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يقوم وزير أ’تصسال حميد قرين ،غدأ،
بزيارة عمل و تفقد أإ ¤و’ية بجاية،
و‘ أإط -ار ألÈن -ام -ج أل -وط -ن -ي ل-ل-ت-ك-وي-ن،
سس-يشس-رف ع-ل-ى ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ي-نشس-ط-ه-ا
م- -رأد وضس- -اح -ي م -دي -ر أإذأع -ة ج -ي -ل أأ أأم
ح-ول شس-ب-ك-ات أل-ت-وأصس-ل أ’ج-ت-م-اع-ي ،أ’أخÓ-ق وحسس-ن ألتطبيق،
وذلك ب-ق-اع-ة أ’ج-ت-م-اع-ات ب-ال-و’ي-ة ،أب-ت-دأء م-ن ألسساعة 09 : 00
صسباحا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
ألعدد
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ملتقى جهوي –ضسÒي
للتشسريعيات

حجار يفتتح صسالون ألذأكرة بباتنة

يقوم وزير ألتعليم ألعا‹ و ألبحث ألعلمي ،أليوم ،بزيارة عمل و تفقد
أإ ¤و’ية باتنة ،يشسرف خÓلها على أفتتاح صسالون ألذأكرة وتدشسÚ
أ÷دأرية أıلدة للذكرى أŸئوية ŸيÓد ألشسهيد مصسطفى بن بولعيد و
حضسور أŸلتقى ألدو‹ حول هذه ألشسخصسية بجامعة أ◊اج ÿضسر.

ت- -ن- -ظ -م وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة و أ÷م -اع -ات
أÙل - -ي - -ة ،م - -ل - -ت - -ق - -ى ج- -ه- -وي- -ا –ضسÒي- -ا
لÓسستحقاقات أŸقبلة يشسرف عليه أ’أم Úألعام للوزأرة ،وذلك
ب -ق -اع -ة أÙاضس -رأت Ÿل -ح-ق-ة و’ي-ة أ÷زأئ-ر ،أب-ت-دأء م-ن ألسس-اع-ة
 08 : 00صسباحا ،بحضسور  4٥٣مشسارك .

أللقاء أ÷ماعي أŸوسسع ألـ ÷ 131مع ألشسهادأت

ينعقد أللقاء أ÷ماعي أŸوسسع ألـ  ‘ 1٣1أإطار عملية تسسجيل ألشسهادأت أ◊ية من أأفوأه أÛاهدين و
أÛاهدأت ،يوم  06فيفري أ÷اري ،حول موضسوع «طريقة دفن ألشسهدأء و كيفية أإخÓء رفاقهم
أ÷رحى من ميدأن أŸعركة خÓل ألثورة « ،ذلك ‘ أŸكان ألذي –دده مديريات أÛاهدين ألتي
ل -يسست ب-ه-ا م-ل-ح-ق-ات و م-رأك-ز ل-ت-ج-ه-ي-ز أŸع-ط-وب Úو ضس-ح-اي-ا أل-ث-ورة و ذوي أ◊ق-وق و م-رأك-ز أل-رأح-ة
للمجاهدين.

أفتتاح صسالون ألتكوين و ألتمهÚ

ي-ف-ت-ت-ح صس-ال-ون أل-ت-ك-وين أŸتوأصسل وألتمه ،201٧ Úغ-دأ ،ع-ل-ى ألسس-اع-ة
 9 : 00صسباحا ،بقاعة أÙاضسرأت قصسر ألثقافة مفدي زكريا ،تتبع بندوة
صسحفية عن أ◊دث و جديده.

دور أإلذأعة ‘ تسسي Òأ◊الت ألطارئة
تتناول حصسة ‘ ألصسميم ألتي تبث على أŸباشسر
ع Èأأم- -وأج أل- -ق- -ن- -اة أ’إذأع- -ي- -ة أ’أو ،¤أل -ي -وم،
أب -ت -دأء م-ن  16 : 00أإ 1٧ : 00 ¤مسس-اء ،م-وضسوع
«دور أ’إذأع- - -ة ‘ تسس- - -ي Òأ◊ا’ت أل - -ط - -ارئ - -ة،
أل-ت-ق-ل-ب-ات أ÷وي-ة أ’أخÒة ‰وذج-ا»Ã ،شساركة
وج-وه أإعÓ-م-ي-ة و أإط-ارأت م-ن أŸدي-ري-ة أل-ع-امة
لÓ-أم-ن أل-وط-ن-ي ،ك-م-ا سس-ي-ت-م فتح أÿط ألهاتفي
ل- -ل- -رد ع -ل -ى تسس -اوؤ’ت و أنشس -غ -ا’ت مسس -ت -م -ع -ي
أ◊صسة بهذأ أÿصسوصس.

أأول صسالون دو‹ للنسسيج
وأŸوضسة يوم  2أأفريل

أأول رحل ـ ـ ـ ـة بحري ـ ـ ـ ـة
ب Úمسستغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا Âوب ـ ـ ـ ـ ـرشسلونة
‘  6جويلي ـ ـة 2017

آأيت › Èأأول رئيسس لإ–Óادية
أ÷زأئري ـ ـ ـ ـ ـ ـة للفوفتنـ ـ ـ ـ ـ ـام
أنتخب ربيع أآيت › ،Èبا’إجماع ،أأول رئيسس ل–Óادية
أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-ف-وف-ي-ت-ن-ام ،ل-لعهدة أ’أوŸبية ،2020 / 201٧
خÓ-ل أأشس-غ-ال أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة أل-ت-اأسس-يسس-ي-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ي
جرت ،أأمسس ألسسبتÃ ،قر أللجنة أ’أوŸبية وألرياضسية أ÷زأئرية ،ب Íعكنون.

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.٧0.٣٥:

(021) 60.70.40

ينظم أŸعهد ألوطني للدرأسسات أ’إسسÎأتيجية ألشساملة ،أليوم،
ن -دوة ي -نشس-ط-ه-ا أÿب ‘ Òأل-عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة وأ’إسسÎأت-ي-ج-ي-ة
وأ÷يو أإسسÎأتيجية جود ديفورك ،حول موضسوع « ألتعددية
أل-ق-ط-ب-ي-ة أأو ت-ع-دد أŸرأك-ز  :أل-ت-غ-ي Òأ’سسÎأت-ي-ج-ي ألسس-ري-ع ‘
أل -ع -ا ،»⁄وذلك Ãق -ر أŸع -ه -د ب -ب -ئ-ر خ-ادم ،أب-ت-دأء م-ن ألسس-اع-ة
 14 : 00زوأ’.

مبتول يناقشس آأفاق ألقتصساد
أ÷زأئري

ي  - -ن - -ا ق ش س  ،أ  ÿب Ò
ع- -ب -د أل -رح -م -ان
م- -ب- -ت- -ول ،ع -ل -ى
أأم- - -وأج أإذأع- - -ة
مغرب
أÁرجنت،
سسيتم تدشس Úأأول رحلة بحرية تربط ب Úمدينتي
ي - -وم  8ف -ي -ف -ري أ÷اريÃ ،شس -ارك-ة
مسس-ت-غ-ا( Âأ÷زأئ-ر-غ-رب) وب-رشس-ل-ون-ة (أإسسبانيا) ‘ 6
صس - -ح - -اف - -ي ،Úأل - -وضس - -ع أ’ق- -تصس- -ادي
جويلية ألقادم.
وأ’ج- - -ت - -م - -اع - -ي وأآف - -اق أ’ق - -تصس - -اد
أÿط سس-ي-ك-ون م-ن-ت-ظ-م Ãج-موع  12رح-ل-ة ذهابا
أ÷زأئ- - - -ري وك - - -ذأ أ’ن - - -ع - - -ك - - -اسس - - -ات
وأإيابا ،خÓل جويلية وأأوت وسسبتم Èألقادم،Ú
أ’قتصسادية للتشسريعيات أŸقبلة.
Ãعدل  4رحÓت ‘ كل شسهر ،يذكر أأن هذأ
كما ينشسط ندوة أأمام أŸنتدى ألعاŸي
أÿط أل -ب -ح -ري أ÷دي -د ي -اأت -ي ت -ك -م -ل -ة
ل- -ل- -ت- -ن- -م -ي -ة أŸسس -ت -دأم -ة ‘ دورت -ه ألـ 1٥
ÿط مسس- -ت- -غ- -ا -Âف -ال -نسس -ي -ا أل -ذي
أŸق - - - - -ررة ‘  1٣م -ارسس أل -ق -ادم وي -ت-ن-اول
دخ - -ل ح - -ي - -ز أ’سس - -ت - -غÓ- -ل
م- - -وضس- - -وع أ÷زأئ- - -ر ‘ م- - -وأج - -ه - -ة أل - -ث - -ورة
مارسس .2016
أ’قتصسادية ألرأبعة وألتحول ألطاقوي.

–تضسن ،وهرأن ،ألطبعة أ’أو ¤للصسالون ألدو‹
ل -ل-نسس-ي-ج وأŸوضس-ة «ت-كسس-ت-ي-ل أإكسس-ب-و» ،م-ن  2أإ٥¤
أأفريل ألقادمÃ ،ركز أ’تفاقيات «ﬁمد بن أأحمد».
ويرتقب مشساركة ‘ هذه ألتظاهرة أ’قتصسادية أŸنظمة من قبل «صسارل سسي جي كوم أيفانت»
بوهرأن أأك Ìمن  2٥0عارضسا من دأخل وخارج ألوطن ،حسسبما ذكره مسسوؤول هذه ألشسركة.

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
أ’قتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ﬁاضسرة حول «ألتغي ÒألسسÎأتيجي
ألسسري ـع ‘ ألعـ ـا»⁄

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

معاقبة كل من سسعدون
ومهيلة Ÿدة سسنتÚ
ع-اق-بت أل-ل-ج-ن-ة ألفدرألية للقوأن،Ú
أل - -ت - -اأه - -ي - -ل وأ’نضس - -ب- -اط أل- -ت- -اب- -ع- -ة
ل–Ó- -ادي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة ل- -ك- -رة أل -ي -د’ ،عب شس -ب -اب ب -رج
بوعريريج زه Òسسعدون ونظÒه ياسسر مهيلة من مسستقبل
ت -اج -ن -انت لسس -ن -ت Úبسس -بب تصس -رف -ه-م-ا ،وتسس-ري أل-ع-ق-وب-ة
أبتدأء من ألفا— فÈأير .201٧

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
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تقديرا لدور ا÷زائر الثقا‘ ودعمها اŸتواصسل للقضسية الفلسسطينية

العدد

17252

03

أاسستاذ العلوم السسياسسية والعلقات الدولية لزهر ماروك لـ““الشسعب““:

ملتقى اŸثقف ÚاŸقدسشي يختار ميهوبي ششخصشية العام

التعاون ا÷زائري-األمريكي ‘ تطورمسشتمر

اختار ملتقى اŸثقف ÚاŸقدسسي بفلسسط Úوزير الثقافة عز الدين ميهوبي شسخصسية العام الثقافية ““ 2017تقديرا لدوره ‘
لحرار ودعمها اŸتواصسل للقضسية
دعم الثقافة واŸثقف ‘ Úالعا ⁄العربي ،ونظًرا للدور الثقا‘ اŸتميز ÷زائر ا أ
لعلن عن هذا الختيار ‘ مهرجان زهرة اŸدائن بالقدسس مطلع شسهر مارسس القادم ،على أان يقوم
الفلسسطينية““ .وسسيتم ا إ
ملتقى اŸثقف ÚاŸقدسسي بتكر Ëميهوبي ‘ ا÷زائر لحقا.

اعت Èأاسصتاذ العلوم السصياسصية والعÓقات الدولية بجامعة ا÷زائر  ،3د .لزهر ماروك ،بيان اÿارجية
األمريكية الذي وصصف ا÷زائر ““بالشصريك القوي““ ،دلي Óعلى صصÓبة وعمق العÓقات ب Úالبلدين،
وتوقع تطورا أاك Èللتعاون ‘ عهد الرئيسس ا÷ديد دونالد ترامب.
قال لزهر ماروك ،إان التقرير التقني الصصادر عن وزارة الشصؤوون اÿارجية األمريكية ،بشصأان ا÷زائر
يحمل أابعادا أامنية وسصياسصة واقتصصادية تؤوكد مدى التقدم الذي بلغته العÓقات الثنائية ب Úالبلدين.
وذكر التقرير أان ““ ا÷زائر شصريك قوي ولعبت دورا بناءا ‘ تعزيز اسصتقرار اŸنطقة““وأافاد بأانها ““
“لك موقعا اسصÎاتيجيا هاما ،وشصريك لديه عÓقات قوية مع الوليات اŸتحدة ‘ ›ال الدبلوماسصية،
واألمن ،وتنفيذ القانون““.
ولفت أاسصتاذ العلوم السصياسصية والعÓقات الدولية ،أانه بالرغم من التأاثÒات العاŸية لتصصريحات
الرئيسس األمريكي اŸنصصب حديثا دونالد ترامب وقراراته ،إال العÓقات ا÷زائرية-األمريكية أامام
آافاق واعدة وسصتعرف تطورا نوعيا.
واسصتند اŸتحدث إا ¤جملة من العوامل ،أابرزها ““ أاهمية اŸوقع السصÎاتيجي للجزائر الذي يعطي
لها مكانة ﬁورية خاصصة وأانها تعت Èالدولة اŸركز للمغرب العربية واŸنطقة العربية وحوضس
اŸتوسصط““.
وأاضصاف ماروك بأان ا÷زائر تؤودي دورا إاقليميا فعال ومؤوثرا من أاجل –قيق األمن والسصتقرار ‘
جوارها اإلقليمي ،إا ¤جانب ‚احها ‘ ا◊فاظ على اسصتقرارها األمني والسصياسصي رغم العواصصف
التي ضصربت معظم البلدان خÓل موجة ما سصمي بالربيع العربي.
وأاكد ‘ السصياق ،أان اŸكانة اŸشصهودة التي ““ بغلتها بÓدنا ‘ ›ال ا◊رب على اإلرهاب ومكافحة
التطرف بفضصل Œربها الناجحة جعلتها تتمتع Ãصصداقية لدى القوى الكÈى““.
ونوه بيان اÿارجية األمريكية ““بحفاظ ا÷زائر على اسصتقرارها رغم الضصطرابات التي هزت دول
ا÷وار““ واعتÈتها ““ عضصوا نشصطا ‘ اŸنتدى العاŸي Ÿكافحة اإلرهاب وتشصارك ‘ ›موعة العمل
حول تعزيز قدرات مكافحة اإلرهاب ‘ السصاحل اإلفريقي““.
وأاوضصح لزهر ماروك أان العÓقات ا÷زائرية-األمريكية  ⁄تنحصصر ‘ قطاع واحد دون آاخر ““
فإاضصافة إا ¤التعاون الوثيق ‘ اÛال األمني والسصتخبارات تطورت العÓقات ‘ ›الت أاخرى““،
وخصس بالذكر ““ ا÷انب الدبلوماسصي من خÓل ا◊وار السصÎاتيجي ،وا÷انب القتصصادي بالنظر
للمزايا التي –وز عليها ا÷زائر ‘ فرصس السصتثمار““.
وأاشصار إا ¤توقيع اتفاقيات شصراكة ‘ اآلونة األخÒة ‘ قطاع الزراعة وتربية اŸواشصي ،ليتوقع أان
آافاق التعاون ب Úالبلدين واعدة وسصتعرف تطورا ‘ عهد الرئيسس دونالد ترامب.

أسصامة إأفرأح

كان ملتقى اŸثقف ÚاŸقدسصي ،الذي يرأاسصه
الدكتور طÓل أابو عفيفة ،قد اختار ‘ العام 2013
أاحمد قريع رئيسس الوزراء الفلسصطيني السصابق ،و‘
 2014عدنان ا◊سصيني وزير شصؤوون القدسس ،وِفي
 2015الشصيخ الدكتور سصلطان بن ﬁمد القاسصمي
” اختيار صصبحي غوشصة
حاكم الشصارقة ،وِفي ّ 2016
رئيسس منتدى بيت اŸقدسس ‘ األردن.
Óشصارة فقد تأاسصسس ملتقى اŸثقف ÚاŸقدسصي
ل إ
‘ نهاية عام  ‘ 2002مدينة القدسس من قبل عدد
من اŸثقف ÚاŸقدسصي Úالشصباب ،ويضصم اŸلتقى
حاليًا عددا كبÒا من اŸثقف ÚاŸقدسصي ،Úومن
كافة اÙافظات الفلسصطينية والعا ⁄العربي.
ويهدف اŸلتقى إا ¤تعزيز العÓقات الثقافية
م -ع اŸؤوسصسص-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ا◊ك-وم-ي-ة واأله-ل-ي-ة ‘
الوطن العربيÃ ،ا يؤوكد النتماء لÓمة العربية
ودعم كل أاواصصر الوحدة الثقافية العربية والعمل
الثقا‘ العربي اŸشصÎك.
أام- -ا ع- -ل- -ى اŸسص- -ت -وى اّÙل -ي ،ف -م -ن أاه -داف
اŸلتقى توف Òفرصس اللقاء والتعارف وتبادل الفكر
ا◊ر واŸسصتن Òب ÚاŸثقف Úعن طريق إاقامة
الندوات واألمسصيات واÙاضصرات واŸهرجانات
ال- -ث- -ق- -اف- -ي -ة ،وتشص -ج -ي -ع اŸب -دعﬂ ‘ Úخ -ت -ل -ف
اÛالت األدب ،وال -ت -ع -اون وال -ت -نسص -ي -ق م-ع ك-اف-ة
اŸؤوسصسصات الثقافية Ãا يخدم ا◊ركة الثقافية
الفلسصطينية ،وتعزيز التفاعل ما ب Úاألدب والفن
ال- -ف- -لسص- -ط- -ي- -ن- -ي داخ- -ل ال- -وط- -ن ،واألدب وال- -ف- -ن

ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي داخ-ل اÿط األخضص-ر و‘ اŸن-ا‘
والشصتات ،تأاكيداً لوحدة األدب والفن الفلسصطيني
‘ أاماكن تواجده كافة ،وحماية ورعاية الÎاث
الثقا‘ وا◊ضصاري ‘ مدينة القدسس التي تزخر
ب -اŸق -دسص -ات اإلسص Ó-م -ي -ة واŸسص -ي-ح-ي-ة واŸواق-ع
األث-ري-ة والÎاث-ي-ة ،ف-م-دي-ن-ة ال-ق-دسس مسص-ج-لة على
قائمة الÎاث العاŸي اŸهدد باÿطر منذ عام
.1982
وم-ن ال-نشص-اط-ات ال-ت-ي ي-ن-ظ-م-ه-ا اŸل-ت-ق-ى نذكر
Óبداع الثقا‘ من أاجل
مهرجان زهرة اŸدائن ل إ
القدسس ،الذي انتظمت طبعته األو ¤سصنة ،2008
واليوم الدراسصي عن القدسس ‘ الذكرى اÿامسصة
واألربع Úلتأاسصيسس منظمة التحرير الفلسصطينية،

بوطرفة من تندوف:

ومسصابقة اŸلك ““ملكي صصادق““ ‘ البحث التاريخي
ع -ن ال -ق -دسس ،وك -ذا ال -ذك -رى السص -ت Úلسص -تشص -ه-اد
الشصاعر عبد الرحيم ﬁمود ،والذكرى السصادسصة
واÿمسص Úلرحيل األديب خليل السصكاكيني.
ويرى اŸلتقى بأان حماية ورعاية الÎاث الثقا‘
وا◊ضص -اري ‘ م -دي -ن -ة ال -ق -دسس ،ودع-م وتشص-ج-ي-ع
اŸبدع Úالفلسصطينيﬁ Úليًا وعربيًا ودوليًا ،من
العوامل التي سصتؤوّدي إا ¤تعزيز اÙتوى الوطني
وال-دÁق-راط-ي ‘ ال-ث-ق-اف-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة وت-ع-ميق
الرتباط باألرضس وما يحتويه من تراث ومشصهد
حضص -اري ،وت -ق-وي-ة الشص-خصص-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ سص-ب-ي-ل
الصص -م -ود ودح -ر الح -ت Ó-ل وم -واج -ه -ة ال -ث-ق-اف-ات
اŸعادية واŸتطرفة.
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أاكد نور الدين بوطرفة وزير الطاقة،
أان ولية تندوف قد شسهدت تطورا كبÒا
‘ ›ال الطاقة ،وأان قطاع الطاقة قام
بالدور اŸنوط به تبعاً لتوصسيات رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة وه-و م-ا ي-ج-ع-ل م-ن ال-ولي-ة
لخضس-ر ع-لى
رق-مً-ا إاضس-اف-يً-ا ‘ الق-تصس-اد ا أ
حد تعبÒه.

تندوف :عويشش علي

جاء هذا أاثناء زيارة العمل والتفقد التي
قادته يوم أامسس لولية تندوف ،وأاضصاف الوزير
أان نسصبة اإلنتاج من الطاقة الكهربائية بالولية
سصÎت -ف -ع م -ع ح -ل -ول السص -ن -ة ا÷اري -ة إا ¤ح-وا‹ 170
م-ي-غ-اواط م-ن-ه-ا  09م-ي-غ-اواط ُت-ن-ت-ج ح-ال-يً-ا ب-الطاقة
الشصمسصية بعدما كانت القدرة اŸركبة اإلجمالية ل
تتجاوز  118ميغاواط سصنة  ،2012وأاكد الوزير أان
توزيع الوقود بالولية يشصهد –سصنًا ملحوظاً نتيجة

اÛهودات الكبÒة التي ُتبذل ‘ هذا اÛال ،هذه
اÛه -ودات ـ يضص -ي -ف ال -وزي -رŒ -سص-دت ع-ل-ى أارضس
الواقع من خÓل إاقرار تخفيضصات بنسصبة  %65من
ف -ات -ورة ال -ك -ه -رب -اء ل -ل -م-واط-ن Úوال-فÓ-ح Úب-ولي-ات
ا÷ن- -وب وك- -ذا ت- -خ- -ف -يضص -ات ب -نسص -ب -ة  %25ب -ال-نسص-ب-ة
ل -ل -نشص -اط-ات ال-ت-ج-اري-ة ،ون-وه ال-وزي-ر ب-ا◊ج-م ال-ك-بÒ

بن غÈيت من بسسكرة :

لسصتثمارات شصركة سصونلغاز بولية تندوف،
ح- -يث ب- -ل -غت ح -وا‹  20م -ل-ي-ار دي-ن-ار ‘
ﬂتلف اŸشصاريع ،على أان تبلغ اسصتثمارات
الشصركة على اŸسصتوى الوطني سصنة 2017
حوا‹  500مليار دينار.
وكان وزير الطاقة قد حل بولية تندوف
يوم أامسس على رأاسس وفد هام ‘ زيارة عمل
و تفقد ،حيث عاين الوزير ﬁطة إانتاج
الكهرباء عن طريق الطاقة الشصمسصية والتي
تصصل نسصبة اإلنتاج بها حوا‹  09ميغاواط،
كما دشصن الوزير ﬁطة خدمات نفطال
التي دخلت حيز اÿدمة مطلع سصنة ،2016
كما أاشصرف الوزير على وضصع حجر األسصاسس إل‚از
ﬁطة جديدة إلنتاج الكهرباء عن طريق اŸازوت،
وب -ذات اŸن -اسص -ب -ة أاشص -رف ال -وزي -ر ع -ل -ى وضص-ع ح-ي-ز
اÿدم-ة شص-ب-ك-ة غ-از اŸدي-ن-ة ب-ح-ي اŸسص-ت-ق-ب-ل ،وهي
اÿطوة التي لقت اسصتحسصان سصكان ا◊ي.

وزارة الÎبية مسشتعدة لإلسشهام ‘ معا÷ة العنف اŸدرسشي
أاكدت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن
غÈيت ،أامسس ،ببسسكرة ،أان دائرتها الوزارية
لسسهام ‘ التكفل بظاهرة العنف ‘
مسستعدة ل إ
الوسسط اŸدرسسي التي ““ينبغي أان تعالج ‘ إاطار
لجل التحكم ‘ الوضسع
هيكلي وجماعي شسامل أ
بشسكل دائم““.
أاوضصحت الوزيرة ‘ ندوة صصحفية نشصطتها على
هامشس إاشصرافها على افتتاح أاشصغال ورشصة وطنية حول
اŸع -ا÷ة ال -ب-ي-داغ-وج-ي-ة Ãت-وسص-ط-ة بشص Òب-ن ن-اصص-ر
ب-ع-اصص-م-ة ال-زي-ب-ان ب-أان ق-ط-اع الÎب-ي-ة ال-وطنية بصصدد
التحضص Òلكي ““يلعب دوره ‘ ›ال معا÷ة العنف““،
مضصيفة أان هذه اŸسصأالة ““تتدخل فيها عدة إاجراءات
منها األمنية والقانونية““.
وقالت الوزيرة «:قد يبدو مسصعى وزارة الÎبية
الوطنية ثقي Óوطوي Óلكن ليسس هناك خيار آاخر
سصوى القيام بعمل معمق إاذا أاردنا أان نسصهم ‘ التحكم
‘ الوضصع بشصكل دائم و وجيه““ ،مذكرة أان من بÚ

اإلجراءات اŸتخذة اŸعا÷ة البيداغوجية.
وأافادت الوزيرة بأان اŸعا÷ة البيداغوجية تعد
من ““العوامل غ ÒاŸباشصرة Ÿكافحة العنف ،حيث
أانها تقدم حلول للتÓميذ الذين يجدون أانفسصهم ‘
حالة رسصوب مدرسصي وهي ا◊الة التي قد تولد نوعا
من اإلحباط عند اŸتعلم ‡ا قد يجعله يقوم بأافعال
غ Òلئقة بل عنيفة““.
وقد أابرزت وزيرة الÎبية الوطنية خÓل إاشصرافها
على افتتاح أاعمال الورشصة الوطنية حول اŸعا÷ة
البيداغوجية بأان ظاهرة العنف ‘ الوسصط اŸدرسصي
ينبغي أان تعالج ‘ ““إاطار جماعي شصامل وهيكلي ‡ا
يجعل كل طرف يتحمل مسصؤووليته““ ،مشصÒة إا ¤أان
قطاع الÎبية قد تكفل فع Óبهذا ا÷انب وسصيتواصصل
ضصمن مسصعى معمق ونظامي يشصمل ‘ اŸقام األول
ا÷انب البيداغوجي Ãا ‘ ذلك اŸعا÷ة البيداغوجية.
و ‘ ردها عن سصؤوال يخصس إاطÓق عملية إاحصصاء
اŸوظف ÚاŸنتدب ÚاعتÈت الوزيرة أان الهدف من

ذلك يصصب ‘ جهود عصصرنة القطاع من خÓل تطبيق
الرقمنة التي تشصمل اŸوارد البشصرية والهياكل ،مؤوكدة
مرة أاخرى بأانه ““ل جديد فيما يتعلق بنمط امتحان
البكالوريا لهذا اŸوسصم““.
وحول توجه أاعداد هامة من مسصتخدمي القطاع
إا ¤التقاعد ردت بن غÈيت أان طلب التقاعد حق
وبدأا العدد ‘ التزايد منذ  ،2013مضصيفة بأان هناك
من اŸوظف Úمن ما يزال يسصاعد القطاع من خÓل
تقد Ëخدماته لسصيما ‘ جانب التكوين دون مقابل
ما‹ مسصجلة من ناحية أاخرى إامكانية فتح مراكز
ج -دي -دة إلج -راء الم -ت-ح-ان-ات وذلك ي-خضص-ع Ÿع-ايÒ
موضصوعية ومضصبوطة.

حمزة ﬁصصول

لمريكية
كتابة الدولة ا أ

جون ديسشروششر :يششيد بجهود ا÷زائر ‘ اسشتقرار اŸنطقة

أاع - -رب ،ن - -ائب مسس - -اع - -د ك- -اتب ال- -دول- -ة
لم- -ري- -ك- -ي Ÿصس- -ر واŸغ- -رب ال- -ع- -رب -ي ج -ون
ا أ
ديسس -روشس -ر ،ي -وم ا÷م -ع -ة ،ب-واشس-ن-ط-ن ،ع-ن
ارت-ي-اح-ه ÷ه-ود ا÷زائ-ر م-ن أاج-ل اسس-تقرار
اŸن -ط -ق -ة ،مÈزا ““مسس -اه -م -ت -ه-ا ال-ن-وع-ي-ة““ ‘
لزمة الليبية.
تسسوية ا أ
جاء هذا التصصريح خÓل ﬁادثات جمعته بوفد
برŸا Êجزائري ‘ زيارة إا ¤واشصنطن يضصم عضصو
›لسس األمة السصيدة حفيظة بن شصهيدة ونائب
رئ -يسس اÛلسس الشص -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي ج-م-ال ب-وراسس
وال -ن -اط -ق ب -اسص -م ال -ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي
صص- -دي- -ق شص- -ي- -ه- -اب ورئ- -يسس ›م -وع -ة الصص -داق -ة
الŸÈان -ي -ة ا÷زائ -ري -ة-األم -ري -ك -ي-ة ع-ب-د ال-ك-رË
م -ه -ن -ي .وج -رت ه -ذه اÙادث -ات ب -حضص-ور سص-فÒ
ا÷زائر بواشصنطن ›يد بوقرة.
وجدد ديسصروشصر بوضصوح بأان الوليات اŸتحدة
تشصيد باسصتقرار ا÷زائر الذي يسصمح بالعمل معا
من أاجل –قيق السصتقرار ‘ اŸنطقة.
وأاب -رز ال-دب-ل-وم-اسص-ي األم-ري-ك-ي ‘ ه-ذا الشص-أان
مسصاهمة ا÷زائر من أاجل تسصوية النزاع الليبي،
مشصÒا إا ¤أان ا÷زائر و واشصنطن تبذلن جهودا
÷مع الليبي Úحول حل شصامل يحفظ لليبيا وحدتها
وسصيادتها الÎابية و“اسصك شصعبها.
كما تطرق الدبلوماسصي األمريكي خÓل تبدل
وجهات النظر إا ¤اإلمكانيات اإلقتصصادية الهامة

للجزائر التي تسصمح لها بالتوجه بسصرعة نحو تنويع
اإلقتصصاد ،مشصÒا إا ¤أان اŸتعامل ÚاإلقتصصاديÚ
األمريكي Úمسصتعدون للمسصاهمة ‘ هذه ا÷هود
إاذا ما اسصتمرت ا÷زائر ‘ –سص Úمناخ األعمال.
وتناولت اÙادثات ب Úالطرف ÚاإلصصÓحات
السص -ي -اسص -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر وال -ت -ي ت -وجت Ãراج -ع -ة
ال- -دسص- -ت -ور ال -ذي ك -رسس دول -ة ال -ق -ان -ون وح -م -اي -ة
ا◊ريات إاضصافة إا ¤اŸسصأالة اŸتعلقة بالدور الهام
الذي تضصطلع به الهيئة العليا اŸسصتقلة Ÿراقبة
اإلنتخابات ‘ ترسصيخ اŸسصار الدÁقراطي.
ك -م -ا ال -ت -ق -ى ال -وف-د الŸÈا Êا÷زائ-ري ال-ذي
شصارك اÿميسس اŸاضصي ‘ فطور الصصÓة الوطني
السص-ن-وي ن-ظ-م-ه ال-ك-ون-غ-رسس األم-ري-ك-ي ب-ن-ظرائهم
األمريكي ،Úو” تبادل وجهات النظر حول آافاق
تطوير العÓقات الثنائية.
وحضص -ر ‡ث -ل -و الŸÈان مسص -اء اÿم -يسس م-أاب-ة
عشصاء نظمها ›لسس الشصيوخ األمريكي على شصرف
وفود الدول األفريقية اŸشصاركة ‘ فطور الصصÓة
الوطني بحضصور الرئيسس األمريكي دونالد ترامب.
ك - -م - -ا حضص - -ر م- -أادب- -ة عشص- -اء ›لسس الشص- -ي- -وخ
األمريكي مسصؤوولون سصامون أافارقة وعدد كب Òمن
أاعضصاء الكونغرسس األمريكي بغرفتيه ،كما “ت
دع-وة ‡ث-ل ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-ي-زاري-و ب-واشص-ن-ط-ن م-ولود
سصعيد الذي تناول الكلمة باسصم الوفد اإلفريقي.

تقريــــــــر Ûلــــــسس اÙاسسبــــــة الفرنسســــــي

لرششيف الذي نقل من ا÷زائر لزال ﬁفوظا ‘ علب  ⁄تفتح
حجم كب Òمن ا أ

أاوضصح تقرير Ûلسس اÙاسصبة الفرنسصي أان حجما كبÒا من
األرشصيف الذي نقل من ا÷زائر لزال ﬁفوظا ‘ علب  ⁄تفتح،
مشصÒا إا ¤نقائصس ‘ حفظه وتصصنيفه.
وب- -ط- -لب م- -ن ÷ن- -ة اŸال- -ي- -ة Ûلسس الشص- -ي -وخ ،ق -ام ›لسس
اÙاسصبة بالتحقيق حول األرشصيف الوطني اŸسص Òمن طرف
وزارة الثقافة والتصصال وخلصس ‘ تقريره الذي ” نشصره عÈ
موقع األنÎنت إا ¤أان تصصنيف األرشصيف ““أاصصبح إاشصكال““ نتيجة
““ت- -أاخ- -ر ‘ ال- -ف- -رز و اŸع- -ا÷ة““Ã ،ا ‘ ذلك ““ح- -ج- -م ك -ب Òم -ن
األرشصيف الذي  ⁄يتم فتحه بعد منذ القدوم به من الهند الصصينية
ومن ا÷زائر““.
و بعد ا◊ديث عن فوضصى كÈى تطرق التقرير إا ¤اŸهام
اŸتعلقة باألرشصيف من جمع و تصصنيف وحفظ واتصصال والتي
“““ت بطرق غ Òعادلة وفيها تقصص ‘ Òغالب األحيان““.
وم -ن ب““ Úال -ت -أاخ-رات اŸسص-ج-ل-ة ‘ ال-تصص-ن-ي-ف““ ،ذك-ر ›لسس
اÙاسصبة أان بعضس اÙفوظات  ⁄يتم فتحها منذ إاحضصارها من

ا÷زائر سصنة  ،““1962و من ثمة اسصتحالة اسصتغÓل هذه اŸوارد
من طرف الباحث ÚواŸواطن.Ú
وأاشصار التقرير إا ¤أانه باإلضصافة إا ¤ا◊الة اŸدنية للجزائر،
““ف- -إان- -ه ي- -وج -د ع -ل -ى اŸوق -ع اإلل -كÎو Êع -دد ه -ام م -ن الصص -ور
الفوتوغرافية ( 34.000صصورة) و اÿرائط واıططات ()43.00
وﬁفوظات أاخرى تهم أاك Ìالبحث العلمي من علم األنسصاب
(مكاتب العرب ‘ ا÷زائر والبعثات الدينية ومسصتخدمي اإلدارة
السصتعمارية).
وذكر ‘ هذا السصياق بتعليمة الوزير األول الفرنسصي اŸؤورخة
‘  4مايو  1999التي فتحت باب الطÓع على أارشصيف ›ازر 17
أاكتوبر  1961بباريسس وتعليمة الوزير األول اŸؤورخة ‘  13أافريل
 2001التي فتحت باب الطÓع على األرشصيف اŸتعلق بحرب
التحرير الوطني.
ول-ك-ن ال-ع-دي-د م-ن ا÷م-ع-ي-ات ال-ن-اشص-ط-ة ب-ف-رنسص-ا ،ب-دع-م من
اŸؤورخ Úالفرنسصي ،Úطالبت بشصأان ›ازر  17أاكتوبر  ،1961بفتح

أارشصيف فرقة نهر السص Úالتي كانت قد أاعدت تقارير بخصصوصس
انتشصال جثث جزائري Úمن النهر.
وأاضصاف ›لسس اÙاسصبة أان مرسصوما صصادرا سصنة  2005فتح
باب الطÓع برخصصة على األرشصيف اŸتعلق بالفÎة ما ب1951 Ú
و  1972والذي أادرجته اإلدارة اŸركزية للمخابرات العامة ضصمن
األرشصيف الوطني ،مشصÒا إا ¤أان موقع األرشصيف الوطني «آلكسس-
اون -بروفانسس» ” إانشصاؤوه ““لضصرورة إايجاد مقرات لسصتقبال
األرشص -ي -ف ال -ذي ” إاحضص -اره م -ن اŸسص -ت -ع-م-رات ال-ق-دÁة وم-ن
ا÷زائر حيث كان موزعا ع Èكامل فرنسصا (باريسس فانسصÚ
وبوردو ومرسصيليا).
بالنسصبة للجزائر أاشصار ›لسس اÙاسصبة إا ¤أان ““النزاع““ ما
زال قائما بخصصوصس أارشصيف الفÎة السصتعمارية ،مشصÒا إا ¤أان
ﬁف-وظ-ات ا◊ق-ب-ة ال-ع-ث-م-ان-ي-ة (م-ا ق-ب-ل  )1830ال -ت -ي ” ن-ق-ل-ه-ا
““خطئا““ ” إاعادتها سصنة ““ 1975بعد –ديدها““.
وأاكد التقرير أان ““حجما هاما من األرشصيف ما زال  ⁄يعالج

بعد ول زال ‘ بعضس األحيان على حالة حفظه األصصلية نظرا
لعدم فتح العلب منذ نقلها من ا÷زائر سصنة .1962
وعلى الرغم من نقائصس التوحيد من حيث التصصنيف واإلدراج
من طرف مصصالح األرشصيف بع ÚاŸكان فإان الطابع غ Òالكامل
ل -ق -وائ -م ال -تسص -ج -ي -ل ب -ل وغ -ي -اب-ه-ا “ام-ا ن-ظ-را ل-ظ-روف ن-ق-ل-ه-ا
اŸسصتعجل يتطلب معا÷ة –تاج إا ¤الوقت والوسصائل ،و ل شصيء
يÈر عدم وضصع أاداة بحث تلخيصصي بعد مرور  50سصنة عن نقل
األرشصيف إا ¤مركز آاكسس-اون-بروفانسس““.
وبالنسصبة للجزائر فإان مسصالة اسصÎجاع األرشصيف الذي نقلته
ف- -رنسص- -ا غ -داة السص -ت -ق Ó-ل قضص -ي -ة م -ب -دئ -ي -ة ،ح -يث أاك -د وزي -ر
اÛاهدين الطيب زيتو ÊخÓل زيارته إا ¤فرنسصا ‘ يناير
 ،2016أان ÷نة ثنائية ” تنصصيبها لبحث هذا النزاع ““اŸعقد
للغاية والذي  ⁄يجد بعد تسصوية““.
وقد اسصÎجعت ا÷زائر ﬁفوظات أارشصيف من  12بلدا عربيا
ل سصيما تونسس وليبيا ومصصر.

األحد  05فيفري  2017م
الموافق لـ  0٨جمادى األولى  1٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
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’وراسس :
زيتو ‘ Êا’حتفالية بذكرى ميÓد أاسشد ا أ

بن ـ ـ ـ ـاء ا÷زائ ـ ـ ـر باإلقتـ ـ ـداء بالشسهي ـ ـ ـ ـد الرمـ ـ ـ ـز مصسطف ـ ـ ـى بـ ـ ـ ـن بولعيـ ـ ـ ـد
^ تعزيز ا÷بهة الداخلية حماية للوحدة الوطنية ‘ ظل التهديدات
دعا ،وزير اÛاهدين الطيب زيتو Êمن باتنة إا ¤ضشرورة ا◊فاظ على الذاكرة الوطنية من خÓل إاحياء اŸناسشبات التاريخية ،وجعلها
ﬁطة خالدة و ميثاقا قويا لبناء حاضشر ومسشتقبل ا÷زائر.

باتنة مراسسلنا :حمزة Ÿوشسي

أاشص -ار ال -وزي -رع -ل -ى ه -امشس ذك -رى م -ئ -وي-ة م-يÓ-د الشص-ه-ي-د ال-رم-ز
مصص -ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د ال-ت-ي ن-ظ-مت –ت ال-رع-اي-ة السص-ام-ي-ة ل-رئ-يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة بحضصور طاقم وزاري وشصخصصيات
وطنية أان ا÷زائر بحاجة أاك Ìمن أاي وقت مضصى لكل أابنائها الÈرة
لتوحيد الصصفوف ورصّصها Ÿواجهة التحديات الراهنة.
وأاكد زيتو Êأان الحتفالية ÃيÓد بن بولعيد ﬁطة تسصتوقف
األحرار لتذكر نضصالته خÓل الثورة اÛيدة ما يسصتلزم منا الوفاء
ألمانة الشصهداء با◊فاظ على ا÷زائر وتوحيد ا÷بهة الداخلية و
كتابة التاريخ بناء على شصهادات يتم جمعها من أافواه اÛاهدين
أانفسصهم الذين عايشصوا ﬂتلف األحداث الثورية.
وشصدد زيتو Êمطول على كتابة ا÷زائري Úبأانفسصهم لتاريخهم
حفاظا على مصصداقيته وتفويت الفرصصة على األقÓم الراغبة ‘
تشص -وي -ه -ه و–ري -ف سص Òال -ث -ورة اÛي -دة م -ث -ل-م-ا ي-ح-ل-م ب-ه األع-داء
اÎŸبصصون بهذا الوطن ‘ الداخل واÿارج.
وأاحسصن رد على هؤولء حسصب الوزير يكون من خÓل تعميق مبادئ
الوحدة الوطنية لدى جميع ا÷زائري Úونبذ اÓÿفات داعيا األجيال
الصصاعدة إا ¤القتداء بتضصحيات الشصهداء واÛاهدين ،من أاجل بناء
ا◊اضصر وجعل اŸسصتقبل زاهرا ،من خÓل القتداء بأامثال البطل بن
بولعيد ،الذي ضصحى بكل ما Áلك ‘ سصبيل –رير الوطن.
وكان وزير اÛاهدين قد أاشصرف رفقة وزيرة التضصامن واألسصرة
وقضصايا اŸرأاة مونيا مسصلم ووزير السصياحة والصصناعات التقليدية عبد
الوهاب نوري على اإلحتفالت الرسصمية Ÿئوية ميÓد مصصطفى بن
بولعيد Ãنطقة أاريسس حيث زار الوفد مقÈة نارة التي يتواجد بها
ضصريح الشصهيد قبل أان يتوجهوا إا ¤زيارة منزله الذي –ول إا¤
متحف تاريخي وتدشص Úجدارية تخلد مئوية ميÓده ،وكانت اŸناسصبة
سصانحة لتدشص Úعدة مشصاريع تنموية وخدماتية باŸنطقة.

مسسلم :تؤوكد التزام الدولة بدعم اŸرأاة اŸقاولتية
أاكدت وزيرة التضصامن واŸرأاة وقضصايا األسصرة ،مونيا مسصلم ،خÓل
افتتاحها ا◊ملة التحسصيسصية للمقاولتية النسصوية ،بدار الثقافة ﬁمد

العيد آال خليفة بوسصط مدينة باتنة ،على التزام الدولة بدعم كل
›هودات اŸرأاة ا÷زائرية ‘ بناء ذاتها بهدف تنويع القتصصاد
الوطني وخلق الÌوة إلبراز الÈنامج الوطني اÿاصصب مرافقة النسصاء
‘ األري -اف خ -اصص -ة ل -تشص -ج -ي -ع -ه -ن ع-ل-ى ال-ن-ج-اح ‘ ›ال اŸق-اول-ة
واإلبداع.
وأاشصارت مسصلم إا ¤أان اŸرأاة ا÷زائرية مطالبة اليوم أاك Ìمن أاي
وقت مضصى وبÓدنا تشصهد –ديات ‘ ›الت عدة بإاثبات جدارتها
ومكانتها التي تسصتحقها ‘ مسصÒة البناء والتشصييد.

ذكرت الوزيرة باŸكتسصبات التي ” –قيقها لفائدة اŸراأة
بفضصل السصياسصة الرشصيدة لرئيسس ا÷مهورية السصيد عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ع-دة ›الت ،لسص-ي-م-ا ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة Ãشص-ارك-ت-ها
السصياسصية ،لهذا فالوزارة حريصصة ـ حسصبهاـ كل ا◊رصس على
ت-ط-ب-ي-ق اإسصÎات-ي-ج-ي-ة خ-اصص-ة وق-وي-ة ل-دع-م وتشص-جيع اŸقاولتية
ال -نسص -وي -ة ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ا÷م -ع -ي -ات ال -نسص -وي-ة ال-ف-اع-ل-ة وك-ذا
اŸوؤسصسص -ات الق -تصص -ادي -ة ب -الإضص-اف-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع اŸد ،Êب-ه-دف
ﬁاربة الفقر والتهميشس وتوسصيع الطبقة اŸتوسصطة.

اÛاهد أاحمد قادة أاحد رفقاء القائد التاريخي ‘ ششهادة حية لـ«الششعب””

«سس ـ ـ ـ ـي مصسطفـ ـ ـ ـى رجـ ـ ـ ـل كـ ـ ـ ـل اŸراحـ ـ ـ ـل تـ ـ ـ ـرك بصسمتـ ـ ـ ـه فـ ـ ـ ـيـ سسجـ ـ ـ ـÓت التاريـ ـ ـ ـخ””
^ أاول لقـــــــاء كـــــــان ببيـــــــت الششهيـــــــد ليـــــــ Óبأاريـــــــسس
يعت Èالششهيد مصشطفى بن بولعيد قامة
سشامقة من قامات الثورة ا÷زائرية اÛيدة
ال-ت-ي ح-ار ف-ي-ه-ا ال-زم-ان ودّوخت ا’سش-ت-ع-مار
ال -ف -رنسش -ي وك-انت رم-زا ل-ل-ت-ح-رر وم-ا ت-زال.
وال -فضش -ل ‘ ذلك ي -رج-ع ل-ع-ظ-م-ة ق-ائ-د ق-دم
ال- -غ- -ا‹ وال -ن -ف -يسس م -ن أاج -ل ا÷زائ -ر.إان -ه -ا
’ح -د رف -اق ال -درب اÛاه -د
شش- -ه- -ادة ح -ي -ة أ
’وراسس ال-ث-وري-ة أاح-م-د
ال -ك-ب Òآاخ-ر قÓ-ع ا أ
ق -ادة ل«الشش -عب”” Ãن -زل -ه ال -ع -ائ-ل-ي Ãدخ-ل
تازولت على بعد حوا‹  10كلم عن مدينة
باتنة.

حديثه حريصصا على اإلدلء بكل التفاصصيل
قائ Óلنا «:لكن قائدنا بالرحايل أادرك أان
ا◊اك-م ف-اب-ي-ي ي-ري-د ال-قضص-اء ع-ل-ى ا◊رك-ة
الوطنية باألوراسس بتصصفية أاحد مهندسصيها
وهو بن بولعيد فأارسصل له مصصطفى عايسصي
ي- -ط- -لب ل -ق -اءه ل -ل -ت -ب -احث ح -ول اŸوضص -وع
وال -ت -ق -ي -ن -ا ب -ه ل -ي  Ó-ب-ب-ي-ت-ه ‘ آاريسس وك-نت
حاضصرا مع الصصادق شصبشصوب ومكي عايسصي
فأاخÈه سصي بالرحايل بأان فابيي يريد قتله
وعاهدناه منذ تلك الليلة على الولء والوفاء
وأان نكون ذراعه األÁن ضصد اŸسصتعمر””.

أاول الكÓم

فرنسسا حاولت Œنيدي إلفشساء
أاسسرار الثورة

ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن اŸرضس ال -ذي أان -هك جسص -ده
النحيل وأاقعده الفراشس ‘ السصنت ÚاألخÒت Úمن
عمره الـ 90بسصبب إاصصابته بجلطة دماغية ،إال أان
اÛاه -د ق -ادة م -ا زال ي -ح -ت -ف -ظ ب -ذاك -رة ق -وي-ة.
اسص -ت -ق-ب-ل-ن-ا ب-ح-ف-اوة ك-بÒة م-ت-ح-دث-ا ع-ن ›م-وع-ة
حسص Úبالرحايل التي قالت إانها همشصت و ⁄تأاخذ
حقها ‘ التاريخ .كانت اÛموعة الذراع األÁن
للشصهيد مصصطفى بن بولعيد ورعت كل التحضصÒات
اÿاصص -ة ب -ال -ث-ورة إا ¤غ-اي-ة ان-دلع-ه-ا ل-ي-ل-ة ال-ف-ا—
نوفم. 195٤È
أاحمد قادة التحق بصصفوف الثورة وعمره 1٣
سصنة اسصتعاد ذكريات ›موعته التي زرعت الرعب
‘ األرب -ع -ي -ن -ي -ات م-ن ال-ق-رن اŸاضص-ي ‘ صص-ف-وف
السصتعمار الفرنسصي وهو ‘ قمة السصعادة والفخر،
خاصصة وأان بعضصا منها موثق ‘ صصور فوتوغرافية
باألبيضس واألسصود وأاخرى أاطلعنا عليها ‘ وثائق
للمسصتعمر يظهر عليها اسصم اŸبحوث عنه قادة
أاح -م -د ك«إاره -اب -ي و›رم خ -ط ‘ ””Òال -ق-ام-وسس
السصتعماري يجب قتله ،فيما كانت الوثيقة الكنز
ال -ت-ي م-ازال ي-ح-ت-ف-ظ ب-ه-ا ه-ذا اÛاه-د رسص-ال-ت-ي
تهديد ” تهريبهما من زمن الكفاح اŸرير ضصد
اŸسصتعمر.
وبخصصوصس عÓقة اÛموعة التي كان ينتمي
لها اÛاهد أاحمد قادة بأاسصد الثورة ا÷زائرية
مصصطفى بن بولعيد والذي يبقى ـ حسصبه  -رمزا
تاريخيا كبÒا ومفخرة ا÷زائر ،فÎجع إا ¤بداية
سصنة  19٤7عندما ذاع صصيت ›موعة بالرحايل
التي كانت تصصنع القوان Úعلى طريقتها اÿاصصة ‘
كل منطقة األوراسس.هذا النشصاط بلغ مسصامع بن
بولعيد الذي كان يعرف اÛموعة حتى أانه كثÒا
ما دلّها على بعضس األعيان واÿونة فتتصصل بهم
وتهددهم إا ¤أان علم فابيي حاكم آاريسس وقتها
بعÓقة اÛموعة ب Íبولعيد فأارسصل إا ¤بالرحايل
طالبا منه اغتيال أاسصد األوراسس مقابل العفو عنه
و›موعته ومنحهم مكافأاة.
توقف اÛاهد قادة أاحمد وواصصل مسصÎسصÓ

وأاضصاف أاحمد قادة لـ«الشصعب””  «:فرنسصا
ح -اولت م -رارا وت -ك -رارا Œن-ي-دي م-ن أاج-ل
ال-ت-جسصسس ع-ل-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د وإافشص-اء أاسص-رار
الثورة ،غ Òأان كل ﬁاولتها باءت بالفشصل
لتقرر بعدها قتلي من خÓل إادراجي ‘
ق -ائ -م -ة ””اÿارج Úع -ن ال-ق-ان-ون”” ،وال-ذي-ن
يجب القضصاء عليهم بكل الطرق ،األمانة
التاريخية تقتضصي العÎاف بأان ›موعة
ب -ال -رح -اي -ل ك -انت رك -ي -زة الشص -ه -ي-د ال-ب-ط-ل
مصصطفى بن بولعيد ،وسصبب ‚اح انطÓقة
الثورة واسصتمراريتها ،كونها  ⁄تفشس أاسصرار
عمل اÛاهدين الذين عول عليهم بن بولعيد ‘
انطÓق الثورة ،بعد رفضس مصصا‹ ا◊اج الثورة ÷أا
بن بولعيد إالينا وأاخÈنا بعزمه على إاعÓن ثورة
شصعبية لتحرير ا÷زائر من السصتعمار الفرنسصي.
قال عمي أاحمد أان بن بولعيد تعامل كثÒا معه
بحكم انتمائه إا ¤اŸنطقة التاريخية األو ¤التي
كان يتولها ،باإلضصافة إا ¤التقاء اÛاهد قادة
ب -ع -مÒوشس خ Ó-ل ال -ت-ح-اق-ه ب-األوراسس ،إا ¤ج-انب
رابح بيطاط وخيذر ‘  ،1956فكانت اŸنطقة
قلعة للثوار فا–ة ذراعيها لكل من له رغبة النضصال
والكفاح اŸسصلح ضصد العدو حيث كانت األوراسس
معق Óللثوار ورمزا لتضصحيات اÛاهدين الذين
ع -ان -وا ك -ثÒا م -ن وي Ó-ت ف-رنسص-ا بسص-بب حصص-اره-ا
للمنطقة وقنبلتها ‘ عدة مرات.

بن بولعيد تسسلم زمام تسسي Òالثورة ‘
أاشسهرها األو¤
وبخصصوصس التحضص Òللثورة مع بن بولعيد أاشصار
عمي أاحمد إا ¤أان ذلك ‘ اجتماع لقرين Ãنزل
عبد الله بن مسصعود مزيطي ببلدية أاولد فاضصل
قال عنه اÛاهد «:رغم اختÓف الروايات حول
هذا الجتماع ،فأانا أاؤوكد من موقعي كشصاهد عصصر
ع -ل -ى ت -لك ا◊ق -ب-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي عشص-ت-ه-ا ب-ك-ل

ال -ت-حضصÒات لن-دلع ال-ث-ورة وق-امت ب-ه-ا
›موعة من اÛاهدين بقيادة حسصÚ
بالرحايل شصهرا ونصصف الشصهر قبل ليلة
أاول نوفم Èالتاريخية.

اللتزام بالتعليمات والسسرية ‘
العمل سسر النجاح

تفاصصيلها أان ذلك اللقاء عقد أاواخر شصهر أاكتوبر
 ،195٤وبالضصبط ب 1٨ Úو  20أاكتوبر ،حيث كان
اÛاه -د آان -ذاك شص -ي -ح-ا Êبشص Òم-ن ك-تب ال-ب-ي-ان
ب-ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ب-خ-ط ال-ي-د وق-مت أان-ا شص-خصصيا
ب -ت -وزي -ع -ه ،وه -ن -ا ت -ق -رر أان ت -ك -ون ال-ث-ورة وأان ي-ت-م
تفجÒها ،كما قدم الشصهيد الرمز سصي مصصطفى بن
بولعيد كلمة باŸناسصبة ،أاكد خÓلها على ضصرورة
تكاثف ا÷هود والتعاون والصصدق وحسصم أامر تسصيÒ
اندلع الثورة مؤوكدا لنا أانه هو شصخصصيا من سصيتو¤
زمام انطÓق الثورة Ãفرده Ÿدة  6إا ٨ ¤أاشصهر إا¤
غاية تنظيم األمور والتحضصÒات الÓزمة ‘ باقي
مناطق الوطن باسصتثناء منطقتي بسصكرة وخنشصلة،
التي انطلقت بها الثورة ‘ الفا— من نوفم Èمن
خÓل تنفيذ عمليات بعد أان كون مصصطفى بن
بولعيد ›موعات صصغÒة تتكون كل منها من 10
إا 20 ¤رج  Ó-ي-ت-ق-اسص-م ك-ل أاث-ن Úب-ن-دق-ي-ة واح-دة
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى السصÓ-ح اŸوج-ود ول-ت-م-ك Úا÷م-يع
منه””.
كما ذكر الشصاهد عمي أاحمد قادة أان البطل بن
بولعيد مصصطفى قرر أان يتكلف شصخصصيا بباتنة
وأاريسس ،ب -ي -ن -م -ا ك -ل -ف حسص Úب-ال-رح-اي-ل Ãن-ط-ق-ة
الصص -ح -راء ان -ط Ó-ق -ا م -ن بسص -ك -رة ،وأاوك -ل م -ه -م -ة
اإلشص-راف ع-ل-ى اسص-ت-ه-داف م-راك-ز ال-ع-دو Ãن-ط-قة
خنشصلة للرمز عباسس لغرور ،هاته الÎتيبات كلها
ب- -اإلضص- -اف- -ة ل- -ل- -ت- -دري- -ب- -ات ال- -ت- -ي ك -انت ‘ إاط -ار

وح -رصس اÛاه -د ع-ل-ى ال-ت-أاك-ي-د أان-ه
ال -ت -ق-ى ن-ح-و › ٤2اه - -دا ،ق- -ام حسصÚ
بالرحايل بتقسصيمهم إا 5 ¤أافواج وكلف
كل فوج بالهجوم على أاحد األماكن التالية
وهيﬁ :طة القطار والتي كلفت بها أانا
أاح -م -د ق -ادة ،الصص -ادق م-ب-ارك-ي ،ال-ط-يب
ملكميﬁ ،مد بن عبد القادر وﬁمد
ع-ث-م-ا ،Êأام-ا اŸك-ان ال-ث-ا Êف-ت-ع-ل-ق بدار
الÈيد التي تو ¤أامرها كل من أاحمد بن
علي سصليمان ،إابراهيم جيماوي ،إابراهيم
زلتيﬁ ،مد ÿضصر عماريﬁ ،مد عبد
السصÓم و ﬁمد مدورﬁ ،مد بن مسصعود
عبيد ،أاما اسصتهداف دار الشصرطة فأاوكلت
مهمتها لـعبد القادر عبد السصÓم ،الطيب
ع -ق -و ،Êع -ل -ي بشص -ي -ن -ة ،ع -ب -د ال -رح -م-ن
ع -ق -وب -ي ،ب -ل -ق -اسص -م ع-ب-ي-د ال-ل-ه ،م-وسص-ى
سص -ل -ي -م-ان وﬁم-د ب-ن ع-ب-د السصÓ-م ،أام-ا
ال-ث-ك-ن-ة ال-عسص-ك-ري-ة سص-انت جÒمان والتي
يعني ضصربها توجيه إانذار شصديد اللهجة للفرنسصيÚ
فقد تو ¤أامرها كل من حسص Úعبد السصÓم ،بن
عبد الباقي ،مصصطفى عبيد الله ،مسصعود بن أاحمد
مو Êوعمار سصلطا.Ê
وأاخÒا ﬁطة الكهرباء والتي نظرا ◊سصاسصيتها
فقد ع Úلها فوج مشصكل من عبد الله عقو،Ê
ﬁم -د الشص -ري -ف ع -ب-د السصÓ-م ،ال-ط-اه-ر ع-م-اري،
ÿضصر بوغرارة وسصبتي وزا ،Êوقد خلفت هاته
الهجمات خسصائر كبÒة مادية وبشصرية ‘ صصفوف
السصتعمار الفرنسصي ،إاضصافة اإ ¤النتصصار اŸعنوي
والنجاح النفسصي اŸتمثل ‘ زعزعة ثقة الفرنسصيÚ
وزرع الرعب ‘ قلوبهم .
وقال عمي أاحمد أان نزاهة وصصدق بن بولعيد ل
غبار عليهما ولهذا كان وما يزال رمزا تاريخيا
كبÒا وقامة إانسصانية عظيمة جعلت منه أابا حقيقيا
للثورة ا÷زائرية بفضصل حنكته وصصدق نواياه ‘
ال -دف -اع ع -ن ال -وط-ن وال-ت-ح-رر م-ن ال-ظ-ل-م وان-ت-زاع
السصتقÓل.
‘ خ - -ت - -ام شص - -ه- -ادت- -ه أاوصص- -ى اÛاه- -د ق- -ادة
ا÷زائري ،Úخاصصة الشصباب منهم ،بوجوب ا◊فاظ
على الذاكرة ا÷ماعية والتاريخية للثورة والتمسصك
بالوحدة ومبادئ نوفم Èالتي أانارت لنا الطريق.

باتنةŸ :وشسي حمزة
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ششباب يصشرحون
لـ«الششعب””:

الشسهيد مصسطفى بن
بوالعيد رمز تاريخي
نفتخر به
ت -زّي -نت ع -اصص -م-ة األوراسس ب-ات-ن-ة،
ب-أال-وان ال-ع-ل-م ال-وط-ن-ي إاح-ي-اء ل-ذكرى
مئوية اأحد القادة التاريخي Úمفجري
ال -ث -ورة ال -ت -ح-ري-ري-ة ،الشص-ه-ي-د ال-رم-ز
مصص-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د .ذك-رى م-ئ-وي-ة
الشصهيد التي تصصادف  5فيفري ،1917
حظيت باحتفائية ‡يزة هذه اŸرة
–ت ال- -رع- -اي- -ة السص- -ام- -ي- -ة ل- -رئ -يسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة السص- -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب- -وت- -ف- -ل -ي -ق -ة ،اأشص -رف ع -ل -ي -ه -ا وزي -ر
اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و Êب-حضصور
ع- -دد م- -ن ال -وزراء””.الشص -عب”” ع -اشصت
هذه األجواء وتنقل شصهادات الشصباب
األوراسص - -ي ح - -ول م- -ك- -ان- -ة ال- -ق- -ائ- -د
مصص-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د ‘ ال-ث-ورة وم-ا
“ثله رسصالة النضصال ÷يل السصتقÓل
ح -م -اي-ة ل-ل-ج-زائ-ر ‘ ظ-رف إاق-ل-ي-م-ي
ودو‹ متغ.Ò
اأشصار عدد من الشصباب لـ«الشصعب””
بوسصط مدينة باتنة ،إا ¤افتخارهم
بهذا الرمز التاريخي الذي بذل كل
ح -ي -ات-ه وم-ال-ه ف-داء ل-ل-ج-زائ-ر ،ح-يث
خطط للثورة اÛيدة سصنوات قبل
اندلعها وعقد لأجل ذلك اجتماعات
تاريخية ما تزال أاماكنها ورجالتها
شص- - -اه- - -دة م - -رسص - -خ - -ة ‘ ال - -ذاك - -رة
ا÷ماعية..
^ ””ب.خ -ال -د ”” أاسص -ت-اذ ال-ل-غ-ة
ال- -ف- -رنسص- -ي- -ة ق- -ال ل- -ن- -ا  «:الشص -ه -ي -د
مصصطفى بن بولعيد كان أاحد رجالت
الثورة ا÷زائرية البارزين .كل كتب
التاريخ تشصهد له بحنكته السصياسصية
وصصرامته العسصكرية .إانسصانيته جعلت
منه ﬁط إاعجاب واحÎام كل رفاقه
‘ ال -ث-ورة .اح-ت-ف-ال-ي-ة م-ئ-وي-ة ال-ق-ائ-د
ب -ب -ات -ن-ة ت-ع-ن-ي ت-ذك-ر رج-الت ال-ث-ورة
وت - -ك - -رÁه - -م ب - -ه - -دف رب - -ط ج- -ي- -ل
السصتقÓل خاصصة جيل هذا الزمن
بتضصحيات األجداد ‘ سصبيل انتزاع
ا◊رية””.
^ ””ششينارﬁ.مد ”” عامل بكشصك
Œاري أاكد لنا اأن هذا ا◊دث اŸهم
نال حصصته من تعليقات واهتمامات
شصباب الفايسس بوك ،الذين وجد كثÒ
منهم ‘ هاته الذكرى فرصصة للتعرف
على أاسصد الوراسس خاصصة ما تعلق
ب - -ا÷انب اإلنسص- -ا ‘ Êشص- -خصص- -ي- -ت- -ه
وتفضصيله ا◊رية والوطن على العيشس
‘ رفاهية كونه كان من ب Úأاغنياء
اŸنطقة أانذاك حيث باع كل ما Áلك
من حافÓت وأاراضصي من أاجل بناء
مسص- -ج- -د و“وي- -ن ال- -ث- -ورة ب- -السص Ó-ح
ف- -اسص- -ت- -ح- -ق اأن ي- -ل- -قب ب- -أاب ال -ث -ورة
ا÷زائرية.
^ ال-ط-ال-بة””أامÒة .خناطلة ””
اأشص -ارت وه -ي تشص -اه -د الح -ت -ف -ال -ي -ة
بذكرى بن بولعيد إا ¤أاحقيته ‘ أان
يطلق اسصمه على عدة مرافق وهياكل
اآخ- -ره- -ا ج -ام -ع -ة ب -ات -ن -ة  02والتي
سصتحمل تسصمية مصصطفى بن بولعيد
وهذا فخر لكل ا÷زائري Úفهنئيا لنا
تقول أامÒة.
^ السشيدة ””سشهام.بن عبد الواحد
”” وهي مقتصصدة متقاعدة وابنة شصهيد
ت -ق -ي -م Ãم -رات الشص-ه-ي-د ب-ن ب-ول-ع-ي-د
بقلب باتنة اأشصارت من جهتها إا¤
ع-ظ-م-ة ال-رج-ل ‘ م-واق-ف-ه وت-اري-خه
وتضصحياته مؤوكدة لنا تغلب ا÷انب
اإلنسص -ا ‘ Êشص -خصص -ي -ت -ه ع-ل-ى ب-اق-ي
ا÷وانب ف -ك -ان ي-حسص-ن ال-ت-ع-ام-ل م-ع
ا÷ميع دون اسصتثناء.

سسجلها :حمزة Ÿوشسي
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إاحياء لليوم العاŸي Ÿكافحة السسرطان

هل يحسسم إجتماع إليوم ‘ ’ئحة إŸطالب؟

بوضسياف :وفرنا كل الوسسائل للتكفل باŸرضسى والتخفيف من معاناة تنقلهم
أاكد وزير الصسحة والسسكان و إاصسÓح اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف ،أامسس ،بسسطيف ،خÓل إاشسرافه على إاحياء اليوم العاŸي
لجراءات للتقليل من معاناة تنقل اŸرضسى ،وطول انتظارهم للعÓج
Ÿكافحة داء السسرطان ،أان ا÷زائر اتخذت كافة ا إ
Ãختلف أاشسكاله .

سسطيف  :نور ألدين بوطغان

كأيطأ ،فقد أاشسأر ‘ تدخله ،إا ¤أانه قد حأن
الوقت للحد من اأ’خطأر التي يتسسبب فيهأ
داء السسرطأن ،والذي يخلف سسنويأ  8مÓيÚ
من الضسحأيأ ع Èالعأ ،⁄معتÈا أان سسرطأن
الثدي لدى النسسأء يشسكل النوع اأ’ول من حيث
ا’نتشسأر للمرضض الفتأك ،كمأ أان تغ‰ Òط
معيشسة السسكأن ‘ العأ ،⁄وانتشسأر التدخ،Ú
يعتÈان من العوامل التي زادت ‘ انتشسأر
الداء ‘ كأفة الدول ،مÈزا أاهمية التحسسيسض
Ÿكأفحته ،ومثمنأ دور ا÷معيأت ‘ مرافقة
›هودات الدول ‘ التصسدي للداء .
وحسسب اأ’رق- -أم اŸسس- -ج -ل -ة وط -ن -ي -أ ،ف -إأن

ا÷زائر تسسجل  40أالف حألة إاصسأبة Ãرضض
السسرطأن سسنويأ ،منهأ  1200حألة بسسطيف،
أاي بنسسبة  3بأŸأئة وهي نسسبة كبÒة .
وقد تضسمنت زيأرة الوزير لو’ية سسطيف
ع -دة ن -ق -أط ،م -ن -ه -أ زي -أرة م -رك -ز م -ك -أف-ح-ة
السسرطأن بحي البأز ،ودار الصس Èاıصسصسة
للمرضسى بنفسض اŸوقع ،قبل التنقل إا ¤بلدية
ع Úازال ،ج -ن-وب ع-أصس-م-ة ال-و’ي-ة ،ل-ل-وق-وف
على انطÓق عملية اسستعمأل اŸلف الطبي
اإ’ل -كÎو ،Êب -د’ ع -ن اŸل -ف ال -ورق -ي ،وه -ي
ع -م-ل-ي-ة Œت-ه-د ال-وزارة ال-وصس-ي-ة ‘ إا‚أح-ه-أ
وطنيأ.

اŸسستشسارة قدادرة:

إسستÓم مسستشسفيي سسيدي بلعباسس و تلمسسان نهاية إلسسنة
أاك -دت اŸسس -تشس -ارة ب -درة ب -ن ق-دادرة
اŸك -ل-ف-ة Ãل-ف السس-رط-ان ع-ل-ى مسس-ت-وى
ديوان الوزارة اŸعنية ،أان وزارة الصسحة
والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات ،تواصسل
ال -ع -م-ل ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ وŒسس-ي-د اıط-ط
ال- -وط- -ن- -ي Ÿك- -اف- -ح- -ة السس -رط -ان -2015
 ،2019والذي رصسدت Ãوجبه ميزانية
ل‚از م-راك-ز ل-ل-عÓ-ج وم-ن أاج-ل
ه-ام-ة إ
اق-ت-ن-اء آاخ-ر ال-ت-ج-ه-ي-زات اŸت-خصسصس-ة ‘
القضساء على هذا الداء وتخفيف العبء
على الوليات النائية.

سسعاد بوعبوشس
سس - -م- -ح اıط- -ط ال- -وط- -ن- -ي Ÿك- -أف- -ح- -ة
السس -رط -أن حسسب ق -دادرة ل -دى اسس -تضس-أف-ت-ه-أ
بحصسة ضسيف الصسبأح للقنأة اإ’ذاعية اأ’و،¤
بتعزيز الهيأكل القأعدية العÓجية التي كأنت
تتوفر عليهأ بÓدنأ بكل من ا÷زائر العأصسمة،
قسسنطينة ،ورقلة ،وهران والبليدة ،فيمأ سسيتم
دخ -ول م -ؤوسسسس -أت اسس -تشس -ف -أئ -ي-ة أاخ-رى ح-ي-ز
اÿدمة بكل من سسطيف ،عنأبة وبأتنة التي
تتوفر على مسستشسفى جأمعي و 4وحدات على
مسس- -ت- -وى ال- -دوائ- -ر ‘ ،ان- -ت- -ظ- -أر اسس -ت -ق -ب -أل
مسستشسفيأت بسسيدي بلعبأسض وتلمسسأن مع آاخر
السسنة خأصسة وأان التجهيزات متوفرة وهي
قيد الÎكيب للتجربة .
من جهة أاخرى ،كشسفت قدادرة أانه بحلول
سس-ن-ة  ،2018سس-ي-ت-م ف-ت-ح م-ؤوسسسس-ة اسس-تشس-فأئية

بكل من تيزي وزو ،الوادي ،أادرار وبشسأر مأ
سسيسسأهم ‘ ضسمأن حزام اسستشسفأئي معتÈ
وت -غ -ط -ي -ة شس -أم -ل -ة ت -ل-ب-ي-ة ◊أج-ي-أت م-رضس-ى
السسرطأن ع Èالوطن ،مشسÒة إا ¤أان توزيع
ه- -ذه اŸؤوسسسس -أت ك -أن ب -ن -أء ع -ل -ى ال -ك -ث -أف -ة
السسكأنية والشسبكة الوطنية العمرانية ،حيث
ينتظر منهأ التخفيف عن اŸنأطق النأئية ’
سسيمأ ا÷نوب الذي يتوفر على  4موؤسسسسأت
حأليأ ،ويتم تعزيز اŸوارد البشسرية بأنتداب
أاط- -ب- -أء ‘ إاط- -أر اÿدم- -ة اŸدن -ي -ة لضس -م -أن
التغطية.
وب -خصس -وصض Œه -ي -زات ال-ت-داوي ب-أأ’شس-ع-ة
ق -ألت اŸسس -تشس -أرة ب -دي -وان وزارة الصس-ح-ة أان
ا÷زائر كأنت تتوفر فقط على
 7أاج- - -ه- - -زة ‘ ،ح Úال - -ي - -وم
وÃوجب اıط- - - -ط ف- - - -ه- - - -ي
–صسي  22مسسرعأ و  4آا’ت
ع Ó- - -ج «ك - - -وب - - -ألت»  ،أاي م - - -أ
›موعه  26مسسرعأ وظيفيأ،
م -ؤوك -دة أان ك-ل م-ؤوسسسس-ة ت-ت-وف-ر
على  3أاجهزة لضسمأن اÿدمة حأل تعطل أاحد
اأ’جهزة.
وف-ي-م-أ ت-ع-ل-ق Ãصس-ل-حة اأ’طفأل اŸصسأبÚ
Óط-فأل
ب-ألسس-رط-أن Ãسس-تشس-ف-ى ب-ن مسس-وسض ل -أ
اعÎفت ق- -دادرة ب- -أن- -ه -أ ت -واج -ه مشس -ك ‘ Ó-
اŸورد البشسري اŸؤوهل وهو مأ يتم تداركه
’سسيمأ مأ تعلق بشسبه الطبي لضسمأن اÿدمة
اŸطلوبة وتدعيمهأ بكوادر مؤوهلة ،لكن هذا
’ يعني أانه ’ يعمل فهو يسستقبل اأ’طفأل
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 40أإلف حالة إإصسابة سسنويا با÷زإئر

أاشس -رف ب-أŸن-أسس-ب-ة ع-ل-ى ت-دشس Úمصس-ل-ح-ة
جراحة اأ’ورام السسرطأنيةÃ ،ركز مكأفحة
السسرطأن بسسطيف ،وهذا بعد أاك Ìمن سسنتÚ
م -ن ا’ن -ت -ظ -أر ،وه -و م -رك -ز ›ه -ز ب -أح -دث
ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-طبية ،ويضسم  50سس -ري -را 25 ،
منهأ للرجأل ،و 25أاخرى للنسسأء ،إاضسأفة إا¤
وح- -دة اسس -تشس -ف -أء وع Ó-ج م -ك -ث -ف ،وت -ه -دف
اŸصس-ل-ح-ة إا ¤إاج-راء ع-م-ل-ي-أت ج-راح-ي-ة ج-د
م -ع -ق-دة ،وب-ط-رق ح-دي-ث-ة ’سس-ت-ئصس-أل اأ’ورام
السسرطأنية ،على غرار مأ هو متوفر بألبلدان
اŸتقدمة ،خأصسة من ا÷هأز الهضسمي ،بداية
من البلعوم إا ¤اŸسستقيم ،وأامراضض سسرطأنية
أاخرى.
واع- -ت Èال -وزي -ر ،أان ب Ó-دن -أ ت -ت -وف -ر ع -ل -ى
إام-ك-أن-ي-أت م-ت-ط-ورة ،وه-ي م-ن ال-دول ال-قليلة
ال- -ت- -ي “ك- -نت م- -ن ت -وف Òوسس -أئ -ل اŸع -أ÷ة
العصسرية للداء ،مؤوكدا أان اŸنظومة الصسحية
ال -وط -ن -ي -ة تسس ‘ Òط -ري-ق-ه-أ الصس-ح-ي-ح ،وق-د
وصسلت إا ¤حد اŸعأ÷ة اŸنزلية للمرضسى
ال -ذي -ن ’ Áك -ن -ه -م ال -ت -ن -ق -ل إا ¤اŸؤوسسسس -أت
الصس- -ح- -ي- -ة ،مشسÒا إا ¤أان ال- -ق- -ط- -أع ي- -ع- -م- -ل
بألتنسسيق مع العديد من القطأعأت والشسركأء،
ع -م  Ó-ب -ت -وج -ي -ه-أت رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وأان ال-ق-ط-أع ي-تصسدى لكل
اŸشسأكل التي تعÎضسه Ãأ فيهأ القضسأء على
ندرة اأ’دوية.
أامأ ‡ثل اŸنظمة العأŸية للصسحة ،بأهأ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ويخضسعون للتداوي.
و‘ سسيأق آاخر ،تطرقت اŸسستشسأرة إا¤
ال -ت -ك -وي -ن ك -ع -أم -ل ل -ل -ن-ه-وضض ب-ك-ف-أءة اŸورد
البشسري الطبي بداية بألتكوين اأ’و‹ الذي ’
يقع على عأتق الوزارة ،مشسÒة إا ¤وجود ÷نة
ع -ل -ى مسس -ت -وى ك-ل-ي-ة ال-طب ت-ع-م-ل ع-ل-ى ب-عث
وŒديد الدراسسأت الطبية ،إا ¤جأنب التكوين
اŸتواصسل الذي تعطيه الوزارة اأ’ولوية من
خÓل إاعأدة تكوين كل اأ’طبأء العأمون حتى
يسسأهموا ‘ متأبعة اŸصسأب Úالذين اسستوفوا
كل مراحل عÓجهم.
‘ هذا اإ’طأر –دثت قدادرة عن نظأم
يضس- -م- -ن ت- -وف Òط- -ب- -يب م- -رج- -ع- -ي ‘ ›أل
السسرطأن يعمل مع كل قأئمة
إاسس-م-ي-ة م-ن اأ’ط-ب-أء ل-ل-ت-خفيف
ع- - - -ن اŸرضس- - - -ى Ãشس - - -أرك - - -ة
اÛت -م -ع اŸد Êوت-ت-ب-ع مسس-أر
اŸريضض ،و‘ اŸق- -أب- -ل ح- -ثت
اأ’طبأء على التعقل واإ’لتزام
Óدوية.
بأŸدونة الرسسمية ل أ
وفيمأ يخصض خأرطة الطريق أاوضسحت أانه
ي-ت-م ا’ع-ت-م-أد ع-ل-ى سس-جÓ-ت السس-رط-أن ال-تي
ع-م-م اسس-ت-ع-م-أل-ه-أ م-ن-ذ سس-نة  ،2014وت-خ-تلف
أان -واع السس -رط -أن -أت اŸن -تشس -رة م -ن و’ي-ة إا¤
أاخ -رى ل -ك -ن ي -ب -ق -ى سس -رط -أن ال -ث -دي ي -ح -ت-ل
الصس -دارة ،مشسÒة إا ¤أان -ه ح -أل -ي-أ ي-ت-م ال-ق-ي-أم
بدراسسأت وبأئية وصسفية ،وفيمأ بعد سسيشسرع
‘ دراسس -أت –ل-ي-ل-ي-ة ل-ل-ع-وام-ل اŸت-دخ-ل-ة ‘
اإ’صسأبة بألسسرطأن أاو ‘ أانواع ﬁددة .

 26مسسرعا وظيفيا
للتخفيف من معاناة
إŸصسابÚ

اÙمدية –تفل بعيد الÈتقال

يÎقب ط- - -ل- - -ب - -ة م - -ع - -اه - -د وأاقسس - -ام
ال- -ه- -ن- -دسس- -ة اŸع -م -اري -ة اŸت -وق -ف Úع -ن
الدراسسة منذ  3جانفي اŸاضسي ،اŸوعد
اÙدد ال -ي -وم ب -وزارة ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹
لي -ج -اد ح -ل ن-ه-ائ-ي
وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي إ
وعادل يلبي مطالبهم اŸشسروعة ،ومن
ث- - -م- - -ة ال - -ع - -ودة إا ¤اŸق - -اع - -د Ÿزاول - -ة
ال -دراسس -ة ‘ ظ -ل ال -ه -دوء والسس -ت-ق-رار
اŸف-ت-وح ع-ل-ى آاف-اق تسس-توعب تطلعاتهم
‘ –ق- - -ي- - -ق أاحÓ- - -م- - -ه - -م اŸت - -واضس - -ع - -ة
ل-يصس-ب-ح-وا -ب-ع-د ك-د وج-د ل-ن-ي-ل شس-ه-ادة
م -اسس -Îم -ه -ن -دسس Úم -ع -م -اري Úك-ام-ل-ي
ا◊قوق اŸهنية.
ي-ع-ل-ق-ون آام-أل-ه-م ع-ل-ى ت-ف-ه-م وزي-ر القطأع
Ÿطألبهم ومسسأعدتهم ‘ الوصسول إا ¤تلبيتهأ
وإانهأء حألة هي أاقرب للضسيأع .و رغم مرور
شسهر على حركتهم ا’حتجأجية إا’ أان حألة
الصسمت اأ’قرب للتجأهل أادخلت ‘ أانفسسهم
الشسك والقلق متسسأئل Úعن مصسÒهم وهم
الذين وجهوا إا ¤هذا التخصسصض Ãعد’ت
قوية لشسهأدة البأكألوريأ وينفقون مبألغ مألية
ك -بÒة ’ق -ت-ن-أء أادوات ال-ع-م-ل وال-دراسس-ة ال-ت-ي
تعرف غÓء فأحشسأ.
وي-ت-مسسك ال-ط-ل-ب-ة بÓ-ئ-ح-ة م-ط-أل-ب-هم التي
تتضسمن أاحقيتهم ‘ رتبة مهندسض معمأري
وإاسسقأط شسرط  9مÓي Úسسنتيم للتسسجيل ‘
ج- - -دول اŸه- - -ن- - -دسس Úوم- - -ن - -ح شس - -ب - -ه راتب
للمÎبصس Úوالرفع من الدرجة  13إا‘ 16 ¤
ال -ت -وظ -ي -ف ال -ع -م-وم-ي م-ع ف-ت-ح آاف-أق واسس-ع-ة

للتشسغيل .ويسستغربون حألة توصسف بألتهميشض
بألرغم من عدة لقأءات عقدت ‘ السسأبق
لتحقيق هذا اŸوعد الوزاري ‘ وقت تعرف
فيه البÓد نهضسة عمرانية غ Òمسسبوقة توفر
ل- -ل- -م- -ه -ن -دسس ÚاŸع -م -أري ÚاÛأل ال -واسس -ع
ل -ل -ت -ن-أفسض وا’ب-ت-ك-أر واإ’ب-داع ب-ع-ي-دا ع-ن اأي
إاقصس- -أء أاو ت- -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن الشس -أن خ -أصس -ة وأان
الدراسسة شسأقة بيداغوجيأ ومكثفة من حيث
اŸق -أي -يسض Ãأ ’ ي -ق -ل -ل م -ن ق -ي -م-ة اŸأسسÎ
وأاحقيتهأ ‘ اŸعأدلة بألشسهأدة الكÓسسيكية.
وك -أنت ا÷ه -أت اŸرك -زي -ة اŸع-ن-ي-ة م-ن-ه-أ
وزارة السسكن قد حسسمت سسأبقأ هذه اŸسسألة
بأعتمأد شسهأدة نظأم «ل م د» بدون –فظ.
و’ ي -ن -ب -غ -ي ت -رك اأ’م -ر ب -دون ت -ك -ف-ل ج-دي
ونهأئي حمأية ◊قوق الطألب البيداغوجية
واŸهنية ومنعأ لتسسرب فقدان اأ’مل ‘ بلد
Áث -ل ف -ي -ه اأ’م -ل سس Ó-ح -أ Ÿك -أف-ح-ة ال-ي-أسض
ومقأومة التحديأت ومنهأ إاعأدة الثقة للطلبة
‘ م -ث -ل ه -ذا ال -ت -خصسصض اŸرت -ب -ط ب -أل-ب-ن-أء
والتشسييد والعمران والقأئم على ا◊سسأبأت
واŸنطق ‘ وقت تتسسلح فيه شسركأت عأŸية
وب -ل -دان ك -بÒة Ãه -ن-دسس Úم-ع-م-أري Úشس-ب-أب
ي -ت -أب -ع -ون اŸشس -أري-ع وي-ت-ف-أوضس-ون ‘ السس-وق
اÙلية بكفأءة هي موجود أاصس Óلدى طلبتنأ
الذين يسستحقون كل اŸرافقة والتحفيز Ÿلء
ال -ف -راغ خ-أصس-ة ‘ ال-هضس-أب ال-ع-ل-ي-أ وا÷ن-وب
حيث تعتزم الدولة نقل اŸشسأريع الكÈى من
أاجل توسسيع مسسأحة التنمية الشسأملة.

سسعيد بن عياد

اسستحداث  117منصسب عمل 2016

ترإجع ملحوظ ‘ أإدإء أإجهزة دعم إلتشسغيل ببومردإسس
لخ Òل- -ل- -ج- -ن- -ة
كشس- -ف ال- -ت- -ق- -ري- -ر ا أ
ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،ال-ت-جهيز ،السستثمار
وال-تشس-غ-ي-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسس الشس-عبي
الولئي لبومرداسس عن تراجع ملحوظ
‘ ع -دد اŸل -ف-ات اŸم-ول-ة سس-ن-ة  2016من
قبل أاجهزة التشسغيل التي انعكسست سسلبا
أايضس -ا ع -ل-ى ع-دد اŸن-اصسب اŸسس-ت-ح-دث-ة،
وه -و م -ا دف -ع أاعضس -اء ال -ل -ج -ن -ة إا ¤رف -ع
توصسيات لتفعيل آاليات ترقية القطاع
ب-الع-ت-م-اد أاك Ìع-ل-ى ›ال السس-تثمار
ال-فÓ-ح-ي والسس-ي-احي وتطوير الشسراكة
م -ع ال -ف -اع -ل Úالق -تصس-ادي Úوعصس-رن-ة
ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي Ãا يتماشسى ومتطلبات
سسوق العمل..

بومردأسس :ز /كمال
‘ ق -راءة سس -ري -ع -ة ل -ت -ق -ري-ر ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ي
ع -رضست م -ل -ف ال -تشس-غ-ي-ل ب-أÛلسض الشس-ع-ب-ي
الو’ئي قبل أايأم ،نÓحظ وعلى عكسض اأ’رقأم
اإ’يجأبية اŸقدمة من طرف أاجهزة التشسغيل
اÙلية حول عدد اŸلفأت اŸمولة ومنأصسب
الشس-غ-ل اŸسس-ت-ح-دث-ة ،ع-رضض ال-ت-ق-رير أارقأمأ
م -ع -أكسس-ة “أم-أ ل-ه-ذا ال-واق-ع ،ح-يث ’ح-ظت
اللجنة أان عدد اŸنأصسب اÙققة من طرف
الصسندوق الوطني للتأم Úعن البطألة «كنأك»
خÓل أاربع سسنوات أاي ‘ الفÎة اŸمتدة من
سسنة  2013إا ‘ 2016 ¤انخفأضض مسستمر
بألنسسبة لهذا ا÷هأز.
فبلغة اأ’رقأم “كن الصسندوق اŸوجه لفئة
من  30إا 50 ¤سسنة من اسستحداث  117منصسب
شسغل سسنة  2016مقأبل  242منصسب سسنة 2015
و 719سسنة  ،2013فقط  11منصسب ‘ قطأع
الفÓحة والصسيد البحري 14 ،منصسب ‘ البنأء
واأ’شسغأل العمومية 20 ،منصسب ‘ الصسنأعة،
و 72منصسب ‘ قطأع اÿدمأت والنقل.

ن -فسض ال -وضس -ع -ي -ة ب -أل -نسس-ب-ة ل-ف-رع ال-وك-أل-ة
ال -وط -ن -ي-ة ل-تسس-ي Òال-ق-رضض اŸصس-غ-ر»أاو‚أم»
اŸنصس- -ب- -ة سس- -ن- -ة  2005ب -و’ي -ة ب-وم-رداسض،
اıصسصس -ة ل-ت-ق-د Ëق-روضض مصس-غ-رة ل-ف-ئ-أت
اجتمأعية واسسعة خصسوصسأ أاصسحأب الدخل
اÙدود وال- -ب- -ط -أل Úوك -ذا اŸرأاة ال -ري -ف -ي -ة
واŸأك -ث -ة ب -أل -ب-يت ب-ه-دف تشس-ج-ي-ع الصس-ن-أع-ة
التقليدية وا◊رف واأ’نشسطة الفÓحية ،حيث
أاظهر التقرير تراجع ‘ عدد اŸلفأت اŸمولة
‘ صس -ي -غ -ة ال -ت-م-وي-ل ال-ث-ن-أئ-ي ’ق-ت-ن-أء اŸواد
اأ’ولية بقيمة  100أالف دينأر خÓل سسنة 2016
وعدد اŸنأصسب اŸسستحدثة التي  ⁄تتجأوز
 341منصسب شسغل مقأبل 1333منصسب السسنة
اŸأضسية و 2061سسنة  ‘ ،2011ح ⁄ Úيتعد
عدد اŸلفأت اŸمولة هذه السسنة  285ملف
من أاصسل  451ملف مودع ،مقأبل  1201ملف
سسنة  2015و 2020سسنة . 2011
كمأ سسأهمت الوكألة الوطنية لدعم تشسغيل
الشس -ب -أب»أاونسس -أج» وك-أل-ة ب-وم-رداسض ‘ خ-ل-ق
 9901منصسب شسغل ‘ الفÎة من سسنة 2013
إا ¤غ- -أي- -ة شس- -ه- -ر ديسس- -م Èم- -ن سس -ن -ة ،2016
اسس -ت-ح-وذ ف-ي-ه-أ ق-ط-أع اÿدم-أت ع-ل-ى حصس-ة
اأ’سس- -د Ãج- -م -وع  6423م -نصسب ث -م ق -ط -أع
الصسنأعة بـ  1738منصسب ،نأجمة عن “ويل
 4145ملف من أاصسل  13860ملف مودع ،مع
تسسجيل مؤوشسرات سسلبية أايضسأ سسواء من حيث
اŸلفأت اŸودعة من قبل حأملي اŸشسأريع
التي شسهدت تراجعأ ملحوظأ عن السسنوات
اŸأضسية ،فهي  ⁄تتجأوز  27ملف ‘ القطأع
الصسنأعي مقأبل  108ملف سسنة  ،2015و13
ملف ‘ القطأع الفÓحي و 8ملفأت ‘ ميدان
ا◊رف والصس -ن -أع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ،وم-ن ح-يث
اŸلفأت اŸمولة  ⁄تتجأوز هي اأ’خرى 37
ملف ‘ القطأع الصسنأعي و 18ملف ‘ قطأع
ا◊رف والصسنأعأت اليدوية.

إإنتـ ـ ـاج وف ،Òأإسسع ـ ـار مرتفعـ ـ ـة و أإصسناف تختفـ ـي من بسس ـ ـ ـ ـ ـات ÚهÈة
اح- -ت- -ف -لت ،أامسس ،م -دي -ن -ة اÙم -دي -ة ،ب -ع -ي -د
الÈت -ق -ال ،ه -ذه ال -ف -اك -ه -ة ال -ت -ي ت -ظ-ل بسس-اتÚ
ﬁيط هÈة تتزين بأالوانها الزاهية على مدار 6
أاشسهر وتفتقدها موائد البعضس من العائÓت حتى
اÙلية ،بسسبب ارتفاع أاسسعارها واسستقرارها عند
 200دج للكيلوغرام الواحد،
ويأتي ا’حتفأل بعيد الÈتقأل ‘ اÙمدية كتقليد
قد Ëاعتأدت عليه اŸنطقة قبل قطيعة دامت كثÒا
وعأدت إاليه قبل أاربع سسنوات ،تعرضض خÓله أاصسنأف
ا◊مضسيأت التي تنتجهأ بسسأتﬁ Úيط هÈة ،و مأ ميز
هذه الطبعة من عيد الÈتقأل اختفأء أاصسنأف عدة من
الÈتقأل فضس Óعن غيأب كبŸ Òنتوج العسسل الذي

تشستهر به مدينة اÙمدية واŸنأطق اÛأورة لهأ .
وبألرغم من ا÷هود ا◊ثيثة والÈامج الضسخمة التي
اسستفأدت منهأ اŸنطقة ضسمن مسسأعي دفع و تطوير
قطأع الفÓحة ،يظل نظر منتجي ا◊مضسيأت قصسÒا
منصسبأ على الكم والعأمل التجأري ،الذي تسسبب ‘
تراجع صسيت اÙمدية وشسهرتهأ ‘ ›أل إانتأج أاكÌ
من  20صسنفأ من الÈتقأل وا◊مضسيأت اıتلفة ،فمن
ب 20 Úصسنف Áكن إانتأجه ببسسأت Úا◊مضسيأت ‘
اÙمدية أاصسبح اإ’نتأج يقتصسر على صسنف Úفقط من
الÈتقأل «اŸندرين و الطومسسون» إاضسأفة إا ¤الليمون،
بألرغم من وجود جميع اإ’مكأنيأت واŸؤوهÓت لتطوير
وتنويع إانتأج ا◊مضسيأت على غرار اÙطة التوضسيحية

Óشسجأر اŸثمرة التي
التأبعة للمعهد الوطني التقني ل أ
ت-ت-ي-ح ل-ل-م-ن-ت-ج Úف-رصس-ة اŸراف-ق-ة وال-ت-ك-وين وا’إرشسأد
الفÓحي ‘ ›أ’ت عدة تصسب كلهأ ‘ إاطأر تطوير
اإ’نتأج كمأ و نوعأ ،إا ¤جأنب ﬂتلف آاليأت الدعم
ال -فÓ-ح-ي واŸشس-أري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي اسس-ت-ف-أدت م-ن-ه-أ
اÙمدية.
وتتوقع اŸصسألح الفÓحية Ÿعسسكر اÿروج بإأنتأج
ي -راوح  829أال -ف ق -ن -ط -أر م-ن ا◊مضس-ي-أت خÓ-ل ه-ذا
اŸوسسم مع نهأية حملة جني الÈتقأل التي بلغت نسسبة
 80بأŸئة ،و هو إانتأج يقدر بضسعف إانتأج السسنوات
اŸأضسية لعدة أاسسبأب أاسسهمت ‘ ذلك منهأ الغرسسأت
ا÷ديدة التي تقأرب  450هكتأر سسنويأ والتي وسسعت

اŸسسأحة اŸزروعة بأ◊مضسيأت ‘ ﬁيط هÈة من 3
آا’ف هكتأر ‘ سسنة  2012إا 7 ¤آا’ف هكتأر ‘ سسنة
 ، 2016إاضس -أف -ة إا ¤مضس -أع -ف -ة حصسصض السس -ق-ي وخ-ل-و
اŸوسسم من اأ’مراضض ،كمأ تتطلع ا÷هأت الوصسية على
القطأع الفÓحي Ãعسسكر إا ¤رفع اإ’نتأج لـ  900أالف
قنطأر من ا◊مضسيأت Ãحيط هÈة الذي ينشسط به
حوا‹  2300منتج ،خأصسة مع إامكأنية توسسيع اŸسسأحة
اŸزروعة واŸسسقية إا 10 ¤آا’ف هكتأر ،اأ’مر الذي
يتيحه مشسروع تهيئة ﬁيط هÈة الذي من اŸقرر أان
يكون حيز اÿدمة ‘ أاجل أاقصسأه جوان اŸقبل.

معسسكر :أم أ.Òÿسس
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الحد  05فيفري  2017م
الموافق لـ  08جمادى األولى  1438هـ

الشسروع ‘ مراجعة القوائم ا’نتخابية هذا اأ’ربعاء

من إايداع اŸلفات يوم  5مارسض

تنهي وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية إا ¤علم الراغب ‘ ÚالÎشضح لÓنتخابات التشضريعية القادمة ،أان سضحب الوثائق الÓزمة
’يداع يتم ابتداء من السضبت  4فيفري  2017حسضب ا◊الة.
لتكوين ملف ترشضح وكذا ا إ

سسياسسية ل تسستو‘ الشسروط اŸنصسوصص عليها ‘
اŸادة  94من القانون العضسوي اŸتعلق بنظام
النتخابات.
وأاوضس -ح ال -ب -ي -ان أايضس -ا أان م-ل-ف الÎشس-ح ي-ل-ح-ق
بشسهادة موقعة من طرف مسسؤوول ا◊زب ‘ حالة
ت- -ق- -د Ëق- -ائ -م -ة اÎŸشس -ح– Úت رع -اي -ة ح -زب
سسياسسي أاو موقعة من طرف مسسؤوو‹ األحزاب
السسياسسية ‘ حال تقد Ëقائمة اÎŸشسح– Úت
رعاية عدة أاحزاب سسياسسية (–الف).
و أاشس- -ارت ال- -وزارة إا ¤أان- -ه ي- -ت- -م إاي -داع ق -وائ -م
الÎشسيحات على مسستوى اŸصسالح اıتصسة ‘
الولية أاو بالنسسبة للدوائر النتخابية ‘ اÿارج
ل-دى اŸم-ث-ل-ي-ة ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة أاو ال-قنصسلية اŸعينة

اıتصس ‘ القانون ارخيلة:

ل -ه -ذا ال -غ -رضص ل -ك -ل دائ -رة ان -ت-خ-اب-ي-ة ،م-ن ط-رف
اÎŸشسح الذي يتصسدر القائمة أاو إاذا تعذر عليه
ذلك ،من طرف اÎŸشسح الذي يليه مباشسرة ‘
الÎتيب مقابل وصسل اسستÓم.
وت -ن -ه -ي وزارة ال -داخ-ل-ي-ة إا ¤ع-ل-م ال-راغ-ب‘ Ú
الÎشسح أان تسسلم الوثائق الÓزمة لتكوين ملفات
الÎشسح كل أايام األسسبوع من السساعة التاسسعة ()9
صسباحا إا ¤غاية السساعة الرابعة ونصسف ( 16و )30
مسساء ما عدا يوم ا÷معة.
ك -م -ا أاوضس -حت أان أاج -ل إاي -داع م -ل-ف-ات الÎشس-ح
ينتهي سست )60( Úيوما كاملة من تاريخ القÎاع ،أاي
يوم األحد  5مارسص  2017على السساعة منتصسف
الليل.

مقبلون على انتخابات هادئة و اأ’حزاب اŸقاطعة لن تؤوثر
اأك -د ع -ام-ر اأرخ-ي-ل-ة اأسض-ت-اذ
ﬂتصس ‘ القانون وﬁامي،
اأن رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ،احÎم
ا’آج - -ال ال - -ق - -ان - -ون - -ي- -ة حÚ
اسض -ت -دع -ى ال -ه -ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة
ليوم  4ماي  ،2017بحكم اأنه
م-ق-ي-د ب-اآج-ال ق-ان-ون-ي-ة ينصس
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ال- -ق -ان -ون ال -عضض -وي
اŸت -ع-ل-ق ب-ال-ن-ظ-ام ا’ن-ت-خ-اب-ي
ليوم  25اأوت  ‘ 2016مادته
ال 25والقاضضي باأن تسضتدعى
الهيئة الناخبة Ãوجب مرسضوم رئاسضي ‘
غضضون ثÓث اأشضهر قبل موعد ا’نتخابات،
عكسس ما تداولته بعضس وسضائل ا’إعÓم.
‘ هذا الصسدد ،قال اÿب Òالقانو Êاإن ما
اأقدم عليه رئيسص ا÷مهورية ل يشسكل معضسلة

واإننا مقبلون على انتخابات
‘ اإطار هادئ ،ل يوجد فيها
تاأجيل اأو تاأخ ،Òويرى عامر
اأرخ - -ي - -ل- -ة ‘ رده اأمسص ع- -ن
سسوؤال جريدة «الشسعب» حول
ت-ق-ي-ي-م-ه ل-لمرحلة النتخابية
القادمة باعتباره ﬂتصسا ‘
هذا اÛال ،اأن النتخابات
‘ ا÷زائر غ Òمفصسولة عن
ال-ب-ي-ئ-ة الإق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ية،
واأن ا÷زائر ‘ وضسع اأحسسن
رغ -م ت-وت-رات دول السس-اح-ل،
كما اأن بوؤر التوتر بداأت تعرف نوع من النفراج.
واأضساف اأرخيلة ،داخليا نشسهد اإقبال كبÒا من
ط -رف ال -ط -ب -ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة ع-ل-ى دخ-ول م-عÎك
النتخابات ،بالرغم من مقاطعة بعضص الأحزاب
قائ »:Óالذين قاطعوا ل Áكن معرفة مسستوى

تاأثÒهم لأنهم اأحزاب غ Òمعروفة على السساحة
السس -ي -اسس -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ول ي -وؤث -رون ع-ل-ى نسس-ب-ة
اŸشساركة».
واأب -رز ‘ ه -ذا السس -ي -اق اأن ه -ذه الن -ت-خ-اب-ات
تشسهد مراهنة السسلطة لإعطاء شسفافية اأك Ìمن
خÓل وجود موؤسسسسة جديدة للتشسريع النتخابي
ال -ت -ي اسس -ت -ح -دثت م -وؤخ-را ،وه-ي ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
اŸسستقلة Ÿراقبة النتخابات ،وموازاة مع ذلك
ما تقوم به وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
من خÓل التنظيم الإداري لهذه السستحقاقات.
وب -اŸق -اب -ل ،ق-ال اÿب Òال-ق-ان-و Êاإن ا◊رك-ة
الإسسÓمية بداأت تلملم صسفوفها ،بحيث اأن من
دواف -ع -ه -ا –ق -ي-ق “ث-ي-ل اأك‡ Èا ح-ق-ق-ت-ه سس-ن-ة
 ،2012وال-ت-واج-د ب-ق-وة ع-ل-ى السس-اح-ة السس-ي-اسس-ي-ة
الوطنية.

سسهام بوعموشسة

غول يحذر من اÿطابات اÙرضضة على العنف والتطرف

«أامن واسستقرار البÓد خط أاحمر ’ Áكن تخطيه –ت أاية ذريعة »

ح -ذر ع -م -ار غ -ول رئ-يسس
ح-زب ال-ت-اج ،ل-دى ت-نشض-يطه
للقاء جواري ،عشضية أامسس،
بسض- - -ي- - -دي ب - -ل - -ع - -ب - -اسس ،م - -ن
اÿط- - -اب- - -ات السض- - -ي- - -اسض - -ي - -ة
اÙرضض- - -ة ع- - -ل - -ى ال - -ع - -ن - -ف
وال- -ت -ط -رف ،م -ؤوك -دا أان أام -ن
واسض-ت-ق-رار ال-بÓد خط أاحمر
’ Áك -ن ت -خ -ط -ي-ه –ت أاي-ة
ذريعة .
اف- -ت- -ت- -ح ع- -م- -ار غ- -ول ل -ق -اءه
اŸنظم بدار الثقافة كاتب ياسسÚ
ب - - -ا◊ديث ع - - -ن مسس- - -ار ا◊زب
ورسسالته اŸنبثقة من بيان أاول نوفم ،Èحيث شسّدد
على أاهمية اتباع مسسار الرجال الذين جعلوا من
ا÷زائر بلدا حرا ومسستق ،Óيواجه كل التحديات
واıاطر اÿارجية ،ودعا إا ¤تفعيل روح التكاتف
واإل–اد لتجنب أاي نوع من األخطاء التي قد تؤودي
إا ¤زعزعة اسستقرار وأامن البÓد ،حيث أابرز أان
«ثقافة األخوة والوحدة وحب الوطن يجب أان تسسود
البÓد مرة أاخرى كما فعل أاسسÓفنا خÓل حرب

ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،وع-ل-ي-ن-ا أان
ن- -ف- -ك -ر ‘ مسس -ت -ق -ب -ل ب Ó-دن -ا ـ
يضسيف عمار غول  -بعيدا عن
األف -ك -ار السس -وداء ال -ت-ي ي-ح-اول
ال-ب-عضص تسس-م-ي-م ع-ق-ول شس-ب-اب-نا
بها».
ه- - -ذا وح- - -ذر غ- - -ول ب - -عضص
األح- - - -زاب والشس- - - -خصس- - - -ي - - -ات
السس-ي-اسس-ي-ة م-ن اÿط-اب-ات التي
تشس -ج -ع الشس -ب -اب ع -ل -ى ال-ت-م-رد
وروح العنف لزعزعة أامن البÓد
ح- - - - -يث أاك- - - - -د «أان اÿط- - - - -اب
السس -ي -اسس -ي ي -جب أان ل ي -ح -م-ل
رسس -ائ-ل ال-ت-ح-ريضص ع-ل-ى ال-ع-ن-ف وال-ت-ط-رف ،وزرع
أافكار الفرقة ب Úأابناء الشسعب وقال بأان األمن خط
أاحمر ل Áكن Œاوزه –ت أاية ذريعة كانت «.
داعيا ‘ الوقت ذاته إا ¤مرافقة الشسباب إليجاد
ح-ل-ول له-ت-م-ام-ات-ه-م و مشس-اك-ل-ه-م وج-ع-لهم شسركاء
أاسساسسي Úلبناء وطنهم ،ضساربا اŸثل Ãا يحدث ‘
دول ا÷وار التي تعيشص حالة من الÓأامن بعد أان ”
ال -ت Ó-عب ب -ع -ق -ول شس -ب -اب -ه-ا وتشس-ب-ي-ع-ه-م ب-األف-ك-ار

تسسارع السسلطات الولئية بغليزان ‘ النتهاء
من اسستعداداتها لÓنتخابات التشسريعية اŸقبلة،
اŸزمع إاجراؤوها يوم  4ماي اŸقبل ،وبحسسب ما
كشسفت عنه مديرية التنظيم والشسؤوون العامة فقد
وصس-ل ع-دد ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-بة  415أال-ف ن-اخ-ب-ا بعد
النتهاء من اŸراجعة السسنوية للقوائم النتخابية
ال -ت -ي ج -رت شس -ه -ر أاك -ت -وب -ر اŸاضس-ي ،وه-و ال-ع-دد
اŸنتظر أان يرتفع تزامنا والشسروع ‘ اŸراجعة
السستثنائية ا›ÈŸة من يوم  8إا 22 ¤فÈاير
ا÷اري.
وتسسهر مصسالح البلديات هذه األيام على توزيع
بطاقات النتخابات ا÷ديدة على اŸواطن Úمن
خÓل تخصسيصص خلية خاصسة تسسهر على إايصسال
هذه البطاقة إا ¤اŸواطن ،Úسسواء الناخب Úا÷دد

الذين سسيشساركون ‘ القÎاع ألول مرة ،أاو إا¤
اŸواطن Úإا ¤قدموا طلبات ‘ Œديد البطاقات،
وبحسسب األرقام التي –صسلت عليها ا÷ريدة فإاّنه
” ت- -وزي- -ع أاك Ìم- -ن  590ب-ط-اق-ة ‘ ب-ل-دي-ة ع-مي
ّ
موسسى ،و 160بطاقة ‘ بلدية ا◊اسسي ،و‘ 197
بلدية الو÷ة ،وهو األمر اŸتواصسل ‘ البلديات
األخرى والتي يبلغ عددها  38بلدية مشسكلة إلقليم
ولية غليزان.
واÓŸح- -ظ خÓ- -ل ت- -ت- -ب -ع ج -ري -دة « الشس -عب «
للتحضسÒات التي تسسبق موعد تشسريعيات  2017هو
اÛهودات اŸبذولة من قبل ا÷هات الوصسية من
أاجل إا‚اح هذا ا◊دث السسياسسي ،من خÓل فتح
مراكز اقÎاع جديدة ‘ بعضص البلديات بعيدة.

 415أالف ناخب بغليزان

غليزان :ع .عبد الرحيم
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بعد –ديد موعد ا’قÎاع وبدء العد التناز‹

’حزاب قبل ا’نتهاء
طوارئ ‘ قواعد ا أ

أاوضسحت الوزارة ‘ بيان لها أان سسحب وإايداع
اŸل -ف-ات ي-ك-ون ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸصس-ال-ح اıتصس-ة
بالولية أاو بالنسسبة للدوائر النتخابية ‘ اÿارج
ل-دى اŸم-ث-ل-ي-ة ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة أاو ال-قنصسلية اŸعينة
لهذا الغرضص لكل دائرة انتخابية.
وتتمثل الوثائق ‘ شسكل حافظة ملف تتضسمن
اسستمارة التصسريح بالÎشسح واسستمارة اŸعلومات
الشسخصسية و اسستمارات اكتتاب التوقيعات لقوائم
اÎŸشسح Úاألحرار وقوائم اÎŸشسح Úالتي تقدم
–ت رع- -اي- -ة ح- -زب أاوع -دة أاح -زاب سس -ي -اسس -ي -ة ل
تسستو‘ الشسروط اŸنصسوصص عليها ‘ اŸادة 94
من قانون النتخابات ،يضسيف البيان ،مشسÒا إا ¤أان
تسس -ل-ي-م ه-ذه ال-وث-ائ-ق ي-ت-م ب-ن-اء ع-ل-ى ت-ق-د‡ Ëث-ل
الراغب ‘ ÚالÎشسح اıول قانونا رسسالة تعلن
فيها نية تكوين قائمة مÎشسح.Ú
وأاكدت الوزارة على وجوب أان يرفق التصسريح
ب- -الÎشس- -ح Ãل- -ف خ- -اصص ل- -ك- -ل مÎشس- -ح أاسس -اسس -ي
ومسستخلف مذكور ‘ القائمة متكون من شسهادة
أاداء اÿدمة الوطنية أاو اإلعفاء منها ،مسستخرج
رق -م  3م-ن صس-ح-ي-ف-ة السس-واب-ق ال-قضس-ائ-ي-ة ،شسهادة
ا÷نسس- -ي- -ة ا÷زائ -ري -ة ،صس -ورة شس -مسس -ي -ة وشس -ه -ادة
اŸيÓد بالنسسبة للمÎشسح ÚاŸولودين ‘ اÿارج.
كما يتضسمن اŸلف نسسخة من الÈنامج اÿاصص
ب-ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-قوائم اÎŸشسحÚ
األحرار ،و نسسخة من اÙضسر اŸعد من قبل
رئيسص اللجنة النتخابية للدائرة النتخابية بالنسسبة
ل -ق -وائ -م اÎŸشس-ح Úاألح-رار وق-وائ-م اÎŸشس-حÚ
ال- -ت- -ي ت -ق -دم –ت رع -اي -ة ح -زب أاو ع -دة أاح -زاب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ال -ه -دام -ة .وع -ن إاسس -ت -ع -دادات ا◊زب ل -ل -م -ح -ط-ة
اإلن -ت -خ -اب -ي -ة اŸق -ب -ل -ة ق-ال غ-ول إان ا◊زب ي-رف-ع
ال -ت -ح -دي ويشس -رك الشس -ب-اب وال-ك-ف-اءات ب-دل-ي-ل أان
ال-ق-وائ-م اإلن-ت-خ-اب-ي-ة ل-لحزب تضسم  80ب-اŸائ-ة من
شسريحة الشسباب ،كما ناشسد باقي األحزاب للرفع
من مسستوى اŸنافسسة للحصسول على ثقة الشسعب.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

تيبازة تسستنفر جميع الهيئات
اŸعنية با’قÎاع
عقد وا‹ تيبازة موسسى غÓي ،مؤوخرا لقاء
خ- -اصس -ا م -ع رؤوسس -اء ال -دوائ -ر واألم -ن -اء ال -ع -امÚ
للبلديات واŸديرين التنفيذي ÚاŸعني Úبعملية
الن -ت -خ -اب ّ” ال -ت -أاك -ي-د م-ن خÓ-ل-ه ع-ل-ى ح-ج-م
اŸسسئولية اŸلقاة على عاتق هؤولء من حيث
ضسمان نزاهة النتخابات.
وشس ّ-دد وا‹ ال -ولي -ة ع -ل -ى أاّن اإلدارة م -ع-ن-ي-ة
بالتحضس Òا÷ّيد لهذا اŸوعد الهام مع ضسمان
سسÒورت -ه ‘ أاحسس -ن ال -ظ-روف وف-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات
” تكليف األمناء
ا÷هات الوصسية ،ومن ثّم فقد ّ
ال-ع-ام Úل-ل-ب-ل-دي-ات ب-اإلسس-راع ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-ط-هÒ
ال-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة لسس-ي-م-ا فيما يتعلق بحذف
حالت الوفاة والتسسجيل اŸزدوج مع ا◊رصص
الشسديد على توف Òاإلمكانات اŸادية الÓزمة
” تكليف
التي تقتضسيها العملية النتخابية ،فيما ّ
رؤوسس -اء ال -دوائ -ر ب -السس -ه-ر ع-ل-ى ت-وف Òال-ظ-روف
اÓŸئمة إلجراء النتخابات بالتوازي مع –ضسÒ
قوائم اŸؤوطرين و مراكز القÎاع.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاشس-ار م-دي-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م والشس-ؤوون
ال-ع-ام-ة ب-ال-ولي-ة إا ¤أاّن ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع ب-ط-اق-ات
النتخاب اÙررة خÓل اŸراجعة النتخابية
السسابقة تسس ‘ Òظروف مÓئمة بحيث  ⁄يتبق
سسوى  900بطاقة للتوزيع من ب 21 Úأالف بطاقة
” إاعدادها
ّ

تيبازة :عÓء ملزي

تنطلق مراجعة القوائم النتخابية –سسبا للطبعة اÿامسسة من النتخابات التشسريعية ‘
عهد التعددية ،هذا الأربعاء على اأن تسستمر اإ ¤غاية  22من شسهر فيفري ا÷اري ‘ ،غضسون
ذلك تواصسل الأحزاب السسياسسية –ضس Òالقوائم ‘ ظل منافسسة كبÒة لتصسدرها واحتÓل
اŸراتب الأو ¤على الأقل ،لضسمان حظوظ ا◊صسول على “ثيل.
 ⁄يعد يفصسلنا عن النتخابات التشسريعية اإل  3اأشسهر ،بعد اسستدعاء رئيسص ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة ،و–ديد تاريخ القÎاع اŸقرر يوم  4ماي اŸقبل ،اŸدة
الفاصسلة اŸتبقية اأمام الأحزاب للتحضس Òلمتحان افتكاك تاأشسÒة “ثيل الشسعب باÛلسص
الشسعبي الوطني ،ولعل اأبرز امتحان يجب اأن Œتازه للتفرغ للمراحل اŸقبلة غربلة القوائم
والÎتيب الذي ليسص باله Úبسسبب اŸنافسسة الشسرسسة.
رئيسص ا÷مهورية وباسستدعائه الهيئة الناخبة يوم  4ماي اŸقبل ،يكون قد اأعطى اإشسارة
العد التناز‹ ،لÓنتخابات لسسيما واأن الطبقة السسياسسية التي كانت تÎقب موعد القÎاع،
باتت على علم بكل اŸواعيد Ãا فيها ا◊ملة النتخابية التي تتحدد وفق ما ينصص عليه
القانون على اأسساسص يوم النتخاب ،ودخلت بذلك مرحلة جديدة من التحضسÒات.
وكان موعد القÎاع متوقعا ،كون الفÎة التشسريعية السسابعة تنقضسي يوم  26ماي اŸقبل،
ول Áكن باأي حال من الأحوال اأن يقع شسغور بينها وب ÚالفÎة التشسريعية اŸوالية اأي الثامنة،
وفق ما اأكده اأسستاذ القانون الدسستوري بوزيد لزهاري ‘ تصسريح سسابق لـ «الشسعب» ،ما يقتضسي
تنصسيب التشسكيلة ا÷ديدة للغرفة الŸÈانية السسفلى قبل نفسص التاريخ من السسنة ا÷ارية،
ولأن النتخابات Œري  3اأشسهر قبل انتهاء الفÎة بعينها كاأجل اأقصسى ،فقد “ت بر›تها يوم
الرابع ماي.
وموازاة مع –ضس Òالإدارة لÓقÎاع ،ومباشسرة الهيئة العليا Ÿراقبة النتخابات برئاسسة
عبد الوهاب دربال Ÿهامها ،تواصسل التشسكيÓت السسياسسية من جانبها التحضس ÒلÓسستحقاق
النتخابي الذي يعّول عليه ‘ اإفراز “ثيل نوعي Ÿمثلي الشسعب ،الذين يختارهم يوم الرابع
ماي مانحا اإياهم الثقة لعهدة  5سسنواتÁ ،ثلونة خÓل ثامن فÎة تشسريعية.

فريال بوشسوية

Óمانة العامة
ضضمت  7وزراء سضابق Úو عملية ا’نتقاء أاكّ– Èد ل أ

ولد عباسض :اسستلمنا  6200ملف ترشسح لتشسريعيات ماي القادم
’م Úال- - - -ع - - -ام
كشض- - - -ف ا أ
◊زب ج- -ب- -ه- -ة ال- -ت- -ح -ري -ر
الوطني جمال ولد عباسس،
أامسس ،ع - -ن اسض - -ت Ó- -م 6200
م -ل -ف ت -رشض-ح ل-تشض-ري-ع-ي-ات
م - -اي  2017ع-ل-ى اŸسض-ت-وى
ال - -وط- -ن- -ي ،ويضض- -م ال- -ع- -دد
سض- - -ب - -ع - -ة وزراء سض - -اب - -ق،Ú
مؤوكدا ‘ سضياق آاخر أانه ’
م- -ك- -ان- -ة Ÿع- -ارضض- -ي رئ- -يسس
’فÓن».
ا◊زب ‘ قوائم «ا أ

جÓل بوطي
أاكد ولد عباسص أان عملية اسستÓم ملفات الÎشسح
ان -ط -ل -قت ‘ ظ -روف ع -ادي-ة وب-إاشس-راف-ه شس-خصس-ي-ا
لختيار ‡ثلي ا◊زب ‘ الÎشسيعيات،حيث برز
سسبعة وزراء سسابق ‘ Úقوائم الÎشسح Ãن فيهم
مسستشسار األم Úالعام اŸكلف باإلعÓم والتصسال
موسسى بن حمادي.
وأاوضسح ولد عباسص خÓل ندوة صسحفية نشسطها،
أامسصÃ ،ق -ر»األف Ó-ن» ب -ال -ع -اصس -م -ة ،إاث-ر ان-طÓ-ق
ع -م -ل -ي -ة اسس -ت Ó-م م -ل-ف-ات الÎشس-ح أان اŸل-ف-ات ⁄
تتضسمن أاسسماء وزراء حالي ،ÚمشسÒا إا ¤أان انتقاء
اŸرشسح Úسسيكون وفقا للشسروط اÙددة بعد
بلوغ كم هائل من اŸلفات وهو ما سسيصسعب من
عملية النتقاء.
و‘ رده على سسؤوال حول اإمكانية تفضسيل وزراء
حالي ‘ Úالقوائم قال ولد عباسص» ليسص هناك
رواق أاخضسر للوزراء» ‘ »،ح Úأاشسار إا ¤أانه ل
توجد حالة اسستثناء ‘ العا ،»⁄معتÈا أاي ملف
لبد من مروه ع ÈاÙافظات والقسسمات».
ولدى حديثه عن إاجراءات اختيار اŸرشسحÚ
بعد انطÓق عملية السستÓم التي اشسرف عليها
أامسص تعهد ولد عباسص بضسمان الشسفافية التامة
والصسراحة ،قائ »Óل Áكن ألحد أان Áلي علينا
مرشسحا معينا» ،مشسÒا إا ¤أان معارضسي رئيسص
ا◊زب لن يكون لهم مكان ‘ ا◊زب ولن يسسمع
صسوتهم ،معتÈا أان معارضسة برنامج الرئيسص خط
أاحمر.

وحسسب تصس- - -ري- - -ح- - -ات ول - -د
ع- -ب- -اسص ف- -إان ع- -م- -ل- -ي -ة ان -ت -ق -اء
اŸرشسح Úسستكون صسعبة للغاية،
لسس -ي -م -ا ب -ع -د ت -ل -ق-ي-ه اتصس-الت
هاتفية من جهات تطالبه بتأاكيد
ضسمان مكانها ‘ القوائم ،حيث
أاب -دى ام -ت -ع -اضس -ه م-ن تصس-رف-ات
ب - - - -عضص اŸرشس- - - -ح ،Úرافضس- - - -ا
اسستقبالهم على مسستوى األمانة
العامة ،مشسÒا إا ¤أان ﬁافظات
الوليات مفتوحة أامامهم لطلب
توضسيحات.
وتصسدرت ولية ا÷زائر أاكÈ
عدد ملفات الÎشسح ببلوغها  618ملفا ،وتلمسسان ب
 322وباتنة بـ  300ملف ‘ ،ح Úبلغ عدد طالبي
الÎشسح بولية تندوف  129وهو ما أاثار اسستغراب
ولد عباسص لكونها اŸرة األو ¤التي يصسل فيها عدد
اŸرشسح Úبذات اÙافظة هذا العدد ‘ ،حÚ
بلغت ملفات الÎشسح للجالية بفرنسسا  32واŸشسرق
واŸغ -رب  6م-ل-ف-ات ،وأاوروب-ا وب-اق-ي ال-ع-ا ⁄سس-ت-ة
ملفات.
وشس-ه-دت ع-م-ل-ي-ة تسس-ل-ي-م اŸل-ف-ات اح-ت-ج-اجات
ع -دد ك -ب Òم -ن اŸن -اضس -ل Úع-ل-ى مسس-ت-وى األم-ان-ة
العامة ‘ وقت سسابق حسسب ولد عباسص ،الذي
اع- -ت Èأان احÎام ق- -اع- -دة األق -دم -ي -ة ‘ ال -نضس -ال
سس -ت -ب -ق -ى اŸع -ي-ار األول لخ-ت-ي-ار اŸرشس-ح Úب-ع-د
دراسسة اŸلفات على مسستوى اŸقر اŸركزي –ت
إاشسرافه الشسخصسي.
واع- -ت Èول- -د ع- -ب- -اسص أان اسس- -ت- -دع- -اء رئ -يسص
ا÷مهورية للهيئة الناخبة يوم الـ  04ماي القادم
ÓفÓن» حتى يحضسر نفسسه جيدا
وقت مناسسب «ل أ
ل -ه -ذا السس -ت -ح -ق -اق اŸصسÒي ،ال -ذي ي-ع-د أاه-م
السستحقاقات اŸصسÒية ‘ تاريخ البÓد.
لفÓ-ن ب-ع-د غ-د
و–ضسÒا ل -ل -م -وع -د ي-ع-ق-د ا أ
الثن Úاجتماع يضسم أالف Úطالب من ﬂتلف
الوليات ‘ إاطار حملة –سسيسسية يشسرع فيها
ا◊زب Ÿدة أاسس- -ب- -وع Úل -دع -وة اŸواط -ن Úاإ¤
تسسجيل أانفسسهم ‘ القوائم النتخابية ‘ ،حÚ
سس-ي-ت-م ع-ق-د اج-ت-م-اع آاخ-ر ل-دراسس-ة التحضسÒات
اŸقبلة.

بو‚مة من اŸسضيلة:

التوجه إا ¤الصسناديق لتقويضض شسوكة اÎŸبصس Úبا÷زائر
جّ- - -دد رئ- - -يسس ا÷ب- - -ه- - -ة
ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة ل- - -ل- - -ع- - -دال- - -ة
ا’ج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي - -ة ،خ - -ال - -د
ب - - - -و‚م - - - -ة ،أامسس ،خÓ- - - -ل
ت-نشض-ي-ط-ه Œم-عا شضعبيا بدار
ال -ث -ق -اف-ة ق-ن-ف-وذ ا◊مÓ-وي
ب- -اŸيسض -ل -ة ،مسض -ان -دة ح -زب -ه
لÈن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-هورية
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة،
ع -كسس م-ن ي-خ-ت-ب-ئ-ون وراءه
دون أان ي - -ق - -دم - -وا أاي شض - -يء
ي - -ذك- -ر ل- -لشض- -عب ا÷زائ- -ري
سضوى التغني بامتÓكهم ا’أغلبية حسضبه.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاشسار بو‚مة خÓل كلمته التي أالقاها بحضسور
مناضسلي ا◊زب إا ¤جانب بعضص اŸتعاطف Úمعه
أانه ‘ حالة ‚اح حزبه ‘ النتخابات القادمة،
فإانه سسيحمل على عاتقه عدة قضسايا هامة على
غرار اÙافظة على اسستقÓلية العدالة وفق بيان

›اه - -دي و شس - -ه - -داء ال- -ث- -ورة
التحريرية.
ودع- -ا اŸت- -ح- -دث الشس- -ب -اب
ل- -ل- -ت- -وج -ه ب -ق -وة إا ¤صس -ن -ادي -ق
القÎاع لتفويت الفرصسة على
اÎŸبصس Úب - -ا÷زائ - -ر ‘ ظ- -ل
وف -اء رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة بوعده الذي
ق -ط-ع-ه واŸت-ع-ل-ق ب-إانشس-اء ÷ن-ة
مراقبة النتخابات التي أارادها
هو اأن تكون نزيهة وشسفافة ،و‘
ح Úثمن رئيسص حزب ا÷بهة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ع-دال-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ال-تضس-ح-ي-ات ال-ت-ي
ي-ق-دم-ه-ا أاف-راد ال-درك ال-وط-ن-ي وا÷يشص الشس-ع-ب-ي
الوطني وأاسسÓك الشسرطة ‘ حماية الوطن عكسص
من يدعون التضسحية من أاطياف اŸعارضسة التي
Œلسص حسس -ب -ه ‘ الصس -ال -ون -ات وت -ن -ت -ق -د شس -رع-ي-ة
ال-دسس-ت-ور والن-ت-خ-اب-ات السس-اب-ق-ة وح-تى الطعن ‘
شسرعية الرئيسص وتأاتي اليوم على حد قوله مسسرعة
ÿوضص معÎك النتخابات وهو ما اعتÈه خالد
بو‚مة تناقضسا وكذبا على الشسعب ا÷زائري.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«ألشسعب» تسستطلع وأقع ألنّقل بسسوق أهرأسش

07

السسكك ا◊ديدية شسريان ال ّصسناعات اŸنجمية
ربط مناجم الونزة ومصسانع التّحويل بعنابة
ّﬁطة لصسيانة عربات نقل ا◊ديد ،الفوسسفات ،البضسائع والركاب

يشسّكل قطاع ألنقل بولية سسوق أهرأسش نقطة ﬁورية ‘ ألتنمية وأŸوأصسÓت ،فهي ولية حدودية ،لها منافذ إأسسÎأتيجية على مدأر ألعام ع Èديناميكية مسستمرة– ،توي إأ ¤حد ما على
شسبكة نقل متكاملة بالنظر إأ ¤جغرأفيتها ،إأل أن ذلك Á ⁄نع من –ديث قطاع ألنقل وإأ‚از هياكل جديدة Ãسستوى ألتطور ألقتصسادي وألجتماعي للمنطقة ،فمن ألهياكل ألتي شسملتها
عمليات ألتهيئةﬁ ،طة ألقطار ألتي تعد شسريان ألصسناعات أŸنجمية ‘ أ÷زأئر ،حيث يغلب على نشساطها نقل أŸوأد أŸنجمية ،باعتبارها ﬁطة عبور لـ  ٢ . ٤١٩ . ٢٢٤طن سسنويا من أ◊ديد
أÿام وألفوسسفات ،يتم نقلها من مناجم بوخضسرة ،ألونزة ،جبل ألعنق بولية تبسسة ،ع Èأك Ìمن  ١٤قطارأ باŒاه أŸنطقة ألصسناعية بعنابة.

سسوق أاهراسس :العيفة سسمÒ
نقل أŸسضافرين ع Èألسضكك أ◊ديدية
يتم ع Èخط Úبطول  142كلم ،منها . ٧
 % ٧4خطوط مزدوجة ،بطاقة أسضتيعاب
سض -ن-وي-ة ت-ق-در بـ  182أل - -ف رأكب ،أÿط
أألول ب Úت -بسض -ة و ع -ن -اب -ة ذه -اب -ا وأي -اب-ا
مرورأ بسضوق أهرأسس ،وألثا Êيضضمن نقل
أŸسض- -اف- -ري- -ن م -ن ع -اصض -م -ة أل -ولي -ة إأ¤
ضضوأحيها (سضيدي ألهميسضي) Áر بخمسس
بلديات ذهابا وأيابا وÃعدل مرت Úيوميا،
‘ أنتظار إأكمال كهربة أÿطوط وألتي
بلغت حوأ‹ ألـ .% 49
كما تتوفر أÙطة على عدة مرأفق
أسض -اسض -ي -ة أه -م -ه-ا 03
أرصض - - -ف- - -ة خ- - -اصض- - -ة
باŸسضافرين وموقف
ل -لسض -ي-ارأت ،إأضض-اف-ة
أ ¤م -ن -ط -ق-ة ع-ب-ور
ل -ل -م -ت -وج-ه Úن-ح-و
أألرأضضي
أل-ت-ونسضية ،وهناك
م- -ك- -اتب خ -اصض -ة
لشض -رط -ة أ◊دود
وأ÷مارك
أ÷زأئرية.
وم- - - - - - -ن بÚ
أل‚ازأت
أل -ت -ي ح-ق-ق-ه-ا
ق- - - -ط - - -اع ألسض - - -كك
أ◊دي- -دي- -ة ب- -ولي- -ة سض -وق أه -رأسس‚ ،د
ت - -رم - -ي - -م أن - -ف - -اق ك - -ل م - -ن خ - -ريشض- -ف- -ة
ب-اŸشض-روح-ة ،وط-ارج-ة ب-ويÓ-تن ،وسضيدي
لهميسضي ببلدية أولد مومن ،وإأعادة بناء
جسضر سضيدي لهميسضي ‘ ألنقطة .152

” اسستÓمها
مشساريع واعدة ّ
وأاخرى ’ تزال تراوح مكانها
أم -ا أŸشض -اري -ع أل -ت -ي ل زألت ي -ن -ت -ظ-ر
تسض-ل-ي-م-ه-ا مشض-روع Œدي-د  148ك-ل-م على
أÿط أŸنجمي ،وخط عنابة – أ◊دود
ألتونسضية على مسضافة  44كلم ،منها  21كلم
بولية سضوق أهرأسس رصضد له  5000مليار
دينار ‘ أطار برنامج  ،200٧ – 2004هذأ
باإلضضافة إأ 23 ¤كلم ÿط سضوق أهرأسس

–
أل- -ك- -وي- -ف – وأدي أل -كÈيت –
ونزة ،إأ ¤جانب خط ونزة – تبسضة بحوأ‹
 24ك -ل -م م -ن-ه-ا  900م Îب- -ولي- -ة سض -وق
أهرأسس.
ك -م -ا أع -ي -د إأث -رأء مشض -روع خ -ط سض-ك-ة
ح - -دي - -دي - -ة ي - -رب - -ط ب Úسض - -وق أه - -رأسس
وأŸناطق أ◊دودية باŒاه أ÷ارة تونسس
‘ ذكرى أحتفال مزدوج أشضرف عليه كÓ
من وزيري ألدأخلية للبلدين ،حيث أعيد
طرح فتح خط للسضكة أ◊ديدية يجمع بÚ
أل -ب -ل -دي -ن أن -ط Ó-ق -ا م -ن أ÷زأئ-ر ب-اŒاه
تونسس ،وهو ألمر ألذي أختلف عليه ‘
 2015أين أكد وزير ألنقل بوجمعة طلعي
آأن -ذأك ،أن أ÷زأئ -ر ت -فضض -ل أن ي -ن -ط -ل -ق
أÿط ألذي يربط ب Úألبلدين من ألقالة
ولي -ة أل -ط -ارف ذأت أل -ك -ث-اف-ة ألسض-ك-ان-ي-ة

للتكفل Ãشساكلهم ‘ إأ‚از أŸشساريع ألسسكنية

اجتماعات دورية ب Úاإ’دارة واŸقاول Úبسسطيف

ع- -ق- -د وأ‹ ولي- -ة سس- -ط- -ي- -ف،
لسسبوع
ن-اصس-ر م-عسس-ك-ري ،نهاية أ أ
أŸنصسرمÃ ،قر ألولية ،أجتماعا
م - -ع أŸق - -اول ÚأŸع - -ن - -ي Úب - -ا‚از
ألسس- -ك- -ن- -ات Ãخ- -ت -ل -ف أ‰اط -ه -ا،
خ- - -اصس- - -ة ألسس - -ك - -ن أل - -ع - -م - -وم - -ي
ألي -ج -اري ،ألسس -ك -ن أل -تسس -اه-م-ي
وألÎق- - - -وي أŸدع- - - -م ب - - -حضس - - -ور
لطارأت أŸعني ÚباŸوضسوع.
أ إ

وخ ّصض - -صس ألج - -ت - -م - -اع ل Ó- -سض - -ت- -م- -اع
لنشضغالت أŸقاول ،Úوإأحصضائها للعمل
على تذليلها ‘ أŸيدأن ،منأاجل ألسضÒ
أ◊سض- -ن Ÿشض- -اري -ع أل -ق -ط -اع ،وق -د ط -رح
أŸق -اول -ون بشض -ك-ل ف-ردي وج-م-اع-ي أه-م
أنشضغالتهم ،خاصضة تلك ألتي يصضادفونها
م- -ن ع- -رأق -ي -ل بÒوق -رأط -ي -ة ،ون -قصس ‘
عمليات تسضديد مسضتحقاتهم.

وأعت Èألوأ‹ أللقاء مثمرأ ،ومكن من
أل-ت-ع-رف ع-ل-ى أله-ت-م-امات ،وأعدأ بعقد
أج -ت -م -اع -ات دوري -ة م-ع أŸق-اول ،Úوك-ذأ
ت -ع -ي Úم -دي -ر ألسض -ك -ن ب -ال -ولي-ة وم-ل-ح-ق
ب -ال -دي -وأن لسض -ت-ق-ب-ال ‡ث-ل-ي أŸق-اول،Ú
لتفادي ألتصضال باإلدأرأت أŸعنية بشضكل
غ Òمنتظم ،وعبّر عن أسضتعدأد أإلدأرة
أÙلية للتكفل Ãشضاكل أŸقاول Úألتي
تشض -ك -ل مصض-در ق-ل-ق ل-ه-ا ول-ل-م-وأط-ن ◊ل
أزمة ألسضكن بأاسضرع ما Áكن.
وعن أألسضعار أŸطبقة ،أوضضح ألوأ‹
أن أسضعار ألسضكن ألتسضاهمي أÙددة بـ
 280م-ل-ي-ون سض-ن-ت-ي-م  ⁄ت-ت-غ ،Òأم-ا ف-ي-م-ا
ي -ت -ع -ل -ق ب -السض-ك-ن ألÎق-وي أŸدع-م ،ف-ان
ألخ -ت Ó-ف ي -ك -ون ‘ أألرضض -ي -ة أل -ت -ي ⁄
ت -ؤوخ -ذ ‘ أ◊سض -ب -ان ،إأضض -اف-ة إأ ¤ك-ون-ه-ا
تتغ Òمن منطقة إأ ¤أخرى.

سسطيف :نور الدين بوطغان

ألكبÒة وألتي يسضمح موقعها أ÷غرأ‘
أل -ق -ريب م -ن ألسض -وأح-ل أن ي-ك-ون ل-ل-خ-ط
أل -رأب -ط ب Úأل -ب -ل -دي-ن ج-دوى أق-تصض-ادي-ة
أك ،Èع -ل -ى أع -ت-ب-ار أ◊رك-ي-ة أل-ك-بÒة بÚ
أ÷زأئ -ر وت -ونسس ب -اŒاه ك  Ó-م -ن أل-ق-ال-ة
عنابة وأŸدن ألدأخلية ‘ ،ح“ Úسضك
ألطرف ألتونسضي بأان يكون أÿط يربط
ب Úت- -ونسس وولي- -ة سض- -وق أه- -رأسس ،وه- -و
أألم -ر أل -ذي أع -ي -د ط -رح -ه ع-ل-ى ه-امشس
إأحياء ألذكرى أŸزدوجة ألحدأث سضاقية
سضيدي يوسضف ،لكن ◊د ألسضاعة ل توجد
خطوأت عملية فيما يخصس Œسضيد هذأ
أÿط ل -لسض -ك -ة أ◊دي -دي -ة ألسضÎأت -ي-ج-ي
وأل- -ذي Áك- -ن أن ي -ف -ت -ح آأف -اق ك -بÒة بÚ
ألبلدين ‘ أŸسضتقبل ألقريب.
ب- -اŸق- -ارن- -ة م- -ع أن- -وأع أل- -ن- -ق -ل ألÈي
أألخ - -رى ،ي - -ح- -ت- -ل أل- -ن- -ق- -ل ع Èألسض- -كك
أ◊دي -دي-ة أŸرت-ب-ة أألخÒة ،ل-ل-ع-دي-د م-ن
أألسضباب ،وألتي حاولنا أن نعرفها على
أألقل من خÓل أسضتطÓع رأي ألر كاب

ع- -ل -ى مسض -ت -وى ﬁط -ة أل -ن -ق -ل ب -السض -كك
أ◊ديدية بسضوق أهرأسس ،أين أجمع أغلب
م -ن سض -أال -ن -اه -م ع -ن خ -ل -ف-ي-ة ع-دم إأق-ب-ال
أŸوأطن Úعلى ألنقل من خÓل ألسضكك
أ◊دي- -دي- -ة أن ذلك ي- -ع- -ود ل -ل -ع -دي -د م -ن
أألسضباب أهمها طبيعة أÿدمات أŸقدمة
وأل- -ت- -ي ل تسض -م -ح ل -ل -مسض -اف -ر ب -ال -ت -وق -ف
وأŸرونة ‘ ألتنقل على عكسس ألسضيارأت
أو أ◊اف Ó-ت ف -ال -ق -ط -ار ل ي -ع-رف سض-وى
ن -ق -ط -ة ألن -ط Ó-ق وك -ذأ أل -وصض -ول ،وك-ذأ
موأعيد ألنطÓق وألوصضول ،هذأ فضضÓ
عن ألثقافة ألتي تخصس ألنقل ألÈي لدى
م -وأط-ن-ي أ÷ه-ة ألشض-رق-ي-ة وأل-ت-ي ت-ع-ت-م-د
بصض- -ورة ك- -ل -ي -ة ع -ل -ى أل -ع -رب -ات ألصض -غÒة
أŸت -ح -رك -ة ت -أات -ي ع -ل -ى رأسض-ه-ا سض-ي-ارأت
أألج- -رة ،وألسض- -ي- -ارأت ألشض- -خصض- -ي -ة وك -ذأ
أ◊افÓت ،كما أن إأقبال أŸوأطن Úعلى
أل -ن -ق-ل ع Èأل-ق-ط-ارأت ضض-ع-ي-ف ن-وع-ا م-ا
وه -ذأ رأج -ع ل -ق -رب أل -ولي -ات ألشض -رق -ي-ة
لبعضضها ،فاŸسضافة ألفاصضلة ب Úأغلب

ألوليات ألدأخلية ل تتجاوز ألـ  200كلم،
وبالتا‹ يفضضل أŸوأطن أن يسضتقل مركبة
صضغÒة متنقلة ويطوي سضفره ‘ مدة ل
تتجاوز ألـ  03سضاعات ،عكسس لو كانت
أŸسض -اف-ات ط-وي-ل-ة أي-ن Œد أŸسض-اف-ري-ن
يقبلون على وسضائل أك Ìرأحة و ألتي Áثل
أل-ق-ط-ار أه-م-ه-ا لضض-م-ان رأح-ة وأسضÎخ-اء
أك.È
من زأوية ثانية ،تدعيم خطوط ألسضكة
أ◊دي -دي -ة أل -دأخ -ل -ي -ة ﬁدود ن -وع -ا م -ا
مقارنة بالتطور أŸتنامي ÿطوط ألنقل
ألÈية ،هذأ فضض Óعن عربات ألقطارأت
أل -ت -ي م -ازألت أغ -ل -ب -ه -ا  ⁄ي -ت-م –دي-ث-ه-ا
وب- -ال- -ت- -ا‹ Œد أŸوأط- -ن أك Ìأرت- -ب -اط -ا
بالنقل ألÈي ع Èألطرقات أŸعبدة بدل
ألسضكك أ◊ديدية رغم أألسضعار أŸتفاوتة
ب Úألنوع Úمن ألنقل وألتي –سضب للنقل
ع Èألسضكك أ◊ديدية.
لقد كان ول يزأل من ضضمن أولويات
ألسض-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ب-ولي-ة سض-وق أه-رأسس
–ديث ألنقل ع Èألسضكك أ◊ديدية بعد
أسضتÓم ألعديد من أŸشضاريع ألتنموية ما
ّÁكن من تعزيز توأجدها ضضمن ألوليات
أÙوري - - -ة ‘ أل- - -نشض- - -اط ألق- - -تصض- - -ادي
وألج -ت-م-اع-ي .وه-ذأ م-ن خÓ-ل أÙط-ة
لنقل أŸسضافرين صضنف (أ) ألتي دخلت
حيز ألنشضاط شضهر نوفم ،2012 Èوألتي
م -ك -نت م -ن ف -ت -ح أآف -اق أوسض-ع ع-ل-ى أب-ن-اء
ألولية ،وذلك بتوف Òألعديد من مناصضب
ألشضغل من زأوية ،وأسضتقطاب أŸسضافرين
بالنظر إأ ¤هياكلها ألتي تÎبع على أكÌ
من  03هكتارأت ،وبطاقة أسضتيعاب تصضل
إأ ¤حوأ‹ مليون مسضافر سضنويا بشضبكة
خ -ط -وط ت -رب -ط أل-ولي-ة بشض-م-ال وج-ن-وب
أل -ب Ó-د ل -فك أل -ع -زل -ة وخ -ل -ق دي -ن -ام -ي-ك-ة
أق -تصض-ادي-ة ،وت-غ-ي Òذه-ن-ي-ة أل-ن-ق-ل وأل-ذي
Áثل ألنقل بالسضكك أ◊ديدية أهم أنوأعه
وأقل تكاليفه وتبعاته ألقتصضادية

ألّرأئد ﬁي ألدين من أŸسسيلة

إاشسراك اŸسساجد ‘ حمÓت التّوعية من أاخطار ا’ختناق بالغاز
أّك - -د أل - -رأئ - -د رأب - -ح ب- -ن ﬁي
لع Ó-م ع -ل-ى
أل -دي -ن أŸك -ل -ف ب -ا إ
مسس - -ت - -وى أŸدي - -ري - -ة أل - -ع - -ام - -ة
ل -ل -ح -م-اي-ة أŸدن-ي-ة ع-ل-ى ه-امشش
زي - - -ارت - - -ه مسس - - -اء أول أمسش إأ¤
ب-ل-دي-ة ع ÚأŸل-ح ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
أوضس- -اع أل- -ع- -ائ- -ل- -ة أŸك- -ون- -ة م -ن
خمسش أفرأد ألتي ” إأنقاذها من
لصس - -اب - -ة
م- - -وت ﬁق - -ق ب - -ع - -د أ إ
ب -الخ -ت -ن-اق ب-ال-غ-از ،أن ع-م-ل-ي-ة
إأشس - -رأك أŸسس - -اج - -د ‘ ح - -م Ó- -ت
ألتحسسيسسية بإاخطار ألغاز بات
ضسرورة ملحة.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أوضض -ح أل -رأئ -د رأب -ح ب-ن ﬁي أل-دي-ن
أŸكلف باإلعÓم على مسضتوى أŸديرية
ألعامة للحماية أŸدنية لـ«ألشسعب»أنه
أصض -ب -ح ضض -روري -ا إأشض -رأك أŸسض -اج-د ‘
أ◊مÓت ألتحسضيسضية باعتبارها همزة
وصض- - - -ل ب ÚأŸؤوسضسض - - -ات وأÛت - - -م - - -ع
أ÷زأئ- - -ري ،مشضÒأ إأ ¤أن أل- - -ظ - -اه - -رة
أصضبحت تسضجل أرقاما ﬂيفة تسضتدعي
ت-ك-اث-ف وتضض-اف-ر ج-ه-ود أ÷م-ي-ع ل-ل-ق-يام

ب - - -ح- - -مÓ- - -ت ت- - -وع- - -ي- - -ة ع ÈأŸدأرسس
وأŸسضاجد وكل ألفضضاءأت ألعامة إلبرأز
خطورة ألظاهرة وأŸقاييسس أŸعتمدة
ل- -ل- -ح -د م -ن -ه -ا ،و‘ ذأت أ÷انب كشض -ف
أŸتحدث عن تسضجيل مصضالح أ◊ماية
أŸدن -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى ولي-ة أŸسض-ي-ل-ة
خÓل شضهر جوأن ‘ ما يخصس حوأدث
ألختناق وأÿاصضة بالختناق بغاز أول
أكسضيد ألكربون  19تدخل ” فيها إأنقاذ
 45شضخصس وهÓك شضخصض.Ú
ت -وّج -ه أل -رأئ -د رأب-ح-ي أإ ¤مسض-ج-د

عثمان بن عفان أŸتوأجد ببلدية عÚ
أŸلح وتنشضيط درسس أ÷معة رفقة إأمام
أŸسض -ج -د أل -ذي “ح -ور ح -وأدث أل -غ -از
وأل -ف-يضض-ان-ات وح-وأدث أŸرور وأل-ط-رق
أل-ك-ف-ي-ل-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن-ه-ا ،و‘ ح Úلقت
مبادرة إألقاء دروسس حول ألتوعية من
أخ- -ط- -ار ألخ- -ت -ن -اق -ات ع ÈأŸسض -اج -د
أسض -ت -حسض -ان رج -ال أل -دي -ن وأŸوأط-ن،Ú
و“ّن- -وأ أن تسض- -ت -م -ر وت -ع ّ-م -م ع Èك -اف -ة
مسض- -اج- -د أل- -وط- -ن ل -ل -ح -د م -ن ظ -اه -رة
ألختناق ألتي قتلت أŸئات ‘ صضمت.
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 800فÓح بشصعبة الزيتون معنيون بالتكوين
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وا‹ بجاية يؤوكد على ضصرورة احÎام آاجال ا‚از اŸشصاريع
أك - -د ﬁم - -د ح - -ط - -اب
وأ‹ ب - - -ج - - -اي- - -ة ،خÓ- - -ل
أل -زي-ارة أل-ت-ي ق-ادت-ه إأ¤
دأئ - -رة خ - -رأط - -ة ،ع - -ل- -ى
ضس - - -رورة أسس - - -ت- - -ك- - -م- - -ال
’شس- - -غ- - -ال أŸشس- - -اري- - -ع ‘
أ أ
’ج- - - -ل أÙددة ،ك- - - -م- - - -ا
آ
أع- -ط -ى إأشس -ارة أسس -ت -ف -ادة
سس -ك -ان ق -ري -ة أل -رح-امÚ
بغاز ألطبيعي.

بجاية :بن النوي توهامي

تشستغل معاصسر ألزيتون أŸوجودة ع Èألو’ية ألتقليدية منها وألعصسرية منذ إأطÓق حملة جني ألزيتون دون أنقطاع،
م تخصسيصض ألسساعت Úألباقيت Úللرأحة لتنظيف وصسيانة ألتجهيزأت وتÓحظ من
تعمل  22سساعة من أصسل  ،2٤حيث يت ّ
” جمعه من ألشسجرة أŸباركة وبعد أ’سستÓم
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ألصسباح إأ ¤أŸسساء حركية متوأصسلة ıتل
ّ
وألتحويل يأاتي موعد أسستخÓصض زيت ألزيتون.
وشسهد أاغلب المناطق الجبلية والمسساحات العملية خÓل هذه الفترة قرابة  450فÓح.
معصسرة ،تقليدية وعصسرية وشسبه أاوتوماتيكية،
الفÓحية المخصسصسة لزراعة أاشسجار الزيتون كما أان تكوين الفÓحين ،كان السسبيل لتطوير من أاجل الحصسول على عÓمة لهذا المنتج،
ح -رك -ة دؤووب -ة ،م -ي -زه -ا ال -ت -ف -اف ال -فÓ-ح-ي-ن هذه الشسعبة بالو’ية ،رغم أانها مازالت تتّم والقيام بهذه العملية التي أاطلقت منذ بداية
والعائÓت المالكة لغÓل الزيتون حول هذه بطرق تقليدية عبر كامل مراحلها من الغرسص م -وسس -م ج -ن -ي ال -زي -ت -ون ع -ب-ر م-خ-ت-ل-ف أان-واع
الشسجرة المباركة ،في حملة جني ثمارها التي إالى التقليم وحتى الجني ،حيث سسطرت نفسص المعاصسر بالمنطقة بطلب من المعهد التقني
Óشسجار المثمرة والكروم بو’ية بجاية تكملة
انطلقت خÓل شسهر نوفمبر ،وبإامكانها أان المصسالح برنامجا بالتنسسيق مع مركز تكوين ل أ
تتواصسل إالى غاية شسهري مارسص المقبل ،أ’ن أاعوان الغابات بكسسير لتكوين الفÓحين بصسفة ل-ت-لك ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي شس-م-لت  11م-عصس-رة في
أابناء المنطقة يجلبون الزيتون من كل مكان دوري -ة ح -ول ط -رق زراع -ة شس -ج -رة ال -زي -ت -ون ،الموسسم الماضسي ،ببلديات كل من الطاهير
ت - -ق - -ري - -ب - -ا ب- -م- -ا ف- -ي ذلك ب- -عضص ال- -و’ي- -ات وكيفية تقليمها وجنيها ،حيث تّمت برمجة ما والشسقفة والعنصسر وبني حبيبي وهي تقع كلها
المجاورة.وقدرت المصسالح الفÓحية للو’ية ،يقارب  800فÓح للتكوين في شسعبة الزيتون ،ب - -م - -ن - -اط - -ق تشس - -ت - -ه - -ر ب - -إان - -ت- -اج ال- -زي- -ت- -ون
المسساحة اإ’جمالية أ’شسجار الزيتون بجيجل’ ،سسيما بعد عقد اتفاقية مع مديرية التكوين بالو’ية.وسستسسمح هذه التحاليل الفيزيائية -
بـ  19أالف و 700هكتار ،تمت زراعة ما يقارب المهني ،تهدف إالى اسستغÓل بعضص مراكزها ال -ك -ي -م-ي-ائ-ي-ة ب-ت-ح-دي-د صس-ف-ات زيت ال-زي-ت-ون
مليون و 700أالف شسجرة ،منها  15أالفا و 400لتكوين الفÓحين ،خاصسة بالمناطق الجبلية والتمكن من الحصسول على عÓمة لهذا المنتج
هكتار دخلت حيز اإ’نتاج ،وهو ما يمثل أاكثر بهدف تقريب التكوين من الفÓح.وعلى الرغم المحلي وذلك على اعتبار أان منطقة جيجل
م - -ن  30ب -ال -م-ائ-ة م-ن ال-مسس-اح-ة ال-فÓ-ح-ي-ة من الجودة العالية لزيت الزيتون الذي تنتجه جبلية وتتميز بأاشسجار زيتون عالية الجودة،
الصس- -ال -ح -ة ل -ل -زراع -ة ب -ال -و’ي -ة ،ك -م -ا ق -امت الو’ية ،إا’ أان إانتاج هذه المادة عرف تراجعا وك -انت ال -ت -ح -ال -ي -ل السس -اب-ق-ة ق-د كشس-فت ع-ن
محافظة الغابات بتوزيع ما يفوق  700أالف ك -ب -ي -را خ Ó-ل السس -ن -وات اأ’خ-ي-رة ،ح-يث ن-زل معد’ت حموضسة تتراوح بين  0,48و 3,92
شسجيرة خÓل العشسر سسنوات الماضسية ،وتوجد مؤوشسر اإ’نتاج إالى أادنى مسستوياته بفعل تأاثر بالمائة بالنسسبة أ’صسناف الزيت بهذه الو’ية
ع -ل -ى ت -راب ال-و’ي-ة  160م-عصس-رة ،اسستقبلت أاشسجار الزيتون بالعديد من اأ’مراضص ،وهو ما ال -ت -ي ت -زخ-ر بـ 18أال -ف ه -ك -ت -ار م-ن أاشس-ج-ار
م-ن-ت-وج ال-زي-ت-ون ب-ط-اق-ة ت-ح-وي-ل تقدر بـ 8700تسسبّب في ارتفاع قياسسي لسسعر زيت الزيتون ،الزيتون ،ويتراوح اإ’نتاج المتوسسط بين  5و9
قنطار في اليوم ،منها  90معصسرة تقليدية ح -يث ل -م ي-ن-زل خÓ-ل اأ’شس-ه-ر ال-م-اضس-ي-ة ع-ن مÓيين لتر فيما يقدر مردود القنطار الواحد
’زالت تعمل بالطرق التقليدية ،و 70معصسرة ح -اج -ز  700دي -ن -ار ج -زائ-ري ل-ل-ت-ر ال-واح-د ،ب- -ـ  22ل -ت -را م -ن ال -زي -ت-ون ال-مسس-ح-وق حسسب
حديثة مجهزة بأاحدث الوسسائل إ’نتاج الزيت .وبسسبب المضساربة الحاصسلة في أاسسعار زيت م-دي-ري-ة ال-مصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ية ،ويتمثل الهدف
وتوقعت نفسص المصسالح جني ما يقارب  330الزيتون خلفت اسستياًء كبيرا لدى المواطنين المنشسود حسسب المصسالح المعنية من خÓل
أال- -ف ق -ن -ط -ار م -ن ال -زي -ت -ون ب -ه -ذا ال -م -وسس -م خ- -اصس- -ة وأان السس- -ع- -ر ه- -ذه السس- -ن- -ة ف- -اق ك -ل ه -ذه ال -ت -ح -ال -ي -ل ع -ل -ى وج -ه ال-خصس-وصص ف-ي
الفÓحي ،وتحقيق بذلك إانتاج يصسل إالى  05المسستويات بوصسول بعضص اأ’نواع إالى  1000تحسسين ظروف جني الزيتون ونقله وتحويله
مÓيين لتر ،كما توقعت ذات المصسادر بلوغ دي -ن -ار ف -ي السس-وق واأ’سس-ب-اب ي-رج-ع-ه-ا ب-عضص من أاجل الحصسول على نوعية جيدة لمحصسول
مسس-ت-وى ق-ي-اسس-ي-ا م-ن ح-يث ج-ودة ال-م-حصس-ول المنتجين إالى عدة اعتبارات منها الطبيعية زيت الزيتون.
وذلك ب -ج -ن -ي م -ا ي-ع-ادل  20ل -ت-را م-ن ال-زيت وأاخ -رى بشس -ري -ة ،ك -ال -ح -رارة ون-قصص تسس-اق-ط وأ’ه -م-ي-ة شس-ع-ب-ة ال-زي-ت-ون ،ت-نشس-ط ج-م-ع-ي-ت-ان
الصسافي مقابل كل قنطار من الزيتون الخام .اأ’مطار خصسوصسا من شسهر جوان إالى نهاية م-ه-ن-ي-ت-ان ف-ي م-ج-ال زراع-ة ال-زي-ت-ون ،بتعداد
وتلقت شسعبة الزيتون دعما بمختلف الصسيغ شسهر أاكتوبر ،مما أادى إالى نقصص الغلة في هذه يفوق  15أالف مزارع ،حيث تّوج هذا النشساط
ال-م-ع-ت-م-دة ،سس-واء ك-ان ي-ت-عّ-ل-ق ب-غ-رسص اشس-جار السسنة اأ’مر الذي انقلب سسلبا على ارتفاع الممارسص بكثرة في أاوسساط النسساء بتنصسيب
الزيتون ،أاو إاعانة الفÓحين بتجهيز المعاصسر ،اأ’سسعار كما أان نقصص اليد العاملة المؤوهلة ،مجلسص مهني لشسعبة زراعة الزيتون بعد حملة
الشسباك الخاصص بجني الزيتون ،حيث تمثل والعناية بشسجرة الزيتون ،من طرف أاصسحاب إاعÓمية وتحسسيسسية واسسعة شسملت مزارعي
ه-ذا ال-دع-م ف-ي ال-ف-ت-رة ال-م-م-ت-دة ب-ي-ن سس-نتي ح-ق-ول ال-زي-ت-ون ،ح-يث ’ ي-ق-وم-ون بصس-ي-ان-تها الزيتون بالمنطقة وأاصسحاب مشساتل الزيتون
 2000و 2016بـ 22معصسرة دخلت حيز الخدمة وات -ب -اع ف -ي ذلك ال -ط -رق ال -ت -ق -ن -ي -ة ل -ل-ع-ن-اي-ة وم-وزع-ي ع-ت-اد اإ’ن-ت-اج ومصس-ن-ع-ي ت-ج-ه-ي-زات
في الوقت الحالي ،مع تدعيم  1280هكتارا ب-الشس-ج-رة.وف-ي سس-ي-اق آاخ-ر ،ت-ت-واصس-ل ع-م-ل-ية اإ’نتاج وتجار مختلف منتجات الزيتون.
ب -غ -رسص أاشس -ج -ار ال -زي -ت-ون ،اسس-ت-ف-اد م-ن ه-ذه أاخ -ذ ع -ي-ن-ات ل-زيت ال-زي-ت-ون ب-ال-و’ي-ة م-ن 30

خالد العيغة

ال-م-ح-ط-ة اأ’ول-ى م-ن ال-زيارة
ك-انت ب-ب-ل-دي-ة خ-راط-ة ،حيث
ت -ف -ق -د ال -وال -ي مشس-روع ن-ف-ق
خ-راط-ة ،ال-ذي ك-ل-ف خ-زي-ن-ة
الدولة  9مÓيير دينار ،وهي
اأ’شس -غ-ال ال-ت-ي ان-ط-ل-قت ف-ي
سسبتمبر  ،2015وبلغت نسسبتها
28بالمائة ،وهي نسسبة ضسئيلة
حسسب السسيد حطاب ،الذي
طالب بضسرورة احترام آاجال
تسسليم المشسروع ،بالرغم من
ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي ط -رح -ت -ه-ا
المؤوسسسسة المنجزة.
ك -م -ا ت -ف -ق -د ال -وال-ي مشس-روع
ت- -ه- -ي -ئ -ة م -ن -ط -ق -ة ال -نشس -اط
الصس -ن -اع -ي ،ال -ت-ي ب-ل-غت ب-ه-ا
اأ’شس -غ -ال  3ب-ال-م-ائ-ة ،وهي
م-ن-ط-ق-ة ت-ت-رب-ع ع-لى مسساحة

 50ه -ك -ت -ارا م -قسس -م -ة إال-ى
95ق -ط -ع -ة ،وأاوصس-ى بضس-رورة
اخ-ت-ي-ار ال-مسس-ت-ث-مرين ،الذين
سس -ي-ق-وم-ون ب-إان-ج-از مشس-اري-ع
تعود بالفائدة على المنطقة.
وبقطاع السسكن تفقد السسيد
الوالي ،مشسروع انجاز 2000
وح- -دة م- -ن صس- -ن- -ف السس -ك -ن
التسساهمي ،والتي بلغت بها
اأ’شس -غ-ال  13ب-ال-م-ائة ،وهنا
أاشس-ار السس-ي-د م-ح-م-د ح-طاب
إال -ى ال -حصس -ة السس-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي
أاضس -ي-فت ل-ب-ج-اي-ة ف-ي صس-ن-ف
«عدل» ،وبذلك وصسل العدد
إال- -ى 11أال -ف وح-دة سس-ك-ن-ي-ة،
وأاك- -د ع- -ل -ى ضس -رورة إاي -ج -اد

وع -اء ع -ق -اري إ’ن -ج -از ه -ذه
السسكنات ،كما أالح على عدم
توزيع السسكنات قبل اسستكمال
ك- -اف- -ة اأ’شس- -غ- -ال ،ورب- -ط -ه -ا
ب -ق -ن -وات الصس -رف الصس -ح-ي،
م- -ي- -اه الشس- -رب ،ال- -ك -ه -رب -اء،
والغاز الطبيعي.
وم -ن ث ّ-م ت -ن -ق -ل ال -وال -ي إال -ى
ب -ل -دي -ة ذراع ال -ق -اي -د ،ح -يث
أاعطى إاشسارة اسستفادة قرية
ال -رح -ام -ي -ن ب -غ -از ال-م-دي-ن-ة،
وسسط فرحة عمت العائÓت
بعد انتظار طويل ،علما أان
ربط السسكنات بغاز المدينة
ب- -ه- -ذه ال -ب -ل -دي -ة ب -ل -غ نسس -ب -ة
17بامئة.

خرجة ميدأنية لوأ‹ سسطيف بدأئرة ألعلمة

تسصليم  700مسصكن وربط  870عائلة بالغاز الطبيعي

‘ إأط- -ار أÿرج -ات
أŸي -دأن-ي-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
وأق- -ع أل -ت -ن -م -ي -ة ،أشس -رف
وأ‹ و’ي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة
سسطيف،ناصسر
م - - -عسس- - -ك- - -ري،أول أمسض،
أÿم- -يسض رف- -ق -ة رئ -يسض
أÛلسض ألشس-ع-ب-ي أل-و’ئي
وألسس- - -ل- - -ط- - -ات أŸدن- - -ي - -ة
وأل -عسس-ك-ري-ة ع-ل-ى ح-ف-ل
تسس -ل-ي-م أŸف-ات-ي-ح ل-ف-ائ-دة
 7٠٠مسستفيد من سسكنات
ع - -م - -وم - -ي - -ة أي - -ج - -اري- -ة
أج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ب- -ب -ل -دي -ة
أل -ع -ل -م -ة ،شس-رق ع-اصس-م-ة
أل- -و’ي- -ة،وه- -ذأ ‘ إأط- -ار
ضسمن سسلسسلة ألتوزيعات
ألتي باشسرت بها ألسسلطات
أÙلية منذ عدة أسسابيع.

سسطيف :نورالدين بوطغان

وجاءت العملية ،بعد المتابعة
ال-ي-وم-ي-ة ل-لسس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ية
أ’شس -غ -ال ال -ت -ه -ي -ئ -ة وال -رب-ط
ب -م -خ -ت -ل -ف الشس -ب -ك-ات ل-ه-ذه
ال- -مسس- -اك- -ن ،ال- -ت- -ي خضس- -عت
ل-ل-ت-خصس-يصص ال-مسس-ب-ق ،ضسمن
حصس- - -ة ’ ت- - -ق- - -ل ع - -ن 5000
مسس -ك -ن ت ّ-م تسس-ل-ي-م-ه-ا ق-ب-ل-ي-ا
ل-مسس-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،وهذا ما مّكن

من إادخال البهجة والسسرور
في نفوسص المسستفيدين بعد
طول انتظار.
وفي نفسص السسياق ،تّم وضسع
حيز الخدمة للغاز الطبيعي
ل -م-ن-ط-ق-ة ال-ن-واصس-ر ،ب-ب-ل-دي-ة
ب -ازر سس-خ-رة ب-دائ-رة ال-ع-ل-م-ة
لفائدة  600عائلة ،ولتي كانت
إاشسغالها على عاتق ميزانية
الو’ية ،كما أانه ،وعلى عاتق
م- - - -ي- - - -زان- - - -ي- - - -ة ب - - -ل - - -دي - - -ة
العلمة ،اسستفادت  140عائلة
بمنطقة لمناصسر من العملية.
أام -ا ف -ي -م -ا ي-خصص ال-ب-رن-ام-ج
الخماسسي ،2014 - 2010فقد

اسس- - -ت - -ف - -ادت  110عائلة
ب-ال-زم-ال-ة ،و 130بالرحامنة
ب -ب -ل-دي-ة ال-ق-ل-ت-ة ال-زرق-اء م-ن
ع -م-ل-ي-ة وضس-ع ح-ي-ز ال-خ-دم-ة
للغاز الطبيعي ،شسبكة التوزيع
ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ك-انت على
مسس-اح-ة  83ك-ل-م ،وق-د ك-لف
الدولة  124مليون دينار.
ف -ي اأ’خ -ي -ر ك -انت ل-ل-وال-ي و
ال- -وف- -د ال -م -راف -ق ل -ه وق -ف -ة
تأابينية ترحما على المرحوم
ح -م -ر ال -ع -ي -ن السس-ع-ي-د ن-ائب
رئ- -يسص ال- -م -ج -لسص الشس -ع -ب -ي
ال-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة ال-علمة الذي
توفي مؤوخرا.

أك Ìمن  ٤٠٠٠عرضض تكويني باŸدية

تكيي ـ ـ ـف التخصصصصـ ـ ـ ـات مـ ـ ـ ـع احتياجـ ـ ـ ـات الو’يـ ـ ـ ـة

توفر مديرية ألتكوين أŸهني لو’ية أŸدية ،نحو  ٤188عرضض تكوين خاصض بدخول فيفري أ÷اري ،من بينهم  1٤٠٠نوع أقامي 1213 ،عن طريق آألية ألتمه 675 ،Úتكوين عن طريق ألدروسض أŸسسائية2٤5 ،
عرضض ﬂصسصض للمرأة أŸاكثة ‘ ألبيت ،و 275تكوين لنز’ء أŸؤوسسسسات ألعقابية.
للحصسول على شسهادة التحكم المهني ،ومن
توازي وموازنة العجÓت بكل من مراكز
ب -ي -ن ه -ذه ال -ت -خصسصس -ات ،ن -ج -د خ -ي-اط-ة
العمارية ،شسÓلة العذاورة ،قصسر البخاري
وحسسب بطاقة تقنية أاعدها قطاع
اأ’ل-بسس-ة ال-ج-اه-زة ب-ب-ن-ي سس-ل-يمان ،البنوك
ذك -ور ،خ -ي -اط م -ت -ع -دد ال -م -ه -ام ب -م-رك-ز
التكوين بهذه الو’ية بهذه المناسسبة ،فإان
بقصسر البخاري اناث ،اأ’مانة بالزوبيرية،
تابÓط ،والفرع المنتدب بالعزيزية ،كما
ال -تسس -ج -ي Ó-ت ،ق -د شس -رع ف -ي -ه-ا ب-دءا م-ن
في وقت برمجت أايضسا تكوينا في شسهادة
سس -ي -ت -م-ك-ن ه-ؤو’ء الشس-ب-اب ال-راغ-ب-ي-ن ف-ي
،
 /01/02وسستختتم بتاريخ 2017/02/18
ال-ت-ق-ن-ي ل-ح-ام-ل-ي مسس-ت-وى السس-ن-ة ال-ث-ان-ي-ة
ال -حصس -ول ع -ل -ى دي -ب -ل -وم -ات ال -ح -ام -ل-ي-ن
وسسيتم انتقاء وتوجيه الشسباب المعنيين،
ثانوي لمدة  24شسهرا في مجال مسستعمل
ل -مسس -ت -وى السس-ن-ة ال-راب-ع-ة م-ت-وسس-ط ذك-ور
ما بين  19و 20من هذا الشسهر ،في حين
ال -م -ع-ل-وم-ات-ي-ة ،م-ت-اب-ع-ة اإ’ن-ج-از وال-ب-ن-اء،
وان -اث م -ن ال -ت -ت -وي -ج بشس -ه -ادات ال-ك-ف-اءة
،
سسيتم اإ’عÓن عن النتائج يوم  22منه
ال -م -ح -اسس -ب-ة ،وك-ذا شس-ه-ادة ت-ق-ن-ي سس-ام-ي
المهنية لمدة  12شسهرا في  15تخصسصسا
ة
بينما سسيكون الدخول للمتربصسين بصسف
لحاملي المسستوى السسنة الثالثة ثانوي في
ب -م -راك -ز ال -ت -ك -وي -ن و ال -ف -روع ال -م-ن-ت-دب-ة
رسسمية للناجحين يوم  26من هذا الشسهر.
ت-خصسصس-ات ال-م-ح-اسس-ب-ة وال-م-ال-ي-ة ،صسيانة
والملقحات المنتشسرة بالو’ية ،ومن بين
واسستنادا لذلت البطاقة ،أانه من بين
ال -م -ع -دات ال -ط -ب -ي -ة ،وم -راق -ب-ة ال-ن-وع-ي-ة
هذه التخصسصسات ،هناك التركيب الصسحي
ة
ال-ت-خصسصس-ات ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا ه-ذه ال-ه-يئ
وصسناعة اأ’غذية بالمعاهد ،فضس Óعلى
وال -غ -از ب -ك-ل م-ن م-راك-ز قصس-ر ال-ب-خ-اري
ة
شس -ه -ادة ال -ت -ك -وي -ن ال-م-ه-ن-ي ال-م-ت-خصسصس-
ال -ت -ك -وي -ن ع -ن ط -ري -ق ال -م -ع -اب -ر ف -ي 06
ذكور ،عين بوسسيف ،إالى جانب الحدادة
لحاملي دون الرابعة متوسسط لمدة 06
تخصسصسات لمدة تتراوح من  06إالى 12
الفنية بالبرواقية وبني سسليمان.
أاشس- -ه- -ر ف- -ي م- -ي- -ادي- -ن ت- -خصسصص م- -رم -م
شس-ه-را بـ 07م-ؤوسسسس-ات ت-ك-وي-ن-ي-ة م-ا ب-ي-ن
أاطلقت هذه المديرية أايضسا لحاملي هذا
،
ال -ط -رق -ات ب -م -رك-ز ال-ت-ك-وي-ن ب-السس-واق-ي
مراكز ومعاهد وطنية.
المسستوى  07تخصسصسات لمدة  18شسهر

م.أام.Úعباسس

الأحد  ٠٥فيفري  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٨جمادى األولى  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مفهوم اŸواطنة ‘ ظل ا◊راك الشّشعبي العربي
الدكتورة وريدة دا‹ خيلية
أاسستاذة ﬁاضسرة بجامعة
ا÷زائر 2

douctoura.warda2012@gmail.com

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة

٢

تناقشش اŸداخلة موضسوع
اŸواطنة من حيث اŸصسطلح
والقضسية خاصسة ‘ ظل ما يسسمى
بـ «الربيع العربي».
سسنتعرضش إا ¤معا Êود’’ت
مفهوم اŸواطنة من حيث اللغة،
ومن حيث سسياقه القانوÊ
والسسياسسي وباعتبارها قيما
وسسلوكا اجتماعيا ومسسئولية،
وباعتبارها آادابا وأاخÓقا،
وتكوينا وذوقا حضساريا ،وتراثا
مرتبط بقيم وثوابت اÛتمع،
وفلسسفته ‘ ا◊ياة.
يشسغل مفهوم اŸواطنة حيزا
كبÒا عند اŸثقف Úمنهم
السسوسسيولوجي Úوالنفسساني،Ú
نظرا لدور هذا اŸفهوم ‘
تشسكيل مÓمح بعضش ا◊ضسارات
القدÁة كا◊ضسارة اليونانية
والرومانية التي اعت Èفيها
مفهوم اŸواطنة ركيزة أاسساسسية
لتأاسسيسش ›تمع اŸدينة
الفاضسلة والدÁقراطية ،كما
يرجع ا’هتمام بهذا اŸفهوم إا¤
التطور الذي عرفته اÛتمعات
الغربية خÓل القرن 18 Úو،19
فمع إاعÓن اسستقÓل الو’يات
اŸتحدة ‘ عام  1786واŸبادئ
التي أاتت بها الثورة الفرنسسية ‘
عام  ،1789وبروز دور الفرد
داخل اÛتمع ،وتكريسش مبدأا
العلمانية .سسيعرف مفهوم
اŸواطنة تداو’ كبÒا ‘ أادبيات
الفكر الغربي.

مسســ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
م اإ
قا
’ اأصسحـ ’ت
ابها

‘ ضض- -وء م- -ا سض- -ب- -ق ذك -ره م -ن آاراء
م- -ت- -ع- -ددة ح -ول الن -ت -م -اء وج -م -اع -ة
الن- -ت- -م- -اءÁ ،ك -ن اسض -ت -خ Ó-صص ع -دة
خصض -ائصص ،ك -م -ؤوشض -رات ل -دي -ن -ام -ك-ي-ة
العÓقة ا÷دلية ب Úالنتماء وجماعة
النتماء أاهمها:
أا  -الن - -ت - -م - -اء م - -ف- -ه- -وم ن- -فسض- -ي،
اجتماعي ،فلسضفي ،وهو نتاج العملية
ا÷دلية التبادلية ب Úالفرد واÛتمع
أاو ا÷م -اع -ة ال-ت-ي ي-فضض-ل-ه-ا اŸن-ت-م-ي
ب -اع -ت -ب-ار الن-ت-م-اء ذا ط-ب-ي-ع-ة ن-فسض-ي-ة
اج -ت -م -اع -ي-ة ،ف-إان وج-ود اÛت-م-ع أاو
ا÷ماعة هام جدا ً كعا ⁄ينتمي إاليه
ال - -ف- -رد ،ح- -يث ي- -ع Èع- -ن الن- -ت- -م- -اء
با◊اجة إا ¤التجمع والرغبة ‘ أان
ي- - -ك - -ون ال - -ف - -رد
مرتبطاً أاو يكون
‘ حضض- - - - - - - - - - -ور
اآلخ-ري-ن ،وت-بدو
ه- - - -ذه ا◊اج - - -ة
وكأانها عامة بÚ
أاف- - -راد ال- - -بشض - -ر
ي -فضض-ل أان ت-ك-ون
ج-م-اع-ة النتماء
Ãثابة كيان أاكÈ
وأاشض- -م- -ل وأاق -وى
ل- -ت- -ك- -ون مصض -در
ف- -خ- -ر واع -ت -زاز
للفرد وأان يكون
الفرد العضضو ‘
ج-م-اع-ة النتماء
‘ ح -ال -ة ت -واف-ق
متبادل معها ليتم
التفاعل
اإلي-ج-ابي بينهم.
ب  -ي- - -ع Èع- - -ن
ج-م-اع-ة النتماء
با÷ماعة
اŸرج -ع -ي -ة ،ت-لك ال-ت-ي ي-ت-وح-د م-ع-ه-ا
ال -ف-رد ويسض-ت-خ-دم-ه-ا م-ع-ي-ارا ً ل-ت-ق-دي-ر
ال- -ذات ،ومصض- -درا ً ل- -ت- -ق- -و Ëأاه -داف -ه
الشض- -خصض- -ي -ة ،وق -د تشض -م -ل ا÷م -اع -ة
اŸرجعية كل ا÷ماعات التي ينتمي
إاليها الفرد كعضضو فيها.
على الفرد أان يثق ويعتنق معايÒ
ومبادئ  ،وقيم ا÷ماعة التي ينتمي
إال -ي -ه-ا وم-ن ث-م ي-حÎم-ه-ا وي-ل-ت-زم ب-ه-ا
على الفرد نصضرة ا÷ماعة التي ينتمي
إال -ي -ه -ا ،وال -دف -اع ع -ن-ه-ا وقت ا◊اج-ة
والتضضحية ‘ سضبيلها إاذا لزم األمر
مقابل أان توفر ا÷ماعة له ا◊ماية
واألم -ن واŸسض -اع-دة ،أان ي-ك-ون ت-وح-د
الفرد مع ا÷ماعة ضضمن إاطار ثقا‘
مشضÎك ،وت - -ع - -ت Èال- -ل- -غ- -ة واŸع- -ايÒ
ال -ث -ق -اف-ي-ة األخ-رى ع-ن-اصض-ر أاسض-اسض-ي-ة
ل -ل -ج -م -اع -ة ،وي -ت-ح-دد م-دى الن-ت-م-اء
بدرجة التمسضك بها.
ج  -النتماء Ãثابة حاجة أاسضاسضية
(إانسض -ان -ي -ة ،ط-ب-ي-ع-ة سض-ي-ك-ول-وج-ي-ة) ‘
ال -ب -ن -اء ال -ن -فسض -ي ،ب -اع-ت-ب-اره خ-اصض-ي-ة
نفسضية اجتماعية.
 النتماء متعدد األ‰اط ،اتسضاعاًوضض-ي-قً-ا ،ت-ب-اع-دا ً وت-ك-ام ،Óً-ول-ل-ت-نشضئة
الج- -ت- -م- -اع- -ي -ة دور إام -ا ‘ إاضض -ع -اف
الن -ت-م-اء أاو ت-ق-وي-ت-ه ،إاذ ع-ن ط-ري-ق-ه-ا
يتشضبع الفرد بالقيم اŸعززة لÓنتماء
ومفردات الثقافة كاللغة والفكر والفن
ر  -ي- -ت- -أاث- -ر الن- -ت- -م -اء ب -ال -ظ -روف
الج-ت-م-اع-ي-ة والسضياسضية والقتصضادية
السضائدة ،ولذلك فإان أا‰اط السضلوك
ال- -ت -ي يصض -عب ت -فسضÒه -ا أاو تÈي -ره -ا
أاحيانًا ما تكون نتيجة لفشضل الفرد ‘

الشض-ع-ور ب-الن-ت-م-اء وإاحسض-اسض-ه بالعزلة
عن ا÷ماعة.
إاذا أانكر اÛتمع على الفرد إاشضباع
حاجاته ،فإانه  -الفرد  -قد يتخذ
موقفًا سضلبيًا إان  ⁄يكن أاحيانًا عدائيًا
ل -ل -م -ج -ت-م-ع ،إاذ ق-د ي-ل-ج-أا إا ¤مصض-ادر
بديلة ،يوجه إاليها اهتمامه وانتماءه،
وقد تكون مصضادر غ Òمرغوب فيها
أاحيانًا ،ولها عواقبها السضيئة على كل
من الفرد واÛتمع.
يشض Òضضعف النتماء إا ¤الغÎاب
وم -ا يصض -اح -ب -ه م-ن م-ظ-اه-ر السض-ل-ب-ي-ة
والÓمبالة نحو اÛتمع ،وغالبًا كلما
زاد ع-ط-اء اÛت-م-ع إلشض-ب-اع ح-اج-ات
الفرد ،كلما زاد انتماء الفرد إاليه ،

والعكسص صضحيح إا ¤حد ما  .والنتماء
يؤودي إا‰ ¤و الذات و–قيقها ،وكذا
–قيق “يز الفرد وفرديته  ،و“اسضك
اÛتمع.
والن-ت-م-اء ي-دع-م ال-ه-وي-ة ب-اعتبارها
اإلدراك ال- -داخ- -ل- -ي ال -ذات -ي ل -ل -ف -رد،
ﬁددة ب -ع -وام -ل خ -ارج -ي -ة ي -دع-م-ه-ا
اÛتمع ،والنتماء هو الشضعور بهذه
ال -ع -وام -ل ،ويÎج -م م -ن خÓ-ل أاف-ع-ال
وسض -ل -وك -ي -ات ت -تسض -م ب -ال -ولء ÷م-اع-ة
النتماء أاو اÛتمع.
ث -ان -ي -ا :م -ف -ه -وم اŸواط -ن -ة وشض-ع-ار
الدÁقراطية:
ت -ط-ور م-ف-ه-وم اŸواط-ن-ة ‘ ال-ق-رن
ا◊ادي والعشضرين ،تطورا ً كبÒا جعله
يرقى إا ¤العاŸية ،باعتبار ما حدد
له ،من مواصضفات دولية .خاصضة بعد
حراك ما سضمي بثورات الربيع العربي،
بعد أان طرحت شضعارات أاخرى ،حملت
قوة كبÒة ‘ الدللة الرمزية جعلتها
تنتشضر بسضرعة كبÒة أايضضا ،من تلك
الشضعارات شضعار «الدÁقراطية».
الدÁقراطية هي أاسضاليب التفكÒ
وال - -ق - -ي- -ادة ،وتشض Òإا ¤اŸم- -ارسض- -ات
واألقوال التي يرددها الفرد ليع Èعن
إاÁانه بثÓثة عناصضر:
أا  -تقدير قدرات الفرد وإامكاناته
م-ع م-راع-اة ال-ف-روق ال-ف-ردي-ة ،وتكافؤو
ال - -ف - -رصص ،وا◊ري- -ة الشض- -خصض- -ي- -ة ‘
ال -ت -ع -ب Òع -ن ال -رأاي ‘ إاط-ار ال-ن-ظ-ام
العام ،وتنمية قدرات كل فرد بالرعاية
الصض -ح -ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
والقتصضادية
ب  -شض- -ع- -ور ال- -ف- -رد ب -ا◊اج -ة إا¤

ال-ت-ف-اه-م وال-ت-ع-اون م-ع ال-غ ،Òورغ-بته
بأان تتاح له الفرصضة للنقد مع امتÓكه
Ÿه -ارة ت -ق -ب -ل ن -ق -د اآلخ -ري-ن بصض-در
رحب ،و قناعته بأان يكون النتخاب
وسض-ي-ل-ة اخ-ت-ي-ار ال-ق-ي-ادات م-ع اللتزام
باحÎام النظم والقوان ،Úوالتعاون مع
الغ ‘ Òوضضع األهداف واıططات
ال -ت-ن-ف-ي-ذي-ة وت-قسض-ي-م ال-ع-م-ل وت-وزي-ع-ه
وم- - -ت- - -اب- - -ع- - -ت- - -ه وه - -ي ب - -ذلك “ن - -ع
الديكتاتورية ،وترحب باŸعارضص‡ ،ا
يحقق سضÓمة ورفاهية اÛتمع.
ج  -إات- -ب- -اع األسض- -ل -وب ال -ع -ل -م -ي ‘
ال- -ت- -ف -ك :Òفشض -ع -ار «ال -دÁق -راط -ي -ة»
ي -ت -ط -لب م -ن -ح ال -ت -ع t-ددي -ة ا÷م-ع-وي-ة
وا◊زبية أاهمية خاصضة ،بل ومنحها

األول- - -وي- - -ة ‘ ب- - -رام- - -ج وشض- - -ع- - -ارات
ا◊ك -وم -ات ا÷دي -دة ،ال -ت -ي ت-أاسضسضت
بعد ثورات الربيع العربي ألن النسضيج
الجتماعي ألغلب دول الربيع العربي،
ت-ع-يشص ف-ي-ه-ا أاق-ل-ي-ات ت-ن-ت-م-ي إا ¤تلك
التعدديات ،وهي بحاجة و تطالب Ãا
يطمئنها على مصضا◊ها ،أامام مصضالح
األكÌية.
ي -ن-حصض-ر م-ف-ه-وم ال-دÁق-راط-ي-ة ‘
أاوسض- -اط ع -ام -ة الشض -عب ،ع -ل -ى أان -ه ل
يتعدى العملية النتخابية و الهيئات
السض -ي -اسض -ي -ة ك -الŸÈان ،واسض -ت-قÓ-ل-ي-ة
السض-ل-ط-ات ال-ثÓ-ث ،وت-داول السض-ل-ط-ة،
ل - -ذلك ف- -إان شض- -ع- -ار ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة
ب -ع -م -وم -ي -ت -ه ،ل -ن ي -ك-ون وح-ده ك-اف-ي-ا
لطمأانة فئة األقليات.

هل تكفل الدÁقراطية ا◊ماية
واألمن لألقليات؟
الدÁقراطية هي أاداة تنظيمية ل
Áك -ن -ه -ا أان ت -ك -ف -ل ا◊م -اي -ة واألم -ن
Óق-ليات « .»١ف-األق-ل-ي-ات ،ل-ن تشض-ع-ر
ل -أ
باألمان ،إال إاذا Ÿسضت إاصضرار وانحياز
ق- -ادة ال -ث -ورة بصض -ف -ة ج -دي -ة ،لشض -ع -ار
اŸواطنة بكل مبادئه ومكوناته.
والثورات التي قامت ‘ كث Òمن
البلدان ،كانت بيئة صضا◊ة لتحريك
األق-ل-ي-ات « ،»٢خ- -اصض -ة أام -ام ضض -ع -ف
ال-دول-ة ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-غ Òالسض-ياسضي الذي
أاحدثته الثورة ،ما جعل األقليات تعمل
ع -ل-ى ا◊صض-ول ع-ل-ى وضض-ع م-ت-م-ي-ز ‘
ال- -دسض- -ت- -ور ا÷دي- -د ،واŸشض- -ارك- -ة ‘

صضياغته .رغم أان األقليات  ⁄يكن لها
دور كب ‘ Òالثورات بل أاعلنت -بعد
الثورة  -دعمها للنظام القائم.
ونظرا ً لكثافة التوزيع السضكا ÊبÚ
الطوائف ،كان من الطبيعي أان يÈز
التمثيل اإلسضÓمي واضضحاً جلياً ،ما
دفع ببعضص األقليات إا ¤طلب التدtخل
األم - -ري - -ك- -ي و ال- -غ- -رب- -ي ‘ الشض- -ؤوون
ال -داخ -ل -ي -ة ل -ب Ó-ده-م و ل-ف-رضص وضض-ع
متميز لها.
إان ثورات الربيع العربي ،قد مثلت
بيئة مناسضبة ،إلعادة بناء الدولة على
أاسض - - -اسص اŸواط - - -ن - - -ة واŸسض- - -اواة ‘
ا◊قوق ،لكن الشضريعة اإلسضÓمية قد
ك -ف -لت ح -ق-وق ك-ل اŸك-ون-ات ‘ بÓ-د
اŸسضلم Úكاملة غÒ
م -ن -ق -وصض-ة ،ع-ل-ى أان-ه
ليسص من تلك ا◊قوق
تو‹ بعضص اŸناصضب
ال - -ه - -ام- -ة ك- -رئ- -اسض- -ة
ال -دول -ة؛ ف -إان رئ-اسض-ة
الدولة يجب أان تكون
م- -ن ح- -ق اŸسض- -ل -مÚ
دون غÒهم من بقية
ط- -وائ- -ف اÛت- -م -ع،
وه- - -ذا األم- - -ر ل - -يسص
غريباً
على
ال- - -دول ال- - -غ- - -رب - -ي - -ة
ال - - - -ع - - - -ري - - - -ق - - - -ة ‘
ال- -دÁق- -راط -ي -ة ،ألن
ب - -عضض - -ه - -م ي - -ج - -ع- -ل
ال -رئ -اسض-ة م-ن نصض-يب
الÈوتسضتانت
وب-عضض-ه-م ي-جعلها من
نصض- -يب ال -ك -اث -ول -يك،
وب-عضض-ه-م ي-جعلها من
نصض -يب األرث-ودكسضك،
كwل حسضب األكÌية.
 - ٢األقليات :مفهوم األقلية يعني
طائفة من الشضعب لها تفtرد و“tيز عن
ب -ق-ي-ة الشض-عب :إام-ا دي-ن-ي وإام-ا ع-رق-ي
وإاما لغوي ،وتكuون هذه األقلية ‘ ما
ب -ي -ن -ه -ا ›ت َ-م َ-ع -ه -ا اÿاصص ،وي -ن َ-ظ-ر
ل-ط-ائ-ف-ة sم-ا ع-ل-ى أان-ه-ا أاق-ل-ي-ة ب-اعتبار
uﬁدَدين :إاما من حيث العدُد :فُين َ
ظر
ل -ل -ط -ائ -ف -ة ع -ل -ى أان -ه-ا أاق-ل-ي-ة إاذا ك-ان
ع-دده-ا ق-ل-يً -
 Óج-دا ً ب-ال-نسض-ب-ة ل-طائفة
األكÌي- -ة ،وإام- -ا م- -ن ح- -يث ام- -تُÓ- -ك
السضلطِة أاو القدرِة على التأاث :Òفينظر
للطائفة على أانها أاقلية إاذا  ⁄تكن
مالكة للسضلطة أاو ليسص لها قدرة على
التأاث Òفيها ⁄ .يكن لهذا اŸصضطلح
األق -ل -ي -ة م -ن ح -يث اŸع-ن-ى وج-ود ‘
الدولة اإلسضÓمية التي اسضتمرت قرابة
أارب -ع -ة عشض -ر ق -رنً-ا؛ وذلك أان شض-ري-ع-ة
اإلسض Ó- -م ال - -ت - -ي ك - -انت –ك - -م ب Ó- -د
اŸسضلم Úل تفuرق ب Úمسضلم وآاخر
بأاي نوع من التفرقة سضواء لختÓف
العرق أاو اختÓف اللغة أاو اللون أاو
ن- -ح- -و ذلك؛ ف- -اŸسض -ل -م -ون سض -واسض -ي -ة
كأاسضنان اŸشضط ل فضضل لعربي على
ع -ج -م -ي ول ل-ع-ج-م-ي ع-ل-ى ع-رب-ي إال
ب-ال-ت-ق-وى ،ف-ه-ي م-ع-ي-ار ال-ت-ف-اضض-ل بÚ
اŸسضلم.Ú
وأاما من كان من أاهل الذمة ‘ ديار
اŸسض - -ل - -م Úف - -ك - -انت ل - -ه - -م ح- -ق- -وق
م- -نصض- -وصض -ة ‘ ال -ع -ق -د ب -ي -ن -ه -م وبÚ
اŸسضلم ،Úوهذا العقد يرتب حقوقاً
وواجبات متبادلة ب Úالطرف Úيتحتم
على كل طرف الوفاء بها ومن ثَsم ⁄
تكن هناك مشضكلة Ÿا Áكن تسضميته
يتبع
باألقليات.
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شسركة د‰اركية تؤقف نشساطها باألراضسي الصسحراوية اÙتلة

مسستقبل اŸهاجرين يؤاجه تهديدات ‘ حال فؤز اليم ÚاŸتطرف

ي-خ-ي-م شض-ب-ح ف-وز ال-ي-م ÚاŸتطرف ‘
’ل -ي -زي -ه ،اŸق -رر إاج -راء دوره
سض- -ب- -اق ا إ
’ول ‘  23أاف-ري-ل م-ن ال-ع-ام ا÷اري،
ا أ
ع -ل -ى السض-اح-ة السض-ي-اسض-ي-ة ال-ف-رنسض-ي-ة.
وÁثل هذا اŸعسضكر السضياسضي ‘ السضباق
ال -رئ -اسض -ي م -اري -ن ل-وب-ان رئ-يسض-ة ح-زب
«ا÷بهة الوطنية».
وتتخوف ألطبقة ألسصياسصية ألتقليدية من
ح-دوث سص-ي-ن-اري-و مشص-اب-ه لـ 2002ع-ن-دما بلغ
وأل -ده -ا ج -ان م -اري ل-وب-ان أل-دور أل-ث-ا Êم-ن
ألنتخابات ألرئاسصية ،وأضصطرت باقي ألقوى
ألسص-ي-اسص-ي-ة Áي-ن-ا ويسص-ارأ لÓ-صص-ط-فاف خلف
أŸرشص -ح أل -ي -م -ي-ن-ي وق-ت-ه-ا ج-اك شصÒأك‘ ،
إأطار ما يعرف بـ»أŸيثاق أ÷مهوري».
وب- -اإلضص- -اف- -ة إأ ¤أألف -ك -ار ألق -تصص -ادي -ة،
أل -دأع -ي -ة لن -غÓ-ق ف-رنسص-ا ع-ل-ى ذأت-ه-ا ،وف-ق
توصصيف ألفاعل Úألسصياسصي ،Úأو ما يسصمى
بـ»أ◊مائية ألقتصصادية» ،يتضصمن برنامج مرشصحة
حزب «أ÷بهة ألوطنية» ،مارين لوبان ،ألكث Òمن
أل -وع -ود ألن -ت -خ-اب-ي-ة أل-ت-ي تسص-ت-ه-دف أŸه-اج-ري-ن
–ديدأ.

األولؤية الؤطنية ‘ العمل
وت-رك-ز «أ÷ب-ه-ة أل-وط-ن-ي-ة» ك-ثÒأ ع-ل-ى إأشص-كالية
ألهجرة ،وتفرضصها بقوة على طاولة ألنقاشس ‘
ج- -م- -ي- -ع أÙط -ات ألسص -ي -اسص -ي -ة ،بسص -بب أألف -ك -ار
أŸعادية للمهاجرين ألتي تطرحها ،ما يج Èبقية
ألفرقاء ألسصياسصي Úألرد عليها باقÎأح برأمج قابلة
للتطبيق.
ففي مقابلة مع صصحيفة «لوموند» ألفرنسصية،
كشص-فت م-اري-ن ل-وب-ان ع-ن وع-د أن-ت-خ-اب-ي ،ت-ع-هدت
Ãوج-ب-ه ب-ف-رضس ضص-ري-ب-ة ج-دي-دة ع-ل-ى أŸق-اولت
ألتي تشصغل أŸهاجرين ،إأل أنها – ⁄دد قيمتها،
وإأن كانت تشصمل جميع أŸهاجرين أم أŸهاجرين
غ Òأألوروبي Úفقط.
وعÈت لوبان عن عزمها على تطبيق «أألولوية
ألوطنية ‘ ألعمل» ،ألذي كثÒأ ما نادى به أليمÚ
أŸتطرف ‘ كل أÙطات ألسصياسصية ‘ ،حال
وصص -ول -ه -ا إأ ¤قصص-ر أإلل-ي-زي-ه .وي-ه-دف إأ ¤إأع-ط-اء
أألسص- -ب- -ق- -ي- -ة ل -ل -ف -رنسص -ي ‘ Úأل -ت -وظ -ي -ف ،ووضص -ع
أŸهاجرين أŸقيم ‘ ÚألبÓد بصصفة قانونية ‘

أŸقام ألثا.Ê
ومن أŸعروف أن قانون ألعمل ألفرنسصي يؤوطر
بشص-ك-ل مضص-ب-وط ع-م-ل-ي-ة ت-وظ-ي-ف أŸه-اج-رين ،ول
Áكن ألي مقاولة توظيف مهاجر إأن  ⁄يكن Áلك
رخصصة تسصمح له بالعمل .وتوضصح أÙامية سصتيفان
ب -ي -ال ‘ تصص -ري -ح Ûل -ة «أإلكسصÈيسس» أن ق -ان-ون
ألعمل يفرضس على أŸقاولت ضصريبة معينة عند
ت -وظ -ي -ف-ه-ا م-ه-اج-ر ي-حصص-ل ع-ل-ى ع-م-ل ألول م-رة،
ويفرضس عليها تأاديتها ‘ مدة ل تتجاوز ألثÓثة
أشصهر.

ل تعليم باÛان ألبناء األجانب
وي-تضص-م-ن ب-رن-ا›ه-ا ألن-ت-خ-اب-ي ،أنتهاء ألتعليم
أÛا Êأل- -ذي يسص- -ت- -ف- -ي- -د م- -ن- -ه أب -ن -اء أألج -انب،
وسص -ت -ط -الب أآلب -اء ب-اŸسص-اه-م-ة أŸادي-ة ‘ ت-ع-ل-ي-م
أبنائهم.
و‘ حديثها لصصحيفة «لوموند» ،قالت مارين
لوبان «إأن أŸهاجرين أŸقيم Úبصصفة غ Òقانونية
عليهم ألعودة إأ ¤بلدأنهم» ،وعلى ألذين سصيبقون
ع -ل-ى ألÎأب أل-ف-رنسص-ي م-ن أŸه-اج-ري-ن أŸق-ي-مÚ
بصصفة قانونية« ،ألسصتجابة لشصروط معينة حتى ل
يشصكلوأ أي عبء على مالية ألدولة».

فرصص الفؤز كبÒة
و‘ ظ -رف سص -ن -وأت م -ع -دودة ،أن -ف-ردت م-اري-ن

قّررت صضّد أابوابها أامامهم

أاوروبا تغري الÓجئ Úماليا للعؤدة إا ¤بلدانهم أاو
التؤجه لغÒها
نشص- -رت صص- -ح- -ف ب- -ري- -ط- -ان -ي -ة أن دول أل–اد
أألوروبي –اول تخفيف ضصغط ألÓجئ Úعليها
Ãنح مالية لهم لتشصجيعهم على ألعودة لبلدأنهم أو
بلدأن أخرى غ Òأوروبا ،وألتفاق مع دول شصمال
إأفريقيا على منعهم من ألتوجه ألوروبا.
وأوردت صص -ح -ي -ف -ة إأن -دب -ن -دنت أن ب -ري -ط -ان -ي -ا
خصصصصت م -ي -زأن -ي -ة ت -ب -ل -غ ث Ó-ث Úم -ل -ي -ون ج -ن -ي -ه
إأسصÎليني لتوف Òإأمدأدأت منقذة للحياة لÓجئÚ
ألذين وصصلوأ لشصرق أوروبا ،وحثهم على ألتفك‘ Ò
ألذهاب إأ ¤آأسصيا أو أمÒكا ألÓتينية.
كذلك نشصرت نفسس ألصصحيفة تقريرأ ذكرت فيه
أن أŸانيا عرضصت مبلغ أربع Úمليون يورو لÈنامج
يشصجع طالبي أللجوء دأخلها ‡ -ن تكون فرصس
أŸوأفقة على طلباتهم ضصعيفة -للعودة لبلدأنهم.
وسصيحصصل هؤولء ألÓجئون على  1200يورو لكل

فرد Ÿغادرة أŸانيا ،وألتنازل عن طلبات ÷وئهم
بعد رفضصها.
أنتقادأت منظمات أ◊قوق
و‘ صص -ح -ي -ف -ة ت -اÁز ،ورد أن صص -ف -ق-ة أب-رم-ه-ا
أل–اد أألوروبي باإلضصافة إأ ¤بريطانيا مع ليبيا
تكلف مئتي مليون يورو –صصل Ãوجبها أألخÒة
على أموأل نقدية وقوأرب لتدريب خفر ألسصوأحل
Ÿنع ألهجرة نحو أوروبا .
وكان رئيسس ›لسس أل–اد أألوروبي دونالد
تاسصك قال إأن ألوقت قد حان إلغÓق ألطريق
ألبحري من ليبيا إأ ¤إأيطاليا.
وأتفق رئيسس ألوزرأء أإليطا‹ باولو جنتيلوÊ
ونظÒه ألليبي فائز ألسصرأج على بقاء ألÓجئÚ
باŸعسصكرأت بليبيا حتى ترحيلهم أو أن يعودوأ
طوأعية لبلدأنهم أألصصلية.

لوبان بزعامة «أ÷بهة ألوطنية» ،سصاعدها ‘
بدأية ذلك وألدها قبل أن تبعده نهائيا عن
أ◊زب ‘ إأسصÎأتيجية منها إلعطاء صصورة
جديدة عن هذه ألهيئة ألسصياسصية.
و‚حت م- -رشص- -ح- -ة أل- -ي- -م ÚأŸت -ط -رف
ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسص-ي-ة ‘ ت-وسص-ي-ع شص-ع-ب-ي-ة
حزبها ،وتقد Ëصصورة مغايرة عن تلك ألتي
ك -انت سص -ائ -دة ع -ن-ه أي-ام رئ-اسص-ة وأل-ده-ا ل-ه،
وت- -ف- -وقت إأ ¤ح- -د ك- -ب ‘ Òت- -رسص- -ي- -خ أسص -م
أ◊زب ،أل - -ذي ي - -وصص- -ف م- -ن ق- -ب- -ل ب- -عضس
أÙلل Úبـ»أŸقاولة ألعائلية» ‘ ،أŸشصهد
ألسص-ي-اسص-ي أل-ف-رنسص-ي ك-ه-ي-ئ-ة سص-ي-اسصية عادية
كباقي ألهيئات أألخرى.
و ⁄يرق مارين لوبان ‘ مقابلة مع قناة
«سص - -ي إأن إأن» أألم - -ري - -ك - -ي - -ة أن ت - -ع- -ي- -ده- -ا
ل -تصص -ري -ح -ات سص-اب-ق-ة ل-ه-ا ح-ول أل-ه-ج-رة ‘
 .2012وحاولت ‘ ألبدء أن تنفي ما قالته،
إأل أن م -وأج -ه -ة صص -ح -اف -ي -ة أل-ق-ن-اة ل-ه-ا ب-ال-ف-ي-دي-و
أŸتضصمن لتصصريحاتها ،فسصرته بأان ألÎجمة كانت
مغايرة للمضصمون.
وشصبهت مارين لوبان ‘ هذأ ألفيديو فرنسصا
Ãنزل ،وقالت «نحن مالكوها ،لنا أ◊رية ‘ أن
ن- -ق- -رر م- -ن ن- -ري- -د أن ي -دخ -ل إأل -ي -ه -ا ،وم -ن ن -ري -د
أسصتضصافته» ،إأل أنها تسصلك ‘ ألسصنوأت أألخÒة
سصياسصة جديدة ‘ ألتسصويق لصصورة حزبها ،وتتجنب
ألتصصريحات ألصصادمة وألعنصصرية ،كما كان معتادأ
مع وألدها ،ألذي دخلت معه ‘ موأجهات قضصائية
نتيجة ذلك.
وت- -زدأد ح -ظ -وظ م -اري -ن ل -وب -ان ‘ أŸرور إأ¤
أل -دور أل -ث -ا Êم -ن ألن -ت -خ -اب -ات أل -رئ-اسص-ي-ة ،أل-ذي
سص -ي -ج -رى ‘ ألسص -اب -ع م-اي م-ن أل-ع-ام أ÷اري ،م-ع
فضص-ي-ح-ة أل-وظ-ائ-ف أل-وه-م-ي-ة أل-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا
فرأنسصوأ فيون ،مرشصح أليم Úألتقليدي ،ألذي كان
يعت Èأألوفر حظا للفوز ‘ هذه ألنتخابات.

أاع- -ل- -نت الشض -رك -ة ال -د‰ارك -ي -ة «دانسضك
ف-ي-لسض-الت» ،ال-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل ب-اسضتÒاد اŸلح من
اŸن-اط-ق اÙت-ل-ة ‘ الصض-ح-راء ال-غ-ربية ،بأانها
’ق-ليم اÙتل،
سض-ت-وق-ف ك-اف-ة نشض-اط-ات-ه-ا ب-ا إ
و“ت- -ن- -ع بشض -ك -ل ن -ه -ائ -ي ع -ن اسض -تÒاد م -ل -ح
ا’قليم اÙتل.
وحسصب تصصريح لرئيسصها ألسصيد «سصتيغ أنتو،»Ê
فإان ألشصركة لتريد ألتورط قانونيا ‘ عمليات نهب
غ Òشص-رع-ي-ة ،م-ع-ل-ن-ة ت-وق-ف-ه-ا أل-ن-ه-ائ-ي عن عملية
أسصتÒأد ملح ألصصحرأء ألغربية ،وذلك ألتزأما بحكم
ﬁكمة ألعدل أألوروبية ألصصادر ‘  21ديسصمÈ
 2016و ألذي Áنع أي نهب أو أسصتغÓل لÌوأت
ألصصحرأء ألغربية .
وعلى إأثر ألقرأر رحب ألسصيد «برون مادسصن»
من منظمة «أفريكا كونتاكت» ألدأ‰اركية بالقرأر،
م -ع -تÈأ ذلك أن -تصص -ارأ ك -بÒأ ل -لشص-عب ألصص-ح-رأوي
وقضص -ي -ت-ه أل-ع-ادل-ة وح-ق-ه أل-ث-ابت ‘ ألسص-ي-ادة ع-ل-ى
أرضصه وثروأته ألطبيعية ،وأنتصصارأ Ÿنظمته ألتي
لعبت دورأ كبÒأ ‘ ألتحسصيسس دأخل ألدأ‰ارك
ب-اŸل-ف ألصص-ح-رأوي وأل-وضص-ع أل-ق-ان-و Êل-لصص-ح-رأء
ألغربية.
من جهته ،رحب ‡ثل جبهة ألبوليسصاريو أبا ماء

أامر قضضائي يعّلق مرسضوم ترامب حول الهجرة

اسستئناف نقل اŸسسافرين من الدول اÙظؤرة إا ¤أامÒكا
أاع -ل -نت اÿط -وط ا÷وي -ة ال -ق -ط-ري-ة،
أامسس ،أان-ه-ا سض-تسض-ت-أان-ف ن-ق-ل إا ¤ال-و’ي-ات
’ي-ام
اŸت -ح-دة رع-اي-ا سض-ب-ع دول م-ن-ع-وا ‘ ا أ
’خÒة م -ن دخ -ول ه -ذا ال -ب -ل -د ،ب -ع-د أان
ا أ
ع- -ل- -ق ق- -اضس ف- -ي- -درا‹ أامÒك -ي م -رسض -وم
دونالد ترامب ضضد الهجرة.
وقال موقع ألشصركة إأنها سصتطبق ألتعليمات
أ÷دي -دة ط -اŸا ي -ح -م -ل أŸسص-اف-رون ت-أاشصÒأت
صصا◊ة.
وأت -خ -ذ أل -ق-رأر ب-ع-د أن ع-ل-ق أ÷م-ع-ة ق-اضس
فيدرأ‹ من سصياتل مرسصوم ألرئيسس أألمÒكي
ألذي يحظر دخول رعايا سصبع دول مسصلمة وكل
ألÓجئ Úإأ ¤ألوليات أŸتحدة.
وأحتجز رعايا من ألدول ألسصبع ‘ أأليام
أألخÒة ‘ أŸطارأت أألمÒكية لدى وصصولهم أو
منعوأ من ألصصعود إأ ¤رحÓت متجهة إأ ¤أمÒكا
‘ دول أخرى ما أثار أحتجاجات دولية وإأدأنات
من منظمات ألدفاع عن حقوق أإلنسصان.
و‘ ألقاهرة ،قال مسصؤوول مشصÎطا عدم ذكر
أسصمه إأن سصلطات مطار ألقاهرة تلقت «إأخطارأً
من إأدأرة أ÷مارك وحماية أ◊دود أألمÒكية
لشص-رك-ات أل-طÒأن ي-ف-ي-د ب-ت-ع-ل-ي-ق ق-رأر أل-رئيسس
أألمÒكي دونالد ترأمب بحظر سصفر موأطني 7
جنسصيات وألسصماح لهم بالسصفر على ألطائرأت
أŸتجهة إأ ¤ألوليات أŸتحدة».
وتابع أŸسصؤوول أن ألبÓغ صصدر عن مطار جي
إأف كينيدى بنيويورك.

وه -ذأ أل -ت -ع -ل -ي -ق أŸؤوقت م-ن ق-ب-ل أل-ق-اضص-ي
ج -ي -مسس روب -ارت يسص -ري ع -ل -ى ك-ام-ل أألرأضص-ي
أألمÒكية.
و ⁄يتأاخر رد ألبيت أألبيضس ألذي أكد أن
«وزير ألعدل ينوي تقد Ëطعن عاجل» من أجل
تطبيق ألقانون وإألغاء قرأر ألقاضصي روبارت.
هذأ وقال مسصؤوول بشصركة طÒأن إأن إأدأرة
أ÷م-ارك وح-م-اي-ة أ◊دود ب-ال-ولي-ات أŸت-ح-دة
أبلغت شصركات ألطÒأن أألمÒكية أن بوسصعها
ألسصماح Ÿسصافرين كان قد شصملهم أ◊ظر ألذي
فرضصه أألمر ألتنفيذي ،ألذي أصصدره ألرئيسس
أألمÒكي ،دونالد ترأمب ،بركوب ألطائرأت.
وأت- -خ -ذ ع -دد ك -ب Òم -ن أل -قضص -اة أل–اديÚ
قرأرأت ‡اثلة منذ صصدور أŸرسصوم ألرئاسصي
أل - - -ذي ب- - -ات ﬁور ع- - -دد ك- - -ب Òم- - -ن دع- - -اوى
ألسصتئناف أمام هيئات قضصائية ﬂتلفة.

تعليق حظر الدخؤل سسخيف وسسيتم نقضسه
و‘ ألسصياق أشصارت بعضس أŸصصادر إأ ¤أن
ألرئيسس أألمÒكي دونالد ترأمب أعلن أن تعليق
ح-ظ-ر أل-دخ-ول إأ ¤أل-ولي-ات أŸت-ح-دة سص-خ-ي-ف
وسصيتم نقضصه.
وغ ّ- -رد ت - -رأمب ،ع - -ل - -ى م - -وق- -ع أل- -ت- -وأصص- -ل
ألجتماعي ،توي Îقائ Óإأن «أ◊كم بتعليق حظر
ألدخول إأ ¤أرأضصينا (سصخيف) وسصيتم نقضصه».

ألعين ،Úبقرأر ألشصركة ألدأ‰اركية ،دأعيا باقي
ألشص- - -رك - -ات إأ ¤أحÎأم ق - -رأر ﬁك - -م - -ة أل - -ع - -دل
أألوروبية ،وألتوقف عن أي أسصتثمار أو أسصتغÓل
للÌوأت ألطبيعية للصصحرأء ألغربية دون موأفقة
أŸمثل ألشصرعي وألوحيد للشصعب ألصصحرأوي جبهة
ألبوليسصاريو ،طبقا لقرأر أÙكمة ألعليا أألوروبية.
وك -انت أرب -ع ب -ل-دي-ات د‰ارك-ي-ة ق-د ط-ال-بت ‘
وقت سص -اب -ق مسص -ت -ورد أŸل-ح ألصص-ح-رأوي «دأنسصك
فيلسصالت» ،بوقف تورطه ‘ نهب ثروة شصعب يرزح
–ت ألحتÓل .
وتسص -ت -ورد ألشص -رك-ة أل-د‰ارك-ي-ة م-ل-ح ألصص-ح-رأء
ألغربية أÙتلة وتسصتخدمه ‘ بناء ألطرق وتÈم
أتفاقيات مع بلديات د‰ركية ‘ هذأ ألسصياق ،لكن
أربعا منها أتخذت موقفا حاسصما ليسس بالرفضس
لكن بالحتجاج أيضصا على تورط ألشصركة ألسصالفة
ألذكر ‘ نهب ثروة ألشصعب ألصصحرأوي .
ويكثف أŸرصصد ألدو‹ حمÓته ‘ أوروبا ودول
أمÒكا من أجل فضصح ألشصركات أŸتورطة ‘ نهب
ألÌوأت ألطبيعية إلقليم ألصصحرأء ألغربية ،وذلك
‘ إأطار سصياسصة عزل ألنظام أŸغربي أقتصصاديا
بعد أ◊مÓت ألتي تقوم بها جبهة بوليسصاريو لفضصح
أنتهاكات حقوق أإلنسصان ألتي يقوم بها أŸغرب
ضصد ألصصحرأوي ‘ Úأألرأضصي أÙتلة.

ل لنهب الطاقة اŸتجددة
و غ Òب - - -ع- - -ي- - -د ع- - -ن قضص- - -ي- - -ة ن- - -هب ألÌوأت
ألصص- -ح- -رأوي- -ة ،أك -د أŸف -وضس أألوروب -ي أŸك -ل -ف
باŸناخ و ألطاقة ميغال أرياسس كانيتي أن أل–اد
أألوروبي سصيأاخذ بع Úألعتبار ألوضصع «أŸنفصصل»
إلقليم ألصصحرأء ألغربية ‘ مبادلته مع أŸغرب ‘
›ال ألطاقة أŸتجددة.
و أوضصح ‘ رده باسصم أŸفوضصية أألوروبية على
ألنوأب أألوروبي Úفلورأن مارتشصيليزي و يوسصيب
ماريا تÒيكابرأسس و جيل أيفانسس ألذين دعوه إأ¤
أسصتثناء ألطاقة أŸنتجة ‘ ألصصحرأء ألغربية من
تلك أŸبادلت أن «ألتصصريح (حول تبادل ألكهرباء
أŸنتجة من ألطاقات أŸتجددة) سصيتم Œسصيده مع
أخ-ذ أل-وضص-ع أŸن-فصص-ل إلق-ل-ي-م ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ية
با◊سصبان طبقا للقانون ألدو‹».
وكان أŸغرب و أŸانيا و فرنسصا و أسصبانيا و
ألÈتغال قد وقعوأ بتاريخ  17نوفم Èأألخ‘ Ò
مرأكشس على هامشس قمة أŸناخ (كوب  )22على
بيان مشصÎك يلتزمون من خÓله بإاعدأد خارطة
طريق لتبادل ألكهرباء أŸتجددة.
ك- -م- -ا دع- -ا ذأت أل- -ن- -وأب ‘ سص -ؤوأل -ه -م أŸوج -ه
للمفوضصية ألهيئة ألتنفيذية أألوروبية إأ ¤توضصيح
أإلجرأء ألذي ينوون إأتباعه حتى يضصمنوأ مطابقة
ت - -لك أŸب - -ادلت م - -ع «أل - -ت- -زأم أل–اد أألوروب- -ي
ألقاضصي باحÎأم ألقانون ألدو‹ و مبادئ أأل·
أŸتحدة» .وأشصاروأ ‘ هذأ ألسصياق إأ ¤أن ألبيان
يخصس أıطط ألطاقوي للمغرب ألذي يتضصمن
منشصآات إأنتاج ألطاقة من موأرد متجددة تقع بإاقليم
ألصصحرأء ألغربية ألذي ل تعÎف أأل· أŸتحدة
بسصيادة أŸغرب عليه و ل حتى أل–اد أألوروبي و
بلدأنه أألعضصاء.

اإلفراج عن مسسؤؤول ‘ حكؤمة الؤفاق

اعÓن

@ طرابلسس :أعلنت مصصادر بوزأرة أŸالية ألتابعة
◊ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي أل-ل-ي-ب-ي-ة ب-ط-رأب-لسس ،أمسس ،عن
إأطÓق سصرأح مدير إأدأرة أŸيزأنية بالوزأرة نوري أمبية
أıتطف منذ خمسصة أيام.
وك -انت ›م -وع -ة مسص -ل -ح -ة ق-د أق-ت-ح-مت م-ق-ر وزأرة
أŸال -ي -ة ب -ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي أل-ل-ي-ب-ي-ة ،ي-وم أإلث-نÚ
أŸاضص -يÃ ،ن -ط -ق -ة (أل -ظ-ه-رة) ‘ ،أل-ع-اصص-م-ة ط-رأب-لسس،
وخطفت مدير إأدأرة أŸيزأنية إأ ¤وجهة ›هولة.

متحف اللؤفر يسستأانف اسستقبال السسياح
@ ب -اريسس :ع -اد ،أمسس ،ألسص -ي -اح إأ ¤أل -ت -وأف-د ع-ل-ى
م -ت-ح-ف أل-ل-وف-ر ‘ أل-ع-اصص-م-ة أل-ف-رنسص-ي-ة ،ب-ع-د ي-وم ع-ل-ى
ألعتدأء ألذي نفذه شصخصس مسصلح بسصاطور على جنود
أمام أŸتحف ألعريق .و ⁄يكن عدد ألسصياح كبÒأ ‘
ألصص-ب-اح بسص-بب أألم-ط-ار ،ول-ك-ن ألسص-ي-اح ألصص-ي-ن-ي Úأل-ذين
ت -وأف -دوأ لح -ق -ا شص-ك-ل-وأ ط-اب-وري-ن ط-وي-ل Úع-ل-ى م-دخ-ل
أŸتحف.
وأوضصح ألنائب ألعام فرأنسصوأ مولنسس أن أŸهاجم
«قد يكون من أ÷نسصية أŸصصرية» ،مشصÒأ إأ ¤أنه «يقيم ‘
دولة أإلمارأت ألعربية أŸتحدة» وقدم طلبا للحصصول على
تأاشصÒة سصياحية إأ ¤فرنسصا ‘ ألثÓث Úمن أكتوبر .2016

اأ’حد  ٠٥فيفري  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠٨جمأدى اأ’ولى  ١٤٣٨هـ العدد 11 ١٧٢٥٢
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يرتقب اسصتÓم  9سصدود جديدة بنهأية سصنة  ،٢٠١9تدخل منهأ  ٥منشصآأت اÿدمة
خÓل السصنة ا÷أرية .كمأ رصصدت وزارة قطأع اŸوارد اŸأئية  ٨٠منطقة تتطلب
إاقأمة مثل هذه اŸشصأريع بأأحجأم ﬂتلفة.
Óشصأرة يتوفر  6٧سصدا حأليأ على احتيأطي من اŸيأه يقدر بحوا‹  ٤,٧مليأر مÎ
ل إ
مكعب “ثل ثروة ثمينة ينبغي أان تخضصع لÎشصيد ا’سصتعمأل وعقÓنية
ا’سصتغÓل.

اشصراف :سصعيد بن عيأد

@إ÷زإئر إعتمدت ‰وذجا
إقتصساديا لÎشسيد إ’نفاق
إلعام وإ◊فاظ
على وتÒة إلنمو

حشصمأوي ﬁمد دكتور ‘ ا’قتصصأد لـ « الشصعب»

إ’حتياطات إŸالية تغطي
 2٧شسهرإ من إ’سستÒإد

@ –ديد إلّنفقات إلتي
ينبغي إ’سستغناء عنها دون
إŸسساسس بالّتوإزنات

تربية اŸأئيأت بأ÷نوب الغربي

توقع إإنتاج  1.000طن سسنويا
من أإسسماك إŸياه إلعذبة ‘ 2020
رغم تأأثÒات الصصدمة اŸألية اÿأرجية

سسوناطرإك:
إلرف ـ ـع من وتÒة
إلتنقيـ ـب وإ’نت ـ ـاج

كلمة العدد

إلوقت للعمل ‘ إŸيدإن
سصعيد بن عيأد
يقف القطاع اÿاصص الوطني على عتبة مرحلة مصصÒية تفرضص عليه ا’نتقال
من حالة الÎدد وترقب اŸؤوشصرات إا ¤اŸبادرة بتفعيل وتÒة ا’سصتثمار
وŒسصيد اŸشصاريع اإ’نتاجية Ãا ‘ ذلك تعميق إاطار الشصراكة الوطنية ضصمن
رؤوية النموذج ا’قتصصادي ا÷ديد للنمو .ويتوقع أان يكشصف لقاء ينظم هذا
اأ’سصبوع حول واقع ومسصتقبل الصصناعة مدى قناعة القطاع اÿاصص بدوره ‘
ا’سصتثمار والتزامه باŸشصاركة Ãوارده ‘ اŸشصاريع بكافة الصصيغ اŸتاحة.
’ تزال الفرصصة قائمة لتدارك شصروط مواجهة الظرف وŒاوز تداعيات

الصصدمة اŸالية اÿارجية شصريطة إاحداث نقلة نوعية ‘ سصلوكات اŸؤوسصسصة
اإ’نتاجية وتطوير للذهنية اŸقاو’يتة من خÓل إاعادة ا’نتشصار ‘ السصوق
ب -ال -ت -واج -د اŸي -دا ‘ Êظ ّ-ل وج -ود إاج -م -اع شص -ام -ل ل -لشص -رك-اء ا’ق-تصص-اديÚ
وا’ج -ت -م -اع -ي Úع -ل -ى ضص -رورة ا‚از ال -وث -ب -ة ا◊ق -ي -ق-ي-ة إ’ب-ع-اد اŸن-ظ-وم-ة
ا’قتصصادية بكامل فروعها من دائرة اÿطر.
ل -ق -د ّ“ت م -ع -ا÷ة م -ؤوشص -رات ال-ظ-رف اŸا‹ ال-راه-ن ورصص-د ال-ت-وق-ع-ات ‘
اŸدي Úالقريب واŸتوسصط على ﬂتلف اŸسصتويات Ãا ‘ ذلك إاد’ء اÈÿاء
م-ن ك-اف-ة اŸدارسص ب-ق-راءات-ه-م ال-دق-ي-ق-ة ،ف-ل-م ي-ع-د ه-ن-اك ج-دوى Ÿواصص-ل-ة
مسصلسصل اللقاءات والندوات حول معادلة واضصحة ،إا‰ا حان الوقت للعمل ‘
اŸيدان ،كل ‘ موقعه وفقا لقواعد ترشصيد النفقات وا◊رصص على Œسصيد
اŸشصاريع ا’سصتثمارية ‘ آاجالها وباŸعاي Òالفنية اŸطلوبة.
كيف Áكن للمؤوسصسصة ا÷زائرية أان تضصمن حقوقها ‘ اأ’سصواق اإ’قليمية
والعاŸية دون التزام سصلوكات «مناجÒيالية» حديثة ترتكز باأ’سصاسص على
متابعة دقيقة ومسصتمرة Ÿا يجري حولنا من –و’ت وإادراك للرهانات
والتحديات .ويتطلب هذا التوجه إا ¤اعتماد مقاربة حديثة تضصع اŸؤوسصسصة

ا÷زائرية على درجة من النجاعة من خÓل التحكم ‘ أادوات التسصيÒ
العصصري وا’سصتغÓل العق ÊÓوالسصليم للموارد واإ’مكانيات التي تتوفر عليها
السصاحة ا’قتصصادية وأابرزها القدرات اŸالية اÙلية.
لقد حّققت عملية القرضص السصندي وقبلها ا’متثال الضصريبي الطوعي نتائج
مقبولة ـ ‘ انتظار الكشصف عن النتائج النهائية ـ Áكن البناء عليها بحيث
وفرت السصيولة النقدية التي يجب أان توجه خصصيصصا لتمويل اŸؤوسصسصات
اإ’نتاجية ومرافقة اŸتعا ÚŸا’حÎافي Úالذين لديهم «اسصم نظيف» ‘
السصوق ويتميزون بوضصعية شصفافة من أاجل إانتاج الÌوة.
وينتظر أان يÎجم هذا التوجه على درب النمو بانخراط اŸنظومة البنكية ‘
الديناميكية ا’سصتثمارية من خÓل ا’نفتاح على اÙيط خاصصة بعد رفع
التجر Ëعن أافعال التسصي Òضصمن معادلة متوازنة تقوم على عناصصر اŸبادرة
واŸتابعة واليقظة ،تفاديا أ’ي تعﬁ Ìتمل نتيجة تسصلل انتهازي ÚيÎصصدون
الفرصص للوصصول إا ¤اŸال العام عن طريق مشصاريع وهمية أاو برامج غ Òقابلة
للتجسصيد ،إاذ أان هّمهم الوحيد –ول العملة والتهرب الضصريبي واأ’خطر عدم
تسصديد القروضص.
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تربية اŸائيات با÷نوب الغربي

حششماوي ﬁمد دكتور ‘ ا’قتصشاد لـ « الششعب»

توقع اإنتاج  1.000طن سسنويا
من أاسسماك اŸياه العذبة ‘ 2020

ا’حتياطات اŸالية تغطي  27شسهرا من ا’سستÒاد
صشدمة اŸالية اÿارجية على
سش ّ
صشعبة تراجعا يث Òا’نششغال ويطرح التّسشاؤول ‘ ظرف يتميز بتداعيات ششديدة لل ّ
صشرف بالعملة ال ّ
جل احتياطي ال ّ
ا÷هاز ا’قتصشادي .ولتفكيك العقدة وتسشليط ال ّ
صشصس
ضشوء على ا÷وانب اŸفصشلية للموضشوع ،يتناول هذا ا◊وار مع ا أ
’سشتاذ ﬁمد حششماوي اŸتخ ّ
’من اŸا‹ ،ويطرح البدائل اŸمكنة للتقليل من ا’نعكاسشات اÎŸتبة على انهيار
‘ الششأان ا’قتصشادي تطورات اŸؤوششرات اŸالية وانعكاسشاتها على ا أ
أاسشعار اÙروقات .ويقف اÙاور بلغة هادئة ومتبصشرة عند مسشالة ترششيد الّنفقات ومسشاهمة القطاع الوطني اÿاصس ‘ ا◊فاظ على وتÒة النمو
مسشج Óضشرورة التصشدي للسشوق اŸوازية وضشرورة جذب اهتمام ا÷الية الوطنية اŸقيمة باÿارج كقوة إاضشافية جديرة باŸششاركة بعقÓنية
Óزمة.
وواقعية ‘ اÛهود الوطني للتصشدي ل أ
ال -ك -ث Òم-ن اّÙل-ل ÚاŸت-اب-ع Úل-لّشض-أان الق-تصض-ادي اهتم هذا النموذج بالبحث عن إايرادات ومصضادر
اجرى ا◊وار :سشعيد بن عياد
خاصضة عند الذين يرون ا أ
لمور من الزاوية اŸالية م -ال -ي -ة ج -دي -دة Ÿواج -ه -ة ال -ع -ج-ز خÓ-ل السض-ن-وات
ف -ق-ط ،وب-ط-ري-ق-ة حسض-اب-ي-ة ف-الح-ت-ي-اط-ات ا◊ال-ي-ة ال -ق -ادم -ة أاي ع -ل -ى اŸدى اŸت -وسض-ط ان-طÓ-ق-ا م-ن
❊ الشش- -عب :كشش- -ف ﬁاف- -ظ ب -نك ا÷زائ -ر ع -ن سضتكفي لتغطية  27شضهرا من السضتÒاد ،إا ¤افÎاضس ت -وق -ع -ات ل ن -ت-ح-ك-م ‘ –ق-ي-ق-ه-ا ب-خصض-وصس سض-وق
تراجع احتياطي الصشرف إا 11٤ ¤مليار دو’ر أان قيمة الواردات سضتبقى ‘ حدود  50مليار دولر اÙروق -ات ،وŒاه-ل اله-ت-م-ام ب-ن-ج-اع-ة وف-ع-ال-ي-ة
نهاية Ÿ ،201٦اذا هذا التّراجع ال ّسشريع؟ وهل سض-ن-وي-ا وب-ع-ده-ا سض-ت-ت-أاّزم ا أ
لم-ور ،ل-ك-ن ‘ اع-ت-ق-ادي اŸؤوسّض -سض -ة الق -تصض -ادي -ة رغ -م ب -عضس ال ّ-ت -ح -ف -ي-زات
ي- -وّف- -ر ال ّ-رصش -ي -د ال -ق -وة اŸال -ي -ة Ÿواج -ه -ة ه -ذا ينبغي –ليل ا أ
لمور من عدة زوايا وليسس من الزاوية ا÷ب- -ائ- -ي -ة واŸال -ي -ة ال -ت -ي اسض -ت -ف -ادت م -ن -ه -ا ه -ذه
اŸال -ي -ة ف -ق -ط .ف -ا÷زائ -ر واع-ي-ة ب-ال-ظ-رف اŸا‹ اŸؤوسّضسضات ،بحيث أاّن الفعالية والّنجاعة مرتبطتÚ
ال ّ
ظرف؟
’سشتاذ ﬁمد حششماوي :جاء تقرير ﬁافظ والقتصضادي الصضعب ،وأاخذت الكث Òمن التداب Òب- -ا◊ك- -ام -ة ا÷ّي -دة وال ّ-ت -دب Òا◊سض -ن وال ّ-ت -ج -دي -د
❊❊ ا أ
ب -نك ا÷زائ -ر ل -ي -ؤوّك-د الŒاه-ات ال-ت-ن-ازل-ي-ة ل-ب-عضس وا إ
لجراءات Ÿواجهة هذا الظرف واÿروج من هذه اŸسضتمر والبحث العلمي واŸعر‘ ،وخلق اŸناخ
اŸؤوشّض-رات الق-تصض-ادي-ة ك-الح-ت-ي-اط-ات م-ن ال-ع-م-ل-ة الضض-ائ-ق-ة ب-أاق-ل ال-ت-كاليف.
اÓŸءئم بالسضتثمار اŸنتج البديل
لضض -اف -ة إا ¤ال-ت-دابÒ
الصضعبة التي انتقلت من  200مليار دولر سضنة  2014ف -ب -ا إ
لوحد ،القادر على خلق
الوحيد وا أ
إا 114 ¤مليار دولر سضنة  2016أاي انخفاضس بـ  % 57اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-نظيم التجارة
ال ّ-ث -روة وال -ف-ائضس الّ-دائ-م واŸمّ-ول
‘ ظ -رف سض -ن -ت Úم -ع تسض -ج -ي -ل ارت -ف-اع درج-ة ه-ذا اÿارج -ي -ة ل -لضض -غ-ط ع-ل-ى
الرئيسضي لعملية التّنمية ،واÿروج
لخرى ،بحيث اتنخفضضت هذه ال - - - -واردات وت - - - -رف- - - -ي- - - -ه
م -ن ال -دائ -رة اŸف -رغ -ة ل Ó-ق-تصض-اد
النخفاضس من سضنة أ
الحتياطات بـ  30مليار دولر ما ب Úسضنة  2015الصض - - -ادرات اع- - -ت- - -م- - -دت
ا÷زائ -ري ب -اع -ت -م-اده ع-ل-ى رح-م-ة
و ،2016بحيث بلغت  114مليار دولر سضنة  2016ا÷زائر ‰وذجا إاقتصضاديا
وبركة سضوق اÙروقات التي تأاتي
مقابل  144مليار سضنة  ،2015وهذا يدل على الوتÒة جديدا يهدف إا ¤ترشضيد
أاحيانا وتغيب أاحيان أاخرى.
اŸقلقة لهذا الÎاجع .ويرجع هذا التآاكل إا ¤التأات Òالنفاق العام مع ا◊فاظ
ف-الع-ت-م-اد ع-ل-ى الن-ف-اق ال-ع-ام ‘
اŸزدوج لن - -خ - -ف - -اضس أاسض - -ع - -ار اÙروق- -ات ،وإا ¤على اسضتمرار وتÒة النمو
“وي -ل الق -تصض -اد أاصض -ب -ح ل ي-ك-ف-ي
ليرادات من با إ
لموال
لبقاء على السضتمارات اŸولدة للقيمة اŸضضافة بدون العتماد على الدارة ا÷يّدة لهذه ا أ
الرتفاع الكب Òللواردات وانخفاضس ا إ
اÙروقات بلغت  %50ما ب Úسضنتي ،بحيث انتقلت مع إانشضاء آاليات جديدة للرفع من التحصضيل ا÷بائي وتوجيهها توجيها سضلبيا ،وŒربة السضنوات اŸاضضية
من  60مليار دولر سضنة  2014إا 30 ¤مليار دولر وتنويعه ،وخلق منتوجات مالية جديدة لسضتقطاب تؤوّكد ذلك بحيث أاّن ارتفاع السضتثمارات العمومية ⁄
سض -ن-ة  ‘ ،2016ال -وقت ال -ذي ان -ت -ق -لت ف -ي -ه ق -ي -م -ة ا أ
لموال اŸوجودة خارج القنوات الرسضمية للرفع من يؤوّدي إا ¤ارتفاع معدلت النمو والفائضس القتصضادي
الواردات إا 50 ¤مليار دولر سضنة  2016رغم بعضس الدخار الوطني .كل هذه التداب Òترمي إا ¤إايجاد بل بالعكسس انخفضضت معدلت النمو ،وارتفع عجز
لجراءات اŸتخذة لضضبط وتأاط Òقطاع التجارة مصضادر “ويلية جديدة للخزينة Ÿواجهة التحديات اŸيزانية مع انخفاضس أاسضعار البÎول.
اإ
القتصضادية واŸالية اŸرتقبة.
’ن -ف-اق ال-ع-ام
” اع -ت -م -اد خ -ي -ار ت -رشش -ي -د ا إ
اÿارجية.
❊ ّ
واŸقلق أايضضا ‘ هذه الوضضعية اŸالية التي قدمها ❊ م-ا ه-ي ال-ب-دائ-ل ال-ت-ي Áك-ن الّ-ره-ان ع-ل-ي-ها Ÿواج -ه -ة ت -راج -ع إاي -رادات ال -ع-م-ل-ة الّصش-ع-ب-ة،
للة النتاجية وعدم للحصشول على موارد إاضشافية تعّوضس الفارق ك -ي -ف Áك -ن ت -ف -ع -ي -ل -ه ل -ت -ف -ادي الّسش-ق-وط ‘
السضيد اÙافظ هو ضضعف ا آ
‚اعتها وتنافسضيتها رغم كل ما رصضد لها من أاموال ال-ذي ت-ف-ق-ده اÿزي-ن-ة ال-ع-ام-ة بسش-بب ان-ه-يار التقشّشف؟
خÓ-ل السض-ن-وات اŸاضض-ي-ة ،ف-ال-ن-ت-ائ-ج ك-انت ع-كسض-ية أاسشعار اÙروقات؟
❊❊ ‘ ظل هذه الوضضعية ال ّصضعبة لبد من أاخذ
ب -ح -يث ن Ó-ح -ظ ارت -ف -اع ال -ن -ف -ق -ات ال -ع-م-وم-ي-ة م-ع ❊❊ سض- -ب -ق وأان ذك -رت ب -عضس ا إ
لجراءات الضضرورية Ÿواجهتها ،ومن ب Úاÿيارات
لج -راءات وال -ت -داب Òا إ
اŸتخذة Ÿواجهة هذا الظرف القتصضادي الصضعب ،اŸوج- -ودة خ- -ي- -ار ت- -رشض- -ي- -د السض- -ت- -هÓ- -ك ال- -ع- -ام،
انخفاضس ‘ معدلت النمو.
’م- -ن اŸا‹ والتي تضضّمنها قانون اŸالية لسضنة  ،2017والتي تعد فالسضتهÓك يعني النفاق العام بشضّقيه الجتماعي
❊ إا ¤أايّ م - -دى Áك - -ن اع - -ت- -ب- -ار ا أ
بداية لتنفيذ ما جاء به النموذج القتصضادي ا÷ديد ،والق -تصض -ادي وب-ت-وّج-ه-ات-ه اıت-ل-ف-ة أاي اسض-ت-هÓ-ك
للبÓد على درجة من اÿطورة؟
❊❊ صضحيح لقد أاصضبحت هذه الŒاهات التّنازلية لكن اÓŸحظ هو أان ﬁتوى هذا النموذج تغلب ال- -ع- -ائÓ- -ت ،اسض- -ت- -هÓ- -ك اŸؤوسّض -سض -ات الن -ت -اج -ي -ة
لدارات ،فخيار ترشضيد الّنفقات ل شضك
اŸسض -ت -م-رة ل-ل-م-ؤوّشض-رات الق-تصض-ادي-ة ت-خ-ي-ف حسضب عليه ا÷انب اŸا‹ عن ا÷انب القتصضادي ،بحيث واسضتهÓك ا إ

ا÷زائر اعتمدت ‰وذجا
إاقتصساديا لÎشسيد ا’نفاق
العام و ا◊فاظ على وتÒة
النمو

أاّن -ه سض -يسض -اه -م ‘ ال -رف -ع م -ن الّدخ -ار ال-ع-ام ال-ذي
جه بدوره إا“ ¤ويل القتصضاد ،لكن الّترشضيد لن
سضيو ّ
يكون ›ديا إا ّ
ل إاذا حّددت بدّقة ما هي النّفقات
ال -ت -ي ي -ن -ب -غ-ي السض-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه-ا أاو ت-ق-ل-يصض-ه-ا ب-دون
اŸسضاسس بالّتوازنات القتصضادية والجتماعية .ففي
لحصض-اء الّ-دق-ي-ق والّسض-ل-ي-م
ظ -ل غ -ي -اب اŸع -ل -وم-ة ،ا إ
لتحديد حجم ووجهة هذه الّنفقات ،فإاّنه من ال ّصضعب
تخفيضضها لكن من اŸمكن ترشضيدها بالعتماد على
لدارة ا÷ّي -دة ،وت -رسض-ي-خ ث-ق-اف-ة
ال -ت -دب Òا◊سض -ن وا إ
السضتهÓك العق ÊÓلدى العائÓت ،ومن ثم Œنت
‘ ال -ت -قشض -ف ال -ق -ات -ل ل -ل -ق -درة الّشض-رائ-ي-ة ل-لّشض-رائ-ح
الجتماعية ذات الدخل اÙدود.
❊ أا’ Áكن للقطاع الوطني اÿاصس اŸسشاهمة
‘ “ويل ا’سشتثمار اŸنتج للّثروة ،يبدو أاّنه
مّÎدد ‘ وقت يشش ّ-ك -ل اÿط -ر اŸا‹ ت -ه -دي -دا
لÓقتصشاد بكافة ششركائه؟
❊❊ ظ ّ- -ل ال- -ق- -ط- -اع اÿاصس ي- -راوح م- -ك- -ان- -ه م- -ن- -ذ
السضتقÓل إا ¤غاية أاواخر القرن اŸاضضي لكن مع
للفية الثالثة واعتماد السضياسضة اŸقاولتية
بداية ا أ
لجنبي
والن-ف-ت-اح ع-ل-ى ال-ق-ط-اع اÿاصس ال-وط-ن-ي وا أ
تعّززت مكانة ودور هذا القطاع بالواقع القتصضادي
ا÷ديد أاصضبح ل Áيّز ب Úالقطاع العام والقطاع
اÿاصس.
فباŸوازاة مع إاصضÓح القطاع العام أاولت ال ّسضلطات
لخصس ق-ط-اع
اأه -م -ي -ة ب -ال -غ -ة ل-ل-ق-ط-اع اÿاصس ،وب-ا أ
اŸؤوسضسض -ات الّصض -غÒة واŸت -وسّض -ط -ة ،ف -م -ن-ذ صض-دور
ق -ان-ون  2001اŸتضضّ-م-ن ال-ق-ان-ون الّ-ت-وج-ي-ه-ي ل-هذه
لخÒة تطّورا مسضتمّرا من
اŸؤوسّضسضات ،عرفت هذه ا أ
حيث العدد واŸرافقة اŸالية والّتأاهيلية ،واسضتفادت
ه- -ذه اŸؤوسّض- -سض- -ات م- -ن ع- -دة إاج- -راءات –ف- -ي -زي -ة
كالعفاء ال ّضضريبي وأاسضعار الفائدة اŸيسضرة ،...لكن
رغم هذا الهتمام والرادة السضياسضية ،فباسضتثناء
ب -عضس اŸؤوسّض -سض -ات ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ت-ي ‚حت ‘ “وي-ن
السضوق الوطني جزئيا ،وسضاهمت ‘ عملية التصضدير
Óسض- -واق اÿارج -ي -ة أاح -ي -ان -ا ،ف -ب -اسض -ت -ث -ن -اء ه -ذه
ل - -أ
لخرى خاصضة
اŸؤوسّضسضات بقيت أاغلب اŸؤوسضسضات ا أ
تلك التي أانشضئت ‘ إاطار الوكالت تراوح مكانها،
وشضكلت عبئا على الدولة بدل أان تسضاعدها ،ودعوة
وزير اŸالية أاصضحاب هذه اŸؤوسّضسضات للتقرب من
لعادة جدولة ديونها يدل على ذلك .ولهذا
البنوك إ
ينبغي إاعادة وضضع اŸؤوسضسضة ‘ سضياقها وﬁيطها
ا◊قيقي للنهوضس بها ،ودفعها إا ¤لعب دورها ‘
خ- -ل- -ق الÌوة واŸسض- -اه- -م- -ة ‘ م- -واج- -ه -ة ال -ظ -رف
القتصضادي ا◊ا‹ .وللنهوضس بهذه اŸؤوسضسضة ينبغي

أاول تقييم نتائج السضياسضات السضابقة واسضتخÓصس
لو¤
أاسض -ب -اب ال -ن -ج -اح وأاسض -ب-اب الخ-ف-اق ل-ت-ع-زي-ز ا أ
ومعا÷ة الثانية ،والنطÓق من جديد باسضÎاتيجية
طويلة اŸدى للنهوضس بالقطاع اÿاصس والعام لتنويع
الق- -تصض- -اد ا÷زائ -ري اع -ت -م -ادا ع -ل -ى الم -ك -ان -ات
اÙلية بغية مد حاجيات السضوق الوطنية ‘ مرحلة
أاو ،¤والتوجه إا ¤التصضدير ‘ مرحلة ثانية لتنويع
مصض -ادرن -ا اŸال -ي -ة ،وال-ت-ق-ل-يصس م-ن الع-ت-م-اد ع-ل-ى
مصضادر اÙروقات ومشضتقاتها.
ول -ت -ع -زي-ز ه-ذا اŸسض-ع-ى ج-اء ق-ان-ون  2016اŸعدل
واŸتّمم لقانون  2001اŸتضضّمن القانون التوجيهي
لع-طاء دينامية
ل-ل-م-ؤوسضسض-ات الصض-غÒة واŸت-وسض-ط-ة إ
ج -دي -دة ل -ه -ذه ال -ك -ي -ان -ات ،وذلك ب -إاع -ادة ت -ع -ري -ف
اŸؤوسضسضة الصضغÒة اŸتوسضطة لتكييفها من الواقع
لدراج بعضس اŸؤوسضسضات التي
القتصضادي ا÷ديد إ
–وز على  % 49من الرأاسس اŸا‹ أاو تلك اŸدرجة
‘ ال-ب-ورصض-ة لÓ-سض-ت-ف-ادة م-ن أاح-ك-ام ه-ذا ال-ق-ان-ون.
وينصس القانون أايضضا على عدة إاجراءات –فيزية
لع-ط-اء ح-رك-ي-ة أاك Ìل-لصض-ن-اع-ات الناشضئة
ل-ل-م-ن-اول-ة إ
لنتاجها.
بتوف ÒاŸدخÓت الضضرورية إ
لول م- -رة ي- -نصس ال- -ق -ان -ون ع -ل -ى إانشض -اء صض -ن -دوق
وأ
النطÓق Fonds d’ amorçage
للمؤوسّضسضات اŸصضّغرة  les startupsلتحويل
لولية لهذه اŸؤوسّضسضات.
اŸصضاريف ا أ
لج -راءات ت -ه -دف إا ¤إاع-ط-اء اŸؤوسضسض-ة
ك -ل ه -ذه ا إ
مكانتها ا◊قيقية لكن القانون لوحده ل يكفي إان ⁄

تكن هناك مرافقة مسضتمّرة لهذه اŸؤوسضسضات من
مرحلة التّأاسضيسس إا ¤مرحلة تقييم النّتائج.
❊ ‘ ن -فسس ا’Œاه ك -ي -ف Áك -ن ل -ل -ب -ن -وك أان
ت -رف -ع م-ن درج-ة ال-ي-ق-ظ-ة ل-ل-ح-د م-ن ت-ه-ريب
ال -ع -م -ل-ة الّصش-ع-ب-ة؟ Ÿاذا ’ ت-ت-حّ-ول إا ¤ط-رف
ف-اع-ل ‘ م-قّ-دم-ة ج-ب-ه-ة م-ا ي-وصش-ف بـ «ج-دار
اŸقاومة ا’قتصشادية»؟
لموال تعاظمت ‘
❊ صضحيح أانّ ظاهرة تهريب ا أ
لجراءات
لخÒة بسضبب عجز القوان Úوا إ
السضنوات ا أ
اŸتّخذة لتحديد قطاع البنوك ،وتعزيز قدرتها على
لم-وال وإادراج-ه-ا ‘ ال-ق-ن-وات
اسض -ت -ق -ت -ط -اب ه -ذه ا أ
الّرسضمية لضضعف –فيزات الّدخار ورداءة اÿدمات
البنكية ،إاضضافة إا ¤التعقيدات التي يعرفها مناخ
لموال
لعمال والتي تقف ‘ وجه اسضتثمار هذه ا أ
اأ
لنشض -ط -ة الق -تصض -ادي-ة اıت-ل-ف-ة .وت-أاخ-ذ ه-ذه
‘اأ
الظاهرة أاشضكال مبعÌة ،فمن تضضخيم الفوات Òإا¤
لسضواق الوازية حتى
تهريب العملة والسضتثمار ‘ ا أ
أاصض -ب -حت ه -ذه السض -وق اŸع -ي-ار
ا◊قيقي لقياسس قيمة العملة أاو
أاسض- -ع -ار السض -ل -ع ،وﬁارب -ة ه -ذه
ال ّ- -ظ - -اه- -رة ل- -ن ت- -ك- -ون ف- -ق- -ط
ب- - -ال - -ق - -وان Úال ّ- -ردع - -ي - -ة وإا‰ا
ب -ال -قضض -اء ع -ل-ى ال-ت-ع-ق-ي-دات ‘
اŸع -ام Ó-ت ال-ت-ج-اري-ة واŸال-ي-ة
ب -ال -ق -ط -اع ال -رسض -م -ي ،و–ديث
ق -ط -اع ال -ب -ن -وك وخ -ل-ق ج-و م-ن
ال- -ث -ق -ة ب Úال -ق -ط -اع ال -رسض -م -ي
لخ Òللعمل مع
والقطاع اŸوازي لسضتدراج هذا ا أ
القنوات الرسضمية.
❊ ما هي التوّقعات اÙتملة ‘ حالة انخفاضس
ا’حتياطي إا ¤أاقل من  100مليار دو’ر ،وهو
’ول حرصشا على تفاديه؟
ما أابدى الوزير ا أ
❊❊ حسضب الّتقرير لبنك ا÷زائر فقد وصضل العجز
سضنة  2015إا 15 ، 8 ¤من النا œالداخلي اÿام،
وŸواجهة هذا العجز ” اللجوء إا ¤صضندوق ضضبط
ليرادات الذي انخفضس بدوره بـ  % 53خÓل سضنة
اإ
واحدة .ومن اŸتوّقع أان يصضل إا ¤الصضفر خÓل سضنة
 2007مع إالغاء حّقه حتى ‘ الحتفاظ بالرصضيد
لجباري اŸقدر بـ  740مليار دينار.
اإ
و‘ حالة هبوط الحتياطي إا ¤أاقل من  100مليار
وانخفاضس إايرادات صضندوق ال ّضضبط إا ¤الصضفر،
سضيزداد ال ّضضغط على أاصضحاب القرار ويدفعهم إا¤
ال-ل-ج-وء لÓ-سض-ت-دان-ة اÿارج-ي-ة والداخلية ،ويتوقف
حجم وفÎات هذه السضتدانة على قدرة اŸؤوسضسضة

الن -ت -اج -ي -ة م -ن “وي -ن السض -وق ال -وط -ن -ي -ة وت -ن-وي-ع
اŸصضادر التّمويلية.
❊ ب  Ó-ششك تشش ّ-ك -ل الّسش -وق اŸوازي -ة ل -ل -ع -م -ل -ة
فجوة ترهق وتعيق كافة إاجراءات الّترششيد،
إا ¤متى تبقى هذه ال ّ
ظاهرة غ Òال ّسشليمة؟
صشرف اŸعتمدة؟
ل
وŸاذ ’ تؤوسّشسس ششبابيك ا ّ
❊❊ يتغّذى وينمو ال ّسضوق اŸوازي من الختÓلت
التي تشضوب مفاصس القتصضاد الّرسضمي ،فالتدخل ‘
ال ّ-ن -شض-اط الق-تصض-ادي وا◊م-اي-ة ال-ت-ج-اري-ة و–دي-د
لسضعار واŸبالغة ‘ ال ّضضرائب والرسضوم وتعقيدات
اأ
اŸعامÓت الّتجارية ،كّلها تسضاهم ‘ تنامي السضوق
اŸوازي ب -ت -ق -و Ëق -واع -د ح -ري -ة السض -وق ال -رسض -م-ي
وعجزه على تلبية ا◊اجيات الضضرورية ،من السضلع
وال-ع-مÓ-ت ل-ل-ع-ائ-دات واŸؤوسضسض-ات ،ف-ال-ب-ن-وك م-ثÓ
أاصضبحت غ Òقادرة على تلبية كل الحتياجات من
للة النتاجية عاجزة عن “وين
العملة الصضعبة وا آ
لمر الذي زاد من توسّضع السضوق
السضوق بالسضلع ،ا أ
اŸوازي رغ- - - - - - -م الج - - - - - -راءات
واÙاولت ال - -ت- -ي ق- -امت ب- -ه- -ا
السضلطات لسضتدراج هذا السضوق
إا ¤التعامل مع القنوات الرسضمية
كإاجراء توضضيف أامواله بالبنوك
ب -دون مسض-اءل-ة ،وإاج-راء ال-ق-رضس
السضندي إال أان النتائج كانت غÒ
م- -رضض- -ي- -ة ل- -غ- -ي- -اب ال- -ث- -ق -ة م -ن
السضوق.Ú
❊ ’ ت -زال ا÷ال -ي -ة اŸق-ي-م-ة
باÿارج بعيدة عن إاطار اŸسشاهمة ‘ تنمية
ال-ق-درات ال-وط-ن-ي-ة ب-ال-ع-م-ل-ة الّصش-ع-ب-ة خÓفا
ل -ب -ل -دان ن -اج -ح-ة ‘ ه-ذا اÛال ،ك-ي-ف Áك-ن
إاثارة اهتمام اŸغÎب Úبعيدا عن الشّشعارات؟
❊❊ ال- -ف- -ارق ال- -ك -ب Òب Úسض -ع -ر الّصض -رف ‘ السض -وق
اŸوازي وال ّسض- -وق ال- -رسض- -م- -ي اسض- -ت- -ق- -طب ا÷ال- -ي -ة
ا÷زائرية ‘ اÿارج إا ¤التعامل مع السضوق اŸوازي
بدل السضوق الّرسضمي.
ويضض - -اف إا ¤ه - -ذا ال - -ف - -ارق ‘ أاسض - -ع- -ار الصض- -رف،
الّ- -ت- -ع -ق -ي -دات ال -بÒوق -راط -ي -ة ل -دى ال -ب -ن -وك ع -ن -د
لماكن اŸتواجدة
التحويÓت ،وغيابها اŸطلق ‘ ا أ
ب -ه -ا ه -ذه ا÷ال -ي -ة ،وب-اع-ت-ق-ادي أان الع-ت-م-اد ع-ل-ى
لدمغة ا÷زائرية باÿارج سضيكون أافضضل ،لقدرتها
اأ
على اŸسضاهمة بنقل معارفها وخياراتها للجزائر،
لخÒة
لّن خلق هذه ا أ
واŸسضاعدة على خلق الÌوة أ
أاصضبح يعتمد أاسضاسضا على اŸعرفة ‘ القتصضادات
ا◊ديثة.

–ديد النّفقات
التي ينبغي ا’سستغناء
عنها دون اŸسساسس
بالّتوازنات

رغم تأاثÒات الصشدمة اŸالية اÿارجية

سشعيد بن عياد
تعتزم الشضركة الوطنية للمحروقات «سضوناطراك» الرفع من
وتÒة السض -ت -كشض -اف وال -زي-ادة ‘ ط-اق-ة اإلن-ت-اج خÓ-ل السض-ن-ة
ا÷اري -ة ‡ ،2017ا ي -ع -ط -ي ضض -م -ان-ة Ãواصض-ل-ة مسض-ار ال-ن-م-و
باعتبارها أاي الشضركة قاطرة القتصضاد ا÷زائر على طريق
التحول إا ¤اقتصضاد إانتاجي ومتنّوع باعتماد اŸوارد النفطية
وقودا فعال للنموذج القتصضادي ا÷ديد فتكون اÙروقات
الورقة التي –ّرر القتصضاد منها ‘ اŸدي ÚاŸتوسضط.
و‘ إاطار هذه الديناميكية يرتقب أان يتّم ا‚از مشضاريع حفر
 290ب -ئ -را ج -دي-دا خÓ-ل ه-ذا
العام (” ا‚از حفر  265بئر
‘  )2016فيما ”ّ تسضط Òعلى
مسضتوى قيادة الشضركة الرفع من
اإلنتاج بـ  2مليون طن بÎول
خام و 132مليار م Îمكعب من
الغاز الطبيعي ( 128مليار م 3
‘  .)2015ويرتقب إاطÓق عمل
عدد من اŸشضاريع بطاقة إانتاج معتÈة تكتمل قبل منتصضف
العام Ãوقع ‘ رقان بطاقة  8مÓي Úم Îمكعب من الغاز
الطبيعي الذي يصضل إانتاجه اإلجما‹ خÓل  ،2017إا ¤أاكÌ
من  141مليار م  3و‘  2018إا ¤أازيد من  143مليار م 3وبعدها
Óشضارة بلغت صضادرات الغاز إا¤
إا 150 ¤مليار م  .2020 ‘ 3ول إ
أاوروبا ‘  ،2016إا ¤حجم  50مليار م Îمكعب بزيادة تقدر
بحوا‹  15باŸائة عن الكمية اŸسضجلة ‘ .2015
وب- -ال- -رغ -م م -ن ت -أاثÒات الصض -دم -ة اŸال -ي -ة بÎاج -ع إاي -رادات
الصضادرات البÎولية وضضغط متطّلبات “ويل القتصضاد وتأامÚ
الح -ت -ي -اج -ات الج -ت-م-اع-ي-ة ف-إان سض-ون-اط-رك مصضّ-م-م-ة ع-ل-ى

مواصضلة برنا›ها لÓسضتثمار برصضد معدل  9مÓي Òدولر
سضنويا Ÿشضاريع ذات جدوى من  2015إا .2021 ¤علما أان
ال-ت-م-وي-ل تضض-م-ن-ه م-وارد اŸؤوسضسض-ة ال-ت-ي ت-غ-ط-ي الح-تياجات
(خاصضة مشضاريع اŸصضا‘ البÎولية) إا ¤غاية  ،2018وحينها
يتّم التعامل مع اŸسضأالة وفقا Ÿدى تطور أاسضعار النفط ‘
السض -وق ال -ع -اŸي -ة .وب -ه -ذا اÿصض-وصس ت-ف-ي-د مصض-ادر أان سض-ع-ر
الÈميل إاذا اسضتقر على مسضتوى  60دولرا ف Óخوف على
اŸشضاريع اŸسضجّلة بحيث Áكن رصضد اإلمكانيات لتمويلها
بشضكل منتظم .غ Òأانه ‘ حالة تراجع األسضعار إا ¤أاقل 30
دولرا ،فإان اŸسضأالة تدخل مرحلة الصضعوبة وتتأاثر اŸشضاريع
خاصضة تلك اŸتعلقة بالصضناعة البÎوكيماوية
(تتطّلب  2مليون دولر) األمر الذي يقود إا¤
اعتماد بديل يرتكز على “ويل اŸشضاريع من
حيث ا÷دوى القتصضادية باللجوء إا ¤صضيغة
إاحداث مؤوسضسضة إل‚از اŸشضروع تتو ¤مهمة
ال - -ب - -حث ع - -ن اŸوارد اŸال - -ي- -ة و‘ السض- -وق
وŒن -ي -ده -ا م -ن خ Ó-ل ط -لب ق-روضس أاو ع-ن
طريق طرح أاسضهم أاو سضندات.
و–سضبا Ÿتطلبات “ويل مشضاريعها Ãواردها اÿاصضة تراهن
الشضركة التي “ثل العمود الفقري لÓقتصضاد ومصضدر األمن
اŸا‹ للبÓد على مواردها اŸودعة ‘ البنوك العمومية والتي
تقدرها بعضس اŸصضادر بحوا‹  870مليون دينار ،باإلضضافة
إا ¤أاك Ìمن  900مليار دينار ‘ شضكل سضندات خزينة .كما
باشضرت تفعيل مسضار إاعادة مواردها باÿارج التي جلبت منها
‘ اŸدة األخÒة أاك Ìمن  320مليون دولر بهدف تعزيز
التوازنات اŸالية للشضركة ومن ثّمة ضضمان دÁومة التمويل
ضضمن معاي Òترشضيد النفقات وحوكمة التسضي.Ò
وكانت هذه الشضركة التي رافقت ول تزال كل مسضار البناء
والتشضييد قد تعرضضت ‘ مرحلة سضابقة ◊ملة ترمي للمسضاسس

انتعاشس سشوق النفط

سسلة خامات أاوبك تقÎب
من  60دو’را للÈميل

رصشـد  9مÓي Òدو’ر
سشنويا Ÿششاريع ذات
جدوى إا ¤غاية 2021

Ãصض-داق-ي-ت-ه-ا ‘ السض-وق ال-دول-ي-ة ،ق-ب-ل أان تسض-ت-ع-ي-د م-رك-زه-ا
بفضضل التزام قواعد تسضي Òصضارمة وسضوف يتعّزز هذا التوجه
بتوسضيع برنامج الÎشضيد ‘ جوانب التسضي Òاليومي للمصضالح
واŸسضتخدم Úمن جانب و–كم جيد ‘ إادارة اŸشضاريع من
الدراسضة إا ¤ال‚از على مسضتوى الورشضات لتقليصس النفقات
و–كم ‘ التقديرات اŸالية .ويوجد العديد من ا÷وانب التي
Áك -ن ا‚از أاه -داف اق -تصض -اد ال-ن-ف-ق-ات ف-ي-ه-ا دون اŸسض-اسس
بالتوازنات اŸالية والجتماعية أاي بلوغ مسضتوى متقدم ‘
النجاعة مع حماية اŸكاسضب العمالية.
و‘ هذا اإلطار ،أاعلن مسضؤوولها األول منذ بداية توليه مقاليد

الشضركة قناعته الراسضخة بأان إامكانية إابعاد اŸؤوسضسضة عن
اÿطر والدفع بها إا ¤بّر األمان باتباع مسضار العتماد على
ال-ك-ف-اءات واŸوارد ال-بشض-ري-ة ال-وط-ن-ي-ة وإاع-ادة الن-تشض-ار وم-ن
حولها أايضضا كافة الفروع التابعة للمجمع ‘ السضوق اÙلية مع
يقظة دائمة ‘ السضوق العاŸية .وÁثل النفتاح على اŸقاولة
اÙلية كأاحد مفاتيح ا◊ّد من اسضتÒاد التجهيزات وتنمية
ان-دم-اج الصض-ن-اع-ة ال-وط-ن-ي-ة Ãت-ع-ام-ليها العمومي Úواÿواصس
الحÎاف -ي Úل -ل -ت -خ -ف -ي -ف م-ن األع-ب-اء ع-ل-ى م-ي-زان-ي-ة ال-دول-ة
وتأاسضيسس شضراكة وطنية متكاملة صضلبة كفيلة بتوف ÒاŸناعة
اŸطلوبة لÓقتصضاد ا÷زائري.

يتوّقع –قيق إانتاج يصضل إا 1.000 ¤طن سضنويا من
أاسضماك اŸياه العذبة ع Èمناطق ا÷نوب الغربي
للوطن إا ¤آافاق  ،2020وهو ما Áثل نسضبة خمسضة 5
باŸائة من األهداف الوطنية إلنتاج هذا النوع من
األسضماك ،حسضبما أافادت به «واج» نق Óعن مديرية
الصضيد البحري واŸوارد الصضيدية ببشضار .ولتحقيق
ه-ذا ال-ه-دف ي-وج-د ب-رن-ام-ج ي-تضض-م-ن ع-دي-د مشضاريع
تنمية تربية اŸائيات قيد التجسضيد با÷هة .ويتعلق
األمر Ãزرعة لÎبية اŸائيات باŸياه العذبة ببشضار
بتكلفة مالية قدرها  140مليون دج بطاقة إانتاج تقدر
بـ  500طن ومزرعت Úمند›ت ‘ ÚالفÓحة ببشضار
أايضضا بتكلفة مالية إاجمالية قدرها  2مليون دج ،بقدرة
إانتاج  8أاطنان سضنويا لكل واحدة منها ،مثلما أاوضضح
مدير القطاع أاحمد تيتÈت .وتوجد رخصضتا امتياز
ل -لصض -ي -د ع -ل -ى مسض -ت -وى سض -دود اŸن -ط-ق-ة أايضض-ا ق-ي-د
الدخول حيز اإلسضتغÓل إلنتاج سضنوي يصضل إا160 ¤
طن من أاسضماك اŸياه العذبة ،حيث تطلب هذان
اŸشضروعان اسضتثمارا خاصضا بقيمة واحد مليون دج،
“ت اإلشضارة إاليه.
مثلما ّ
وفيما يتعلق بآافاق تنمية القطاع Ãنطقة ا÷نوب
الغربي للبÓد ،فباإلضضافة إا ¤اإ‚از مزرعة لÎبية
اŸائيات باŸياه العذبة لصضنف سضمك التيÓبيا بطاقة

إانتاج سضنوية تقدر بـ  200طن يتوقع Œسضيد سضت 6
مزارع لÎبية اŸائيات مد›ة ‘ الفÓحة متخ ّصضصضة
كذلك ‘ إانتاج سضمك التيÓبيا بطاقة سضنوية إاجمالية
تصض- - - -ل إا 48 ¤ط- -ن ،إاسض- -ت- -ن -ادا إا ¤شض -روح -ات ذات
اŸسضؤوول.
وينتظر بولية أادرار Œسضيد مزرعت ÚلÎبية اŸائيات
ﬂتصض -ت ‘ Úت -رب -ي -ة وإان -ت -اج صض -ن -ف -ي سض -مك ال -ق-ط
والتيÓبيا بإانتاج يصضل إا 100 ¤طن سضنويا .كما توجد
من ب ÚاŸشضاريع اŸرتقبة ثÓث مزارع مد›ة ‘
ال -ف Ó-ح -ة ال-ت-ي سض-ي-ت-م إاطÓ-ق-ه-ا ‘  ،2017وال - -ت - -ي
سضتتضضمن كميات قدرها  48طن من سضمك التيÓبيا
وهو صضنف من أاسضماك اŸياه العذبة التي تتأاقلم مع
اÿصض-وصض-ي-ات اŸن-اخ-ي-ة ل-ل-م-ن-اط-ق ا÷اف-ة ،ك-م-ا ه-و
ا◊ال با÷نوب الغربي للوطن ،كما أاضضاف اŸتحدث.
وذكر أان مشضروعا آاخر Ÿزرعة مد›ة ‘ الفÓحة
بتندوف بطاقة متوقعة بثمانية أاطنان سضنويا من ذات
الصضنف من اŸوارد الصضيدية .وينتظر إاطÓق خÓل
السضنة ا÷ارية مركب سضياحي على مسضتوى منطقة
بريزينة (جنوب ولية البيضس) وهو مشضروع مدمج
سضياحة  -صضيد قاري بهدف تسضويق منتجات هذا
ال -ن -وع م -ن الصض -ي -د ،م -ث-ل-م-ا أاشض-ار إال-ي-ه م-دي-ر الصض-ي-د
البحري واŸوارد الصضيدية ببشضار.

مصشر

تراجع الواردات وارتفاع الصسادرات

ارتفعت أاسضعار سضلة خامات منظمة الدول اŸصضدرة للنفط (أاوبك) نهاية هذا األسضبوع
لتصضل إا58 ¤ر 52دولرا للÈميل الواحد .وحسضبما أاظهرته بيانات نشضرتها اŸنظمة عÈ
موقعها اللكÎو ،Êفقد شضهد األسضبوع األخ 03 ‘ ÒفÈاير ارتفاعا لسضعر سضلة اŸنظمة ا¤
58ر 52دولر للÈميل الواحد مقابل 51ر 52دولر/الÈميل خÓل ذات األسضبوع ‘ 27
يناير ،و05ر 52دولر  /الÈميل خÓل األسضبوع اŸاضضي ‘  20جانفي حسضب تقرير لـ»واج»..
وارتفع سضعر سضلة «أاوبك» بـ 07ر 0سضنت ‘ أاسضبوع و 53ر 0سضنتا خÓل خمسضة عشضرة
يوما( ،)15ليسضتمر بذلك على منحاه التصضاعدي الذي “يز به منذ ديسضم ÈاŸاضضي .وكان
قد بلغ سضعر سضلة خامات أاوبك ‘ نوفم Èالفارط 22ر 43دولر/الÈميل أاين “يز ببعضس
الÎاجع عن الشضهر الذي قبله (أاكتوبر) .ويذكر أان سضلة «اوبك» تضضم  14منتجا وهي خام
صض-ح-اري ا÷زائ-ر واإلي-را Êال-ث-ق-ي-ل و»ال-بصض-رة» ال-ع-راق-ي وخ-ام ال-تصض-دي-ر ال-ك-وي-ت-ي وخام
«السضدر» الليبي وخام «بو »ÊالنيجÒي واÿام البحري القطري واÿام العربي اÿفيف
السضعودي وخام «مري» الفنزويلي و»جÒاسضول» النغو‹ و»اورينت» الكوادوري و»رابي
اÿفيف» الغابو Êو»ميناسس» الندونيسضي .وينتظر أان يناقشس أاعضضاء «أاوبك» ومشضاركون
من خارجها ‘ اجتماع لهم يوم  25ماي اŸقبل ( ‘ )2017فيينا ،مسضأالة تنفيذ اتفاق
تخفيضس اإلنتاج من حيث مسضتوى اللتزام واسضتجابة السضوق والعوامل األسضاسضية والعرضس
والطلب واıزونات .وكانت ÷نة خÈاء أاوبك قد تبنّت مقÎح ا÷زائر ليتم عرضضه ‘
الندوة الوزارية للمنظمة التي عقدت ‘  30نوفم ÈاŸنصضرم بفيينا ،وأاقرت تخفيضس
اإلنتاج ا ¤ما ب5 Úر 32و 33مليون برميل يوميا .وكان األم Úالعام Ÿنظمة البلدان
اŸصضدرة للنفط «أاوبك» ﬁمد باركيندو قد صضّرح مؤوخرا أانه« :واثق ‘ التزام الدول
اŸنتجة للنفط بخفضس اإلنتاج طبقا لÓتفاق اÈŸم ديسضم ÈاŸاضضي ‘ فيينا لتقليصس
فائضس اŸعروضس العاŸي» .وÃوجب التفاق تقوم الدول اŸنتجة ‘ «أاوبك» إاضضافة إا¤
وروسضيا وغÒها من الدول اŸنتجة خارج اŸنظمة بخفضس اإلنتاج بنحو 8ر 1مليون برميل
يوميا Ÿدة سضتة أاشضهر مبدئيا .وقالت السضعودية  -أاك Èمصضدر للنفط ‘ العا - ⁄والكويت
إانهما خفضضتا اإلنتاج بقدر أاك‡ Èا تعهدتا به بينما أاكد العراق ثا Êأاك Èمنتج ‘ أاوبك إانه
خفضس اإلنتاج والصضادرات أايضضا وملتزم التزاما كام Óبالتفاق.

@ –ديد اإ’جراءات
قبل نهاية السسداسسي
اأ’ول 2017
ً@ حماية اأ’راضسي
الفÓحية قاعدة جوهرية
يرتقب الششروع ‘ –ديد إاجراءات
التطبيق اŸتعلقة بإانششاء مسشتثمرين
خواصس Ÿناطق للنششاطات قبل نهاية
’ول  ،2017حسشب ما
السشداسشي ا أ
أاعلنه مدير أامÓك الدولة لوهران،
الذي أاششار لدى تدخله خÓل يوم
دراسشي حول قانون اŸالية ،2017
«نقاششات و–اليل» Ãبادرة من
اŸندوبية ا÷هوية Ÿنتدى رؤوسشاء
اŸؤوسشسشات لناحية وهران إا ¤أانه
’جراءات من طرف
سشيتم –ديد ا إ
ا◊كومة على ضشوء إاجراءات قانون
اŸالية ا÷ديد.
ويجري حاليا إاعداد هذا التنظيم ’
سشيما مع وضشع دفاتر الششروط
اŸتعلقة بششروط ومتطلبات منح
ق
العقار الصشناعي ،بحيث سشيمنح ح ّ
إانششاء مناطق النششاطات من قبل
اŸسشتثمرين اÿواصس على أاسشاسس
أاراء تقنية ıتلف مصشالح الدولة
على غرار قطاع الفÓحة ،علما أان
’راضشي الفÓحية ليسشت معنية
ا أ
بالعقار ا’سشتثماري اŸمنوح ‘ إاطار
هذا التنظيم.

سسعر الذهب
يÎاجع..
انخفضضت أاسضعار الذهب أامسس
األول مع ارتفاع الدولر أامام
ال Úب -ع -دم -ا ع -رضضت ال-ي-اب-ان
شضراء سضندات حكومية.
وان - - - - -خ - - - - -فضس ال- - - - -ذهب ‘
اŸع- -امÓ- -ت ال- -ف- -وري -ة بـ 3ر0
ب- - -اŸئ - -ة إا 1212.91 ¤دولر
Óوقية .وتراجع الذهب ‘
ل أ
العقود األمريكية اآلجلة بـ 4ر0
ب- - -اŸئ - -ة إا 1214.90 ¤دولر
Óوقية.
ل أ

إانششاء مناطق
للنششاطات

سشوناطراك :الرفع من وتÒة التنقيب وا’نتاج
«ه-ذه الشش-رك-ة ال-ت-ي راف-قت و’ ت-زال ك-ل مسش-ار ال-ب-ن-اء وال-تشش-ي-ي-د ت-عّ-رضشت ‘ م-رح-ل-ة سش-اب-ق-ة ◊م-ل-ة اŸسشاسس
Ãصشداقيتها ‘ السشوق الدولية قبل أان تسشتعيد مركزها بفضشل التزام قواعد تسشي Òصشارمة ..واعتماد برنامج
الÎششيد ‘ جوانب التسشي Òاليومي للمصشالح واŸسشتخدم Úمع –كم جيد ‘ إادارة اŸششاريع من الدراسشة إا¤
ا’‚از»
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والدو’ر ينتعشس؟
تراجعت واردات مصضر بنسضبة 5ر ،%5فيما شضهدت صضادراتها ارتفاعا
بـ8ر %12على أاسضاسس سضنوي خÓل الربع األول من السضنة اŸالية ا◊الية
 ،2017 - 2016وأافادت مصضدر إاعÓمية أان بيانات البنك اŸركزي تشض Òإا¤
تراجع الواردات بقيمة إاجمالية بحوا‹ 810مÓي Úدولر لتبلغ 93ر 13مليار
دولر مقابل 74ر 14مليار دولر خÓل الربع األول من العام اŸا‹ السضابق
 ،2016 - 2015وتراجعت واردات مصضر من الوقود والزيوت اŸعدنية
ومنتجاتها من 8ر 2مليار دولر ‘ الربع األول من السضنة اŸالية السضابقة
إا6 ¤ر 2مليار دولر خÓل نفسس الفÎة من  ،2017 - 2016منها 5ر190
مليون دولر من النفط اÿام و3ر 2مليار دولر من اŸنتجات البÎولية.
و‘ هذا اإلطار ،تراجعت وارداتها من دول اإل–اد األوروبي لتسضجل 98ر3
مليار دولر مقابل 3ر 4مليار دولر خÓل الربع األول من ،2016 - 2015
كما انخفضضت الواردات من الدول العربية لتسضجل 6ر 2مليار دولر مقابل
9ر 2مليار دولر.
أاما الصضادرات ,فقد ارتفعت لتسضجل 3ر 5مليار دولر ،مقابل 7ر 4مليار
دولر ‘ نفسس الفÎة ‘  .2016 - 2015بينما بلغت صضادرات الوقود
والزيوت ومنتجاتها 5ر 1مليار دولر وسضجلت قيمة صضادرات السضلع تامة
الصضنع 35ر 2مليار دولر منها أاقمشضة منسضوجة بـ  204مÓي Úدولر،
وأاجهزة كهربائية لÓسضتعمال اŸنز‹ بقيمة 4ر 170مليون دولر ،ومÓبسس
جاهزة بقيمة 3ر 163مليون دولر ،ومشضتقات ا◊ليب بقيمة 6ر 116مليون
دولر.
وأاوضضح ذات اŸصضدر ،أان إاجما‹ صضادرات مصضر إا ¤ال–اد األوروبي
بلغت 5ر 1مليار دولر منخفضضة مقارنة بالربع اŸناظر من ،2016 - 2015
جلت فيه 6ر 1مليار دولر بينما ارتفعت الصضادرات إا ¤الدول
والذي سض ّ
العربية لتسضجل 6ر 1مليار دولر مقابل 3ر 1مليار دولر .

سض ّ- -ج- -ل ال- -دولر األم- -ري- -ك- -ي
ان-ت-ع-اشض-ا م-ن أادن-ى مسض-ت-وي-ات-ه
م-ق-اب-ل سض-ل-ة ع-مÓ-ت رئ-يسض-ي-ة
م -ن -ذ م-ن-تصض-ف ن-وف-م Èب-ف-ع-ل
ت -وق -ع -ات ب -اسض -ت -م -رار صض-ع-ود
العملة ‘ اŸدى الطويل.
وقال اÙللون ،إان العوائد
األمريكية سضتظل أاك Ìإاغراء
م- -ن ع- -وائ- -د سض- -ن -دات ال -دول
األخرى ‘ ضضوء رفع أاسضعار
ال -ف -ائ -دة اŸت-وق-ع م-ن ›لسس
الح-ت-ي-اط-ي ال–ادي (ال-ب-نك
اŸرك - -زي األم- -ري- -ك- -ي) ه- -ذا
ال - -ع - -ام ،فضض  Ó- -ع- -ن ال- -ن- -م- -و
القتصضادي األمريكي اŸتفّوق
الذي سضيدعم العملة.
ودفعت تلك التوقعات مؤوشضر
الدولر الذي يقيسس قوته أامام
سضلة من سضت عمÓت رئيسضية
ل Ó-رت -ف-اع بـ 2ر 0ب-اŸائ-ة إا¤
 99.807دولر بعد أان لمسس
أادنى مسضتوياته منذ  14نوفمÈ
عندما سضجل  99.233دولر ‘
اŸعامÓت الصضباحية بأاوروبا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األحد  ٠٥فيفري  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٠٨جمادى األولى 1٤٣٨هـ
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تفتح «الششعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد اللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.
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@ فريدة
بوقنة
على خيْل من اŸعنى
ل يسشافر
وتأاوي ٍ
‘ متاِه النايٍ أاغنّيْة
ي
دنا هْمسٌض سشماو ّ
ت ‘ سشكون الششكu
وتاه ْ
غابات وذاكرة جنوبّيْة.
ن صشعبٍ وِم ْ
ضِشّدان مِ ْ
ن
ن مُمك ِ
ّÁر منها الّريح ل تنحني
ضشّما نياشش Úالهوى رتبة
فما اسشتدار الهتك ‘ أاع.ِÚ
وكان هناك عصشفور
يعشّششض ‘ مزاج القلب
يقرأا آاية ‘ الّركن مطوّيْة
وكّنا ‘ مرايا العششق
لخْر
نحرسض عمرنا ا آ
لتــي
نحّدثه عن ا آ
وعن ششهقات ماضضٍ غ Òمنسشّيْة.

ششعر

ششعر

@ مبسشوط عبد اÛيد
اجمع ششتاتك وار–ل
ليسض ‹ قلب سشواك
لماكن قد رمت احزانها
كل ا أ
وانÈى قلبي يراك
 ⁄تعد حلما جميÓ
 ⁄تعد طف Óوديعا
 ⁄تعد ششيئا هناك
قبلة اŸاء تÓششت
‘ تراتيل اŸرايا
لنا ما عدت أادري
وا أ
هل أانا حقا أاراك
ليسض ‹ حلم جميل
كل أاحÓمي تÓششت
‘ مواويل حزينة
بلبل اضشحى وحيدا
مثق Óيششكو الشِشرا ْ
ك
 ⁄يعد للحلم طعم
ليسض ‹ حلم سشواك

رد إا ¤اسشتاذي ومعلمي وصشديقي جمال
عادل بوبرطخ

نادًرا ما أاجيُء إا ¤اسْشمي
اŸششّمِع بال ّضشوِء،
ُبْرج الذين اسشتحالوا ‚وماً
فداسشوا على ظْهر أاُمنية ح Úقامتْ تصشلّي
ل
بعْكسض اŒاهِ ا أ
لز ْ
ِم ْ
ل
ن هنا سشيَُمّر الَوشَش ْ
ل الtرؤوى الواِنيْة
وهنا سشْوف ُتصشلَ ُ
بك ّ
حينها،،
رّبما ،،رّبما سشأاراقصُض
ظّلي على وقع م ْسشَبح ٍ
ة ِم ْ
ل
ن ُقَب ْ
رّبما سشأاقtد قميصَض ال ّصشدى
‹
أ
لضشّمد جرح الُعبور اإ s
ة سشْرٍو ووششوشش ٍ
بغاب ِ
ة دانيْة
 ⁄أاجْد َبْعُد كوخًا ِلخابيةِ ا◊شْشرجاِت
ْ
لِمْذياع صشوٍت قدٍË
لِـ»جْزَوِة» تنهيدٍة
ِلسْشطواناِت «باْخ»
ِلخطاٍب تهّرأا وجههُ ِم ْ
ن عاششقٍ كّلما سَشّلُه
الفقُد أافضشى إاليهْ
رّبما تاه مِ ْ
ي اŸدى
ن قدَم s
أاو مششى مٌسشرعًا نحو ه ْسشهسش ِ
ة اسْشمي
لبْد
لا أ
فضَش ّ
مذهلٌ كيف تنزل ُ
ق
اŸمكنات إا ¤سِشحرِه
ب فوق حدود
ل كيف يرك ُ
مذه ُ
تششّتته،،
جة م ْ
ن زَبْد.
ُ
ح ّ

øWh
≈¶°ûJ

@ ميسشاء الدرزي

أايا أادنى لقـلبيَ من ششـغـافـي
وأاقـرُب للغديـرِ منَ ال ّضشفـافِ
غيابي  ⁄يكـن عمـدًا وطوعـًا
ن يختـاُر ُبـعـدًا كالُزعا ِ
وم ْ
ف
ك مِن بعي ٍ
د
و‘ سَشمعي نـداؤو َ
ف خافقي لـصشـدى
فÒجـ ُ
الُهتا ِ
ف
ك الـوضّشاِء
وصشورُة وجه َ
ِحـرٌز
ح الtدجى والنّوُم
أ
لششبا ِ
جا ِ
ف
ولكنّي ُهـنا و َ
طـ ٌ
ن تـششـظّى
لششـÓءٍ على مرمى
أ
الـفـيافـي
ورهبُة مَعر ٍ
ح
ك و طقوسضِ ذب ٍ
ة والنّطـا ِ
لجّنـ ِ
ف
ع با أ
ُتـّرو ُ
فأاختلـسُض السشعادةَ من
أانيـنٍ
ف
وأازر ُ
ع بسشمًة و اÿـو ُ
غا ِ
ف
وأالتحـفُ ا◊ن َÚبثـلـجِ
ويـلي
وأاُوقـُد ذكــرياٍت
لرŒـافـي
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@ رششيد حماÊ
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ك َتَقّنُع
َنبَئْت َ
ك َعينُك أاْم أاَرا َ
ع
ولقد حسشبتك صًشاِحًبا ل ُيخَد ُ
ل من أانبَاك َعنّي سَشَفاهًة
َقْد ضَش ّ
ك العزاُء و َ
ي يدمَُع
ِفي َ
طر ُ
ف عْين ِ
ت أاسشُل ُ
أانا لسش ُ
ك ‘ التَقّل ِ
ب َمَذهًبا
ك ّ
 Óولسشتُ ُمراوغًا يتصشنُع
أانا لسش ُ
ت أانكر أانني متوuدُد
ل َفي ْ
خشَشُع
ل حنو ٌ
َر ُ
ن ُي ْسشتَما ُ
ج ٌ
ذيبني بالَقهر ِعطُر َمليح ٍ
وُي ِ
ة
وكذا الّرياضض وِعطره s
ع
ن ُيضشsو ُ
وَتُهز Êهّز ا÷نون صشبيٌة
جsمعت ‘ ال sصشدر
قْد َ
ما ل ُيجمُع
ولَقد أاموتُ إاذا تلوى غُ ْصشُنها
كغزالةٍ مَذعورة تتمنُّع
هي فطرة الرحمن ‘ قلب الذي
ق ال ُصشَراَح وَيرِجُع
ل ُينكر ا◊ ّ
ت بخ Òمن وِطئ ا◊ َصشى
أاَوما سَشمع َ
ع
‘ حُب أام اŸؤومنَ Úي َصشّد ُ
قل للذي أانباك دون تورعٍ
أاّنا وإان رغم الهوى نتوtرع
فإاذا دعاك الصشحب يوم كريهةٍ
ل نششتكِ قِصشر اُÿطى أاو ‚زعُ
والسشابِقون لبطن كل كريهةِ
لواِخُر والغنائم ُتجمُع
وكذا ا أ
هذا وإان الله يششهُد وحدُه
فيك اÙبة بل مقامك أارفعُ

@ رميسشاء ششر‘

ا÷معة  03فÈاير 2016

أاي نوع من ا÷نون؟ هذا الذي يوقظني منتصشف الليل،
للتحديق ‘ سشقف أاسشود بكامل الوعي
سشقفٌ أاحاول غصشًبا تششبيهه ﬁÓÃك ،وأاصشّور فيه ◊ظات من اŸسشتحيل ..
خواطر
Œمعني بك ،تششبك أاصشابعنا و ُتميل رأاسشي على كتفك.
ل أاحد يصشّدق أا Êأافيق من غفوتي إاذا ما ششعرت أانك متضشايق ‘
مكان ما من هذا العا ،⁄أاو ح Úينزلق ◊افك سشهوا
وتتعرى قدماك  ..ل يعلمون أا Êأامك ‘ ششريعة ا◊ب
وأا Êأا‚بت أاطيافا على مقاسشك ،يتناوبون على
ف
مرافقتي ويهمسشون ‹ بكل أاخبارك  ..أاطيا ٌ
يحملون وجعي واسشمك!
ض مثلك يفسشد علي غفوتي ويحاول كسشر
واحٌد قاس ٍ
الصشحن الذي آاكل منه ،،وآاخر حنون بششكل ما ،حنون
سشرا؛ Áسشح على ششعري كلما بكيت وجعا ..أاما الثالث
فإانه صشامت وغامضض ،ل يكف عن مراقبتي ول أاسشتطيع
أان أاحدد طينته أاو أاصشفه بأاك Ìمن »....صشامت»؛ أاظنه
لخرون
أاششدهم ششبها بك ،بل لعله ا◊قيقي الوحيد بينهم وا آ
نسشخ مزيفة تكاثروا بقدر كÌة وجوهك!
أانا  ....أاتششرد كل ليلة ‘ زاوية الغرفة ،أاتوه طوي ،Óتسشقط هناك أاجزائي
خاطرة
والكث Òمن الوقت والدموع.
وح Úأا“اسشك قلي Óوأاريد العودة ،أابحث عني ،عن جنسشيتي ،انتمائي اسشمي  !..ل أاجد
ي سشواك.
ششيئا يدلني عل ّ
@ د.فريدة مغتات
أانت الششامة التي “يز Êحينما أافقد هويتي ،وذاكرتي! أانت بوصشلتي
هي ذي نسشائم قلب معافى بحÒة و تائه
للوصشول إا ¤ا◊قيقة الوحيدة التي أاُدركها
بغرور ...نسشائم تتأارجح وتهب
« ..أاّني فقدتك».
معلنة غيثا وافرا من غيوم
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خاطرة
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آان لكِ أان تبتلعي
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@ أاحسشن خراط
/عزابة

على حجر اŸاء ينحتني
نحيبنا برقصشاتك
الضشوء
اŸصشطنعة،
ششعر
“ثال ظل نبي
لتصشنعي لنا قدرًا
وينسشل ‘ جزر الروح
َعِجْزَنا عن صُشنِْعه
لفق Áضشي
ينتعل ا أ
لحرى  ⁄يْقَو
أاو با أ
ويهرب نحو آاناي
َفْقُرَنا وَعَوُزنا على
الوضشيئة
صشنعه ...آان لك أان ترقصشي
يركضض ‘ إانبجاسض
على جثام Úمثقفيك و“زقينها
وترهبينها بعششرية سشوداء دامية ،التجلي
كان لوقع أاششÓئها ‘ نفوسشنا نغمة
ووجهي كÓم الرواة
حزن أابدية...
وأاذكار قديسشة اŸاء
آان لك أان “نحينا أاطباق ا◊لوى فيئي
والكعك و›السض الكبار ومتكآات ونول التهجد تيمة
ومآادب ذوي النفوذ ،لُِنزكيك أاو
رؤويا
لحرى ُنقّدَمك كغنيمة
با أ
وأافÓق سشقسشقة الفجر
Ÿسشتقبلنا الهارب منّا...و أ
لنني  ⁄حناء صشوتي
أاَر الرقصض إال ‘ القنوات الششرقية
بع Úالتوهج ينظرÊ
اŸاجنة إال أانني “نيت أان أاكون
اŸاء
لششاركك رقصشك اللع،Ú
ششرقيا أ
يرسشم وجهي على جبل
لنه
غ Òأان ضشرب ا◊زام ل أاتقنه أ
الضشوء
كلعبة نرٍد حامية الوطيسض الربح
يعجن ‘ طينة البتÓت
لك...È
فيها للُمراهن ا أ
اÿزامى
آان لك أان ترقصشي أايتها اŸدينة
تثاءب ‘ روحه الفجر
الفاضشلة ،لكن يوما ما سشتششهد عنك
ران على روحه الضشوء
أاحياءك الششعبية التي تتخبط ‘
جلدا من اŸاء
وحل وششوارعك
والزعفران
اŸظلمة لي،Ó
ومثقفيك القابع‘ Ú
وتنزل أانواء
زوايا اŸقاهي بأانك
رؤويا
 Úإال
عاهرة لتتصشنِsع َ
يهز الرذاذ
Ÿغتصشبيك
بأافنان

نوريتي
ينفضض الروح
يسشاقط
الوحي ثوبا
يحملق ‘ إاندهاشض يداي
يخيط من اŸاء ثوب
ا◊قول
ويرقي روابي التجلي
أاطل على عاŸي أاتدحرج
‘ هيئة الوحي
صشوبا
أاناي
ويحرسشني جبل الضشوء
يششتم رائحتي الز‚بيل
لفق
توسشد أاغنية ا أ
ينÎ
أافÓق
حر‘
ويششرع أابواب
رؤواه
يكفأا
يلحسض عرف
صشداي

حب جديد وفجر
قدسشي غني
Ãعلقات يبثها
القلب على
جدران ‡لكة
العششاق
بحروف
سشرمدية...
على حيطان
قلب ﬁبوب
›هول بعيد
...بعيد مفّدى
بأازلية الدقات
وانضشباط النبضض
العششقي بحروف
اسشمه .أاتراها رياح
أاواخر ششتاء منهزم هرم
متعب من حزن سشمائه! تبعثها
روح أانسشت نورا وراحة ‘ سشهام
عششق مكتوب بحكمة صشائبة
وقدر صشادق ‘ ◊ظة مباغتة
رمادية بصشفاء كوابل صشيف بعد
اششتياق طويل ...ششفافة أاحيانا
كوقت صشفاء ربيعي...هي كلمات
روح تبوح ليسشت رسشامة تسشعى
لوصشف سشعادة ما ...إاذ مادامت
مÓمح ا◊بيب هي الرسشم واللون و
اŸرسشم ف Óحاجة لها للريششة
واللوحة إا‰ا هي تقاسشيم وجه
ا◊بيب النائي توحي بحروف من
عقد فريد لفرح موعود...بصشعقة
عششقيه تصشيب ششراي Úقلب حائر
كعصشفور عطششان حائم على غدير عذب
زلل إال أانه يأابى أان يكون ثمن سشد رمقه
ذلك الهبوط الضشطراري من سشمائه أالصشافية و
كسشر حريته وتغريداته ي ÂÎبها ويششدو
لها...هكذا سشمع قلمي الصشغ Òتأاوهات نفسض ما
أاملت له ما أاملت بصشفاء بوح خجول.
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إإعدإد :سسهام بوعموشسة

اŸوقع اإ’لكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ الّذكرى الـ Û 59زرة سساقية سسيدي يوسسف

ملحمة أاخرى للوحدة اŸغاربية ب Úالشّسعب ÚالشّسقيقÚ
وصسمة عار على جب ÚاŸسستدمر الفرنسسي ’ Áكن ﬁوها

لسسبوع الذكرى الـ Û 59زرة سساقية سسيدي يوسسف ،بتاريخ الثامن فÈاير  1958التي امتزج فيها دم الشسعب ا÷زائري بشسقيقه التونسسي ،بعدما قصسفت قوات
–ل علينا هذا ا أ
اŸسستدمر الفرنسسي بالطائرات قرية سسيدي يوسسف ا◊دودية من مدينة سسوق أاهراسس با÷زائر إا ¤مدينة الكاف بتونسس ،التي كانت تعج بالسسكان الذين يتوافدون على السسوق
لراضسي التونسسية.
لسسبوعي وبها مدارسس وÓﬁت ،بحجة أانه “لك حق مطاردة اÛاهدين ا÷زائري Úالفارين با أ
ا أ

سسهام ــ ب

أاعربت فيه عن تضسامنها ومواسساتها للشّسعب الّتونسسيŸ ،ا
أاصسابه من قتل وتشسريد نتيجة للقصسف الوحشسي الذي
نّ-ف-ذت-ه الّسس-ل-ط-ات ال-عسس-ك-ري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ،ب-آاليات أامريكية
والتي أاصسابت أاهدافا مدنية ،مّدعية أانها مراكز عسسكرية
تابعة للثوار ا÷زائري .Úكما قامت ÷نة التنسسيق والتنفيذ
بإارسسال برقية عّبرت فيها عن مدى تأاثرها واسستيائها من
اأ’عمال الوحشسية التي باتت اإ’دارة ا’سستعمارية الفرنسسية
’ تخجل من اقÎافها ،مقّدمة تعازيها اÿالصسة للشّسعب
التونسسي ورئيسسه ،وأاعربت عن اسستعدادها لوضسع قواتها
العسسكرية إا ¤جانب القوات التونسسية للوقوف ‘ وجه
القوات ا’سستعمارية .
وب-اŸق-اب-ل ،ح-اولت اإ’دارة ال-ف-رنسس-ي-ة تÈي-ر ه-ج-وم-ه-ا
العدوا Êبحجة الدفاع عن مسستعمراتها ،وأان اŸنطقة التي
تعّرضست للقصسف مازالت ‘ معظمها سساŸة ،و ⁄تصسب
طائراتها سسوى اأ’هداف العسسكرية ،وأان اإ’دارة الفرنسسية
عازمة على القضساء على الثوار الذين اتخذوا من اأ’راضسي
التونسسية منطلقا لعملياتهم العسسكرية.

سسبق القصسف ا÷وي على سساقية سسيدي يوسسف عدة
–رشسات فرنسسية على القرية منذ سسنة  ،1957لكونها
نقطة اسستقبال ÷رحى ومعطوبي الثورة التحريرية ،بحيث
شس -ك-لت م-ن-ط-ق-ة اسس-تÒات-ي-ج-ي-ة ل-وح-دات ج-يشش ال-ت-ح-ري-ر
الوطني على ا◊دود الشسرقية ،وملجأا لÓجئ Úا÷زائريÚ
الفارين من بطشش اإ’دارة ا’سستعمارية.
وت -والت ا’ع -ت -داءات ع-ل-ي-ه-ا ب-ع-د اضس-ط-رار السس-ل-ط-ات
الفرنسسية –ت تأاث Òضسغط القيادات العسسكرية الفرنسسية
ب -ا÷زائ -ر اع -ت -م -اد أاسس-ل-وب ج-دي-د ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى م-ع-اق-ل
اÛاهدين باعتماد «حق اÓŸحقة» ابتداًء من  10جانفي
 ،1957الذي يخّول لقواتها العسسكرية مطاردتهم بالÎاب
التونسسي ،لتضسع حًدا لهجماتهم اŸتكّررة طبقا لتعليمة
أاصسدرتها قيادة ا’سستعمار الفرنسسي لقطاع قسسنطينة.
اسستغّلت سسلطات ا’حتÓل العديد من اأ’حداث منها،
قضسية اأ’سسرى من ا÷نود الفرنسسي ،Úواشستداد هجمات
جيشش التحرير الوطني وتصساعد العمليات العسسكرية ‘
القاعدة الشسرقية ،وعلى طول ا◊دود ا÷زائرية التونسسية،
و ⁄يكن بوسسع السسلطات ا’سستعمارية وضسع حد لها ،إا’
باللجوء إا ¤ا’نتقام من اŸدني.Ú

ا’عتداء الـ  ٨٤على ال ّسسيادة التّونسسية
منذ اسستقÓلها سسنة ١٩٥٦
و–ت غ -ط -اء «ح -ق اÓŸح -ق -ة» وق -ع ا’ع-ت-داء ا÷وي
مسس -ت -ه-دف-ا سس-اق-ي-ة سس-ي-دي ي-وسس-ف اآ’م-ن-ة ،و ⁄ي-ك-ن ه-ذا
ال- -ه -ج -وم أاول خ -رق ل -لÎاب ال -ت -ونسس -ي ،وأ’ول صس -دام م -ع
ا’حتÓل ،بل كان حسسب اŸصسادر التونسسية ا’عتداء الرابع
والثمان Úعلى السسيادة التونسسية منذ اسستقÓلها عام .1956
ففي حدود السساعة ا◊ادية عشسرة وخمسش دقائق من
يوم السسبت  ٨فيفري  ،195٨وهو يوم السسوق اأ’سسبوعية،
أاقدمت طائرة اسستكشسافية من نوع  M.Dوإاحدى عشسرة
طائرة مقنبلة من نوع  26 B.وسست طائرات من نوع
 ،Corsaireوثما Êطائرات من نوع  Mistralعلى
اخÎاق اÛال ا÷وي التونسسي ،وهاجمت طوال سساعة
وعشسرين دقيقة قرية سسيدي يوسسف التونسسية ،واŸنجم
اÙاذي لهاّﬂ ،لفة –ت اأ’نقاضش مائة وثÓث ÚقتيÓ
وأاربعمائة جريح حسسب بيان سسفارة فرنسسا بتونسش يوم 26
فيفري ،وكان من ب Úهؤو’ء :نسساء وأاطفال أاغلبهم من
التÓميذ ،كما أاصسيبت ثÓث سسيارات شسحن تابعة للصسليب
اأ’ح- -م- -ر ال -دو‹ ك -انت بصس -دد ت -وزي -ع اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة،
واÓŸبسش على السسكان ،وعلى الÓجئ Úا÷زائري ،Úإا¤
ج-انب ت-ه-د Ëج-زء ك-ب Òم-ن ب-ن-اي-ات ال-ق-ري-ة ،م-ن-ه-ا م-ائ-ة

إاسستنكار عربي وتنديد دو‹ ومسساندة
للشّسعوب اŸشستهدفة
وثÓثون مسسكنا ،وخمسسة وثمانون متجرا ،ومدرسستان ،إا¤
جانب تهد Ëبنايات مدنية.
اعÎف السسفاح صسا’ن بحقيقة هذا الهجوم العدوا،Ê
وعّدد اÿسسائر التي أا◊قت بجيشش التحرير الوطني ‘
أاول برقية بعث بها إا ¤وزير الدفاع الفرنسسي جاء فيها:
«لقد هاجمت ثÓث ›موعات تتأاّلف كل واحدة منها من
ط- -ائ- -رت Úم -ن ن -وع  Corsaireم-واق-ع ال-ع-دو ال-ثÓ-ث-ة
اÿاصس- -ة ب- -ال- -دف- -اع ا÷وي ،وإان اأ’ه -داف ال -ت -ي قصس -فت
بالقنابل ذات  250كلغ ،قد ُهّدمت بنسسبة  ،% ٨0كما أان
اŸواق -ع اأ’رب -ع -ة Ÿن -ج -م ال -رصس -اصش ال -ق -د Ëب-السس-اق-ي-ة:
م-عسس-ك-ر ج-يشش ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي وال-ت-ي ه-اجمتها إاحدى
عشسرة طائرة من نوع  26 B.وثما Êطائرات من نوع
 ،Mistralقد هّدمت بنسسبة  .% 50والصسور اŸلتقطة جوا
التي سستصسلكم هذا اŸسساء توضسح جليًا اأ’هداف العسسكرية
” قصسفها…».
التي ّ
وأاضس- -اف أايضس- -ا ب- -أان- -ه «ﬁق ‘ ال -ق -رار ال -ذي ات -خ -ذه
ب- -خصس -وصش ه -ذا ال -قصس -ف ا÷وي أ’ن -ه ‘ ح -ال -ة ال -دف -اع
اŸشسروع».
وقد كان لهذا القصسف صسدى ،بحيث على إاثر اإ’عÓن
عن نبأا قصسف السساقية سسارع اŸسسؤوولون التونسسيون إا¤
اŸوقع للوقوف على مدى اأ’ضسرار الناجمة عنه ،ثم قّرروا
ت -ك -ل -ي -ف ÷ن -ة ل-ف-ت-ح –ق-ي-ق ‘ ال-قضس-ي-ة وم-ت-اب-ع-ة إان-ق-اذ

الولية ال ّسسادسسة التاريخية

الضس-ح-اي-ا وإاسس-ع-اف-ه-م ،وإ’طÓ-ع ال-رأاي ال-ع-ام ال-دو‹ ع-ل-ى
ف -ظ -اع -ة ال -ك -ارث -ة دعت ا◊ك -وم-ة ال-ت-ونسس-ي-ة سس-ف-راء م-ن
الو’يات اŸتحدة ،مصسر ،ليبيا ،العراق ،اŸغرب ،سسوريا،
لبنان ،إايران واŸلحق Úبالسسفارات الÈيطانية واإ’سسبانية
واإ’يطالية إا ¤ع ÚاŸكان رفقة وا‹ الكاف و‡ثل عن
قرية السساقية.
و‘ خضسم هذا الوضسع اÿط ،Òأامر الرئيسش التونسسي
ا◊بيب بورقيبة سسفÒه بفرنسسا Ãغادرة باريسش والعودة إا¤
الوطن ،كما أامر سسف Òتونسش بواشسنطن بأاخذ اإ’جراءات
الÓزمة لرفع شسكوى ضسد فرنسسا أامام ›لسش اأ’من ،ثم
أالقى خطابا جاء فيه« :إاّن تونسش فوجئت بعدوان غاشسم
على قرية سسيدي يوسسف شسّنه الطÒان الفرنسسي ،هذا
العدوان الذي  ⁄يسسبق له مثيل ‘ مدى فظاعته من شسأانه
ت -ع -م -ي -ق ال-هّ-وة ب Úت-ونسش وف-رنسس-ا ،ال-ذي حّ-ل-قت أاسس-راب
طائراتها على القرية لقصسفها مدمرة مدرسستها ا’بتدائية
وسس-وق-ه-ا ،وّﬂل-ف-ة حصس-ي-ل-ة ث-ق-ي-ل-ة م-ن اÿسس-ائ-ر ال-بشسرية
وغÒها ’نتهاك سسيادة تونسش وضساربة الرأاي العام الدو‹
عرضش ا◊ائط».

جبهة الّتحرير تتظافر وتواسسي الشّسعب التّونسسي
موازاة مع ذلك ،أاصسدرت جبهة التحرير الوطني بيانا

كان مناضس Óنشسيطا ‘ صسفوف اŸن ّ
ظمة اÿاصّسة

مع Èتسسليح الثوري

ك- -ان ل- -زام- -ا ع- -ل- -ى ق- -ي -ادة
ال -ولي -ة اسس -ت -غ Ó-ل اŸن -اط-ق
الصس- - - -ح- - - -راوي- - - -ة أاو شس- - - -ب - - -ه
الصسحراوية ،والسسهوب التي
ي -ك Ìف -ي -ه -ا السس-ك-ان ال-رح-ل
ل- -ت- -ط- -ب- -ي -ق أاسس -ال -يب وط -رق
ال - -ق - -ت - -ال اÿاصس- -ة ب- -ج- -يشس
التحرير الوطني التي تعتمد
على اسستغÓل عامل اختÓط
اÛاهدين بالرعاة غالبا.

سسهام بوعموشسة
ت -كّ-ونت ال-و’ي-ة السس-ادسس-ة م-ن
ن -اح -ي -ة ال -ت-قسس-ي-م اإ’داري ثÓ-ث
م-ن-اط-ق ام-ت-دت ح-دوده-ا ج-ن-وبا
إا ¤أاعماق الصسحراء ا÷زائرية،
ان -تشس-رت ع Èرق-ع-ت-ه-ا الشس-اسس-ع-ة
ع-دة م-دن م-ن أاه-م-ه-ا ب-وسس-ع-ادة،
ا÷ل- - -ف- - -ة ،بسس - -ك - -رة ،اأ’غ - -واط،
غ -رداي -ة ،ت -وق -رت ،ال-وادي ،وم-ن
ال-ن-اح-ي-ة ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة سس-م-حت
اŸمرات الصسحراوية ع Èمنطقة
ال -وادي ،واŸط -ل -ة ع -ل -ى ا◊دود

ال -ت -ونسس -ي -ة ل -ل-و’ي-ة ب-ا’نسس-ح-اب
ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي لقوات جيشش التحرير
ال -وط -ن -ي إ’ي -ج -اد م -ن -اف -ذ آام -ن-ة
وŒنب ا’ختناق ،أاما فيما يتعلق
ب- -ا◊دود الصس- -ح- -راوي- -ة ج- -ن -وب
الو’ية فكانت غ Òمسستقرة وغÒ
دقيقة نظرا لشسسساعة مسساحتها
وطبيعتها القاحلة والقاسسية.

ك- -ان ن- -ظ- -ام ج- -ب- -ه- -ة وج- -يشش
التحرير الوطني ،متمركزا ‘ كل
أارجاء الو’ية ،خاصسة وأان الشسعب
ا÷زائري كان ملتفا حول ثورته،
ك- -م- -ا أان ج- -يشش ال -ت -ح -ري -ر ع -زز
ضس -رب-ات-ه ع-ل-ى ال-ف-ئ-ات اŸع-ادي-ة
ل-ل-ث-ورة إ’ف-ق-اده-ا ك-ل ق-درة ع-ل-ى
اŸن-اورة وال-تضس-ل-ي-ل ،ك-م-ا “ّكنت

وع-ل-ى الصس-ع-ي-د ال-ع-رب-ي ،ت-ت-الت م-واق-ف القيادات
العربية والدولية منّددة ومسستنكرة هذه ا÷رÁة النكراء
‘ حق اŸدني Úالعزل ،حيث توالت اŸواقف الصسارمة
من ملك اŸغرب ﬁمد اÿامسش ،الذي بعث برقية
تعزية إا ¤نظÒه التونسسي ،كما أارسسل إا ¤و‹ عهده
ووزير خارجيته اللذين كانا ‘ باريسش وأامرهما بالعودة
إا ¤اŸغرب ،كما أاعرب جمال عبد الناصسر عن تضسامن
بÓده اŸطلق ودعمها الكامل للشسعب التونسسي وقيادته
لتجاوز ﬁنته ،أاما سسوريا فقد نّددت ‘ بيان لها عن
مسساندتها اŸطلقة لتونسش شسعبا وقيادة.
وعلى الصسعيد الدو‹ ،اعتÈت اأ’وسساط السسياسسية ‘
واشسنطن أان قصسف السساقية قد يعطي لتونسش دفعا قويا
‘ مسساعيها لتدويل القضسية ا÷زائرية ،وأان ا◊ادثة قد
اكتسست صسبغة اسستعمارية ،و‘ بريطانيا كان وقع ا◊ادث
شسديدا رغم إاحجام ا◊كومة الÈيطانية عن اإ’د’ء بأاي
تصس- -ري- -ح ،ك -م -ا أاّك -دت اأ’وسس -اط ال -رسس -م -ي -ة ‘ ا’–اد
السس -وف -ي -ات -ي آان -ذاك أان ح-وادث السس-اق-ي-ة ك-انت ن-ت-ي-ج-ة
سسياسسة فرنسسا ‘ شسمال إافريقيا ،العاجزة عن ﬁاربة
قوات جيشش التحرير الوطني .و‘ أاŸانيا الغربية قال
اŸسس - -ؤوول- -ون ،ه- -ن- -اك أان ه- -ذا ا◊ادث زرع ال- -ه- -ل- -ع ‘
ا◊ك- -وم- -ة ا◊ل- -ي- -ف- -ة ل- -ف- -رنسس -ا أاك‡ Ìا أارهب ال -ث -وار
ا÷زائري ،Úكما عّبرت كل من إايطاليا والفاتيكان والكتلة
اأ’سسيوية ،واأ’· اŸتحدة عن مواقفها اŸنّددة بهذه
اÛزرة الرهيبة.

كتائبه من إا◊اق خسسائر فادحة
بصس -ف -وف ال -ع -دو خ Ó-ل م -ع-ارك
ط-اح-ن-ة ،ك-م-ع-رك-ة ج-ب-ل ب-وك-حيل
وج- -ب- -ل د’ج وج -ب -ل ث -ام -ر ال -ت -ي
اسس -تشس -ه -د ف -ي -ه-ا ال-ع-ق-ي-دان سس-ي
ا◊واسش ق -ائ-د ال-و’ي-ة السس-ادسس-ة
وعميروشش قائد الو’ية الثالثة
بتاريخ  29مارسش .1959
’شسارة ،إا ¤الو’ية
وŒدر ا إ
السس - - -ادسس- - -ة آاخ- - -ر ال- - -و’ي- - -ات
ال -ت -اري-خ-ي-ة ت-أاسس-يسس-ا Ãق-تضس-ى
ق- -رارات م- -ؤو“ر الصس- -وم- -ام 20
أاوت  ،1956ح -يث ك -ل -ف ع -ل -ي
م Ó-ح اŸل ّ-ق-ب «سس-ي الشس-ري-ف»
بقيادتها ورثت الو’ية ا÷ديدة
ج -زءا ت -اب -ع -ا ل-ل-و’ي-ة اÿامسس-ة
’غواط ،حاسسي
واŸتمثل ‘ ا أ
ال- -رم- -ل ،غ- -رداي -ة ،وج -زءا م -ن
’و ¤اŸت - -م - -ث - -ل ‘
ال - -و’ي - -ة ا أ
بسسكرة والوادي من جهة إاضسافة
Óط- -لسش
’وسس - -ط ل - -أ
إا ¤ا÷زء ا أ
الصسحراوي مع جبال أاو’د نايل
وج- -ب- -ال زاب اŸت -م -ي -زة ب -ق -ل -ة
’شسجار.
ا’رتفاع وقلة ا أ

الشّسهيد مÒة :من القادة الذين لعبوا دورا كبÒا ‘ الّتحضسŸ Òؤو“ر ال ّصسومام

ول - -د ال - -رائ - -د ع- -ب- -د
الرحمن مÒة ‘ ،قرية
ت-اغÓ-ط بضس-واحي بني
م- -ل- -ي- -كشس دائ- -رة أاق- -ب -و
ولي - -ة ب- -ج- -اي- -ة سس- -ن- -ة
 ‘ 1922أاسس -رة ف -قÒة،
قام عمهم بكفالتهم و‘
ه - - - - -ذا ا÷و ت - - - - -رب- - - - -ى
وترعرع ⁄ ،تسسمح له
الظروف بالدخول إا¤
اŸدرسسة عند بلوغه سسن الدراسسة ،كان
لح-ت-ك-اك-ه ب-اŸن-اضس-ل Úأاث-ره ال-واضسح ‘
إ
ب- -ل -ورة نشس -اط -ه السس -ي -اسس -ي ،إان -خ -رط ‘
ح-رك-ة ان-تصس-ار ا◊ريات الدÁقراطية
وأاصس-ب-ح م-ن-اضس Ó-نشس-ي-ط-ا ‘ سس-نة ،1947
وهي السسنة التي تأاسسسست فيها اŸنظمة
اÿاصسة.

سس ــ بوعموشسة

ب -ع -د ان -د’ع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وانضس-م-ام
الشس -ب -اب إا ¤صس -ف -وف -ه -ا ،ق -ام الشس -ه -ي -د مÒة
ب -تشس -ك -ي -ل ف -رق -ة م-ن اÛاه-دي-ن ‘ ق-ري-ت-ه
وكانت أاول معركة شسارك فيها هي معركة

سس -ي -دي ع -ل -ي ب -ون -اب ‘ ن -وف-مÈ
 ،1954حيث أاسسفرت اŸعركة عن
خسسائر مادية ‘ العتاد واأ’رواح
‘ صس-ف-وف ال-ع-دو وك-ن-ت-ي-ج-ة ل-هذا
ا’ن -تصس -ار ،أاخ -ت Òخ -مسش أاعضس -اء
آاخ- -ري- -ن م- -ن ب- -ي- -ن- -ه -م ع -مÒوشش
ك -مسس -ؤوول Úب -اŸن-ط-ق-ة ،و‘ سس-ن-ة
 1955رقي إا ¤رتبة مÓزم.
كان الشسهيد من القادة الذين
ل- -ع- -ب- -وا دورا ك- -بÒا ‘ ال- -ت -حضسÒ
Ÿؤو“ر الصسومام ،خاصسة وأان اŸؤو“ر انعقد
‘ اŸن-ط-ق-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ي-ادت-ه ،واسس-ت-ط-اع أان
يحافظ على السسرية التامة للمكان والزمان،
وŸا انتهى اŸؤو“ر تطوع الشسهيد للجهاد ‘
الو’ية السسادسسة إ’عادة تنظيم الو’ية ،و‘
هذه الفÎة رقي إا ¤رتبة نقيب وقائد الو’ية
ال-ث-ال-ث-ة ب-ع-د اسس-تشس-ه-اد ال-ع-ق-ي-د ع-مÒوشش ‘
مارسش .1959
وبتاريخ  7نوفم 1959 Èوأاثناء خروجه من
غار شسÓطة الواقع شسرقي مدينة أاقبو غÒ
بعيد عن قرية أايت حياري حاصسرت القوات
ال-ف-رنسس-ي-ة اŸن-ط-ق-ة ضس-م-ن ع-م-ل-ي-ات جوميل
ا÷هنمية التي قادها ا÷Ôال شسال والتي كان
من نتائجها اسستشسهاد عبد الرحمن مÒة.

األحد  0٥فيفري  2017م
الموافق لـ  08جمادى األولى 1438هـ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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عايــــن ملعبـــي «برأقــي» و»ألدويـــرة» بالعاصسمـــة

ولـ ـ ـ ـ ـد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي:

قام ،أمسس ،وزير ألشسباب وألرياضسة ألهادي ولد علي رفقة وأ‹ ألعاصسمة عبد ألقادر زوخ ،بزيارة تفقد وعمل ıتلف أŸشساريع وألهياكل
ألتابعة للقطاع ‘ و’ية أ÷زأئر ،إأضسافة إأ ¤إأشسرأفه على تدشس Úبعضس أÓÙت وأŸرأفق ألÎفيهية ودور ألشسباب ‘ عدة موأقع وبلديات
من غرب وشسرق ألعاصسمة.

نبيلة بوقرين
تصسوير  :محمد آيت قاسسي

ظروف مناسسبة».
«ألعاصسمة سستتدعم بهياكل
أخرى مسستقب»Ó
ودشس -ن ال -وزي-ر ب-عضس دور الشس-ب-اب
واŸراف- -ق ال- -ري- -اضس -ي -ة واع -تÈه -ا
باŸهمة ألنها سستقلل الضسغط عن
الهياكل األخرى بالنظر إا ¤اإلقبال
اŸتزايد عليها من طرف الشسباب
‘ ق -ول-ه «شس-ب-ك-ة ال-ه-ي-اك-ل ال-ت-اب-ع-ة
ل-ق-ط-اع الشس-ب-اب وال-ري-اضسة تعززت
ب -ع -دة م -راف -ق أاخ -رى ع -ل -ى غ -رار
اŸلعب ببلدية القصسبة ،دار الشسباب
ب-ب-ل-دي-ت-ي أاولد الشس-ب-ل وب-ن ط-لحة،
م-ل-عب ألل-ع-اب ال-ق-وى ب-ب-ل-دي-ة ب-رج
الكيفان وهذا األخ Òمن شسأانه فك
اÿن - -اق ع - -ل- -ى اŸرف- -ق األوŸب- -ي
اŸوج -ود ب -ال -ع -اصس -م -ة خ-اصس-ة أان-ه
سس- -يسس- -ت- -ق -طب أاك Ìم -ن  70ناديا
ينشسط بالعاصسمة».
وكشس- -ف ول- -د ع -ل -ي أان ال -ع -اصس -م -ة
سس -تسس -ت -ف -ي-د م-ن م-راف-ق وم-نشس-آات
أاخرى مسستقب ‘ Óقوله «العاصسمة
سس- -ت- -ت- -دع -م Ãراف -ق أاخ -رى ح -يث
وضسعنا حجر أاسساسس إا‚از مسسبح
ببلدية الكاليتوسس ووقفنا على مدى
سس Òاألشسغال باŸسسبح التابع لبلدية
سس -ي -دي أاﬁم -د ،وك -ل ه-ذا ي-دخ-ل
ضس -م -ن السس -ي-اسس-ة ال-ت-ك-ام-ل-ي-ة ال-ت-ي
تندرج ضسمن برنامج فخامة رئيسس

شسريف ألوزأ( Êمدرب
إأ–اد بلعباسس) لـ»ألشسعب»:

بعد تأالق فريقه ‘ أŸباريات
’خÒة للبطولة ألوطنية ،أقÎبنا
أ أ
من مدرب إأ–اد بلعباسس «سسي طاهر
شسريف ألوزأ »Êألذي أكد لنا بأان
ألطاقم ألفني كان يتمنى ألفوز ‘
ثالث مبارأة متتالية ‘ ألبطولة
وقام بكل شسيء لبلوغ ذلك  ‘ ،هذأ
أ◊وأر:

حاوره :محمد فوزي بقاصص

@ ألشس -عب :ف -وز ث-الث ع-ل-ى أل-ت-وأ‹
م -ن -ذ ب -دأي -ة م -رح -ل-ة أل-ع-ودة وأدأء
‡يز ؟
@@ سس- -ي ط- -اه- -ر شس- -ري- -ف أل- -وزأ: Ê
ا◊م -د ل -ل -ه ،ال -ي -وم “ك -ن-ا ك-م-ا ق-لت م-ن
–ق -ي -ق ال -ف -وز ال -ث -الث ع -ل -ى ال-ت-وا‹ ‘
ال- -ب- -ط -ول -ة و ⁄نسس -ج -ل أاي ان -ه -زام م -ن -ذ
اسس-ت-ئ-ن-اف-ن-ا ل-ل-م-ن-افسس-ة ‘ م-رحلة العودة،
بعدما “كنا من العودة من العاصسمة ‘
ا÷ولة الـ  16بفوز من ا◊راشس وبعده فزنا
على شسباب باتنة ‘ عقر الديار واليوم
“كنا من اإلطاحة بفريق نصسر حسسÚ
داي الذي  ⁄ينهزم هو اآلخر منذ سسبع
مباريات متتالية ‘ البطولة والكأاسس ،نحن
كطاقم فني أامنيتنا الوحيدة كانت ‘ هذا
اللقاء الفوز لÔى األفضسل ‘ قادم مشسوار
البطولة ،ومن اŸهم جدا أان تفوز ‘ ثÓث
مباريات متتالية وهو ما سسيجعلك تعمل
و–ضس -ر ل -ل -م-ق-ابÓ-ت ال-ق-ادم-ة ‘ ه-دوء
ووسسط جو مÓئم للعمل ،أانا سسعيد بهذا
الفوز الصسعب أامام النصسرية ،وسسعيد أاكÌ
للمسستوى واألداء الذي قدمناه على أارضسية
اŸي -دان وك -ل ال -ع -روضس ا÷م -ي -ل -ة ال -ت -ي
نسسجنها طيلة التسسع Úدقيقة وهذا دليل
على أاننا  ⁄نسسرق الفوز ،كما أاهدي هذا
النتصسار واŸركز الثالث إا ¤كل أانصسار
الفريق الذين تنقلوا بقوة إا ¤ملعب 20
أاوت بالعناصسر.

ا÷م -ه -وري -ة السس -ي -د ع -ب -د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-مات
صسارمة من أاجل Œهيز الهياكل و
اŸراف-ق ال-ري-اضس-ي-ة ل-ك-افة الشسباب
وسس -ن -ق -وم ب -إاع -ادة ت -ه-ي-ئ-ة اŸراك-ز
اŸوجودة والعملية سستعمم على كل
ب -ل -دي -ات وأاح -ي -اء ال -ع -اصس -م -ة دون
اسستثناء».
«ضسرورة تقد Ëحصسيلة
مفصسلة عن نتائج دورة
ألغابون»
و‘ تصس -ري -ح شس -دي -د ال-ل-ه-ج-ة أاك-د
وزي- - -ر الشس- - -ب - -اب وال - -ري - -اضس - -ة أان
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى ال–ادي-ة ال-ف-اف
م -ط-ال-ب Úب-ت-ق-د Ëحصس-ي-ل-ة ك-ام-ل-ة
ح -ول ال -ن -ت -ائ-ج اıي-ب-ة ب-ال-غ-اب-ون
م -ؤوخ -را ‘ ق-ول-ه «ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى
ال–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
م-ط-ال-ب-ون ب-ت-ق-د Ëحصسيلة مفصسلة
وك-ام-ل-ة ح-ول ال-ن-ت-ائ-ج التي –صسل
ع -ل -ي -ه -ا اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي خÓ-ل
منافسسة كأاسس أا· أافريقيا بالغابون
وم -ازلت م -ت -مسس -ك -ا ب -تصس -ري-ح-ات-ي
السسابقة حول هذا اŸوضسوع ولن
أات -راج -ع ع -ن -ه -ا وه -ذا أام -ر ع -ادي
ومنطقي ألننا وفرنا كل الظروف
واإلم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة والتسسهيÓت
الÓزمة للÎكيز على العمل فقط».
وأاضساف ولد علي ‘ ذات السسياق

«وفرنا كل شسيء حتى مركز سسيدي
موسسى الذي ” إا‚ازه بقرار من
ط -رف رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ك-ان ‘
خدمة اŸنتخب الوطني ولهذا ⁄
نكن ننتظر خروجه من الدور األول
وب -ه -ذه ال -ط -ري -ق-ة ول-ه-ذا ي-جب أان
تكون حصسيلة خاصسة بهذا الشسأان
ت - -ق - -دم ل - -ك- -ل م- -ن ال- -وزي- -ر األول،
اıتصس ÚواŸع -ن -ي Úب -ال -ري -اضس-ة
ا÷زائرية وكذا الشسعب ا÷زائري
الذي له ا◊ق ‘ معرفة ما هو
سس- -بب إاقصس -اء ال -ف -ري -ق م -ن ال -دور
األول وكلنا ‰لك ا◊ق ‘ معرفة
ال-ت-ف-اصس-ي-ل وف-ق-ا ◊صس-ي-ل-ة م-دققة
ألن -ن -ا ق -دم-ن-ا ال-دع-م ال-ك-ام-ل ل-ك-ل
ال–اديات والبالغ عددها  43ولكن
الهتمام األك Èكان موجها لكرة
القدم ولهذا فإان األمور واضسحة».
أام- -ا ع- -ن الن- -ت- -ق- -ادات اŸوج- -ه -ة
ألعضساء الطاقم الفني واŸسسÒين
بال–ادية قال الوزير إانه مقبول
‘ قوله «أانا لسست ضسد النتقادات
وأاتقبلها بعد النتائج السسلبية وليسس
ع -ي-ب-ا الع-ت-ذار م-ن ا÷م-ه-ور ب-ع-د
اإلخفاق ولكن يجب أان يكون ذلك
بعيدا عن الشستم من أاجل الفريق
ال - -وط - -ن- -ي ال- -ذي ه- -و م- -لك ل- -ك- -ل
ا÷زائ- - -ري Úول- - -يسس ألشس- - -خ- - -اصس
معين Úفقط».
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’نصسار ،طالبوكم
@ با◊ديث عن أ أ
ع -ن -د ن -ه -اي -ة أل-ل-ق-اء ب-ال-ث-ن-ائ-ي-ة ،م-ا
تعليقكم ؟
@@ ا◊لم أامر جيد والواقع أامر آاخر،
بعدما بلغنا من مسستوى وأاداء ‘ اللعب من
حق األنصسار اŸطالبة باأللقاب ‘ نهاية
اŸوسسم ،وهذا حق مشسروع لن أاجادلك
فيه ،لكن لبلوغه يجب أان نضسع األرجل ‘
األرضس ونواصسل العمل كما نقوم به جيدا
ل -ت-ح-ق-ي-ق اŸزي-د م-ن الن-تصس-ارات داخ-ل
الديار وجلب عدد كب Òمن النقاط من
خارجها لنطمح لنيل األلقاب ،هدفنا نحن
هذا اŸوسسم ضسمان البقاء مبكرا وإانهاء
اŸوسسم ‘ مركز مشسرف وإاذا جاء اللقب
لن نرفضسه ،وعن كأاسس ا÷مهورية سسنلعبها
ب -ك -ل ق-وان-ا ك-ي ن-ت-م-ك-ن م-ن Œاوز ال-دور
نصسف النهائي الذي عجزنا عن Œاوزه
اŸوسس -م اŸاضس -ي ل -ب -ل -وغ ال -ن-ه-ائ-ي ،وي-وم
النهائي سسيكون كÓم آاخر لكن  ⁄نصسل إا¤
ه -ن -ا ب -ع -د وم -ازالت م -ب -ارت -ان ق-ب-ل ب-ل-وغ
النهائي.
@ با◊ديث عن ألكأاسس سستسستقبلون
نفسس ألفريق ‘ بلعباسس ‘ ألدور ربع
ألنهائي ؟
@@ بعدما “كنا من الفوز عليهم اليوم ‘
م -ل -ع -ب -ه -م وأام -ام ج-م-ه-وره-م ال-ذي خ-رج
غ-اضس-ب-ا ‘ ال-ب-ط-ول-ة ،سس-ت-ت-ن-ق-ل ال-نصس-ري-ة
بشسعار واحد ‘ الكأاسس هو الفوز والتأاهل
إلنقاذ موسسمها وللثأار من هزÁة البطولة،
مهمتنا لن تكون سسهلة أامام منافسس عنيد
وم -ت -ع -ود ع -ل -ى ل -عب أادوار م -ت-ق-دم-ة م-ن
السسيدة الكأاسس ،كما أاننا نحن ‰لك دينا مع
أانصس -ارن -ا وم -ع أان -فسس -ن -ا ل-ل-ف-وز ع-ل-ى ه-ذا
الفريق الذي أاقصسانا السسنة اŸاضسية ‘
كأاسس ا÷مهورية من الدور نصسف النهائي
وح-رم-ن-ا م-ن ب-ل-وغ ال-دور ال-ن-ه-ائ-ي ب-خ-طأا
–كيمي فادح ،ويجب علينا أان نقصسيه
أامام جمهورنا لبلوغ اŸربع الذهبي الذي
سستكون مباراته أاصسعب.

@ تسس -ت -ق -ب-ل-ون ‘ أل-ل-ق-اء أل-ق-ادم م-ن
ألبطولة مولودية وهرأن ‘ دأربي
وأعد ،ولقاء خاصس بالنسسبة إأليكم ؟
@@ مباراة كبÒة بانتظارنا أامام أاحد أابرز
اŸن- -افسس Úع- -ل- -ى ل- -قب ال -ب -ط -ول -ة ه -ذا
اŸوسس -م ،ن -ح -ن م -ن ج -ه -ت -ن -ا سس -ن -ح -ظ-ر
Ãعنويات مرتفعة ومتأاكد من أان التحفيز
سس-ي-ك-ون ت-ل-ق-ائ-ي-ا خصس-وصس-ا أان ه-ذا اللقاء
سسيكون مهما إاذا أاردنا اللعب على اللقب،
ومن اŸهم اإلطاحة بأاحد أابرز اŸرشسحÚ
ل-ن-ي-ل-ه وا◊ف-اظ ع-ل-ى ه-ي-ب-ت-ن-ا ‘ م-ل-ع-ب-نا
وم- -واصس- -ل -ة سس -لسس -ل -ة الن -تصس -ارات ال -ت -ي
نحققها ‘ الفÎة األخÒة والتي أا“نى أان
ل تزول ،وبالنسسبة ‹ سسأاسستقبل فريقي
السسابق الذي أاعشسقه وأانصساره ونلت معه
العديد من األلقاب وتأالقي معه قاد Êإا¤
اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي وإا ¤الحÎاف ،ل-ك-ن
اآلن أان -ا م -درب وأاع -م -ل ‘ ف -ري-ق اسس-م-ه
إا–اد بلعباسس وسسأاضسع كامل خÈتي رفقة
ال- -ط- -اق- -م ال- -ف- -ن- -ي م- -ن أاج- -ل اإلط- -اح -ة
باŸولودية وﬁاولة خطف اŸركز الثاÊ
من وفاق سسطيف ‘ حالة ما إاذا تع Ìهو
اآلخر خÓل تنقله إا ¤تيزي وزو Ÿواجهة
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ننتظر تقريرا مفصش Óعن مششاركة اÿضشر ‘ كان 2017
أاك -د ال -وزي -ر ول-د ع-ل-ي ‘ تصس-ري-ح
خاصس لوسسائل اإلعÓم بعد انتهاء
ا÷ولة العملية أانهم عملوا من أاجل
ف- - -ت- - -ح أاك Èع- - -دد م- - -ن اŸراف- - -ق
واŸنشس- -آات اŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -الشس -ب -اب
ب -ه -دف فك اÿن -اق ع -ن ال -ه -ي-اك-ل
السس -اب-ق-ة ‘ ق-ول-ه »:ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
ال-ت-ف-ق-دي-ة ت-ن-درج ‘ إاط-ار م-ت-ابعة
وتقييم اŸشساريع التي تندرج ضسمن
اıطط اÿماسسي لفخامة رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة السس -ي -د ع -ب -د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي أال-ح ع-ل-ى ضس-رورة
إا‚از اŸرافق الÎفيهية والهياكل
الرياضسية من أاجل السسماح للشسباب
Ãم- -ارسس- -ة ك- -ل ال -نشس -اط -ات ال -ت -ي
يرغب فيها».
ك- -م -ا ث ّ-م -ن ول -د ع -ل -ي نسس -ب -ة سسÒ
األشس -غ -ال ب-ك-ل م-ن م-ل-ع-ب-ي ب-راق-ي
والدويرة بعدما تلقى الشسروحات
الÓزمة ‘ قوله «وقفنا على عدة
ج -زئ -ي -ات ون -ق -اط ه -ام -ة ت -ت -ع -ل-ق
ب- -اŸشس- -اري- -ع ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل -ل -ق -ط -اع
ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ح-يث ت-ق-دمت ب-نسس-ب-ة
كبÒة خاصسة ‘ ملعب براقي الذي
” وضس- -ع ال- -ه- -ي -ك -ل األسس -اسس -ي ب -ه
وح-ال-ي-ا ط-ال-ب-ن-ا م-ن ال-ق-ائم Úعلى
إا‚ازه اإلسسراع أاك Ìلتسسلم اŸلعب
‘ اآلج -ال اÙددة ك -م -ا سس -ج-ل-ن-ا
وجود تقدم معت Èبالنسسبة Ÿلعب
ال-دوي-رة وال-ذي ب-ل-غت ب-ه األشس-غ-ال
 22باŸائة «.
وأاكد ولد علي ‘ ذات السسياق أانهم
أاعطوا تعليمات صسارمة من أاجل
ال -تسس -ري-ع م-ن وتÒة ال-ع-م-ل Ãل-عب
ال -دوي-رة ل-ت-دارك ال-ت-أاخ-ر ‘ ق-ول-ه
«لقد قمنا بإاعطاء تعليمات صسارمة
للقائم Úعلى مشسروع إا‚از ملعبي
براقي والدويرة و‘ ما يتعلق بهذا
األخ Òطالبنا بتعزيز عدد العمال
من أاجل تدارك الوقت و التقدم
أاك ‘ Ìنسسبة إا‚ازه ،ووقفنا على
ع - -دة م - -راف - -ق أاخ - -رى وه - -ي- -اك- -ل
Ãختلف اŸقاطعات اإلدارية حتى
نسسمح لكل شسباب الولية Ãمارسسة
ال -نشس -اط -ات ال -ت-ي ي-رغب ف-ي-ه-ا ‘

العدد

الشسبيبة اÙلية.
@ أ’–ادي- - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ت - -ق - -وم
Ãن-اقصس-ة ’خ-ت-ي-ار أŸدرب أل-وطني
’نسسب ،أ’ تفكر
للمنتخب أÙلي أ أ
‘ إأرسسال سسÒتك ألذأتية ؟
@@ ‘ الظرف الراهن ل أاخفي عليك أاÊ
ل أاريد مغادرة فريقي وأاريد البقاء مدربا
إل–اد بلعباسس الذي أامضسيت معه على
عقد ‘ بداية اŸوسسم ألن هذا الفريق
Áلك مشس- -روع- -ا ري- -اضس- -ي- -ا ك- -بÒا وأاري -د
مواصسلة العمل على رأاسس العارضسة الفنية
÷ني ثمار عملي ،ل يخفى عليك بأاÊ
عملت ◊د اآلن ‘ مشسواري التدريبي
القصس Òمع عدة فرق على غرار إا–اد
بلعباسس وفريقي السسابق مولودية وهران
وجمعية وهران ونادي أارزيو وأامل األربعاء
وع - -م- -لت ‘ اÎÙف ال- -ث- -ا ÊاŸوسس- -م
اŸاضسي مع نادي بارادو وكنا على وشسك
الصس- -ع- -ود ‘ ا÷ولت األخÒة ل- -ول سس -وء
ا◊ظ ،اآلن أابحث عن إاثراء سسجلي من
األلقاب كمدرب وبلوغ أاهدا‘ مع فريقي
ا◊ا‹ ،وب- -ع- -ده- -ا سس- -أاف- -ك- -ر ‘ ت- -دريب
اŸنتخب الوطني.

سسيكون هناك شسيء مأالوف
’·
بشسأان نهائي كأاسس أ أ
’فريقية لكرة ألقدم
أ إ
أليوم إأذ سستتنافسس مصسر
وألكامÒون ›ددأ على
أللقب ألقاري ورغم
’‚ازأت ألتي حققها
أ إ
أŸنتخبان ألعمÓقان ‘
ألسسابق كان بلوغهما أŸبارأة
ألنهائية للبطولة أŸقامة
بالغابون غ Òمتوقع.
وسستسسعى مصسر لتعزيز
رقمها ألقياسسي وألفوز
باللقب للمرة ألثامنة بينما
تتطلع ألكامÒون للقب
’·.
أÿامسس ‘ كأاسس أ أ
وفيما بينهما فاز أŸنتخبان
بأاك Ìمن ثلث ألنسسخ
ألسسابقة من ألبطولة.
ولكن ورغم تلك اإل‚ازات ⁄
ي - - -ت - - -وق - - -ع ك - - -ثÒون أان يصس - - -ل
اŸن -ت -خ -ب -ان إا ¤ت -لك اŸرح -ل-ة
ع -ن -دم -ا ان -ط -ل -قت ال-ب-ط-ول-ة ‘
ليÈفيل قبل ثÓثة أاسسابيع بعد
ت -راج -ع مسس -ت -واه -م -ا ‘ ال -فÎة
األخÒة.
وأاج -رى اŸدرب ه -وغ -و ب-روسس
إاصسÓحات جذرية على منتخب
الكامÒون وانسسحب العديد من
الÓ- - -ع- - -ب Úاألسس- - -اسس- - -ي Úم- - -ن
ال-تشس-ك-ي-ل-ة ق-ب-ل انطÓق البطولة
رغبة منهم ‘ ترسسيخ أاقدامهم
مع أانديتهم.
ووصسف منتخب الكامÒون بأانه
«ال- -ف- -ري- -ق ال- -ث -ا »Êوب -دا أان -ه ل
ي -ت -ح -ل -ى ب -اÈÿة ب -ع -د الشس -وط
األول من مباراته الثانية بدور
اÛموعات إاذ أانه كان متأاخرا
أامام غينيا بيسساو وكان على شسفا
اÿروج من البطولة..
ولكنه سسجل هدف ‘ Úالشسوط
ال- -ث -ا Êل -ي -ف -وز ب -اŸب -اراة وق -ال

ب -روسس ب -ع -د ذلك« :ك -ن-ا ن-ط-م-ح
ل -ل -وصس -ول إا ¤دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي
وب - -ع - -ده - -ا ك- -ل شس- -يء ‡ك- -ن».
اح- -ت -اجت ال -ك -امÒون ل -رك Ó-ت
الÎج-ي-ح ل-ل-ت-خ-لصس م-ن م-نتخب
السس -ي -ن -غ -ال ‘ دور ال-رب-ع ول-ك-ن
مسستواها –سسن ‘ الدور قبل
النهائي إاذ تغلبت  - 2صسفر على
غانا لتحجز مكانا ‘ اŸباراة
النهائية.
و ⁄يختلف طريق مصسر كثÒا.
ف- -ق- -د ب -دا اŸن -ت -خب اŸصس -ري
حذرا لدرجة التوتر ‘ تعادله
مع ما‹ ‘ مباراته الفتتاحية
ب -اÛم -وع -ة ال -راب -ع-ة وب-ع-ده-ا
سس- - - -ج - - -ل ه - - -دف - - -ا ‘ ال - - -وقت
اÙتسسب ب -دل الضس -ائ -ع ل -ي-ف-وز
على أاوغندا.
ولكن بعدها تغلب بهدف على
كل من غانا واŸغرب واهتزت
شس -ب-اك-ه أام-ام ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسس-و ‘
الدور قبل النهائي للمرة األو¤
‘ ال - - - - - - - -ب - - - - - - - -ط- - - - - - - -ول- - - - - - - -ة.
وب-فضس-ل إاب-داع-ات وت-أال-ق عصسام
ا◊ضس - -ري ( 44ع -ام-ا) ح-ارسس
اŸرمى تأاهلت مصسر إا ¤الدور

ال -ن -ه -ائ -ي ع Èرك Ó-ت الÎج-ي-ح
ع -ل -ى حسس -اب ب -ورك -ي -ن -ا ف-اسس-و.
وقال هيكتور كوبر مدرب مصسر
«شس-ع-ر لع-ب-و ف-ري-ق-ي ب-اإلره-اق
وكانت بوركينا فاسسو أافضسل منا
ولذلك لعبنا للوصسول إا ¤ركÓت
الÎجيح لÔى ما يحدث».
ول يزال هاجسس اإلصسابة يحوم
حول مشساركة ﬁمد النني بخط
ال -وسس -ط وي-جب ع-ل-ى اŸن-ت-خب
إاي- -ج- -اد ب- -دي- -ل Ÿروان ﬁسس- -ن
اŸصس -اب وﬁم-ود ع-ب-د اŸن-ع-م
«كهربا» اŸوقوف وسسط توقعات
ب -أان يشس -غ -ل ﬁم -د صس Ó-ح ه-ذا
اŸركز.
ول يعا Êمنتخب الكامÒون من
أاي إاصسابات أاو إايقافات.
وسستكون هذه اŸرة الثالثة التي
يقام فيها النهائي ب ÚالكامÒون
ومصسر .و‘  ‘ 1986القاهرة
ف -ازت مصس -ر ب -ركÓ-ت الÎج-ي-ح
بعد التعادل بدون أاهداف و‘
 ‘ 2008غانا سسجل ﬁمد أابو
تريكة هدفا قبل  13دقيقة على
نهاية اŸباراة ليمنح مصسر فوزا
صسعبا..

أسسامة ليتيم ( حارسس دفاع تاجنانت ) لـ»ألشسعب»

«‚اح فÎة التحضش Òانعكسس إايجابا على مسشتوى الفريق»

أرجع حارسس دفاع تاجنانت
أسسامة ليتيم ‘ حوأر
ل»ألشسعب» أŸسستوى أŸمّيز ألذي
قدمه ألفريق أمام أ–اد
ألعاصسمة إأ‚ ¤اح فÎة
ألتحضس Òألتي سسمحت للمدرب
بإاعادة ألفريق إأ ¤ألسسكة
ألصسحيحة .

حاوره :عمار حميسسي

ال -ع -زÁة اسس -ت -ط -ع -ن -ا ت -ف -ويت ه -ذه
ال -ف-رصس-ة ع-ل-ي-ه-م و أاجÈن-اه-م ع-ل-ى
–قيق التعادل لكن هذا األمر ⁄
ي-ت-ح-ق-ق بسس-ه-ول-ة ف-اŸواج-ه-ة ك-انت
صسعبة خاصسة خÓل الشسوط الثاÊ
ال -ذي ع -رف سس -ي -ط -رة م-ط-ل-ق-ة م-ن
ا–اد العاصسمة على اŸباراة لكننا
لعبنا بذكاء وسسÒنا أاطوار اŸواجهة
لصسا◊نا ضسف إا ¤ذلك التوفيق الذي
ح-ال-ف-ن-ي خÓ-ل م-واج-ه-ة م-ه-اج-مي
ال–اد و هو ما سسمح ‹ با◊فاظ
على نظافة شسباكي .

و يبقى هدف الفريق حسسب ليتيم
ه -و ضس -م -ان ال -ب -ق -اء ح -يث سس -ت-ك-ون
مرحلة العودة صسعبة للغاية و هو ما
ي- -ت -وجب م -ن زم Ó-ئ -ه ال -ب -حث ع -ن
–ق-ي-ق ال-ن-ت-ائ-ج اإلي-جابية و–صسيل
النقاط من أاجل الرتقاء ‘ جدول
الÎتيب .
و رغم أانه سساهم ‘ عودة فريقه
بنقطة ثمينة إال أان ليتيم أاثنى على
زمÓئه الذين قدموا مباراة بطولية
أامام ا–اد العاصسمة و حققوا الهدف
الذي جاؤووا من أاجله و هو تفادي
الهزÁة ‡ا سسيمنحهم دفعة كبÒة
خÓل اŸواجهات اŸقبلة .
@ (ألشس -عب) :ه -ل أن -ت -م رأضس-ون
ب -ن -ت -ي -ج -ة أل -ت -ع-ادل أم-ام أ–اد
ألعاصسمة ؟
@@ ليتيم :بالطبع يجب أان نكون
منطقي– Úقيق التعادل أامام ا–اد
ال -ع -اصس -م-ة Ãل-ع-ب-ه و أام-ام ج-م-ه-وره
إا‚از كب Òبالنسسبة لنا ألننا حققنا
ن -ق -ط -ة ث -م -ي -ن -ة سس-تسس-اه-م ‘ إاث-راء
رصس -ي -دن -ا م -ن ال -ن-ق-اط ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
الوضسعية الصسعبة التي نتواجد فيها و
ه -و م -ا ج -ع -ل -ن -ا ن -رك -ز ج -ي -دا ق -ب-ل
اŸواج-ه-ة و ن-ط-م-ح ل-ت-ح-ق-يق نتيجة
إايجابية رغم قوة اŸنافسس و رغبته
‘ –قيق النتصسار من أاجل البقاء
ضسمن فرق اŸقدمة لكن باإلرادة و

@@ اعتقد أاننا نقطف ثمار فÎة
التحضس Òبعد نهاية مرحلة الذهاب
حيث كانت –ضسÒاتنا ‘ اŸسستوى
و اŸدرب رف- -ق- -ة ج- -ه- -ازه ال- -ف- -ن- -ي
اسستطاع ضسبط جميع األمور الفنية
وال -ت -ق -ن -ي -ة و ح -ت-ى ال-ب-دن-ي-ة ل-ن-ك-ون
ج- -اه- -زي- -ن Ÿرح- -ل -ة ال -ع -ودة ال -ت -ي
سستحدد مصسÒنا ‘ الرابطة األو¤
موبيليسس وÃا أان هدفنا األسساسسي
هو ضسمان البقاء فعلينا –صسيل أاكÈ
ع- -دد ‡ك- -ن م- -ن ال -ن -ق -اط خ Ó-ل
اŸباريات اŸقبلة لÓرتقاء أاك‘ Ì
سسلم الÎتيب و –قيق هدفنا الذي
نصس -ب-و إال-ي-ه و ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اŸسس-ت-وى
الذي قدمناه أامام ا–اد العاصسمة
أاعتقد أان الفريق جاهز لتحقيق هذا
ال - -ه- -دف ل- -ك- -ن ل ي- -جب أان ن- -ك- -ون
م -غ-روري-ن ألن اŸواج-ه-ات اŸق-ب-ل-ة
صس -ع -ب -ة و ع -ل -ي -ن -ا نسس -ي -ان م-واج-ه-ة
ال–اد و ال- -ت- -ف- -ك ‘ ÒاŸب- -اري- -ات
اŸقبلة بداية Ãواجهة سسريع غليزان
على ملعبه خÓل ا÷ولة ال 19و هي
اŸواج-ه-ة ال-ت-ي ن-ط-م-ح م-ن خÓ-لها
Ÿواصسلة النتائج اإليجابية .

@ ما هو هدفك ألشسخصسي هذأ
أŸوسسم ؟
@@ هد‘ األول هو قيادة فريقي إا¤
–ق-ي-ق ال-ب-ق-اء ضس-م-ن ف-رق ال-رابطة
األو ¤و ه- -ذا م- -ن خÓ- -ل ال -ظ -ه -ور
Ãسس- -ت- -وى ج -ي -د خ Ó-ل اŸب -اري -ات
اŸقبلة ومن الناحية الفنية والبدنية
أاحسس أانني أامر بفÎة جيدة و أا“نى
أان أاجسس- -د ه- -ذا م -ن خ Ó-ل ت -ق -دË
مسستوى جيد على أارضسية اŸيدان ‘
اŸباريات اŸقبلة ألن دور حارسس
اŸرمى مهم و علي العمل أاك Ìللبقاء
‘ ه- -ذا اŸسس -ت -وى و ه -ن -ا ل أانسس -ى
ال -دع -م ال -ك -ب ÒاŸق -دم م -ن ط -رف
األنصسار و زمÓئي الÓعب Úإاضسافة
إا ¤ا÷هاز الفني و اإلدارة و أا“نى
أان أاكون عند حسسن ظنهم .

أعلن أ’–اد ألدو‹ لكرة
ألقدم (فيفا) ،أنه وقع أتفاقا مع
شسركة (سسبورت رأدأر)
أŸتخصسصسة ‘ مكافحة
ألتÓعب بنتائج أŸباريات
’سستخدأم ألنظام أÿاصس بها
وأŸعني بكشسف و–ليل
ألسسلوكيات أŸشسكوك فيها أثناء
أŸرأهنات ‘ أŸنافسسات
ألرياضسية أÙلية وألدولية ‘
كل أنحاء ألعا.⁄
وسسيسستخدم نظام اŸراقبة ‘
ال -ع -دي -د م -ن اŸسس -اب-ق-ات ال-ت-ي

ي- -ن -ظ -م -ه -ا (ف -ي -ف -ا) Ãا ‘ ذلك
م - - -ن- - -افسس- - -ات ك- - -أاسس ال- - -ع- - -ا⁄
والتصسفيات اŸؤوهلة لها ،وكأاسس
القارات ،ومنافسسات كرة القدم
ب- - -ال- - -دورات األوŸب- - -ي - -ة ،وك - -ل
مسسابقات مراحل الشسباب ،سسعيا
لتوسسيع تطبيقه على البطولت
اÙلية ومسسابقات ال–ادات،
وب- -اإلضس- -اف- -ة لسس -ت -خ -دام ه -ذا
النظام ا÷ديد ،قد يلجأا ال–اد
ال - - - - - - - - -دو‹ ك- - - - - - - - -ذلك Èÿاء
السستخبارات وﬁققي الشسركة.
وسس-ت-ق-وم الشس-رك-ة ك-ذلك ب-توفÒ

›م -وع -ة ك -ام -ل -ة م-ن خ-دم-ات
مكافحة الحتيال ،وبرنامج من
ورشس العمل التدريبية والتعليمية
ع ÈاألنÎنت.
وسس - -ي- -ك- -ون م- -ت- -اح- -ا لÓ- -ع- -بÚ
واŸدرب Úوط- - -اق- - -م ال- - -ع- - -م - -ل
الرياضسي تطبيق صسمم خصسيصسا
ّÁكنهم من إادراك أاهمية حماية
مÓعب كرة القدم ومدى تأاثÒ
أانشسطة الحتيال على الرياضسة،
كما سسيمكنهم من اإلبÓغ عن أاي
فعل مشسبوه بطريقة آامنة ودون
الكشسف عن هوية اŸبلغ.

مكافحة ألتÓعب
بنتائج أŸقابÓت:

@ ما سسر –سسن مسستوى ألفريق
خÓل مرحلة ألعودة ؟

الفيفا توقع اتفاقا مع ششركة متخصشصشة

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
إألحد  ٠٥فيفري ٢٠١٧
إلموإفق لـ  ٠٨جمادى إألولى  ١٤٣٨هـ
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ل تسسعى لِتبرير نيتك إإن كنت
تَ- -رإه- -ا وإضس- -ح- -ة جً- -دإ ي- -اح- -م -ل
َ..فالبعضس يمشسون وعُقولهم تجري خلفُهم .
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أإسسوأإ ما قد يوإجهه إلنسسان في
حياته ياثور ..هو كثرة إلتفكير،
ل -ذلك ردد؛ إل -ل-ه-م إإن-ي أإسس-أالك ب-الً ٌم-ط-م-ئ-نً-ا
وشساكرإ ً لِما قسسمته لي.

«أأك Èعروسضة بالعا »⁄تتحدى أألطباء
وتصضر على ألزوأج

AG Rƒ ÷ G

إإذإ جاءك إليأاسس ليُحّدثك عن
إلُ-م-سس-ت-ح-ي-ل ي-اج-وزإء  ..ف-حّدثه
عن قدرة رّب إلعالمـين !﴿إاsنما أامُرُه إاذا أاراَد
ل َل ُ
ه ُك ْ
ن َفَيكون﴾.
شصيًئا أان يقو َ
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يقولون إإن إلحب ل عمر له ،ذلك ما أإثبتته
إمرأإة برإزيلية تبلغ من إلعمر  ١٠6سسنوإت حين
قررت عقد قرإنها على «عريسس» عمره  66عاما،
ضساربة تحذيرإت أإطبائها بعرضس إلحائط.
وحسسب ما ذكره موقع «ديلي ميل» إلبريطاني ،فإان
فÓديميرإ رودريغز دي أإوليفيرإ وإفقت على إلزوإج
من أإباريسسيدو دياسس جاكوب بالرغم من تحذيرإت
إألطباء ،إلذين نصسحوها بعدم إلزوإج..
وإلعروسسان إللذين يبلغ عمرهما سسويا  ١٧٢سسنة،
ك -ان -ا ي -ع -يشس -ان ف -ي غ -رف-ت-ي-ن م-ن-فصس-ل-ت-ي-ن ب-م-ن-زل
للمتقاعدين جنوب شسرقي إلبرإزيل.
وأإصسرت إلزوجة على إلرتباط بجاكوب بعد عÓقة
حب دإمت بينهما  ٣سسنوإت.
وق-ام أإط-ب-اء ب-إاج-رإء ف-ح-وصس-ات ل-ل-ع-روسسين ،وقالوإ
إإنهما لن يكونا قادرين على إلعيشس معا ،إإل أإن
«إلحب» إلذي يجمع هذإ إلثنائي كانت له كلمة
أإخ- -رى ،ح- -يث ت- -ح- -دت فÓ- -دي- -م- -ي -رإ وأإب -اريسس -ي -و
إلتحذيرإت وأإقاما حف Óتبادل فيه إلخوإتم ،في
إإط -ار م -ب -ادرة تسس -م -ى «مشس -روع إألح Ó-م» ن-ظ-م-ه-ا
متطوعون.
وقالت فÓديميرإ رودريغز دي أإوليفيرإ إإنها تحب
زوجها كثيرإ ،مضسيفة «إإذإ مات سسأاموت أإيضسا»..
من جانبه ،قال إلزوج «وقعت في حبها من أإول
نظرة ..أإعلم أإنها أإكبر مني لكن هذإ ل يهم إإن
كانت سستجعلني سسعيدإ حقا».
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^ أان -ه ه-ن-اك م-ط-ع-م ف-ي
’شصخاصص الغاضصبون ..السصسصب أان
الفلبين يرتاده ا أ
ال-م-ط-ع-م يسص-م-ح لك ب-ت-كسص-ي-ر الصص-ح-ون عن طريق
رميها على الحائط ليخف غضصبك وتوترك؟
’وز الذهبية» يتم تسصليمها للعلماء
^ أان «جائزة ا إ
الذين بدأاوا بأابحاث كانت تبدو غبية وسصخيفة في
البداية ثم تسصببت بتأاثير إايجابي كبير للبشصرية
في النهاية؟

ومضســــــــــة
’ ت-ق-ت-ل أاحÓ-م غ-ي-رك ح-ت-ى إان
اع- -ت- -ق -دت أان ح -ل -م -ه م -ن الصص -عب
تحقيقه فالكلمة والفعل الصصحيح
ممكن أان يحقق حلمه.

‘ حبّك يا بÓدي
أأول مناضضلة عربية

^

يحكـ ـ ـ ـى أأن ...

كان هناك رجل يسسير في إإحدى إلغابات
وي- -ت- -م- -ت- -ع ب- -م- -ن- -اظ -ر إألشس -ج -ار وصس -وت
إلعصسافير وإلمناظر إلخÓبة إلتي تحتويها
هذه إلغابة وإلروإئح إلعطرة إلتي تفوح
من أإزهارها ..
وإإذإ به يسسمع صسوت عدو سسريع يقترب
م -ن -ه وإلصس -وت ي -زدإد ق-وة وي-ق-ت-رب أإك-ث-ر
حتى نظر إلرجل وإلتفت إإلى إلخلف ..,
وإإذإ به أإسسد ضسخم يجري بكل سسرعة
نحوه وهو يبدو في شسدة إلجوع..
وأإخ- -ذ إل- -رج -ل ي -ج -ري بسس -رع -ة وإألسس -د
ي-ج-ري خ-ل-ف-ه ،وك-ان إألسس-د ي-ق-ت-رب أإك-ثر
ف -أاك -ث -ر م -ن -ه ،وع-ن-ده-ا رأإى إل-رج-ل ب-ئ-رإ ً
قديما ومن شسدة خوفه قفز إلرجل دإخل
إلبئر وأإمسسك بالحبل إلذي يسسحب منه
إل -م -اء م-ن إل-ب-ئ-ر وأإخ-ذ إل-رج-ل ي-ت-م-رج-ح
دإخ -ل إل -ب-ئ-ر ،وب-ع-د ف-ت-رة ه-دأإت أإن-ف-اسس
إلرجل وهدأإ زئير إلسسد..
سسمع إلرجل صسوت فحيح ثعبان ضسخم
إلرأإسس كبير إلحجم في أإسسفل إلبئر ،أإخذ

إلرجل يفكر في طريقة يتخلصس بها من
إألسسد ومن إلثعبان وإإذإ به يرى فأارين
أإسسود وإآلخر أإبيضس يصسعدإن إإلى أإعلى
إلحبل إلذي يمسسكه وبدآإ يقرضسان إلحبل
ففزع إلرجل خوفاً وظل يهز إلحبل بقوة
متمنيا أإن يذهب إلفأارإن وأإخذ يتمرجح
يمينا وشسمال بقوة ويتخبط في جوإنب
إل -ب -ئ -ر ...وف -ي-م-ا ه-و ك-ذلك أإحسس بشس-يء
رطب يلتصسق بيده وإإذإ بذلك إلشسيء عسسل
إل -ن -ح-ل ت-ب-ن-ي ب-ي-وت-ه-ا ف-ي إل-ج-ب-ال وع-ل-ى
إألشس -ج -ار وف -ي إل -ك -ه -وف ف -ق -ام إل -رج-ل
بتذوقه وكرر ذلك ومن شسدة حÓوة إلعسسل
نسسي إلرجل إلموقف إلذي هو فيه ونسسي
إل- -ف- -أارإن وإل- -ث- -ع- -ب- -ان وإألسس -د...وف -ج -أاة
إسستيقظ إلرجل من إلنوم فقد كان حلما
مزعجا !!!!
وقرر إلرجل إلذهاب لشسخصس يفسسر له هذإ
إلحلم ،وذهب إلرجل إإلى عالم وأإخبره عن
إل- - - -ح- - - -ل - - -م وط - - -لب م - - -ن - - -ه ت - - -فسس - - -ي - - -ره
فضسحك إلشسيخ وقال  :أإلم تعرف تفسسيره ؟؟
قال إلرجل  :ل
قال له إلعالم إإن إألسسد إلذي كان ورإءك
هو ملك إلموت ،وإلبئر إلذي به إلثعبان

إلقاع إلقاسسي إلذي إرتطمت به
ع- -ن -دم -ا أإخ -ف -قت ، ..سس -يصس -ب -ح
إألسساسس إل sصسلب إلذي سستعيد عليه
بناء حياتك من جديد.

إلمغرب
أإجمل طفله
أإتعبت إلشسمسس ولم تتعب
يا رّبي  .هل تحت إلكوكب ؟
يوجد إإنسسان
يرضسى أإن يأاكل  ..أإن يشسرب
من لحم مجاهدة تصسلب ..

إإلسسم :جميلة بوحيرد
أإجمل أإغنية في إلمغرب
أإطول نخله
ل-م-حتها وإحات

ه- -ذه ال -قصص -ي -دة ل -ن -زار
ال -ق -ب -ان -ي (ي -ح -ي-ي ف-ي-ه-ا
جميلة بو حيدر ).
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م -ا أإق -ل ت -ف -ك-ي-رن-ا ف-ي-م-ا ل-دي-ن-ا،
ي -اع -ذرإء ..وم -ا أإك-ث-ر ت-ف-ك-ي-رن-ا
فيما ينقصسنا.
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ب-عضس إل-بشس-ر ي-ام-ي-زإن ..ي-خ-ل-ق
لك جـزء من إلسسعادة أإما إلبعضس
إآلخر هـو إلسسعادة بذإتـها
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الصصÓة و الحب كÓهما دون طهارة
باطÓن.

حب الذي ’ ُيراِفُق ُ
ه اهتِمام
ال ُ
ِ
َ
َ
َمصصيُرُه الفشصل.
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إلسسم :جميلة بوحيرد
رقم إلزنزإنة :تسسعونا
ي بوهرإن
في إلسسجن إلحرب ّ
وإلعمر إثنان وعشسرونا
عينان كقنديلي معبد
ي إألسسود
وإلشسعر إلعرب ّ
كالصسيف ..
كشس ّ
Óل إألحزإن
جان
س
س
و
.
.
ء
ا
م
ل
ل
ق
إإبري
ّ
ويد تنضسمّ على إلقرآإن
وإمرأإة في ضسوء إلصسبح
تسسترجع في مثل إلبوح
آإيات محزنة إإلرنان
من سسورة (مريم) و(إلفتح)

حكـ ـ ـ ـ ـم وأأمثـ ـ ـ ـال

^

ياسسرطان ..بالصسبر و إلرضسى و
إلقليل منَ إلقنآاعه تصسبح إألشسياء
أإجمل.

السساعة؟

ماهو ألسضؤوأل ألذي تختلف إأجابته دأئما ؟

ابـتـسسـم

هو قبرك وإلحبل إلذي كنت تتعلق به هو
عمرك وإلفأارإن هما إلليل وإلنهار يأاكÓن
من عمرك ...
قال  :وإلعسسل يا شسيخ ؟؟
قال هي إلدنيا من حÓوتها أإنسستك أإن
ورإءك موتا وحسسابا.

يحكى أان رج Óرأاى حماره يقول له في
المنام  :إاذهب تحت الشصجرة سصتجد 20
مليون سصنتيم خذهم وأاعطي للقاضصي 5
مÓيين بشصرط وحيد وهو عندما تجدني
ميتا إادفني في مقبرة سصكان المدينة ..
اسص -ت-ي-ق-ظ ال-رج-ل م-ن ح-ل-م-ه..ول-م-ا وصص-ل
ت -حت الشص -ج -رة وج-د  20م-ل-يون سصنتيم..
وعندما عاد لبيته وجد حماره قد مات.
ون -ف -ذ وصص -ي -ة ال-ح-م-ار و دف-ن-ه ف-ي م-ق-ب-رة
سص -ك -ان ال -م -دي -ن -ة ول -ك -ن السص -ك -ان غضص-ب-وا
الشصىء و شصكوه للقاضصي وناداه القاضصي و
قال له :لماذا عمدت إالى دفن حمارك في
مقبرة البشصر؟ فقصص له الرجل الحلم ..
وأاردف ق- -ائ Ó- -ل- -ق- -د وج- -دت الـ  20مليون
والحمارأاوصصاني أان أاعطيك  5مÓين.
ف -م -اك-ان م-ن ال-ق-اضص-ي إا’ أان ق-ال م-ن-دهشص-ا
ماذا ماذا قال المرحوم؟؟

شس- -يء َق- -د ُي -ح -ب -ه إل -ن -اسس ف -يك
ي -اع -ق -رب  ..ه -و ط-ي-ب-ة َق-ل-بك و
لكنهم ل يعلمون كم يعاني طيب
إلَقلب..
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أإحـيـانـا ياقوسس  ..نـصسـر عـلـى
إل-ـ-صس-ـ-م-ـ-ت  ،ألن ه-ـ-ن-ـ-اك أإشس-ـ-يـاء
ليـعـالـجـهـا إلـكـÓم.
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إألشس-ي-اء إل-ج-م-ي-ل-ة ب-دإخ-لك أإنت
ياجدي ..وليسست في إألحدإث
فعندما تمتلك عينًا جميلة فأانت
ترى كل شسيء جمي Óوعندما تمتلك نفسساً
رإضسية سسترضسى ولو بالقليل.
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ل تجبْر أإحًدإ على إلهتمام بك
و إلسس- -ؤوإل ع- -نك ي -ادل -و !..ف -م -ن
ي -ح -بك ح ً -ق -ا .سس -ي -ب-حث ع-نك ك-م-ا
يبحث عن شسيء ثمين ضساع منه..
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ل ت- -حسسب أإن ن -فسسك ه -ي إل -ت -ي
سس - -اق - -تك إإل - -ى ف - -ع - -ل إل - -خ - -ي - -رإت
ياحوت..بل إإنك عبد أإحبك إلله ف Óتفرط
في هذه إلمحبة فـينسساك.
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اأ’حد  ٠٥فيفري ٢٠١٧
الموافق لـ  ٠٨جمادى اأ’ولى  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
٨

’عب
المنتخب
الوطني

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٩٤نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

١٠

العدد

١٧٢٥٢

مدرب
مولودية
بجاية

١

سسمو

سسلم
نهر عربي
كل

٤

سسقي «م»

مصسائب

كثير
سسأام

٢

١٣

مدرب سسابق
للمنتخب
الوطني

وطن
لقياسس
المسسافة

رفقة
ضسم ودور

اللغز:

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

الح ـ ـ ـ ــل

المعاناة
الممر
ا’مام
علي عبد النبي

٧
ثلثا خوف
حرف مكرر

دية
الهÓل

ك أ
Ó

ثروة

حرف مكرر

’عب دولي ورئيسس وفاق
سسطيف اأ’سسبق
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` 2
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` 10

` 11
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اختبر معلوماتك:
قلعة الشسيخ سسليمان بن أاحمد الفاتح في
أاي دولة من الدول التالية تقع؟

’عب دولي
سسنغالي

`

الكلمــات السسريــة

قهوة

يسساند «م»
اسستمر

٣
رئيسس
الفاف ووزير
سسابق راحل

مدينة إايرانية
هواء متحرك

تم «م»
صسفرة
البيضس

ارشسد

دردشسة
لسسهم
اأ

٣

نظير
نادر

ظرف مكان

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على
اسسم ıرج بالتلفزة
ا÷زائرية.

الكلمة السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

شسقيق
اأ’ب
عكسس ميت «م»

عتاب

وعاء

٧٦٨

رقــــــــــم
حرف جر
يواكب

زهر

لعبــــة الحـــروف
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الكلمـــــــات:

زن ،Òزائر ،زف ،Òزورق ،زيري ،زيامة ،زيان ،زيادة ،زيكو،
زكي ،زوب ،Òزوبيدة ،زميل ،زمان ،زكريا ،زكار ،زونكة ،زينب،
زهÒة ،زهية ،زمرة ،زيدان ،زبانة ،زوار ،زرزور ،زامبيا،
زÁبابوي ،زيارة ،زكريني ،زمالة ،زاد ،زين ،زير  ،زبر.
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الحل متاهة ا أ
لرقام

٥9 + ٤٤ + ٤٥ + ٥٥ + ١٥ + ١٤ + ٢9 + ٣٢
٣٦٣ = ٧٠ +
الحل  /تسسل وتثقف

اأ’وروبيون الذي يدرسسون اأ’دب
والعلوم العربية يسسّمونهم
المسستشسرقون.

`` 6

ز

ة

و

ي

ي

ع

ة

ر

ا

ي

ز

ر

`7

ة

ي

ز

ي

ي

م

ب

ا

ب

و

ي

م

` 8

د

هـ

ر

ز

ز

ا

د

ن

ا

د

ي

ز

9

ا

ز

ز

ا

ا

ي

ر

ك

ز

ن

ا

م

❊ أافقيا:
الذين نكن لهم المجد ،ا.ا.ا ،مال ،حمد،
ري ،سسل ،الرمح ،بين ،حر ،لبد ،باب ،يلي،
كه ،يدوم ،لر ،يعي ،حكى ،محمد ديب ،مر،
حليب ،دل ،دكار جمال ،بل.
❊ عموديا :ا.ا ،عبده محمد ،ملل ،كركوك،
المذنب ،دا ،يجلسس ،أابي ،بر ،ند ،حب ،جيم،
حار ،الحلم ،كامل ،احمر ،نادر ،لم ،’ ،يلم،
يدل ،رحب ،بديعة ،ماي ،دم ،بي.
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الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

ز

ي

ك

و

و

ز

ي

ر

ر

ي

ب

و

أا  -الكويت؟
ب  -سسلطة عمان؟
ج  -البحرين؟

` 4 `` 3 ` 2

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السسر:

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

23

أافقيا
 ١و )٢مدرب وفاق سسطيف ،و’ية
جزائرية،
 )٣فم ،ثلثا يوم ،قادم،
 )٤ندسس مبعثرة ،لقياسس المسسافة،
 )٥عتاب ،نعم،
 )٦عقل ،نصسف يوم،
’ )٧عب المنتخب الوطني سسابق،
 )٨متشسابهان ،ثلثا لندن ،والد
 )9حرف مكرر،
 )١٠للنهي ،البارحة ،والدي «م»،
 )١١خبير التحكيم الجزائري ومحلل
بالتلفزة،

عموديا
 )١رعب ،دولة عربية،
 )٢يقنط ،متشسابهة ،فك «م»،
 )٣ضسمير منفصسل ،سسارق ،اسستمر،
 )٤رمز جبري ،أارشسد ،إاله،
 )٥عتاب ،وبخ ،تفقد «م»،
 )٦رن ،حرف مكرر ،جب ،للسسؤوال «م»،
 )٧يسسكن ،طري ’ ،يداع،
 )٨الحرف «م» ،شسبل مبعثرة،
 )9عبر ،كل ،ظرف مكان،
 )١٠متشسابهة ،عاصسمة أامريكية،
بواسسطتي،
 )١١ضسرسسة مبعثرة ،دولة مغاربية.

.

الفجر0٦.١9...............:
مواقيت الظهر١٣.0١...............:
الصسÓة العصسر١٥.٥٣...............:
المغرب١8.١٦..............:
العشسـاء١9.٣8................:
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^  0٥ف -ي -ف-ري  :١9٥٥سسقوط
ح - -ك - -وم- -ة «م- -ان- -ديسش ف- -رانسش»
ب -فضس -ل ال -زخ -م ال -ث -وري اŸتصس -اع-د
با÷زائر.

الطقسش اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
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 18°وهران

الثمن  ١0دج

لرهابي
آالف اŸقيم Úبكندا يشسيعون جثام Úضسحايا العتداء ا إ

التسضامح أاقوى من شضبكات ا÷رÁة اŸنظمة

17°

france prix 1

أاول رئيسش رابطة كرة القدم

رشضيـ ـد خلواطـ ـي ‘ ذمة اللـ ـه

 29جانفــــي ﬁطــــة للتعايشش ونبـــــذ الكراهيـــــة

^ كيبك مراسسلة «الشسعب» :أاسسماء زحزح

حالة من
التأاثر البالغ عاشستها كيبك غداة
تشسييع جثام Úرعايا ا÷الية
العربية اŸسسلمة الذين سسقطوا ‘
لرهابي على مسسجد
العتداء ا إ
لسسÓمي رفقة ا÷زائريÚ
اŸركز ا إ
عبد الكر Ëحسسان وخالد بلقاسسمي
وكليهما من مواليد العاصسمة ،مثلما
كتبت عنه «الشسعب» أاثناء ا◊ادث
لخÒان وصسل
لليم.هذان ا أ
ا أ
جثمانيهما البارحة أارضش الوطن
وشُسيعا Ãسسقطي رأاسسيهما ،و⁄
يتمكن العتداء من اŸسساسش بقيم
التسسامح والتعايشش التي بني عليها
اÛتمع وظل يتباهى بها عÈ
العصسور.
ت -وأف -د أآ’’ف م -ن أŸوأط -ن Úأل -ك-ن-ديÚ
أكÌه - -م م - -ن أŸسس - -ل- -م ÚأŸق- -ي- -م- -ن ‘
م -ونÎي -ال وب -اأ’خصس أ÷ال-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
لتشسييع ثÓثة من ألضسحايا ألسسّتة ألذين
قتلوأ أأ’حد ألفارط ‘ ألهجوم أإ’رهابي
ع -ل -ى مسس -ج-د ك-ي-بك ب-اŸرك-ز أإ’سسÓ-م-ي
أل -ذي م -ا أن -فك ي -رأف -ع ل -ت -ع-ايشس أأ’دي-ان
وتسس -ام -ح أل -ث-ق-اف-ات وت-آال-ف-ه-ا ‘ ›ت-م-ع
وأحد يتطور بالتنوع ويرتقي بالتعددية.
ك- - -ان - -وأ خ - -مسس - -ة آأ’ف ع - -ل - -ى رأسس - -ه - -م
أل - -وزي- -رأأ’ول أل- -ك- -ن- -دي ج- -وسس Ïت- -رودو
م - -رف - -وق- -ا ب- -ع- -دد م- -ن أل- -وزرأء ورؤوسس- -اء
أأ’حزأب وأŸنظمات وكذأ ألقنصسل ألعام
أ÷زأئ -ري ع -ب -د أل -غ-ن-ي شس-ري-اف .وع-قب
تÓوة آأيات من ألقرآأن ألكر Ëوسسط حشسد
صسامت ،أنضسّم إأليه أتباع كل ألديانات من
إأسسÓمية ومسسيحية ويهودية ،قال ألوزير
أأ’ول ترودووهو يخاطب أ◊ضسور  »:إأن
أ’عتدأء ألوحشسي على أŸسسجد هّز بلدأ
بأاكمله لكن ‘ هذه أللحظات ألقائمة عبّر
بلدنا عن أ’–اد وألتضسامن».
ع ّ- -ب - -ر أل - -وزي - -ر أأ’ول ع - -ن ح - -زن- -ه Œاه
ألÎأج -ي -دي-ا رأف-ع-ا أل-ت-ح-دي ‘ م-وأج-ه-ة
أإ’ره- -اب أأ’ع- -م- -ى ،م- -ذك -رأ أ÷م -ي -ع أن
أŸرحوم خالد بلقاسسم  ⁄يكن أبا ’بنيه
فقط بل لكل طÓبه با÷امعة ألتي كان
يدرسس بها .كما أنه ذكر أŸرحوم كرË
حسسان قائ« Óكان كر Ëيريد أن يهدي
أ’بنائه حياة أفضسل» ،مضسيفا «ألبلد بأاكمله
يبكي على هؤو’ء أأ’برياء».
ومن جهته ،قال رئيسس حكومة مقاطعة
كيبك فيليب كويار صسارخا Ãلء ألفم «’
ل -ل -ع -ن -ف و’ ل -لÎه -يب وأل -ع-نصس-ري-ة وك-ره
أأ’جانب».
وأضس -اف وه-و ي-ت-وج-ه ل-ل-ج-ال-ي-ة أŸسس-ل-م-ة
«أعرفوأ أنكم هنا ‘ بلدكم».
م -ن ج -ه-ت-ه ،دع-ا رئ-يسس ب-ل-دي-ة م-ونÎي-ال

دو Êك - -ودأر لضس - -رورة إأج- -رأء م- -رأج- -ع- -ة
للضسم Òمن أجل تغي»Òعادأتنا وخطابنا»،
مضسيفا باللغة ألعربية «كلنا إأخوة وحزننا
وأحد».
وأل -ق -ى ق -نصس-ل أ÷زأئ-ر أل-ع-ام ÃونÎي-ال
عبد ألغني شسرياف كلمة مقتضسبة ذّكر من
خÓلها أ÷ميع بهذه أŸأاسساة ألتي قتل
فيها سسّتة ضسحايا كانوأ متوأجدين دأخل
مسسجد ،مكان ÷وء وعبادة ،متسسائ« Óهل
سس -وف Áوت ك -ل م -ن ط ّ-ب -ق دي -ن-ه ؟؟».ث-م
أضساف  »:فع Óأ÷الية أŸسسلمة باتت
تعيشس –ت نظرأت أÿوف وألتحذير».
وأوضسح رئيسس ›لسس أئمة مقاطعة كيبك
سس -ع -ي -د ف -وأز أن م -أاسس -اة أأ’ح -د أŸاضس-ي
خلّفت  17يتيما ،كما أثارت بعضس أÿوف
ع-ن-د أ÷ال-ي-ة أŸسس-ل-م-ة ،م-ط-البا أ÷ميع»
بعدم أ’نعزأل وأ’نغÓق على أنفسسهم».

وبعد أدأء صسÓة أ÷نازة ‘ جّو مهيب قام
أإ’م-ام ›يب أل-رح-م-ان ب-ت-ع-زي-ة ع-ائÓت
ألضس-ح-اي-ا سس-ائ Ó-أل-ل-ه ت-ع-ا ¤أن يسس-ك-ن-ه-م
فسسيح جنانه .كما قال «علينا أن نأاخذ
ألدروسس حتى ’ تضسيع هذه ألدماء من
أجل أن يسسود أأ’من بكندأ».
وأضساف أإ’مام « أهم ما Áكن قوله ـ بعد
أن سسالت ألّدماء ،جعلها ألله سسببا للتÓحم
وألتضسامن ـ أإ’رهاب ’ دين له ،و’ لون و’
جنسسية و’ وطن ،بل هو مرضس قد يصسيب
ألبعضس وهو عدو للمجتمع» .وذكر أإ’مام
أن أإ’نسس- -ان ع- -دو Ÿا ي -ج -ه -ل وك -ث Òم -ن
ألناسس يجهلون حقيقة أإ’سسÓم».
وأن- -تشس- -ر أ◊شس- -د أل- -ه- -ائ- -ل أل- -ذي أذه -ل
ألصسحافة ألكندية وألدولية ‘ مقدمتها
«ألشسعب» أ÷زأئرية مقتنعا أن كندأ كانت
و’زألت تضس- -رب ب- -ه- -ا أأ’م- -ث- -ال ‘ ت -ن -وع

ألديانات.
ق - -ال آأخ - -رون ‘ شس - -ه - -ادأت - -ه - -م ل- -ن- -ا إأن
ألÎأج -ي -دي-ا أإ’ره-اب-ي-ة ت-ب-ق-ى رأسس-خ-ة ‘
ذهن كل كندي ومن يعيشس ‘ هذأ ألبلد
أŸتسس -ام -ح .ل-ك-ن ع-ل-ي-ه ع-دم أ’سس-تسسÓ-م
ومقامة ألتطرف أإ’رهابي وعلى أ÷الية
أŸسسلمة أن تنفتح على أآ’خرين وُتعّرف
ألذين يجهلون قيم ألتسسامح وألتعايشس أن
أإ’سسÓم يدعو إأ ¤هذه ألصسفات ويشسجب
ألغلو وألتطرف.
على غرأر ما قاله أإ’مام أقتنع أ÷ميع
بضس -رورة ج -ع -ل ت-اري-خ  29ج-ان-في بدأية
ل-ل-م-ح-ب-ة وأل-ت-ع-ارف وأل-تسس-ام-ح وأل-ت-ع-امل
وألتضسحية» ،مقتنع Úحد ألثمالة أن هؤو’ء
ألشسهدأء أحبوأ ترأب هذأ ألبلد وأختاروه
ليكون وطنا لهم وهاهم يضسحون بدمائهم
Óنسسانية و أŸسساوأة.
ل إ

وصسول جثما Êالضسحيت Úا÷زائريت ‘ Úاعتداء كبيك إا ¤ا÷زائر

رابح ـ ـ ـي :ا÷اليـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـة مطالبـ ـ ـة باليقظ ـ ـة و التضضـ ـ ـامن

وصسل جثما ÊالضسحيتÚ
ا÷زائريت ÚاŸتوفيت ،Úالأحد
اŸنصسرم ‘ ،العتداء الإرهابي
الذي اسستهدف اŸركز الثقا‘
الإسسÓمي Ãقاطعة كبيك (كندا)
صسباح اأمسش ،اإ ¤ا÷زائر بحضسور
عائلتيهما واأقاربهما.

وي -ت -ع -ل -ق أ’أم -ر ب-الضس-ح-ي-ت Úع-ب-د أل-ك-رË
حسس- -ان أŸول- -ود ب -ت -اري -خ  20م -اي -و 1975
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م -ة و خ -ال -د ب-ل-ق-اسس-م-ي
أŸولود بتاريخ  18يناير  1957با◊رأشس.
وقد ” تÓوة سسورة ألفا–ة على أروأح
ألضسحيت.Ú

وأكد أ’أم Úألعام لوزأرة ألشسوؤون أÿارجية
حسس- -ان رأب- -ح- -ي أل -ذي ك -ان ح -اضس -رأ ل -دى
وصسول أ÷ثمان Úأإ ¤مطار هوأري بومدين
ألدو‹ (أ÷زأئر ألعاصسمة) أن «ألسسلطات
أ÷زأئ- -ري- -ة أت- -خ- -ذت ج- -م- -ي -ع أ’إج -رأءأت
ألضس - -روري- -ة ’إع- -ادة أ÷ث- -م- -ان Úأإ ¤أرضس
أل -وط -ن وذلك ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع “ث -ي -ل -ي-ت-ن-ا
ألديبلوماسسية وكذأ مع ألسسلطات ألكندية».
و دعا رأبحي أ÷الية أ÷زأئرية أŸقيمة
‘ أÿارج أإ« ¤أŸزي- - -د م- - -ن أل- - -ي - -ق - -ظ - -ة
وأل - -تضس - -ام - -ن» .و أب - -رز ‘ ه - -ذأ ألسس- -ي- -اق
«أل -تضس -ام -ن أ÷اد» أل -ذي عÈت ع -ن -ه ت-لك
أ÷الية حيال هذه ألظروف ،معتÈأ أن هذأ

قام بها ا÷يشش والدرك ﬁاربة للجرÁة

توقيف مهرب Úوحجز ﬂدرات وجهازي كشضف عن اŸعادن

«الشسعب» ‘ إأط - -ار ت - -أامÚ
أ◊دود وﬁارب- - - - - - -ة أ÷رÁة
أŸن-ظ-م-ة ،وع-ل-ى إأث-ر ع-مليات
م- -ن- -فصس- -ل- -ة ن -ف -ذت ب -ك -ل م -ن
ت-ل-مسس-ان وتيسسمسسيلت/ن.ع،2.
يوم  03فيفري  ،2017أوقف
ع-ن-اصس-ر أل-درك أل-وط-ن-ي تسس-ع
(Œ )09ار ﬂدرأت وحجزوأ
ك- -م- -ي- -ة م- -ع -تÈة م -ن أل -ك -ي -ف
أŸع- -ال -ج ُت -ق -در بسس -ب -ع -ة ()07
قناط Òوتسسعة وعشسرين ()29
ك -ي -ل -وغ -رأم-ا .ف-ي-م-ا ” ح-ج-ز
( )2077وح - -دة م - -ن ﬂت- -ل- -ف
أŸشس -روب -ات Ãعسس-ك-ر/ن.ع2.

 20°ا÷زائر

عنابة

لو ١٤٣8 ¤هـ اŸوافق لـ  0٥فيفري 20١٧م
الأحد  08جمادى ا أ

رسض ـال ـ ـة
كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا

 23°ا÷زائر

 18°وهران

17°

وألوأدي/ن.ع.4.
وبÈج ب - -اج- -ي ﬂت- -ار/ن.ع6.
وإأليزي/ن.ع ،4.ضسبطت مفارز
ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ،ث-م-ا)08( Ê
م -ه -رب Úوح -ج -زت شس -اح-ن-تÚ

( )02وم -رك -ب -ة رب -اع-ي-ة أل-دف-ع
و( )6600ل Îمن ألوقود و()04
م -ول -دأت ك -ه-رب-ائ-ي-ة وج-ه-ازي
( )02كشسف عن أŸعادن و()04
مطارق ضسغط.

وفية Ÿواقفها
لنسسانيــــــــة
ا إ

م -ن شس -اأن-ه أن «ي-ق-وي م-ك-ان-ة أ÷ال-ي-ة أل-ت-ي
تعيشس بعيدأ عن ألوطن و يعزز عÓقاتها
وأرتباطها با÷زأئر».
وأضساف قائ« Óكما ندين بشسدة أ’إرهاب
وندعو أÛتمع ألدو‹ أإ ¤ألتضسامن أكÌ
فاأك Ìمن أجل مكافحة ظاهرة أ’إرهاب
وم- -ع- -ادأة أ’إسسÓ- -م وأإ ¤ت- -وف Òأل- -ظ- -روف
للتعايشس ب Úألشسعوب وأ◊ضسارأت من أجل
مصسلحة أ’إنسسانية جمعاء».
ووري جثما Êعبد ألكر Ëحسسان و خالد
ب -ل -ق -اسس -م ألÌى مسس -اء أمسس ع -ل-ى أل-ت-وأ‹
بسس -ط -اوأ‹ وأ◊رأشس حسس -ب -م -ا ع-ل-م ل-دى
عائلة ألفقيدين.

لول
تو‘ ،يوم أامسش ،رشسيد خلواطي الرئيسش ا أ
للرابطة الوطنية لكرة القدم ،عن عمر يناهز 80
سسنةÃ ،سستشسفى بني مسسوسش،بعد أان نقل إاليه يوم
الثÓثاء اŸاضسي على جناح السسرعة.
وبهذأ تكون أأ’سسرة ألرياضسية أ÷زأئرية قد فقدت أحد
أŸسسÒين أأ’كفاء ألذين خدموأ كرة ألقدم بصسرأمة وحب
لهذه ألرياضسة ألشسعبية رقم وأحد ‘ بÓدنا ..و بقي ‰وذجا
للعمل أŸتقن ‘ تسسي ÒأŸهام ألتي أوكلت له ‘ كرة ألقدم .
و عرف ألفقيد بعمله ألكب Òو تفانيه ‘ خدمة كرة ألقدم
على مسستوى أأ’ندية و بالضسبط بنادي أ–اد ألعاصسمة ألذي
حمل ألوأنه كÓعب و مسس ،Òقبل أن يتو ¤رئاسسة ألرأبطة
ألوطنية لكرة ألقدم ‘ عام . 1995
وقد كان مسسÒأ بالفريق ألعاصسمي ألعريق أ–اد أ÷زأئر
على مرت ،Úأأ’و ¤عامي  1976و  1977و ألثانية ‘  1992و
 .. 1993و ق -دم خ -دم -ات ج -ل -ي-ل-ة ل-ه-ذأ أل-ف-ري-ق أل-ذي ك-ان
‰وذجا ‘ ألتسسي Òو عرف مرور ألعديد من أŸدربÚ
أأ’كفاء بالفريق و كذأ ألÓعب ÚأŸميزين ألذين أعطوه
طابعا ‘ أللعب أ÷ميل و أسستقطاب أآ’’ف من أأ’نصسار و
أÙب Úللون Úأأ’حمر و أأ’سسود .
و Áكن ألقول أن ألعائلة ألكبÒة لكرة ألقدم أ÷زأئرية
كانت تعÎف با◊ب ألكب Òألذي يوليه أŸرحوم خلوأطي
لهذه ألرياضسة و معرفته أ÷يدة ÿبايا تسسي Òكرة ألقدم و
عÓقاته ألطيبة مع أŸسسÒين و ألصسحافي Úحيث ترأسس
ألرأبطة ألوطنية لكرة ألقدم ‘ عام  ، 1995و يعد من ضسمن
أأ’عضساء أŸؤوسسسس Úلهذه ألهيئة ألتي قام بها بعمل كب.. Ò
و كان يتوأصسل مع ألصسحافي Úبشسكل أحÎأ‘ و يقدم كل
ألتفاصسيل عن تسسي Òهيئته للبطولة ألوطنية ..
و عمل Ÿدة عام ÚبإاخÓصس معت Èعلى رأسس ألرأبطة قبل
أن يتم حلّها ،على غرأر أ’–ادية بعد إأقصساء أŸنتخب
ألوطني ‘ تصسفيات مونديال .. 1998
وعاد خلوأطي على رأسس ألرأبطة ألوطنية لكرة ألقدم ‘
عام  1998عندما كان أŸرحوم ﬁمد ديابي على رأسس
ألفاف ،لكنه أسستقال بعد أشسهر معدودة من توليه أŸهمة .
و أŸرحوم خلوأطي من موأليد  4ديسسم 1936 Èبدلسس،
حيث كان ’عبا ثم مسسÒأ بنادي أ–اد ألعاصسمة ،حيث
أمضسى إأجازته أأ’و ¤كÓعب ‘ عام  1950و أرتقى ‘
أأ’صسناف بهذأ ألفريق ألعاصسمي ،قبل أن يصسبح مسسÒأ ‘
نفسس ألنادي بدأية من عام  ،1965ثم أصسبح رئيسسا للنادي .
و عرف ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة مشساكل صسحية و كان يتلقى
ألعÓج Ãصسلحة أمرأضس ألقلب للمسستشسفيات ،لكن ذلك ⁄
Áنعه من ألتوأصسل مع أصسدقائه ألذين يسستقبلهم ‘ منزله
باسستمرأر حيث يكن له أ÷ميع أ’حÎأم ألكب. Ò
Óشسارة  ،فإان فقيد ألرياضسة أ÷زأئرية سسيوأرى ألÌى
ول إ
أليوم ÃقÈة سسطاوأ‹ ..
«اإنا لله و اإنا اإليه راجعون»

حامد .ح

«رادي ـ ـوز» تتضض ـ ـامن م ـ ـع عائل ـ ـة التلمي ـ ـذ اŸرح ـ ـوم بوكرم ـ ـ ـة

«الشسعب» وفية لتقاليدها
التضسامنية ومواقفها
النسسانية ،تنقلت جمعية
«راديوز» برئاسسة قادة شسا‘ اإ¤
سسكيكدة ‘ زيارة تضسامنية
ﬁملة Ãسساعدة مادية لعائلة
التلميذ اŸغتال موؤخرا بوكرمة
كمال.
أجوأء مؤوثرة وقفت عليها أ÷معية
ببيت ألعائلة ،ألتي  ⁄تسستوعب بعد
ف-ك-رة ف-ق-دأن-ه-ا ’ب-ن-ه-ا أل-غ-ا‹ ،ل-ك-ن
إأÁانها بقضساء ألله وقدره خفف من
حجم ألفاجعة.
وأل - -دة أŸرح - -وم ك - -م - -ال ،شس- -ك- -رت
«رأدي - -وز» ع - -ل - -ى ه - -ذه أ’ل- -ت- -ف- -ات- -ة
وأŸسس -اع-دة ،م-ن ج-ه-ت-ه ق-دم رئ-يسس

ج -م -ع -ي -ة رأدي -وز ق-ادة شس-ا‘ ،ب-اسس-م
ألشسبيبة أ÷زأئرية و‡ثلي أÛتمع
أŸد ،Êخالصس تعازيه لعائلة بوكرمة
شس- - -اك - -رأ أŸوأط - -ن ألسس - -ك - -ي - -ك - -دي
وألسس -ل -ط -ات أÙل -ي-ة ع-ل-ى وق-وف-ه-ا
وتضسامنها مع عائلة ألتلميذ كمال ‘
ه -ذأ أل -ظ -رف ألصس -عب ،م -ت -م-ن-ي-ا ‘
ن - -فسس أل- -وقت أن ي- -ت- -ح- -ل- -ى أول- -ي- -اء
ألتÓميذ بروح أŸسسؤوولية وألوقوف
أل- -دأئ- -م ب- -ج- -انب أب -ن -ائ -ه -م أ’ن -ه ‘
أ◊ق -ي -ق -ة ب -عضس أل-ع-ائÓ-ت ت-ت-ح-م-ل
جزءأ من أŸسسؤوولية فيما يحدث من
عنف لفظي وجسسدي ب Úألشسباب.
كما كانت وجهة رأديوز إأ ¤أŸقÈة
أين قرأت ألفا–ة على روح ألفقيد
ألتلميذ بوكرمة كمال ‘ جو مؤوثر

مفعم بالدعاء وألرجاء.
وÃا أن زيارة رأديوز إأ ¤سسكيكدة
ت- -زأم- -نت م- -ع ع- -ودة أل -ت Ó-م -ي -ذ إأ¤
مقاعد ألدرأسسة بعد جو مضسطرب
صس- -احب ع -م -ل -ي -ة أ’غ -ت -ي -ال،أه -دت

ج-م-ع-ي-ة رأدي-وز وÃسس-اع-دة م-ت-عامل
أل -ه -ات -ف أل -ن -ق -ال م -وب -ي -ل -يسس ل-وأزم
رياضسية للمؤوسسسسة ألÎبوية ألتي كان
يدرسس فيها ألتلميذ أŸرحوم كمال.

