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في محاربة ا’رهاب
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 36٢ملف لمخالفات آلصسرف بمصسالح آلجمارك في ٢016

أاكثر من  72مليون دو’ر تحويÓت
غير شصرعية للعملة الصصعبة
مدير آلمرآقبة بالنيابة ٨٩ :متعام Óورآء آلجنح آلمالية
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وزيرة آلعÓقات آلخارجية:

السصوق النفطية تتجه
نحو ا’سصتقرار بعد
اتفاق الجزائر
صص 03

ملفات سساخنة وقضسايا
في عدد فيفري لمجلة «آلجيشص»

رئيسص آلجبهة آلوطنية آلجزآئرية
موسسى توآتي:

أادعو إالى المشصاركة القوية
في التشصريعيات إ’حداث التغيير

^ نطـالب بإابعـاد تأاثيـر آلمـال على آلعمليـة آ’نتخابية

^ نعم ـل عـلى إاعط ـاء اأ’ولويـة لتزكيـة البرامـج بـد’ من اأ’شصخـاصص
صص07

آخر آجتماع للمكتب آلفيدرآلي للفاف يقرر:

انعقاد الجمعية العامة ا’نتخابية يوم  20مارسص2017
صص ٢٤

$
صصادي
ا’قت

تقرير «أآوبك» لشسهر جانفي
يكشسف عنه غدآ آ’ثنين

احترام المنتجين
لتعهداتهم يعزز
التخفيضص ونمو الطلب
صص 13/1٢/11

نزع  9مÓيين لغم
اسصتعماري إانجاز تاريخي
صص ٢٤

آلضسحية كان يهم بأاخذ
’موآج
صسورة «سسلفي» مع آ أ
بميناء سستورة

طوارئ للعثور
على جثة الغريق
لليوم الثالث
بسصكيكدة
صص06

ڤرين يÎأأسس أ’حتفا’ت
باليوم ألعاŸي لإلذأعة
بتيسسمسسيلت

لحد  ١٢فيفري  ٢0١7م
اأ
الموافق لـ  ١٥جمادى الأولى  ١٤٣٨هـ

02

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

يÎأسس وزي- -ر أ’تصص- -ال ح- -م- -ي- -د
ق-ري-ن ،ح-ف-ل إأح-ي-اء أليوم ألعاŸي
لذأعة ،يوم  13فيفري أ÷اري،
ل إ
ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة م-ول-ود ق-اسص-م نايت
بلقاسصم ،بو’ية تيسصمسصيلت.

أفتتاح دورة أ–اد ألكتاب
وأأ’دباء ألعرب

يشص-رف وزي-ر أل-ث-ق-اف-ة عز ألدين
ميهوبي ،أليوم ،على أفتتاح دورة
’م -ان -ة أل -ع -ام -ة ’–اد أل -ك-ت-اب
أ أ
’دباء ألعرب وألندوة أŸرأفقة
وأ أ
أŸوسص - -وم - -ة بـ «Œل - -ي- -ات ث- -ق- -اف- -ة
’دب ألعربي أŸعاصصر
أŸقاومة ‘ أ أ
– دورة شص-اع-ر أل-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة
أÛاه- -د م- -ف- -دي زك- -ري- -ا» ،وذلك
ب- -اŸك- -ت- -ب -ة أل -وط -ن -ي -ة ب -ا◊ام -ة،
أب - -ت - -دأًء م - -ن ألسص - -اع- -ة ألـ 09:00
صصباحا.

يوم تقني حول نشساطات
وكالة أŸوأد ألصسيد’نية

نوري يطلق برنامج
أŸنظمة ألعاŸية
للسسياحة

1٧٢٥8

وأ‹ يدشسن معرضس «بوليتاك» ويزور تندوف
يشص -رف وزي -ر أل -ت -ه -ي -ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة
وألسص-ي-اح-ة و ألصص-ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-يدية
’مÚ
ع -ب -د أل -وه -اب ن -وريÃ ،ع-ي-ة أ أ
أل-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-ع-اŸي-ة ل-لسص-ي-اح-ة
ط - -الب أل- -رف- -اع- -ي ،ي- -وم  14فيفري
أ÷اري ،على إأطلق برنامج أŸنظمة
أل-ع-اŸي-ة ل-لسص-ي-احة لتدعيم ألقدرأت
’حصص-ائ-ي-ة ل-ب-ل-دأن أŸن-ط-ق-ة ،وذلك
أ إ
’· نادي ألصصنوبر ألبحري،
بقصصر أ أ
أبتدأء من ألسصاعة ألـ  08:00صصباحا.

يشصرف وزير أŸوأرد أŸائية وألبيئة عبد ألقادر وأ‹ ،أليوم ،على تدشص Úمعرضس «ألبوليتاك»
ب-الصص-ن-وب-ر أل-ب-ح-ري .وŒري أل-ط-ب-ع-ة ألـ  13ل-ل-ت-ظ-اه-رة –ث رع-اي-ة أل-وزأرة ع-ل-ى ألسص-اعة
ألتاسصعة (  09.00سصا) با÷ناح أŸركزي «صصافيكسس».
ي-ق-وم أل-وزي-ر ،ي-وم أل-ثلثاء  14ف-ي-ف-ري ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إأ ¤و’ي-ة ت-ن-دوف .خلل
ألزيارة يعاين وأ‹ مشصاريع ألقطاع أ’سصÎأتيجي ألذي يعرف حركية كÈى ويعول عليه ‘
إأحدأث بدأئل أ‰ائية بعيدأ عن ألتبعية للمحروقات.

دور جهاز أأ’من ألوطني ‘ ترقية
ألصسحة ألعمومية
ت- - - -ت- - - -ن - - -اول حصص - - -ة «‘
ألصص- -م- -ي -م» أل -ت -ي ت -ه -ت -م
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ﬁاضسرة حول زرع أÿليا
أ÷ذعية

تكر Ëألفقيد
أإ’علمي «عيسسى
مسسعودي»
Ãن- -اسص- -ب- -ة أل- -ي -وم أل -ع -اŸي
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لذأع- -ة وإأح -ي -اء ل -ل -ي -وم
أل -وط -ن -ي ل -لشص-ه-ي-د ،ت-ن-ظ-م
ج -م-ع-ي-ة مشص-ع-ل ألشص-ه-ي-د ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع أ إ
’ذأع-ة أل-وط-ن-ي-ة
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’علم.

أللقاء أ÷ماعي أŸوسسع
ألـ ÷ 133مع ألشسهادأت

ي -ن -ظ -م أŸع -ه -د أل -وط -ن -ي ل -ل -درأسص-ات
’سصÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة ‘ إأط- -ار سص- -لسص- -ل- -ة
أ إ
ي -ن -ع-ق-د أل-ل-ق-اء أ÷م-اع-ي أŸوسص-ع ألـ ‘ 133
أل- -ل -ق -اءأت «ق -وأسص -م دول -ي -ة» ،ي -وم -ا
إأط -ار ع -م-ل-ي-ة تسص-ج-ي-ل ألشص-ه-ادأت أ◊ي م-ن
درأسصيا ينشصطه ألÈوفيسصور كمال
أف - - -وأه أÛاه - - -دي- - -ن وأÛاه- - -دأت ،ي- - -وم 13
صص - -ن - -ه - -اج - -ي ،م - -دي- -ر أل- -ب- -ح- -وث
’سصماء أŸسصتعارة
فيفري ،حول موضصوع دور أ أ
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Ãقر أŸعهد ببئر خ
أÛاه-دي-ن أل-ت-ي ل-يسصت ب-ه-ا م-ل-ح-ق-ات وم-رأكز
ألـ  14:00زوأ’.
لتجهيز أŸعطوب Úو ضصحايا ألثورة وذوي

بـ ـ ـن غÈي ـ ـ ـت تعاي ـ ـ ـن
مؤوسسسسات تربوية باŸدية

ت - -ت - -وأصص- -ل زي- -ارة وزي- -رة ألÎب- -ي- -ة
ألوطنية ،نورية بن غÈيت ،أليوم،
أل -ت -ف -ق-دي-ة إأ ¤و’ي-ة أŸدي-ة ،ح-يث
سصتعاين بعضس أŸؤوسصسصات ألÎبوية.

شسعلل ينشسط ندوة
حول ألتشسغيل

أ◊قوق ومرأكز ألرأحة للمجاهدين.

يشص -رف وزي -ر ألصص -ح -ة وألسص -ك-ان
وإأصصلح أŸسصتشصفيات عبد أŸالك
ب- -وضص- -ي- -اف،أل- -ي- -وم ،ع -ل -ى أل -ي -وم
لع-لم ح-ول ت-ط-ب-ي-ق
أل -ت -ق -ن -ي ل -إ
أل -نشص -اط -ات أل -ت -ق -ن -ي -ة ل -ل -وك -ال-ة
أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-م-وأد ألصص-ي-د’ن-ي-ة،
وذلك على مسصتوى معهد باسصتور
دأ‹ أبرأهيم ،أبتدأء من ألسصاعة
ألـ  08:00صصباحا.

ق ـ ـ ـ ـرأءة أسستشسرأفية Ÿسستقب ـ ـ ـ ـ ـل
ألعلقـ ـ ـ ـ ـ ـات أ÷زأئريـ ـ ـ ـة أأ’مريكي ـ ـ ـ ـة
يسصتضصيف منتدى جريدة «أÙور أليومي» ،أسصاتذة
‘ أل-ع-ل-وم ألسص-ي-اسص-ي-ة وأل-ع-لق-ات أل-دولية ،ورئيسصة
ألكونفدرألية ألوطنية ’أرباب ألعمل سصعيدة نغزة،
ل-ت-نشص-ي-ط ن-دوة ن-ق-اشس ب-ع-نوأن« :قرأءة أسصتشصرأفية
’م-ري-ك-ي-ة ‘ ظ-ل
Ÿسص -ت -ق -ب-ل أل-ع-لق-ات أ÷زأئ-ري-ة أ أ
إأدأرة ترأمب أ÷ديدة» ،وذلك أليوم على ألسصاعة
ألعاشصرة وألنصصف صصباحا.

يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
أ’قتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

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

ألتحرير

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

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(0٢1)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

أŸؤو“ر
أإ’فريقي
◊وكمة
أ’نÎنت

توقيع
بروتوكول تعاون
ب’« Úناب»وطاسسيلي

يسص -تضص-ي-ف م-ن-ت-دى أÛاه-د ،أل-ي-وم،
أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل- -ل- -وك- -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة
ت- -وق- -ع أŸؤوسصسص- -ة أل- -وط -ن -ي -ة
ل -ل -تشص -غ -ي -ل ﬁم -د أل -ط -اه -ر شص-ع-لل
’شصهار،
ل-لتصص-ال وأل-نشص-ر وأ إ
ل -ت-نشص-ي-ط ن-دوة وذلك ع-ل-ى ألسص-اع-ة
ي- - -وم  14ف -ي -ف-ري أ÷اري،
 10.00صصباحا.
ب-روت-وك-ول أتفاقية تعاون
م- - - -ع شص - - -رك - - -ة أل - - -طÒأن
ط-اسص-ي-ل-ي ،وذلك ب-ق-اعة
ت - - - -ن - - - -ظ - - - -م وزأرة ألÈي - - - -د
أ÷زأئ - - - - -ر ب - - - - -قصص- - - - -ر
’ع- -لم
وت - -ك - -ن - -ول - -وج - -ي- -ات أ إ
أŸعارضس ،أبتدأء من
وأ’تصص- - - - - - - -ال ،غ- - - - - - - -دأ ،أŸؤو“ر
ألسصاعة ألـ 10:30
’فريقي حول حوكمة أ’نÎنت،
أ إ
صصباحا.
وذلك ب- -اŸرك- -ز أل- -دو‹ ل- -ل -م -ؤو“رأت
عبد أللطيف رحال.

إ’ع ـلناتكـم 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

¯ ملحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصصحابها نشصرت أو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شصهار
أŸؤوسصسصة ألوطنية للنشصر وأ إ
 1شصارع باسصتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات ألتالية:ألوسصط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شصركة ألطباعة  S.I.Oألشصرق :شصركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ا’حد  ١٢فيفري  ٢٠١٧م
المؤافق لـ  ١٥جمادى اأ’ولى  ١٤٣٨هـ

’يرأنية
’سسÓمية أ إ
Ãناسسبة ألذكرى ألـ’ 38نتصسار ألثورة أ إ

رئيسض ا÷مهورية يهنىء الرئيسض روحاÊ

ب- -عث رئ- -يسص 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-ئة إا ¤نظÒه اإ’يرا،Ê
حسصن روحا ،Êوهذا Ãناسصبة الذكرى الـ٣٨
’نتصصار الثؤرة اإ’سصÓمية اإ’يرانية ،أاكد له
فيها حرصصه على مؤاصصلة العمل معه من أاجل
ترقية العÓقات الثنائية ب Úالبلدين وتنميتها.
وجاء ‘ برقية الرئيسص بؤتفليقة« :يسصعدÊ
والشص -عب اإ’ي -را Êالشص -ق -ي -ق ي -ح -ي -ي ال -ذك-رى
الثامنة والثÓث’ Úنتصصار الثؤرة اإ’سصÓمية
اإ’ي -ران -ي -ة ،أان أات -ؤج -ه إال -ي -ك-م ،ب-اسص-م الشص-عب
ا÷زائري وأاصصالة عن نفسصي ،بأاحر التهاÊ
وأاخلصص التÈيكات ،سصائ Óالله العلي القدير
أان ي -ن -ع -م ع -ل -ي-ك-م Ãؤف-ؤر الصص-ح-ة والسص-ع-ادة
والهناء وأان يحقق للشصعب اإ’يرا Êالشصقيق ما
يصصبؤ إاليه من رفعة و‰ؤ ورخاء».
وأاضصاف رئيسص ا÷مهؤرية قائ« :Óوأاغتنم
هذه السصانحة السصعيدة أ’جدد لكم ارتياحي
ال -ع -م -ي-ق Ÿسص-ت-ؤى ال-عÓ-ق-ات اŸت-م-ي-زة ال-ت-ي
ت -رب -ط ب -ل -دي -ن -ا الشص-ق-ي-ق Úوأ’ؤوك-د ل-ك-م “ام
ح-رصص-ي ع-ل-ى م-ؤاصص-ل-ة ال-ع-م-ل وإاي-اكم لÎقية
هذه العÓقات وتنميتها Ãا يدعم التعاون ‘
اÛا’ت ا’قتصصادية والتجارية ويحقق النمؤ
وا’زدهار والرخاء لشصعبينا الشصقيق.»Ú

يشسرف على تدشس Úألطبعة ألـ 13وأ‹ أليوم

 213عارضض بالصسالون الدو‹ لتجهيزات وخدمات اŸاء
يشس-رف وزي-ر أŸوأرد أŸائ-ي-ة وأل-ب-يئة
عبد ألقادر وأ‹ أليوم بقصسر أŸعارضس
ألصسنوبر ألبحري على تدشس Úألطبعة
ألـ 13ل -لصس -ال -ون أل -دو‹ ل -ت-ج-ه-ي-زأت
وخدمات أŸياه «بوليتاك» ألذي ترعاه
ألوزأرة ألوصسية Ãشساركة  213عارضس
‡ثل Úلـ 17بلدأ أجنبيا Áلكون Œربة
رأئ-دة ‘ ه-ذأ أ’خ-تصس-اصس وي-ت-طلعون
لÓسستثمار ‘ أ÷زأئر.

فنيدسس بن بلة
ال -ط -ب -ع -ة ال -ت-ي ي-ح-ت-ل ف-ي-ه-ا اŸاء م-ك-ان-ة
‡يزة ،يطبعها تؤسصع ا’هتمام واÿدمات
نحؤ حماية البيئة الؤجه ا’خر للمعادلة .

وه- -ؤ مسص- -ع- -ى –رصص ع- -ل- -ي -ه وزارة اŸؤارد
اŸائية والبيئة ‘ سصبيل حماية الÌوة غÒ
ال -ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ج-دد م-ن ال-ت-ل-ؤت وال-ت-ب-ذي-ر وم-ا
ي -ف -رضص -ه م -ن ح -ت-م-ي-ة اع-ت-م-اد ال-ن-ج-اع-ة ‘
التسصي Òوا’سصتهÓك لها دون ترؤوكها عرضصة
للتسصيب وا’همال.
أاكد على هذا الطرح الؤزير عبد القادر
وا‹ أاك Ìمن مرة وجدده يؤم اÿميسص ‘
ورشصة تكؤين للصصحافي Úبتيبازة مرافعا من
اجل بيئة نظيفة  ،اقتصصادية وصصحية يدمج
‘ معركة كسصب رهانها اŸؤاطن ا÷معيات
واŸتعامل Úا ¤جانب السصلطات العمؤمية
دون ت -رك -ه -ا ل -ؤح -ده-ا وك-أان-ه-ا أاول اŸع-ن-يÚ
وأاخرهم.
يتؤقع أان يؤؤكد الؤزير ‘ صصالؤن «بؤليتاك»

ع- -ل- -ى ج- -دوى م -ي -ث -اق ب -ي -ئ -ي ي -ن -دم -ج ف -ي -ه
الصص-ن-اع-ي-ؤن ح-م-اي-ة ل-لÌوات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة من
ال-ت-ل-ف وال-ت-ل-ؤث ‘.صص-دارة ه-ؤؤ’ء اÙاج-ر
ومعامل ا’سصمنت والصصيدلة والدواء الذين
ي-ل-ف-ظ-ؤن ن-ف-اي-ات سص-ائ-ل-ة وصص-ل-بة ‘ ›اري
م -ائ -ي -ة “ث -ل ع Úا◊ي -اة وشص -ري-ان ال-ت-ن-فسص
ونقاء الهؤاء.
يتؤقع ان يكشصف الؤزير عن خارطة طريق
ل-ل-م-ؤؤسصسص-ات ال-ؤط-ن-ي-ة وا’ج-ن-بية ‘ تؤظيف
ا’ل-ي-ات ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة ‘ سص-ب-يل طرح بدائل
بيئية ‡ث ‘ Óا’قتصصاد ا’خضصر والسصباق
للتقليل ا ¤ابعد نقطة من ا’نبعاث ا◊راري
ال -ذي ال -ت -زمت ب -ه ا÷زائ -ر ‘ ق -م-ة ب-اريسص
اŸناخية وقررت تخفيضص  ‘ ٧اŸائة من
هذه ا’نبعاثات.

بابا عمي يشسارك ‘ أŸنتدى أŸالية ألعمومية بدبي

حشسد و تنويع اŸداخيل ‘ العا ⁄العربي
أن-ع-ق-د أŸن-ت-دى أل-ع-ربي ألثا Êللمالية
ألعمومية أمسس ،بدبي (أ’إمارأت أŸتحدة
ألعربية) بحضسور وزير أŸالية ،حاجي بابا
عمي ،حسسبما أفاد به بيان للوزأرة.
اأوضص - -ح ال - -ب - -ي- -ان اأن ه- -ذا اŸن- -ت- -دى ال- -ذي
سصيتطرق اإ ¤مؤضصؤع «حشصد وتنؤيع اŸداخيل
‘ العا ⁄العربي» سصيكؤن فرصصة للؤزراء وكبار
اŸسص -ؤؤول Úل -ب -حث ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ي-ؤاج-ه-ه-ا
اأصص -ح-اب ال-ق-رار السص-ي-اسص-ي ‘ اŸن-ط-ق-ة وك-ذا
تبادل خÈاتهم ‘ ›ال Œنيد اŸؤارد».
اأكد اŸصصدر اأن اللقاء الذي يدوم اأربعة اأيام
سصÒك -ز ع -ل -ى «اÿي -ار السص -ي -اسص -ي ال-ه-ادف اإ¤
ت- -ط- -ؤي- -ر ‰ؤ شص- -ام- -ل ومسص- -ت- -دامÃ ،ا ف- -ي- -ه- -ا
اسصÎاŒيات تطؤير ا’إيرادات غ Òالناجمة عن
اÙروقات ،ووضصع سصياسصات جبائية عادلة و

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

فعالة خاصصة ‘ ما يتعلق
ب- -ال- -رسص- -م ع- -ل- -ى ال- -ق- -ي -م -ة
اŸضص- -اف- -ة وك- -ذا تسص- -ل- -ي -ط
الضصؤء على اÈÿة الدولية
وا’إق- - -ل- - -ي- - -م- - -ي - -ة ‘ ›ال
ا’إصصÓحات الضصريبية ذات
التاأث Òالكب.»Ò
وسص- -يÎاأسص ب- -اب -ا ع -م -ي،
خ Ó- -ل اأشص- -غ- -ال اŸن- -ت- -دى،
جلسصة حؤل مؤضصؤع « كيف
تسص -ت -ط -ي -ع ال -دول ال -ع -رب-ي-ة
التغلب على –ديات حشصد
اŸؤارد».
ويشصارك بابا عمي اأيضصا خÓل زيارته لدبي
‘ ال- -ق- -م- -ة ا◊ك- -ؤم- -ي- -ة ال- -ع -اŸي -ة اÿامسص -ة،

اŸنظمة –ت رعاية الشصيخ
ﬁمد بن راشصد ال مكتؤم،
ن- -ائب رئ -يسص دول -ة ا’إم -ارات
ا ل - -ع - -ر ب - -ي -ة ا  Ÿت -ح -د ة  ،ر ئ -ي س ص
›لسص الؤزراء وحاكم اإمارة
دبي.
وت - -ت - -ن - -اول ه- -ذه ال- -ق- -م- -ة
اŸسص- -ائ- -ل اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -غÒ
اŸن-اخ وال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دامة
وا’أمن الغذائي وكذا الشصباب
العربي.
واأشصار البيان اإ ¤اأن الؤزير
سصيشصارك كذلك ،على هامشص
ال -ق -م -ة ‘ ،اج -ت-م-اع ل-ل-ؤزراء ال-ع-رب اŸك-ل-فÚ
باŸالية والذي سصيتم ‘ جلسصة مغلقة.
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’زمات سسلميا
إأشسادة Ãسساهمة أ÷زأئر ‘ ﬁاربة أ’رهاب وحل أ أ

ولد خليفة يشسارك ‘ اŸؤو“ر الثا ÊللŸÈان العربي

شس - -ارك رئ - -يسس أÛلسس ألشس - -ع - -ب- -ي
ألوطني دﬁ .مد ألعربي ولد خليفة،
أمسس Ãق -ر ج -ام -ع -ة أل -دول أل-ع-رب-ي-ة
ب -ال -ق -اه -رة ‘ ،أŸوؤ“ر أل -ث-ا Êل-لŸÈان
أل-ع-رب-ي وروؤسس-اء أÛالسس وألŸÈان-ات
أل- -ع -رب -ي -ة ،ح -يث ن -اقشس أÛت -م -ع -ون
وث - -ي- -ق- -ة أŸوؤ“ر أل- -ت- -ي سسُ- -ت- -رَف- -ع أإ¤
أجتماع ›لسس أ÷امعة ألعربية على
مسستوى ألقمة أل.28
وشصمل ن ّصص الؤثيقة ،الذي اأْثَرْتُه ا÷زائر
بعدد من اŸقÎحات ،على بنؤد مرتبطة
ب -ال -قضص-ي-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة وضص-رورة دع-م-ه-ا
Ãزي -د م -ن ال s-ت -ضص -ام -ن وال -ع -م-ل اŸشصَÎك
دفاعًا عن حقؤق الشصعب الفلسصطيني ‘
ب-ن-اء دول-ت-ه اŸسص-تِ-قs-ل-ة وع-اصص-م-تها القدسص
الشsص -ري -ف ،ك -م -ا ت -ط s-رقت ال -ؤث -ي -ق -ة اأيضص ً-ا
ıتلَف الuرهانات والsتحuديات والتsهديدات
ال-ت-ي ي-ؤاج-ه-ه-ا ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي م-ن اإره-اب
وتطtرف عيف خاصsصًة مع اسصتمرار ا’أزمات
‘ سصؤريا وليبيا وغÒهما.
واأشص -اد ع -دي -د اŸشص -اركÃ Úسص -اه-م-ات
ا÷زائر ‘ مكافحة ا’إرهاب وحلّ ا’أزمات
بال t
طُرق ال uسصلِمsية ،واأثنى اŸشصاركؤن على
اŸسصاعي ا÷زائرية ،بتؤجيه من فخامة
رئ -يسص ا÷م -ه -ؤري -ة السص -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي-ز
بؤتفليقة’ ،إيجاد حلؤل سِصلمية تضصمن لليبيا
سصيادتها وِوحدتها و“اسُصك ›تمعها.

 ..يتحادث مع عدد من روؤسساء
الŸÈانات العربية
–ادث رئيسص اÛلسص الشصعبي الؤطني
دﬁ .م -د ال -ع -رب -ي ول -د خ -ل -ي-ف-ة ‘ ،اإط-ار
مشصاركته ‘ اŸؤؤ“ر الثا ÊللŸÈان العربي
وروؤسصاء اÛالسص والŸÈانات العربية ،مع
ع - -دد م - -ن ن - -ظ - -رائ- -ه روؤسص- -اء الŸÈان- -ات
العربية.
^ اأول ل- -ق- -اء ك- -ان م- -ع رئ -يسص اÛلسص
الؤطني الفلسصطيني سسليم ألsزعنون اأين
ت- -طs- -رق- -ا ل- -لs- -ت- -طt- -ؤرات ا’أخÒة ل -ل -قضِص s-ي -ة
ال -ف -لسص -ط -ي -نs-ي-ة وسُصُ-ب-ل دع-م نضص-ال الsشص-عب

وزيرة ألعÓقات أÿارجية ألفنزويلية:

الفلسصطيني من اأجل بناء دولته اŸسصتِقsلة
وعاصصمتها القدسص الشsصريف.
واأsكد الsزعنؤن اŸؤاقف الّثابتة للجزائر
Œاه القضصية اŸركزsية للعرب واŸسصلمÚ
م- -ذuك ً-را ب -اŸسص -اه -م -ات اŸت َ-م u-ي َ-زة رئ -يسص
ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة ‘ الدفاع
ع- - - -ن ا◊ق- - - -ؤق اŸشص- - - -روع - - -ة ل - - -لشص - - -عب
الفلسصطيني.
^ ك -م -ا –ادث ول-د خ-ل-ي-ف-ة م-ع رئ-يسص-ة
اÛلسص ال - -ؤط - -ن - -ي ا’–ادي ل Ó- -إم- -ارات
الدكتؤرة أم-ل ع-ب-د أل-ل-ه أل-قبيسسي حؤل
سصبل تعزيز التعاون الŸÈا Êب Úالبلدين
Ãا يتؤافق وجؤدة العÓقات ب Úالبلدين
خاصصة بالنsظر Ÿا ُتَؤِفره الuريادة ا÷زائرية
‘ اÛال العربي وا’إفريقي وا’إ‚ازات
ال -ت -ي ح s-ق -ق -ه -ا ال-ب-ل-دان ع-ل-ى اŸسص-ت-ؤي-ات
ا’قتصصادية وا’جتماعية و التي سصتمuكُنهما
م - - - -ن ال s- - - -رف - - - -ع م- - - -ن ا’أداء اŸشصَÎك ‘
اŸنتديات الŸÈانية ا’إقليمية والدولية.
^ اسصتقبل دﬁ .مد العربي ولد خليفة
رئيسص ›لسص النؤاب العراقي د .سسليم
أ÷بوري الذي ثsمن ُوُقؤف ا÷زائر مع
الشص -عب ال -ع -راق -ي ‘ اأزم -ات-ه م-ؤؤuك-دا ع-ل-ى
ضصرورة العمل على تعزيز التعاون الŸÈاÊ
ا÷زائري العراقي خدمة Ÿصصالح الشصعبÚ
وتعزيزا للsتضصامن العربي اŸشصَÎك.
^ كما –ادث ولد خليفة مع رئيسص
›لسص الشص- -ؤرى ل -دول -ة ق -ط -ر ﬁم-د ب-ن
م-ب-ارك أُÿل-يفي وال-ذي اأsك-د ع-ل-ى ج-ع-ل
ال- -ت- -ع- -اون الŸÈا Êا÷زائ- -ري ال- -ق- -ط -ري
دعامة اإضصافية ُتعuزز ما حsققه البلدان ‘
كل مسصتؤيات و›ا’ت التعاون السصياسصية
وا’قتصصادية والثقافية.
^ ك -م -ا ال -ت -ق -ى دﬁ .م-د ال-ع-رب-ي ول-د
خليفة ‘ اإطار مشصاركته ‘ هذا اŸؤؤ“ر
م -ع ا’أم Úال -ع -اّم ÷ام -ع -ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة
أحمد أبو ألغيط والذي اعت Èا÷زائر
فاع Óاأسصاسصيا ‘ vالعمل العربي اŸشصَÎك
بتؤجيه من رئيسص ا÷مهؤرية عبد العزيز
ب -ؤت -ف -ل -ي -ق -ة ال-ذي اسص-ت-ط-اع ب-فضص-ل خÈت-ه
ال-دب-ل-ؤم-اسص-ي-ة وح-نكته وحكمته اŸسصاهمة
‘ الدفاع عن القضصايا العربية واŸصصالح
اŸشصÎكة للشصعؤب العربية.

السسوق النفطية تتجه نحو ا’سستقرار بعد اتفاق ا÷زائر
أكدت وزيرة ألعÓقات أÿارجية ألفنزويلية ديلسسي أإلوينا رودريغيز غوميز أمسس با÷زأئر ألعاصسمة أن ألسسوق ألنفطية تتجه
نحو أ’سستقرأر بعد أ’تفاق ألذي وقعته ألبلدأن أ’أعضساء ‘ منظمة ألبلدأن أŸصسدرة للنفط ( أوبيب) با÷زأئر ألعاصسمة.
ل Ó-شص -ارة ت -ق -ؤم وزي -رة ال -ع Ó-ق -ات اÿارج -ي-ة
صصرحت اŸسصؤؤولة الفنزويلية عقب اÙادثات وإايران والكؤيت وعمان والسصعؤدية وقطر).
وقالت اŸسصؤؤولة الفنزويلية «نحن جد سصعداء ال -ف -ن-زوي-ل-ي-ة اŸرف-ؤق-ة ب-ؤزي-ر ال-ن-ف-ط و اŸن-اج-م
التي جمعتها بؤزير الدولة وزير الشصؤؤون اÿارجية
و التعاون الدو‹ رمطان لعمامرة بحضصؤر وزيري كؤن ا÷زائر العاصصمة هي آاخر ﬁطة ‘ جؤلتنا ال-ف-ي-ن-زوي-ل-ي ن-ي-لسص-ؤن م-ارت-ي-ن-ي-ز ب-زي-ارة ع-مل إا¤
الطاقة للبلدين قائلة نÓحظ أان السصؤق النفطية ’ن هناك روابط أاخؤة جد قؤية ب Úا÷زائر ا÷زائر .وكان ‘ اسصتقبالهما لدى وصصؤلهما ا¤
مطار هؤاري بؤمدين الدو‹ كل من وزير الدولة،
ت -ت -ج -ه ن-ح-ؤ ا’سص-ت-ق-رار وه-ذا ب-ط-ب-ي-ع-ة ا◊ال ل-ه وفنزوي.»Ó
و‘ ت -ط -رق -ه -ا إا ¤ال-عÓ-ق-ات ج-ن-ؤب-ج-ن-ؤب ،وزير الشصؤؤون اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان
ع Ó-ق -ة ب -ا’ت -ف -اق ال -ت -اري -خ -ي Ÿن -ظ-م-ة ا’وب-يب
قالت أان انه ’ زالت هناك «امؤر يجب القيام بها لعمامرة و وزير الطاقة نؤر الدين بؤطرفة.
با÷زائر العاصصمة».
وأاضصافت الؤزيرة أانه «‘ إاطار هذا التؤافق
واسصÎسصلت قائلة «لقد قمنا بعمل جبار خÓل للتصصدي للقؤى اŸهيمنة» ،داعية إا ¤العمل اليد
’ق- -ط -اب و نرغب ‘ ا◊صصؤل على تؤازن السصؤق العاŸي وأان
سصنت Úوكل هذا عكسصه اتفاق ا÷زائر العاصصمة ‘ ال- -ي- -د م- -ن اج- -ل ع- -ا ⁄م- -ت- -ع- -دد ا أ
ا÷زائر وفنزوي ÓلطاŸا كانتا متحدت.»Ú
وكذا اتفاق فيينا» ،مضصيفة أانها أارادت Ãناسصبة متضصامن».
وأاوضصحت الؤزيرة أان جؤلتها رفقة وزير النفط
وك-انت وزي-رة ال-عÓ-ق-ات اÿارج-ي-ة ال-ف-نزويلية
ه -ذا ال -ل -ق-اء «ت-أاك-ي-د ا’ت-ف-اق ال-ت-اري-خ-ي ال-ذي ”
ديلسصي إالؤينا رودريغيز غؤميز قد صصرحت Ãطار الفنزويلي إا ¤العديد من البلدان تأاتي «‘ إاطار
التؤصصل إاليه با÷زائر العاصصمة».
’وبيب».
وأاك -دت ال-ؤزي-رة ال-ف-ن-زوي-ل-ي-ة أان-ه-ا ق-امت م-ع هؤاري بؤمدين أان فنزوي Óسصتؤاصصل تنسصيقها من ÷نة مراقبة اتفاقات منظمةا أ
وأاك-دت رئ-يسص-ة ال-دب-ل-ؤم-اسص-ي-ة ال-ف-ن-زوي-ل-ي-ة أان-ه
ال-ط-رف ا÷زائ-ري «ب-ت-ق-ي-ي-م م-ا ب-ق-ي ال-ق-يام به» ،أاجل «إاعادة تؤازن» سصؤق النفط وا◊صصؤل على
«بطبيعة ا◊ال ’ Áكننا أان نقؤم بهذه ا÷ؤلة دون
مشصÒة إا ¤أان «البلدان اŸنتجة للنفط سصتؤاصصل أاسصعار «حقيقية و مسصتدÁة».
وصصرحت الؤزيرة الفنزويلية لدى وصصؤلها إا ¤زيارة ا÷زائر» مضصيفة «جئنا بأاخبار جد سصارة
التنسصيق فيما بينها للتؤصصل إا ¤اسصتقرار نهائي
م -ط -ار ه -ؤاري ب-ؤم-دي-ن ال-دو‹ ق-ائ-ل-ة سص-ن-ؤاصص-ل بخصصؤصص تطبيق هذا ا’تفاق التاريخي (Ÿنظمة
للسصؤق النفطية».
’وبيب) وا’نضصباط ا÷يد الذي أابدته البلدان
ووصصفت لقاءها مع لعمامرة وبؤطرفة وزير ت -نسص -ي -ق -ن -ا م-ن أاج-ل إاع-ادة ت-ؤازن سص-ؤق ال-ن-ف-ط و ا أ
الطاقة «باŸثمر جدا» ،مؤؤكدة أان هذا اللقاء يتؤج ا◊صصؤل على أاسصعار حقيقية ومسصتدÁة» تأاخذ وذلك ‘ غضصؤن أاقل من شصهر من تاريخ دخؤل
سص -لسص -ل-ة م-ن ال-ل-ق-اءات ال-ت-ي أاج-ريت م-ع مسص-ؤؤو‹ ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار مصص-ال-ح ال-ب-ل-دان اŸن-ت-ج-ة ل-ل-ن-ف-ط هذا ا’تفاق حيز التطبيق».
وقالت السصيدة رودريغيز غؤميز أانه عÓوة عن
ﬂتلف البلدان اŸنتجة للنفط (روسصيا والعراق ووضصع ا’قتصصاد العاŸي.

الصصداقة التي تربط الشصعب« Úإاننا بلدان عضصؤان
’وب -يب و‘ ح -رك -ة ع-دم ا’ن-ح-ي-از
‘ م -ن -ظ -م -ة ا أ
وتربطنا ليسص فقط عÓقات ثنائية بل إاننا ايضصا
مرتبطان باıطط العاŸي».
وأاضص - -افت ال - -ؤزي - -رة أان ف - -ن- -زوي Ó- -وا÷زائ- -ر
تتقاسصمان نفسص السصياسصة الرامية ا ¤الدفاع عن
«سص- -ي- -ادة الشص- -ع- -ؤب وا◊ري- -ة Ÿؤاج- -ه- -ة ال- -ق- -ؤى

ا’مÈيالية» ،مؤضصحة «إاننا نؤؤمن بتحقيق عا⁄
’قطاب .ونحن بلدان يسصعيان إا ¤إانشصاء
متعدد ا أ
عا ⁄جديد».
وخلصصت الؤزيرة قائلة «نحن هنا ‘ بلد شصقيق
ون- -ب- -ل- -غ -ك -م –ي -ات ال -رئ -يسص م -ؤدورو إا ¤رئ -يسص
ا÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة وإا ¤الشص-عب
ا÷زائري الشصقيق».

»æWh

الحد  1٢فيفري  ٢٠1٧م
الموافق لـ  15جمادى األولى  1٤٣٨هـ

ميهوبي يتكفل بانشضغالت طلبة مدرسضة الفنون ا÷ميلة

تثبيت إاقامة الطلبة بقرية الفنان Úوضسمان لهم األكل و النقل
السضتفادة من نظام «ال.ام.دي» –دد مع وزارة التعليم العا‹
«الشضعب» بعد مشضاركته أاول أامسس بتونسس ‘ ،اجتماع وزراء الثقافة لدول  ،5+5تنقل عز الدين ميهوبي ،وزير
الثقافة ،إا ¤اŸدرسضة العليا للفنون ا÷ميلة ‘ حدود السضاعة العاشضرة لي Óوالتقى طلبتها حيث اسضتمر ا◊وار
الصضريح معهم إا ¤ما بعد منتصضف الليل بحضضور مدير اŸدرسضة .
خÓل ا◊وار اŸعمق“ ،ت
مناقشسة كل القضسايا التي هي
ﬁل م - -ط - -الب و انشس- -غ- -الت
الطلبة.
‘ اÿت- -ام ات- -خ- -ذ ال- -وزي- -ر
ج -م -ل-ة م-ن اإلج-راءات “ث-لت
‘ تثبيت إاقامة الطلبة بقرية
ال -ف -ن -ان Úب-زرال-دة ،م-ع ت-أامÚ
األكل و تعزيز النقل بحافلة
إاضسافية على أان ينقل الطلبة
‘ اŸوسس -م ال-دراسس-ي اŸق-ب-ل
إا ¤األح -ي -اء ا÷ام -ع -ي -ة ب-ع-د
الÎخ -يصس ال -ذي م-ن-ح-ه وزي-ر
التعليم العا‹ و البحث العلمي
الطاهر حجار للتكفل بطلبة
اŸدرسس- -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا ل- -ل -ف -ن -ون
ا÷ميلة.

ع - -ل - -ى الصس - -ع- -ي- -د
ال-ب-ي-داغ-وج-ي ال-ت-زم م-ي-ه-وب-ي
ب-ت-ف-ع-ي-ل ال-ل-جنة اŸشسÎكة مع
وزارة التعليم العا‹ و البحث

العلمي ◊ل اŸسسائل العالقة
فيما يخصس إامكانية اسستفادة
الطلبة من نظام «ال .ام.دي»
 LMDو هو مطلب أاسساسسي

لدى األسساتذة و الطلبة على
حد سسواء .
و دعا الوزير ‡ثلي الطلبة
غ -ل -ى وضس -ع أارضس -ي -ة م -ط -الب
بيداغوجية واضسحة و ﬁددة
ل -ت -حسس ÚاŸن -اه-ج اŸع-ت-م-دة
ح -ال -ي-ا ‘ ال-ت-دريسس ،ع-ل-ى أان
ي -ك -ون -وا ج -زءا م -ن ›م -وع-ة
العمل التي تضسم األسساتذة و
الوزارة الوصسية و ‡ثل Úعن
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ب-ه-دف ت-رقية
منظومة التكوين ‘ اŸدرسسة
 ،و هو ما وافق عليه الطلبة .
ب -ع -د ه-ذا اإلج-راءات ال-ت-ي
ك- -انت ن- -ت- -اج ا◊وار الصس -ري -ح
التزم الطلبة بوقف اإلضسراب
و تفادي شسبح» السسنة البيضساء

دورتان لتكوين اŸدرب Úحول حقوق الطفل عرعار لـ»الشضعب»

التكوين للمسساهمة بفاعلية ‘ إاصسÓحات قانون ا÷معيات 12-02
لطفال
 ٣فرق شضرطة بالعاصضمة للتصضدي للعنف اŸمارسس ضضد ا أ
إان ك -انت ال -ط -ف -ول -ة ت -ت -أا ⁄ف -ه -ي
ب - -ح- -اج- -ة إا ¤ي- -د “سض- -ح دم- -وع- -ه- -ا
ل-ت-خ-رج-ه-ا م-ن اŸأاسض-اة ال-تي تعيشضها،
تبعدها عن اŸصضاعب التي تواجهها
‘ مرحلة حرجة كان من اŸفروضس
أان ت - - -ع- - -يشض- - -ه- - -ا ‘ ف- - -رح وسض- - -ع- - -ادة
مسض- -ت- -م- -ت- -ع- -ة ب- -ك- -ل ت- -ف- -اصض -ي -ل -ه -ا و
ب-راءت-ه-ا،ذاك «ال-ك-ف» ال-ذي ي-ح-مل
لم - -ل و ا◊ب إال- -ي- -ه- -ا ي- -ح- -ت- -اج إا¤
ا أ
تكوين و تدريب حتى يسضتطيع أان
ي-ع-م-ل ب-ك-ف-اءة ع-ال-ية تداوي جراح
جيل اŸسضتقبل.

فتيحة /ك
« الكفاءة وتقد Ëاألفضسل « كان الهدف
الذي سسطرته الشسبكة ا÷زائرية للدفاع
ع- -ن ح- -ق- -وق ال -ط -ف -ل «ن -دى» م -ن خ Ó-ل
دورتان لتكوين مكون Úو مدرب Úحول
حقوق الطفل و بناء قدرات ا÷معية من
الناحية التنظيمية و اإلدارية و اŸالية من
ي - -وم أامسس إا ¤غ - -اي - -ة ي- -وم الـ 1٣فيفري
بفندق الرياضس سسيدي فرج ،أاين يشسرف
إاطارات من مركز ا◊ياة «راصسد» لتنمية
اÛتمع اŸد Êمن األردن على تدريبهم.
و ‘ تصس - -ري- -ح لـ»الشس- -عب» ق- -ال ع- -ب- -د
الرحمن عرعار رئيسس شسبكة «ندى» أان
التكوين مطلب أاسساسسي من اجل إاسسماع
صسوت الطفولة التي تعا ‘ Êصسمت ،
ولن اÛتمع اŸد Êيحمل على عاتقه
م-ه-م-ة إايصس-ال ك-ل-م-ة ه-ؤولء اŸسس-تضسعفÚ
إا ¤السس -ل -ط -ات اŸع -ن-ي-ة ك-ان ل-زام-ا ع-ل-ى
الشس- -ب- -ك- -ة أان ت -ن -م -ي ق -درات اŸك -ون Úو
اŸدرب ‘ Úح - -ق - -وق ال- -ط- -ف- -ل ‘ إاط- -ار
إاسسÎاتيجية التطوير اŸؤوسسسسي و التعزيز
التنظيمي التي “تد إا ،٢٠٢٠ ¤و خÓل
اليوم Úالتكويني Úسسيتم بناء قدرات ٣5
مدربا على اŸسستوى الوطني ينتمون إا¤
 15٠ج -م-ع-ي-ة شس-ري-ك-ة م-ع شس-ب-ك-ة «ن-دى»
سسيتكفلون بتدريب  55٠مدرب مع نهاية
 ،٢٠1٧أاين تعمل الشسبكة على الحÎافية
لتسساهم بفعالية اك ‘ Èقضسايا الطفولة
من خÓل التشسريعات التي تعرف تطورا
ملحوظا وطبعا لن يكون ذلك بعيد عن
القطاعات اŸعنية بحماية الطفولة من
الناحية الجتماعية و القضسائية.
و اب- -رز ع -رع -ار ال‚ازات ال -ت -ي “ت
على مسستوى القانون حيث قال انه ل بد
م-ن ت-ث-م-ي-ن-ه-ا خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-تعلق بقانون

العقوبات و الدسستور اŸعدل الذي حظي
فيه الطفل بكث Òمن الهتمام و كل ذلك
ك- -ان ن- -ت- -ي- -ج- -ة نضس- -ال وع -م -ل دءوب م -ن
اÛت- -م- -ع اŸد Êو ال- -دول -ة م -ع -ا  ،وق -د
خاضست شسبكة «ندى» منذ  ٢٠٠٤اŸعركة
من اجل ترسسيخ حقوق الطفل ‘ ا÷زائر
 ،لذلك تريد أان تكون مع  15٠جمعية
بالتكوين ورفع القدرات و الكفاءة العالية
ح-ل-ق-ة م-ه-م-ة ‘ ت-ط-ب-ي-ق سس-ي-اسس-ة ال-دول-ة
بنظرة شساملة ومتكاملة و عادلة،خاصسة
وان نسسبة األطفال ‘ اÛتمع ا÷زائري
تبلغ  1٤مليون طفل أاي ما يعادل الثلث.
و ‘ ذات السسياق قال عرعار أان تطوير
اŸهارات جاء لتحقيق أاهداف مسستقبلية
كالقانون الذي سسيتحدث عن اÙضسون،
و ق -ان -ون ج -دي -د ل Ó-ج -ئ ،Úوح -ت-ى ت-ب-ل-غ
الشس -ب -ك -ة ه -ذا ال -ه -دف ع -ل -ي -ه -ا أان “لك
م - -درب Úوم- -ك- -ون Úذوو ك- -ف- -اءة ع- -ال- -ي- -ة
وقدرات قوية للعمل ‘ اŸيدان من اجل
ح -ق -وق ال -ط-ف-ل ب-غ-ي-ة ت-ق-د ËاقÎاح-ات
جدية من  15٠جمعية ‘ اإلصسÓحات و
التعديÓت التي سستمسس قانون ا÷معيات
 1٢-٠٢ل Ó-رت -ق -اء ب-ه  ،أام-ا ف-ي-م-ا ي-خصس
العمل مع ا÷هات األجنبية أاكد عرعار
انه ل خوف على جمعيات من ذلك ألنها
تدرك وتعي “اما السسياسسة اÿارجية
ل -ل -ج -زائ -ر ول -ن ت -ع -م -ل خ -ارج أاط -ره-ا و
حدودها  ،ولن تسساوم أابدا ‘ القضسايا
ال -ع -ادل-ة ك-قضس-ي-ة ال-ط-ف-ل ال-ذي ي-ع-ا‘ Ê
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة  ،ف -لسس-ط Úو ه-ؤولء
الذين يعيشسون ويÓت الدمار واÿراب ‘
سسوريا  ،اليمن و ليبيا ،و القرن اإلفريقي.
أام -ا ع -م -ي -د الشس -رط-ة خÒة مسس-ع-ودان
رئيسسة مكتب حماية الطفولة باŸديرية
Óمن الوطني،فأاكدت أان الطفولة
العامة ل أ

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

قضس - -ي - -ة ›ت - -م - -ع ال - -ك - -ل م- -تشس- -ارك ‘
اŸسس-ئ-ول-ي-ة ألن-ه-ا ك-م-ا ت-ق-ع ع-ل-ى ا÷هات
األم -ن -ي -ة األسس -رة واÙي -ط و اÛت -م-ع
اŸد Êمعنيون كذلك بها  ،و اŸهمة ملقاة
ع-ل-ى ع-ات-ق ا÷م-ي-ع ،وذك-رت ‘ ت-دخ-ل-ه-ا
خÓ- -ل اف- -ت- -ت- -اح ال- -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة أان
Óمن الوطني ‘ التكفل
اŸديرية العامة ل أ
ب -قضس -اي -ا ال -ط -ف -ل ،ف-ق-د ” إانشس-اء ف-رق-ة
خاصسة بالطفولة ‘  ،19٨٢فيما صسادقت
ا÷زائر اتفاقية حقوق الطفل الدولية ‘
 ،19٨9وكشس- - -فت ع- - -ن وج - -ود  15٠فرقة
Ãديرية األمن الوطني ◊ماية الطفولة
من بينها  ٣فرق على مسستوى العاصسمة
بسسبب تركيبتها السسكانية اÿاصسة ،تعمل
ع - -ل - -ى م- -ع- -ا÷ة ك- -ل قضس- -اي- -ا األط- -ف- -ال
ا÷انح Úأاو ‘ حالة خطر أاو ضسحايا
ﬂتلف أانواع العنف  ،كما عززت هذه
الفرق بالعنصسر النسسوي من اجل تواصسل
أاحسسن مع الضسحايا.
أام - -ا ف - -ي - -م- -ا ي- -خصس إارسس- -اء ﬂط- -ط
الختطاف الذي كان Ãبادرة من اللواء
هامل و توصسية من الوزير األول الذي
عالج الكث Òمن القضسايا بنجاح  ،خاصسة
ب -ع -د إاط Ó-ق ال -رق -م األخضس-ر  1٠٤الذي
سساهم ‘ Œاوز مشسكلة التبليغ التي كان
يتخوف منها الكث Òمن اŸواطن ، Úبعد
أان اق -ر ق -ان-ون ح-م-اي-ة ال-ط-ف-ول-ة ا÷دي-د
بعدم متابعة اŸبلغ Úقضسائيا.
كما أاثنى عامر بني عامر اŸدير العام
Ÿرك-ز ا◊ي-اة «راصس-د» ل-ت-ن-م-ي-ة اÛت-م-ع
اŸد Êمن األردن على حجم التطور و
ال‚ازات اÙق- -ق- -ة ‘ ›ال ح- -م- -اي -ة
الطفولة ‘ ا÷زائر من ا÷انب القانوÊ
و ال -تشس -ري -ع -ي و ال-ذي ج-ع-ل-ه-ا م-ن ال-دول
ال- - -رائ - -دة ‘ ه - -ذا اÛال ،خ - -اصس - -ة ‘
الشس - -راك- -ة والشس- -ت- -ب- -اك الي- -ج- -اب- -ي بÚ
اÛتمع اŸد Êو األمني ،مؤوكدا ‘ ذات
السس-ي-اق صس-ع-وب-ة ت-ك-رار ه-ذه ال-ت-ج-ربة ‘
العا.⁄
و صس -رح ع -ام -ر ب -ن -ي ع-ام-ر أان دوره-م
ي- -ق- -وم ع- -ل- -ى ع -دة ﬁاور م -ن -ه -ا ت -ب -ادل
اÈÿات و بناء القدرات و كذا إاعداد
مدرب Úأاكفاء ‘ ›ال حقوق الطفل ،
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ب -ن -اء ق-درات اŸؤوسسسس-ات
الفاعلة ‘ هذا اÛال و كذا القدرات
اŸالية و اإلدارية و كسسب التأاييد،و قال ‘
تدخله أان العمل يدخل ‘ إاطار تبادل
اÈÿات و بناءها على مسستوى اÛتمع
اŸد Êالعربي.

بن غÈيت من اŸدية:

العدد
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الهتمام براحة التÓميذ من أاسسباب النجاح
أاك - - -دت ن - - -وري - - -ة ب - - -ن
غÈيت ،وزي -رة الÎب -ي -ة
ال -وط -ن -ي -ة ،عشض -ي -ة أامسس
باŸدية ارتياحها لعمليات
الÎم- -ي -م ال -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا
اŸؤوسضسض- -ات ال- -ت- -ع -ل -ي -م -ي -ة
وم -ن -ه -ا اك -م -ال-ي-ة ال-ق-طب
ا◊ضضري ا÷ديد  ،اÛمع
اŸدرسض - - - -ي ب - - - -ذات ا◊ي،
وم - -ق- -ر اŸدي- -ري- -ة ،ال- -ذي
ع-رف ع-م-ل-ي-ة ا‚از عدة
أاج- -ن- -ح- -ة ب- -ت- -ك- -ل -ف -ة 120
مليون دينار .
نبهت الوزيرة ا ¤ضسرورة
التجند من أاجل راحة التÓميذ قائلة إان «تطور
اÛت-م-ع أاصس-ب-ح ي-ف-رضس ع-ل-ى اŸدي-ر اك-تسس-اب
كفاءات جديدة والقيام بدور آاخر ،عما كان يقوم
به سسابقا » .
ق -الت ب -ن غÈيت ان اŸدي -ري -ن ي -ت -ح -م -ل -ون
مسسؤوولية توف Òجو النجاح ،وخلق الثقة واألمن
وراحة التÓميذ ÷علهم يهتمون بالدراسسة ،وهذا
م -ن خ Ó-ل ط -رق ﬂت -ل -ف -ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ت-ك-ف-ل
ب -الصس -ع -وب -ات ال -دراسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ي-ق ال-تÓ-م-ي-ذ
واإلهتمام بهم ،اإلسستعانة باŸتقاعدين الذين
يتمتعون بخÈة كبÒة ‘ ›ال التعليم ،حيث
Áكن لهم أان يؤوطروا دروسس الدعم واإلسستدراك
كل يوم سسبت .
ذك- -رت ال -وزي -رة ان -ه ل ي -جب أان ن -نسس -ى ب -أان

التÓميذ هم بحاجة إا ¤حسسن
ال -ظ-ن ب-ه-م و ﬁاول-ة ت-ف-ه-م-ه-م
ب -اإلسس-ت-ع-ان-ة ب-وح-دات ال-كشس-ف
واŸت - -اب - -ع- -ة ،رافضس- -ة ‘ ه- -ذا
اŸق- - -ام ب- - -أان ن- - -ق- - -اب- - -ل ه - -ذه
ا◊اجيات بعدم فعل أاي شسيء
وال-ت-ح-ج-ج ب-أاي أاسس-ب-اب ،داع-ي-ة
إا ¤اإلن - - - -ت - - - -ب - - - -اه إا ¤ا◊الت
النفسسية للمتعلم Úواإلسستجابة
لنداء اإلسستغاثة الذي قد يصسدر
عن التÓميذ.
ودعت اŸوؤسسسسات التعليمية
ا ¤انشس- -اء ج- -م- -ع- -ي- -ات أاول -ي -اء
ال -ت Ó-م -ي -ذ ،وج -ع -ل -ه -م شس -رك-اء
كاشسفة ‘ هذه اÙطة بأانها قد وجدت عند
شسركانها «جمعيات أاولياء التÓميذ والنقابات»
كل الدعم واŸسساندة لقطاع الÎبية فيما يخدم
التÓميذ من خÓل تقد ËاŸقÎحات .
وق -دمت ب -ن غÈيت ن -ظ -رة ت -ف -اؤول -ي -ة ل -ف -ئ -ة
اŸفتشس ، Úبقولها « لدينا قناعة لدى اŸفتشسÚ
ل -ل -مسس -اه -م -ة ‘ رف -ع أاداء اŸت -ع -ل -م ،Úك-ون أان
التفتيشس اŸدرسسي يعد أاداة ‡يزة للتقييم « .
ذك -رت ال-وزي-رة اŸه-ت-م Úب-ه-ذا ال-ق-ط-اع ،م-ا
ع -رف -ت -ه اŸدي -ة خ Ó-ل ال -ه -زات ال -زل-زال-ي-ة م-ن
ظروف صسعبة ،إال أان قطاعها كان ‘ اŸوعد
من خÓل احÎامه للÈتوكول اŸعمول به.

اŸدية :م.أام Úعباسس

مصضيطفى من وهران:

 7مÓي Úجزائري ضسمن الفئة الهشسة عام 2030
«الشض - -عب» صس - -رح ك- -اتب ال- -دول- -ة
األسس -ب -ق لÓ-سس-تشس-راف واإلحصس-ائ-ي-ات
بشس Òمصسيطفى بأان آافاق العام ٢٠٣٠
سستكشسف عن زيادة ملحوظة ‘ حجم
ال-ف-ئ-ة اÙت-اج-ة ل-ل-رعاية الجتماعية
تÓمسس سسقف  ٣.٣مليون معاق و1.5
مليون يتيم ونصسف مليون أارملة ،أاما
الفئة العمرية فوق الـ 65سسنة فسسÎتفع
نسسبتها من  ٪٧حاليا إا ٪1٤ ¤ما يعني
ح -وا‹  ٧م- -ل -ي -ون شس -خصس  .و ل -ذلك
يضسيف سسيكون القتصساد الوطني ‘
م-واج-ه-ة ق-راب-ة  1٢م-ل-ي-ون نسس-م-ة ‘
ح -اج -ة إا ¤رع -اي -ة م -ن ح -ج-م سس-ك-اÊ
جديد يÓمسس  51مليون نسسمة.
وأاضس -اف ‘ ن -دوة ن -ق -اشس مشسÎك -ة
ب Úمبادرة صسناعة الغد وجمعية كافل
اليتيم بدار الشسباب لوهران اÿميسس
اŸاضس- -ي ـ ب- -أان رف- -ع –دي م- -راف- -ق -ة
ال -ط-ب-ق-ات ال-هشس-ة ‘ ا÷زائ-ر ي-ت-ط-لب
رؤوي- - -ة م - -ت - -ط - -ورة ل - -ل - -ع - -م - -ل اÒÿي
والتضسامني مبنية على مؤوسسسسة العمل ا÷معوي للرفع
من ﬁتوى الحÎافية ‘ عمليات التطوع واŸرافقة
أاي إاطÓق مؤوسسسسات التكفل اŸسستد Ëمثل صسناديق
السستثمار ‘ الشسركات اŸوجهة للرعاية الجتماعية
Óرامل
والتشسغيل وتوزيع حقوق التملك ‘ بالنسسبة ل أ

واألي - -ت- -ام  ،وإاطÓ- -ق ال- -ه- -ي- -اك- -ل
ال-ق-اع-دي-ة اŸت-ك-ي-فة مع حاجات
ذوي الحتياجات اÿاصسة ومن
ذلك م - -راف - -ق ال - -ن - -ق - -ل واŸرور
والتمدرسس والتصسالت والصسحة
ا ¤جانب آاليات اŸرافقة اŸالية
واŸادية واÿدمية بالنسسبة لفئة
العجزة واŸرضسى .
و‘ ن- - - - -فسس الŒاه ج - - - -دد
مصسيطفى الدعوة إلنشساء خÓيا
ال- -ي -ق -ظ -ة الج -ت -م -اع -ي -ة ع -ل -ى
مسس-ت-وى ج-م-ي-ع ال-ب-ل-دي-ات تكون
وظيفتها التقاط إاشسارات الفئات
الهشسة على اŸدى البعيد (٢٠٣٠
ـ  )٢٠5٠م -ن خ Ó-ل اŸع -ط-ي-ات
الكمية والكيفية ثم –ليل تلك
اŸعطيات على خلفية اŸسسببات
األك Ìت-فسسÒا ل-نشس-وء ال-هشس-اشس-ة
الج-ت-م-اع-ي-ة وم-ن ث-م-ة تصس-م-ي-م
أافضس -ل ا◊ل -ول ال -ع -م -ل-ي-ة إلدارة
اŒاه -ات ال -ف -ئ -ة ال -هشس -ة وب -ال -ت -ا‹ Œنب اıاط -ر
الكامنة ‘ اŸسستقبل الجتماعي للدولة وتأام Úوضسع
أافضس- -ل ل- -ل- -ع- -ائÓ- -ت وه- -و ن -فسس -ه م -ف -ه -وم (ال -ت -أامÚ
الج- -ت- -م- -اع- -ي) اŸصس- -احب لسس- -ي- -اسس -ات ال -ت -م -اسسك
الجتماعي.

اعتماد خÓيا لليقظة
الجتماعية على
مسستوى البلديات

بهدف تخفيف الضضغط على «مركز بيار ماري كوري»

مرضسى السسرطان يحولون إا ¤مصسلحة طب األطفال Ÿسستشسفى مصسطفى باشسا
كشض - -ف ن - -ائب رئ - -يسس ج - -م - -ع- -ي- -ة «سض- -وق
«ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ن -ادي ال -ع -ل -م -ي ل -ك -ل-ي-ة ال-طب
ب -ال -ع -اصض -م -ة غ -يÓ-سس ع-ل-ي-وشس ،ع-ن إاطÓ-ق
ج- -م- -ل- -ة م -ن ال -نشض -اط -ات اÒÿي -ة ل -ف -ائ -دة
لطفال اŸصضاب Úبداء السضرطان Ãسضتشضفى
ا أ
مصض -ط -ف -ى ب -اشض -ا ،ب -ع -د أان ” –وي -ل إاح -دى
لطفال إا ¤مصضلحة
أاقسضام عÓج سضرطان ا أ
لطفال لتخفيف الضضغط على مركز
طب ا أ
«بيار ماري كوري».

صصونيا طبة
‘ ذات السسياق أاوضسح غيÓسس ‘ تصسريح ل
«الشس -عب» أان ا÷م -ع -ي-ة اسس-ت-ف-ادت م-ن ق-اع-ة ع-ل-ى
مسستوى مصسلحة طب األطفال Ãسستشسفى مصسطفى
باشسا Ÿزاولة نشساطاتها اÒÿية لفائدة اŸرضسى
الذين ” –ويلهم من مركز»
ب - -ي - -ار م - -اري ك- -وري» ال- -ذي
يسس -ت -ق-ب-ل أاع-دادا ه-ائ-ل-ة م-ن
اŸرضسى إا ¤هذه اŸصسلحة
مشسÒا إا ¤أان قرب أاعضساء
ا÷م - -ع - -ي - -ة م - -ن األط - -ف - -ال
اŸرضسى سسيسساهم ‘ تكثيف زياراتهم التي تهدف
إا ¤التخفيف من معاناة هذه الفئة ‘ مصسارعة
الداء اÿبيث.
وأاضس- -اف ن- -ائب رئ- -يسس ا÷م- -ع -ي -ة أان ال -ط -ل -ب -ة
سسيقومون بتنظيم نشساطات ترفيهية وفكرية لفائدة
األطفال الذين يعانون من ﬂتلف أانواع السسرطان
،ثÓث مرات ‘ األسسبوع ألول مرة بصسفة متتالية
،وذلك يوم األحد والثÓثاء واÿميسس ،حيث سسيقوم
أاعضساء ا÷معية بتخصسيصس وقت لتدريسس األطفال
ال -ذي -ن ت-ع-ذر ع-ل-ي-ه-م الل-ت-ح-اق Ãق-اع-د ال-دراسس-ة

بسسبب اŸرضس من أاجل اسستدراك ما فاتهم.
وت- -ت- -وف- -ر ال- -ق- -اع- -ة ا÷دي- -دة ال- -ت- -ي خصسصست
ل- -نشس- -اط- -ات ا÷م- -ع -ي -ة Ãصس -ل -ح -ة طب األط -ف -ال
Ãسس -تشس -ف -ى مصس-ط-ف-ى ب-اشس-ا ع-ل-ى وسس-ائ-ل ت-رف-ي-ه
وأالعاب موجهة خصسيصسا للمرضسى الذين يعانون من
قلة زيارات األهل والقادمون من وليات أاخرى بعد
أان أاجÈه -م اŸرضس ع -ل -ى الب -ت -ع -اد ع-ن األق-ارب
،وب-ال-ت-ا‹ ي-ب-ذل ال-ط-ل-ب-ة اŸن-خ-رط ‘ Úا÷م-ع-ي-ة
›ه -وذات ك -بÒة ل -ل -ت -خ -ف -ي-ف م-ن شس-ع-ور ال-وح-دة
واŸعاناة لدى هذه الفئة .
ول ي- -ق- -تصس- -ر ب- -رن- -ام- -ج ا÷م -ع -ي -ة حسسب ذات
اŸتحدث على األطفال اŸصسابون بداء السسرطان
فقط وإا‰ا تتعدى نشساطاتها وأاعمالها اÒÿية
لتصسل إا ¤فئة األطفال الذين يعانون من مرضس
ال - -ت- -وح- -د والÎي- -زوم- -ي- -ا وك- -ذا ال- -ي- -ت- -ام- -ى وذوي
الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة ،ح-يث
تسسعى جمعية ‘‘سسوق‘‘ من خÓل
خ-رج-ات-ه-ا اŸي-دان-ية وزياراتها
ال -ت -ف -ق -دي -ة اŸك-ث-ف-ة إا ¤رسس-م
ال -بسس -م-ة وال-ب-ه-ج-ة ع-ل-ى وج-وه
الÈاءة.
وذك -ر غ-يÓ-سس أان ا÷م-ع-ي-ة
منذ تاريخ تأاسسيسسها الذي يعود إا، 1995 ¤وهي
تسسعى إا ¤تنظيم حمÓت –سسيسسية عن ﬂتلف
األمراضس التي تعرف انتشسارا ‘ ا÷زائر كالسسيدا
،بعد خروج ›موعة من الطلبة اŸنخرط‘ Ú
ا÷معية إا ¤القامات ا÷امعية واŸدارسس بغية
التحسسيسس Ãخاطر اإلصسابة بهذا الفÒوسس وكيفية
ال-وق-اي-ة م-ن-ه ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤ال-ق-ي-ام ب-ال-ع-دي-د م-ن
اÿرج - - -ات رف- - -ق- - -ة األط- - -ف- - -ال اŸرضس- - -ى وذوي
الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة إا ¤الشس -واط -ئ واŸن-اط-ق
السسياحية للتخفيف من معاناتهم.

جمعية «سسوق» تكثف نشساطاتها
اÒÿية لفائدة اŸصساب Úبالداء

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أألحد  ١٢فيفري  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ١٥جمادى أألولى  ١٤٣٨هـ

لقاء نسشوي ŸناضشÓت ال–اد من أاجل النهضشة والعدالة والبناء:

«’ لضسرب وحدة ا÷زائر ’ ،لإلرهاب ’ ،للتطرف ’ ،للتدخل اأ’جنبي»
رغبة قوية ÿوضس سشباق التششريعيات بقوائم مششÎكة
لسشرة بحركة النهضشة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطنية ،أان التحالف
لمينات الوطنيات اŸكلفات باŸرأاة وا أ
أاكدت ا أ
ا÷ديد الذي يضشم التششكيÓت السشياسشية الثÓث –ت لواء ال–اد من أاجل النهضشة والعدالة والبناء« ،جمع أابناء ا◊ركات اŸنتمية إا¤
لسشÓمي ،يخوضس بايجابية النتخابات التششريعية واÙلية» ،وإاذا كانت النتخابات عابرة ،فإان النضشال مسشتمر ـ حسشبهن ـ بقول «ل
التيار ا إ
لجنبي».
Óرهاب ،ل للتطرف ،ل للتدخل ا أ
لضشرب وحدة ا÷زائر ،ل ل إ

فريال بوشسوية
تصسوير :عباسش تيليوة

خÓل أللقاء ألذي كان من أŸنتظر أفتتاحه من
قبل ألشضيخ عبد ألله جاب ألله ،أن أل–اد «عمل
سض -ي -اسض -ي ن-اضض-ج ول-يسس م-رح-ل-ي ظ-ر‘ ،ج-م-ع بÚ
حركات لها أمتدأدها وتاريخ ‘ أوسضاط ألشضعب»،
حركات ـ أضضافت تقول ـ ذأت «مرجعية وأهدأف
إأسضÎأتيجية ،لتحقيق نتائج أسضتثنائية».
أب-دت م-ن ج-ه-ت-ه-ا أألم-ي-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸك-ل-فة
ب-اŸرأة وأألسض-رة ب-ج-ب-ه-ة أل-ع-دأل-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة م-رË
خ -روف ،أل -رغ -ب -ة ‘ خ -وضس سض -ب -اق ألن -ت -خ -اب-ات
أل- -تشض -ري -ع -ي -ة ب -ق -وأئ -م مشضÎك -ة ب Úأل -تشض -ك -ي Ó-ت
ألسضياسضية ألثÓث ،و‘ كÓم وجهته إأ ¤أŸناضضÓت
أكدت بأان أŸرأة صضانعة ألنتخابات ألتشضريعية،
حاثة أŸناضضÓت على لعب ألدور أŸنوط بهن ‘

تواتي من اŸسشيلة:

أŸي -دأن لسض -ي -م-ا أل-ت-ج-ن-ي-د ،و ⁄ت-ف-وت أŸن-اسض-ب-ة
ل - - -تشض Òإأ ¤أن «ب - - -ن - - -اء أل–اد ” ع - - -ن ج - - -دأرة
وأسضتحقاق» .ووصض-فت أألم-ي-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة ب-حركة
ألبناء ألوطني أسضمهان سضرموك ،أل–اد من أجل
أل-ن-هضض-ة وأل-ع-دأل-ة وأل-ب-ن-اء بـ «أل-ت-ح-ال-ف ألسض-ي-اسضي
وألسضÎأت -ي -ج -ي وأل -وح -دوي أل -ذي ي -ق-وي أ÷ب-ه-ة
ألدأخلية للجزأئر ،مفصضلة ‘ ألتسضمية باإلشضارة إأ¤
أنه سضياسضي من حيث وحدة ألرؤوى ،وأسضÎأتيجي
ألنه ألهدف منه مصضلحة ألوطن وألشضعب ،ووحدوي
ألن -ه ي -رأد ل -ه أن ي -ك -ون «ق-وة إأصضÓ-ح-ي-ة سض-ي-اسض-ي-ة
وأج-ت-م-اع-ي-ة ،ت-ق-وي أل-دول-ة و–ق-ق أل-دÁق-رأط-ية
ألتشضاركية» ،وأألهم من ذلك أنه «مشضروع» وليسس
«شضعار ومشضاعر».

الÈامج ا’نتخابية ضسرورية للرقي با÷زائر
أاكد موسشى تواتي ،رئيسس ا÷بهة الوطنية
ا÷زائرية ،أامسس ،خÓل إاششرافه على انعقاد
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة وت -نصش -يب اŸك-تب ال-ولئ-ي
ب -ق -اع -ة سش -ي -ن -م -ا ا◊ضش -ن -ة ب -اŸسش -ي-ل-ة ب-حضش-ور
م -ن-اضش-ل-ي ا◊زب إا ¤ج-انب ب-عضس اŸت-ع-اط-فÚ
م -ع -ه ،أان اŸوع -د الن -ت -خ -اب -ي ال -ق-ادم ي-ك-تسش-ي
أاه- -م- -ي- -ة كÈى ب -ال -نسش -ب -ة ل -لشش -عب ا÷زائ -ري
خاصشة وانه يوفر له عدة اختيارات لختيار
الÈنامج النتخابي الذي يناسشبه.
دعا توأتي ألشضعب أ÷زأئري إأ ¤أختيار ألÈأمج
ألتنموية ذأت ألطابع ألقتصضادي وألجتماعي ألتي
ي -رت -ق -ي ب -ه -ا ل -ت -حسض -ن م -ن م -ع -يشض-ت-ه ول-يسس أخ-ت-ي-ار
أألشضخاصس ،باعتبار أن من Áثلهم أحسضن “ثيل ‘

أÛالسس ألوطنية وألولئية وألبلدية وحتى أختيار
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ه -و م -ن ي -ح -م-ل أحسض-ن ب-رن-ام-ج
أن-ت-خ-اب-ي ي-تضض-م-ن ألÈأم-ج ألج-ت-ماعية وألقتصضادية
خدمة للموأطن وألوطن قصضد ألرتقاء به إأ ¤مصضاف

ا÷زائر أامام ﬁطة حاسسمة تسستدعي تظافر ا÷هود
دع-ا ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،رئ-يسس ج-ب-ه-ة اŸسش-تقبل،
أامسس ،تضش -اف -ر ا÷ه -ود ك -ل ‘ م -ك -ان -ه م-ن أاج-ل ح-م-اي-ة
لخطار اÙدقة بها ‘ جنبها القتصشادي و
ا÷زائر من ا أ
لم -ن-يﬁ ،ذرا م-ن
الج -ت -م -اع -ي والسش -ي -اسش -ي وح -ت -ى ا أ
السش-ت-ق-ال-ة ا÷م-اع-ي-ة ل-ل-مواطن Úوعدم اكÎاثهم Ãا
يجري ،مششÒا إا ¤أان هذه السشتقالة من ششأانها ضشرب
اسش-ت-ق-رار ال-وط-ن وت-خ-ري-ب-ه ب-ال-رغ-م أان ذلك مسشؤوولية
ا÷م-ي-ع ،آام Ó-أان ت-ك-ون السش-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة ن-ظ-يفة
نزيهة وششفافة وتع Èبحق عن سشلطة الششعب.

ألدول أŸتقدمة ،وهو ما يسضعى إأليه ،بحسضبه ،حزبه
ج -اه -دأ ألج -ل –ق -ي -ق -ه ول -يسس م-ن أج-ل أن-ت-خ-اب-ات
وهمية ،وأنتقد موسضى توأتي ‘ ذأت ألسضياق أحزأب
ألسضلطة ألتي تسضعى للوصضول إأ ¤أŸناصضب ألعليا
و–قيق ألÌأء وإأفقار ألشضعب ألذي يعت Èصضاحب
ألقرأر وألسضلطة معا ،مشضÒأ ‘ فحوى كÓمه إأ ¤أن
ولية أŸسضيلة عودتنا على صضنع أŸفاجآات ألنتخابية
وإأح -دأث أل-ت-غ-ي Òل-ي-خ-ت-م ك-ل-م-ت-ه ق-ائ :Ó-إأن ألشض-ه-دأء
ضض -ح -وأ ب -أاروأح -ه -م م-ن أج-ل أن ت-ق-ف أ÷زأئ-ر ع-ل-ى
قدميها وتسضودها ألعدألة وأŸسضاوأة ÿدمة للموأطن
وألوطن لذأ وجب أ◊فاظ عليها.

اŸسسيلة :عامر ناجح

الوحدة الوطنية أاولوية سسياسسية

لم Úالعام للحركة الششعبية ا÷زائرية
دعا ا أ
ع -م -ارة ب -ن ي -ونسس ،أامسسÃ ،دي -ن -ة ت-يسش-مسش-ي-لت
اŸواطن Úإا ¤اÙافظة على الوحدة الوطنية.
أضضاف بن يونسس خÓل تنشضيطه لتجمع شضعبي بدأر
أل -ث -ق -اف -ة «م-ول-ود ق-اسض-م ن-ايت ب-ل-ق-اسض-م» ب-أان «أŸوأط-ن
أ÷زأئ-ري ع-ل-ي-ه أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة من
خ Ó-ل أل -ع -م -ل ع -ل -ى م -ك -اف -ح -ة أ÷ه -وي -ة ك -ون -ن -ا ك -ل-ن-ا
جزأئريون».
أعت Èبأان «ألدÁقرأطية هي أ◊صضانة ألوحيدة ألتي
من شضأانها حماية ألبÓد ووقايتها من ألتدخل أألجنبي».
ك-م-ا دع-ا أألم Úأل-ع-ام ل-ل-ح-رك-ة ألشض-ع-ب-ي-ة أ÷زأئ-رية
أŸوأطن Úأ ¤أŸشضاركة بقوة ‘ ألنتخابات ألتشضريعية
أŸقبلة Ãا يسضاهم ‘ «إأعطاء ألشضرعية وأŸصضدأقية»

أل - -قضض - -اء ع - -ل - -ى «أل- -ت- -ج- -ارة
أŸوأزي - -ة» أل - -ت - -ي أع - -تÈه - -ا
«ب- -اÿط- -ر أل- -ك -ب Òأل -ذي ق -د
ي - -ه - -دد أق- -تصض- -اد وسض- -ي- -اسض- -ة
ألبÓد».
تطرق عمارة بن يونسس إأ¤
أل -ت -ح-دي-ات وأل-ره-ان-ات أل-ت-ي
ت- -ن- -ت- -ظ- -ر أ÷زأئ- -ر ب -ال -ن -ظ -ر
Óوضض - -اع أألم - -ن - -ي- -ة ع- -ل- -ى
ل --أ
أŸن - - - - - -اط- - - - - -ق أ◊دودي- - - - - -ة
وألتهديدأت أألمنية ألتي توأجه بÓدنا وعدم ألسضتقرأر
بليبيا ،دأعيا إأ ¤إأيجاد أ◊لول ألسضلمية لهذأ ألبلد بدون
ألتدخل أألجنبي.

تقاطعت ‘ دعوة اŸواطن Úإا ¤التصشويت بكثافة

«العزوف» هاجسس يؤورق اأ’حزاب

لحزاب السشياسشية التي دخلت ‘
تقاطعت ا أ
حملة انتخابية مبكرا ‘ ،الدعوة إاﬁ ¤اربة
سش- -ي- -اسش- -ة «ال- -ت -ي -ئ -يسس» ال -ت -ي أاراد ال -ب -عضس أان
يرسشخها ‘ الششعب ا÷زائري ،والتي كانت سشببا
رئ- -يسش- -ي- -ا ج- -ع- -ل- -ت- -ه ي- -ع- -زف ع -ن اŸشش -ارك -ة ‘
لمر كما هو ،بعد أان
النتخابات ،مفضش Óترك ا أ
فقد الثقة ‘ التغي.Ò

حياة  /ك.
دعت ﬂتلف أألحزأب سضوأء تلك ألتي لها وعاء
أنتخابي على غرأر أحزأب أألغلبية ‘ ألŸÈان ألذي
سض- -ت- -ن- -قضض- -ي ع- -ه- -دت- -ه ،أم ت- -لك أŸنضض- -وي- -ة –ت ل -وأء
أŸع - -ارضض - -ة ،إأ ¤ضض - -رورة ﬁارب - -ة سض - -ل- -وك أل- -ع- -زوف
ألن-ت-خ-اب-ي ،أل-ذي م-ي-ز ألسض-ت-ح-ق-اق-ات ألسض-ابقة ،وألذي
شضكل مادة دسضمة لدى ألبعضس ليسضتعملها ‘ ألتشضكيك ‘
ألعملية ألنتخابية.
هذه أŸرة يبدو وعي أألحزأب بضضرورة معا÷ة هذه
أŸسض -أال -ة ،ك -ب Òو ك -ب Òج -دأ ،وه -ن-اك أه-ت-م-ام ب-ال-غ م-ن

ط -رف-ه-ا ‘ ،أل-ب-حث ع-ن ك-ي-ف-ي-ة ج-لب أه-ت-م-ام أŸوأط-ن
بأاهمية ألنتخابات ألتشضريعية ،ألتي يختار من خÓلها
من Áثله ‘ أÛلسس ألشضعبي ألوطني ،ويحمل أنشضغالته
إأ ¤أ◊كومة ،من خÓل أألسضئلة وطلب تدخل وزرأء
ﬂتلف ألقطاعات ،لÓسضتجابة إأ ¤ما يتطلع إأليه ،ويؤوكد
أغلب رؤوسضاء أألحزأب من ﬂتلف ألتشضكيÓت على أن
ألنتخاب حلقة أسضاسضية ‘ أŸسضار ككل.
Óم Úألعام ◊ركة أإلصضÓح ألوطني في‹Ó
بالنسضبة ل أ
غويني ،فإانه دعا إأ ¤ألتنسضيق مع كل ألشضركاء ألسضياسضيÚ
م -ن أج -ل م -ع-ا÷ة وﬁارب-ة م-ا أسض-م-اه «ظ-اه-رة أل-ي-أاسس
وأل -ع -زوف» ع -ن أŸشض-ارك-ة ألشض-ع-ب-ي-ة ‘ ألسض-ت-ح-ق-اق-ات
أإلن-ت-خ-اب-ي-ة ،ب-ع-د أن أع-تÈه م-ق-دم-ة ل-ن-ج-اح أي ع-م-ل-ي-ة
سضياسضية وŸا له من أثر كب ‘ Òبناء مؤوسضسضات قوية
وذأت شضرعية ومصضدأقية –افظ عن ألوطن ومكتسضبات
ألشض - -عب ،وتسض- -اه- -م ب- -حسض- -ب- -ه ‘ إأسض- -ت- -ك- -م- -ال أŸسض- -ار
ألدÁقرأطي.
كما دعت أألمينة ألعامة ◊زب ألعمال ‘ خرجاتها
أألخÒة إأ ¤ضضرورة ﬁاربة سضياسضة ألتيئيسس ألتي يريد
ألبعضس غرسضها ‘ أ÷زأئريŸ ،Úا لها من تأاث Òعلى

قال بلعيد ،خÓل كلمة لهÃ ،ناسضبة أحتفال أ◊زب
ب -ال -ذك -رى أÿامسض -ة ل -ت -أاسض-يسض-ه ،ب-ق-اع-ة أألط-لسس ب-ب-اب
ألوأدي أن ألظرف ألرأهن يسضتدعي أليقظة وأ◊يطة من
أي خطر وموأجهة ألهزأت ألتي تعرفها ألبÓد ،مشضÒأ
إأ ¤أن أ◊لول ليسضت مسضتحيلة لتجاوز أŸشضاكل أ◊الية
وألبدأية بفتح حوأر حقيقي ب Úكل أ÷زأئري Úمبني
ع- -ل- -ى أل- -ث- -ق- -ة وألحÎأم أŸت- -ب- -ادل وم -ع ك -ل ألشض -رك -اء
ألسضياسضي Úدون إأقصضاء أو إأنكار أو أفكار مسضبقة.
أوضض -ح رئ -يسس ج-ب-ه-ة أŸسض-ت-ق-ب-ل أن ح-زب-ه ي-ؤوم-ن
باŸعارضضة أليجابية و ألعمل يدأ بيد حتى مع ألسضلطة
‘ سضبيل خدمة أ÷زأئر من خÓل ألنضضال من أجل تغيÒ
أŸفاهيم وألذهنيات وألتسضي ،Òوهو
غ Òمسضتعجل للوصضول إأ ¤ألسضلطة،
ك -ون -ه ي -ري -د ب -ن -اء صض-ف-وف-ه وي-ؤوسضسس
ل -ق -اع -دة وأرضض-ي-ة سض-ي-اسض-ي-ة شض-ع-ب-ي-ة
ن -ظ -ي -ف-ة ذأت أخÓ-ق ع-ال-ي-ة تسض-ت-م-د
ع -ق -ي -دت -ه-ا م-ن ب-ي-ان أل-ف-ا— ن-وف-مÈ
وشض- -رع- -ي- -ت- -ه -ا م -ن نضض -ال ألشض -ه -دأء
وأÛاهدين وكل من ضضحى من أجل
أل -وط -ن ،ت -ؤوسضسس ل-ل-ت-آازر ب Úأط-ي-اف
أÛت- -م- -ع ل أل- -ت- -غ- -ن- -ي ب -ال -وط -ن -ي -ة
وأŸتاجرة بها على حسضاب مصضلحة ألبلد.
أكد بلعيد أن جبهة أŸسضتقبل ل تريد ألوصضول أ¤
ألسضلطة على جثث أ÷زأئري ،Úبل نريد ألذهاب إأ¤
جمهورية ثانية ولكن ليسس على أنقاضس أ÷مهورية أألو¤
ألن -ه ‘ ك -ل أألح -وأل ه -ن -اك أم -ور أي -ج-اب-ي-ة و م-ك-اسضب
تسض -ت -دع -ي أ◊ف -اظ ع -ل -ي -ه -ا ‘ ك-ل أŸي-ادي-ن Ãا ف-ي-ه-ا
أل -ق -وأن ،Úف-ه-ن-اك م-ؤوسضسض-ات وب-ن-ي-ة –ت-ي-ة شض-ي-دت ،م-ا
يفرضس تثمينها ،ولكن ‘ أŸقابل لبد من إأعادة ألعتبار

لبناء أإلنسضان ألذي هو أسضاسس كل تنمية.
‘ هذأ أإلطار ،عاد بلعيد ليذكر من جديد بضضرورة
ألسض -ت-ث-م-ار ‘ أŸورد أل-بشض-ري ب-إاح-ي-اء أألخÓ-ق ل-ي-ك-ون
ألبناء على أسضسس صضلبة ،من خÓل إأتاحة ألفرصضة للنخبة
وإأشضرأكها ‘ ألعمل ألسضياسضي ،وحمل أإلطار أإلدأري
وأŸسضّير Ÿسضؤوولية مقاومته لكل ما من شضأانه أŸسضاسس
بأامن وأسضتقرأر ألبÓد ،ألن ألكوأدر أŸؤوهلة هي ألقاطرة
أ◊ق -ي -ق -ي -ة ألي ت -ن -م -ي -ة ب-ع-ي-دأ ع-ن ب-عضس أŸم-ارسض-ات
أŸثبطة كاÙسضوبية وألرشضوة و أ÷هوية ألتي ل تخدم
ل ألبÓد ول ألعباد.
ب -حسضب ب-ل-ع-ي-د ي-ك-م-ن أ◊ل ‘ ألŸÈان ب-اع-ت-ب-اره-ا
أل -ق -ب -ة أل -ت -ي “ث -ل ألشض -عب وم -ن ث -م لب-د م-ن أن ي-ك-ون
ألŸÈان -ي ÚأŸن -ت-خ-بÁ Úث-ل-ون ب-ال-ف-ع-ل صض-وت ألشض-عب،
مشضÒأ إأ ¤أنه ﬂطئ من يعتقد أن
مسضؤوولية ألنائب ‘ ألŸÈان سضهلة
ب- -ل ع- -ل -ى أل -ع -كسس ع -ظ -ي -م -ة وه -و
مسضؤوول أمام ألله وألشضعب وألتاريخ
وم- -ن ث -م لب -د أن ت -ك -ون أألصض -وأت
أŸع Èعنها حقيقية.
بخصضوصس برنامج أ◊زب ،قال
رئ-يسس ج-ب-ه-ة أŸسض-ت-ق-ب-ل أن-ه سض-يتم
طرح أفكار جديدة وتصضور جديد
يأاخذ بع Úألعتبار أŸشضاكل ألتي
تعا Êمنها أ÷زأئر Ãا فيها أزمة ألشضغل ألتي “سس
باÿصضوصس ألشضباب أ◊امل Úللشضهادأت أ÷امعية أإ¤
جانب قضضايا أخرى ورؤوية أسضتشضرأفية سضتوضضع ‘ خدمة
ألبلد.
باŸناسضبة أعطى بلعيد ،خÓل أ◊فل إأشضارة أنطÓق
ع -م -ل أإلذأع -ة أإلل -كÎون -ي -ة ل -ل -ح -زب وأل -ت -ي ق -ال أن-ه-ا
سضتسضاهم ‘ إأثرأء ألسضاحة أإلعÓمية باعتبار أنها أألول
من نوعها.

الŸÈان بحاجة إا¤
نواب قادرين على
تغي Òالذهنيات
واŸمارسشات

دعا اŸواطن Úللتصشويت وتفويت الفرصشة على أاعداء ا÷زائر

نششط Œمعا ششعبيا بتيسشمسشيلت ،بن يونسس:
للŸÈان أŸقبل ألذي سضتنبثق منه
حكومة ،بحسضب أألغلبية ألنيابية.
أشض- - -ار أ ¤أن «م- - -ق- - -اط- - -ع - -ة
ألسض-ت-ح-ق-اق-ات أŸق-ب-ل-ة أل-ت-ي ي-دعو
إأليها مسضؤوولون ‘ أحزأب معارضضة
ل -يسضت ب -ا◊ل ول -ك -ن -ه -ا سض-ت-ع-ق-د م-ن
وضض- -ع- -ن- -ا ألسض- -ي- -اسض -ي وألق -تصض -ادي
وألجتماعي» ،مضضيفا بأان «أ◊ل ‘
ألدÁقرأطية هو ألتصضويت».
كما دعا ذأت أŸتحدث أ◊كومة
إأ ¤إأجرأء إأصضÓحات ‘ أÛال ألقتصضادي من خÓل
إأيجاد حلول ناجعة Ÿشضكل ألعقار ألصضناعي وألسضياحي
وألفÓحي وكذأ إأصضÓح أŸنظومة ألبنكية ،إأضضافة إأ¤

١٧٢٥٨

الذكرى اÿامسشة لتأاسشيسس جبهة اŸسشتقبل ،بلعيد:

سسعاد بوعبوشش

إأذأ ك- -انت ألن- -ت- -خ- -اب -ات ع -اب -رة ف -إان أل -نضض -ال
مسضتمر ،وأل–اد من أجل ألنهضضة وألعدألة وألبناء
–ال-ف سض-ي-اسض-ي أسضÎأت-ي-ج-ي ج-دي-د ،يسض-م-ى على
أŸصضالح أ◊زبية ألضضيقة ،هي ألفكرة ألتي ركزت
عليها أألمينة ألوطنية أŸكلفة باŸرأة وأألسضرة
بحركة ألنهضضة سضامية خمري ،وأألمينة ألوطنية
ب-ج-ب-ه-ة أل-ع-دأل-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة م-ر Ëخروف ،وأألمينة
ألوطنية بحركة ألبناء ألوطني أسضمهان سضرموك‘ ،
Óطارأت
ك-ل-م-ة خÓ-ل أشض-غ-ال أŸل-ت-ق-ى أل-وط-ن-ي ل -إ
ألنسضائية أŸنعقد ،أمسس Ãتحف أÛاهد– ،ت
شضعار «أŸرأة دعامة أل–اد».
ل -ق-اء أل-ت-ح-ال-ف أ÷دي-د أل-ذي يضض-م ح-رك-تÚ
لخ-رى ،وي-ت-ع-ل-ق
ول -دت وأح -دة م-ن-ه-ا م-ن رح-م أ أ
لم-ر ب-ج-ب-ه-ة أل-ع-دأل-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة ،أل-ت-ي أسضسض-ه-ا
أأ
ألشضيخ عبد ألله جاب ألله ،بعد حركة ألنهضضة
لصض Ó-ح أل -وط -ن -ي ،إأ ¤ج -انب
لم ،ث -م ح -رك -ة أ إ
أأ
حركة ألبناء ألوطني ألتي أنضضمت إأ ¤مسضعى
أل–اد ،ألذي حمل تسضمية منبثقة من تسضميات
لح -زأب أل -ث Ó-ث -ة ،ي -ن -درج ‘ إأط -ار أل -ت -حضضÒ
أأ
لÓنتخابات ألتشضريعية من خÓل Œنيد عنصضر
ه- -ام ‡ث- -ل ‘ أŸرأة أل- -ت- -ي ف- -رضضت وج -وده -ا
ب -ال -نضض -ال ألسض -ي-اسض-ي ،ودع-م رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
مشضاركتها ‘ أÛالسس أŸنتخبة Ãوجب تعديل
جزئي مسس ألدسضتور ‘ ألعام . ٢٠٠٨
‘ ألسض -ي -اق ،أك -دت أألم -ي-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸك-ل-ف-ة
ب-اŸرأة وأألسض-رة ب-ح-رك-ة أل-ن-هضض-ة سض-ام-ي-ة خمري،

ألعدد
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ع- -م- -ل -ي -ة ألن -ت -خ -اب ،م -ن خ Ó-ل أل -ع -زوف أل -ذي ط -ب -ع
أإلسضتحقاقات ألسضابقة ،وهي ترأهن على وعي ألشضعب
أ÷زأئري باÿطر ألذي يحيط بالبÓد على ألصضعيد
أإلقليمي.
أما رئيسس أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية ،موسضى توأتي،
فإان ألرهان أ◊قيقي لهذأ أŸوعد ألنتخابي يتمثل،
بحسضبه ‘ ،مدى قدرة أألحزأب ألسضياسضية ،على إأقناع
أŸوأط- -ن Úب- -اŸشض- -ارك- -ة ب -ق -وة إلح -دأث أل -ت -غ -ي ،ÒعÈ
صض -ن -ادي -ق ألقÎأع وأخ -ت -ي -ار ‡ث -ل -ي -ه -م م -ن ب Úأفضض-ل
أÎŸشض -ح ،Úوه -ي أل-وسض-ي-ل-ة أل-ن-اج-ع-ة Ùارب-ة ظ-اه-رة
ألعزوف.
بالنسضبة لرئيسس حزب جبهة أ÷زأئر أ÷ديدة ألبديل
ج -م -ال ب -ن ع -ب -د ألسضÓ-م ف-إان أل-ع-زوف ألن-ت-خ-اب-ي ي-ع-د
تصضرف ينم عن عدم مبالة تامة بوضضعية ألبلد وعن
أıاطر ألتي توأجهها وهذأ أمر خط ،Òوهو ناجم عن
سضياسضة ألتيئيسس ألتي يريد ألبعضس ترسضيخها ‘ ذهنه،
وÙاربة هذه ألظاهرة نحتاج – بحسضبه – إأ ¤توجيه
ألشضعب أ÷زأئري أن ينخرط ‘ ألعمل ألسضياسضي ،و‘
ألعمل أ÷معوي ‘ إأطار قوأن Úأ÷مهورية.

غويني يثمن إاجراءات الداخلية وهيئة دربال لتطه Òقوائم الناخبÚ
لصشÓح الوطني في‹Ó
ثمن رئيسس حركة ا إ
لجراءات التي تقوم بها وزارة
غويني ،أامسس ،ا إ
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ية والهيئة الوطنية
العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات لتطه Òقوائم
ال- -ن -اخ -ب Úلضش -م -ان مشش -ارك -ة ق -وي -ة ،داع -ي -ا إا¤
لح-زاب السش-ي-اسش-ي-ة ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة لضش-مان
إاشش-راك ا أ
نزاهة وششفافية أاك.È

جÓل بوطي
أعت Èغويني أن إأجرأءأت ألدأخلية لتطه Òقوأئم
أل -ن -اخ -ب Úيضض -ف -ي ن -وع -ا م-ن ألشض-ف-اف-ي-ة ع-ل-ى أل-ع-م-ل-ي-ة
ألن-ت-خ-اب-ي-ة لخ-ت-ي-ار ن-وأب أل-غ-رف-ة ألسض-ف-ل-ى ،شض-هر ماي
ألقادم ،باإلضضافة إأ ¤أن ذلك Áثل جزءأ من أ÷هود
ألرأمية لضضمان مشضاركة قوية للموأطن Úوإأضضفاء نزأهة
أك Èلهذأ أŸوعد ألنتخابي ،مطالبا بإاشضرأك وأطÓع
أألحزأب ‘ هذه أإلجرأءأت.
أوضضح غويني ‘ ندوة صضحفية عقدها ،أمسسÃ ،قر
حركة أإلصضÓح بالعاصضمة على هامشس أجتماع رؤوسضاء
أŸكاتب ألولئية أن ‚اح ألنتخابات مرهون بنجاح
عمل هيئة عبد ألوهاب دربال ألتي نطالبها بتطبيق كافة
صضÓحياتها أıولة لتحقيق توأزن شضامل.
لدى حديثه عن هيئة دربال قال غويني« :نحن
مسض -ت -ع -دون “ام -ا ل -ل -ع -م -ل م -ع -ه -ا ،لضض -م -ان ف -وزن -ا ‘
تشضريعيات ماي ألقادم ،ألتي تعني ‚اح بناء مؤوسضسضات
رسض -م -ي -ة ق -وي -ة ب -ع -د ألن -ت -خ -اب -ات وذلك ل -ن ي -ت-أات-ى إأل
باŸشضاركة ألقوية للموأطن Úألذين يحتاجون إأ ¤توعية
أك Èمن طرف أألحزأب ألسضياسضية للتصضويت وأختيار
‡ثليهم بكل نزأهة.
كما أعت Èرئيسس حركة أإلصضÓح ألوطني أن ‚اح
أŸوع -د ألن -ت -خ -اب -ي يÎج -م أل -وع-ي وأ◊سس أ÷م-اع-ي
◊ماية ألبÓد من أıاطر ألتي –دق بها من أÿارج
وتسض- -ع- -ى ‘ ن- -فسس أل -وقت إأ ¤أسض -ت -ه -دأف ألسض -ت -ق -رأر
ألدأخلي وإأعادة أ÷زأئر إأ ¤مربع أŸأاسضاة ألوطنية.
خ-اطب غ-وي-ن-ي أط-رأف-ا  ⁄يسض-م-ه-ا ق-ائ« :Ó-ط-وي-نا

م -رح-ل-ة أŸأاسض-اة أل-وط-ن-ي-ة ن-ه-ائ-ي-ا ...ول Áك-ن أل-رج-وع
إأليها» ،مؤوكدأ أن جهات تسضعى إأ ¤إأعادة سضيناريو سضنوأت
أل-تسض-ع-ي-ن-ي-ات وأل-تشض-ك-يك ‘ ألن-ت-خ-اب-ات أل-قادمة «ألتي
نعتÈها مرحلة مهمة لتفويت ألفرصضة عليهم» ،قائÓ
نحن نبني مرحلة جديدة ول Áكن ألرجوع للورأء».
تسضعى حركة أإلصضÓح ألوطني ،بحسضب غويني ،أ¤
أŸشضاركة ‘ مشضروع بناء حضضاري للمجتمع لتحقيق
ن -هضض -ة ع -ل -ى ك-ل أŸسض-ت-وي-ات ،ق-ائ« :Ó-ون-ح-ن ك-أاح-زأب
سضياسضية مدعوون إأ ¤أŸشضاركة ‘ هذأ أŸسضعى من
خÓل –فيز أŸوأطن Úعلى مسضتوى ألقوأعد وﬁاربة
أل-ي-أاسس» ،مÈزأ أه-م-ي-ة مشض-ارك-ة ح-زب-ه ‘ أل-تشض-ري-ع-يات
ألقادمة ‘ أŒاه ألتوأفق مع كل أألحزأب.
دع- -ا غ- -وي -ن -ي إأط -ارأت ح -رك -ة أإلصض Ó-ح إأ ¤ب -ذل
›هودأت كبÒة على أŸسضتوى أÙلي لتفعيل أŸشضروع
أ◊ضضاري ألذي يعد أبرز أألسضباب ألتي جعلت أ◊ركة
تشضارك ‘ تشضريعيات ماي ألقادم ،مشضÒأ إأ ¤ضضبط
عقارب ألسضاعة للمشضاركة بقوة و–ضضÒأت وأسضعة عÈ
كل وليات ألوطن.
كما دعا غويني إأ ¤إأجرأء أ◊ملة ألنتخابية ‘ «جو
ن-ظ-ي-ف وشض-ري-ف يضض-ع أŸصض-ال-ح أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-بÓ-د ف-وق كل
ألعتبارأت ،موضضحا أنه ينبغي على أألحزأب أن تخوضس
غمار أ◊ملة ألنتخابية وأن تتنافسس فيما بينها لتقدË
ألÈأمج ألكفيلة بوضضع حد للمشضاكل ألتي يعا Êمنها
أÛتمع و–قيق ألتنمية ألوطنية ‘ شضتى أŸيادين ،ألن
ألعزوف عن ألتصضويت يؤوثر سضلبيا على ألبÓد.

لفافاسس» من خنششلة:
لول لـ «ا أ
السشكرت Òا أ

الدعوة للمشساركة والتغي Òالسسلمي

لول ÷بهة
دعا ،السشكرت Òا أ
ال -ق-وى الششÎاك-ي-ة ،ع-ب-د اŸالك
ب - -وشش - -اف - -ة ،خ Ó- -ل Œم - -ع ب - -دار
ال-ث-ق-اف-ة ع-لي سشوايحي بخنششلة،
م -ن -اضش -ل -ي ح-زب-ه ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى
سشÓمة الوحدة الوطنية والعمل
وال -ت -ك -اف -ل الج -ت -م -اع-ي ‘ ظ-ل
ال - - -وضش - - -ع - - -ي- - -ة الق- - -تصش- - -ادي- - -ة
والجتماعية ا◊رجة التي “ر
بها ا÷زائر.
كشضف بوشضافة ،خÓل هذأ أللقاء أŸنظم من طرف
فيدرألية أ◊زب ،أن برنامج «ألأفافاسس» خÓل أ◊ملة
ألنتخابية سضيتأاسضسس ،على دعوة ألشضعب للمشضاركة بقوة

وأعتماد ألدÁقرأطية ،ألطريقة
ألسض -ل -م -ي -ة ل -ل -ت -غ -ي Òوب-ن-اء دول-ة
ألقانون مهما كانت ألظروف.
أضض - - -اف ،أن أل- - -ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة
ألن- - -ت- - -خ- - -اب- - -ي- - -ة ،تشض - -ك - -ل لب
أل -دÁق -رأط -ي -ة ،وﬁط -ة ل-ب-عث
وزرع أألمل ب Úأ÷ميع وﬂتلف
أألطياف ألوأجب عليها ألتحلي
بروح أŸسضؤوولية ،وتوحد مصضالح
وأم - -ال أ÷زأئ- -ري ‘ Úأل- -ب- -ن- -اء
ألسضلمي للدولة أ÷زأئرية.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
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شسارك فيها عناصسر الجيشس الوطني الشسعبي

أآكثر من  ٧٢مليون دو’ر تحويÓت غير شصرعية للعملة آلصصعبة حملة تشصجير بحوضض سصد ويزرت لحمايته من آ’نجرآف
مدير المراقبة البعدية بالنيابة 8٩ :متعام Óوراء الجنح المالية

أاحالت مصسالح الجمارك إالى العدالة  362ملفا يتعلق بمخالفات الصسرف خÓل سسنة  2016حيث تشسمل تحويÓت غير شسرعية
للعملة الصسعبة تعادل  25ر 8مليار دينار (أاكثر من  72مليون دولر) ,حسسب ما كشسف عنه في حوار لواج مسسؤوول في الجمارك.

وكان عدد مرتكبي هذهه ألجنح ألمالية 89
م-ت-ع-ام Ó-ي-نشس-ط-ون ك-أاشس-خاصس معنوييين (85
شسركة) وأشسخاصس طبيعيين ( ,)4حسسب ما
أك -ده م -دي -ر أل -م -رأق -ب -ة أل -ب -ع -دي -ة ب -ال -ن -ي-اب-ة
بالمديرية ألعامة للجمارك ,محمود عودية.
وقد أسسفرت هذه ألمخالفات على غرأمات
بقيمة تفوق  41مليار دينار.
وحسسب نفسس ألمسسؤوول ,عرفت ألمخالفات
أل -خ -اصس -ة ب-ال-ت-ح-وي-ل غ-ي-ر أل-مشس-روع ل-رؤووسس
أأ’م -وأل أن -خ -ف-اضس-ا «م-حسس-وسس-ا ف-ي « 2016
نظرأ لمختلف أإ’جرأءأت ألمتخذة من طرف
ألحكومة خÓل ألسسنوأت أأ’خيرة.
في هذأ ألصسدد أشسار نفسس ألمسسؤوول إألى أنه
تم تسسجيل  547مخالفة تخصس ألتحويل غير
ألمشسروع للعملة ألصسعبة أرتكبها  140متعامل
( 131شس- -رك -ة و  9أشس-خ-اصس ط-ب-ي-عية) وألتي
أسس-ف-رت ع-ن-ه-ا غ-رأم-ات ت-ت-ج-اوز ق-ي-م-ت-ها 41
مليار دينار.
وبلغت قيمة أأ’موأل ألمسسجلة في هذأ ألنوع
من ألمخالفات ألمتعلقة بالصسرف  14مليار
دينار في ( 2015حوألي  127مليون دو’ر).
وع -ن سس -ؤوأل ح -ول أل-وسس-ائ-ل أل-مسس-ت-ع-م-ل-ة م-ن
ط -رف ه -ؤو’ء أل -م -ت -ع -ام -ل -ي -ن ل -ل-ت-ح-وي-ل غ-ي-ر

ألقانوني لرؤووسس أأ’موأل بالعملة ألصسعبة نحو
ألخارج ,أكد ألسسيد عوديه أن تضسخيم ألقيمة
ألجمركية ألمصسرح بها لدى أ’سستيرأد ’ تزأل
أهم أأ’سساليب ألمسستعملة.
وأضساف أيضسا أنه هناك أيضسا طريقة تخفيضس
أل-ق-ي-م-ة أل-ج-م-رك-ي-ة أل-ح-ق-ي-ق-ي-ة أل-مصس-رح ب-ها
عندما يتعلق أأ’مر بعمليات تصسدير ,وكذلك
عدم أسستعادة ألمبالغ ألمالية بالعملة ألصسعبة
أل -خ -اصس -ة ب -ال-م-وأد أل-مصس-درة ب-اإ’ضس-اف-ة إأل-ى
ألتحويل ألمزدوج لنفسس ألسسلع.
ل - -ك- -ن-حسسب ن- -فسس أل- -مسس- -ئ- -ول -سس- -اه- -مت
أإ’ج -رأءأت أل -م -ت -خ -ذة م -ن ط-رف أل-ج-م-ارك
وبنك ألجزأئر في ألتقليل وبصسفة «معتبرة»
من بعضس ألمخالفات ألخاصسة بالتحويل غير
ألمشسروع .وفي هذأ ألصسدد ,أشسار لعمليات
أ’سس-ت-ي-رأد أل-وه-م-ي-ة وت-ح-وي-ل أل-عملة ألصسعبة
مقابل سسلع بدون قيمة تجارية (رمل وأحجار
ون -ف -اي -ات أأ’ل -بسس -ة  )...ت -ت -رك م -ه -م -ل -ة ف-ي
أل -م -ن -اط -ق ت-حت أل-م-رأق-ب-ة أل-ج-م-رك-ي-ة وك-ذأ
أل -ف-ات-ورة أل-م-زدوج-ة أل-ت-ي ي-ق-وم م-ن خÓ-ل-ه-ا
أل -مسس -ت -ورد أل -م -خ -ال -ف ب-ت-ق-دي-م ف-ات-ورة ج-د
مضسخمة للبنك لتحويل أكثر للعملة ألصسعبة
لكن يقدم للمصسالح ألجمركية فاتورة مخفضسة

لدفع أقل ما يمكن من ألرسسوم ألجمركية.
و يعمد ألمتعاملون ألذين يلجئون لهذأ ألنوع
م -ن أل -م-م-ارسس-ات غ-ي-ر أل-ق-ان-ون-ي-ة إأل-ى إأنشس-اء
«شس-رك-ات وه-م-ي-ة» ف-ي أل-خ-ارج خصس-وصس-ا ف-ي
أل-ب-ل-دأن أل-م-ع-روف-ة ب-ك-ون-ه-ا مÓ-ذأت ضس-ريبية
ح -يث ي -ح -ررون ف-ات-ورأت مضس-خ-م-ة لسس-ل-ع-ه-م
أل-مسس-ت-وردة .و م -ن أإ’ج -رأءأت أل -م -ت -خ-ذة
لمحاربة هذه ألممارسسات يذكر ألسسيد عودية
وضسع برنامج ألقيمة ألمحددة ألموجه لبعضس
أأ’صس -ن -اف م -ن ألسس-ل-ع ووضس-ع ق-اع-دة ب-ي-ان-ات
ل-ل-ق-ي-م-ة أل-مصس-رح ب-ه-ا ل-لسس-ل-ع و أل-م-وأد و ك-ذأ
ألتوأصسل بقوأعد بيانات «رويترز» للتعامÓت
أل -دول -ي -ة أل -م -ت -ع -ل-ق-ة ب-السس-ل-ع أل-م-ت-دأول-ة ف-ي
ألبورصسات و كذلك ألنقل ألبحري و أإ’مضساء
ع-ل-ى أت-ف-اق-ي-ة أل-مسس-اع-دة أل-م-ت-ب-ادل-ة أل-دولية
(إأتفاقية لتبادل ألمعلومات).
ك -م -ا ت -م أت -خ-اذ إأج-رأءأت أخ-رى م-ع ج-م-ع-ي-ة
أل -ب -ن-وك و أل-م-ؤوسسسس-ات أل-م-ال-ي-ة ك-وضس-ع رب-ط
إأل-ك-ت-رون-ي يسس-م-ح ب-ال-ول-وج ل-ق-وأع-د أل-ب-ي-انات
ألتابعة للطرفين و كذأ ألعمل بالتوطين ألقبلي
ألبنكي أإ’لكتروني ألمسسبق.
لكن حتى و لو سسمحت هذه أإ’جرأءأت بوضسع
حد لبعضس أنوأع تهريب ألعملة ألصسعبة توأصسل
مصس -ال -ح أل -ج -م -ارك تسس -ج -ي -ل أل -م -خ -ال -ف -ات
أل -م -ت -ع -ل -ق-ة ب-تضس-خ-ي-م أل-ف-وأت-ي-ر حسسب ن-فسس
ألمسسؤوول.
«وعلى غرأر كل أإ’دأرأت ألجمركية في ألعالم
فإان ألمديرية ألعامة للجمارك توأجه دوما
ظ -اه -رة أل -ت-ه-ريب أل-ت-ي ’ ي-ع-ود أسس-ت-م-رأره-ا
م-ب-اشس-رة إأل-ى ن-ج-اع-ة أإ’م-ك-ان-ي-ات أل-مسس-خ-رة
لمحاربتها» حسسبه.
«وبخصسوصس تضسخيم ألفوأتير لدى أإ’سستيرأد
و نظرأ لتقلبات أأ’سسعار في أأ’سسوأق ألدولية
فيبقى من ألصسعب ألتحقق من أأ’سسعار ألتي
ت-م دف-ع-ه-ا ف-ع-ل-ي-ا م-ق-اب-ل أل-م-وأد أل-مسس-توردة»
يضسيف نفسس ألمسسؤوول.
و حسس-ب-ه ف-إان مصس-ل-ح-ة أل-م-ه-رب-ي-ن ت-ك-م-ن في
ألفرق بين سسعر ألصسرف ألرسسمي للدينار و
سسعره في ألسسوق ألموأزية حيث «يشسجع هذأ
ألفارق ظاهرة تهريب ألعملة ألصسعبة».

رئيسس لجنة الصسيد البحري ،حسسين بلوط:

آلصصيد بالمتفجرآت يهدد آلثروة آلسصمكية
أكد رئيسس أللجنة ألوطنية للصسيد ألبحري
حسسين بلوط ،أن نشساط ألصسيد بالموأد
أل -م -ت -ف -ج -رة (أل-دي-ن-ام-يت) أخ-ذ أب-ع-ادأ
مقلقة في ظل ألعدد ألقليل من ألموأنئ
أل -ت -ي ت -ح -ت -رم أل -ت -ن -ظ -ي -م أل -ذي ي -م-ن-ع
أسستعمال ألمتفجرأت و يلزم با’متثال
للرأحة ألبيولوجية.
ومن بين  33ميناء صسيد على ألمسستوى
أل- -وط- -ن- -ي ,ه- -ن -اك  5م -وأن -ئ ف -ق-ط
(ألجزأئر ,بجاية ,جيجل ,سسكيكدة,
أل-ط-ارف) ي-ح-ت-رم ف-ي-ه-ا أل-تنظيم يوضسح
بلوط خÓل لقاء حول ألموأرد ألصسيدية
نظمه أ’تحاد ألعام للتجار وألحرفيين
ألجزأئريين« .كل موأنئ ألصسيد تقريبا
ألمتوأجدة على ألسساحل ألغربي -من
ب - -وه - -ارون (ت - -ي - -ب - -ازة) إأل- -ى أل- -غ- -زوأت
(ت-ل-مسس-ان) -تسس-ت-ع-م-ل ف-ي-ه-ا أل-ديناميت
ألتي تولد تأاثيرأت سسلبية على ألمخزون
أل-ح-ي-وي ل-ل-م-وأرد ألصس-ي-دي-ة» ي-ؤوكد هذأ
ألخبير ألذي دعا ألسسلطات ألعمومية
إأل-ى ت-ط-ب-ي-ق أل-ق-ان-ون ألسس-اري أل-م-فعول
بحزم .و ما هو أكثر خطورة أيضسا
وجود قرأبة  10آأ’ف طن من ألنفايات
أل- -ط- -اق- -وي- -ة (زيت أل- -وق- -ود ,أل- -زي- -وت
ألصس-ن-اع-ي-ة  )...أل-ت-ي ت-رم-ى سس-ن-وي-ا في
ألمياه ألسساحلية ,في حين أن  1طن من
ألنفايات يمكن أن يلوث مسساحة 100
هكتار من ألمياه في أعالي ألبحار.
وف - -ي ه - -ذأ أإ’ط- -ار أف- -اد أن  120ألف
سسفينة لنقل ألمنتجات ألطاقوية تعبر
سس- -ن -وي -ا ع -ب -ر ح -وضس أل -ب -ح -ر أأ’ب -يضس
أل-م-ت-وسس-ط وت-ط-ل-ق ك-م-ي-ات م-ع-تبرة من
زيت ألمحركات .و أبدى بلوط أيضسا
مخاوفه من كميات ألمبيدأت ألمخزنة
حاليا على مسستوى ألو’يات ألسساحلية
وألتي بلغ حجمها  190طنا مؤوكدأ أنها
تمثل خطرأ رئيسسيا على ألبيئة ألبحرية.
وف- -ي ت- -ط- -رق- -ه لصس -ي -د أل -م -رج -ان ف -ي
ألسسوأحل ألشسرقية للبÓد خاصسة منها

و’ي- - -ة أل - -ط - -ارف ,أشس - -ار إأل - -ى وج - -ود
تجاوزأت خطيرة وأنتهاكات للقانون في
ظ - -ل ع - -دم أح - -ت - -رأم ف - -ت - -رة أل - -رأح- -ة
أل - -ب - -ي - -ول - -وج - -ي - -ة وت- -ج- -اوز أل- -حصسصس
أل-مسس-م-وح-ة م-ن ط-رف م-دي-ري-ة ألصسيد
بالو’ية.
و ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إان-ت-اج أأ’سس-م-اك ,ق-ال
ب -ل -وط أن -ه ’ ي -ت -ع -دى ح -ال -ي-ا  72ألف
طن/ألسسنة.
ودع -ا أل -م -ت -ح -دث إأل -ى أ’سس-ت-ث-م-ار ف-ي
ألقطاع لتخفيضس فاتورة ألوأردأت من
أأ’سسماك قائ « :Óلقد وصسلنا في فترة
ماضسية إألى أسستيرأد حوألي  600ألف
ط -ن م -ن أأ’سس -م-اك ,وه-ي ف-ات-ورة ج-د
ث -ق -ي -ل -ة ,ي -م-ك-ن أن نسس-ت-ث-م-ر ل-ت-حسس-ي-ن
ألشس -ع -ب-ة م-ن خÓ-ل أل-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ب-ن-اء
ألسسفن (قوأرب وموأنئ ألصسيد ألبحري)
وألتكوين».

قتيل وجريحان
في حادث مرور بإاغرم

ت- -وف- -ي ،أمسس ،شس- -خصس وأصس- -يب آأخ- -ري- -ن
بجروح ،بمنطقة إأغرم ببلدية توجة ،وذلك
على إأثر أنحرأف سسيارة عن مسسارها ،في
ح-دود ألسس-اع-ة ألسس-ادسس-ة صس-ب-اح-ا ،ب-ع-دم-ا
فقد ألسسائق ألسسيطرة على مركبته.
و ب -حسسب أل -م Ó-زم ح -ك -ي-م ل-ط-رشس ،م-ن
ألحماية ألمدنية ،فإان هذأ ألحادث أأ’ليم
ج -اء إأث -ر أن -ح -رأف سس-ي-ارة م-ن ن-وع ‘ف-اب-ي-ا
سس -ودأ‘ ع -ن مسس -اره -ا ،وك -انت ت -ق -ل أرب-ع-ة
شسباب ،توفي أحدهم بعين ألمكان ،فيما
نقل أآ’خرون إألى مصسلحة أ’سستعجا’ت
ألتابعة للمركز أإ’سستشسفائي ألجامعي خليل
عمرأن.
بجاية :ب  /ت

أط -ل -قت م -ح-اف-ظ-ة أل-غ-اب-ات ل-و’ي-ة م-عسس-ك-ر
أمسس ،ح -م -ل -ة تشس -ج-ي-ر وأسس-ع-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ح -وضس سس -د وي -زغت ب -وأدي أل -ت -اغ-ي-ة  ،ع-ل-ى
مسساحة  5أ’ف هكتار من أصسل ألمسساحة
أإ’جمالية للحوضس ألمقدرة بـ 48ألف هكتار ،
سس -ي -ت -م تشس -ج -ي -ره -ا مسس -ت-ق-ب Ó-وف-ق ب-رن-ام-ج
محافظة ألغابات للتشسجير ،
حيث عرفت حملة ألتشسجير مشساركة ’فتة
ل -ع -ن -اصس-ر أل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي أل-ت-اب-ع-ة
للقطاع ألعسسكري ألعملياتي لمعسسكر ألذين
أعتادوأ على ممارسسة مثل هذه ألنشساطات
ألمفيدة للبيئة  ،كما تميز حضسورهم ألقوي
با’نضسباط في تنفيذ هذه ألمهمة و موأصسلتها
ل-غ-اي-ة أسس-ت-ك-مال غرسس  5أ’ف شس-ج-ي-رة م-ن
صسنف ألصسنوبر ألحلبي  ،مما سسيكون عامÓ
لنجاح حملة ألتشسجير هذه ألتي تعد أيضسا

أم -ت -دأدأ ل -ل -ح -م Ó-ت ألسس -اب -ق-ة أل-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا
مؤوسسسسة ألجيشس في ألسسنة ألماضسية بشسعار :
شسجرة لكل موأطن و وفر لها  40مليون شسجرة
على ألمسستوى ألوطني وفق ما أشسار إأليه قائد
ألقطاع ألعسسكري بمعسسكر .
من جهته محافظ ألغابات للو’ية ألسسيد قليل
لقمان  ،ذكر لـ»ألشسعب» أن حملة ألتشسجير
ألمنظمة أمسس تهدف إألى حماية حوضس سسد
وزي -غت م -ن أل -ت -وح -ل و وق-اي-ت-ه م-ن أن-ج-رأف
أأ’ت -رب -ة  ،و ب -ال -ت-ال-ي أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-م-وأرد
أل-م-ائ-ي-ة ل-لسس-د  ،مشس-ي-رأ أن ع-م-ل-ي-ة أل-تشس-جير
سس -ت-ت-وأصس-ل ف-ي أأ’ي-ام أل-م-ق-ب-ل-ة ل-ت-مسس ب-اق-ي
أحوأضس سسدود ألو’ية و أأ’حوأضس ألمتدفقة
لحمايتها من أنجرأف ألتربة .
معسسكر :أام الخير.سس

لمواج بميناء سستورة
الضسحية كان يهم بأاخذ صسورة« سسلفي » مع ا أ

طوآرئ للعثور على جثة آلغريق
لليوم آلثالث بسصكيكدة

يوأصسل غطاسسو ألحماية ألمدنية بسسكيكدة،
وحرأسس ألسسوأحل لليوم ألثالث عملية ألبحث
ع -ن ج -ث -ة أل -غ -ري -ق أل -ت -ي ف -ق -دت ب -الشس-اط-ئ
أل -عسس -ك -ري ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-ورن-يشس سس-ط-ورة،
ح -يث سس -ق -ط ف-ي أع-م-اق أل-ب-ح-ر ،ف-ت-ق-اذف-ت-ه
أأ’موأج ألهائجة ألتي فاق علوها  05أمتار ،و
فور تلقي ألمصسالح أأ’منية بÓغا بالحادثة تم
أ’نتقال إألى عين ألمكان وتم تحرير محضسر
ب -ال -وأق-ع-ة ل-م-ب-اشس-رة
أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات أأ’ول-ية
ل - -م - -ع - -رف - -ة ه- -وي- -ة
ألضس-ح-ي-ة ،أل-ذي كان
ب- - -م- - -ف- - -رده أث- - -ن - -اء
ألسس- - - -ق - - -وط ،حسسب
شس- - - -ه- - - -ود ع- - - -ي - - -ان
ل- -م- -وأط -ن -ي -ن ك -ان -وأ
م- - -اري- - -ن ب- - -م - -وق - -ع
أل- -ح- -ادث ،وم- -ن ث -م
كشسف مÓبسسات هذه ألحادثة أأ’ليمة ،ويرجح
وف- -ق مصس- -ادر أم- -ن- -ي- -ة أن أل- -غ- -ري- -ق ي -ت -ع -ل -ق
بالشساب»خ.ع»  22سسنة ،من منطقة «كسسار «
بحي ألزفزأف ،خرج يوم ألحادث ولم يعد
للمنزل.
فالحادث مؤولم ،وترأجيديا بكورنيشس سسطورة،
تأالم له كل من سسمع بالحدث وطريقة موت
ذلك ألشساب ألذي أرأد أن يأاخذ مع ألموج
أل -ع -ات -ي صس -ورة «سس -ي-ل-ف-ي» ل-ي-ج-د ن-فسس-ه ب-ي-ن
أحضسان أموأج ألبحر ،تأاخذه إألى بارئه.
أنه ألهوسس بأاخذ صسور سسيلفي ألذي أسستفحل
بأاوسساط فئات ألمجتمع ،إأ’ أن هذه ألمرة
كانت جد مؤولمة ،فموأطني سسكيكدة سسارعوأ
إأل -ى ألشس-اط-ئ « أل-عسس-ك-ري» ل-ي-ل-ت-مسس-وأ ح-ج-م
ألمأاسساة ألتي وقعت على أهل ألضسحية ألذي ’

ي -ت-ج-اوز  22سس- -ن- -ة ،ك -ان ي -ري -د أخ -ذ صس -ورأ
Óموأج ،إأ’ أن أ’ضسطرأب ألجوي أأ’خير
ل أ
كان « قاسسيا» ،ولم يترك له ،و’ لمن شساهد
ألسسقوط ألمميت أن يكونوأ له عونا ،فاأ’موأج
كانت تتÓطم بقوة بالصسخور.
وقد أكد بعضس ألبحارة ألعاملين على مسستوى
م -ي -ن -اء سس -ط -ورة ل -لصس -ي -د أل-ب-ح-ري ،ل-ج-ري-دة
«ألشسعب» أنه من ألمسستحيل أنقاد ألضسحية
أث-ن-اء ه-ي-ج-ان أل-ب-حر وفي
ت -لك أل -ظ-روف ،خصس-وصس-ا
وأن أأ’م- - - -وأج ت- - - -خ - - -طت
ألشساطئ إألى ألطريق ،كما
أن ألشس- -اط -ئ ب -ه صس -خ -ور،
مما يجعل سسقوط ألشساب
مميتا في كل ألحا’ت.
وق - -د أن - -تشس - -لت مصس- -ال- -ح
ألحماية ألمدنية في حدود
ألسساعة ألتاسسعة وألنصسف،
من يوم ألجمعة ،جثة شساب عثر عليها بالمكان
ألمسسمى «ألمفرغ» بشساطئ كاف فاطمة ألتابع
لبلدية أبن عزوز أقصسى شسرق ألو’ية  ،ألجثة
لشسخصس من جنسس ذكر مجهول ألهوية وفي
ح -ال -ة م -ت -ق-دم-ة م-ن أل-ت-ع-ف-ن ،ت-م ن-ق-ل-ه-ا إأل-ى
مصس -ل -ح-ة ح-ف-ظ أل-ج-ثث ب-مسس-تشس-ف-ى ع-زأب-ة،
رج -حت ف -ي ب -دأي -ة أأ’م -ر أن ت -ك -ون ل -غ -ري -ق
ألشس -اط -ئ أل -عسس -ك -ري ،إأ’ أن دلك أسس -ت -ب-ع-ده
أل-ط-ب-يب أل-م-ع-اي-ن ل-ل-ج-ث-ة ،أ’ن-ه-ا حسسب نفسس
ألمصسدر ،تعود أ’كثر من  10أيام وجدت في
حالة متقدمة من ألتحلل ،إأضسافة إألى أرأء
بعضس ألبحارة كون ألمسسافة بعيدة ومن ثم
مسستحيل أن تقطع ألجثة كل هذه ألمسسافة في
بضسع سساعات .
سسكيكدة :خالد العيفة

لنسساني والتضسامني:
لترسسيخ العمل ا إ

جمعية «آفاقى » تطلق حملة للتبرع بالدم بأاوز’ن
أطلقت ،أمسس ،جمعية ‘آأفاق‘ ،حملة للتبرع بالدم بالعيادة متعددة ألخدمات بأاوز’قن ،وذلك بهدف ترسسيخ ألعمل
أإ’نسساني وألتضسامني لدى ألموأطنين ،و مسساعدة ألفئات ألتي هي في حاجة ماسسة إألى هذه ألمادة ألحيوية ،على
غرأر ضسحايا حوأدث ألمرور ومرضسى ألمسستشسفيات.
و حسسب علي عبد ألعالي ،عضسو بالجمعية،لـ‘ألشسعب‘‘ ،تم تسسخير كل ألوسسائل ألمادية وألبشسرية ،وهذأ بالتنسسيق
مع ألهيئات ألمختصسة ،إ’نجاح هذه ألعملية أإ’نسسانية وإأجرأئها في أحسسن ألظروف ،حيث تهدف إألى جمع أكبر
عدد ممكن من أكياسس ألدم ،للرفع من مخزون بنك ألدم بالمركز قصسد ألمسساهمة ألفعلية ،في مختلف
ألمبادرأت ذأت ألطابع أإ’نسساني ألتضسامني ،بهدف ألتكفل بانشسغا’ت ألموأطنين خاصسة ضسحايا حوأدث ألمرور،
وفئة ألمرضسى ممن هم في أمسس ألحاجة لهذه ألمادة ألحيوية‘.
ومن جهتهم أكد بعضس ألمتبرعين ومن بينهم عياشسي أحمد ،أن ألهدف من هذه ألعملية هو دعم بنك ألدم وإأنقـاذ
أأ’روأح من ألمرضسى ،وكذأ ضسحايا حوأدث ألمرور من جهة ،ومن جهة أخرى فإان مثل هذه ألنشساطات أإ’نسسانية،
أصسبحت تقليدأ رأسسخا لدى ألمتبرعين ألدأئمين ،حيث تدخل في إأطار ألتكافل وتعزيز روح ألتضسامن بين أفرأد
ألمجتمع ،خاصسة أنه ’ يوجد من هو في منأاى من ألتعرضس للحوأدث أو أإ’صسابة باأ’مرأضس ألتي تتطلب توفير
بجاية :بن النوي توهامي
ألدم‘ .

أأ’حد  ١٢فيفري  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ١٥جمادى أأ’ولى  ١٤٣٨هـ
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أادعو إا ¤اŸشساركة الواسسعة ’حداث
 äالتغي ـ Òالـ ـ ـذي نناضس ـ ـ ـل م ـ ـ ـ ـن أاجل ـ ـ ـه

@ نطــــــــــــــــالب بإابعــــــــــــــــاد تأاثــــــــــــــــ““ ÒإŸــــــــــــــــال““ على إلعمليــــــــــــــــة إ’نتخابيـــــــــــــــــة
’شسخاصس
’ولويــــــــــــــــة لتزكيــــــــــــــــة إلÈإمــــــــــــــــج بــــــــــــــــد’ من إ أ
@ نعمل علــــــــــــــــى إعطاء إ أ

إعت Èإلسسيد موسسى توإتي ،رئيسس إ÷بهة إلوطنية إ÷زإئرية إن تشسكيلته إلسسياسسية توجد حاليا ‘ صسميم إŸنطق إ’نتخابي ،وهذإ من خÓل إلتوإصسل
’سسبوعي مع إŸناضسل ‘ ÚإŸيدإن بوإسسطة إلندوإت إلقاعدية باسسدإء تعليمات صسارمة من أإجل موإكبة هذإ إ◊دث وإ’سسرإع ‘ إعدإد إلقوإئم وإلتقرب من إلقيادة
إ أ
للحصسول على كل ما يلزم من توجيهات بخصسوصس إÿطوط إلعريضسة للÈنامج إŸعد لهذإ إلغرضس ،وكذلك إ’سسÎإتيجية إŸتبناة خÓل إ◊ملة إ’نتخابية
’ك Ìإسستقطابا
بتزويدها بتوجهات تعتمد على إ’قناع خاصسة ،كون إŸوعد إلقادم يتطلب إلكث Òمن إ◊ضسور إŸيدإ Êكالعمل إ÷وإري إلذي يبقى إلنشساط إ أ
للناخب ‘ .Úهذإ إ◊ديث تناولنا مع إلسسيد توإتي جملة من قضسايا إلسساعة لها عÓقة مباشسرة با’نتخابات إلتشسريعية إلقادمة.

أجرى أ◊وأر :جمال أوكيلي
@«إلشسعب““ :باقÎإب إŸوعد إ’نتخابي،
م- -اه- -ي إل- -ت- -وج- -ه- -ات إلسس- -ائ- -دة ‘ إŸشس -ه -د
إلسس - -ي- -اسس- -ي ،ع- -ل- -ى ضس- -وء إل- -تصس- -ري- -ح- -ات
إلصس - -ادرة ه - -ن - -ا وه - -ن- -اك ح- -ول إل- -دع- -وة
Óح-زإب بضس-رورة إŸشس-ارك-ة
إ÷م -اع -ي -ة ل  -أ
وإلذهاب إ ¤صسناديق إ’قÎإع؟
@@ موسسى توإتي :أعتقد جازما بأان ألفعل
أ’نتخابي يعد سسلوكا حضساريا ‘ أعلى قمته
يتوجه نحو أرسساء قوأعد تسسي Òشسؤوون ألعامة من
ألناسس على أك Ìمن صسعيد ،وهذأ Ãنح ألثقة
Ÿمثلي ألشسعب ‘ نقل أنشسغا’ته أŸلحة أ¤
أطار نظامي تطرح فيه كل ألقضسايا ﬁل تسساؤول
هؤو’ء دون أن ننسسى ألبعد ألتشسريعي ‘ أعدأد
ألقوأن Úلضسبط ألظوأهر ألسسياسسية وأ’قتصسادية
وأ’جتماعية وألثقافية.
نرى بأان ألعملية أ’نتخابية لها د’’ت عميقة
تهدف فيما تهدف أ ¤تزكية ألÈأمج وأضسفاء
عليها ألطابع ألتنافسسي أ◊اد ألذي يأامل كل قادة
ألرأي أن يعود بالفائدة على أ◊زب من خÓل
ألقدرة على ألتوأصسل مع أآ’خر ،وكذلك أكتسساب
أŸزيد من أأ’صسوأت.
ه-ك-ذأ ف-ن-ح-ن ‘ أ÷ب-ه-ة أل-وط-ن-ي-ة أ÷زأئ-رية
نتبنى نظرة مغايرة ‘ ،ألعمل ألسسياسسي نسسعى
لتبليغها من خÓل نشساطنا أŸيدأ Êوجوهر هذه
أÿيارأت ألسسياسسية هو أعادة ألسسلطة للشسعب..
و‡ارسسة أ◊كم باسسمه وألسسماح له بقول كلمته،
و‘ مقابل ذلك تثبيت قيم بيان أول نوفم ،Èمنها
ب -ن -اء دول -ة أل -ع -دأل -ة أ’ج -ت -م -اع-ي-ة .أل-ي-وم ن-ح-ن
م- -دع- -وون ’سسÎج- -اع ري- -ادة أ÷زأئ- -ر ‘ ›ال
أأ’دأء أل -دÁق -رأط -ي ب -اث -رأء أ◊ي -اة ألسس -ي-اسس-ي-ة
با’نفتاح أك Ìعلى ألشسعب.

@ م -اه -و خ -ط -اب إ◊زب إŸسس -ت -ع -م -ل خ Ó-ل
إ◊م -ل -ة إ’ن -ت -خ -اب -ي -ة وإلÈن -ام -ج إŸع -د ل-ه-ذإ
إلغرضس؟

@@ جوهر منطلقاتنا ألفكرية هي ألدفاع عن
أل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة وأŸك-تسس-ب-ات أÙق-قة بصسفة
عامة يضساف أ ¤كل هذأ ثوأبت أخرى كالعدألة
أ’جتماعية وأŸسساوة وتكافؤو ألفرصس .فمن يريد
ألعمل معنا عليه أن يجعل من مبدأ ألتغي Òمن
أول -وي -ات -ه وه -ذأ م -ا ن-ع-تÈه ‘ أدب-ي-ات-ن-ا ب-ال-ث-ورة
ألسسياسسية ألتي تعيد ألسسلطة للشسعب.
@ ع -ل -ى ضس -وء Œارب -ك -م إلسس -اب-ق-ة إŸت-ع-ل-ق-ة
باŸشساركة ‘ جميع إŸوإعيد إ’نتخابية ،كيف
’خطاء؟
تقيمون ذلك حتى ’ تتكرر نفسس إ أ

تدعون إ ¤إŸشساركة إلوإسسعة ‘ إ’نتخابات
إلتشسريعية إلقادمة ،ماذإ تقصسدون بذلك؟

@@ هذه ألدعوة أعتÈها فرضسا للذأت من
أج - -ل ق - -ول ك - -ل - -م- -ة أ◊سس- -م ع Èأل- -ذه- -اب أ¤
ألصسناديق وعدم ترك أآ’خر يحل ﬁل أŸوأطن
وعلى كل وأحد أن يتحمل مسسؤووليته أن أهتدى
أ ¤هذأ أÿيار ‘ .هذأ أ’طار ،فإان مفهومنا
لÓنتخابات أنها ثورة سسلمية من أجل ألتغيÒ
أسس -اسس -ه-ا ألÈأم-ج أŸط-روح-ة ،و‘ م-ق-اب-ل ذلك
ألزأم حامليها على تطبيقها ،وأي أخÓل ‘ هذأ
@ ك-ي-ف ت-رون إل-ف-ع-ل إ’ن-ت-خ-ابي إلقادم ألشسأان فإان عوأقب ذلك سستكون ظاهرة للعيان
على ضسوء إلتجربة إلتي إكتسسبتها إ÷بهة ل -ذلك ف -إان أŸسس-ؤوول-ي-ة ت-ف-رضس ن-فسس-ه-ا ب-ق-وة ‘
إل -وط -ن -ي -ة إ÷زإئ -ري -ة م -ن خÓ-ل ت-ع-اقب صسناعة أŸوقف ألÓئق ألرأمي أ ¤ترك صسوت
إŸشساركات ‘ إ’سستحقاقات إلسسابقة؟
ألناخب هو ألسسيد.

@@ علينا أن نعمل جاهدين على أبعاد ألتأاثÒ
أŸب- -اشس- -ر لـ« أŸال”” ع- -ن أ’ن- -ت- -خ- -اب -ات ورفضس
أسستعماله من قبل ألبعضس أوشسرأء ذ· ألناسس
حتى نتفادى كل مامن شسأانه أ◊اق ألضسرر بهذأ
ألعمل ألرأقي ‘ ألسسياسسة ،ونتجاوز ألوقوع ‘ ما
ي -ع -رف ب-ا’ن-ت-خ-اب أل-ع-ق-اب-ي ‘ .ه-ذأ ألسس-ي-اق،
أحذر من أ’متناع عن ألتصسويت أو ألعزوف عن
أدأء هذأ ألوأجب أ’ن ذلك يبقي ألوضسع على حاله
وكل من يسس ‘ Òهذأ أ’Œاه ،أرى بأانه وقع
ضس-ح-ي-ة أ’سس-ت-ق-ال-ة ،وه-ذأ م-اي-ت-ن-افى مع ألنظرة
أل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى أل-ت-غ-ي Òأل-ت-ي ن-ت-ب-ناها ‘ أدبياتنا
أ◊زبية.

اŸنافسسة تكون على الÈامج
@ ن Ó-ح -ظ أإن ‘ ك -ل خ -رج-ات-ك-م إŸي-دإن-ي-ة،

@ تأاط Òإلفعل إ’نتخابي إليوم قائم على
Œرب-ة رإئ-دة ت-خ-ت-ل-ف ع-ن سس-اب-ق-ت-ه-ا أإ’ وه-ي
إل-ه-ي-ئ-ة إل-ع-ل-ي-ا إŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿرإق-ب-ة إ’ن-ت-خ-ابات
كآالية وردت ‘ إلدسستور إ÷ديد زيادة على
إŸه -ام إ÷دي -رة إıول-ة ل-ه-ا ،م-ارأإي-ك-م ‘ ه-ذه
إلصسيغة؟

@@ فيما سسبق كنا عرضسة لتجاوزأت صسدرت
عن وسسيلة أعÓمية مرئية ،ألتي أشسارت أ ¤أننا
’ نشس- -ارك ‘ أ’ن- -ت -خ -اب -ات غ Òه -ذأ أأ’م -ر ⁄
Áنعنا من أ◊ضسور ‘  ٤١و’ية’ .بد ‹ من
أ◊ديث عن نسسبة  ٪ ٤ألتي مازلنا بصسدد أنتظار
م -رت -ب -ط -ة ب -ال -ل -وج -يسس -ي -ال م -ب -اشس -رة و’ Áك-ن ألكيفية ألتي تطبق لها وطنيا ،أو‘ ألفقرة ألثانية
أل -تصس -ويت م -رة ث -ان -ي-ة ،ك-م-ا أقÎح-ن-ا ألصس-ن-دوق يتحدث عن  ٪ ٤بالنسسبة للدأئرة أ’نتخابية أو
 ١٠منتخب Úللحزب ‘ .هذه أ◊الة  ٪ ٤وطنيا
ألشسفاف.
سسنكون ‘  ٪ ٤٨أ’ننا حصسلنا على  ٪ ٤ ، ٩أذأ
@ لكن ..هذه إلهيئة جاءت من أإجل إلتأاكيد ك-انت ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-دأئ-رة  ٪ ٤و  ١٠منتخبÚ
على ضسمانات ‘ نزإهة وشسفافية إ’نتخابات فا◊ضسور يكون ‘  ٣٩و’ية.
إلقادمة؟

@@ ما أتخوف منه هو ألعزوف كون أŸوأطن
له –فظات بشسأان أدأء ألطبقة ألسسياسسية وحتى
ألنوأب ’ ترى لهم أثر طيلة  ٥سسنوأت وبعد أنتهاء
عهدتهم يعودون أ ¤مقرأت أأ’حزأب بتÈيرأت
شستى وÃطالب أخرى.
@ كيف تبدون إسستعدإدكم إلتنظيمي ليوم
إ’نتخابات؟

@@ أ ¤غ -اي -ة ي -وم -ن-ا ه-ذأ ن-ظ-م-ن-ا  ٥ندوأت
جهوية ،رأفق ذلك توجيه تعليمات وأضسحة ‘
هذأ ألشسأان للمسسؤوول Úعلى أŸسستوى أÙلي
ب -الشس -روع ‘ –ضس Òأل -ق -وأئ -م م -ع ف-ت-ح أÛال
للرأغب ‘ ÚألÎشسح ،نأامل مشساركة قوية للشسعب
أ÷زأئ -ري ،وع -دم ت -رك أل -ف -رأغ ل -يسس-ده آأخ-رون
@@ ما أود ألÎكيز عليه ‘ هذأ ألسسياق هو أن وهذأ عن طريق أ◊ضسور من خÓل ألذهاب أ¤
ت-ك-ون ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة مسس-ت-ق-ل-ة ك-ل-ي-ة عن ألتأاثÒأت أدأء هذأ ألوأجب أ’نتخابي.
أأ’خرى ،أوتخضسع لضسغوط من هنا وهناك ،و‡ا
نأامل أن تتميز به هو أ’نصساف وألعدألة ..ومن
@ فماهي إذإ إŸقاييسس إلتي تضسعونها من أإجل
حق أ أ
’حزأب أن تعود إأليها أŸبادرة ‘ ألتوأصسل أإن يتحلى بها من يبدي نية ‘ إلÎشسح؟
مع أ÷هات ألقضسائية ‘ حالة حدوث أي حالة
ﬂالفة للعملية أ’نتخابية.
@@ على كل من يرغب ألÎشسح ‘ أ÷بهة ألوطنية
ة
د
ح
و
Ÿ
أ
ة
ق
ر
و
ل
ا
ب
ق
ب
س
كنا قد طلبنا ‘ ما س
أ÷زأئرية أ’لتزأم باŸبادئ أŸعمول بها ،كالنظام
ل -ل -ق -ائ -م -ة م -ع أ’سس -ت -ع -ان -ة ب -ب -ط -اق-ة أل-ت-ع-ري-ف أ÷م-ه-وري وأل-ت-مسسك ب-ال-ع-دل وأل-ع-دأل-ة ،وشس-ع-ارنا
أل-ب-ي-ومÎي-ة ،أل-ت-ي ت-ق-رأ ع-م-ل-ي-ة أل-تصس-ويت كونها أأ’ك ’ Èوطن لنا غ Òأ÷زأئر.

@ نسس-ج-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى إلسس-اح-ة إلسس-ي-اسسية
‰اذج ل-ل-ت-ح-ال-ف-ات ÿوضس غ-م-ار ه-ذإ إŸوعد،
ه- -ل ت- -ن- -وون دخ- -ول ه -ذإ إŸعÎك وف -ق ه -ذه
إلصسيغة؟

@@ ‘ سسنة  ٢٠١٢سسعيت من أجل  ⁄شسمل ١٣
حزبا سسياسسيا لبحث فكرة ألتحالفات وأŸطالبة
ب -ان -ت -خ-اب-ات ن-زي-ه-ة وأل-ع-م-ل ب-ال-ف-رز أ’ل-كÎوÊ
Óسسف وجدت نفسسي وحيدأ ‘ هذأ أŸسسعى كل
ل أ
وأحد من هؤو’ء –جج بأاشسياء لÓنسسحاب ومنذ
تلك ألفÎة قررنا أن نخوضس أ’نتخابات لوحدنا
دون –الف مع أي كان ’أنتظر أي شسيء من أي
كان’ ،ثبات ألذأت ‘ مثل هذه ألعناوين ألكÈى.
Óدإء إ’ق- -تصس- -ادي
@ م - -اه - -ي ق - -رإءت- -ك- -م ل - -أ
وتصسورإتكم ‘ هذإ إÛال؟

@@ نشساط ألدورة أ’قتصسادية تطلب تخطيطا
ﬁك -م -ا ون -ظ -رة إأسس -تشس -رأف-ي-ة ‘ أدأرة ألشس-ؤوون
أ’قتصسادية وهذأ بالتوجه أ ¤ألقطاعات أّŸدرة
للقيمة أŸضسافة وخلق ألÌوة وتوف Òمناصسب
ألشس -غ -ل ،إأت-اح-ة ف-رصس أ’سس-ت-ث-م-ار ‘ ق-ط-اع-ات
ح-ي-وي-ة ‘ ت-رق-ي-ة م-ؤوشس-رأت أل-ن-م-و ‘ أل-فÓ-حة،
ألسس -ي -اح-ة ،ألصس-ح-ة وغÒه-ا م-ن أÛا’ت أل-ت-ي
بامكانها –سس ÚأŸدأخيل من ألعملة ألصسبعة
من خÓل ألتصسدير وأقتحام أأ’سسوأق أÿارجية.

األحد  12فيفري  2017م
لولى  1438هـ
الموافق لـ  15جمادى ا أ

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

من مراسسلينا

ألطّريق «سسي» بباشض جرأح يتحّول إأ ¤مفرغة

إلنّفاي ـ ـ ـ ـات بشسكـ ـ ـ ـل مقلـ ـ ـق وإلسسكـ ـ ـان يطالبون
بالتدخـ ـ ـ ـ ـل إلعاج ـ ـ ـ ـل Ÿصسالـ ـ ـ ـح إلبلدي ـ ـ ـ ـة

ا÷زائر :سشارة بوسشنة

مدير سسد تيشسيحاف ببجاية لـ «ألشسعب»

نسسب ـ ـ ـة إ’مت ـ ـÓء  ‘ ٪ ٦٥إنتظـ ـ ـار كميـ ـ ـات إضسافيـ ـ ـة أإخـ ـ ـرى

أّكد هقال مصسطفى مدير
سس -د ت -يشس-ي-ح-اف لـ «ألشس-عب»،
أن نسسبة أمتÓء ألسسد ألكائن
ب -ب -ل -دي -ة ب -وح -م -زة ب -و’ي -ة
ب -ج -اي -ة ،أرت -ف -عت إأ‘ 65 ¤
أŸائة ،ما Áثل 52مليون مÎ
م-ك-عب ،وه-ذأ ب-ع-د أل-ك-م-ي-ات
’مطار وألثلوج
أŸعتÈة من أ أ
’ون- -ة
أل - -ت - -ي تسس- -اق- -طت ‘ أ آ
’خÒة.
أ أ

إلو’ية تطالب بفتح إŸؤوسّسسسات ودور إلشسباب مسساًء

أّكد وأ‹ تيبازة ألسسيد
م -وسس -ى غ Ó-ي ع -ل -ى ه-امشض
ف-ع-ال-ي-ات أÛلسض أل-تنفيذي
أل - -و’ئ - -ي ع - -ل - -ى أّن ق- -ط- -اع
ألشس -ب -اب وأل -ري -اضس-ة يشس-ه-د
تأاخرأ ‘ ﬂتلف مشساريعه،
وأّتضسح ذلك جليا من خÓل
أÿرجات أŸيدأنية ıتلف
ب- -ل- -دي- -ات أل- -و’ي -ة ،وأل -ت -ي
أف -رزت ت -ق-د Ëه-ذه أل-ف-ئ-ة
Ÿط - -الب ب- -ا÷م- -ل- -ة ت- -ع- -ن- -ى
ب- - -ت - -وف Òفضس - -اءأت ل - -ل - -عب
وألتسسلية وألÎفيه.

وم -ن ه -ذا ال -م -ن-ط-ل-ق ،ف-ق-د
صس ّ-ن -ف ال -مسس -ؤوول األول ع -ل-ى
ال-ولي-ة ال-ق-ط-اع ضس-م-ن ق-ائ-مة
ال- -ق- -ط- -اع- -ات ال -ت -ي ي -جب أان
تحظى بالولوية خÓل السسنة
ال-ج-اري-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-وزي-ع
برامج التنمية المحلية ،بحيث
برز من خÓل العرضص الذي
قّدمه مدير القطاع للدراسسة
والتحليل بأان معظم المشساريع
ال -مسس ّ-ج -ل -ة ب -ه تشس -ه -د ت-أاخ-را
م - -ل - -ح- -وظ- -ا ف- -ي ع- -م- -ل- -ي- -ات
ت -جسس-ي-ده-ا سس-واء ت-ع-ل-ق األم-ر
بالمركبات متعددة الرياضسات
او ال - -م Ó- -عب ال - -ج - -واري- -ة أاو
ق-اع-ات ال-ري-اضس-ة المتخصسصسة
أاو دور الشسباب و كذا المراكز
ال -ث -ق -اف -ي -ة ،ب -ح -يث ل-م ت-ن-ج-ز
ن -م -اذج ل -ل -ك -ث -ي -ر م-ن-ه-ا خÓ-ل
السسنوات األخيرة ،األمر الذي
أافرز نقصسا فادحا في جملة
ال-ه-ي-اك-ل ال-ري-اضس-ي-ة والشس-بانية
مما أاسسفر عن تراجع ملحوظ
ف- -ي ال- -م -م -ارسس -ة ال -ري -اضس -ي -ة
ل -م -خ -ت-ل-ف ال-ف-ئ-ات وم-خ-ت-ل-ف
ال- -ت- -خصسصس- -ات ب- -ال- -رغ- -م م -ن

تسسجيل  14393منخرط لدى
 29راب-ط-ة ري-اضس-ي-ة وشس-ب-انية
ب -ال -ولي -ة ،ب -ح -يث ي -ع -ود ه -ذا
التراجع الى تخلي المسسؤوولين
ع -ل -ى ك -اف -ة ال -مسس -ت-وي-ات ع-ن
سسياسسة تشسجيع ودعم الشسباب
م -ن خ Ó-ل صس -ي -ان -ة ال -ه -ي -اك-ل
القائمة من جهة وبناء وتجهيز
ه -ي -اك -ل ج-دي-دة ت-ل-ي-ق ب-ال-ف-ئ-ة
ال -مسس -ت -ه -دف-ة ،وال-ت-ي تسس-ت-غّ-ل
حاليا  57مؤوسسسسة تابعة لديوان
مؤوسسسسات الشسباب من بينها 31
دار للشسباب ،و هي الدور التي
أامر والي الولية بفتح أابوابها
خÓل الفترات المسسائية عقب
انتهاء مواقيت العمل الرسسمي،
وذلك لتمكين فئة الشسباب من
ممارسسة انشسطة ترفيهية بها
ع- - - -قب خ- - - -روج- - - -ه- - - -م م- - - -ن
المؤوسسسسات التربوية او مراكز
التكوين اضسافة الى  15منشسأاة
رياضسية موزعة عبر  12بلدية
تابعة لديوان ترقية المنشسآات
الرياضسية.وبالرغم من تسسجيل
ه -ذه ال -ح -رك -ي -ة ف -ي مشس -اري-ع
ال -ق -ط-اع ،ف-ق-د ق-ط-ع ال-نشس-اط
ال-ج-م-ع-وي ال-ري-اضس-ي أاشس-واط-ا

ع - -م Ó- -ق - -ة خÓ- -ل السس- -ن- -وات
ال - -ف - -ارط - -ة ،ب - -ح - -يث أاحصست
مصس -ال -ح ال -ق -ط-اع  72جمعية
ري -اضس-ي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات
ت-ؤوط-ر  8202ري-اضس-ي ممارسص
م -ن ب-ي-ن-ه-م  2184م -ن الن-اث
و 6020رياضسيا من فئة الذكور،
م -ع الشس -ارة ال -ى ت -م ّ-ك-ن عّ-دة
ف -رق م -ح-ل-ي-ة وم-خ-تصس-ي-ن ف-ي
الرياضسات الفردية من تحقيق
نتائج وطنية باهرة خÓل العام
ال -م -نصس -رم م -ن ب -ي -ن -ه-م ف-ري-ق
التحاد الرياضسي لسسيدي عمر
ال- - -ذي حصس- - -ل ع- - -ل- - -ى ك - -أاسص
ال-ج-زائ-ر ل-ك-رة السسّ-ل-ة ف-ي ف-ئة
األشس -ب -ال والشس -ب-اب ال-ري-اضس-ي
ل-ب-دي-ة مسس-ل-م-ون ،ال-ذي حصس-ل
Óصساغر
على كأاسص الجزائر ل أ
في الكرة الطائرة ،كما حصسل
ال- -ف- -ري -ق ال -ولئ -ي ل -ل -ري -اضس -ة
ال- -م- -درسس -ي -ة ع -ل -ى ال -ب -ط -ول -ة
Óصس -اغ -ر ان -اث،
ال- -وط- -ن- -ي -ة ل  -أ
وي-ب-ق-ى ت-رت-يب ال-فرق المحلية
ضس -م -ن ت -رسس -ان -ة ال -ف -رق ع-ل-ى
ال -مسس -ت -وى ال -وط -ن -ي مشس-رف-ا،
حسسب ت- -ق- -دي- -رات مسس- -ئ- -ول -ي
القطاع.

ألّتجاوزأت ضسد ألعمرأن بسسطيف

ﬂ ٥٤الفة أ’شسغال إلبناء بدون رخصسة
أشس -رفت مصس -ال -ح أم -ن و’ي -ة سس-ط-ي-ف ‘
›ال شسرطة ألعمرأن وحماية ألبيئة وكذأ
أل - -ت - -ط- -ه ،Òوذلك ط- -وأل ألشس- -ه- -ر أل- -ف- -ارط
(جانفي  ،)2017على عدة أنشسطة تندرج ‘
إأطار متابعة مدى تطبيق ﬂتلف ألقوأنÚ
وألنظم وألتشسريعات ألتي تضسمن بهاء أŸدن
وألتجمعات ألسسكنية ،مع صسد كل أÿروقات
ألتي من شسأانها أن تسسيء للعمرأن وألبيئة،
’ج-رأءأت أل-ردعية ألكفيلة
وأت-خ-اذ ك-اف-ة أ إ
ب-ك-ب-ح أل-تصس-رف-ات أل-ت-ي ق-د ت-ع-رضض أŸوأطن
ıاطر صسحية أو بيئية ﬁتملة.

سشطيف :نور الدين بوطغان

وقد قامت ذات المصسالح بتحرير مخالفات في
م -ج -الت ع -دة أاه -م -ه -ا :ف -ي م -ج -ال ال-ع-م-ران:
 54م-خ-ال-ف-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-إان-ج-از أاشس-غ-ال البناء دون
رخصس -ة ،و 3م-خ-ال-ف-ات ت-ت-ع-ل-قان بعدم مطابقة
البناء لرخصص البناء المسسلمة ،أاما في مجال

بجاية :بن النوي توهامي

مضسيفا أان مخزون السسد ل زال
م- -رشس- -ح- -ا لÓ- -رت- -ف- -اع ،ف -ي ظ -ل
اسستمرار ذوبان الثلوج المتراكمة
على المرتفعات المحيطة بالسسد،
كما أان الولية معروفة بتسساقط
األمطار بها خÓل أاشسهر فيفري،
مارسص وأافريل.
وأاشس -ار ذات ال -م -ت -ح -دث ،ال-ى أان
إاجمالي المياه المتوقع اسستيعابها
ب- -السس -د ت -ق -در بـ  81م-ل-ي-ون متر
م - -ك - -عب ،ف - -ي وقت اع - -ت - -م- -دت
مديرية الري مخططا لسستغÓل
نسس-ب-ة  70ب-ال-م-ئ-ة م-ن م-ي-اه ه-ذا
السسد ،لتزويد المواطنين بالمياه
الصسالحة للشسرب بعد إاخضساعها
ل-ل-م-ع-ال-ج-ة ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة ،وال-بقية
توجه إالى السسقي الفÓحي ببلدية
بوحمزة ،حيث يتواجد هذا السسد
الذي يعتبر من بين أاكبر سسدود
الجزائر المنجزة.وقد دخل هذا
السس -د ح-ي-ز ال-نشس-اط سس-ن-ة ،2010
وقضس-ى ب-نسس-ب-ة ك-ب-ي-رة ع-ل-ى أازم-ة
المياه بالولية ،علما أان انطÓق
ال- -مشس -روع ك -ان ف -ي سس -ن -ة ،1988
ون -ظ -را ل -ب -عضص ال-ع-راق-ي-ل ت-أاخ-ر
الن -ج -از إال -ى غ -اي -ة سس -ن-ة ،1999
وتطورت بذلك مختلف الورشسات
ال- -ت- -ي ج- -ن- -دت م -ن أاج -ل إات -م -ام
ال -مشس -روع ،ب-ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة ق-درت
 400مليار دينار ،مع تخصسيصص

17158

تأاّخر ‘ إأ‚از مشساريع ألتّرفيه وألتّسسلية بتيبازة

تيبازة :عÓء ملزي

يشسهد حي ألطريق «سسي» ألتابع لبلدية باشض جرأح أنتشسارأ مقلقا للقاذورأت وألنفايات أŸنزلية ،وألتي شسّكلت مع مرور
ألوقت مفرغة عمومية تشسمئز لها ألنفوسض ،وشسّوهت أŸنظر أ÷ما‹ لهذأ أ◊ي ألذي لطاŸا عانى من غياب ألنظافة وألتطهÒ
بسسبب “اطل مصسالح ألنظافة ألتابعة لبلدية باشض جرأح ‘ أزألة هذه أ’وسساخ بحجة أنه حي شسعبي وبعيد عن أ’نظار.
وقال عدد من السسكان أانهم رفعوا شسكاوي باكبر عدد من الحاويات ،التي من شسأانها أان
ع -دي -دة ل -مصس -ال-ح ال-ب-ل-دي-ة م-ن أاج-ل تسس-ط-ي-ر ت -خ -ف -ف م -ن ت-ف-اق-م ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي عّ-رضست
ال -وضس -ع صس -ار ل ي -ط -اق حسسب سس-ك-ان ال-ح-ي ،مخطط عادل لتنظيف هذا الحي ،غير أان الكثير منهم إالى األمراضص الخطيرة.
الذين عبروا لـ لـ «الشسعب» عن امتعاضسهم من شس -ك -اوي -ه -م ل -م ت-ل-ق آاذان-ا صس-اغ-ي-ة م-ن ط-رف ومن جهة أاخرى ،أاكدت مصسادر من البلدية أان
تراكم النفايات لمدة تزيد عن أاسسبوع ،حيث القائمين على حفظ النظافة ،في ظل غياب ال-مسس-ؤوول-ي-ة ي-ت-ح-م-ل-ه-ا السس-ك-ان ،ال-ذي-ن يلقون
ب-اتت تشس-وه م-ن-ظ-ر ال-ح-ي وت-زي-د م-ن ان-ب-ع-اث الوعي والحسص البيئي لدى المواطنين ،الذين ق -م -ام -ات -ه -م ف -ي الشس -ارع دون اك-ت-راث م-ن-ه-م
الروائح الكريهة وانتشسار الحيوانات الضسالة ي-ل-ج-أاون إال-ى رم-ي ق-م-ام-ات-ه-م ع-ب-ر األرصس-ف-ة ب-ال-م-ح-ي-ط رغ-م أان شس-اح-ن-ات ال-ن-ظ-اف-ة ت-قوم
ك- -ال- -كÓ- -ب وال- -ج- -رذان ،ي- -ح- -دث ه- -ذا أام -ام والطرقات دون أادنى اعتبار للصسحة العمومية ،ب-ع-م-ل-ه-ا ع-ل-ى أاك-م-ل وج-ه ،وال-دل-ي-ل على ذلك
المسسؤوولين ببلدية باشص جراح الذين يعطون ال -ت -ي ق -د ت -تضس-رر م-ن األم-ر ،ول-ذلك ي-ط-الب ب -رن -ام -ج ال -ن -ظ -اف -ة ال -ذي وضس -ع-ت-ه ال-ب-ل-دي-ة،
تعليمات بتنظيف الحياء المعروفة والراقية سس -ك -ان ال -ح -ي السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ل-ل-ت-دخ-ل وال -م -تضس -م -ن أاسس -ال -يب ووسس -ائ -ل ح -دي-ث-ة ف-ي
بالبلدية على حسساب الحياء الشسعبية التي العاجل للحد من هذه الوضسعية التي تؤورقهم ،عمليات التنظيف ،والمشسكل هو عدم احترام
غزتها النفايات دون ان تحرك هذه المصسالح وهذا بإاعداد مخطط للتنظيف وتطهير الحي المواطنين مواقيت رمي النفايات.
سساكنا.
م -ن ال-ق-م-ام-ات م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-ف-ه وت-زوي-ده

العدد
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ال-ن-فايات  4م-خ-ال-ف-ات ف-ي م-ج-ال ع-دم ال-تقيد
بنظام تسسيير النفايات ،و 9مخالفات في مجال
رم - -ي ال - -ن - -ف - -اي - -ات ال - -ه - -ام- -دة ،وف- -ي م- -ج- -ال
الصس -ح -ة :م -خ -ال-ف-ت-ي-ن ف-ي م-ج-ال ب-ي-ع وتسس-وي-ق
اللحوم دون اعتماد شسروط التبريد،وأاخيرا في
مجال التطهير والنظافة 17 :مخالفة في مجال
البيع غير الشسرعي على الطريق العام ،ومخالفة
تتعلق بإاعاقة الطريق العام.
تجدر اإلشسارة بأان مصسالح الشسرط ـة التي تعنى
بهذا الملف ،أانجزت خÓل ذات الفترة عمليات
مراقبة للمحÓت التجارية واألسسواق الشسعبية،
ت -م ع -ل -ى إاث -ره -ا ح-ج-ز  1766ك -ل-غ م-ن ال-م-واد
السستهÓكية ،وأازيد من  70كلغ من السسمك غير
الصس - - -ال - - -ح ل Ó- - -سس - - -ت- - -هÓ- - -ك ،ن- - -اه- - -يك ع- - -ن
حجز  701وحدة من المعدات والتجهيزات التي
ك -انت ت -ع -رضص ل -ل -ب -ي -ع ب -ط -ري-ق-ة غ-ي-ر ق-ان-ون-ي-ة
(خردوات مختلفة ،أالبسسة وأاواني...إالخ).

أبوأب مفتوحة لÈيد أ÷زأئر بباتنة

أاغلفة
م -ال -ي -ة أاخ -رى م -ن أاج-ل ت-ج-دي-د
وان- - -ج- - -از ق- - -ن- - -وات ت- - -وصس- - -ي - -ل
ال - - -م - - -ي - - -اه.ع - - -ل- - -م- - -ا أان ولي- - -ة
ب -ج -اي -ة ت -ح -ت-وي ع-ل-ى  64بئرا،
بحجم يومي يقدر بـ  1 . 3ليون
متر مكعب ،و 850منبعا بحجم
يومي يقدر بـ  40أالف متر مكعب،
أاما الخزانات المائية فهي تبلغ
 890خزانا بطاقة اسستيعاب تزيد
عن  160أالف متر مكعب ،وبلغت
قنوات الماء الشسروب  2500كلم،
ما سسمح بنسسبة ربط قدرت بـ 89
بالمائة ،أاي ما يعادل  80إالى 130
لتر في اليوم لكل نسسمة.

 ٦٤٠مليون دينار لتعبيد
إلّطرقات بصسدوق

خ ّصسصص المجلسص الشسعبي لبلدية
صسدوق غÓفا ماليا قدر بـ 6 . 4
م-ل-ي-ار سس-ن-ي-ت-م م-ن ان-ج-از أاشس-غال
ت -ع-ب-ي-د وإاصسÓ-ح ال-ط-رق-ات ،ب-ع-د
م -ع -ان -اة ك -ب -ي -رة ل -لسس -ك-ان وط-ول
ان-ت-ظ-ار ،ح-يث أاسس-ن-دت ال-م-خ-م-ة
ل -م -ق -اولت م -خ-تصس-ة ف-ي ت-ع-ب-ي-د

الطرق.
وب -حسسب ت -ي -غ -ري-ن ج-م-ال رئ-يسص
البلدية ،فإان عملية تعبيد الطرق
سس -ت -مسص ك -اف -ة ال -ق -رى ،وسس -ت -ت-م
بمقاييسص علمية ووفق الشسروط،
حيث تكتسسي أاهمية بالغة في فك
ال -ع -زل -ة ع -ل -ى السس -ك-ان ورب-ط-ه-م
بالمدينة مما يخفف معاناتهم.
وق -د سس -ج -لت ع -دي-د ال-مشس-اري-ع،
حسسب ن -فسص ال -م -ت -ح -دث إلع-ادة
تعبيد الطرقات وإاصسÓح األجزاء
ال -م -ه -ت -رئ -ة وال-م-ح-ف-رة ،وق-د ت-م
اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة
ب -ت -ع -ي -ي -ن ال -م -ق -اولت ال -م-ك-ل-ف-ة
باإلنجاز ،حيث سستنطلق األشسغال
ب -ع -د ت -حسس -ن األح -وال ال-ج-وي-ة،
حيث أان مشساريع إاعادة العتبار
ل -ل -ط -رق -ات م-ن خÓ-ل ت-ع-ب-ي-ده-ا
وإاصس Ó- -ح ال - -م - -تضس - -ررة م- -ن- -ه- -ا،
باإلضسافة لمشساريع أاخرى لتغطية
األجزاء المتضسررة من الطرقات
ف- -ي م- -خ- -ت -ل -ف ال -م -واق -ع ،وه -ي
ال-ط-رق-ات ال-ت-ي ك-انت وضس-ع-ي-ت-ها
ت -ث -ي -ر اسس -ت -ي -اء ال-م-واط-ن-ي-ن ،م-ن
مسستخدمي المركبات والراجلين،

إإق ـ ـ ـبال كب ـ ـ ـ ـ Òللّزبائـ ـ ـن عل ـ ـى إلبطاق ـ ـة إلّذهبي ـ ـ ـة

ودفعت
المواطنين لÓحتجاج في مرات
عدة ،بعد أان تحولت إالى برك
م -ائ -ي -ة وت-ده-ور ب-عضس-ه-ا ل-درج-ة
أاصسبحت غير صسالحة لÓسستعمال
تماما.
Óشس -ارة ،ف -ق -د ح -ظ -ي ق -ط -اع
ول  -إ
األشسغال العمومية بولية بجاية
ف -ي إاط -ار ال -ب -رن-ام-ج ال-خ-م-اسس-ي
ال -ح -ال -ي ،ج -م -ل -ة م-ن ال-مشس-اري-ع
ال -ت -ن -م -وي -ة ال-ك-ب-رى ال-ت-ي ج-ع-لت
بلدياتها البالغ عددها  52بلدية،
عبارة عن ورشسات أاشسغال إانجاز
لن -ط Ó-ق مشس-اري-ع ضس-خ-م-ة ،م-ن
شس -أان -ه -ا ال -مسس-اه-م-ة ف-ي إاح-داث
ح- -رك- -ي- -ة ت- -ن- -م- -وي- -ة ف- -ي شس- -ت- -ى
ال- -ق- -ط- -اع- -ات ،م- -م -ا يسس -ت -دع -ي
ت - -حسس - -ي- -ن اإلط- -ار ال- -م- -ع- -يشس- -ي
للمواطن من خÓل إاحاطته بكل
الوسسائل واإلمكانيات الضسرورية،
وه -ي إان -ج -ازات واع -دة ع-رف-ت-ه-ا
ب-ه-دف ت-ح-ق-ي-ق ت-ن-م-ي-ة ب-إام-كانها
ج-لب ال-مسس-ت-ث-م-ري-ن وإاعطاء دفع
Óط -ار ال -م -ع -يشس -ي ب -ه -ذه
ق -وي ل  -إ
المنطقة.

لقيت األبواب المفتوحة لوحدة بريد الجزائر
بولية باتنة ،في قاعة أاسسحار بوسسط المدينة،
حول التعريف بالبطاقة الذهبية ،إاقبال منقطع
النظير من طرف المواطنين ،حيث أاشسار السسيد
جمال بوخروبة مدير الوحدة البريدية بباتنة
لجريدة «الشسعب» إالى نجاح التظاهرة من خÓل
ال -ت -واف -د ال -ق-ي-اسس-ي ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ،ال-ذي-ن ت-ل-ق-وا
شس- -روح -ات واف -ي -ة ح -ول ال -خ -دم -ات ال -ن -وع -ي -ة
وال -ج -دي-دة وال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ال-ب-ط-اق-ة
الذهبية ،داعيا إاياهم إالى طلبها عبر الموقع
الرسسمي لبريد الجزائر .وقد تم إاصسدار حصسة
أاولى من بطاقات الدفع اإللكتروني الجديدة
«ال- -ذه- -ب- -ي -ة» ال -ت -ي تسس -م -ح ب -إاج -راء م -خ -ت -ل -ف
التعامÓت المالية لزبائن بريد الجزائر ،حيث
ينتظر التوزيع التدريجي للبطاقات والمقدر بـ
 900بطاقة أاخرى فور تسسلمها رفقة رموزها
السس-ري-ة م-ن ط-رف ال-م-رك-ز ال-وط-ن-ي ل-تشس-خيصص
بطاقات الدفع اإللكتروني ببئر توتة بالعاصسمة
بعد توزيع أاكثر من  300بطاقة منذ إاطÓقها،
ويتم حاليا حسسب ما تم عرضسه في أاجنحة بريد
الجزائر اسستعمال هذه البطاقات المسستلمة من
طرف أاصسحابها في عملية سسحب األموال في
ان-ت-ظ-ار إاطÓ-ق ب-اق-ي ال-م-ع-امÓ-ت ال-ت-ي تتيحها
هذه البطاقة على غرار دفع فواتير الماء والغاز
وال- -ك- -ه- -رب- -اء واشس -ت -راك -ات اإلن -ت -رنت واق -ت -ن -اء
ال-م-ن-ت-ج-ات ال-م-ع-روضس-ة ف-ي المتجر اإللكتروني
وخدمات توزيع الصسحف وغيرها.وتندرج عملية

إاطÓق هذه الخدمة التي تعتمد على الوسسائط
اإللكترونية ،ويتم طلبها عبر الموقع الرسسمي
لمؤوسسسسة بريد الجزائر حسسب المدير الولئي
بوخروبة جمال في إاطار إاسستراتيجية القطاع
الرامية إالى عصسرنة خدمات البريد لسسيما في
ظ -ل ال -مسس -اع -ي ال -رام -ي -ة إال -ى إادخ -ال أاسس -ال-يب
التجارة اإللكترونية ،والتي ما فتئ المدير العام
لبريد الجزائر يدعو إاليها.وبادرت مؤوسسسسة بريد
ال -ج -زائ -ر ب -ب-ات-ن-ة م-ن-ذ م-دة ب-ال-ق-ي-ام ب-ح-مÓ-ت
ت -حسس -يسص واسس -ع-ة ،ح-يث ق-دم م-وظ-ف-و ال-ب-ري-د
شسروحات هامة من أاجل إاقناع أاكبر عدد من
زبائنها لطلب هاته البطاقة الجدية من خÓل
التعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها هذه
الخدمة كإاجراء مختلف عمليات سسحب ودفع
األموال على حسساباتهم البريدية عبر اإلنترنت
وتسسديد الفواتير اإلسستهÓكية.وقد عرف اليوم
اإلعÓمي أايضسا الوقوف عند محطات هامة في
حصسيلة نشساطات مؤوسسسسة بريد الجزائر بباتنة
وال- -ت- -ط- -ورات ال -ه -ام -ة ال -ت -ي شس -ه -دت -ه -ا ،ح -يث
اسستعرضست عدد المكاتب المتواجدة والتي بلغ
عددها  143مكتب بريدي ،كما تم إاعادة تأاهيل
 07م-ك-اتب ب-ري-دي-ة ت-نصس-يب  10م-وزع-ات آالية
جديدة ،إالى جانب الشسروع في إانجاز 03مكاتب
ب -ري -دي -ة أاخ -رى وال -ت-ي سس-ت-دخ-ل ح-ي-ز ال-خ-دم-ة
قريبا.

باتنةŸ :وششي حمزة

األحد  ١٢فيفري ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٥جمادى األولى  ١٤٣٨هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أأعÓم أ÷زأئر صصاحب أأ ّول ديوأن شصعر لأÓطفال مطبوع بالعربيّة ‘ أ÷زأئر
بقلم :أ .عبد ألله ’‹
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ول- -د الشش- -ي- -خ ّﬁم- -د ب- -ن ال- -ع- -اب- -د
ا÷ّ ١٨9٠ ‘ ‹Óم  ،نششأا وترعرع
Ãسشقط رأاسشه ( أاولد جÓل بولية
بسش -ك -ر ح -ال -ي -ا) ،ح-يث ح-ف-ظ ال-ق-رآان
ال-ك-ر Ëوت-لّ-ق-ى م-ب-ادئ ال-ل-غ-ة العربّية،
وتبحّر ‘ علوم العربية على يد عّدة
ششيوخ أاجÓء ،ثّم اتصشل بالششيخ عبد
ا◊م - -ي - -د اب- -ن ب- -اديسس ولزم- -ه مّ- -دة
طويلة ،ثّم عينه الششيخ عبد ا◊ميد
ابن باديسس مدّرسشا باŸدرسشة ا◊ّرة
ب -ال -ع -ل -م -ة ( سش-ط-ي-ف ) ع-ام  ١9٢٥م،
وعندما اندلعت الثورة التحق بها وقد
Œاوز السشت Úمن عمره ،وأالقت عليه
ال -ق -وات اÙت -ل -ة ال-غ-اصش-ب-ة ال-ق-بضس،
“ت ﬁاك -م -ت -ه وُح-ك-م ع-ل-ي-ه ب-عشش-ر
وّ
سش -ن -وات سش -ج -ن -ا ..ف-واج-ه اÙاك-م-ة
بصشÓ- -ب- -ة ورب- -اط- -ة ج -أاشس .وواصش -ل
مسشÒة جهاده ‘ ميدان التعليم حتى
عام  ١96٥م إا ¤أان تو‘ عام .١96٧
قال عنه الشصيخ ّﬁمد البشصÒ
لبراهيمي““ :األسش -ت -اذ ﬁم -د ب-ن
ا إ
العابد من قدماء تÓمذة األسشتاذ ابن
ب- - -اديسس وم- - -ن ب - -واكÒ
ال -ن-هضش-ة األدب-ي-ة .أاديب
مشش -رف ع -ل-ى ال-ك-م-ال،
ك -اتب ج -زل األسش -ل -وب،
م- - - -ت ÚالÎاك - - -يب ،وّ‘
ل - -ل - -ق - -واع- -د اŸقّ- -ررة،
مششرق الديباجة ،سشلسس
اŸعا ،Êوصّشاف ÿفايا
ال- - -ن- - -ف- - -وسس ومسش - -اوي
الجتماع ،ششاعر رصشÚ
الششعر على إاقÓله منه،
ب- -اشش- -ر ت -ع -ل -ي -م ال -نشسء
الصش- - -غ - -ار م - -ن سش - -ن،Ú
فحذق أاسشاليبه و“ّرسس
ب - -ه ،ف - -اك- -تسشب ال- -دأاب
والصش Èوا÷لد ،وله ‘
ت-رب-ي-ة الصش-غ-ار و–بيب
ال- -ع- -ل- -م إا ¤ن- -ف -وسش -ه -م
طرائق نفيسشة هو فيها
نسشيج وحده ،وهو اآلن من األعوان
اŸع -ت-م-دي-ن ل-لشش-ي-خ اب-ن ب-اديسس ع-ل-ى
التعليم ““.
يقول عنه األسشتاذ فوزي مصشمودي
‘ ك- - -ت- - -اب- - -ه ( ت- - -اري - -خ الّصش - -ح - -اف - -ة
وال ّصشحفي ‘ Úبسشكرة وإاقليمها):
« ..إاضش -اف-ة إا ¤عضش-وي-ت-ه ب-ج-م-عّ-ي-ة
العلماء فقد انضشّم كذلك إا ¤حركة
ان - -تصش - -ار ا◊رّي- -ات ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة
وشش -ارك ‘ ال -ث -ورة ال -ت -ح-ري-رّي-ة رغ-م
ششيخوخته ! و‘ عام  ١9٥٥م أالقي
ع -ل-ي-ه ال-ق-بضس وح-ك-م ع-ل-ي-ه ب-السش-ج-ن
عششر سشنوات ،فقال مقولته الشّشهÒة
ﬂاط- - -ب- - -ا أاعضش - -اء اÙك - -م - -ة م - -ن
الفرنسشي ،““Úومن زعم أاّنكم سشتظّلون
هنا طوال العششر سشنوات اآلتية !! ““
هذا األديب اŸصشلح واŸربّي كان
ب Úعينيه طول عمره هّم تربية النّشسء
وإاعداده إاعدادا صشا◊ا أاصشي ،Óوراعه
وه - -و ي - -دّرسس ت Ó- -م- -ي- -ذه أان ي- -راه- -م
يّÎن -م -ون ب -األن -اشش -ي -د ال -ف -رنسش ّ-ي -ة إاذ
أاط-رب-ت-ه-م وخ-ل-بت أال-ب-اب-ه-م ،ف-اسشتنكر
ذلك عليهم ،ونهاهم عن ترديد أاغاÊ
اÙت ّ-ل ال -غ -اصشب ،ف -تصشّ-دت ل-ه ف-ت-اة
جريئة وقالت:
وماذا ُننشصد يا أاسصتاذ ..؟
ك- -أاّن- -م- -ا أاث -ارت أاشش -ج -ان -ه وح ّ-ركت
السشاكن من موهبته ،فإا ¤على نفسشه
أان يكتب ألطفال اŸدارسس جملة من
األن-اشش-ي-د ا÷م-ي-ل-ة ال-ت-ي ت-ك-ون ب-ديÓ
وتعويضشا لهم عّما كانوا ي‰Îون به

من أاناششيد اÙتّل Úالظا ،ÚŸوكان
هذا الّديوان ال ّصشغ ‘ Òا◊جم الكبÒ
‡ا كتبه
‘ الفائدة واŸنفعة ..وكان ّ
متأاثرا بتلك ا◊ادثة أانششودة ( أارينا
ال-غ-زال ) ،ال-ت-ي سش-ن-ذك-ره-ا ف-ي-م-ا ب-عد
ومطلعها:
أارينا الغزال * * يجوب التÓل.
ه- -و دي- -وان ب- -ع- -ن- -وان ( األن- -اشش- -ي -د

اŸدرسش ّ-ي -ة ألب -ن -اء وب -ن -ات اŸدارسس
ا÷زائرّية ) ،يتأاّلف من إاحدى عششرة
أانششودة طبع عام  ١٣٥٨ه ـ ١9٣9 /م
ب- -ت- -ونسس ،وي- -ع ّ-د أاّول دي -وان م -ط -ب -وع
Óطفال باللغة العربية ‘ ا÷زائر ،
ل أ
إاذ  ⁄يسش - - -ب - - -ق أاح ٌ- - -د
ّﬁم- -د ب- -ن ال- -ع- -اب- -د
ا÷ّ ‘ ‹Óط- - - -ب- - - -ع
دي- - - - -وان شش- - - - -ع- - - - -ر
Óطفال..
ل أ
ووجب إال - - -ق - - -اء
ن- -ظ- -رة ف- -احصش- -ة
على أاناششيد هذا
ال ّ-دي -وان ال-ق-ي-م،
ال - - - - -ذي ك- - - - -ان
Ãث- -اب -ة ال ّ-ن -ب -ع
ال- - - - - - - -زلل ‘
صشحراء
العطشس
وا÷فاف
ال -ت -ي أال -ق-ى
اÙتّ-ل ال-ب-غيضس
أابناء ا÷زائر فيها .وعلى سشت عششرة
صشفحة توّزعت هذه األناششيد اإلحدى
عشش -رة ،وه -ي ع -ل -ى ال -ت-وا‹ ( :نشش-ي-د
األطفال  /نششيد الفتى  /نششيد الفتاة
 /زلت يا عهد الشّشقاق  /نششيد افتتاح
اŸدرسش -ة ل -ل -ب -ن -ات  /ل-ل-ب-ن / Úنشش-ي-د
رواية البعثة  /يوم ّﬁمد صشلّى الله
ع -ل -ي -ه وسشّ-ل-م  /ف-خ-ر الشش-ب-اب  /ل-ي-ل-ة
اıتار ﬁ /ادثة ب Úفتيات أاربع ).

وأاغلب هذه األناششيد تÎاوح ب Úسشّتة
أابيات وأاربعة عششر بيتا ،عدا أانششودة (
ليلة اıتار ) التي أاثبت منها ثÓثة
مقاطع ‘ أاربعة عششر بيتا ،لكن بعد
كلّ مقطع يكتب عبارة (إالخ ) ،وكأاّن
األنششودة هي أاك Ìمن ذلك واكتفى
اŸؤوّل - -ف ب - -إاث - -ب- -ات ‰اذج م- -ن- -ه- -ا ‘
الّديوان ،وهذا ما يوجب على الباحثÚ
ال ّسش -ع -ي إا ¤ال -ب -حث ع -ن ب -ق ّ-ي -ة ه -ذه
اŸسش -رح ّ-ي-ة وإاخ-راج-ه-ا ل-لّ-ن-اسس حّ-ت-ى
تكُمل الفائدة والنفع بها ،بل ندعو إا¤
ضشرورة طبع الّديوان كام Óمّرة أاخرى
بعد أان مضشى على طبعته األو ¤ما
يقارب الثمان Úعاما ،األمر الذي قد
ي - -ج - -ع - -ل - -ه يصشّ- -ن- -ف ضش- -م- -ن ال- -ك- -تب
اıطوطة..
وإاذا ت-أاّم-ل-ن-ا ه-ذه األن-اشش-ي-د ‚ده-ا
كّ-ل-ه-ا ذات ط-اب-ع ت-رب-وي ت-ه-ذي-ب-ي كما
أاراد لها اŸؤوّلف أان تكون ،وقد راعى
ف -ي -ه -ا ا÷نسش Úال-ب-ن-ات وال-ب-ن ،Úك-م-ا
راع -ى ف -ي -ه -ا اّÿف -ة والسش -ه-ول-ة ح-ت-ى
يسشهل على التÓميذ حفظها والّترّنم

بها ..
ف -ف -ي األنشش -ودة األو ¤م -ث  Ó-وه -ي
بعنوان ( :نششيد األطفال ) يقول:
نشص- - -اط- - -ن - -ا ›ّدد * * وسصÒن - -ا
مسصّدد
ّ
ب-ن-ا ال-بÓ-د تسص-ع-د * * وي-ت-ج-لى
لمل
نور ا أ
للوالدين
بّ- - - - - - -رن - - - - - -ا * *
وللكمال سصÒنا
بالجتهاد
نصص - - - - - -رن- - - - - -ا * *
وبالعلوم والعمل
فهنا يراعي خّفة
مقاطع الكÓم  ،فّكل
بيت يحتوي على أاربع
كلمات فقط  ‘ ،كّل
شش -ط -ر ك -ل -م-ت-ان ،وذلك
يسشهل على األطفال أامر
ح- -ف- -ظ- -ه- -ا وت- -ردي- -ده- -ا
بسشهولة ويسشر..
وك- -تب ل- -ل -ب -ن Úأانشش -ودة
–ت عنوان:
( نششيد الفتى ) قال فيها:
أاف- -ق ال- -بÓ- -د زه- -رُه * * ن -ح -ن،
ونحن فخرُه
Èه * * نفوسصنا له فدى
وطننا ن ّ
وكتب للبنات أانشصودة بعنوان (
نشصيد الفتاة ):
اطمئّنوا أا Êالفتاة * * يا قوم
مبعث ا◊ياة

ضصّموا بتثقيفي الشصتات * * أان
رمتم كششف الظلم
وأاّل-ف مسش-رحّ-ي-ة شش-ع-رّي-ة أاث-ب-ت-ه-ا ‘
آاخر الّديوان سشّماها
( ﬁادثة ب Úفتيات أاربع ) وجعلها
ﬁادثة بدل أان يقول أاّنها مسشرحّية ،
ولعلّ مصشطلح اŸسشرح ‘ تلك الفÎة
كان غ Òمسشتقّر ‘ أاذهان اŸثّقف..Ú
( وكانوا يطلقون عليها رواية أاو رواية
مسش -رح -ي -ة ) ،ول -ه أان -اشش -ي-د أاخ-رى ⁄
تنششر فيه ‘ هذا الدّيوان نذكر منها
أانششودة ( أارينا الغزال ) ،وهذه أابيات
من تلك األنششودة ا÷ميلة:
أاريـنـا ال - - - - - -غ - - - - - -زال ي - - - - - -جـوُب
الــــــــــuت Ó- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل * * بصصـٍÈ
ل
جَف ْ
تـــــــــــــــــــواَلى لروعٍ َ
ج
حرا أانـــــــــا الsثْل ُ
ي سِص ْ
أانـا الظْب ُ
ُ
ط ْ- - -ه- - -را * * أانـا الصصـْبُ- - -ح ِبْ- - -شص- - -را
ِ
ل
للــــــــــــــي ٍ
ل ُمط ْ
َنَ- - - - - -مْ- - - - - -وُت كـنـبتِ ل - - - - -ع - - - - -ب ُت
ك- - - - - - -ب- - - - - - -نــــــــــــــــــِت * * ورحت
ل
لـبـيـتـــــــــــــــــي كروض ٍ
ض حف ْ
ط- -ل- -ع ُت هÓ- -ل
ورمت
ك-ـ-م-ـ-ــــــــــــــــال *
* وف -ضص ُ -ت ن -ـ -وال
وكلّي
أامـــــــــــــــــــل
وه -ي م -ؤوّل-ف-ة م-ن
تسشعة أابيات لطيفة
رشش - -ي - -ق- -ة ت- -ن- -اسشب
مسش- -ت- -وى األط- -ف -ال
وال- -ط -ل -ب -ة الّصش -غ -ار
ف - -ي - -ت - -غ ّ- -ن- -ون ب- -ه- -ا
ويّÎنمون ‘ طÓقة
وم- - - - - -رح  ،وي - - - - -دّل
اه - -ت - -م- -ام اŸؤوّل- -ف
ب- - - - - -ه- - - - - -ذا ا÷انب
الÎب - - -وي اŸغ- - -ذي
◊اج- -ة م- -ل- -ح- -ة ‘
ن- -فسشّ- -ي- -ة ال -ط -ف -ل ،
ال -ذي يشش -غ -ف ب -اإلنشش-اد واألن-اشش-ي-د ،
ب التغني بحلو الكلمات وعذبها،
ويح ّ
ي - -دّل ع- -ل- -ى بصشÒة األسش- -ت- -اذ ّﬁم- -د
العابد ،ورؤويته الثاقبة إا ¤كيفّية تهيئة
الطفل وتربيته تربية صشا◊ة نافعة،
وإاعداده ليكون رجل اŸسشتقبل..
ح ّ-ق -ق الشش -ي -خ ّﬁم -د ب-ن ال-ع-اب-د
ا÷ ‹Ósسشبقا واضشحا ‘ طبعه ألّول
Óطفال باللغة العربيّة
ديوان ششعري ل أ
‘ ا÷زائر ،وإان كان صشغ Òا◊جم
فهو جمّ الفائدة والّنفع.

 اسش -ت-ق-ي-ن-ا ه-ذه اŸع-ل-وم-ات م-نكتاب ( تاريخ الصشحافة والصشحفيÚ
‘ بسشكرة وإاقليمها ) األسشتاذ فوزي
مصشمودي ،ط األو ،¤صس  ،١٢٤دار
الهدى ع Úمليلة  /ا÷زائر عام ٢٠٠6
م ،وم- -ن اŸوسش- -وع -ة ال -ع -اّŸي -ة ا◊ّرة
اإللكÎونية.
 الهامشس نفسشه. ذك - - -ر ذلك األسش - - -ت- - -اذ ف- - -وزيمصشمودي ‘ كتابه ( أاعÓم من بسشكرة
) ا÷زء األّول صس  .٧٨ / ٧٧عندما
÷‹Ó
ترجم ل أ
Óسشتاذ ابن العابد ا ّ
 أامكنني األسشتاذ فوزي مصشمودي( م -دي -ر اÛاه -دي-ن ل-ولي-ة ب-بشش-ار)،
ال ّصش -دي -ق اŸؤوّرخ وال -ك-اتب اإلعÓ-م-ي
من نسشخة مصشّورة من هذا الّديوان،
وهي نسشخة مهداة بخطّ يد اّŸؤولف
إا ¤األسش -ت -اذ األديب الشش -ه -ي -د أاح -م-د
بوششمال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’وروبية
إخÎقت قرإر ﬁكمة إلعدل إ أ

ي-رت-قب وصص-ول ح-م-ول-ة ث-ان-ي-ة من
إŸوإد إل-ق-ادم-ة م-ن إلصص-ح-رإء إل-غ-ربية
إ ¤م-ي-ن-اء روإن (ف-رنسص-ا) ب-ال-رغ-م م-ن
’وروب- -ي- -ة،
ق- -رإر ﬁك- -م- -ة إل- -ع- -دل إ أ
إ- - Ÿؤورخ ‘  21ديسص -م ،2016 Èب -حسصب
م -ن -ظ -م -ة م -رإق -ب -ة ث -روإت إلصص-ح-رإء
إلغربية.
أأوضشح نفسس أŸصشدر أأن حمولة أŸلح
أل -ق -ادم -ة م -ن أأرأضش -ي ألصش -ح -رأء أل -غ-رب-ي-ة
أÙت -ل -ة (ب -ي ب -ي سش -ي م-اجÓ-ن) م-ن ق-ب-ل
أŸغرب قد لوحظت وصشورت يوم  4فيفري،
أأثناء ششحنها على م Ïسشفينة Ãيناء ألعيون.
‘ جانفي  2016كانت ششركة ““أأولفيا““
أل -ف -رنسش -ي -ة أŸت-خصشصش-ة ‘ إأن-ت-اج أل-زي-وت
وتسشويقها قد –صشلت على كمية كبÒة من
زيت ألسشمك من أألرأضشي أÙتلة Ãيناء
ف -ي -ك -امب ب -ن -فسس أŸن -ط -ق -ة ب -ال -رغ -م م-ن
أح -ت -ج -اج -ات ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-ي-زأري-و ،أŸم-ث-ل
ألششرعي للششعب ألصشحرأوي وألصشحرأويÚ
أŸقيم ‘ Úفرنسشا وجمعيات فرنسشية.
للتذك Òكانت ﬁكمة ألعدل أألوروبية

أŸلح قادم من موقع أإلنتاج بأام ضشبع ‘
ألصشحرأء ألغربية أÙتلة أأو موقع أأخفنÒ
جنوب أŸغرب.
‘ هذأ ألششأان أأششارت منظمة مرأقبة
ثروأت ألصشحرأء ألغربية أأن ألسشفينة (بي
ب-ي سش-ي م-اجÓ-ن) أل-ت-ي ت-ق-در ح-م-ول-ت-ه-ا بـ
 5344طن تابعة ألسشطول أأنتيغا برميدأ و
مسش- -ت -غ -ل -ة م -ن ط -رف أÓŸح -ة أل -ب -ح -ري -ة
ألŸانية  BBC Charteringمضشيفا،
حسشب ألسشلطات أŸرفأاية أÙلية أأن مسشÒ
أل - -وأردأت ي- -ت- -م- -ث- -ل ‘ Sea Invest
 Franceو ه- -و ف- -رع ﬁل- -ي ل- -لشش- -رك -ة
ألبلجيكية Sea Invest .
ك-انت ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسش-اري-و ق-د أأودعت
ج -ان -ف -ي أŸنصش -رم شش -ك -وى ل-دى أŸدي-ري-ة
ألق -ل-ي-م-ي-ة أŸششÎك-ة ÷م-ارك روأن بشش-أان
ششحنة زيت ألسشمك أŸسشتوردة ““بصشفة غÒ
ششرعية““ من ألصشحرأء ألغربية.
ضشمن هذه ألششكوى ،أأششار ﬁامي جبهة
أل-ب-ول-يسش-اري-و ألسش-ت-اذ ج-ي-ل دوف-ار ﬂاطبا
مدير أ÷مارك أن هذه ألقضشية ““تتسشبب ‘

إقÎحه غوتÒيسس خلفا Ÿارتن كوبلر

فريق الوسساطة الدولية يؤوكد أاهمية
تسسريع تنفيذ اتفاق ا÷زائر
ج ّ-دد ف -ري -ق أل -وسش -اط-ة أل-دول-ي-ة “سش-ك-ه ب-ات-ف-اق أ÷زأئ-ر ل-لسش-ل-م
وأŸصشا◊ة ألوطنية ‘ ما‹ ،وأأكد أأنه أألنسشب للحكومة أŸالية
وأ◊ركات ألسشياسشية وأŸسشلحة من أأجل طي صشفحة ألنزأع بششكل
نهائي وبناء سشلم وأسشتقرأر مسشتدأم.
أحتضشنت ألعاصشمة أŸالية باماكو ،أأول أأمسس ،ألجتماع ألوزأري
ألثا Êرفيع أŸسشتوى للجنة متابعة أتفاق ألسشلم وأŸصشا◊ة ‘ ما‹
أŸن -ب -ث-ق ع-ن أج-ت-م-اع أ÷زأئ-ر ،وحضش-ره أأعضش-اء أل-وسش-اط-ة أل-دول-ي-ة
وحكومة ما‹ وأ◊ركات ألسشياسشة وأŸسشلحة أŸوقعة على أتفاق 20
جوأن  ،2015وششكل رفع ألعقبات ألتي عرقلت تقدم تنفيذ ألتفاق
على أألرضس ألنقطة ألرئيسشية ‘ أأجندة أللقاء.
جاء ألجتماع ألتي حضشرته أ÷زأئر ‡ثلة بوزير ألدولة وزير
ألششؤوون أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة ،وبصشفتها قائدة
أل-وسش-اط-ة أل-دول-ي-ة ،أسش-ت-ج-اب-ة ل-ط-لب ب-عضس أألط-رأف أŸوق-ع-ة على
ألتفاق وبحث سشبل ضشخ نفسس جديد ‘ عملية ألتنفيذ أŸيدأ.Ê
أعت Èفريق ألوسشاطة ،أأن “سشك أ÷ميع باتفاق أ÷زأئر وأعتباره
أألنسشب وأŸرجع ألوحيد لبناء سشلم وأسشتقرأر دأئم ‘ Úما‹ ““ ،أأمر
إأيجابي للغاية ويؤوكد أأن كل ششيء يسش ‘ Òألطريق ألصشحيح““.
أأكد رمطان لعمامرة ‘ ،تصشريحات للصشحافة أŸالية أأن ““ألتفاق
ب-ات ح-ق-ي-ق-ة م-ي-دأن-ي-ة ،وأ÷م-ي-ع م-ل-ت-زم ب-ه وي-ح-رصس ع-لى Œسشيده
بنزأهة وإأخÓصس““ ،مضشيفا ““منذ قرأبة  20ششهرأ ” –قيق أأششياء
كثÒة على أألرضس ،وقد نكون أأ‚زنا مرأحل منقوصشة وإأ‚ازأت غÒ
مثالية ولكننا مدركون أأنه ل بديل عن أتفاق أ÷زأئر““.
يأاتي ألجتماع ألثا Êمن نوعه ،بعد ألصشعوبات أŸيدأنية ألتي
وأج -هت مسش -ار ت -ن -ف-ي-ذ ألت-ف-اق خ-اصش-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى Œم-ي-ع ودم-ج
أ◊رك- -ات أŸسش- -ل- -ح -ة ‘ أ÷يشس أŸا‹ وإأنشش -اء أل -ه -ي -اك -ل أإلدأري -ة
وأŸؤوسشسشات أŸعنية بتجسشيد أ÷وأنب ألسشياسشية لÓتفاق.
Óطرأف أŸالية وŒدد
تتزأمن جهود ألوسشاطة ألدولية أŸرأفقة ل أ
نششاط أ÷ماعات أإلرهابية بششمال ما‹ ،على غرأر ألهجوم ألدأمي
ألذي ضشرب مدينة غاو ‘  18جانفي أŸنقضشي.
ترى أÛموعة ألدولية ،ضشرورة ملحة ‘ تسشريع تطبيق أتفاق
ألسشلم وأŸصشا◊ة أŸنبثق عن مسشار أ÷زأئر ،لتوف Òظروف أأكÌ
مÓئمة Ÿكافحة أإلرهاب وتركيز أ÷هود على أŸطالب ألجتماعية
وألقتصشادية لسشكان أألقاليم ألششمالية.
يتششكل فريق ألوسشاطة ألدولية ‘ ما‹ ،من أ÷زأئر ،ألنيجر،
موريتانيا ،تششاد ،بوركينافاسشو ونيجÒيا إأ ¤جانب ‡ث Óأإل–اد
أإلفريقي وأأل· أŸتحدة وكذأ فرنسشا وألوليات أŸتحدة أألمريكية.
ترأأسس أ÷زأئر بصشفتها قائد ألوسشاطة ÷نة دعم ومتابعة أتفاق
ألسشلم وأŸصشا◊ة ألوطنية ‘ ما‹ ،أŸوقع من قبل حكومة ما‹
وحركات أألرضشية وتنسشيقية أ◊ركات أألزودأية.

أضشطرأب خط ‘ Òألنظام ألعام كون هذأ
أنتهاك فاضشح ◊ق ألششعب ألصشحرأوي من
خÓل أسشتغÓل موأرده ألطبيعية يضشاف أ¤
ذلك أنكار أŸبادئ
أÙددة ‘ ق- - -رأر ﬁك- - -م- - -ة أل- - -ع - -دل
ألوروبية ،يوم  21ديسشم ““2016 Èملحا
على ضشرورة فتح –قيق عاجل.
أأوضش- -ح أÙام- -ي أن- -ه ب- -ال- -ن- -ظ -ر أ¤
أŸسش -ائ -ل ““ألسشÎأت -ي-ج-ي-ة““ أ÷اري-ة وألث-ر
أل -ع-ام ل-ق-رأر ﬁك-م-ة أل-ع-دل ألوروب-ي-ة م-ن
ألصشعب ألتأاكيد بأان أŸتعامل ÚألقتصشاديÚ
ألخرين ““كانوأ يجهلون ألقانون أŸطبق““
م -ط -ال -ب -ا ب -ف -ت -ح –ق -ي -ق ل -دى أÛم-ع-ات
أŸنظمة للنقل ع Èسشفينة كاي باي ألتي
ح -م -لت شش -ح -ن -ة م -ن زيت ألسش -مك Ãدي -ن-ة
ألعيون.
‘ مطلع ششهر فيفري ،صشرح أŸسشتورد
أل - - - - -دأ‰ارك- - - - -ي Ÿادة أŸل- - - - -ح Dansk
 Vejsaltأأنه قد لن يسشتورد أŸلح أÿاصس
ب-ازأل-ة أل-ث-ل-ج أل-ق-ادم م-ن ألصش-ح-رأء أل-غربية
أÙتلة من طرف أŸغرب.

إادانة فلسسطينية لÓعÎاضض األمريكي على تعي Úفياضض مبعوثا دوليا إا ¤ليبيا

 Èال

عا⁄

شصّنت طائرإت حربية ليبية ،ما ’
ي- -ق- -ل ع- -ن تسص- -ع غ- -ارإت مسص -ت -ه -دف -ة
إره-اب-ي-ي ت-ن-ظ-ي-م م-ا ي-ع-رف ب-ت-ن-ظ-ي-م
’سصÓ- - - -م- - - -ي- - - -ة (دإعشس)
إل - - - -دول- - - -ة إ إ
إ’ره -اب -ي ،ب-ال-ق-رب م-ن ح-ق-ل ن-ف-ط-ي
رئيسصي وسصط ليبيا.
ق -ال ف -يصش -ل أأه -ب -ا‹ ،م -ت -ح -دث -ا ب-اسش-م
أ÷يشس ألوطني ألليبي ،أأمسس ألسشبت ،إأن
““أل -غ -ارأت إأسش -ت -ه -دفت م -وأق -ع ألره -اب-يÚ
أŸعروفة باسشم سشرأيا ألدفاع عن بنغازي““.
أأوضشح أأن ألرهابي Úكانوأ يتقدمون نحو
حقل أÈŸوك ،وهو حقل نفطي رئيسشي،
ويقع على بعد  120كيلومÎأ إأ ¤أ÷نوب
من ألهÓل ألنفطي ،وهي منطقة جغرأفية
تقع على طول أ÷زء أألوسشط من سشاحل
ليبيا على ألبحر أŸتوسشط حيث تقع أأغلب
ﬁطات ضشخ ألنفط.
سش -ي -اسش-ي-ا ،إأعÎضشت أل-ولي-ات أŸت-ح-دة
 ·ÓأŸتحدة
على إأختيار أألم Úألعام ل أ
أأن - -ط - -ون - -ي - -و غ - -وتÒيسس ل- -رئ- -يسس أل- -وزرأء
أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ألسش-اب-ق سشÓ-م ف-ي-اضس مبعوثا
للمنظمة ألدولية إأ ¤ليبيا خلفا لŸÓاÊ
مارتن كوبلر ألذي ع ‘ Úنوفم.2015 È
·Ó
كان أألم Úألعام ل أ
أŸت- -ح -دة ق -د أأب -ل -غ

›لسس أألمن عزمه تعي Úفياضس على رأأسس
ب -ع -ث -ة أ ¤ل -ي -ب-ي-ا ل-ل-مسش-اع-دة ‘ أسش-ت-ئ-ن-اف
أÙادثات ششأان أإلتفاق ألسشياسشي.
تأاتي هذه ألتطورأت وسشط مفاوضشات
دب -ل -وم -اسش -ي -ة ح -ول إأدخ -ال ت -غ-يÒأت ع-ل-ى
أإلت- -ف -اق ألسش -ي -اسش -ي أŸوق -ع ب Úأل -ف -رق -اء
ألليبي ‘ Úديسشم 2015 Èبوسشاطة أأل·
أŸتحدة.
Óشش -ارة ،سش -ب -ق أأن ع-م-ل ف-ي-اضس أل-ذي
ل -إ
تلقى تعليمه ‘ ألوليات أŸتحدة بصشندوق
ألنقد ألدو‹ وتو ¤رئاسشة وزرأء ألسشلطة
ألفلسشطينية ‘ ألفÎة من  2007إأ،2013 ¤
وحظي بإاششادة أÛتمع ألدو‹ ÷هوده ‘
بناء مؤوسشسشات عامة فلسشطينية فعالة.
هذأ وأأفادت مصشادر ،بأان سشبب رفضس
ألوليات أŸتحدة أألمريكية ترششيح فياضس
مرده أ ¤أأنها ل تعÎف بدولة فلسشط،Ú
وأأن هذأ ألتعي Úفيه إأششارة إأ ¤ذلك.
أأدأنت أأطرأف فلسشطينية ﬂتلفة ما
وصشفته بأانه “““ييز صشارخ““ إلعاقة ألوليات
أŸت -ح -دة ألم-ري-ك-ي-ة ت-ع-ي Úرئ-يسس أل-وزرأء
أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ألسش-اب-ق سشÓ-م ف-ي-اضس مبعوثا
ل ·ÓأŸتحدة ‘ ليبيا .أعتÈت منظمة
أل-ت-ح-ري-ر أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة أل-تحرك ألمريكي
ضشد تعي Úفياضس بأانه ““غ Òمقبول““.

مهام هائلة بانتظار
فارماجو

ع

@ مقديشصو  :نششرت وسشائل أعÓمية
ت -ق -ري -رأ ع -ن أŸه -ام أل-ت-ي سش-ت-وأج-ه أل-رئ-يسس
ألصش -وم -ا‹ أ÷دي -د ﬁم-د ع-ب-د أل-ل-ه ف-ارم-اج-و،
وأصشفة إأياها بـ«ألهائلة““ ،وذكرت على رأأسشها ألفسشاد
أŸا‹ وغ- -ي- -اب أألم- -ن وهشش -اشش -ة أ◊ك -وم -ة أŸرك -زي -ة
وأ÷فاف.
وقالت أŸصشادر ،إأن ألصشومال ألتي – ⁄ظ بحكومة فعالة
منذ  25عاما ،تعيشس وضشعا أأمنيا سشيئا يتمثل ‘ ألرهاب ألذي
“ارسش -ه ح -رك-ة ألشش-ب-اب أÛاه-دي-ن ألصش-وم-ال-ي-ة ،م-ن-ذ عشش-رة
أأعوأم ،أألمر ألذي جعل ألبÓد بحاجة لعششرين أألف جندي
أأج -ن -ب -ي ل -ل -مسش -اع -دة ‘ أح-ت-وأء ه-ذه أ◊رك-ة ،،ب-اإلضش-اف-ة إأ¤
ألصشرأعات أŸزمنة ب Úألعششائر.

اŸكسسيك تدعو رعاياها لتّوخي ا◊ذر
@ مكسصيكو :طلبت أŸكسشيك من رعاياها أŸقيم‘ Ú
ألوليات أŸتحدة توخي أ◊ذر ‘ ظل ““ألوأقع أ÷ديد““ ألذي
تعيششه ألوليات أŸتحدة وذلك إأثر قيام ألسشلطات أألمريكية
بÎح -ي -ل م -وأط-ن-ة م-كسش-ي-ك-ي-ة ب-ع-د زي-ارت-ه-ا م-ك-تب أل-ه-ج-رة ‘
ف -ي -ن -ي -كسس ب-ولي-ة أأري-زون-ا .ون-ظ-مت أح-ت-ج-اج-ات أأم-ام م-ك-تب
ألهجرة بعد طرد أŸكسشيكية وألدة طفل Úولدتهما ‘ ألوليات

قالت عضشو أللجنة ألتنفيذية Ÿنظمة
أل-ت-ح-ري-ر أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ح-نان عششرأوي ‘
بيان نششرته بال‚ليزية أن ““إأعاقة تعيÚ
ألدكتور سشÓم فياضس هو حالة من ألتمييز
ألصشارخ على أأسشاسس ألهوية ألوطنية““.

أاوروبا تلقي أازمة الهجرة
على عاتق ليبيا
يخششى رؤوسشاء بلديات ليبية من جنوبها
ألصش-ح-رأوي وح-ت-ى سش-وأح-ل-ه-ا ألشش-م-الية أأن
ي -تسش -بب أت -ف -اق أأب -رم ب Úط -رأب -لسس وروم-ا
لتمويل مرأكز لحتجاز أŸهاجرين ‘ ألبلد
أل -ع -رب -ي ‘ ن -ق -ل أأزم -ة أŸه -اج -ري -ن أل-ت-ي
توأجهها أأوروبا إأ ¤أألرأضشي ألليبية.
باتت منطقة ألبحر أŸتوسشط ب Úليبيا
وأإي-ط-ال-ي-ا ن-ق-ط-ة أل-ع-ب-ور أل-رئ-يسش-ية لطالبي
أل -ل -ج -وء وأŸه -اج -ري -ن ل-دوأف-ع أق-تصش-ادي-ة
أل- -ب- -اح- -ث Úع- -ن ح- -ي- -اة أأفضش- -ل ‘ أأوروب -ا.
وسشجلت إأيطاليا ألعام أŸاضشي وصشول عدد
قياسشي من أŸهاجرين إأ ¤أأرأضشيها.
ي -تضش -م -ن ألت -ف-اق “وي Ó-م-ن أل–اد
أألوروبي Ÿرأكز أحتجاز ‘ بلدأن ومدن

أŸتحدة.
تعهد ألرئيسس أŸكسشيكي إأنريكي بينيا نييتو بدفع  50مليون
دولر ل-ل-ق-نصش-ل-ي-ات أŸكسش-ي-ك-ي-ة ‘ أل-ولي-ات أŸت-ح-دة ،لتقدË
أŸسشاعدة ألقانونية للمكسشيكي Úألذين يعيششون ‘ هذأ ألبلد.

ل خطاب أامام الŸÈان الÈيطاÊ
أأفادت مصشادر صشحفية بريطانية أأن زيارة
@ لندن:
ألرئيسس أألمريكي دونالد ترأمب لÈيطانيا ‘ وقت ل يكون
ألŸÈان ألÈيطا Êمنعقدأ ،قد يجنب أ÷دل بخصشوصس مسشأالة
إألقائه خطابا أأمام ألŸÈان .وكان رئيسس ›لسس ألعموم جون
بÒك -و أأع -ل -ن م -ع -ارضش -ت -ه ألشش -دي -دة إلل -ق-اء ت-رأمب خ-ط-اب-ا ‘
ألŸÈان ،أن-طÓ-ق-ا م-ن ““م-وق-ف-ه أل-رأفضس ل-ل-ع-نصش-ري-ة وأل-ت-مييز
أ÷نسشي““ .وبحسشب ““ذي غارديان““ فإان أإلدأرة ألÈيطانية قد
تكون تخلت عن هذه ألفكرة.
تششمل زيارأت ألدولة ألتي يقوم بها قادة ألعا ⁄إأ ¤أŸملكة
أŸتحدة عادة إألقاء كلمة أأمام ألŸÈان ألÈيطا .Êوكان ترأمب
قد تلقى دعوة من رئيسشة ألوزرأء ألÈيطانية تÒيزأ ماي لزيارة
لندن هذه ألسشنة.

اسستفتاء تعديل الدسستور ‘  16أافريل
@ أإنقرة :أأعلن رئيسس أللجنة ألعليا لÓنتخابات ألÎكية،
أأمسس ،أأن تركيا سشتجري أسشتفتاء ‘  16أأفريل على تعديÓت
مقÎحة ‘ ألدسشتور سشتحول ألنظام ألŸÈا Êإأ ¤نظام رئاسشي.
سشتمكن ألتعديÓت ألرئيسس من إأصشدأر أŸرأسشيم وإأعÓن

17256

ما‹

حمولة ثانية من ثروات الصسحراء الغربية تصسل ميناء روان الفرنسسي

قد أأوضشحت بتاريخ  21ديسشم 2016 Èأأن
أت -ف -اق -ات ألشش -رأك -ة و–ري -ر أل -ت -ج-ارة بÚ
أل–اد أألوروبي وأŸغرب ““ل تنطبق على
ألصش-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة““ ،م-ؤوك-دة أأن-ه ب-ال-ت-ا‹ ل
Áكن تطبيق ألتفاقات ألتجارية أÈŸمة
‘  2012على غرأر تلك أÈŸمة ‘ 2000
ع -ل -ى أأرأضش -ي ألصش -ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ألن ه-ذه
أألرأضشي ليسشت جزء من أŸغرب.
أأششارت ألششبكة أŸتخصشصشة ‘ مرأقبة
ن-هب ألÌوأت أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-لصش-ح-رأء ألغربية
ألتي تعتÈها أأل· أŸتحدة أأرأضشي غÒ
مسشتقلة وبالتا‹ مؤوهلة لتقرير مصشÒها إأ¤
أأن- -ه- -ا ل ت -زأل Œه -ل زب -ون ه -ذه أ◊م -ول -ة
أ÷ديدة من أŸلح ألذي عادة ما يسشتعمل
من قبل ألبلديات أأو ألدولة ‘ أأوروبا للحد
م-ن ف-ع-ل أ÷ل-ي-د ع-ل-ى أل-ط-رق-ات أل-زأ÷ة،
خÓل ألششتاء.
أأضشاف أŸصشدر أأن ألتصشدير يتم عادة
من قبل ششركة خاصشة أأو عمومية.
حسشب منظمة مرأقبة ثروأت ألصشحرأء
ألغربية فإانه من أÙتمل جدأ أأن يكون

ألعدد
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على طول ‡رأت تهريب ألبششر ألرئيسشية
ع Èليبيا فضش Óتوف Òألتدريب وأŸعدأت
Ÿكافحة أŸهرب.Ú

حمزة ﬁصصول

يدرسس إصصدإر مرسصوم جديد حول إلهجرة

ارتباك ‘ إاسسÎاتيجية ترامب لتأام Úأامريكا

إع- -ت- -ق- -لت سص- -ل- -ط- -ات إل- -ه- -ج- -رة
إ’–ادي - -ة ب- -ال- -و’ي- -ات إŸت- -ح- -دة
مئات إŸهاجرين إلذين ’ يحملون
’قل
وثائق ‘ أإربع و’يات على إ أ
’سص- -ب- -وع إŸاضص- -ي ،ف- -ي -م -ا وصص -ف -ه
إ أ
مسص -ؤوول -ون ب -ع -م -ل -ي -ات روت -ي -ن -ي -ة
لتنفيذ إلقانون.
أأثارت تقارير عن ششن حمÓت على
أŸهاجرين قلقا وسشط أŸدأفع Úعن
أل -ه-ج-رة وع-ائÓ-ت أŸه-اج-ري-ن ،وأل-ت-ي
ج -اءت ع -قب أألم -ر أل -ت -ن -ف -ي -ذي أل-ذي
أأصشدره ألرئيسس دونالد ترأمب بحظر
دخول ألÓجئ ÚوأŸهاجرين من سشبع
دول مسشلمة إأ ¤ألوليات أŸتحدة .غÒ
أأن هذأ أألمر معلق حاليا.
ب- -اÿصش- -وصس ،ق- -ال م -دي -ر ت -ن -ف -ي -ذ
أل - - -ق- - -وأنÃ Úك- - -تب إأدأرة أل- - -ه- - -ج- - -رة

وأ÷م- - - -ارك ‘ ل- - - -وسس أأ‚ل- - - -وسس ،إأن
عمليات تطبيق ألقانون جرت ‘ أأتÓنتا
ون -ي -وي-ورك وشش-ي-ك-اغ-و ول-وسس أأ‚ل-وسس

وأŸناطق أÙيطة بها.
ي -أات -ي ه -ذأ ب -ي-ن-م-ا أأع-ل-ن أل-رئ-يسس
أألم -ري -ك -ي دون -ال -د ت-رأمب أأن-ه ي-درسس
توقيع مرسشوم جديد حول ألهجرة ،بعد
يوم من تعرضشه لهزÁة قانونية جديدة
ب -رفضس ﬁك -م -ة ألسش -ت -ئ -ن -اف ت -ف-ع-ي-ل
أŸرسش- - - - - -وم أ◊ا‹ وأل- - - - - -ذي أأث- - - - - -ار
أح -ت -ج -اج -ات وأسش -ع -ة دأخ -ل أل-ولي-ات
أŸتحدة وع Èألعا.⁄
قال ترأمب أأن أŸرسشوم أ÷ديد
أÙتمل رÃا لن يختلف إأل قلي Óعن
أŸرسشوم أ◊ا‹ ،لكنه أأششار ‘ ألوقت
ن- -فسش -ه إأ ¤أأن إأدأرت -ه ت -درسس خ -ي -ارأت
أأخ -رى ،ب -ي -ن -ه -ا إأدخ-ال ت-ع-ديÓ-ت ع-ل-ى
ألقرأر أ◊ا‹ ،كما  ⁄يسشتبعد مسشؤوول
‘ ألبيت أألبيضس أأي خيارÃ ،ا ‘ ذلك
أللجوء إأ ¤أÙكمة ألعليا.

حالة ألطوأرئ وتعي Úألوزرأء وكبار أŸسشؤوول ‘ ÚألبÓد وحل
ألŸÈان.

تركمانسستان تنتخب رئيسسا جديدا
@ إ÷زإئر :يتوجه ألناخبون ‘ جمهورية تركمانسشتان،
أليوم ألحد ،أ ¤صشناديق ألقÎأع لختيار رئيسس للبÓد من بÚ
تسشعة مÎششح Úمن بينهم ألرئيسس أŸنتهية عهدته ،قربان قو‹
بردي ﬁمدوف ،ألذي يعد ألوفر حظا للفوز بعهدة جديدة
مدتها سشبع سشنوأت.
فضش Óعن ألرئيسس أ◊ا‹ بردي ﬁمدوف  -ألذي فاز ‘
ألن -ت -خ -اب -ات أل -رئ-اسش-ي-ة أألخÒة ع-ام  2012ب-نسش-ب-ة  %97م- -ن
أألصش -وأت  -ت -ق -دم ل -ه -ذه ألن -ت -خ-اب-ات ث-م-ان-ي-ة مÎشش-ح Úم-ن
ألحزأب ألسشياسشية ألثÓثة وهي أ◊زب ألدÁقرأطي وأ◊زب
ألزرأعي وحزب ألصشناعيي ÚوأŸقاول Úوهي موألية للرئيسس
أŸنتهية وليته.

ا◊رب مسستمرة رغم اتفاق السسÓم
@ كييف :بعد سشنت Úعلى أتفاقات مينسشك للسشÓم ألتي
وقعت إأثر مفاوضشات رعتها باريسس وبرل ‘ Úفيفري  ،2015ل
تزأل أ◊رب مسشتمرة ‘ ششرق أأوكرأنيا حيث أأسشفرت عن مقتل
حوأ‹  5000منذ ذلك أ◊.Ú
إأذأ كان هذأ ألتفاق قد أأزأل أıاوف من حرب مفتوحة
“تد أﬂ ¤تلف أأنحاء ششرق أأوكرأنيا ،فإانه  ⁄يوقف بالكامل
أأعمال ألعنف ،أأو يبدد ألنعدأم ألتام للثقة.

اعÓن

اأ’حد  ١٢فيفري  ٢٠١٧م المؤافق لـ  ١٥جمادى اأ’ولى  ١٤٣٨هـ العدد 11 ١٧٢٥٨
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تقرير «أاوبك» لشصهر جانفي يكشصف عنه غدا ا’ثنÚ

احÎام اŸنتج Úلتعهداتهم
يعزز التخفيضض و‰و الطلب
صصندوق ضصمان
القروضض للمؤؤسصسصات
الصصغÒة واŸتؤسصطة

مرافقة 2000
مؤوسسسسة منذ 2004

كلمة العدد

كسسر شسوكة ا’حتكار واŸضساربة
سصعيد بن عياد
يعرف قطاع التجارة ‘ اآلونة األخÒة حركية تقود إا ¤إاعادة ترتيبه ،وفقا
للضضوابط واŸعاي Òالتي يتطلبها اقتصضاد السضوق ،من خÓل تأاط ÒاŸبادلت
اÿارجية بإاجراءات تتطابق مع مؤوشضرات الراهن القتصضادي اÙلي وتعزز
توجه اÓÿصص من التبعية للخارج أاو التقليل منه على األقل.
كل البلدان تلجأا –ت وطأاة الصضدمة اŸالية اÿارجية وقبله األزمة اŸالية
العاŸية إا ¤اعتماد مسضارات دقيقة وأاحيانا صضعبة من أاجل حماية األمن
اŸا‹ وتفادي اإلفراط ‘ اسضتنزاف الحتياطي بالعملة الصضعبة الذي يعرف
اŒاها سضلبيا منذ أان دخلت أاسضواق النفط ‘ أازمة ل تزال تلقي بظÓلها إا¤
اليوم وقد “تد طيلة السضنة ،بحسضب أاغلب اÈÿاء.
‘ ه -ذا اإلط -ار ،اع -ت -م -دت خ -ي-ارات ّﬁددة ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى ا◊د م-ن
السضتÒاد واللجوء إا ¤نظام الرخصص“ ،اشضيا مع الحتياجات ا◊قيقية بالنوع
والكم وانسضجاما مع ما يوفره القتصضاد الوطني من سضلع وخدمات ومواد

تغطي الطلب اÙلي ‘ اآلجال وبالنوعية.
كانت البداية بقطاع اسضتÒاد السضيارات من خÓل الÎكيز على بديل اقتصضادي
يتمثل ‘ دعم مرافقة السضتثمار اŸنتج ‘ اŸيكانيكا وقد برزت عدة
مشضاريع ذات جدوى ،كما حقق برنامج إانتاج السضمنت األهداف اŸسضطرة
لتدخل ا÷زائر مرحلة إانهاء السضتÒاد والتوجه إا ¤تصضدير السضمنت قي
اŸدى اŸنظور ،وأاثناء ذلك شضمل التوجه مواد البناء.
ل تزال فروع أاخرى تثقل كاهل اÿزينة وتتعلق أاسضاسضا باŸواد الغذائية
األسضاسضية واألدوية وبعضص اŸدخÓت ‘ الصضناعة والتي تتطلب إادراجها ‘
ديناميكية السضتثمار اŸنتج باŸوازاة مع تفعيل ا◊د من السضتÒاد وقد بدا
ذلك Ãنع اسضتÒاد ا◊مضضيات والفواكه ‘ مواسضمها اÙلية ،األمر الذي
يضضع اŸتعامل ‘ ÚالفÓحة من مزارع ÚوفÓح Úصضغار ومسضتثمرين كبار
أام -ام مسض -ؤوول -ي -ة كÈى ‘ مضض -اع -ف -ة ا÷ه -ود وا‚از الÈام -ج السض -ت -ث-م-اري-ة
واإلنتاجية بسضرعة.
إان اإلجراءات اŸتخذة على ما فيها من ضضبط للحركة وكبح لديناميكية
اسضتÒاد فوضضوي وغ Òمق ت ّصضب ‘ مصضلحة اŸبادرة اإلنتاجية ولفائدة
اŸتعامل الذي يتخندق ‘ صضف اŸدافع عن القتصضاد الوطني ،من حيث
إادراك ال-ت-ح-دي-ات اŸتصض-ل-ة ب-األم-ن اŸا‹ ل-ل-بÓ-د وال-ق-ن-اع-ة ب-اŸسض-اهمة ‘
ÓفÓت من قبضضة اÎŸبصض Úبالقتصضاد
اÛهود الوطني ولو بالقليل منه ل إ
Óجهاز على السضوق بكل مكوناتها Ãا ‘
الوطني الذين ينتظرون الفرصضة ل إ
ذلك السضيطرة على اŸسضتهلك.
إان اŸسضتهلك هو العنصضر ا◊اسضم ‘ هذه اŸعادلة الصضعبة ب Úحجم الطلب

وﬁدودية العرضص ،ولذلك ينبغي إاحاطته با◊ماية اŸطلوبة Ãنع وقوع
السضوق ‘ قبضضة مافيا تتحرك بأاذرع ملتوية بلغت سضطوتها إا ¤درجة تهديد
السضتقرار وخلق مناخ تسضتثمره جهات تسضعى إا ¤بلوغ أاهداف غ Òاقتصضادية
Ãا ‘ ذلك انخراط بعضضهم ‘ خدمة مصضالح متعامل Úأاجانب يرفضضون
التوجه ا÷ديد لدعم اإلنتاج ا÷زائري.
ي-ت-وق-ع أان ت-ع-ي-د السض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اıتصض-ة اإلمسض-اك ب-خ-ي-وط ال-تجارة
وحركية الأسضواق بفرضص الضضوابط Ãنع التÓعب باألسضعار برفع مسضتوياتها
إا ¤درجة غ Òمقبولة وغ ÒمÈرةÃ ،ا ‘ ذلك Ÿواد تدعمها اÿزينة
العمومية للدولة .و ⁄يخف وزير التجارة بالنيابة إارادته Ãكافحة الظاهرة
ب -ال -تصض-دي ل-ل-مضض-ارب-ة وال-غشص وتضض-خ-ي-م ال-ف-وات Òب-ح-يث أان ح-م-اي-ة ال-ق-درة
الشضرائية مسضأالة تصضنف ‘ خانة النظام العام ،وهي حجر األسضاسص لسضتقرار
الق -تصض -اد واÛت -م -ع ع -ل -ى أاسض-اسص أان ك-ل ط-رف ي-حصض-ل ع-ل-ى ح-ق-ه ضض-م-ن
القانون.
يتوقع أان Œد هذه اإلرادة مقاومة من ﬁيط يغلب عليه النشضاط اŸوازي
غ Òأان الظرف بتداعياته الصضعبة ل Áنح مزيدا من الوقت لتقو Ëالتجارة
بإادخال اŸتعامل Úفيها ضضمن مسضاحة الشضفافية ‘ اŸعامÓت واÿضضوع
لقواعد اŸنافسضة النزيهة بالنتقال إا ¤احÎافية النشضاط القائم ‘ ا÷وهر
على احÎام القانون وبالذات العمل بنظام الفوترة الذي يسضمح بتحديد
ه -امشص ال-رب-ح وم-ن ث-م-ة ضض-ب-ط مسض-ت-وي-ات الضض-ري-ب-ة ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أان تشض-م-ل
الناشضط ‘ Úا◊قل اŸوازي ،خاصضة بارونات التجارة بإاقحام ا÷ماعات
اÙلية لتحصضيل موارد ولو فصضلية أاو نصضف سضنوية هي بحاجة إاليها.
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اÿب Òبشص Òمصصيطفى لـ «الشصعب»:

ضسرورة إاعداد بطاقات فنية لتطبيق ‰ؤذج النمؤ ا÷ديد
‡اث -ل -ة أاخ -رى .وأاي ال-ق-ط-اع-ات Áك-ن
الرهان عليها؟.
@@ ’ يبدو ‹ ألسسوق ألوطني ‘ مسستوى
أŸن -افسس -ة أل-ك-ام-ل-ة بسس-بب ث-ق-ل أ’ح-ت-ك-ارأت
وطغيان Œارة أ’سستÒأد على ألتصسدير من
جهة وأسستغÓل دعم بعضس أŸوأد أŸسستوردة (
أŸوأد ألغذأئية مث ‘ ) Óإأعادة ألتصسدير (
’حمر مث .) Óوعليه ،فإان أأول خطوة
ألسسكر أ أ
هي تطه ÒأŸتعامل Úألتجاري Úللفصسل بÚ
أŸت -دخ -ل ‘ Úأل -تصس -دي -ر وأŸسس-ت-وردي-ن ‡ا
يسس-اع-د ع-ل-ى ت-وج-ي-ه م-زأي-ا نشس-اط أل-تصس-دي-ر
Ÿسستحقيها ( لدينا  700مصسدر مقابل 22
أألف مسستورد)  .ألفصسل ب Úمن هو مسستورد
ومن هو مصسدر حقيقي عند تطبيق مزأيا
أل -ت -ج -ارة وأ÷ب -اي -ة يسس -م -ح ب -ت -ط-وي-ر أŸن-ت-ج
ألوطني أŸعد للتصسدير ومن ثمة جلب مزيد
’جنبية أ ¤ألقطاع ألوطني
من ألشسرأكات أ أ
أŸنتج Ãا ‘ ذلك قطاع أÿدمات .
- ‰ل-ك  11ق-ط-اع-ا أق-تصس-ادي-ا ج-اه-زأ ل-ل-ن-مو
ألسسريع على خلفية تأاخرها ‘ أŸسساهمة ‘

يتناول ا◊ؤار الذي خصصنا به بشص Òمصصيطفى اÿب Òا’قتصصادي وكاتب الدولة
’حصصائيات اŸؤؤشصرات اŸالية الراهنة من حيث تداعياتها
’سصبق لÓسصتشصراف وا إ
ا أ
’فق ،كما يقف عند انعكاسصاتها على ا÷بهة
على النمؤ والتحديات التي تلؤح ‘ ا أ
ا’جتماعية التي –فظ التؤازن.
ي-رصص-د ب-اŸن-اسص-ب-ة واق-ع السص-ؤق ا’سص-ت-ث-م-اري-ة اÙل-ي-ة م-ن زاوي-ة ال-ع-ن-اصصر اÙفزة
’هداف بإاعطاء
’جنبي وفقا Ÿسصار شصراكة متؤازنة ودقيقة ا أ
للرأاسصمال خاصصة ا أ
’نتاجية.
’ولؤية للمشصاريع ا إ
ا أ
أاجرى ا◊ؤار :سصعيد بن عياد
وي -ع -رج ع -ل -ى ق -ط-اع أل-ت-ج-ارة أل-ذي ي-ع-رف
ح-رك-ي-ة ،م-ت-وق-ف-ا ع-ن-د أل-دور ألسس-ل-ب-ي ل-لسسوق
أŸوأزية ليختم بقرأءة لتقلبات سسوق ألنفط
أل-ت-ي أسس-ت-ع-ادت ت-وأزن-ه-ا نسس-ب-ي-ا ب-فضس-ل أتفاق
أ÷زأئر ألذي فتح أأفقا وأسسعا لدول أأوبيك
وغÒها من باقي أŸنتج.Ú

فك الرتباط بالدولر ‘ سسلة
الحتياطي من النقد األجنبي

الشص -عب  :م -ث -ل -م -ا تشص Òإال -ي -ه اŸؤؤشص -رات
ال-راه-ن-ة خ-اصص-ة اŸال-ي-ة منها (احتياطي
الصص -رف /ق -ان -ؤن اŸال -ي -ة /الضص -غ -ؤط-ات
ا’ج -ت -م-اع-ي-ة) ي-ح-م-ل ال-ظ-رف ال-ره-ان
–دي-ات ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ن-م-ؤ ال-ذي ي-ن-ب-غ-ي
ا◊ف-اظ ع-ل-ى دي-ن-ام-ي-ك-ي-ت-ه ول-ؤ ب-نسصبة
متؤاضصعة .كيف ذلك؟
بشص Òمصص- -ي- -ط- -ف- -ى :أأول شس- - - - -يء إأع - - - -دأد
ألبطاقات ألفنية لتطبيق ‰وذج ألنمو أ÷ديد
(  ) 2019 - 2016بحسسب ألقطاعات على
’رضسية أŸتفق عليها وهي أأرضسية
أأسساسس أ أ
ألنمو ‘ مسستوى  7باŸائة إأ 10 ¤باŸائة
بشسكل مسستد . Ëهذه ألبطاقات ألفنية ينبغي
أأن تتكئ على ﬁركات ألنمو ألسسريع وهي 6
ﬁركات ( أ’سستشسرأف أŸبني على ‰وذج
ق -ي -اسس -ي ك -ل -ي ل Ó-ق -تصس-اد أل-وط-ن-ي - 2050
ت -ط -ب -ي -ق -ات أل -تسس -ي Òأ◊ديث ل -ل -م -ؤوسسسس-ة -
تطبيقات أ’بتكار ألصسناعي  -ربط ألبحث
’ن-ت-اج  -ت-ط-ب-ي-ق-ات جودة
أل-ع-ل-م-ي ب-أاه-دأف أ إ
ألتعليم  -تطبيقات ألتطوير أŸتقدم ‘ قطاع
تكنولوجيا أŸعلومات وأ’تصسال) .
ثانيا ،على أŸدى ألقصس Òتطه ÒأŸنظومة
أ’قتصسادية للدولة على مسستوى ألسسياسستÚ
أل -ن -ق -دي -ة وأŸال -ي -ة وذلك ب -حسسب م -ع-ي-اري-ة
ألضس -ب -ط ب -دل أل -تصس -ح-ي-ح ،وه-ذأ م-ن شس-أان-ه:
ضس-ب-ط أأسس-ع-ار أل-ف-ائ-دة وسس-ع-ر صس-رف أل-عملة
أل -وط -ن -ي -ة  -إأدأرة ألسس -وق أŸوأزي -ة ل -ل -ن -ق-د
’جنبي  -إأدأرة ألسسيولة  -تطه Òألسسوق
أ أ
أ÷بائية  .إأنها أŸعاي Òألنقدية وأŸالية ألتي

عليها مرأفقة أŸعيارية أ’قتصسادية لتحقيق
هدف ألنمو أأي تطبيق ألنموذج أ÷ديد للنمو
( .) 2019 - 2016
’ل-ي-ات أل-ك-ف-ي-ل-ة ب-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ط-ه Òوأضس-حة:
أ آ
أع -ت -م -اد ع -م -ل -ة وط -ن -ي -ة ج -دي -دة ( أل -دي -ن-ار
أ÷ديد) ،إأطÓق وزأرة منتدبة للجباية ،فك
أ’رت -ب -اط ب -ال-دو’ر ‘ سس-ل-ة أ’ح-ت-ي-اط-ي م-ن
’ج- -ن- -ب- -ي وأأخÒأ ت- -ط- -ب- -ي- -ق ج- -ي -ل
أل- -ن- -ق- -د أ أ
’صس Ó-ح -ات ‘ أل -ن-ظ-ام أل-ب-ن-ك-ي أ÷زأئ-ري،
أ إ
ب -حسسب م -ع -ي -اري -ة ت-ط-وي-ر أÿدم-ات وت-ن-وي-ع
أŸنتجات أŸصسرفية.

❊ فتح اÛال للخؤاصش على الصسفقات العالية شسرط –مل اŸسسؤؤولية الجتماعية
❊ تشسجيع السستثمار األجنبي من حيز اŸزايا ا÷بائية إا– ¤سس Úمناخ السستثمار
وزارة منتدبة للجباية لÓبتكار
الضسريبي واŸا‹ بحسسب معيارية
الؤعاء بدل النسسب

دون أان تتعرضض ا÷بهة ا’جتماعية
ل-ت-داع-ي-ات الصص-دم-ة اŸال-ية اÿارجية،
هل تؤجد مسصارات بديلة Áكن العثؤر
ف-ي-ه-ا ع-ل-ى م-ؤارد إاضص-اف-ي-ة ت-غ-طي جانبا
من العجز ‘ اŸيزانية؟
@@ ف- -ت- -ح أÛال أأم- -ام مسس -اه -م -ة أل -ق -ط -اع
أÿاصس ‘ ألصس -ف -ق-ات ع-ال-ي-ة أل-ع-ائ-د بشس-رط
أŸسس- -اه- -م- -ة ‘ (أŸسس -ؤوول -ي -ة أ’ج -ت -م -اع -ي -ة
ل-ل-م-ؤوسسسس-ة)  -إأطÓ-ق وزأرة م-ن-ت-دب-ة ل-ل-ج-باية
وظيفتها أ’بتكار ألضسريبي وأ÷بائي وأŸا‹
بحسسب معيارية ألوعاء ،بدل ألنسسب ،مع ألعلم
أأن نسس -ب -ة أل -ت -حصس -ي-ل أ÷ب-ائ-ي ‘ أ÷زأئ-ر ’
تتعدى  13باŸائة ما يعني أأن  20مليار دو’ر
تشس -ك -ل مسس-ت-ح-ق-ات ج-ب-ائ-ي-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة ع-ل-ى
أŸكلف - ÚإأطÓق ميثاق شسرأكة إأسسÎأتيجية
ب Úأل- -ق- -ط- -اع Úأل- -ع- -ام وأÿاصس ل- -ت- -ن- -ف- -ي -ذ

أŸشسروعات أŸشسÎكة ب Úرأأسس مال ألدولة
ورأأسس أŸال أÿاصس ،وهذأ من شسأانه :ألرفع
من نسسبة ألنمو  -ألرفع من حصسيلة أ÷باية.
إأ ¤جانب هذأ هنا بوأبة مهمة جدأ وهي
بوأبة أ’قتصساد أÒÿي و‘ هذأ أŸوضسوع
كنت أقÎحت إأطÓق :بنك ألزكاة ألوطني -
’وق -اف أل -وط -ن-ي  -صس-ن-دوق أسس-ت-ث-م-ار
ب -نك أ أ
أليتيم وذوي أ’حتياجات أÿاصسة .وهذأ على
أأفق نقل ألتحويÓت أ’جتماعية من أŸيزأنية
’صسول أÒÿية وألتطوع .
إأ ¤أ أ

رأاسش اŸال يبحث عن فرصش العائد
بغضش النظر عن اŸزايا ا÷بائية

عÓوة على ضصرورة مسصاهمة الرأاسصمال
اÙل- -ي ‘ ا’سص- -ت- -ث -م -ار “ث -ل الشص -راك -ة
’ج-ن-ب-ي-ة ح-ل-ق-ة ق-ؤية ‘ الدفع بعجلة
ا أ
ا’سص -ت -ث -م -ار اŸن-ت-ج ،ك-ي-ف Áك-ن ج-ذب
ال - -رأاسص- -م- -ال اÿارج- -ي ضص- -م- -ن اŸع- -ايÒ
اŸعتمدة؟.
’جنبي ،كما هو رأأسس أŸال
@@ رأأسس أŸال أ أ
ألوطني ،يبحث عن فرصس ألعائد بغضس ألنظر

صصندوق ضصمان القروضض للمؤؤسصسصات الصصغÒة واŸتؤسصطة

مرافقة  2000مؤؤسسسسة منذ 2004

قريبا تغطية القروضض ا’يجارية «ليزينغ» وقروضض ا’سصتغÓل
رأفق صسندوق ضسمان أŸؤوسسسسات ألصسغÒة وأŸتوسسطة
منذ بدء نشساطه سسنة  ،2004إأ ¤أليوم ما يقارب 2.000
مؤوسسسسة صسغÒة ومتوسسطة مسساهما بذلك ‘ إأحدأث
 60.000منصسب
عمل حسسب مديره
أل- - - - -ع- - - - -ام .وق - - - -د
أسس- -ت- -ث- -م- -رت ه -ذه
أŸؤوسسسسات
›تمعة مبلغ 150
مليار دج علما أأن
من ب Úأأول شسروط
م - - -ن - - -ح ضس - - -م - - -ان
ألصس - -ن - -دوق إأنشس- -اء
أŸؤوسسسس-ة م-ن-اصسب
شس- - -غ- - -ل .وت - -ت - -وزع
ضسمانات ألصسندوق
ب-نسس-ب-ة  50باŸائة
ع - -ل- -ى م- -ؤوسسسس- -ات
أل-ق-ط-اع ألصس-ن-اع-ي
و 28ب -اŸائ -ة ع -ل -ى م -ؤوسسسس -ات ق -ط -اع أل -ب -ن -اء وأل-ري
وأأ’شس-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وق-رأب-ة  20ب-اŸائ-ة ع-ل-ى ق-ط-اع
أÿدمات و’سسيما ألسسياحة مثلما أأوردته «وأج».
وتسستقبل مصسالح ألصسندوق معدل  30طلبا شسهريا .وعن
«معدل وفاة» أŸؤوسسسسات أŸسستفيدة من ألضسمان كشسف
أأنه ’ يتعدى  7باŸائة .ويهدف ألصسندوق ألتابع لوزأرة
ألصس -ن -اع -ة وأŸن -اج -م إأ ¤تسس -ه-ي-ل حصس-ول أŸؤوسسسس-ات
ألصسغÒة وأŸتوسسطة على “ويÓت بنكية على أŸدى

أŸتوسسط قصسد دعمها ‘ مرحلتي أإ’نشساء وألتوسسع.
وحسسب م -دي -ر ألصس -ن -دوق سس -يشس -رع ق -ري -ب -ا ‘ ضس -م -ان
ألقروضس أ’يجارية (ليزينغ) وقروضس أ’سستغÓل ألتي
غ- - -ال - -ب - -ا م - -ا تّÎدد
أل -ب-ن-وك ‘ م-ن-ح-ه-ا
رغم دورها ألهام ‘
ت-ط-وي-ر أŸؤوسسسس-ات
ألصسغÒة
وأŸتوسسطة.
وب-إام-ك-ان ألصس-ن-دوق
ضس- -م- -ان م- -ا ب10 Ú
ب- - - - -اŸائ - - - -ة إأ80 ¤
باŸائة من ألقرضس
ألبنكي أŸطلوب من
ط -رف م -ؤوسسسس -ة م-ا
وذلك ‘ حدود مبلغ
يÎأوح م- - - - - - -ا ب4 Ú
مÓي Úدج إأ100 ¤
م Ó- - - - -ي Úدج م- - - - -ع
أأ’خذ بع Úأ’عتبار نسسبة أÿطر وعدد مناصسب ألشسغل
Óشسارة ،يضسم ألصسندوق حاليا  4فروع جهوية
أŸنشسأاة .ل إ
ب -ك -ل م -ن أ÷زأئ -ر أل -ع -اصس-م-ة (ج-ه-ة أل-وسس-ط) وع-ن-اب-ة
(ألشس- -رق) ووه -رأن (أل -غ -رب) وورق -ل -ة (أ÷ن -وب) .وق -د
ت -أاسسسس ألصس -ن -دوق Ãوجب م -رسس-وم ت-ن-ف-ي-ذي صس-در ‘
نوفم - 2002 Èتطبيقا للقانون ألتوجيهي للمؤوسسسسات
ألصسغÒة وأŸتوسسطة ألصسادر سسنة  - 2001ليشسرع ‘
نشساطه ميدأنيا ‘ مارسس .2004

عن أŸزأيا أ÷بائية ،ولهذأ حان أأوأن تطوير
’جنبي من حيز
رؤويتنا لتشسجيع أ’سستثمار أ أ
أŸزأيا أ÷بائية إأ– ¤سس Úمناخ أ’سستثمار :
عصسرنة أ’دأرة  -تبسسيط إأجرأءأت ألÎخيصس
ل Ó-سس -ت -ث -م -ار  -عصس -رن -ة أل -ع -ق -ار ألصس -ن-اع-ي
’دأري- -ة
وأل- -فÓ- -ح- -ي  -رق- -م- -ن- -ة أÿدم- -ات أ إ
وأل- -ب- -ن- -ك -ي -ة  -عصس -رن -ة م -ن -ظ -وم -ة أ’تصس -ال
وأŸع- -ل- -وم- -ات وأأخÒأ عصس- -رن- -ة أŸن- -ظ -وم -ة
أل -ت -ج-اري-ة ب-ت-ط-ه Òألسس-وق وضس-م-ان شس-ف-اف-ي-ة
أŸب - -اد’ت وعصس - -رن - -ة سس - -ي- -اسس- -ات ألصس- -رف
وأل- -ت- -ح- -ويÓ- -ت م -ن وأ ¤أ÷زأئ -ر وعصس -رن -ة
سسياسسات ألتصسدير .

تؤجيه مزايا نشساط
التصسدير Ÿسستحقيها

” ات -خ -اذ إاج -راءات ل -ت-أاط Òال-ت-ج-ارة
اÿارجية با◊د من ا’سصتÒاد لصصالح
ال- -تصص- -دي- -ر ب -اŸؤازاة م -ع دع -م اŸؤؤسصسص -ة
’ن -ت -اج -ي -ة .م -ا ه -ي م -ت-ط-ل-ب-ات ج-ذب
ا إ
مزيد من الشصراكات ‘ ظل مناخ يبدو
أان -ه ت -ن -افسص -ي وم Ó-ئ-م م-ق-ارن-ة ب-أاسص-ؤاق

ألقيمة أŸضسافة وÁكن ألرهان ‘ أŸرحلة
’و ¤ع-ل-ى  :أل-فÓ-ح-ة وأل-فÓ-ح-ة ألصس-ن-اع-ي-ة
أ أ
 أŸن -اج -م وأل -بÎوك -ي -م -ي -اء  -ألصس -ن -اع -اتأŸصس - -غ - -رة وألصس - -غÒة وم - -ن - -ه - -ا ألصس- -ي- -دل- -ة
وأŸيكانيكا  -ألطاقات أŸتجددة من ألشسمسس
وألرياح  -خدمات أ’تصسال وأŸعلومات .و‘
مرحلة ثانية صسناعة أŸعرفة  -أ’بتكار -
ألصسناعات ألتصسديرية.

شسفافية األسسؤاق تتطلب
اليقظة اŸبنية على اŸعطيات

’ ت -زال السص -ؤق اŸؤازي-ة ت-ع-ي-ق ضص-ب-ط
مسص - -ار ال - -ن- -م- -ؤ م- -ن ح- -يث ال- -ت- -ح- -ك- -م ‘
اŸؤؤشص- - -رات وت - -أام Úا’سص - -ت - -ث - -م - -ارات ‘
اŸدي ÚاŸت- - - -ؤسص- - - -ط وال - - -ط - - -ؤي - - -لŸ ،اذا
يسص -ت -عصص -ى إان -ه -اء ال -ظ -اه -رة ،ع -ل -م -ا أان
اق- -تصص- -اد السص- -ؤق ي- -ق- -ؤم ع- -ل- -ى ح- -ري- -ة
ال- -نشص- -اط والشص- -ف- -اف- -ي- -ة ،وف- -ق -ا Ÿع -ايÒ
الضصبط؟.
@@ يفتقد أ’قتصساد أ÷زأئري ‘ مرحلته
Óليات أŸتطورة ‘ ›ال
’خÒة وألرأهنة ل آ
أ أ

أ’سستشسرأف ومنها نظم أليقظة ألتي عليها
’شس- -ارأت أŸسس- -ت -ق -ب -ل -ي -ة وم -ن -ه -ا
أل- -ت- -ق- -اط أ إ
’حصسائية ثم –ليلها ثم تصسميم
أŸعطيات أ إ
’ك Ìفعالية بناء على نتائج –ليل
ألسسياسسات أ أ
أŸعطيات  .هذه ألوظيفة تلزمها قطاعات
وزأري -ة ﬂتصس -ة ‘ أل -ت -ن -م -ي -ة وأ’سس -تشس -رأف
وأل-ت-خ-ط-ي-ط أ’سسÎأت-ي-ج-ي وب-دون ذلك ت-ظل
ألسسياسسات أ◊كومية دون إأمكانيات ألتحول
أ ¤خطط عملية خاصسة ‘ مرحلة ما بعد
’ن -ت-اج
أل -ري -ع أأي ‘ م -رح -ل -ة –دي ألÌوة وأ إ
’ن ‘ مرحلة
أ◊قيقي وألتكنولوجيا .نحن أ آ
جديدة من أ’قتصساد ألعاŸي هي مرحلة (
ألثورة ألصسناعية ألرأبعة ) أأي ثورة أŸعلومات
’سسوأق
وعليه ’ Áكن أ◊ديث عن شسفافية أ أ
دون ن- -ظ -م ف -ع -ال -ة ل -ل -ي -ق -ظ -ة أŸب -ن -ي -ة ع -ل -ى
أŸعطيات.

ترامب يتجه إلغراق
األسسؤاق بالنفط الصسخري

يسصجل سصعر النفط معد’ مقبؤ’ نسصبيا
‘ ال -ظ -رف ا◊ا‹ ب-فضص-ل ات-ف-اق أاوب-يك
وب-ل-دان م-ن خ-ارج-ه-ا .م-ا ه-ي ال-ت-ؤقعات
وكيف ‚عل من ايرادات النفط مصصدر
ط -اق -ة ل -ل -ن -م -ؤ خ -ارج اÙروق -ات .وه-ؤ
اÿيار الذي ’ يختلف حؤله اثنان؟
@@ ’ يزأل قطاع ألنفط سساحة للمخاطر
’سسعار مع بدأية
ومن أÙتمل عودة هبوط أ أ
فÎة ألربيع أŸصساحبة لهبوط ألطلب على
وق -ود أل -ت -دف -ئ -ة ل -دى أل -ع -ائ Ó-ت ‘ أ’–اد
’مريكي
’وربي وأأمريكا .سسياسسة ألرئيسس أ أ
أ أ
أ÷دي -د دون -ال -د ت -رأمب ت -ت -ج-ه ن-ح-و إأغ-رأق
’سسوأق بالنفط ألصسخري ما يعني ضسغطا
أ أ
جديدأ على أأسسعار ألنفط ألتقليدي ،كما أأن
حسسم أŸلف ألسسوري سسيسسمح بتسسريع دخول
’نابيب عمÓقة لنقل ألغاز أ¤
حيز ألنشساط أ
’ورب -ي ع Èت -رك -ي -ا ه -ي ( سس -اوث
أل- -دأخ -ل أ أ
سس - ËÎناباكوف )  .ولكن و‘ نفسس ألوقت
Áك -ن أي -ج -اد ت -وأزن ج -دي -د لسس -وق أل -ن-ف-ط
بتمديد أتفاق أأوبيك فيينا أŸصساحب ’تفاق
أ÷زأئ- -ر ل- -ل- -م -دى أل -ب -ع -ي -د ،وه -ذأ ‘ رأأي -ي
مسستبعد حاليا بالنظر أ ¤أأزمة ألطاقة جنوب
أأوروبا.
أأم-ا أ’سس-ت-ث-م-ار ‘ أل-ط-اق-ة ب-ال-نسس-ب-ة للجزأئر
ف -ي-ن-ب-غ-ي أأن ي-ت-ح-ول أ ¤أل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة
’نتاج  22أألف ميغاوأط كهرباء ألعام 2020
إأضس -اف -ة أ ¤تسس -ري -ع ألÎأك -م أل -رأأسس -م-ا‹ م-ن
خÓل أسستثمارأت مكثفة ‘ ألقطاعات سسريعة
ألنمو ألتي ذكرتها سسابقا.

الÈفسصؤر شصيتؤر خب Òاقتصصادي لـ «الشصعب»:

التعجيل بالنتقال الطاقؤي والسس Òنحؤ التنمية اŸسستدامة
دع -ا الÈفسص -ؤر شص -ي -ت -ؤر شص -مسض ال-دي-ن إا ¤ضص-رورة
ال -ت -ع -ج -ي -ل م -ن أاج -ل ال -ق -ف-ز إا ¤م-رح-ل-ة ا’ن-ت-ق-ال
ال-ط-اق-ؤي وت-رشص-ي-د اسص-ت-هÓك الطاقة على اŸسصتؤى
اÙلي ولن يتحّقق ذلك من دون شصك ،إا’ من خÓل
مشصاركة جميع ا÷زائري ،Úمشصددا ‘ ذات السصياق
ع -ل -ى ضص -رورة السص Òب -خ-ط-ى ث-اب-ت-ة ن-ح-ؤ ال-ت-ن-م-ي-ة
البشصرية اŸسصتدامة ،وعدم ا’عتماد على إايرادات
النفط حتى وإان انتعشصت أاسصعار برميل اÙروقات
من جديد واسصتقرت ‘ حدود الـ  60دو’را أاو أاكÌ
من ذلك.
فضصيلة بؤدريشض
قدم ألÈفسسور شسمسس ألدين شسيتور ‘ تصسريح خ ّصس به
«ألشسعب أ’قتصسادي» رؤويته أ’قتصسادية ألدقيقة للظرف
أل- -ت- -ن- -م- -وي أ◊ا‹ ،أل -ذي دون شسك ي -تسس -م ب -ال -ع -دي -د م -ن
ألتحديات و’ يخلو من ألتقلبات ألفجائية ،ومشسرحا ألوأقع
ألتنموي وحاول فوق كل ذلك أسستشسرأف آأفاق ألتخلصس من
ألتبعية ألنفطية إأ› ¤ال أأوسسع يعتمد فيه بالدرجة أأ’و¤
على أŸوأرد ألبشسرية لتنمية أ’قتصساد ألوطني ،وحسسب رأأيه
ب -ات أ’ن -ت -ق-ال أل-ط-اق-وي ح-ت-م-ي-ة ’ Áك-ن Œاه-ل-ه-ا ،وم-ن
أأ’فضسل أأضساف ذأت أÿب ÒيقولŒ ،سسيد هذأ ألتوجه ألذي
سسوف يغّير ألوأقع أ’قتصسادي إأ ¤أ’أحسسن.
ويرى شسيتور أأن ألعديد من أŸكاسسب –ققت ‘ عام ،2016
لكن جوهر ما يجب –قيقيه ويتطّلع إأليه بÎقب وأهتمام
كبÒين يتمثل ‘ بناء أقتصساد تنموي فعلي ،لذأ أعت‘ È
هذأ أŸقام أأن ألعديد من أ’‚ازأت وأŸشساريع مازألت
ت-ن-ت-ظ-ر وك-ذأ أÿط-وأت أل-ت-ي ي-ن-ت-ظ-ر –ق-ي-ق-ها على أأرضس
أل- -وأق -ع م -ت -اح -ة ل -ل -ت -ن -ف -ي -ذ ،ب -ال -رغ -م م -ن أأن -ه ‘ أÛال
” Œسسيد ألعديد من أ’‚ازأت وأسستفادت
أ’جتماعي ّ
منها أ÷بهة أ’جتماعية على غرأر قطاع ألنقل ،ولكن تبقى
غ Òك-اف-ي-ة ح-يث ي-ن-ت-ظ-ر أŸزي-د ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أإ’م-ك-ان-ي-ات
أŸتوفرة وألقدرأت ألكامنة ،وباإ’مكان تفعيلها من خÓل
قوأن ÚأŸالية وبالتا‹ سسوف يتم تفعيل من خÓلها ألعديد
من أŸكاسسب أ’جتماعية.
وح- -اول أÿب Òأ’ق- -تصس- -ادي شس- -ي- -ت- -ور ط -رح سس -لسس -ل -ة م -ن
أŸقÎحات من أأجل إأثرأء ألنقاشس حول أÿيارأت ،ألتي
جل بتنويع أ’قتصساد ألوطني وكذأ تسسريع وتÒة ألنمو
تع ّ
خارج قطاع أÙروقات ،علما أأنه دأفع مطو’ عن إأرسساء
ألشس -ف -اف -ي -ة ،خ -اصس-ة م-ا ت-عّ-ل-ق ب-إان-ف-اق أŸال أل-ع-ام وت-ب-ن-ي
ألتخطيط أ’سسÎأتيجي ،حيث أأوضسح يقول إأنه من أŸهم أأن
ن -ح ّ-دد ون -وضس-ح م-اذأ نسس-ت-ث-م-ر ب-اأ’م-وأل وم-اذأ ن-حّ -ق-ق Ãا
سسطرناه ورصسدناه من أأموأل للعمل ألتنموي سسوأء على
أŸدي Úألقريب وأŸتوسسط وحتى على أŸدى ألبعيد.

تقرير «أاوبك» لشصهر جانفي يكشصف عنه غدا ا’ثنÚ

احÎام اŸنتج Úلتعهداتهم يعزز التخفيضش و‰ؤ الطلب

’نتاج ناهز الـ ٪90
 56دو’را سصعر الÈميل وانكماشض ا إ
’سصعار ‘ ،ظل التزام الدول اŸنتجة داخل
بالرغم من تسصجيل العديد من اŸؤؤشصرات اŸطمأانة ،التي تصصب باŒاه –قيق اسصتقرار السصؤق النفطية والذهاب نحؤ تؤقع إارسصاء اŸزيد من التماسصك على صصعيد ا أ
’نتاج شصهر جانفي الفارط واŸقرر أان تكشصف عنه ،غدا ا’ثن ‘ ،Úإاطار تقريرها الشصهري ،من شصأانه أان يحدد بدقة حجم
وخارج منظمة «أاوبك» بقرار التخفيضض من سصقف إانتاجها ،إا’ أان تقييم منظمة «أاوبك» إ
’سصعار وعدم
التخفيضض ويكرسض ا’لتزام الفعلي الذي كرسصته الدول اŸنتجة ،حيث يعؤل على النتائج ا’يجابية الذي سصؤف –قق ‘ مؤاجهة التأاث Òالسصلبي اŸسصجل ،النا œبفعل تخمة العرضض على تقلبات ا أ
اسصتقرارها.
’سسود .أŸن-ظ-م-ة أل-ن-ف-ط-ي-ة خÓ-ل أج-ت-م-اع ف-ي-ي-ن-ا ،علما أأن هذأ
أسستمرأر تأاث ÒأŸضسارب Úعلى أأسسوأق ألذهب أ أ
مقبولة حيث جاوزت مسستوى ألـ 55دو’رأ للÈميل.
فضصيلة بؤدريشض
’سسعار إأ ¤غاية ،مسساء أ÷معة ،أسستقرت عند أ’ت -ف-اق ي-نصس ع-ل-ى ت-خ-ف-يضس إأن-ت-اج أل-ن-ف-ط ،م-ن-ذ شس-ه-ر
علما أأن أ أ
مسستوى ألـ  56.18دو’رأ للÈميل ،وباŸوأزأة مع ذلك قدر جانفي وإأ ¤غاية شسهر جوأن من عام Ã ،2017ا يعادل
يبدو أأن مÓمح ألسسوق ألنفطية ‘ ألوقت ألرأهن مازألت يذكر أأنه ‘ ظل ما تشسهده ألسسوق ألنفطية من تذبذب ‘
ح -ج -م أل -ت -خ -ف-يضس م-ن ط-رف أأعضس-اء م-ن-ظ-م-ة «أأوبك» 1.8 ،مليون برميل يوميا ،من بينها حصسة  1.2مليون برميل
’سسعار وإأمدأدأت ضسخمة ،سسببت ألتخمة ‘ ألعرضس،
حرجة ،على أعتبار أأن معاŸها  ⁄تسسÎجع بعد ألتماسسك أ أ
بحوأ‹ ألـ  ،٪90وكانت وكالة ألطاقة ألدولية قد أأكدت ‘ ي- -وم -ي -ا ،ت -خ -فضس -ه -ا م -ن -ظ -م -ة «أأوبك» ،أأم -ا أŸن -ت -ج -ون
’م-ري-ك-ي،
أŸنشسود وأ’سستقرأر ،ألذي يجعلها ‘ منأاى عن ألتقلبات أل -ذي ي -رج-ع ب-درج-ة أأسس-اسس-ي-ة إأ ¤أıزون أ أ
بيان لها صسدر مؤوخرأ أأن روسسيا وحدها“ ،كنت من أŸسستقلون يخفضسون حوأ‹  600أألف برميل من ألنفط
’وبك ،أل -ي -وم ،م -ن أأج -ل تصس -ح-ي-ح م-ع-ادل-ة
أŸفاجئة ،وتبقى ألدول أŸنتجة ‘ هذأ ألظرف أŸتغ ،Òتسس -ع -ى دول أ أ
تخفيضس خÓل ألشسهر أŸاضسي وطبقا لÓتفاق Ãا ’ يقل بشسكل يومي.
’سس-ع-ار ،ل-ك-ن
تÎقب بحذر كب Òما يسسجل من مسستجدأت ،بالرغم من أل -ع -رضس وأل-ط-لب ،ب-ه-دف إأع-ادة “اسسك أ أ
’وبك عن مسستوى ألـ 100أألف برميل يوميا ،أأو بنسسبة تعادل
أأن أتفاق أ÷زأئر ألتاريخي أŸكرسس ‘ أجتماع فيينا ،يشسÎط أأن ’ ينقطع أ◊وأر دأخل وخارج منظمة أ أ
أأفضسى إأ ¤إأرسساء مؤوشسرأت مطمأانة ،حققت من خÓلها وإأ ¤ج -انب أل -ت -مسسك ب -خ-ي-ار أل-تشس-اور وأل-ت-نسس-ي-ق ،وك-ذأ  ،٪0.86ب-ي-ن-م-ا أل-دول أŸن-ت-ج-ة ل-ل-ن-ف-ط أŸنضس-وي-ة دأخل
«أأوبك» ،أل -ت -زمت ب -دوره -ا م -ن -ذ م -ط-ل-ع ألشس-ه-ر أل-ف-ارط
أ أ
’سس-ع-ار أسس-ت-ق-رأرأ نسس-ب-ي-ا ،ل-ك-ن ه-ذأ أ’سس-ت-ق-رأر م-ازأل أسستمرأر قنوأت أ◊وأر مفتوحة أأمام أأي طارئ يتعلق
بتخفيضس أأزيد من  ،٪90ووصسف هذأ أ’‚از باÿطوة
ن
ع
ة
ج
ر
ا
خ
ة
ر
ث
ؤ
و
م
ل
م
أ
و
ع
ة
د
ع
ب
ب
س
س
ب
س
ش
ه
ل
ا
ب
ف
س
ص
يو
Ãصسلحة ألبلدأن أŸنتجة ،وتأاتي شسهادة وكالة ألطاقة
’وبك وشس- -رك- -ائ- -ه- -ا أŸن- -ت- -ج Úأل-دول-ي-ة ب-ا’ل-ت-زأم أ◊ق-ي-ق-ي وأŸسس-ت-م-ر Ÿن-ت-جي ألنفط أل -ق -وي-ة ل-ت-ط-ب-ي-ق أأول أت-ف-اق ي-فضس-ي إأ ¤ت-خ-ف-يضس إأن-ت-اج
إأرأدة دول م - -ن - -ظ - -م - -ة أ أ
’نتاج ،ألذي ” ألتوصسل إأليه با÷زأئر ألنفط ،منذ ما ’ يقل عن ثما Êسسنوأت.
أŸسستقل ،Úعلما أأن سسعر برميل ألنفط سسجل قبل يوم Úباتفاق تخفيضس أ إ
’شس -ارة ،ف -إان دول م -ن -ظ -م -ة أأوبك ،ك-انت ق-د
مسستوى ألـ 55دو’رأ بعد أأن شسارف حدود ألـ  59دو’رأ ،وتبنيه رسسميا ‘ أجتماع فيينا وفق ورقة طريق دقيقة ،أ÷دي -ر ب -ا إ
’نتاجها خÓل
’سس -ع -ار مسس -ت -ق -ب Ó-أŸزي-د م-ن توصسلت إأ ¤قرأر ألتخفيضس ألتاريخي إ
قبل أأسسبوع ،وÁكن ألقول أأنه منذ ألفا— جانفي ألفارط ،ل -ت -ع -زز ت -وق -ع –ق -ي -ق أ أ
أأي مباشسرة عقب تطبيق أتفاق أأوبك ودخوله رسسميا حيز أ’نتعاشس ،بالرغم من ألعوأمل أÿارجية ألتي تتجاوز لقاء أ÷زأئر ،نهاية شسهر سسبتم ÈأŸاضسي ،و” تثبيت
’سس-ب-وع ألدول أŸنتجة من دأخل وخارج منظمة «أأوبك» ،أأمام ورقة طريق هذأ أ’تفاق وتبنيها من طرف ألدول أŸنتجة
ألسسÒأن ،ب -دأي -ة م -ن شس -ه -ر ج-ان-ف-ي وإأ ¤غ-اي-ة أ أ
‘ أأوبك وتوسسيعها على ألدول أŸنتجة من خارج هذه
’ول ،من شسهر فيفري ،أأسسعار ألÈميل عرفت مسستويات
أ أ

األسسعار من التذبذب إا ¤النتعاشش
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وبخصسوصس ما تعّلق بالشسؤوون ألنفطية وما سسوف يÎتب
عليه أتفاق دول أوبك ألتاريخي ألذي ”ّ ألتوصسل إأليه ‘
أج -ت -م-اع أ÷زأئ-ر ،وأن-ع-ك-اسس-ات-ه ع-ل-ى أ÷زأئ-ر ق-ال أÿبÒ
شسيتور ينبغي ‘ ألوقت أ◊ا‹ أأن ننتظر ماذأ سسوف يسسفر
عنه أ’تفاق مسستقب ،Óوأسستطرد يقول ‘ سسياق متصسل بلغة
’ تخلوأ من ألتحذير ..« :حتى وإأن قفز سسعر برميل ألنفط
إأ ¤حدود ألـ  60دو’رأ ..ليسس هذأ هو مسستقبل أ÷زأئر..
أ’ن مسستقبلها يكمن ‘ ألقدرة على ألنجاح أأي ‘ ألقفز أإ¤
ت-ن-م-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة..وم-ن ألضس-روري أأن ي-ك-ون أن-تقال طاقوي
ف -ع -ل -ي وب -ال -ت -ا‹ –ق -ي-ق أل-ت-ن-م-ي-ة
أل- -بشس- -ري- -ة أŸسس -ت -دأم -ة أŸنشس -ودة
وأل- -ت- -ي ب- -اتت ضس- -رورة ‘ وق- -ت- -ن -ا
أ◊ا‹.»..
وذكر ألÈفسسور شسمسس ألدين
شسيتور أأنه من أأ’هدأف
أ÷وه-ري-ة أل-ت-ي ي-نبغي
ألÎك-ي-ز ع-ل-ي-ه-ا أل-يوم
يوجد ‘ صسدأرتها
أل - - - - - -وصس- - - - - -ول إأ¤
Œسس -ي -د أ’ن -ت -ق-ال
أل -ط -اق -وي وح -ت -ى
يتسسنى ترك حصسة
م - -ن أل- -ط- -اق- -ات
ألكامنة
أŸت - -وف- -رة ‘

أ÷زأئ- -ر ،إأ ¤أ÷ي -ل ألصس -اع -د ،وه -ذأ م -ا ي -ت -ط ّ-ل -ب حسسب
ت -ق -دي -ره ،أ’ق -تصس -اد ‘ أل -ط -اق -ة وت -رشس -ي -د أسس -ت -ع -م -ال -ه-ا
وأسستهÓكها ،كون ما ’ يقل عن نسسبة  20باŸائة من ألطاقة
ألتي نسستعملها حسسب تقديره ،تهدر دون أ’نتباه إأ ¤ذلك،
وكذأ “ثل حجم أÿسسائر ألتي تتكبد وÁكن تفادي ذلك،
وأأكد شسيتور أأنه من ألضسروري أأن ندرك أليوم وقبل أأي وقت
مضسى ألعديد من أ◊قائق ،أ’نه ينبغي أأن يتهيأا أ÷زأئري،
حتى يكون ‘ أŸعركة ألتنموية ألرأهنة وما تشسهده من
مسستجدأت و‘ قلب ﬂتلف ألتغÒأت ،حيث يكون فاعÓ
ح -ق -ي -ق -ي-ا ول-يسس م-ت-ف-رج-ا وم-ن ث-م يشس-ارك ل-ب-ن-اء أ÷زأئ-ر
أقتصساديا.

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

خاطرة

¢SÉCc
Iôég

â ëJ
ô£ªdG

ألكاتبة أوسسماعل
إأÁان عبد أ◊كيم

‘ ك - -أاسس ه - -ج - -ره ي - -ذوب
ع- -م- -ري ،ف Ó- -ع- -ل -ي -ه أان
يشصرب الكأاسس كله حتى
ل ي- -ن- -ت -ه -ي ع -م -ري ول
أاراه ،فيا ليتني عرفته
لع - -وام
ب- - -ع- - -د م - -ئ - -ات ا أ
لت-عّ-ل-م م-ن-ه ال-ذبح على
أ
لب -ج -دي -ة،
ال- -ط -ري -ق -ة ا أ
ف- -ع -ل -ي -ه أان ي -حÎسس م -ن
غضصب ح- - - - -رو‘ ال - - - -ت - - - -ي
سص -ي-ج-ده-ا م-غ-ل-ف-ة ب-أاسص-رار
ا◊ري -ر وك -ت -م -ان ال -زم -رد
لŒرح
Óل - -ئ أ
وخ- - -ج- - -ل ال - - -آ
وأاتدمى لكنها –Îق كجحيم
مسصتعر ل يبقى ول يذر.
وإان ك -ان ل ي -زال ي -ت -ع ّ-ل -م -ن -ي ف -واج-ب-ه ا◊ذر ل
اخ -ت -ي -ار مسص -ارات شص-ائ-ك-ة وشص-ن ه-ج-وم ف-اشص-ل
بأاسصلحة صصدئة تورث خدوشصا مشصوهة ل
ن-زي-ف-ا يـم-ج-ده-ا أاو ج-رح-ا يشص-رف-ه-ا
وخدشصه ل يÈر أاعذاره.

قصصة
قصصÒة

سسليمة ملزي

كل شصيء جميل هرب مني ،لعبتي
ال -ت-ي ك-نت أات-ب-اه-ى ب-ه-ا أام-ام أاصص-دق-ائ-ي
ف -رح -ت-ي ب-ع-ودت-ي م-ن اŸدرسص-ة ،حضص-ن أاّم-ي
ال ّ -داف -ئ ال -ذي ك -ان ي -ع -ي -د ‹ ال -ط -م -أان-ي-ن-ة
ويرسصم ‹ اŸسصتقبل ا÷ميل ،البسصمة التي
ك -انت ت -ط -ل ب -ه -ا اب-ن-ة ا÷Òان ك-ل صص-ب-اح،
وكأاّنها وجه النّهار ال ّضصاحك اŸرتاح .وهي
–م -ل ‘ ج -ي -ده -ا ط -وق ال -ي-اسص-م Úالشص-ام-ي
تزين به قدها اŸن ،Òكل شصيء أاصصبح جحيما
وأان-ت-ظ-ر أان ت-ط-ل ع-ل-ي-ن-ا ا◊ي-اة ،ه-نا موُت
بطيء وبطيء يقتل باÿنجر صصدأا ل
ي -رح -م ج Ó-ده ح -ت -ى اŸوت-ى ،اŸوت
ب Áر كل ◊ظة
أاصصبح شصبحٌ مره ٌ
على شصوارعنا،وبيوتنا ويأاخذ منّا
أاعّ-ز الّ-ن-اسس .ه-ذه ال-دروب ال-تي
تشص-ب-ه ال-ق-ي-ام-ة كانت ذات يومًا
م-ع-ب-ئ-ة ب-ال-ف-رح وا÷م-ال⁄ ،
ي - -ع - -د م - -تسص ٌ- -ع ل- -ل- -ف- -رح ،ول
لن- -ت -ظ -ار ال -ع -ي -د وف -رح -ت -ه
وطقوسصه التي ّŒدد تÓحم
قصصيدة
لف - -ئ - -دة ال - -ت - -ي ضص - -ي - -عت
ا أ
لÁان ويسص-ت-م-ر
ب -وصص -ل -ة ا إ
ا÷رح ل -ل ّ-ط -ف -ل ال -ع -رب-ي
ا÷ريح.

بقدر حبّي لك

ليندة كامل
بقدر حبّي لك..؟!
بقدر ما توضّصاأت من جفائك
كل الفرصس التي كانت بسصاطا بيننا اندثرت
هل يسصتقيم الظل الأعوج
هل يسصيل من جفاف العروق دم يورق
الطريق
هل من جحود يرطب بذور لهفتي
الشصاحبة نحوك
وهل يبقى القلب يرقصس كلما مر طيفك
كشصبح اأمامي
ليت الزمان يعود..؟!
ليت ال ّصصمت ينكسصر ليسصيل من شصقوقه كل
تلك اللّحظات
ي
ت
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ق
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ت
ا
ر
كل تلك القط
ّ
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سصدÁا اندثر Ãجرد مÓمسصة سصحابة ولهك
كم من جحود اأسصتقيم وصصار قبلة معلّقة ‘
عمود مرورك
كم من لهفة تغّير لونها وصصارت رغيفا لليوم
كم من قلم سصاير طريقي
فدونني قصصيدة حافية منك
اأّيها الّرجل الذي يعرف كيف يعزف على اأوتار
قلبي اأغنية البقاء
ها هو القلب صصار لوحة ب Óاإطار
ها هي الشّصحنة التي اأذاقتني
ط - - - - - - - - - -ع- - - - - - - - - -م ا◊ي- - - - - - - - - -اة
ق - -د اسص - -ت - -ك - -م- -لت دورت- -ه- -ا
اسصتنفذت
طاقتها
وبعÌها ا÷فاء..؟!
كيف ‹ اأن اأثق ‘ خطوات
Œهل الطريق
كيف ‹ اأن اأثق ‘ نبضس يشصبه الضصباب

شصعر

قصصيدة

أحسسن خرأط
 /عزأبــة

أادف- - - - - -ئ ‘ سص- - - - - -ورة
الكهف
أادعيتي
أات- - - - - - - - - - -واثب ‘ نسصك
الضصوء
أادلك وقت اŸواجد
أاط - -ف - -و ع - -ل - -ى أاسص- -ط- -ح
الكشصف
وح - - -ي - - -دة اأن - - -ا –ت
أاغزل من بيدر الفجر
اŸطر
منحى اÿطى
اأ◊ن نغماتي ب Úالشصجر
اأغ-ل-قت م-ظ-ل-ت-ي ث-م شص-م-مت رائ-ح-ة ك-ل م-ن ك-ان أاتبتل ‘ معبد ظّلي
وأاحشصد ‘ ولغ اŸاء
حو‹
سصطوة رؤوياي
واأحسصسصت بسصÓمة اأطرا‘
أافلت من سصغب الوقت
اأجل
أاسصبح نحو الشصواطئ
وحيدة اأنا –ت اŸطر
أان Îمن شصجر النوروين
حزينة ب Úزوايا كل قطرة
الدروب
ضصائعة ‘ ثنايا اأفكاري
“رغ ‘ عبقي الروضس
اأبحث عّمن يسصاندÊ
منتشصيا
يحضصنني ويلملم شصتاتي
تتشصجر أانفاسصه اŸطمئنة
وحيدة ب Úالأغصصان
حو‹
يلوح الÈق نوره اıيف
ويشصرب من بهجتي
فيزداد شصوقي
عسصسس الوقت “حو اÿطى
واأسص Îخو‘
 Óالظل يصصبغ
 Áأ
فلرÃا يشصعر بي كياÊ
‘ لغتي ميلة الغزل
وحيدة اأنا وزّخات الّندى
Áشصي على أارق الضصوء
م عبقها واأمسصحه على فوؤادي
اأشص ّ
‘ لغتي
ا÷ري - -ح ال - -ذي  ⁄ي- -ج- -د م- -ن
يتقطع ‘ سصفر اŸاء
يداوي جرحه
خواطر
يلهج جائيا

مسسعودة
فرجاÊ
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قصصيدة
نÌية
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نسسرين جوأهر
قصصة
قصصÒة
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‚اع سسعد
لولد
دخ-ل ل-ل-ب-يت ف-وج-ده-ا م-ع ال-غسصيل وا أ
وشص -غ -ل ال -ب -يت ،مشص -ى ق -ل -ي  ‘ Ó-ال -رواق ث-م
ان -ح -رف ل -غ-رف-ت-ه اŸن-زوي-ة ‘ آاخ-ر ال-رواق،
وار“ى ع -ل -ى سص -ري -ره وه -و ي -ح-دق بسص-ق-ف
ال- -غ -رف -ة وي -ت -م -ت -م...أاأات -رك -ه -ا أام ل؟ رÃا
سص-ت-غّ-ي-ر م-ن تصص-رف-ات-ه-ا إاŒاه-ي .كان يتكلم
ب -ي -ن -ه وب Úن -فسص -ه وك -ي -ف يصص -ل -ح ال -ف -ج -وة
العميقة بينه وب Úزوجته ،فجأاة دخلت هي
ل -ل -غ -رف -ة مسص -رع -ة ،أاخ-ذت مÓ-بسص-ه وخ-رجت
على عجل ،كانت شصفتاه تتحرك لكنه ل يتكلم،
حاول أان يسصتدرجها بكلمة لكنها كانت أاسصرع منه
Ãغادرتها للغرفة ،تنّهد تنهيدة طويلة وأاخرج من
جيبه رسصالة تركها فوق ال ّسصرير وغادر البيت من ا÷هة
اÿلفية ،كانت تهمسس ‘ أاذن إابنها وهي تقول له« :إاذهب لÎى
أاب-اك أاظّ-ن-ه م-ت-ع-ب-ا» .ي-ط-رق ال-ول-د ب-رأاسص-ه ث-م ي-نصصرف نحو الغرفة:
لم مسص -رع -ة ل -ل-غ-رف-ة
«أام -ي...أام -ي...أاب -ي غ Òم -وج -ود» ،ت -ن -هضس ا أ
تدخل فŒ Óده...لكن وقعت عينها على تلك الرسصالة التي كان
لتي:
فحواها ا آ
‹ وأانا أاعتّز بك
زوجتي العزيزة والغالية كم فرحت وأانت ُتزّف Úإا ّ
وباقÎانك بي ،وأانا الذي  ⁄تسصاور Êالنّدامة ول حتى ا◊زن على
الزواج بك ،لقد كانت نفسصيتي مطمئنة جّدا ح Úتزّوجتك وكم
لّنني وجدت فيك أاثر الرسصول ــ صصلى الله عليه
كنت سصعيدا بذلك أ
لمرت
وسصلّم ــ وهو يقول« :لو كنت آامرا أاحدا أان يسصجد لغ Òاللّـه أ
الّزوجة أان تسصجد لزوجها» .لقد أابشصرت بنصصيب وافر من طاعتك
‹ ومودتك وﬁبتك ،كما عهدتك –ّب Úا◊وار وتسصتمع Úله ول
ت -ق -اط -ع -ي -ن -ي ح -ت -ى أاك -م -ل ح-دي-ث-ي...وج-دت ف-يك ك-ل شص-يء
جميل...لكنني  ⁄أاعد أاحصصل على كل ما ذكرته بعدما
ان -ق -ل -بت اŸوازي -ن رأاسص -ا ع -ل -ى ع-قب ،وك-ل-م-ا ك-نت أاري-د أان
أاسصÎسصل معك ‘ ا◊ديث وجدتك غاضصبة نافرة لكل ما
لراسصلك كما كنت
يدور حولك ،لهذا عدت من جديد أ
أافعل وأانا ‘ اÿدمة الوطنية عّلني أاحّرك فيك حيّا قد
م -ات م-ن زم-ن ،ج-ئ-تك م-ع-ت-ذرا ع-ن ه-ج-را Êل-ل-ب-يت أاوق-ات-ا

من
تضصاريسس رؤوياي
لسصئلة
ينزف من ظمأا ا أ
جرسصا يحتفي
يحتسصي من إانائي اŸكان
يفلي شصبيهي اŸسصجى
على جبل الفتح ينأا ى
وينغج ين Ìأانداءه
اıملية
إاذ يدخل اللحظات
ويسصرد ‘ هبة اŸاء
طقسس الذاذات يجزل
لفق ينزل
‘ مدد ا أ
من شصجري حامÓ
قلق الظل Áشصي
وي - - -ه - - -جسس إاذ يسص - - -ت - - -ب - - -د
التماهي
ت -ل -ون ‘ ج -ي -ئ -ت-ي
الفجر
يهصصر
ذاكرتي
أان - - - - - - - - -ا أام
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شصبيهي
الذي
لن نحوي
ينظر ا آ
جائيا من صصبابات رؤوى
خارجا من مدائن ماضس
يفضس على جبل اŸاء
أاسصئلتي
يÎجل ‘ غابة شصكلي
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اأعtد الأ ْ
صصان
غَ
ا◊جارة
ال ّسصحاب
الكلمات
الّلحظات
ما َباُلَها الأرقام

ط -وي -ل -ة ،ج -ئ -تك مسص -اف -را ع -ائ -دا م -ن غ -رب -ت -ه ،ج -ئ-تك
لجدك الوطن الذي يأاويني من السصهرات والغيابات
أ
اŸت -ك -ررة ،ج -ئ -تك آاسص -ف-ا ي-ا م-ن-ه-ل ا÷ود وي-ا ب-ح-ر
لعذار
لخطاء وخلق ا أ
العطا ،فقد خلق الله ا أ
أايضص-ا ،وخ-ل-قت ال-ت-وب-ة وخ-ل-قت م-ع-ه-ا ال-ق-لوب
الصص -اف -ي -ة ،ج -ئ -تك م -ع -ت -ذرا ع -ن أاخ-ط-ائ-ي،
أاري-دك ع-روسص-ا ك-م-ا ع-رف-تك ،م-ط-ي-ع-ة كما
ع -رف -تك ،زوج -ة وأام -ا وب -ن-ت-ا أاري-دك ،وأان-ا
مسصتعد أان أاعود لسصالف أايامي......
مودتي وﬁبتي :زوجك.
ق- -رأات -ه -ا ال ّ-زوج -ة
وأاخ -ذت ق -ل -م -ا
وك - -ت - -بت ع- -ل- -ى
ظ - -ه- -ر الّ- -رسص- -ال- -ة
«ك - - - - - - -ن ﬂلصص - - - - - - -ا
وسصيأاويك
الوطن...الوطن
ي-ن-اديك» ،وج-لسصت م-ب-تسص-مة
وال ّسص-رور ي-ع-ل-و ﬁي-اها وهي
لبنها« :تعا ¤يا ولدي
تقول إ
لب - -يك» ،وصص - -لت
خ - -ذ ه - -ذه ال - -ورق - -ة أ
ال -رسص -ال -ة ل -ل-زوج ف-اب-تسص-م وه-و يضص-رب م-ق-دم-ة أان-ف-ه
ب -ال -رسص -ال -ة وي -ق -ول« :رب -ح-ن-ا ا◊رب ي-ا ول-دي رب-ح-ن-ا
ا◊رب.»..
ك-ان أاث-ر الّ-رسص-ال-ة ع-ل-ى الّ-زوج-ة ب-ليغا
جّدا ،حيث أاعاد تلك الّثقة اŸفقودة
ب Úال -زوج ،Úل -ك -ن ال -زوج -ة ك-انت
لقصص -ى
ت- -ف- -ه- -م زوج -ه -ا أ
ا◊دود.

صصة
قّ
قصصÒة

ºµq∏c
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د  -مغتات فريدة

ك- -انت ع -ق -ارب سص -اع -ة سص -ج -ن اّÙب  Ú-تسصÒ
ع -كسس ال -زم-ن ،اأح-ي-ان-ا ب-ح-رك-ات م-ع-ت-وه-ة
م- -ت- -ب -اط -ئ -ة كسص -ول -ة و‘ اأغ -لب الأح -ي -ان
مسص- -رع- -ة ب- -ج- -ن- -ون ري- -اح اŸن- -ا‘ ك- -اأن- -ه- -ا
ط -اح -ون -ة «دون ك -يشص -وت» ،ت-دور حسصب
ن -بضس ال -ه -وى ‘ ق -ل -وب اŸاأسص -وري -ن خ-ارج
اأوطاأنهم اŸسصجون Úداخل اأوكار اأحزانهم.
السص -اع -ة ‘ ك -وكب اŸن -ا‘ م -وؤŸة ،م -وخ-زة،
م -وج -ع -ة ت-ت-لّ-ذذ ب-ت-ع-ذيب ال-ع-اشص-ق Úب-ن-ار
ا◊ن Úون -ور الأم -ل اŸت -واري خ-ل-ف ف-وه-ة
سصجن النتظار الطويل...الطويل.
ك -م ه -ي م -اك -رة ن -واف -ذ ه -ذا السص-ج-ن ال-ذي
ي-ط-وق-ن-ا ،ف-ه-ي ت-ت-ظ-اه-ر ب-اإه-داء ال-ن-ور اإ¤
قلوينا واإذا بها شصرارة نار مسصتÎة بحيث،
–Îف دغ- - -دغ- - -ة اأح Ó- -م م - -ن ه - -م داخ - -ل
السصجن :سصجن الأيام ،سصجن السصاعات ،سصجن
الأوق- -ات ،سص- -ج- -ن الأوه- -ام ،سص- -ج- -ن الأح Ó-م.
«كّلكم اأبو العÓء ،و كل سصج Úحبيسس سصجنه»،
هكذا صصاح ذاك ال ّسصج Úبعد نوم عميق كنوم
«›نون» جÈان.

á«îjQÉJ äÉ£fi
حتى

سسى

’ نن

إاعداد :سشهام بوعموششة

اŸوقع اإ’لكÎوÊ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الشّشهيد السشبتي بومعراف قائد الفيلق الّرابع

مسس ـ ـار نضسـ ـ ـال و– ـ ـ ـّرر

معركة الكاف لعكسس تتذّكر بسسالة اÛاهد
ي -ح -ل ي-وم  11ف-ي-فري ليذّكر
ا÷زائ - -ري Úب - -اسش - -تشش - -ه - -اد أاسش- -د
ا÷ب- - -ال الشش- - -ه- - -ي- - -د السش- - -ب- - -ت - -ي
ب -وم -ع -راف ،اÛاه-د ال-ذي رفضس
لغ -راء
السش -تسش Ó-م وﬁاولت ا إ
م -ت -ع -ه -دا ب -رف -ع مشش -ع -ل ا◊ري -ة
وال - - -ت - - -ح - - -رر ‘ وج - - -ه ال - - -ع - - -دو
ال-ف-رنسش-ي .وسش-ك-ان سش-وق أاه-راسس
ي -ت -ذك -رون ال -ب -ط -ل ال -ذي فّضش -ل
ال -تضش -ح -ي -ة ب -أاغ -ل -ى م-ا Áلك م-ن
أاج - -ل ال - -وط - -ن اŸف ّ- -دى ال- -غ- -ا‹.
““الشش- - -عب““ ت - -ق - -ف ع - -ن - -ده ه - -ذه
اÙطة التاريخية وترصشد مسشار
أاسشد ا÷بال.

سشوق أاهراسس :العيفة سشمÒ
من موأليد  1926بدوأر ““غار ألÎبة““ ببلدية
تاورة،ينحدر من أسشرة ريفية متوسشطة أ◊ال
“تهن ألفÓحة  ،حفظ ألقرآأن ألكر ‘ Ëسشن
مبكر ،قبل أن يلتحق بالتجارة ‘ سشن متقدمة
دون أن ي- -ت- -ج- -اوز ألـ  17سش-ن-ة .إأن-ه أÛاه-د
ألسشبتي بومعرأف.
رفضس ألشش - -ه - -ي- -د ألل- -ت- -ح- -اق ب- -اŸدرسش- -ة
أل-ف-رنسش-ي-ة ل-ت-ل-ق-ي ت-ع-ل-ي-م-ه ألب-ت-دأئ-ي ي-وم-ه-ا
مكتفيا بالتعليم ألقرآأ ،Êبعدها عرف ألعمل
ألسشياسشي على يد ألششهيد خوألدية عمار ألذي
كان له ألفضشل ‘ Œنيد ألكث Òمن ألششباب
بدوأر غار ألÎبة ،ومنهم ألسشبتي بومعرأف
ألذي أنضشم إأ ¤خلية من خÓيا حزب ألششعب
عام .1944
كان أŸناضشل ألششهيد خوألدية عمار يلقي
خ-ط-اب-ات سش-ي-اسش-ي-ة أث-ن-اء ألج-ت-م-اع-ات أل-تي
كانت تعقد آأنذأك ،يدعو فيها ألششباب إأ¤
أليقظة وألسشتعدأد Ÿوأجهة ألعدو ألفرنسشي،
ب -ل -ه -ج -ة ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى أŸق -ارن-ة ب Úأل-ع-دو
ألفرنسشي ،ألذي أغتصشب ألرضس دون أي وجه
حق  ،مركزأ على حششد ألهمم أمام قوة ألعدو،
ع- - -دت - -ه وع - -ت - -اده ،ل - -ن تصش - -م - -د أم - -ام إأرأدة
أÛاهدين أŸتمسشك Úبدين ألله وبأارضشهم
وبا◊ق.
سش-اه-مت أÿط-اب-ات ألسش-ي-اسش-ي-ة أل-نضش-ال-ية
بصش- -ورة ك- -بÒة ‘ نضش- -ج أل- -وع- -ي ل- -دى رف -اق
ألششهيد بومعرأف ‘ ،ظل أ◊ركة ألوطنية
آأنذأك وزأدتها توهجا ›ازر  08ماي 1945
وخ- -روج أ÷زأئ- -ري ‘ Úم -ظ -اه -رأت ل -رفضس

ق -وت -ه -م وع -زÁت -ه-م ع-ل-ى دحضس أل-ع-دو ق-ب-ل
◊ظات من أسشتششهاده.

توزيع عشسر سسكنات اجتماعية لفائدة
عائÓت اÛاهدين والشسهداء

أل-ع-دوأن وإأج-ب-اره ع-ل-ى أإلق-رأر ب-ح-ق-وق ه-ذأ
ألششعب أألعزل ‘ أ◊رية ،كل هاته أÙطات
سش -اه-مت ‘ ت-ك-وي-ن رج-ل ب-ح-ج-م وشش-خصش-ي-ة
ألسشبتي بومعرأف ورفاقه ،أين كللت بقيادته
للفيلق ألرأبع.
أرتبط أسشم ألبطل ألسشبتي معارفية أو ما
يطلق عليه ألسشبتي بومعرأفÃ ،عركة ألكاف
ل- - -ع - -كسس ب - -ق - -اŸة ‘ ألـ  09ف -ي-ف-ري ،1958
وأسشتمرت حتى سشاعات متأاخرة من ألليل ،كان
ف-ي-ه-ا ألشش-ه-ي-د ق-ائ-دأ ل-ل-ف-ي-ل-ق أل-رأب-ع ،وف-ج-أاة
وج -دت ه -ات-ه أل-ك-ت-ي-ب-ة ن-فسش-ه-ا ﬁاصش-رة م-ن
ط -رف ق -وأت أل -ع -دو أل -ف -رنسش-ي ،ف-وق-عت بÚ
ألطرف Úمعركة طاحنة ،ومع حلول ألظÓم
حاول قائد ألكتيبة ألنسشحاب لنفاذ ألذخÒة،
إأل أن ألتطويق ألكب Òللعدو ألفرنسشي للمكان
وج- -لب ق- -وأت أل- -دع- -م وأإلسش- -ن- -اد ،وإأح- -ك- -ام
أ◊صش -ار ع -ل -ي -ه صش -عب م-ن ع-م-ل-ي-ة أنسش-ح-اب
ألكتيبة.
أم- -ام ه- -ذأ أل- -وضش- -ع أŸعّ- -ق- -د ،أسش- -ت- -بسش -ل
أÛاهدون على مسشتوى فيالق ألكتيبة من
أجل فك أ◊صشار رغم عدم ألتكافؤو ‘ ألقوة
مع أŸسشتعمر ألغاششم.
‘ مطلع أليوم أŸوأ‹ أŸوأفق لـ  11من
فيفري  ،1958أسشتأانف ألقتال بصشورة ششرسشة
ب Úألطرف ،Úأمام دوي أŸدأفع وألطائرأت
ألسشتطÓعية ألقاذفة ،وقبل حلول منتصشف
ألنهار من ذأت أليوم أصشيب ألسشبتي بومعرأف
بششظية قذيفة ،بحيث أسشرع رفقائه إلسشعافه،
لكن حالته كانت جد حرجة ،تأاكدوأ أنهم أمام
◊ظ -ات -ه أألخÒة ،أألم -ر أل -ذي ضش -اع -ف م -ن

ول -ل -ع -ل -م ،ف-ق-د أح-يت ولي-ة سش-وق أه-رأسس
صشبيحة أمسس ألذكرى ألـ ، 59لسشتششهاد ألبطل
ألسشبتي معارفية أŸعروف بالسشبتي ببومعرأف
،أين أششرف وأ‹ ألولية وألسشلطات ألولئية
وك -ذأ أألسش -رة أل-ث-وري-ة ع-ل-ى حضش-ور م-رأسش-ي-م
ألحتفالت  ،بإاعطاء إأششارة أنطÓق ألعدو
أل -ري -ف -ي أل -ذي شش -اركت ف -ي -ه أزي -د م -ن أرب -ع
وليات  ،كما –ول أŸششاركون نحو مقÈة
ألشش -ه -دأء أي -ن وضش -ع إأك -ل -ي -ل أل -زه -ور وق -رأءة
ألفا–ة على أروأح ألششهدأء.
أعت Èأألم Úألولئي Ÿنظمة أÛاهدين،
ه -ذه أل -ذك -رى وق -ف -ة صش -ادق -ة نسش -ت-ذك-ر م-ن
خÓلها أولئك ألذين قدموأ أروأحهم فدأءأ
هذأ ألوطن ،ليتجه أŸوكب نحو معلم تخليد
ألششهيد ببلدية تاورة أين رفع ألعلم ألوطني
ووضشع إأكلي Óمن ألزهور على أŸعلم أıلد
ل- -ذك- -رى أسش- -د أل- -ق- -اع -دة ألشش -رق -ي -ة ل -ل -ث -ورة
أل -ت -ح -ري -ري -ة  ،أي -ن ذك -ر أل -رف -ق -اء ›اه-دي
أŸنطقة خصشال ألششهيد وأŸعركة أ◊اسشمة
أل -ت -ي أودت ب -أازي-د م-ن › 120اه-د ب-الكاف
ل - - -ع - - -كسس  ‘ ،صش - - -دأم ك - - -ب Òب Úأل- - -ق- - -وأت
ألسشتعمارية وألكتيبة ألتي تضشم ›اهدين من
ألقاعدة ألششرقية.
‘ ذأت ألسشياق أطر معهد ألعلوم ألبيطرية
باŸششاركة مع بلدية تاورة أحتفال رسشميا على
ششرف ألذكرى ،أين قدمت عروضس ثورية وكذأ
أناششيد تخليدأ للذكرى  ‘ ،حضشور ألوأ‹
ع-ب-د أل-غ-ن-ي ف-ي ‹Ó-وك-ذأ ألسش-ل-ط-ات أل-ولئية
وأألسشرة ألسشياسشية من منتخب ÚوبرŸانيÚ
من ﬂتلف ألكتل ألسشياسشية ألوطنية.
ه - -ذأ وق - -د ” خ - -ت- -ام ف- -ع- -ال- -ي- -ات ه- -ات- -ه
ألح-ت-ف-الت ب-ت-ك-ر Ëأألسش-رة أل-ث-وري-ة ،بتوزيع
عشش -ر سش -ك -ن -ات أج -ت-م-اع-ي-ة ل-ف-ائ-دة ع-ائÓ-ت
أÛاه- -دي -ن وألشش -ه -دأء  ،إأ ¤ج -انب ت -ك -رË
ألفائزين ‘ مارأطون ألعدو ألريفي أŸنظم
أمسس –ت ألرعاية ألسشامية لوأ‹ ألولية ،كما
ت -فضش-ل أألم Úأل-ولئ-ي Ÿن-ظ-م-ة أÛاه-دي-ن
بإالقاء كلمة ششكر وأمتنان للجهود أŸقدمة ‘
سشبيل أ◊فاظ على ألذأكرة ألوطنية و عدم
ألÎدد ‘ ألح- -ت- -ف- -ال Ãخ- -ت- -ل -ف أÙط -ات
أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-ث-وري-ة ب-ال-قاعدة ألششرقية للثورة
ألتحريرية.

melisasihem@live.fr
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جامعّيون يدلون بآارائهم حول الشّشهيد الّرمز

بن بولعيد رؤوية اسستشسرافية إ’سستقÓل ا÷زائر
أاّك- -د أاسش- -ت- -اذ
ال-ت-اري-خ ب-ج-ام-عة
ي- - -ح- - -ي - -ى ف - -ارسس
مصش-ط-ف-ى م-دي-ني
‘ ﬁاضش- - - - -رت - - - -ه
خÓ- - -ل ال- - -ن- - -دوة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي
ن -ظ -م -ه -ا اŸت -ح -ف
ا÷هوي للمجاهد
باŸدية بالتنسشيق
م- - - -ع ال- - - -ك- - - -ل- - - -ي- - - -ة ال- - - -ع - - -ل - - -وم
لنسشانية بجامعة يحي فارسس
ا إ
ب -ع -ن -وان ““م -ب -ادئ وق-ي-م ال-ب-ط-ل
الشش -ه -ي -د مصش-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د
لع Ó- - - - - -م ‘
أا‰وذج - - - - - -ا ودور ا إ
ت -وث-ي-ق وت-رسش-ي-خ ه-ذه اŸب-ادئ““
لسش-رة ال-ث-وري-ة وال-ط-ل-بة
أام-ام ا أ
ا÷امعي ،Úأان بن بولعيد كانت
له رؤوية اسشتششرافية ‘ أاعماله
لجل
الثورية ،إانتقل إا ¤ليبيا أ
جمع السشÓح ،ورفضس أان يكون
أاخ -اه ع -م -ر خ -ل-ي-ف-ة ل-ه ،وفضش-ل
ت-رك رف-ي-ق-ه ال-بشش Òالشش-يحاÊ
بدل عنه.

اŸدية :م ــ أام Úعباسس

وأب -رز أل -ب -احث ألشش -خصش -ي -ة أل-ق-ي-ادي-ة
للششهيد ،ألذي أسشتطاع أن يوحّد ألعصشب
ويلم ششملها ‘ أألورأسس ،معتÈأ ‘ رده على
إأحدى أألسشئلة بأان ألعمل ألثوري وما يحمله
من إأيجابيات وسشلبيات هو عمل بششري قد
يخطئ صشاحبه أو قد يصشيب فيه ،كاششفا ‘
مسشأالة أغتيال ألششهيد باأن هناك ألكث Òمن
أب- -ط -ال ه -ذه أ◊ق -ب -ة م -ن دف -ع -وأ ضش -رأئب
قناعاتهم وحبهم للوطن .وحسشبه فإان ألثورة
هي ليسشت بالعملية أ÷رأحية ،بإاعتبار أن
قضشية ألدفاع عن أ÷زأئر حملت ألكث Òمن
أألخطار ،لكن تّوجت بنصشر ألثورة وألرجال
وقتها وطرد أŸسشتعمر ألفرنسشي ،إأ ¤جانب
تركيع ألناتو وإأجباره للجلوسس على طاولة
أ◊وأر Ÿن - - -اقشش - - -ة أل- - -وضش- - -ع ‘ أ÷زأئ- - -ر
أŸسشتعمرة آأنذأك.
و‘ ه -ذأ ألسش -ي -اق ،دع -ا م-دي-ن-ي أل-ط-ل-ب-ة
وألطالبات إأ ¤معا÷ة هذه ألقضشايا بهدوء
ورزأنة ،دون أإلفرأط ‘ أسشتعمال ألعاطفة،
وأإلÁان بأان أختÓف ألنتائج قد –دث ‘
أي ثورة من ألثورأت ألششعبية ،علما أن هذه

أÙاضشرة تأاتي ‘ إأطار ألحتفال بالذكرى
أŸئوية للششهيد ألتي تعّذر حضشورها ﬂرج
وكاتب سشيناريو مصشطفى بن بولعيد.
وب-اŸق-اب-ل ،ق-ال أل-دك-ت-ور أل-غ-ا‹ غ-ربي،
‘ إأجابته على فرضشية أن هناك ثÓث
ششخصشيات ورأء أغتيال أسشد أألورأسس ،وهي
أ◊اج عجول ،عمر بن بولعيد وبلقاسشم بن
مسشعود ،فضش Óعلى أن ألششخصس أألول هو
م- - -ن ق- - -ام ب - -ه - -ذأ أ÷رم حسشب رأي خ - -بÒ
أŸت- -ف- -ج- -رأت أ÷ن- -دي أألŸا ÊأŸل -ت -ح -ق
بصش -ف -وف أل -ث -ورة أل -ت-ح-ري-ري-ة ،ب-أان م-ن بÚ
صشفات أŸؤورخ حسشب ألعÓمة أبن خلدون،
هي ألششك ،لكونه ل يقتنع Ãا يع Ìعليه من
معلومات حول أحدأث تاريخية معينة ،لكن
أŸطلوب أن يغربل هذه أ◊ادثة ومقارنتها
ÃثيÓتها من أ◊وأدث وبالعودة إأ ¤ألروأد
أŸعاصشرين ‡ن كانوأ قريب Úمن أ◊ادث.
وأسشتطرد أألسشتاذ حديثه وتعقبيه على
ذأت ألسشؤوأل وألطلبة قائ““ :ÓأثÒت قضشية
ألششهيد ألبطل كيف لهذأ ألبطل أن Áوت
Ãذي -اع ،م -ن ح -ق -ك -م أن تسش -أال-وأ وتششّ-ك-ك-وأ
وفيما توصشل إأليه ألفيلم وأıرج وليسشت
ه -ذه أل -قصش -ة أألوح -د ،ل -ك-ون أن ت-اري-خ-ن-ا
يحمل ألكث Òمن أألسشرأر وأÿلفيات ،غÒ
أن ألششيء ألوحيد ألذي Áكن قوله هو أن
ث -ورت -ن -ا ه -ي ث -ورة بشش-ر وه-ؤولء أل-بشش-ر ل-ه-م
أيجابياتهم وسشلبياتهم““ ،جازما بأان ألبطل
م -ات ن -ت -ي-ج-ة صش-رأع-ات شش-خصش-ي-ة ،وصش-رأع
مصشالح وليسشت سشياسشية.
من جهة أخرى ،أوضشح أإلعÓمي ﬁمد
ب- -غ- -دأد ع -ل -ى ه -امشس ﬁاضش -رت -ه ب -ع -ن -وأن
““Œل -ي -ات أل -ث -ورة أل -ت -ح -ري -ري-ة ‘ أıي-ال
أإلعÓمي““ ‘ هذأ أ◊رأك ألعلمي ،بأان هذه
أŸوأضشيع أŸثارة للنقاشس ليسشت مقدسشة،
وم -ا تضش -م -ن -ت -ه أألسش -ئ-ل-ة م-رت-ب-ط ب-ال-ت-اري-خ
أإلقناعي وألتاريخ ألقهري ،كما أنه مهما
أختلفنا ‘ ألثورة فإاننا جئنا بالنصشر ،معتÈأ
بأان أألمة ألقوية هي ألتي تكون بإانكسشارأتها
وأنقسشاماتها تصشنع أإلبدأعﬂ ،اطبا هؤولء
بÎك ألعاطفة للقلب وألعلم وأŸنطق للعقل
وأ◊كمة.

صشحراء
الّذكرى الـ  57للتّفجÒات الّنووية بال ّ

شسهادات عن جرÁة اسستعمارية ب Óمتابعات قضسائية
لسش -ل -ح-ة دم-ار شش-ام-ل
ه -ي Œارب أ
ن- -ووي- -ة وك- -ي- -م- -ي- -ائ- -ي- -ة وصش -واري -خ
باليسشتية ،قامت بها فرنسشا ‘ عدة
م -واق-ع م-ن الصش-ح-راء ا÷زائ-ر أاث-ن-اء
إاح- -تÓ- -ل -ه -ا ل -ه -ا م -ن Ÿ 1957ا ب- -ع -د
لسش -ت -ق Ó-ل ح-ت-ى سش-ن-ة  ،1966وم- -ا
ا إ
ي- -زال ال- -ت -اري -خ شش -اه -دا ع -ل -ى ه -ذه
لنسش -ان -ي -ة ال -ت -ي ⁄
ا÷رÁة ضش -د ا إ
لن،
ي- - -ع- - -وضس ضش- - -ح- - -اي- - -اه- - -ا ◊د ا آ
وأاغلبيتهم ماتوا وآاخرون مششوهون،
دون إاغ -ف -ال ال -دم -ار ال -ذي أا◊ق -ت -ه
ه-ذه ال-ت-ف-جÒات ب-ال-بيئة وا◊يوان
وال- -ت- -ي ل ت- -خ -ت -ف -ي ع -ل -ى آالف ب -ل
م Ó- -ي Úالسش - -ن - -ي ،Úم - -ث- -ل- -م- -ا أاك- -ده
اÈÿاء ‘ ›ال الفيزياء النووية.

سس ــ بوعموششة
أسشتيقظ سشكان منطقة رقان ألوأقعة
با÷نوب ألغربي أ÷زأئري صشباح يوم 13
فيفري  1960على ألسشاعة ألسشابعة وأربع
دقائق على و قع أنفجار ضشخم و مريع،
أل -ذي ج -ع -ل م -ن سش -ك -ان أ÷زأئ -ر ح -قÓ-

ل -ل-ت-ج-ارب أل-ن-ووي-ة و–وي-ل أك 42 Ìألف
م -وأط -ن م -ن م-ن-ط-ق-ة رق-ان و›اه-دي-ن،
حكم عليهم باإلعدأم ،إأ ¤فئرأن Œارب
ل-ل-خÈأء أإلسش-رأئ-ي-ل-ي ÚوجÔألت ف-رنسش-ا
ع- -ل- -ى رأسش- -ه -ا أ÷Ôأل دي -غ -ول ،و‘ ي -وم
ألنفجار أŸوأفق لتاريخ  13فيفري 1960
أحسس ألسشكان بزلزأل كب Òمتبوع بغبار
كثيف مع وميضس ضشوئي Áكن رؤويته من
ك -رزأز (بشش -ار) ع -ل -ى ب -ع -د  650ك-ل-م م-ن
حمودية.
وحسشب أل- -ت- -ق -اري -ر أل -ت -اري -خ -ي -ة ،ف -إان
أ÷Ôأل لف -و صش -رح أن أخ -ت -ي-ار م-ن-ط-ق-ة
رقان إلجرأء Œربة ألقنبلة ألذرية وقع ‘

جوأن  ،1957حيث بدأت أألششغال بها سشنة
 ،1958و‘ أقل من ثÓث سشنوأت وجدت
م -دي -ن -ة ح -ق-ي-ق-ي-ة ب-رق-ان ي-ق-ط-ن-ه-ا 6500
ف -رنسش-ي و 3500صش-ح-رأوي ،ك-ل-ه-م ك-ان-وأ
يششتغلون ليل نهار إل‚اح إأجرأء ألتجربة
ألنووية ‘ أآلجال أÙددة لها .وحسشبه
فإان تكاليف أول قنبلة ذرية فرنسشية بلغت
م -ل -ي -ار و 260م -ل -ي -ون ف -رنك ف -رنسش -ي،
–صش- -لت ع- -ل- -ي- -ه- -ا ف- -رنسش -ا م -ن أألم -وأل
أإلسش-رأئ-ي-ل-ي-ة ب-ع-د ألت-ف-اق-ية أÈŸمة بÚ
فرنسشا وإأسشرأئيل ‘ أÛال ألنووي.
ففي صشبيحة هذأ أليوم أŸششهود“ ،ت
ع- -م- -ل- -ي- -ة أل- -ت -ف -ج– Òت أسش -م ““ألÒب -وع

أألزرق““ ،تيّمنا بلون ألكيان ألصشهيو Êوأول
ل -ون م -ن أل-ع-ل-م أل-ف-رنسش-ي ،ه-ذأ أل-ت-ف-جÒ
ألذي سشجل بالصشوت وألصشورة بعد ألكلمة
أل -ت -ي أل -ق-اه-ا دي-غ-ول ‘ ن-ق-ط-ة أل-ت-ف-جÒ
بحموديا ( 65كلم عن رقان أŸدينة) ،قبل
ألتفج Òبسشاعة وأحدة فقط ،و” نقل
ألششريط مباششرة من رقان إأ ¤باريسس،
ل -ي-ع-رضس ‘ أل-نشش-رة أإلخ-ب-اري-ة أŸت-ل-ف-زة
ع -ل -ى ألسش -اع -ة أل -ث-ام-ن-ة م-ن ن-فسس أل-ي-وم،
وبذلك سشجلت فرنسشا دخولها أŸدوي أإ¤
ن- -ادي أل- -ق -وى أل -ن -ووي -ةﬂ ،ل -ف -ة ورأءه -ا
ب -ا◊م -ودي -ة ن -ف -اي -ات ن -ووي-ة م-ل-ق-اة ف-وق
أألرضس أل- -ت- -ي ل زألت ب- -ع- -د نصش -ف ق -رن
تخلف ضشحايا لها.

قّوتها ضسعف قنبلة هÒوشسيما
‚حت فرنسشا وإأسشرأئيل ‘ Œاربهما
أل -ن -ووي -ة أŸششÎك -ة ،وه -م -ا ت-درك-ان ح-ق
أإلدرأك أن سشكان هذه أŸنطقة سشيعانون
ل- -فÎة ت- -زي- -د ع -ن  4500سش -ن -ة م -ن وق-ع
إأشش- -ع- -اع- -ات ن -ووي -ة ،ل ت -ف -رق ب Úن -ب -ات
وحيوأن وإأنسشان أو حجر أرتكبت فرنسشا

جرÁتها ألششنعاء مع سشبق أإلصشرأر ،ذلك
أنها كانت تسشعى لÓلتحاق بالنادي ألنووي
آأنذأك بغية أإظهار عظمتها للعا ⁄مع مد
ألكيان ألصشهيو Êبالتسشلح ألنووي سشرأ بأاي
ثمن .ويؤوكد أÈÿأء أن هذه ألقنبلة هي
أول ق -ن -ب -ل -ة ن-ووي-ة سش-ط-ح-ي-ة ب-ق-وة ثÓ-ث-ة
أضش-ع-اف ق-ن-ب-ل-ة هÒوشش-ي-م-ا ب-ال-ي-ابان عام
.1945
ل -ت -ل -ي -ه -ا ق -ن -ب -ل-ة ““ألÒب-وع أألب-يضس““ ث-م
““ألÒب -وع أألح -م -ر““ حسشب ت-رت-يب أألل-وأن
ألثÓثة للعلم ألفرنسشي لتختتم ألتجارب
ألسش-ت-ع-م-اري-ة أل-ن-ووي-ة Ãن-ط-ق-ة ح-م-ودي-ا
رق -ان ب -ال -ق -ن -ب -ل-ة أل-رأب-ع-ة وأألخÒة أل-ت-ي
سشميت ““بالÒبوع ألأخضشر““ ،وهذأ ‘ 25
أف- -ري- -ل  ،1961ل -ت -ن -ف -ت -ح شش -ه -ي-ة أل-ن-ظ-ام
أل-دي-غ-و‹ م-ن أج-ل أل-ت-ن-وي-ع ‘ أل-ت-ج-ارب
ألنووية ‘ ألعديد من مناطق ألصشحرأء
أ÷زأئرية ،لتصشل قوة تفجÒأتها إأ127 ¤
كيلو طن من خÓل ألتجربة ألباطنية ألتي
أطلق عليها أسشم ““مو““ Ãنطقة ““إأينكر““
بالهقار .وŒدر ألإششارة ،إأ ¤أنّ إأجما‹
ألتفجÒأت بال ّصشحرأء أ÷زأئرية بلغ 117
تفج Òنووي Ãختلف أŸقاييسس.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  15جمادى اأ’ولى 1438هـ

الــــــــــــدور التمهيــــــــــــدي لكــــــــــــأاسس «الكــــــــــــاف»:

بيششام يونايتد الغا - Êمولودية ا÷زائر (اليوم على السشاعة )15:00
^ «العميد» يطمح لتحقيق بداية قوية ‘ اŸنافسشة القارية

يواجه ،اليوم ،فريق مولودية
ا÷زائر نظÒه بيششام يونايتد
الغا ‘ Êإاطار مباريات ذهاب الدور
التمهيدي لكأاسس الكونفيدرالية
’فريقية لكرة القدم و عينه على
ا إ
’نعاشس
العودة بنتيجة ايجابية إ
حظوظه ‘ التأاهل للدور اŸقبل.

عمار حميسسي

يعود «العميد» للمنافسسة اإ’فريقية بعد
غياب دام ثÓث سسنوات حيث يريد ا÷يل
ا◊ا‹ من الÓعب Úبالتنسسيق مع اإ’دارة و
ا÷هاز الفني إاضسافة لقب إافريقي جديد
لكن اŸسسÒة سستكون طويلة و البداية اليوم
Ãواجهة بيشسام الغا. Ê
’ Áلك منافسس أاشسبال مواسسة أاي
ت -اري -خ ك -ب ‘ Òه -ذه اŸن-افسس-ة ل-ك-ن ق-وة
ال -ك -رة ال -غ -ان -ي -ة ج -ع -لت اŸدرب ي-ط-الب
’ع -ب -ي -ه ب -ت-ف-ادي ال-غ-رور و الÎك-ي-ز ع-ل-ى
–ق -ي -ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة ل-ل-عب م-واج-ه-ة
العودة بارتياح .
قام مواسسة بتجهيز ’عبيه من الناحية
ال-ن-فسس-ي-ة ب-ع-د ت-أاث-ره-م اث-ر ال-ت-عادل الذي
فرضس عليهم من طرف نصسر حسس Úداي
‘ ا÷ولة اŸاضسية من البطولة و هو ما
جعل ’عبي «العميد» يحضسرون Ÿواجهة
كأاسس «الكاف» Ãعنويات منحطة.

πb’CG ≈∏Y ±óg π«é°ùJ IQhô°V
Áتلك مولودية ا÷زائر أافضسلية لعب
مواجهة الذهاب خارج ميدانيه و هو ما
يجعله مطالبا بتسسجيل هدف على اأ’قل
للحفاظ على حظوظه قبل مواجهة العودة
التي سسيحظى فيها بدعم ا÷مهور الذي
سسيكون حضسوره كبÒا .
ع- -ان- -ى ال -ف -ري -ق ك -ثÒا م -ن ال -ن -اح -ي -ة
الهجومية بسسبب عدم Œسسيد الكم الهائل
م -ن ال -ف -رصس ال -ت -ي ت -ت-اح لÓ-ع-ب Úبسس-بب

البادمينتون:

Óه-داف يسس-ت-ط-ي-ع م-ن-ح
غ -ي -اب ق -ن-اصس ل -أ
اإ’ضسافة للفريق و تسسجيل اأ’هداف حيث
تبقى الفعالية النقطة السسوداء التي يعاÊ
منها الفريق.
Áت -لك ال -ف -ري -ق م-ه-اج-م Úذو خÈة
ك- -بÒة يسس- -ت- -ط- -ي -ع -ون م -ن -ح اإ’ضس -اف -ة ‘
اŸب-اري-ات الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ي-ل-ع-ب-ه-ا ال-ف-ريق
خارج الديار على غرار بوقشس الذي و
رغم انه يعا Êمن نقصس الفعالية إا’ انه
يسستطيع صسنع الفارق.

إا ¤العاصسمة الغانية أاكرا و هو ما جعل
اŸدرب ي-ق-وم ب-أاخ-ذ اح-ت-ي-اط-ات-ه ك-ام-ل-ة.
يبقى هذا اŸنصسب من اŸناصسب التي ⁄
ت - -ع- -رف ك- -بÒا خÓ- -ل فÎة ا’ن- -ت- -ق- -ا’ت
الشستوية ‡ا يجعل تعويضس بدبودة أامرا
صسعبا لكن اŸدرب سسيقوم بإاشسراك أاحد
الÓعب Úمكانه لسسد النقصس.
ي-غ-يب ع-ن م-واج-ه-ة ب-يشس-ام ي-ون-اي-ت-د
اŸداف -ع ع -ب -د ال -غ -ن -ي دم-و ال-ذي  ⁄ي-ت-م
اسس- -ت- -دع -اؤوه م -ن ط -رف اŸدرب م -واسس -ة
للسسفر مع الفريق أ’سسباب انضسباطية و هو
ما يجعل الÎكيبة الدفاعية ’ تتغ.Ò

يعا ÊاŸدافع اأ’يسسر براهيم بدبودة
م- -ن إاصس- -اب- -ة ج- -ع- -ل- -ت- -ه يضس- -ي -ع ا◊صسصس
التدريبية التي أاجراها الفريق منذ وصسوله

IÒÑc á«ªgÉCH ≈¶ëj ÊóÑdG πeÉ©dG
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قام ا÷هاز الفني «للعميد» بالتنسسيق

IójóL á«ÑŸhGC Ió¡©d É°ù«FQ Öîàæj …ÒHhR ÚeGC Oƒ©°ùe

إانتخب مسشعود أام ÚزوبÒي ،رئيسشا ل–Óادية
ا÷زائرية للبادمينتون للعهدة ا’وŸبية  2017ـ
 ،2020خÓل اششغال ا÷معية العامة ا’نتخابية،
أامسس السشبت ،باŸركز الثقا‘ -عبد ا◊ميد ابن
باديسس -باÙمدية (ا÷زائر).
حاز زوبÒي على  26صسوتا من ب Úالـ  29الذين
انتخبوا ‘ ،ح ” Úإالغاء ا’صسوات الثÓثة ا’خرى ،علما
وان العدد ا’جما‹ ’عضساء ا÷معية العامة هو .34
بهذا ينتخب زوبÒي ( 42سسنة) للمرة الثالثة على
ال -ت -وا‹ رئ -يسس -ا ل -ل -ف -ي -درال -ي -ة ،ب -ع -د ك -ل م -ن ال -ع-ه-دتÚ

ا’وŸب-ي-ت 2012-2009 Úو  .2016-2013ك -م -ا ان -ت-خب
اعضساء ا÷معية العامة ،ثمانية عناصسر آاخرين ‘ اŸكتب
الفيدرا‹ للهيئة ،من ب Úالـ 10مرشسح Úالذين تقلصس
عددهم ا ¤تسسعة بعد غياب أاحدهم ‘ آاخر ◊ظة.
عقب انتهاء عملية الفرز ،توجه الرئيسس اŸنتخب
بكلمة ا ¤ا÷معية العامة ،حيث شسكرهم على «الثقة
اÛددة» ‘ شسخصسه.
صسرح أايضسا« :هذا أاك Èفوز لرياضسة البادمينتون التي
’ يوجد فيها خاسسر.
الباب مفتوح للجميع ونتقبل جميع اآ’راء Ãا فيها

النقد ،شسريطة التفا ‘ Êالعمل وحب هذه اللعبة».
يذكر أان زوبÒي كان اŸرشسح الوحيد Óÿفة نفسسه
على رأاسس الهيئة.
وصسادق اأعضساء ا÷معية العامة ‘ جلسستهم العادية،
ب-ت-اريخ  28ج -ان-ف-ي اŸاضس-ي ،ع-ل-ى ﬁضس-ر اج-ت-م-اع
ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة ال-ع-ادي-ة لـ 26ف-ي-ف-ري  2016وعلى
التقريرين اŸا‹ وا’دبي لسسنة  2016وكذا التقرير
ا’دب- -ي ل- -ل- -ع- -ه -دة ا’وŸب -ي -ة  ،2016-2013ب -ا’غ-ل-ب-ي-ة
السساحقة .وصسوت على هذه التقارير  16عضسوا يحق
لهم ذلك .

’–ادية ا÷زائرية للرياضشة والعمل:
ا إ

ايان رايت

á«fÉK Ió¡©d É°ù«FQ …hÉ°Tƒ°T ËôµdG óÑY ÜÉîàfG
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فاز عبد الكر Ëششوششاوي بعهدة
ثانية على رأاسس ا’–ادية
ا÷زائرية للرياضشة والعمل
خÓل ا÷معية العامة
ا’نتخابية التي جرت ،أامسس،
Ãركز غرمول با÷زائر
العاصشمة.
دخ -ل شس -وشس -اوي وح -ي -دا سس -ب-اق
ان -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس-ة ح-يث حصس-دت
قائمته اŸكونة من ثمانية أاعضساء 36
صسوتا من أاصسل  37عضسوا شساركوا ‘
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،مقابل
صسوت واحد غ Òمع Èعنه.
صس -رح ال -رئ-يسس اŸع-اد ان-ت-خ-اب-ه
عقب ا÷معية العامة قائ“« :Óكنت
ا–ادية الرياضسة والعمل من اسستعادة اسستقرارها ما سسمح
لها بإاعداد برنامج طموح بالتشساور مع  35رابطة و’ئية».
يعتقد هذا الÓعب السسابق ‘ كرة اليد بأان هيئته

م -ط -ال -ب -ة ب -اع -ت -م -اد اإ’حÎاف -ي-ة ‘
ال - -تسس - -ي Òم - -ن أاج - -ل رد اإ’ع - -ت- -ب- -ار
ل -ل -م -م -ارسس -ة ال -ري -اضس-ي-ة ‘ ال-وسس-ط
اŸهني.
ت -اب -ع« :سس -ت -ك -ون السس -ن -ة اأ’و¤
ل -ل -ع -ه-دة اأ’وŸب-ي-ة 2020 - 2017
ل-ت-حضس Òا÷لسس-ات ال-وط-ن-ية وتنظيم
ا’ح-ت-ف-ا’ت اŸك-رسس-ة ل-ل-ذكرى الـ40
لتأاسسيسس ا–اد الرياضسة والعمل وكذا
إاق- -ام -ة ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ال -ع -ادي -ة
ل–Ó-اد اإ’ف-ري-ق-ي ل-ل-ري-اضسة والعمل
با÷زائر».
يتكون اŸكتب الفدرا‹ ا÷ديد
ل–Óادية الوطنية للرياضسة والعمل
م- -ن ث- -م- -ان- -ي- -ة أاعضس- -اء ه -م :ج -م -ال
ع -م -راوي و دن -اي ع -ب -د اŸالك وغ -راب ح -م -زة وإاب-اوون
يوسسف وكيهال ﬁمد وولد عمار مراد وزغادنية صسادق
ورجيمي جلول.

قال ايان رايت‚ ،م آارسسنال السسابق ،إان قصسة آارسسÚ
فينغر والغانرز شسارفت على ا’نتهاء ،متوقًعا أان يرحل
اŸدرب الفرنسسي عن ملعب اإ’مارات بعد نهاية هذا
اŸوسس -م ..ي -ن -ت -ه -ي ع -ق-د ف-ي-ن-غ-ر م-ع آارسس-ن-ال ،الصس-ي-ف
اŸقبل ،ومن اŸتوقع رحيله بعد مرور أاك Ìمن  20عاًما
على توليه تدريب الفريق اللند ،Êوبالتحديد ‘ أاكتوبر
 .1996أاضساف رايت ‘ ،تصسريحات إ’ذاعة «بي بي سسي»:
«لدي انطباع أان هذا كل شسيء بالنسسبة لفينغر ،إانه يبدو
متعبًا ،عندما تنظر إاليه تشسعر أانه يعا ،Êأاعتقد بأانه
سسÒحل ‘ نهاية هذا اŸوسسم».
تابع صساحب الـ 53عاًما« :لقد –دثت إاليه وذكر ‹
أان وقته ‘ آارسسنال قريب من النهاية ⁄ ،أاسسمعه يقول
ذلك أابًدا من قبل ،الفريق خذله».
وواصس -ل« :إاذا رح -ل ن -ه -اي-ة اŸوسس-م ،سس-ي-ك-ون ه-ن-اك
عديد التغيÒات ،ويبنغي أان تكون طويلة اŸدى ،يجب
أان ت -ك -ون ه -ن -اك ن -ظ -رة ف -احصس-ة ،ل-ق-د ك-ان وفً-ي-ا جً-دا
لÓعبيه ،إا’ أان ذلك  ⁄يكن ‘ ﬁله».

بعد معاقبة مهاجم برششلونة ‘ منافسشات كأاسس ملك اسشبانيا

zIójóL á«ÑŸhGC Ió¡©d í°TôJGC ød{ :»ØjôYƒH
أاعلن ،أامسس ،رئيسس ا’–ادية
ا÷زائرية لكرة السشلة ،رابح
بوعريفي ،عدم ترششحه
لÓنتخابات القادمة بسشبب رغبته
‘ ا’نسشحاب من اŸيدان ‘ الفÎة
ا◊الية وكان ذلك خÓل
ا÷معية العامة العادية التي ”
اŸصشادقة خÓلها على التقريرين
’دبي للسشنة الرياضشية
اŸا‹ وا أ
 2016التي جرت Ãقر اللجنة
’وŸبية بالعاصشمة بحضشور كل
ا أ
من مصشطفى براف وأاغلب
ا’أعضشاء اŸعني Úبالتصشويت.

’وروغواÊ
علق ’عب باريسس سشان جرمان ،ا أ
إادينسشون كافا ،Êعلى تعرضس مواطنه لويسس
سشواريز ،مهاجم برششلونة ،للطرد ‘ نصشف نهائي
كأاسس ملك إاسشبانيا أامام أاتلتيكو مدريد ،وحرمانه
من خوضس النهائي ،وقال «سشواء أاخطأا ا◊كام أام
’ ،علينا أان نحسشن السشلوك».
عقب انتهاء اŸباراة التي فاز بها فريقه ،يوم ا÷معة،
على بوردو بثÓثية نظيفة ‘ إاطار منافسسات ا÷ولة الـ25
م- -ن ال -دوري ال -ف -رنسس -ي ل -ك -رة ال -ق -دم ،ق -ال ك -اف -ا‘ ،Ê
تصسريحات لصسحيفة «آاسس» اإ’سسبانية« ،أاعتقد أان لويسس
يعتمد كثÒا على جسسده أاثناء اللعب وأاحيانا يجب أاخذ
هذه اأ’مور بع Úا’عتبار».
أاضساف «’ أاعلم ما إاذا كان اأ’مر يسستحق كل هذا
الصسخب ،لكن هكذا تكون أاحيانا قرارات ا◊كام داخل

أاكد بوعريفي ‘ قوله« :قررت عدم
الÎشس-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات اŸق-ب-ل-ة اÿاصسة
برئاسسة ا’–ادية للعهدة القادمة أ’نني
’ أاسستطيع العمل ‘ هذا ا÷و حيث
هناك نصسف عدد اأ’عضساء ’ يرغبون
‘ وجودي ولهذا أانا انسسحب من كرة
السس- - -ل- - -ة ح - -ت - -ى أافسس - -ح اÛال أام - -ام
أاشسخاصس آاخرين لقيادة اللعبة مسستقبÓ
ح -ف -اظ-ا ع-ل-ى اŸصس-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة ل-ه-ذه
ال -ري-اضس-ة وأا“ن-ى ل-ه-م ك-ل ال-ت-وف-ي-ق ‘
السس-ن-وات ال-ق-ادم-ة أ’ن-ن-ي ب-ك-ل صسراحة
اندهشست للتÓعب اŸوجود من طرف
ب - -عضس اأ’شس - -خ - -اصس ،و’ ي - -خ - -ف - -ى أان
ا’–ادي- -ة ح- -ال -ي -ا ت -وج -د ‘ وضس -ع -ي -ة
سسانحة من أاجل العمل Ãا أاننا تركنا
م- -ب- -ل -غ ج -ي -د ‘ اÿزي -ن -ة اŸق -درة بـ5
مÓي Úدينار وهذا مبلغ جيد أ’ننا ’
نعا Êمن اŸديونية».

{z™°VƒdG QGô≤à°SG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘óg
أاضساف ذات اŸتحدث قائ « :Óلو
أاسستمر ‘ العمل اأ’مور لن تكون عادية
وكرة السسلة هي اŸتضسرر اŸباشسر ولكن
اŸه- -م ‘ ال -ن -ه -اي -ة أان -ن -ي “ك -نت م -ن
Œسسيد أاك Èنسسبة من الÈنامج الذي
سسطرته خÓل اأ’ربع سسنوات اŸاضسية
و‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا إاع -ادة اŸن -ت -خ -ب -ات
ا÷زائرية إا ¤اŸنافسسة على الصسعيد
ال -ق -اري ‘ ﬂت -ل -ف ال-ف-ئ-ات ال-ع-م-ري-ة
بعدما كانت ا÷زائر غائبة “اما قبل
سسنة  2013وهذا أامر واضسح ،إاضسافة إا¤
أانني خصسصست ميزانية كبÒة من أاجل

تكوين اŸواهب الشسابة و اŸقدرة بـ 82
مليون دينار».
وواصس - -ل ب - -وع - -ري - -ف - -ي ‘ ت- -ق- -دË
ا’‚ازات التي توصسل إاليها خÓل فÎة
ت -ول -ي -ه م-ه-ام ك-رة السس-ل-ة ق-ائ « :Ó-ل-ق-د
“ك -ن -ا م -ن الصس -ع -ود ل -ل -م -رك -ز ال -ث-الث
إافريقيا عند اأ’شسبال واŸركز الـ  6عند
اأ’كابر بعدما كنا ‘ اŸرتبة .»12

´ÉªàL’G äOÉ°S áfƒë°ûe AGƒLGC
Óشس -ارة ،ف -إان ا÷م -ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
ل -إ
ال -ع -ادي -ة ج-رت ‘ ظ-روف مشس-ح-ون-ة و
سسادها التوتر ب Úاأ’عضساء اŸعارضسÚ
للرئيسس ا◊ا‹ بوعريفي و اŸؤويدين له
حيث تطرقوا إا ¤عدة نقاط ومشساكل
ت-ع-يشس-ه-ا ال-ل-ع-ب-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤اŸط-ال-بة
برحيله ،أ’نه  ⁄يقدم ما كان منتظرا
م -ن -ه ،خ Ó-ل ال -ع -ه -دة ال-ت-ي ت-و ¤ف-ي-ه-ا
اŸه -ام و ⁄ي -رك -ز ع-ل-ى اŸشس-اك-ل ال-ت-ي
تتخبط فيها اأ’ندية والرابطات وهناك
من دافعوا على الÈنامج اŸاضسي ،أ’نه
كان منطقي واŸسسؤوول اأ’ول عمل كل
جهده حتى يعيد كرة السسلة ا÷زائرية
إا ¤الواجهة وسساعد عدة أاندية كانت
تعا Êمن هبوط واŸشساكل اŸالية وبÚ
ه -ذا وذاك وت -ق-اذف ا’ت-ه-ام-ات ج-رت
ع-م-ل-ي-ة ال-تصس-ويت اÿاصس-ة ب-ال-تقريرين
اŸا‹ واأ’دبي.

øjójƒDŸGh Ú°VQÉ©ŸG ÚH ÜQÉ≤J
ك- - -ان ال- - -تصس- - -ويت م - -ت - -ق - -ارب - -ا بÚ
اŸع- -ارضس ÚاŸؤوي- -دي- -ن ح- -يث ك -ان 37
صس -وت -ا م -ع -ارضس -ا 32 ،م- - -ؤوي- - -دا و 15
ح -ي-ادي ،Úوب-ع-ده-ا م-ب-اشس-رة ” ع-رضس
ا◊صسيلة النهائية للعهدة اŸاضسية والتي
ك -انت م -ت -ك -اف -ئ -ة إا ¤ح-د ب-ع-ي-د خÓ-ل
عملية التصسويت حيث كان هناك 15
ق-ال-وا «ن-ع-م» و 16ق -ال-وا «’» وم-ن-ه-م 3
ﬁايدين ،بعدها مباشسرة عينوا اللجنة
اŸكلفة بالتحضس ÒلÓنتخابات القادمة
واسس -ت Ó-م م -ل-ف-ات اÎŸشس-ح Úوح-ال-ي-ا
ه -ن -اك اسس -م Úف -ق -ط واأ’م -ر ي -ت -ع -ل -ق
Ãج -ي -د رزق -ان ال -ذي سس -ب -ق ل -ه ت-رأاسس
ا’–ادي -ة وه -ن -اك ع -ل -ي سس -ل-ي-م-ا‘ Ê
ان -ت -ظ -ار ب -روز أاسس -م-اء أاخ-رى ‘ اأ’ي-ام
القليلة القادمة.

هامششيك ( قائد نابو‹):

OÉ` ` ` `©°SG ó` ` ` ` jôf
ΩÉ`eGC É`fÒgÉªL
∫É` ` ` ` ` jôdG
أاك -د م -اريك ه -امشس -يك ،ق-ائ-د ف-ري-ق
نابو‹ اإ’يطا‹ لكرة القدم ،أان فريقه
«يريد أان يلعب بطريقته العادية وإاسسعاد
ا÷ماه ،»Òعندما يواجه مضسيفه ريال
مدريد ،يوم اأ’ربعاء ‘ ،ذهاب دور ثمن
ال - -ن - -ه - -ائ - -ي ب - -دوري أاب - -ط- -ال أاوروب- -ا..
يدخل فريق نابو‹ اŸباراة وهو Áر
بفÎة جيدة ،حيث يحتل اŸركز الثا‘ Ê
جدول ترتيب الدوري اإ’يطا‹ ،برصسيد
 51نقطة بفارق نقطة أامام روما صساحب
اŸرك -ز ال -ث-ا ،Êوال-ذي ي-واج-ه ك-روت-و،Ê
اليوم ‘ ،اŸرحلة الرابعة والعشسرين من
ال -دوري .ق -ال ه -امشس -يك« :ن -واج-ه أاح-د
أافضسل الفرق ‘ العا ،⁄وعدد الكؤووسس

ال- - - -ذي ف- - - -از ب- - - -ه- - - -ا يشس Òإا ¤ه - - -ذا».
أاضساف« :مع ذلك ،نتطلع فقط لهذه
اŸب- -اراة ال- -ت- -ي سس- -ن- -خ -وضس -ه -ا ‘ دوري
اأ’بطال.
نريد أان نلعب بنفسس طريقة لعبنا وأان
نسسعد جماهÒنا».
–دث أايضس -ا ه -امشس -يك ع -ن ال-ف-وز
الذي حققه فريقه على جنوه  / 2صسفر
ي- -وم ا÷م- -ع- -ة ،ح -يث ق -ال  ‘»:الشس -وط
ا’ول سس- -ي -ط -رن -ا “ام -ا ع -ل -ى ›ري -ات
اللعب ،ولكن جنوه قام بعمل جيد Ÿنع
–ركاتنا اÿطÒة .و‘ الشسوط الثا،Ê
ت -غ Òك -ل شس -يء ،أاصس-ب-ح-ن-ا ق-ادري-ن ع-ل-ى
ا’خÎاق و‚حنا ‘ انتزاع الفوز».

باريسس سشان جرمان

…OÉædG ÖjQóJ ¬°†aQ ÖÑ°S ∞°ûµj ƒ∏«HÉc

õ` ` ` `jQGƒ°ùd í` ` ` FÉ°üf Ωó` ` ` `≤j »` ` ` `fÉaÉc
اŸلعب .سسواء أاخطأاوا أام ’ ‘ ،الكث Òمن اأ’حيان علينا
أان نحاول أان نحسسن السسلوك».
أاوضس- -ح الÓ- -عب اأ’وروغ- -وا Êأان ا◊ك- -ام «أاح -ي -ان -ا
يخطئون وأاحيانا ’ .وأاحيانا ندفع نحن الÓعبون الثمن.
ما أاود أان أابعث به من هنا (لسسواريز) هو التشسجيع أ’ن ما
زال أامامه الكث Òليقدمه خÓل هذا اŸوسسم».
بجانب هذه الواقعة اأ’خÒة أامام اأ’تلتيك ،تأاتي
نصسيحة كافا ‘ Êإاشسارة للعقوبة التي تعرضس لها سسواريز
بعد مونديال الÈازيل  2014بعد أان قام بعضس ’عب
منتخب إايطاليا ،جورجيو كيلليني ،وتعهد بعدم تكرار هذا
اأ’مر..
كما نصسح ’عب باريسس سسان جرمان ،سسواريز بعدم
الشسعور باŸرارة إازاء قرار حرمانه من خوضس نهائي كأاسس
ملك إاسسبانيا أامام ديبورتيفو أا’فيسس ‘ ماي اŸقبل،

17258

ا÷معية العامة العادية ’–ادية كرة السشلة

نبيلة بوقرين

مع اÙضسر البد Êبوضسع برنامج خاصس
لÓعب Úمن أاجل ا◊فاظ على لياقتهم
ال -ب -دن -ي -ة رغ -م أان-ه-م  ⁄ي-ع-ان-وا ك-ثÒا م-ن
مشسقة السسفر بعد أان سسافروا إا ¤العاصسمة
الغانية على م Ïطائرة خاصسة.
ط -الب ا÷ه -از ال -ف -ن-ي م-ن الÓ-ع-بÚ
بتقسسيم ا÷هد على طول اŸباراة لتفادي
اإ’رهاق ‘ النهاية من خÓل تسسي Òأاطوار
اŸواجهة بذكاء و هو ما قد يصسنع الفارق
لصسالح الفريق قبل مواجهة العودة .
م- -ن اŸع -روف أان ه -ذه اŸواج -ه -ات
–سس -م ب -ت -ف-اصس-ي-ل صس-غÒة ي-ك-ون ال-ع-ام-ل
ال -ب -د Êف-ي-ه-ا م-ؤوث-را ب-ال-ن-ظ-ر ل-ع-دم ت-ع-ود
’عبي «العميد» على اللعب ‘ مثل هذه
اأ’جواء اŸناخية.

العدد
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وق -ال «ه -ن -اك أاشس -ي -اء أاخ-رى م-ه-م-ة ‘ ا◊ي-اة ال-ع-م-ل-ي-ة.
برشسلونة لديه أاشسياء أاخرى يلعب من أاجلها هذا اŸوسسم».

’يطا‹ اıضشرم فابيو
كششف ا إ
’سشبق لريال
كابيلو ،اŸدير الفني ا أ
مدريد وجوفنتوسس ،أانه كان قريبا
من تو‹ تدريب باريسس سشان
جرمان عام  ،2013لكنه رفضس.
قال كابيلو ‘ ،تصشريحات لقناة
«كانال بلسس» الفرنسشية« ،سشأاقول
لكم ششيًئا ⁄ ،أاكن قريًبا أابًدا أاكÌ
من قربي من تدريب باريسس سشان
جرمان».
أاضس- -اف اŸدي -ر ال -ف -ن -ي اإ’ي -ط -ا‹
صس -احب الـ 70ع-ام-ا «ع-ن-دم-ا ” إاي-ق-اف
ليوناردو ،اتصسل بي مسسؤوولو باريسس سسان
جرمان ،ووافقت على شسروط النادي ‘
البداية ،لكني رفضست قبول اŸهمة ‘
نهاية اأ’مر ،أ’ Êكنت مدرًبا Ÿنتخب
روسسيا ‘ ذلك الوقت».

أاوضسح مدرب اŸنتخب اإ’‚ليزي
اأ’سسبق «بدا اأ’مر ‹ وكأا Êأاخون روسسيا
لÎك- -ه- -ا ‘ ه- -ذه ال- -ظ- -روف ،رÃا ك- -نت
ﬂط ً -ئ -ا ‘ ذلك ،ل -ق -د ف -ات -ت -ن-ي ف-رصس-ة
ضسخمة لتدريب فريق كب Òمثل باريسس
سسان جرمان.».

اأ’حد  1٢فيفري  ٢٠1٧م
اŸوافق لـ  15جمادى اأ’و 143٨ ¤هـ

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

ألدليل ألنبوي للتعامل مع أŸشسكÓت ألزوجية
’ن هذه هي طبيعة ألبشسر وسسنة أ◊ياة ،وحتى بيت ألنبوة
’ يخلو بيت من أŸشسكÓت ألزوجية ،أ
ألشسريف  ⁄يسسلم من تلك أŸشسكÓت ،ولكن ألرسسول ـ صسلوأت ألله وسسÓمه عليه وعلى آأله ـ وأجه تلك
أŸشسكÓت بحكمة وفطنة ورحمة ليكونأاسسوة حسسنة للناسص ‘ ذلك.

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

هذه ألصسف هام جدأ
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حة –تو
قرآأنية كرÁة وأ ي على آأيات
حا
شسريفة ،ألرجاء أ ديث نبوية
وحمايتها من ألتد ◊فاظ عليها
ني
سص .وشسكرأ

العدد

1٧٢5٨

‘ رحاب آأية
قال ألله تعا ’{ :¤إأكرأه ‘ ألدين قد تب Úألرشسد من ألغي فمن يكفر
بالطاغوت ويؤومن بالله فقد أسستمسسك بالعروة ألوثقى ’ أنفصسام لها وألله
’ية . )256
سسميع عليم} ( ،ألبقرة أ آ
’كرأه معناه :حمل الغ Òعلي قول أاو فعل ’ يويده عن طريق التخويف أاو
أ إ
التعذيب أاو ما يششبه ذلك ،واŸراد بالدين اإ’سشÓم واأ’لف والÓم فيه للعهد ،والرششد:
ا’سشتقامة علي طريق ا◊ق مع تصشلبه فيه ،مصشدر رششيد يرششد ويرششد أاي اهتدى،
واŸراد هنا :ا◊ق والهدي ،والغي ضشد الرششد ،مصشدر من غوي يغوي إاذا ضشل ‘
معتقد أاو رأاى ،ويرى بعضس العلماء أان نفي اإ’كراه هنا خ ‘ Èمعني النهي ،أاي’ :
تكرهوا أاحدا على الدخول ‘ دين اإ’سشÓم فإانه ب Úواضشح ‘ د’ئله وبراهينه ،فمن
هداه الله له ونور بصشÒته دخل فيه على بصشÒة ،ومن أاضشله وأاعمى قلبه ’ يفيده
اإ’كراه على الدخول فيه.
أو أŸعنى :كما يري بعضشهم اأن من الواجب علي العاقل بعد ظهور اآ’يات البينات
على أان اإ’Áان بدين اإ’سشÓم حق ورششد ،وعلى اأن الكفر به غي وضشÓل ،أان يدخل
عن طواعية واختيار ‘ دين اإ’سشÓم الذي ارتضشاه الله واأ’ يكره علي ذلك بل يختاره
بدون قسشر أاو تردد.
’و ¤وهي قوله تعا ’ :¤إاكراه ‘ الدين :تنفي اإ’جبار على
فا÷ملة أ أ
الدخول ‘ الدين ،أ’ن هذا اإ’جبار ’ فائدة من ورائه ،اإذ التدين إاذعان قلبي ،واŒاه
بالنفسس وا÷وارح إا‹ إاله رب العا ÚŸبإارادة حرة ﬂتارة ،فإاذا أاكره عليه اإ’نسشان
ازداد كرها له ونفورا منه ،فاإ’كراه والتدين نقيضشان ’ يجتمعان ،و’ Áكن أان يكون
Óخر.
أاحدهما ثمرة ل آ

وصسايا نبوية غالية ’ تنسسوها
وكان النبي ـ صشلى الله عليه وآاله وسشلم ـ حتى دبت فيها نار الغ ،Òفضشربت الطبق
ي-ت-ع-ام-ل م-ع اŸشش-كÓ-ت ال-زوج-ي-ة ب-ط-رق بيدها فسشقط على اأ’رضس وانكسشر ،ثم
ﬂت -ل -ف -ة ،ف -م -رة يسش -ت -خ -دم ا’ب -تسش -ام -ة دخلت مسشرعة ◊جرتها وهي تبكي..
وال- -دع- -اب- -ة ،وم- -رة يسش- -ت- -خ- -دم أاسش- -ل- -وب
 ⁄ي- -غضشب ال- -ن- -ب- -ي و ⁄ي ..Ìب- -ل ك- -ان
Óمر بأان ابتسشم وقال للصشحابة
ال- -ت- -غ- -اضش- -ي وقت ال -غضشب ،وم -رة أاخ -رى معا÷ته ل أ
ا◊وار وا’ق- -ن- -اع أاو ال- -ع- -ظ- -ة وال- -ت -ذك ،Òال -ك -رام““ :غ -ارت أام -ك-م  ..غ-ارت اأم-ك-م““.
وك- -ذلك الÎوي وال- -ث- -ب- -ات ق- -ب- -ل إاصش -دار وذلك أ’نه ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ يعلم
اأ’حكام.
ج-يً-دا ط-ب-ي-ع-ة اŸرأاة وت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا على
وم- -ن ب Úت- -لك اأ’م -ور ال -ت -ي ق -د ت -ق -ع هذا اأ’سشاسس.
ب Úال- -زوج ÚغÒة اŸرأاة ع -ل -ى ال -رج -ل،
وموقف آاخر تعامل معه النبي ـ صشلى
ف-ح-ت-ى ب-يت ال-ن-ب-وة  ⁄يسش-ل-م م-ن-ه-ا ،ف-ق-د ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وآال-ه وسش-ل-م ـ ب-ح-ك-م-ة شش-دي-دة،
كانت أامهات اŸؤومن Úرضشي الله عنهم وذلك عندما دخل النبي ـ صشلى الله عليه
يغرن على ا◊بيب ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ وسشلم ـ ذات يوم على السشيدة صشفية رضشي
وخاصشة أام اŸؤومن Úعائششة رضشى الله ال -ل -ه ع -ن -ه -ا وه -ي ت -ب-ك-ي ف-ق-ال ل-ه-ا““ :م-ا
عنها التي كانت ششديدة الغÒة على النبي ـ يبكيك؟““ فقالت““ :حفصشة قالت““ :إا Êابنة
صشلى الله عليه وسشلم ـ ،ولكن الغÒة ب Úي -ه-ودي““ ،ف-ق-ال ال-ن-ب-ي ـ صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
نسشاء النبي  ⁄تصشل يوًما إا ¤حّد ا◊قد وسشلم ـ““ :إانك ’بنة نبي ،وإان عمك لنبي،
والضشغائن و’ إا ¤حّد الظلم وا÷ور.
وإانك لتحت نبي““ ،ففيم تفخر عليك؟““،
وتروي لنا كتب ا◊ديث السشÒة كيف و‘ رواية قو‹ لها““ :زوجي ﬁمد وأابي
كان النبي ـ صشلى الله عليه وآاله وسشلم ـ هارون وعمي موسشى““.
ي- -ت- -ع- -ام -ل م -ع غÒة زوج -ات -ه ،وم -ن ت -لك
ف -ه -ن -ا اسش -ت -خ -دم ال -ن -ب-ي صش-ل-وات ال-ل-ه
اŸواقف أان الرسشول ـ صشلى الله عليه وآاله وسشÓمه عليه وعلى آاله ا◊كمة والÎضشية
وسشلم ـ كان ‘ بيت السشيدة عائششة رضشي Ÿعا÷ة مششكلة الغÒة التي وقعت بÚ
ال -ل -ه ع -ن -ه -ا ،وك-ان ل-دي-ه ب-عضس الضش-ي-وف أامهات اŸؤومن Úرضشي الله عنهن.
دعاهم إا ¤تناول الطعام فسشمعت السشيدة
كان ا◊بيب صشلوات الله وسشÓمه عليه
زي- -نب ب- -نت ج -حشس ب -ذلك ف -أارسش -لت م -ع وعلى آاله رفيًقا بزوجاته عند الغضشب أاو
خادمتها طبق فيه ثريد عليه ضشلع ششاة اÓÿف ،وŒلى ذلك ‘ إاحدى اŸواقف
وه -و ال -ط -ع -ام ال -ذي ت-ع-رف أان ال-رسش-ول ـ مع أام اŸؤومن Úالسشيدة عائششة رضشي الله
صشلى الله عليه وآاله وسشلم ـ كان يحبه.
عنها ،ففي مرة وقع خÓف ب Úالنبي ـ
وما أان رأات السشيدة عائششة هذا الطعام صش -ل -ى ال -ل -ه ع-ل-ي-ه وآال-ه وسش-ل-م ـ والسش-ي-دة

عائششة رضشي الله عنهما فقال لها من
ت -رضش Úب -ي -ن -ي وب-ي-نك ..أات-رضش Úب-ع-م-ر؟
قالت ’ :أارضشي عمر قط ““عمر غليظ““.
قال أاترضش Úبأابيك بيني وبينك؟ قالت:
نعم ،فبعث رسشول الله رسشوً’ إا ¤سشيدنا
أابي بكر رضشي الله عنه فلما جاء قال
الرسشول ـ صشلى الله عليه وآاله وسشلم ـ:
تتكلم Úأام أاتكلم؟ قالت :تكلم و’ تقل إا’
حقًا ،فرفع أابو بكر يده فلطم أانفها ،فولت
السشيدة عائششة رضشي الله عنها هاربة منه
واحتمت بظهر النبي ـ صشلى الله عليه وآاله
وسشلم ـ والتصشقت به بششدة ،حتى قال له
رسشول الله ـ صشلى الله عليه وآاله وسشلم ـ:
““أاقسشمت عليك Ÿا خرجت بأان  ⁄ندعك
لهذا““.
فلما خرج قامت السشيدة عائششة فقال
لها النبي ـ صشلى الله عليه وآاله وسشلم ـ:
اد Êمني؛ فأابت؛ فتبسشم وقال :لقد كنت
من قبل ششديدة اللزوق (اللصشوق) بظهري
– إاÁاءة إا ¤احتمائها بظهره خوًفا من
ضش -رب أاب -ي -ه -ا ل -ه -ا – ،وŸا ع -اد أاب-و ب-ك-ر
ووج -ده -م -ا يضش-ح-ك-ان ق-ال :أاشش-رك-ا‘ Ê
سشÓمكما ،كما أاششركتما ‘ Êدربكما““.
وهكذا كان ا◊بيب ـ صشلى الله عليه
وآاله وسشلم ـ ‘ كث Òمن مواقف الغÒة
التي تقع ب Úزوجاته رضشي الله عنهن،
ك-ان ي-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا ب-ح-ك-م-ة ورحمة ،أ’نه
يعلم أان الغÒة طبع أاصشيل ‘ اŸرأاة ،وأانه
دليل حب كب.Ò

كنوز وأأسسرأر ألتسسبيح وأ◊مد لكل يوم

عن سسعد بن أبي وقاصص رضسي
أل -ل -ه ع -ن-ه ق-ال :ك-ن-ا ع-ن-د رسس-ول
أل -ل -ه ـ صس -ل -ى أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس-ل-م ـ
فقال““ :أيعجُز أحدكم أن يكسسب
ك- -ل ي- -وم أل- -ف حسس- -ن -ة؟ فسس -أال -ه
سسائل من جلسسائه :كيف يكسسب
أح-دن-ا أل-ف حسس-ن-ة؟ ق-ال :يسسبح
م-ائ-ة تسس-ب-ي-ح-ة ،ف-ي-ك-تب ل-ه ألف
حسس - -ن - -ة ،أو ُي - -ح - -ط ع - -ن- -ه أل- -ف
خ- - -ط- - -ي- - -ئ - -ة““( ..روأه مسس - -ل - -م ‘
صسحيحه).
وعن أابي هريرة عبد الرحمن بن صشخر
الدوسشي رضشي الله عنه قال :قال رسشول
الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ““ :مَْن َقالَ:
ُ Úيْ-م-سِش-ي :سُشْ-بَ-ح-اَن ال-لِ-ه
ِحُ Úَ-يْ -صشِ -بُ-ح َوِحَ -
ح ْ-م ِ-دِهِ .م -ا َئ َ -ة مَ s-رٍةَ ،لْ-م َي-أا ِْت أا ََحٌ-د َيْ-وَم
َوِب َ -
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ِمْثَل مَا َقالَ َأاْو َزاَد َعَلْيِه““( ..رواه مسشلم ‘

صشحيحه).
ك -م نسش -ت -غ -رق وق -ت -ا ل -كسشب أال-ف ري-ال
مثÓ؟ قطعا سشيزيد ذلك عن ثÓث دقائق،
ولكن كسشب أالف حسشنة قد يكلفنا ثÓث
دقائق فقط.
عندما تنظر إا ¤رقم (مائة مرة) قد
تششعر أانه رقم كب ،Òوأاsن ِذْكر الله تعا¤
بنوع مع Úمن اأ’ذكار مائة مsرة ‘ اليوم
سشيسشتغرق زمنًا طويًÓ؛ ومن ثَsم قد تكسشل
عن مثل هذه العبادات التي –تاج اإحصشاًء
لعدٍد كب Òمن اأ’ذكار؛ ولكsن الواقع العملي
حْمدِهِ)
حانَ اللهِ َوبِ َ
ليسس كذلك؛ فقول( :سُشْب َ
حاَن اللهِ) ‘ كل يوم مائة مsرة لن
أاو (سُشْب َ
يسشتغرق ‘ اŸعتاد أاك Ìمن ثÓث دقائق
فقط ‘ ،زمن نقضشي فيه أاوقاتا طويلة ‘
ا’ن -ت -ظ -ار ،ب -خ Ó-ف م -ا ي-ت-م إاه-داره م-ن
اأ’وقات ‘ غ Òفائدة.
جعنا على اŸداومة على
ولعsل الذي ُيشَش u
ذلك أان نعرف أاجر هذا العمل اليسش،Ò

فقد روى البخاري عن أابي هريرة رضشي
الله عنه َأاsن َرسُشوَل اللهِ ـ صشلى الله عليه
وسش- -ل- -م ـ َق -اَل““ :مَ ْ-ن َق -اَل :سُش ْ-ب َ-ح -اَن ال -لِ- sه
ح s-ط ْ-ت
َوبَِ- -ح ْ-م ِ-دِهِ .ف -ي َي ْ-وٍم ِم -اَئ َ-ة َم s-رٍةُ ،
حرِ““ ،فهذه
َخطَاَياهَُ ،وإاِْن َكاَن ْ
ت مِثَْل َزَبدِ الَب ْ
مغفرة ششاملة لذنوب هائلة.
وإاذا أاردتَ ا Òÿاأ’ك Èف- -ل- -تُ- -ق ْ-ل ه -ذا
ال u-ذ ْك -ر م -ائ-ة مs-رة ‘ الصش-ب-اح وم-ث-ل-ه-ا ‘
حقق النجاح الذي يفوق ‚اح
اŸسشاء؛ لُت َ
ك -ل ال -بشش -ر ،وه -و أان -ه ل -ن ي -أات-ي أاح-د ي-وم
حٌد قال
القيامة بأافضشل ‡ا جئت به إا’ َأا َ
مثل ذلك أاو زاد عليه؛ أ’ن العملة يوم
ال - -ق- -ي- -ام- -ة وا◊سش- -اب ه- -ي :ا◊سش- -ن- -ات
والسشيئات ،وليسشت الدراهم والدنان.Ò
ف -ل -ن -ح -رصس ع -ل -ى إاح -ي -اء ه-ذه ال tسشs-ن-ة
اŸباركة ،بتطبيقها وحث الناسس عليها،
حتى ننال ما يÎتب عليها من فضشائل
عظيمة ،وحتى ننال أاجر إاحياء سشنة من
سش اŸصشطفى صشلوات ربي وسشÓمه عليه.

يحرصص معظم ألناسص بل أغلبهم
ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ وصس-اي-ا ألغالي Úعليهم
وأŸق -رب Úإأ ¤ن -ف -وسس -ه-م ،وي-ع-م-ل-ون
ع -ل -ى –ق -ق -ي-ه-ا ع-ل-ى أك-م-ل وج-ه..
ل -ك -ن ..م-اذأ ل-و ك-انت ه-ذه أل-وصس-اي-ا
من ألنبي ـ صسلوأت ألله عليه  -؟!
ن-ع-م  ..إأن-ه-ا ثÓ-ث-ة وصس-اي-ا غ-الية
دع-ان-ا رسس-ول-ن-ا أل-ك-ر Ëإأ ¤أل-تمسسك
بها ..فهل من منفذ ؟!
 -1صسيام ثÓثة أيام من كل شسهر
عن أابي هريرة – رضشي الله عنه – عن
النبي – صشلى الله عليه وسشلم – قال :
““صشوم ششهر الصش ÈوثÓثة أايام من كل
ششهر صشوم الدهر““ ..صشحيح ا÷امع .فعن
أابي ذر ـ رضشي الله عنه – ،قال :قال رسشول
الله ـ صشلى الله عليه وسشلم – ““ :اإذا صشمت
م -ن الشش -ه -ر ث Ó-ث -ا ،فصش -م ث Ó-ث عشش -رة،
وأارب- - -ع عشش - -رة ،وخ - -مسس عشش - -رة““ ..رواه
الÎم -ذي وق -ال :ح -ديث حسش -ن .وي -ط-ل-ق
على هذه اأ’يام الثÓث (:)15 –14 –13
اأ’يام البيضس.
 -2صسÓة ألضسحى
وهي صشÓة تصشلى ركعت Úأاو  4ركعات
أاو أاك ،Ìكل ركعت Úعل حده ،تصشلى بعد
ارتفاع الششمسس قدر رمح أاي يكون Ãقدار
ربع سشاعة أاو نحوها بعد طلوع الششمسس،
ف -م -ن ث-م ي-ب-دأا وق-ت-ه-ا إا ¤اأن ي-ب-ق-ى ع-ل-ى
الزوال عششر دقائق أاو قريب منها .وزوال
الششمسس يعني بداية وقت الظهر ،ويفضشل
أان تصش- -ل -ى ع -ن -د اشش -ت -داد ا◊ر وارت -ف -اع
الضشحى.
فعن أابي ذر ـ رضشي الله عنه ـ عن النبي
ـ صشلى الله عليه وسشلم– قال““ :يصشبح على
ك -ل سش Ó-م -ي م -ن أاح -دك -م صش -دق-ة ،ف-ك-ل

تسشبيحة صشدقة ،وكل –ميده صشدقة ،وكل
تهليله صشدقة ،وكل تكبÒة صشدقة ،وأامر
ب -اŸع -روف صش -دق -ة ،ون -ه -ي ع -ن اŸن -ك-ر
صشدقة ،ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما
من الضشحى““ ..رواه مسشلم.
وجاء ‘ ششرح ا◊ديث نق Óعن كتاب
(ششرح رياضس الصشا◊ Úمن كÓم سشيد
Óمام النووي ،وششرحه وآامÓه
اŸرسشل )Úل إ
الششيخ ﬁمد بن صشالح العثيم Úـ ا÷زء
ال- -ث- -الث أان :السشÓ- -م -ي ه -ي اأ’عضش -اء أاو
العظام واŸفاصشل ،فكل مفصشل يطالبك
كل يوم بصشدقة؛ أ’ن الذي أاحياه عز وجل
واأمده وعافاه له عليك منة وفضشل ،كل
ي -وم ك -ل عضش -و ي-ط-ال-بك بصش-دق-ة ،ل-ك-ن-ه-ا
ليسشت بصشدقة مال ،بل هي كل ما يقرب
إا ¤الله من قول أاو عمل أاو بذل مال أاو
غ Òذلك فكل تسشبيحة صشدقة ...إا ¤آاخر
ا◊ديث.
 -3صسÓة ألوتر
عن عبد الله بن عمر عن النبي ـ صشلى
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسش -ل -م ـ ق -ال““ :اج -ع-ل-وا آاخ-ر
صشÓتكم بالليل وترا““ ..صشحيح البخاري.
وعن جابر بن عبد الله عن النبي – صشلى
الله عليه وسشلم – قال““ :من خاف منكم أان
’يسشتيقظ من آاخر الليل ،فليوتر من أاول
ال -ل -ي -ل ،ث -م لÒق -د ،وم -ن ط -م-ع م-ن-ك-م اأن
يسشتيقظ من آاخر الليل ،فليوتر من آاخر
ال -ل -ي-ل ،ف-إان ق-راءة آاخ-ر ال-ل-ي-ل ﬁضش-ورة،
وذلك اأفضشل““ ..صشحيح ابن ماجه.
واأخÒا تتلخصس وصشايا رسشولنا الكرË
ق - -ي ه- -ذا ا◊ديث الشش- -ري- -ف :ع- -ن أاب- -ي
هريرة ـ رضشي الله عنه ـ أاوصشا Êخليلي ـ
صش -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ـ ب-ثÓ-ث :بصش-ي-ام
ثÓثة أايام من كل ششهر ،وركعتي الضشحى،
واأن أاوتر قبل ن اأرقد  ..صشحيح مسشلم.

ما هي حكمة دعاء ألنوم؟
لقد علمنا رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ كل ششيء ‘ حياتنا اليومية .وعند النوم
هنالك وضشعية يجب على اŸؤومن أان يتقيد بها ،وهي أان ينام على جنبه اأ’Áن.
يقول الرسشول اأ’عظم عليه الصشÓة والسشÓم““ :اإذا اأتيت مضشجعك فتوضشأا وضشوءك
للصشÓة ثم اضشطجع على ششّقك اأ’Áن ثم قل :الّلهم أاسشلمت وجهي إاليك وفوضشت أامري
إاليك وأا÷أات ظهري إاليك رغبة ورهبة إاليك ’ ملجأا و’ منجا منك إا’ إاليك آامنت
بكتابك الذي أانزلت وبنبuيك الذي اأرسشلت فإان متّ من ليلتك فأانت على الفطرة
واجعلهن آاخر ما تتكلم به““( ..رواه البخاري ومسشلم).
‘ هذا ا◊ديث عدة معجزات كششفت عنها اأ’بحاث العلمية حديثاً علمياً ونفسشيًا:

دعاء
الّلهم ارحم ششهداءنا وداو جرحانا واحقن
دماء ا’برياء اŸظلوم Úوجنبنا الف Ïما ظهر
منها وما بطن

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
أألحد  ١٢فيفري ٢٠١٧
ألموأفق لـ  ١٥جمادى أألولى  ١٤٣٨هـ

ألعـ ـدد١٧٢٥٨:
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ا◊مل

أأبِق صسوتك مأالوفاً بالدعاء
ياحمل  ..إأصسنع لك حضسورأ مهيبا
 Óأألعلى – ولتغادر ألباب.
في ألم أ

الثور

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

نحن من طين ياثور يوجعنا
أألذى ويجرحنا صسغير ألشسوك
ويجبرنا لطف ألله.

سسج Úيهرب داخل شساحنة ُقمامة

ا÷وزاء
لتحتقر شسخصس ولو رأأيته يعصسي
ألله بأاكبر ألكبائر ياجوزأء فأانت لتدري من
سسيكون يوم ألقيامة أأقرب إألى ألله أأنت أأم
هو.

السسرطان
ألباب ألذي يقفل في وجهك
عمدأ ً إأياك أأن تطرقه ثانياً ياسسرطان.

تسسلل سسجين في النمسسأ إالى داخل
شسأحنة قمأمة ،وتمكن من الفرار من
سسجنه دون أان يÓحظه أاحد.
ولم يتم العثؤر اليؤم السسبت على
أاثر للسسجين الهأرب (35
عأمأ)..ذكرت الشسرطة النمسسأوية
أان الرجل كأن يعمل في مطبخ
السسجن ،ولم يكن مصسنفأ على أانه
خطير ،بل قأل متحدث إان درجة
خطؤرته كأنت متدنية ،مشسيرا إالى
أانه كأن قد أادين في جرائم تزوير
وثأئق وكأن أامأمه أاكثر من عأمين
في السسجن حتى تنتهي مدة
عقؤبته.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

^ كم من عملٍ صسغير ،عظّمته
النّيـة.

º∏©J πg
^ أان طأئر العقعق هؤ الؤحيد من
بين كل الطيؤر الذي يقؤم بعمل
طقؤسش جنأئزية و ذلك
بألتجمهر حؤل الميت ثم الصسيأح
بطريقة تشسبه البكأء؟.
^ أاه بألرغم من ضسرر الحلؤيأت
لسسنأن إال أان الشسخصش
على ا أ
الذي ابتكر حÓوة القطن كأن
طبيب أاسسنأن إاسسمه «ويليأم
مؤريسسؤن» بؤلية تينسسي
لمريكية قبل 120عأمأ؟.
ا أ

‘ حبّك يأ بÓدي
ألقبة جنان بالرمان
حتى ألحرأشس مدينة
وينهم دوك ألجيرأن
وألحومة بقات
حزينة
وأد قريشس ووأد
سسيسسبان
درقانة عندها
خصسيمة
ميمون حمام ألوأن
في ربيعنا ما جرينا
هديك دنيا ما نسسينا
فيك قدر وألديان
هدرو عليك في أليمن
وألنسسمة فيك ناعمة
ورد ياسسمين وسسيسسان ألجزأئر رأكي زينة

^ أاكثر مأ يؤؤلمنأ في ذنؤبنأ أانهأ ل
ب إال بأسستخدام نعمة من
ُترتك ُ
نعم الله علينأ.

ومضشــــــــــة

سستعيشش مرة واحدة على هذه
لرضش
ا أ
إاذا أاخطأأت إاعتذر وإاذا فرحت عّبر
لهم ل تكره ول
ل تكن معقدًا وا أ
تحقد
ول تحسسد وكن مع الله يكن معك.

وفـ ـ ـاء ا◊يـ ـ ـوان
ُيحكى أأن تاجرأ ً عرفه ألناسس بقسسوة ألقلب .وكان هذأ
ألتاجر يشستري عبدأ ً كل عام ليعمل عنده سسنة كاملة فقط،
ثم يتخلصس منه .لكن ليسس بتسسريحه وإأطÓق ألعنان له
ليبحث عن عمل آأخر أأو سسيد آأخر ،بل كان يرميه لكÓب
عنده ،يكون قد منع عنهم ألطعام أأياما معدودأت ،فتكون
ألنهاية بالطبع لذأك ألعبد مؤولمة.كان هذأ ألتاجر يعتقد أأن
ألتخلصس من خدمه بتلك ألطريقة إأنما هو طريقة للتخلصس
من مصسدر ربما يكون قد عرف ألكثير من أأموره وأأسسرأره،
فإان ألخدم في ألبيوت يطلعون على أأمور كثيرة وأأسسرأر
عsدة.قام ألتاجر كعادته ألسسنوية بشسرأء عبد جديد ،وقد
ُعرف هذأ ألجديد بشسيء من ألذكاء .ومرت عليه أأليام في
خدمة سسيده حتى دنا وقت ألتعذيب ألسسنوي ..جمع ألتاجر
أأصسحابه لÓسستمتاع بمشسهد ألكÓب وهي تنهشس في لحم
ألعبد ألمسسكين .وكان كعادته قد توقف عن إأطعام ألكÓب
عدة أأيام حتى تكون شسرسسة للغاية . .لكن هاله ما رأأى.ما إأن
دخلت ألكÓب على ألعبد ،حتى بدأأت تدور حوله وتلعق
عنقه في هدوء وودأعة لفترة من ألزمن ،ثم نامت عنده!

^ ماه ـو ال ـذي تـ ـراه ‘ اللّيـ ـل
ثÓث مـ ـ ـرات و‘ النه ـ ـار م ـرة
واحـ ـ ـدة ؟
أحتار ألتاجر
لمنظر
كÓبه
ألشسرسسة
قد
تحولت
إألى
حيوأنات
وديعة رغم
جوعها،
فسسأال ألعبد عن
ألسسر ،فقال له :يا
سسيدي لقد خدمتك سسنة كاملة
فأالقيتني للكÓب ألجائعة ،فيما أأنا خدمت هذه ألكÓب
شسهرين فقط ،فكان منها ما رأأيت!!
إأن نكرأن ألجميل أأمر صسعب على ألنفسس ألبشسرية ول يمكن
قبولها وتحدث من أأللم ألنفسسي ألشسيء ألكثير  .ألفطرة
ألسسليمة وألذوق ألسسليم عند أأي إأنسسان أأن من يقدم لك
جمي ً
 Óأأن ترد بالمثل أأو أأجمل ،ل أأن ننكر ه أأو نرد باألسسوأأ.

شش
غ
ل
ع
ق
ل
^ الب ــك
صشل

ابـتـسشـم
بينما قوم جلوسس عند رجل ثري ياأكلون سسمكا إأذ
أسستأاذن عليهم أأشسعب فقال أأحدهم  :إأن من عادة
أأشسعب ألجلوسس إألى أعظم ألطعام أأفضسله ،فخذوأ
كبار ألسسمك وأجعلوها في قصسعة في ناحيته لئÓ
يأاكلها أأشسعب ففعلوأ ذلك ثم أأذنوأ له بالدخول
وقالوأ له  :كيف تقول وما رأأيك في ألسسمك ؟
فقال  :وألله إأني ألبغضسه بغضسا شسديدأ ألن أأبي
مات في ألبحر وأأكله ألسسمك فقالوأ  :إأذن هيا
Óخذ بثأار أأبيك !!! فجلسس إألى ألمائدة ومد يده
ل أ
إألى سسمكة صسغيرة من ألتي أأبقوها بعد إأخفاء
ألكبار ثم وضسعها عند أأذنه ورأح ينظر إألى حيث
ألقصسعة ألتي فيها ألسسمك ألكبير – حيث لحظ
بذكاء ما دبر ألقوم – ثم قال  :أأتدرون ما تقول
هذه ألسسمكة ؟ قالوأ ل ندري ! قال إأنها تقول إأنها
صس -غ -ي -رة ل -م ت -حضس -ر م-وت أأب-ي ول-م تشس-ارك ف-ي
ألتهامه ،ثم قالت  :عليك بتلك أألسسماك ألكبيرة
ألتي في ألقصسعة ،فهي ألتي أأدركت أأباك وأأكلته
فإان ثأارك عندها.

األسسد

آآل ُنريْد ألآكمآاْل يا أأسسد آولِكن
خ آ
طأا.
حوآأ عنْد أل ّ
ُنريْد قلوبًا تصس ُ

العذراء

أأسسوأأ ما في ألخيانة ياعذرأء
أأنها ل تأاتي من عدو.

اŸيزان
ألصسدأقات مثل أألفكار ياميزأن،
ألنضسج يجعلنا نقوم باسستبدألها بشسكل
مسستمر .ول أأروع من صسديقٍ كفكرة ثابتة
بعقلك.

العقرب

يقال ياعقرب أأن أألقنعه
يرتديها كل من هو كاذب ،لكن
ألبعضس يردتيها لكي يخفي حزنه.

القوسس

ألعقلية ألتي تفسسر ألصسمت
بالضسعف و ألعجز ياقوسس ،هي
نفسسها من ترى في ألصسرأخ هيبة وإأنصساف،
لذلك لي آسس كل ذو عقلٍ ،عاقل.

ا÷دي

أأين ألمشسكله عندما تمارسس
عادة «عدم ألتدخل بحياة غيرك «
ياجدي وتمشسي بحال سسبيلك؟

الدلو

سسيأاتي ُكل ما دعوت به دلو ،قد
يختلف شسكله وقد يطول وقته
آقد يأاتي أأفضسل منه و لكنه
سسيأاتي ألن ألله « آقِريبٌ ُمِجيب».

ا◊وت

ألوقت ألذي نضسيعه في ألبحث
Óنتقام من ألذين
عن طرق ل إ
أأذوك ياحوت ،فلتسستغله في
تطوير ذأتك وتحقيق سسعادتك ففي ذلك
للحاقدين أأشسد أإلنتقام.

áMGÎ°SG

األحد  ١٢فيفري ٢٠١٧
الموافق لـ  ١٥جمادى األولى  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
يتدرب «م»

٣
أاعبر «م»
سسقي

عاصسمة
عربية
لمسس
برق

حرف مكرر
شسغل
متشسابهان
من األهل

تشسهر
ينجب
يصسرح «م»
ثلثا رعب

اللغز:

ا’سسم الذي كان يطلق على يوم
اإ’ثنين
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الكلمـــــــات:

الركنية ،التماسس ،ا÷انبية ،اıالفة ،ضضربة جزاء ،اŸباراة،
ا◊كم ،اŸدرب ،الÓعب ،اŸلعب ،الصضفارة ،الفيدرالية ،كرة
القدم ،كرة اليد ،كرة اŸضضرب ،كرة السضلة ،اŸاء ،الطاولة ،تنسس،
الفوز ،اŸقابلة.
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أا  -جاذبية األرضس؟
ب  -جاذبية الشسمسس والقمر؟
ج  -جاذبية الزلزل؟
د  -جاذبية األمطار؟

`

اختبر معلوماتك:
أاي ظاهرة طبيعية تنتج عن ظاهرة
المد والجزر من بين اأ’سسباب
التالية؟
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` 2

4 `` 3
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` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

اسسماعيل دبالو ،منير زغدود ،رمال ،سسن،
دب ،جل ،مريم ،اراسسل ،بل ،بÓدي ،ا.ا.ا.ا،
ل ،رسسم ،فرحاني سساسسي ،رسسب ،في ،لنا،
يسسلم ،لمين بوغرارة.

عموديا:

أاوروبا ،أافريل ،مدرب ،مفسسر ،امم ،السسحب،
لنا ،اسس ،عي ،جلد ،بنين ،يرسسل ،يلي ،لو،
نزل ،اسس ،غد ،الم ،أاحمر ،يدلي ،أامسس ،ل،
او ،يسساير ،سسر ،مبدل ،ار ،دية.
الحل متاهة ا أ
لرقام

٥١ + ٣٤ + ٥٨ + ٥٩ + ١٦ + ١٥ + ٤٤ + ٣٠
٣٥٣ = ٣٦ +
الحل  /تسضل وتثقف

الجبل الذي ارتبط بالثورة
الجزائرية هو جبل اأ’وراسس.
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يقولون إانه
سسم الحياة
الزوجية
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اصسلح البناء
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مرتفع أارضس
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مفرد تÓل
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شضطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسضتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
ة

القبيلة
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الكلمــات السسريــة

رقم «م»
ثمن

أاول إانسسان
صسام

رفقة
تدرب

يواكب
قواعد

الجزائريين

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

يسسري في
العروق

ولية
جزائرية

مؤوسسسس أاول إانسسان
التحاد العام عطسس

المعاناة
ليسستر
مسستقبل
أاعمر الزاهي

سسئم

ثلثا وريد
قادم

براق

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

خليفة حكم ٨
سسنوات و٨
أاشسهر و ٨أايام

ضسمير
منفصسل
اسسم اشسارة

للجواب
ازهار

لعبــــة الحـــروف

دردشسة
لسسهم
اأ

رقــــــــــم

للتعريف
برق

قارة صسفراء

لشضارة –توي على
هذه ا إ
دوائر مرقمة من ١إا ٨ ¤و‘
ن-فسس ال-وقت ع-ل-ى ح-روف
ﬂت- -ل- -ف- -ة ب -ح -يث أان رم -ز
لشض - - -ارة ي - - -ت- - -ك- - -ون م- - -ن
ا إ
›م -وع -ة أارق -ام ت -رج-م-ه
إا ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف ف- -ت- -حصض- -ل ع -ل -ى
اسضم ıرج سضينمائي عربي
راح - - -ل م - - -ن أاع - - -م - - -ال- - -ه.
«الرسضالة»

٧٧٤

ثورة نوفمبر
١٩٥٤

٣

١

١٧٢٥٨

يوم اندلعت ٢

اسسم يطلق
على شسهر
سسبتمبر

ننطلق من الدائرة
السضوداء ‘ أاعلى
الشضبكة لنصضل إا¤
الدائرة السضوداء
لخرى ،شضرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٨٦نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السضر:

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

العدد
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أافقيا

عموديا

 ١و )٢فنان تشسكيلي جزائري ،سسينمائي  )١وكر ،ولية جزائرية «م» ،ملكنا
جزائري،
 )٢مدينة عراقية ،حائط «م» ،ثلثا يوم،
 )٣للجواب ،رقم «م»،
 )٣براق ،ود «م»،
 )٤حرف مكرر ،عاصسمة أامريكية،
 )٤حرف مكرر ،نادر ،وجع،
 )٥حرف مكرر ،نمرن «م»،
 )٥أافك «م» ،دك ،في الدراع،
 )٦يقدف ،إاحسسان،
 )٦من األهل ،جوهر ،حرف مكرر ،ثلثا
 )٧روائي أامريكي،
فال،
 )٨حرسس «م» ،سسلف ،يلمسس،
 )٧دزاير مبعثرة ،النور متفرقة،
 )٩شسعوب،
 )٨لون «م» ،مربي ومعلم ،ثلثا وضسع،
 )١٠موسسيقار جزائري طريح الفراشس،
 )٩اسسم علم مذكر ،التين مبعثرة،
 )١١عميد األغنية الشسعبية راحل.
 )١٠قر ،حرف مكرر،
 )١١فنان المنمنمات الجزائري راحل.

الفجر0٦.١2...............:
مواقيت الظهر١3.0١...............:
الصسÓة العصسر١٦.00...............:
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^  ١2فيفري  :١٩3٤انضسمام ‚م شسمال افريقيا
ا ¤ا’ضس - - -راب ال - - -ع- - -ام ال- - -ذي ق- - -ررت- - -ه
الكونفدرالية العامة للشسغل.
^  ١2فيفري  :١٩٥٨تونسس ترفع دعوى ا¤
’من الدو‹ ،على إاثر العدوان السسافر
›لسس ا أ
على قرية سساقية سسيدي يوسسف.

’و ١٤3٨¤هـ اŸوافق لـ  ١2فيفري  20١7م
’حد  ١٥جمادى ا أ
ا أ

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17257 Oó©dG

 17°وهران
 14°وهران

الثمن  ١0دج

19°
19°

france prix 1

ملفـــــات سساخنـــــة وقضسايـــــا ‘ عـــــدد فيفــــــري Ûلـــــة «ا÷يـــــشس»

نزع  9ملي Úلغم اسشتعماري ا‚از تاريخي
^ نهايــــة كابـــــوسس آارق سسكــــان ا◊ـــــدود أازيــــد مـــــن نصســــف قــرن

مواضسيع متنوعة ثرية تضسمنها عدد ›لة ا÷يشس لشسهر فيفري ،تÎجم مدى حرصس العنوان على تغطية
ﬂتلف اŸلفات السسياسسية ،التاريخية والعسسكرية ﬁل ا’ختصساصس بروح –ليلية وبعد نظر ورؤوية اسستشسرافية.

فنيدسس بن بلة

يتبث هذإ إÙتوى إلعÓمي إلذي –لت به
«إ÷يشش» مدى إلحÎإفية إلتي تتبعها تكيفا
مع مرحلة باتت إلصضحافة قلبها إلنابضش على
إلطÓق جاعلة من نفسضها قوة تغي Òوبدإئل
تصضنع إلرأإي إلعام وتوجهه ،بحسضب مصضلحة
إلبلد وإسضÎإتيجيتها ◊ماية إلسضيادة وضضمان
إلوحدة وإلسضتقرإر.
ل -ه -ذإ رإعت إÛل -ة ‘ ت -غ-ط-ي-ت-ه-ا لÓ-ح-دإث
إŸتسض - -ارع - -ة وت - -ط- -ورإت إل- -ظ- -رف إل- -ت- -ن- -وع
إلعÓمي حريصضة على تقد Ëأإدق إلتفاصضيل
‘ تناغم إŸشضهد إلوطني وإلدو‹ وتنوعه.
إحتلت أإو ¤إلصضفحة حوإر رئيسش إ÷مهورية
إلسضيد عبد إلعزيز بوتفليقة مع «إوكسضفورد
بيزنيسش» إلÈيطا Êوما تضضمنه من معلومات
حول إلجرإءإت إلحÎإزية إŸتخذة ‘ سضبيل
موإجهة ظرف ما‹ صضعب تعيشضه إ÷زإئر
جرإء إنهيار إسضعار إÙروقات .هي إجرإءإت
أإث- -ب- -تت ج- -دوإه- -ا ‘ إلب- -ق- -اء ع- -ل- -ى “وي- -ل
إŸشض -اري -ع إلسضÎإت -ي -ج -ي -ة وح -م -اي-ة إ÷ب-ه-ة
إلج -ت-م-اع-ي-ة وإع-ت-م-اد إل-ن-ج-اع-ة ‘ إل-تسض-يÒ
وإل-رشض-ادة إŸال-ي-ة ل-ت-أام Úإسض-ت-قÓ-ل-ي-ة إل-ق-رإر
وŒنب إلسض -ق -وط م -رة أإخ -رى ‘ إŸدي -ون -ي -ة
إÿارج -ي -ة وإم Ó-ءإت «إلف -ام-ي» ووصض-ف-ات-ه-ا
إÿطÒة.

إ ¤جانب هذإ إŸوضضوع إ◊سضاسش ،إهتمت
›ل- -ة «إ÷يشش» Ãل- -ف -ات إلسض -اع -ة ورصض -دت
أإحدإثا لعبت فيها إŸؤوسضسضة إلعسضكرية إلدور
إ◊اسضم إŸفصضلي .منها على وجه إلتحديد
“ثيل إلفريق إلوطني إلعسضكري لكرة إلقدم
إلبÓد أإحسضن “ثي ‘ Óكأاسش إلعاÃ ⁄سضقط
وتشضريفه إللوإن إلوطنية للمشضاركة إلثالثة ‘
ن -ه -ائ -ي -ات إŸن -افسض-ة ب-ع-د ت-ت-وي-ج-ي إلÈإزي-ل
وكوريا .وهذه إŸشضاركة إŸتميزة إسضتحقت
تنظيم على شضرفه حفل إسضتقبال من طرف
إلفريق قايد صضالح ،نائب وزير إلدفاع إلقائد
إلع -ل -ى ل -ل -ق -وإت إŸسض -ل -ح -ة وت -ن -وي-ه-ه ب-أادإء
«إÿضض - -ر» إŸم - -ي - -ز ،م - -ع - -ي - -دإ إ ¤إلذه- -ان
إنتصضارإتهم إÙققة ع Èإلزمن.
إ ¤ج- -انب ه- -ذإ إل‚از ،ه- -ن -اك إن -تصض -ارإت
أإخ- -رى ح -ق -ق -ه -ا إ÷يشش ‘ إŸي -دإن وج -دت
إلصضدى وإلعناية ‘ إÛلة يتقدمها إلنتهاء
م -ن ن -زع أإخ -ر ل -غ -م إسض -ت -ع-م-اري ب-الشض-ري-طÚ
إ◊دودي إلشض -رق -ي وإل -غ -رب-ي ،إع-ت-م-ادإ ع-ل-ى
جهد خاصش وإرإدة فولذية و‚اعة تسضتحق
إلشضادة وإلعÓمة إلكاملة خاصضة وإن إلعملية
إلتي شضرع فيها منذ فجر إلسضتقÓل و“ادت
 53سض -ن -ة  ⁄ت -خ -ل-ف أإي-ة ضض-ح-ي-ة ‘ صض-ف-وف
إ÷يشش.
 9م Ó-ي Úل -غ -م إن -ت -زعت م -ن إب -ن-اء إ÷زإئ-ر
إŸسضلح Úبأاحدث إلتقنيات وأإقوى إŸعارف

إلعلمية إŸعرفية تثبت بالدليل إلقاطع مدى
–ل- -ي إف- -رإد إ÷يشش ب -اŸه -ن -ي -ة وإل -عصض -ري -ة
وقبولهم رفع إلتحدي ،متخذين من إلسضÓف
رسضالة ومرجعية ل يحيدون عنها قيد أإ‰لة.
تأاكد هذإ ‘ ندوة إحتضضنها منتدى «الشسعب»
إلذي سضلط خÓله إطارإت إ÷يشش إلضضوء على
مهمة نزع آإخر عÓمات إسضتعمارية فرنسضية
‘ جزإئر إألمن وإألمان.
ت -ظ -ه -ر ه -ذه إل -ع -م -ل-ي-ة إل-ت-ي ط-ه-رت أإرإضض-ي
إ÷زإئ- -ر م- -ن أإل- -غ- -ام إŸوت وح- -ررت- -ه- -ا م- -ن
ﬂل-ف-ات ج-رإئ-م إسض-ت-ع-م-ارية وكوإبيسش آإرقت
إŸوإطن أإسض Òإÿوف وإŸفاجأاة ،كيف إن
هذإ إ÷يشش كان وسضيبقى إ ¤جانب إلشضعب
إ÷زإئ - -ري وقت إÙن وإلشض - -دإئ - -د وإث - -ن- -اء
إلضضرورة إ◊تمية .وهذإ إلتÓحم ب Úإ÷يشش
وإلشضعب ،هذه إŸعادلة إلثنائية إلطرح وإلبعد
ه -ي إل -ت -ي ت -ع -ط -ي إج -اب -ة م -ق -ن -ع -ة شض -اف -ي -ة
للمشضكك ‘ Úشضعبية إ÷يشش إŸتمادي عن
غ -رضش ‘ تشض -وي -ه ح -ق -ائ -ق إلشض -ي -اء و“ري-ر
إلصضورة إلنمطية إلخرى إلبعيدة عن إلوإقع.
ويصضب ه -ذإ إ÷ه -د ‘ ع -م -ق إلسضÎإت -ي-ج-ي-ة
إلعسضكرية إŸنتهجة من إ÷يشش إلذي أإقسضم
ب -ال -ن -ازلت إŸاح -ق -ات م -وإصض -ل -ت-ه ل-ل-م-ع-رك-ة
إ◊اسض -م-ة ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى آإخ-ر ف-ل-ول إلره-اب
وتأام Úإ◊دود إلوطنية.
هي معركة تنفذ بعمل إتصضال وتوإصضل مع

إلشضعب إآلمن إألم Úوما جرى أإيام إلعاصضفة
إلثلجية من تدخل للجيشش ‘ عمليات ‚دة

وتضضامن مع إلعائÓت إÙاصضرة ‘ إŸناطق
إلنائية إل إلÈهان.

اسستغــــــــــــ ’Óأامثــــــــــــل للمعلومــــــــــــات

ا÷ي ـ ـ ـ ـشس يكتشش ـ ـ ـ ـف ﬂب ـ ـ ـ ـاأ لألسشلح ـ ـ ـ ـة والذخ ـ ـ ـ ـÒة بالششري ـ ـ ـ ـط ا◊ــ ــ ــدودي
الشسعب ‘ /إطار مكافحة إإلرهاب وحماية
إ◊دود ،وبفضضل إلسضتغÓل إألمثل للمعلومات
“كنت مفرزة للجيشش إلوطني إلشضعبي ،يوم 10
ف -ي -ف -ري إ÷اري ،إث-ر دوري-ة ت-ف-ت-يشش ب-ال-ق-ط-اع
إل - -عسض- -ك- -ري أإدرإر ،ق- -رب إلشض- -ري- -ط إ◊دودي
بالناحية إلعسضكرية إلثالثة ،من إكتشضاف ﬂبأا
Óسضلحة وإلذخÒة.
ل أ
ب- -حسضب ب -ي -ان وزإرة إل -دف -اع إل -وط -ن -ي ،ت -ل -قت
«إلشضعب» نسضخة منه ،أإمسش ،فإان إıبأا يحتوي
على مدفع  ، SPG-9رشضاشض Úعيار ()14,5
ميليم ،Îرشضاشش عيار ( )12,7ميليم Îرشضاشش
 ،PKTبندقيت Úقناصضت Úعيار ()x7.6254
م-ي-ل-ي-م )03( ،Îرشض - -اشض - -ات  RPKو ( )02
مسضدسضات رشضاشضة من نوع كÓشضنيكوف.

ك -م-ا ي-ح-ت-وي إıب-أا ع-ل-ى ب-ن-دق-ي-ة نصض-ف إل-ي-ة
 ،SKSبندقيت Úتكرإريت،Úبندقية MAS-36
 (07)،قذإئف  (15) ،D30قذيفة هاون عيار
 60ميليم Îو( )18قذيفة  SPG-9عيار 73
ميليم.Î
وي -ح -ت -وي إıب -اأ ك -ذلك ع-ل-ى ( )03ق-اذئ-ف
 (02) ،RPG-7صض - -اروخ Úغ - -رإد ،BM
)  ( 10قنابل يدوية  F 1و كمية ضضخمة من
إلذخÒة تقدر بـ ( )7098طلقة من ﬂتلف
إلعيارإت.
توؤكد إلنتائج إŸيدإنية مرة إأخرى ،جاهزية
وإسض -ت -ع-دإد وح-دإت إ÷يشش إل-وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي
لتاأم Úحدودنا وشضل كل ﬁاولت إŸسضاسش
بحرمة وسضÓمة إلÎإب إلوطني.

آاخـــــر اجتمـــــاع للمكتـــــب الفيـــــدرا‹ للفـــــــاف يقــــرر:

انعق ـ ـ ـ ـ ـ ـاد ا÷معي ـ ـ ـ ـ ـ ـة العام ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا’نتخابي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ي ـ ـ ـ ـ ـ ـوم  20م ـ ـ ـ ـ ـ ـارسس2017

تعقد ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم جمعيتها العامة ا’نتخابية يوم  20مارسس باŸركز
التقني لسسيدي موسسى  ،ذلك ما أاكدته الفاف مسساء أامسس عقب أاخر اجتماع للمكتب الفيدرا‹
الذي جرى ‘ الصسباح برئاسسة ﬁمد روراوة.
رئيسش إ÷مهورية إلسضيد عبد إلعزيز بوتفليقة هو
إŸب - -ادر لنشض - -اء إŸشض - -اري- -ع إل- -كÈى Ãنشض- -أات م- -ن
” إعطاء كل إلتفاصضيل إŸتعلقة با÷معية إلعامة موإصضفات دولية وإŸتمثلة ‘ إÓŸعب إلتي هي ‘
إلنتخابية و تقد ËإلÎشضيحات إلتي سضتكون إ ¤غاية ق -ي -د إل‚از ب -ك -ل م -ن ت -ي -زي وزو  ،وه-رإن ،ب-رإق-ي
 12مارسش على أإقصضى تقدير  ،علما و إن إ÷معية وإل- -دوي- -رة  ..ب- -الضض- -اف- -ة إ ¤وضض- -ع إألرضض- -ي -ات ‘
إلعامة إلعادية مقررة يوم إل  27من إلشضهر إ÷اري.
عشضرإت إÓŸعب ع ÈإلÎإب إلوطني « .
وخÓل إجتماع أإمسش تطرق أإعضضاء إŸكتب إلفيدرإ‹
وأإضضاف إلبيان« :أإن حرصش وتعلق رئيسش إ÷مهورية
إ ¤عدة نقاط ،ل سضيما إ◊صضيلة إŸتعلقة بالعهدة
بالفريق إلوطني تأاكد ‘ إلعديد من إŸرإت ،على
إلتي بدأإت ‘  2012وإلتي كانت حسضب إلبيان إلذي
غرإر قرإره بوضضع إ÷سضر إ÷وي إلذي سضمح أللف
نشضر على إŸوقع إلرسضمي للفاف إيجابية على إلعموم
أإنصضار إŸنتخب إلوطني إلتوجه إ ¤مدينة أإم درمان
فيما يخصش إلنتائج و إلجرإءإت إلتنظيمية.
وب -ه-ذه إŸن-اسض-ب-ة« :ج-دد أإعضض-اء إŸك-تب إل-ف-ي-درإ‹ إلسض -ودإن-ي-ة ل-تشض-ج-ي-ع إل-ف-ري-ق إل-وط-ن-ي إل-ذي إق-ت-ط-ع
شضكرهم وتقديرهم لرئيسش إ÷مهورية إلسضيد عبد تأاشضÒة إلتأاهل إ ¤مونديال جنوب إفريقيا ..كما أإن
إلعزيز بوتفليقة إلذي قدم إŸسضاعدة و إلدعم إلدإئم لعبي وإلطاقم إلفني ومسضÒي إŸنتخب إلوطني لن
لكرة إلقدم إ÷زإئرية  ..وهذإ Ãسضاعدة سضنوية وهذإ ي -نسض -وإ إلسض -ت -ق-ب-ال إŸمّ-ي-ز إل-ذي خصض-ه-م ب-ه رئ-يسش
بقرإر تقد Ëإعانة مالية خاصضة لعادة بعث إلكرة إ÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ن- -د ع- -ودت- -ه- -م م -ن أإم درم -ان 2009
إ÷زإئرية ،وكذإ إنشضاء وإ‚از إŸركز إلتقني إلوطني وإلÈإزيل .»2014
‘ ح Úأإن أإعضض- -اء إŸك- -تب إل- -ف -ي -درإ‹ ت -ط -رق إ¤
لسضيدي موسضى « .
ومن جهة أإخرى أإشضار أإعضضاء إŸكتب إلفيدرإ‹« :أإن مشضاركة «إÿضضر» ‘ إلدورة إألخÒة لكأاسش إفريقيا

حامد حمور

 ·Óبالغابون حيث أإنها أإحدثت خيبة لدى أإنصضار
ل أ
إŸن -ت -خب إل -وط -ن -ي ،ل -ك -ن -ه -ا حسضب ن -فسش إŸصض -در
أإح- -دثت ب- -عضش إل- -تصض- -رف- -ات إŸؤوسض- -ف- -ة م -ن ب -عضش
إألشضخاصش وصضلت إ ¤إلشضتم Œاه إلÓعب Úوإلطاقم
إل- -ف- -ن- -ي وإŸسضÒي- -ن ..وي- -ت- -أاسض- -ف أإعضض- -اء إŸك -تب

إلفيدرإ‹ لهذه إلتصضرفات.
و ‘ ن ف س ش إ لإ ط ا ر  ،ف اإ ن إ ج ر إ ء إ ت ت ق ن ي ة س ض ي ت م
إتخاذها بالنسضبة للمنتخب إلوطني لكي يكون
‘ إ  Ÿس ض - -ت - -و ى خ  Ó- -ل إ  Ÿن - -ا ف س ض - -ا ت إ ل - -ر س ض -م -ي -ة
إلقادمة.

مبادرة جوارية
’من بومرداسس
أ

اŸتحف اŸركزي
للششرطة
يسشتضشيف تلميذ
الشسعب /بهدف اإطÓع أاجيال
اŸسس-ت-ق-ب-ل ع-ل-ى ت-اري-خ أاسسÓ-ف-ه-م
وت- -نشس- -ئ -ت -ه -م ع -ل -ى حب ال -وط -ن
وا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه ،وت-ن-مية ا◊سس
’م -ن -ي ل -دي -ه-م و–صس-ي-ن-ه-م م-ن
ا أ
’ج -ت -م -اع -ي -ة،
’ف -ات ا إ
أاخ- -ط -ار ا آ
إاسس - - -تضس- - -اف اŸت- - -ح- - -ف اŸرك- - -زي
ل - -لشس - -رط - -ة ب- -اŸدرسس- -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا
ل -لشس-رط-ة «ع-ل-ي ت-ونسس-ي» ،ف-وج-ا
م- -ن ط- -ل- -ب- -ة وتÓ- -م- -ي- -ذ اŸدارسس
ب -ب -وم -رداسس ،ي -ت-ك-ون م-ن ثÓ-ث-ة
وثÓث )33( Úمتمدرسسا بكل من
ث - - -ان - - -وي - - -ة ق - - -ورصس - - -و ا÷دي- - -دة
ومتوسسطة أاحمد فارسس الشسدياق.
اŸب- - - -ادرة ا÷واري- - - -ة ال- - - -ت - - -ي
’تصس - -ال
ن - -ظ - -م - -ت - -ه - -ا خ - -ل - -ي - -ة ا إ
’م- - -ن
وال- - -عÓ- - -ق- - -ات ال- - -ع- - -ام- - -ة أ
بومرداسس بالتنسسيق مع مديرية
الÎب -ي -ة ل -ل -ذات ت -أات -ي Œسس -ي -دا
’تصس-ا‹ ل-ل-م-دي-رية
ل-ل-م-خ-ط-ط ا إ
Óمن ،الرامي إا ¤تعزيز
العامة ل أ
ال- - - -ع - - -م - - -ل ا÷واري وت - - -ق - - -ريب
الشس- - -رط- - -ة م - -ن اŸواط - -ن .وه - -ي
ج- -واري- -ة Œسس -د ب -الشس -راك -ة م -ع
ﬂت -ل -ف ف -اع -ل-ي اÛت-م-ع اŸد،Ê
’سس - - -ي- - -م- - -ا ‡ث- - -ل- - -ي اŸؤوسسسس- - -ات
الÎبوية واŸعاهد التكوينية.
ك -انت ال-زي-ارة ف-رصس-ة ل-زوار
ÓطÓ- -ع ع- -ل- -ى م -ه -ام
اŸت- -ح- -ف ل - -إ
’م -ن ال -وط -ن -ي
مصس- -ال- -ح ج- -ه- -از ا أ
وال -ت -ع -رف ع -ن ق-رب ع-ل-ى ك-اف-ة
اŸراح- -ل ال- -ت- -اري -خ -ي -ة ل -ت -ط -وره
وعصس- -رن- -ت -ه ،ح -يث ل -ق -يت ه -ذه
اŸب- -ادرة إاسس- -ت- -حسس- -ان- -ه- -م وإاب- -داء
رغبتهم ‘ تنظيم اŸزيد من هذه
الزيارات البيداغوجية.

