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يشس - -رف ،وزي- -ر اÛاه- -دي- -ن
ال-ط-يب زي-ت-و ،Êع-لى ملتقى
وط - -ن - -ي ح - -ول «ال - -ت - -ج - -ارب
ال - - -ن - - -ووي - - -ة ال- - -ف- - -رنسس- - -ي- - -ة
ب- - -الصس- - -ح- - -راء ا÷زائ - -ري - -ة»
بو’ية اإليزي ،و ذلك يومي
 12و  13فيفري ا÷اري.

ڤرين ‘ زيارة عمل
إأ ¤تيسسمسسيلت

17255

وأ‹ يشسرف على دورة تكوينية للصسحافي› ‘ Úال ألبيئة بتيبازة

يشسرف عبد القادر وا‹ وزير اŸوارد اŸائية والبيئة ،غدا اÿميسس ،بتيبازة على
دورة تكوينية ‘ ›ال البيئة للصسحافي ÚاŸهتم Úبهذا القطاع ا◊يوي ا◊سساسس.
وتهدف الدورة التي تنظم بدار البيئة من قبل اŸرصسد الوطني للتكوين البيئي
ل -رف-ع ق-درات ا’عÓ-م-ي Úوت-ع-زي-ز م-ع-ارف-ه-م ‘ ت-ن-اول ه-ذا
ال -ق -ط -اع ال-ق-لب ال-ن-ابضس لÓ-ق-تصس-اد ا’خضس-ر أاح-د
بدائل اÙروقات.

كيفية حماية
أÛاهدين إأبان ألثورة

أأسسبوع ثقا‘ تخليدأ
لشسهدأء ألثورة باŸدية

يÎاأسس ،وزي - - - -ر ا’تصس- - - -ال
ح-م-ي-د ڤ-ري-ن ،ح-ف-ل اإح-ي-اء
اليوم العاŸي لÓإذاعة ،يوم
 13ف- -ي -ف -ري ا÷اري ،ب -دار
ال-ث-ق-اف-ة م-ول-ود ق-اسسم نايت
ب - - - -ل - - - -ق - - - -اسس - - - -م ،ب- - - -و’ي- - - -ة
تيسسمسسيلت.

مهرجانات إأحياء
توأتي يجتمع
بن حمو
ينظم ،اŸتحف الوطني للمجاهد بالتنسسيق مع
اإح -ي -اء ل -ل -ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لشس-ه-ي-د ،ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة
يلتقي مديريات اÛاهدين و اŸتاحف ا÷هوية ،اللقاء ليوم ألشسهيد بڤاŸة مشسعل الشسهيد– ،ت اإشسراف وا‹ اŸدية ،ا’أسسبوع بأاعضساء
ا÷ماعي اŸوسسع رقم  ،132غدا ،و قد خصسصس –ي-ي ،اŸن-ظ-مة الوطنية ال-ث-ق-ا‘ و ال-ت-اري-خ-ي – 17ت شس-ع-ار «م-ع-ا ل-ت-واصس-ل
ﬁافظي ال -ل-ل--قظ- --اه-ء-وŸرو بض- -س-عوضعس «-ه -ك-مي-اف-ل -ي-ب -ةعضح-سم-اوي-فةكا اÛا◊ه-صس -داي-رن ’28أب-ل-ن-ل-اي-ءوالمشاس-ل-ه-ودطانء،يالل-لشذسكهيردى ،ا ل’أشسج-هي-داالء ال-لل-ثحو-رف-اة الظتع-حل-ريىرذياكة-روةتاكلرشس-ه-ÁاداءÛا»هت-دخ-يل-هيا.دا أŸكتب
حزب ألكرأمة اŸضسروب عاإلب-ي- -ه- - -م- -اأ-اثننااءل- -ا- - -Ÿ- -ع -ا-ثر - - - -ك- -اŸ- -وطروةقة سسانŸةص،ساودفذكةرلـى8ت1اأسفسييفسسرهاي ،مبتنن كظيلم م -رع-ا-لس- -س -يى-امل اسسف--ات-عت--اةح0ا’3أ:س0س1-ب-وصعس-ابل--اث-حق--ااÃ،‘،اعل--هي--ودم ،ألوطني لأÓفانا
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ا◊زب بالعاصسمة.
يشس-ارك اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ب-داي-ة م-ن ال-ي-وم ،ب-ال-ق-اه-رة ‘ ،أاشس-غ-ال ال-ل-ج-ن-ة
التحضسÒية اŸكلفة بإاعداد وثيقة ا’جتماع التي سستصسدرعن اŸؤو“ر الثا ÊللŸÈان
العربي ورؤوسساء اÛالسس والŸÈانات العربية ،حسسب ما أافاد به بيان من اÛلسس.
‘
«
،
ة
وجاء ‘ البيان أان اÛلسس يشسارك ،يومي  08و  09فيفري ا÷اري ،بالقاهر
ي-ن-ظ-م ،م-رك-ز ال-ف-ن-ون و ال-ث-ق-اف-ة ،ب-قصسر
ن
ع
ر
‚ح اأعوان وحدة ا◊ماية اŸدنية لتيزي وزو أاشسغال اللجنة التحضسÒية اŸكلفة بإاعداد وثيقة ا’جتماع التي سستصسد
رياسس البحرﬁ ،اضسرة حول رجال حول
ليلة ا’ثن Úاإ ¤الثÓثاء ‘ اإنقاذ  5اأشسخاصس من اŸؤو“ر الثا ÊللŸÈان العربي ورؤوسساء اÛالسس والŸÈانات
ا’أم Òع -ب -د ال -ق -ادر «الشس -ي -خ ﬁم -د ب -ن
م -وت ﬁق -ق ج -راء اسس-ت-نشس-اق-ه-م ل-غ-از اأول اأكسس-ي-د العربية اŸقرر عقده ‘ هذا الشسهر».
الكربون و ذلك على مسستوى بلدية واضسية حسسب
عÓل» ،و ذلك يوم السسبت  11فيفري
وسس -ي -ك -ون اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ‡ث‘ Ó-
بيان ÿلية ا’تصسال التابعة لذات اŸديرية.
ا÷اري ،ع- -ل- -ى السس- -اع -ة 14 : 30
ك -م -ا ت -دخ -لت وح -دة ذات ال -ق-ط-اع ل-دائ-رة ذراع هذه اللجنة برئيسس ÷نة اŸالية واŸيزانية
بعد الزوال.
اŸي - -زان مسس - -اء اأمسس ’إخ - -م - -اد ح- -ري- -ق ›ه- -ول السس- -ي- -د ب- -دة ﬁج -وب ،يضس -ي -ف اŸصس -در
” اأمسس بعنابة نشسر قائمة العائÓت اŸسستفيدة
اŸصس -در Ãن -زل Ãق -ر ب-ل-دي-ة ايث ي-ح-ي م-وسس-ى ذاته.

أÛلسس ألشسعبي ألوطني يشسارك ‘ ألتحضسÒ
للمؤو“ر ألثا ÊللŸÈان ألعربي

ﬁاضسرة حول ألشسيح ﬁمد بن عÓل

إأنفاذ  5أشسخاصس من أإلختناق

فرحة عارمة بعنابة

ضسمن حصسة  980وحدة سسكنية عمومية ايجارية
مركز الذي تسسبب ‘ اإتÓف كمية من ا’أثاث
ل-ف-ائ-دة ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ع-م-ار ب-و’ية عنابة .وصسرحت
وح- -رق اأف- -رشس- -ة حسسب م- -ا اأضس- -اف -ه ذات
باŸناسسبة رئيسسة دائرة ا◊جار فريدة عمرا Êباأن هذه
البيان.
ا◊صس-ة السس-ك-ن-ي-ة اŸوج-ه-ة ل-ت-ل-بية طلبات السسكن اŸسسجلة
بهذه البلدية التي تعد من البلديات الكÈى باإقليم دائرة
ا◊جار اأ‚زت Ãناطق شسعيبة وسسيدي عمار و ا◊جار.
واأوضسحت باأن قائمة اŸسستفيدين ضسبطت بعد –قيقات
اأكد مدير الصسناعة واŸناجم لتيزي وزو م -ع -م -ق-ة وذلك لضس-م-ان ع-دال-ة وشس-ف-اف-ي-ة ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة
ب-ل-ب-اق-ي ع-ب-د ال-رح-ي-م تسس-ج-ي-ل مصس-ا◊ه لـ 4
ت- -وزي- -ع ا◊صسصس السس- -ك- -ن -ي -ة
ة
م -قÎح -ات اسس -ت -ث -م -ار ‘ نشس -اط-ات اق-تصس-ادي-
يفتتح
ا›ÈŸة.
مصس -غ -رة ع -ل -ى مسس -ت-وى ا◊ظ-ائ-ر الصس-ن-اع-ي-ة
الصسالون الدو‹
الصس- -غÒة ا÷اري اإنشس- -اوؤه- -ا ح- -ال- -ي- -ا ع -ل -ى
للÎقية العقارية
تسس -ب -بت ال -ت -ق-ل-ب-ات ا÷وي-ة ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا مسستوى البلديات.
والتهيئة
و’ي -ة ت -يسس -مسس -ي -لت ‘ أاواخ -ر شس -ه -ر ي -ن -اي -ر وت-اأت-ي ه-ذه اŸقÎح-ات اسس-ت-ن-ادا لذات
ال- -ع- -م- -ران- -ي- -ة ،ال- -ي- -وم،
اŸنصسرم ‘ انقطاع الدراسسة ع 82 Èمؤوسسسسة اŸت - - - - - -ح - - - - - -دث ‘ اإط - - - - - -ار ا’إج- - - - - -راء
ب- -قصس- -ر اŸع- -ارضس الصس -ن -وب -ر
تربوية حسسبما علم أامسس لدى خلية ا’تصسال ا’سس -ت -ث-م-اري ا◊ك-وم-ي اŸسس-ت-ح-دث
ال -ب -ح -ريÃ ،شس -ارك -ة اŸه-ن-يÚ
Ÿديرية الÎبية.
موؤخرا الرامي اإ ¤خلق ‘ تراب كل
وق -د ان-ق-ط-عت ال-دراسس-ة ل-فÎات ت-راوحت ب Úب-ل-دي-ة م-ن ا÷م-اع-ات اÙل-ية  ٦7بلغت ديون ديوان الÎفية والتسسي Òالعقاري اŸرق Úال -ب-اح-ث Úع-ن اإع-ط-اء
يوم واحد وتسسعة أايام جراء التسساقط الكثيف
اŸشسكلة ’إقليم الو’ية حظÒة لو’ية أام البواقي اŸسستحقة على مسستأاجريه صسورة اأخرى عن العمران اأك Ìحضسرية وجاذبية.
للثلوج بـ 59مدرسسة ابتدائية و 15متوسسطة وثماÊ
صس -ن -اع -ي -ة صس -غÒة م -ن شس-اأن-ه-ا  1,52مليار د.ج فيما وصسل اŸبلغ اŸسستحق الصس -ال -ون « سس -ي -ب-ي-او  »2017ب - - -ا÷ن - - -اح «ج « ‘ قصس- - -ر
اح -تضس -ان ا’سس -ت-ث-م-ار اŸن-ت-ج لدى ا إ
ثانويات .كما سسجل انهيار قسسمÃ Úدرسسة ابتدائية
’دات العمو مية إا 100 ¤مليون اŸع -ارضس ت -ع -رضس خ Ó-ل -ه Œارب ح ّ-ي -ة م -ن م -ت -ع-ام-لÚ
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بسس -ي -دي ب -وتشس -نت وان -ه -ي -ار ج -دار خ -ارج -ي Ÿت-وسس-ط-ة
للÌوة.
يتطلعون ليكونوا شسركاء ‘ ما تكون عليه اŸدن من صسور
ل - -ذات ال - -دي - -وان شس - -وق- -ي
ببلدية “Óحت .
جمالية سساحرة بعيدة عن اŸراقد.
هبيتة.

أسستثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارأت
–ـ ـ ـ ـ ـ ـت أÛهـ ـ ـ ـ ـر

 82مؤوسسسسـ ـ ـ ـة معطلـ ـ ـة
عـ ـ ـ ـن ألدرأسس ـ ـ ـة

 1.52مليار
مديونية ب Óتسسديد

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

صسالون ألÎقية ألعقارية
وألتهيئ ـ ـ ـ ـة ألعمرأني ـ ـ ـ ـة
بـ«ألصسافكـسس» أليوم

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

»æWh

الربعاء  08فيفري  2017م
المؤافق لـ  11جمادى األولى  1٤38هـ

معزيا عائلة ألفقيد

رئيسس ا÷مهورية يششيد بوطنية وكفاءة اŸرحوم إاسشماعيل حمداÊ
بعث رئيسس أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة ،أمسس ،برقية تعزية لعائلة ألفقيد إأسسماعيل حمدأÊ
أشساد فيها بؤطنية وكفاءة أŸرحؤم.
ج-اء ‘ ب-رق-ي-ة ال-رئ-يسس»ب-ت-أاث-ر ب-ال-غ وأاسشى
شش -دي-د ،ت-ل-ق-يت ن-ب-أا ان-ت-ق-ال الصش-دي-ق ال-ع-زي-ز
اسشماعيل حمدا Êإا ¤رحمة الله وعفؤه ،بعد
عمر طؤيل قضشاه مناضش Óو›اهدا ‘ سشبيل
–رير وطنه ورقيه وازدهاره».
«  ⁄أانسس ولن أانسشى تلك اŸرحلة ا÷ميلة
التي قضشيناها معا ،ول تلك األحاديث التي كنا
نتبادلها ،وكان أاغلبها يدور حؤل كيفية بناء
ا÷زائر ،والسشبيل األفضشل لÎقيتها والنهؤضس
بها ،كانت له ثقة كبÒة ‘ قدرة ا÷زائريÚ
على النجاح ‘ معركة التنمية تفؤق قدرتهم
‘ معركة التحرير ،يدفعهم ‘ ذلك الرغبة ‘
ترقية البÓد ،ورفع التحدي للخروج من دائرة
اليأاسس الذي حاول اŸسشتعمر أان يطؤقهم بها،
وجند لها عبثا كل إامكانياته اإلعÓمية» يقؤل
الرئيسس بؤتفليقة.
‘‘لذلك  -يضشيف الرئيسس ‘ برقيته -كان
رحمه الله يقضشي جل أاوقاته ‘ العمل دون
كلل ول ملل ،ويششجع رفاقه والعامل Úمعه
على اŸثابرة ،وجعل من نفسشه وسشÒته مثÓ
لهم فاتبعؤه وجدوا واجتهدوا ،كان ل يتصشرف
إال إاذا اطمأان للعمل وتثبت من القؤل» يضشيف
رئيسس ا÷مهؤرية.
«رح -م ال -ل -ه الصش -دي -ق اسش-م-اع-ي-ل ،وع-ؤضس
الششعب ا÷زائري فيه خÒا ،فقد كان ششهما،
صشا‘ الطؤية ،صشادق الؤطنية ،ذا كفاءة عالية،
وخلق حميد ،سشÒته صشفحة بيضشاء ليسس فيها
إال كل خ Òوفضشل ،وكل ما يتمنى اŸرء أان
يتصشف به من جميل الفضشائل وحلؤ الششمائل».
وخ-ت-م ال-رئ-يسس ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رق-ي-ت-ه ب-القؤل
«اللهم يا من ل تضشيع عنده الؤدائع إان الراحل
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الرئيسس بوتفليقة يهنئ ا◊اكمة العامة لغرونادا
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة للحاكمة العامة
لغرونادا ،السشيدة سشيسشيل إايÓن فلؤريت لغرونادÃ ،ناسشبة الحتفال بالعيد الؤطني
لبÓدها ،جدد فيها رغبته ‘ العمل معها على تطؤير عÓقات الصشداقة والتعاون بÚ
البلدين.
و كتب الرئيسس بؤتفليقة ‘ برقيته يقؤل «يطيب ‹ ،وبÓدك –تفل بعيدها
الؤطني أان أاتؤجه إاليك ،باسشم ا÷زائر ششعبا وحكؤمة واأصشالة عن نفسشي ،بأاحر
التها Êمرفؤقة بتمنياتي لك Ãؤفؤر الصشحة والسشعادة ،وبالزدهار لششعب غرونادا
الصشديق».
و أاضشاف الرئيسس بؤتفليقة «هذا ،واإنها لفرصشة أاغتنمها لأجدد لك رغبتي ‘
العمل معك على تطؤير عÓقات الصشداقة والتعاون ب Úبلدينا».

سشÓل يسشتقبل وزيرة الطاقة التونسشية

عنا وديعتك عادت إاليك ،فأاكرم اللهم مآابه
وأاجزل ثؤابه ،وبؤئه مكانا يرضشاه ‘ فسشيح
ج -ن -انك م -ع الصش -ا◊ Úم -ن ع -ب -ادك ،وج-ل-ل-ه
ب-رح-م-تك وم-غ-ف-رتك ورضش-ؤانك ،ك-م-ا نسشأالك

أديا مهامهما بتفان وروح أŸسسؤؤولية

ا÷زائر تفقد ششخصشيتّ‡ ÚيزتÚ
فقدت ا÷زائر ششخصشيت Úوطنيت Úمن طينة الكبار ،أامسس،
سشاهم كل واحد منهما على طريقته ‘ بناء دولة اŸؤؤسشسشات
لدارة والتسشي ÒاÙكم اŸبني على أاسشسس سشليمة
وترقية ا إ
Œعل من الصشعؤبات ﬁطة انطÓق للتقؤ Ëوالتقييم .ويتعلق
لمر بالرائد جلؤل خطيب الذي رحل عنا عن عمر يناهز 79
ا أ
سش -ن -ة وه -ؤ ال -ذي سش -اه-م ب-ق-ؤة ‘ احÎاف-ي-ة ا÷يشس وب-ل-ؤغ-ه
اŸك -ان -ة اŸسش-ت-ح-ق-ة وال-ت-ق-دي-ر .ك-م-ا ل-عب اŸرح-ؤم دوره ‘
لدارة ا÷زائرية غداة السشتقÓل.
تأاسشيسس ا إ
لخرى التي رحلت عنا ‘ صشمت هي اسشماعيل
الششخصشية ا أ
لسشبق الذي غادرنا عن عمر يناهز
حمدا Êرئيسس ا◊كؤمة ا أ
 86سشنة .وتؤ ¤حمدا Êوهؤ من مؤاليد  1930بÈج بؤعريريج
وظائف سشامية ‘ الدولة أاداها على أاكمل وجه ،آاخرها رئيسس
ا◊كؤمة من  15ديسشم 1998 Èإا ¤غاية  23ديسشم.1999 È
كما تؤ ¤الفقيد أايضشا رئاسشة ا÷معية ا÷زائرية للعÓقات
الدولية.
تقلد حمدا ÊاŸعروف بالهدوء ‘ عمله وصشاحب Œربة
سشياسشية كسشبها من خÓل “ثيل ا÷زائر ديبلؤماسشيا ‘ فرنسشا
بداية العششرية السشؤداء ،وظائف قيادية منذ السشتقÓل منها
لعÓم بداية من السشتقÓل ،أام Úعام
مسشتششار قانؤ Êلؤزير ا إ
ا◊كؤمة من  1977إا ،1979 ¤مسشتششار برئاسشة ا÷مهؤرية
 1983 - 1980إا ¤جانب “ثيله لبÓدنا سشفÒا ‘ عدد من
الدول السشكندنافية وإاسشبانيا.
ويشش -ه -د ل -ل-ف-ق-ي-د ال-ذي ت-ؤ ¤رئ-اسش-ة ا◊ك-ؤم-ة ‘ م-رح-ل-ة
حسشاسشة من تاريخ البÓد ضشمن السشتقرار حبه للحؤار والتفتح
ضش -م -ن احÎام اŸؤؤسشسش -ات الشش-رع-ي-ة وال-ق-ان-ؤن .اتسش-م ب-ه-ذه
اŸؤاصش -ف -ات ك -اسش-ب-ا Œرب-ة ث-ري-ة ن-ت-ي-ج-ة ‡ارسش-ة سش-ي-اسش-ي-ة
لخر اŸتطاول على ا÷زائر أايام العششرية
ميدانية أاقنعت ا آ
لخ -رى غÒ
 Óي -روج ل -لصش -ؤرة ا أ
السش- -ؤداء وخ -روج -ه ع -ل -ى ا Ÿأ
النمطية اŸلصشقة ببÓدنا ‘ تلك ا◊قبة التي كان يششغل فيها
صشفة سشفÒا للبÓد بباريسس ،رادا Ãنطق سشؤي على ا◊مÓت
Óسشف
لرهاب وأاعطته وجها إانسشانيا ل أ
اŸسشعؤرة التي بيضشت ا إ
بÎديد عبارة «من يقتل من؟»
لطار نّؤه عبد القادر بن صشالح رئيسس ›لسس
‘ هذا ا إ
ÓخÓصس للؤطن.
المة بخصشال الراحل معتÈا أانه مثال ل إ
وقال بن صشالح معزيا عائلة الفقيد إان الراحل قضشى جّل
حياته ‘ تؤ‹ اŸسشؤؤوليات واŸهام السشامية باقتدار وتؤاضشع
يعÎف له من عرفؤه بصشفات اŸسشؤؤول واŸثقف وبصشفاء
سشريرته وثراء مسشÒته.
من جهته ،أابرز رئيسس اÛلسس الششعبي الؤطني ﬁمد
العربي ولد خليفة خصشال الفقيد حمدا Êالذي يؤارى الÌى
بعد ظهر اليؤم ÃقÈة العالية ،وأانه يعد اŸثال ا◊ي ‘
السشتقامة وحب الؤطن» .
وقال ولد خليفة معزيا أاسشرة الراحل كان ◊مدا Êا◊ضشؤر
اŸميز ‘ اŸششهد السشياسشي ،نبيل الششمائل واÿصشال .تششهد
ل - -ه سشÒت - -ه ال - -نضش- -ال- -ي- -ة بصش- -دق- -ه ‘ أاداء ال- -ؤاجب و–م- -ل
اŸسشؤؤوليات.

فنيدسس بن بلة

اللهم أان تنزل السشكينة ‘ قلؤب جميع أافراد
أاسشرته وأاقاربه وﬁبيه ،وأان تؤفيهم األجر Ãا
صشÈوا ،وت -ع -ؤضش -ه -م خÒا ف-ي-م-ا ف-ق-دوا ،إانك
سشميع ›يب الدعاء».

وفاة اÛاهد جلول خطيب

تؤ‘ أÛاهد جلؤل خطيب
أŸع -روف ب -اسس -م أل -رأئ-د ج-ل-ؤل
عن عمر ناهز  79عاما ،حسسب
ما علم لدى أقاربه أمسس.
قد أاششاد رئيسس ا÷مهؤرية عبد
ال -ع -زي -ز ب -ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،أامسس ،ب-رق-ي-ة
ت -ع -زي -ة ل -ع -ائ-ل-ة ال-ف-ق-ي-د اÛاه-د
جلؤل خطيب أاششاد فيها بؤطنية
وكفاءة اŸرحؤم.
وكان جلؤل خطيب اŸؤلؤد ‘ 8
أاك-ت-ؤب-ر  1936ب-ا÷زائ-ر ال-عاصشمة
م -ن -اضش  Ó-ف -ذا ‘ سش -ب-ي-ل ال-قضش-ي-ة
الؤطنية .كما سشاهم الرائد جلؤل
‘ احÎاف - -ي- -ة ج- -يشس ال- -ت- -ح- -ري- -ر
الؤطني وششارك بفعالية ‘ تأاسشيسس
ال- -دول- -ة واإلدارة ا÷زائ -ري -ة ب -ع -د
السشتقÓل.
ت- - - -ق- - - -ل- - - -د اŸرح- - - -ؤم ،غ - - -داة

أسستقبل ألؤزير أ’ول عبد أŸالك
سس Ó- - -ل ،أمسس ،وزي- - -رة أل- - -ط- - -اق- - -ة
وأŸن - -اج - -م وأل - -ط- -اق- -ات أŸت- -ج- -ددة
ألتؤنسسية هالة شسيخ روحؤ ،حسسب
م- -ا ج- -اء ‘ ب- -ي- -ان Ÿصس- -ال- -ح أل- -ؤزي -ر
’ول.
أ أ
وت -ط-رق ال-ط-رف-ان خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء
ال -ذي حضش -ره وزي -ر ال -ط -اق-ة ن-ؤر ال-دي-ن
بؤطرفة إا ¤التعاون الثنائي خاصشة ‘
›الت ال -ت -ح -ك -م ‘ ال -ط -اق-ة وت-ط-ؤي-ر
الطاقات اŸتجددة ،ششملها اتفاق “ت

اŸصش-ادق-ة ع-ل-ي-ه ب-ا÷زائ-ر ال-عاصشمة ‘
ي -ؤل -ي-ؤ Ã 2009ن -اسش -ب -ة اج-ت-م-اع ÷ن-ة
ال -ط -اق -ة اŸششÎك -ة ،حسشب م -ا أاوضش-ح-ه
نفسس اŸصشدر.
لول
وأاضش - -اف ال - -ب - -ي - -ان أان ال - -ؤزي- -ر ا أ
وال-ؤزي-رة ال-ت-ؤنسش-ي-ة ات-ف-ق-ا على «ضشرورة
البحث عن كل الؤسشائل والفرصس التي
تسشمح بتدعيم تبادل اÈÿات وŒسشيد
مشش - -اري - -ع ال - -ت - -ع - -اون ا÷دي - -دة و“تÚ
عÓقات التعاون ب Úالطرف› ‘ Úال
الطاقة و الصشناعة اŸنجمية».

..ويسشتقبل وزير الششؤوون اÿارجية الزامبي

السشتقÓل ،عدة مناصشب سشامية،
م - -ن - -ه - -ا م - -نصشب أام Úع - -ام وزارة
الدفاع الؤطني وأام Úعام رئاسشة
ا÷مهؤرية ثم كاتب الدولة للؤظيف
العمؤمي واإلصشÓح اإلداري.
ك -م -ا ت -ق -ل -د م -نصشب وا‹ ولي -ة
باتنة وقسشنطينة و وهران.
وخ Ó-ل مشش-ؤاره ،شش-غ-ل ال-ف-ق-ي-د
ج - -ل - -ؤل خ - -ط - -يب م - -نصشب سش- -فÒ
باألرجنت Úوإاسشبانيا.

عقب لقائه وفد ليبي بقيادة بشس Òزويك

مسشاهل  :ا÷زائر ملتزمة بالتسشوية السشياسشية لأÓزمة

أاكد وزير الششؤؤون اŸغاربية وال–اد
اإلفريقي وجامعة الدول العربية عبد
ال - -ق - -ادر مسش - -اه - -ل ،أامسس ،ب - -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصش -م -ة ،ال -ت -زام ا÷زائ-ر Ãؤاصش-ل-ة
ج- -ه- -ؤده- -ا ال -رام -ي -ة إا ¤دع -م اŸسش -ار
األ‡ي م -ن أاج -ل ال -تسش -ؤي -ة السش-ي-اسش-ي-ة
Óزم -ة ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،حسشب ب-ي-ان ل-ؤزارة
ل -أ
الششؤؤون اÿارجية.
عقب لقاء مع وفد ليبي هام Áثل
–ال -ف األح -زاب السش -ي -اسش -ي -ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
بقيادة علي بشش Òزويك ،أاكد مسشاهل «
اسش -ت -ع -داد ب Ó-دن -ا Ÿؤاصش -ل -ة ج-ه-ؤده-ا
الرامية إا ¤دعم اŸسشار األ‡ي من
أاجل تسشؤية األزمة الليبية».
من جهة أاخرى ،ذكر الؤزير ب «
أاسشاسشيات اŸؤقف الثابت للجزائر التي
تسش -ع -ى م -ن أاج -ل ال -ت -ؤصش -ل إا ¤تسش-ؤي-ة
Óزمة ‘ ليبيا من خÓل حؤار
سشياسشية ل أ

وطني يششمل جميع األطراف الليبية
بعيدا عن كل تدخل خارجي» حسشب
نفسس البيان.
وي -أات -ي ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-ذي ي-ن-درج ‘
إاط- - - -ار اŸشش- - - -اورات م- - - -ع األط - - -راف
والشش- -خصش- -ي- -ات وال- -ق- -ادة السش -ي -اسش -يÚ
الليبي Úحؤل التطؤرات األخÒة للؤضشع
‘ ليبيا لسشيما على الصشعيد السشياسشي
واألم - -ن - -ي Ãب- -ادرة م- -ن ه- -ي- -ئ- -ة األ·
اŸت - -ح - -دة ب - -ع- -د ال- -ل- -ق- -اءات األخÒة
اŸنظمة على ضشؤء جهؤد ا÷زائر من
أاجل ا◊ؤار الليبي.
وخلصس البيان أانه من جهتهم « قدم
أاعضش -اء ال -ؤف -د ال -ل -ي -ب -ي ال-ذي-ن أاشش-ادوا
بجهؤد ا÷زائر من أاجل التؤصشل إا¤
ال -تسش -ؤي -ة السش -ي-اسش-ي-ة ‘ إاط-ار الت-ف-اق
ال -ل -ي -ب-ي اŸؤق-ع ‘  17ديسش -م2015 È
عرضشا حؤل الؤضشع السشائد ‘ بلدهم».

’ول عبد أŸالك
أسستقبل ألؤزير أ أ
سس Ó-ل ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس-م-ة ،وزي-ر
ألشس-ؤؤون أÿارج-ي-ة أل-زأم-ب-ي هاري
ك - -ا’ب - -ا ،أل- -ذي ي- -ق- -ؤم ب- -زي- -ارة إأ¤
أ÷زأئر ،حسسبما أفاد به بيان Ÿصسالح
’ول.
ألؤزير أ أ
وبعد أان أاعربا عن «ارتياحهما» لتطؤر
العÓقات الثنائية ‘ ﬂتلف اÛالت
ات -ف -ق اŸسش -ؤؤولن ع -ل -ى «ت -ع -زي-زه-ا أاكÌ
انطÓقا من إارادة مششÎكة ‘ اإعطاء دفع
جديد لتعاونهما» ،يضشيف ذات اŸصشدر.
و‘ ه -ذا الصش -دد أال -ح ال -ط -رف-ان ع-ل-ى

ضش-رورة ال-ع-م-ل ع-ل-ى اسش-ت-كشش-اف ﬂتلف
فرصس التعاون الثنائي ‘ إاطار «أاهداف
واضشحة».
و لدى تطرقهما إا ¤اŸسشائل اإلقليمية
والدولية تبادل الطرفان وجهات النظر
حؤل «اŸلفات ذات الهتمام اŸششÎك
يضشيف البيان.
وج-رى ه-ذا السش-ت-ق-ب-ال ب-حضش-ؤر وزي-ر
الدولة وزير الششؤؤون اÿارجية والتعاون
ال-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ووزي-ر الشش-ؤؤون
اŸغ -ارب -ي -ة وال–اد اإلف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة
الدول العربية عبد القادر مسشاهل.

رئيسس دبلؤماسسية زأمبيا

نتطلع إا« ¤تفعيل» عÓقاتنا مع ا÷زائر
أك-د رئ-يسس دب-ل-ؤم-اسس-ي-ة زأمبيا هاري
كا’با ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،على
رغ- -ب- -ة ب- -ل- -ده ‘ «ت- -ف -ع -ي -ل»ع Ó-ق -ات -ه -ا
«أل - -ت- -اري- -خ- -ي- -ة» م- -ع أ÷زأئ- -ر ‘ شس- -ت- -ى
أÛا’ت.
‘ تصش -ري -ح ل -ؤأاج ل -دى وصش -ؤل -ه إا ¤م-ط-ار
ه -ؤاري ب -ؤم -دي -ن أاوضش -ح ك -الب-ا ق-ائ« Ó-ت-ع-د
زي-ارت-ي إا ¤ا÷زائ-ر ف-رصش-ة سش-ان-ح-ة ل-ت-ف-ع-يل
العÓقات التي تربط بلدي وا÷زائر».
ب -ع -د ت-ط-رق-ه إا ¤ال-عÓ-ق-ات «ال-ت-اري-خ-ي-ة»
القائمة ب Úزامبيا وا÷زائر ،ركز كالبا على
أاه-م-ي-ة «ت-ع-زي-ز» ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ية ‘ ششتى

اÛالت بالنسشبة للبلدين.
وي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ب-ل-دي-ن «ب-إاع-ادة
–يﬂ »Úتلف التفاقات اÈŸمة بينهما ‘
.2010
وكانت ا÷زائر و زامبيا قد وقعتا ‘ مايؤ
 2010على العديد من اتفاقات التعاون الثنائي
اŸت- -ع- -ل -ق -ة Ãخ -ت -ل -ف ›الت و ق -ط -اع -ات
النششاط ‘ ختام أاششغال الدورة األو ¤للجنة
اıتلطة ا÷زائرية-الزامبية.
وكان ‘ اسشتقبال كالبا لدى وصشؤله Ãطار
ه -ؤاري ب -ؤم -دي -ن وزي-ر ال-دول-ة وزي-ر الشش-ؤؤون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة.
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اأ’ربعاء  0٨فيفري  2017م
الموافق لـ  11جمادى اأ’ولى  143٨هـ

أاششغال اللجنة الثنائية للطاقة ا÷زائر-تونسس:

اسستعداد جزائري لتلبية الطلب التونسسي من غاز البÎول اŸميع
اتفاق على دعم ششركة ““نوميد““ وتوسشيع نششاطها إا ¤خارج البلدين

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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طلعي من وهران :دخول خط السسكة ا◊ديدية
أارزيو-وهران حيز ا’سستغÓل هذا اأ’سسبوع

لشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل
أاع-ل-ن وزي-ر ا أ
بوجمعة طلعي ،أامسس ،بوهران ،عن الششروع
لسشبوع القادم ‘ اسشتغÓل اÿط ا÷ديد
ا أ
ل - -لسش - -ك - -ة ا◊دي - -دي- -ة ال- -راب- -ط ب Úأارزي- -و
ووهران.
وسسيضسمن هذا اÿط الرابط ب Úأارزيو ووهران
مرورا باÙقن على مسسافة  40كلم رحلت Úيوميا،
حسسبما علم Ãناسسبة زيارة عمل للوزير إا ¤و’ية
وهران.
وسس -ي -ت -م رب -ط ه -ذا اŸشس -روع ’ح -ق -ا ب-ب-ط-ي-وة
والعيايدة على طول  5كلم ،حسسبما أابرزه اŸدير
ال-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-دراسسات ومتابعة إا‚از
ا’سس -ت -ث -م -ارات ‘ السس -كك ا◊دي -دي -ة ع -ز ال-دي-ن
ف -ري -دي خ Ó-ل ت -ق -د Ëع -رضض ل -ل -وزي-ر ل-ع-دد م-ن
مشساريع السسكك ا◊ديدية ا÷اري تنفيذها بو’ية
وهران.
ويتعلق اأ’مر Ãشسروع مسسجل منذ ربع قرن
وانطلق ‘ سسنة  2011عﬁ Èور اÙقن-أارزيو
( 3,7كلم) وعرف توقف لعدة مرات بسسبب على
وج -ه اÿصس -وصض صس -ع -وب -ات ت -ت-ع-ل-ق Ãشس-اك-ل ن-زع
اŸلكية حسسبما أاشس Òإاليه.
وقد ” ا’نتهاء كلية من Œسسيد هذا اŸشسروع

الذي طاŸا انتظره سسكان أارزيو والقرى اÛاورة
وسسيدخل حيز ا’سستغÓل ‘ اأ’يام القادمة كما أاشسÒ
إاليه.
وسس -يسس -ت -غ -ل ه-ذا اÿط ‘ م-رح-ل-ة أاو ¤ل-ن-ق-ل
اŸسسافرين الذين ” توف Òلهم ﬁطة جديدة
للقطار أاشسرف على تدشسينها الوزير أامسض الثÓثاء.
ويتعلق اأ’مر Ãنشسأاة جميلة بثÓثة طوابق تضسم
Óﬁت Œاري -ة وم -ك -اتب إاداري -ة وجسس -ر رصس -ي-ف
Óشسارات.
للمسسافرين ونظام عصسري ل إ

 59سشنة بعد ›ازر سشاقية سشيدي يوسشف

انعقدت ،أامسس ،با÷زائر ،أاششغال اللجنة
الثنائية ا÷زائرية-التونسشية برئاسشة وزير
ال- -ط- -اق -ة ن -ور ال -دي -ن ب -وط -رف -ة وال -وزي -رة
ال -ت -ونسش -ي -ة ل -ل -ط -اق -ة واŸن -اج -م وال -ط-اق-ات
اŸتجددة هالة ششيخ روحو.
“حور هذا ا’جتماع الثنائي الذي يقام دوريا منذ
عدة سسنوات حول كيفية تعزيز التعاون الطاقوي بÚ
البلدين ’سسيما فيما يتعلق بتزويد تونسض بغاز البÎول
اŸميع.
و‘ هذا اÿصسوصض أاكد بوطرفة للصسحافة ‘
نهاية هذا ا’جتماع الذي عقد ‘ جلسسة مغلقة بأان
الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسس-وي-ق وت-وزي-ع اŸواد النفطية
““ن- -ف- -ط- -ال““ “لك اإ’م- -ك- -ان- -ي -ات ل -ت -زوي -د ا◊دود
التونسسية بكميات أاك Èمن غاز البÎول اŸميع.
وقال ‘ هذا اÿصسوصض““ نحن مسستعدون لتلبية
كل طلبات تونسض (من غاز البÎول اŸميع) ولرفع
الكميات اŸزودة““.

ومن جهة أاخرى ،اتفق ا÷انبان على تدعيم
الشس-رك-ة اıت-ل-ط-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ““نوميد““
التي ” إانشساؤوها ‘  2003بالشسراكة ب› Úمع
Óنشسطة النفطية
سسوناطراك واŸؤوسسسسة التونسسية ل أ
وت -وسس -ي-ع نشس-اط-ه-ا إا ¤خ-ارج اأ’راضس-ي ا÷زائ-ري-ة
والتونسسية.
وتنشسط هذه الشسركة أاسساسسا ‘ التنقيب وإانتاج
النفط والغاز ‘ ا÷زائر وتونسض.
كما درسض ا÷انبان خÓل ا’جتماع الذي جرى
بحضسور مسسؤوول ÚوخÈاء من قطاع الطاقة من
البلدين إامكانية وكيفية “ديد عقود تصسدير الغاز
إا ¤أاوروبا ع Èأانبوب الغاز اŸوجه من ا÷زائر إا¤
إايطاليا مرورا باأ’راضسي التونسسية.
ويتعلق اأ’مر -يضسيف بوطرفة -بتمديد العقود
ال-ت-ي ت-رب-ط سس-ون-اط-راك ب-الشس-رك-ة اإ’ي-طالية إايني
والتي تنتهي ‘  2017و.2019
ويشسكل التحكم ‘ الطاقة والطاقات اŸتجددة

وكذا التكوين وتسسي ÒاŸوارد البشسرية فرصسا أاخرى
للشسراكة الطاقوية ب Úا÷زائر وتونسض حسسب وزير
الطاقة الذي أاكد بأان نتائج هذا ا’جتماع تثبت بأان
العÓقات ب Úالبلدين ‘ ““مسستوى عال““.
ومن جانبها وصسفت الوزيرة التونسسية العÓقات
ب Úالبلدين ‘ ›ال الطاقة ““باŸميزة““ ،مؤوكدة
بأان ““ا÷زائر كانت وسستظل أاهم شسريك طاقوي
لتونسض““.
وعÈت شس -ي -خ روح-و ع-ن اه-ت-م-ام-ه-ا ب-ال-ن-م-وذج
ا÷زائ-ري ل-ت-ط-وي-ر ال-ط-اق-ات اŸت-جددة خصسوصسا
وأان بÓدها تطمح إا ¤إانتاج  30باŸائة من الطاقة
عن طريق الطاقات اŸتجددة ‘ آافاق .2030
وقالت ‘ هذا اÿصسوصض ““ اŸنوال اŸتبع ‘
ا÷زائ -ر ي -ع -ت -م -د ع-ل-ى اŸشس-اري-ع ال-كÈى ‘ حÚ
ت -ع -ت -م-د ت-ونسض ع-ل-ى مشس-اري-ع أاصس-غ-ر ( )...و ل-ه-ذا
ات -ف -ق -ن -ا أان ي -ك -ون ه-ن-اك ت-ع-اون وشس-راك-ة ‘ ه-ذا
اÛال““.

بوششوارب يتحادث مع وزيرة الطاقة التونسشية

أاهمية تطوير الشسراكة ب Úالبلدين ‘ قطاع اŸناجم

أاك -د وزي -ر الصش-ن-اع-ة واŸن-اج-م ،ع-ب-د
السشÓم بوششوارب ،أامسس ،لدى اسشتقباله
وزي -رة ال -ط -اق -ة واŸن -اج -م ال -ت -ونسش-ي-ة،
ه -ال -ة شش -ي -خ روح -و ،أان-ه سش-ي-ت-م ت-ف-ع-ي-ل
الششراكة ب Úا÷زائر وتونسس ‘ ›ال
اŸن -اج -م خ -اصش-ة ‘ اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة،
حسشب بيان للوزارة.
ق- -ال ب- -وشس- -وارب خÓ- -ل ﬁادث- -ات- -ه م- -ع ال -وزي -رة
التونسسية إان ““ا÷زائر وتونسض تربطهما عÓقات قوية
ومتنوعة سسنعمل على تفعيلها من خÓل مشساريع ()...
تخلق الÌوة ومناصسب عمل لشسباب البلدين““.
وأاضس -اف ال -وزي-ر أان-ه سس-ي-ت-م ب-دء ال-ع-م-ل ‘
تطوير العÓقات الثنائية ‘ ›ال اŸناجم
خاصسة ‘ اŸناطق ا◊دودية للبلدين بالنظر

إا ¤توفرها على الكث Òمن اŸوارد اŸعدنية.
وأاك -د ال -ط -رف -ان ع -ل -ى ضس -رورة اسس -ت-غÓ-ل

‘ زيارة عمل و تفقد إا ¤البليدة

اŸؤوه Ó-ت ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ال-ت-ي “ي-ز اŸن-اط-ق
ا◊دودية ““لبعث شسراكة جديدة““ تهتم بتثمÚ
اŸوارد اŸنجمية اŸتوفرة وÿلق نشساطات
صس -ن -اع-ي-ة وخ-دم-ات-ي-ة دائ-م-ة ح-ول اŸشس-اري-ع
الكÈى ،حسسب بيان الوزارة.
و‘ هذا اإ’طار اتفق الوزيران على إادراج
التعاون والشسراكة ‘ قطاع اŸناجم أ’ول مرة
‘ أاع- -م- -ال ال- -ل -ج -ن -ة ال -ع -ل -ي -ا اŸشسÎك -ة و‘
اÙادث -ات ال -ت -ي ت -ه -ت -م ب-ت-ط-وي-ر ال-عÓ-ق-ات
ا’قتصسادية وفق ذات اŸصسدر.
ك-م-ا ات-ف-ق-ا أايضس-ا ع-ل-ى ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-ب-اد’ت
وتثم ÚاÈÿة البشسرية للبلدين ‘ اÛال
اŸن -ج -م -ي وت-ط-وي-ر ال-عÓ-ق-ات ب Úال-وك-ا’ت
اŸنجمية ،حسسب نفسض اŸصسدر.

وا‹ يح ـ ـذر من تبذي ـ ـر ﬂـ ـزون اŸيـ ـاه و يدع ـو إا ¤ترشسيـ ـد اسستعماله ـ ـا

كشش -ف وزي -ر اŸوارد اŸائ-ي-ة و ال-ب-ي-ئ-ة
ع -ب -د ال -ق -ادر وا‹ ،أامسس ،ع -ل -ى ه-امشس
اŸلتقى الوطني حول البيئة ،عن ارتفاع
مسشتوى ﬂزون اŸياه بالسشدود إا71 ¤
Óمطار
ب-اŸائ-ة ،ج-راء ال-ك-م-ي-ات اŸه-مة ل أ
ال -ت-ي تسش-اق-طت ن-ه-اي-ة الشش-ه-ر اŸاضش-ي و
مطلع ششهر فيفري ا÷اري.

ألبليدة :لينة ياسسمÚ
حذر الوزير وا‹ ،خÓل زيارة عمل و تفقد
إا ¤و’ية البليدة ،من أان ينعكسض هذا الكم
اŸهم من اıزون للمياه ‘ التبذير و عدم
اق -تصس -اد اŸاء ،و إاه -م-ال مشس-ك-ل ال-تسس-رب-ات،
التي قد –دث من ح Úآ’خر و حتى خÓل
موسسم ا◊رارة ،ملمحا إا ¤أان ا÷زائر تقع ‘
منطقة جغرافية غ Òمتزنة من حيث معد’ت
التسساقط ،و هو ما يسستدعي التسسي Òا◊كيم
لهذا اŸورد ا◊يوي ،الذي نبني عليه حياة
اŸواطن واقتصسادنا وزراعتنا .
واعÎف لدى اختتام اŸلتقى الوطني حول
ال -ب -ي -ئ -ة ،أان ت -وج -ي -ه -ات رئ -يسض ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة حول اŸوارد اŸائية ،سسمحت برفع
نسسبة و مقدار توزيع اŸياه لفائدة اŸواطن،Ú
من  1.2مليار م Îمكعب إا 3.6 ¤مليار مÎ
مكعب ،و أان اآ’فاق اŸرجوة حسسب التخطيط

ا◊كيم لسسياسسة رئيسض ا÷مهورية ،تتجه نحو
–قيق أافضسلية أاك ‘ Èاسستقطاب اŸياه ،و
تطمح اıططات اŸسسجلة إا ¤الوصسول إا¤
 12مليار م Îمكعب ،مع ا◊رصض و اأ’همية
ال-ب-ال-غ-ة ل-ب-ن-اء سس-دود مسس-ت-ق-ب-ل-ية تصسل بطاقة
اسستيعاب أاك. È
و بشسأان اÙيط و ا◊فاظ على البيئة،
ج -دد ال-ت-أاك-ي-د ،ع-ل-ى ضس-رورة ا’ه-ت-م-ام ب-ه-ذا
الشس- -أان ،بشس -ك -ل ك -ب Òو ح -ي -وي ،خ -اصس -ة و أان
العا ⁄أاصسبح يفرضض على ا÷ميع ا’Œاه نحو
اقتصساد يعرف بـ ““ ا’قتصساد اأ’خضسر ““  ،مبني
ع -ل -ى ح -م -اي-ة اÙي-ط ا’ي-ك-ول-وج-ي م-ن ك-ل
السسموم و اıاطر اŸلوثة له ،يسسمح بالعيشض
و اإ’نتاج ‘ أاجواء سسليمة بيئية خالية من أاي

سسموم .
وقال ‘ هذا الصسدد ،إان حملة الشسهادات
اŸؤوهلة اليوم هم معول يرّكز عليهم ‘ بناء
ه -ذه ا’ق -تصس -ادي -ات ال -ن -ظ -ي -ف -ة و الصس -دي-ق-ة
ل -ل -ط -ب -ي -ع -ة ،و إان اإ’دارة و ال -وصس-اي-ة ع-م-وم-ا
›Èة على تقد Ëلهم كل العون و التشسجيع ،و
أاكد ‘ خضسم عرضسه ،بأان نحو  25أالف سسجل
Œاري ،أاصسحابها كلهم مؤوهلون ‘ تخصسصض
إاعادة رسسكلة النفايات ،و دعا إاطارات قطاعه
إا ¤ت -ق -د Ëك -ل ال -دع-م ل-ك-ل صس-احب مشس-روع
ب-ي-ئ-وي ،ل-تشس-ج-ي-ع ا’سس-ت-ث-م-ار ‘ ه-ذا الشس-أان
البيئي اŸهم و ا◊يوي .
و شس -دد وا‹ ‘ خضس -م ال -ت -وصس -ي -ات ال -ت -ي
خ -لصض إال-ي-ه-ا اÛت-م-ع-ون ،ع-ل-ى م-دار ي-ومÚ
كامل Úمن النشساط  ‘ ،ورشسات“ ،حورت
ح -ول ال-ت-حسس-يسض ال-ب-ي-ئ-ي و ال-ت-ط-وع م-ن أاج-ل
–سس Úاإ’طار اŸعيشسي للمواطن ،و حماية
اŸوارد اŸائية و دور السسلطات اÙلية و
اÛت-م-ع اŸد Êو الشس-راك-ة ال-ت-ف-اع-ل-ي-ة ف-يما
ب -ي -ن -ه -م ‘ ه -ذا الشس -أان ،ع-ل-ى ا’ه-ت-م-ام Ãا
خلصض إاليه اÛتمعون وأامر بأان يتم ا’هتمام
ب -ه -ذه ال -ت -وصس -ي -ات و ال-ع-م-ل ب-ه-ا مسس-ت-ق-ب، Ó-
لتحقيق بيئة سسليمة خالية من اıاطر ،يكون
اŸواطن فيها و اÛتمع اŸد Êعلى السسواء ،
جنودا و شسركاء ‘ الفعل البيئوي ،لتحقيق
تنمية مسستدامة و نظيفة .

عندما تنتصسر قيم ا◊رية على اإ’رهاب الفرنسسي

–ي- -ي ا÷زائ- -ر وت- -ونسس ،ال -ي -وم ،ذك -رى
ع -زي -زة ع -ل -ى ق-ل-وب الشش-ع-ب Úت-ؤورخ ل-فÎة
ح-اسش-م-ة م-ن ال-ت-اري-خ ال-ت-ح-رري الذي غطى
لف-ريقي،
ب-ق-ي-م-ه ال-نضش-ال-ي-ة ع-ل-ى الشش-م-ال ا إ
وسشوق لقيم –ررية دونت بأاقÓم من ذهب،
ان- -ت- -ف- -اضش- -ة شش- -عب أاقسش- -م أان ي- -ح- -رر أارضش- -ه
ويعيشس السشيادة التامة ‘ ربوعها.

سسوق أهرأسس :ألعيفة سسمÒ
اليوم نقف وقفة إاجÓل وإاكبار أ’ولئك اأ’بطال
الذين حملوا على عاتقهم أامانة –رير الوطن ،و’
ي -نسس -ى الشس -عب ا÷زائ -ري ال -ه -ب -ة الشس-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي
سس- -ان- -دت اÛاه- -دي -ن ع -ل -ى الشس -ري -ط ا◊دودي
وتوغل العدوان الفرنسسي إا ¤الÎاب التونسسي –ت
غطاء ““حق اÓŸحقة ““ إ’خماد لهيب ثورة –دت
اآ’لة ا’سستعمارية وقالت بكلمة واحدة ’ للمسستعمر
على أاراضسينا بعد اليوم ““ ليختلط الدم ا÷زائري
بالدم التونسسي وا÷Óد واحد ،دون أان يعي أان هذه
اأ’مة هي واحدة وما اÿطوط ا◊دودية سسوى
خطوط وهمية رسسمها ا’سستعمار ‘ ذهنه وأالغاها
شسعبا البلدين أامام وحدة اŸصس Òووحدة العدوان
والظلم .
ي-ؤورخ أاسس-ت-اذ ال-ت-اري-خ ب-ج-ام-ع-ة ﬁم-د الشسريف
مسساعدية ولد أاحمد عبد القادر لهذه اŸرحلة
ا◊اسسمة –ت شسعار قوتنا ‘ وحدتنا ومصسÒنا ’
Áكن أان يفصسل –ت أاي مسسمى كان ،نحن بحاجة
ماسسة اليوم أاك Ìمن أاي وقت مضسى أ’ن ندعم هذه
القيم النبيلة ‘ نفسسية الشسعب.Ú
عاد عبد القادر ل«الشسعب““ إا ¤أاهم كرونولوجيا
اأ’حداث قائ «: Óإان العدوان كان عبارة عن ذريعة
لقطع الذراع الذي “ده تونسض للثورة ا÷زائرية،
ك -ق -اع -دة خ -ل -ف -ي -ة ل-عÓ-ج ا÷رح-ى و“ري-ر اŸؤون
والسس Ó-ح ،سس -ب -ق ال -قصس -ف ا÷وي لسس-اق-ي-ة سس-ي-دي
يوسسف عدة –رشسات فرنسسية على القرية لكونها
ن- -ق- -ط- -ة اسس -ت -ق -ب -ال ÷رح -ى وم -ع -ط -وب -ي ال -ث -ورة
التحريرية ،وتوالت ا’عتداءات عليها بعد اضسطرار
السسلطات الفرنسسية –ت تأاث Òضسغط القيادات
ال -عسس -ك -ري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ب-ا÷زائ-ر اع-ت-م-اد أاسس-ل-وب
جديد للقضساء على معاقل الثوار ا÷زائري.““Ú
العدوان وقع –ت غطاء ““حق اÓŸحقة ““..
وق -ع ا’ع -ت -داء ا÷وي مسس -ت -ه-دف-ا سس-اق-ي-ة سس-ي-دي
يوسسف اآ’منة ،و ⁄يكن هذا الهجوم أاول خرق
ل - -لÎاب ال - -ت - -ونسس - -ي ،و’ أاول صس - -دام م- -ع ا÷يشض
ال- -ف- -رنسس- -ي ،ب -ل ك -ان حسسب اŸصس -ادر ال -ت -ونسس -ي -ة
ا’عتداء الرابع والثمان Úعلى السسيادة التونسسية
منذ اسستقÓلها عام .1956
‘ حدود السساعة ا◊ادية عشسرة وخمسض دقائق
من يوم السسبت  ٨فيفري  ،195٨وهو يوم السسوق
اأ’سس-ب-وع-ي-ة ،أاق-دمت ط-ائ-رة اسس-ت-كشس-اف-ي-ة وإاح-دى
عشسرة طائرة مقنبلة وسست طائرات أاخرى ،وثماÊ
طائرات من نوع  Mistralعلى اخÎاق اÛال
ا÷وي التونسسي ،وهاجمت طوال سساعة وعشسرين
دق-ي-ق-ة ق-ري-ة سس-ي-دي ي-وسس-ف ال-ت-ونسس-ي-ة ،واŸن-ج-م
اÙاذي لهاﬂ ،لّفة –ت اأ’نقاضض مائة وثÓثÚ
قتي Óوأاربعمائة جريح حسسب بيان سسفارة فرنسسا
بتونسض يوم  26فيفري ،وكان من ب Úهؤو’ء :نسساء
وأاطفال أاغلبهم من التÓميذ ،كما أاصسيبت ثÓث
سسيارات شسحن تابعة للصسليب اأ’حمر الدو‹ كانت
بصس -دد ت -وزي -ع اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة ،واÓŸبسض ع -ل-ى
السسكان ،وعلى الÓجئ Úا÷زائري ،Úإا ¤جانب
تهد Ëجزء كب Òمن بنايات القرية ،منها مائة
وثÓ- -ث -ون مسس -ك -ن -ا ،وخ -مسس -ة وث -م -ان -ون م -ت -ج -را،
ومدرسستان ،إا ¤جانب تهد Ëبنايات مدنية.
و–ضس- -ر و’ي- -ة سس -وق اه -راسض ب -رن -ا›ا ث -ري -ا
إ’حياء هذه الذكرى اÛيدة –ت شسعار ““حتى ’
ننسسى  ““..واسستذكارا لهذا ا◊دث اŸفصسلي من
تاريخ الثورة التحريرية اÛيدة ،ودفعا للمصسÒ
اŸشسÎك للشسعب Úا÷زائري قدما نحو عÓقات
أام ‘ Ïظل الشسراكة ا◊دودية التي –تم إاحياء

قيم التكافل والتعاون.

بن حبيلسس :السساقية ﬁطة لأÓخوة والتضسامن

اع- -تÈت رئ- -يسس- -ة ال- -ه Ó-ل اأ’ح -م -ر ا÷زائ -ري
الذكرى  59أ’حداث سساقية سسيدي يوسسف الدموية،
مرجعا وشسعلة لتقوية اأواصسر اأ’خوة ب Úالشسعب،Ú
ووف -اء م -ن-ا كشس-ع-ب Úلشس-ه-داء السس-اق-ي-ة ،داع-ي-ة إا¤
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ه -ذه ال-رواب-ط وت-دع-ي-م-ه-ا أاكÌ
خاصسة ‘ ظل تنامي ظاهرة اإ’رهاب الدو‹ التي
اسستفحلت ‘ السسنوات اأ’خÒة وباتت تهدد الدول
الشسقيقة.
ودعت ب- -ن ح- -ب- -ي- -لسض إا ¤ال- -ع -ن -اي -ة ب -ال -ت -اري -خ
اŸشسÎك ،وجعله مرجعيا للتعاون والتنسسيق اأ’مني
وا’قتصسادي والتجاري والوقوف با–اد ‘ وجه
كل ما يهدد اسستقراراŸنطقة.
أاكدت بن حبيلسض أان ا÷زائر تعت Èأارضض العمل
التطوعي اإ’نسسا ÊخÓل اأ’زمات ،مشسÒة إا ¤أان
 37ب- -اŸائ -ة م -ن اÿدم -ات الصس -ح -ي -ة اŸق -دم -ة
بتمÔاسست سسنة  2016اسستفاد منها رعايا أافارقة
م - -ن دول السس - -اح - -ل واأن اŸريضض ال- -ذي ’ Áك- -ن
عÓجه هناك ينقل ع Èالطائرة إا ¤مسستشسفيات
ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ك-م-ا أان ال-ع-م-ل-ي-ات ال-تضسامنية
واإ’نسسانية التي قام بها الهÓل اأ’حمر ا÷زائري
‘ العديد من الدول لقيت اسستحسسانا كبÒا من طرف
عدة جهات دولية ،داعية إا ¤عدم تقز Ëدور الهÓل
أ’نه يعت Èإاهانة Ÿؤوسسسسيه ومن ضسحوا من أاجله.
وأاشسارت رئيسسة الهÓل اأ’حمر ا÷زائري ‘
حديثها إا ¤ضسرورة دعم الشسعوب اŸسستعمرة على
غرار فلسسط Úوالصسحراء الغربية.
وب -ع -دم -ا دعت ا÷م -ع -ي -ات أ’ن ت -ك -ون م-ك-م-ل-ة
Ûه -ودات ال-دول-ة أاع-ل-نت ب-ن ح-ب-ي-لسض أان-ه سس-ي-ت-م
إانشس - - -اء فضس - - -اء ب - - -اسس - - -م ““أاصس - - -دق - - -اء ال - - -هÓ- - -ل
اأ’حمر ا÷زائري““ وهو فضساء غ Òرسسمي يجمع
اŸراجع الدينية والتاريخية والثقافية ويكون –ت
شسعار (الثقافة ‘ خدمة اإ’نسسانية) من أاجل ضسمان
ع -م -ل تشس -ارك -ي ج-واري Ÿؤوسسسس-ة ال-هÓ-ل اأ’ح-م-ر
ا÷زائري ‘ اأ’وسساط ا’جتماعية وتدعيم العمل
التضسامني.
وك - -انت ال - -زي - -ارة ف - -رصس - -ة ل - -ت - -دشس ÚاŸرك- -ز
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي واإ’غ- -اث- -ة ب -ع Úسس -ي -ن -ور ب -ب -ل -دي -ة
اŸشس -روح -ة ،ي -ق -ع ب -ن -ق -ط-ة سس-وداء ع-ل-ى ال-ط-ري-ق
الوطني رقم  16اŸؤودي إا ¤و’ية عنابة واŸعروف
بكثافة تسساقط الثلوج ،يضسم وحدة صسحية وروضسة
Óطفال وورشسة خياطة وﬂزن للمواد الغذائية
ل أ
واأ’ف - -رشس- -ة وم- -أاوى بـ  15سس -ري -ر ،ح-يث اع-تÈت-ه
ت -ك -م -ل -ة Ûه -ودات ال -دول -ة ال -رام -ي -ة إا ¤ت -ن-م-ي-ة
اŸناطق ا◊دودية.
ك- -م- -ا أاع- -طت أايضس- -ا إاشس- -ارة ان- -طÓ- -ق ق- -اف -ل -ة
مسساعدات لفائدة  100عائلة من ا÷الية ا÷زائرية
اŸق -ي -م -ة ب -ال -ك -اف وت -ونسض وع -دد م -ن ال-ع-ائÓ-ت
التونسسية وذلك بحضسور وا‹ الو’ية عبد الغني
ف -ي  ،‹Ó-ال -ق-اف-ل-ة تضس-م م-واد غ-ذائ-ي-ة وب-ط-ان-ي-ات
وأاف- -رشس- -ة م- -ق- -دم- -ة م -ن ط -رف ال -ه Ó-ل اأ’ح -م -ر
ا÷زائ -ري ل -ف-ائ-دة ه-ذه ال-ع-ائÓ-ت خ-اصس-ة ‘ ظ-ل
اأ’جواء الشستوية الباردة وموجة اأ’مطار والثلوج
التي شسهدتها اŸنطقة.

أأ’ربعاء  ٠٨فيفري  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ١١جمادى أأ’ولى  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يوم برŸا Êحول التعديÓت الدسشتورية بعد سشنة من تطبيقها

ولد خليفة :إاصسÓحات كÈى تعّزز الدÁقراطية وتقوي دولة اŸؤوسسسسات
لداء الوظيفي للطبقة السشياسشية ورفع مسشتوى اŸششاركة ‘ النتخابات
تدعيم ا أ
لنسشان صشمام أامان أامام الهزات
لوح :منظومة ا◊ريات وحقوق ا إ

أاكد،أامسس ،رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني ﬁمد العربي ولد خليفة ،أان ““ القرارات اŸوضشوعية للتعديÓت الدسشتورية
تؤوكد حرصس رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة على تكريسس الدÁقراطية ‘ بÓدنا““ وهو ما Œلى بعد مرور سشنة على
لختام الطيب لوح ““إان التعديÓت مسشاهمة أاسشاسشية ‘ تعزيز البناء الوطني
التعديÓت ‘ ،ح Úقال وزير العدل حافظ ا أ
وتعزيز مسشارات بناء دولة ا◊ق والقانون““.

ألعدد
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فريال بوششوية
تزأمن مرور ألسضنة أأ’و ¤عن ألتصضويت على ألدسضتور ‘ صضيغة معدلة ” إأقرأرها ‘ ألعام
 ، ٢٠١6وألتحضض ÒلÓنتخابات ألتشضريعية أŸقررة يوم ألرأبع ماي أŸقبل– ،سضبا للفÎة
Óقلية ‘ ألŸÈان لتشضكل منعرجا
ألتشضريعية ألثامنة ،ألتي تتميز أسضاسضا بتكريسس مكتسضبات ل أ
‘ ألعمل ألتشضريعي.
ألدسضتور ألذي صضوت أعضضاء ألŸÈان بغرفتيه ،عليه قبل سضنة بعد أسضتدعائهم من قبل
رئيسس أ÷مهورية ،يقود Ÿرحلة جديدة قياسضا إأ ¤أŸكتسضبات ألتي تضضمنها وألتي جاءت
“اشضيا مع أŸسضتجدأت ،وهو يؤوسضسس دون شضك لعمل مغاير “اما ’سضيما ‘ ألشضق أŸتعلق
بعمل ألŸÈان ألذي تعزز بحق أإ’خطار وأŸبادرة بقوأن ،Úما يجعله منفردأ ويرتقي
با÷زأئر إأ ¤مصضاف ألدول ألقليلة ألتي تضضمن هذه أŸكتسضبات ألتي تعزز عمل أŸعارضضة
‘ ألŸÈان.
Óقليات أحد أأ’سضباب ألرئيسضية ألتي جعلت أحزأب أŸعارضضة
ويكون ألدسضتور وما كرسضه ل أ
تشضارك بقوة ‘ أ’سضتحقاقات ألتشضريعية ،ألتي تبدأ أليوم أول مرحلة منها ،ويتعلق أأ’مر
بانطÓق مرأجعة ألقوأئم أ’نتخابية’ ،سضيما وأن بعضس أأ’حزأب مثلما هو ألشضأان بالنسضبة
للتجمع من أجل ألثقافة وألدÁقرأطية ،ألذي قاطع طبعة  ، ٢٠١٢عكسس أأ’حزأب أŸنتمية
إأ ¤ألتيار أإ’سضÓمي ألتي ورغم تخندقها ‘ أŸعارضضة ،إأ’ أنها حريصضة على أŸشضاركة ‘ كل
أ’نتخابات.
وإأذأ كانت أŸعارضضة ‘ وقت سضابق ،قد أشضتكت من أأ’غلبية ألتي –كم سضيطرتها على
ألŸÈان ،وهو أمر منطقي قياسضا إأ ¤ألنتائج أÙرزة ‘ أ’نتخابات ،فإانه ’ حجة لها أليوم
بعد إأقرأر عدة موأد على غرأر أŸادة  99مكرر ،ألتي تنصس على “تع ““أŸعارضضة ألŸÈانية
بحقوق “كنها من أŸشضاركة ألفعلية ‘ أأ’شضغال ألŸÈانية وأ◊ياة ألسضياسضية’ ،سضيما منها
حرية ألرأي وألتعب Òوأ’جتماع ،وأ’سضتفادة من أإ’عانات أŸالية أŸمنوحة للمنتخب‘ Ú
ألŸÈان وأŸشضاركة ألفعلية ‘ أأ’شضغال ألتشضريعية ،وأŸشضاركة ألفعلية ‘ مرأقبة عمل
أ◊كومة ،و“ثيل مناسضب ‘ أجهزة غرفتي ألŸÈان ،وإأخطار أÛلسس ألدسضتوري طبقا
أ’حكام أŸادة  ،١66وأŸشضاركة ‘ ألدبلوماسضية ألŸÈانية““ ،إأ ¤جانب ““تخصضيصس كل غرفة
من غرفتي ألŸÈان جلسضة شضهرية Ÿناقشضة جدول أعمال تقدمه ›موعة أو ›موعات
برŸانية من أŸعارضضة““.

اÙللون و اŸتتبعون للششأان السشياسشي:

جÓل بوطي
تصشويرﬁ :مد آيت قاسشي

قال ولد خليفة إأن تكريسس ألدÁقرأطية من
خÓل ترقية حقوق أإ’نسضان وضضماناتها وجعل
أŸشض -ارك-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة أسض-اسس أ◊ك-م وألضض-اب-ط
للمشضروعية ألسضياسضية““ ،مضضيفا أن ““ألتعديل دعم
أسضتقÓلية ألقضضاء وضضمن أك Ìحقوق أŸوأطنÚ
وعزز مسضارأت بناء دولة أ◊ق وألقانون““.
تصضريح ولد خليفة جاء لدى أفتتاحه ،أمسس،
أشض -غ -ال ي -وم ب -رŸا Êن -ظ -م-ه أÛلسس ألشض-ع-ب-ي
أل -وط -ن -ي ح -ول ““أه -دأف ون -ت -ائ -ج أل -ت -ع -دي Ó-ت
أل -دسض -ت -وري -ة ‘ ح -اضض-ر أ÷زأئ-ر ومسض-ت-ق-ب-ل-ه-ا““
ب-ال-ن-ادي أل-وط-ن-ي ل-ل-ج-يشس ب-ال-ع-اصض-م-ة ،بحضضور
أعضض- -اء م- -ن أ◊ك -وم -ة وق -ان -ون -ي Úوأك -ادÁيÚ
و‡ث- -ل- -ي أ÷يشس وأأ’م- -ن أ÷م- -ارك وه- -ي- -ئ -ات
أÛتمع أŸد.Ê
ويأاتي تأاكيد وخليفة على أهمية ألتعديÓت
أل-دسض-ت-وري-ة ب-ع-د م-رور سض-ن-ة ع-ل-ى ه-ذه أل-وث-يقة
أŸنبثقة عن أإ’صضÓحات ألشضاملة ،مشضÒأ إأ¤
أن مسضاهمة رئيسس أ÷مهورية تشضمل إأحدأث
ن -هضض -ة وط -ن -ي -ة وم -وأط -ن -ي -ة ل -ل -ج -زأئ-ر و–ق-ق
للموأطن عزته وكرأمته وتعزز للدولة مناعتها
وه-ي-ب-ت-ه-ا ول-ل-م-ج-ت-م-ع وح-دته و“اسضكه ،بقناعة
رأسضخة Ãبادئ ثورة نوفم ÈأÛيدة.
وق -ال ول -د خ -ل-ي-ف-ة إأن أ÷زأئ-ر شض-ه-دت م-ن-ذ
بدأية أأ’لفية ألثالثة –و’ت بنيوية كÈى من
أج -ل إأح -دأث ط -ف -رة ن -وع -ي-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وي-ات
ألسضياسضية وألقانونية وأ’قتصضادية وأ’جتماعية
وألثقافية وألدبلوماسضية ،حيث فتحت ورشضات
كÈى إ’صضÓح وعصضرنة هياكل ألدولة ،إأصضÓح
ألعدألة ،إأصضÓح أŸنظومة ألÎبوية ،فضض Óعن
إأصضÓحات هيكلية ‘ منظومة ألتعليم ألعا‹.
ت -ؤوك -د أل -ق -رأءأت أŸوضض -وع -ي -ة ل -ل-ت-ع-ديÓ-ت
أل -دسض -ت -وري -ة حسضب ول -د خ -ل-ي-ف-ة ح-رصس رئ-يسس
أ÷مهورية على تكريسس ألدÁقرأطية من خÓل
ت- -رق- -ي- -ة ح- -ق- -وق أإ’نسض -ان وضض -م -ان -ه -ا ،وج -ع -ل
أŸشض -ارك-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة أسض-اسس أ◊ك-م وألضض-اب-ط
للمشضروعية ألسضياسضية ،وكذأك عن طريق تأاكيد
أل -فصض -ل ب Úألسض -ل -ط -ات ب-ج-ع-ل ألŸÈان أل-ق-لب
ألنابضس للدÁقرأطية ألوطنية بعمله ألتشضريعي
وألرقابي وÃسضاهمته ومبادرأته ألهادفة لتعزيز
منطق ألدولة.
ول -دى ح -دي-ث-ه ع-ن أه-م-ي-ة أل-ت-ع-ديÓ-ت ع-ل-ى
أŸسضتوى ألقضضائي قال ولد خليفة إأنها مكنت
م -ن أسض -ت -ق Ó-ل -ي -ة أل-قضض-اء ل-يضض-م-ن أك Ìح-ق-وق
أŸوأط- -ن Úوي- -ع- -زز مسض- -ارأت ب- -ن- -اء دول -ة أ◊ق
وألقانون بشضكل يقوي أŸناعة ألهيكلية للدولة
وÁنح ألبناءأت ألوظيفية للمجتمع مزيدأ من
أ’سضتقرأر وألطمأانينة ،موضضحا أن ““ألتعديÓت
شض -ك-لت ح-ل-ق-ة ف-اصض-ل-ة ‘ ب-ن-اء ›ت-م-ع ب-ه-وي-ت-ه
أ÷ام -ع -ة وأصض -ول-ه أل-رأسض-خ-ة –ق-ي-ق-ا أ’ه-دأف
ثورتنا ألتحريرية““.
وع -رج رئ -يسس أل -غ -رف -ة ألسض -ف -ل-ى ع-ل-ى أل-دور
أ’ق - -تصض - -ادي أل - -ذي ج - -اءت ب- -ه أل- -ت- -ع- -ديÓ- -ت
ألدسضتورية ألتي  ⁄تكتف بالشضق ألسضياسضي فقط،
م -ؤوك -دأ أن -ه-ا رأعت شض-روط أل-ع-دأل-ة أل-ت-وزي-ع-ي-ة

وألتضضامن ألوطني وتسض ÒأŸوأرد وأ’إمكانات
ب-ع-قÓ-ن-ي-ة ورشض-اد لضض-م-ان أسض-ت-دأم-ة أ’سض-ت-ثمار
وأ’عمار Ãا يضضمن أسضتمرأر ألطموح ’رتقاء
أ÷زأئر Ÿصضف ألدول ألفاعلة أسضÎأتيجيا.
و‘ هذأ أإ’طار تشضجع ألتعديÓت ألقطاعÚ
ألعام وأÿاصس على تنمية ألثورة ألوطنية وتنويع
مصض -ادره -ا ،وت -وف Òم -ن -اصضب ألشض -غ-ل وأل-ت-ح-رر
أل-ت-دري-ج-ي م-ن أ’ع-ت-م-اد أسض-اسض-ا ع-ل-ى م-دأخ-ل
أÙروقات ،وكذأ وأإ’سضرأع ‘ توسضيع ألقاعدة
ألصضناعية وألعناية بالفÓحة وأÿدمات وألتحكم
‘ تكنولوجيات أإ’عÓم وأ’تصضال باعتبارها من
أدوأت عصضرنة أ’قتصضاد وأإ’دأرة ألعامة.
كما كان للتعديÓت ألدسضتورية ألتي “ت ‘
ألسض -اب -ع ف -ي -ف-ري م-ن ألسض-ن-ة أŸاضض-ي-ة أث-ر ع-ل-ى
أŸسضتوى أإ’قليمي وألدو‹ من حيث مسضاهمتها
‘ أÿي -ارأت أإ’سضÎأت -ي -ج -ي-ة ‘ ج-ع-ل أ÷زأئ-ر
أسض-ت-ث-ن-اء ع-رب-ي-ا وإأف-ري-ق-ي-ا م-ن ح-يث أ’سضتقرأر
وأأ’م -ن ،ح -يث أشض -ار ول -د خ -ل -ي-ف-ة أن أل-ت-ق-اري-ر
ألدولية حول أإ’رهاب تثبت أن أ÷زأئر باتت
مرجعا ‘ مكافحة ألتطرف ألعنيف و‰وذجا
فعا’ ‘ صضناعة أ’سضتقرأر وحل ألنزأعات عن
طريق أŸصضا◊ة ألوطني.
و‘ ه- -ذأ أÿصض -وصس أك -د ول -د خ -ل -ي -ف -ة دور
أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشض -ع -ب-ي ‘ أسض-ت-ق-رأر أل-دول-ة
و‚احه ‘ ألعمليات ألوقائية وأ’سضتباقية مع
أŸؤوسضسضات أأ’منية أأ’خرى ،موضضحا أن هدف
ألتعديÓت وكل ألقوأن Úألعضضوية ألتي أعتمدها
ألŸÈان هو تعزيز أأ’دأء ألوظيفي Ÿوؤسضسضات
أ÷م- -ه- -وري- -ة وأل -رف -ع م -ن مسض -ت -وى أŸشض -ارك -ة
ألسض- -ي- -اسض- -ي -ة ل -ل -م -وأط -ن ‘ Úأ’سض -ت -ح -ق -اق -ات
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،م -ؤوك -دأ أن -ه -ا سض -ت -ن -ظ -م بشض-روط
وضضمانات إأضضافية أقرها ألدسضتور.
من جهته ،قال وزير ألعدل حافظ أ’ختتام
ألطيب لوح ‘ مدأخلته إأن أ÷زأئر تفتخر أليوم
ب -ال -ت -ع-ديÓ-ت أل-دسض-ت-وري-ة أل-ت-ي وسض-عت ه-امشس
حريات وحقوق أإ’نسضان على أرضس ألوأقع و⁄
Œعل منها شضعارأت جوفاء على غرأر بعضس
أل-دول أŸت-ق-دم-ة أل-ت-ي ت-ت-ب-اه-ى ب-الدÁقرأطية،
ح -يث ق -امت ب -ال -تضض-ي-ي-ق ع-ل-ى أŸوأط-ن Úع-ل-ى
أسض- -اسس أخ- -تÓ- -ف ط -ائ -ف -ي ،وه -و م -ا Œاوزت -ه
أ÷زأئ -ر م -ن خ Ó-ل ت -ب-ن-ي إأصضÓ-ح-ات قضض-ائ-ي-ة
شضاملة.
وت-ت-ج-ل-ى م-ب-ادئ دول-ة أ◊ق وأل-ق-ان-ون ضض-من
أل -ت -ع -دي Ó-ت أل -دسض -ت-وري-ة أل-ت-ي ت-ع-ت Èألضض-ام-ن
أل -وح -ي-د ل-ل-م-وأط-ن أ÷زأئ-ري أل-ذي وق-ف أم-ام
ﬁاو’ت زعزعة أ’سضتقرأر ألتي تبنتها جهات
معينة ،حيث شضكلت أ◊قوق صضمام أمان أمام
ألهزأت وألتغÒأت أÿطÒة ألتي أسضتهدفت عدة
دو’ عربية ،مؤوكدأ أن ألشضعب وأجه ذلك بوحدته
و“اسضكه ألذي ’ Áكن ألتشضكيك فيه.
وحسضب وزي -ر أل -ع -دل ف -إان أه-م أإ’صضÓ-ح-ات
أل -ت-ي “خضضت ع-ن أل-ت-ع-ديÓ-ت أل-دسض-ت-وري-ة م-ا
تعلق أسضاسضا بإاصضÓح ألفرأغات ألقانونية ألتي
كشض-ف-ت-ه-ا أŸم-ارسض-ات أŸي-دأن-ي-ة أ’ه-ل أل-قضضاء،
إأضض -اف -ة إأ ¤إأصض Ó-ح ألسض -ج-ون وضض-م-ان أ◊ق-وق
Óشضخاصس إأ ¤جانب ما يصضدر من
وأ◊ريات ل أ
قوأن ‘ Úألسضنوأت أأ’خÒة ،مثمنا إأدرأج عدة

نصضوصس قانونية ودرأسضتها على مسضتوى ألسضلة
ألتشضريعية.
وعرج حافظ أأ’ختام إأ ¤ألنصضوصس ألقانونية
ألتي جاءت ‘ خضضم ألتعديل ألدسضتوري وما
تضضمنه من دعوة إأ ¤بعث إأصضÓحات شضاملة ‘
ق -ط -اع أل -ع -دأل -ة ،أل -ت -ي تصض -دره -ا ق-وأن Úح-ول
أإ’رهاب ،وأŸرأة ’سضيما مشضروع Œر Ëألعنف
ضض -ده -ا ،إأضض -اف -ة إأ ¤ح-م-اي-ة أل-ط-ف-ل وصض-ن-دوق
ألنفقة ،وأصضفا أإ’صضÓحات ألتي مسضت قانون
أإ’جرأءأت أ÷زأئية بالعميقة وذلك ‘ سضبيل
تعزيز سضلطة ألقضضاء ،دأعيا إأ ¤ضضرورة مرأجعة
ألقانون أŸد Êوألتجاري “اشضيا مع ألتطورأت
أ’ق -تصض-ادي-ة أ◊اصض-ل-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وط-ن-ي
وألدو‹.

إاصسÓحات تتطلب متابعة دائمة
بدوره أعت Èرئيسس ÷نة ألشضؤوون ألقانونية
وأإ’دأرية وأ◊ريات باÛلسس ألشضعبي ألوطني
عمار جي ÊÓأن ألتعديÓت هي Ãثابة ﬁطة
فاصضلة ‘ تاريخ أأ’مة أ÷زأئرية وإأ‚از هام،
وم- -كسضب ت- -ف- -ت -خ -ر ب -ه أ÷زأئ -ر ،ج -اء ن -ت -ي -ج -ة
إأصضÓ-ح-ات وأسض-ع-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وي-ات ألسض-ياسضية
وأ’قتصضادية وأ’جتماعية ،وأصضفا ذلك بالنقلة
ألنوعية ‘ ألتأاسضيسس للعمل ألدÁقرأطي.
كما شضمل أشضغال أليوم ألŸÈاﬁ Êاضضرأت
حول أ÷وأنب أıتلفة ألتي مسضتها ألتعديÓت
أل -دسض -ت -وري -ة ،سض -وأء ع -ل-ى م-ن-ط-ق أإ’صضÓ-ح-ات
ألسض -ي -اسض-ي-ة وأإ’صضÓ-ح-ات أ’ق-تصض-ادي-ة وت-ع-زي-ز
مسضارأت ألتنمية أإ’نسضانية أŸسضتدأمة ،إأضضافة
إأ ¤دور أ÷زأئ - -ر ‘ ت - -رق- -ي- -ة ث- -ق- -اف- -ة ألسض- -ل- -م
وأŸصضا◊ة ألوطنية إأقليما وعاŸيا.
وعلى أŸسضتوى ألسضياسضي قال ألهاشضمي جيار
رئيسس كتلة ألثلث ألرئاسضي Ãجلسس أأ’مة إأن
أل -ه -دف أأ’ول ه -و ب -ن -اء دول-ة أŸؤوسضسض-ات وأم-ة
وأعية بتحدياتها ،حيث أنصضبت كل أ÷هود حول
ب -ن -اء أŸؤوسضسض-ات أل-ت-ي تضض-م-ن ل-لشض-عب مصض-درأ
ل -ل -ق -وة وأل-دÁق-رأط-ي-ة أل-ت-ي ت-ؤودي إأ ¤أل-ت-ح-ول
ألدÁقرأطي.
و‘ سضياق أإ’صضÓحات أ’قتصضادية يرى وزير
أŸال- -ي- -ة أأ’سض- -ب- -ق ع -ب -د أل -ك -ر Ëح -رشض -اوي أن
إأصضÓحات جوهرية مسضت أ÷انب أŸا‹ ،لكن
ذلك ’ يعني ألتوقف عن بذل أŸزيد ،مشضÒأ
إأ ¤أل -ن -ظ -ام أŸا‹ أل -ع -اŸي ق-د ي-ع-رف أزم-ات
أق -تصض -ادي-ة ت-ت-ط-لب رف-ع-ا ل-ل-ت-ح-دي-ات أل-وط-ن-ي-ة
وضضمان ألقطيعة “اما مع قطاع أÙروقات
ألذي تسضبب ‘ أخطاء سضابقا ،دأعيا إأ ¤إأدرأج
إأصض Ó- -ح - -ات بشض- -ك- -ل ي- -وم- -ي- -ة ودأئ- -م لضض- -م- -ان
أ’سضتمرأرية.
ويعد مشضروع أŸصضا◊ة ألوطنية مثا’ رأئدأ
على ألسضاحة ألدولية وهو ما أكده ألÈوفيسضور
بجامعة كاليفورنيا حمود صضا◊ي ،مشضÒأ إأ ¤أن
مشضروع أŸصضا◊ة جاء مغايرأ لكل أŸشضاريع
ألتي تصضب ‘ هذأ أÛال ،حيث جاء للّم شضمل
ألشضعب حول مسضعى وأحد وتوحيد ألصضفوف ،ما
ج- -ع- -ل- -ه م -ث -ا’ ي -ح -ت -ذي ب -ه ‘ أل -ع -ا ⁄ب -فضض -ل
أÛهودأت ألتي تقوم بها ألقيادة ألعليا للبÓد.

ضسمانات شسفافية ونزاهة الفعل ا’نتخابي
تبدد اıاوف والشسكوك

أاك-د اŸت-اب-ع-ون واÙل-ل-ون السش-ياسشيون
ع-ل-ى أاه-م-ي-ة الن-ت-خ-اب-ات اŸزم-ع-ة شش-هر
ماي اŸقبل ،بالنظر إا ¤الضشمانات التي
” دسشÎتها ،لتعزيز نزاهة و ششفافية
ال -ع -م -ل -ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة‡ ،ا ي-غ-ل-ق ب-اب
الششكوك التي تراود البعضس كلما حلت
مثل هذه اŸواعيد.

حياة  /ك

ب -دأت أأ’ح -زأب ألسض -ي -اسض -ي -ة أل-ت-ي أع-ل-نت
دخولها ألسضباق نحو قصضر زيغوت يوسضف ،تعد
أل-ع-دة ل-ه-ذأ أ’سض-ت-ح-ق-اق أإ’ن-ت-خ-اب-ي ‘ ،ظ-ل
–و’ت تشض -ه -ده -ا ألسض -اح -ة ألسض -ي -اسض -ي -ة م-ن
ت -ك -تÓ-ت و–ال-ف-ات ،وأسض-ت-ن-ف-ار ‘ أل-ق-وأع-د
ألنضضالية للتشضكيÓت ألتي حققت أأ’غلبية ‘
ألغرفة ألسضفلى للŸÈان .
أب -رز أÙل -ل -ون ألسض -ي-اسض-ي-ون وأŸت-ت-ب-ع-ون
للشضأان ألسضياسضي أهمية أ÷هد أŸبذول من
قبل ألسضلطة ،من أجل –قيق قفزة نوعية ‘
›ال أŸم- -ارسض- -ة ألسض- -ي- -اسض- -ي- -ة ،م- -ن خÓ- -ل
أل-ت-ع-ديÓ-ت أل-ت-ي تضض-م-ن-ه-ا أل-دسض-تور أ÷ديد
أل- -ذي م- -رت سض -ن -ة ع -ل -ى أŸصض -ادق -ة ع -ل -ي -ه،
مÎج -م -ا ت -وأف -ق -ا بﬂ Úت -ل -ف أل -تشض-ك-يÓ-ت
وأأ’ح -زأب وح -ت -ى ألشض -خصض -ي -ات ألسض -ي -اسض-ي-ة
أل -وط-ن-ي-ة ،وأÛت-م-ع أŸد ،Êب-ع-د مشض-اورأت
وأسضعة  ⁄تقصس أي طرف كان.
و“ث -ل أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسض-ت-ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة
أ’نتخابات ،ألتي تأاتي كبديل للجان ألسضياسضية

ألتي سضبق ألعمل بها ،حيث أن هذه أللجان ⁄
ت-ك-ن ل-ه-ا أآ’ل-ي-ات وأل-ق-وة أل-ق-ان-ون-ي-ة ل-ع-م-ل-ها،
وأحدة من أهم ألضضمانات لتحقيق ألنزأهة
وألشض- -ف- -اف- -ي -ة ،خ -اصض -ة وأن -ه -ا ك -انت م -ن بÚ
أŸطالب أŸلحة من قبل أأ’حزأب ألسضياسضية
خاصضة أŸنضضوية –ت لوأء أŸعارضضة .
و–ق- -ي -ق ه -ذأ أŸط -لب و دسضÎت -ه ي -ق -ل -ل
حسضب أÙل - -ل Úم - -ن ه- -اجسس ألشضك ،أل- -ذي
يسضبق حلول أŸوأعيد أ’نتخابية ،ويسضاهم ‘
نزع أأ’فكار أŸسضبقة عن ألنتائج ألتي تÎتب
عن ألعملية أ’نتخابية ،وألتي كثÒأ ما تشضكل
مادة تسضتغل من بعضس ألوسضائط أإ’عÓمية،
لبعث ألريبة وألتيئيسس من ألفعل أ’نتخابي.
و من ب ÚألتعديÓت ألتي ’قت أسضتحسضان
أأ’حزأب ألسضياسضية ،تلك ألتي كرسضها ألدسضتور
ك -ح-ق-وق ل-ل-م-ع-ارضض-ة“ ،ك-ن-ه-ا م-ن أŸشض-ارك-ة
أل- -ف- -ع- -ل- -ي- -ة ‘ أشض -غ -ال ألŸÈان ،و‘ أ◊ي -اة
ألسضياسضية فمنح لها أ◊ق ‘ ألطعن ‘ أي
نصس ق- -ان- -و ،Êيصض- -ادق ع- -ل -ي -ه ألŸÈان أم -ام
أÛلسس ألدسضتوري.
Óح -زأب أŸع-ارضض-ة أ◊ق ‘
ك -م -ا م -ن -ح ل  -أ
أل -ت -ع -ب ،Òوأ’ج -ت-م-اع ،وإأسض-م-اع صض-وت-ه-ا ،عÈ
وسضائل أإ’عÓم ألعمومية ،لكن بضضوأبط “نع
أÿروج عن أإ’طار ““أأ’خÓقي““ ،حيث تكون
أŸدأخÓت وألتصضريحات خالية من ألتجريح
وألشضتم و كل ما من شضأانه أن يؤوذي أأ’سضماع،
إأضضافة إأ ¤حصضولها على إأعانات مالية حسضب
نسضبة “ثيلها ‘ ألŸÈان.

انتقدت التهويل الزائد عن اللزوم

اÿارجي ـ ـ ـ ـة تتاسس ـ ـ ـ ـف مـ ـ ـ ـن اŸقـ ـ ـا’ت الرامي ـ ـ ـة
إا““ ¤تضسخيم التقييمات اŸغرضسة حول ا÷زائر““

أاع- -ربت وزارة الشش- -ؤوون اÿارج- -ي -ة،
أامسس ،ع-ن أاسش-ف-ه-ا ل-ق-ي-ام ب-عضس الصشحف
ال -وط -ن -ي-ة ب-ن-ق-ل ““تصش-ري-ح-ات م-نسش-وب-ة
لشش-خ-اصس م-ع-روف Úأاو ح-ت-ى ›ه-ولÚ
أ
ودراسش -ات ي -زع -م أان -ه-ا أاك-ادÁي-ة وم-واد
إاعÓ- -م- -ي- -ة أاخ- -رى غ- -اي- -ت- -ه- -ا تضش -خ -ي -م
ال -ت -ق -ي -ي -م -ات اŸغ-رضش-ة ح-ول ال-وضش-ع ‘
ا÷زائر وآافاقه““.
وأضضافت ألوزأرة أنه ““مهما كان مصضدرها:
فرنسضا أو ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية أو بلد
آأخر ومهما كان طابعها :علميا أو قائما على
ت-ك-ه-ن-ات ف-إان عÓ-م-ات غ-ي-اب أŸوضض-وع-ية و
ألصضور ألنمطية ألتي –ملها هذه أŸقا’ت
أŸرسضكلة بكÌة لتزييف ألوأقع أ◊ا‹ وآأفاق
أ÷زأئر ’ Áكنها ألصضمود أمام أي –ليل
مهما كان بسضيطا يÈز ألتاريخ ألبطو‹ للشضعب
أ÷زأئري و“سضكه ألثابت باسضتقÓله وبعدم
ألتدخل ‘ شضؤوونه ألدأخلية““.
وحسضب وزأرة ألشضؤوون أÿارجية فإان ““هذأ
ألنوع من ألتعب Òألعلني عن آأرأء أجنبية ليسس

ل- -ه ب- -ط- -ب- -ي- -ع- -ة أ◊ال أي ت -أاث ’ Òم -ن ح -يث
أŸضضمون و ’ من خÓل ألبلد أو أŸؤوسضسضة
ألتي يحرصس على إأبدأء أنتسضابه إأليها و’ حتى
م -ن خ Ó-ل أل -ت -ن -ك-ر ل-ل-م-وأصض-ف-ات أإ’ي-ج-اب-ي-ة
وأ’سضتثنائية ألتي تتميز بها أ÷زأئر من حيث
أإ’‚ازأت ألوطنية أŸلموسضة أو أإ’سضهامات
أأ’كيدة ‘ إأحÓل ألسضلم وأأ’من ألدولي.““Ú
وأك -دت أل -وزأرة أن ““أ÷زأئ -ر أل -ت-ي تسض-ع-ى
بثبات بقيادة رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إأ ¤أل-ت-جسض-ي-د أل-ف-ع-ل-ي ل-ل-ت-ط-لعات
أŸشضروعة لشضعبها مع فرضس نفسضها كفاعل
مسضؤوول ‘ ألعÓقات ألدولية ’ Áكن أن تتأاثر
بأاي شضكل من أأ’شضكال Ãثل هذه ألتجاوزأت““.
وجاء ‘ بيان ألوزأرة أنه ““‘ عا ⁄مثقل
ب - -الضض - -غ - -وط - -ات وأıاوف أÎŸت - -ب- -ة ع- -ن
أل-ت-ح-دي-ات ألشض-ام-ل-ة وأإ’ق-ل-ي-م-ي-ة أل-ت-ي ت-ه-دد
أإ’نسض -ان -ي -ة ق -اط -ب -ة ف-إان أل-دول ع-ل-ى شض-اك-ل-ة
أ÷زأئر ألتي ‚حت ‘ ألتحرر من غياهب
أ’سضتعمار وألقضضاء على أإ’رهاب تعت Èقيمة
أكيدة ’ Áكن أن تهزها ألرياح““.

ا’ربعاء  ٠٨فيفري  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١١جمادى اأ’ولى  ١٤٣٨هـ

»æWh

توّعد بارونات أŸضساربة وأ’حتكار بعقوبات صسارمة

تبون :لن نسسمح باŸسساسس بدخل اŸواطن وقدرته الشسرائية
أ÷زأئر ليسست مفرغة للسسلع أŸسستوردة ألرديئة وألكماليات سستقلصس

أكد وزير ألسسكن و ألعمرأن و أŸدينة و وزير ألتجارة بالنيابة عبد أÛيد تبون ،أمسس ،أن أ÷زأئر –Îم كل ألتزأماتها
ألدولية ،و هي ‘ أŸقابل ماضسية ‘ حماية أقتصسادها ما يعني أنها ليسست «مزبلة» للسسلع ألرديئة ولن تكون كذلك مسستقب ،Óو
من ثم ’بد من أن تكون ألسسلع أŸسستوردة ذأت جودة عالية ،و هي عازمة على ألتخلصس من ألطفيلي Úو أ’سستÒأد ألعشسوأئي
ألذي سسيعيدها إأ ¤أ’سستدأنة أÿارجية.

سشعاد بوعبوشس
ج -اءت ه -ذه ال -ت-وضس-ي-ح-ات خÓ-ل ت-رأاسس
ت-ب-ون ل-ل-م-ل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي إ’ط-ارات التجارة،
Ãق -ر ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة لÎق -ي-ة ال-ت-ج-ارة
اÿارج -ي -ة ،أا÷كسس» ال -ذي ان -ع -ق-د ب-ه-دف
دراسس -ة ك -ي -ف -ي -ة ال -وصس -ول إا ¤أا‚ع ال-ط-رق
◊مية ا’قتصساد الوطني ’سسيما ‘ الظرف
ا◊ا‹ الذي Áتاز بتقليصس اŸوارد الوطنية
و يحتاج إا ¤جرأاة ‘ اتخاذ القرارات و
Óمكانيات اŸالية
الوصسول إا ¤تسسي Òأا‚ع ل إ
اŸتوفرة دون شسعور اŸواطن البسسيط أ’ي
Óسس-ع-ار ن-ت-ي-ج-ة ل-لقرارات
ن-درة أاو ارت-ف-اع ل -أ
اŸتخذة من بعضس اأ’طراف ’سسيما الذي ’
تصسب ‘ مصس- -ل- -ح- -ت -ه -م ق -رارات ا◊ك -وم -ة
اأ’خÒة .
وأاوضسح تبون أان الظرف الراهن يتطلب
التجند للحيلولة دون الوقوع ‘ فخ النقصس و
الندرة ،خاصسة وأان ا÷زائر لديها إامكانيات
ال -تصس -دي ل -لسس-ل-وك-ي-ات و اŸم-ارسس-ات ال-ت-ي
ت- -ن- -ت- -ه- -ج- -ه -ا أاط -راف ا’ح -ت -ك -ار وال -ن -درة
واŸضساربة ‘ أاسسعار بعضس اŸواد اŸدعمة
م - -ن ال - -دول- -ة ح- -م- -اي- -ة
للمواطن ،ومن ثم ’بد
م -ن ت -ط -ب -ي -ق وم-راق-ب-ة
Œسس - - -ي- - -د سس- - -ي- - -اسس- - -ة
ا◊كومة ‘ إاطار كل ما
” اتخاذه من إاجراءات
ل- -ت- -ج- -دي- -د ا’ق- -تصس- -اد
الوطني و حماية اŸواطن و اŸسستهلك.
وت -وع -د ال -وزي -ر ك-ل م-ن تسس-ول ل-ه ن-فسس-ه
اŸسساسس بدخل اŸواطن وقدرته الشسرائية
عن طريق اŸضساربة وا’حتكار والتسسبب ‘
رف -ع اأ’سس -ع -ار أاو ال -ن -درة ب -ت -ط -ب-ي-ق أاقصس-ى
العقوبات التي نصس عليها القانون ا÷نائي،
وكذا سسحب السسجل التجاري أ’ن مصسلحة
الدولة تكمن ‘ تخفيضس فاتورة ا’سستÒاد
وهي أاولوية تأاتي قبل أاي شسيء.
وأاشسار تبون إا ¤أان هذه التعليمات ليسست
ن -اب -ع -ة م -ن ال-دÁاغ-وج-ي-ة ب-ل م-ن ا’ل-ت-زام
ال -وط -ن-ي إ’ط-ارات ال-ت-ج-ارة ،و سس-ي-ت-م Ÿسس
‚اعة القرارات اŸتخذة ‘ شسهر رمضسان
اŸق -ب -ل ال -ذي سس -ي-ك-ون مشس-م-و’ ب-ت-داب Òو
إاجراءات واضسحة و صسارمة ،خاصسة و أان
اŸضس -ارب Úم -ع -روف-ون ل-دى ال-وزارة ،وك-ثÒ
منهم ليسسوا من اŸهني ،Úوهو اأ’مر الذي
” تسس -ج -ي -ل -ه ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸضس-ارب-ة ‘
اأ’سسمنت ،فما إان يتوقف مصسنع للصسيانة أاو
نتيجة Ÿطالب اجتماعية حتى ترتفع.
وب -اŸن -اسس-ب-ة ت-ط-رق ال-وزي-ر إا ¤اÙاور
اأ’سساسسية الثÓثة التي ترتكز عليها السسياسسة
الوطنية للتجارة يتصسدرها حماية ا’قتصساد
الوطني و الذي أاكد Ãوجبه أان ا÷زائر

–Îم كل التزاماتها الدولية وا’تفاقيات
اÈŸمة ‘ ›ال ضسمان حرية التجارة و
ان -ف -ت -اح السس -وق ،ل-ك-ن ه-ذا ’ Áن-ع إاخضس-اع
السسلع اŸسستوردة Ÿعاي Òا÷ودة .
‘ هذا اإ’طار –دث تبون عن تنصسيب
فريق عمل من اŸهندسس Úلوضسع معايÒ
ا÷ودة ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون دخ-ول أاي
سس -ل-ع-ة ت-ه-دد ا’ق-تصس-اد
ال - -وط - -ن - -ي أاو ا’إن- -ت- -اج
اÙلي و “سس بصسحة
اŸسس -ت-ه-لك ا÷زائ-ري،
مشسÒا إا ¤أان ال- - -دول- - -ة
يقع على عاتقها حماية
ا’قتصساد من الطفيليÚ
و ا’سستÒاد العشسوائي .
أاما اÙور الثا Êفيتعلق بحماية اإ’نتاج
الوطني ،حيث قال ‘ هذا الصسدد إان بÓدنا
لديها منتجات ذات جودة عالية ومطلوبة ‘
أاك Ìالدول اŸعروفة بتشسددها ‘ معايÒ
ا÷ودة و السس Ó- -م - -ة ع- -ل- -ى غ- -رار أاŸان- -ي- -ا
وهولندا ومن ثم ’ Áكن القبول Ãنتجات ’
تتوفر على ا÷ودة و النوعية اŸطلوبة ،إا¤
ج - -انب ا◊د م - -ن اسس - -تÒاد ال- -ك- -م- -ال- -ي- -ات
واŸنتجات الثانوية التي تنتج با÷زائر .
و سسيتم ‘ هذا السسياق ا’عتماد على
إاحصسائيات ا’سستهÓك أاو رقم ا’سستهÓك
ا÷واري ع Èك- -ل ال- -و’ي- -ات و ال- -ت -ي ع -ل -ى
أاسساسسها سسيتم –ديد كمية اŸنتجات التي
ت -ع -رف ن -قصس-ا و ت-ت-ط-لب ا’سس-تÒاد ب-ك-م-ي-ة
معينة لتغطية ا◊اجيات الوطنية.
ك- -م- -ا ي- -ن- -درج ‘ ه- -ذا اÙور ح- -م -اي -ة
اŸنتج ÚاÙلي Úالذين أاكد بخصسوصسهم
اŸسس -ؤوول اأ’ول ع -ن ال -ق -ط -اع ب-ال-ن-ي-اب-ة ،أان
الدولة سستدعمهم إا ¤أاقصسى ا◊دود و بكل
ال -وسس -ائ -ل اŸت -اح -ة ل -تسس -وي -ق م -ن -ت -ج-ات-ه-م
وحمايتهم من إاغراق السسوق الوطنية Ãواد
مسستوردة تنتج ﬁليا ،و ‘ اŸقابل طالبهم
Ãراع -اة ال -ن -ظ -اف -ة و صس -ح -ة اŸسس-ت-ه-لك و
اأ’سس -ع -ار اŸع -ق -ول -ة ،ك -م -ا سس -ي -ت-م تشس-ج-ي-ع

السسلع اŸسستوردة اÙظورة –دد
‘ ›لسس الوزراء اŸشسÎك
والسسجل اإللكÎو Êقريبا

اŸهني Úمنهم ‘ التصسدير .
أام -ا اÙور ال -ث -الث ف-ي-ت-م-ث-ل ‘ ح-م-اي-ة
اŸواطن من اŸضساربة و اأ’سسعار ا◊الية و
الندرة و أاي نقصس قد يؤورق حياته اليومية و
هو اأ’مر الذي لن تتنازل عنه الدولة كأاولوية
و ’ Áكن اŸسساسس به .
قال وزير التجارة عبد اÛيد تبون إان
اŸقÎح - -ات اŸت - -ع - -ل - -ق - -ة ب - -ب- -عضس اŸواد
اŸشسمولة بعدم ا’سستÒاد و ما يتبعه Ãنح
رخصس التصسدير و ا’سستÒاد ،سستكون على
طاولة الوزير اأ’ول عبد اŸالك سسÓل و
سستناقشس خÓل اÛلسس الوزاري اŸشسÎك
ال -ذي سس -ي -ن -ع -ق-د ‘  ١٣ف-ي-ف-ري ،بحضسور
ال-فÓ-ح-ة الصس-ن-اع-ة ال-ت-ج-اري-ة ،و ب-ن-اء ع-ليه
سسيتم –ديد هذه اŸواد ،أ’نه حان الوقت
لفرضس ا’حÎافية ‘ عملية ا’سستÒاد و
التصسدير.

السسجل التجاري اإللكÎوÊ
‘ الثÓثي األول لـ2017

أاما فيما تعلق بالسسجل التجاري قال إانه
خÓل الثÓثي اأ’ول من السسنة ا÷ارية سسيتم
إاطÓق الطبعة اإ’لكÎونية ،بهدف مواجهة
ب - -عضس اŸم - -ارسس- -ات ا’ح- -ت- -ي- -ال- -ي- -ة و غÒ
الشسرعية اŸسسجلة ‘ هذه الوثيقة التجارية
خ -اصس -ة و أان -ه ح -ال -ي -ا ي-ت-م ت-داول سس-جÓ-ت
مزورة و منسسوخة وأاخرى مؤوجرة.
ك -م -ا سس -ي -ت -م إاب -رام ات -ف-اق-ي-ة م-ع وزارت-ي
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ و ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ل-ت-كوين
م- -وارد بشس- -ري- -ة م- -ت- -خصسصس -ة ‘ اŸراق -ب -ة
العلمية لكل اŸنتجات.
Óشس-ارة ” ب-اŸن-اسس-ب-ة ت-نصس-يب اŸدي-ر
ل -إ
ال -ع -ام ا÷دي -د ل -ل -ت -ج -ارة اÿارج -ي -ة ع -ب -د
ا◊ميد بن عازيل ،كما أاكد أان التجار هم
شسركاء مفضسلون للوزارة ،و سسيكون هناك
لقاء آاخر نهاية شسهر مارسس –ضسÒا للشسهر
الفضسيل وكذا مع جمعيات حماية اŸسستهلك
و أاجهزة اأ’من .

’سسوأق:
آأيت عبد ألرحمان أŸدير ألعام لضسبط ألنشساطات وتنظيم أ أ

اıزون الوطني من اŸواد الواسسعة السستهÓك يكفي لـ  06أاشسهر
أكد عبد ألعزيز آأيت عبد ألرحمان أŸدير
’سسوأق ،أن
ألعام لضسبط ألنشساطات وتنظيم أ أ
أıزون ألوطني من أŸوأد ألوأسسعة أ’سستهÓك
ي -ك-ف-ي ل-ت-غ-ط-ي-ة أ’ح-ت-ي-اج-ات أل-وط-ن-ي-ة لـ 06
أشس-ه-ر وأل-ت-ي تشس-م-ل أل-ل-ح-وم وأŸوأد أل-فÓ-ح-ي-ة
ألطازجة موسسمية وغ Òموسسمية .

سشعاد.ب
قدم آايت عبد الرحمان حصسيلة عن وضسعية
اأ’سسواق خÓل سسنة  ٢٠١6اŸنقضسية ،حيث
وصسل عدد اŸسسجل ‘ Úالسسجل التجاري إا¤
غاية  ٣١ديسسم Èالفارط  ١٨9٠٢٥٧متعامل
م -ن ب -ي -ن -ه -م  ١٧١٧٣٨٢شس -خصس ط -ب -ي -ع -ي و
 ١٧٢.٨٧٥شسخصس معنويا.
كما أاوضسح آايت عبد الرحمان أانه خÓل
السسنة اŸنقضسية ” إادراج مدونة اأ’نشسطة
ل -لسس -ج -ل ال -ت-ج-اري ال-ت-ي ع-رفت  ٧قطاعات
جديدة تخصس التصسدير و تضسم  ٤رموز تتعلق

ب -تصس -دي -ر اŸن -ت -ج -ات ال-غ-ذائ-ي-ة -ال-زراع-ي-ة،
اŸن - -ت- -ج- -ات الصس- -ن- -اع- -ي- -ة واŸصس- -ن- -ع- -ة غÒ
اÙروقات واŸنتجات الصسيد’نية.
وبخصسوصس اأ’سسواق الكبÒة فقد ” إا‚از
 ٠9أاسس -واق ،و ي -ت-م ح-ال-ي-ا –سس-يسس وتشس-ج-ي-ع
اŸرق Úل Ó-سس -ت -ث -م -ار ‘ م -ث-ل ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل
ال -ق -اع -دي -ة ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ال -و’ة Ãن -ح-ه-م
Óسس-واق
اأ’رضس -ي -ات اŸن -اسس -ب -ة ،و ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
التابعة لوزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
فقد” بر›ة  ٧٨٣سسوقا جوارية أا‚ز منها
Óسسواق
 6٣٥و ت -ب -ق-ى  ١٤٨آاخ-ر ،وب-ال-نسس-ب-ة ل أ
التابعة لوزارة التجارة فتم تسسجيل  ٢9١سسوقا
مغطى حضسري تسسلم منها  ٢١سسوقا بكل من
قسسنطينة النعامة البليدة معسسكر .
أاما أاسسواق ا÷ملة فهي تشسغل حوا‹ ٤٣
أالف شسخصسا وتسستوعب  ٣٠6مليون طن ،و”
تسسجيل عدة مشساريع بهذا اÿصسوصس منها ما
ع- -رف ت- -ق -دم -ا ‘ اأ’شس -غ -ال وذلك ب -ك -ل م -ن

سسطيف وع Úالدفلى .
وب -خصس -وصس اأ’سس-واق اŸوازي-ة ف-إا ¤غ-اي-ة
أاواخر  ٢٠١6اŸنقضسية ” إاحصساء  ١٤١٢سسوق
” القضساء على  ١٠٨٥منها ،فيما ” –ديد
 ٤٤موقع “تد Œديده وتبقى  ٣٧٧قائما.
وف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-تسس-م-م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ف-ق-د
سسجلت ارتفاعا مقارنة بسسنة  ٢٠١٥من خÓل
تسسجيل  6٠١9حالة تسسمم نتج عنها وفاة ٠٤
ح -ا’ت ،وأاغ -ل -ب -ه -ا ‘ اŸط -اع -م ا÷م -اع -ي -ة
والوجبات العائلية.
وباŸناسسبة حث وزير التجارة بالنيابة عبد
اÛي -د ت -ب -ون ،ع -ل-ى ضس-رورة رق-م-ن-ة ق-اع-دة
البيانات لكل نشساطات وزارة التجارة واعتماد
اأ’نÎنت ‘ ح- - - -ف- - - -ظ وت - - -داول اŸل - - -ف - - -ات
واإ’حصسائيات للسس Òنحو الشسفافية واÿروج
م -ن الصس-ورة اŸب-ه-م-ة ل-ل-نشس-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة،
داعيا إا ¤ا’سستفادة من مؤوسسسسات الشسباب
والتعاقد معها ‘ هذا اÛال.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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طلبة ألهندسسة أŸعمارية يتمسسكون Ãطالبهم

‘ انتظار موقف وزارة السسكن وهيئة اŸهندسسÚ

’ح- -د بÚ
 ⁄ي - -ت - -وصس - -ل أج - -ت - -م- -اع أ أ
مسس-تشس-ار وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م ألعا‹ وألبحث
أل-ع-ل-م-ي و‡ث-ل-ي ط-ل-ب-ة م-ع-اه-د وأقسسام
أل -ه -ن -دسس -ة أŸع-م-اري-ة أإ ¤إأن-ه-اء إأضس-رأب
أل-ط-ل-ب-ة أŸتوأصسل منذ  3ج-انفي أŸاضسي
وإأن ك-ان ق-د سس-م-ح ب-ت-ب-ل-ي-غ م-طالبهم إأ¤
أ÷هات أŸعنية ألتي يعلقون عليها أمÓ
كبÒأ ‘ أن يسساهم وزير ألتعليم ألعا‹
وألبحث ألعلمي ألدكتور طاهر حجار ‘
طمأانتهم وإأنهاء قلقهم بشسأان أŸسستقبل.
تعهد ‡ثل الوزير بأان يسسعى إا ¤عقد
لقاء مع ‡ثل Úعن وزارة السسكن والعمران
والهيئة الوطنية للمهندسس ÚاŸعماري‘ Ú
أاق -رب وقت ح -ول اŸشس -ك-ل-ة ،ي-ل-ي-ه اج-ت-م-اع
م -وسس-ع Ÿم-ث-ل-ي ال-ط-ل-ب-ة ’ح-ق-ا ل-ل-حسس-م ‘
’ئ -ح -ة اŸط-الب ال-ت-ي ت-ت-ل-خصس أاسس-اسس-ا ‘
رفضس التمييز ب Úالنظام الكÓسسيكي ونظام
«ل -ي-انسس ،م-اسس ،Îدك-ت-وراه» واع-ت-م-اد صس-ف-ة
م -ه -ن -دسس م-ع-م-اري ل-ل-م-ت-خ-رج› ،Úان-ي-ة
التسسجيل ‘ جدول اŸهندسس ،Úالتصسنيف
‘ ال -رت -ب-ة  ١٤ل-ل-وظ-ي-ف ال-عمومي و–ديد
أاج -ل  ١٢شس -ه-را Ÿن-ح رق-م ا’ع-ت-م-اد وك-ذا
توف Òفرصس آافاق جديدة للشسغل.

وي-رت-قب أان ي-ت-م ت-ف-ع-ي-ل مسس-ع-ى م-عا÷ة
ه -ذا اأ’م -ر ل -ت -دارك ال -ت -أاخ -ر ‘ ال -دراسس-ة
وإازالة كافة عوامل الريبة و’شسك باعتماد
مواقف واضسحة وحاسسمة تضسع الطلبة ‘
حالة اطمئنان ضسمن تنافسس علمي يسساهم
‘ الرفع من وتÒة التحصسيل وجودة التكوين
لتدعيم سسوق الشسغل Ãهندسس ÚمعماريÚ
يسس -اه -م -ون ‘ اÛه -ود ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -ن-اء
وال -تشس -ي -ي -د ال -ذي تسس Òع -ل -ي-ه ال-بÓ-د م-ن-ذ
السسنوات اأ’خÒة.
و‘ ه - -ذا اإ’ط- -ار ’ Áك- -ن أان ي- -تسس- -رب
الشسك إا ¤مسستوى التكوين ا÷امعي ،علما
أان ‡ثل Úعن هيئة اŸهندسس ÚاŸعماريÚ
أاكدوا -خÓل زيارة إا ¤مقر ا÷ريدة قبل
أاسس -اب -ي -ع ق-ل-ي-ل-ة مضست -ت-ف-ه-م-ه-م Ÿط-الب
الطلبة ناف Úوجود شسرط دفع  9مÓيÚ
سسنتيم للتسسجيل ‘ ا÷دول ،وسسبق لوزير
السسكن من قبل أان صسرح بأان ’ “ييز بÚ
حاملي شسهادة مهندسس معماري معÈا عن
إارادة واضسحة ‘ منح نفسس القيمة للشسهادة
التي “نحها اŸعاهد ا÷امعية ا÷زائرية،
فلماذا يبقى الغموضس إاذن؟.

خارطة جديدة للعملية أ’سستثمارية:

سشعيد.ب

وا‹ بلعباسس :شسباك موحّد Ÿرافقة اŸسستثمرين والتكفل بإانشسغالتهم

أك- -د أل- -ط- -اه- -ر حشس- -ا Êوأ‹ سس -ي -دي
’ول ع -قب
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،خÓ- -ل ل -ق -اءه أ أ
ت-نصس-ي-ب-ه ع-ل-ى رأسس أ÷ه-از أل-ت-نفيذي،
وألذي جمعه باŸسستثمرين أÙل Úعلى
رسس -م خ-ارط-ة ط-ري-ق ج-دي-دة ي-ت-م م-ن
خÓلها رصسد كل ألنقاط ألسسودأء ألتي
’سس -ت -ث -م -اري -ة
ت -ع -ي -ق سس Òأل -ع -م -ل -ي -ة أ إ
’زأل -ة ك -ل أل -ع -ق -ب -ات أم -ام
ب- -ال- -و’ي- -ة إ
أŸت -ع -ام -ل Úأ’ق -تصس -ادي Úب -اع -ت-ب-ار أن
’ق-تصس-ادي-ة أ◊ال-ي-ة ت-ت-ط-لب
أل-ن-ظ-رة أ إ
’ولويات ÿلق
’سستثمار ضسمن أ أ
جعل أ إ
ألÌوة وم - -ن - -اصسب أل - -ع - -م - -ل و–ق- -ي- -ق
إأقتصساد ﬁلي متوأزن.

سشيدي بلعباسس :غ ششعدو
كشسف الطاهر حشسا Êولدى اسستماعه أ’هم
اŸشساكل والعراقيل التي تواجه اŸسستثمرين
ع- -ن Œسس- -ي- -د م- -ق -ارب -ة ج -دي -دة ت -ت -م -ث -ل ‘
ت-خصس-يصس شس-ب-اك م-وح-د ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ق-ر
الو’ية يتم من خÓله دراسسة و تسسوية كل
اŸلفات العالقة للمسستثمرين وتسسهيل ﬂتلف
اإ’جراءات اإ’دارية التي لطاŸا شسكلت عائقا
أامام هذه الفئة وتذليل كل أانواع الصسعوبات
ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا ع-رق-ل-ة ا’سس-ت-ث-م-ار اÙل-ي
اŸنتج للÌوة .كما وعد ا◊اضسرين بالتكفل
ب-أاه-م انشس-غ-ا’ت-ه-م وم-راف-ق-ت-هم الدائمة وكذا
متابعتهم بداية من اإ’جراءات اإ’دارية وحتى
اإ’نطÓق الفعلي ‘ مشساريعهم اإ’سستثمارية
وهو اŸنحى الذي يندرج ضسمن التوجهات
ا÷دي- -دة ل -ل -ح -ك -وم -ة وال -ق -اضس -ي -ة ب -إاع -ط -اء
اإ’سس -ت -ث -م-ار اÙل-ي أاب-ع-ادا ج-ه-وي-ة ووط-ن-ي-ة
وجعله ﬁور التنمية اŸسستدامة.
وعن سسبل ترويج أاهم اŸنتجات اŸصسنعة
ﬁليا دعا الوا‹ اŸسستثمرين لتنظيم معرضس
ﬁل -ي ل -ع -رضس أاه -م اŸن -ت -ج -ات ال-و’ئ-ي-ة ‘
خ- -ط- -وة ل- -ت- -وسس- -ي- -ع السس- -وق اÙل -ي -ة وج -لب
م -ت -ع -ام -ل Úج -دد ل-ل-و’ي-ة والÎسس-ي-خ ل-ث-ق-اف-ة

إاسستهÓك اŸنتج اÙلي.
ه- -ذا وع -رضس اŸسس -ت -ث -م -رون ج -م -ل -ة م -ن
اŸشساكل والصسعوبات التي –د من نشساطهم
و‘ مقدمتها الوضسعية الصسعبة التي تشسهدها
اŸنطقة الصسناعية ‘ ظل غياب التهيئة وهو
ما ذهب إاليه رئيسس غرفة التجارة والصسناعة
ورئ-يسس اŸت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-ادي Úع-ل-ي خ-نÌ
الذي ÿصس هذه اŸشساكل ‘ نقاط أاهمها
ال -ط -رق -ات اŸهÎئ -ة داخ -ل اŸن -ط -ق -ة ع -ل-ى
إامتداد مسساحتها البالغة  ٤9٤هكتار وإانسسداد
قنوات الصسرف الصسحي بدليل تدفق اŸياه
القذرة ‘ العراء بعديد النقاط اأ’مر الذي
أاصس -ب -ح يشس -ك -ل خ-ط-را ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة والصس-ح-ة
العمومية.
وبخصسوصس اإ’نارة العمومية فقد أاكد أان
اأ’عمدة الكهربائية جلها معطل ما يؤودي اإ¤
انتشسار الظÓم وتفاقم حالة الÓأامن ،أاما عن
غاز اŸدينة ف Óتزال بعضس الوحدات تناشسد
ت-وصس-ي-ل-ه-ا ب-ه-ذا اŸورد ال-ط-اق-وي ‘ ،ال-وقت
ال -ذي “ك -نت ف -ي-ه م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء
والغاز من وضسع حد ’نقطاعات الكهرباء،
و‘ اŸقابل تشسكل تعطÓت الهاتف نسسبة ٢٠
ب- -اŸائ- -ة ويضس- -ي- -ف اŸت- -دخ -ل أان اŸن -ط -ق -ة
الصس -ن -اع -ي -ة ال-ت-ي تضس-م ح-وا‹  ٣٨٥مؤوسسسسة
تتوفر على ثÓثة مداخل غﬁ Òروسسة ما
يسسهل لعديد اıالف Úشسحن اأ’طنان من
بقايا البناء والنفايات والتخلصس منها بالقطع
اأ’رضس-ي-ة ال-ع-اري-ة ب-ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-م-نطقة
الصسناعية.
و‘ رده عن اإ’نشسغال صسرح الوا‹ بتسسجيل
ع -م -ل -ي -ت Úاأ’و ¤خ -اصس -ة ب -ت -ه-ي-ئ-ة اŸن-ط-ق-ة
الصس -ن -اع -ي-ة وال-ت-ي ع-رفت ت-أاخ-را ف-اق السس-ت-ة
سسنوات بسسبب إاخت’Óت ‘ اإ’جراءات وهي
العملية التي سستنطلق قريبا بعد تسسجيلها على
مسستوى الوزارة فضس Óعن عملية ثانية تتعلق
بتوسسعة اŸنطقة الصسناعية على مسسافة 6٠
هكتار.

’ول منذ  3سسنوأت و  ⁄ينطلق أŸشسروع
دفعوأ مسستحقات ألشسطر أ أ

–ويل  150مسستفيد من برنامج اورباكوا إا« ¤كناب اÁو» بخنشسلة

أورد ،مصس -در م -وث -وق لـ»ألشس-عب» ،أن
ألسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ق-ررت –ويل ملفات
 150مسس -ت -ف -ي -د م -ن ألÈن -ام -ج رق -م 02
ل-لسس-ك-ن-ات أل-تسس-اه-م-ي-ة أل-تابعة لشسركة
’ي-ج-ار
أورب -اك -و ،إأ ¤صس -ي -غ -ة أل -ب -ي -ع ب-ا إ
أل -ت -اب -ع لÈن -ام -ج «ك -ن-اب أÁو» Ãدي-ن-ة
خنشسلة.
ق- -رار السس- -ل- -ط- -ات ج -اء ب -ن -اء ع -ل -ى ط -لب
اŸسستفيدين الذين سسددوا الشسطر اأ’ول من
السسكنات التسساهمية واŸقدر بـ 6٠٠أالف دينار
للفرد ،قبل ثÓث سسنوات إا’ أان اŸشسروع ⁄
ينطلق ◊د السساعة ،ما دفعهم لÓحتجاج عدة
مرات ومراسسلة السسلطات اÙلية واŸركزية
من أاجل تسسوية وضسعيتهم.
وبعد تدخل أاعضساء اÛلسس الو’ئي من
حزب التجمع الوطني الدÁقراطي ،وا◊ركة

الشسعبية ا÷زائرية لدى مدير السسكن ووا‹
ال -و’ي -ة ،ل -د›ه -م ضس -م -ن ب -رن-ام-ج ع-دل ،أاو
«كناب اÁو» ،تقرر دمج اŸسستفيدين ضسمن
برنامج «كناب اÁو»Ÿ ،ا للسسلطات اÙلية
من سسلطة ‘ توزيعه.
القرار اŸتخذ ،أاثلج صسدور اŸسستفيدين،
حيث عÈوا لـ»الشسعب» عن فرحتهم الكبÒة
بهذا القرار كونهم سسئموا ا’نتظار رغم قدم
م-ل-ف-ات-ه-م وت-خ-ل-يصس-ه-م ل-لشسطر اأ’ول من ثمن
الشس- -ق -ق ،م -ؤوك -دي -ن ع -ل -ى ضس -رورة م -واصس -ل -ة
اŸطالبة بتنفيذ القرار على أارضس الواقع إا¤
غ-اي-ة إاسس-ك-ان-ه-م ،ع-ل-م-ا أان الÈن-ام-ج اŸذك-ور
ي -وشسك ع -ل -ى ا’ن -ت-ه-اء م-ن اإ’‚از ب-اŸدي-ن-ة
ا÷ديدة.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

األربعاء  ٠٨فيفري  ٢٠1٧م
الموافق لـ  11جمادى الأولى 1٤٣٨هـ
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«الشصعب» تنفرد بنشصر اŸرسصوم التنفيذي لسصتغÓل اŸرجان
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فتـ ـ ـ ـح منطقتـ ـ ـ Úبثـ ـ ـ ـÓث و’ي ـ ـ ـ ـات لصصي ـ ـد
 6ط ـ ـ ـ ـن مـ ـ ـن «الذهب اأ’حمـ ـ ـر» سصنويـ ـ ـ ـ ـا

ي - - - - - -ف ص ص - - - - -ل ا  Ÿر س ص - - - - -و م
ا ل - - -ت - -ن - -ف - -ي - -ذ ي ا  Ùد د ل ش ص - -ر و ط
‡ ا ر س ص - -ة ص ص - -ي - -د ا  Ÿر ج - -ا ن و ك -ي -ف -ي -ا ت
ذ ل ك  ،ا ل - -ذ ي ت - -ن - -ف - -ر د « ا ل ش ص - -ع ب » ب - -ن ش ص - -ر مسصوؤولية ضصياع اأو سصرقة اŸرجان
ت ف ا ص ص ي ل ه  ‘ ،ه و ي ة ا ل ذ ي ن ل د ي ه م ا لأ و ل و ي ة اıت -وم ع -ل -ى صص -احب الم-ت-ي-از،
‘ ص ص ي د « ا ل ذ ه ب ا لأ ح م ر » و ‘ ا لإ ج ر ا ء ا ت وي- -خصص -م م -ن اÛم -وع السص -ن -وي
اŸرخصص صص- -ي- -ده ،ك -م -ا ي -ع -رضص
ا ل و ا ج ب ا ت ب ا ع ه ا م ن اأ ج ل ا  Ÿش ص ا ر ك ة ‘ ع م ل ي ة اŸرجان اŸصصطاد ﬂتوما ،على
ا  Ÿز ا ي -د ة ا  ÿا ص ص -ة ب -ع -م -ل -ي -ة ا ل ص ص -ي -د  ،و ح ص ص ة م - -راق- -ب- -ة ÷ن- -ة ال- -ت- -ح- -ق- -ق م- -ن
ك -ل م -ه -ن -ي م -ن -ه -ا س ص -ن -و ي -ا  ،و ا  Ÿن -ا ط -ق ا  Ÿع -ن -ي -ة اŸرجان اŸنشصاأة على مسصتوى كل
ب ا ل ق ر ا ر  ،ف ض ص  Óع ن م ص ص  Òح ص ص ة ا  Ÿر ج ا ن و م - -ي- -ن- -اء م- -ع Úلإن- -زال اŸرج- -ان،
ا  Ÿوؤ س ص س ص ا ت ا ل ت ي ت ت و  ¤ع م ل ي ة ت س ص و ي ق ه  ،و لتحرر ﬁضصر التحقق على الفور و
يوقعه اأعضصاوؤها ،وعلى اإثر عمليات
العقوبات اÎŸتبة على اŸهني ‘ حالة
التحقق و على اأسصاسص ﬁضصر اللجنة،
ض ص ي ا ع ه اأ و – و ي ل ه ع ن م س ص ا ر ه .

Ü.AGôgR

قالت مصصادر من وزارة الفÓحة و التنمية
ال-ري-ف-ي-ة و الصص-ي-د ال-ب-ح-ري ،اإن-ه ت-ق-رر ف-ت-ح
م-ن-ط-ق-ت Úلسص-ت-غÓ-ل اŸرج-ان الأو“ ¤ت-د
م -ن ح -دود ولي -ة ال -ط-ارف اإ ¤غ-اي-ة م-ي-ن-اء
اŸدينة ،والثانية من حدود ولية جيجل اإ¤
غ- -اي- -ة ح- -دود ولي- -ة سص- -ك- -ي -ك -دة ،و يسص -م -ح
ل -ل -م -ه -ن -ي Úال-ذي-ن “ن-ح ل-ه-م ع-ق-ود ام-ت-ي-از
السصتغÓل بصصيد  6طن سصنويا ،اأي ما يعادل
 ٣٠طن ‘ ظرف  ٥سصنوات ،و هي اŸدة
اŸسصموح بها بعملية الصصيد.
و ⁄تفصصل مديرية الصصيد بعد ‘ تاريخ رفع
ا◊ظر عن صصيد اŸرجان ،رغم مرور ثÓث
سص -ن -وات م -ن الإع Ó-ن ع -ن ذلك ،و ت -ن -ت -ظ -ر
اسص -ت -ك -م -ال صص -دور اŸراسص -ي -م ال -ت -ن -ف -ي-ذي-ة
وال -نصص -وصص ال -ق -ان-ون-ي-ة اŸوؤط-رة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة،
لإعطاء الضصوء الأخضصر ل 11مهنيا ،للشصروع
‘ اسصتغÓل اŸسصاحات اıصصصصة لصصيد
ه- - -ذه الÌوة ال- - -ت- - -ي م - -ا ت - -زال ت - -ت - -ع - -رضص
لÓ- -سص- -ت- -ن- -زاف– ،ت ع -دة اأغ -ط -ي -ة م -ن -ه -ا
اŸقننة.

صصيد اŸرجان عن طريق المتياز و
ضصمن شصروط ﬁددة
يتم اسصتغÓل اŸرجان حسصب اŸادة  ٣من
اŸرسص -وم ال -ت -ن -ف-ي-ذي ،ع-ن ط-ري-ق الم-ت-ي-از
ضصمن الشصروط و حسصب الكيفيات اÙددة
‘ دف Îشص -روط ت -ت -و ¤ال -وك -ال -ة ال -وط -ن-ي-ة
للتنمية اŸسصتدامة للصصيد البحري و تربية
اŸائيات متابعة تنفيذه ،كما تقوم بتقييم
ح- -ال -ة الÌوة اŸرج -ان -ي -ة ن -ه -اي -ة ك -ل سص -ن -ة
اسصتغÓل اŸسصاحة ﬁل المتياز.
و تتم عملية صصيد اŸرجان حسصب اŸادة 6
من قبل غواصصÎﬁ Úف Úوفقا لشصروط و
ك -ي -ف -ي -ات ‡ارسص -ة ال -غ -وصص ال -ت -ي ح -دده-ا
اŸرسصوم التنفيذي رقم  ٨6-٠٥اŸوؤرخ ‘
ﬁ ٢٤رم ع - - -ام  1٤٢6اŸواف- -ق  ٥مارسص
 ،٢٠٠٥و ي -ل -زم صص -احب الم -ت -ي-از Ÿم-ارسص-ة
صصيد اŸرجان ،باسصتعمال سصفينة معدة و
›هزة لهذا النوع من الصصيد ،عÓوة على
ال -ت -ج -ه -ي-زات اŸنصص-وصص ع-ل-ي-ه-ا ‘ اأح-ك-ام
اŸرسصوم التنفيذي اŸذكور سصابقا ،و بعد
كل عملية صصيد ،يتع Úعلى ربان السصفينة
م- -لء سص- -ج- -ل ال- -غ- -وصص ال -ذي ت -ق -وم الإدارة
ال-ب-ح-ري-ة اÙل-ي-ة بÎق-ي-م-ه وال-ت-وق-ي-ع ع-ليه
ب- -الأح -رف الأو ،¤ي -ت -م سص -رد ف -ي -ه ﬂت -ل -ق
ع -م -ل -ي -ات ال -غ -وصص ال -ت -ي ” ال -ق -ي -ام ب-ه-ا و
الأع- -م -اق ال -ت -ي ” ال -وصص -ول اإل -ي -ه -ا و م -دة
الغوصص والإحداثيات ا÷غرافية و الكميات
التقريبية من اŸرجان اŸصصطاد ،كما يجب
اأن يكون اŸرجان ‘ ،نفسص اليوم الذي ”
صص -ي -دهﬁ ،ل تصص -ري -ح م -وج -ز ل -دى الإدارة
البحرية اÙلية.
بعد التصصريح اŸوجز باŸرجان اŸصصطاد،
ي-ق-وم ع-ون الإدارة ال-ب-ح-ري-ة اÙل-ي-ة ب-خ-تم
اŸرج - -ان ‘ صص - -ن - -دوق ح - -دي- -دي ،و ت- -ق- -ع

و ب Ó-غ -ات ت -نشص -ر ‘ ي -وم -ي -ت Úوط -ن -ي-ت Úو ت-ع-ل-ي-ق صص-ي-د اŸرج-ان ،ب-ال-نسص-ب-ة ل-لغواصصÚ
النشصرة الرسصمية للصصفقات العمومية و كل ا◊ام -ل Úل -ل -ج-نسص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة اŸب-ح-ري-ن
وسص -ي -ل -ة اإشص -ه-ار اأخ-رى ،و ي-جب اأن ي-تضص-م-ن لصصيد اŸرجان.
اإع Ó-ن اŸزاي -دة ت -ع -يÚ
و Áكن Ÿن رسصي عليه
مسص- -اح- -ة السص- -ت- -غÓ- -ل،
م- -زاد الم- -ت- -ي- -از ،ع -ن -د
^ حيازة و نقل
ع- - -رضص السص - -ع - -ر الأو‹
الق -تضص -اء ،دف -ع سص -ن-وي-ا
ل - - -ل - - -م- - -زاي- - -دة -،م- - -دة
خ- - - - -مسص ( )1/٥م- -ب- -ل- -غ
الم - - -ت- - -ي- - -از -،م- - -ك- - -ان اŸرجان اÿام و شصبه
م- -زاي- -دت -ه اإ ¤صص -ن -دوق
اŸزاي - - - -دة -،ت- - - -اري- - - -خ اŸصصنع بÎخيصص مسصبق رئيسص مفتشصية الأمÓك
اŸزاي- - -دة؛ -ال - -ت - -اري - -خ
ال - -وط - -ن - -ي - -ة اıتصص - -ة
ال- - - -ن - - -ه - - -ائ - - -ي لإي - - -داع يسصلمه وزير اŸالية
اإق- -ل- -ي -م -ي -ا ضص -م -ن اأج -ل
تقوم اŸصصالح اıتصصة للوكالة بتسصليم ال - - -ع - - -روضص -،ت- - -اري- - -خ
اأقصص - -اه خ - -مسص - -ة عشص- -ر
صص -احب الم -ت -ي -از وث -ي -ق -ة ت -ث -بت الق -ت -ن -اء الفرز -،مبلغ تكاليف سصحب ملف اŸزايدة )1٥( .يوما ابتداء من تاريخ اŸنح.
اŸشصروع للمرجان اŸصصطاد.
و ي -ف -ت -ح ال -ت -ع -ه -د م -ن اأج -ل ا◊صص -ول ع-ل-ى و بعد اأجل الدفع اŸذكور ‘ اŸادة اأعÓه،
امتياز ‘ÎÙ ،صصيد اŸرجان الذين تتوفر و ماعدا حالت القوة القاهرة ،يوجه اإعذار
اسصتغÓل اŸوارد اŸرجانية حصصريا
لديهم الوسصائل البشصرية و اŸادية Ÿمارسصة للراسصي عليه اŸزاد لتسصديد ،خÓل اأسصبوع
بواسصطة سصفينة واحدة ›هزة
ه- -ذا ال -ن -وع م -ن الصص -ي -د ،و ي -ح -ت -وي م -ل -ف واحد )1/٥( ،مبلغ مزايدته بالإضصافة اإ¤
اŸزايدة ،دف Îالشصروط ،نظام مفصصل عن غرامة تسصاوى  %6من اŸبلغ اŸسصتحق عن
وع -م -ل -ي -ة صص -ي -د اŸرج -ان ت -ت -م ع -ن ط-ري-ق اŸزايدة يشصار فيه اإ :¤مبلغ السصعر الأو‹ ،ك -ل شص -ه -ر ت -اأخ Òع -ل -ى اأن ل ت -ت -ج -اوز فÎة
المتياز بعد مزاد علني ‘ عرضص ﬂتوم ،و ‰وذج ل -ك -ف -ال -ة ال -ع -رضص ،ك -ي -ف -ي -ات اإج -راء النتظار شصهرين (.)٢
ي -ع -ط -ي ع-ق-د الم-ت-ي-از اŸسص-ت-ف-ي-د ا◊ق ‘ اŸزاي -دة ،و ي -ق -ود ع -م -ل-ي-ة اŸزاي-دة ال-وا‹ خÓف ذلك ،يعت ÈاŸزايد قد تخلى عن
اسص - -ت- -غÓ- -ل اŸوارد اŸرج- -ان- -ي- -ة حصص- -ري- -ا اıتصص اإقليميا اأو ‡ثله ‘ اإطار ÷نة السص -ت -ف -ادة م-ن ام-ت-ي-از اŸسص-اح-ة ال-ب-ح-ري-ة
بواسصطة سصفينة واحدة ›هزة ومعدة لصصيد تتشصكل من مدير الصصيد البحري و اŸوارد لÓسصتغÓل و ليسص له ا◊ق ‘ اسصÎداد كفالة
اŸرجان على مسصتوى مسصاحة اسصتغÓل ‘ الصصيدية للولية ،مدير الأمÓك الوطنية ،العرضص.
منطقة ﬁددة مسصبقا ،على اأن يفتح صصيد مدير الإدارة اÙلية ،مدير التجارة ،مدير و ‘ حالة التخلي ،عن السصتفادة من امتياز
اŸرجان طول السصنة Ÿدة ل تتعدى خمسص البيئة ،مدير السصياحة و الصصناعة التقليدية ،اŸسصاحة البحرية لÓسصتغÓل ،تقÎح ÷نة
( )٥سصنوات متتالية لسصتغÓل اŸسصاحة ﬁل مدير النقل ،مدير الصصحة‡ ،ثل عن الغرفة اŸزاي- -دة ع- -ل -ى اŸزاي -دي -ن ال -ذي -ن  ⁄ي -ت -م
المتياز .و عند نهاية مدة المتياز ،تقوم الوطنية للصصيد البحري و تربية اŸائيات ،و ق -ب -ول-ه-م بسص-بب ت-رت-ي-ب-ه-م ،اÿضص-وع ل-ع-رضص
السص -ل -ط -ة اŸك -ل-ف-ة ب-الصص-ي-د ال-ب-ح-ري ب-غ-ل-ق يتم فتح الأظرفة ‘ جلسصة علنية ‘ التاريخ اŸزايدة الذي اعت Èاأنه متخل عنه.
اŸسصاحة ﬁل المتياز من اأجل اإراحتها و السصاعة و اŸكان اÙدد ‘ اŸلصصقات و ‘ حالة عدم وجودهم ،تقوم ÷نة اŸزايدة
Ÿدة اأدن -اه -ا عشص -ري-ن سص-ن-ة (  .)٢٠و – - -دد الإعÓنات الصصحفية.
بتنظيم مزايدة جديدة حسصب نفسص الأشصكال
كيفيات فتح و غلق اŸسصاحات ﬁل المتياز و ي-تشص-ك-ل ع-رضص ال-ت-ع-ه-د م-ن ع-رضص ت-ق-ن-ي اŸنصصوصص عليها ‘ اأحكام هذا اŸرسصوم،
بقرار من الوزير اŸكلف بالصصيد البحري.
يتضصمن التصصريح بالكتتابﬁ ،ضصر زيارة م- -ن اأج -ل م -ن -ح اŸزاي -دة ال -ت -ي ك -انت ﬁل
ويسصتثنى الأجانب من عملية صصيد اŸرجان ،الأم-ن تسص-ل-م-ه السص-ل-ط-ة ال-ب-ح-ري-ة اıتصص-ة تخل.
اإذ Áن- -ح الم- -ت- -ي- -از حسصب اŸادة  16فقط اÙلية تشصهد باأن السصفينة ›هزة و معدة و يلزم اŸزايد بدفع كفالة ضصمان حسصن
لشص -خصص ط -ب -ي-ع-ي م-ن ج-نسص-ي-ة ج-زائ-ري-ة اأو Ÿم -ارسص -ة صص -ي -د اŸرج -ان - ،ع-ق-د ج-زاأرة ال-ت-ن-ف-ي-ذ ل-ف-ائ-دة م-ف-تشص-ية الأمÓك الوطنية
م -ع -ن -وي ي -خضص -ع ل -ل -قضص-اء ا÷زائ-ري ح-يث السص- -ف- -ي- -ن- -ة ،ق -ائ -م -ة اŸسص -ت -خ -دم ÚاŸراد مكان اŸزايدة “ثل  %٥من مبلغ اŸزايدة،
اأغلبية اŸسصاهم Úمن جنسصية جزائرية ،من تشصغيلهم ،دف Îالشصروط اŸتعلق باسصتغÓل تودع لدى الإدارة اŸكلفة بالصصيد البحري
ق -ب -ل ÷ن -ة اŸزاي -دة ال -ت -ي يÎاأسص-ه-ا ال-وا‹ اŸرج -ان ‡ضص -ى و م -وق -ع ع-ل-ي-ه ب-الأح-رف اıتصصة اإقليميا.
اıتصص اإقليميا اأو ‡ثله.
الأو ¤و يحمل عبارة «قرئ و صصودق عليه» ،و ل Áكن لإدارة الأمÓك الوطنية الإعÓن
ويعد المتياز شصخصصي ،غ Òقابل للتنازل  -هوية و عنوان اŸتعهد ،مسصتخرج مصصفى ع -ن رف -ع الأي -دي ع -ن ك -ف-ال-ة ضص-م-ان حسص-ن
عنه ،موؤقت و قابل للفسصخ ،يتجسصد ‘ عقد م- -ن شص- -ه- -ادة الضص- -رائب اأو السص -ت -ف -ادة م -ن التنفيذ اإل بعد اإعداد شصهادة حسصن التنفيذ
ام- -ت- -ي -از م -رف -ق ب -دف Îالشص -روط اŸت -ع -ل -ق ا÷دولة بالنسصبة للمتعهد - ،شصهادة تثبت م -ن ق -ب -ل م -دي -ر الإدارة اŸك -ل -ف -ة ب -الصص-ي-د
باسصتغÓل اŸرجان ،و ‘ حالة تخلي الذي دف -ع السص -ت -ح -ق -اق -ات لصص -ن -ادي -ق الضص -م -ان البحري اıتصص اإقليميا.
رسص -ى ع -ل -ي -ه اŸزاد ع -ن الم -ت -ي -از ،و ع -ل-ى الج-ت-م-اع-ي ،ع-ق-د ت-اأم Úم-ت-ع-ل-ق ب-ال-غ-وصص و Áك- -ن م- -دي -ر الصص -ي -د ال -ب -ح -ري واŸوارد
اأسصاسص تقرير مفصصل من الإدارة اŸكلفة الحÎا‘ ل - - -غ - - -رضص اسص - - -ت - - -غÓ- - -ل اŸوارد الصص- -ي -دي -ة اŸع -ن -ي سص -حب رخصص -ة الصص -ي -د
بالصصيد البحري ،تعلن السصلطة اŸانحة عن ال -ب -ي -ول -وج -ي -ة ال -ب-ح-ري-ة  .و ي-جب اأن ي-ك-ون البحري و يطلب من اإدارة الأمÓك الوطنية
اإلغاء المتياز ،و يÎتب
ال -ع -رضص ال -ت-ق-ن-ي داخ-ل اıتصصة اإقليميا التصصرف ‘ كفالة ضصمان
عن ذلك اإعÓن مزايدة
غ Ó- -ف م - -ن - -فصص - -ل م- -ع حسصن التنفيذ ‘ ا◊الت تخلي اŸزايد عن
جديدة.
^ منع تصصدير اŸرجان عبارة»عرضص تقني».
اسص- -ت- -غÓ- -ل ام- -ت -ي -ازه  ،ق -ب -ل ن -ه -اي -ة اŸدة
و Áكن للسصلطة اŸكلفة
ك- -م- -ا ي- -تضص- -م- -ن ع -رضص اÙددة لÓمتياز ،الإلغاء النهائي للحق ‘
ب -الصص -ي-د ال-ب-ح-ري ،و ‘ اÿام و تخصصيصص جزء ال- -ت- -ع- -ه- -د ع -رضص م -ا‹ المتياز ،و ‘ كلتا ا◊الت Úيبقى اŸزايد
اأي وقت ،اأن تعلق موؤقتا منه للصصناعة التقليدية ي- -جب اأن يسص- -اوي ع -ل -ى م-دي-ن-ا ب-دف-ع ›م-وع م-ب-ل-غ اŸزاي-دة ،ي-قوم
اأو تلغي نهائيا اسصتغÓل
الأق- -ل اأو ي- -ف- -وق م- -ب -ل -غ م-دي-ر الأمÓ-ك ال-وط-ن-ي-ة اıتصص اإق-ل-ي-ميا
اŸسص - -اح- -ة اŸف- -ت- -وح- -ة
ع- -رضص السص -ع -ر الأو‹ و ب- -حسص- -اب تسص -دي -د ›م -وع -ه ع -ل -ى اأسص -اسص
لÓمتياز ،دون تعويضص اإذا  ⁄يلتزم صصاحب يكتب بالأرقام و الأحرف ،و يكون العرضص ب -ط -اق -ات ال -ت-خ-ل-يصص ال-ت-ي يسص-ل-م-ه-ا رئ-يسص
الم -ت -ي -از ب -اأح-ك-ام ه-ذا ال-ق-رار وب-ن-ود دف ÎاŸا‹ داخ -ل ع -رضص م -غ -ل -ق و م -ن-فصص-ل م-ع مفتشصية الأمÓك الوطنية اŸعني.
الشصروط ،وذلك بعد توجيه اإعذارين اثن Úعبارة «عرضص ما‹».
ت -ق -وم الإدارة اŸك -ل -ف -ة ب -الصص -ي -د ال -ب -ح-ري
بينهما خمسصة عشصرة ( )1٥يوما ،بناء على و يلزم اŸتعهدين ‘ اŸزايدة بدفع كفالة اıتصص -ة اإق-ل-ي-م-ي-ا ب-اإشص-ع-ار اŸزاي-د ب-ع-ق-د
تقرير مفصصل من الوكالة ،كما Áكن للسصلطة عرضص “ثل ( )%1من اŸبلغ عرضص السصعر الم -ت -ي -از و الÎخ -يصص ب -الصص -ي -د ‘ اأج-ل ل
اŸكلفة بالصصيد البحري ‘ ،اأي وقت ،اأن الأو‹ .تودع لدى صصندوق مفتشصية الأمÓك يتعدى ثÓث Úيوما ( )٣٠ابتداء من تاريخ
ت -ع -ل -ق م -وؤق -ت -ا اأو ت -ل -غ -ي ن -ه -ائ-ي-ا اسص-ت-غÓ-ل الوطنية اıتصصة اإقليميا نقدا اأو بواسصطة اإيداع كفالة ضصمان حسصن التنفيذ ،كما تنصص
الم-ت-ي-از ،لع-ت-ب-ارات ت-ق-ن-ي-ة و ع-م-ل-ية و/اأو صصك مثبت اأو صصك مصصر‘.
ع -ل -ي -ه اŸادة  ٤٧اأعÓ- -ه .يÎتب ع- -ن ه- -ذا
اقتصصادية ،مع منح تعويضص.
و ت -ع -ط -ى الأول-وي-ة ‘ ،اأو ¤ع-م-ل-ي-ة ام-ت-ي-از الإشصعار اإعداد ﬁضصر التسصليم يوقعه كل
لصصيد اŸرجان للمتعهدين الذين يقدمون :م - - - -ن م - - - -دي - - - -ر الصص - - - -ي - - - -د ال- - - -ب- - - -ح- - - -ري
مزايدة للظفر بعقد المتياز
اإما دف Îطاقم يوضصح باأن السصفينة كانت و اŸوارد الصص- -ي- -دي- -ة اıتصص اإق- -ل- -ي- -م- -ي- -ا
›هزة لصصيد اŸرجان خÓل الفÎة التي وصصاحب المتياز .ترسصل نسصخة من ﬁضصر
يتم الإعÓن عن تنظيم اŸزايدة عن طريق سصبقت تعليق صصيد اŸرجان ،اأو كشصف عن ال- -تسص- -ل- -ي- -م اإ ¤م- -دي- -ر الأم Ó-ك ال -وط -ن -ي -ة
اŸلصصقات على مسصتوى اŸديريات الولئية اÓŸحة الذي يوافق اثني عشصر ( )1٢شصهرا اıتصص اإقليميا ،و تبداأ حيازة ا◊ق ‘
للصصيد البحري و اŸوارد الصصيدية و الوكالة على الأقل من اÓŸحة الفعلية قبل فÎة ‡ارسصة صصيد اŸرجان و بدء النتفاع منه و

كذا فÎة المتياز ‘ اليوم الذي يلي تاريخ
التوقيع على ﬁضصر التسصليم.

جهاز لتتبع مسصار اŸرجان اÿـــــام
و شصبه اŸصصنع
Áنع اŸرسصوم التنفيذي تصصدير اŸرجان
خ- - - - -ام ،حسصب اŸادة  ٥٢ال -ت -ي ت -نصص «ل
ي -رخصص تصص -دي -ر اŸرج -ان اإل ع -ل -ى شص -ك -ل
مصص - -ن - -ع» ،و ي- -قصص- -د ب- -اŸرج- -ان اŸصص- -ن- -ع
اŸصصنوع و اÙول على شصكل كرة ،برميل،
ك -ت -ل -ة صص-ل-ب-ة ،ق-ط-ع-ة مصص-ق-ول-ة ،و اŸرج-ان
اŸصصنوع و اŸنحوت.
و تخضصع حيازة و تنقل اŸرجان اÿام و
شصبه اŸصصنع لÎخيصص مسصبق على مسصتوى
كل الÎاب الوطنيÃ ،وجب قرار من الوزير
اŸكلف باŸالية ،وفقا لÓأحكام التشصريعية و
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ا÷اري ب-ه-ا ال-ع-م-ل ف-يما يتعلق
بالبضصائع ا◊سصاسصة للغشص.
و يتم وضصع جهاز تتبع مسصلك اŸرجان اÿام
وشص- -ب- -ه اŸصص -ن -ع ح -يث سص -ت -ح -دد شص -روط و
كيفيات تطبيقه بقرار مشصÎك ب Úالوزراء
اŸك -ل -ف Úب -الصص -ي -د ال -ب-ح-ري ،وال-ت-ج-ارة ،و
اŸالية.
ولÎق -ي -ة الصص -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ال-وط-ن-ي-ة،
ت- -خصصصص حصص- -ة م- -ن اŸرج- -ان اŸصص- -ط -اد
للحرفي Úو يتم تسصي ÒاŸرجان اıصصصص
م-ن ق-ب-ل ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-وزي-ع و –وي-ل
الذهب واŸعادن الثمينة– .دد شصروط و
ك -ذا ك -ي-ف-ي-ات ت-ط-ب-ي-ق ه-ذه الأح-ك-ام ب-ق-رار
مشصÎك ب Úال - -وزراء اŸك - -ل - -ف Úب- -الصص- -ي- -د
البحري و الصصناعة التقليدية و اŸالية.
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حملة –سسيسسية واسسعة حول حوادث الطرق بسسكيكدة

شس - -ارك إاط - -ارات م - -ن اŸصس - -ل - -ح - -ة
Óم-ن ال-ع-م-وم-ي وخ-ل-ي-ة
ال -و’ئ -ي-ة ل -أ
ا’تصسال والعÓقات العامة Ãصسالح
أامن و’ية سسكيكدة ‘ يوم –سسيسسي
وق -ائ -ي ح -ول ال -وق -اي -ة م -ن ح -وادث
اŸرور اŸنظم من قبل اŸكتب الو’ئي
ل- -ل- -ج- -م- -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لسس Ó-م -ة
اŸروري- -ة ل- -و’ي- -ة سس- -ك- -ي- -ك- -دة ،إا¤
ج- - -انب ‡ث- - -ل- - -ي مصس - -ال - -ح ال - -درك
الوطني وا◊ماية اŸدنية ومديرية
الشس- - -ؤوون ال- - -دي- - -ن- - -ي- - -ة والÎب- - -ي - -ة
ومديرية النقل والصسحة ا÷وارية
واÛلسض الشس -ع -ب -ي ال-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة
’ح - -م - -ر
سس- - -ك- - -ي- - -ك- - -دة وال- - -هÓ- - -ل ا أ
ا÷زائري.

ن -ظ -م أام -ن ال -و’ي -ة ‘ إاط -ار مسس -اع-ي
Óمن الوطني الرامية
اŸديرية العامة ل أ
إا ¤التواصسل مع ﬂتلف شسرائح اÛتمع
م -ع –سس-يسس-ه-م Ãخ-اط-ر آاف-ة اıدرات،
ÓنÎنت و
ا’سس - -ت - -ع - -م - -ال السس - -ل - -ب - -ي ل - -أ
السسÓ- -م- -ة اŸروري -ة ،و ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن اŸهني للو’ية ،يوما
–سس-يسس-ي-ا ل-ف-ائ-دة ط-لبة اŸعهد الوطني
اŸت -خصسصض ‘ ال -ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي «شس-اب-وÊ
إادريسض» بجيجل.
عرف حضصور حوإ‹  80طالبا و مسصتخدما
من بينهم  20أإجنبيا من إŸعهد من ﬂتلف
إل -ت -خصصصص -ات ،تضص -م -ن إل-ق-اء م-دإخÓ-ت م-ن
طرف إطارإت متخصصصصة من أإمن جيجل ‘
›ال إلسصÓ- - -م- - -ة إŸروري - -ة ،وم - -ك - -اف - -ح - -ة

إıدرإت و إ÷رإئم إإللكÎونية“ ،حورت
حول ﬂاطر إسصتهÓك إıدرإت ،وتأاثÒإتها
إÿطÒة ع- -ل- -ى صص- -ح- -ة إلشص- -ب- -اب إ ¤ج -انب
إŸم -ارسص -ات إلسص -ل -ب -ي -ة إÿاصص -ة ب -اسص-ت-ع-م-ال
إألنÎنت سصيما فيما يتعلق بشصبكات إلتوإصصل
إلج -ت-م-اع-ي ع-ل-ى غ-رإر إل-ف-اسص-ب-وك ،و إل-ذي
غالبا ما يتورط مسصتعملوه ‘ قضصايا إجرإمية
و ما يشصكله ذلك من تهديد لتماسصك إلنسصيج
إلج -ت -م -اع -ي ،ك -م -ا ك -انت إŸدإخ-ل-ة إل-ث-ال-ث-ة
بخصصوصش إلسصÓمة إŸرورية ،أإين ” تذكÒ
إ◊ضص -ور ب -ق-وإع-د إل-ق-ي-ادة إلسص-ل-ي-م-ة ل-ت-ف-ادي
حوإدث إŸرور و ما ينجر عنها من مآاسصي،
إليوم إلتحسصيسصي إلذي عرف عرضش ﬂتلف
إŸعدإت و إلوسصائل و إلتجهيزإت إŸادية إلتي
يسصتعملها جهاز إألمن إلوطني ‘ ›ال إألمن
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إضص -اف -ة إ‡ ¤ث -ل-ي إÛت-م-ع إŸدÊ
وج -م -ع-ي-ات ون-اشص-ط ‘ ÚإŸي-دإن ،وذلك
Ãركز إلتكوين إŸهني «إلعامري بوجمعة
أإ›از إل- -دشص- -يشش» وه- -ي إŸب- -ادرة إل -ت -ي
ت -ن -درج ‘ إط -ار إ◊م -ل -ة إل -وط-ن-ي-ة إل-ت-ي
يشص-رف ع-ل-ي-ه-ا إŸك-تب إل-وط-ن-ي للجمعية

وإل -وق -اي -ة إŸروري -ة تضص -م -نت ت -ع-ري-ف-ات
ب-إاشص-ارإت إŸرور إŸع-دة ل-تسص-ه-ي-ل ح-رك-ة
إŸرور و تأام Úإلتنقل وإرشصاد مسصتعملي
إل -ط -ري -ق ب -اإلضص -اف -ة إ ¤ت-ق-د Ëنصص-ائ-ح
وإرشص-ادإت ح-ول إل-ع-ب-ور إلسص-ل-ي-م ب-ال-نسصبة
Óطفال ناهيك عن
للرإجل Úخصصوصصا ل أ
إلعمل إلتوعوي إليومي إلذي تقوم به فرق
إŸرور مع مسصتعملي إلطرقات من أإجل
توعيتهم Ãخاطر إلطرقات و إكسصابهم
إل -ث -ق -اف -ة إŸروري-ة إلÓ-زم-ة ،ك-م-ا وزعت
مطويات توعوية لتÓميذ إŸدإرسش .
وع -رف إل -ي -وم إل -ت-حسص-يسص-ي إل-ت-ك-وي-ن-ي
لسص- -ائ- -ق- -ي إ◊افÓ- -ت ووسص- -ائ- -ل إل- -ن -ق -ل
إ÷ماعي وإلوزن إلثقيل‚ ،احا كبÒإ ،من
خÓل إ◊ضصور إŸكثف وإلتفاعل إلبناء،
وإلذي جاء لتعزيز معارفهم حول قانون
إŸرور وشص-روط إل-ن-ق-ل وف-ق إل-ت-ن-ظ-ي-مات
إل -ق -ان -ون -ي -ة إلسص -اري -ة إŸف-ع-ول ،وت-ق-دË
أإحسص- -ن خ- -دم- -ة ل- -ل- -م -وإط -ن ،م -ع ت -وزي -ع
م -لصص -ق-ات وم-ط-وي-ات وم-ن-اشص Òت-تضص-م-ن
ج - -م - -ل - -ة م - -ن إل - -نصص- -ائ- -ح وإإلرشص- -ادإت،
وت -ذكÒه -م ب -اŸسص -ؤوول -ي-ات إŸل-ق-اة ع-ل-ى
ع -ات -ق -ه -م ،م-ن خÓ-ل إلل-ت-زإم ب-ال-ت-دإبÒ
إŸن -اسص -ب-ة لسصÓ-م-ة إل-رك-اب ومسص-ت-ع-م-ل-ي
إلطريق ،كونهم مطالبون باللتزإم إلتام
ب -األن -ظ-م-ة وإل-ق-وإع-د إŸروري-ة وإل-ت-ق-ي-د
ب-ال-ت-ع-ل-ي-م-ات وإل-ق-وإن Úإلسص-ارية إŸفعول
وإلطÓع على كل جديد ‘ ›ال إلوقاية
إŸرورية .
إلدورة إلتكوينية أإشصرف عليها إطارإت
م -ن خ -ل -ي -ة إلتصص -ال وإل -ع -ل -ق -ات إل-ع-ام-ة
Óم-ن إل-ع-م-وم-ي،
وإŸصص -ل -ح -ة إل -ولئ -ي-ة ل -أ
ت -ن -اولت ب -الشص -رح وإل -ت -وضص -ي -ح ل -ل -ق -وإنÚ
إŸنظمة للسص ،Òعلى أإن يسصتمر إلتوإصصل
مع كافة فئات إÛتمع من أإجل إلرفع
من مسصتوى إلوعي إŸروري كون إلقضصية
ت -ه -م إ÷م -ي -ع ل-ي-ف-ت-ح إل-ن-ق-اشش ‘ إألخÒ
ل- -ل- -ح- -اضص -ري -ن أإي -ن ” إل -ت -وإصص -ل وط -رح
إلنشصغالت وإلسصتفسصارإت.

حملة –سضيسضية لفائدة طلبة ومسضتخدمي التكوين اŸهني بجيجل

إل -ع-م-وم-ي و م-ك-اف-ح-ة إıدرإت ” ،خÓ-ل-ه
كذلك إلتعريف باألرقام إÿضصرإء للمديرية
Óمن إلوطني  ، 1548رقم إلنجدة  17و
إلعامة ل أ
إلرقم  104إلذي ” إسصتحدإثه مؤوخرإ إÿاصش
ب-ح-م-اي-ة إألط-ف-ال وإل-ف-ئ-ات إل-هشص-ة ،م-ن جهة
أإخرى فإان هذإ إلنشصاط إلتوعوي يندرج ضصمن
إ◊ملة إلتحسصيسصية إلتي أإطلقها أإمن إلولية
ي -وم  05ف-ي-فري  2017ع-ل-ى مسص-ت-وى م-رإكز
إلتكوين إŸهني إŸنتشصرة ع Èإقليم إلولية
بهدف توعية فئة إلشصباب Ãخاطر ﬂتلف
إآلفات إلجتماعية ،كما سصتتوإصصل نشصاطات
هذه إ◊ملة إلتوعوية مباشصرة بعد إلدخول
إŸهني لسصنة  2017وإŸرتقب ليوم  28فيفري
من هذه إلسصنة.

 ٪٥٢من حا’ت السسرطان موثقة

أاك- -د ال- -دك- -ت- -ور ﬂت- -ار
ح -ام -دي الشس-ري-ف ،م-دي-ر
السس- -ج- -ل ال- -وط- -ن- -ي Ÿرضض
السسرطان ،أان ا÷زائر قد
سسجلت ،خÓل سسنة ٢016
اŸنصس -رم-ة  40أال-ف ح-ال-ة
إاصس - -اب- -ة ج- -دي- -دة Ãرضض
السس-رط-ان ل-ل-ج-نسس ،ÚعÈ
الÎاب ال -وط -ن -ي ،وأان ك-ل
’ن
مناطق الوطن مغطاة ا آ
بشس-ب-ك-ة وط-ن-ي-ة ل-ت-ح-ديد
معا ⁄هذا اŸرضض ،ومدى
انتشساره .وق -ال ‘ تصص -ري-ح
صص-ح-ف-ي ،ع-ل-ى ه-امشش إح-ي-اء
إل -ي -وم إل-ع-اŸي ل-لسص-رط-ان ،إن
إلشص -ب -ك -ة تشص-ك-ل ب-ال-ف-ع-ل ب-نك
م-ع-ل-وم-ات ح-ق-ي-ق-ي ‘ خدمة
وزإرة إلصص - - -ح - - -ة وإلسص - - -ك- - -ان
وإصص Ó-ح إŸسص -تشص -ف -ي-ات ،م-ن
أإج -ل إت -خ-اذ ك-اف-ة إإلج-رإءإت

وضضع شضبكة وطنية لتحديد معا ⁄اŸرضض

إل Ó-زم -ة Ÿك -اف -ح -ة إŸرضش،
ووضص- -ع إÿط- -ط إŸن- -اسص- -ب -ة،
خ - - - - - -اصص- - - - - -ة ‘ ›ال إ‚از
إŸرإف -ق إلصص -ح -ي -ة إل Ó-زم -ة،
وإلتكوين ،وإقتناء إلتجهيزإت
إلعصصرية بالعدد إلكا‘ إلذي
ي -ج -ع -ل-ه-ا ف-ع-ال-ة ‘ ﬁاصص-رة

إŸرضش ،وأإن أإك Ìم- - - - - - - -ن 52
ب -اŸائ -ة م -ن إ◊الت م -وث-ق-ة
وتخضصع للمتابعة إŸنتظمة.
وكشص -ف ،ب -اŸن -اسص -ب -ة ،ع -ن
وج- -ود  24ج -ه -از إ مسص-رع-ا،
حاليا ،على إŸسصتوى إلوطني،
وسصتتوفر إ÷زإئر بنهاية هذه

17255

مع Èالسسكك ا◊ديدية بتسسرقانت ببجاية

إالزام سضائقي ا◊افÓت والشضاحنات باحÎام إاشضارات اŸرور

إلوطنية للسصÓمة إŸرورية بالتنسصيق مع
إŸرك- -ز إل- -وط -ن -ي ل -ل -وق -اي -ة وإألم -ن عÈ
إلطرق –ت شصعار « 2017سصنة إلسصÓمة
إŸرورية».
‘ هذإ إإلطار سصاهمت مصصالح أإمن
ولية سصكيكدة Ãعرضش ‘ مكافحة إلعنف
إŸروري وإل - -ذي إسص - -ت - -ع - -رضصت خÓ- -ل- -ه
Óم -ن إل -ع -م -وم-ي
إŸصص -ل -ح -ة إل -ولئ -ي -ة ل  -أ
نشصاطها مدعما بإاحصصائيات وصصور عن
ح -وإدث إŸرور ب -اإلضص -اف -ة إ ¤إل-وسص-ائ-ل
إل-ت-ق-ن-ي-ة إŸسص-ت-ع-م-ل-ة ‘ ﬁاربة إإلجرإم
إŸروري ،كما نشصط ‡ثلو أإمن إلولية
مدإخÓت ‘ إŸوضصوع ،حيث أإبرز ‡ثلو
أإم -ن إل -ولي-ة ج-ه-ود مصص-ال-ح أإم-ن إل-ولي-ة
وإلنتائج إإليجابية إÙققة إلتي مكنت
من ترإجع عدد حوإدث إŸرور إŸسصجلة
خÓل إلسصنة إŸاضصية.
إ ¤جانب ذلك وبالتنسصيق مع جمعية
إلسصÓمة إŸرورية إنتقل إطارإت من ذإت
إŸصصالح إ ¤كل من متقنة يورإسش عباسش
وثانوية رشصيد لوصصيف بوسصط إŸدينة،
ح -يث ” ت -ق -د Ëدروسش ت-وع-وي-ة ل-ف-ائ-دة
إألط- -ف- -ال إŸت -م -درسص Úح -ول إلسص Ó-م -ة

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

إلعدد

جيجل ،خالد.ع

إلسص- - -ن- - -ة إ÷اري- - -ة ع - -ل - -ى 62
مسصرعا ،ليصصل إلعدد إ68 ¤
مسص- -رع -ا ،خ Ó-ل سص -ن -ة ،2025
وإع - - - -ت Èذإت إŸسص- - - -ؤوول ،أإن
إلسصجل إلوطني لدإء إلسصرطان
أإصصبح Áكن من –ديد إلعدد
إل -ت -ق -ري-ب-ي ل-ل-مصص-اب Úب-ال-دإء
إÿب -يث ،ع -ل -ى م -دى سص-ن-وإت
مقبلة ،مثل سصنة  2020و،2025
وأإك- - -د ‘ ن - -فسش إلسص - -ي - -اق أإن
إألم -رإضش إلسص -رط -ان -ي -ة إل-ت-ي
بدأإت بالنتشصار أإك ‘ ÌبÓدنا
خ Ó- - -ل إلسص - - -ن - - -وإت إألخÒة،
تتمثل ‘ سصرطان إلÈوسصتات
إل- - - -ذي يصص- - - -يب إل- - - -رج - - -ال،
وسص -رط -ان إŸث -ان -ة وإل -رق -ب-ة،
إضص- -اف- -ة ط -ب -ع -ا إ ¤سص -رط -ان
إلقولون وإلرئت Úوإلثدي .

سسطيف :نورالدين بوطغان
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خطر يهدد حياة السضكان بتازمالت

ت -ت -وف -ر ب -ب -ل -دي-ة ت-ازم-الت ،ال-ت-ي
ي- -عÈه -ا خ -ط السس -ك -ة ا◊دي -دي -ة،
معابر غﬁ Òروسسة ،تشسكل خطرا
ي-ح-دق ب-ح-ي-اة سس-ائقي اŸركبات وكل
اŸاّرة ،حيث تعّددت اŸعابر التي هي
ع - -ل - -ى ه - -ذه ا◊ال - -ة ،غ Òأان اŸعÈ
اŸت-واج-د ق-رب م-ن-ط-ق-ة ‘تسسرقانت‘،
يشس-ك-ل م-ه-ل-ك-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-لسس-ائ-قÚ
الذين يسسلكونه.

بجاية :بن النوي توهامي
وب -حسصب إلسص -ي -د ط -ه -اري ن-ور إل-دي-ن،
لـ’إلشصعب’ ،من إŸعروف إأن هذإ إŸعÈ
إل -ذي ه -و ن -ق -ط -ة ت -ق -اط-ع ب Úإل-ط-ري-ق،
إŸؤودي إ ¤قرية ’تسصرقانت’ وخط إلسصكة
إ◊ديدية ،ويعد Ãثابة كابوسش بالنسصبة
لكث Òمن إŸوإطن Úإلذين يسصلكون هذإ
إلشصطر منه ،وذلك رإجع إ ¤عدم تنصصيب
أإي مركز حرإسصة للسصكة إ◊ديدية ‘ هذإ
إŸكان.
وع-ل-ي-ه ،ي-خ-اف إلسص-ائ-ق-ون وإل-رإج-ل-ون
Ûرد بلوغهم هذإ إŸع ،Èوذلك خشصية
م- -رور ع- -رب -ة سص -ك -ة ح -دي -دي -ة أإو ق -ط -ار
ل -ل -مسص-اف-ري-ن أإو إل-بضص-ائ-ع ،بسص-رع-ة إلÈق
وم -ن دون م -ن -ح -ه -م وق -ت-ا لسص-ت-ي-ع-اب م-ا
يحدث ،وبالتا‹ يبقى إÓÿصش إلوحيد
بالنسصبة لهؤولء إألشصخاصش أإخذ إ◊يطة
وإ◊ذر عند إلقÎإب من هذإ إŸكان
إÛزرة.

مع إإلشصارة إ ¤أإن هذإ إŸع Èشصهد ‘
وقت مضص- -ى وق -وع ح -وإدث م -رور ك -ثÒة،
تسص -ب -بت ‘ حصص -د إل -ع -دي -د م -ن إألروإح،
سصوإء من جانب إلسصائق Úأإو من جانب
إŸارة’.
من جهتها تقول إلسصيدة نعيمة“’ ،ت
معاينة وجود معابر خطÒة أإخرى بنفسش
إل -ب -ل -دي -ة ،ع -ل-ى غ-رإر ’إشص-ي-ك-ار’ إل-وإق-ع-ة
جنوب مركز إلولية ،إلتي تتضصمن عدة
معابر غﬁ Òروسصة ،وقد شصهدت هذه
إألم - - -اك - - -ن إأيضص - - -ا ‘ إŸاضص - - -ي ب- - -عضش
إ◊وإدث ،إل- -ت -ي خ -ل -فت خسص -ائ -ر م -ادي -ة
وبشصرية.
وإأم -ام ه -ذه إألوضص -اع ،ت -ع-الت أإصص-وإت
إلسصكان ‘ ظّل إسصتحالة تنصصيب مركز
حرإسصة على مسصتوى كل مع ،Èطالبة من
شص -رك-ة إلسص-كك إ◊دي-دي-ة ت-وف Òح-رإسص-ة
على إألقل على مسصتوى إŸعابر إألكÌ
إرتيادإ ،وذلك من أإجل إÙافظة على
إ◊ياة إلبشصرية وعلى إألمÓك.
و‘ ذإت إلسصياق ،من إŸؤوسصف أإن يخيم
شصبح هذه إ◊وإدث على إلتÓميذ ،إلذين
يسص -ك -ن -ون ‘ إ÷ه -ة إألخ -رى م-ن إلسص-ك-ة
إ◊دي- -دي- -ة– ،دي -دإ بـ ’إشص -ي -ك -ار’ ،ح -يث
يضصطرون إ ¤إجتياز هذه إŸعابر على
حسصاب حياتهم ،بهدف متابعة درإسصتهم،
وم- -ن إأج -ل سص Ó-م -ت -ه -م ي -ن -اشص -د إأله -ا‹
إلسصلطات إلعمومية أإن تتدخل لتفادي أإي
حادث أإليم’.

دائرتا أاو’د عن Îو عزيز بو’ية اŸدية

توزيع حصضة من اŸسضاعدات لفائدة اŸعوزين
وزعت ه - -ي - -ئ - -ة ال- -هÓ- -ل
’حمر ا÷زائري باŸدية،
ا أ
حصس - - -ة م - - -ن اŸسس - - -اع- - -دات
ل- -ف- -ائ -دة اÙت -اج Úب -ع -دة
ب- -ل- -دي- -ات ف -قÒة ب -ك -ل م -ن
دائ -رة أاو’د ع -ن Îو ع-زي-ز
ب -حضس -ور ك-ل م-ن السس-ل-ط-ات
اÙلية واŸنتخب.Ú

اŸدية  :م.أام Úعباسس
وم - -ك - -نت ه - -ذه إل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
إل -تضص-ام-ن-ي-ة م-ن إل-ت-ع-رف ع-ل-ى
إل -وإق -ع إل -ذي ت -ع-يشص-ه عشص-رإت
إل -ع -ائ Ó-ت ب -اŸدإشص -ر ،وب-خ-اصص-ة ب-ا◊ي
إلفوضصوي إلقريب من بلدية أإولد عن،Î
ومن بينها وضصعية أإرملة أإم لـ  03إأطفال
ت -ق -ط -ن ب-ال-قصص-دي-ر ،ت-ن-ع-دم ف-ي-ه شص-روط
إ◊ياة ،حيث طمأانت بحل تفاؤو‹ ،فيما
صصرح إبرهيم بومعزة رئيسش ديوإن إلوإ‹
لـ « إلشص- -عب « إل- -ذي ك -ان ب -رف -ق -ة رئ -يسش
إلدإئرة آإنذإك بأان قاطني هذإ إلتجمع
إلسصكني إلفوضصوي ” إحصصاؤوهم وسصتيم
ترحيلهم إ ¤سصكنات حضصرية مقابلة متى
إسصتلمت هذه إ◊صصة إلسصكنية .
ع -اي -نت إ÷م -اع -ات إÙل -ي -ة ‘ ه-ذه
إÙطة إلتضصامنية أإيضصا وضصعية إألسصر
إŸرإبطة بقرية إلقعدة إلكحلة قرب 70
مسصكن حضصري ،حيث طلب من إطارإت
هذه إلهيئة إسصتقدإم فريق طبي وإخضصاع
ق-اط-ن-ي-ه-ا م-ن ع-ائ-ل-ة ت-وم-ي ع-ب-د إل-قادر
وأإبنائه وأإحفاده بنحو  31فردإ لفحوصصات
ط-ب-ي-ة وم-ن-ه-ح-م إل-دوإء ›ان-ا وإدرإج-هم

ضص -م -ن ق-وإئ-م إŸسص-اع-دإت إ›ÈŸة ‘
إلقريب إلعاجل ‘ ،وقت كشصف فيه أإحد
إألب -ن -اء ب -أان رئ -يسش إل -دإئ-رة إŸع Úم-ن-ذ
أإشصهر تصصله إŸعلومات مغلوطة بشصأان
إل -وضص -ع-ي-ة إ◊ق-ي-ق-ة ل-ه-ات-ه إألسص-ر ،ح-يث
صصرح هذإ إŸسصؤوول بأانه قد عاين كل
شص -يء ب -ع -ي-ن-ي-ه خصص-وصص-ا وأإن صص-رخ-ة ك-ل
أإفرإد هذه إلعائلة إأبانت بأان هذه إألسصر
›ت -م-ع-ة  ⁄ت-ه-ج-ر ه-ذه إŸن-ط-ق-ة أإث-ن-اء
إلعشصرية إلسصودإء كونهن تقطن بها منذ
 ،1962وإأ‚بت خÒة أإبناء هذه إلبلدية.
ل -ل -ع -ل -م ب-أان إŸسص-اع-دإت إŸق-دم-ة ‘
إŸيدإن وإŸقدرة بنحو  60حصصة متمثلة
‘ ب -ط -ان -ي -ات وأإف -رشص -ة وأإل-بسص-ة شص-ت-وي-ة
وموإد غذإئية ،على أإن تشصمل مثل هذه
إŸب- -ادرإت أإسص- -م- -اء أإخ -رى ‘ إل -زي -ارإت
إلقادمة لهذه إŸنظمة إإلنسصانية وعلى
أإمل أإن يتغ Òحال هاتة إلعائÓت Ãنحها
مسصاكن تسصتجيب ◊اجياتهم.

الدبلومـاسسي
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القضسية الفلسسطينية
واŸتغÒات الدولية

لولى  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢55
لربعاء  ٠٨فيفري  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١١جمادى ا أ
ا أ

الظاهر واŸسشت ‘ Îعودة اŸغرب إا ¤اŸنتظم القاري

ا’–اد ا’فريقي متم ّسسك بحّل القضسية الصسحراوية
عندمـا Œـ ـري
رياح إافريقيـ ـا
Ãا ’ تشستهيه
اŸل ـ ـ ـوك ...
كلمة العدد

دبلوماسسية هادئة و فعّالة
فضشيلة دفوسس
’ Áكن ’ثن Úأن يختلفا ‘ كون ألوسساطة ألتي تّولت أ÷زأئر
قيادتها لتسسوية أأ’زمة ‘ أ÷ارة أ÷نوبية ما‹ قبل نحو سسنتÚ
كانت ناجحة ،وأثمرت أتفاقا وّقعه جميع ألفرقاء هناك بعد أن
ق ّ-رروأ أ÷ن -وح إأ ¤ألسس Ó-م وأ’ن -خ -رأط ‘ ع -م -ل -ي -ة سس -ي-اسس-ي-ة ت-ن-ه-ي
أÓÿفات و–فظ ألوحدة ألوطنية وتعيد أأ’من أŸفقود.
أŸرأفقة أ÷زأئرية للمالي Úمّكنتهم من Œاوز أأ’زمة ،وها هم أليوم يدأ
وأحدة يعيدون ترتيب ألبيت ألدأخلي وينجحون ‘ إأعادة بناء مؤوسسسسات
ألدولة ألتي عصسف بها أنقÓب  ،2012ليعكفوأ على ﬁاربة ألتنظيمات
ألدموية ،وبرغم ألصسعوبات وألتحديات ألتي تعÎضض عملية ألبناء ،فتطبيقات
أتفاق ألسسÓم تسس ‘ Òألطريق ألصسحيح وع Úألوسسيط أ÷زأئري تتابعها
Ÿوأجهة أي خلل.
ومثلما حّركت آألتها ألدبلوماسسية لتطويق أأ’زمة ‘ ما‹ ،ها هي أ÷زأئر
ومند مّدة ليسست بالقليلة منعكفة على مسساعدة أأ’شسقاء ‘ ليبيا للخروج من
حالة أ’نسسدأد ألسسياسسي وألفوضسى أأ’منية ألتي يعيشسونها مند سستة أعوأم،
خاصسة وأن جميع أŸبادرأت ألتي رعتها أأ’· أŸتحدة أو جهات أخرى
فشسلت حتى أآ’ن ‘ أخرأج ليبيا إأ ¤بّر أأ’مان ،وآأخرها أ’تفاق أŸوقع ‘
Óسسف ألشسديد
ديسسم ،2015 Èوألذي أثمر حكومة وفاق وطني – ⁄صسل ل أ
على أجماع ما جعل أأ’زمة ترأوح مكانها ‘ أنتظار مبادرة أ‚ح ووسسيط أقدر
على إأنهاء أŸأاسساة ألليبية.
’شسك أن ألوسساطة أ÷زأئرية ‘ ليبيا “تلك كل مؤوهÓت ألنجاح ،أّو’ أ’ن
ليبيا “ثل عمقا أسسÎأتيجيا للجزأئر و أمنها يشسّكل حجر ألزأوية ‘ أمننا
ألقومي ،ثم بالنظر إأ‚ ¤احها ‘ دولة ما‹ وخÈتها ‘ حلّ أأ’زمات أإ’قليمية
وﬁاربة أإ’رهاب ،وأيضسا أ’ن أ÷زأئر ﬁايدة وتقف على مسسافة وأحدة من
كل أأ’طرأف ألليبية ،وترفضض أن تقدم لهم مقاربة جاهزة ’قتناعها بضسرورة
أ’سستماع لكل ألفرقاء هناك دون أقصساء أحد وجعلهم ينخرطون طوأعية ‘
حوأر يفضسي إأ ¤أتفاق يلقى أ’جماع ،وهو ما يÎجم ألزيارأت ألتي قامت بها
ألشسخصسيات ألليبية ألفاعلة إأ ¤أرضض أ÷زأئر ‘ أŸدة أأ’خÒة.
مقومات ‚اح ألوسساطة أ÷زأئرية ‘ ليبيا كبÒة أ’نها أيضسا تلقى ألدعم
وألتشسجيع من أÛتمع ألدو‹ ألذي يثق ‘ نزأهة أ÷زأئر من جهة ويخشسى
تفجّر ألوضسع ‘ أŸنطقة وأنز’قه إأ ¤أحÎأب دأخلي قد تسستغله ألتنظيمات
أإ’رهابية لتمديد موأقعها وتوسسيع إأجرأمها من جهة ثانية.
وسساطة أ÷زأئر ◊ّل أأ’زمة ألليبية يبعث فع Óعلى ألتفاؤول يبقى فقط ضسرورة
ألتشسديد على صسّد أي جهة تريد ألدخول على خ ّ
ط هذه ألوسساطة قصسد
” أجهاضض مبادرأت أ◊ل ألسسابقة وجّر ألشسقيقة ليبيا إأ ¤ما’
أجهاضسها كما ّ
يحمد عقباه ومن خÓلها ألزج باŸنطقة ‘ أتون توتر قد ’ تكون له نهاية.
كما يجب حصسر ألوسساطة ‘ دولة وأحدة فقط فكلما ك ÌأŸتدخلون تعّمقت
أأ’زمة وتشسابكت خيوطها ،خاصسة وأن من ب ÚأŸتدخل Úمن يسساندون طرفا
على حسساب آأخر أي أنهم ’ يّتسسمون بالنزأهة وأ◊ياد ،ثم منهم من كان من أول
أŸروج Úلعسسكرة أأ’زمة ألليبية ‘ بدأيتها وشسجع ألناتو على ألتدخل ألذي
كان كارثيا بكل أŸقاييسض.

أاسشتاذ العلوم
السشياسشية والعÓقات
الدولية أام Úالبار
لـ«الششعب»:
احتدام السشباق
لليزي
إا ¤قصشر ا إ

حملة انتخابية
سساخنة تطبعها
الفضسائح و اŸفاجآات

«البنيان اŸرصسوصس» لتعزيز ا◊ـوار
الليبي الشس ـامل وتذلي ـل اÿطوات
تششديد اللهجة
ب Úواششنطن وطهران

ترامب ينسسف التفاهم
السسياسسي الضسمني
الذي أاسّسسس له أاوباما
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الظاهر واŸسست ‘ Îعودة اŸغرب إا ¤اŸنتظم القاري

ا’–اد ا’فريقي متم ّسسك بحلّ القضسية الصسحراوية

 ⁄ي -ك -ن ق -ب -ول انضس -م -ام اŸغ -رب ا ¤ا’–اد
’حد،
ا’فريقي ليكون العضسو الـ 55مفاجئا أ
بل على العكسص “اما ،فالتوقعات كلها كانت
’فريقي الذي
تؤوكد قبول التحاقه بالبيت ا أ
’ Áكنه أابدا أان يصسّد ابوابه ‘ وجه أايّ دولة
تطرقها حتى وان كانت هذه الدولة غادرته
Ãحضص ارادت -ه-ا م-ن-د أازي-د م-ن ثÓ-ث-ة ع-ق-ود
’سسباب مازالت قائمة  ⁄تتغ.Ò
أ
فضسيلة دفوسص
و ب- -ع- -ي- -دا ع- -م- -ا ي- -روج- -ه اŸغ -رب م -ن ان ه -ذا
النضسمام هو انتصسار تاريخي له ،يحق لنا أان
ن -ط -رح ب-عضس ال-تسس-اؤولت اŸشس-روع-ة ع-ن م-غ-زى
“ت دون شسروط مسسبقة،
خطوته ،خاصسة وأانها ّ
ف -ك -ي -ف ق -ب -ل ال -ع-رشس الل-ت-ح-اق ›ددا ب-ال-ب-يت
الف -ري -ق -ي وال-دول-ة ال-ت-ي غ-ادر بسس-ب-ب-ه-ا م-ازالت
عضسوا به؟ وهل سسيقبل لحقا الجتماع ‘ قاعة
واحدة مع ا÷مهورية العربية الصسحراوية؟ ثم
ماذا عن اŸيثاق التأاسسيسسي ل–Óاد الفريقي
الذي يشسّدد على احÎام ا◊دود اŸوروثة عن
السس-ت-ع-م-ار؟ وك-ي-ف سس-ت-ع-ال-ج ال-ه-ي-ئات الفريقية
القضسية الصسحراوية واŸتسسبب ‘ هذه القضسية
حاضسر وسسطها؟
‘ الواقع ﬁاولة الجابة عن هذه التسساؤولت ليسس
باألمر السسهل وهي تث Òتخوفات كثÒة من ان تكون
اÿط -وة اŸغ -رب -ي -ة م -دف -وع-ة ب-خ-ل-ف-ي-ات غ Òت-لك
اŸعلنة ،فالكث Òمن اÈÿاء واŸراقب ÚالسسياسسيÚ
يحذرون من ان اŸغرب الذي اعلنها صسراحة بأان
سسياسسة الكرسسي الشساغر ‘ اŸنتظم الفريقي ⁄
تكن ‘ صسا◊ه ،يكون قد قّرر النضسمام ›ددا ا¤
ال–اد الفريقي ليك ّسسر النتصسارات التي حققتها
ال-قضس-ي-ة الصس-ح-راوي-ة داخ-ل-ه ،ب-ل وت-ذهب ت-خوفات
هؤولء ا ¤أابعد من ذلك إاذ يخشسون من ان تكون
خطة اŸغرب هي السسعي إلبعاد الصسحراء الغربية و
زعزعة اسستقرار البيت الفريقي.
التخوفات هذه تبدو مشسروعة ومنطقية ا¤

ابعد ا◊دود ،فكيف للمغرب ان يعود ا ¤ال–اد
الفريقي وأاسسباب مغادرته له لزالت قائمة؟ ثم
دعنا نقولها صسراحة ،ل Áكن للمÈرات التي
سساقها اŸغرب ومن بينها أانه سسيفيد اŸنتظم
القاري ويجعله اقوى ،أان تغطي شسمسس ا◊قيقة،
فهذا اŸنتظم على العكسس “اما شسهد ‘ غيابه
تطّورا وقّوة  ⁄يشسهدهما من قبل وغيابه طول
ال -ع -ق -ود ال -ث Ó-ث -ة اŸاضس -ي -ة ك-ان ل ح-دث-ا ،ل-ه-ذا
نتصسور ان وراء اÿطوة اŸغربية اك Ìمن سسبب و
دافع.
وعلى رأاسس قائمة هذه الدوافع ،العزلة اÿانقة
التي اصسبح اŸغرب يعيشسها افريقيا ،مقابل توسسع
الهتمام القاري بالقضسية الصسحراوية العادلة ،فكل
م-ن اŸف-وضس-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة› ،لسس السس-ل-م واألم-ن،
الŸÈان اإلف - -ري - -ق - -ي وج - -م - -ع- -ي- -ة رؤوسس- -اء ال- -دول

وا◊ك -وم -ات ب -إاف-ري-ق-ي-ا ،ج-ع-لت م-ن ه-ذه ال-قضس-ي-ة
قضسيتها األو ¤على اعتبار ان ا÷مهورية العربية
الصسحراوية “ثل آاخر قضسية اسستعمار ‘ القارة
السسمراء.
ل- -ق- -د اصس -ب -حت
قضسية الصسحراء
ال-غ-رب-ي-ة ،تشس-كل
عنصسرا ﬁوريا ‘ السسياسسة القارية إلفريقيا ،وهذا
بدون أادنى شسك كان Ãثابة الكابوسس للمغرب ،ما
ي -ع -ن -ي ان ق -رار انضس -م -ام -ه إا ¤اإل–اد اإلف -ري-ق-ي
مرتبط ارتباطا كبÒا باŸواقف اŸتقدمة التي أابان
عنها هذا اŸنتظم فيما يخ ّصس اŸسسأالة الصسحراوية
خاصسة من خÓل اإلجراءات واŸبادرات التي اقرها
(م -ث -ل ا◊ك -م ال -ب -ال-غ األه-م-ي-ة ال-ذي صس-در ي-وم 15
أاك -ت -وب-ر  2015ح- -ول ع -دم شس -رع -ي -ة ال -نشس -اط -ات

اإلق -تصس-ادي-ة ب-الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة) ،فضس Ó-ع-ن دور
اإل–اد ‘ األ· اŸتحدة ،حيث إانه وألول مرة ”
اإلسستماع إا ¤اإل–اد اإلفريقي ‘ ›لسس األمن
حيث قدم وثيقة ‘ غاية األهمية عما تعانيه آاخر
مسستعمرة ‘ القارة السسمراء.
لقد قام اŸغرب كالعادة بتقييم التكاليف الباهظة
التي اصسبح يدفعها جراء سسياسسة الكرسسي الشساغر
افريقيا ،ويبدو جليا أانه وبقرار طلب اإلنضسمام إا¤
اإل–اد اإلف- -ري- -ق- -ي ي- -ك- -ون يسس- -ت- -ه- -دف ال -قضس -ي -ة
الصسحراوية ،لكن اعتقادنا واقتناعنا كب Òبأان يخيب
امله ‘ –قيق هذه اŸؤوامرة ،فأاحب اŸغرب أام ل،
فإان إانضسمامه إا ¤اŸنتظم القاري هو باألسساسس
إاعÎاف با÷مهورية الصسحراوية ،ووجب التذكÒ
هنا أان أاحد أاهم أاهداف اإل–اد الذي تن ّصس عليه
اŸادة ال -ث -ال -ث -ة م-ن اŸي-ث-اق ال-ت-أاسس-يسس-ي يشس Òإا:¤
«ال -دف -اع ع-ن سس-ي-ادة ،إاسس-ت-قÓ-ل و ال-وح-دة الÎاب-ي-ة
للدول األعضساء» .وعليه فإان اŸغرب يدخل اليوم
ا ¤م -ن -ظ -م-ة ت-ه-دف إا ¤ح-م-اي-ة السس-ي-ادة ،ال-وح-دة
الÎابية واإلسستقÓل للجمهورية الصسحراوية .ثانيا،
إاسسÎاتيجية الدبلوماسسية اŸغربية ‘ ﬁاولة اقناع
دول أاخرى بسسحب اإلعÎاف با÷مهورية العربية
الصسحراوية أاو أان ل تقوم باإلعÎاف بها سسوف
ت -فشس -ل ب -ك -ل ت -أاك -ي -د ،ب -ع-د ق-رار اŸغ-رب مشس-ارك-ة
ال -ك -رسس -ي م -ع ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة الصس-ح-راوي-ة
الدÁقراطية –ت سسقف منظمة قارية واحدة.
–Óاد اإلفريقي ‘
كما ان اŸيثاق التأاسسيسسي ل إ
بنده رقم  32ين ّصس
على ان ايّ تعديل
أاو مراجعة له ل
يكون إالّ بتصسديق
من جميع الدول األعضساء ،وهذا كاف ألن يكون
ضسمانا لفشسل أاي ﬁاولت أاو مؤوامرات ضسد عضسوية
الصسحراء الغربية ،لهذا فاŸملكة اŸغربية سستبقى
م-رغ-م-ة ع-ل-ى اإلعÎاف ب-ا÷م-ه-وري-ة الصس-حراوية،
وع -ل -ي -ه -ا ت-وق-ع م-ع-رك-ة ق-وي-ة م-ن اف-ري-ق-ي-ا لÎضس-خ
ل -لشس-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة و ت-ن-ه-ي اح-تÓ-ل-ه-ا ألرضس يصسّ-ر
شسعبها على اسستعادتها بكل الوسسائل.

تقرير اŸصس Òغ Òقابل للمسساسس

’ليزي
احتدام السسباق إا ¤قصسر ا إ

حملة انتخابية سساخنة تطبعها الفضسائح و اŸفاجآات
اسستطÓعات الرأاي  ⁄تعد معيارا للتكهن بالفائز

م -ا أان اسس -ت -ك -م -ل م -عسس -ك -ر ال-يسس-ار ال-ف-رنسس-ي
ان-ت-خ-اب-ات-ه ال-ت-م-ه-ي-دية واختار بونوا هامون
ل-ي-ك-ون مÎشس-ح-ه ل-ل-رئ-اسس-ي-ات اŸق-ب-ل-ة ،ح-تى
أاطلق اŸتنافسسون على كرسسي ا◊كم ‘ قصسر
ا’ليزي حملتهم ا’نتخابية وأاخذ كل واحد
’سساسسي
يعرضص برنا›ه ا’نتخابي وهدفه ا أ
اسس -ت-م-ال-ة ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ل-ي-ح-ظ-ى ب-أاغ-لب
أاصسواتها ‘ ماي القادم.
فضسيلة دفوسص
وبعيدا عن الÈامج النتخابية والوعود التي يجري
تسسويقها من طرف اÎŸشسح Úوهي على العموم
تعكسس انتماءاتهم ا◊زبية والسسياسسية ،من اŸهم
اإلشسارة إا ¤أان السسباق الرئاسسي الفرنسسي يبدو هذه
اŸرة ﬂتلفا عن سسابقيه Ãا يحمله من مفاجآات
وما –يط به من فضسائح ،األمر الذي يجعل مسساره
مفتوحا على كل الحتمالت والتكّهن بنتائجه أامرا
صسعبا إان  ⁄نقل مسستحي.Ó
السستحقاق الرئاسسي الفرنسسي هذه اŸرة  ،حمل
ال -ع -دي -د م -ن اŸف -اج -آات ‘ أادواره األو ¤ع -ن -دم-ا
اصس-ط-دم ال-ف-رنسس-ي-ون ب-ع-دول شس-خصس-ي-ات سس-ي-اسس-ية
ك - -بÒة ع- -ن خ- -وضس غ- -م- -اره ،و ان- -ه- -زام أاخ- -رى ‘
التمهيديات مع أان الرهان كان كبÒا عليها للوصسول
ا ¤قصسر الليزي .وقد شسهدنا كيف عدل الرئيسس
فرانسسوا هولند عن الÎشسح بعد أان وجد نفسسه
ﬁاصس -را م -ن م -ن -افسس Úداخ -ل م-عسس-ك-ره وﬁي-ط
قيادته ،دون أان يحّقق هؤولء النصسر الذي كانوا
يتوقعونه لتمثيل الشسÎاكي ‘ Úالسسباق الرئاسسي،
ووق-ف-ن-ا ع-ل-ى ال-ه-زÁة ال-ن-ك-راء ل-ل-رئ-يسس ال-ي-م-ي-ن-ي
السسابق نيكول سساركوزي حتى انه طلّق السسياسسية
وقّرر العتزال ،وقبل ذلك راهن كثÒون على أان
يشسهد الفرنسسيون ‘ السسابع ماي اŸقبل اŸنازلة

ذات- -ه- -ا ال -ت -ي حصس -لت ع -ام  ،2012ب Úسس - -ارك- -وزي
وهولند وانتهت لصسالح هذا األخ.Ò

شسخصسيات تتهاوى وأاخرى –اصسرها الفضسائح

كما تفاجأا الفرنسسيون بهزÁة رئيسس بلدية بوردو
والوزير األول األسسبق آالن جوبي ‘ ا÷ولة الثانية
من النتخابات البتدائية Ÿعسسكر اليم Úالوسسط
م -ع أان ك -ل ال -ت -وق -ع -ات ك -انت ت -رشس-ح-ه ل-ل-ف-وز ،و‘
اŸق -اب -ل ح ّ -ق-ق م-ن-افسس-ه ال-ل-يÈا‹ ف-رانسس-وا ف-ي-ون
النتصسار التاريخي ،لكن هذا النتصسار هو اليوم
ع -ل -ى اÙك ب-ف-ع-ل فضس-ي-ح-ة ال-وظ-ائ-ف ال-وه-م-ي-ة
جرتها قبل أايام
واختÓسس األموال العامة التي ف ّ
أاسسبوعية «لو كانار أاونشسيني».
السساخرة ،التي كشسفت أان زوجة فيون بينيلوب التي
“ ⁄ارسس أاي مهنة معروفة سسابقا ،تلقت أاك Ìمن
 900أالف أاورو مقابل عملها كـ»مسساعدة برŸانية»
وكمتعاقدة مع ›لة ثقافية .وأاضسافت السسبوعية
ان اثن Úمن ابنائه الطÓب عم Óايضسا كمسساعدين
برŸاني Úلبيهما قبل عشسرة أاعوام.
وتعهد رئيسس الوزراء السسابق الذي جعل النزاهة
شسعارا اسساسسيا ‘ حملته ،بالنسسحاب من السسباق
ال -رئ -اسس -ي إاذا وج -هت ال -ت -ه -م -ة إال-ي-ه رسس-م-ي-ا ،ل-ك-ن
األصسوات بدأات ترتفع مطالبة باسستبداله فورا مهما
كانت النهاية التي سستؤوول إاليها هذه القضسية ،ما
يجعل السسباق النتخابي مفتوحا على مسستجدات
ومفاجآات غ Òمنتظرة.

الشسعبوية ،خاصسة مع صسعود ترامب إا ¤سسدة ا◊كم
‘ أام-ري-ك-ا ،وت-رشس-ح-ه-ا السس-ت-طÓ-ع-ات للمرور ا¤
ال-دور ال-ث-ا Êم-ن السس-ت-ح-ق-اق ال-رئ-اسس-ي ل-ت-ك-رر م-ا
حصسل مع والدها سسنة  ،2002عندما اضسطرت باقي
القوى السسياسسية Áينا ويسسارا لÓصسطفاف خلف
اŸرشسح اليميني وقتها جاك شسÒاك ‘ ،إاطار ما
يعرف بـ»اŸيثاق ا÷مهوري» .وتراهن ابنة مؤوسسسس
ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة ج -ان م -اري ل -وب-ان ع-ل-ى رفضس
Óحزاب التقليدية ،وتعّد بالسستجابة
الفرنسسي Úل أ
للمخاوف اŸتعلقة بالهجرة واإلسسÓم واألمن ‘
بلد شسهد سسلسسلة من العتداءات الرهابية غÒ
اŸسسبوقة ‘  2015و.2016

وبينما تهاوت الشسخصسيات التي كانت –تل اŸشسهد
الن -ت -خ -اب -ي م -ن -د سس -ن -وات ال -واح-دة ت-ل-و األخ-رى،
صس -ع -دت اسس -ه -م وج -وه ج -دي -دة وت-وسس-عت ح-ظ-وظ
مرشسحة اليم ÚاŸتطرف مارين لوبان التي تسستفيد
م -ن ت -ق -دم ال -ي -م ‘ Úأاوروب -ا وال-ع-ا ⁄وم-ن ت-ن-ام-ي

وإاذا كان مرشسح اليسسار الشسÎاكي بونوا هامون ل
يحظى بفرصسة كبÒة ‘ هذا السستحقاق الرئاسسي
بالنظر ا ¤تراجع انتصسارات الشسÎاكي ‘ Úعموم
أاوروبا امام الزحف اليميني ،ثم حالة التشسرذم التي
ت -ط -غ -ى ع-ل-ى م-عسس-ك-ره ،ف-وزي-ر الق-تصس-اد السس-اب-ق

اسسهم لوبان ترتفع

ماكرون ..النجم الصساعد

اÁانويل ماكرون « 38سسنة» الذي ترشّسح مسستق،Ó
بات ‘ نظر اŸراقب Úالسسياسسي ÚاÎŸشسح الذي
Áكنه ان يحّقق اŸفاجأاة ويصسل األّول ا ¤الليزي.
وي-ع-ل-ن م-اك-رون ال-ق-ط-ي-ع-ة م-ع ال-وصسفات السسياسسية
القدÁة ويعرضس برنا›ا راديكاليا و›ددا ويقدم
نفسسه كحامل للواء التقدمية.
وكشسفت اسستطÓعات الرأاي األخÒة للمرة األو¤
أان ماكرون سسينتقل إا ¤الدورة الثانية ‘ السسابع من
ماي ،مع مرشسحة اليم ÚاŸتطرف مارين لوبان.
و‘ هذه ا◊الة ،سسيتمكن من الفوز عليها بسسهولة
بحسسب السستطÓعات نفسسها.
اليوم تفصسلنا أاقل من ثÓثة أاشسهر على موعد
السستحقاق الرئاسسي الفرنسسي،ووسسط توّقعات هذه
ا÷هة واسستطÓعات األخرى ،يبقى سسباق الليزي
م-ف-ت-وح-ا ع-ل-ى ك-ل الح-ت-م-الت واŸف-اجآات“ ،اما
ككل لنتخابات ‘ ﬂتلف ربوع العا ،⁄إاذ  ⁄يعد
‡كنا التكهن بالفائز والدليل فوز ترامب الذي ⁄
يتوقعه إاّل قليلون.

عندمـ ـا Œـ ـري
ري ـ ـاح إافريقيـ ـا
Ãـ ـا ’ تشستهيه
اŸل ـ ـ ـوك ...
أام Úبلعمري

–اول ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة اŸغ-رب-ي-ة أابواقها اإلعÓمية
تصسوير النضسمام إا ¤ال–اد اإلفريقي انتصسارا كبÒا
Óمر الواقع ورضسخت
وهذا رغم أان اŸملكة سسلمت ل أ
لكل شسروط ال–اد اإلفريقي اŸتمثلة ‘ قبول طلبها
دون أاي شسروط مسسبقة ،و‘ مقدمتها مطالبة اıزن
بإالغاء عضسوية ا÷مهورية العربية الصسحراوية ‘ حÚ
أان ا÷ميع يعلم أان هذه األخÒة عضسو مؤوسسسس ل–Óاد
اإلفريقي وإالغاء أاو تعليق عضسويتها ما  -عدا من تن ّصس
ع- -ل- -ي- -ه ال- -ق- -وان ÚاŸع- -م- -ول ب -ه -ا ‘ ب -عضس ا◊الت
السستثنائية  -يعت Èانتهاكا Ÿبادئ وقوان ÚاŸنظمة
اإلفريقية ،لتسسجل الدبلوماسسية اŸغربية انتكاسستها
ال-ث-ان-ي-ة ب-ع-دم-ا فشس-لت ‘ م-ق-ايضس-ة ك-رسس-ي-ه-ا بكرسسي
ا÷مهورية الصسحراوية مرت ،Úاألو ¤عندما انسسحب
اŸغ -رب م-ن م-ن-ظ-م-ة ال-وح-دة اإلف-ري-ق-ي-ة سس-ن-ة 1984
احتجاجا على انضسمام ا÷مهورية الصسحراوية إا¤
منظمة الوحدة اإلفريقية وفشسل مناورة النسسحاب
التي  ⁄تؤود إا ¤عدول اŸنظمة عن قرارها عكسس
ت -وق -ع-ات اŸلك ال-راح-ل ا◊سس-ن ال-ث-ا Êال-ذي اع-ت-ق-د
ج -ازم -ا أان اÿط -وة ك -انت ك -ف -ي -ل -ة ب -ل ّ-ي ذراع ال -ق -ادة
األفارقة وابتزازهم من أاجل مراجعة قراراهم.
أاما الثانية فهي هرولة اŸغرب من أاجل النضسمام إا¤
ال–اد اإلفريقي ‘ ح Úأان العّلة التي انسسحب من
أاج -ل -ه-ا ق-ب-ل  32سس- -ن -ة ل ت -زال ق -ائ -م -ة وه -ي وج -ود
ا÷مهورية الصسحراوية وهذا يعت ‘ Èحّد ذاته تخبطا
واضسحا للدبلوماسسية اŸغربية ،عكسس ما –اول هذه
األخÒة تصسويره على انه انتصسار خارق جاء ثمرة
زي -ارات م -اراط-ون-ي-ة ل-ل-م-لك ﬁم-د السس-ادسس ألرب-عÚ
دولة افريقية ليتب ‘ Úاألخ Òأان نتائجها كانت هزيلة
ج -دا م -ق -ارن -ة ب -ا÷ه -د اŸب -ذول ،ح -يث  ⁄ت-أات ت-لك
التحركات اŸكوكية Ãا اشستهاه اŸلك الذي فشسل ‘
آاخر اŸطاف ‘ إاقناع القادة األفارقة بضسرورة إاخراج
ا÷مهورية الصسحراوية من ال–اد اإلفريقي ـ كما
فشسل والده من قبل  ‘ -ح Úكان بإامكانه توف Òهذا
ا÷هد اŸضسني ألن الكث Òمن الدول اإلفريقية  ⁄تبد
اعÎاضسها على انضسمام اŸغرب Ãجرد تخلي هذا
األخ Òع -ن شس -روط -ه اŸسس -ب -ق -ة وال -ت-زام-ه ب-اإلج-م-اع
اإلفريقي وباŸبادئ التأاسسيسسية ل–Óاد اإلفريقي بعد
سسنوات طويلة قضساها بعيدا عن الواقع القاري ويبدو
أان تلك السسنوات كانت كفيلة بتبيان الفشسل الذريع
لسسياسسة الكرسسي الشساغر التي راهن عليها اıزن
والتي أادخلته ‘ عزلة قارية قاتلة ‘ ح Úأان منظمة
الوحدة اإلفريقية التي انسسحب منها نضسجت وتطورت
إا ¤ا–اد قاري يعمل على السستجابة بشسكل أافضسل
ل-ت-ط-ل-ع-ات شس-ع-وب م-ت-ع-طشس-ة ل-تضس-ام-ن إاف-ري-ق-ي أامÏ
وأاقوى ‘ ح Úظّل اıزن يغّرد خارج هذا اŸنطق
ألك Ìمن نصسف قرن و ⁄يكتشسف إالّ مؤوخرا حجم
اÿطيئة التي ارتكبها.
إان القارة اإلفريقية وهي تعطي اŸغرب هذه الفرصسة
تنتظر من هذا األخ Òتقد Ëإاشسارات واضسحة على
حسس- -ن ن- -واي -اه م -ن خ Ó-ل تسس -ري -ع اÿط -ى م -ن أاج -ل
التصسالح مع ماضسيه القاري وŒديد العهد واللتزام
باŸبادئ اإلفريقية الثابتة ،وبالتا‹ عليه أان يكون ‘
مسستوى هذه الثقة من خÓل العمل على ا◊فاظ على
وحدة الصسف اإلفريقي واŸبادرة بخطوات ايجابية
اŒاه القضسية الصسحراوية التي سسيجد نفسسه من اآلن
فصساعدا جنبا إا ¤جنب مع ‡ثليها –ت سسقف قاعة
واحدة.
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أاسستاذ العلوم
السسياسسية والعÓقات
الدولية أام Úالبار
لـ«الشسعب»:
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«البنيان اŸرصسوصس» لتعزيز ا◊ـوار
الليبي الشس ـامل وتذلي ـل اÿطوات

يرى اسستاذ العلوم السسياسسية والعÓقات الدولية بجامعة تبسسة الدكتور أام Úالبار بان زيارة الوفود والشسخصسيات الليبية ا’خÒة نحو
ا÷زائر اخرها اللقاء الذي جمع وزير الشسؤوون اŸغاربية مسساهل ووفدا عسسكريا ليبيا رفيع اŸسستوى بقيادة اللواء ﬁمد الغسسري قائد
’يجاد ﬂرج للمعضسلة ا’منية ‘ اطار
عملية البنيان اŸرصسوصص ،يدخل ‘ اطار التشساور مع كل ا’طراف الليبية الفاعلة على ا’رضص إ
حل سسياسسي دعت اليه ا÷زائر وحرصست دوما على ان يكون هو ا◊ل الفاعل والرئيسسي ‘ .هذا ا◊وار الذي اجرته «الشسعب» يتطّرق
’مني.
’سستاذ البار أام Úا ¤العديد من اŸسسائل اŸتعلقة بالوضسع العام ‘ ليبيا على اÙورين الداخلي واÿارجي والسسياسسي وا أ
ا أ
اجرى ا◊وار  :نورا لدين لعراجي
«الشسعب» :اسستقبل مؤوخرا وزير الشسؤوون اŸغاربية
’فريقي وجامعة الدول العربية عبد
’–اد ا إ
وا إ
ال-ق-ادر مسس-اه-ل وف-دا ع-ن ق-ي-ادة ع-م-ل-ي-ة «ال-ب-ن-يان
اŸرصس -وصص» ال-ت-ي ع-م-دت ا÷زائ-ر م-ن خÓ-ل-ه-ا ا¤
ال -ت -ح-ف-ي-ز ودف-ع ع-ج-ل-ة ل-ق-اء ا’خ-وة ا’ع-داء ،م-ا
تعليقكم على ذلك؟
د .أام Úالبار :أاعتقد أان زيارة وفد من عملية «البنيان
اŸرصسوصس» تدخل ضسمن اŸباحثات ب Úالوفد والسسلطات
ا÷زائ- -ري- -ة ،ح -يث ت -ن -اولت ت -ط -ورات ال -وضس -ع ‘ ل -ي -ب -ي -ا
والعمليات العسسكرية ا÷ارية ضسد التنظيمات اإلرهابية،
خاصسة ان الوفد الليبي الذي يتأالف أاسساسسا من ضسباط
بقيادة اللواء ﬁمد الغسسريÁ ،ثلون قيادة عملية (البنيان
اŸرصسوصس) وتندرج هذه الزيارة ضسمن «السسبل والوسسائل
الرامية لتعزيز ا◊وار الليبي الشسامل ‘ إاطار ديناميكية
إايجاد حل سسياسسي توافقي واŸصسا◊ة الوطنية الليبية»،
ك -م -ا ت -أات -ي ‘ سس -ي -اق ﬂت -ل-ف ال-ل-ق-اءات ال-ت-ي –تضس-ن-ه-ا
ا÷زائر Ÿسسؤوول Úسسياسسي ÚوبرŸاني Úو‡ثل Úآاخرين
ليبي ،Úوذلك على ضسوء ا÷هود التي تقوم بها ا÷زائر على
نهج ا◊وار ب Úالليبي.Ú
كما أانها تندرج ضسمن «اŸشساورات حول آاخر تطورات
الوضسع ‘ ليبيا ل سسيما على الصسعيدين
السسياسسي واألمني» وحرصس عبد القادر
مسس -اه -ل ع -ل -ى ت -أاك -ي -د م -وق -ف ا÷زائ-ر
Óزم-ة
ال -ث -ابت» م -ن أاج -ل ح-ل سس-ي-اسس-ي ل -أ
الليبية دون أاي تدخل خارجي .وكذلك
دورها الفاعل وجهودها اŸتواصسلة ‘
هذا الشسأان ،وهذا ما نّوه إاليه الوفد الليبي
بـ»ال -دور ال -ف -ع -ال وال -ث-ابت» ال-ذي ت-ل-ع-ب-ه
Óزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ‘ ،إاط-ار
ا÷زائ -ر إلي -ج -اد ح-ل سس-ي-اسس-ي ل -أ
التفاق الليبي اŸوقع ‘  17ديسسم ،2015 Èبرعاية األ·
اŸتحدة.
مازالت مدينة سسÒت معق Óللتنظيمات ا’رهابية
م-ع اسس-ت-يÓ-ئ-ه-ا ع-ل-ى ال-ك-ث Òم-ن النقاط ا◊سساسسة،
هل إايجاد حل سسياسسي توافقي بإامكانه انهاء هذه
اŸعضسلة ا’منية نهائيا؟
@@ بعد أاك Ìمن عام من القتال الشسرسس الذي خاضسته
القوات التابعة للمجلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني
مع مسسلحي تنظيم «داعشس» الرهابي ،الذي وضسع موطئ
قدم له ‘ ليبيا منذ  ‘ ،2015ظل
الفوضسى األمنية التي تشسهدها ليبيا،
توجت عمليات «البنيان اŸرصسوصس»
بتحرير مدينة سسرت السساحلية كامÓ
ودحر التنظيم اإلرهابي ،لكن ا◊رب
على اإلرهاب ‘ ليبيا  ⁄تنته بعد ،كما
أان-ه-ى الت-ف-اق السس-ي-اسس-ي ال-ل-يبي عامه
األول وسسط جدل كب Òحول شسرعية
اسس -ت -م -راره ك -وث -ي-ق-ة سس-ي-اسس-ي-ة تصس-ل-ح
لتحقيق الوفاق ب Úاألطراف اŸتنازعة ‘ ليبيا ،بشسكل ⁄
تنته ‘ إاطاره النقسسامات السسياسسية اŸتمثلة ‘ وجود
حكومت ،Úاألو ¤مدعومة من اÛتمع الدو‹ ويرأاسسها
ف -اي -ز السس -راج وم -ق -ره-ا ط-راب-لسس ،واألخ-رى ت-ت-م-رك-ز ‘
الشسرق ول تتمتع باعÎاف اÛتمع الدو‹ لكنها –ظى
Ãسس -ان-دة ق-وات ال-ل-واء اŸت-ق-اع-د خ-ل-ي-ف-ة ح-ف ،Îه-ذا م-ا
يجعل ا◊ل السسياسسي للمعضسلة األمنية ‘ سسرت هو الكفيل
بذلك.
’طراف على فشسل ا◊وار الليبي ـ
راهنت بعضص ا أ
’‡ي
ال -ل -ي -ب -ي ،إا’ أان ا÷زائ -ر وب -رع-اي-ة اŸم-ث-ل ا أ
كول Òواصسلت تأاكيدها على تنفيذ ارضسية الوفاق
‘ اط -ار ا◊وار اŸت -ب -ادل ،ه-ل ت-ع-ت-ق-دون ان-ه يضس-ع
فاصس Óلهذا ا’نفÓت واÿصسام؟
@@ أاعتقد ان ارضسية الوفاق تدخل ‘ سسياق البحث عن
«السسبل والوسسائل الكفيلة بتسسريع وتÒة حل األزمة الليبية
من خÓل دينامية حوار شسامل ليبي  -ليبي واŸصسا◊ة
الوطنية ،وذلك ضسمانا لÓسستقرار والسسÓم وأامن ليبيا».
وذلك من خÓل تأاكيد موقف ا÷زائر اŸبدئي الداعي إا¤
Óزمة
«عدم التدخل ‘ شسؤوون الغ Òإليجاد حل سسياسسي ل أ

والتوفيق ب Úمواقف ﬂتلف األطراف الليبية».
و–قيق تقدم سسياسسي إلنهاء الصسراع ‘ ليبيا .كما تسسعى
ا÷زائ -ر ضس -م -ن سس -لسس-ل-ة ال-ل-ق-اءات ال-ت-ي تسس-تضس-ي-ف-ه-ا م-ع
مسسؤوول Úليبي Úمن أاجل تقريب الرؤوى ب Úالفرقاء خÓل
ديسس -م Èوج-ان-ف-ي اŸاضس-ي ،دعت خÓ-ل-ه-ا
كافة األطراف الليبية «للجلوسس إا ¤طاولة
ا◊وار ◊ل مشساكلها بعيدا عن التدخÓت
اÿارجية» .كذلك ‚د دعم ا÷زائر ◊ل
سس-ي-اسس-ي ل-ل-ن-زاع ‘ ل-ي-ب-ي-ا ‘ إاط-ار ت-ط-ب-يق
اإلت- -ف- -اق السس -ي -اسس -ي اÈŸم ب Úاألط -راف
ال -ل -ي -ب -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل ح-وار شس-ام-ل م-ا بÚ
الليبي ÚواŸصسا◊ة الوطنية للحفاظ على
ال-وح-دة والسسÓ-م-ة الÎاب-ي-ة ل-ل-ي-ب-ي-ا وسس-ي-ادتها وانسسجامها
Óزمة.
الوطني ووضسع حد نهائي ل أ
وّق- -ع ت- -رامب أام -را ت -ن -ف -ي -ذي -ا ‘  27ي-ن-اي-ر اŸاضسي
يتضسمن منع مواطني بعضص الدول من بينها ليبيا
م- -ن السس -ف -ر إا ¤ب -ل -ده Ÿدة  90ي-وم-ا ،ووق-ف ق-بول
الÓجئŸ Úدة  120يوما ما تعليقكم على ذلك؟
@@ أاعتقد أان قرار ترامب الذي كان من العهود التي قام
ب -ه -ا ‘ ح-م-ل-ت-ه الن-ت-خ-اب-ي-ة ي-ه-دف إا ¤ح-م-اي-ة ال-ولي-ات
اŸتحدة من «اإلرهابي ÚاإلسسÓمي ÚاŸتطرف »Úحسسب
ما يراه آالية اسستباقية Ÿنع حدوث عمليات إارهابية ‘
«ال - - -وم أا» ع Èان - - -ت- - -ق- - -ال
م -واط -ن -ي ال -دول اŸع-ن-ي-ة
با◊ضسر على خلفية أانها
«دول مثÒة للقلق» ،فخÓل
فÎة ت- -ع- -ل- -ي- -ق ب- -رن- -ا›ي
ال - -ت- -أاشسÒات والÓ- -ج- -ئ،Ú
سس - -ي- -ت- -م –دي- -د ق- -واع- -د
ج - -دي - -دة Ÿا أاشس- -ار إال- -ي- -ه
ترامب بأانه «إاجراءات تدقيق قصسوى» ‘ خلفية مقدمي
طلبات الدخول .فهذا القرار يؤوكد عنصسرية بوجه اآخر
وتقسسيم العا ⁄تقسسيم جديد.
م-ازالت م-أاسس-اة اŸه-اج-ري-ن غ Òالشس-رع-ي Úتصس-ن-ع
ا◊دث على اŸياه ا’قليمية الليبية ،أاك Ìمن 532
حالة تدخل انقاذ وعشسرات ا’’ف عÈوا الضسفة
وال -ك -ث Òم-ن-ه-م ‘ خ Èك-ان ،ك-ي-ف ت-ن-ظ-رون ل-ه-ذا
’وضس -اع ال -راه -ن -ة؟ ﬁل-ي-ا إاق-ل-ي-م-ي-ا
اŸل -ف ‘ ظ ّ-ل ا أ
ودوليا؟
@@ ح Úاجتمع قادة ال–اد األوروبي ‘ قمة طارئة ‘
بروكسسل Ÿناقشسة اإلجراءات الواجب اتخاذها Ÿكافحة
ال -ه -ج -رة غ Òال -ن -ظ -ام -ي-ة ،ب-ع-د هÓ-ك م-ئ-ات اآللف م-ن
اŸه -اج -ري -ن غ Òالشس -رع-ي ‘ Úسس-واح-ل اŸت-وسس-ط ،ف-إان
األوروب- -ي Úأارادوا إاظ- -ه -ار م -ن -ه -ج -ي -ت -ه -م األك Ìصس -رام -ة
وراديكالية للحد من الهجرة السسرية ،بينما تتوقع اŸنظمة
 ·ÓاŸتحدة أان يحاول نصسف
البحرية الدولية التابعة ل أ
مليون مهاجر غ Òشسرعي عبور اŸتوسسط نحو القارة
العجوز عام  ،2016ومن القرارات اŸثÒة للجدل التي
ات -خ -ذه -ا ق -ادة أاوروب-ا ال-ع-م-ل ع-ل-ى م-ن-ع اŸه-اج-ري-ن م-ن
النطÓق ،خاصسة من اŸرافئ الليبية ،وذلك باسستخدام

التوافق واŸصسا◊ة
الوطنية اÿيار الوحيد
لألطراف اŸتنازعة

ا◊ل السسي ـ ـ ـ ـاسسي
‘ سسرت هو الكفيل
وا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب
على ا’رهاب  ⁄تنته

القوة العسسكرية لتدم Òالقوارب اŸسستخدمة ‘ تهريب
اŸه- -اج- -ري- -ن غ Òال- -ن -ظ -ام -ي ÚاŸوج -ودة ب -ال -ق -رب م -ن
السسواحل ‘ ،ظّل –ذيرات من اıتصس Úمن الصسعوبات
التي قد تعÎضس تطبيق القرار بالنظر لطبيعته العسسكرية
واسستهدافه لدول تتمتع بسسيادة وفق القانون الدو‹ ما
يفرضس على األوروبي Úالبحث عن حلول عاجلة وحاسسمة
لهذه اŸشسكلة .حيث كل عام يسسعى عشسرات اآللف من
اŸهاجرين غ Òالشسرعي Úإا ¤العبور من شسمال أافريقيا
وبالتحديد من ليبيا اإ ¤لمبيدوسسا وصسقلية وغÒها من
ا÷زر اإلي -ط -ال -ي -ة ،وه -ذا م -ا ي -ج -ع -ل اŸأاسس -اة مصسÒه -م
اÙتوم ،لهذا يتوجب على بعضس دول ال–اد األوروبي
ح -ال -ي -ا اإ ¤م -راج -ع -ة ق-وان Úال-ه-ج-رة وت-ع-زي-ز ال-دوري-ات
البحرية ‘ مسسعى لتجنب اŸزيد من اÿسسائر ‘ األرواح،
ح - -يث ي - -ت- -وج- -ه عشس- -رات اآللف م- -ن اŸه- -اج- -ري- -ن غÒ
الشسرعي Úكل عام نحو أاوروبا سسعياً ◊ياة أافضسل قادمÚ
من دول الشسرق األوسسط واإفريقيا وآاسسيا.
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ال-ل-ي-ب-ي-ة م-ازالت ت-تّ-ل-ق-ى ا’صسابات
ال-عشس-وائ-ي-ة ل-ل-م-دن-ي Úوال-ع-زل ،اي-ن هي مؤوسسسسات
’غاثة الدوليةŸ ،اذا ’ تقدم
’نسسان وا إ
حقوق ا إ
ل ارتفاع حا’ت ا’صسابة؟
على عملها ميدانيا ‘ ظ ّ
@@ Áك- -ن اخ- -ت- -زال حضس- -ور اŸوؤسسسس- -ات ا◊ق- -وق -ي -ة
واŸنظمات الدولية فيما يخصس هذا الشساأن ‘ منظمة
اأطباء ب Óحدود ،حيث بداأت العمل
لأول مرة ‘ ليبيا ‘ فÈاير  2011مع
بداية اندلع الثورة الليبية و‘ مدينة
مصس -رات -ة ،ق -دمت ال -رع -اي -ة ال -ط-ب-ي-ة
وا÷راح -ي -ة ‘ مسس -تشس-ف-ي Úوع-ي-ادة.
وع- -م- -ل ف -ري -ق ت -اب -ع ل -ل -م -ن -ظ -م -ة ‘
مسس -تشس -ف -ى قصس -ر اأح-م-د ،ح-يث ّ“ ت
زيادة عدد الأسسرة من  12سسريرا ً اإ¤
نحو  50سسريرا ً .وقام فريق جراحي بتقد Ëالدعم
Ÿسستشسفى عباد ،فيما ركز فريق اآخر تابع للمنظمة
على حالت الطوارئ ‘ طب التوليد وطب النسساء،
وطب الأطفال ،ورعاية الولدات ا÷ديدة ‘ عيادة
طوبة .و‘ شسرق مدينة بنغازي ،قدمت اŸنظمة دعمًا
ت ق ن ي اً ل ل ص س ي د ل ي ة ا  Ÿر ك ز ي ة ‘ ا إ د ا ر ة ا ل ن ف ا ي ا ت و ت ن ظ ي م
اıزون .و”ّ اإرسسال ما يزيد عن  44طنًا من الأدوية
واŸواد ال -ط -ب -ي -ة اإ ¤ب-ن-غ-ازي ضس-م-ن الأشس-ه-ر ال-ثÓ-ث-ة
الأو ¤ل -ت -دخ -ل اŸن -ظ -م -ة ‘ اŸن -ط-ق-ة .م-اع-دا ه-ذه
اŸنظمة  ⁄نسسجل تواجد Ÿنظمات اأخرى.
‘ الزنتان ،دعمت منظمة اأطباء ب Óحدود قسسم الطوارئ
وغرفة العناية الفائقة ،وقامت بتدريب الطاقم الطبي
هناك ،كما عملت منظمة اأطباء ب Óحدود على تنظيم
ع -م -ل -ي -ت -ي إاجÓ-ء ط-ب-ي-ت Úع Èال-ب-اخ-رة م-ن مصس-رات-ة إا¤
تونسس .وقد “ّكن اإلجÓء األول من نقل  71شسخصسًا من
ضسحايا العنف ‘ مصسراتة ،فيما ”ّ نقل  64شسخصساً ‘
عملية اإلجÓء الثانية.
تعمل الفرق الطبية حالياً ‘ مصسراتة وطرابلسس لتقدË
الدعم النفسسي والعÓجي للناج Úمن العنف ولضسحايا
التعذيب.

قرارات ترامب بشسأان
الرعايا ا’جانب
عنصسرية بوجه آاخر
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القضسية الفلسسطينية واŸتغÒات الدولية

–ولت سشريعة وعميقة Œري بالعا ،⁄وعلينا –ديد موقعنا منها ،وخصشوصشا بعد وصشول
اÙافظ Úا÷دد للسشلطة بأامريكا و–كمهم Ãقاليدها كليا بعد ان كان لهم نصشيب مؤوثر ولكن
ل -يسس ط -اغ ‘ ادارات ج -م -ه -وري -ة سش -اب -ق -ة ،وب -روز ن-زع-ت-ه-م ال-ع-نصش-ري-ة وال-ت-ط-رف ‘ ا◊م-ل-ة
الن-ت-خ-اب-ي-ة وال-ت-ي اتسش-مت ب-ط-اب-ع ال-ف-اشش-ي-ة ا÷دي-دة أاح-ي-ان-ا ك-ثÒة ،خصش-وصشا Œاه اŸلونيÚ
واŸهاجرين واŸسشلم.Ú
والواضضح إان هذه اإلدارة والتي توصضف بالÎامبية
قياسضا للريغانية ‘ ثمانينيات القرن اŸاضض والتي
–مÓ- -ن سض -م -ات مشضÎك -ة ،ق -د ح ّ-ددت أاول -وي -ات -ه -ا
الصضÓ-ح-ي-ة ك-م-ا تصض-ف-ه-ا ب-الن-ك-فاء للداخل وﬁاولة
إان -ق -اذ الق -تصض -اد األم-ري-ك-ي اŸن-هك ب-ال-دي-ون ال-ت-ي
- Œاوزت  ٢٢ت -ري -ل-ون دولر ،م-ن-ه-ا  9ت-ري-لون بعهد
الرئيسض السضابق اوباما ،وهذه الديون نتاج طبيعي
لسض -ي -اسض -ة ال -ق-طب األوح-د ع-اŸي-ا وال-ت-ي تّ-ولت ف-ي-ه
ام-ري-ك-ا م-ن-ذ م-ط-ل-ع تسض-ع-ي-ن-ي-ات القرن اŸاضضي بعد
انهيار ال–اد السضوفيتي وسضقوط القطبية الثنائية
دور شض- -رط- -ي ال- -ع- -ا ،⁄وتصض -دت ل -وح -ده -ا ألزم -ات -ه
اŸت Ó-ح -ق -ه وخ -ل -قت سض -ي-اسض-ات ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
اŸن- -ف- -ردة ال -ك -ث Òم -ن ال -وي Ó-ت وال -دم -ار ب -ال -ع -ا⁄
وخصض-وصض-ا ب-اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة .ل-ذلك ف-إان سض-ي-اسض-ة
األن- -ك -ف -اء ا◊م -ائ -ي ال -داخ -ل -ي يسض -ت -ه -دف ان -ع -اشض
القتصضاد المريكي ‘ الوقت الذي قطع فيه العا⁄
نحو عقدين من العوŸة والنفتاح ،ويعتقد ترامب أان
التخلصض من بعضض التفاقيات القتصضادية والتجارية
قد يسضهم ‘ ﬁاولت النعاشض هذه لكنه ل يقّدر
ح -ج -م األرت -ب -اك ب -ال -ع Ó-ق-ات الق-تصض-ادي-ة ال-دول-ي-ة
واث -اره -ا السض -ل -ب -ي -ة ال Ó-ح -ق -ة ،ك-م-ا أان العÓ-ن ع-ن
تخفيضض اللتزامات Œاه حلف الناتو للتخفيف من
األزمة اŸالية و–ميل ا◊لفاء ‘ اوروبا والشضرق
األوسضط ثمن حمايتهم ،لعتقاده ان هذه اÿطوات
قد تخفف من األعباء اŸالية اŸتزايدة وتسضهم ‘
إانعاشض القتصضاد اÙلي من جهة أاخرى.
‡ا ي-ع-ن-ي ب-السض-ت-ن-ت-اج الو‹ وك-ن-ت-اج ط-ب-ي-ع-ي ل-هذه
السض-ي-اسض-ة ،إان ع-اŸا م-ت-ع-دد األق-ط-اب ق-ي-د ال-تشض-كل
ت -ك -ون روسض -ي-ا والصض Úإاح-دى دع-ائ-م-ه ن-ظ-را ل-ل-ن-م-و
اŸتصضاعد باقتصضادياتهم ولزيادة وزنهم ونفوذهم ‘
العديد من اŸناطق ،مع تراجع ملحوظ ‘ الدور
األم -ري -ك -ي اب -ان اŸرح -ل -ة السض -اب -ق -ة ،وق-د ك-ان م-ن
اŸفÎضض أان ت- -ك- -ون أاوروب- -ا ال -ط -رف ال -راب -ع ل -ه -ذه
ال -ت -ع-ددي-ة ال-ق-ط-ب-ي-ة ،ل-ك-ن ال–اد األوروب-ي انشض-غ-ل
Ãشض -اك -ل -ه ال-داخ-ل-ي-ة وازدادت أازم-ت-ه ب-ع-د انسض-ح-اب

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الششعب

بريطانيا ،وتفاقم الصضراع على الهوية‡ ،ا قد يشضجع
أاطرافا أاخرى لÓنسضحاب خصضوصضا مع تزايد شضعبية
القوى اليمنية الشضعبوية اŸتطرفة ‘ أاوروبا التي
تتبني ذات السضياسضات الÎامبية من حيث اŸضضمون
مع تغ ‘ Òالشضكل.

ترامب :منحنى متطابق مع ا’ئتÓف
اليميني العنصسري ا’سسرائيلي

ما يهّمنا ‘ هذه القراءة موقف ترامب اŒاه الشضرق
األوسضط والقضضية الفلسضطينية والذي “يز بعكسض كل
اإلدارات السض -اب -ق -ة ،واخ -ذ م -ن -ح -ى ظ-ه-ر ف-ي-ه اب-ان
ا◊ملة النتخابية مقدار عاليا من التطابق سضياسضيا
مع الئتÓف اليمني العنصضري ا◊اكم ‘ إاسضرائيل،
وهذا التطابق اخذ منحى بدى ﬂتلفا عن الدارات
السضابقة Ãا فيها ا÷مهورية خصضوصضا ،فيما يتعلّق
ب -ال -ق -دسض واع -ت -ب-اره-ا غﬁ Òت-ل-ة ول-ذلك ك-ان ن-ق-ل
السضفارة للقدسض جزء من ا◊ملة النتخابية ،وان
ت -راج -ع ال -ن -ت -ف -ي -ذ اآلن ف -إان ه-ذا ل ي-ع-ن-ي ب-اŸع-ن-ي
السضياسضي ان هذا التطابق باŸوقف قد تغ Òا ¤غÒ
رجعة ،وأايضضا اŸوقف من السضتيطان باعتباره ل
يعيق عملية السضÓم ،وانه من غ Òالواقعي –قيق حل
الدولت.Ú
ت -راف -ق وسض -ب -ق ه -ذا اŸت -غ Òوان ك -ان ن -ت-اج ايضض-ا
للسضياسضة المريكية العبثية ،انهيار وتفتت منظومة
العمل العربي اŸشضÎك ،و‘ اŸقدمة منه األمن
القومي الذي ولد انشضغال كل بلد بأازماته اŸتصضاعدة
جراء تفاعÓت الربيع العربي وتداعياته على البلدان
العربية ،والذي بدوره خلق اوضضاعا تبدلت األولويات
لديه ،وأاصضبحت إاسضرائيل حليفا ﬁتم Óومقبول ‘
م-واج-ه-ة واح-ت-واء ن-ف-وذ اي-ران ب-اŸن-ط-ق-ة وم-كافحة
اإلرهاب الذي بات مصضدر قلق دو‹.
أامام هذه الصضورة التي قد يعتÈها البعضض بالقا“ة،
نرى انه رغم هذه التحديات الكبÒة من اŸمكن
توليد فرصض واسضتثمارها والبناء عليها لتثبيت أاولوية
ال -قضض -ي -ة ال -ف -لسض -ط -ي -ن-ة اق-ل-ي-م-ي-ا ودول-ي-ا ،واشض-ت-ق-اق
سضياسضات واقعية وعملية ملموسضة تخدم هذا الهدف:

أان ت -زاي -د ا◊ضض-ور
ال -روسض -ي م -ع ت -راج-ع
أام-ري-ك-ي م-ل-موسض قد
يتزايد جراء السضياسضة
الن -ك -ف -ائ -ي -ة لÓ-دارة
ا÷دي- -دة ،وب- -داي- -ات
تشض -ك -ل ع -ا ⁄م-ت-ع-دد
األقطاب من شضأانه اأن
ي -ع -ي -د ح -ال-ة ال-ت-وازن
اıت -ل -ه ب-ال-عÓ-ق-ات
السض -ي -اسض -ي -ة ال -دول-ي-ة
د.احمد ›دلÊ
وب -ال -ط-ب-ع ب-اŸن-ط-ق-ة
لم Úالعام ÷بهة
ا أ
العربية ويشضكل عامل
النضشال الششعبي
إاسض - -ن - -اد ل - -ل - -قضض- -ي- -ة
الفلسشطيني
الفلسضطينية،
وخصضوصضا بظل ما تتمتع به روسضيا من عÓقات جيدة
مع إاسضرائيل.
مع تسضلم ترامب مقاليد السضلطة وانشضغاله بÎتيب
ادارت -ه ا÷دي -دة ،ال -ت -ي ق -د تسض -ت -غ -رق زم-ن-ا يصض-عب
تقديره ،إاضضافة ا– ¤ديد اولوياتها خÓل اŸائة يوم
األو ¤من عملها ،والتي سضيتضضح طابعها الÈاغماتي
والذي من اŸمكن توظيفه ،فإان التحرك بالسضاحة
المريكية مع كل الطراف Ãا فيهم اليباك وقنوات
الضض -غ -ط األخ -رى ،وال -ت -واصض -ل م -ع الدارة ا÷دي-دة
بالوسضائل الرسضمية وغ Òالرسضمية ع Èطواقم عمل
ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة ج-دي-دةÙ،اول-ة ال-ت-أاث Òواعطاء صضورة
مغايرة تفرمل من سضرعة النزياح والتطابق مع
اسض -رائ -ي -ل ،وÃا Áك -ن ال -ع-ودة ان ام-ك-ن ا ¤م-وق-ف
متوازن اسضاسضه توازن اŸصضالح مع دول اŸنطقة،
ازاء اسضسض الصضراع والتسضوية باŸنطقة ،واألهم عدم
ت -رك اŸي -دان خ -ال -ي -ا ل -ن-ت-ن-ي-اه-و Ÿا ي-ح-اول رسض-م-ه
وترسضيخه لدى الدارة ا÷ديدة.
البناء على اŸوقف األوروبي الذي يع Èعن ﬂاوفه
وع -دم ات -ف -اق -ه م -ن سض -ي -اسض -ات ت-رامب الق-تصض-ادي-ة
والسضياسضية ورفضضه اŸبدئي لنقل السضفارة المريكية
للقدسض ،وكذلك Ãسضاندته ودعمه للمبادرة الفرنسضية
ومشضاركته Ÿؤو“ر السضÓم الذي عقد بباريسض ،الذي
Ãج -رد ع -ق -ده أاوصض -ل رسض -ال-ت-ه ب-أاه-م-ي-ة وأاول-ي-ة ح-ل
الصضراع بالشضرق األوسضط على قاعدة انهاء الحتÓل
واق-ام-ة ال-دول-ة ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ة اŸسض-ت-ق-ل-ة ع-لى اسضاسض
تطبيق قرارات الشضرعية الدولية.

مبادرة السسÓم العربية أاسساسس معادلة السسÓم

رغم صضعوبة وتعقيد الوضضع العربي وعمق النقسضام
الذي يضضرب العمل العربي اŸشضÎك ،إال إاننا نعتقد
اأنه مازال بالمكان اعتبار مبادرة السضÓم العربية
اسضاسضا وقاعدة للموقف الرسضمي اŸشضÎك للوصضول
ل-لسضÓ-م ال-دائ-م والشض-ام-ل ب-اŸن-ط-ق-ة ،خصض-وصض-ا بعد
فشضل ﬁاولت تعديل مبادرة السضÓم العربية لقلبها
بالبدء بالتطبيع قبل النسضحاب.
يحاول البعضض فلسضطينيا و‘ هذا اŸناخ اŸتغÒ
الوصضول لسضتنتاجات تؤودي ا ¤اÿلط ب Úالهدف
وال -وسض -ائ -ل ،ف -ه-دف-ن-ا ك-ان وم-ا زال إاق-ام-ة ال-دول-ة
ال -ف -لسض-ط-ي-ن-ي-ة اŸسض-ت-ق-ل-ة ع-ل-ى ح-دود ال-راب-ع م-ن
حزيران وعاصضمتها القدسض وتأام Úحقّ العودة،
وإاذا ت -ع Ìال -وصض -ول ل -ل -ه -دف ب-ال-ع-م-ل-ي-ة السض-ل-م-ي-ة
واŸف -اوضض -ات ،وه -ي وسض-ي-ل-ة ول-يسضت ه-دف-ا ب-ح-د
لحوال تغيÒ
ذاته ،فإان هذا ل يعني بأاية حالة من ا أ
أاه -داف -ن -ا ،وال -ت -خ -ل -ي ع -ن ه -دف إاق -ام -ة ال -دول -ة
ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة اŸسض-ت-ق-ل-ة ال-ت-ي نلنا دعم واعÎاف
لسضاسض ،وليسض على
العا ⁄بنا ،وبها على هذا ا أ
أاسضاسض سضياسضي آاخر.
ان الرهان على تطوير العامل الذاتي الفلسضطيني،
ب-ال-ذه-اب م-ب-اشض-رة ل-ت-ع-زي-ز أاوضض-اع-ن-ا ال-داخلية عÈ
تشضكيل حكومة وحدة وطنية كاملة الصضÓحيات ‘
غ -زة والضض-ف-ة ،ت-ن-ه-ي الن-قسض-ام وت-ع-ي-د ب-ن-اء ال-ن-ظ-ام
السضياسضي الفلسضطيني ،بعقد دورة للمجلسض الوطني
ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي Œدد الشض-رع-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة و–صض-ن-ها
بعملية دÁقراطية حقيقية ‘ ،اطار منظمة التحرير
ال -ف -لسض -ط -ي -ن -ي -ة اŸم-ث-ل الشض-رع-ي وال-وح-ي-د ل-لشض-عب
ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ،ع-ل-ى اأسض-اسض ب-رن-ام-ج سض-ي-اسضي واقعي
وملموسض يقوم على اسضاسض مبادرة السضÓم العربية
وقرارات الشضرعية الدولية.
ان من شضأان هكذا خطوات ان تسضلح اشضقائنا العرب
وروسض -ي -ا وأاصض -دق -ائ -ن-ا ‘ ال-ع-ا ⁄ب-وح-دت-ن-ا وتسض-حب
ال- -ذرائ- -ع م- -ن اي- -دي ال- -ذي- -ن يشضّ- -ك- -ك- -ون Ãن Áث -ل
ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ون ويسض-ت-خ-دم-ون-ه-ا ذري-ع-ة ل-ل-ت-نصضل من
التزاماتهم اŒاه اي عملية سضياسضية.
ان هكذا خطوات ينبغي أان تÎافق مع العمل لفرملة
النزياح اŸتسضارع ‘ دولة الحتÓل السضرائيلي نحو
العنصضرية والفاشضية لسضتعادة حل الدولت Úكأاسضاسض
سض- -ي -اسض -ي ي -ح ّ-ق -ق األم -ن والسض Ó-م والسض -ت -ق -رار ‘
اŸنطقة.

تششديد اللهجة ب Úواششنطن وطهران

ترامب ينسسف التفاهم السسياسسي الضسمني الذي أاسّسسس له أاوباما

ال -ت -ف -اه -م السش -ي-اسش-ي الضش-م-ن-ي ال-ذي
اأسّش -سس ل -ه ال -رئ-يسس اŸن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه
ب-اراك اأوب-ام-ا م-ع ال-ق-ي-ادة الإي-ران-ي-ة
نسش-ف-ه ت-رامب بشش-ك-ل م-ث Òل-ل-دهشش-ة
والسش - -ت - -غ - -راب  ⁄ي- -ح- -دث ‘ مسش- -ار
ال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ال-تي تنبني على
اإرسش-اء ق-واع-د السش-ل-م ال-ع-اŸي ،ب-اإبعاد
ال- -ت- -وت- -ر ب Úالشش -ع -وب ال -ت -واق -ة اإ¤
السش -ت -ق -رار ه-ذه اŸب-ادئ ا÷وه-ري-ة
غابت عن الوافد ا÷ديد على البيت
الأبيضس.
جمال اأوكيلي

ومباشضرة عقب اŸكاŸة الهاتفية «السضاخنة» بينه
وب Úنتنياهو «اأنا لسضت اأوباما ،الذي كان وديعا
معكم».
وه -ذا ال -ك Ó-م خ -ط Òج ّ-د ا ل ي -ق ّ-د ر اأب-ع-اده وه-و
ت- -رج- -م- -ة ح- -رف- -ي- -ة ل- -ت- -ف -ك Òوم -وق -ف اŸسض -وؤول
السضرائيلي الذي اأبلغ ترامب صضراحة باأن التفاق
النووي يعد سضيئا ول يخدم اأبدا مصضالح كيانه،
وعليه فاإن اŸطلوب التخلي عنه ،وهذا ما يفعله
فريق الرئيسض حاليا.
الإيرانيون Ÿسضوا هذا الÎاجع الأمريكي عندما
كان ترامب ينتظر اسضتÓم مهامه وكم من مرة
اأبدوا اسضتعدادهم لكل الحتمالت ونحن اليوم
بصضدد هذا اŸنطق الذي توقعه الإيرانيون ،لكن
م- -ن زاوي- -ة اأخ- -رى اأي السض- -رع- -ة ‘ ان -ه -ي -ار ذلك
التفاهم السضياسضي الضضمني ب Úالبلدين ترامب
رفضض ت- -دع- -ي- -م- -ه وت- -ع -زي -زه وفضض -ل السض Òع -ل -ى
اإم Ó-ءات ن -ت -ن -ي -اه -و م -ن اأج -ل ت -دم ÒاŸن-ظ-وم-ة
ال-ن-ووي-ة الإي-ران-ي-ة ،خ-اصض-ة م-ف-اع-ل «اأراك» الذي

يقلق اإسضرائيل كثÒا وما فتئت تطالب بتوجيه له
ضضربة عسضكرية .علما اأن هذا التفاق النووي
اأب -رم م -ع ال-دول ال-غ-رب-ي-ة الأخ-رى ول-يسض اأم-ري-ك-ا
فقط ،ول Áكن اأن يكون النسضحاب من اأحادي
ا÷انب ،لأن- -ه ي- -تضض- -م- -ن اإل -ت -زام -ات ث -ن -ائ -ي -ة بÚ
الأط -راف اŸوّق -ع -ة ع -ل -ي -ه ،خ-اصض-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بتوقيف اإيران لكل النشضاطات النووية وفق نسضب
ﬁددة ب Úا÷انب Úل تتعدى سضقفا معينا.
والعقد هنا شضريعة اŸتعاقدين ومن اأقدم على
اإبطاله اأو فسضخه فما عليه اإل –مل عواقب ذلك
لأن الأمر ليسض ترفا ذاتيا بالنسضبة للذين يريدون
تتفيه التعهدات اŸوقعة وشضطبها بجرة قلم هذا
‘ حّد ذاته تعديا على الأمن ‘ العا ⁄وكان على
ت- -رامب ع- -دم ال- -وق- -وع ‘ فّ- -خ رئ- -يسض ا◊ك- -وم- -ة
الإسضرائيلية انطÓقا من حرصضه على اسضتتباب
الوئام ‘ كامل اŸعمورة.
هذه اÿطاب  ⁄نÓحظه عند ترامب منذ توليه
مقاليد السضلطة ‘ الوليات اŸتحدة على اأنه
يعمل من اأجل نشضر السضÓم ‘ هذه اŸعمورة بل
فتح كل ا÷بهات ،ضضد طواح Úالريح ‘ مواجهة
دو نكيشضوتيه غ Òواضضحة من هو هذا العدو الذي
اأطلق ضضده عنانه؟ منع رعايا  ٧دول من دخول
اأراضض- -ي اأم- -ري- -ك- -ا ك- -ل -ف -ه م -ت -اعب م -ع السض -ل -ط -ة
ال- -قضض- -ائ- -ي- -ة ،ن- -زاع Œاري م -ع الصض Úم -راج -ع -ة
اŸسض -اه-م-ة ‘ الأ· اŸت-ح-دة وم-ن-ظ-م-ات اأخ-رى
والقائمة ل نهاية لها.
وذروة النزاع هو مع اإيران كون اŸبادرة جاءت
من عند ترامب ‘ اسضتفزاز مسضوؤو‹ هذا البلد،
خاصضة مع اإطÓق الصضاروخ الباليسضتي هنا فقد
ال- -ب- -يت الأب- -يضض اأعصض -اب -ه ،وذهب مسض -وؤول -وه اإ¤
التلويح بشضتى التهديدات ضضد اإيران على اأنهم
يلعبون بالنار ويتحدون القرار الصضادر عن ›لسض

لإرادة الإي -ران -ي ‘ Úال -دف -اع ع -ن اأن-فسض-ه-م ،ك-م-ا
وصضفها اŸتحدث باسضم وزارة اÿارجية باأن ل
اأسضاسض لها ،وباطلة ومسضتقرة هذه اللغة الصضادرة
ع -ن الإي -ران -ي ⁄ Úنسض -م -ع -ه-ا م-ن-ذ ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
التفاق النووي اإ ¤غاية يومنا هذا.
وه- -ذا دل- -ي- -ل ع- -ل- -ى اأن ال- -ت- -ح- -ال -ف الأم -ري -ك -ي ـ
الإسضرائيلي ضضد اإيران بداأت بوادره تلوح ‘ الأفق
وياأخذ ›راه مثلما اأعرب عنه الصضهاينة دائما
م -ن اأج -ل اإل -غ -اء الت -ف -اق ال-ن-ووي وق-د وج-دوا ‘
ت -رامب ال -رج -ل ال -ذي ي -ف -ي ب -ت -لك ال -وع -ود ال-ت-ي
اأط -ل -ق -ه -ا ‘ ه -ذا الصض -دد وب -ذلك ت-ك-ون ج-م-اع-ة
ترامب قد خدمت اإسضرائيل مقابل التخلي عن
اتفاق تطلب سضنوات من اŸفاوضضات وهذا ما
يصضنف ‘ خانة اŸصضالح الضضيقة على حسضاب
صضناعة السضÓم ‘ العا.⁄

الأمن رقم .٢٢٣١
ورسضالة اإيران لÓأمريكي Úواضضحة كل الوضضوح
م -ف -اده -ا اأن الÎسض-ان-ة الصض-اروخ-ي-ة الإي-ران-ي-ة ،ل
ت -ف -اوضض ح -ول -ه-ا وك-ل اÙاولت السض-اب-ق-ة ب-اءت
ب -ال -فشض -ل قصض -د اإدراج ه -ذه اŸن -ظ -وم-ة ‘ دائ-رة
اŸف- -اوضض- -ات اأو ط- -رح- -ه -ا ع -ل -ى بسض -اط ال -ب -حث
وال- -تشض- -رذم ال- -ق- -ائ- -م ‘ ال- -ع Ó-ق -ات الأم -ري -ك -ي -ة
الأوروبية ل تسضمح حاليا اإحداث ذلك التناغم ‘
اŸواقف Œاه اإيران كما كان ا◊ال مع اأوباما
ال -ذي شض ّ-ك -ل ›م -وع-ة م-وح-دة ‘ ال-ت-ف-اوضض م-ع
اإيران ‘ .الوقت الراهن يصضعب السض Òعلى هذا
اŸن- -وال ن- -ظ -را ◊سض -اب -ات خ -اط -ئ -ة ‘ اŸن -ط -ق
الأمريكي.
والتصضريحات الأخÒة للمسضوؤول Úالإيراني Úتتسضم
بالندية اŸباشضرة لطاقم ترامب ،فقد اعتÈها
وزير اÿارجية جواد ظريف باÿالية من اأي تاأثÒ

ا’نشسغال اإ’يرا Êيعد منطقيا من باب:

@ أاول :رفضض اأي تنازلت أاخرى تتعلق بالنشضاط
النووي اإليرا.Ê
@ ثانيا :التخلي عن فكرة طرح حزمة الصضواريخ
للتفاوضض وهنا يسضتعمل اŸسضؤوولون اإليرانيون خطابا
راديكاليا ل تنازل عنه و‘ مسضتوى ما يصضدر عن
األمريكي.Ú
@ ثالثا :السضياق السضياسضي ،تغّير تغيÒا جذريا وهذا
Óخ-ط-اء ال-ت-ي ي-رت-ك-ب-ه-ا األم-ري-ك-ون وهذا
اسض-ت-ن-ادا ل -أ
ع -ن -دم -ا ت -خ -ل -وا ع-ن أاوروب-ا ك-ح-ل-ي-ف ‘ سض-ي-اسض-ت-ه-م
اÿارجية.
@ راب -ع-ا :األح -ك-ام اŸسض-ب-ق-ة م-ا ت-زال راسض-خ-ة ل-دى
األم -ري -ك -ي ‘ Úم -ع -اداة اآلخ -ر ،إاذ ك -ان ع-ل-ى ف-ري-ق
ترامب –سض ÚعÓقاته مع اإيران بدل من اعتبارها
خصضما اأبديا مع رفضض النصضياغ لسضرائيل.

ثقافة

األربعاء  08فيفري  2017م
الموافق لـ  11جمادى األولى  14٣8هـ

خÓل تفقده Ÿشساريع قطاعه بسسعيدة ،ميهوبي :

دعم اŸتحف العمومي ا÷ديد باŸقتنيات التاريخية و األثرية
أكد وزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي،
على تدعيم أŸتحف ألعمومي أ÷ديد
بسس -ع -ي -دة أل-ذي أشس-رف ع-ل-ى ت-دشس-ي-ن-ه،
لثرية
أمسس ،ب-اŸق-ت-ن-ي-ات أل-تاريخية وأ أ
ألتي تزخر بها ألولية .وأوضسح ألوزير
ألذي قام بزيارة عمل وتفقد للولية
أن Œم- -ي- -ع ه- -ذه أŸوأد ي- -ت- -ط -لب ع -م Ó-
كبÒأ» من خÓل ألبحث وألتنقيب عÈ
لث -ري -ة ب -اŸن -ط -ق -ة،
ﬂت- -ل- -ف أŸوأق- -ع أ أ
مشسÒأ إأ ¤أن دأئرته ألوزأرية سستقوم
ب- -إارسس- -ال ب- -اح -ث Úم -ن أŸرك -ز أل -وط -ن -ي
لث -ري ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م -ة
ل- -ل -ب -حث أ أ
لثار.
للتنقيب عن أ آ
وسسيتم خÓل هذه العملية إاشسراك باحثÚ
جامعي ‘ Úهذا اÛال ‘ إاطار التنسسيق بÚ
وزارة الثقافة و وزارة التعليم العا‹ و البحث
ال - -ع - -ل - -م- -ي إلث- -راء ه- -ذا اŸت- -ح- -ف ا÷دي- -د
ب-اŸق-ت-ن-ي-ات ال-ع-م-وم-ي-ة يضس-ي-ف وزير الثقافة
ال- -ذي ق- -ال إان- -ه «سس- -ي- -ت- -م اسسÎج- -اع ج- -م -ي -ع
اŸق-ت-ن-ي-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ولي-ة سس-ع-ي-دة وال-ت-ي
ت- -وج- -د Ãت- -اح- -ف ال- -ولي- -ات األخ -رى ل -ه -ذا
اŸتحف ا÷ديد» .وأالح ميهوبي على ضسرورة
التصسال باŸواطن Úع Èاإلذاعة اÙلية من
أاج- -ل ج -م -ع اıط -وط -ات ال -ق -دÁة واآلث -ار
واŸق-ت-ن-ي-ات ال-ت-ي ب-ح-وزت-هم وتشسجيعهم على
تقدÁها لهذا اŸتحف .كما حث على تنشسيط
ندوات وﬁاضسرات باسستمرار بهذه اŸنشسأاة
الثقافية من خÓل جلب ﬂتصس Úوباحث‘ Ú
هذا اÛال وتسسليط الضسوء على أاك Èقدر
من اآلثار التي تزخر بها اŸنطقة.
وأاشسار الوزير إا ¤أاهمية فتح أابواب هذا
الصس -رح ال -ث -ق-ا‘ ل-ف-ائ-دة األط-ف-ال وم-واط-ن-ي

Óط Ó- -ع ع - -ل - -ى الÎاث واآلث - -ار
ال- - -ولي- - -ة ل - - -إ
واŸقتنيات اŸوجودة به .ومن جهة أاخرى،
ذكر وزير الثقافة أان مصسا◊ه الوزارية تعمل
من أاجل إانشساء خارطة وطنية ثقافية أاثرية
وتاريخية بالتعاون مع دولة اإلمارات العربية
م- -ن خÓ- -ل ج- -رد ج- -م- -ي- -ع اŸواق- -ع األث -ري -ة
اŸوجودة ‘ كل وليات ا÷زائر .ويهدف هذا
اŸشسروع الذي سسيكون على شسكل تطبيق ‘
اإلعÓم اآل‹ إا ¤التسسويق لصسورة ا÷زائر
الثقافية ع Èشسبكة األنÎنت Ãا تزخر به من
مواقع ثقافية ومعا ⁄أاثرية.

تدشش Úقاعة سشينما «دنيا زاد»
وق- -د ق -ام ال -وزي -ر خ Ó-ل زي -ارت -ه ل -ل -ولي -ة
بتدشس Úقاعة سسينما «دنيا زاد» Ãدينة سسعيدة

ال -ت -ي اسس -ت -ف-ادت م-ن ع-م-ل-ي-ة ت-رم-ي-م و إاع-ادة
Œه -ي -ز .وأاشس-ار ب-اŸن-اسس-ب-ة إا ¤أان-ه-ا سس-ت-ك-ون
م -كسس -ب -ا ث -ق -اف -ي-ا Ÿواط-ن-ي ال-ولي-ة م-ن أاج-ل
مشس- - -اه- - -دة ﬂت - -ل - -ف األف Ó- -م ا÷زائ - -ري - -ة
والعاŸية.
وأاشس -رف ع -ز ال -دي -ن م -ي -ه-وب-ي أايضس-ا ع-ل-ى
تدشس Úمكتبة للمطالعة العمومية ببلدية أاولد
خالد و تسسميتها باسسم الشسهيد هشسماوي علي.
وأاعطى بغابة سسعيدة القدÁة إاشسارة انطÓق
تصس -وي -ر ال -ف -ي -ل -م ا÷دي -د «سس -ع -ي -دة ب-ع-ي-دة «
ıرج -ه ع -ب -د ال-ك-ر Ëب-ه-ل-ول ال-ذي سس-ي-دوم
تصسويره Ÿدة  40يوما .كما قام الوزير بزيارة
دار الثقافة «مصسطفى خالف» التي ” بها
ت -ق -د› Ëم -وع -ة م -ن األنشس -ط-ة وال-وصسÓ-ت
ال- -غ -ن -ائ -ي -ة إاضس -اف -ة إا ¤ع -رضض مصس ّ-ور ح -ول
ال- -نشس- -اط- -ات ال- -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا ه -ذه اŸنشس -أاة
الثقافية.

ليام ألوطنية عز ألدين ›وبي للمسسرح ‘ طبعتها ألثانية
أ أ

عزابة تتحدى الصشعاب و–تفي بششهيد اŸسشرح ا÷زائري
ليام
لحرأر للمسسرح عزأبة» ،ألطبعة ألثانية من أ أ
–ت شسعار «وما زألت أ◊افلة تسس ،»Òتنظم «جمعية ألفنان Úأ أ
ألوطنية عز ألدين ›وبي للمسسرح بدأر ألشسباب عزأبة بولية سسكيكدة ،وذلك من  16إأ 20 ¤فيفري أ÷اري .وللحديث
عن أŸوضسوع ،نشسط رئيسس أ÷معية طارق ناصسري ندوة صسحفية باŸسسرح ألوطني أ÷زأئري ،كشسف فيها عن برنامج
ثري يشسمل إأ ¤جانب ألعروضس أŸتنافسسة ورشسات تكوينية وتكرÁات لعدد من ألوجوه ألفنية.

اŸسسرح الوطني :أاسسامة إافراح

«منذ رحيل عز الدين ›وبي ،نحن
أاول جمعية تؤوسسسض أاياما مسسرحية –مل
اسسمه ،وذلك تكرÁا لروحه وإاÁانا منا
بفنه وأافكاره» ،يقول طارق ناصسري رئيسض
جمعية الفنان Úاألحرار للمسسرح ،الذي
اعت Èبأان الهدف من إاقامة هذه األيام
ه -و إاح -ي -اء ال -ذك -رى ال -ث -ان-ي-ة وال-عشس-ري-ن
لغتيال عز الدين ›وبي ،خاصسة وأان
م -دي -ن -ة ع-زاب-ة ،وب-الضس-ب-ط ق-ري-ة «م-ن-زل
األبطال» ،تعت Èمسسقط رأاسسه ..فيما رأاى
اŸنسسق العام للتظاهرة مهدي مانالله أان
ه - -ذه األي- -ام اŸسس- -رح- -ي- -ة م- -ن شس- -أان- -ه- -ا
اŸسس -اه -م-ة ‘ إان-ع-اشض اŸشس-ه-د ال-ث-ق-ا‘
بهذه اŸدينة التي تشسهد نوعا من «العزلة
الثقافية».
وقد تكفل اŸسسرح ا÷هوي بسسكيكدة
بأاتعاب ÷نة التحكيم وﬂتلف Œهيزات
القاعة ،فيما تكفل مسساهمان من القطاع
اÿاصض ب- -ال- -ط -ب -اع -ة وت -ذاك -ر ال -ط -ائ -رة
ب -ال -نسس -ب -ة ل -لضس-ي-وف .و ⁄ي-ن-ك-ر ن-اصس-ري
مسس- -اه -م -ة السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة وب -عضض
اŸسسؤوول ،Úولكن ما سسّهل ذلك حسسبه هو
رع- -اي- -ة وزارة ال- -ث- -ق -اف -ة ..ب -ل إان رئ -يسض
ا÷معية –ّدث عّمن راهن على توقف هذه
األيام عند الطبعة األو ،¤وهو ما  ⁄يحدث
بفضسل العزÁة واإلصسرار.
ومن ب Úمعاي Òاختيار األعمال اŸشساركة،
ذكر ناصسري ضسرورة أان تتناسسب العروضض مع
الفضساء اŸتاح ،ألن دار الشسباب التي –تضسن
التظاهرة ل تسسمح باحتضسان عروضض ذات
ديكور وسسينوغرافيا مهم ،.Úوهو ما أادى إا¤
اسستبعاد أاعمال جيدة من اŸنافسسة.
و‘ جوابه عن سسؤوالنا– ،دث ناصسري عن
وجود قاعة بلدية للسسينما سسيتم –ويلها إا¤
النشساط اŸسسرحي ،ولكن ‘ انتظار ذلك تبقى
مشسكلة القاعة هي العائق الرئيسض الذي يحول
دون اسستضسافة أاعمال مسسرحية على أاسساسض
اŸسستوى الفني ودون التقيد بشسروط أاخرى.
ودائما ‘ حديثه عن اإلمكانيات اŸتاحة،
ق -ال رئ -يسض ا÷م -ع -ي -ة اŸن -ظ -م -ة إان -ه ق-د ّ”
اÛازف - -ة واإلع Ó- -ن ع- -ن األي- -ام وت- -وج- -ي- -ه
الدعوات قبل أان يتأاكد أاي شسكل من أاشسكال
ال -دع -م« .ك -ن-ا ن-أام-ل أان ي-ك-ون ه-ن-اك ورشس-ات

تكوينية أاخرى ،ولكن اإلمكانيات حالت دون
ذلك» ،يتأاسسف ناصسري.
وتشسهد اŸنافسسة عروضسا مسسرحية Ãعدل
عرضس Úيوميا ،بداية Ãسسرحية «العب لعبك»
÷م -ع -ي -ة ات -ف -اق ال -ق -ل -وب م -ن اŸسس -ي -ل-ة ،ث-م
مسسرحية «نون» ÷معية الهواء الطلق Ÿدينة
بودواو ببومرداسض ،العرضض اŸسسرحي «كلمات
م-ت-ق-اط-ع-ة» ل-ف-رق-ة قادمون للجمعية الثقافية
اإلب -داع م -ن ع Úال -دف -ل -ى ،ع -رضض «ضس -ي -وف
السسيناتور» ÷معية مسسرح الشسلف ،مسسرحية
«ح -ف -ل اع -ت -زال» ÷م -ع-ي-ة ال-ك-ام-ل-ة ل-ل-مسس-رح
ب-ب-وسس-م-اع-ي-ل ولي-ة ت-ي-ب-ازة ،مسسرحية «هدوء»
ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-فنون الدرامية صسرخة
ال- -رك- -ح م- -ن “Ôاسست ،ل- -ي- -خ -ت -ت -م الÈن -ام -ج
Ãسس -رح -ي -ة «ال -ط -ب -يب» م -ن ت -ق -د Ëج-م-ع-ي-ة
البلÒي للمسسرح من قسسنطينة.
وت -ت -ن -افسض ه -ذه ال -ف -رق اŸشس -ارك -ة ،ال -ت-ي
وصسلت إا ¤اŸنافسسة بعد مرورها على ÷نة
ان- -ت -ق -اء ،ع -ل -ى ج -وائ -ز «›وب -ي ال -ذه -ب -ي -ة»
و»›وبي الفضسية» وكذا «›وبي الÈونزية»،
إا ¤جانب جوائز أاحسسن دور رجا‹ ،وثاÊ

أاحسسن دور رجا‹ ،وكذا أاحسسن دور
نسسائي ،وثا Êأاحسسن دور نسسائي،
إاضسافة إا ¤ا÷ائزة التشسجيعية التي
–مل اسسم «أاحمد بوطاطة» ،وهو
ﬂرج ينحدر من سسكيكدة وافته
اŸنية السسنة اŸاضسية.
ويفصسل ‘ هذه ا÷وائز ÷نة
–ك - -ي- -م تضسّ- -م ك Ó- -م- -ن ال- -ف- -ن- -ان
اŸسس -رح-ي ع-ن ÎهÓ-ل ،اıرج-ة
حميدة آايت ا◊اج ،واıرج لطفي
بن سسبع.
وسس- -ي- -ك- -ون اŸسس- -رح ال- -ت -ونسس -ي
ح -اضس -را ‘ ه -ذه ال -ف -ع-ال-ي-ات ،م-ن
خ Ó-ل ال-ع-رضض الشس-ر‘ Ÿسس-رح-ي-ة
«ره Úاألسس- -وار» ÷م -ع -ي -ة ق -دم -اء
اŸسس -رح م -ن ال -قÒوان ال -ت -ونسس-ي-ة،
ال- -ت- -ي سس- -ت- -ف -ت -ت -ح ب -رن -ام -ج األي -ام
اŸسس -رح -ي-ة .ك-م-ا يشس-م-ل الÈن-ام-ج
ورشس- -ة ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ‘ ال- -ت- -م- -ث -ي -ل
اŸسس- - -رح - -ي ح - -ول «اŸم - -ث - -ل بÚ
الشس-خصض والشس-خصس-ي-ة» ع-ل-ى م-دار
ال -ت -ظ -اه -رة ،م -ع ت -ق -د Ëشس-ه-ادات
ت- -ربصض .ويشس- -رف ع- -ل- -ى ال- -ورشس- -ة
ال- -ت- -ونسس -ي -ان سس -م -اح ال -ت -وك -اب -ري،
وزوجها ﬁمد علي القلعي ،الذي
اشستغل لسسنوات مع الفنان التونسسي الشسهÒ
فاضسل ا÷عايبي« ، ،أاردنا السستفادة من  .كما
سستشسهد التظاهرة تكر Ëوجوه فنية معروفة
على غرار بهية راشسدي ،نادية طالبي ،وﬁمد
حز ،Ëكما سسيلتحق الفنان التونسسي اŸعروف
خالد بوزيد Ãجموع اŸكرم ‘ Úثالث يوم
م- -ن ال- -ت- -ظ- -اه- -رة .أام -ا ‘ الشس -ق األك -ادÁي،
سس -ي -ق -دم ال -دك -ت -ور احسس-ن ث-ل-يﬁ ÊÓ-اضس-رة
ع- -ن- -وان- -ه- -ا «الل- -ت -زام ‘ مسس -رح ع -ز ال -دي -ن
›وبي».
يذكر أان جمعية الفنان Úاألحرار للمسسرح
عزابة هي جمعية بلدية تأاسسسست سسنة ،2008
وقّدمت للمسسرح أاعمال على غرار «ا◊ب ‘
زمن الÓحب»« ،حب ‘ مزبلة»« ،ماكرون ‘
األرضض» ،وأاخÒا «ال- -نصس- -ف الضس- -ائ- -ع» ال- -ت- -ي
شس- -اركت م- -ن- -ذ ع- -ام Úخ- -ارج اŸن- -افسس- -ة ‘
م - -ه - -رج - -ان اŸسس - -رح اÎÙف ،إا ¤ج - -انب
م- -ون- -ودرام- -ا «ا◊اف- -ل- -ة تسس ،»2 Òع -رضس-ت-ه-ا
ا÷معية ‘ جولة وشساركت بها كضسيف شسرف
داخل البÓد وخارجها.
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ألقصسـة ألقصسيـرة جـدًأ ،خصسـائصسها وجماليـاتها

قراءة ‘ ‰اذج قصشصشية جزائرية

ا◊لقة ا’و¤
إاعداد :أا .د حفيظة طعام
“هيد:
ازداد الحتفال النقدي بالقصسة القصسÒة
ج- -دا ‘ السس- -ن- -وات األخÒة وق- -د تضس -اع -فت
جهود النقاد ‘ الكشسف عن جماليات هذا
الفن وﬁاولة اإلŸام بأاهم خصسائصسه ،ومع
ذلك  ⁄يسس -ت -ط -ع ال -ن -ق -د م -لء ك -ل ال -ث -غ -رات
اÿاصس -ة ب -ه -ذا ال -ف -ن ال -ع -ج-يب ال-ذي ي-ط-رح
العديد من األسسئلة ويث ÒكثÒا من القضسايا ‘
أاسسطر قليلة جدا لكنها تع Èعن العا ،⁄فهي
أاك Ìمناسسبة لسسرعة ا◊ياة وتسسارع األحداث
‘ ال- -زم- -ن ال- -راه- -ن ال- -ذي أاوجب ك -ثÒا م -ن
اإلي -ج -از والخ -تصس -ار والخ-ت-زال وم-ن-ه ف-ه-ي
تعكسض قدرة اŸبدع على –ليل قضسايا العصسر
ومواكبة سسرعتها ،كل هذا ‘ قالب مقتضسب
ع -كسض أاشس -ك -ال السس -رد األخ -رى ف -نصس -وصس -ه-ا
قصسÒة جدا ،ول تتأالف إال من عدد قليل من
الكلمات،التي قد تصسل إا ¤حجم سسطر أاو
سسطرين أاحياناً ولكنها ل تشستغل على الكم
بقدر ما يهّمها الكيف وا◊مولة الدللية التي
ت -ت -وف -ر ع -ل -ي-ه-ا م-ن خÓ-ل ت-ق-ن-ي-ت-ي ،اإلي-ج-از
وال -ت -ك -ث-ي-ف ‘ ،ب-ع-ده-م-ا الشس-ع-ري ذلك أان-ه-ا
تنتقل مباشسرة لرصسد الوضسع ،أاو من خÓل
الÎكيز على زاوية مهمة من حياة الشسخصسية،
ومنه نحاول من خÓل هذه الدراسسة تسسليط
الضسوء على هذا ا÷نسض الأدبي والكشسف عن
جمالياته من خÓل اختيار ‰اذج قصسصسية
جزائرية تتجلى فيها هذه ا÷ماليات ولنبÚ
أايضس- -ا م- -ن خÓ- -ل ه- -ذا اŸق- -ال أان السس- -اح -ة
األدبية ا÷زائرية شسهدت اأقÓما تكتب القصسة
القصسÒة جّدا بذكاء كب Òوحنكة مع توظيف
آاليات فنية جمالية تقدم هذا ا÷نسض األدبي
‘ أارق - -ى صس- -وره م- -ع ال- -ق- -درة ع- -ل- -ى اإلŸام
بالفكرة وإايصسالها للقارئ ‘ قالب قصسصسي
قصس Òجدا يشسده إا ¤نهايتها.
ت -ع -رف ال -ب -اح -ث -ة سس -ع -اد مسس -ك Úال -قصس -ة
ال -قصسÒة ج -دا ب -أان-ه-ا «ل-يسست ُم-وضس-ة (Une
 )modeأاو م- -وج- -ة ‘ ال- -ك- -ت- -اب -ة السس -ردي -ة
ا÷دي -دة ،ب -ل ه -ي صس -ي -غ -ة ()Un mode
جديدة ‘ الكتابة لها أاولياتها ا÷وهرية التي
ي-جب أان ت-كs-رسض ك-ث-وابت وُم-ت-ع-ال-ي-ات ،ت-ت-مثل
أاسساسسًا ‘ الكثافة اللغوية ،مع ُعمق اŸعنى
وت-وسtس-ع الرؤوية»( )1ف -ه -ي ج -نسض أادب -ي عصس-ي
ي-ح-اول أان ي-ج-د ل-ن-فسس-ه أارضس-ي-ة ي-ث-بت ع-ل-ي-ها
ويتطور من خÓلها وهو  ⁄يأات من عدم وإا‰ا
خرج من رحم القصسة إال أانه أاك Ìاختزال منها
وتكثيفا وعمقا وجرأاة وانفتاحا وكما يصسفها
الناقد اŸغربي جميل حمداوي بقوله أانها
«ج -نسض أادب -ي ح -ديث Áت -از ب ِ-ق َ-صس-ر ا◊ج-م،
واإليحاء اŸكثف ،والنتقاء الدقيق ،ووحدة
اŸق -ط -ع ،ع Ó-وة ع -ل -ى ال -ن -زع -ة ال -قصسصس -ي-ة
Ÿوج -زة واŸقصس -دي -ة ال -رم -زي-ة ،فْضس Óً-ع-ن
اُ
ال-ت-ل-م-ي-ح والق-تضس-اب وال-ت-ج-ريب واسس-ت-ع-م-ال
الs-نَ-ف-سض اُ÷ْم-ل-ي ال-قصس ÒاŸوسس-وم ب-ا◊رك-ية
وال- - -ت - -وت - -ر اŸضس - -ط - -رب وت - -أاز ËاŸواق - -ف
واألح- -داث ،ب- -اإلضس- -اف -ة إا ¤سس -م -ات ا◊ذف
والخ-ت-زال واإلْضس-مار»(.)2ول -ع-ل-ن-ا م-ن خÓ-ل
هاذين التعريف Úنسستشسف خصسائصض القصسة
القصسÒة جّدا ،والتي تلتقي فيها مع أاجناسض
سسردية أاخرى كالشسعر ا◊ّر والقصسة القصسÒة
إال أان القصسة القصسÒة جدا تتوفر فيها تلك

اÿصسائصض بكÌة إاضسافة إا ¤أانها تعود إا¤
الÎاث وتسس- -ت -حضس -ره م -ن ج -دي -د وف -ق رؤوي -ة
عصسرية ﬂتلفة فهي ل تخلو من التناصض
أايضسا ‡ا يسستوجب قارئا متمكنا متميزا ذو
ثقافة “كنه من دخول عوا ⁄هذه النصسوصض
القصسÒة جدا لكنها ثرية أاك Ìولعل أاهمّ تلك
اÿصس- -ائصض م -ا ي -ل -ي :ال ِ-ق َ-صس -ر – اإلي -ج -از –
القتصساد القو‹ – التكثيف – اإليحاء – خْرق
اŸأالوف – اإلÁاضض – اقتضساب اŸعنى –
ال -ت -وسس -ع وال ُ-ع -م-ق ال-دلل-ي-ان – خ-ف-ة اإلي-ق-اع
وسسرعته الناŒتان عن حركية السسرد الذي
يسستثمر طاقات ا÷مل الفعلية والقصسÒة –
تفادي اإلسسهاب وا◊شسو – الدهشسة واŸباغتة
– اŸف - -ارق- -ة والسس- -خ- -ري- -ة ب- -اع- -ت- -ب- -اره- -م- -ا
اسسÎات-ي-ج-ي-تْ-ي-ن خ-ط-اب-يت Úلكْشسف اختÓلت
ال- -واق- -ع وال- -ذات – ال- -ت- -ع- -ب Òع- -ن ال- -ي- -وم- -ي
والهامشسي – اإللغاز – التثغ ÒاŸتجسسد من
حي الفراغ والبياضض؛ من خÓل
خÓل ملَْم َ
ه -ذه اÿصس -ائصض ن-خ-ت-ار Œل-ي-ات ب-عضس-ه-ا ‘
‰اذج جزائرية قصسصسية لثÓثة كتابهم على
التوا‹ :ا Òÿشسوار وعÓوة كوسسة ونور الدين
لعراجي.
 1بÓغة أليجاز:
ت -ت -أال -ف ك-ل واح-دة م-ن ه-ذه اÛم-وع-ات
القصسصسية من عدد من النصسوصض القصسÒة ،
واŸلفت للنظر أان النصض الواحد ل يتجاوز
الصسفحة الواحدة ،ول يÎكب أاحيانا إال من
بضسعة أاسسطر قليلة جدا ،كنصض عÓوة كوسسة
م -ن ›م -وع -ت -ه ال -قصسصس -ي -ة ج ّ-دا ( اŸق -ع -د
ا◊جري) .
عصساف“ Òوت !!
 ..مزرعة ..شسجرة ..غصسن
و ◊ن يحتضسر ..
لرضس عصسفور ميت ..
و على أ أ
ه -ن -الك  ..ب-ن-دق-ي-ة م-ا ت-خ-ن-ق أحَÓ-م
ألضسعفاء .
فقارئ هذا النصض ل ينتظر من متلّقيه أان
يعرفوا حقيقة اŸوت ول يتكفل بشسرحها ألن
اŸوت ح-ت-م-ي-ة وح-ق-ي-ق-ة ي-درك-ه-ا ك-ل ال-بشس-ر،
ول -ك -ن -ه ي-ن-ت-ظ-ر م-ن-ه-م أان يشس-ارك-وه إاحسس-اسس-ه
وشس -ع -وره ،ف -ال -نّصض ن -فسس -ه ي-ح-اول أان ي-جسس-د
معنى األ ،⁄وأان يقود اŸتلقي ليح ّسض ويشسعر
ويدرك ما معنى أان يصساب اإلنسسان ‘ ذاته
وأاحÓمه وأان تتشستت آالمه.فما العصساف Òإال
رمز لكل ما هو جميل رمز للطفولة والÈاءة
وت -ل -م -ي -ح ل-ت-ع-ج-ي-ل اŸوت ق-ب-ل أاوان-ه ب-ق-ول-ه:
(هناك بندقية تخنق أاحÓم الضسعفاء) فكأان
باŸوت يÎبصض بنا من كل النواحي ليسض هو
اŸوت اŸع -روف ب -ل ال-ق-ت-ل وان-ت-ه-اك ح-رم-ة
الضسعفاء .

ذكرت Ãحاور حوأر ألتوأصسل معهم

وزارة الثقافة :لن ندخر جهدا للتكفل بإانششغالت
طلبة مدرسشة الفنون ا÷ميلة
لدأرة
«ألشس- - -عب» :أك- - -دت مصس - -ال - -ح أ إ
أŸرك -زي-ة ل-وزأرة أل-ث-ق-اف-ة ›ددأ ع-ل-ى
م-رأف-ق-ت-ه-ا إأدأرة أŸدرسس-ة أل-ع-ليا للفنون
أ÷م-ي-ل-ة ‘ أ◊وأر أŸف-ت-وح ،وأŸت-وأصس-ل
م-ع طÓ-ب-ه-ا م-ن أج-ل أل-ت-ك-ف-ل Ãطالبهم
لجتماعية وألبيدأغوجية.
أ إ
وذكرت اŸصسالح ‘ بيان تلقت «الشسعب»
نسسخة منه بكل مراحل ا◊وار الذي ” مع
ال -ط -ل -ب -ة ب -ت -وج -ي-ه-ات م-ن ال-وزي-ر ع-ز ال-دي-ن
ميهوبي الذي تنقل شسخصسيا يوم  15جانفي
Óسس-ت-م-اع إال-ي-ه-م،
 2017إا ¤م -ق-ر اŸدرسس-ة ل -إ
ح- -رصس- -ا م- -ن ال- -وزارة ع- -ل- -ى إاي- -ج -اد ا◊ل -ول
اŸناسسبة لكل اإلنشسغالت اŸطروحة.
و‘ هذا اإلطار قام ميهوبي بدعوة أاعضساء
Óج-ت-ماع
اÛلسض ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل-ل-م-درسس-ة ل -إ
Ãقر الوزارة بتاريخ  18جانفي  2017للتشساور
ح -ول اŸن-اه-ج ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ق-ان-ون األسس-اسس-ي

ل-ل-م-درسس-ة وأاك-د ل-ه-م رع-اي-ت-ه وم-راف-ق-ة إادارة
اŸدرسسة للتوصسل إا ¤تطوير اŸناهج العلمية
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ والبحث
ال-ع-ل-م-ي (ال-وزارة ال-وصس-ي-ة ب-ي-داغ-وج-ي-ا) وهي
مهمة تتطلب وقتا لتحقيقها.
و‘ الوقت الذي تسسعى فيه وزارة الثقافة
إليجاد حل نهائي بخصسوصض إايواء الطلبة ‘
األحياء ا÷امعية ،يبقى التواصسل قائما معهم
لدراسسة اŸطالب اŸتبقية اŸتعلقة با÷انب
البيداغوجي ،وسسÎافق الوزارة الطلبة لتنظيم
ج -م -ع -ي-ت-ه-م ال-ع-ام-ة ‘ أاق-رب وقت إلن-ت-خ-اب
‡ثل Úعنهم.
وأاك- -دت ال -وزارة م -رة أاخ -رى أان -ه -ا  ⁄ول -ن
ت -دخ -ر ج -ه -دا م -ن أاج -ل ال -ت -ك-ف-ل ب-اŸط-الب
اŸط -روح -ة ك -م -ا أان-ه-ا ك-ل-فت إادارة اŸدرسس-ة
Ãتابعة الوضسعية.

أألربعاء  0٨فيفري  2017م
ألموأفق لـ  11جمادى أألولى 1٤3٨هـ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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جــــه يــــــوم أمـــــسس إأ ¤عمـــــــان
تو ّ

اŸنتخـ ـ ـب الوط ـ ـني لكـ ـ ـ ـرة الق ـ ـدم لإلن ـ ـاث
يج ـ ـ ـ ـري مقابل ـ ـ ـت Úأامـ ـ ـ ـ ـام نظ ـ ـ ـ ـÒه اأ’ردÊ

ت -وج -ه ،ظ-هÒة أمسس،

أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي لكرة ألقدم
ألÓ- -ع- -ب- -ات ‘ تصس- -ري- -ح خ -اصس لـ
لردنية «ألشسعب قبل تنقلهن إأ« ¤عمان»
سسيدأت ،نحو ألعاصسمة أ أ
«ع - -م - -ان» ،م- -ن أج- -ل أل- -دخ- -ول ‘ وألÓ-ئ-ي أج-م-ع-ن ع-ل-ى ع-زم-هن
تربصس –ضسÒي ،يدوم من  8إأ ¤لتقد Ëكل ما لديهن «ألفريق
جاهز من كل ألنوأحي من أجل
 13ف-ي-ف-ري أ÷اري ،ب-ه-دف ضس-م-ان م-وأصس-ل-ة أل-ع-م-ل رف-ق-ة ألطاقم
أسس -ت -ع -دأد ج -ي -د ل-ل-م-ب-اري-ات أل-ت-ي ألفني».
تتعلق بالتصسفيات أŸؤوهلة لكأاسس
أ· إأف- -ري -ق -ي -ا أل -ت -ي سس -ت -ج -ري
وقائعها بـ غانا عام .2018
و‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل ق- -الت شس- -بÓ- -ت
لردن مهم
«تربصس أ أ
لتقييم ألعمل»

نبيلة بوقرين
ي- -ع- -د ه- -ذأ ألÎبصس ه- -ام -ا ب -ال -نسس -ب -ة
لشس -ب Ó-ت أŸدرب أل -وط-ن-ي ع-ز أل-دي-ن
شسيخ Ãا أنهن سسيلع Íلقاءين وديÚ
ضس- - -د أŸن- - -ت- - -خب أألرد Êوه- - -ذأ م - -ا
سسيسسمح لهن بالوقوف على عدة نقاط
مهمة قبل أنطÓق موعد ألتصسفيات ‘
أألسس- -اب -ي -ع أل -ق -ادم -ة حسس -ب -م -ا أك -دت -ه

ل–ادية أ÷زأئرية
أ إ
لكـــــــــرة ألقـــــــدم:

ت -ع -ق -د أل–ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ك -رة
أل -ق -دم (أل -ف-اف) ج-م-ع-ي-ت-ه-ا أل-ع-ام-ة
ألعادية يوم  27فيفري (سسا )10:00
ب -اŸرك -ز أل -ت -ق -ن-ي أل-وط-ن-ي بسس-ي-دي
موسسى ،حسسب ما أعلنت عنه ألهيئة
ألكروية Ãوقعها ألرسسمي.

أ÷زأئر «نحن جد متحمسسات من أجل
ألدخول ‘ ألÎبصس ألذي سسيكون ‘
أألردن ألن -ه ه -ام ج -دأ ب -ال -نسس-ب-ة إأل-ي-ن-ا
خاصسة أننا سسنوأجه منتخب هذأ ألبلد
وكلنا نعرف أنه يتكون من ›موعة
ق- -وي- -ة وألÓ- -ع -ب -ات ي -ل -ع Íب -ط -ري -ق -ة
أحÎأفية ومسستوأهن عا‹ جدأ بالنظر
للتجربة ألتي Áلكنها ،وهذأ ما يسسمح
لنا بالوقوف على عدة نقاط وتصسحيح
بعضس أألخطاء قبل أنطÓق ألتصسفيات
أŸؤوهلة أل· أفريقيا وبطولة ألعا‘ ⁄

نفسس ألوقت».
وأكدت سسيدأت أ÷زأئر أنهن سسÒكزن
ع- -ل- -ى أ÷انب أل- -ب- -د Êم -ن أج -ل رف -ع
أŸسس - -ت - -وى ب - -اŸق - -ارن - -ة م- -ع أل- -ف- -رق
أألفريقية «من أ÷يد أن نخوضس مثل
هذأ ألÎبصس ألذي تتخلله موأجهتÚ
ودي-ت Úم-ا ي-ع-ن-ي أن-ن-ا سس-ن-ط-ب-ق أل-ع-م-ل
ألذي قمنا به ‘ أ÷زأئر على أŸيدأن
وهذه نقطة إأيجابية بالنسسبة لنا Ãا
أن-ن-ا ن-رك-ز ع-ل-ى أل-ع-م-ل أل-ب-د Êب-درجة
أك Èحتى نكون ‘ نفسس أŸسستوى مع
أŸنتخبات ألفريقية ألخرى Ãا أنهن
ت-ت-م-ت-ع-ن ب-ب-ن-ي-ة ق-وي-ة ج-دأ ول-ه-ذأ ف-إان
ألÎبصس أل -ذي ب -ر›ه أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي
ب - -األردن ج - -اء ‘ أل - -وقت أŸن- -اسس- -ب- -ة
وسسنسستغله كما يجب».

لمكانيات من
«وفرت لنا كل أ إ
أجل ألÎكيز على ألتحضس»Ò

وم - -ن ج - -ه- -ة أخ- -رى ت- -ط- -رقت ب- -عضس
ألÓعبات إأ ¤أإلمكانيات ألتي سسخرتها
أل–ادي - -ة أ÷زأئ- -ري- -ة ل- -ه- -ن ‘ ه- -ذأ

ألتصسريح «بقي علينا فقط ألÎكيز على
ألعمل أ÷ماعي أألمور ألتي تكون فوق
أŸيدأن Ãا أننا ›وعة متكاملة ونحن
بعضسنا منذ عام  ،2012إأضسافة إأ ¤أن
أل–ادي -ة وأŸسس -ؤوول Úوف -روأ ل -ن -ا ك-ل
ألظروف وأإلمكانيات ألÓزمة ” وضسع
مركز سسيدي موسسى –ت تصسرفنا و
هذأ أمر إأيجابي خاصسة من ألناحية
ألنفسسية ألن أŸأامورية لن تكون سسهلة
خÓ-ل أل-تصس-ف-ي-ات أل-ق-ادم-ة ولكننا نعد
أ÷ميع أننا سسنقدم كل ما علينا حتى
نتوأجد ‘ هذأ أ◊دث ألقاري ألكب.»Ò
Óشسارة فإان جريدة «ألشسعب» تنقلت
ول إ
إأ ¤م- -رك- -ز سس -ي -دي م -وسس -ى وحضس -رت
حصسريا مع ألفريق أ◊صسة ألتدريبية
أول أمسس و وقفت على كل ألتفاصسيل و
ظروف –ضس ÒأŸنتخب قبل ألتنقل
إأ ¤أألردن وعاشست مع ألÓعبات أجوأء
رأئ -ع -ة وسس -ج -ل -ن -ا ح -م -اسس-ا ك-بÒأ ل-دى
أÛم - -وع - -ة ب - -ع - -دم - -ا ” ت- -وف Òك- -ل
ألظروف وأŸعطيات و ⁄تكن هناك
أي ن- -ق- -ائصس وه -ذأ م -ا ح -ف -زه -ن أكÌ
ل -تشس -ري-ف أ÷زأئ-ر وت-ع-ويضس أإلخ-ف-اق
أŸاضسي أمام كينيا.
وم - -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،ف- -إان أŸن- -ت- -خب
ألوطني سسيوأجه غدأ نظÒه أألرد‘ Ê
أول أخ- -ت- -ب- -ار ودي ل -ه ع -ل -ى أن ت -ك -ون
أŸوأج -ه -ة أل-ث-ان-ي-ة ي-وم أألح-د أŸق-ب-ل
حسسبما علمناه من ألرجل أألول على
رأسس أل -ف -ري -ق وي -دخ -ل ذلك م -ن أج -ل
تكميل ألعمل ألذي أنطلق ‘ أ÷زأئر
‘ شسهر ديسسم Èوألذي عرف توأجد
ألقائمة أŸوسسعة بـ  30لعبة و بعد
أسسبوع من ألÎبصس ” أنتقاء ألتشسكيلة
أل -ن -ه -ائ-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-ك-ون م-ن  22لعبة
أŸعنية بالتصسفيات ألقادمة وهي مهمة
ألن -ه -ا م -ؤوه -ل -ة ل -ل-م-ن-افسس-ة أألف-ري-ق-ي-ة
وبطولة ألعا ‘ ⁄نفسس ألوقت ولهذأ
ف -إان أل -ق -ائ-م Úع-ل-ى أل-ف-ري-ق أل-وط-ن-ي
ي -رك -زون ع -ل -ى أل -ع-م-ل أ÷اد م-ن أج-ل
أل -ع -ودة إأ ¤أل -وأج -ه -ة أألف -ري -ق -ي-ة م-ن
جديد بعدما ” توف Òكل أإلمكانيات
ألÓزمة.

ألعديد من ألنقاط سستكون ‘ جدول
أألع- -م- -ال ح- -يث سس- -ي- -درسس أعضس- -اء
أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة أل-ت-ق-ري-ري-ن أألدبي
وأŸا‹ لسسنة  2016ومشسروع ميزأنية
 2017م-ع ت-نصس-يب أل-ل-ج-ن-ة أŸك-ل-ف-ة
ب -ت -حضس Òألن -ت -خ -اب -ات ،وف -ق ن-فسس

÷نة ألنضسباط للرأبطة أÎÙفة:

عقوبـ ـ ـ ـ ـات با÷مل ـ ـ ـ ـة
ضصد إا– ـ ـاد ا◊ ـ ـراشس

دفع أ–اد أ◊رأشس غاليا ثمن ألفوز ألذي سسجله
أمام ألضسيف شسبيبة ألقبائل ( )0–1أÿميسس أŸاضسي
ضسمن أ÷ولة ألـ 1٨لبطولة ألرأبطة أألو ¤بعد أن
تعرضس لعقوبات با÷ملة من طرف ÷نة أإلنضسباط
ألتابعة لرأبطة كرة ألقدم أÎÙفة.
وسس -ي -ك -ون ن -ادي ألضس -اح -ي -ة أل-ع-اصس-م-ي-ة ،أل-ذي وق-ع
باŸناسسبة على فوزه ألثا Êعلى ألتوأ‹ﬁ ،روما من
أنصساره Ÿبارأة وأحدة ،على خلفية رمي أŸقذوفات
‘ لقائه ألسسابق.
من جهته ،عوقب أŸدرب بوعÓم شسارف باإليقاف
Ÿقابلة وأحدة ،ما يعني أنه لن يوجه لعبيه من خط
أل-ت-م-اسس أم-ام ألضس-ي-ف شس-ب-اب ب-ات-ن-ة ألسس-بت أŸق-ب-ل،
وذلك بعد أن طرد من أŸيدأن ‘ أŸبارأة ألسسابقة
بسسبب أحتجاجاته على ألتحكيم.
وألن أŸصسائب ل تأاتي فرأدى ،فإان أ–اد أ◊رأشس
سسيكون مرغما أيضسا على موأجهة منافسسه أŸقبل
بدون ثÓثة من لعبيه أألسساسسي ،Úويتعلق أألمر بكل
من فيصسل عبدأت وشسمسس ألدين حرأق وعبد أŸالك
جغبالة.
وعوقب ألÓعبون ألثÓثة باإليقاف Ÿبارأة وأحدة
بسسبب أحتجاج ألثنائي أألول على أ◊كم ،فيما أرتكب
ألثالث «خطأا جسسيما» ،بحسسب ما أوضسحته رأبطة كرة
ألقدم أÎÙفة على موقعها أإللكÎو.Ê

أŸصسدر.
وتنظم بعد ألدورة ألعادية ،أ÷معية
ألعامة ألنتخابية للفاف .و ⁄يعلن
ب -ع-د رئ-يسس أل-ف-اف أŸن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه
ﬁمد رورأوة عن نيته ‘ ألÎشسح
ل -ع -ه -دة أوŸب -ي -ة ج -دي -دة (– 2017

لفريقية:
لبطال أ إ
رأبطة أ أ
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« مواصصلـ ـ ـ ـة ا’نطلق ـ ـة ا÷يـ ـ ـدة  Áـر عÈ
العـ ـ ـودة بنتيجة إايجابيـ ـ ـة من غليـ ـزان»

أكد قائد دفاع تاجنانت علي قيطون ‘
حوأر ل»ألشسعب» أن ألعودة بنتيجة
إأيجابية من غليزأن خÓل موأجهة
ألسسريع أÙلي أك Ìمن ضسرورية
ليجابية ألتي سسجلها
لتأاكيد ألنتيجة أ إ
ألفريق أمام أ–اد ألعاصسمة .

عمار حميسسي

و يبقى ألهدف ألوحيد للفريق هو ضسمان ألبقاء،
حيث أعت ÈألÓعب أŸأامورية بالصسعبة لكنها غÒ
مسستحيلة خاصسة إأذأ ” تدأرك فارق ألنقاط مع
أألندية أألخرى من خÓل –قيق نتائج أيجابية .
و  ⁄يفصسح قائد دفاع تاجنانت عن رغبته ‘
“ديد عقده مع ألفريق من عدمها Ãا أنه ‘
نهاية عقده مفضس Óتأاجيل ألفصسل ‘ هذأ أألمر
إأ ¤ما بعد نهاية أŸوسسم بسسبب تركيزه ألكب Òعلى
مشسوأر فريقه هذأ أŸوسسم .
(ألشسعب) كيف ترى موأجهة سسريع غليزأن
‘ أ÷ولة أŸقبلة ؟
قيطون – سستكون مبارأة صسعبة بالتأاكيد Ãا أن
أŸن -افسس ه -و أآلخ -ر ي -ب-حث ع-ن ضس-م-ان أل-ب-ق-اء و
بالتا‹ فاألهدأف مشسÎكة بيننا و بينهم و علينا
أل -ت -ف -اوضس ج-ي-دأ ه-ن-اك م-ن أج-ل –ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة
أيجابية و إأعادة سسيناريو مبارأة أ–اد ألعاصسمة و
– ÓŸقيق ألنتصسار ألذي سسيكون له أثر معنوي
كب Òعلى ألفريق خÓل بقية أŸشسوأر لكن كما قلت
أألمور مازألت ‘ بدأيتها و هناك عدة مباريات
صسعبة و من جهتنا سسنقوم بالÎكيز على كل مبارأة
على حدى و نحضسر لكل موأجهة بطريقة جيدة
لتحقيق أŸبتغى .
@ ه -ل ك -ن -ت -م ت -ن -ت -ظ -رون –ق -ي -ق ن -ت -ي-ج-ة
إأيجابية على حسساب أ–اد ألعاصسمة ؟
@@ لقد عملنا كثÒأ لتحقيق ذلك و قد ل أصسدقك
ألقول عندما أقول أننا كنا ننتظر ذلك لكن بالعمل
و ألجتهاد كل شسيء يهون و علينا أآلن ألÎكيز على
أŸوأجهة أŸقبلة أمام سسريع غليزأن و كما ترى
ألرزنامة  ⁄تخدمنا خÓل أنطÓق مرحلة ألعودة
حيث نلعب موأجهت Úعلى ألتوأ‹ خارج ألديار و
هو ما يعد أمرأ ‘ غ Òصسا◊نا لكننا عازمون على
–دي ألصسعاب من أجل –قيق ألنتائج أليجابية .
@ هل أنعكسست فÎة ألتحضس Òإأيجابا على
مسستوى ألفريق ؟
@@ ب-ال-ف-ع-ل ف-ب-ع-د ت-أاج-ي-ل م-ب-ارأة م-ول-ودي-ة بجاية
برمج أ÷هاز ألفني تربصسا قصسÒأ كان أثره أيجابيا
على ألفريق من جميع ألنوأحي خاصسة أنه سسمح لنا

برسسم أألهدأف ألتي نريد –قيقها خÓل مرحلة
أل- -ع- -ودة إأضس- -اف- -ة إأ ¤شس- -ح -ن أل -ب -ط -اري -ات Ãا أن
أÛهود ألبد Êمطلوب من أجل –قيق ألنتائج
ألي-ج-اب-ي-ة إأضس-اف-ة إأ ¤أل-ع-م-ل أل-ف-ن-ي ح-يث أن-ت-ه-ز
أ÷هاز ألفني ألفرصسة إلصسÓح مكامن أÿلل ألتي
ظهرت على ألفريق خÓل مرحلة ألذهاب و أعتقد
أن أألمور –سسنت كثÒأ لكن علينا ألÈهنة على
ذلك ‘ غليزأن خÓل موأجهة ألسسريع ألذي يطمح
هو أآلخر لتحقيق ألنتصسار .
@ أنت ‘ نهاية عقدك مع ألفريق هل تفكر
‘ ألتمديد أم أŸغادرة ؟
@@ ◊د أآلن  ⁄أفصس- -ل ب- -ع- -د ألن- -ن -ي أرك -ز ع -ل -ى
ألتحضس Òأ÷يد مع ألفريق و ل أخفي سسرأ أنني
وجدت رأحتي ‘ دفاع تاجنانت ألنه فتح أبوأب
ألتأالق أمامي و صسنع ‹ أسسما مع لعبي ألرأبطة
أألو ¤و بخصسوصس ألتمديد أو أŸغادرة أألمور ◊د
أآلن – ⁄سسم بعد فهناك عدة أندية تريد ألتعاقد
معي كما أن أإلدأرة تريد “ديد عقدي وأعتقد أن
أألم -ور سس -ت -تضس -ح أك Ìب -ع -د ن-ه-اي-ة أŸوسس-م ألن-ن-ي
فضسلت عدم إأعطاء رأي نهائي أآلن و أركز فقط
على أŸباريات و هد‘ أألول قيادة ألفريق لتحقيق
ألبقاء ‘ ألرأبطة أألو ¤موبيليسس .

إأسسحاق قبلي (مدأفع سسريع غليزأن) لـ «ألشسعب» :

تنتظرنا مباراة مصصÒية أامام دفاع تاجنانت
أكد صسخرة دفاع
سسريع غليزأن
«إأسسحاق قبلي» ،أن
ألتعادل ألذي عاد به
ألفريق من وهرأن أمام
أŸولودية أÙلية
يعتÃ Èثابة
ألهزÁة بعدما كان
ألفريق متفوقا ‘
ألنتيجة ،موضسحا بأان
مبارأة دفاع تاجنانت
ألسسبت أŸقبل تعتÈ
مصسÒية كون أŸنافسس هو
لخر مهدد بالسسقوط ،كما
أ آ
–دث عن أمور أخرى ‘ هذأ أ◊وأر

ت- -وأج- -ه شس- -ب- -ي- -ب- -ة ألسس- -اورة ،ي -وم
أ÷م -ع -ة أŸق -ب -ل ،ف -ري -ق أإي -ن -وغ-و
ر أ ‚ ر ز  Ã ،ل - - - -ع ب  2 0أ و ت 1 9 5 5
ب -بشس-ار،ع-ل-ى ألسس-اع-ة ( ‘ )19 : 00
م -ب -ارأة ذه -اب أل -دور أل -ت -م -ه-ي-دي
لرأبطة ألأبطال ألإفريقية ،حسسب
ما علم من ألنادي .ويتنقل نائب
ة
بطل أ÷زأئر أإ ¤نيجÒيا ÓŸقا
ألشسعب  :عد” بتعادل ثم Úمن وهرأن أمام
أإي- - -ن - -وغ - -و رأ‚رز ب 17 Úو 19
أŸولودية أÙلية وجانبتم ألفوز ؟
فيفري .و‘ حالة ألتاأهل ،يوأجه
إأسسحاق قبلي  :هو تعادل بطعم ألهزÁة ألننا كنا
‰سسك بزمام أللقاء و“كنا من تسسجيل هدف‘ Ú
زم Ó-ء أل -ه-دأف مصس-ط-ف-ى ج-ال-يت
أŸرحلة أألوÃ ¤لعب «أحمد زبانة» بوهرأن وأنهينا
ألزمالك أŸصسري.
ألشسوط أألول متفوق Úإأ ¤أن ” تقليصس ألنتيجة
أم- - -ا أ–اد أ÷زأئ - -ر – م - -نشس - -ط
ع -ل -ي -ن -ا وع-دل-وأ ب-ع-ده-ا ل-ي-ن-ت-ه-ي أل-ل-ق-اء ب-ه-دفÚ
نهائي  2015وأŸعفى من ألدور
Ÿث -ل -ه -م-ا ،خÓ-ل أŸوأج-ه-ة ك-ان ه-ن-اك
أل -ت -م -ه-ي-دي– فسس-يÓ-ق-ي ‘ أل-دور
شس - - -وط Úشس - - -وط ل - - -ن- - -ا وشس- - -وط
دي لورينتيسس (رئيسس ناو‹):
ألـ 16أل -ف -ائ -ز م -ن أŸوأج -ه-ة أŸزدوج-ة ب Úألشس-ي-اطÚ
ل-ل-م-ول-ودي-ة ،ح-رم-نا من ألفوز
وأل-ع-ودة ب-ال-ن-ق-اط أل-ثÓثة
ألسسود (ألكونغو) و نادي أآر سسي كا (بوركينافاسسو).
ومن فرصسة بلوغ عتبة
وتلعب ألتشسكيلة ألعاصسمية خارج ألديار ‘ لقاء
 16ن-ق-ط-ة وأل-لحاق
ألذهاب أÈŸمج ماب 10 Úو 12مارسس ،قبل أن
ب- -ف- -ري- -ق شس -ب -ي -ب -ة
تسستقبل منافسسها با÷زأئر ألعاصسمة ما بÚ
أل-ق-ب-ائ-ل لتضسييق
 17و 19من نفسس ألشسهر.
أÿن -اق ع -ل -ي -ه،
أقر رئيسس نادي نابو‹ أإليطا‹ أوريليو دي لورينتيسس

حاوره  :محمد فوزي بقاصص

الريال ليسس بالفريق
الذي ’ Áكن هزمه

ل -ك-ن ه-ذه ه-ي
بأان أŸوأجهة مع ريال مدريد ◊سساب ألدور ثمن ألنهائي
منشسطات:
ك - -رة أل - -ق - -دم
من رأبطة أبطال أوروبا لكرة ألقدم «‘ غاية ألصسعوبة»،
وع-ن-دما نعود
مؤوكدأ ‘ نفسس ألوقت أن ألنادي أإلسسبا Êليسس بالفريق ألذي ل
إأ ¤أل -ن -ت-ي-ج-ة
Áكن ألتغلب عليه.
ألنهائية
ويÓقي ريال مدريد على ملعب سسنتياغو بÒنابيو منافسسه نابو‹ يوم
نعتÈها
 ⁄تفصسل بعد ÷نة ألنضسباط للرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم ‘ حالة وليد عبد‹ مدأفع مولودية سسعيدة  15فيفري ‘ ذهاب ثمن ألنهائي من أŸنافسسة ألقارية.
(ألرأبطة ألثانية) أŸعاقب بشسكل –فظي لÓشستباه ‘ تناوله موأد منشسطة ﬁظورة ،حسسب ما أعلنت عنه ورغم قوة ألريال فإان رئيسس ألنادي أليطا‹ ليبدو خائفا من أŸوأجهة ،حسسب تصسريحاته نتيجة أيجابية
ألهيئة يوم ألثÓثاء Ãوقعها أإللكÎو.Ê
ألصسحفية أألخÒة « :لقد وأجهنا برشسلونة ‘ جنيف ولكننا  ⁄نوأجه ريال مدريد مطلقا .ليوجد ألن - -ه - -ا ج - -اءت
خ -ارج أل -ق -وأع-د
وحسسب ألرأبطة فقد «حضسر ألÓعب ÷لسسة إأسستماع يوم ألثن ÚوأŸلف ل زأل مفتوحا من أجل تكملة فريق غ Òقابل للهزÁة ،ألظروف هي ألتي –دد ألنتيجة.
أŸعلومات» .و‘ حالة ثبوت تناول ألÓعب عبد‹ Ÿوأد منشسطة فهو معرضس لعقوبة مدتها أربع سسنوأت.
لقد تطور نابو‹ كثÒأ وهو ألنادي أإليطا‹ ألوحيد ألذي يشسارك ‘ رأبطة أألبطال ‘ دأرب -ي أل -غ -رب
وشسهدت كرة ألقدم أ÷زأئرية سسنة  2015موجة من حالت تناول أŸنشسطات مسست على أألقل  5لعب Úعوقبوأ
ب Úفريق ÚعريقÚ
لسسبع سسنوأت متتالية» .يذكر أن نابو‹ Áلك خط هجوم قوي حيث يعد أفضسل
ألربع سسنوأت هم  :يوسسف بÓيلي (إأ–اد أ÷زأئر) و خ Òألدين مرزوقي (مولودية أ÷زأئر) و رفيق بوسسعيد (أمل
وأمام فريق يلعب من
خط هجوم ‘ ألكالتشسيو أليطا‹ Ãجموع  55هدفا.
ألربعاء) ونوفل غريسسي وحسس Úعمروسس (شسبيبة سسكيكدة).
أج- - -ل ن- - -ي - -ل ل - -قب ه - -ذأ

إابقاء ملف اللعب عبد‹ مفتوحا لغاية اسصتكمال اŸعطيات
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 )2020أم ل.
وي- -أات- -ي Œدي- -د ه -ي -اك -ل أل -ف -اف ‘
ظروف خاصسة تلت خروج أŸنتخب
أ÷زأئ- -ري م- -ن أل- -دور أألول ل -ك -أاسس
( ·Óك-ان– )2017أل- -ت -ي
إأف -ري -ق -ي -ا ل -أ
إأحتضسنتها ألغابون.

ألعدد

أŸوسس - -م ب - -ع- -د أŸشس- -وأر
ألسس-ت-ث-ن-ائ-ي أل-ذي ق-اموأ
ب - -ه م - -ن - -ذ أ÷ول - -ة أألو¤
للمحÎف أألول ،ونحن أآلن
علينا أن نركز جيدأ على ما
هو قادم وموأصسلة –ضسÒ
أن -فسس -ن -ا وأإلب -ق -اء ع -ل -ى
ألÎك -ي-ز وأل-ع-م-ل ع-ل-ى
حصس- -د أك Èع- -دد م -ن
أل- -ن- -ق- -اط دأخ- -ل وخ -ارج
ألديار للبقاء ‘ أÎÙف
أألول وأن -ق-اد أل-ف-ري-ق م-ن
ألسسقوط.
لول
@ سس -ج -لت ه-دفك أ أ
بأالوأن ألسسريع هذأ أŸوسسم ؟
@@ أ◊مد لله هدف جاء ‘ وقت جيد
ق -ب -ل أل -ع -ودة إأ ¤غ -رف أÓŸبسس ،وسس -م -ح ل-ن-ا م-ن
ألعودة بنقطة ثمينة إأ ¤غليزأن ،لسست متعودأ على
تسسجيل ألكث Òمن أألهدأف لكني سسعيد بهذأ ألهدف
ألذي سسمح لنا من ألعودة إأ ¤سسلسسلة ألنتائج أليجابية
بعد هزÁة ألنصسرية ألسسابقة خارج ألديار ،وألتوقف
عن أŸنافسسة طيلة أسسبوع كامل بسسبب تأاجيل لقاء
إأ–اد أل-ع-اصس-م-ة ،وه-ذه أل-ن-ق-ط-ة سس-ي-ك-ون ل-ه-ا ألتأاثÒ
أليجابي على أÛموعة وكان ذلك باديا ‘ حصسة
ألسستئناف ألتي قمنا بها ألثن.Ú
@ تسس-ت-ق-ب-ل-ون ألسس-بت دف-اع ت-اج-ن-انت أل-عائد
بتعادل مهم من بولوغ Úأمام إأ–اد ألعاصسمة ؟
@@ سسنكون أمام حتمية ألفوز أمام ألضسيف دفاع
تاجنانت هو أآلخر أŸهدد بالسسقوط ،وهي مبارأة
مصسÒية بالنسسبة لنا وإأذأ “كنا من ألفوز عليهم ‘
لقاء أ÷ولة ألـ  19سسنعدل عدد ألنقاط معهم بـ 17
نقطة ‘ ألÎتيب ألعام للبطولة وهو ما سسيسسمح لنا
بالتنفسس ألصسعدأء بعضس ألشسيء ،لكن أŸأامورية لن
تكون سسهلة أمام فريق يجيد لعب كرة ألقدم وسسيتنقل
إأ ¤غ -ل-ي-زأن Ãع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة ب-ع-د أل-ت-ع-ادل أل-ذي
فرضسوه هم كذلك أمام إأ–اد ألعاصسمة ‘ عقر دأره،
ولهذأ أطلب من أنصسارنا أن يتنقلوأ بقوة إأ ¤أŸلعب
Ÿسس-ان-دت-ن-ا وأ“ن-ى أن ن-ك-ون ‘ ي-وم-ن-ا ون-ت-م-ك-ن م-ن
ألفوز.
@ وكيف ترى باقي مشسوأر ألبطولة ؟
@@ مشسوأر ألبطولة سسيكون صسعبا للغاية كما جرت
عليه ألعادة كل سسنة ،ألأمور لن تكون سسهلة ول ‘
أŸتناول خصسوصسا أن هناك عددأ كبÒأ من ألفرق
تلعب على ألبقاء وهو ما سسيجعلنا ‘ صسرأع دأئم ‘
ك -ل ج -ول -ة ،أألم -ور لزألت ‘ صس -ا◊ن -ا ألن غ -ال -ب -ي -ة
أألندية تعÌت ‘ أللقاءأت ألفارطة وهو ما يجعل
حظوظنا قائمة للبقاء ،وأعد أألنصسار بأاننا سسنضسحي
من أجل بلوغ هدفنا.

›™ªà

الأربعاء  0٨فيفري  201٧م
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«أأسصرأر ألبيوت» تتدأولها أأللسصنة با◊افÓت وأألسصوأق
رك-بت الÎام-واي ك-ع-ادت-ي م-ت-وجهة إا¤
لو ¤إا¤
مقر عملي ،جلسست ‘ القاطرة ا أ
ج-ان-ب-ي سس-ي-دة مسس-ن-ة ال-ظ-اه-ر ع-ل-ي-ه-ا أان-ه-ا
متعبة ،وبعد مرور ◊ظات قليلة بدأات ‘
ا◊ديث مع أاحد الركاب تشستكي حالها و
كيف دار الزمان دورته وجعلها ‘ حاجة
لق -ارب ال -ذي -ن
إا ¤م- -ن يسس- -اع- -ده- -ا م- -ن ا أ
ت- -ن- -ك- -روا ÷م- -ي- -ل زوج- -ه- -ا اŸت -و‘ م -ع -ه -م
لمرين ....هذا اŸوقف جعلني
وأاذاقوها ا أ
أاتسساءل عن السسبب الذي يجعل الشسخصض
لم-اك-ن
ي -نشس-ر أاسس-رار ح-ي-ات-ه وع-ائ-ل-ت-ه ‘ ا أ
Óفراد كوسسائل النقل
التي تعرف Œمعا ل أ
و ق -اع -ة الن -ت -ظ-ار ‘ ال-ع-ي-ادات و اŸصس-ال-ح
اÿاصسة....

وال-ن-فسش-ي ل-ي-وم-ي-ات-ن-ا أادخ-ل األسش-رة ‘ هشش-اشش-ة أاتت
على الروابط و العÓقات الجتماعية ولعل ما نراه
اليوم من ظواهر دخيلة خ Òدليل على ذلك».

خÓيا إأصصغاء للحد من تأاث Òألضصغوط
ألنفسصية وألجتماعية

فتيحة/ك
سشأالت «الششعب» اŸواطن Úعما
ي -ق -ف وراء ه -ذه ال -ظ -اه -رة ال-ت-ي
أاصشبحت منتششرة ‘ الكث Òمن
األماكن العمومية واÿاصشة....

أسصرأر تكشصف ‘ ألعلن

كميليا سش- -ي -د ٤0 ،سشنة
م- - - - -وظ- - - - -ف- - - - -ة ‘ إاح - - - -دى
اŸؤوسشسش -ات اÿاصش -ة ق -الت
عن اŸوضشوع ‘ »:كث Òمن
األحيان يسشمع الواحد منا
ت -ف-اصش-ي-ل قصش-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
ي- -روي- -ه- -ا شش -خصص م -ا ‘
ا◊اف- - - -ل- - - -ة ،تسش- - - -م- - - -ع
تفاصشيلها بدقة متناهية
Œع- -لك ت- -تسش- -اءل ع -ن
السش- -بب ال- -ذي ي- -ق- -ف
وراء ه- - -ذا اإلفصش - -اح
غ ÒاŸف - -ه - -وم ع - -ن
أاسش - - -رار ع - - -ائ - - -ل - - -ة
بأاكملها ،دون خوف من انتششارها أاو
أان يكون أاحد أافرادها يركب نفسص وسشيلة النقل ،فكلنا
يعلم أان «البيوت أاسشرار» وهي كالصشندوق األسشود ل
يعرف ما يحتويه من معلومات ‘ أاي وقت كان ،ول
يجوز كششفها دون سشبب فقط من أاجل كسشب عطف
اŸسشتمع Úوتعاطفهم ،رغم أان اŸتحدث يعلم جيدا
أان الراكب Ãجرد وصشوله إا ¤اÙطة اŸتوجه إاليها
سشينسشى كل ما سشمعه أاو على األقل سشيذكرها أاو
سش - -ي- -ع- -ي- -د سش- -رده- -ا ع- -ل- -ى
أاصشدقائه».
و أاضش - -افت ك - -م - -ي - -ل- -ي- -ا
قائلة »:أاتذكر ‘ إاحدى
اŸرات رج Óمسشنا ركب
ا◊افلة التي كنت فيها
م-ن ﬁط-ة «ال-ك-ال-ف-ار»
ب -ال-ق-ب-ة ،ت-رك ل-ه أاح-د
الششباب مكانه فجلسص
ب -ك -ل احÎام شش -اك -را
إاي - -اه ع - -ل - -ى ن - -ب- -ل- -ه
وأاخÓقه ولكن بعد
أان أا” بضش- - - - -ع- - - - -ة
دعوات للششاب بدأا
‘ م- - -ق- - -ارن- - -ت - -ه
ب -أاب -ن -ائ -ه ال -ذي-ن
رفضش- -وا ب- -ق- -اءه
م- - - -ع- - - -ه- - - -م ‘
اŸنزل بعد أان أاسشسص كل
واحد منهم أاسشرته وحياته اÿاصشة ،اتهمهم
بتزوير توقيعه على عقد الوكالة الذي اسشتغلوه لبيع
البيت اŸتواجد بنفسص ا◊ي ⁄ ،يÎك أاي خلق ذميم
 ⁄يصشفهم به ،اتهمهم Ãحاولة إارغامه بكل ما أاوتوا
من قوة على دخول دار اŸسشن Úبباب الزوار‘ ....
◊ظ -ة صش -رخ وق -ال إان -ه -م ضش -رب-وه و ت-رك-وه ج-ائ-ع-ا و
حرموه ماله فقط ليجÈوه على اÿروج طواعية من
حياتهم».
و اسشتدركت قائلة »:خلقت كلماته وتفاصشيل حياته
جوا من ا◊زن ‘ ا◊افلة ،بل وصشل ا◊ال ببعضص
الركاب بأان عرضشوا عليه اŸسشاعدة ،ولكن فجأاة و‘
◊ظ -ة ف -ارق -ة ان -ق -ل -بت ت-ق-اسش-ي-م وج-ه-ه و ط-لب م-ن
الششخصص الذي عرضص عليه اŸسشاعدة عدم التدخل

‘ ح - - -ي - - -ات - - -ه
اÿاصش- -ة وأان -ه
غ Òمعني Ãا
ق- - - -ال - - -ه ،وأان - - -ه
أاحسش - -ن ت- -رب- -ي- -ة
أاب- - -ن- - -ائ- - -ه وه- - -م
ي -ح-اول-ون إارضش-اءه
ب -ك-ل ال-ط-رق ،ه-ذا
ال -ت -ن -اقضص ج-ع-ل-ن-ي
أاع - - -يشص مشش - - -اع - - -ر
ﬂت -ل -ط -ة ج -ع -ل -ت-ن-ي
أاتأاكد أانه ﬂتل عقليا
وأان أاب - -ن - -اءه ظ - -ل- -م- -وه
عندما تركوه ‘ الششارع
Ãفرده».

هروب من ألوأقع

ج-م-ال ب-وقاوسض35 ،
سشنة عون اسشتقبال بإاحدى
العيادات اÿاصشة با÷زائر
ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،سش- -أال- -ن- -اه ع- -ن
اŸوضشوع فأاجاب »:بحكم عملي ‘ السشتقبال أاسشمع
الكث Òمن ا◊كايات التي يرويها أاصشحابها بأا ⁄و
حرقة Œعل البعضص يذرفون الدموع حزنا ،هناك
ب-عضص األشش-خ-اصص ي-فضش-ل-ون اإلفصش-اح ع-ن م-ك-ن-ون-ات
قلوبهم وسشط جمع من الناسص ،كنت ‘ بداية عملي
‘ العيادة أاظنها حيلة يسشتعملها البعضص لربح اŸال
كما يفعل اŸتسشولون ‘ الششوارع ،ولكن مع مرور
ال- - -وقت والسش - -ن - -وات أادركت أان - -ه - -م
يبحثون عن ششيئ آاخر
هو معنوي بعيد “اما
عن اŸادي ،فكثÒا ما
ت-راه-م ي-ك-تفون بنظرات
ا◊زن و األ ⁄ال - - - - -ت - - - - -ي
ي- -رون- -ه- -ا ع -ل -ى وج -ه م -ن
يسشمعهم ،يغتبطون بكلمات
اŸؤوازرة ال -ت-ي ي-ت-ف ال-ب-عضص
‘ إالقائها للتخفيف عنهم».
و لحظ جمال قائ‘ »:Ó
بعضص األحيان Œد الششخصص
يروي كل تفاصشيل حياته متهما
أاحد أافراد العائلة بالتقصش‘ Ò
واج -ب -ات -ه ن -ح-وه ،ول-ك-ن ع-ن-دم-ا
يأاتي ذلك الفرد تنقلب قصشته و
يصشبح عكسص ما صشوره “اما ،و
تصش- -ب- -ح دم- -وع ا◊زن دم -وع ف -رح
ب -رؤوي -ت -ه ،ه -ذا ال -ت Ó-عب Ãشش-اع-ر
الناسص جعلني ل أاتاثر بتلك ا◊كايات التي يرويها
البعضص خاصشة اŸسشنون ‘ األماكن العمومية ألنها
غالبا ما تكون منسشوجة بكث Òمن األكاذيب ،ألنني ل
أارى ا÷دوى م -ن وراء فضش -ح ال -ع -ائ -ل -ة ال -ت -ي ي -ع -يشص
وسشطها».

ألثقة...أ◊لقة أŸفقودة

كرÁة بن وا‹ 50 ،سشنة »:أارى أان السشبب الذي
يقف وراء تفضشيل هؤولء كششف أاسشرار حياتهم العائلية
‘ األماكن العمومية هو غياب سشند معنوي يثقون
فيه ‘ ﬁيطهم األسشري فغياب الروابط القوية و

ال -ت Ó-ح -م ب Úأاف -راد ال -ع -ائ -ل -ة ال -واح-دة ،ي-ج-ع-ل م-ن
مكنونات النفسص عبئا ثقي Óل Áكن التكلم داخل
جدران اŸنزل رغم أانه السشلوك السشليم و األصشح،
لذلك Œد هؤولء األششخاصص يفضشلون الذهاب إا¤
أاماكن ل يعرفهم فيها أاحد للحديث عن ششعورهم
اŒاه أاسش -رت-ه-م ،و رفضش-ه-م ل-ب-عضص السش-ل-وك-ي-ات ال-ت-ي
يقومون بها اŒاهه ،هذا الرفضص اŸكبوت يصشرح به
ألششخاصص يدرك جيدا أانهم حياديون ل يعرفون أاحدا
من أابطال القصشة التي يرويها ،ولكن ينسشى أان وجود
أاحد معارفه ب Úا÷موع اŸسشتمعة إاليه سشيضشعه ‘
موقف ﬁرج ،و باقي أافراد العائلة».
ولح- -ظت ك- -رÁة ق- -ائ- -ل- -ة »:اÓŸح- -ظ أان أاغ- -لب
ا◊الت التي نÓحظها تفششي أاسشرارها تنتمي إا¤
فئة اŸسشن ÚورÃا ‰ط ا◊ياة الذي يعيششونه هو
السشبب وراء هذا السشلوك ،فششعورهم بالفراغ وعدم
اله-ت-م-ام م-ن ال-ع-ائ-ل-ة ي-ج-ع-ل-ه-م ي-ب-ح-ث-ون ع-نه خارج
جدران اŸنزل وأافضشل وسشيلة لبلوغ نتيجة جيدة هي
اسش-ت-ج-داء و اسش-ت-ع-ط-اف مشش-اع-ر اŸسش-تمع،Úخاصشة
وأانهم مقتنعون بأان دورهم الجتماعي انتهى و⁄
يبقى لهم سشوى «اŸا يحمى» كما يقال ‘ اللهجة
ا÷زائ-ري-ة ،ه-ذا الشش-ع-ور ب-ال-دون-ي-ة سش-ي-خ-لق داخلهم
رفضشا للواقع الذي يعيششون وسشطه خاصشة وأان ‰ط
ا◊ياة التي يعيششها أاغلبنا متسشارع ل وقت فيه لتقوية
الروابط األسشرية بل انحصشر اهتمامنا ‘ توف Òلقمة
العيشص ،هذا الطغيان اŸادي على ا÷انب اŸعنوي

حتك
لصص

اأرج - -عت ف-اط-م-ة ال-زه-راء ف-اسسي األخصشائية
الجتماعية الظاهرة إا ¤عدة أاسشباب أاولها أان أاغلب
اŸواط-ن Úي-ف-ت-ق-دون ك-م-ج-ت-م-ع إا ¤م-ف-ات-يح التعامل
ا◊قيقي ألننا ل نفرق بﬂ Úتلف العÓقات التي
تربطنا بأافراد اÛتمع كعÓقة ا÷وار ،الزمالة ‘
العمل والصشداقة ،هذا اÿلط يجعل الفرد يكششف
أاسش- -راره ‘ اŸك- -ان وال- -وقت غ ÒاŸن -اسش -ب ،Úف -ك -ل
ع Ó-ق -ة ل -ه -ا ت -ع -ام -ل -ه-ا اÿاصص ب-ه-ا ف-عÓ-ق-ة ا÷وار
م -رت -ب -ط -ة ب -ا◊اج -ة ،ال-زم-ال-ة ب-األم-ور اŸه-ن-ي-ة أام-ا
الصش -داق-ة ف-ه-ي اأك Ìح-م-ي-م-ي-ة ول-ك-ن ي-جب أان ي-ك-ون
الصشديق الذي نفضشفضص له أاسشرارنا ﬂتارا بدقة
م -ت -ن-اه-ي-ة ب-ع-د غ-رب-ل-ة م-ت-ع-ددة ،ح-ت-ى ل ي-نشش-ر ت-لك
السشرار ‘ اÙيط ،فÔى مث Óزوجة تخ Èجارتها
ب-ك-ل أاسش-راره-ا ال-ع-ائ-ل-ي-ة زوج-ي-ة وم-ه-ن-ي-ة ث-م ع-ن-دم-ا
تسشمعها من ششخصص آاخر تغضشب من ا÷ارة التي ⁄
–افظ على السشر.
اأما السشبب الثا Êفمرتبط بفقدان الثقة ‘ صشلة
الرحم ،فاألقارب أاصشبحوا غرباء عن بعضشهم البعضص
رغم أان الدم يجمعهم ،حتى أاصشبح القريب ‘ خانة
الغريب و العجيب اأن الششخصص يفضشل الغريب ليطلعه
على مششاكله حتى يجد النصشيحة أاو اŸواسشاة ألنه لن
يجد سشوى الÓمبالة و السشتهزاء ‘ بعضص األحيان
من األقرباء الذي أاصشبحوا مادي Úويغلبون اŸصشلحة
اÿاصشة على تعامÓتهم العائلية.
أاما السشبب الثالث فمرتبط بالضشغوط النفسشية التي
يعيششوها الفرد بسشبب اŸششاكل الكثÒة اŸلقاة على
كتفه فÔاه يعا Êاجتماعيا ،مهنيا وصشحيا ما يؤودي
اإ ¤زعزعة ششخصشيته و إاضشعافها ،فيجعلها مهزوزة ل
ب
تسشتطيع منع نفسشها من البوح بأاسشرارها إا ¤من ه ّ
ودّب .
واقÎ-ح-ت ف-اط-م-ة الزهراء فاسسي األخصشائية
الج-ت-م-اع-ي-ة ف-ت-ح خÓ-ي-ا إاصش-غ-اء ‘ األح-ي-اء تششرف
ع -ل -ي -ه -ا وزارت -ا الشش -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة واألوق-اف ووزارة
التضشامن واألسشرة وقضشايا اŸرأاة ،تتكون من ﬂتصص
اجتماعي ،نفسشي وقانو Êاأين يقوم هؤولء بتوجيه
الششخصص ليحل مششاكله بصشفة نهائية كما هو موجود
‘ كث Òمن بلدان العا.⁄

نقصص فيتام« Úأأ» يسصبب لك مشصكلة

يعا Êما يقرب من ربع البالغ Úحول
ليضض ،ب -حسسب
ال- -ع- -ا ⁄م- -ن م -ت Ó-زم -ة ا أ
إاحصس- -اءات ال–اد ال- -دو‹ ل- -لسس- -ك- -ري.
وه - -ذه اŸت Ó- -زم - -ة ه- -ي ›م- -وع- -ة م- -ن
لم -راضض ال -ت -ي تشس -م -ل ارت -ف -اع ضس-غ-ط
ا أ
ال- -دم وارت- -ف- -اع نسس- -ب- -ة السس -ك -ر ‘ ال -دم
وارت- -ف- -اع ال- -ده- -ون ال -ث Ó-ث -ي -ة م -ق -اب -ل
ان- -خ- -ف- -اضض مسس- -ت -وي -ات ال -ك -ول -يسسÎول
ا÷يد ،والبدانة.

األششخاصص الذين يعانون من مرضص متÓزمة
التمثيل الغذائي ،أاو متÓزمة األيضص ،بحاجة اإ¤
زيادة الكميات التي يتناولونها من فيتام« Úاإي» ا»
ما ب 30 Úإا ‘ 50 ¤اŸائة مقارنة باألششخاصص
األصشحاء ،وذلك حسشب نتائج دراسشة نششرت ‘
اÛل -ة ال -ط -ب -ي -ة «اÛل -ة األم -ري -ك -ي -ة ل -ل -ت-غ-ذي-ة
السشريرية».
وأاج -رى ال -ب -اح -ث -ون ‘ ج -ام -ع-ة ولي-ة أاوري-غ-ون
لÈنامج التغذية البششرية التابع ÷امعة أاوهايو ‘
ال -ولي -ات اŸت -ح -دةŒ« ،رب -ة ع -م -ي -اء سش -ري-ري-ة -
خÓلها ل يعرف الطبيب أاو اŸريضص من تناول
عÓجاً وهمياً» -ششملت  20مششاركاً نصشفهم (10
أاششخاصص) مصشابون ÃتÓزمة األيضص.
وق - -د كشش - -فت ن - -ت - -ائ- -ج ه- -ذه الخ- -ت- -ب- -ارات أان
األشش -خ -اصص ال -ذي -ن ي -ع-ان-ون م-ن م-تÓ-زم-ة األيضص
بحاجة إا ¤نحو  ‘ 50 - 30اŸائة كميات إاضشافية
من فيتام »Úا» مقارنة باألششخاصص الذين يتمتعون
بصشحة جيدة.
ك -م -ا أاث -ب -تت ه -ذه ال -دراسش-ة ك-ذلك ،أان مسش-ت-وى

ف- -ي -ت -ام »Úا « ل -دى األشش -خ -اصص اŸصش -اب Úب -ه -ذا
اŸرضص يبدو طبيعياً على رغم أانهم يعانون من
نقصص هذا الفيتام .Úو‘ واقع األمر ،حيث أان
هذا العنصشر الغذائي متناهي الصشغر ينجذب نحو
الكولسشÎول والدهون ،فإانه يبقى ‘ ﬁيط الدورة
ال -دم -وي -ة Ãسش-ت-وي-ات م-رت-ف-ع-ة ج-دا ً ب-ي-ن-م-ا ي-ك-ون
مسشتواه منخفضشًا ‘ األنسشجة.
وÁكن ا◊صشول على مكمÓت فيتام« Úإا «،
وÁكن كذلك ا◊صشول على كميات إاضشافية من
اŸصش-ادر ال-غ-ذائ-ي-ة اıت-ل-ف-ة وذلك ب-ت-ن-اول ال-ل-وز
والسشبانخ واŸلفوف والبطاطا ا◊لوة واألفوكادو
وبذور دوار الششمسص .وفيتام« Úإا « ‡تاز لصشحة
ا÷سشم ،فهو يعزز التئام ا÷روح ويصشلح األضشرار
الناجمة عن تصشلب الششراي ،Úكما أانه يلعب دورا ً
مهمًا ‘ الرؤوية ووظائف ا÷هاز العصشبي.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
أ’ربعاء  ٠٨فيفري  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ١١جمادى أأ’ولى  ١٤٣٨هـ
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الحمل
إأذأ حسص- -نت أأخÓ- -ق أل- -م -رأأ َك ُ-ث َ-ر
مصصافوه وقل معادوه  ،فسصهلت عليه أ’أمور
ألصصعاب و’نت له ألقلوب ألغضصاب.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
الثور

 150مسضجـ ـ ـدا فـ ـ ـي المملك ـ ـة المتح ـ ـدة
تفتـ ـ ـح أابوابه ـ ـا أام ـ ـام غي ـ ـر المسضلميـ ـ ـن

حسصن ألخلق من نفسصه في رأحة
وألناسس منه في سصÓمة ...
وسصيء ألخلق ألناسس منه في بÓء وهو من
نفسصه في عناء.

الجوزاء

ألجمال ليسس تفاصصيل وجه
جميل إأنما هو كمال أأ’خÓق
ورقي نفسس ترجمتها ألمÓمح فأاصصبح
صصاحبها جمي Óفي عين كل من يرأه.

السضرطان

º∏©J πg
^ أانه إاذا حلمت أانك تسضقط و اهتز جسضمك ..اعلم أان العقل
اخ -ت -رع ه -ذا ال-ح-ل-م إلي-ق-اظك ألن وظ-ائ-ف ال-جسض-م ك-انت ع-ل-ى
وشضك أان تموت؟
فتح أأكثر من  ١5٠مسصجدأ بعموم ألمملكة
أل -م -ت -ح-دة ،ي-وم أأ’ح-د ،أأب-وأب-ه أأم-ام أأت-ب-اع أل-دي-ان-ات
أأ’خرى في ألبÓد ،ضصمن فعالية «ُزر مسصجدي» ،ألتي
ينظمها مجلسس مسصلمي بريطانيا للعام ألثالث على
ألتوألي.
وتهدف ألفعالية إألى «تخطي أأ’نباء ألسصلبية ألوأردة
في وسصائل أإ’عÓم ،وألوصصول إألى موأطني بريطانيا،
بغية شصرح ألمعتقد أإ’سصÓمي لهم وتعريفهم
بالمسصلمين» ،حسصب ألمجلسس.
وفي إأطار ألفعالية ،عرضصت مسصاجد ألمملكة
ألمتحدة ألتي تتشصكل من إأنكلترأ وويلز وأسصكتلندأ
وشصمال إأيرلندأ ،لوحات للتعريف بالمفاهيم
ÓسصÓم  ،إألى جانب توزيع منشصورأت حول
أأ’سصاسصية ل إ
أإ’سصÓم .وزأر رئيسس حزب ألعمال ألبريطاني،
جيريمي كوربين ،مسصجد فنزبري بارك ،ألوأقع
شصمالي ألعاصصمة لندن.

^ أان الغراب يملك القدرة على اسضتيعاب وتذكر وجوه البشضر
كما أانه من الممكن أان يحقد الغراب على إانسضان معين إاذا عامله
بطريقة سضيئة؟

ومضســــــــــة
صضفة الجمال  :هي بالداخل  ..الروّح
بذاتها من تكون جميلة ؛ من صضفاء و نقاء
ف - -ي ج- -وفك  ..ال- -ج- -م- -ال حً- -ق- -ا ؛ يكمّ- -ن
بداخلك ؛ ببياضض صضدرك و طيبة قلبك.

‘ حبّك يا بÓدي
علم جزائري

^ الصضدق هو تاج الجمال في كل ما نقول
ونفعل!

ف ـ ـ ـ ـي بيتن ـ ـ ـا ب ـ ـ ـاب ..ا◊م ـ ـ ـد لل ـ ـه

كانت هناك حجرة صصغيرة فوق سصطح
أأح- - - - - - - - - -د أل - - - - - - - - -م - - - - - - - - -ن - - - - - - - - -ازل..
عاشصت فيها أأرملة فقيرة مع طفلها
ألصص -غ-ي-ر ح-ي-اة م-ت-وأضص-ع-ة ف-ي ظ-روف
صصعبة… إأ’ أأن هذه أأ’سصرة ألصصغيرة
ليسس أأمامها إأ’ أأن ترضصى بقدرها..
لكن أأكثر ما كان يزعج أأ’م هو ألمطر
ف- -ي فصص- -ل ألشص- -ت -اء … ل -ك -ون أل -غ -رف -ة
تحيطها أأربعة جدرأن ولها باب خشصبي
غ - - -ي- - -ر أأن- - -ه ل- - -يسس ل- - -ه- - -ا سص- - -ق- - -ف..
م -رت ع-ل-ى أل-ط-ف-ل أأرب-ع سص-ن-وأت م-ن-ذ
و’دته ،لم تتعرضس ألمدينة خÓلها إأ’
لزخات متقطعة من ألمطر ..وذأت يوم
Óت ألسص -م -اء
ت- -رأك- -مت أل -غ -ي -وم وأم -ت  -أ
ب -السص -حب أل -ك -ث -ي -ف -ة أل -وأع -دة ب-م-ط-ر
غزير…
ومع سصاعات ألليل أأ’ولى هطل ألمطر
بغزأرة على ألمدينة فاختبأا ألجميع في

م -ن -ازل-ه-م،أأم-ا أأ’رم-ل-ة وأل-ط-ف-ل ف-ك-ان
عليهما موأجهة ألمطر ..نظر ألطفل
إألى أأمه نظرة حائرة  ..وأندسسّ في
حضص - -ن - -ه- -ا ول- -ك- -ن جسص- -د أأ’م وأ’ب- -ن
وثيابهما أبت Óبماء ألسصماء ألمنهمر..
أأسصرعت أأ’م إألى باب ألغرفة فخلعته
ووضصعته مائ ًÓعلى أأحد ألجدرأن ..
وخّبأات طفلها خلف ألباب لتحجب عنه
سص- - -ي- - -ل أل- - -م- - -ط- - -ر أل- - -م- - -ن - -ه - -م - -ر ..
فنظر ألطفل إألى أأمه في سصعادة بريئة
وقد علت وجهه أبتسصامة ألرضصى وقال
أ’مه :ترى ماذأ يفعل ألفقرأء ألذين
ل-يسس ع-ن-ده-م ب-اب ح-ي-ن ي-ن-زل ع-ل-ي-هم
ألمطر ؟؟
لقد أأحسس ألصصغير في هذه أللحظة أأنه
ينتمي إألى طبقة أأ’ثرياء  ..ففي بيتهم
باب!!.ما أأجمل ألرضصى… .إأنه مصصدر
ألسصعادة وهدوء ألبال...

األسضد

’ ُيصصـاُب ألَقلب أأ’نيق
بالَتجـاعيد لذلك قالوأ :إأن
ألجَمـال جَمـال ألروح.

علم جزائري آاه يا
محــــÓك
مششهور من بكري
فأاحمــيه يا إا’ه

العذراء

أابيضض وأاخضشر نجمة
’نسشان
وهـــÓل لونها أاحمر مثـــــل دم ا إ

من ألجمال أأ’ َنبوح ِبـكل
مشَصاِعرنا ،فالكتمان لغة أأنيقة
أأحيانا.

علم جزائري آاه يا محــــÓك مششهور من بكري
فأاحمــيه يا إا’ه

الميزان

لكن موجود

كان علينا محروم وقت ا’سشتعمار
اليوم في كل مدينة ودوار
علم جزائري آاه يا محــــÓك مششهور من بكري
فأاحمــيه يا إا’ه

يومًا ما سصيذهب ألجمال فاختر
ألقلب ألذي يجّمل حياتك
بالمعنى وليسس ألشصكل.

العقرب

رقي ألعقل ،طهارة ألقلب،
جمال ألمنطق ثÓثية ألجمال
في ألنفسس أإ’نسصانية  ،وقلما تجتمع
في شصخصس وأحد.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال
^ قد يفتقر الجمال إالى الفضضيلة ،أاما
الفضضيلة ف Óتفتقر إالى الجمال أابدًا.

ألخلق ألحسصن  ،وأل لمة ألطيبة،
وألقلب ألنقي أأ’بيضس  ،هم
ألجمال ألحقيقي أ’ي إأنسصان .

^ وجارية تجري ليسض لها قدم إاذا شضربت ماء

م -اتت وم -ات م-ع-ه-ا ج-ن-ي-ن-ه-ا وإاذا ع-طشضت ع-اشضت حل ال
ع
د
د
ا
ل
س
س
ا
وعاشض معها جنينها.؟فماهي هذه الجارية؟ ^ألن ﬁمو بق
د أاصسلع.
يقول أبن ألقيم عن ألرضصى :هو باب
ألله أأ’عظم ومسصترأح ألعابدين وجنة
ألدنيا..ألحمد لله ألذي عافانا وأأهلينا
مما أبتلى به غيرنا وفضصلنا على كثير
من خلقه !!!من ملك ألقناعة  ..فقد
ملك ألدنيا كلها .

ابـتـسسـم
’ي- -ام ذهب رج -ل
^ ف- -ي أاح- -د ا أ
’ح- -دى
ب - -خ - -ي - -ل م- -ع زوج- -ت- -ه إ
ف- -وج- -دت زوج -ة
المحÓت
البخيل ثوبا رائعا قائلتا لزوجها
 :ي -ا ل -ه م-ن ث-وب أان-ي-ق فأاجابها
الزوج البخيل قائ : Óإاذا سشوف
أاحضشرك إالى هذا المحل يوميا
لكي تري الثوب.
^ قال الطبيب للبخيل :خذ من
ه- -ذا ال- -دواء أارب- -ع م Ó-ع -ق ك -ل
يوم .فرد البخيل :لكن يا دكتور
’ ي -وج -د ع -ن-دي إا’ م-ل-ع-ق-ت-ي-ن
فقط! فما العمل ؟.

القوسض

هناك أأفوأه ’ ترى ألناسس إأ’
بعين ألعيب و’ يرون َأأنفسصُهم إأ’
بعين ألجمال.

الجدي

ألجميل في ألحياة  ...أأن تنفرد
بذوقك وأأسصلوبك وقناعتك
وتترك لهم ألتشصابه.

الدلو

ليسس ألجميل ألذي يدهشصك
جماله دفعة وأحدة ،وإأنما ألذي
يتولد جماله كلما تأاملت فـيه،
حسصنًا إأذأ ما
وفي هذأ قيل :يزيدك وجُهه ُ
زدَته نظرأ.

الحوت
ما نشصاهده من جمال  ...ما
يسصعدنا نحن خلفه أألم عظيم لمن
يهبنا تلك ألسصعادة.

áMGÎ°SG

الربعاء  ٠٨فيفري  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١١جمادى األولى  ١٤3٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
حارسس
اÿضسر
لـ ٢٠١6

ن- -ن- -ط- -ل -ق م -ن ال -دائ -رة
السش-وداء ‘ أاع-ل-ى الشش-ب-كة
ل- - - -نصش- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
’خ -رى ،شش -رط
السش -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٣٩٤
ن - -ق - -ط - -ة وا’ “ر ‘ رق- -م
واحد ا’ مرة واحدة..

هرب

نعم باألجنبية عكسس 6
متشساهبان

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات متقاطعة

بن سشبعيني

كلمات سشهمية

راليم

كلمة سشر

‡ارسشة

دردششة ا◊روف

نوبلي فاضشل
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الكلمـــــــات:

اع -م -ر ال -زاه -ي ،اﬁم -د ال-ع-ن-ق-ى ،ن-ادي-ة ،دح-م-ان ا◊راشش-ي ،راب-ح
دري-اسش-ة ،ب-وج-م-ع-ة ال-ع-ن-ق-يسس ،ع-زي-وز رايسس ،ع-بد القادر ششاعو،
ﬁمد العماري ،حسشيبة عمروشس ،مراد جعفري ،ا◊سشن ،حسشنة
البششارية ،كمال مسشعودي.
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الحل  /كلمات متقاطعة

افقيا  )١حسسنة البشسارية ،بني عباسس،
اليه ،برر‰ ،رح ،ز.ز ،امل ،دول  ،دين،
مدرسس ،ا.ا ،مل ،برر ،بقر ،مع ،Èدام،
ن.ن ،سسمع،
عموديا )١ :حية ،دم ،مال ،‹ ،طÓب،
نب ،Úفندق ،مهنة ،مر ،اي ،أاي راسسل،
ب ،Úعل ،حمد ،من ،ب.ب.بŸ ،اع ،شسل،
سس -اه -م ،ي -ن ،اسس -ر ،السس -رب ،زوار ،ق -ل-م،
اعمر الزاهي،،
الحل متاهة ا أ
’رقام

٥٥٨ = ٩٣ + ٨٢ + ٣٩ + ٤٠ + ٥١ + ٢١ + ٢٠ + ٨٩ + ١٠٣
الحل  /تسشل وتثقف

ج /يتكون فريق كرة اŸاء من
«سشبعة ’عب»Ú
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لح -واضس
م- -ا ال -ط -ول ال -رسش -م -ي ل  -أ
’وŸبية؟
’لعاب ا أ
للسشباحة ‘ ا أ

٢

من مراحل
العمر

دول -ة أاوروب -ي -ة ت -بث م -ب -اري-ات
لكان ٢٠١٧

اختبر معلوماتك..

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

متشسابهان

بحر

رفقة
حرف مكرر

مدخل
سسئم

∞≤ãJ h π°ùJ

الكلمــات السسريــة
سس

١

شسعب
طليق
إاله

مدرب
جمعية
وهران

كل
برق

صسغÒ

اللغز:

سش- -ر ب -اŒاه ا أ
’سش -ه -م
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف ا أ
’لف
(أا) حتى نصشل إا ¤حرف
ن -ون (ن) ل -ت-ج-د ال-ك-ل-م-ة
اŸفقودة.

ن

3

Ÿسس
ظرف مكان

يسسري ‘
العروق

بسسط

5

770

مسسك

زهر
نÈات

رئيسس
جمعية
وهران

دردشسة
لسسهم
اأ

ة

صسديق

جود «م»
اسستمر

’شش-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ -ر م-رق-م-ة م-ن  ١إا٨ ¤
و‘ ن - -فسس ال - -وقت ع - -ل - -ى
حروف ﬂتلفة بحيث أان
’شش-ارة ي-ت-ك-ون م-ن
رم -ز ا إ
›م-وع-ة أارق-ام ت-رج-م-ه
ا ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف ف -ت -حصش -ل ع -ل-ى
اسشم العائلي للممثل أابو
جمال.

١٧٢55

جميلة
مبعÌة

مرسسل «م»
لقياسس
اŸسسافة

حب

العدد

رقــــــــــم

٧

مسسالك «م»
للنهي

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السشر:

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

عموديا

 )١و )٢مدرب أاهلي الÈج ،من أاخطاء كرة  ) ١وليمة ،خطوات،
القدم،
 ) ٢الديبة مبعÌة ،متشسابهة،
 ) 3مدرسس مبعÌة ،اأصسغي،
 ) 3موفد «م» ،حرف مكرر،
 ) ٤خيط ،للنداء،
 ) ٤العب ،للتمني ،وطن،
 ) 5سسأام ،الدفن مبعÌة،
 ) 5من الكحول»م» ،للجواب ،عابر،
 ) 6كاتب ،جوهر ،للنفي،
 ) 6تام ،براق،
 ) ٧دولة أاوروبية،
 ) ٧نصسف لرقم ،ننجز ،حرف مكرر،
 ) ٨منام ،عاصسمة أامريكية «م»،
 ) ٨صسحاري «م» ،خاصسية «م» ،متشسابهان،
 ) ٩متشسابهان ،تفوق ،ثلثا رحيم،
 ) ٩دامسسة مبعÌة ،سسنة «م»،
 ) ١٠نصسف يوم ،مشسارك،
 ) ١٠للتعريف ،يهوي مبعÌة،
 ) ١١هداف وفاق اŸسسيلة
 ) ١١عضسو فعال ‘ الفاف «م» ،شسكر

الفجر0٦.1٧...............:
مواقيت الظهر13.01...............:
الصصÓة العصصر15.55...............:
المغرب1٨.19..............:
العشصـاء19.41................:
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^ 0٨فيفري  :195٧الإ–اد العام للعمال ا÷زائري Úيبعث
 ·ÓاŸت- -ح- -دة ي- -ن- -اشص- -ده
Óم Úال- -ع- -ام ل - -أ
Ãذك- -رة ل - -أ
العÎاف بالسصيادة الوطنية ا÷زائرية.
^  0٨فيفري  :195٨السصلطات الفرنسصية تقنبل
سص- -اق- -ي- -ة سص- -ي- -دي ي- -وسص- -ف ،ب- -ا◊دود ا÷زائ -ري -ة
ال- -ت- -ونسص- -ي- -ة ،ب- -اشص- -راف وزي- -ر ال- -دف -اع «ج -اك شص -اب -ان
دي-لماسس»  jacques Chaban delmasاأسص-ف-ر ع-ل-ى م-قتل مئات
اŸدني Úالتونسصي Úوا÷زائري.Ú

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

 23°ا÷زائر

عنابة

 20°ا÷زائر

عنابة
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لو 143٨ ¤هـ اŸوافق لـ  0٨فيفري 201٧م
الأربعاء  11جمادى ا أ

نظمه اŸعهد العسصكري للوثائق والتقو Ëوالسصتقبالية لوزارة الدفاع

ملتق ـى «هج ـرة اأ’زم ـ ـات واأ’م ـ ـن ا÷هـ ـ ـوي:
أاي آافـ ـ ـ ـ ـاق للفضصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء اأ’ورو -مغ ـ ـ ـ ـ ـ ـاربي ؟»
لرهابي Úوشصبكات ا÷رÁة
تخوف من اسصتغÓل تدفق اŸهاجرين من ا إ
«الشصعب» –ت رعاية الفريق نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس اأركان ا÷يشس الوطني الشصعبي ،و‘ إاطار الهتمام الكبÒ
لقليمية ،نظم اŸعهد العسصكري للوثائق والتقو Ëوالسصتقبالية
الذي يوليه للتطورات ا◊اصصلة ‘ السصاحة الدولية وا إ
لمن ا÷هوي :أاي آافاق
لزمات و ا أ
لوزارة الدفاع الوطني ،أامسس ،بالنادي الوطني للجيشس ببني مسصوسس ،ملتقى حول «هجرة ا أ
لورو–مغاربي.« .
للفضصاء ا أ

أاشصرف على اŸلتقى ،نيابة عن
الفريق قايد صصالح ،اللواء شصريف
زراد رئ- -يسس دائ- -رة السص- -ت -ع -م -ال
والتحضص Òألركان ا÷يشس الوطني
الشصعبي ،بحضصور ضصباط عمداء
وإاط- - - - -ارات م - - - -ن ا÷يشس ،مÈزا
مدى تفاقم ظاهرة الهجرة غÒ
الشص -رع -ي -ة وع Ó-ق -ت-ه-ا اŸب-اشص-رة
با÷رÁة اŸنظمة قائ ‘ Óهذا
اÛال« :إاّن َتَفاُقم هذه الظاهرة،
ال- -ت- -ي أاَصص- -ب- -حت مصص -درا ل -ق -ل -ق
الَعديد من الدول بسصبب صصعوبة
مراقبة التَدُفق الهائل للمهاجرين
م - -ن ج - -ه- -ة ،وم- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى
ال -ت -خ -وف م -ن أاَن ي -ت -م اسص-ت-غÓ-ل
ه- -ؤولء اŸه- -اج- -ري- -ن م- -ن ط -رف
اإلره- -اب -ي Úوم -ن -ظ -م -ي ا÷رÁة
اŸنظمة والذين أاصصبحوا يشصكلون
خ- -ط- -را ع- -ل- -ى أام- -ن واسص- -ت -ق -رار
اŸنطقة».
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ذّك- -ر ال- -ل- -واء

الرابطـــــــــــــــــــة
لو¤
اÎÙفـة ا أ

شص -ري -ف زراد ب -ال -ع -م -ل اإلنسص -اÊ
والدور الفعال الذي يؤوديه أافراد
ا÷يشس الوطني الشصعبي ‘ ›ال
إان - -ق - -اذ أارواح اŸه - -اج- -ري- -ن غÒ
الشصرعيَ »: Úأاَوُد ‘ هذا ال uسصياْق،
أان أاَُذuكر بالَدْور الكب Òالذي َيقوُم
ِب -ه ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشص -ع-ب-ي ‘
ه -ذا اَŸج -ال ِم -ن خÓ-ل ُم-راق-ب-ة
ا◊دود ال - -وَط - -ن- -ي- -ة وال َسص- -واِح- -ل
ال -بَْ-ح-ري-ة ،وَدوِره ‘ إان-ق-اذ ع-دي-د
اŸه - -اج - -ري - -ن ال- -ذي- -ن غ- -ام- -روا
ب - -أارواح - -ه - -م ع- -ل- -ى م Ïق- -وارب
اŸوت ،ك- -م- -ا أاُن ّ-وه ب -ال َ-دور ال -ذي
ت -ق -وم ب -ه ال -دول -ة ا÷زائ-ري-ة ِم-ن
أاج -ل مسص -اع -دة دول السص -اح -ل ‘
التنمية اÙلية واألمن واسصتقرار
اŸواطن.»Ú
ي -ه -دف ه -ذا اŸل -ت -ق-ى إا ¤إاث-راء
وت -ع -م -ي -ق ال -ت -ف -ك Òح -ول قضص-ي-ة
ال- -ه- -ج- -رة ‘ ح- -وضس اŸت- -وسص -ط
وتسص -ل -ي -ط الضص -وء ع -ل-ى أاسص-ب-اب-ه-ا

13°

france prix 1

لمثل للمعلومات بالبليدة وبومرداسس
بفضصل السصتغÓل ا أ

ا÷يشش يكشصف أاسصلحة وذخÒة ويدمّر ﬂابئ لإÓرهابيÚ

الشصعب ‘ /إاط-ار م-ك-اف-حة
اإلره- -اب وب -فضص -ل اسص -ت -غ Ó-ل
ل -ل -م -ع -ل-وم-ات ،كشص-فت م-ف-رزة
مشصÎك- -ة ل- -ل -ج -يشس أاول أامسس،
Ãن- - -زل م- - -ه - -ج - -ور Ãدي - -ن - -ة
البليدة/ن.ع ،1.ك- - -م- - -ي - -ة م - -ن

األسص-ل-ح-ة وال-ذخÒة ت-ت-م-ثل ‘
مسصدسص Úرشصاشص ÚومسصدسصÚ
آال -ي Úم -ن ن -وع بÒي -ط -ا وأارب -ع
( )04قنابل يدوية و(ﬂ )11زن
وك - - - -م- - - -ي- - - -ة م- - - -ن ال- - - -ذخÒة
واŸتفجرات ومعدات تفج،Ò

ف- -ي- -م- -ا دم -رت م -ف -ارز أاخ -رى
خÓل عمليات بحث و“شصيط
ب- -ك- -ل م- -ن ب- -وم -رداسس/ن.ع1.
وجيجل/ن.ع ،5.ث -م -ان-ي-ة ()08
Óرهابي– Úوي كمية
ﬂابئ ل إ
من اŸواد الغذائية واألفرشصة.

من جهة اأخرى ،اأوقفت مفارز
ل- -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي
وع- -ن- -اصص- -ر ال- -درك ال -وط -ن -ي

وحرسس ا◊دود ( )23مهاجرا
غ Òشص- -رع- -ي م- -ن ج- -نسص -ي -ات
اإف- -ري- -ق- -ي- -ة ﬂت- -ل -ف -ة ،خ Ó-ل

ع -م -ل -ي -ات م-ن-فصص-ل-ة ب-ك-ل م-ن
ت - -ل - -مسص - -ان وم - -عسص- -ك- -ر وعÚ
“وشصنت واأدرار و“Ôاسصت.

..يوقف  23مهاجرا غ Òشصرعي

‘ عملية نوعية للدرك بقسصنطينة

تفكي ـ ـك عصصاب ـ ـة أاشص ـ ـرار خطـ ـÒة بقسصنطينـ ـة

قسسنطينة :مفيدة طريفي

وسص- -ي- -اسص- -ات ال- -ه -ج -رة اŸت -ب -ن -اة
والتحديات اإلنسصانية التي يجب
رف -ع-ه-ا م-ن ط-رف دول اŸن-ط-ق-ة
إليجاد حلول لهذه أاإلشصكالية.
عرف اŸلتقى مداخÓت شصملت
ع -دة ﬁاور أاه -م -ه -ا ال -ت-ح-دي-ات
األمنية للهجرة غ Òالشصرعية ‘
ا÷زائ - -ر م - -ن خ Ó- -ل م - -ق - -ارب- -ة
ج -ي -وسص -ي -اسص -ي -ة ،ال-ه-ج-رة واألم-ن
ا÷ه- -وي ،اآلل- -ي- -ات ال- -ق- -ان- -ون -ي -ة
Ÿك-اف-ح-ة ال-ه-ج-رة غ Òالشص-رعية
ومسص- -ت- -ق- -ب- -ل ه -ذه ال -ظ -اه -رة ‘
ال -فضص -اء األورو–م -غ-ارب-ي ‘ ظ-ل
التحولت اإلقليمية ‘ اŸنطقة.
ونشصط اŸلتقى باحثون ﬂتصصون
‘ ›ال ال- -عÓ- -ق- -ات ال- -دول- -ي- -ة،
الق-تصص-اد وع-ل-م اإلج-ت-ماع ،حيث
” تسص -ل -ي -ط الضص-وء ع-ل-ى ظ-اه-رة
ال -ه -ج -رة غ Òالشص -رع -ي-ة ال-ع-اب-رة
للقارات من خÓل –ليل أابعادها
وان- - -ع- - -ك- - -اسص- - -ات- - -ه - -ا ‘ ح - -وضس

 11°وهران

الثمن  10دج

أاوقف أافراد الفرقة
لقليمية للدرك
ا إ
بقسصنطينة الشصرقية،
خمسصة متورط‘ Ú
قضصية تكوين جمعية
أاشصرار وسصرقة .يتعلق
لمر بكل من (ع .ز)
ا أ
البالغ من العمر  20سصنة،
(شس .ب) البالغ من العمر
 21سصنة ،اŸسصمى (ب ع)
البالغ من العمر 21
سصنة ،اŸسصمى (ب .إا)
البالغ من العمر  24سصنة،
(ب.ح) البالغ من العمر
 21سصنة.

اŸت- -وسص- -ط ،م- -ع الÎك- -ي- -ز ع- -ل -ى
أاسص - -ب - -اب - -ه- -ا وأاه- -م السص- -ي- -اسص- -ات
اŸنتهجة من طرف الدول قصصد
م- -واج- -ه -ت -ه -ا واح -ت -وائ -ه -ا ،ك -م -ا
اسص -ت -ع -رضس اŸشص -ارك-ون ﬂت-ل-ف
ال-ت-ح-دي-ات اإلنسص-ان-ي-ة ال-تي يجب
رف -ع-ه-ا م-ن ط-رف دول اŸن-ط-ق-ة
إلي -ج -اد ح -ل -ول ل -ه -ذه ال -ظ -اه -رة
اŸتفاقمة.
ك -ان اŸل -ت -ق -ى ف -رصص -ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
للمشصارك Úالذين تناولوا بالتحليل
واŸن- -اقشص- -ة واق- -ع وأاب- -ع- -اد ه -ذه
ال-ظ-اه-رة ال-ع-اب-رة ل-ل-قارات والتي
أاصصبحت الشصغل الشصاغل ıتلف
ال -دول Ãا ف -ي -ه -ا ا÷زائ-ر وال-ت-ي
ت -واج -ه خ Ó-ل السص -ن -وات األخÒة
م - - -وج- - -ة غ Òمسص- - -ب- - -وق- - -ة م- - -ن
اŸهاجرين غ Òالشصرعي Úاألمر
ال- - - -ذي يسص- - - -ت- - - -دع- - - -ي إات - - -ب - - -اع
إاسصÎاتيجيات مدروسصة وﬁكمة
لحتواء ومواجهة هذه الظاهرة.
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18°

“كنت الفرقة اإلقليمية من
اسصÎجاع عدد من اŸسصروقات
ومبلغ ما‹ مقدر بـ 4252000
دج من فئة الف دج ،تلفاز نوع
ج-ي-ون ح-ج-م  65ب-وصص-ة أاسصود
اللون ،تلفاز نوع كوندور حجم
 49بوصصة أاسصود اللون (الشصاشصة
م - -كسص- -رة) 02 ،ع- -ج -ان ن -وع
سصانتوسس حجم كب 02 ،Òعجان
ن - -وع وان واي ح - -ج- -م صص- -غ،Ò
م -دف -ئ-ة ك-ه-رب-ائ-ي-ة ذات ثÓ-ث
مدفأاة
م - - -ق- - -وم- - -ات02 ،
ك- -ه- -رب- -ائ -ي -ت Úح -ج -م صص -غ،Ò
ط- -اج Úالضص- -غ- -ط ن- -وع سص- -اب
حجم  4.5ل ،ÎخÓط كهربائي

نوع كينوود 03 ،هواتف نقالة
نوع كوندور ،آالة لعد النقود نوع
ديÓ- -ري ،ك- -م -ب -ي -وت -ر ﬁم -ول
نوع  HPبدون بطارية و بدون
شص -اح -ن ،ف -أارة خ-اصص-ة ب-ج-ه-از
ال- - -ك - -وم - -ب - -ي - -ت - -ور ،ط - -اب - -ع - -ة
ن- -وع  SAMSUNGبدون
غطاء مع كابل التغذية.
“ت ه -ذه ال -ع -م-ل-ي-ة ع-ل-ى إاث-ر
بÓغ تقدم به تاجر تعرضس
ﬁله الكائن بحي اÛاهدين
(أاول نوفم )1954 Èقسصنطينة
للسصرقة.
وب -ع -د ال -ت -ح -ري -ات ا◊ث-ي-ث-ة و
اŸع -اي -ن -ات اŸب-اشص-رة ‘ عÚ
اŸك- -ان و ح- -ن- -ك- -ة اÙق -قÚ
ب-اسص-ت-غÓ-ل مواصصفات السصيارة
رون -و م -اسص -ت -ار ب -يضص-اء ال-ل-ون،
ك- -انت م- -ت -وق -ف -ة أام -ام اÙل
خÓل عملية السصرقة.
م -ن خ Ó-ل ت -ف -حصس تسص -ج -ي-ل
لكامÒات اŸراقبة ” ،العثور

ع - -ل - -ى سص - -ي- -ارة –م- -ل ن- -فسس
اŸواصصفات على مسصتوى حي
ل- -ون- -ام- -ا ،ح -يث ” م -ب -اشص -رة
ال -ت -ح-ري-ات م-ع م-ال-ك-ه-ا وب-ع-د
ال -ع -ث -ور ع -ل -ى أاح -د ال -ه-وات-ف
ال -ن -ق-ال-ة اŸسص-روق-ة ب-اŸرك-ب-ة
أاك- -د أان أاخ- -اه اسص- -ت- -ع- -ار م- -ن -ه
اŸركبة.
ع- -ل- -ى ال- -ف -ور ق -ام ب -التصص -ال
ب -أاخ -ي -ه ع-ن ط-ري-ق ال-ه-ات-ف و
التفاوضس معه من أاجل تسصليم
ن - - -فسص - - -ه والعÎاف ب- - -ا÷رم
اŸنسصوب إاليه ،مع الكشصف عن
عناصصر الشصبكة ،الشصيء الذي
م -ن شص -أان-ه ت-خ-ف-ي-ف ع-ق-وب-ت-ه،
إاضصافة ا ¤التحريات اŸعمقة
من طرف اÙقق“ ،Úكنوا
من التعرف على ا÷ناة بوضصع
خ- -ط- -ة ﬁك- -م- -ة ” ال- -ق- -بضس
ع- -ل- -ي- -ه -م ،ف -ور الن -ت -ه -اء م -ن
التحقيق ” تقدÁهم للعدالة
ليتم إايداعهم ا◊بسس اŸوؤقت.

Óنشصطة التضصامنية
وفاء ل أ

«راديوز» تسصاعد عائÓت الدركي Úضصحايا انفجار نفق الشصفة بالبليدة

ثÓث ـ ـ ـ ـة تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد’ت ‘ اŸقاب ـ ـ ـ ـ ـÓت اŸقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـة ...

اكتفى رائد ترتيب الرابطة
اÎÙفة الأو ¤مولودية ا÷زائر
بالتعادل  1 – 1اأمام نظÒه نصصر
حسص Úداي ،مسصاء اأمسس ‘ ،اŸباراة
اŸقدمة عن ا÷ولة ال  ،19التي
جرت Ãلعب  5جويلية ،و يبقى
العميد ‘ الصصدارة بفارق نقطتÚ
عن اÓŸحق اŸباشصر وفاق سصطيف
الذي عاد بتعادل من تيزي وزو .

حامد حمور

وعرفت اŸباراة اÙلية العاصصمية ندية كبÒة
ب Úالفريق Úولعبت من الناحية التكتيكية ،و
كانت اإلثارة ‘ اŸسصتوى ،ل سصيما ‘ الدقائق
األخÒة من اŸباراة التي عرفت وصصول قاسصمي
إا ¤مرمى شصاوشصي قبل  6دقائق عن نهاية اللقاء
عندما سصجل ضصربة ا÷زاء  ..لكن ‘ الوقت
الذي كان ا÷ميع يضصن أان اŸولودية سصتخسصر

ال -دارب -ي ال -ع -اصص -م -ي األخ -ر“ ،ك -ن سص -وق -ر ‘
الدقيقة ال  86من تعديل النتيجة بطريقة ذكية
بعد هجوم منسصق .
ووقع فريق شصبيبة القبائل ‘ فخ التعادل أامام
ضصيفه وفاق سصطيف بنتيجة  ‘ 1 – 1اŸباراة
ال -ك Ó-سص -ي -ك -ي -ة ال -ت -ي ج -رت ب -ت-ي-زي وزو ،ح-يث
تتواصصل معاناة « الكناري « الذين  ⁄يتمكنوا من
–قيق الفوز ،و لو أان اŸهمة  ⁄تكن سصهلة أامام
أاشصبال ماضصوي الذين يلعبون األدوار الأو‘ ¤
البطولة .
و كانت الشصبيبة السصبّاقة إا ¤التهديف عن طريق
ب-ول-ع-وي-دات م-ن-ذ ال-دق-ي-ق-ة ال  10ع-ن-دما حّول
ضصربة جزاء إا ¤هدف التقدم ،قبل أان يعّدل
زيتي النتيجة ‘ الدقيقة ال  .. 45و هذه النتيجة
ترضصي أاك Ìالزوار الذين عادوا بنقطة ثمينة من
تنقلهم .
وانتهت اŸباراة األخرى ب ÚأاوŸبي اŸدية و
شصبيبة السصاورة بالتعادل بعد أان “كن الزوار من
توقيع الهدف األول ‘ اŸباراة منذ الدقيقة ال

 15م- -ن ط -رف ال Ó-عب سص -اع -د ،ل -ك -ن أاشص -ب -ال
اŸدرب سص -ل -ي -م -ا Êع ّ-دل -وا ال -ن -ت-ي-ج-ة ‘ ب-داي-ة
اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة ع-ن-دم-ا سصّ-ج-ل راشص-دي ه-دف
التعادل .
و يكون فريق شصبيبة السصاورة قد حقق نتيجة
مرضصية قبل دخوله ‘ اŸنافسصة القارية يوم
ا÷م - -ع - -ة ال - -ق - -ادم أام- -ام ن- -ادي ان- -وغ- -و ر‚رز
النيجÒي .
Óشصارة ،فإان الرابطة اÎÙفة قامت بتقدË
ول إ
اŸق -اب Ó-ت ال-ثÓ-ث ل-لسص-م-اح ل-ك-ل م-ن م-ول-ودي-ة
ا÷زائر ،شصبيبة السصاورة و شصبيبة القبائل من
اŸشصاركة ‘ اŸنافسصات القارية ‘ نهاية هذا
األسصبوع.

النتائج :
مولودية ا÷زائر – نصصر حسص Úداي 1 – 1
أاوŸبي اŸدية – شصبيبة السصاورة 1 – 1
شصبيبة القبائل – وفاق سصطيف 1 – 1

لنسصانية ،قطعت جمعية راديوز آالف الكيلومÎات
‘ إاطار سصياسصتها التضصامنية وا إ
Ÿسصاعدة وتقد Ëواجب العزاء لعائÓت الدركي Úضصحايا انفجار لغم بورشصة عمل نفق
Ãنطقة الشصفة الواقعة ب Úوليتي البليدة واŸدية.

مراسسلة خاصسة لـ»الشسعب»

اأج-واء م-وؤث-رة ت-ق-اسص-م-ه-ا وف-د
ج -م -ع -ي -ة رادي-وز م-ع ع-ائÓ-ت
الضصحايا ،حبيب بوطالب من
ضص -اح -ي -ة ت -اوزيت ب -خ -نشص -ل -ة،
رق - -يب اأم Úم - -ن راسس ال- -عÚ
بباتنة ،سصديرة صصالح من باتنة
وم -ي -م -و◊ Êسص -ن م -ن بشص -ار.
اأوسص-م-ة اسص-ت-ح-ق-اق وشص-ه-ادات

شص -رف-ي-ة ومسص-اع-دات م-ادي-ة ،
ق -دم-ت-ه-ا « رادي-وز» ل-ع-ائÓ-ت
شصهداء الواجب الوطني ،كما
شص - - - - -ك- - - - -ر اأه- - - - -ل واأق- - - - -ارب
اŸرح -وم ،Úج -م -ع -ي-ة رادي-وز
على هذه اŸبادرة الإنسصانية
التي رفعت من معنوياتهم بعد
ال -ف-اج-ع-ة الأل-ي-م-ة ال-ت-ي اأŸت
بهم.
رئ- -يسس’ رادي- -وز’ ق- -ادة شص -ا‘
اأك-د اأه-م-ي-ة ال-ع-م-ل التضصامني

ال- -ذي داأبت ع -ل -ي -ه ا÷م -ع -ي -ة
للتخفيف من معاناة عائÓت
الدركي Úالشصهداء قائ« Óاإنهم
اأحق بالتقدير Ÿا قدموه لهذا
ال-وط-ن ال-ع-زي-ز» م-وج-ها –ية
تقدير لأفراد ا÷يشس الشصعبي
ال- -وط- -ن- -ي ،ال- -درك ال- -وط -ن -ي
ول -لشص -رط -ة ا÷زائ -ري-ة ال-ذي-ن
ب - -فضص - -ل ع - -م - -ل- -ه- -م ال- -دوؤوب
وتضص-ح-ي-ات-ه-م سصتبقى ا÷زائر
دائما ‘ اأمان وسصلم.

