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ألطبقة ألكادحة خزأن للوطنية ومصسدر تضسحيات جسسام

لبقاء ا÷زائر واقفة أاثناء سسنوات ا÷مر
¯ العمال ركيزة Œنيد عند قرار تأاميم اÙروقات ومقاومة إ
لزمــــــــة اŸاليــــــــة ا◊اليــــــــة
¯ نهضســــــــة قويــــــــة لÓنتصســــــــار علــــــــى ا أ
ÓصسÓحــــــــات
لسســــــــراع ‘ تنفيــــــــذ الÈامــــــــج الوطنيــــــــة ل إ
¯ا إ

بعث رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة،
أامسس ،رسس- -ال- -ة Ãن- -اسس- -ب -ة ال -ذك -رى اŸزدوج -ة ل -ت -أاسس -يسس
ل–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ-ري Úوت-أام-ي-م اÙروق-ات،
ا إ
قرأاها نيابة عنه اŸسستشسار برئاسسة ا÷مهورية ﬁمد علي
بوغازي ،هذا نصسها الكامل:

بالعودة إ ¤إلبناء وإلتشسييد ‘ كنف إلسسلم وإ’سستقرإر.

ندأء إأ ¤ألصسمود أمام أموأج أألزمة أŸالية
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ

«بسسم الله الرحمن الرحيم والصسÓة والسسÓم على
أاشسرف اŸرسسل،Ú
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ

إنه Ÿن دوإعي إلسسعادة أإن أإتوجه إليكم Ãناسسبة إحياء إلذكرى 61
لتأاسسيسس إ’–اد إلعام للعمال إ÷زإئري ،Úوكذإ إلذكرى  46لتأاميم
إÙروقات.
أإجل ،إن إلعودة إ ¤يوم  24فÈإير  1956هي عمرة إ› ¤دنا
إلتاريخي ،ثورة نوفم ÈإŸظفرة إلتي أإثمرت إسستقÓلنا إلوطني ،ثورة
ك -انت ف -ي -ه-ا إل-ط-ب-ق-ة إل-ك-ادح-ة خ-زإن-ا ل-ل-وط-ن-ي-ة وإÛاه-دي-ن ومصس-در
تضسحيات جسسامŒ ،سسدت ‘ إسستشسهاد عشسرإت إآ’’ف من عمالنا
ورمزهم إلشسهيد عيسسات إيدير.
وبهذه إŸناسسبة ،أإحيي قيادة إ’–اد إلعام للعمال إ÷زإئري Úعلى
إختيار مدينة إ÷لفة ’حتضسان إ’حتفال بهذه إلذكرى إŸشسهودة ،وهو
إختيار يرمز إ ¤مكانة إلريف إ÷زإئري إبان ثورتنا إلتحريرية ،ذلك
إلريف بجباله وهضسابه وصسحاريه ،إلذي إحتضسن ›اهدينا إأ’شساوسس ‘
وسسط شسعبنا إلبار.
ونحن نتحدث عن مسساهمة إلعمال إ÷زإئري ‘ Úكفاحنا إلتحريري،
أإرى من وإجب إلعدل وإإ’نصساف أإن أإشسهد Ãسساهمة إلكادح ‘ Úربوع
إلوطن و‘ ديار إلغربة ،أإنهم أإمّنوإ إ’سستقÓل إŸا‹ لثورتنا إÛيدة،
إسستق ’Óفريدإ من نوعه ،إسستق ’Óماليا مّكن من إسستقÓل كفاحنا
إلتحريري فيما يتعلق بقرإرإته إلسسيّدة.
وإن إل -روح إل -وط -ن -ي -ة ه -ي إل -ت -ي ك-انت رك-ي-زة Œن-ي-د ع-م-ال ق-ط-اع
إÙروقات عندما قررت إلدولة إ÷زإئرية تأاميم هذه إلÌوة إلوطنية.
نعم ،إن عمالنا ومهندسسينا هم إلذين ضسمنوإ ‚اح قرإر إلثورة لتأاميم
إÙروقات ‘ عهد كانت فيه مثل هذه إإ’جرإءإت –ّديا للشسركات
إلنفطية إلعاŸية ،إلقرإر إلذي جاء ’سستكمال إسسÎجاع سسيادة إ÷زإئر
كاملة غ Òمنقوصسة ،ذلك ما يجعل من إŸصسادفات إلتاريخية إÙمودة
أإن ي- -ت- -زإم -ن ‘ ي -وم  24فÈإي -ر ت-اري-خ ت-أاسس-يسس إ’–اد إل-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
إ÷زإئري ،Úوتاريخ إعادة إلسسيادة إلوطنية على إÙروقات ‘ إ÷زإئر.
وإذإ “عنا بكل صسدق وموضسوعية ‘ بطولة عامÓت وعمال إ÷زإئر،
فيكفينا أإن نذكر هنا صسمودهم ومقاومتهم ‘ سسنوإت إ÷مر وإŸأاسساة
إلوطنية إ’بقاء إ÷زإئر وإقفة وإقتصسادها مسستمرإ ‘ وسسط إÿرإب
وإلدمار وإإ’رهاب.
ففي هذه إÙن كذلك دفعت شسريحة إلعمال موإكب هائلة من
شسهدإء إلوإجب إلوطني قضسوإ ‘ إŸصسانع وإإ’دإرإت وذنبهم إلوحيد
أإنهم أإرإدوإ أإن –يا إ÷زإئر ،وأإن تبقى وإقفة وشساﬂة .ولقد كان رمز
هذإ إ’سستشسهاد وإلتضسحيات إلبطل عبد إ◊ق بن حمودة ،إأ’م Úإلعام
ل–Óاد إلعام للعمال إ÷زإئري.Ú
وإذإ كان إلعامÓت وإلعمال ‘ إلصسف إأ’مامي عندما علت صسيحة
إلوطن للدفاع عنه وإنقاذه من إلدمار وإ’نهيار ،كان كذلك إلعمال
وإلعامÓت وإقف Úوملتزم’ Úحتضسان خيار إلوئام إŸد Êثم خيار
إلسس -ل -م وإŸصس-ا◊ة إل-وط-ن-ي-ة ،خ-ي-ارإت تشس-ت-ق م-ن ق-ي-م دي-ن-ن-ا إ◊ن-ي-ف،
خيارإت ترتكز على وحدة شسعبنا ،خيارإت كانت ذلك إ÷سسر إلذي
إنتقلت به إ÷زإئر من إŸأاسساة وإآ’’م إ ¤مسسرح إلبناء وإلتشسييد وإلسسلم
وإإ’خاء.

‘ ألصسف أألول من أŸسستفيدين من أÿيارأت ألقتصسادية
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ

إن إلتجند إŸسستمر لعمال إ÷زإئر وعامÓتها ينبع حقا من وطنيتهم

وإعتزإزهم Ãبادئ ثورتنا إŸظفرة إلتي أإعلن بيان أإول نوفم Èفيه
إ÷ه- -اد إل- -ت -ح -ري -ري ،ورسس -م ل -ه ه -دف -ه إلصس -ري -ح ،أإ’ وه -و ب -ن -اء دول -ة
دÁقرإطية إجتماعية ‘ إطار مبادئ ديننا إ◊نيف.
وبالفعل ،كانت إ÷زإئر منذ إسسÎجاع إسستقÓلها إلوطني متمسسكة
بخيارإتها إ’جتماعية وعاكفة على صسنع إلتنمية إ’قتصسادية إلتي تعزز
إلسسيادة إلوطنية وتضسمن كرإمة إŸوإطن.Ú
إأجل ،إن إنطÓق إ÷زإئر إŸسستقلة “يز من ب Úإهتمامات إلدولة
بعزمها على ﬁو آإثار جحيم إ’سستعمار من حرمان للتعليم ،وفقدإن
للمأاوى وحرمان من إلشسغل وحتى ﬁن إÛاعة ،فعكفت إ÷زإئر
Ãدإخيل ضسئيلة على تشسغيل موإطنيها وتعليم أإبنائها وإعادة
بعث إ◊ياة ‘ ربوعها.
ولقد جاء قرإر تأاميم ﬁروقات بÓدنا كمصسدر تعزيز مدإخيل
إ÷زإئر ودفع إلتنمية وإلبناء وإلتشسييد.
ولقد أإرفق تأاميم إÙروقات Ãخطط Úرباعي Úتنموي ÚغÒإ أإّيما
تغي Òصسورة إ÷زإئر إلتي إقتحمت عهد إلتصسنيع وبناء إ÷امعات ودفع
وترقية إلفÓحة وتشسييد إŸسستشسفيات ،وإ‚ازإت أإخرى عديدة عÈ
كافة إلÎإب إلوطني.
ولقد كان إلعمال وإلعامÓت ‘ إلصسف إأ’ول من إŸسستفيدين من
هذه إÿيارإت إ’قتصسادية وهم ‘ نفسس إلوقت صسناعه ‘ إŸيدإن
بجهدهم وعرقهم وحماسسهم إلفياضس.
نعم ،أإيها إإ’خوة وأإيتها إأ’خوإت ،نتذكر كلنا مفخرة شسعبنا Ãختلف
أإجياله بجزإئر إلنماء وإلتشسييد ،جزإئر إلفو’ذ وإ◊ديد ،جزإئر إلعرفان
ل-ل-ري-ف ول-ك-رإم-ة إل-فÓ-ح ،ج-زإئ-ر إل-ط-ل-ب-ة وإل-ع-ل-م وإل-تكنولوجيا ،جزإئر
–ويل إÙروقات ‘ صسناعات ﬂتلفة.
صسحيح ،أإن هذه إلديناميكية وهذإ إŸسسار إلتنموي إصسطدما Ãأاسساة
وطنية أإليمة قاتلة وجارحة كلفت إ÷زإئر عشسرإت إآ’’ف من إلضسحايا،
ومئات إŸصسانع إŸدمرة ،ومÓي Òإلدو’رإت من إÿسسائر.
صسحيح ،أإن إلوضسع إ’جتماعي لشسعبنا وبالدرجة إأ’و ¤لعمالنا قد
تدهور ‘ سسنوإت إŸأاسساة إلوطنية؛ سسنوإت أإثقلت أإيضسا كاهل إ÷زإئر
Ãديونية خارجية رهيبة.
وهنا نتمعن بكل أإبعاد إŸصسا◊ة إلوطنية إلتي سسمحت لبÓدنا

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

لقد إسستعادت بÓدنا خÓل قرإبة  15سسنة عهد إلبناء وإلتشسييد ،عهد
إلعزة وإلكرإمة ،عهدإ كان فيه إلعامÓت وإلعمال ،مرة أإخرى ،إÙرك
إأ’سساسس ،كما كانوإ من إŸسستفيدين من نعم هذإ إ÷هد.
إ ’ Êأإرى حاجة لسسرد كل ما أإ‚ز ‘ هذه إŸرحلة من سسكن
ومرإفق صسحية ومدإرسس وجامعات وهياكل قاعدية ،وكذإ إ‚ازإت
ومشساريع إقتصسادية ‘ إلعديد من إÛا’ت.
وإذإ Œولت معكم من خÓل هذه إلكلمة عﬁ Èطات إÛد وإلبناء
وإل-تشس-ي-ي-د ،وع Èظ-روف إأ’زم-ات وإÙن م-ت-ب-وع-ة ب-ان-طÓ-ق-ة ج-ديدة
وأإقوى نحو إلبناء وإ’زدهار ،فإا‰ا أإردت بهذإ أإن أإوصسل إليكم ندإء إ¤
إأ’مل ‘ قدرإت إ÷زإئر ،ندإء إ ¤إلصسمود إأمام أإموإج إأ’زمة إŸالية
إ◊الية ،ندإء إ ¤إلتمعن ‘ تضسحيات أإسسÓفنا لكي نخرج ،مرة أإخرى،
منتصسرين من أإوضساعنا إŸالية إلصسعبة حاليا.
إنكم ،أإيتها إأ’خوإت وإإ’خوة إلعمال ،تدركون أإن بÓدنا أإصسبحت
إليوم ضسحية أإزمة إقتصسادية تهز إلدول إŸتقدمة مرفوقة بÎإجع أإسسعار
إلنفط وتذبذب سسوقها إلدولية .وذلك رغم مبادرإت بÓدنا إلتي سسمحت
مؤوخرإ بتحسسن جد طفيف لسسعر إÙروقات.
ف -إاذإ ك -انت أإسس -ب-اب إŸصس-اعب إŸال-ي-ة إ◊ال-ي-ة ل-دول-ت-ن-ا ذإت أإصس-ل
خارجي ،فلها ‘ نفسس إلوقت إآثار على وتÒة إلتنمية ،آإثار “كنا من
–ج -ي-م-ه-ا ب-فضس-ل إل-ت-دإب Òإل-رشس-ي-دة إل-ت-ي إت-خ-ذن-اه-ا خÓ-ل إلسس-ن-وإت
إأ’خÒة.
غ Òأإن إ’نتصسار إ÷ذري وإŸسستدإم على هذه إأ’زمة إŸالية وجعل
إ÷زإئ- -ر ‘ م- -أام- -ن م -ن ت -ك -رإره -ا ،ي -ت -ط -لب م -ن -ا ن -ح -ن إ÷زإئ -ري -ات
وإ÷زإئري ’ ،Úغ ،Òنهضسة قوية متعددة إ÷وإنب لكي نعيد مسسار بناء
إقتصساد وطني متحرر من هيمنة إÙروقات ومتنوع مثل تنوع قدرإت
بÓدنا إلفÓحية وإلسسياحية وإŸنجمية وإلصسناعية وغÒها.
و‘ هذه إŸعركة إلذي ينادينا إليها إلوإجب إلوطني ،فإانكم ،إخوإÊ
أإخوإتي إلعمال ،درع إ÷زإئر وقدوتها لكي يظل هذإ إŸبتغى إلنبيل
ولكي تعزز مرة إأخرى خيارإتنا إلوطنية إ’جتماعية إŸوروثة من ثورتنا
إÛيدة ،خيارإت أإصسبحت ‘ صسلب ثوإبتنا إلوطنية.
نعم ،على إلدولة إ’سستمرإر وإإ’سسرإع ‘ تنفيذ برإ›نا إلوطنية
ÓصسÓحات ‘ ﬂتلف إÛا’ت إ’قتصسادية وإإ’دإرية.
ل إ
نعم ،على إلدولة كذلك إضسفاء إŸزيد من إلتجانسس ب Úحرصسها على
ضسمان إلقدرة إلشسرإئية للعمال وإلتكفل بأاوضساع طبقاتنا إŸعوزة من
جهة ،ومن جهة أإخرى ضسبطها للسسوق وحماية إŸسستهلك Úمن جحيم
إŸضساربة وإسستنزإف مدإخيلهم وتدهور مسستوى معيشستهم.
نعم ،إخوإ Êإأخوإتي إلعمال ،عليكم أإنتم كذلك ربح معركة إإ’نتاج
وإŸنتوجية وإلقدرة إلتنافسسية لكي نضسمن دخول سسلعنا غدإ ‘ إأ’سسوإق
إÿارجية.
نعم كذلك ،علينا جميعا أإن نتطور أإك ‘ Ìنظرتنا إ ¤إلرأإسسمالية
إلوطنية إلنزيهة وإ ¤إلشسرإكة إأ’جنبية إلعادلة كشسركاء إسسÎإتيجيÚ
ل-ل-ع-م-ال ‘ ب-ن-اء إل-ت-ن-م-ي-ة إ’ق-تصس-ادي-ة ،وم-ن ث-م-ة ت-ق-ب-ل ب-أاري-ح-ية أإقوى
إإ’صسÓحات إلضسرورية لكي تتحسسن ظروف إ’سستثمار ‘ بÓدنا.
إنها نقلة نوعية تسستوقفنا إليوم لكي نضسمن مسستقبل إقتصسادنا وتنمية
Óطروحات إلدغماتية ،وكذإ
بÓدنا؛ نقلة تتطلب منا عدم إإ’صسغاء ل أ
للخطب إلتشساؤومية؛ نقلة تتطلب منا ،وأإكررها ،إلتمعن وإلتقليد من
وقفات ونضسا’ت شسعبنا باأ’مسس من إأجل إ◊رية ثم من أإجل إلتنمية.
إن إ÷زإئر سستظل بلد إلعزة وإلكرإمة ÷ميع أإبنائها ،بلدإ يضسمن
إ◊ق ‘ إلعيشس إلشسريف ÷ميع موإطنيه وموإطناته ،بلدإ حريصسا على
ح-ق-وق ع-امÓ-ت-ه وع-م-ال-ه ،وك-ذإ م-ت-ق-اع-دي-ه ،ب-ل-دإ ح-ريصس-ا على ضسمان
مسستقبل إأجياله إلصساعدة.
هذه  -إذن  -رسسالتي إليكم أإيتها إأ’خوإت إأيها إإ’خوة إلعمال ،بهذه
إŸناسسبة إلتاريخية ،رسسالة تناشسد إلعزإئم وأإنتم أإهلها ،رسسالة تناشسدكم
للبناء وأإنتم صسناعه ،رسسالة ينادينا بها جميعا وطننا إلعزيز إŸفدى».
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ألسصبت  ٢٥فيفري  ٢٠١٧م
ألمؤأفق لـ  ٢٨جمادى أأ’ولى  ١٤٣٨هـ

Ãناسشبة ألعيد ألوطني لبÓدها

الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒته اإلسستونية
بعث رئيسش أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤رئيسشة
جمهورية إأسشتونيا ،كارسشتي كا÷و’يدÃ ،ناسشبة أحتفال بÓدها بعيدها
ألوطني.
وجاء ‘ ألÈقية““ :يسصر ÊأأÁا سصرور أأن أأشصاطر بÓدك أ’حتفال بعيدها ألؤطني،
متقدما إأليك ،باسصم أ÷زأئر ،شصعبا وحكؤمة وأأصصالة عن نفسصي ،بتهانينا أ◊ارة،
مشصفؤعة بتمنياتي لك بالرفاه وبالرقي وأ’زدهار للشصعب أإ’سصتؤ.““Ê
وأأضصاف رئيسش أ÷مهؤرية ““ :هذأ وأأغتنم هذه ألسصانحة أ’ؤوكد لك عزمي وعزم
حكؤمتي على ألعمل معك على –سص Úجؤدة عÓقات ألصصدأقة وألتعاون ألتي Œمعنا،
خدمة Ÿصصلحة شصعبينا““.

...يهنئ سسلطان بروناي
بعث رئيسش أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة ،برقية تهنئة إأ ¤سصلطان بروناي -دأر
ألسصÓم ،أ◊اج حسصن ألبلقيةÃ ،ناسصبة ألعيد ألؤطني لبÓده ،جدد له فيها أسصتعدأده
للعمل على تعزيز عÓقات ألتعاون ب Úألبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسش أ÷مهؤرية““ :يطيب ‹Ã ،ناسصبة أحتفال بلدكم بعيده ألؤطني،
أأن أأتقدم إأ ¤جÓلتكم ،باسصم أ÷زأئر شصعبا وحكؤمة وأأصصالة عن نفسصي ،بأاخلصش

مسساهل يسستقبل وفدا أامريكيا
من موظف Úوضسباط سسامÚ

أسشتقبل
وزير
ألششؤوون
أŸغاربية
وأ’–اد
’فريقي
أ إ
وجامعة
ألدول
ألعربية
ع -ب-د أل-ق-ادر
مسشاهل ،أول
أمسش،
با÷زأئر ألعاصشمة ،وفدأ أمريكيا يتكون
من موظف Úوضشباط سشام Úمن ﬂتلف
أسش Ó- - -ك أ÷يشش ،ي - - -ق - - -وم ب - - -زي - - -ارة إأ¤
أ÷زأئر.
وخÓل أللقاء ألذي حضصرته سصفÒة ألؤ’يات
أŸتحدة با÷زأئر جؤأن بؤ’شصيك ،أأبرز مسصاهل
أإ’صصÓحات ألسصياسصية ألهامة ألتي “ت مباشصرتها
وﬂتلف برأمج ألتنمية أ’قتصصادية أŸنجزة ‘ أ÷زأئر.
ك -م -ا أسص -ت -ع -رضش أل -ت -ج -رب-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘ ›ال
م -ك -اف -ح -ة أإ’ره -اب وأل-ت-ط-رف أل-ع-ن-ي-ف وأŸك-اسصب
أÙققة ‘ هذأ أÛال ،مشصيدأ بالتعاون ألقائم بÚ
أ÷زأئر وألؤ’يات أŸتحدة أأ’مريكية ‘ هذأ ألشصأان.
ك -م -ا ذك -ر أل -ؤزي -ر Ãق -ارب -ة أ÷زأئ -ر ‘ إأط -ار
تسصؤية أأ’زمات ‘ كل من ليبيا وما‹ ومناطق
أأخرى من ألعا ⁄وألتي تقؤم على أ◊ل ألسصياسصي
وأ◊ؤأر ألشص- -ام- -ل وأŸصص- -ا◊ة أل -ؤط -ن -ي -ة دون أأي
تدخل أأجنبي.
وأأشص - -ار مسص - -اه - -ل ‘ ه- -ذأ ألصص- -دد إأ““ ¤دع- -م
أ÷زأئر ألدأئم““ للمسصار ألسصياسصي ألذي تقؤم به
ح-ال-ي-ا م-ن-ظ-م-ة أأ’· أŸت-ح-دة ،م-ذك-رأ ب-جهؤدها
““أŸع -تÈة““ م -ن أأج -ل إأي -ج -اد ح -ل ‘ ل-ي-ب-ي-ا وم-ا‹
وÃؤق -ف -ه -ا أŸتسص -م ب ““أل-ت-ؤأزن وأل-ؤسص-ط-ي-ة““ إأزأء
جميع أأ’طرأف.
من جهته ،نؤه ألؤفد أأ’مريكي Ãسصتؤى ألتعاون
أل -ق -ائ -م ب Úأل-ب-ل-دي-ن ‘ شص-ت-ى أÛا’ت ،مشص-ي-دأ
بالتزأم أ÷زأئر ألبلد ألشصريك ‘ مكافحة أإ’رهاب
وألتطرف ألعنيف.
وأأبدى أأعضصاء ألؤفد ‘ هذأ ألصصدد أهتمامهم
ب- -ال- -ت -ج -رب -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ ›ال أل -قضص -اء ع -ل -ى
ألتطرف.
كما أأعرب ألؤفد أأ’مريكي عن““تقديره““ للدور
ألذي أضصطلعت به أ÷زأئر ‘ تسصؤية أأ’زمة ‘ ليبيا.
وذك-ر أل-ط-رف-ان ب-ع-زم أل-ب-ل-دي-ن أŸشصÎك ع-لى
دع- -م أ÷ه- -ؤد أل- -رأم- -ي- -ة إأ ¤أسص- -ت- -ت- -ب- -اب ألسص- -ل -م
وأ’سصتقرأر وأأ’من ‘ ليبيا وما‹ وألسصاحل.

...ويؤوكد :الدÁقراطية خيار اسسÎاتيجي للجزائر
أأكد وزير ألشصؤؤون أŸغاربية وأ’–اد أإ’فريقي
وجامعة ألدول ألعربية عبد ألقادر مسصاهل ،أأول
أأمسش ،با÷زأئر ألعاصصمة ،أأن ““أÿيار ألدÁقرأطي
للجزأئر هؤ خيار أسصÎأتيجي ‘ مكافحة أإ’رهاب
وألتطرف ألعنيف““.
وخÓل أ’سصتقبال ألذي خصش به وفدأ أأمريكيا
يضصم مؤظف Úسصام Úوضصباط سصامﬂ ‘ Úتلف
أأسصÓك أ÷يشش يقؤم بزيارة إأ ¤أ÷زأئر ،أأوضصح
مسصاهل أأن ““أÿيار ألدÁقرأطي للجزأئر هؤ خيار
أسصÎأتيجي ‘ مكافحة أإ’رهاب وألتطرف ألعنيف
وه -ؤ ي -ن -درج ‘ إأط -ار أŸق -ارب -ة أل -ت -ي ت -رم-ي إأ¤
مكافحة ألتطرف وأÿطاب أŸتطرف““.
وذكر مسصاهل من جهة أأخرى أأن ““تعزيز مبادئ
ألدÁقرأطية““ قائم على مقاربة دعا إأليها رئيسش
أ÷م-ه-ؤري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة قصصد ترسصيخ
سصيادة ألقانؤن وألقيم ألدÁقرأطية.
وأع -ت Èأل -ؤزي -ر أأن ع Ó-ج أÿط -اب أŸت-ط-رف
وأل-ت-ه-م-يشش ي-ت-ط-لب ت-ع-زي-ز أل-ق-ؤأع-د أŸؤؤسصسصاتية
للدÁقرأطية.
وق- -ال مسص- -اه -ل إأن ““أ÷زأئ -ر ع -ل -ى أسص -ت -ع -دأد
لتقاسصم هذه ألتجربة مع بلدأن أأخرى مثلما فعلته
مع ألقضصاء على ألتطرف““.

ألتها Êوأأصصدق ألتمنيات بدوأم ألصصحة وألسصعادة ÷Óلتكم ،وأŸزيد من ألرفاهية
وأ’زدهار لشصعبكم ألشصقيق““.
«و’ يفؤتني ‘ هذه ألسصانحة ألسصعيدة يضصيف ألرئيسش بؤتفليقة أأن أأنؤه Ãسصتؤى
عÓقات أأ’خؤة وألتعاون ألتي Œمع بلدينا وأ’جدد لكم “ام أسصتعدأدي للعمل مع
جÓلتكم من أأجل تعزيزها Ãا يخدم مصصالح شصعبينا ألشصقيق.““Ú

...ورئيسس جمهورية غويانا
ب-عث رئ-يسش أ÷م-ه-ؤري-ة ،ألسص-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إأ ¤رئيسش
جمهؤرية غؤيانا ألتعاونية ،دأفيد غانغرÃ ،ناسصبة ألعيد ألؤطني لبÓده ،جدد له فيها
عزمه على ألعمل سصؤيا من أأجل تطؤيرعÓقات ألصصدأقة وألتعاون ألتي تربط ألبلدين.
وجاء ‘ برقية رئيسش أ÷مهؤرية ““ :يسصعد ÊأأÁا سصعادة ،وبÓدكم –تفل بعيدها
ألؤطني ،أأن أأتؤجه إأليكم باسصم أ÷زأئر شصعبا وحكؤمة وأأصصالة عن نفسصي ،بأاحر ألتهاÊ
مقرونة بأاجمل “نياتي لكم Ãؤفؤر ألصصحة وألسصعادة ،وباطرأد ألرقي وأ’زدهار لشصعب
غؤيانا ألصصديق““.
«هذأ ،وأأجدد ،بهذه أŸناسصبة ألسصعيدة يضصيف ألرئيسش بؤتفليقة عزمي على ألعمل
معكم من أأجل عÓقات ألصصدأقة وألتعاون ألتي تربط بلدينا““.

حام Óرسشالة إأ ¤ألرئيسش بوتفليقة من نظÒه ألغابوÊ

سسÓل يسستقبل موبيلي بوبية

أسش - -ت - -ق - -ب - -ل أل- -وزي- -ر
’ول ع - - - - - -ب - - - - - -د أŸالك
أ أ
سش Ó- -ل ،وزي - -ر أل- -دول- -ة
وزي- - - - - - - - - -ر ألشش - - - - - - - - -ؤوون
أÿارجية
وألفرأنكفونية
’ق -ل -ي -م -ي
وأ’ن- -دم -اج أ إ
أŸك -ل -ف ب -ال-غ-اب-ون-ي‘ Ú
أÿارج موبيلي بوبية،
أل -ذي ب -ل -غ -ه رسش-ال-ة م-ن
رئ- - -يسش ج- - -م- - -ه- - -وري- - -ة
أل- -غ- -اب- -ون ع- -ل -ي ب -ان -غ -و
أون- - -دÁب- - -ا إأ ¤رئ- - -يسش
أ÷مهورية عبد ألعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-قة ،حسشبما ورد
أول أمسش ‘ بيان Ÿصشالح
’ول.
ألوزير أ أ
شص -ك -ل وأق -ع أل -ع Ó-ق -ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة
إأحدى ألنقاط ألهامة ألتي ” ألتطرق
أليها خÓل هذأ أللقاء ،حسصب نفسش
أŸصصدرألذي أأوضصح أأنه ““” أ’تفاق
بغية ترقية هذه ألعÓقات على إأيفاد
ف - -ري- -ق م- -ن أÈÿأء أ÷زأئ- -ري Úإأ¤
أل-غ-اب-ؤن ل-ل-ت-حضص’ Òج-ت-م-اع أل-ل-ج-ن-ة
أŸشصÎكة ألتي Œ ⁄تمع منذ عدة
سصنؤأت““.
وأأبرز ألبيان ضصرورة ““بعث حركية
ج- -دي- -دة ت- -ع -زز ع Ó-ق -ات ألصص -دأق -ة
وأأ’خؤة ب Úألبلدين خاصصة وأأن هناك
ع -دة ف -رصش ت -ع -اون““ مضص -ي-ف-ا أأن-ه ”
أل - -ت - -ط- -رق خÓ- -ل ه- -ذأ أل- -ل- -ق- -اء إأ¤
““أŸسصائل ذأت أ’هتمام أŸشصÎك““.
وق -د ج -رى ه -ذأ أل -ل -ق -اء ب-حضص-ؤر
وزير ألدولة وزير ألشصؤؤون أÿارجية
وأل -ت -ع -اون أل -دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة

ووزي- -ر ألشص- -ؤؤون أŸغ -ارب -ي -ة وأ’–اد
أإ’فريقي وجامعة ألدول ألعربية عبد
ألقادر مسصاهل.

وب - -ع - -د أإ’شص - -ارة إأ ¤أأن أ÷زأئ - -ر
وضص- -عت ““سص- -ي- -اسص- -ة ت- -ك- -ؤي -ن م -ه -ن -ي
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة““ ،أأك-د أل-ؤزي-ر ألغابؤ Êأأن
بلده ““ينؤي أ’سصتلهام منها وألنظر ‘
ك-ي-ف-ي-ة ت-ك-ي-ي-ف-ه-ا م-ع أل-ؤأق-ع أل-غابؤÊ
لبلؤغ ألنجاعة““.
وأأضص- -اف أن- -ه ت- -ط -رق م -ع ألسص -ي -د
م -ب -ارك -ي إأ““ ¤أل -ت -حضصÒأت أÿاصص-ة
بانعقاد أللجنة أıتلطة ب Úألبلدين
أل -ت -ي ن -ري -د م -ن خÓ-ل-ه-ا م-زي-دأ م-ن
أ◊ركية ‘ ›ا’ت ألتعاون ‘ هذأ
ألقطاع بشصكل خاصش““.
ومن جهته ،أأبرز مباركي ““إأرأدة““
أل - -ط - -رف““ ‘ Úأإ’رت - -ق- -اء Ãسص- -ت- -ؤى
ألتعاون ‘ هذأ ألقطاع Ãا يعكسش
ج -ؤدة أل -ت-ع-اون ألسص-ي-اسص-ي أ÷زأئ-ري
ألغابؤ Êوكذأ تؤأفق وجهات ألنظر
ب Úرئيسصي ألدولت.““Ú

الغابون يريد السستفادة من التجربة
ا÷زائرية
صصرح وزير ألدولة وزير ألشصؤؤون
أÿارجية وألفرأنكؤفؤنية وأ’ندماج
أŸكلف بالغابؤني ‘ Úأÿارج باكؤم
م- -ؤب- -ل- -ي ب- -ؤب- -ي- -ا ،أأن أل- -غ- -اب- -ؤن ي -ؤد
أ’سصتفادة من ألتجربة أ÷زأئرية ‘
›ال ألتكؤين أŸهني.
وصصرح ألؤزير ألغابؤ Êعقب لقائه
م-ع وزي-ر أل-ت-ك-ؤي-ن وأل-ت-ع-ليم أŸهنيÚ
ﬁمد مباركي ““نريد أ’سصتفادة من
Œرب - - - -ة و خÈة أ÷زأئ- - - -ر ‘ ›ال
ألتكؤين أŸهني““.

طلعي ‘ زيارة إا ¤بلجيكا

’شش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة
ي -ق-وم وزي-ر أ أ
وأل -ن -ق -ل ب -وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي ب-ع-د غ-د
أ’ث -ن Úب-زي-ارة إأ ¤ب-ل-ج-ي-ك-ا ل-ب-حث
أل -ت -ع -اون وألشش -رأك -ة ب Úأل -ب -ل -دي-ن
وكذأ ألتوقيع على أتفاقيات ثنائية
‘ ›ال أل -ن -ق -ل أل -ب -ح -ري وألسش -كك
أ◊دي- -دي- -ة ،حسش- -ب -م -ا أف -اد ب -ه أول
أمسش ،بيان للوزأرة.
سصتسصمح هذه ألزيارة ألتي تأاتي بدعؤة
من وزير ألنقل ألبلجيكي فرأنسصؤأ بلؤت
بتؤقيع أتفاقيتي إأطار أأ’و ¤ب› Úمع
أÿدم -ات أŸي -ن -ائ -ي -ة أ÷زأئ-ري وم-رك-ز
ت -ك -ؤي -ن أإ’ط -ارأت ب-ب-ل-ج-ي-ك-ا وه-ذأ ل-ل-ت-ك-ؤي-ن ‘ أÛالÚ
أŸي-ن-ائ-ي وأل-ب-ح-ري وأل-ث-ان-ي-ة ب Úألشص-رك-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ل-لنقل
ب-السص-كك أ◊دي-دي-ة وشص-رك-ة ألسص-كك أ◊دي-دي-ة أل-ب-لجيكية
وفق أŸصصدر ذأته.
وسصيطلع ألؤزير -ألذي سصيكؤن مرفؤقا بؤفد هام -على
عدد من أŸؤؤسصسصات ألبلجيكية ،حيث سصيزور مركز تنظيم
ألنقل بالسصكك أ◊ديدية بÈوكسصل وكذأ أÙطة أŸركزية
للنقل بالسصكك أ◊ديدية فائقة ألسصرعة Ãنطقة أنف.Ò

ك- -م- -ا سص- -ي -زور أل -ؤف -د أ÷زأئ -ري م -رك -ز
أŸرأقبة للنقل ألبحري Ãيناء أنف Òوهذأ
لÓسصتفادة من ألتجربة ألبلجيكية ‘ ›ال
ألنقل حسصب ألؤزأرة.

...و تفعيل اللجنة التقنية
اıتلطة ا÷زائرية-اإليطالية
‘ األشسغال العمومية

أت-ف-ق وزي-ر أ’شص-غ-ال أل-ع-م-ؤم-ي-ة وأل-ن-قل،
ب -ؤج -م-ع-ة ط-ل-ع-ي ،أأول أأمسش ،ب-ا÷زأئ-ر ،م-ع
سصف Òأيطاليا باسصكال فÒيرأ ،على ضصرورة
تفعيل أللجنة ألتقنية أıتلطة أ÷زأئرية أإ’يطالية ‘
›ال أأ’شصغال ألعمؤمية ،حسصب بيان للؤزأرة.
وخÓل أللقاء أتفق ألطرفان ““على ضصرورة تفعيل عمل
أللجنة ألتقنية أıتلطة ‘ ›ال أأ’شصغال ألعمؤمية وألتي
من شصأانها رسصم معا ⁄وآأفاق ألشصرأكة أ’قتصصادية ،ووضصع
برنامج عمل مسصتقبلي سصؤأء ‘ ألتكؤين أأو ألتسصي Òأأو
إأ‚از ألطرق““ يؤضصح ألبيان.
و” ألتطرق باŸناسصبة لسصبل تعزيز ألتعاون وألشصرأكة
ب Úألبلدين ‘ ›ال أأ’شصغال ألعمؤمية وألنقل.

تعزيزأ للعÓقات ألثنائية

وزيرة العÓقات اÿارجية األرجنتينية ‘ ا÷زائر هذا السسبت
ت -ق -وم وزي -رة أل -ع Ó-ق -ات أÿارج -ي-ة وأل-دي-ان-ة
’رجنتينية سشوزأنا مالكورأ ،هذأ ألسشبت ،بزيارة
أ أ
إأ ¤أ÷زأئ- -ر ع- -ل- -ى رأسش وف- -د ه- -ام ت -دوم ي -وم،Ú
حسشبما أفاد به يوم أÿميسش بيان لوزأرة ألششؤوون
أÿارجية.
تأاتي زيارة ألؤزيرة أأ’رجنتينة بدعؤة من وزير ألدولة
وزير ألشصؤؤون أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة
وهي تندرج ‘ إأطار ““تعزيز عÓقات ألصصدأقة وألتضصامن
وألتعاون ب Úألبلدين Ãا يعكسش أإ’رأدة أŸشصÎكة إ’عطاء

نفسش جديد للعÓقات ألثنائية““.
وسص- -يسص- -ت- -ع- -رضش أل- -ط- -رف- -ان حسصب ذأت أŸصص -در ح -ال -ة
ألعÓقات ألثنائية إأضصافة إأ ¤درأسصة سصبل وإأمكانيات تؤسصيع
ألتعاون أ÷زأئري أأ’رجنتيني إأ› ¤ا’ت عدة تؤفر فرصصا
حقيقية للتعاون وألشصرأكة.
وسصيسصمح أللقاء يضصيف ألبيان للطرف Úبتبادل وجهات
أل-ن-ظ-ر ح-ؤل أŸسص-ائ-ل أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وأل-دول-ية ذأت أإ’هتمام
أŸشصÎك ،مشصÒأ إأ ¤أأن ألسص -ي -دة م -ال -ك -ؤرأ سص -ي -ك -ؤن ل-ه-ا
لقاءأت مع عدة مسصؤؤول Úسصام Úبالدولة.
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فنيدسس بن بلة
حملت أ’حتفالية بالذكرى أŸزدوجة  24فيفري ،رؤوية أسشتششرأفية
’‚ازأت
’تي و–دياته دون ألتوقف عند أŸكاسشب وأ إ
Ÿوأجهة طوأرئ أ آ
أل-ت-ي –ق-قت ب-ال-ع-رق وأل-دم وك-رسش-ت-ه-ا نضش-ا’ت ع-م-ال-ي-ة منذ زمن بعيد
’مل وأ’نتصشارأت ،مثلما
’رأدة سشياسشية غايتها تششييد جزأئر أ أ
أسشتجابة إ
حلم بها ألششهدأء وأقسشموأ بالتضشحية ‘ سشبيلها.
ه -ي نضش -ا’ت أزدأدت ق -وة وت Ó-ح -م -ا أث -ن -اء ألصش -ع -اب وأŸت -اعب أل -ت-ي
عرفتها أ÷زأئر ‘ ﬂتلف أŸرأحل ،تخوضش Œربة أسشتكمال ألسشيادة
وتعزيز ألقرأر ألسشياسشي أŸسشتقل.
Œلت مقاومة ألعمال وصشÓبتهم ألتلقائية دون أنتظار قرأرأت فوقية
‘ ألعششرية ألسشودأء‡ ،كنة أ÷زأئر من ألوقوف على رجليها وصشمودها
’رهابية وعزمها على بناء ذأتها أعتمادأ على أبنائها
‘ وجه ألÎأجيديا أ إ
ومؤوسشسشاتها.
هذه أŸقاومة ألتي أبقت أŸؤوسشسشة أ÷زأئرية توأجه ألرياح ألعاتية
’ف-ام-ي““ أŸدم-رة
وت -ن-تصش-ر ع-ل-ى عصش-اب-ات أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة ووصش-ف-ات ““أ أ
’ششادة وألتنويه .وتبقى على ألدوأم ﬁل
بعدها ،هي ألتي تسشتحق أ إ
أف -ت -ح -ار ‘ ذك -رى ت -أام -ي -م أÙروق -ات وت -أاسش -يسش أ’–اد أل -ع -ام ل -ل -ع -م-ال
أ÷زأئ -ري Úوع -ي -د أل -ط-ب-ق-ة ألشش-غ-ي-ل-ة وغÒه .ه-ي ت-ب-ق-ى ﬁل ت-ن-وي-ه،
’بدي
أعÎأفا بالطبقة ألعمالية ،مدرسشة ألوطنية ب Óمنازع وألنضشال أ أ
وألتطلع إأ ¤أŸسشتقبل متخذة من ألروأد منهجا لها يّتبع ورسشالتهم عربون
وفاء ’ يقبل أŸسشاسش وألتنازل وأŸسشاومة.
على هذأ ألدرب سشارت آأرأء أŸتدخل ‘ Úأحتفائية أ÷لفة وأنصشبت
أ’هتمامات مرأفعة من أجل أسشتكمال مسشار ألبناء ألوطني ع Èتعزيز
أŸن -ظ -وم -ة أ’ق -تصش-ادي-ة أل-ت-ي ت-ل-عب ف-ي-ه-ا أŸؤوسشسش-ة دور أ◊سش-م ‘ إأن-ت-اج
ألÌوة وتوف Òألششغل وألقيمة أŸضشافة دون أّتكال على ألريع ألنفطي
’من ‘ ﬁيط مضشطرب وحسشابات ألششركات أ’حتكارية صشاحبة
غ Òأ آ
أ◊ل وألربط ‘ ألسشوق ألبÎولية.
’خÒة من أنهيارأت ‘ سشعر ألÈميل،
ما حدث خÓل ألسشنوأت ألثÓث أ أ
تعد أمثلة حية وﬁطة فاصشلة وحاسشمة يتوجت أ’سشتلهام من درسشها
’نتاج
وأ’ن-طÓ-ق م-ن-ه-ا ‘ م-ع-رك-ة ت-ع-زي-ز أŸن-ظ-وم-ة أ’ق-تصشادية برفع أ إ
’زمة إأ ¤بر ألنجاة.
أÙلي وألرهان على ألتصشدير بصشفته أıرج من أ أ
من هذه ألزأوية –ركت أ÷زأئر وأتخذت ألتدأب Òألكفيلة Ãوأجهة
أزم-ة م-ال-ي-ة م-ن-ج-رة ع-ن أن-ه-ي-ار ن-ظ-ام أق-تصش-ادي ع-اŸي .أت-خ-ذت ت-دأبÒ
أحÎأزية ،غايتها أ’نطÓق ‘ مششاريع أسشتثمارية وتدأبŒ Òعل من
أŸنتوج ألوطني أŸتوفر على موأصشفات ألنجاعة وأŸقاييسش سشيدأ ‘ فرضش
ن -فسش -ه دون ل-وم-ة ’ئ-م أو أÿشش-ي-ة م-ن أح-د م-ث-ل-م-ا تضش-م-ن-ه ق-رأر ت-أام-ي-م
أÙروقات أŸششدد على بسشط ألسشيادة على ثروأتنا أليوم ،غدأ وأبدأ.

نصشبها بن صشالح:

›موعات الصسداقة الŸÈانية ب› Úلسس
األمة وبرŸانات  12دولة
أشش -رف رئ -يسش ›لسش
’م -ة ،ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن
أ أ
صش- -ال -ح ،أول أمسش ،ع -ل -ى
ت - - -نصش- - -يب ›م- - -وع- - -ات
’خ- -وة وألصش- -دأق- -ة بÚ
أ أ
’م -ة وب -رŸان -ات
›لسش أ أ
دول- -ة شش- -ق- -ي- -ق- -ة
12
وصش - -دي - -ق - -ة م - -ن ب42 Ú
›موعة.
ي-ت-ع-ل-ق أأ’مر Ãجمؤعات
ألصصدأقة ألتي تعؤد رئاسصتها
أ’عضصاء من ألثلث ألرئاسصي
وه- -ي ›م- -ؤع- -ات ألصص- -دأق- -ة ألŸÈان- -ي -ة
أ÷زأئ - -ري- -ة -أل- -ف- -رنسص- -ي- -ة ،أ÷زأئ- -ري- -ة-
أل- -ب- -ؤل- -ن- -دي- -ة ،أ÷زأئ -ري -ة-أأ’ن -دون -يسص -ي -ة
وأ÷زأئرية-ألباكسصتانية.
وبالنسصبة Ûمؤعات ألصصدأقة وأأ’خؤة
ألŸÈانية ألتي تعؤد رئاسصتها أ’عضصاء من
أل -ك -ت-ل-ة ألŸÈان-ي-ة ◊زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
ألؤطني ،فتتمثل ‘ ›مؤعات ألصصدأقة
أ÷زأئرية-أإ’سصبانية ،أ÷زأئرية-ألروسصية،
أ÷زأئرية-ألصصينية وأ÷زأئرية-ألسصعؤدية.
وب - - -خصص - - -ؤصش ›م - - -ؤع - - -ات أأ’خ- - -ؤة
وألصص -دأق -ة أل -ت -ي ت -ع-ؤد رئ-اسص-ت-ه-ا أ’عضص-اء

أل-ك-ت-ل-ة ألŸÈان-ية للتجمع
أل- -ؤط- -ن- -ي أل -دÁق -رأط -ي
ف- -ت- -ت- -ع- -ل -ق Ãج -م -ؤع -ات
ألصص - -دأق - -ة أ÷زأئ- -ري- -ة-
ألسص-ؤيسص-ري-ة ،أ÷زأئ-ري-ة-
ألÈيطانية،
أ÷زأئرية-ألكؤيتية
وأ÷زأئرية-أأ’ردنية.
و‘ كلمة له باŸناسصبة،
أأك- -د ب- -ن صص -ال -ح ع -ل -ى أأن
أÛم- -ؤع -ات ألŸÈان -ي -ة
ت- - - - -ع- - - - -د ““أأه - - - -م صص - - - -ؤر
ألدبلؤماسصية ألŸÈانية لكؤنها تسصاهم ‘
أل -ت -ق -ريب ب Úألشص -ع -ؤب وت -ك -ريسش ث -ق-اف-ة
أ◊ؤأر ونشص- -ر أل- -ق -ي -م أ’نسص -ان -ي -ة وإأي -ج -اد
أ◊ل -ؤل أل -تشص -ري -ع-ي-ة ıت-ل-ف أل-ت-ح-دي-ات
وألرهانات ألتي يشصهدها ألعا.““ ⁄
ودعا بن صصالح رؤوسصاء هذه أÛمؤعات
إأ““ ¤تبليغ مؤأقف أ÷زأئر وألدفاع عنها
وك -ذأ أل -رف -ع م -ن مسص -ت -ؤى أأ’دأء وت -رق -ي -ة
أأدوأت ألعمل Ãا يتÓءم مع أŸصصالح ألعليا
ل -ل -دول -ة وي -ت -ن-اغ-م م-ع ت-ؤج-ه-ات ألسص-ي-اسص-ة
أÿارجية بقيادة رئيسش أ÷مهؤرية““.

ولد خليفة ‘ زيارة إا ¤قطر غدا

يقوم رئيسش أÛلسش ألششعبي ألوطني ﬁمد
أل-ع-رب-ي ول-د خ-ل-ي-ف-ة ،ب-زي-ارة رسش-مية إأ ¤دولة
قطر ،أبتدأء من ألغد تدوم ثÓثة أيام ،حسشب
ما أورده أول أمسش ،بيان للمجلسش.
وتهدف هذه ألزيارة ألتي تأاتي بدعؤة من رئيسش
›لسش ألشصؤرى بدولة قطر ﬁمد بن مبارك أÿليفي،
إأ ¤ترقية ألعÓقات ألŸÈانية ب Úألبلدين ألشصقيق.Ú

ا÷زائر تدين العتداء اإلرهابي على ا÷يشس النيجري
’رب-ع-اء
’ره-اب-ي أل-ذي أسش-ت-ه-دف ،ي-وم أ أ
أدأنت أ÷زأئ -ر ““ بشش -دة““ أ’ع-ت-دأء أ إ
ألفارط ،دورية للجيشش ألنيجري Ãنطقة و’م (غربا) ،معربة عن تضشامنها مع
ششعب وحكومة هذأ ““ألبلد ألششقيق““.
و‘ تصصريح لـ(وأأج) أأكد ألناطق باسصم وزأرة ألشصؤؤون أÿارجية عبد ألعزيز بن علي
شصريف أأن ““أ’عتدأء أإ’رهابي ألذي أسصتهدف مسصاء يؤم أأ’ربعاء ألفارط دورية للجيشش
ألنيجري وألذي أأودى بحياة خمسصة عشصر جنديا هؤ عمل إأرهابي جبان ندينه بشصدة““.
كما أأضصاف يقؤل ““ وبهذأ نعرب لعائÓت وأأقارب ألضصحايا عن تعازينا أÿالصصة وعن
Óرهاب““.
تضصامننا مع شصعب وحكؤمة ألنيجر ألشصقيق كما ‚دد إأدأنتنا ل إ
من جهة أأخرى ،أأعرب ألناطق باسصم وزأرة ألشصؤؤون أÿارجية عن قناعة أ÷زأئر بأان
أ’رهاب ““’ Áكن أأن يثني من عزÁة ألنيجر وشصعبه أŸسصتعدين Ÿؤأجهته مهما كانت
ألتضصحيات““.
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إلسسبت  25فيفري  20١7م
إلموإفق لـ  28جمادى إألولى  ١438هـ

إأ‚ازأت ‘ ذكرى تاريخية

’نتاج أÙلي
^ سسيدي ألسسعيد :تطور أ’قتصساد ألوطني مرهون بتعزيز أ إ
أنطلقت ،أمسس ،با÷لفة ،أ’حتفا’ت ألرسسمية بالذكرى  61لتأاسسيسس أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úوألذكرى  46لتاميم
أÙروقات ،بحضسور وزير ألعمل وألتشسغيل وألضسمان أ’جتماعي ﬁمد غازي ووزير ألطاقة نورألدين بوطرفة.
‘ لقاء نظم باŸسسرح إ÷هوي Ãدينة إ÷لفة ،حضسره إألمÚ
–Óاد إلعام للعمال إ÷زإئري Úعبد إÛيد سسيدي
إلعام ل إ
سسعيد ،إŸسستشسار برئاسسة إ÷مهورية ﬁمد علي بوغازي،
رسسالة لرئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة موجهة إ¤
إلعمال إ÷زإئري.Ú
وكانت إإلحتفالت إلرسسمية بهذه إلذكرى إŸزدوجة إسستهلت
بوضسعÃ ،ربع إلشسهدإء بعاصسمة إلولية ،إكليل من إلزهور
وقرإءة إلفا–ة على أإروإحهم إلطاهرة ،ليتوجه إلوفد إلرسسمي
بعد ذلك إ ¤حي بحرإرة ،أإين ” وضسع حجر إألسساسس Ÿشسروع
–Óاد إلعام للعمال إ÷زإئري.Ú
إ‚از مقر إŸكتب إÙلي ل إ
كما ” باŸناسسبة ،إطÓق إسسم إلفنان إلرإحل أإحمد بن بوزيد
إŸعروف بالشسيخ عطاء إلله ،على إŸسسرح إ÷هوي للجلفة.

سسيدي السسعيد :اإل–اد العام للعمال فخور بالدفاع
عن القتصساد الوطني
إŸي -دإن« ،م -ن أإج -ل ج -ع -ل إ÷زإئ -ر دول -ة ق -وي -ة ‘ ﬂت -ل -ف
إŸيادين سسياسسيا وإقتصساديا وحتى إجتماعيا» وهو … كما قال
… «ما يجب إلÎكيز عليه ‘ ظل نعمة إلسستقرإر وإسستتباب
إألمن ،بفضسل إلسسياسسة إلرشسيدة وكذإ إلقرإر إلتاريخي (ميثاق
إلسسلم وإŸصسا◊ة) Ÿهندسسه إÛاهد عبد إلعزيز بوتفليقة».
وبعد أإن أإثنى على إلروح إلنضسالية للنقابي Úوإألمانة إلوطنية
–Óاد وإل -ت -حسس -ن إل-ك-ب Òإل-ذي أإضس-حت ع-ل-ي-ه إل-عÓ-ق-ة بÚ
ل -إ
إلقاعدة وإلهياكل إلقيادية ،ما نتج عنه جو نقابي «مثمر»،
–Óاد إل -ع -ام ل-ل-ع-م-ال إ÷زإئ-ري ،Úأإن
أإوضس -ح إألم Úإل -ع -ام ل  -إ
«إ◊فاظ على إ÷مهورية نعتÈه وإجبا وطنيا يضساف لدفاعنا
إŸتوإصسل على إلعمال وقناعتنا ‘ ك Óإألمرين مسستمرة».
وعن عÓقة إإل–اد بالنقابات إŸسستقلة ،قال إألم Úإلعام

للمركزية إنه «ليسس لدي أإي خÓف معهم وأإنا إحÎمهم وليسس
ه-ن-اك أإي-ة خ-ل-ف-ي-ة م-ع ه-ذه إل-ن-ق-اب-ات» ،مشس-ددإ ع-ل-ى أإه-م-ي-ة
إسستعمال إ◊وإر إلذي يعد ،بحسسبه« ،مكسسبا نعززه ‘ آإدإئنا
ونشساطنا إلنضسا‹».
وأإك- -د سس- -ي- -دي إلسس -ع -ي -د ،أإن إإل–اد ،إل -ذي ي -ع -ط -ي إلصس -ورة
إ◊ق -ي -ق -ي -ة ل-ل-نضس-ال ع-ل-ى إŸسس-ت-وى إل-ن-ق-اب-ي وع-ل-ى مسس-ت-وى
إÛتمع إŸد ،Êيحصسي إليوم مليون Úو 600أإلف منخرط من
أإصسل  7مÓي Úعامل ،ما يعادل نسسبة  40من إŸائة من إجما‹
إلطبقة إلعاملة.
ي-ذك-ر ،أإن إل-دورة إل-ع-ادي-ة إل-ث-ال-ث-ة ل-ل-ج-ن-ة إل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة إلوطنية
ل–Óاد إلعام للعمال إ÷زإئري ،Úتناولت عدة ملفات إسستهلت
بعرضس حصسيلة إلنشساط لسسنة  ،20١6ثم ملف ÷نة إلنضسباط.

سسوناطرأك –يي ألذكرى تأاميم أÙروقات بحاسسي مسسعود

مناقصسـ ـ ـة لضس ـ ـخ  ٥٤أال ـ ـف ميغـ ـ ـاواط م ـ ـن الطاق ـ ـات اŸتج ـ ـددة شسهـ ـ ـر م ـ ـارسس
^  53شسركة مهتمة بإا‚از  3مصسا‘ للوقود

أح -ت -ف -ى ›م -ع سس -ون -اط-رأك
ب-ح-اسس-ي مسس-ع-ود .أل-قلب ألنابضس
للÌوة ألنفطية ،بذكرى بسسط
ألسسيادة على ألÌوأت ألباطنية
وإأنشس -اء أ’–اد أل -ع -ام ل -ل -ع -م-ال
أ÷زأئ - -ري ،Úأل - -ت - -ي ت - -ت - -زأم- -ن
وت -اري-خ  24فÈأي - -ر ،ح- -يث ”
تسسط Òبرنامج ثري  ⁄يقتصسر
ع - -ل- -ى و’ي- -ة ورق- -ل- -ة وح- -ده- -ا
وب-ال-ت-ح-دي-د ح-اسس-ي مسسعود ،بل
شس- -م- -ل إأ ¤ج- -انب ذلك ك Ó- -م -ن
ألعاصسمة ووهرأن وسسكيكدة.

جمال أوكيلي

إحياء إ÷زإئري Úللذكرى إŸزدوجة لتأاسسيسس إإل–اد إلعام وتأاميم إÙروقات ،تعد ◊ظة
ت -أام -ل ع-م-ي-ق-ة ،إلع-ادة ق-رإءة إألح-دإث إلسس-ي-اسس-ي-ة وإإلق-تصس-ادي-ة وإإلج-ت-م-اع-ي-ة Ãن-ط-ق ج-دي-د،
مرجعيتها إلتحلي بتلك إإلرإدة إلفولذية من أإجل إدماج إلبÓد ‘ منظومة تسسي Òإسستثنائية
للتوإفق مع كل إŸسسارإت إلعاŸية إلفارضسة لنفسسها ‘ إŸشسهد إلدو‹.
وإلرؤوية إلقتصسادية بأابعادها إلجتماعية باسستحدإث ذلك إلتوإزن ‘ هذه إŸعادلة ،هو إلشسغل
إلشسغال للجزإئر منذ إلسستقÓل ،إسستنادإ إ ¤تشسبع أإفرإد هذإ إلشسعب بالقيم إلثورية ومبادئ
إلوطنية ‘ بناء إلدولة إلقائمة على إلركيزت Úسسالفتي إلذكر ،وهذإ إلتوجه يتوإفق كلية مع
إŸوإثيق إألسساسسية إلتي نصست على إلعدإلة ،إلتضسامن ،إŸسساوإة وتكافؤو إلفرصس.
Óنسسان إ÷زإئري إلذي ولد من رحم إلثورة .ومهما
هذه إÿيارإت تÎجم إلقناعات إلثابتة ل إ
كان حجم إلضسغوط إلقتصسادية ،ل Áكنه أإن يتخلى عنها أإبدإ .ومنذ  ١٩٩٩نسسجل ذلك إلسستكمال
‘ ت-وسس-ي-ع ت-لك إŸف-اه-ي-م ب-الشس-ك-ل إلÓ-ئ-ق ،وإضس-ف-اء ع-ل-ى مضس-م-ون-ه-ا إل-ف-ع-ل إ◊ق-ي-ق-ي للتطبيق
وإلسستفادة منها ،من خÓل إŸرإفقة إŸباشسرة للموإطن ،وحمله على أإن يكون رقما مهّما‘ ،
خضسم حركية إإلنتقال من وضسع مع Úإ ¤آإفاق رحبة على كافة إألصسعدة.
وأإول هذإ إلعمل ،إلتأاط Òإلقانو Êللفعل إلقتصسادي وإلجتماعي.
@ أقتصساديا :رسسالة إلسسلطات إلعمومية ،هو إلسسعي إ÷اد من أإجل إسستثمار كل إŸوإرد
إŸادية وإلبشسرية لبلوغ سسقف إلفعالية وإŸردودية .هذإ إلكم إلهائل من إلكفاءإت وإŸهارإت
تتطلب أإن تكون ‘ خدمة إلتنمية إن آإج Óأإم عاج .ÓوÃجرد أإن يتم بلوغ هذإ إŸسستوى إŸناسسب
يتوجه إ÷ميع إ ¤إلتفك Òمليّا ‘ كيفية موإجهة إألوضساع إلطارئة إلناجمة عن حالت معينة،
مثلما إألمر مع إنهيار أإسسعار إلنفط.
هذه إلقدرإت هي إلتي “نح إلثقة إلقوية لصسانع إلقرإر ،إلذي بإامكانه صسنع إŸعجزإت لتفادي
إلتأاثÒإت إÿارجية غ ÒإŸتحكم فيها ،بفعل عدة إعتبارإت معروفة خارجة عن نطاق إلبلد.
لذلك ،فإان تغي Òمسسار إلنشساط إلقتصسادي ،هو إلعمل إÙوري ‘ إلوقت إلرإهن ،وهذإ باقتحام
إألسسوإق إÿارجية عن طريق إلصسادرإت خارج إÙروقات ،وعلينا أإن نربح هذه إŸعركة مهما
كان إألمر .وهذإ ما يعني ضسمنيا ،أإننا بصسدد إلذهاب لقتصساد متنوع .ويتبع ذلك مباشسرة
بالعتماد على سسياسسات صسارمة ‘ تقليصس إلنفقات ،ومرإقبة إŸصساريف وهذإ كله من أإجل
إلتحكم ‘ إ◊ركية إلتجارية وإŸالية ،وفق منظور دقيق ومÈمج .وحاليا ،فإان إلعديد من
فاتورإت إلسستÒإد ترإجعت بشسكل ملحوظ وإألرقام تبعث على إلرتياح ،إن ” موإصسلة هذه
إلوتÒة ‘ إلعمل.
هذه إلنظرة إ◊الية ،يرإد منها إلتغلب على تدإعيات سسقوط أإسسعار إلبÎول .و‘ مقابل ذلك،
فإان إلبعد إلجتماعي  ⁄يلغ أإبدإ ،بل أإن إÿطاب إلسسياسسي متمسسك به “سسكا قويا.
@ أجتماعيا :ي -زدإد ه-ذإ إÿي-ار ت-ع-زي-زإ وت-دع-ي-م-ا .وإل-دل-ي-ل ع-ل-ى ذلك ،ت-لك إل-ت-ح-ويÓ-ت
إŸوجودة ‘ قانون إŸالية ،إلتي تشسهد كل سسنة نقلة نوعية ‘ إلتكفل باŸوإطن Úمن حيث
وضسعياتهم إلجتماعية ،سسوإء ‘ إلسسكن ،إلÎبية ،إŸوإد وإسسعة إلسستهÓك ،إلصسحة ،و‘ نفسس
إلوقت حماية إلفئات إŸعوزة وإلضسعيفة ،وضسمان دÁومة صسناديق إلعمال إألجرإء وإŸتقاعدين،
وإ◊فاظ على إŸرأإة وإألطفال.
كل هذه إللتزإمات تسستدعي مّنا تلك إلوقفة إلثابتة من أإجل إلسس Òبخطى موثوقة باŒاه
إŸسستقبل ،تكون حريصسة على إ◊رصس على Œاور إألوضساع إŸالية إلصسعبة ،وهذإ بفضسل إلحتكام
إ ¤إرإدة إلتخلصس من كل تلك إإلكرإهات إÿارجية إلتي تريد تثبيط إلعزإئم وإدخالنا ‘ متاهات
نحن ‘ غًنى عنها.

معزوزي ألرئيسس أŸدير ألعام لسسوناطرأك:

القدرات اإلنتاجية من اÙروقات Œاوزت  20٥مليون طن معادل
^ وقف أسستÒأد ألوقود أفاق 2021

قدر أم Úمعزوزي ،ألرئيسس أŸدير ألعام Ûمع سسوناطرأك ،حجم أ’سستثمارأت ألتي ” رصسدها على أŸدى
أŸتوسسط ‘ ألفÎة أŸمتدة ما ب 2017 ÚوÃ 2021ا يناهز سسقف  70مليار دو’ر ،حتى يتم تعزيز مكانة أ÷زأئر ‘
’سسوأق ألنفطية وألغازية ذأت ألتنافسسية ألعالية ،ومن أجل تلبية أحتياجات ألسسوق أÙلية.باŸوأزأة مع ذلك،
أ أ
أكد على أهتمام نحو  53شسركة بتأاهيل وإأ‚از ثÓث مصسا‘ بكل من تيارت وحاسسي مسسعود و»ألنافتا» .وأعلن ‘
’نتاجية من ألنفط وألغاز أرتفعت ،متجاوزة حدود  205مليون طن معادل للبÎول.
سسياق متصسل ،أن ألقدرأت أ إ
للمجمع خÓل ذإت إلسسنة ،إ ¤تسسجيل وتلبية طلب إلسسوق إÙلية.
–سس -ن أإك Èع -ل -ى صس -ع -ي -د إألدإء ،ع -ل-ى ‘ ذإت إلسسياق ،أإكد معزوزي ‘ ،إطار
قال أإم Úمعزوزي إلرئيسس إŸدير إلعام إع- -ت- -ب- -ار أإن- -ه سس -ج -ل إرت -ف -اع ‘ ح -ج -م مشس -اري -ع إل-ت-أاه-ي-ل إل-ت-ي أإط-ل-قت إلنشس-اء
Ûمع سسوناطرإك ،خÓل إشسرإفه على صسادرإت سسوناطرإك بنحو  24من إŸائة إŸصسا‘ ،أإن ما ل يقل عن  53شسركة
إلح-ت-ف-الت إŸزدوج-ة إıل-دة ل-ت-أاميم م- -ق- -ارن- -ة ب -ع -ام  20١5ح -يث ن -اه -زت أإب-دت إه-ت-م-ام-ه-ا ،ب-ه-دف تأاهيل وإ‚از
إÙروقات وإنشساء إŸركزية إلنقابية ،صسادرإتها حدود  54.5مليار م Îمكعب .مصسا‘ ‘ إطار عقود إلهندسسة وإلتوريد
من حوضس إ◊مرإء ،إلكائن ‘ مدينة إ ¤ج - -انب ذلك ،ت - -ب- -ق- -ى إ÷زإئ- -ر م- -ن وإلبناء ،بينها مصسفاتان جديدتان بكل
ح -اسس -ي مسس -ع -ود ،إن سس -ون -اط -رإك ت-ع-د إŸنتج Úإلهام Úللنفط و–تل إŸرتبة من حاسسي مسسعود وتيارت إ ¤جانب
إŸصسّدر إÿامسس عاŸيا لغاز إلبÎول إلرإبعة إفريقيا من حيث إنتاج إلبÎول إ‚از وحدة معا÷ة «إلنافثا».
إŸميع ،بقدرة “ويل ل تقل عن حدود إÿام بعد كل من نيجÒيا ،ليبيا وأإنغول ،فيما يتعلق باŸشساريع إŸسستقبلية للرإئد
 7.3مÓي Úطن بعد كل من إلوليات ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إ ¤م- -وق- -ع -ه -ا إلسسÎإŒي -ي إل -ن -ف -ط-ي سس-ون-اط-رإك ،أإوضس-ح إل-رئ-يسس
إŸت -ح -دة إألم-ري-ك-ي-ة وق-ط-ر وإإلم-ارإت وق -درت -ه-ا إل-ك-بÒة ع-ل-ى إلشس-ح-ن وج-ودة إŸدير إلعام معزوزي ،أإنه يعكف على
وإلسسعودية.
ت -ط-وي-ر إل-ق-درإت إلح-ت-ي-اط-ي-ة وت-ف-ع-ي-ل
نفطها.
كما أإن ›مع سسوناطرإك رإئد ‘ سسوق ب - - -خصس- - -وصس إن- - -طÓ- - -ق ب- - -رن- - -ا›ه- - -ا ›ال إل -ن -ق -ل وإل -ت -خ-زي-ن وإلشس-ح-ن ،م-ع
إل -ب -ح -ر إŸت -وسس -ط ب -دون م -ن-ازع ،ح-يث إلسس-ت-ث-م-اري إل-وإسس-ع ‘ ›ال إل-ت-ك-رير ت -وسس-ي-ع أإن-ظ-م-ة إل-ت-ك-ري-ر م-ن أإج-ل ب-ل-وغ
“ك- -ن خ Ó-ل إل -ع -ام  20١6م-ن إح-تÓ-ل وإل-بÎوك-ي-م-ي-ا ،ح-ددت سسوناطرإك آإفاق ه-دف إل-رف-ع م-ن إلح-ت-ي-اط-ي وإإلن-ت-اج.
إŸرتبة إألو ‘ ¤هذه إŸنطقة .وتوقع عام  202١من أإجل إلتوقف عن إسستÒإد وي-ح-ظ-ى ق-ط-اع إل-ت-ك-ري-ر ب-ع-ن-اي-ة خاصس
‘ نفسس إŸقام ،أإن يفضسي إألدإء إ÷يد إلوقود ،من خÓل –قيق إلكتفاء إلذإتي حتى يتم توسسيعه بشسكل تدريجي.

فضضيلة بودريشش

حاسضي مسضعود :مبعوثة
«ألشضعب» فضضيلة بودريشش

خÓل يوم Úكامل ،Úأإشسرف إلرئيسس
إŸدي -ر إل -ع -ام أإم Úم -ع -زوزي ،ع -ل-ى
تكر Ëإلعمال وتفقد عديد إŸشساريع
إلطاقوية ،إلتي تنتظر إلتدشس Úوأإخرى Œري
فيها إألشسغال ،بهدف إلوقوف على مدى تقدم
وتÒة إإل‚از ‘ ›م - -وع - -ة م - -ن إŸشس- -اري- -ع،
Óطارإت وإلعمال.
مقدما عديد إلتوجيهات ل إ
علما أإن إلحتياطي إلنفطي ع Èحقول حاسسي
مسسعود ،بحسسب إلتقديرإت ،سسوف يغطي على
مدإر  50عاما كاملة ،حيث يتوإجد باŸنطقة
ما ل يقل عن  ١500بئر للطاقة.
بدإية زيارة عمل إلرئيسس إŸدير إلعام Ûمع
سسوناطرإك أإم Úمعزوزي ،جاءت من حوضس
إ◊م-رإء عشس-ي-ة إلح-ت-ف-اء ب-ال-ذك-رى إŸزدوجة
لتأاميم إÙروقات وكذإ تأاسسيسس إل–اد إلعام
ل -ل -ع -م -ال إ÷زإئ -ري .Úأإم -ا زي -ارة إل-ي-وم إل-ث-اÊ
فكانت بحاسسي مسسعود.
وكان وزير إلطاقة نورإلدين بوطرفة ،قد أإكد
ع -ل -ى إأله -م -ي -ة إل -ت -ي ي -ك -تسس -ي-ه-ا ه-ذإ إ◊دث
إل -ت -اري -خ-ي وإل-ق-رإر إلق-تصس-ادي إÙوري‘ ،
ك-ل-م-ة ل-ه ،ق-رأإت-ه-ا ب-ال-ن-ي-اب-ة ع-نه إألمينة إلعامة
للوزإرة فاطمة إلزهرإء شسر‘ .علما أإن إلوزير
وصسف قرإر إلرئيسس إلرإحل هوإري بومدين،
إلذي أإقر إلتأاميم ،باŸنعرج إلهام إلذي مكن
إ÷زإئر من إسسÎجاع سسيطرتها على ثروإتها
إل -ب -اط -ن-ي-ة ،وإع-تÈه ‘ ن-فسس إلسس-ي-اق ب-ال-ق-رإر
إ÷ريء وغ ÒإŸسس- -ب- -وق وح- -اف- -زإ ق- -وي- -ا ب- -وأإ
إ÷زإئر ألن –قق عديد إŸكاسسب.
وذكر إلوزير بوطرفة ،أإن هذإ إليوم يسستدعي
إلوقوف لسسÎجاع ذكرى إŸوإقف إلشسجاعة
ل -ل -مسس-ؤوول Úوإل-ع-م-ال ‘ ت-لك إ◊ق-ب-ة ،وإل-ذي-ن
رفعوإ إلتحدي وإتخذوإ هذإ إلقرإر إŸصسÒي.
وعاد إلوزير ليعÎف ‘ نفسس إŸدإخلة ،بأان
ب- -دإي -ة ت -أام -ي -م إÙروق -ات ،ك -انت إن -ط Ó-ق -ة
ح - -ق - -ي- -ق- -ي- -ة ن- -ح- -و ب- -دإي- -ة إرسس- -اء إإل‚ازإت
إلق -تصس -ادي-ة وإلج-ت-م-اع-ي-ة إلضس-خ-م-ة ،ب-فضس-ل
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ذكـرى وإا‚ـازات

ا÷لف ـ ـ ـة –تضسـ ـ ـ ـن احتفـ ـ ـ ـالت تأامي ـ ـ ـ ـم اÙروقـ ـ ـ ـات
وتأاسسي ـ ـسس ال–ـ ـاد العـ ـام للعمـ ـال ا÷زائري ـÚ

ذّكر سسيدي إلسسعيد ،أإمسس ،با÷لفة «باعتزإز إإل–اد وفخره
بالدفاع عن إلقتصساد إلوطني وسسبل تعزيز إسستهÓك إإلنتاج
إÙلي».
أإضساف سسيدي إلسسعيد ،على هامشس أإشسغال إلدورة إلعادية
إل -ث -ال -ث -ة ل-ل-ج-ن-ة إل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة إل-وط-ن-ي-ة ل–Ó-اد إل-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
إ÷زإئري ،Úأإن «نتائج توجه إلدولة لÎقية إلقتصساد إلوطني
بتشسجيع ودعم إإلنتاج إÙلي بدأإت تتجلى ثمارها ،حيث
إلرغبة إŸلحة من إŸوإطن ‘ ÚإسستهÓك كل ما هو مصسنوع
ﬁليا ‘ ظل قرإرإت عدم إسستÒإد عدة منتوجات من إÿارج
وهو ما كان له أإثر مباشسر».
ودعم إألم Úإلعام كلمته بالقول« :إن تطور إلقتصساد إلوطني
مرهون بتعزيز إإلنتاج إÙلي ‘ ،ظل إلتضسامن إلكب ÒبÚ
إلدولة وإإل–اد وكذإ أإرباب إلعمل».
وتكلم عبد إÛيد سسيدي إلسسعيد ‘ هذإ إللقاء ،بـ «نظرة
تفاؤولية» ،عن مسسار إلدولة ‘ –فيز إلسستثمار وتقويته ‘

إلعدد
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إŸدإخيل إŸعتÈة للطاقة.
وب -دإ إل -وزي -ر ب -وط -رف -ة ح-ريصس-ا ع-ل-ى ضس-رورة
م -وإصس -ل -ة ت -رق -ي-ة ه-ذإ إل-ق-ط-اع إلسسÎإت-ي-ج-ي
وإ◊يوي وإلذي كان إ◊لقة إ÷وهرية ومازإل
‘ تنمية إلقتصساد إلوطني ،من خÓل مشساركة
ع -م -ال -ه وح -ت-ى ي-ب-ق-ى ق-وي-ا وف-ع-ال وم-ؤوث-رإ ‘
إل-ت-ط-ور إلق-تصس-ادي وإلج-ت-م-اعي وإسستحدإث
مناصسب إلشسغل و–سس Úإÿدمة إلعمومية.
ويرى إلوزير ،من أإجل تكريسس إلهدف ” إرسساء
برنامج طموح للبحث وإلسستكشساف وعن طريق
إسستغÓل جميع إ◊قول للرفع من إحتياطاتنا
وضسمان إألمن إلطاقوي بفضسل إلتكنولوجيات
إ÷ديدة .وذكر أإنه تقرر إنشساء عدة مصسافٍ
ج -دي -دة ‘ ك -ل م -ن ت -ي -ارت وح -اسس -ي مسس -ع-ود
وبسسكرة ،بهدف إلرفع من سسقف إإلنتاج إلذي
وصسل إ 45 ¤مليون طن سسنويا .علما أإنه سسوف
يتم تدعيم شسبكة إلتزود بالوقود بإانشساء نحو
ﬁ 300طة ،ورفع طاقة إلتخزين إ 30 ¤يوما،
ورب -ط م -ا ل ي -ق -ل ع -ن م -ل -ي-ون مسس-ك-ن ب-ال-غ-از
وح -وإ‹  220أإل-ف سس-اك-ن ب-ال-ك-ه-رب-اء وه-ذإ ما
يسسمح برفع إلربط بالغاز إلطبيعي إ ¤مسستوى
 60من إŸائة وإلكهرباء إ ٩٩ ¤من إŸائة .كما
أإنه يرتقب ،مع نهاية عام  ،20١7مد أإنبوب
إلغاز إلرإبط ما ب Úجانت و“Ôإسست من أإجل
ت -ع -زي -ز إل -ت -ن -م -ي -ة إلق-تصس-ادي-ة وإلج-ت-م-اع-ي-ة
باŸنطقة.
أإم -ا ب -خصس -وصس إل -ط -اق-ات إŸت-ج-ددة ،ب-حسسب
إإلحصسائيات إلتي قدمها إلوزير ،فإان إلÈنامج
إلوطني يهدف إ ¤تركيب  22أإلف ميغاوإط،
وم- -ن إŸق- -رر أإن ي -ت -م إل -رف -ع م -ن حصس -ة ضس -خ
إلكهرباء من إلطاقات إŸتجددة إ ¤ما ل يقل
عن  27من إŸائة ‘ آإفاق عام  .2035علما أإنه
” إسستخرإج نحو  400ميغاوإط من إلطاقات
إŸتجددة ع ١4 Èولية من إلطاقة إلشسمسسية

وإلرياح.
وب -ه-دف م-وإصس-ل-ة Œسس-ي-د إلÈن-ام-ج إل-ط-م-وح،
ينتظر إطÓق مناقصسة وطنية ودولية لسستخرإج
 4000ميغاوإط خÓل إلثÓثي إألول من عام
.20١7
إ÷دي- -ر ب- -اإلشس- -ارة ” ،إنشس- -اء نشس- -اط إل -ن -ق -ل
باألنابيب وأإول أإنبوب للمحروقات رأإى إلنور
ك- -ان ع -ام  ،١٩56ح -يث رب -ط ح -اسس -ي مسس -ع-ود
وتقرت وطوله ناهز  ١62كلم ،وبعد ذلك ،أإي
إسس -ت -ج -اب -ة ل -ت-ط-ور إإلن-ت-اج ” ،إ‚از إألن-ب-وب
إلعمÓق إلرإبط ب Úحاسسي مسسعود وحاسسي
إل- -رم- -ل ،إل- -ذي ” إنشس- -اؤوه م- -ن ط- -رف ›م -ع
سس-ون-اط-رإك .ل-ت-ت-ط-ور ب-ع-ده-ا إلشسبكة وصسارت
توفر نظام نقل للقنوإت ،ومركز وطني لضسخ
إلغاز وآإخر للمحروقات إلسسائلة بقدرة إجمالة
تناهز 2870000م.ط.
بينما دعا خÓف جرود ،إألم Úإلعام لنقابة
ع- -م- -ال ›م- -ع سس- -ون- -اط- -رإك ،إل -ع -م -ال إ¤
م -وإصس -ل-ة ج-ه-ود ت-ق-وي-ة إ◊وإر إلج-ت-م-اع-ي
ووقف على إلدور إلذي لعبه إل–اد إلعام
ل -ل -ع -م -ال إ÷زإئ-ري ‘ Úإل-ذك-رى إŸزدوج-ة
ل - -ت- -أام- -ي- -م إÙروق- -ات وإنشس- -اء إŸرك- -زي- -ة
إلنقابية .و ⁄يخف أإن إحياء إلذكرى يأاتي
هذه إلسسنة ‘ ظرف ل يخلو من إلتحديات
إلق -تصس -ادي -ة إل -ت -ي ت -وإج -ه ب -ال -ع -م-ل وإرإدة
إ÷م -ي -ع .و ⁄ي -ف -وت إل -ف -رصس -ة ل-ي-ق-ف ع-ل-ى
مسس- -اه- -م- -ة ن -ق -اب -ة إل–اد إل -ع -ام ل -ل -ع -م -ال
إ÷زإئ- - -ري ،Úكشس- - -ريك ‘ ،ت - -رق - -ي - -ة إألدإء
إلقتصسادي وإلتنمية إلجتماعية.
وكشسف إطار ‘ سسوناطرإك ،أإن إلتقديرإت
إ◊الية تؤوكد أإن إحتياطي إلطاقة ‘ حقول
حاسسي مسسعود Áكنها أإن تغطي Ÿدة ل تقل
عن  50عاما ،مشسÒإ إ ¤توإجد نحو ١500
بئر للطاقة.

..مراجعة العقود مع الزبائن والرهان على األسسواق الغازية ا◊رة

أك - -د أم Úم - -ع - -زوزي أل - -رئ - -يسس أŸدي - -ر أل - -ع- -ام Ûم- -ع
سس -ون -اط -رأك ،ع -ل -ى خ-ي-ار أل-ذه-اب إأ ¤ألسس-وق أ◊رة،
خ-اصس-ة ع-ن ط-ري-ق تسس-وي-ق أل-غ-از ع Èأل-ب-ح-ر بوأسسطة
أل-ب-وأخ-ر .م-ع-ل-ن-ا ع-ن ت-ق-دم زب-ائن أ÷زأئر ألتقليديÚ
بطلب مرأجعة ألعقود طويلة أŸدى ‘ ›ال ألغاز ألتي
تنتهي بعضسها ‘ آأفاق عام  2018و .2019و ⁄يخف أنه
Óسسوأق
سس-ي-ت-م أل-ت-ف-كŒ ‘ Òدي-د أل-ع-ق-ود أو أل-ت-وجه ل أ
أ◊رة ع Èألبحر ،كونها مربحة أك ،Ìحيث تقفز فيها
’سسعار دوما إأ ¤أعلى .وذكر أن ألعقود طويلة أŸدى
أ أ
 ⁄ت -ع -د ك -م -ا ‘ ألسس -اب -ق ،أي عشس-رون سس-ن-ة وأك ،Ìب-ل
تÎأوح م- -دت -ه -ا م -ا ب 10 Úو 15ع -ام -ا ،وق-ال إأن ح-ق-ل
ح -اسس -ي مسس -ع -ود ع -مÓ-ق وÁك-ن-ه أ’سس-ت-م-رأر ‘ ألضس-خ
’نتاج بأاعلى مسستوياته إأ ¤غاية آأفاق .2040
وأ إ

فضضيلة بودريشش

أإضس- -اف أإم Úم- -ع- -زوزي ،ع- -ل- -ى ه- -امشس إلح- -ت- -ف- -اء ب -ت -أام -ي -م
إÙروق - -ات ،ردإ ع- -ل- -ى أإسس- -ئ- -ل- -ة رج- -ال إإلعÓ- -م ،أإن ›م- -ع
سسونطرإك سسطر برنا›ا كبÒإ ‘ إ÷نوب وإلشسمال ،حيث
شسرع ‘ إلسستكشساف .علما أإنه وضسع هذإ إلÈنامج متخصسصسون
وخÈإء ‘ إÛمع ،يعتمد على إÈÿة وإلتقنيات إ÷ديدة
وإلتمويل وكذإ على إلشسرإكة .و–دث ‘ نفسس إŸقام عن
ب- -رن- -ام -ج ع -م -ل ل Ó-سس -ت -كشس -اف ،ح -يث سس -ج -ل أإك Èع -دد م -ن
إلسس -ت -كشس -اف-ات ب-ل-غ أإزي-د م-ن  33إك -تشس-اف-ا ع-ام  20١6وتعد
إ◊صسيلة إألهم على إإلطÓق ‘ إلسستكشساف .أإما ‘ شسهر
سسبتم Èقال ،إنه ” تبني برنامج كامل يتضسمن إسسÎإتيجية

إلغاز إŸميع .وقدم عديد إلتوضسيحات حول بعضس إلكتشسافات
إلتي كانوإ ينتظرون سسنوإت من أإجل إŸرور لÓحتياطي وإليوم
Áكن إ◊اجة إ ¤أإيام أإو أإشسهر فقط للقفز من أإجل إلوصسول
إ ¤إلحتياطي.
وبدإ معزوزي جد متفائ Óبا◊صسيلة إÙققة ‘ قطاعه،
خاصسة ما تعلق باإلنتاج ،حيث أإوضسح يقول…« :منذ إلسسنوإت
إلفارطة جددنا حجم إإلنتاج… نحن بصسدد إلتجديد وإلرفع من
إإلن -ت -اج ،ولسس-ون-اط-رإك إم-ك-ان-ات وق-درإت ك-بÒة ،و‘ ح-اسس-ي
مسسعود يوجد حقل عمÓق ألننا بفضسله ذهبنا إ ¤حجم كبÒ
سس -ن -ب -ق -ى ب -ن -فسس ح -ج -م إإلن -ت -اج ‘ ح -اسس-ي مسس-ع-ود ‘ آإف-اق
.»..2040
وإلتزم معزوزي ‘ مقام آإخر ،بالرفع من نسسبة إلسسÎجاع.
وخلصس ‘ هذإ إŸقام إ ¤إلقول إننا سسننتج ‘ ظل وجود إرإدة
توسسيع قدرإت إلرفع من إلحتياطي .علما أإنه توجد إإلمكانات
إلÓزمة وتتوفر إلقدرة لتغطية طلب إلسسوق إÙلية ،إ ¤جانب
أإن إلغاز كاف لتلبية إلسسوق إلتقليدي ع Èأإوروبا.
أإما فيما يتعلق باسسÎإتيجية للذهاب إ ¤إلسسوق إ◊رة ،أإي
إلبوإخر ،أإشسار أإنه ” إقتناء مؤوخرإ باخرة جديدة للتسسويق
ل-ل-م-ن-اط-ق إل-ب-ع-ي-دة وإل-ع-ق-ود ط-وي-ل-ة إŸدى ي-وج-د إل-ع-دي-د من
إلزبائن طلبوإ وسستفكر إ÷زإئر إذإ كانت تختار إلعقود طويلة
إŸدى أإو إلسسوق إ◊رة وإلعقود إلطويلة ‘ إŸاضسي ،إسستطرد
معزوزي يقول ،ليسست كما ‘ إŸاضسي ولن تختفي ،بحسسب
تقديره ،لكن لن تكون بخمسس وعشسرين سسنة بل بعشسر أإو خمسس
عشسرة سسنة ،كون سسوناطرإك قادرة على تلبية أإي طلب لزبائنها
ولها مشساريع لÓسستثمار ‘ إلشسمال.

السصبت  25فيفري  2017م
الموافق لـ  28جمادى اأ’ولى  1438هـ
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رئيسس ا÷مهورية يحثّ ا◊كومة على ضسبط السسوق ووضسع حّد للمضساربة  24فيفريﬁ ...طة لتجديد العهد
مع قاعدة 49/51
اسستجابة لنشسغالت تدهور القدرة الشسرائية

ت -أات-ي ال-ذك-رى اŸزدوج-ة
ل- -ت- -أام- -ي- -م اÙروق- -ات ،وت- -أاسس- -يسض
ال–اد العام للعمال ا÷زائري،Ú
‘ وقت دخ- -لت ا÷زائ- -ر م- -رح- -ل -ة
ج- -دي- -دة ،ب- -ع- -د إاق -رار م -ن -ع -رج ‘
نظامها القتصسادي ،كان مطروحا
م- -ن- -ذ فÎة ل- -ت- -ح- -ري- -ر الق -تصس -اد
الوطني من التبعية للمحروقات،
وع - - -ج - - -ل ب- - -ه ت- - -ده- - -ور أاسس- - -ع- - -ار
اÙروق- - - - -ات ‘  ،2014ك- -م -ا ت -أات -ي
عشس -ي -ة ان -ع -ق -اد ل -ق -اء ال -ثÓ-ث-ي-ة،
اŸقرر يوم السسادسض مارسض الداخل
بعنابة.

فريال بوشسوية
رئ- - - -يسس ا÷م- - - -ه- - - -وري - - -ة ،وم - - -راع - - -اة
ل-ل-مسص-ت-ج-دات ،ودو‰ا إاغ-ف-ال أاي ت-فصص-يل،
ح -رصس م -ن خ Ó-ل ال -رسص -ال-ة ال-ت-ي وج-ه-ه-ا

باŸناسصبة على “رير مضصام Úغاية ‘
اأ’ه -م -ي -ة ،ج -اء ف-ي-ه-ا ““ع-ل-ى ال-دول-ة ك-ذلك
إاضصفاء اŸزيد من التجانسس ب Úحرصصها
ع -ل -ى ضص -م -ان ال -ق -درة الشص -رائ-ي-ة ل-ل-ع-م-ال،
وال -ت -ك -ف -ل ب -أاوضص -اع ط-ب-ق-ات-ن-ا اŸع-وزة م-ن
ج- -ه- -ة““ ،وت- -أات -ي اسص -ت -ج -اب -ة ل Ó-نشص -غ -ا’ت
اŸط -روح -ة ’سص -ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصس ال-ق-درة
الشصرائية ،اŸطروحة بحدة بعد ا’رتفاع
الفاحشس ‘ اŸواد الواسصعة ا’سصتهÓك.
وذهب رئيسس ا÷مهورية إا ¤أابعد من
ذلك ،ب -خصص -وصس ال -ف -وضص -ى ال -ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
السصوق وتÈز جليا من خÓل ا’رتفاع ‘
اأ’سص-ع-ار ب-ط-ري-ق-ة عشص-وائ-ي-ة ،ي-دف-ع ث-م-نها
اŸواط -ن ب -ت -أاك -ي -د ضص -رورة ضص -ب-ط ال-دول-ة
““ل-لسص-وق وح-م-اي-ة اŸسص-ت-ه-ل-ك ،Úم-ن جحيم
اŸضصاربة ،واسصتنزاف مداخيلهم ،وتدهور
مسصتوى معيشصتهم““.
وك -انت اأ’ح-زاب السص-ي-اسص-ي-ة ع-ل-ى غ-رار
ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،وال-ت-ج-مع
الوطني الدÁقراطي ،قد وجهت جملة من

اÓŸح - -ظ - -ات إا ¤ا◊ك- -وم- -ةÃ ،ن- -اسص- -ب- -ة
م -ن-اقشص-ة ق-ان-ون اŸال-ي-ة لسص-ن-ة  2017على
لسص -ان رؤوسص -اء ال -ك -ت -ل الŸÈان -ي -ة Ãج -لسس
اأ’مة ،الذين دعوا ا◊كومة إا ¤التحرك
م- -ن أاج- -ل وضص -ع ح -د ’سص -ت -ن -زاف ال -ق -درة
الشص -رائ -ي -ة ل -ل -م-واط-ن– ،ت شص-ع-ار –ري-ر
السص -وق واأ’سص -ع -ار مسص -ت -غ -ل Úع -دم ت-دخ-ل
السصلطات الرسصمية.
و‘ ظ -ل ارت -ف -اع اأ’سص -ع -ار ،ت -زام -ن-ا م-ع
ال -وضص -ع ا’ق -تصص -ادي الصص-عب اÎŸتب ع-ن
الÎاج -ع ال -ره -يب ‘ أاسص -ع-ار اÙروق-ات،
زادت اŸضص -ارب -ة ال -وضص -ع سص -وء إاذ اسص -ت -غ-ل
ب -عضس ال -ت -ج -ار اŸن -اسص -ب -ة إ’ق -رار أاسص -ع -ار
خيالية ،تسصببت ‘ تدهور القدرة الشصرائية
للمواطن ،هذه التجاوزات غ ÒاŸشصروعة
سص- -تضص- -ع ل- -ه- -ا ا◊ك- -وم- -ة ح -دا م -ن خ Ó-ل
اسصÎج- -اع دوره- -ا ال- -رق- -اب- -ي ،ل -وضص -ع ح -د
ل-ل-م-م-ارسص-ات السص-ل-ب-ي-ة ب-ع-دم-ا ال-ت-بسس على
اŸتسصبب Úفيها اأ’مر ب– Úرير السصوق،
وا÷شصع الذي يدفع ثمنه اŸواطن.

نفسس السصنة ب Úسصوناطراك و ““أاو.أال.أاف-
أاو.أار.أا.ب -ي““ -ع -ل -ى ات -ف -اق -ي-ات ح-ول الشص-روط
ا÷ديدة اÙددة لهذه اأ’نشصطة ‘ ا÷زائر.
وب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤ب-ع-ده السص-ي-اسص-ي أادى بسص-ط
السصيادة الوطنية على قطاع اÙروقات إا¤
بروز الشصركة الوطنية لنقل وتسصويق اÙروقات
(سصوناطراك) بقوة ‘ اŸشصهد اإ’قليمي وحتى
الدو‹ رغم حداثة نشصأاتها.
ورغم أانها واجهت –ديات تقنية لتعويضس
الشصركات اŸتعددة ا÷نسصيات التي كانت –تكر
اسصتغÓل الÌوات الوطنية “كنت سصوناطراك
من رفع الرهان ‘ غضصون سصنوات قليلة قبل أان
تصصل نهاية سصنوات  1970إا ¤مسصتوى معت Èمن
اإ’دماج ‘ عدة فروع تتعلق بالصصناعة النفطية
والغازية الدولية انطÓقا من ا’سصتكشصاف إا¤
اإ’نتاج والتسصويق.
ومن جهة أاخرى ،حصصلت ا÷زائر دائما-عن
ط-ري-ق سص-ون-اط-راك -ع-ل-ى اأ’غ-ل-ب-ي-ة ‘ ج-م-يع
ا’سص -ت -ث-م-ارات اأ’ج-ن-ب-ي-ة ‘ ا◊ق-ول ال-ن-ف-ط-ي-ة
وال-غ-ازي-ة ‘ ال-بÓ-د وه-ي وضص-ع-ي-ة ت-ع-ززت ب-ع-د
إاصصدار عدة قوان ‘ Úأاربعة عشصريات .وسصمح
ه -ذا ب -ت -ع -زي -ز سص -ي-ادة ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى
ثرواتها النفطية والغازية واŸنجمية.
وفتح قانون  -1986الذي صصدر  15سصنة بعد
القانون اأ’سصاسصي حول اÙروقات و عدل ‘
 - 1991السص -وق ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ح-روق-ات أام-ام
الشصركات اأ’جنبية التي أابرمت عقود شصراكة مع
سص -ون -اط -راك ’سص -ت -كشص -اف واسص -ت -غÓ-ل ح-ق-ول
منجمية وكذا النقل والتسصويق دون أان تفقد
ا÷زائر سصيادتها على الÌوات الوطنية حيث ’
تزال تسصيطر على غالبية هذه اŸوارد.
أام- -ا اإ’ج- -راءات ال- -ت- -ي تضص- -م- -ن- -ه- -ا ق- -ان -ون
اÙروقات ل - 2005الذي عدل بعد سصنة-
فÎمي أاسصاسصا إا ¤تكييف التشصريع اŸعمول به

م -ع ال -ت -ط -ورات اŸسص -ج -ل -ة ‘ السص-وق ال-دول-ي-ة
للطاقة و تعزيز تسصي ÒاŸوارد الوطنية بهدف
ا◊فاظ على مصصالح اأ’جيال القادمة.

كرونولوجيا قرار تاريخي

أام Úبلعمري
ليام ‘ تاريخ ا÷زائر و
 ⁄يكن يوم  24فÈاير من سسنة  1971كسسائر ا أ
لكن كان Ãثابة  1نوفم Èثا Êاسستكملت من خÓله ا÷زائر اسستقÓلها
السسياسسي ع Èتأاميم اÙروقات التي كانت إا ¤غاية ذلك اليوم اŸشسهود
لقمة سسائغة للشسركات متعددة ا÷نسسيات التي كانت تنعم بعوائد و فوائد
خÒات الشسعب ا÷زائري و تذرو عليه بعضض الفتات قبل أان يعلن الرئيسض
ال -راح -ل ه -واري ب -وم -دي -ن  -رح -م-ه ال-ل-ه -م-ن ح-اسس-ي مسس-ع-ود Ã -ن-اسس-ب-ة
الذكرى الـ  15لتأاسسيسض ال–اد العام للعمال ا÷زائري -Úعن ذلك القرار
السسÎاتيجي و التاريخي الذي أاصسبح بفضسله الشسعب ا÷زائري يحصسل
على نسسبة  51من اŸائة كحد أادنى من فوائد الشسركات الفرنسسية العاملة ‘
ا÷نوب ا÷زائري ‘ ›ال اÙروقات ،كما شسمل القرار قطاعا اسسÎاتيجيا
هاما آاخر وهو قطاع اŸناجم ،حيث ” تأاميم جميع الفوائد اŸنجمية وفق
ال-ق-اع-دة ال-ذه-بية  49/51ال-ت-ي ت-ظ-ل ا◊صس-ن اŸن-ي-ع لÓ-ق-تصس-اد ال-وط-ني
لفضسل ◊ماية خÒات ومقدرات الشسعب ا÷زائري والضسامن
والصسيغة ا أ
لج- -ي- -ال ال- -ق- -ادم- -ة ال- -ت- -ي ي- -جب أان تشس- -ك- -ل صس -لب اÿط -ط
Ÿسس- -ت- -ق- -ب- -ل ا أ
والسسÎاتيجيات اŸسستقبلية للدولة ا÷زائرية.
إان ذك -رى ت -أام -ي -م اÙروق -ات ي -جب أان ت -ك -ون ف -رصس -ة ل -ت-ج-دي-د ال-ع-ه-د
واللتزام بقاعدة  ‘ 49/51الوقت الذي تتعا ¤فيه أاصسوات نشساز تطالب
ب-إال-غ-ائ-ه-ا أاو إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ف-ي-ه-ا ب-دع-وى تشس-ج-ي-ع واسستقطاب السستثمارات
لن هذه القاعدة تقف -حسسبهم  -حجر ع ‘ Ìوجه السستثمار
لجنبية أ
ا أ
لجنبية
لجنبي ‘ ا÷زائر ‘ ح Úل أاحد يذكر ما حققته الشسركات ا أ
ا أ
العاملة ‘ بÓدنا من أارباح و فوائد تقدر بالبÓي Òمن الدولرات على
مدار  46سسنة وفق هذه القاعدة بل إان التنافسض كان ول يزال على أاشسده
ب Úال -ك -ث Òم -ن الشس -رك -ات م-ت-ع-ددة ا÷نسس-ي-ات م-ن أاج-ل ال-ظ-ف-ر ب-ف-رصس-ة
اسستثمارية با÷زائر –ت طائلة هذه القاعدة وهناك اليوم أاصسوات عقل
أاعلنتها صسراحة أان هذه القاعدة ل تعرقل السستثمار ‘ ا÷زائر على
غرار ما صسرح به الرئيسض اŸدير العام لشسركة ““جيزي““ مؤوخرا.
إان السستثمار ‘ أاي بلد كان يعني اıاطرة أاي بعبارة أاخرى يحتمل
ال-رب-ح واÿسس-ارة و ه-ذه ه-ي ال-روح ا◊ق-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي –رك اŸسس-ت-ث-م-رين
لرباح والÌوات و
ا◊قيقي Úالباحث Úعن اصسطياد الفرصض ومضساعفة ا أ
هذا شسيء مشسروع ولكن غ ÒاŸشسروع و ل اŸقبول أان يكون ذلك على
حسس-اب أاق-وات الشس-ع-وب وم-ق-درات-ه-ا وع-ل-ي-ه ف-السس-ت-ث-م-ار ا◊ق-ي-ق-ي ال-ذي
Áك -ن -ه أان ي -ن -ج -ح ه -و ال -ذي ي -ت -م وف -ق ق -اع -دة الـ (راب -ح  -راب -ح) وف-رصض
لسس -واق
لن ا أ
السس- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ا÷زائ -ر ت -ك -اد ت -ك -ون خ -ال -ي -ة م -ن اıاط -ر أ
ا÷زائرية ل تزال عذراء و هناك الكث Òمن القطاعات السستثمارية ⁄
تصسب ب -ع -د ب -ال -ت-خ-م-ة وال-تشس-ب-ع ع-ل-ى غ-رار اق-تصس-ادات ال-ك-ث Òم-ن ال-دول
وبالتا‹ فإان اعتبار أان قاعدة  49/51منفرة لÓسستثمار ينم عن قصسور ‘
النظر ‘ ح Úأان اŸسستثمر ا◊قيقي يركز على البيئة السستثمارية ‘ أاي
لخرين بتوفÒ
بلد كان وعن أافضسل الحتمالت للربح و ليسض مطالبة ا آ
بدلة على اŸقاسض وبالتا‹ أاتصسور أان مطالبة البعضض بإاعادة النظر ‘ قرار
سسيادي اسسÎاتيجي بحجم قاعدة  49 / 51يشسبه اŸطالبة بإاعادة النظر ‘
إاحدى الثوابت الوطنية ؟!.

فرحة عارمة ‘ عيد العمال بوهران

سسمح تأاميم اÙروقات الذي تقرر منذ
 46سس -ن -ة ل -ل -ج -زائ -ر ب-ت-ع-زي-ز –ك-م-ه-ا ‘
م- -وارده- -ا ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة وبسس -ط السس -ي -ادة
ال-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى ث-روت-ه-ا ال-نفطية مع فتح
لف -اق ل -ورشس -ات كÈى أاخ -رى ل -ل-ت-ن-م-ي-ة
ا آ
القتصسادية و الجتماعية للبÓد.
وضصع هذا القرار التاريخي -الذي أاعلنه
الرئيسس الراحل هواري بومدين ‘  24فÈاير
Ã 1971قر اإ’–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
خÓل احتفاله بالذكرى ال 15لتأاسصيسصه -التنمية
ا’قتصصادية وا’جتماعية ‘ اŸسصار الصصحيح.
وي-تضص-م-ن ه-ذا ال-ق-رار ح-ي-ازة ا÷زائ-ر-ب-ع-د
مسصار طويل من اŸفاوضصات بدأا ‘ 51 -1967
ب -اŸائ -ة ع -ل -ى اأ’ق-ل م-ن الشص-رك-ات ال-ف-رنسص-ي-ة
ا◊اصص-ل-ة ع-ل-ى ا’م-ت-ي-از وال-ن-اشص-ط-ة ‘ ج-ن-وب
البÓد مع شصركات أاخرى متعددة ا÷نسصيات.
وأات-ب-ع ق-رار ال-ت-أام-ي-م ب-ال-ت-وق-يع ‘  11أابريل
 1971ع- -ل -ى أام -ر ي -تضص -م -ن إاصص -دار ال -ق -ان -ون
اأ’سصاسصي حول اÙروقات الذي يحدد اإ’طار
ال- -ذي سص- -ت- -م -ارسس ف -ي -ه الشص -رك -ات اأ’ج -ن -ب -ي -ة
نشصاطاتها اŸتعلقة با’سصتكشصاف و التنقيب عن
اÙروقات.
وÃوجب هذا القرار ا’سصÎاتيجي “كنت
ا÷زائر من حيازة  51باŸائة على اأ’قل من
الشصركات الفرنسصية ا◊اصصلة على ا’متياز على
غرار ““سصي أاف بي أا«و ““بÎوبار““ و ““كوباركسس““ و
غÒها.
كما ” تأاميم كل اŸصصالح اŸنجمية التي
–وي حقول الغاز الطبيعي و كذا كل اŸصصالح
التي –وزها شصركات نقل اÙروقات يوم 24
فÈاير .1971
و” تسصوية النزاع الناجم عن هذا القرار
ن -ه -ائ -ي -ا ب-ال-ت-وق-ي-ع 30 ‘ -ي -ون-ي-و  1971بÚ
سصوناطراك و ““سصي أاف بي أا« و  13ديسصم Èمن

السسيادة الوطنية على اŸوارد
مبدأا أاسساسسي
‘ هذا اإ’طار اسصتحوذ ›مع سصوناطراك
على حصصة أاك ’( Èتقل عن  51باŸئة) ‘ عقود
ا’سصتكشصاف وا’سصتغÓل ونقل اÙروقات.
و“كنت ا÷زائر بفضصل –ي Úهذا اإ’طار
التنظيمي من تعزيز رقابتها على مواردها من
اÙروق- -ات وا◊ف- -اظ ب- -ذلك ع- -ل -ى ه -ي -م -ن -ة
سصوناطراك على اÛال اŸنجمي الوطني.
وقد أادخل آاخر نصس بهذا اÿصصوصس -صصدر
سصنة  - 2013امتيازات جبائية جديدة بغية جلب
ا’سص- - -ت- - -ث- - -م- - -ار اÿارج - -ي خ - -اصص - -ة ‘ ›ال
ا’سصتكشصاف وذلك دون إادراج تغيÒات جذرية
على اŸباديء اأ’سصاسصية للقانون السصابق.
وهكذا أابقى النصس على أاهم مبدأا ‘ القانون
اŸتمثل ‘ القاعدة  51/49باŸئة التي تعطي
لسص -ون -اط -راك ا◊صص -ة ال -غ -ال-ب-ة ‘ ك-ل مشص-روع
اسصتثماري بالشصراكة مع ›معات أاجنبية ،كما
تعطيها ا◊ق ا◊صصري لنقل اÙروقات عÈ
اأ’نابيب.
وق -د ج -اء ال -نصس اأ’خ ÒاŸع -دل ل -ل -دسص-ت-ور
ليعّزز جميع هذه اŸبادىء إاذ أاكد أان اŸلكية
ال -ع -م -وم -ي-ة ت-ع-ود ل-ل-ج-م-اع-ة اÙل-ي-ة (اŸوارد
الباطنية واŸوارد الطاقوية الطبيعية ).....مع
إادراج -ه م -ادة ت -نصس ع -ل -ى أان ال -دول -ة ““تضص -م-ن
اسص-ت-ع-م-ا’ رشص-ي-دا ل-ل-م-وارد ال-ط-بيعية وا◊فاظ
عليها لصصالح اأ’جيال القادمة““.

إادماج  51عام ‘ Óسسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه
اسس - -ت - -ف- -اد أاك Ìم- -ن  51عامŸ ،Óدينة وهران .
يشس - - -ت - - -غ- - -ل- - -ون بسس- - -وق ا÷م- - -ل- - -ة
كما حيا العمال ““الوعي العا‹““ لكل
ل- -ل- -خضس -ر وال -ف -واك -ه ب -وه -ران م -ن اŸسصÒين وعلى رأاسصهم اŸسصؤوول اأ’ّول،
إادم- - - - -اج ‘ م- - - - -ن- - - - -اصسب شس- - - - -غ- - - - -ل السص - - -ي - - -د ع - - -ب - - -د ا◊ق ب - - -وسص - - -ع- - -ادة
دائمة وزيادات ‘ ا أ
لجر القاعدي ،قدور واأشصادوا بالتنظيم اÙكم لهذا
ت- -راوحت ب 5 Úو 10ب-اŸائة .جاء السصوق و ’سصيما من خÓل سصهره على
ه-ذا ‘ الح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ع-ي-د ال-عمال ضصمان حقوق العمال ‘ أانشصطته وترك
اÙط-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-وقف اأب-واب ا◊وار م-ف-ت-وح-ة ،م-ع ت-خصص-يصس
ع - -ن - -ده - -ا ا÷م - -ي - -ع ويسس - -ت - -ذك - -ر حصصصس ت -رف -ي -ه -ي -ة وري -اضص -ي -ة ل -ف-ائ-دة
ا إ
ل‚ازات واŸك - - - -اسسب.ه- - - -ذا م- - - -ا العمال ،والذي “ثل الفئة من  20إا32 ¤
رصس-دت-ه الشس-عب ب-ع-اصس-م-ة ال-غ-رب سص -ن -ة ال -نسص -ب -ة ا’أك Èم-ن-ه-م ،وه-ذا م-ن
ا÷زائري.
›م - - - - - -وع أاك Ìم- - - - - -ن  140موظفا،
ج- -رت ع- -م- -ل- -ي- -ات ال- -ت- -نصص -يب ،يحصصيه هذا اŸرفق التجاري.
وسصط أاجواء احتفالية بهيجة ،شصهدها
اأّكد هذا ““ب .رضصا““  25سصنة قائ:Ó
أاول أامسس اÿميسس ،مقر السصوق ببلدية ““ب- -ع- -د م -ع -ان -اة م -ع ال -ب -ط -ال -ة ،وج -دت
ال -ك -رم -ة ع -ل -ى شص-رف ع-م-ال-ه-ا وال-ف-رع ضصالتي و–قيق الذات أانا سصعيد جدا
ال- -ن- -ق -اب -ي ،إاضص -اف -ة إا ¤ب -عضس أاعضص -اء بهذا العمل الذي يلبي طموحاتي وآاما‹
ا’–اد ال - -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م- -ال ا÷زائ- -ري.““ Ú
كما ثّمن اأ’م Úالعام للفرع النقابي
وفعاليات اÛتمع اŸد.Ê
ك- -انت ال- -ف -رح -ة ب -ادي -ة ع -ل -ى وج -وه ال -ت -اب -ع ل -لسص -وق ق -اي -د ع-م-ر مصص-ط-ف-ى
العمال ،ظهر ذلك من خÓل حديثهم مع اÛه - -ودات ال- -ت- -ي ي- -ب- -ذل- -ه- -ا اŸدي- -ر
““الشصعب““ عن غبطتهم وسصرورهم لهذه ا◊ا‹ ع - -ب - -د ا◊ق ب - -وسص- -ع- -ادة ق- -دور
ال - -ل - -ف - -ت- -ة ال- -ك- -رÁة ،ال- -ت- -ي ت- -زام- -نت لÓرتقاء بأاداء السصوق والسصبل الكفيلة
وال -ذك -رى اŸزدوج -ة ل-ت-أاسص-يسس ا’–اد لتطويرها ،من خÓل مردود مشصاريعها
ال- - - -ع- - - -ام ل- - - -ل- - - -ع - - -م - - -ال ا÷زائ - - -ري ÚاŸوج -ودة ‘ اŸي -دان ،ب -اإ’ضص -اف -ة إا¤
وت- -أام -ي -م اÙروق -ات اŸصص -ادف -ة ل 24الشصروط التي تضصعها اإ’دارة لتوظيف
فÈاير من كل سصنة ،وسصط اŸكاسصب اŸسص- - -ت - -خ - -دم ،Úاأ’م - -ر ال - -ذي ع ّ- -زز
ال- -ك -بÒة ال -ت -ي ح ّ-ق -ق -ه -ا السص -وق ودوره اسص -ت -ق-رار السص-وق وشصّ-ج-ع ال-ع-م-ال ع-ل-ى
ال -ب -ارز ‘ ت -ف -ع -ي -ل وان -ت -ع -اشس ا◊رك -ة القيام بواجبهم كام.Ó
ال- - -ت- - -ج- - -اري- - -ة ب- - -ا÷ه- - -ة ا÷ن - -وب - -ي - -ة
وهران :براهمية مسسعودة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وقفـة إسشتذكار ودعـ ـ ـ ـ ـوة للحفـ ـ ـ ـ ـاظ علـ ـ ـ ـ ـى إŸكـ ـ ـ ـ ـاسشب
ألدكتور عمار شسÓبي لـ «ألشسعب»:

تأام ÚإÙروقات إرإدة لتعزيز إلسشيادة إلوطنية

‘ حفل بسسيدي بلعباسس

نقابيون يدعون إإ ¤تعزيز إŸكتسشبات إ’جتماعية وإ’قتصشادية
دع-ا ن-ق-اب-ي-ون م-ن سس-ي-دي ب-لعباسس
خ Ó-ل إأح-ي-ائ-ه-م أل-ذك-رى أŸزدوج-ة
’–اد أل- -ع -ام ل -ل -ع -م -ال
ل- -ت- -أاسس- -يسس أ إ
أ÷زأئ -ري Úوت-أام-ي-م أÙروق-ات إأ¤
ت -ع -زي -ز أŸك -تسس -ب -ات أ’ج -ت -م -اع-ي-ة
وأ’قتصسادية وألعمل على أ◊فاظ
ع -ل -ي -ه -ا وت -رق -ي -ت -ه -ا خ -دم-ة ل-ل-بÓ-د
و–قيقا لÓسستقرأر ألعام.

و‘ ه -ذا الصض -دد ث -م -نت خضض -رة عصض -رون
ال -ن -اط -ق -ة ال -رسض -م -ي -ة ب -اسض-م ا’–اد م-ك-ل-ف-ة
بالوظيف العمومي وعلى هامشس الندوة التي
عقدت بكلية العلوم الدقيقة بجامعة ا÷ي‹Ó
اليابسس انخراط اأ’سضرة ا÷امعية ‘ ا’–اد
واعتÈته مكسضبا هاما من شضأانه تعزيز صضفوف
اإ’–اد ب- - -إاط- - -ارات ودك- - -ات - -رة ‘ ﬂت - -ل - -ف
التخصضصضات العلمية.
وم- -ن ج- -ه -ت -ه ،أاك -د ﬁم -د م -ه -دي اأ’مÚ
ال- -و’ئ- -ي ل –Ó-اد أان ه -ذا اأ’خ“ Òك -ن م -ن
اسض-ت-ع-ادة اع-ت-ب-اره مسض-ت-د’ ب-نسضب اإ’ن-خ-راط
ال- -ت- -ي تضض- -اع- -فت ع- -ل- -ى اŸسض- -ت -وى اÙل -ي
والوطني أاين يحصضي اإ’–اد اليوم أازيد من
م -ل -ي -ون Úونصض -ف م -ن -خ-رط م-ن أاصض-ل سض-ب-ع-ة
مÓي Úعامل ما يعادل  40باŸائة من إاجما‹
ال -ط-ب-ق-ة الشض-غ-ي-ل-ة ،م-ؤوك-دا ‘ ال-وقت ذات-ه أان
اإ’–اد “ك- - - -ن م- - - -ن مسض- - - -اي - - -رة اأ’وضض - - -اع
ا’قتصضادية وا’جتماعية التي تعيشضها البÓد

باعتباره شضريكا اجتماعيا يضضم إاطارات ذات
ك - -ف - -اءة غÒت م - -ن ن - -ظ - -رت - -ه - -ا ‘ ال- -ط- -رح
ا’جتماعي .
وثمن اŸتحدث ما جاء به اأ’م Úالعام
للمركزية النقابية سضيدي سضعيد حول اعتزاز
اإ’–اد وف- -خ- -ره ‘ ال- -دف- -اع ع- -ن ا’ق -تصض -اد
الوطني وسضبل تشضجيع ا’نتاج الوطني باعتبار
أان ت-ط-ور ا’ق-تصض-اد ال-وط-ن-ي م-ره-ون ب-ت-عزيز
اإ’نتاج اÙلي ‘ ظل التضضامن الكب ÒبÚ
الدولة واإ’–اد وكذا أارباب العمل.
وأاك-د أان اŸن-اسض-ب-ة ت-ع-ت Èف-رصض-ة ح-ق-ي-قية
◊شض -د ال -ع -م -ال واŸواط -ن Úم -ن أاج-ل إا‚اح
تشض -ري -ع -ي-ات ال-راب-ع م-اي ال-ق-ادم ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
Óنتخابات ‘ دعم اŸسضار
اأ’همية الكبÒة ل إ
ال -دÁق -راط-ي ال-تشض-ارك-ي و‘ ت-ع-زي-ز ا÷ب-ه-ة
الداخلية لرفع ﬂتلف التحديات السضياسضية
وا’ق -تصض -ادي -ة وا’ج -ت -م -اع-ي-ة ع-ل-ى الصض-ع-ي-د
الداخلي ا’قليمي والدو‹.

أحيا أ’–اد أÙلي ل–Óاد ألعام
ل-ل-ع-م-ال أ÷زأئ-ري Úل-و’ي-ة ت-يارت
ألذكرى أŸزدوجة لتأاسسيسس أ’–اد
أل -ع -ام ل -ل-ع-م-ال أ÷زأئ-ري Úوذك-رى
ت -أام-ي-م أÙروق-ات ،م-ن خÓ-ل ح-ف-ل
أح- -تضس- -ن- -ت- -ه أŸدي- -ري- -ة أل- -و’ئ- -ي- -ة
ل-ن-ف-ط-ال ك-ان م-ن-اسس-ب-ة ل-ل-ق-اء وج-وه
ن -ق -اب -ي -ة وع -م -ال -ي -ة وت -ب-ادل أف-ك-ار
وذك-ري-ات ن-ق-اب-ي-ة ك-م-ا حضس-ر ‡ثلو
بعضس ألنقابات أŸعتمدة بالو’ية .

أان العامل ا÷زائري الذي قاوم ا’سضتعمار
باأ’مسس سضواء باإ’ضضرابات أاو ا’حتجاجات
يواصضل اليوم و‘ كنف ا◊رية وا’سضتقÓل
بناء الوطن بإاتقان العمل والدفاع عن مكاسضب
ال- -ع- -م -ال –ت راي -ة ا’–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال
ا÷زائ-ري Úال-ذي ي-ؤوم-ن ب-ال-ت-ع-ددي-ة ال-نقابية،
لكنه يبقى اŸمثل رقم واحد للعمال والذي ما
يزال Áثل العمال ‘ جميع اÙافل.
ومثلما سضاهم أامسس ‘ اسضتقÓل ا÷زائر
يواصضل اليوم ‘ اسضتقرار ا÷زائر واÙافظة
ع-ل-ي-ه-ا ع-ن ط-ري-ق Œن-ي-د ال-ط-ب-ق-ة ال-ع-م-ال-ي-ة
ل -ل -دف -اع ع -ن اأ’م -ن وا’سض -ق-رار واŸزي-د م-ن
التحلي باليقظة ومضضاعفة اإ’نتاج من أاجل
ا’كتفاء الذاتي الغذائي وا’بتعاد عن التبعية
للخارج وهو ما –قق ‘ الكث Òمن اÛا’ت
–ت رئ-اسض-ة ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة

الذي سضطر برنا›ا أاصضبح مرجعا للجميع.
من جهته ،هنأا وا‹ و’ية تيارت تواتي عبد
السضÓم العمال ‘ الذكرى وذكر باإ’‚ازات
اÙق- -ق- -ة ب- -أاي -دي ع -م -ال ج -زائ -ري Úح -اث -ا
ا◊ضضور على مضضاعفة اإ’نتاج والتحلي بروح
اŸسضؤوولية ،حيث ذكر ا◊ضضور Ãا شضهدته
الو’ية من قفزة نوعية ‘ اإ’نتاج و ا’سضتثمار
الذي اسضتطاع جلب متعامل Úوسضخرت مبالغ
كبÒة تفوق  100مليار سضنتيم ،وتيارت أاصضبحت
ورشض -ات م -ف -ت-وح-ة ل-ل-مشض-اري-ع ال-كÈى ب-فضض-ل
أايادي العمال الذين يتفانون ‘ عملهم.
من جهته ،ذّكر مدير نافطال باإ’‚ازات
ال- -ت -ي –ق -قت ‘ ظ -ل سض -ن ال -ق -وان Úوم -ن -ح
العمال حقوقهم ما سضاهم ‘ تÓحم الطبقة
العمالية ومن ثم تكاثف ا÷هود من أاجل الرفع
من اإ’نتاج وعلى العمال التحلي باŸسضؤوولية.

أحيت و’ية سسطيف ،كغÒها من
’سس -ب -وع،
و’ي -ات أل -وط -ن ،ن -ه -اي -ة أ أ
أل - -ذك - -رى أŸزدوج - -ة  61لتأاسسيسس
أ’–اد ألعام للعمال أ÷زأئري‘ Ú
 24فÈأي- - - -ر ،1956وأل - -ذك- -رى 46
ل-ت-أام-ي-م أÙروق-ات ‘ ع-ه-د أل-رئيسس
ألرأحل هوأري بومدين سسنة 1971
بقرأرأت شسجاعة سسجلها ألتاريخ.

ا’–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م-ال ا÷زائ-ري Úب-ال-و’ي-ة
وال -ف -روع ال -ن -ق -اب-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ه ب-اŸؤوسضسض-ات
اıت- -ل -ف -ة ،وه -ذا ب -ع -د الÎح -م ع -ل -ى أارواح
الشضهداء Ãقام الشضهيد .
وأابرز وا‹ الو’ية ‘ كلمة له الدور الهام
الذي يلعبه العمال ‘ مسضار التنمية ،وقال ““
إان -ن -ا ن -ح -ي -ي ح -دث -ا ت -اري-خ-ي-ا ك-بÒا “ث-ل ‘
ت -أاسض -يسس ا’–اد ال -ع -ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري،Ú
أاثناء الثورة التحريرية ،وتبعها ‘ ا’سضتقÓل
تأاميم ثروتنا البÎولية ،كرمز لتكريسس سضيادتنا
الوطنية على ثرواتنا““ ،موجها –ية عرفان
لكل العمال على مسضاهمتهم ‘ رفع التحدي،
وجعل ﬂتلف قطاعات النشضاط روافد تصضب
‘ مسضعى دعم ا’قتصضاد الوطني ،من خÓل
مسضاهمتهم ‘ تفعيل دور ﬂتلف اŸؤوسضسضات
اإ’ن -ت -اج -ي -ة ،وم -ن ب -ي -ن -ه -ا م -ؤوسضسض -ات ق -ط-اع
اÙروق -ات ال -ت -ي أاصض -ب -حت “ت -از Ãسض-ت-وى

معت Èمن اأ’داء ا÷يد ‘ ›ال نشضاطاتها
اŸتعددة.
ب -دوره ق -ال رشض -ي -د م -دور ،اأ’م Úال-و’ئ-ي
بسض -ط -ي -ف ل -ل -م -رك -زي -ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ،إان ا’–اد
Óن-ت-اج
ال -ع -م -ا‹ ،ووف-ق اÿط-ة اŸوضض-وع-ة ل -إ
الصض -ن -اع -ي ال -وط -ن -ي ال -ت -ي –ت-اج إا ¤ت-ع-اون
وت -نسض -ي -ق ب ÚاŸن -ت -ج واŸسض -ت-ه-لك وال-ن-ق-اب-ة
وا◊ك -وم -ة ،م -ن شض -أان -ه-ا أان ت-خ-ل-ق  3مÓيÚ
منصضب عمل على اŸسضتوى الوطني ،وهذا ما
يهدف إاليه ا’–اد العام للعمال ا÷زائري.Ú
وشض-ه-دت ا’ح-ت-ف-ا’ت اŸق-ام-ة ب-اŸن-اسضبة
ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ك-رÁات Ÿوظ-ف Úمتقاعدين
ب - -ال - -و’ي - -ة ،ك - -م - -ا ق - -امت ÷ن - -ة اÿدم - -ات
ا’ج -ت-م-اع-ي-ة Ÿدي-ري-ة أامÓ-ك ال-دول-ة ل-و’ي-ة
سض -ط -ي -ف ،ب-إاق-ام-ة ح-ف-ل ل-ت-ك-ر 43 Ëموظفا
متقاعدا ،وعائلتي موظف Úمتوفي.Ú

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

أاب -رز ال -ق -ائ -م -ون ع -ل-ى ف-رع ا’–اد ال-ع-ام
للعمال ا÷زائري Úبسضيدي بلعباسس ،اŸكاسضب
اÙق- -ق- -ة ‘ ›ال ت- -نصض -يب ف -روع -ه ع -ل -ى
مسض -ت -وى ال -ق -ط-اع ال-ع-ام ،ح-يث ت-ع-زز ا’–اد
بانخراط عدد هام من عمال عدة قطاعات
بالو’ية ‘ صضدارتها قطاع التعليم العا‹.

إلطبقة إلعمالية بتيارت –يي إلذكرى

تيارت :ع.عمارة

وأاك - -د اأ’م Úال - -و’ئ - -ي ل–Ó- -اد اÙل- -ي
السضيد خالدي عبد القادر لدى افتتاح ا◊فل

...و إإششادة بدور إلعمال وتكر Ëللمتقاعدين بسشطيف

سسطيف :نورالدين بوطغان
اح -تضض -نت دار ال -ث -ق -اف ه -واري ب -وم -دي-ن
Ãدي-ن-ة سض-ط-ي-ف ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسض-م-ي-ة التي
أاشضرفت عليها السضلطات اÙلية ،بقيادة وا‹
ال -و’ي -ة ن -اصض -ر م-عسض-ك-ري ،وب-حضض-ور ‡ث-ل-ي

ع -اد أل -دك -ت -ور شس Ó-ب -ي ع-م-ار م-ن
ج-ام-عة  20أوت  55بسس-ك-يكدة إأ¤
ت -اري -خ ت -أام -ي -م أÙروق -ات أŸن -ع -رج
أ◊اسس - -م ‘ ف - -رضس ألسس - -ي- -ادة ع- -ل- -ى
ألÌوأت قائ Óلـ«ألشسعب»  « :يوم 24
فيفري  1971أعلن ألرئيسس ألرأحل
ه-وأري ب-وم-دي-ن م-ن ح-اسس-ي مسس-عود
عن تأاميم أÙروقات أسستكما’ Ÿسسار
ط- -وي -ل م -ن أŸف -اوضس -ات ” ألشس -روع
فيها سسنة  1967من أجل أسسÎجاع
ألÌوأت أل-وط-ن-ي-ة سس-ي-م-ا م-ن خÓ-ل
أسسÎج -اع ف -وأئ-د ألشس-رك-ات أل-كÈى
أŸت-ع-ددة أ÷نسس-ي-ات م-ثل ““بريتيشس
ب- -يÎول- -ي- -وم““ و ““أيسس- -و““ و ““شس- -ال““ أو
““موبيل““ با÷زأئر وتبعها أمر وقع ‘
 11أب -ري -ل  1971بصس-دور أل-ق-ان-ون
’سس - -اسس- -ي ح- -ول أÙروق- -ات أل- -ذي
أ أ
’ط -ار أل -ذي م -ن
ي- -ح- -دد ب- -ال- -ت -ا‹ أ إ
أŸف- -روضس أن ي- -ج- -ري ف- -ي- -ه -ا نشس -اط
’جنبية ‘ ›ال ألبحث
ألشسركات أ أ
عن أÙروقات و أسستغÓلها““.

سسكيكدة :خالد العيفة
Ãوجب ه- - -ذا ال - -ق - -رار ا’سضÎات - -ي - -ج - -ي
أاصضبحت ا÷زائر –وز على  51باŸائة من
أاسض-ه-م الشض-رك-ات اŸك-ت-ت-ب-ة ال-ف-رنسض-ي-ة ال-ت-ي
ت- -ع- -م- -ل ‘ ا÷ن- -وب م- -ث- -ل ““سض- -ي أاف ب -ي ا«
و«بيÎوبار““ و ““أاسس أان بي ا« و ““كوباراكسس““
وغÒها““.
والقرار حسضب عمار شضÓبي““،كان صضائبا
أاعاد ا◊ق إا ¤أاصضحابه اأ’صضلي‡ Úا جعل
صض- -ح- -ي -ف -ة ““ل -وم -ون -د““ ت -ك -تب إاث -ر ذلك ““إان
ا÷زائر أاصضبحت حاملة لواء الدول البÎولية
ال -ت -ي ت -ري -د ال -ت -ح-رر م-ن وصض-اي-ة الشض-رك-ات
’ج -ن -ب -ي -ة م -ن -ط -ل -ق -ة ‘ سض -ب -اق ’سضÎج-اع
اأ
ث- -روات -ه -ا ،ح -يث “ضض -ي ‘ ال -ط -ل -ي -ع -ة اآ’ن
للوصضول إا ¤هذا الهدف““ ،وبالفعل فقد حذا
حذو ا÷زائر ‘ قرار تأاميم اÙروقات كل
من العراق عام  1972وليبيا عام .““1973
أاوضضح شضÓبي أان““ قرار  24فيفري 1971
ال -ق-اضض-ي ب-ت-أام-ي-م اÙروق-ات جسض-د رغ-ب-ة
بÓدنا ‘ مواصضلة مسضار اسضÎجاع السضيادة
الوطنية بحيث أاصضبحت سضيدة على ثرواتها
ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة .إان-ه ب-ال-ت-أاك-ي-د ح-دث وط-ن-ي ل-ه
ان-ع-ك-اسض-ات-ه ال-دول-ي-ة ع-ل-ى الصض-ناعة العاŸية
والتجارة الدولية للمحروقات .كما يتسضنى لنا
مÓحظته اليوم لقد شضهد قطاع اÙروقات
بفضضل ا◊ركية الناجمة عن هذه القرارت
الهامة ‰وا ملموسضا سضاهم بصضفة مباشضرة ‘
“ويل برامج ا’سضتثمار الوطنية Ãا يخدم
كافة اŸواطن Úوكذا مكانة ا÷زائر على
اŸسضتوى الدو‹““..
’سضتاذ ‘ سضرده للحدث قائ«:Ó
وواصضل ا أ
Áكننا فع Óأان نÓحظ اليوم إا ¤أاي مدى
سض -م -ح ارت -ف -اع ان -ت -اج اÙروق -ات السض -ائ-ل-ة
’رب -ع Úسض -ن -ة اŸاضض -ي -ة
وال- -غ- -ازي- -ة خ Ó-ل ا أ
با’سضتمرار خÓل العشضرية اأ’خÒة ‘ تلبية
ط -لب م -ت -زاي -د ع-ل-ى ﬂت-ل-ف أان-واع ال-ط-اق-ة
بصضفة أاولوية ومرضضية على مسضتوى السضوق
اÙلية وتصضدير كميات معتÈة من الغاز
والنفط واŸنتجات اŸكررة .وبالفعل إانه ‘
إاطار روح  24فيفري ونظرا ’عتماد سضياسضة
ح -ك -ي -م -ة “ك -ن -ن -ا ب -فضض-ل ع-ائ-دات تصض-دي-ر
اÙروقات من ا◊فاظ على سضيادة القرار
الوطني خاصضة من خÓل التقليصس ا’قصضي
ل -ل -دي -ون اÿارج -ي-ة ل-ل-بÓ-د وإانشض-اء صض-ن-دوق
لضض-ب-ط ال-ع-ائ-دات يضض-م-ن “وي-ل مشض-اري-ع-ن-ا
التنموية لقد قطع قطاع اÙروقات الذي
هو ثمرة اسضتغÓل أامثل Ÿواردنا من طرف
نسض- -اء ورج- -ال أاك- -ف- -اء م- -ل- -ت- -زم Úب- -خ- -دم -ة
اŸصض-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن-ذ سض-نة  1971شضوطا
ك-بÒا سض-م-ح Ãضض-اع-ف-ة إان-ت-اج ال-ن-ف-ط وب-ل-وغ
مسضتويات عاŸية بالنسضبة إ’نتاج الغاز““.
أاصضبحت ا÷زائر من الدول الرائدة ‘
الصض-ن-اع-ة ال-بÎول-ي-ة وال-غ-ازي-ة وم-ن ال-فاعلÚ
’سض -اسض -ي ‘ Úالسض -وق ل-ه-ا مصض-ان-ع م-ع-ا÷ة
اأ
و–ويل النفط والغاز بالعشضرات  .تضضاعف
طول شضبكة النقل ع Èالقنوات ب 15مرة و”

ت - -ك - -وي- -ن عشض- -رات اآ’’ف م- -ن ال- -ت- -ق- -ن- -يÚ
واŸهندسض Úواإ’طارات و” إانشضاء عشضرات
اآ’’ف من مناصضب الشضغل الدائمة .
وع-ن السض-وق ال-ن-ف-ط-ي-ة ي-رى اأ’سض-ت-اذ أان-ها
““عرفت –و’ت عميقة منذ بداية القرن ال
 21حيث “يزت الفÎة  2003-2000بأاسضعار
مسضتقرة ضضمن إاطار  28-22دو’ر/للÈميل
الذي حددته أاوبيك على إاثر انهيار اأ’سضعار
سضنة .1998
إا’ أان ارت -ف -اع ال -ط -لب ل -لصض Úم -ق -رون-ا
بنضضوب ا’حتياطات العاŸية على غرار بحر
الشضمال والضضعف الكب ÒلÓسضتثمارات خÓل
عشضرية ( 1990بسضبب ضضعف أاسضعار النفط
خ Ó-ل ت -لك ال -عشض-ري-ة) ‘ ›م-وع السض-لسض-ل-ة
البÎولية وكذا إارادة أاوبيك ‘ حماية مصضالح
بلدانها اأ’عضضاء ،كانت من اأ’سضباب التي
أادت إا ¤ارتفاع اأ’سضعار خÓل فÎة -2004
 2008حيث تعدت اأ’سضعار عتبة  100دو’ر
ل -لÈم -ي -ل دون أان ت -ؤوث -ر ف -ع -ل -ي -ا ع-ل-ى ال-ن-م-و
ا’قتصضادي العاŸي وموازاة مع ذلك شضهدنا
Óسض- -واق اŸال- -ي -ة اÿاصض -ة
ت- -ط- -ورا ك- -بÒا ل - -أ
للبÎول واŸنتجات النفطية بحجم معامÓت
م -ال -ي -ة ق-درت ب-ح-وا‹  35م- -رة أاك Èم- -ن
اŸعامÓت اŸادية.
عرف النفط سضنة  2008تغÒات كبÒة ‘
اأ’سضعار  ⁄يسضبق لها أان سضجلت وذلك راجع
بشضكل أاسضاسضي إا ¤مضضاربة اأ’سضواق اŸالية
وم -ن ال -واضض -ح أان اأ’سض -واق اŸال -ي -ة ل -ل-ن-ف-ط
واŸنطق اŸا‹ للفاعل Úالذين ينشضطونها
تنطوي على أاخطار يتعذر التحكم فيها وأان
مسضالة سضعر البÎول واÿدمات بشضكل عام
ت -ؤودي إا ¤إاشض-ك-ال-ي-ة ضض-ب-ط اأ’سض-واق اŸال-ي-ة
التي تتغذى من اŸضضاربة و’ تشضجع على
ا’سضتثمار.
إان ا÷زائر ومن خÓل أاوبيك سضتواصضل
ال -نضض -ال م -ن أاج -ل اسض -ت -ق -رار وب -ق-اء أاسض-ع-ار
ال -بÎول ‘ مسض -ت -وي -ات تشض -ج-ع اسض-ت-ث-م-ارات
اإ’نتاج التي أاضضحت أاك Ìكلفة مع نضضوب
ا’حتياطات اŸوجودة إاننا نعتقد بأان مؤوشضرا
Óسض-ع-ار وح-ده ال-ك-ف-ي-ل ب-تشض-جيع
مسض-ت-دÁا ل -أ
اسض -ت -ث -م -ارات ال -ن -م -و و‘ ظ -ل وضض -ع-ي-ة غÒ
واضضحة فيما يخصس توقعات أاسضعار البÎول
فإان البلدان اŸصضدرة تواجه عدم اسضتقرار
مداخيلها التصضديرية ‡ا يجعل عملية تنفيذ
سضياسضة ميزانية متوازنة صضعبة للغاية““.
و أاكد الدكتور““ أان اأ’مر يتطلب ضضرورة
تنويع ا’قتصضاد الوطني واÿروج من التبعية
ل -ل -م -ح -روق -ات ،م -ن خ Ó-ل ا’ع -ت -م -اد ع-ل-ى
ق- -ط- -اع- -ات أاخ -رى ك -الصض -ن -اع -ة وال -ف Ó-ح -ة
والسضياحة كمصضادر ÿلق الÌوة ،فمن أاجل
التصضدي لتداعيات انخفاضس أاسضعار النفط
ي-جب ات-ب-اع سض-ي-اسض-ة ‰و اق-تصض-ادي ح-ك-ي-م-ة
وحازمة ‘ نفسس الوقت ،كما يجب التزام
الصض -رام -ة اŸط -ل -وب -ة والضض-روري-ة ‘ تسض-يÒ
اŸوارد العمومية وترشضيد خياراتنا اŸالية““.
وأاضض- -اف ““أان ت- -أاك- -ي- -د ضض- -رورة ال- -ت- -ن -وي -ع
ا’قتصضادي يعكسس عزم الدولة الثابت على
اŸضضي قدما وبسضرعة ‘ التغيÒات الهيكلية
’قتصضادنا من أاجل الدخول بحظوظ أاقوى
إا ¤السض -وق ال -ع -اŸي -ة وع -ل -ى اŸؤوسضسض-ات أان
تكون ““‘ طليعة قوتنا الضضاربة ‘ معركة
ا’قتصضاد الوطني““ ،كما أانها مطالبة ““بتطوير
ق -درات -ه -ا ع -ل -ى اإ’ب -داع وا’ب -ت -ك-ار وت-رق-ي-ة
ا÷ودة وال -ن -ج-اع-ة““ ،وع-ل-ى ال-دول-ة أان ت-ك-ون
ع - -ل - -ى وع - -ي ب- -ال- -ت- -ذب- -ذب ال- -دوري لسض- -وق
اÙروق-ات ال-دول-ي-ة Ÿواج-ه-ة ان-ه-ي-ار سض-عر
ال -ن -ف -ط ال-ف-ادح ال-ذي ق-ارب  70ب-اŸائ-ة ‘
غضضون سضنت Úأاو أاقل““.

»æWh

السسبت  2٥فيفري  2017م
الموافق لـ  2٨جمادى األولى  143٨هـ

دعا إا ¤اŸشصاركة بقوة خÓل زيارة تيزي وزو

بدوي :ا’نتخابات اŸقبلة فرصصة لقطع
الطريق أامام اŸنتقدين واŸغرضصÚ
Óمن تفتح –قيقا حول طلبة الصصيدلة
اŸديرية العامة ل أ

دعا وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية نور الدين بدوي من تيزي
وزو اŸواطن””Úإا ¤اŸشصاركة بقوة ‘
الن -ت -خ -اب -ات ال-تشص-ري-ع-ي-ة ال-ق-ادم-ة
ل- - - -ق - - -ط - - -ع ال - - -ط - - -ري - - -ق أام - - -ام م - - -ن
أاسص- -م- -اه- -م””ب- -اŸن -ت -ق -دي -ن وأاصص -ح -اب
ا◊م Ó-ت اŸغ -رضص -ة ع -ل -ى ا÷زائ -ر،
وق - -ال””ه - -ذا ع - -رسس ا÷زائ - -ر وه- -ي
ف-رصص-ة ل-ل-مواطن للمشصاركة لتجاوز
ال -ف-رصص-ة ع-ل-ى اŸغ-رضص ÚواŸن-اوئÚ
للحفاظ على أامن واسصتقرار ا÷زائر
ال- - -ت- - -ي ه- - -ي أاك Èم- - -ن م - -ث - -ل ه - -ذه
التعليقات..

تيزي وزو..ز /كمال

أاكد نور الدين بدوي على هامشس زيارة
العمل والتفقد التي قادته أامسس إا ¤ولية
ت- -ي- -زي وزو““أان ال- -ت- -ه -دي -دات اإلره -اب -ي -ة
وال -ظ -روف السس -ت -ث -ن -ائ -ي-ة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا
اŸن -ط -ق -ة ودول ا÷وار ق -د “سس ب-ك-ي-ان
ا÷زائ-ر وأام-ن-ه-ا واسس-ت-ق-راره-ا ال-داخ-لي،
وكي ندافع عليها وعلى أامنها ووحدتها
الÎابية على كل مواطن أان يع Èعن رأايه
النتخابي بكل حرية ودÁقراطية لرفع
ال -ت -ح -دي اŸف-روضس ،ألن ع-ن-دن-ا وسس-ي-ل-ة
مناسسبة ووحيدة هي النتخابات للتعبÒ
ع- -ن ه- -ذه ال- -ق- -وة م -ن أاج -ل ال -دف -اع ع -ن
ا÷زائر.
ك -م -ا اع-ت Èب-دوي““أان ال-دول-ة مصس-م-م-ة
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى اŸن-ج-زات الق-تصس-ادي-ة
ومسس-ار ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ذي ان-ط-ل-قت ف-ي-ه ع-ن
ط-ري-ق مشس-روع اŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ال-تي

وأاشسار ‘ هذا الصسدد ““أان الدولة تبذل
›هودات كبÒة للحفاظ على اŸكاسسب
اÙق -ق -ة وم -واصس -ل -ة مشس -اري -ع ال -ت-ن-م-ي-ة
اÙل- -ي- -ة ،م- -ع ت -أاك -ي -ده ب -اŸن -اسس -ب -ة ““أان
السسلطات العمومية تعمل جاهدة لتشسجيع
السستثمار وكل اإلرادات القوية ‘ ›ال
السس -ت -ث -م -ار اÿاصس اŸن -ت -ج ل -لÌوة ع -ن
ط -ري-ق ال-دع-م الÓ-زم ك-اŸراف-ق-ة وت-وفÒ
العقار الصسناعي.

مكنت ا÷زائر من اسستعادة اسستقرارها
وع -اف -ي -ت -ه -ا ب-فضس-ل ال-تضس-ح-ي-ات ا÷سس-ام
ıت -ل -ف األج -ه -زة األم -ن -ي-ة وه-ي صس-ف-ة
طويت بغ Òرجعة.
‘ الشسق القتصسادي وملف السستثمار
اÙل -ي ب -ولي -ة ت -ي -زي وزو ،ت -ع-ه-د وزي-ر
ال -داخ -ل -ي-ة Ãواصس-ل-ة ›ه-ودات ال-ت-ن-م-ي-ة
وال -ع -م -ل ع -ل -ى رف -ع ك -ل ال -ع -راق -ي -ل ع -ن
اŸشساريع اŸعطلة مؤوكدا بالقول““إان كل
اŸشساريع ا›ÈŸة ل‚Óاز ‘ اıطط
اÿم -اسس -ي ال -ق -ادم ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
سستجسسد ‘ اŸيدان ،نافيا وجود تراجع
‘ إا‚از الÈام - - -ج اŸسس - - -ط- - -رة بسس- - -بب
الضس - -ائ - -ق - -ة اŸال - -ي - -ة وت- -راج- -ع أاسس- -ع- -ار
اÙروق -ات ،ب -اŸق -اب -ل اع -ت Èم -ظ-اه-ر
وع -م -ل -ي-ات ال-ع-رق-ل-ة والعÎاضس-ات ال-ت-ي
يقوم بها مواطنون ‘ Œسسيد مشساريع
عمومية ومنها مشسروع اŸنطقة الصسناعية
لتيزي وزو التي تÎبع على مسساحة 327
هكتار قد يؤوثر سسلبا على القطاع..

...و فتح –قيق حول ““تعنيف““ طلبة
الصصيدلة من طرف الشصرطة
Óمن الوطني
فتحت اŸديرية العامة ل أ
ب -أام -ر م -ن وزارة ال -داخ-ل-ي-ة و ا÷م-اع-ات
اÙل- -ي- -ة –ق- -ي- -ق- -ا ح- -ول ““ال- -ت -ع -ن -ي -ف““
اŸفÎضس األرب - -ع - -اء اŸاضس- -ي ل- -ط- -ل- -ب- -ة
الصسيدلة من طرف عناصسر األمن خÓل
قيامهم بتجمع احتجاجي ،حسسبما ذكره
وزير الداخلية نور الدين بدوي.
وأاوضسح بدوي ‘ ندوة صسحفية عقدها
مسساء أامسس على هامشس زيارة عمل قادته
إا ¤ولية تيزي وزو ‘ جواب على سسؤوال
صسحفي حول هذا ““التعنيف““ أان ““اŸديرية
Óمن الوطني أامرت بفتح –قيق
العامة ل أ
حول هذه القضسية ألننا ‘ دولة قانون““.
وذكر الوزير بأانه ” اسستقبال ‡ثلي
طلبة الصسيدلة من طرف الوزير األول عبد
اŸالك سسÓل واتفق الطرفان على ““جملة
من التوصسيات سستعكف ا◊كومة ووزارة
ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ع-ل-ى
Œسسيدها ميدانيا.

أاشصرف على افتتاح الطبعة الـ 14لعيد ا◊مضصيات بتيبازة

شصلغوم :تربية اŸائيات البديل اأ’مثل لنقصص الÌوة السصمكية
’ يعقل تناول منتوجات فÓحية بأاسصعار منخفضصة على مدار السصنة

أاّك -د وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة و ال -ت -ن-م-ي-ة
ال -ري -ف -ي -ة و الصص -ي -د ال -ب -ح -ري ع-ب-د
السصÓ- -م شص- -ل- -غ- -وم م -ن ت -ي -ب -ازة ،أاّول
أامسس ،أان مشص- -اري -ع ت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات
لم -ث -ل
ب- -ا÷زائ -ر ت -ع -ت Èال -ب -دي -ل ا أ
ل -ظ -اه -رة ن -قصس الÌوة السص -م -ك -ي-ة
لب- -يضس اŸت -وسص -ط ال -ذي
ب- -ال- -ب- -ح- -ر ا أ
تسصتغلّه  24دولة ﬁيطة به حاليا
ب- -ح- -يث ل ت -ت -ج -اوز حصص -ة ا÷زائ -ر
حدود  100أالف طن سصنويا.

تيبازة :عÓء ملزي
‘ ذات السسياق فقد أاشسار الوزير ا ¤أانّ
ح-اج-ي-ات اŸسس-ت-ه-لك ا÷زائ-ري ارت-ف-عت
ول Áك-ن ت-ل-ب-ي-ت-ه-ا اع-ت-م-ادا ع-ل-ى الصس-ي-د
البحري التقليدي بالنظر إاﬁ ¤دودية
الكمية اŸتاحة ،ومن ثمّ وجب السستثمار
ا÷دي ‘ مشساريع تربية اŸائيات التي
شس -ه -دت خ Ó-ل السس-ن-وات األخÒة ت-ط-ورا
م-ل-ح-وظ-ا ب-ح-يث ت-وج-د  6مشس-اري-ع منها
بولية تيبازة ‘ طور اإلنشساء و التطوير
كما تشسهد عّدة وليات أاخرى كالشسلف
وبومرداسس وغÒها مشساريع ‡اثلة يسسعى
م -ن خÓ-ل-ه-ا ال-ق-ط-اع اÿاصس Ÿضس-اع-ف-ة
م- -ن- -ت- -وج السس- -مك وج- -ع- -ل- -ه ‘ م- -ت- -ن -اول
ا÷زائري Úبفعل زيادة العرضس وخفضس
األسسعار.
وعن اسسÎاتيجية القطاع لتطوير شسعبة
ا◊مضسيات الواعدة ببÓدنا أاشسار شسلغوم
إا ¤أاّن الوزارة تعتمد حاليا على سسياسسة
التكثيف ıتلف الشسعب الفÓحية والتي
من بينها شسعبة ا◊مضسيات إال أاّنه يجب
انتقاء األراضسي و اŸسساحات التي تناسسب

كّل شسعبة مع احÎام اŸسسار التقني ‘
عملية اإلنتاج.
وتشس -ه -د ع ّ-دة ولي-ات سس-اح-ل-ي-ة ح-ال-ي-ا
برامج واعدة ‘ هذا اÛال تنبني ‘
›ملها على ﬁورين يعنى أاولهما بدعم
الصسناعات التحويلية فيما يتعلق اÙور
ال- -ث- -ا Êب- -ال- -ت- -ف- -ك Òا÷دي ‘ ت- -خ- -ط -ي
ال -ع-راق-ي-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي –ول دون ب-ل-وغ
مرحلة التصسدير.
وقال الوزير بخصسوصس هذه النقطة إاّنه
 ⁄يعد مقبول على اإلطÓق ‘ الوقت
الراهن تسسجيل عجز ‘ إانتاج ا◊مضسيات
إا ¤درجة اŸرور إا ¤مرحلة السستÒاد
أاحيانا “اشسيا و ا◊اجة اŸعّبر عنها ،إال
أاّن ب -ال -نسس -ب -ة لشس -ع-ب-ة ا◊ب-وب ف-إاّن األم-ر
ي-ق-تضس-ي ت-وف-ر مسس-اح-ات شس-اسس-ع-ة Ãع-ي-ة
تسساقط منتظم Ÿياه األمطار مع اللتزام
ب -احÎام اŸسس -ار ال -ت -ق -ن -ي ل-ه-ذه الشس-ع-ب-ة
بحيث أاّنه ل Áكن العتماد على السسقي
اÙوري Ÿسس -اح -ات شس-اسس-ع-ة ‡ا ي-رف-ع
من تكاليف اإلنتاج إا ¤حدود ل تطاق .
و‘ ح -ال ت -وف-ر ه-ذه اŸع-ط-ي-ات ف-إاّن-ه
Áك - -ن إان- -ت- -اج أاك Ìم- -ن  10م Ó-ي Úط-ن
بالصسحراء ا÷زائرية التي ل تزال تعاÊ

حاليا من مشسكلة اŸياه باسستثناء بعضس
اŸن- - -اط- - -ق اÙدودة ب- - -ولي- - -ت- - -ي أادرار
وغرداية ،وما يؤوّكد هذه الفرضسية تعّرضس
م -ن -اط -ق شس-اسس-ع-ة م-ن ا◊ق-ول اŸزروع-ة
ب -ا◊ب -وب ب -ولي-ة ت-ي-ارت ال-ع-ام اŸنصس-رم
ل -ك -ارث -ة ط -ب -ي -ع-ي-ة ن-اج-م-ة ع-ن اسس-ت-م-رار
ظاهرة ا÷فاف لفÎة طويلة نسسبيا.
وع -ن قضس -ي -ة ال -ت-ه-اب األسس-ع-ار ل-ب-عضس
اŸنتجات الفÓحية ،أاشسار وزير القطاع
إا ¤ك -ون م -ع -ظ -م اŸن -ت -ج -ات ال -فÓ-ح-ي-ة
اŸت- -داول- -ة ح- -ال- -ي- -ا ت- -ن- -ت- -ج ب- -اŸن- -اط- -ق
الصس -ح -راوي -ة ب -ت -ك -ال-ي-ف ب-اه-ظ-ة تضس-اف
لتكاليف نقلها إا ¤اŸناطق الشسمالية ‡ا
يسسهم ‘ الرفع من أاسسعارها ناهيك عن
كونها غ Òموسسمية ،مؤوّكدا على أاّنه ل
ي- -ع -ق -ل حسسب ق -وان Úال -ط -ب -ي -ع -ة ت -ن -اول
منتجات فÓحية على مدار السسنة بأاسسعار
م-ن-خ-فضس-ة وإا‰ا ت-ب-ق-ى األسس-ع-ار م-رتبطة
دوم -ا ب-قضس-ي-ة ال-ع-رضس وال-ط-لب وط-ب-ي-ع-ة
اŸوسسم.
Œدر اإلشس- -ارة إا ¤أاّن وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة
والتنمية الريفية والصسيد البحري كان قد
أاشسرف على افتتاح فعاليات الطبعة الـ14
ل -ع -ي -د ا◊مضس -ي -ات ب -ولي -ة ت -ي-ب-ازة وأا ّك-د
Ãسس-ت-ث-م-رة ت-رب-ي-ة ال-ب-ق-ر ا◊لوب بسسيدي
راشس -د ع -ل -ى ضس-رورة ت-رق-ي-ة اŸن-ت-وج م-ن
حيث التوظيب والتعليب –ضسÒا للمرور
إا ¤م- -رح- -ل- -ة ال -تصس -دي -ر م -ع Œنب دع -م
اسس- - -ت- - -ث- - -م- - -ارات ‘ ال- - -ق- - -ط- - -اع خ- - -ارج
اإلسسÎاتيجية الوطنية اŸعتمدة ،كما عبّر
Ãشستلة اÿضسروات اÿاصسة بأاحمر العÚ
عن التطور اŸلحوظ الذي شسهدته الولية
‘ ›ال زراعة اÿضسر واعت Èمشسروع
ت -رب -ي -ة اŸائ -ي-ات ب-ع Úت-ق-ورايت إاضس-اف-ة
هامة Ÿسسار ترقية إانتاج السسمك ببÓدنا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل اسصتقباله ›اهدي فيدرالية جبهة التحرير

زيتو Êيجّدد اهتمام الدولة ا÷زائرية بفئة
اÛاهدين و ذوي ا◊قوق

ج -دد وزي -ر اÛاه -دي -ن ،ال -ط -يب
زي- -ت -و ،Êأاول أامسس ،ت -أاك -ي -ده ع -ل -ى
له- -ت- -م- -ام ال- -ذي ت- -ول- -ي -ه ال -دول -ة
ا إ
ا÷زائ -ري-ة ل-ف-ئ-ة اÛاه-دي-ن وذوي
ا◊قوق ،داعيا إاياهم للمسصاهمة ‘
ا◊فاظ على الذاكرة الوطنية من
خÓ-ل ك-ت-اب-ة م-ذك-رات-ه-م وتسص-ج-يل
شصهاداتهم التاريخية.
خ Ó-ل اسس -ت-ق-ب-ال-ه ل-وف-د م-ن ›اه-دي
فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسسا
اŸقيم Úبهذه األخÒة ،اأكد السسيد زيتوÊ
ع- -ل- -ى اإله- -ت- -م- -ام ال- -ذي ت -ول -ي -ه ال -دول -ة
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن وذوي ا◊ق-وق ““ب-ت-وج-يهات
سسامية من رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
العزيز بوتفليقة““ ،مذكرا باإلجراءات التي
اعتمدتها الوزارة ‘ هذا الŒاه ،حسسب
ما أافاد به بيان للوزارة.
و‘ هذا اإلطار ،قدم الوزير ›موعة
م-ن ال-ت-وضس-ي-ح-ات ب-خصس-وصس النشسغالت
التي طرحها الوفد ،مÈزا سسهر القطاع
ع -ل -ى ال -ت -ك -ف -ل ب -ه-ا ““‘ إاط-ار ال-نصس-وصس
ال-تشس-ري-ع-ي-ة وال-ت-نظيمية السسارية““ ،ليدعو

اÛاهدين للمسساهمة ‘ ا÷هود الذي
تقوم به الوزراة للحفاظ على الذاكرة من
خÓ- -ل ك- -ت- -اب- -ة م- -ذك- -رات- -ه- -م وتسس -ج -ي -ل
شسهاداتهم التاريخية.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه -م ،أاك -د وف -د ›اه -دي
فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسسا
““ت-ع-ل-ق-ه-م ب-ب-ل-ده-م واسس-ت-ع-داده-م ال-دائ-م
ل -ل -دف -اع ع -ن مصس -ا◊ه““ ،ك -م -ا اغ -ت -ن -م-وا
اŸناسسبة لتثم Úالإجراءات التي بادرت
ب -ه -ا ال -وزارة ل -ف -ائ -دة اÛاه-دي-ن وذوي
ا◊قوق.

إاعتÈتها ولية تضصامنية بامتياز

مسصلم تبدي ارتياحها للتقدم اÙقق بالبويرة
عÈت ،أاول أامسس ،وزي- -رة ال -تضص -ام -ن
لسص-رة وقضص-اي-ا اŸرأاة م-ون-ية
ال-وط-ن-ي وا أ
مسص- -ل- -م سص- -ي ع- -ام- -ر ،م- -ن ال -ب -وي -رة ع -ن
””ارت -ي -اح -ه -ا ل -ل -ت -ق-دم و ال-ت-حسص-ن ال-ذي
يسص-ج-ل-ه ال-ق-ط-اع ب-ال-ولي-ة”” ،ق-ائ-لة«:أانا
ج-د م-رت-اح-ة ل-ل-ت-ق-دم و ال-ت-حسصن الذي
تعرف ولية البويرة والتي أاسصتطيع أان
أاقول أانها ولية تضصامنية بامتياز حيث
اŸسص- -ؤوول- -ون اÙل- -ي -ون ي -ن -ف -ذون ك -اف -ة
ال-ت-وج-ي-ه-ات و ب-رام-ج ا◊ك-ومة للتكفل
ا÷ي -د ب -الشص -رائ -ح ال -هشص -ة ل -ل -م -ج -ت-م-ع””
حسصب م- -ا صص- -رحت ب- -ه السص -ي -دة مسص -ل -م
خ Ó- -ل ل - -ق - -اء ل - -ه- -ا م- -ع اÛت- -م- -ع اŸدÊ
وا◊رك -ة ا÷م -ع-وي-ة ال-ذي اح-تضص-ن-ت-ه
دار الثقافة علي زعموم باŸدينة.
أاضسافت الوزيرة أانه ““يتوجب أان ينعكسس
ه- -ذا ال- -ت- -حسس- -ن و ال- -ت- -ق- -دم ع- -ل- -ى ال -ف -ئ -ات
الجتماعية الضسعيفة .وسسنواصسل العمل معا
ب-ج-د ل-ل-وصس-ول إا ¤ت-ل-ب-ي-ة ج-م-ي-ع النشس-غ-الت
Óشسخاصس ذوي اإلعاقة أاو كبار السسن““.
ل أ
وأاوضسحت ‘ هذا الشسأان أانها بصسدد إاعداد
دراسسة رفقة عدد من الوزارات على غرار
ال -ع -م -ل والضس -م-ان الج-ت-م-اع-ي ““ل-ل-ب-حث ع-ن
وسسيلة Ÿسساعدة ذوي الحتياجات اÿاصسة
Óدوية والعÓجات اÿاصسة
لتعويضس أافضسل ل أ
بهم““.
«نحن ندرسس هذا اŸلف مع وزارة العمل
والضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي““ أاج-ابت ال-وزي-رة ع-لى
انشس -غ -ال أاث -اره مسس -ؤوول ج -م -ع -ي-ة اŸك-ف-وفÚ
بالبويرة ““إارادة““.

وبعد أان زارت العديد من الهياكل التابعة
للقطاع ‘ البويرة و ع Úبسسام انتهزت السسيدة
مسسلم الفرصسة لÓسستماع والرد على الكث Òمن
األسسئلة من كبار السسن واŸعوق ‘ Úولية
ال -ب -وي -رة ‡ن حضس -روا ه -ذا الج-ت-م-اع ال-ذي
أاشسرفت فيه على توزيع قرارات السستفادة من
مشس -اري -ع ال -وك -ال -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسس-ي Òال-ق-رضس
اŸصسغر.
و‘ إاط- -ار سس- -ي- -اسس- -ة م- -ك- -اف- -ح- -ة ال- -ف -ق -ر
والسستبعاد الجتماعي وزعت الوزيرة كذلك
م-واد ل-ل-خ-ي-اط-ة ول-ل-ف-خار ولصسناعة ا◊لويات
لصس - -ال - -ح اŸرأاة اŸاك - -ث- -ة ‘ ال- -ب- -يت واŸرأاة
الريفية إا ¤جانب كراسسي متحركة ودراجات
ن -اري -ة ل -ذوي اإلع -اق -ة خ Ó-ل ح -ف-ل أاق-ي-م ‘
القاعة الكÈى لدار الثقافة علي زعموم حيث
زارت الوزيرة معرضسا نظمته الوكالة الوطنية
لتسسي Òالقرضس اŸصسغر ﬂصسصس ıتلف
اŸشساريع التي “ولها الوكالة.

خÓل تنصصيب مداومات وهران وتلمسصان

دربال :بذل اŸزيد من ا÷هد وا’لتزام بالقانون
قام رئيسس الهيئة العليا
اŸسس- - -ت- - -ق- - -ل- - -ة Ÿراق - -ب - -ة
اإلن-ت-خ-اب-ات ،ع-ب-د الوهاب
درب- -ال ،أاول أامسس ،ب -زي -ارة
إا ¤تلمسسان ‘ إاطار جولة
ت -ف -ق -دي -ة وت -ف -ت -يشس -ي-ة إاث-ر
اإلنتهاء من عملية تنصسيب
مداومات هذه الهيئة عÈ
وليات الوطن و‘ اÿارج.
وك -ان درب -ال ق -د ب -اشس -ر
ج - -ول - -ت - -ه ال - -ت - -ف- -ق- -دي- -ة و
ال -ت -ف -ت -يشس -ي-ة ال-ب-ارح-ة إا ¤ولي-ة وه-ران ق-ب-ل
الذهاب إا ¤تلمسسان ،لينتقل بعدها يوم األحد
إا ¤شسرق البÓد ( عنابة وقسسنطينة) ‘ انتظار
زيارة بعضس وليات ا÷نوب والوسسط لحقا،
حسسب ما أافاد به بيان لهذه للهيئة.
وق- -د وق- -ف ذات اŸسس- -ؤوول رف- -ق -ة ال -وف -د
اŸرافق له على ““مدى التزام مداومتي وهران
وت-ل-مسس-ان ب-ت-وج-ي-ه-ات وب-رن-امج رئاسسة الهيئة
سسيما زيارة البلديات ومتابعة عملية ضسبط
القوائم النتخابية““ ،يضسيف ذات اŸصسدر.
وباŸناسسبة ،وبعد زيارته Ÿديرية التنظيم

والشس- - -ؤوون ال - -ع - -ام - -ة Ãق - -ر
ال -ولي -ة ،زار رئ -يسس ال -ه -ي-ئ-ة
ال- -ع -ل -ي -ا ب -ل -دي -ت -ي ت -ل -مسس -ان
واŸنصس- - -ورة ،ح- - -يث ت- - -اب - -ع
ب«اه -ت -م -ام ك -ب Òال -ظ -روف
التي “ت فيها عملية تطهÒ
القوائم اإلنتخابية من خÓل
التسسجيل والشسطب““.
أام -ا ب -ولي-ة وه-ران ،ف-ق-د
زار السس -ي -د درب -ال مصس -ل -ح-ة
ت-ط-ه Òال-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة
ببلدية وهران ومديرية التنظيم بالولية ،حيث
وق -ف ك -م-ا أاشس-ار ذات اŸصس-در ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة
سسحب اسستمارات الÎشسيح إلنتخابات الرابع
ماي القادم.
وع Èع - - -ن ارت - - -ي- - -اح- - -ه ل«لسس Òا◊سس- - -ن
Ÿداوم - -ات وه - -ران وت - -ل - -مسس - -ان““ ،أاي- -ن حث
م -ن -تسس -ب -ي ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا ل«ب-ذل اŸزي-د م-ن
ا÷ه -د واإلل -ت -زام ب -ال -ق -ان -ون إل‚اح اŸوع-د
اإلن -ت -خ-اب-ي ال-ق-ادم““ ،م-ن-وه-ا ‘ ذات ال-وقت،
ب-ال-ت-ف-ه-م وال-ت-ع-اون ال-ذي أاب-دت-ه كل األطراف
الشسريكة لهيئته و‘ مقدمتها اŸواطن.
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السصبت  25فيفري  2017م
الموافق لـ  28جمادى اأ’ولى  1438هـ

‘ أنتظار فتح أخرى قريبا ،بوضسياف:

مركزان جديدان لعÓج مرضضى السضرطان بتلمسضان وسضيدي بلعباسس
أعلن وزير ألصسحة وألسسكان وإأصسÓح
أŸسس-تشس-ف-ي-ات ع-ب-د أŸالك بوضسياف ،عن
ف- -ت- -ح م -رك -زي -ن ج -دي -دي -ن ‘ و’ي -ت -ي
تلمسسان وسسيدي بلعباسس Ÿعا÷ة مرضسى
ألسس -رط -ان ،ع -ل -ى أن ي -ت -م ف -ت -ح م -رأك-ز
’غوأط
أخرى أيضسا ‘ و’يات أدرأر ،أ أ
وتيزي وزو نهاية ألسسنة أ÷ارية ،جاء
ه -ذأ ‘ رد أل -وزي -ر ع -ل-ى سس-ؤوأل شس-ف-وي بـ
«م.شس.و» يوم أÿميسس.

اÛلسس الشسعبي الوطني :حياة كبياشس
أابرز بوضصياف ،أامسص اأ’ول ‘ ،رده على
سص- -ؤوال ط- -رح ع- -ل- -ى وزي -ر ال -ع -م -ل والضص -م -ان
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ‘ ،شص- -ق -ه الصص -ح -ي ،أاه -م -ي -ة
اإ’سصÎاتيجية الوطنية Ÿكافحة هذا اŸرضص
اÿب - - - -يث .واع- - - -ت Èأان اŸراك- - - -ز اÿاصص- - - -ة
Ãكافحته التي تتوافر عليها ا÷زائر ،مكسصبا

كبÒا للمنظومة الصصحية ا÷زائرية.
‘ ه- -ذا السص- -ي- -اق ،ق- -ال إان ل -ل -م -ريضص ك -ل
ا◊ري -ة ‘ اخ -ت -ي -ار م -ا ب Úال-ق-ط-اع Úال-ع-ام
واÿاصص لتلقي العÓج ،مشصÒا إا ¤أان مشصروع
قانون الصصحة ،سصيحدد هذه العÓقة التكاملية
ب Úال- -ق- -ط -اع ،Úمشص -ددا ““’ ن -رضص -ى –وي -ل
اŸرضص- -ى م- -ن اŸؤوسصسص- -ات ا’سص- -تشص- -ف- -ائ- -ي -ة

العمومية إا ¤اÿاصصة““.
كما اغتنم الفرصصة ليجيب على ا’نشصغال
اŸت-ع-ل-ق ب-ن-درة اأ’دوي-ة ،ال-ت-ي ن-ف-ى ب-وضصياف
وجودها .واعت Èأان ما تعرفه السصوق حاليا
عبارة عن تذبذب فحسصب ،سصيضصع لها حدا
ق -ري -ب -ا .ك -اشص -ف -ا ‘ ه -ذا اإ’ط -ار ع-ن دراسص-ة
جديدة ،تعمل حاليا على –ديد احتياجات
السصوق الوطنية من اأ’دوية ،سصتعطي نتائجها
سصنة .2018
فيما يتعلق بسصؤوال طرحته النائب سصمÒة
حد،
إابراهيمي ،دون انتماء ،حول مرضص التو ّ
أاكد بوضصياف على ضصرورة إاشصراك ﬂتلف
القطاعات اŸعنية وا÷هات الفاعلة إ’عداد
اıط -ط ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ك-ف-ل ب-ه-ذا اŸرضص،
م-ف-ي-دا ب-أان ÷ن-ة وط-ن-ي-ة م-ت-ع-ددة القطاعات
سص -تشص -ك -ل ل -ل -مسص -اه -م -ة ‘ إاع -داد اıط-ط
الوطني للتكفل باأ’طفال اŸصصاب Úبه –ت
إاشصراف وزارة الصصحة.

مرجعا رفضس بعضس ألطلبات إأ ¤صسدورها قبل تطبيق ألقانون

لوح :اسضتفادة  23٨امرأاة و ٥99طفل من أاموال صضندوق النفقة
’خ-ت-ام
أع -ل -ن وزي -ر أل -ع -دل ح-اف-ظ أ أ
ألطيب لوح با÷زأئر ،عن أسستفادة 238
أم -رأة و 599ط -ف -ل م-ن أم-وأل صس-ن-دوق
أل- -ن- -ف- -ق- -ة أÿاصس ب -ال -نسس -اء أŸط -ل -ق -ات
Óط -ف -ال ،م -ف -ي -دأ أن ك -ل
أ◊اضس- -ن- -ات ل  -أ
أل- -ط- -ل -ب -ات أŸسس -ت -وف -ي -ة ألشس -روط ي -ت -م
ألتكفل بها.
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أاوضصح لوح ‘ رده ،أامسص اأ’ول ،على سصؤوال
خÓل جلسصة علنية باÛلسص الشصعبي الوطني،
م -ت -ع -ل -ق بصص -ن -دوق ال -ن-ف-ق-ة ،أان-ه م-ن-ذ صص-دور
القانون ‘ يناير  ،2015صصدر عن ا÷هات
ال- -قضص- -ائ- -ي- -ة اıتصص- -ة ،إا ¤غ- -اي -ة ديسص -مÈ

اŸنصص -رم 594 ،أام- -ر و’ئ -ي م -ن ضص -م -ن 598
طلب ” ،قبول  306منها لدفع النفقة واسصتفاد
Ãوجبه  599طفل و 238امرأاة.

وأاضص -اف ‘ ه -ذا الصص -دد ،أان ال -ت -ق -ي-ي-م ”
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع وزارة ال-تضص-ام-ن ال-وط-ن-ي ال-تي
تتكفل مديريات النشصاط ا’جتماعي التابعة
لها بتنفيذ اأ’وامر القضصائية اÿاصصة بدفع
النفقة لفائدة هذه الشصريحة.
فيما يتعلق برفضص بعضص طلبات ا’سصتفادة
من أاموال الصصندوق ،أاوضصح بأان رفضص بعضص
الطلبات راجع إا ¤كون أاحكام النفقة اŸعنية
صصدرت قبل دخول القانون اŸتضصمن إانشصاء
صصندوق النفقة حيز التنفيذ.
وطمأان ‘ هذا الصصدد ،بأان كل اأ’حكام
القضصائية اŸتعلقة بدفع النفقة بعد صصدور
ال -ق -ان -ون وت -وف -رت ك -ل الشص -روط (ع -دم دف -ع
النفقة من قبل الطليق) ،يتم ا’سصتجابة لها
ويتكفل الصصندوق بكل النفقات.

الغازي :التكفل بتعويضس مصضاريف األدوية اŸضضادة للسضرطان

أفاد وزير ألعمل وألتشسغيل وألضسمان
أ’ج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي ﬁم- - -د أل- - -غ- - -ازي ،أن
ألصس - -ن - -دوق أل - -وط - -ن - -ي ل - -ل- -ت- -أام- -ي- -ن- -ات
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ““’ ت- -رب -ط -ه ع Ó-ق -ات
ت - -ع - -اق - -دي - -ة م - -ع أل - -ه - -ي- -اك- -ل أÿاصس- -ة
’شسعة وألعÓج
أŸتخصسصسة ‘ ألعÓج با أ
ألكيميائي““ ،مرجعا ألسسبب لعدم وجود
إأط- -ار ت- -ن- -ظ- -ي -م -ي ضس -اب -ط ،ع -ل -ى غ -رأر
أل -ت -ك -ف -ل Ãرضس -ى أل -ق-لب وك-ذأ م-رضس-ى
ألقصسور ألكلوي.

حياة.ك

أاك- -د ال- -غ -ازي ‘ ،رده ع -ل -ى سص -ؤوال ل -ن -ائب
ب -اÛلسص الشص -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ح -ول م -رضص-ى
السص-رط-ان ،أان الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-نات
اإ’جماعية ،يتكفل بتعويضص مصصاريف اأ’دوية

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

اŸضص-ادة ل-لسص-رط-ان واŸدرج-ة ضص-م-ن ’ئ-ح-ة
اŸواد الصصيد’نية القابلة للتعويضص.
و‘ رده على سصؤوال نائب آاخر ،حول حماية
ا◊ق النقابي ،اعت Èالوزير أان ‡ارسصة هذا
ا◊ق وح -م -اي -ت -ه ‘ ا÷زائ -ر ““ع -رف ت -ط -ورا

ملحوظا““ ‘ السصنوات اأ’خÒة ،التى شصهدت
إانشص-اء م-ن-ظ-م-ات ن-ق-اب-ي-ة م-ت-عددة “ثل فئات
عمالية ﬂتلفة ‘ القطاع Úالعام واÿاصص.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق بسص -ؤوال آاخ-ر ح-ول ت-دخ-ل
مفتشصيات العمل ◊ماية ا◊ق النقابي بإادماج
ال-ن-ق-اب-ي Úت-اب-ع Úل-ل-ن-ق-اب-ة ال-وطنية اŸسصتقلة
لعمال الكهرباء والغاز ،قال الغازي إانه منذ
تأاسصيسص هذه النقابة بتاريخ  30ديسصم،2013 È
قام أاعضصاؤوها ببيع بطاقات ا’نخراط وجمع
اأ’موال بأاماكن العمل ıتلف فروع ›مع
سص -ون -ل -غ -از ،وأاث -ن-اء أاوق-ات ال-ع-م-ل ،وذلك دون
إانشصاء هياكل نقابية داخل هذه الفروع ودون
رخصصة مسصبقة من اŸسصتخدم ،اأ’مر الذي
يشصكل ﬂالفة لشصروط ‡ارسصة ا◊ق النقابي،
إاذ ’ Áكن … بحسصبه … ““أ’ي منظمة نقابية أان
ت-نشص-ط م-ب-اشص-رة ‘ أام-اك-ن ال-ع-م-ل ،ب-ل ي-ت-عÚ
عليها إانشصاء هياكل نقابية طبقا للقوان.““Ú

العدد
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’ثار أ’قتصسادية وأ’جتماعية ،بابا عمي:
تسسمح بتحديد أ آ

تطوير ‰اذج القياسس القتصضادي بالسضتفادة من
اÈÿة األجنبية

أكد وزير أŸالية حاجي بابا عمي،
على ضسرورة أŸرأقبة أŸالية أŸسسبقة
لصس- -رف أم- -وأل أل- -ب -ل -دي -ات ،ك -ون -ه -ا
تطبيقا لقانون أÙاسسبة ألعمومية،
’ضس -ف -اء ألشس -رع -ي-ة ع-ل-ى أل-ن-ف-ق-ات
إ
أÙلية.

حياة .ك

أابرز بابا عمي ‘ رده ،أامسص اأ’ول ،على
سص -ؤوال شص -ف-وي ل-ل-ن-ائب إال-ي-اسص سص-ع-دي ،م-ن
ح -زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ح-ول دور
اŸراقب اŸا‹ ال- -ذي ي- -ع -رق -ل ،ب -حسص -ب -ه،
التنمية اÙلية وينعكسص ذلك على مصصالح
اŸواطن.Ú
أاوضص- - -ح ‘ ه - -ذا السص - -ي - -اق ،أان ت - -دخ - -ل
اŸراقب اŸا‹ ي -ه -ت -م ب -ال-ت-دق-ي-ق ‘ م-دى
ق-ان-ون-ي-ة ال-ن-ف-ق-ة ““وب-إامكانه رفضص النفقات
غ ÒاŸط-اب-ق-ة ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م رفضص-ا م-ؤوقتا““ ‘
ح -ال م -ا ك -انت اأ’خ -ط -اء اŸسص-ج-ل-ة ق-اب-ل-ة
للتدارك ،كما Áكنه ““رفضصها رفضصا نهائيا““
‘ ح -ال ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب-ال-ت-زام-ات ﬂال-ف-ة
ل -ل -ق -وان ،ÚمشصÒا إا ¤إام -ك -ان -ي -ة م -ع -اق -ب -ة
““الرفضص غ ÒاŸؤوسصسص““.
‘ سصياق آاخر ،و‘ رده على سصؤوال شصفوي
ل -ل -ن -ائب ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-ل-ق-اي-د ،م-ن ت-ك-ت-ل
ا÷زائ- - -ر اÿضص- - -راء ،ح- - -ول اإ’ع- - -ف- - -اءات
ا÷ب- -ائ- -ي- -ة ،كشص -ف ب -اب -ا ع -م -ي أان دائ -رت -ه
الوزارية تعمل مع خÈاء دولي Úعلى تطوير

““‰اذج ال- -ق -ي -اسص ا’ق -تصص -ادي““ ،سص -تسص -م -ح
ب-ت-ح-دي-د اآ’ث-ار ا’ق-تصص-ادي-ة وا’ج-ت-م-اعية
ıت- -ل- -ف اŸزاي -ا واإ’ع -ف -اءات ا÷ب -ائ -ي -ة
اŸمنوحة ‘ ا÷زائر.
كما أاعلن عن التحضصŸ Òشصروع “هيدي
ل-ل-ق-ان-ون ال-عضص-وي ل-ق-وان ÚاŸال-ي-ة اŸعدل
لقانون  ،17…84يتم خÓله إادراج إاصصÓح،
يتمثل ‘ إاعداد تقرير سصنوي على النفقات
ا÷بائية يرفق Ãشصروع قانون اŸالية لكل
Óع-ف-اءات
سص -ن -ة ح -ول اآ’ث -ار اŸل -م -وسص -ة ل -إ
ا÷ب-ائ-ي-ة اŸت-ع-ددة ال-ت-ي Áن-ح-ه-ا ال-تشصريع
ا÷زائري.
وب- -ال -رغ -م م -ن صص -ع -وب -ة ت -ق -ي -ي -م اآ’ث -ار
ا’قتصصادية وا’جتماعية للنفقة ا÷بائية،
’ Áن - -ع ذلك ،ب - -حسصب ال- -وزي- -رﬂ ،ت- -ل- -ف
م -دي -ري -ات وزارة اŸال-ي-ة م-ن ال-ق-ي-ام ب-ع-دة
دراسصات تقييمية لهذه اآ’ثار خÓل السصنوات
اŸاضصية.

’مة
ترأسسها بن سساÃ ⁄جلسس أ أ

بوشضوارب يعرضس نصس قانون القياسضة أامام اللجنة القتصضادية
أسس - - - -ت - - - -م- - - -عت ÷ن- - - -ة ألشس- - - -ؤوون
’مة،
أ’قتصسادية وأŸالية Ûلسس أ أ
’ول ،ل- -ع- -رضس ق- -دم- -ه وزي -ر
أمسس أ أ
ألصس- -ن- -اع -ة وأŸن -اج -م ع -ب -د ألسس Ó-م
ب - -وشس - -وأرب ،ح - -ول نصس أل - -ق - -ان - -ون
أŸت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ظ-ام أل-وط-ني للقياسسة،
بحسسب ما أفاد به بيان للمجلسس.

جرى ا’جتماع برئاسصة رئيسص اللجنة عبد
القادر بن سصا ⁄وبحضصور وزيرة العÓقات مع
الŸÈان غنية الدالية.
وأاكد الوزير ،أان مراجعة القانون رقم … 18
 90اŸؤورخ ‘  31يوليو سصنة  1990واŸتعلق
ب -ال -ن -ظ -ام ال -ق -ان -و Êل-ل-ق-ي-اسص-ة““ ،ت-رم-ي ع-ل-ى
اÿصص -وصص إا ¤إادخ -ال اŸزي-د م-ن ال-ت-ك-ي-ي-ف
واÓŸءم -ة أ’ح -ك -ام-ه م-ع اŸسص-ت-ج-دات ال-ت-ي
ت-ع-رف-ه-ا ال-دي-ن-ام-ي-ك-ية ا’قتصصادية لبÓدنا ‘
الوضصع الراهن ،خصصوصصا تلك التي يشصهدها
القطاع الصصناعي““ ،بحسصب نفسص اŸصصدر.
ويقÎح النظام ا÷ديد للقياسصةﬂ ،ططا
ت-ن-ظ-ي-م-ي-ا Ÿن-ظ-وم-ة ال-ق-ي-اسصة الوطنية ،حيث
يسصتحدث ›لسصا وطنيا للقاسصية يتو ¤تنسصيق
ﬂتلف أاعمال الوزارات ‘ ميدان القياسصة
وكذا هيئة وطنية للقياسصة وهي سصلطة تدير

Óسسفار بوهرأن
مشسرفا على ألصسالون ألدو‹ ل أ

وت -نسص -ق ال -ع -م -ل بﬂ Úت -ل -ف اŸت -دخ-ل‘ Ú
اŸسصائل اŸرتبطة بسصياسصة القياسصة و–افظ
على اŸعاي Òالوطنية.
ك -م -ا ي -درج ال -ق -ان -ون ،ال -ذي صص -ادق ع-ل-ي-ه
اÛلسص الشصعبي الوطني ‘ يناير الفارط،
إانشص- -اء شص- -ب- -ك- -ة خ- -اصص- -ة Ãخ- -اب -ر اŸع -اي -رة
اŸرج-ع-ي-ة وم-ن م-ه-ام-ه-ا ت-ل-ب-ي-ة ا’ح-ت-ياجات
اŸع Èع- -ن- -ه -ا ‘ ›ال اŸع -اي -رة ول -عب دور
مكمل للمخ Èالوطني اŸرجعي للقياسصة.
وخÓ- -ل ا’ج- -ت- -م -اع ت -رك -زت م Ó-ح -ظ -ات
أاعضصاء اللجنة حول السصبل التي من شصأانها
بعث الديناميكية ‘ ا’قتصصاد الوطني.

نوري :زمن القتصضاد اŸسضيّر قد وّلى والرأاسضمال اÿاصس الرهان
 ٥٤٨مشضروع سضياحي قيد اإل‚از وا◊ظÒة الفندقية تخضضع للتأاهيل

أفاد وزير ألتهيئة ألعمرأنية وألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية ﬁمد نوري ،خÓل
Óسسفار وألنقل وألتجهيزأت
إأشسرأفه ،يوم أÿميسس ،على ألطبعة ألثامنة للصسالون ألدو‹ ل أ
ألفندقية ““سسياحة  ،““2017ألذي نظم Ãركز أ’تفاقيات ““ﬁمد بن أحمد““ –ت شسعار
«:ألسسياحة للجميع““ ،على ““ترقية هذأ ألقطاع حتى يكون ﬁركا أسساسسيا لÓقتصساد
ألوطني““.

وهران :براهمية مسسعودة

قال نوري« :زمن ا’قتصصاد اŸسص Òمن
ط- -رف ال -دول -ة ق -د وّل -ى ون -ح -ن ب -ح -اج -ة إا¤
الرأاسصمال اÿاصص… هي أاولويات وطنية و‘
هذا ا’Œاه نحن نعمل واŸهم بالنسصبة لنا
أاننا ملتزمون بتحxد يجب كسصبه… معربا عن
مسصاعيهم ا÷ادة من أاجل تشصجيع ا’سصتثمار
اÿاصص ل -لÎوي -ج ل -لسص -ي -اح -ة ﬁل -ي -ا وإاسص-م-اع
صصوت ا÷زائر عﬂ Èتلف مناطق العا.»⁄
وتابع الوزير« :باب ا’سصتثمار مفتوح ‘
ا÷زائ- -ر ون- -دع- -م ك -ل ال -دول ال -ت -ي ت -ري -د أان
ترافقنا ‘ هذا اإ’طار ونحن نعمل بصصفة
خاصصة مع اÿليجي .Úمنّوها ‘ هذا اإ’طار،
ب -اŸزاي -ا ال -ك -بÒة ال -ت -ي ق -دم -ت -ه -ا ا◊ك -وم-ة

ا÷زائرية ‘ إاطار اسصتقطاب أاك Èعدد ‡كن
من اŸسصتثمرين».
وعن ارتفاع أاسصعار الفنادق والتدفق الكبÒ
للجزائري Úعلى تونسص ،أابدى الوزير انزعاجه
من التأاخر الكب Òالذي يشصهده القطاع ،قائ:Ó
““ل -ك -ن ’ ي -جب أان ن -نسص -ى ب -أان -ن-ا ك-ن-ا ال-وج-ه-ة
السصياحية اأ’و ‘ ¤السصبعينيات والثمانينيات
ويجب ا’عÎاف أان العشصرية السصوداء  ⁄تكن
رحيمة بنا ،ونحن نعمل على ﬁو تلك اآ’ثار
السصلبية وتداركها““.
ق- -ال ال- -وزي -ر““ :ا÷زائ -ر ت -ع -ا Êع -ج -زا ‘
إام -ك -ان -ات ا’سص -ت -ق -ب -ال ال -ك-اف-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-عث
ال- - - - - -ت - - - - -ن - - - - -افسص - - - - -ي - - - - -ة ب ÚاŸؤوسصسص - - - - -ات
الفندقية““ ،وأاّن ““الوزارة بإامكانها أان تتحكم ‘
اأ’سصعار ،حينما يكون العرضص مسصاويا للطلب

أاو أاك Ìمنه““.
و‘ رده ع- - - - - -ل- - - - - -ى أاسص - - - - -ئ - - - - -ل - - - - -ة
الصص -ح -اف -ة ،أاوضص -ح ال-وزي-ر أاّن عصص-ر ال-ق-ط-اع
ال- -ع- -ام ل- -لسص- -ي- -اح- -ة  ⁄ي- -ن- -ت -ه ،ك -م -ا ي -ع -ت -ق -د
البعضص .كاشصفا أاّن حظÒة فندقية بـ 65وحدة
ق-دÁة أاغ-ل-ب-ي-ت-ه-ا ت-ع-ود لسص-ن-وات السصبعينيات،
ومركبات سصياحية هامة ،صصنعت فخر ا÷زائر
عﬂ Èت - - - -ل - - - -ف م - - - -ن - - - -اط - - - -ق ال - - - -ب Ó- - - -د،
تخضصع حاليا لعملية عصصرنة شصاملة ،بعدما

خ ّصصها رئيسص ا÷مهورية بغÓف ما‹ يفوق
مليار دو’ر أامريكي.
وأاضص - -اف ال- -وزي- -ر ،أاّن ا’ح- -ت- -ك- -ار ي- -كّسص- -ر
ب -ال -وف -رة ،وه -و م -ا ي -ت-حّ-ق-ق م-ن خÓ-ل 1600
مشصروع بـ 200أالف سصرير معتمد على مسصتوى
ال -وزراة ،م -ن ب -ي-ن-ه-ا  584مشص -روع ‘ ط -ري -ق
اإ’‚از حاليا بطاقة تفوق  70أالف سصرير.
وعاد الوزير إا ¤اŸلتقى قائ ،Óإانه كان
مثمرا جدا .ودعا ا÷ميع إا ¤زيارة اŸوقع
اإ’لكÎو Êللمنظمة العاŸية للسصياحة ،حيث
وق -ف -وا شص -خصص-ي-ا ع-ل-ى حضص-ور ا÷زائ-ر ب-ه-ذا
اŸوق- -ع اإ’ل- -كÎو ،Êيضص- -ي- -ف ن- -وري““ ،ن- -ح -ن
مند›ون ‘ هذا الطريق لنقول إان ثمة بلدا
اسصمه ا÷زائر بحجم قارة ،ومن أاغنى الدول،
وب- -ل- -دا ل -ه إام -ك -ان -ات ك -بÒة 1600 ،ك -ل-م م-ن
الشصريط السصاحلي ،صصحارى ،جبال وإا ¤غÒ
ذلك من اŸناظر الطبيعية التي حبانا الله
بها““.
Óشص- - -ارة ،ف- - -ق- - -د اسص- - -ت- - -ه- - -ل ال- - -وزي- - -ر
ل - - -إ
زيارته إا ¤و’ية وهران بوضصع حجر اأ’سصاسص
إ’‚از مشصروع فندق من خمسصة ‚وم بدائرة

السصانية وتدشص Úفندق آاخر بوسصط اŸدينة،
فضص  Ó-ع -ن إاشص -راف -ه ع -ل -ى تسص -ل -ي -م شص-ه-ادات
شصرفية ◊رفي› ‘ Úال ا◊لويات اسصتفادوا
م-ن دورة ت-دري-ب-ي-ة م-ن ت-ن-ظ-ي-م ن-ادي ح-رف-ي-ي
اÿبازة Ãركز التكوين اŸهني والتمه◊ Úي
الصصديقية.
و‘ هذا الصصدد ،أاشصاد اŸسصؤوول اأ’ول على
ال- - -ق- - -ط- - -اع ب- - -اإ’‚ازات ال- - -ه- - -ام- - -ة ال- - -ت - -ي
ح -ق -ق -ت -ه -ا وه -ران وه -ي ال -ت -ي رشص-حت ب-قّ-وة
’حتضصان اأ’لعاب اŸتوسصطية عام ‘ ،2021
إاشصارة منه إا ¤عديد اŸشصاريع التي تدّعمت
ب- -ه- -ا ه- -ذه ال- -و’ي- -ة م- -ن م- -راف -ق ذات ط -راز
ع -ال ،ع -ل-ى غ-رار اŸركب ال-ري-اضص-ي الضص-خ-م
الذي توشصك اأ’شصغال على النهاية به وحظÒة
فندقية آاخذة ‘ التطور.
وعاد ليذّكر بأاك Ìمن  130مشصروع فندقي
” اعتمادها بعاصصمة الغرب ا÷زائري وأاكÌ
من  60مشصروعا هي حاليا ‘ طريق اإ’‚از،
قائ«: Óكل هذا يدفعني إا ¤القول إان و’ية
وه -ران أاصص -ب -حت وج -ه-ة سص-ي-اح-ي-ة وع-اصص-م-ة
اقتصصادية للجزائر““.

»æWh

السشبت  25فيفري  2017م
الموافق لـ  28جمادى األولى  1438هـ

عاين اŸششاريع و–ضش Òتششريعيات 2017

وا‹ سسكيكدة يحدد شسهر ماي لتوزيع  800سسكن بصسيغة عدل بقريبيسسة
طمأان ﬁمد حجار ،وا‹ سشكيكدة ،اŸسشتفيدين من مششروع  30سشكنا ببلدية جندل ﬁمد سشعدي ،الذين أابدوا تخوفهم
’عادة ا’عتبار للبناية وفق معايÒ
من وضشعية العمارة التي يقطنونها واسشتلمت ‘  ،2009موضشحا أان أاششغا’ تقررت إ
تقنية ،أاعدتها اŸصشالح الو’ئية للرقابة التقنية للبنايات وسشيتم توزيعها على أاصشحابها منتصشف ماي اŸقبل».

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

سسكيكدة :خالد العيفة
ع -ل -ى ه -امشض زي -ارت -ه ل -ب-ل-دي-ات دائ-رة
عزابة أاكد الوا‹ على توزيع  800سشكن
بصشيغة عدل من ضشمن حصشة  4502سشكن
جار إا‚ازها Ãنطقة قريبيسشة بعزابة،
وذلك خÓل ششهر ماي اŸقبل ،باإلضشافة
إا 400 ¤سشكن انتهت األششغال بها ،خÓل
شش -ه -ر ج -وي -ل -ي -ة ال-ق-ادم ،شش-ري-ط-ة ال-ت-زام
الششركاء بإا“ام التهيئة التي خصشصض لها

غÓف ما‹ .
وركز حجار خÓل معايناته للمششاريع
ع -ل -ى م -ل-ف-ات السش-ك-ن ،الÎب-ي-ة وعصش-رن-ة
اإلدارة واÿدم- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة– ،ضشÒا
ل Ó-سش -ت -ح -ق -اق -ات السش-ي-اسش-ي-ة شش-ه-ر م-اي
اŸقبل.
كما كانت لوا‹ حجار وقفة ببلديات
السشبت ،الغدير وع ÚششرششارŸ ،عرفة
م- -دى اسش- -ت- -ع- -داد وج- -اه- -زي -ة ﬂت -ل -ف
اŸصش - -ال - -ح الإداري - -ة ل Ó- -ن - -ت - -خ - -اب - -ات

عقب ا’عتداء على تلميذ بالبليدة

ا÷معية الوطنية لأÓولياء تقÎح تعي Úحراسس أامن وتركيب كامÒات
كشش- -ف اŸت- -ح- -دث ب- -اسش- -م ا÷م- -ع- -ي -ة
ال-وط-ن-ي-ة ألول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ مصش-ط-ف-ى بن
قاسشي لـ «الششعب» ،أانهم تقدموا ÃقÎح
لوزارة الÎبية الوطنية ،الششهر ا÷اري،
مضش -م -ون -ه ت -ك -ل -ي -ف أاع -وان أام-ن لضش-م-ان
ح- -راسش- -ة اŸؤوسشسش- -ات الÎب- -وي- -ة ب- -ال- -زي
اŸوحد ووضشع كامÒات مراقبة Ãحيطها
أايضش- -ا ،لضش- -م- -ان م- -راق -ب -ة وح -راسش -ة ك -ل
مؤوسشسشة عند وقوع أاي حادث غ Òمتوقع،
خاصشة مراقبة أاحداث العنف اŸدرسشي
التي باتت مسشلسش Óيتكرر ‘ السشنوات
األخÒة.
أاوضشح مصشطفى بن قاسشي لـ «الششعب»،
أان لقاء جمعهم بوزيرة الÎبية نورية بن
غÈيط ‘  9فيفري ا÷اري ،تطرقوا فيه
Ÿسشأالة العنف الذي اسشتفحل وبات يششكل
ظاهرة ششبه يومية باŸؤوسشسشات الÎبوية
ع Èالقطر الوطني ،ويخلف ‘ الغالب
ضشحايا ب ÚالتÓميذ وحتى األسشاتذة .كما

اقÎح - - -وا نصشب ك - - -امÒات م - - -راق - - -ب - - -ة
ب- -اŸؤوسشسش- -ات الÎب- -وي- -ة وت- -ع- -ي Úأاع -وان
حراسشة يضشمنون أامن ا÷ميع بزي موحد،
مششÒا إا ¤تفاعل الوصشاية مع اŸوضشوع
الذي هو قيد الدراسشة لوضشع إاجراءات
ردعية حماية للمؤوسشسشات من كل أانواع
وأاشش -ك -ال ال -ع -ن-ف اŸدرسش-ي ،وأان-ه سش-ي-ت-م
ق -ري -ب -ا ت -نصش -يب ÷ان ﬁل -ي -ة م -ه -م -ت-ه-ا
ال -قضش -اء ع -ل-ى ظ-اه-رة ال-ع-ن-ف اŸدرسش-ي
وﬁاربته.
وأاضش-اف ،أان ج-م-ع-ي-ت-ه-م ت-ن-دد ب-أاع-مال
العنف وأاششكاله التي باتت –دث من حÚ
آلخ -ر Ãخ -ت -ل -ف اŸؤوسشسش -ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
وتخلف ضشحايا من التÓميذ ومؤوطريهم.
ليعود ويندد بحادث العتداء األخ Òالذي
وق -ع ب -إاح -دى ث-ان-وي-ات م-دي-ن-ة ال-ع-ف-رون،
نهاية األسشبوع ،أاسشفر عن إاصشابة تلميذ
بجروح إاثر تسشلل غرباء إا ¤داخل حرم
الثانوية ،أاج Èالطاقم الÎبوي واŸؤوطر

على تنظيم وقفة احتجاجية ،نددوا من
خ Ó-ل -ه -ا ب -الع -ت-داء وط-ال-ب-وا Ãزي-د م-ن
األمن واألمان.
‘ سش- -ي- -اق ا◊ادث ،أاوف- -دت م -دي -ري -ة
الÎب - -ي - -ة ÷ن - -ة –ق - -ي - -ق إا ¤اŸؤوسشسش- -ة
الثانوية ،لÓطÓع على حيثيات ا◊ادث
وات -خ -اذ اإلج -راءات الضش -روري-ة ‘ .وقت
ف- -ت- -حت مصش- -ال- -ح األم -ن –ق -ي -ق -ا ح -ول
ا◊ادث الذي –ول إا ¤حديث الششارع
واألسش -رة الÎب -وي -ة وال -ت Ó-م-ي-ذ ع-ل-ى ح-د
سشواء.
جدير بالتذك ،Òان مؤوسشسشات تربوية،
متوسشطات وثانويات ،ششهدت ،منذ مدة،
ح -وادث اع -ت -داءات مشش -اب-ه-ة ‘ ،ال-غ-الب
كانت دوافعها تنحصشر ‘ أافعال انتقامية
وتصشفية حسشابات ألسشباب تافهة ،أابطالها
مراهقون ومنحرفون.

البليدة :لينة ياسسمÚ

‘ حادث انقÓب ششاحنة

مقت ـ ـ ـل ام ـ ـرأاة حامـ ـ ـ ـل و 9جرحـ ـ ـ ـى وسسق ـ ـ ـوط أاشسجـ ـ ـار بالشسل ـ ـ ـف
سشجلت مصشالح ا◊ماية اŸدنية ،نهاية
األسش - -ب - -وع ،وف - -اة ام - -رأاة ح- -ام- -ل وج- -رح 9
أاششخاصض ‘ حادث مرور بالقرب من مقÈة
سشيدي عامر ببلدية الششلف جراء سشقوط
أاششجار بعدة ﬁاور طرق بسشبب رياح عاتية
هّبت على الولية.
بحسشب ذات اŸصشالح ،فإان ا◊ادث ‚م

عن انقÓب ششاحنة باŸكان اŸسشمى مقÈة
سشيدي عامر ،حيث تسشبب ‘ مقتل امرأاة
حامل تبلغ من العمر  42سشنة وإاصشابة 9
أاشش -خ -اصض ب -ج -روح م -ت-ف-اوت-ة اÿط-ورة” ،
نقلهم إا ¤اŸصشالح السشتششفائية بكل من
أاولد ﬁمد والششرفة لتلقي العÓج ،فيما
حولت اŸتوفاة إا ¤مصشلحة حفظ ا÷ثث.

م -ن ج -انب آاخ -ر ،ع -رفت ط -رق ب-ل-دي-ات
أاولد ف -ارسض والشش -ل -ف وأام ال -دروع سش -ق-وط
عدة أاششجار جراء رياح عاتية أاوقفت حركة
اŸرور على مسشتوى عدة مسشالك ،تسشببت
‘ قطع حركة اŸرور لعدة سشاعات ،بحسشب
ذات اŸصشالح.

الشسلف /و.ي .أاعرايبي

أاودت بحياة  14ششخصشا

 197ح ـ ـ ـ ـ ـ ـادث م ـ ـ ـ ـ ـ ـرور جسسم ـ ـ ـ ـ ـ ـا Êخ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل أاسسب ـ ـ ـ ـ ـ ـوع
«الششعب» /سشجلت مديرية األمن الوطني
من  14إا 20 ¤فيفري ا÷اري 197 ،حادث
م- -رور جسش- -م -ا Êع -ل -ى مسش -ت -وى اŸن -اط -ق
ا◊ضشرية ،أاودى بحياة  14ششخصشا وجرح
 224آاخرين.
تفيد الدراسشات التي قامت بها اŸصشالح

اıتصشة أان سشبب ا◊وادث يعود بالدرجة
األو ¤إا ¤ال- -ع -نصش -ر ال -بشش -ري ب -نسش -ب -ة أاكÌ
من ،%90اŸت - -م - -ث - -ل أاسش- -اسش- -ا ‘ السش- -رع- -ة
اŸف-رط-ة ،رفضض األول-وي-ة وع-دم اسش-ت-ع-م-ال
‡رات ال- -راج- -ل ،Úإاضش- -اف- -ة إا ¤ال- -ع -وام -ل
األخرى اŸرتبطة باŸركبة والطريق.

‘ هذا الصشدد ،تدعو اŸديرية مسشتعملي
الطريق ،لحÎام قواعد السشÓمة اŸرورية،
عدم اإلفراط ‘ السشرعة واŸراقبة ا÷يدة
للمركبة قبل التنقل ،واضشعة –ت تصشرف
اŸواط - -ن ال - -رق - -م األخضش - -ر  1548لتلقي
البÓغات 24سشا24/سشا.
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أاغرب من اÿيال

إاج ـ ـ ـÓء  15تلمي ـ ـذا وتلميـ ـ ـذة إا ¤اسستعجا’ت
وهـ ـ ـران بسسبب «لعبة تشسار‹»

‘ ح-ادث-ة أاق-رب إا ¤اÿي-ال ،ن-ق-ل-ت-ه-ا
«الشش -عب» ع -ن مصش -ادره -ا م -ن م -دي-ري-ة
ا◊ماية اŸدنية بوهران ،التي عاششت،
’ول ،حالة تأاهب قصشوى وهذا
أامسس ا أ
إاثر إاصشابة  15تلميذا وتلميذة تراوحت
أاعمارهم ب 15 Úو 18سشنة باضشطرابات
ن - -فسش - -ي - -ة خ - -طÒة وإاغ- -م- -اءات داخ- -ل
اŸؤوسشسش- -ة الÎب- -وي- -ة ،ج- -راء ق- -ي- -ام- -ه -م
’قسش-ام
ب -اسش -ت -حضش -ار ا÷ن داخ-ل أاح-د ا أ
التابعة لثانوية «قاصشدي مرباح» بحي
البدر.

براهمية مسسعودة

التششريعية ،موؤكدا ‘ هذا الإطار« ،اأن
اأولويتنا حل اŸششاكل لدفع وتÒة سشÒ
الأشش-غ-ال Ãخ-ت-ل-ف اŸشش-اري-ع الإ‰ائ-ية
وال -ت -حضش Òل -ل -دخ -ول اŸدرسش-ي ال-ق-ام،
ب -ال -دف -ع ب -اŸشش-اري-ع ال-ت-ي ه-ي ‘ ط-ور
الإ‚از ،لسشتÓمها ‘ وقتها ،اإضشافة
اإ ¤الوقوف على عملية عصشرنة ا◊الة
اŸدنية ،ومدى ‚اح عملية اŸراجعة
السشتثنائية للقوائم النتخابية –ضشÒا
لÓسشتحقاقات القادمة».

العدد

09

بحسشب مصشادرنا التي أاوردت ا ،ÈÿنقÓ
ع -ن تصش -ري -ح -ات اŸع -ن -ي ،Úف-إاّن ا÷ن ظ-ه-ر
أامامهم فور –ميلهم لعبة «ششار‹» من خÓل
إاج -راء ت -ط -ب-ي-ق ع Èشش-ب-ك-ة األنÎنت ،وف-ج-أاة
أاصشيبوا بصشدمات قوية وإاغماءات.
على إاثر ذلك ،قام عمال اŸؤوسشسشة الÎبوية
ب -السش -ت -ن-ج-اد ع-ل-ى ال-ف-ور ب-ع-ن-اصش-ر ا◊م-اي-ة
اŸدن -ي -ة ‘ ح -دود السش -اع -ة اÿامسش-ة مسش-اًء
الذين تنقلوا على جناح السشرعة إا ¤مكان
ا◊ادث -ة ،ح -يث ق -ام -وا ب -إاسش -ع -اف ال -تÓ-م-ي-ذ
وإاجÓئهم إا ¤مصشلحة السشتعجالت الطبية
ل - -ت- -ل- -ق- -ي ال- -عÓ- -ج اŸن- -اسشب ،وسش- -ط ح- -ال- -ة
م -ن ال -ذع -ر وال -رعب ب -دا ع -ل -ي -ه-ا األسش-ات-ذة
والعمال وكذا تÓميذ األقسشام األخرى.
واسش -ت -ن -ادا ل -ن -فسض اŸصش -ادر ،ف -ق-د ق-امت
مديرية اŸؤوسشسشة الÎبوية فور ا◊ادثة ،بأاخذ
جميع الهواتف النقالة للتÓميذ على سشبيل
الوقاية .فيما فتح –قيق حول ا◊ادث من
قبل مديرية الÎبية بالولية Ÿعرفة األسشباب
وراء هذه التصشرفات غ Òالعادية.
ع -ل -م -ا أاّن-ه-ا ا◊ادث-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي تسش-ج-ل
ب-وه-ران ،ب-ع-د ت-لك ال-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا م-ت-وسش-طة
ع -ق-ب-ة ب-ن ن-اف-ع ،ال-واق-ع-ة ب-دار ا◊ي-اة ،ال-ع-ام
ال -ف -ارط ،وأاصش -يب خ Ó-ل -ه -ا زه-اء  30تلميذا

بنوبات عصشبية وإاغماءات أاثناء قيامهم بنفسض
اللعبة داخل أاحد اŸراحيضض.

...هلع بجامعة ﬁمد بوضسياف بسسبب
حريق مهول
اندلع ،مسشاء أامسض األول ‘ ،حدود
السشاعة الثانية والنصشف بعد الزوال ،حريق
مهول داخل جامعة ﬁمد بوضشياف بإايسشطو،
ح -يث أاتت ال -نÒان ع -ل -ى أاسش Ó-ك ك -ه -رب-ائ-ي-ة
ب-ال-ط-اب-ق Úال-ث-ا Êوال-ث-الث Ãع-ه-د ال-ك-ي-مياء،
األم -ر ال -ذي أاح -دث ح -ال-ة ه-ل-ع وذع-ر وسش-ط
ال-ط-ل-ب-ة وع-م-ال ا÷ام-ع-ة ،ال-ذي-ن اسش-ت-ن-ج-دوا
بعناصشر ا◊ماية اŸدنية الذين تنقلوا على
ال - -ف - -ور إا ¤م - -ك - -ان ا◊ري- -ق م- -دع- -م Úبـ10
Óطفاء وسشلم ميكانيكي وسشيارتÚ
ششاحنات ل إ
Óسش-ع-اف وسش-ي-ارت ÚلÓ-تصش-ال وه-ذا ل-تجنب
ل -إ
حدوث كارثة ،خاصشة وأان اŸعهد يحتوي على
م -واد ك -م -ي -ائ -ي -ة سش -ري -ع-ة الل-ت-ه-اب .وق-د ”
التحكم ‘ ا◊ريق وﬁاصشرته.

...ووفاة  3أاشسخاصس اختناقا بع ÚالÎك
ل -ق -ي  3أاشش -خ -اصض م -ن ع -ائ -ل -ة واح-دة
مصش-رع-ه-م ج-راء ت-ع-رضش-ه-م لخ-ت-ن-اق نتج عن
تسش- -رب ل -غ -از أاح -ادي أاكسش -ي -د ال -ك -رب -ون م -ن
مسشخن اŸاء اŸوجود Ãطبخ مسشكن مكون
من طابق Úمتواجد بحي الصشنوبر رقم  6بعÚ
الÎك بوهران.
ي -ت -ع-ل-ق األم-ر ،ب-حسشب اŸدي-ري-ة ال-ولئ-ي-ة
ل -ل -ح -م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،ب-ك-ل م-ن اŸدع-و «ب.ز»
البالغ من العمر  60سشنة واŸدعوة «ب.ي»
البالغة من العمر  40سشنة والطفل «ب.ا» البالغ
من العمر  6سشنوات .وعلى إاثر ذلك ،تنقل
عناصشر ا◊ماية اŸدنية إا ¤مكان ا◊ادث،
أاين قاموا بنقل ا÷ثث إا ¤مصشلحة حفظ
ا÷ثث Ãسشتششفى ع ÚالÎك.

‘ عملية نوعية و–ّريات سشريعة

اأ’من يلقي القبضس على جماعة نصسب واحتيال بقسسنطينة

“ك-نت ال-ف-رق-ة ا’ق-تصشادية واŸالية
ب-اŸصش-ل-ح-ة ال-و’ئية للششرطة القضشائية
ب -أام -ن قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،ع -ل -ى اث -ر ع -م -ل-ي-ة
ن- -وع- -ي- -ة ،ال- -ق -بضس ع -ل -ى  03أاششخاصس
تÎاوح أاع- -م -اره -م ب 26 Úو  51سشنة،
ب -ت -ه -م-ة إانشش-اء ورشش-ة لصش-ن-اع-ة وإان-ت-اج
اŸن-ت-وج-ات ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة دون ت-رخ-يصس
واعتماد ،الششروع ‘ النصشب وا’حتيال
ب - -ت - -ق- -ل- -ي- -د عÓ- -م- -ات Œاري- -ة ع- -اŸي- -ة
ووطنية.

حجز بداخلها  1850رزمة و  125علب كرتونية
فارغة –مل عÓمات ﬂتلفة ليتم –ويله إا¤
مقر اŸصشلحة.
أافضشى –قيق عناصشر ذات الفرقة بالتنسشيق
م -ع ال -ف -رق -ة اŸت -ن -ق -ل -ة ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة
باÿروب من حجز  03صشهاريج بÓسشتيكية
ف -ارغ -ة ع -ل -ي -ه -ا أاث -ار م -واد سش -ائ -ل -ة وم -ل -ون-ة
ب- - -اإلضش- - -اف- - -ة إا ¤ح - -وا‹  165000ملصشقة
لعÓمات Œارية وطنية وعاŸية على مسشتوى
مسشكن الششخصض اŸوقوف.
ع -ن -د السش -ت -م -رار ‘ ال -ت-ح-ق-ي-ق ” ،ح-ج-ز
Ãسش -ت -ودع مسش -ت -غ -ل ك -ورشش -ة م -ت -واج-د ب-ح-ي
ماسشينيسشا كميات معتÈة من اŸواد األولية
وكذا اŸعدات واألدوات الصشناعية اŸسشتغلة
‘ هذا الششأان ،كما ” خÓل العملية حجز
منتوجات مهيأاة للتوزيع من ﬂتلف األحجام
والعÓمات والتي تقدر بحوا‹  1500وحدة
باإلضشافة إا ¤حوا‹  50000ملصشقة ﬂتلفة
األنواع واألحجام.
ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ن -وع -ي -ة م -ك -نت م -ن ت-وق-ي-ف 03
أاشش- -خ- -اصض ،و” ح- -ج- -ز ح -وا‹  1500وحدة
م-ن-ت-وج-ات م-ه-ي-أاة ل-ل-ت-وزي-ع ،حوا‹  215أالف
م-لصش-ق-ة ،م-واد ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،أاغ-ل-ف-ة بÓسشتيكية
ششفافة تسشتعمل للتعليب 14 ،صشهريجا سشعة
أالف ل ،Îمسشخنات هوائية وكهربائية ،أادوات
تلحيم ،مضشخة ماء وأاغراضض أاخرى.

’ق -ل-ي-م-ي-ة
“ك -ن أاف -راد اÛم -وع -ة ا إ
ل- -ل- -درك ال- -وط- -ن- -ي ب -اŸسش -ي -ل -ة ،خ Ó-ل
’سشبوع اŸنقضشي ،من توقيف  8رعايا
ا أ
أاج- -انب م- -ن ج- -نسش- -ي- -ات ﬂت- -ل -ف -ة ‘ 3
ع -م -ل -ي -ات م-ن-فصش-ل-ة ع-ل-ى ت-راب و’ي-ة
اŸسشيلة.

أاين ” إاحالتهم للمثول الفوري للجلسشة ،حيث
حكم عليهم بششهرين حبسض موقوف النفاذ،
و” تسشليمهم Ÿصشالح أامن دائرة بوسشعادة.
‘ العملية الثانية ” ،توقيف رعية من
جنسشية مالية كان يأاويه أاحد اŸوال Úعلى
مسشتوى بلدية بوطي السشايح وبتقد ËاŸعني
أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة سشيدي
ع- -يسش- -ى أام- -ر ب -ط -رد اŸع -ن -ي ن -ح -و ا◊دود
وفرضض عليه غرامة مالية تقدر بـ20.000:
دج غ Òن- - -اف - -ذة ،و‘ ذات السش - -ي - -اق “ك - -ن
ع -ن -اصش -ر فصش -ي -ل -ة األم-ن وال-ت-دخ-ل ل-ل-درك
الوطني أاثناء دورية ع Èاإلقليم من توقيف
أاربع رعايا من جنسشية دولة النيجر بتهمة
اإلقامة غ Òالششرعية بالÎاب الوطني كانوا
على م Ïسشيارة أاجرة قادمة من اŸسشيلة
باŒاه وهران.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

تعود وقائع القضشية إا ¤بداية الششهر ا÷اري
تبعا للششكوى التي اسشتقبلتها ذات الفرقة من
قبل أاحد األششخاصض بخصشوصض إانتاج وتسشويق
منتوج مقلد Ÿنتوجه األصشلي «سشائل تÈيد»
خاصض بتÈيد ﬁركات السشيارات من طرف
أاشش-خ-اصض ›ه-ولÃ Úدي-ن-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ليتم
بعدها فتح –قيق.
ب- -ع- -د األب- -ح -اث ،وال -ت -ح -ري -ات اŸك -ث -ف -ة
والسش -ت -غ Ó-ل ا÷ي -د ل-ل-م-ع-ل-وم-ات اŸت-حصش-ل
ع -ل -ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل الضش-ب-ط-ي-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ل-ذات
الفرقة“ ،كنوا من –ديد هوية أاحد اŸششتبه
ف-ي-ه-م وم-ك-ان نشش-اط-ه وت-وق-ي-ف-ه ع-لى مسشتوى
مدينة اÿروب ،وفق خطة أامنية ﬁكمة Ÿا
كان على م Ïمركبة من نوع  ، 5Jحيث ”

توقيف  8رعايا أاجانب من جنسسيات ﬂتلفة باŸسسيلة

اŸسسيلة :عامر ناجح
لو ¤التي وقعت ›رياتها
‘ العملية ا أ
ببلدية ﬁمد بوضشياف ” ،توقيف  3رعايا
أاجانب على مسشتوى الطريق الوطني رقم 46
ك -ان -وا ع -ل -ى م Ïح -اف -ل -ة ن -وع ه -ي -ق-ر ل-ن-ق-ل
اŸسش- -اف- -ري- -ن ،ق- -ادم- -ة م -ن بسش -ك -رة ب -اŒاه
ا÷زائرالعاصشمة ،حيث ” تقد ËاŸعنيÚ
أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة بوسشعادة،

ألسسبت  25فيفري  201٧م
ألموأفق لـ  28جمادى أأ’ولى  14٣8هـ

‹hO

لسسباب ألتي –ول دون تنظيم أسستفتاء تقرير أŸصسÒ
درسس أ أ

›لسس اأ’من منشسغل لوقف مسسار السسÓم بالصسحراء الغربية

لمن خÓل أجتماعه ،عن
أعرب ›لسس أ أ
أنشس -غ -ال -ه ل-وق-ف مسس-ار ألسسÓ-م ‘ ألصس-ح-رأء
ألغربية وللخطر ألذي يحدق بأامن أŸنطقة
ألعازلة ألكركرأت.
أوضس -ح ‡ث -ل ج -ب -ه -ة أل -ب -ول -يسس-اري-و ل-دى أأ’·
أŸتحدة أحمد بوخاري لوأج ،عقب هذأ أ’جتماع
أŸغ -ل -ق Ûلسس أأ’م -ن ،أŸن-ع-ق-د ح-ول ألصس-ح-رأء
ألغربية يوم أأ’ربعاء ،أن ““ألعديد من أعضساء ›لسس
أأ’من Ãن فيهم أأ’عضساء ألدأئمون أعربوأ عن
أنشسغالهم لغياب مفاوضسات ب Úطر‘ ألنزأع““.
وتطرق ›لسس أأ’من ،ألذي أبدى أيضسا أنشسغاله
ب -خصس -وصس ع -دم أسس -ت-ع-ادة ب-ع-ث-ة م-ي-ن-ورسس-و ك-ام-ل
م -ه -ام -ه -ا ،إأ ¤ع -ودة نشس -اط -ات ه-ذه أل-ب-ع-ث-ة أل-ت-ي
ت -ع-رضست إ’ج-رأءأت أن-ت-ق-ام-ي-ة م-ن ط-رف أŸغ-رب
سسنة .2016
و«ركز أأ’وروغوأي بصسفة خاصسة على أأ’سسباب
أل-ت-ي “ن-ع ه-ذه أل-ب-ع-ث-ة أأ’‡ي-ة أŸك-ل-ف-ة ب-ت-ن-ظ-يم
أسستفتاء حول تقرير مصس Òألشسعب ألصسحرأوي من
بلوغ كامل مهامها““.
ك- -م- -ا أشس- -ار ألسس- -ي- -د ب- -وخ- -اري إأ ¤أن ج- -ب- -ه -ة
ألبوليسساريو ““تشسيد بالدور ألذي يلعبه أأ’وروغوأي،
بحيث أن هذأ ألبلد مافتئ ينّبه ›لسس أأ’من إأ¤
أÿطر ألناجم عن أسستمرأر أ’نسسدأد ألسسياسسي““.
وأضس -اف ،أن ““أل -قضس -ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة م-ط-روح-ة
بصسفة دأئمة على مسستوى ›لسس أأ’من بفضسل

مبادرة ألبلدأن ألصسديقة للعدل مثل أأ’وروغوأي
وأنغو’ وفنزوي Óوزيلندأ أ÷ديدة““.
وقد أعت‡ Èثل جبهة ألبوليزأريو ،أنه بعد هذأ
أ’جتماع أإ’عÓمي ،فإان ›لسس أأ’من ““يفÎضس أن
يلتزم بشسكل فعال من أجل أ◊فاظ على مصسدأقية
أأ’· أŸتحدة وتفادي ألتطورأت أÿطÒة للوضسع
‘ ظل أسستمرأر ألتعنت أŸغربي““.
وك-انت ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسس-اري-و ق-د صس-رحت ،ي-وم
أأ’ربعاء ،أن ““دبلوماسسية ألصسمت““ أدت أإ ¤فشسل
›لسس أأ’من ‘ ألوقاية من ألنزأعات باأ’رأضسي
أÙتلة.
و‘ رسس- -ال- -ة وج- -ه -ت -ه -ا ل -رئ -يسس ›لسس أأ’م -ن
فÓ-د ÒÁي-لشس-ن-ك-و ،أك-دت ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسس-اريو أنه
يتع Úعلى ›لسس أأ’من إأعطاء إأشسارة للمجتمع
ألدو‹ حول تسسوية ألقضسية ألصسحرأوية.
وبعد أن ذكر أن ’ئحة  2285لسسنة  ،2016ألتي
ت - -ؤوك- -د ضس- -رورة شس- -روع ط- -ر‘ أل- -ن- -زأع ‘ ج- -ول- -ة
م -ف -اوضس -ات خ -امسس-ة ،أع-رب ألسس-ي-د ب-وخ-اري ع-ن
أسسفه لعدم أتخاذ أي إأجرأء ‘ هذأ أ’Œاه ،رغم
أ’سستعدأد ألذي أبدأه ألطرف ألصسحرأوي للتعاون
مع أŸبعوث أأ’‡ي كريسستوفر روسس.
وب -ق -يت ه -ذه أل Ó-ئ -ح -ة غ Òم -ط -ب-ق-ة ‘ ،حÚ
’يزأل أŸغرب يعرقل حرية تنقل أŸبعوث أأ’‡ي
كريسستوفر روسس أŸكلف باسستئناف مسسار ألسسÓم.
وقال إأن ““طرد موظفي أŸينورسسو وأ’سستمرأر

لمني
رغم –سسن ألوضسع أ أ

Óم Úألعام
‘ عرقلة مهمة أŸبعوث ألشسخصسي ل أ
أأ’‡ي وصسمت أÛلسس““ ،أمور شسجعت أŸغرب
على خرق أتفاق وقف إأطÓق ألنار لبناء طريق Áر
على أأ’رأضسي –ت مرأقبة جبهة ألبوليسساريو.

الرئيسس غا‹ يشسيد بتضسامن اŸنظمة
النسسائية
أشساد ألرئيسس ألصسحرأوي أأ’م Úألعام ÷بهة
ألبوليسساريو إأبرأهيم غا‹ ،بالدعم وألتضسامن ألذي
توليه أŸنظمة ألنسسائية ألدولية لنضسا’ت أŸرأة
ألصسحرأوية وللقضسية ألصسحرأوية خÓل أŸنتديات
ألقارية وألدولية.
وه ّ-ن -أا رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ل-ى ه-امشس أل-زي-ارة
ألرئاسسية ألتي تقوده إأ ¤جمهورية أŸوزمبيق ،منذ
يوم ألثÓثاء ،نسساء منظمة أŸسسÒة ألدولية للمرأة
خÓل لقائه ÃمثÓت عن هذه أأ’خÒة ،على ألدعم
وأل -تضس -ام-ن أل-ذي ت-ول-ي-ه ه-ذه أŸن-ظ-م-ة أل-نسس-ائ-ي-ة
أل -دول -ي -ة ل -ل-قضس-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة خÓ-ل أŸن-ت-دي-ات
ألقارية وألدولية ،مشسÒأ ““إأ ¤أن هذه أŸهمة ألنبيلة
ليسست بالغريبة على نسساء ألقارة أإ’فريقية أللوأتي
ع -رف -ن بشس-ج-اع-ت-ه-ن ‘ أل-ذود ع-ن ك-رأم-ة وح-ري-ة
أإ’نسس-ان أإ’ف-ري-ق-ي و–ري-ر أل-ق-ارة أإ’ف-ري-ق-ي-ة من
ألظلم وأ’سستعباد وألقهر““.

تونسس :اليقظة اسستعدادا للموسسم السسياحي

أك -د وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة أل -ت-ونسس-ي أل-ه-ادي
لول ‘ ،تصس -ري -ح صس -ح-ف-ي،
أÛدوب ،أمسس أ أ
لدأرة
بعد جلسسة خاصسة مع ÷نة تنظيم أ إ
وشس -ؤوون أل -ق -وأت أ◊ام -ل -ة ل -لسسÓ-ح Ãج-لسس
ن -وأب ألشس -عب (ألŸÈان) ،أن ع -دد أل-ع-ائ-دي-ن
من بؤور ألتوتر ل يتجاوز  800شسخصس.
كان أÛدوب قد أكد ‘ حوأر سسابق ،أن هناك
تضسخيما كبÒأ ومبالغا فيه أ’عدأد ألتونسسي Úألذين
ألتحقوأ بالتنظيمات أإ’رهابية ‘ بؤور ألتوتر.
‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار ،أك- -دت مصس- -ادر م- -ط -ل -ع -ة ‘
أ◊ك- -وم- -ة أل -ت -ونسس -ي -ة ،أن أل -رق -م أŸت -دأول ح -ول
أإ’رهابي Úمن جنسسية تونسسية ’ Áت للوأقع بصسلة
وأن أ◊كومة لها إأحصسائياتها أ◊قيقية ألبعيدة كل
ألبعد عما ينشسر ‘ أإ’عÓم ألتونسسي وألدو‹.
كما سسبق وأن أكد ألرئيسس ألتونسسي ألباجي قائد
ألسسبسسي ،أن هناك حمÓت مغرضسة تريد جعل
ت- -ونسس م- -رت- -ب -ط -ة ب -اإ’ره -اب وأن -ه -ا ب -ل -د مصس -در
Óره -اب -ي ،ÚمشسÒأ إأ ¤أن ه -ذأ ’ يسس -ت -ق -ي -م م -ع
ل -إ

ألصسورة أ◊قيقية لتونسس ألبلد ألسسباق ‘ أنتهاج
أإ’صسÓح وألتحديث وتعميم ألتعليم.
وقال ألوزير ،إأن ألوضسع أأ’مني ‘ تونسس حقق
–سس -ن -ا م -ل -ح -وظ -ا بصس-ف-ة ع-ام-ة ،ل-ك-ن-ه يسس-ت-وجب
م-وأصس-ل-ة أل-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة أل-دأئ-م-ة ،خ-اصس-ة وأن
أŸوسسم ألسسياحي أ÷ديد على أأ’بوأب وهو ما
يسستدعي مزيدأ من ألتنسسيق ب Úكافة هياكل ألدولة
أŸتدخلة ‘ ألقطاع.
وحول برأمج ألوزأرة ضسمن أıطط ألتنموي
 ،2020-2016أكد أن ملف ألعائدين من بؤور ألتوتر
يسس -ت -وجب ب -دوره أ’ن -ت -ب -اه ج-ي-دأ خÓ-ل ألسس-ن-وأت
ألقادمة .وبّيـن أن هذأ أŸوضسوع ليسس بجديد على
ألوزأرة ،لعلمها بتحول ألعديد من ألتونسسي Úإأ¤
م-ن-اط-ق أل-ت-وت-ر وت-وف-ر ق-اع-دة م-ع-ط-ي-ات وب-ي-انات
ﬁدث- -ة ب- -اسس- -ت- -م- -رأر خ- -اصس -ة ب -ه -ؤو’ء ،وب -ال -ت -ا‹
أ’سس -ت -ع -دأد ل -ع-ودت-ه-م أŸم-ك-ن-ة ‘ ي-وم م-ا ،وأخ-ذ
أ’حتياطات ألÓزمة لذلك.
ك -م -ا أب -رز م -ن ج -ه-ة أخ-رى ،أه-م-ي-ة أŸشس-اري-ع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دعم بايرو للمرشسح الرئاسسي ماكرون يثﬂ Òاوف ا÷مهوريÚ
خلف دعم فرأنسسوأ
بايرو أŸفاجئ للمرشسح
أل - -رئ- -اسس- -ي إأÁان- -وي- -ل
م- -اك- -رون ،ردود ف- -ع -ل
ﬂت-ل-ف-ة ل-دى ألطبقة
ألسس-ي-اسس-ي-ة ألفرنسسية،
ب Úم- -رحب وم- -ه -اج -م
ل-ل-خ-طوة ألتي سستخدم
مصسالح أليسسار،
م-ن ج-ان-ب-ه-ا أك-دت م-رشس-ح-ة أل-ي-م ÚأŸتطرف
مارين لوبان ،سسÒها على خطى ألرئيسس أأ’مريكي
دونالد ترأمب وطالبت بحل أ’–اد أأ’وروبي.
أثار إأعÓن رئيسس حزب أ◊ركة ألدÁقرأطية
(ألوسسط) فرأنسسوأ بايرو ،دعمه للمرشسح ماكرون
خ Ó-ل سس -ب -اق ب -ل -وغ قصس -ر أإ’ل -ي -زي-ه ،أن-قسس-ام-ا ‘
موأقف ألسسياسسي Úبفرنسسا ،حيث  ⁄يتقبل حزب
““أ÷م -ه -وري ““Úأل -ق -رأر أŸف-اج-ئ ،أ’ن-ه ي-خشس-ى أن
ينسسف أصسوأت مناضسلي ألوسسط ألذين بإامكانهم
ألتأاث Òبشسكل مباشسر على نتائج أ’نتخابات.
ومن أŸتوقع أن يصسوت ما ب 5 Úإأ 8 ¤من أŸئة
من أتباع فرأنسسوأ بايرو وألوسسط ،ألبالغة نسسبتهم
أÙت-م-ل-ة  15م -ن أŸئ -ة م -ن أصس -وأت أل -ن-اخ-ب،Ú
لصسالح زعيم حركة ““إأ ¤أأ’مام““ وهي نسسبة مرتفعة
للغاية ،نظرأ للمنافسسة ألقوية على أأ’صسوأت ألتي
Œري ب Úكل أأ’حزأب أŸشساركة ‘ أ’سستحقاق
أ’نتخابي.
وقال فرأنسسوأ باروأن ،أحد أŸسساندين ألبارزين
ل -ل -م -رشس -ح أل -رئ -اسس -ي ف -رأنسس -وأ ف -ي -ون ،وأŸرشس-ح
أÙتمل لتقلد منصسب رئيسس أ◊كومة أŸقبلة ‘
ح-ال ف-وز ف-ي-ون ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة أŸق-ب-لة،
وصس -ف ب -اي -رو ““ب -ال -رأكب غ Òألشس -رع -ي ‘ ق -ط-ار
أ◊زب أ’شسÎأكي منذ عشسرين سسنة““ ،متهما إأياه ““
ب-ال-قضس-اء ع-ل-ى أل-ت-ي-ار أل-وسس-ط-ي أل-ف-رنسس-ي““ .وقال
ب -اروأن““ :أآ’ن ل -دي -ن-ا م-رشس-ح-ان إأث-ن-ان م-ن أ◊زب
أ’شسÎأكي وهما بونوأ هامون وماكرون مع بايرو““.
ن -فسس أل -ت -ع -ل-ي-ق ت-ق-ري-ب-ا أدلت ب-ه م-اري-ن ل-وب-ان
زعيمة حزب أ÷بهة ألوطنية (أليم ÚأŸتطرف)،
ألتي أكدت أن مسساندة بايرو Ÿاكرون Œسسد عودة
““ألسسياسسة ألقدÁة““ ،مشسÒة أن ““ورأء هذأ ألدعم
أŸفاجئ مصسالح لها عÓقة با’نتخابات ألتشسريعية
أŸقبلة““.
باŸقابل ،حيّا فرأنسسوأ دو روجي ،ألذي ترشسح
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-ت-م-ه-ي-دي-ة ل-ل-يسس-ار ،مسس-ان-دة ب-اي-رو
Ÿاك- -رون ،وأصس- -ف- -ا إأي -اه -ا ““ب -اÿط -وة ألشس -ج -اع -ة
وألضس - -روري - -ة م - -ن أج - -ل ت - -وح- -ي- -د صس- -ف- -وف ك- -ل
ألتقدمي.““Ú
وأكد جÒأر كولومب ،عمدة مدينة ليون وأحد
أŸسساندين ألبارزين إ’Áانويل ماكرون بدوره ،أنها
““أŸرة أأ’و ‘ ¤تاريخ أ÷مهورية أÿامسسة ألتي
نشسهد فيها توحد جميع قوى ألتقدمي Úمن أجل
فرنسسا قوية ومزدهرة““.

لوبان على خطى ترامب
قالت مرشسحة أليم ÚأŸتطرف مارين لوبان
أمام صسحافي Úو‡ثلي  42دولة أجنبية ،إأن سسياسسة
ألرئيسس أأ’مريكي دونالد ترأمب ““وأقعية وفيها
إأرأدة ت-غ-ي ،““Òم-ن-ددة ““ب-ال-ت-ه-دي-دأت““ أل-ت-ي تشسكلها
حركات ألهجرة .كما هاجمت أ’–اد أأ’وروبي
وق - -الت إأن ““ع - -ل - -ي- -ن- -ا وضس- -ع ح- -د ل- -ه- -ذأ أل- -وحشس
ألبÒوقرأطي““.
أشسادت مرشسحة أليم ÚأŸتطرف للرئاسسة ‘
ف-رنسس-ا م-اري-ن ل-وب-ان ،أل-ت-ي ت-تصس-در أسس-ت-طÓ-عات
أل - - - -رأي ،أمسس أأ’ول ،بسس- - - -ي- - - -اسس- - - -ة أل- - - -رئ- - - -يسس
أأ’م-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رأمب ،ووصس-ف-ت-ه-ا بـ ““أل-وأق-عية
وإأرأدة ألتغي .““Òوقالت إأن روسسيا ““عنصسر حاسسم ‘
ميزأن ألقوى ألذي Áكنه تهدئة ألعوŸة““.
وك -انت زع -ي -م -ة أ÷ب -ه -ة أل-وط-ن-ي-ة ت-ت-ح-دث ‘
باريسس أمام عديد ألصسحافي Úو‡ثلي  42دولة
أج-ن-ب-ي-ة ،ضس-م-ن-ه-م سس-ف-رأء ت-اي-وأن وك-م-ب-وديا وكوبا
وألسس-ع-ودي-ة وف-ي-ت-ن-ام وأل-ب-انيا ،وكذلك دبلوماسسيون
صسينيون وأمريكيون ،وفقا للجبهة.
ورأت لوبان بأان ألوقت قد حان ““لÓنتهاء من
أ’–اد أأ’وروبي““ .وقالت ““‘ أوروبا أيضسا ،لقد
حان ألوقت لÓنتهاء من أ–اد أوروبي Ùاولته
عملية أندماج تقضسي على أأ’· أأ’وروبية““.
وتابعت لوبان ،ألتي تهاجم أ’–اد أأ’وروبي
م- -ن- -ذ زم- -ن““ ،ع- -ل- -ي- -ن- -ا وضس- -ع ح -د ل -ه -ذأ أل -وحشس
ألبÒوقرأطي““ ألذي تتهمه بأانه ““شسمو‹““.
وأك- -دت أن أ’–اد أأ’وروب- -ي ““ي- -ق- -زم ف- -رنسس- -ا
وي- -فصس -ل -ه -ا ع -ن أل -ع -ا .⁄أرّح -ب ب -و’دة ألشس -ع -وب
أأ’وروبية ضسد أ’–اد ،من أجل أوروبا““ كقارة‘ ،
إأشسارة إأ ¤بريكسست ‘ جويلية .2016

لÓسستجواب بعد ا’نتخابات
هذأ وقال ﬁامي لوبان ،أمسس ،إأنها رفضست
أسستدعاء أ’سستجوأب عن ألشسرطة بشسأان إأتهامات
تقول إأنها قدمت مدفوعات من أإ’–اد أأ’وروبي
Ÿوظفيها بشسكل غ Òمشسروع.
وأضساف ،بأان زعيمة أ÷بهة ألوطنية سستمتثل
أ’ي أسستدعاء بعد أ’نتخابات هذأ ألعام.
وت-ن-ف-ي ل-وبان ( 48ع -ام-ا) أرت-ك-اب أي ﬂال-ف-ة
وتقول إأنها ضسحية «حيل سسياسسية قذرة».

Œدد ألشستباكات بالعاصسمة طرأبلسس

أŸدرج- -ة ‘ أıط- -ط أل -ت -ن -م -وي 2020 -2016
لفائدة أŸؤوسسسسة أأ’منية ،خاصسة حاجة ألوزأرة إأ¤
أل -ت-ط-ور أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي ‘ ع-م-ل-ه-ا ،م-ق-رأ ب-ال-ت-أاخ-ر
أل- -وأضس- -ح ‘ ه- -ذأ أÛال ،سس- -وأء ع- -ل- -ى مسس -ت -وى
أŸرأق -ب -ة أأ’م -ن -ي -ة ب -ال -ك-امÒأ أو أع-ت-م-اد ب-ط-اق-ة
ألتعريف ألبيومÎية أو أŸعا÷ة أأ’منية للبصسمات.
وكشسف ألوزير أن هناك خطة عمل لتحسسÚ
جودة أÿدمات أأ’منية وتدعيم وعصسرنة وسسائل
ألعمل أŸوضسوعة على ذمة قوأت أأ’من ألدأخلي
ودعم أ’نتشسار أأ’مني ‘ ﬂتلف جهات ألبÓد
ورفع تأاهيل أأ’عوأن وأإ’طارأت وتوف Òألرعاية
أ’جتماعية لهم.
م -ن ب Úأه -دأف ه -ذأ ألÈن -ام -ج ،ح -ف-ظ أأ’م-ن
أل -ع -ام م -ن ك -اف -ة أشس -ك -ال أ÷رÁة ‘ ،م -ق-دم-ت-ه-ا
أإ’ره-اب ،وم-وأصس-ل-ة أإ’صسÓ-ح-ات ل-ت-ط-وي-ر وسسائل
أل -ع-م-ل و–سس Úج-ودة أÿدم-ات أأ’م-ن-ي-ة ،وم-زي-د
ÓسسÓ-ك
أل -ع -ن -اي -ة ب-اأ’ع-وأن وأإ’ط-ارأت أل-ت-اب-ع-ة ل -أ
أأ’منية وأإ’دأرية.

اشسهار

السسويحلي ’ :خيار أامام الليبي Úإا’ ا◊وار
لع-ل-ى ل-ل-دول-ة ‘
أع -رب رئ-يسس أÛلسس أ أ
ليبيا عبد ألرحمن ألسسويحلي ،عن تفاؤوله
لزمة ألليبية وذلك عقب توقيع دول
بحل أ أ
لوضساع ‘
أ÷وأر ألثÓث وثيقة لتسسوية أ أ
ليبيا ،وسسط ترحيب من أطرأف ﬂتلفة.
وأكد ألسسويحلي ،أنه ’ خيار أمام ألليبي Úإأ’
أ◊وأر ل -ل -خ -روج م -ن أل-وضس-ع أل-ذي ت-ع-يشس-ه بÓ-ده،
مضس- -ي- -ف- -ا أن ““أل -وضس -ع أل -رأه -ن  ⁄ي -ع -د ي -ح -ت -م -ل
أ’نتظار““ .وشسدد ألسسويحلي على أهمية أ’سستفادة
من مبادرة ألتسسوية ومن زخم دعم دول أ÷وأر
وتقبل ألشسعب ألليبي لها للوصسول إأ ¤حل سسريع
Óزمة .وكان وزرأء خارجية دول أ÷وأر ألثÓث
ل أ
(تونسس وأ÷زأئر ومصسر) وقعوأ ،أأ’ثن ÚأŸاضسي،
بعد مشساورأت على مدأر يوم““ ،ÚإأعÓن تونسس““
كمبادرة للتسسوية ألسسياسسية ألشساملة ‘ ليبيا.
ودعا أإ’عÓن إأ ¤تسسوية سسياسسية ومصسا◊ة
شس- -ام- -ل -ة ب Úأل -ل -ي -ب -ي ‘ ،Úإأط -ار أ◊وأر أل -ل -ي -ب -ي

Ãسساعدة ألدول ألثÓث وبرعاية أأ’· أŸتحدة.
وأك - -د رفضس ه - -ذه أل - -دول أŸوق- -ع- -ة ،أّي ت- -دخ- -ل
عسسكري خارجي.
ي -أات -ي ه -ذأ ب -ي -ن -م-ا شس-ه-دت أل-ع-اصس-م-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة
ط -رأب -لسس أشس -ت -ب-اك-ات مسس-ل-ح-ة ع-ن-ي-ف-ة ب Úق-وتÚ
ت-ن-ت-م-ي-ان ◊ك-وم-ت-ي أل-وف-اق وأإ’ن-ق-اذ ،م-ن-ذ عصس-ر
أÿم- -يسس ،وذلك Ãن- -ط- -ق -ت -ي أب -وسس -ل -ي -م وط -ري -ق
أŸطار .وبحسسب شسهود عيان ،فإان أ’شستباكات
تعد أأ’عنف منذ أشسهر ‘ طرأبلسس ،حيث أسستعمل
فيها ألسسÓح ألثقيل .وتشسهد ألعاصسمة طرأبلسس
أشس -ت-ب-اك-ات مسس-ل-ح-ة م-ن-ذ أشس-ه-ر ت-ن-دل-ع ب Úأ◊Ú
وأآ’خر ب ÚأŸليشسيات ﬂتلفة أ’نتماء ،سسيما بعد
أن أعلنت حكومة أإ’نقاذ أŸنبثقة عن أŸؤو“ر
أل-وط-ن-ي ألسس-اب-ق ع-ن ع-ودت-ه-ا ل-ل-مشس-ه-د وت-ك-وي-نها
÷سس- -م عسس- -ك- -ري ج- -دي -د –ت مسس -م -ى ““أ◊رسس
ألوطني““ ،يضسم أغلب أŸيليشسيات ألتي كونت عملية
فجر ليبيا ‘ ألسسابق.

الرياضشي
اششراف :حامد حمور

لولى  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢69
السشبت  ٢٥فيفري  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٨جمادى ا أ
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ا÷معيات
العامة للهيئات
الرياضشية الوطنية

ا◊رصص على –قيق
نت ـائ ـج مششجعـ ـة
عبد ا◊فيظ إايزم:

سشعيد بتجديد الثقة ‘ ششخصشي لعهدة أاوŸبية جديدة
رؤووف برناوي :

ثقة ا÷معية العامة ’ تقّدر بثمن  ..وسشنواصشل سشياسشة التششبيب

عقبة ڤوڤام :

اŸصشادقة علـى التقارير دليل على ‚اح العهدة السشابقة
كلمة العدد

اÿروج
من النفق ..؟
^ حامد حمور

ي -ع -يشش ف-ري-ق شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ه-ذا اŸوسش-م
وضشعية جد صشعبة من خÓل الÎاجع الكبÒ
ال-ذي ظ-ه-ر ع-ل-ى أاداء ال-تشش-ك-ي-ل-ة ‘ ال-ب-ط-ولة
الوطنية حيث يتواجد ‘ مركز «غ Òعاد»

بالنظر للتتويجات العديدة التي يزخر بها على اŸسشتوي Úالوطني والقاري .
لكن عدم اسشتقرار الطاقم الفني والتغيÒات اŸسشتمرة على التعداد جعلت
الفريق ’ يعمل على اŸدى البعيد‡ ،ا أافقده الكث Òمن القوة حتى أاصشبح
عاجزا على الفوز ‘ عقر داره ‘ العديد من اأ’حيان .
كما أان ا◊ديث مركز أاك Ìعلى»ضشرورة تفادي السشقوط « ‘ الوقت الذي كان
من اأ’جدر العمل على الفوز باأ’لقاب لفريق «الكناري « ،الذي يبدو أانه أاعاد
نكهة ا’نتصشارات ا ¤البيت من خÓل حدوث «الطفرة « اŸعنوية باŸششاركة
ا’فريقية عندما رجّح الكفة لصشا◊ه ‘ أاوقات صشعبة.
فقرار مسشÒي الششبيبة بإاعادة كل من رحمو Êوموسشو Êا ¤الفريق من بوابة
الطاقم الفني يعد بداية ا◊ل بالنسشبة لهذا الفريق ،بالنظر للمردود اŸقدم
م -ن ط -رف ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن اسش-ت-حسش-ن-وا ال-ت-حضش Òال-ن-فسش-ي ا÷ي-د واÿط-ة
التكتيكية اŸقدمة.
فثنائي الطاقم الفني عرف جيدا « نقاط الضشعف « التي كان يعا Êمنها

الفريق القبائلي ،والتي تخصش أاك Ìفقدان الثقة ‘ اŸيدان وظهور عدم توازن
كب ‘ Òاÿطوط  ..اأ’مر الذي أاضشعف فع Óالفريق ‘ خرجاته منذ انطÓق
اŸوسشم تقريبا.
كل عششاق «الكناري» ينتظرون بششغف كب Òرؤوية زمÓء ريال رفع التحدي ‘
ثÓث مهمام صشعبة للغاية ،وهي تفادي السشقوط ا ¤الدرجة الثانية ‘ أاول
ا’هتمامات ،وثانيا العمل على تنششيط نهائي كأاسش ا÷مهورية ،والثالث متعلق
باŸنافسشة القارية التي يعد Ãثابة «الدينامو « الذي أاعاد الششبيبة ا ¤سشكة
ا’نتصشارات.
إاذا ” –ليل ا’مكانيات الفنية لششبيبة القبائل ،فإان كل اŸتتبع Úمتفق Úعلى
أان التششكيلة غنية باŸواهب الششابة والÓعب Úذوي اÈÿة  ..لكن الثقة كانت
غائبة‡ ،ا «أاخرج الÓعب Úمن الÎكيز ا◊قيقي ،خÓل اŸقابÓت  .لذلك،
فإان رحمو Êوموسشو Êاللذان يعرفان بيت الششبيبة قد يرسشمان نفسش الصشور
التي قدماها لهذا الفريق كÓعب‡ Úيّزين.
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ا÷معيات العامة للهيئات الرياضسية الوطنية

عبد ا◊فيظ إايزم ضسيف «الشسعب»:

’يام والتي تتواصسل ا ¤غاية شسهر أافريل
حركة كبÒة تشسهدها السساحة الرياضسية ا÷زائرية هذه ا أ
القادم ،كونها تعرف مرحلة انعقاد ا÷معيات العادية وا’نتخابية لل–اديات الرياضسية ،والتي تعتÈ
’ن-واع ال-ري-اضس-ي-ة ك-ل ا–ادي-ة ،ب-حسسب
وق -ف -ة ج -د ه -ام -ة ‘ مسس -ار ه -ذه ال -ه -ي-ئ-ات ال-ت-ي تسسّ-ي-ر ﬂت-ل-ف ا أ
اختصساصسها.
حامد حمور
’خر
’هداف .مع سس Òالعملية يتم من ح Úأ
ا ¤ا أ
ت -وضس -ي -ح ب -عضض ا’ج -راءات ال -ت -ي ت -دخ -ل ‘ ا’ط-ار
تسس Òهذه ا÷معيات ‘ ظروف عادية بحسسب اأ’صسداء التنظيمي ،هذا ما ظهر مؤوخرا بعد تصسريحات أاحد
الواردة ،أاين يكون رئيسض كل ا–ادية و طاقمه أامام أاعضساء الرابطة الوطنية لكرة القدم .أاين أاصسدرت
’سسبوع اŸاضسي تؤوكد
أاعضس -اء ا÷م -ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ع-رضض ال-ت-ق-ري-ري-ن اأ’دب-ي و الوزارة الوصسية بيانا ‘ بحر ا أ
اŸا‹ قبل أان يفسسح اÛال بعد ذلك بأايام ﬁددة فيه  « :طبقا للتشسريع والتنظيم السساري ÚاŸفعول،
للÎشسح ،وتتواصسل العملية وسسط اهتمام اعلمي كب’ Òسسيما القانون رقم  05–13اŸؤورخ ‘  23جويلية
’نشسطة البدنية والرياضسية
بالنسسبة لسسÒها وكذا معرفة مصس ÒاŸسسÒين الذين  2013واŸتعلق بتنظيم ا أ
سسوف يحتفظون Ãناصسبهم لعهدة أاوŸبية جديدة ا ¤وتطويرها واŸرسسوم التنفيذي رقم  330–14اŸؤورخ
غاية  ، 2020أاو سسيغادرون « الباخرة « ،بالنظر لعدة ‘  27ن-وف-م 2014 Èال-ذي ي-ح-دد ك-ي-ف-ي-ات ت-نظيم
معطيات خاصسة بتطبيق ا’جراءات القانونية اÙددة ا’–اديات الرياضسية الوطنية وسسÒها وكذا قانونها
’سساسسي النموذجي ،باشسرت وزارة الشسباب والرياضسة
‘ هذا اŸيدان وهذا عند عرضض التقريرين اأ’دبي و ا أ
اŸا‹ على ا÷معية العامة أاو عند انطلق مسسار ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ق-ي-ي-م حصس-ائ-ل ا’–ادي-ات اŸع-ن-ية Ãسسار
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة و تسس-ج-ي-ل الÎشس-ي-حات و Œديد هيئاتها الرياضسية..
بهذه الصسفة وعلى أاسساسض عقود اأ’هداف اŸوقعة بÚ
دراسستها.
باŸوازاة مع هذه العملية ،كان وزير الشسباب و الرياضسة الوزارة وا’–اديات ،فإان اŸسساعدات تخضسع لتقييم
قد أاكد ‘ عدة خرجات له أان « الذي فشسل ‘ مهمته السسلطات العمومية ‡ثلة ‘ وزارة الشسباب والرياضسة.
خلل العهدة اأ’وŸبية السسابقة عليه أان يغادر و يÎك من ثمة ،فإان وزارة الشسباب والرياضسة تذكر بأان هذا
منصسبه ..لقد ” التوقيع على عدة أاهداف من قبل التحليل للحصسائل ’ يتأاثر بأاي نزاع شسخصسي ويكذب
ا’–اديات و على هذا اأ’سساسض سسيتم تقييم عمل كل بصسرامة وجود أاي نزاع من هذا النوع ب Úوزير الشسباب
وال -ري -اضس -ة ورؤوسس -اء ا’–ادي-ات وال-راب-ط-ات وال-ن-وادي
هيئة « .
يظهر أان بعضض رؤوسساء ا’–اديات بعد عقد ا÷معيات الرياضسية».
العامة ا’نتخابية اأ’و ⁄ ¤يتمكنوا من الÎشسح لعهدة
ا
أاخ -رى ‘ ،ح Úان ب -عضض رؤوسس -اء ال -ه -ي -ئ -ات اح -ت-ف-ظ-و
Áكن القول أان اŸشساركة اأ’خÒة للرياضسة ا÷زائرية
م
Ãناصسبهم بعد أان كانت ا÷معية العامة قد أاعطت له
‘ اأ’لعاب اأ’وŸبية بريو  ⁄تكن ‘ اŸسستوى ،بالنظر
ة
س
الضسوء اأ’خضسر على غرار ايزم ‘ ا–ادية الرياض
’خفاق بعضض ا’–اديات للظفر باŸيداليات بالرغم
.
اŸدرسسية ورئيسض ا–ادية البادمنتون زوبÒي مسسعود
من أان كل اŸتتبع Úكانوا مركزين على امكانية رؤوية

«سسعيد بتجديد الثقة ‘ شسخصسي لعهدة جديدة »
أاكد رئيسض ا’–ادية ا÷زائرية للرياضسة اŸدرسسية ،عبد ا◊فيظ إايزم ،أانه مسسرور جدا ،بعدما ” Œديد الثقة ‘ شسخصسه من طرف أاعضساء ا÷معية العامة للمرة الثالثة على
التوا‹ ،حيث كان اŸرشسح الوحيد ÿلفة نفسسه ،وهذا ما سسيجعله يعمل كل ما ‘ وسسعه من أاجل مواصسلة مهمته التي بدأا فيها من قبل ،وكان ذلك خلل نزوله ضسيفا على جريدة
«الشسعب» مباشسرة بعد انتخابه على رأاسض الهيئة حيث لبى الدعوة بكل تواضسع وكشسف عن عدة نقاط أاخرى تتعلق بÈنا›ه القادم.
حاورته :نبيلة بوقرين
تصسوير :فواز بوطارن

الÎكيز على ترقية مسستوى األداء

تقييم ال–اديات ..

كان اŸدير العام للرياضسة بوزارة الشسباب والرياضسة
جباب قد أاكد ‘ احدى ا◊صسصض ا’ذاعية« :أان تقييم
ا’–اديات يقوم على أاسساسض قانو Êحيث أان كل
ا’–ادي -ات أامضست ع -ل-ى ات-ف-اق-ي-ات أاه-داف ،وع-ل-ى
ضسوئه سسيتم تقييم كل ا–ادية» ‡ ..ا يعني أان
السسلطات العمومية حريصسة على الوصسول ا ¤هذه
’ه- - -داف م- - -ن ط- - -رف ا’–ادي- - -ات ع- - -ل - -ى ضس - -وء
اأ
ا’مكانيات اŸالية التي تقدمها لهذه الهيئات نظÒ
خطتهم التي أامضسوا على برنا›ها من أاجل الوصسول

بعضض من الرياضسي Úالتأالق و الفوز باŸيداليات ‘ ،هذا
الصسدد قال جباب« :سسوف يتم الÎكيز ‘ اŸسستقبل على
النوعية و ليسض الكمية ‘ اŸشساركات اأ’وŸبية».
تبقى اŸشساركات ا÷زائرية ‘ اأ’لعاب اأ’وŸبية هي
ﬁصسلة لكل اÛهودات التي تقام خلل عهدة أاوŸبية
 ..لذلك فإان اÿطوات ’ بد أان تكون مدروسسة و تقييم
م-رح-ل-ي ل-ل-وصس-ول ا ¤أاه-داف ن-وع-ي-ة ت-ع-ط-ي ل-ل-ري-اضسة
ا÷زائرية بريقها .
على غرار ا’–اديات اأ’خرى ،فإان ا–ادية كرة القدم
سستعقد جمعيتها العامة العادية يوم  27فيفري ،أاين

سس -ي -ك -ون الÎك -ي -ز بشس-ك-ل أاك ‘ Èم-ت-اب-ع-ت-ه-ا م-ن ط-رف
ا÷مهور الرياضسي بالنظر Ÿكانة كرة القدم ‘ بلدنا ..
‘ انتظار ا÷معية العامة ا’نتخابية ،اŸقررة يوم 20
مارسض.
لشس -ارة ،ف -إان ع -م -ل -ي-ة Œدي-د ال-ه-ي-ئ-ات ال-ري-اضس-ي-ة
ل -إ
سسيختتم ،يوم  28أافريل ،بإاجراء ا÷معية ا’نتخابية
للجنة اأ’وŸبية ا÷زائرية التي Œمع كل ا’–اديات
الرياضسية الوطنية.

رؤووف برناوي – رئيسض ا’–ادية ا÷زائرية للمبارزة لـ «الشسعب»:

« ثقة ا÷معية العامة ل تقّدر بثمن وسسنواصسل سسياسسة التشسبيب ◊صسد النجاحات »
أاك -د رؤووف ب-رن-اوي ،رئ-يسض ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -ل -م -ب -ارزة ‘ ،ح -وار لـ «الشس-عب» ان ث-ق-ة ا÷م-ع-ي-ة
العامة ’ تقدر بثمن ،خاصسة بعدما جّددت رغبتها
‘ م -واصس -ل -ت -ه ل -ل -مشس -وار ،خ -لل ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة
ا’نتخابية التي سستجري ،اليوم.
حاوره :عمار حميسسي
يعد عامل التشسبيب من الركائز اŸهمة ‘ برنامج برناوي
الذي أاكد ‚اح هذه الفكرة خلل العهدة اŸاضسية بدليل الـ
 25ميدالية التي نالتها ا÷زائر ‘ ﬂتلف اŸسسابقات التي
شساركت فيها.
يبقى ا’سستقرار بحسسب برناوي من العوامل اŸهمة
للنجاح ،خاصسة ان ا’–ادية ا÷زائرية للمبارزة عانت من
هزات عديدة أاثرت عليها ،خلل العهدات اأ’ربع اŸاضسية
بدليل اŸشساكل التي حدثت مع ا’–اد الدو‹.
’دبية
(الشسعب) :قمتم بتمرير ا◊صسيلة اŸالية وا أ
بسسلسسة ،عكسض ما حدث ‘ بعضض ا’–اديات ،ما
هو السسبب؟
@@ برناوي – أاو’ ا’لتزام بالÈنامج الذي سسطرناه ،منذ
بداية العهدة ا ¤غاية نهايتها ،من جميع النواحي وفيما
يخصض ا◊صسيلة اŸالية حققنا مكاسسب مهمة سسمحت لنا
ب -ان-ه-اء ال-ع-ه-دة ب-ارت-ي-اح ك-ب ،Òأام-ا ف-ي-م-ا ي-خصض ا◊صس-ي-ل-ة
ا’دبية فقد ‚حنا ‘ رفع التحدي من خلل جعل رياضسة
اŸب-ارزة م-ن ال-ري-اضس-ات ال-ت-ي “ن-ح اŸي-دال-ي-ات ل-ل-ج-زائ-ر
رفقة باقي الرياضسات بعد ان كانت على الهامشض وهدفنا
كان جعل هذه الرياضسة ضسمن الرياضسات التي تسساهم ‘
رفع الراية الوطنية  ..وأاعتقد أاننا ‚حنا ‘ ذلك بفضسل الـ
 25ميدالية ذهبية التي –صسلنا عليها خلل مشساركتنا ‘
ﬂتلف اŸسسابقات دون نسسيان عامل مهم ،أاعتقد انه
ﬁوري و راهنت عليه شسخصسيا وهو تشسبيب الفرق الوطنية

ورغم ان البداية كانت صسعبة ،لكن ثقتي كانت كبÒة ‘
اŸؤوطرين الذين ‚حوا ‘ تكوين نخبة ذات مسستوى رفيع
تسستطيع –قيق نتائج أافضسل بالنظر لصسغر سسنها.
هل سستÎشسح لعهدة جديدة ؟
@@ ’ أاخفي سسرا ،إان اصسرار أاعضساء ا÷معية العامة على
ترشسحي سساهم ‘ قرار مواصسلة اŸشسوار بعد نيل ثقة
أاعضساء ا÷معية العامة ،خلل أاشسغال ا÷معية ا’نتخابية
التي سستجري ،اليوم السسبت ،وشسخصسيا أانظر للموضسوع من
ن -اح -ي -ة أان-ه ت-ك-ل-ي-ف ول-يسض تشس-ري-ف وه-ي مسس-ؤوول-ي-ة ك-بÒة
بالنسسبة ‹ من أاجل قيادة ا’–ادية لعهدة جديدة ،لكن
ا’مور ◊د اآ’ن – ⁄سسم بعد ،لكن ما أاسستطيع قوله ان
ثقة ا÷معية العامة ’ تقدر بثمن.
ما هي اÿطوط العريضسة لÈنا›كم ‘ حال ”
Œديد الثقة ‘ شسخصسكم ؟
@@ ا’سستقرار يبقى العامل اŸهم حسسب رأايي من أاجل

النجاح خاصسة بعد الهزات العديدة التي عرفتها ا’–ادية
وهنا أاقول فقط أانها اŸرة اأ’و ¤منذ أاربع عهدات يتم
اŸصسادقة فيها على ا◊صسيلة اŸالية و ا’دبية باإ’جماع و
خلل ا’ربع عهدات اŸاضسية  ⁄يتم ذلك وهو ما يؤوكد اننا
‘ ال -ط -ري -ق الصس -ح -ي-ح ع-ن-دم-ا ت-ع-ا Êا’–ادي-ة م-ن ع-دم
ا’سستقرار لـ  16سسنة كاملة بالتأاكيد الرياضسة سستÎاجع و
النتائج سستنعدم اضسافة ا ¤العمل القاعدي الذي سسيختفي،
ل -ك -ن خ -لل ال -ع -ه -دة اŸاضس -ي -ة رك -زن-ا ع-ل-ى ع-ام-ل ال-ث-ق-ة
والشسفافية فقد عملنا كفريق وا’مور كانت واضسحة لدى
ا÷ميع فيما يخصض طريقة التسسي ،Òكما سساهمنا ‘ إاعادة
العلقة مع ا’–اد الدو‹ التي سساءت كثÒا ،خاصسة بعدما
” ايقافنا Ÿدة  3سسنوات ‘ وقت سسابق و خلل العهدة
التي اشسرفت فيها على رئاسسة ا’–ادية عملت على فتح
صس -ف -ح -ة ج -دي -دة م -ع ا’–اد ال -دو‹ وه-و م-ا ح-دث ،أام-ا
ا÷انب اآ’خر الذي سسÔكز عليه هو التشسبيب و تعميم
اŸمارسسة من خلل التظاهرات الرياضسية التي سستتوسسع
ع Èكامل الÎاب الوطني.
ماذا عن اŸشساركات اŸقبلة للنخبة الوطنية ؟
@@ ب-ال-ف-ع-ل ت-ن-ت-ظ-رن-ا ع-دي-د ال-ت-ظ-اه-رات ال-ري-اضسية التي
سس-نشس-ارك ف-ي-ه-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ا’ق-ل-ي-م-ي والدو‹ وحاليا
نتوفر على ›موعة ‡يزة من الرياضسي Úو الرياضسيات
الذين سسيواصسلون مسسÒة النجاح من أاجل رفع راية ا÷زائر
و بالنظر ا ¤معدل سسن النخبة ا◊الية فنحن نراهن عليها
ا ¤غ - -اي- -ة  2024ل -ك -ن ب-اŸق-اب-ل سس-ن-ق-وم ب-ع-م-ل ق-اع-دي
’كتشساف اŸواهب ووضسعها ‘ الطريق الصسحيح حتى ’
ي- -ح- -دث ان- -ق- -ط- -اع ب- -ي- -ن- -ه -ا و ب Úا÷ي -ل ا◊ا‹ لضس -م -ان
ا’سستمرارية ،كما سسنقوم أايضسا بوضسع برنامج تكويني عال
اŸسس -ت -وى ل -ل -م -ؤوط -ري -ن ال-ذي-ن ي-ق-وم-ون ب-ع-م-ل ك-ب Òع-ل-ى
اŸسستوى القاعدي و لهم دور مهم ‘ اعادة رياضسة اŸبارزة
للواجهة من جديد.

عقبة قوقام :

اŸصس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادقة
عل ـ ـى كل التقـ ـ ـ ـارير
دلي ـ ـل على ‚ـ ـ ـ ـ ـاحنا
‘ العهدة اŸاضسية
أاكد «عقبة قوقام» أان أاشسغال ا÷معية
ال- -ع- -ام- -ة ال- -ع- -ادي- -ة ج- -رت ‘ ظ- -روف
حسسنة رغم حدوث بعضض اŸناوشسات ‘
’مر ،موضسحا بأانه ” اŸصسادقة
بداية ا أ
’دب -ي لسس-ن-ة
ع -ل -ى ال -ت -ق -ري -ر اŸا‹ وا أ
’وŸبية،
 2016وعلى تقرير العهدة ا أ
وأان -ه ” اŸصس-ادق-ة ع-ل-ي-ه-م ب-نسس-ب-ة 70
باŸائة ،كما –دث عن موعد ا÷معية
ال -ع -ام -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة وع -ن ت -نصس-يب
ال - -ل- -ج- -ان ،وع- -ن أام- -ور أاخ- -رى ‘ ه- -ذا
ا◊وار:
حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصض
«الشس-عب» :أاج-ري-ت-م ا÷م-ع-ي-ة ال-عامة
ال-ع-ادي-ة ل-ي-ل-ة اÿم-يسض إا ¤ا÷م-عة،
’م-ور وه-ل ” اŸصس-ادق-ة
ك -ي -ف “ت ا أ
’دبي ؟
على التقريرين اŸا‹ وا أ
عقبة قوقام  :ا◊مد لله ا÷معية العامة
ال- -ع- -ادي- -ة ج -رت ‘ ظ -روف حسس -ن -ة ورغ -م
حدوث بعضض اŸناوشسات ‘ البداية من قبل
بعضض اŸعارضس ،Úإا’ أان أاعضساء ا÷معية
العامة “كنوا من التحكم ‘ الوضسع و” كل
شسيء ‘ هدوء تام ،حيث ” أاو’ اŸصسادقة
على التقرير اأ’دبي لسسنة  2016وبعده على
التقرير اŸا‹ لنفسض السسنة ،ثم بعدها على
تقرير العهدة اأ’وŸبية اŸاضسية ،اأ’هم ‘
كل هذا أان التصسويت جرى ‘ شسفافية كبÒة
وبكل دÁوقراطية ودون عراقيل تذكر ،أاما
اŸصس -ادق -ة “ت ب -نسس -ب-ة  70ب-اŸائ-ة وه-ي
نسسبة مريحة ومشسجعة ،أ’ننا طيلة العهدة
اأ’وŸب -ي -ة اŸاضس -ي -ة ع -م -ل-ن-ا ‘ الشس-ف-اف-ي-ة
التامة مع كل الرابطات الوطنية وا÷هوية

من الناحيت Úالفنية واŸالية ،فالكل كان
ل–ادي-ة
م -ط-ل-ع-ا ع-ل-ى ال-وضس-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -إ
ا÷زائرية للكرة الطائرة ،وخلل ا÷معية
العامة العادية  ⁄ننه كل اأ’شسغال اŸتعلقة
با’نتخابات اŸقبلة ،لكننا باŸقابل عينا
كل اللجان ‘ مقدمتها التي سستع ÚاŸكتب
ال-ت-ن-ف-ي-ذي و÷ن-ة م-راق-ب-ة ا’ن-ت-خ-ابات ،كل
ه -ذا لضس -م -ان ا’سس -ت -ق -رار ل -ري -اضس-ة ال-ك-رة
ال -ط -ائ -رة والسس Òا◊سس -ن خ -لل ا÷م -ع-ي-ة
العامة ا’نتخابية ‘ اأ’يام اŸقبلة.
ب - -ا◊ديث ع - -ن ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ام- -ة
ا’ن- -ت- -خ- -اب -ي -ة م -ت -ى سس -ت -ج -ري ،وه -ل
سس -ت -ك -ون اÎŸشس -ح ال -وح -ي -د ل -رئ -اسس -ة
ا’–ادي-ة ل-ع-ه-دة أاوŸب-ي-ة ج-دي-دة أام
سستلقى منافسسة ؟
@@ ’ Áكننا ا◊ديث عن اŸنافسسة اآ’ن،
ا÷معية العامة ا’نتخابية ” –ديدها يوم
ال- -ت -اسس -ع م -ارسض اŸق -ب -ل ‘ ن -فسض اŸك -ان
ب -الشس -راق -ة ،وع -ن م -ا إاذا سس-أاك-ون اÎŸشس-ح
الوحيد أام ’ ،أاعتقد بأا Êلن أاكون اÎŸشسح
الوحيد أ’ننا سسمعنا من هنا ومن هناك أان
ث -م -ة م -ن ي-ري-د الÎشس-ح ل-رئ-اسس-ة ا’–ادي-ة
ا÷زائرية لكرة الطائرة÷ ،نة الÎشسيحات
ف -ت-حت وسس-ت-ع-م-ل إا ¤غ-اي-ة ي-وم ال-ف-ا— م-ن
شس- -ه- -ر م- -ارسض اŸق- -ب -ل ،وب -ع -د غ -ل -ق ب -اب
الÎشس- -ي- -ح- -ات Áك- -ن- -ن -ا ا◊ديث ع -ن ه -ذه
النقطة.
سس- -تÎشس- -ح ل- -ع- -ه- -دة ج- -دي- -دة ،م- -ا ه- -ي
’ق- -ن -اع
ف- -لسس- -ف- -تك وإاسسÎات- -ي- -ج- -ي- -تك إ
’عضساء بالتصسويت عليك مرة أاخرى ؟
ا أ
@@ كان عندنا برنامج وعملنا على تطبيقه
وا◊مد لله تب Úبأاننا كنا ‘ اŸسستوى بعدما
” اŸصس- -ادق- -ة ع- -ل- -ى ال- -ت -ق -ري -ري -ن اŸا‹
واأ’دبي وتقرير العهدة اأ’وŸبية باإ’يجاب،

لكن من هنا فصساعدا إاذا ” انتخابنا على
رأاسض ا’–ادية يجب يكون هناك برنامج
مضس -ب-وط وم-دروسض واأ’خ-ذ ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار
اŸعطيات ا÷ديدة والوضسع ا◊ا‹ بجدية
كبÒة ،يجب أان يكون هناك توافق و–ليل
كب Òحتى نصسل إا ¤ما نريده وما Áكننا
انتظاره مسستقبل ،ولن يكون بوسسعنا القيام
ب -خ -ي -ارات م -ن -ف-ردة أ’ن ال-وضس-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة
صسعبة للغاية وتلزمنا با’جتماع مع ا÷ميع.
عن أاي وضسعية صسعبة تتحدث ؟
@@ الوضسعية ا◊رجة التي أا–دث عنها
ه -ي اإ’م -ك -ان-ي-ات اŸادي-ة ال-ت-ي ب-اتت شس-ب-ه
منعدمة حاليا ،والتي تعا Êمنها ا’–ادية
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ك-رة ال-ط-ائ-رة وك-ذا اأ’ن-دي-ة،
ف -ا÷م -ي -ع –دث ع -ن ه-ذه ال-ن-ق-ط-ة خ-لل
ا÷معية العامة العادية التي قمنا بها ،يوم
اÿم -يسض ،وال -ك -ل ام -ت -عضض م -ن ال -وضس -ع-ي-ة
اŸالية الصسعبة التي يتخبط فيها ا÷ميع.
ما تعليقك على التأاهل الذي عاد به
لم- -ال ذك- -ور
اŸن - -ت - -خب ال - -وط - -ن - -ي ل - -آ
ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ،عشس-ي-ة ا÷م-ع-ي-ة
العامة العادية ؟
لمال ذكور
@@ تأاهل اŸنتخب الوطني ل آ
للبطولة العاŸية ،تأاهل رائع للغاية ،خاصسة
أانه ’ أاحد كان ينتظر فيه وكان مفاجأاة رغم
أان م -ع -دل سس -ن ال-لع-ب Úصس-غ Òوي-ن-قصس-ون
لم -ال ذك-ور
اÈÿة ،اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ل  -آ
يسس Òع- -ل -ى ن -فسض خ -ط -ى م -ن -ت -خب أاك -اب -ر
الرجال الذين “كنوا من خطف اŸيدالية
الذهبية ‘ البطولة اإ’فريقية  ،2016وهذا
ما يعني أان ثمار العمل الذي أا‚زناه ،خلل
العهدة اأ’وŸبية اŸاضسية ،بدأات تظهر على
أارضض ال -واق-ع ث-م-اره وال-ن-ت-ائ-ج ك-انت ب-اه-رة
وفاجأات ا÷ميع ،رغم أان مدة العمل الذي
” ا‚ازه فيها قصسÒة بعدما قمنا بتشسبيب
ك-ل-ي ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي وأاع-دن-ا العمل من
الصسفر لنكون أاقوى مسستقبل ،وبهذا بات
عندنا خزان متكون من ’ 30عبا Ãسستوى
‡يز من ا÷انب Úالفني والبنية ا÷سسدية
وغÒها من الشسروط التي يجب أان تتوفر ‘
’عب ال -ك -رة ال -ط -ائ -رة اÎÙف ،وه -و م-ا
سسيسسمح للمنتخب الوطني أاكابر رجال من
ال -ت -أال -ق مسس -ت -ق -ب-ل ،خ-لل ا’سس-ت-ح-ق-اق-ات
اŸقبلة التي تنتظر منتخبنا الوطني.

«الشس- -عب» :ه- -ل ك- -نت ت- -ت- -وق- -ع أان ي -ج -دد
أاعضساء ا÷معية العامة الثقة بك؟
«عبد ا◊فيظ إايزم» ‘ :البداية أاشسكر كل
أاعضساء ا÷معية العامة على Œديد الثقة ‘
شسخصسي للمرة الثالثة على التوا‹ رغم اŸشساكل
اŸالية الكبÒة التي عاشستها ا’–ادية خاصسة ‘
العهدة اŸاضسية ،لكن ا◊مد لله “كنا من تسسيÒ
اأ’مور بشسكل اإ’يجابي وطبقنا الÈنامج اÿاصض
باأ’ربع سسنوات اŸاضسية بنسسبة  100باŸائة من
خلل عمل مشسÎك وشسفاف ب Úكل الرابطات
ا÷هوية ،وهذا ما جعلهم يجددون ثقتهم بي وأانا
سسأاواصسل ‘ العمل من أاجل تطبيق نقاط أاخرى
مسستقبل.
ك- -ي- -ف ت- -ق -ي -م ال -ع -ه -دة اŸاضس -ي -ة م -ن ك -ل
النواحي؟
@@ العهدة اŸاضسية كانت سسيئة بكث Òمقارنة
مع العهدة اأ’و ¤بسسبب غياب ا’سستقرار ،أ’نه
 ⁄يكن هناك اهتمام كب Òبالرياضسة اŸدرسسية،
ما أاثر علينا بشسكل مباشسر وخلق لنا مشساكل
مالية كبÒة بسسبب عدم وجود ميزانية كافية،
ول -ك -ن ◊سس -ن ا◊ظ ت -ل -ق -ي-ن-ا دع-م-ا م-ن ال-وزي-ر
ا◊ا‹ للشسباب والرياضسة السسيد ولد علي الذي
منحنا  2مليون دينار ما جعلنا نتمكن من تسسديد
الديون التي كانت عالقة ،إاضسافة ا ¤توف Òمبلغ
جيد للمسستقبل Œاوز اŸليون دينار.
نفهم من كلمك أان الرياضسية اŸدرسسية
تعا Êمن عدم وجود اهتمام كب Òبها ؟
@@الرياضسة اŸدرسسية هي النواة ا◊قيقية حتى
ي- -ك- -ون ل- -دي- -ن -ا ج -ي -ل ذه -ب -ي ن -اج -ح ‘ اÛال
الرياضسي و عنصسر فعال ‘ اÛتمع ‘ ذات
لسسف  ⁄يعط اهتمام للرياضسة
الوقت ،ولكن ل أ
اŸدرسس -ي -ة ب -دل -ي -ل أان ه -ن -اك ع -دة م -دارسض ’
–توي على مرافق رياضسية رغم أاننا نغطي أاكÈ
نسس -ب -ة م -ن اŸع -ن -ي Úب -اŸق -ارن-ة م-ع ا’–ادات
اأ’خرى ومن اŸفروضض أان تكون الوضسعية أافضسل
 ..لكن اأ’مور عكسض ذلك “اما و◊سسن ا◊ظ
اسستمع لنا وزير الشسباب والرياضسة ومنحنا مبلغ
ما‹ ‡تاز وهو يو‹ اهتماما كبÒا للرياضسة
اŸدرسسية ،ما يعني أان الوضسع مسستقبل سسيكون
أافضسل بكث Òبحول الله.
ك -ي -ف ت -ع -ام-ل-ت-م م-ع ال-وضس-ع ‘ ظ-ل ه-ذه
اŸشساكل؟
@@ا◊مد لله “كنا من تسسي Òالعهدة اŸاضسية
ب-ن-ج-اح رغ-م اŸشس-اك-ل اŸال-ي-ة ال-ك-بÒة وال-فضسل
ي-رج-ع ل-ل-راب-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ال-ت-ي ق-دمت ال-دع-م
اŸادي لنا وÃعنى آاخر بفضسل جميع الرجال
الذين تعاملنا معهم ،أ’ن وزارة الÎبية منذ عام
 ⁄ 2015تقدم لنا أاي دعم ما‹ ووزارة الشسباب
والرياضسة كانت “نحنا كأاقصسى حد  700مليون
سسنتيم ،وهذا غ Òكافٍ لتغطية  21بطولة وطنية
على مدار السسنة ،تشسمل أاك Ìمن  8مليون طفل
ع Èرب - -وع ال - -وط - -ن ،إاضس - -اف- -ة إا 3000 ¤عامل
يشسرفون عليهم ،إاضسافة إا ¤اŸشساركة ‘ بعضض
البطو’ت الدولية.
وماذا عن ا’تفاقية اÈŸمة ب Úكل من
وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ووزارة الشس-ب-اب
وال- -ري- -اضس- -ة ب- -ه- -دف ت- -ط -وي -ر ال -ري -اضس -ة
اŸدرسسية؟
@@ اŸه -م ه -و ف -رضض ا’سس -ت -ق -رار أ’ن ال -ع-ام-ل
اأ’سساسسي من أاجل النجاح من خلل ا’نطلقة
وف-ق-ا ل-ه-رم م-ت-وازن ح-ت-ى ن-ت-م-ك-ن م-ن اك-تشس-اف
اŸواهب وتطويرها ونتحد حتى نكون كشسخصض
واح- -د ÿدم- -ة اŸصس -ل -ح -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -ري -اضس -ة
اŸدرسسيةÃ ،ا أان الطفل بحاجة لرعاية كبÒة
من كل النواحي وعلينا أان نوفر له الظروف

« وضسع
إاسسÎاتيجية
منطقية تتماشسى
مع واقع الرياضسة
اŸدرسسية»
اŸناسسبة بناءً على اŸقولة« :العقل السسليم ‘
ا÷سسم السسليم» ومن جهة أاخرى ،فإاننا سسنسساهم
‘ اكتسساب جيل مثقف من دون وجود عقدة ‘
‡ارسس- -ة ال -ري -اضس -ة وغ Òم -ع -ارضض ب -أان ي -ك -ون
العنصسر النسسوي ‘ اŸيدان الرياضسي بالتا‹
ن -قضس -ي ع -ل -ى ظ -اه -رة ال -ع -ن-ف ال-ت-ي ت-فشست ‘
›تمعنا ‘ السسنوات اأ’خÒة.
ك- -ي- -ف ت- -ت- -م ع -م -ل -ي -ة ت -ع -ي ÚاŸدرب‘ Ú
اŸدارسض؟
@@ أ’سساتذة الÎبية البدنية دور كب Òوفعال من
أاجل تكوين النشضء ،ولهذا كان ‘ السسابق يتم
ت -ع -ي -ي -ن-ه-م م-ن ط-رف وزارة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤اŸسس -ؤوول-ي-ة ال-ك-بÒة اŸل-ق-اة ع-ل-ى
ع-ات-ق-ه-م وك-ان-وا ي-ت-م-ت-ع-ون Ãسس-ت-وى عاٍل ،أ’نهم
Áل -ك -ون اÈÿة وال -ت -ج -رب -ة ال -ك -اف -ي -ة ،ل-ك-ن ‘
السسنوات اأ’خÒة تراجعنا كثÒا بسسبب التهرب
من اŸسسؤوولية من طرف اŸعني Úما يعني أانه
يجب أان تكون هناك إاسسÎاتيجية عمل ﬁكمة
وشساملة وبرنا›ا مسسطرا ،وفقا لتحليل ميداÊ
حتى تكون هناك نتائج إايجابية على الصسعيدين
الداخلي والدو‹Ã ،ا أاننا ‰لك كفاءات بشسرية
كبÒة ونسستطيع اسستغلل طاقة هذه الفئة الهامة
‘ اأ’مور اإ’يجابية حتى يكون لدينا ›تمع
سسليم.
’مور التي يجب أان تتوفر لديكم
ما هي ا أ
لتجاوز هذه اŸشساكل؟
@@ لتجاوز هذه اŸشساكل يجب أان يكون تنسسيق
ب Úك- -ل م- -ن وزارة الشس- -ب -اب وال -ري -اضس -ة ووزارة
الÎبية الوطنية لكي يكون برنامج مكتمل حتى ’
ي -ك -ون ه -ن-اك خ-ل-ل ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ت-لم-ي-ذ ع-ن-دم-ا
يشس -ارك -ون ‘ اŸن -افسس -ات يسس -ت-ط-ي-ع-ون ت-دارك
تأاخر الدروسض من دون أاي خوف ،و من جهة
أاخرى يجب أان يكون عمل جماعي مكثف من كل
ال-ف-اع-ل ÚواŸع-ن-ي Úب-ال-ري-اضس-ة اŸدرسس-ية حتى
نخرج بتوصسيات ب Úا÷هت Úالوصسيت ،Úإاضسافة
إا ¤التنسسيق ب Úكل ا’–ادات اأ’خرى حتى
ن- -ت- -م- -ك- -ن م- -ن دم -ج ال -ري -اضس -ي Úك -ل واح -د ‘
ا’ختصساصض الذي يرغب فيه وŸا ’ ليكونوا من
ب Úأافضس -ل اأ’سس -م -اء ال -ت -ي م-ن شس-أان-ه-ا تشس-ري-ف
ا÷زائر ‘ اÙافل الدولية ،مثلما كان عليه
ا◊ال مع عدة وجوه ‘ السسنوات اŸاضسية على
غرار حسسيبة بواŸرقة التي حققت نتائج رائعة
وب -ال -ت -ا‹ ف -إان ال -ري-اضس-ة اŸدرسس-ي-ة ت-ب-ق-ى ه-ي
اأ’سساسض والنواة ،أ’نها تهتم بالقاعدة.
@@ م- -ا ه- -و ا÷دي- -د ‘ الÈن -ام -ج اÿاصض
’وŸبية القادمة؟
بالعهدة ا أ
@@ سسنكمل ‘ نفسض العمل الذي بدأانا به ‘
العهدت Úالسسابقت Úوأاضسفنا بعضض النقاط على
الÈنامج اÿاصض باأ’ربع سسنوات القادمة والتي
تتمحور أاسساسسا حول ا÷انب التنموي ،سسعيا منا

لÎق -ي -ة وت -ن -م -ي -ة ال -نشس -اط ال-ري-اضس-ي ب-ال-وسس-ط
اŸدرسسي ،انطلقا من الطور ا’بتدائي وفقا
لمكانيات اŸوجودة لدينا واŸوفرة من طرف
لإ
السسلطات العمومية والتي سستسسÒها الرابطات
وا÷م-ع-ي-ات ال-ري-اضس-ي-ة اŸدرسس-ي-ة ب-ت-ك-ف-ل كمي
ونوعي ’ من حيث ا÷انب التقني فحسسب ،بل
م- -ن ال- -ن- -اح- -ي- -ة اإ’داري- -ة أايضس- -ا وم- -ن ب Úأاه- -م
اÿطوط العريضسة التي عرضستها على ا÷معية،
ل- -ك- -ي ت -دخ -ل ›ال ال -ت -ن -ف -ي -ذ Ãع -ي -ة اŸك -تب

ال -ت -ن -ف -ي -ذيÁ ،ك -ن –ق -ي-ق اŸسس-ع-ى اŸشسÎك
لتجسسيد كل الÈنامج على أارضض الواقع.
ما هي هذه النقاط؟
@@وضس -ع إاسسÎات-ي-ج-ي-ة م-ن-ط-ق-ي-ة ل-دراسس-ة واق-ع
ال- -ري- -اضس- -ة اŸدرسس -ي -ة ’سس -ت -دراك ال -ع -راق -ي -ل
وت- -ق- -وÁه- -ا وت -ك -ث -ي -ف اŸسس -اع -ي واإ’ج -راءات
للوصسول إا ¤نتائج عملية Œسسد ‘ اŸيدان ومن
أاجل الوصسول لهذه النقطة اŸهمة يجب أان يكون
اختيار السسبل ا◊سسنة للنهوضض الفعلي بالرياضسة
اŸدرسسية ‘ إاطارها الواسسع لتحديد اآ’ليات
الفعالة للنجاح ‘ ذلك ،تطوير الÈامج التقنية
التي تسساعد ‘ عملية ا’نتقاء ،التكوين والتكفل
ب -اŸواهب الشس -اب -ة ،ت-وف Òال-وسس-ائ-ل واسس-ت-غ-لل
اÛال الزمني اأ’سسبوعي اıصسصض للرياضسة،
ت - -ط - -وي - -ر و–سس Úك - -ف - -اءات اŸدرب Úل- -دع- -م
ا÷م- -ع- -ي- -ات ال- -ري- -اضس -ي -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل الصس -ح -ي -ح
بالنشساطات الرياضسية ،إاعادة النظر ‘ القانون
اأ’سس-اسس-ي ل-ل–ادي-ات وال-راب-ط-ات ال-ت-ي ت-تميز
بصسفة تعدد الرياضسات ،التنقيب ا÷يد للموارد
اŸالية وعدم ا’كتفاء Ãيزانية الدولةŒ ،سسيد
مشسروع تنظيم ا÷لسسات الوطنية حول الرياضسة
اŸدرسسية وهي الفرصسة التي تسسمح بإاعطائها
مكانتها اللئقة“ ،ثيل الرياضسة اŸدرسسية على
اŸسستوى الوطني والدو‹ بفتح اÛال على كل
ا’خ - -تصس - -اصس - -ات– ،سس ÚاÛال اإ’ع - -لم - -ي
وت- -وسس -ي -ع -ه وﬁاول -ة ال -رج -وع ل -ك -أاسض ا÷زائ -ر
اŸدرسسية.

ا÷معية ا’نتخابية ’–ادية كرة السسلة

سسليما ÊاŸرشسح الوحيد Óÿفة بوعريفي
ت- -ع- -ق- -د ،ال- -ي- -وم ،ا÷م- -ع- -ي- -ة ال -ع -ام -ة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن أاج-ل انتخاب الرئيسض
ا÷دي -د ل -ل–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة
’وŸب- -ي- -ة
السس - -ل - -ة ،خ - -لل ال - -ع- -ه- -دة ا أ
ال -ق-ادم-ة خ-ل-ف-ا ل-ل-رئ-يسض السس-اب-ق راب-ح
ب -وع-ري-ف-ي ،وال-ت-ي ت-ع-رف ت-رشس-ح اسس-م
’م -ر ي -ت -ع -ل -ق بـ ع -ل -ي
واح- -د ف- -ق- -ط وا أ
’م-ور
سس -ل -ي -م -ا ،Êوه -ذا م -ا ي -ع -ن -ي أان ا أ
حسسمت لصسا◊ه قبل إاجراء التصسويت
من طرف أاعضساء ا÷معية.
نبيلة بوقرين
يأاتي ذلك بعد اأ’زمة التي عاشستها كرة السسلة
ا÷زائرية ‘ السسنة اأ’خÒة بسسبب التشستت
ال - -ك - -ب ‘ Òال - -ع- -م- -ل ب Úرئ- -يسض ا’–ادي- -ة
اŸنتهية عهدته وأاعضساء اŸكتب التنفيذي
ما اضسطر بوعريفي إا ¤عقد جمعية عامة
اسس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة م -ن أاج-ل وضس-ع ح-د ل-ك-ل ه-ذه
ا’نشسقاقات ،أ’نها ’ تخدم اŸصسلحة العامة
ل -ه -ذه ال -ري -اضس-ة وك-ان ال-تصس-ويت ب-اأ’غ-ل-ب-ي-ة
السس-اح-ق-ة ،م-ط-ال-ب Úب-ب-ق-اء ال-رئ-يسض ورحيل
اأ’عضساء ولكن ذلك ’ يعني أان اأ’مور هدأات
بل توترت أاك Ìفيما بعد.
بعدها ” رفضض التقرير اأ’دبي لـ بوعريفي
اŸتعلق بالسسنة اŸاضسية ،إاضسافة إا ¤عدم
ق-ب-ول ال-ت-ق-ري-ر اÿاصض ب-ال-ع-ه-دة م-ن ط-رف
أاعضس -اء ا÷م -ع -ي -ة ،خ -لل ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
العادية التي كانت يوم  11فيفري ا÷اري،
وهذا ما يعني أانه غ Òقادر على الÎشسح من
جديد لعهدة جديدة وترك اÛال مفتوح
أامام كل الراغب ‘ Úتو‹ رئاسسة ا’–ادية،
خلل اأ’ربع سسنوات القادمة ‘ ظل الوضسع
الصسعب الذي “ر به كرة السسلة ا÷زائرية
بسسبب ا’نشسقاقات.

«مهمة سسليما Êصسعبة إلعادة ⁄
الشسمل»

بالتا‹ فإان مهمة علي سسليما Êلن تكون سسهلة
خلل العهدة القادمة ‘ ظل التوتر السسائد
داخ -ل ا’–ادي -ة ول -ه -ذا ف-ه-و م-ط-الب ب-إاع-ادة
ا’سستقرار من جديد ،بداية من  ⁄شسمل كل
أاسس -رة ك -رة السس -ل -ة ب -ع -دم -ا ف-رق-ت-ه-م اŸصس-ال-ح
اÿاصس -ة واأ’ن -ان -ي -ة والشس -روع ‘ ال-ع-م-ل ا÷اد
واŸيدا ،Êوفقا للÈنامج الذي سسيعلن عنه،
اليوم أامام كل أاعضساء ا÷معية العامة.
‘ نفسض الوقت هناك عدة نقاط سستطرح من
طرف أاعضساء ا÷معية العامة سسيحاول Œسسيد
اأ’ه -م م -ن -ه -ا Ãا ي -خ -دم مصس -ل-ح-ة ك-رة السس-ل-ة
واأ’مر يتعلق أاسساسسا باŸنتخب الوطني الذي
سس-يشس-ارك ‘ ال-دورت Úال-ت-أاه-ي-ل-ي-ت Úللمنافسسة
للموعد القاري والتي سستكون ‘ الشسهر الداخل
والرابطات ا÷هوية ،خاصسة تلك التي تشسهد
ركود من ناحية النتائج ،إاضسافة إا ¤العمل على
إاعادة هيبة اŸنافسسة لدى العنصسر النسسوي من
جديد حتى تكون نتائج إايجابية مسستقبل بعد
الÎاجع الكب ÒاŸسسجل ،خلل الفÎة اأ’خÒة.
لشسارة ،فإان علي سسليما Êهو مسس‘ Ò
ل إ
فريق وداد بوفاريك وسسبق له تو‹ رئاسسة
ا’–ادية ا÷زائرية لكرة السسلة عام 1997
ل -ي -ت -م ت -ن -ح -ي -ت -ه ‘ ال -ع-ام اŸوا‹ وت-نصس-يب
شساشسوة على رأاسض الفيدرالية الذي  ⁄يطل
ب -ه اأ’م -ر ه -و ا’آخ -ر ح -يث خ -ل -ف -ه ال-رئ-يسض
ا◊ا‹ ل -ل-ج-ن-ة ا’أوŸب-ي-ة ،مصس-ط-ف-ى ب-راف،
ل- -ي -ع -ود ه -ذه السس -ن -ة م -ن أاج -ل ت -و‹ ق -ي -ادة
ا’–ادي -ة م -ن ج -دي -د ‘ وضس -ع ج -د صس -عب
ويتطلب الكث Òمن اÈÿة وا◊نكة لفرضض
ا’سستقرار من جديد والبداية سستكون من
خ -لل ت -ع -ي Úأاعضس -اء م -ن-اسس-ب ‘ ÚاŸك-تب
التنفيذي.
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لو« ¤موبيليسس»
الرابطة ا أ

«الكناري» أامام حتمية الفوز على السصاورة
تسصتكمل ،اليوم ،مباريات ا÷ولة الـ 21
لو ¤ح- -يث ي- -ح- -ل ا–اد
ل - -ل - -راب - -ط - -ة ا أ
العاصصمة ضصيفا على أاوŸبي اŸدية ،فيما
ي -واج -ه شص -ب-اب ب-ل-وزداد دف-اع ت-اج-ن-انت
ويسصتقبل شصبيبة القبائل نظÒه شصبيبة
السصاورة.
عمار حميسصي
يطمح شصبيبة القبائل لتحقيق ا’نتصصار عندما
يواجه شصبيبة السصاورة خاصصة انه يتواجد ‘
مرتبة ’ تليق به وضصمان البقاء يتطلب الفوز
على زمÓء جاليت لتخفيف الضصغط و ا’رتقاء
أاك ‘ Ìسصلم الÎتيب .قام رحمو ÊبتحضصÒ
أاشصباله جيدا لهذه اŸواجهة أ’نه يدرك أان
التع Ìسصيبعث بالفريق نحو اÛهول ‘ ظل
ال -رزن -ام -ة الصص -ع -ب-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر ال-ف-ري-ق ‘
البطولة و منافسصة كأاسس الكاف.
لن يعرف الفريق غيابات كثÒة حيث جرت
ال-ت-دري-ب-ات ب-ت-ع-داد م-ك-ت-م-ل م-ع ع-دا احتمال
غ- -ي- -اب ا◊ارسس عسص -ل -ة ال -ذي رفضس حضص -ور
اÛلسس ال -ت -أادي-ب-ي ال-ذي اج-ت-م-ع ل-ل-فصص-ل ‘
قضص -ي -ت-ه ب-ع-د ال-ه-ف-وة ال-ت-ي ارت-ك-ب-ه-ا ‘ ك-أاسس
ال -ك -اف .م -ن ج -ه-ت-ه ،يسص-ع-ى شص-ب-ي-ب-ة السص-اورة
لنسصيان اإ’قصصاء من رابطة اأ’بطال من خÓل
–ق-ي-ق ا’ن-تصص-ار ع-ل-ى شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل وه-و
ال- -ط- -م -وح ال -ذي ي -ح -ذو ال Ó-ع -بÃ Úا أان -ه -م
سصÒكزون اآ’ن على البطولة.

«أابناء العقيبة»من أاجل العودة
لÓنتصصارات

يسصتقبل شصباب بلوزداد نظÒه دفاع تاجنانت
وعينه على النقاط الثÓث لتعويضس اÿسصارة
التي تلقاها الفريق أامام ا–اد العاصصمة ‘
ا÷ول - -ة اŸاضص- -ي- -ة وال- -ت- -ي ج- -ع- -لت اأ’نصص- -ار
ي-ط-ال-ب-ون الÓ-ع-ب Úب-ا’ن-ت-ف-اضص-ة أام-ام أاشص-بال
بوغرارة  .جرت تدريبات الفريق اأ’خÒة ‘
أاج -واء مشص -ح -ون -ة بسص-بب ال-غضصب ال-ذي أاب-داه
اأ’نصص -ار ع -ل -ى ال Ó-ع -ب Úو م -ا زاد م -ن ح -دة

اأ’م - -ور ه - -و غ - -ي - -اب اŸسصÒي - -ن‡ ،ا ط - -رح
عÓمات ا’سصتفهام حول مسصتقبل الفريق.
اسصتغل اŸدرب الزاكي الفرصصة للحديث مع
اأ’نصصار حيث طمأانهم على مسصتقبل الفريق
وأاك- -د أان الشص -ب -اب ج -اه -ز ل -ل -ع -ودة إا ¤سص -ك -ة
ا’ن -تصص -ارات م -ن ج -دي -د و ا’رت-ق-اء ‘ سص-ل-م
الÎت - -يب ل - -ت - -ف - -ادي ا’سص - -وأاÁ ’ .لك دف - -اع
ت- -اج- -ن- -انت خ- -ي -ارا آاخ -ر غ Òال -ف -وز ،إان أاراد
ا◊فاظ على حظوظه ‘ ضصمان البقاء رغم
صص- -ع- -وب- -ة اŸأام- -وري- -ة ،أام- -ام ف -ري -ق ي -حسص -ن
التفاوضس جيدا على أارضصه و أامام جمهوره.

«أابناء التيطري» Ÿواصصلة
حصصد النقاط

ي -ح -ل ا–اد ال -ع -اصص -م -ة ضص-ي-ف-ا ع-ل-ى أاوŸب-ي
اŸدية و عينه على ا’نتصصار رغم أان اŸنافسس
’ Áلك خيارا آاخر غ Òا’نتصصار من أاجل
ا◊فاظ على حظوظه ‘ ضصمان البقاء رغم
تراجع مسصتواه ‘ الفÎة اŸاضصية  .ترك
رح- -ي- -ل ث Ó-ث ’ع -ب Úدف -ع -ة واح -دة ‘ فÎة
ا’ن-ت-ق-ا’ت الشص-ت-وي-ة ف-راغ-ا ك-بÒا ‘ ال-ف-ريق

نظرا لوزنه اŸهم ‘ التشصكيلة وتعويضصهم ‘
ه- -ذا ال- -وقت أام- -ر صص -عب اŸن -ال ،ل -ك -ن ث -ق -ة
اŸدرب سص -ل -ي -م -ا ‘ Êال Ó-ع -ب Úالشص-ب-ان ق-د
تصصنع الفارق .من اŸنتظر أان يقوم أاوŸبي
اŸدي -ة ب-اسص-ت-غÓ-ل هشص-اشص-ة ا–اد ال-ع-اصص-م-ة
خ -ارج ال -دي -ار م -ن أاج -ل ال-ف-وز ع-ل-ي-ه رغ-م أان
أاشص -ب -ال ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي ب -وت اسص-ت-ع-ادوا ث-ق-ت-ه-م
ب -أان -فسص -ه -م ب -ع -د ال -ف -وز ال -ث -م Úع-ل-ى شص-ب-اب
بلوزداد.
تعرف تشصكيلة ا–اد العاصصمة عودة صصانع
اأ’لعاب أام Òسصعيود بعد شصفائه من اإ’صصابة
التي كان يعا Êمنها وهو ما سصيمنح الفريق
دفعة مهمة بالنظر لوزن الÓعب اŸذكور ‘
وسصط اŸيدان.

الÈنامج:
أاوŸبي اŸدية  -إا–اد العاصصمة 15:00
شصبيبة القبائل  -شصبيبة السصاورة 16:00
شصباب بلوزداد  -دفاع تاجنانت 16:00

بعد انتخابه على رأاسس ال–ادية

لعراسس ⁄ «:شصمل أاسصرة ا÷يدو أاولوية »

انتخب رشصيد لعراسس ،يوم اÿميسس،
رئ -يسص -ا ج -دي -دا ل–Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل- -ل- -ج- -ي- -دو ،خÓ- -ل ا÷م- -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة
الن -ت -خ -اب -ي-ة ،اŸن-ع-ق-دة ب-ق-اع-ة اŸركب
لوŸب -ي ﬁم -د ب -وضص -ي -اف .ب -ع -د ب -ل-وغ
ا أ
النصصاب بحضصور  51عضصوا من أاصصل الـ
لشصغال
 58ل-ل-ج-م-عية العامة ،انطلقت ا أ
على السصاعة  11 : 45وهي التي كانت
م -ق -ررة ع -ل-ى السص-اع-ة  ،10 : 00ح- -يث
حصص -ل رشص -ي -د ل -ع -راسس اŸرشص-ح ال-وح-ي-د
Ÿنصصب الرئيسس على  40صصوتا مقابل 9
ضصده ،بينما أالغيت بطاقتان.
بعد انتخابه ،تعهد اŸسصؤوول ا÷ديد على
الهيئة ا’–ادية على إاعادة  ⁄شصمل عائلة
ا÷يدو حيث وعد يقول« :أاشصكر ا÷ميع على
الثقة اŸوضصوعة ‘ شصخصصي وأاصصرح اليوم
بأان مهمتي اأ’و ¤تتمثل ‘ إاعادة  ⁄شصمل
ع -ائ -ل -ة ا÷ي -دو م -ن أاج-ل ا’سص-ت-ف-ادة م-ن ك-ل
الكفاءات والنوايا ا◊سصنة».
أاكد الرئيسس ا÷ديد اŸنتخب بأانه سصيختار
«ا’سصتمرارية» ‘ العمل الذي شصرعت فيه
اإ’دارة القدÁة ل–Óادية .أاضصاف لعراسس
ي -ق -ول ‘ ه -ذا السص -ي -اق« :ت -ن-ت-ظ-رن-ا اأ’ل-ع-اب
اإ’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ل -لشص -ب -اب ب -ا÷زائ -ر واأ’ل -ع -اب
اأ’وŸبية للشصباب باأ’رجنت Úواللت Úسصتكونان
من أاهم منافسصات عام  .2018سصيتم ‘ أاقرب

اآ’ج-ال ت-نصص-يب اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ي-ة وط-واقمها
لتحضص Òهاذين اŸوعدين الهام.»Ú
م -ن ج-ه-ت-ه ،أاوضص-ح اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ري-اضص-ات
بوزارة الشصباب والرياضصة ،عبد اÛيد جباب
الذي حضصر ا÷معية العامة ا’نتخابية بأانه
«م-ن اآ’ن فصص-اع-دا ،سص-ي-ك-ون ال-ت-ق-ي-ي-م دوريا»
حيث قال ‘« :اŸسصتقبل ،لن ننتظر نهاية
العهدة اأ’وŸبية ،حيث سصيكون التقييم دوريا
من أاجل تدارك اأ’مور».
ك -م -ا ” أايضص -ا ان -ت -خ -اب  11عضص-وا ل-ل-مكتب
ال-ت-ن-ف-ي-ذي وه-م :م-روان ب-ن عصص-م-ان ،ي-ح-ي-ى
حايو ،فضصيل مسصاسس ،كر Ëلعراسس ،مÈوك
ج-ل-وط ،ع-ل-ي ب-وزوخ ،ل-ط-ف-ي فشص-اشص-ة ،ج-ل-ول
مفتاح ،دليلة ﬁداد ،خالد مÓخسصو ونور
الدين بن سصعد.
كان لعراسس ( 50سصنة) الذي خلف ‘ هذا
اŸنصصب مسص -ع -ود م -ات -ي اŸم -ن-وع م-ن ط-رف
وزارة الشصباب والرياضصة من الÎشصح لو’ية
جديدة ،رئيسصا لرابطة و’ية ا÷زائر منذ
 ،2008ك -م -ا أان -ه يشص-غ-ل مسص-تشص-ارا رئ-يسص-ي-ا ‘
الرياضصة.
خÓل مسصÒته الرياضصية ،كان ابن تيزي وزو
مصصارعا دوليا ،حيث توج بعدة أالقاب وطنية
وإاف -ري -ق -ي -ة ‘ أاصص -ن -اف اأ’شص -ب-ال واأ’واسص-ط
واأ’ك -اب -ر م -ع ن -ادي -ي شص -ب -ي -ب-ة اأ’ب-ي-ار وا–اد
ا÷زائر.

ال–ادية ا÷زائرية
للرياضصات التقليدية

»°VÉ`` `` jôdG
لقل من  21سصنة
مونديال كرة اليد  2017أ

ولد علي يجدد دعم الدولة لتنظيم ا◊دث
جدد وزير الشصباب والرياضصة الهادي ولد علي،
ي -وم اÿم -يسس ،دع -م ال -دول -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
مونديال 2017-لكرة اليد (فئة أاقل من  21سصنة
ذكور) ،اŸقرر ‘ شصهر أاوت اŸقبل با÷زائر،
مشصÒا بأان مصصا◊ه سصتتكفل Ãتابعة «منتظمة»
و»مسصتمرة» للتحضصÒات.
كان ولد علي قد اسصتقبل ،يوم اÿميسس ،خÈاء
ا’–اد الدو‹ لكرة اليد وهما الصصربي ميÓن
ب- -ي- -ت- -ون- -وج- -ف- -ي- -تشس واŸون- -ت -ي -ن -ي -غ -ري ب -رادراق
بافيسصيفيتشس ،اللذين يقومان بزيارة عمل للجزائر،
للوقوف على مدى تقدم التحضصÒات Ÿونديال
دون  21ع- -ام- -ا .ي -وضص -ح ب -ي -ان وزارة الشص -ب -اب
والرياضصة «أان هذه الزيارة سصمحت Èÿاء ا’–اد
الدو‹ بالوقوف على سص ÒالتحضصÒات اŸسصجلة
على مسصتوى قاعات اŸنافسصة والتدريبات».
يضص-ي-ف ال-ب-ي-ان ب-أان «م-ت-اب-ع-ة م-نتظمة ومسصتمرة
سصتقوم بها اللجنة الوطنية اŸكلفة باŸنافسصات
الرياضصية الدولية با÷زائر».
م -ن ج -ه -ت -ه -م -ا ،أاك-د خ-بÒا ا’–اد ال-دو‹ ب-أان
«ال -ه -ي -ئ -ة ال-دول-ي-ة سص-تضص-م-ن ل-ل-ج-زائ-ر ك-ل ال-دع-م
Ÿرافقتها ‘ تنظيم هذا اŸوعد العاŸي للعبة».

كان خبÒا الهيئة الدولية قد قاما بزيارة ŸوقعÚ
خصصصصا ’حتضصان اŸباريات ،وهما قاعة حرشصة
حسصان وديوان اŸركب اأ’وŸبي ﬁمد بوضصياف.
خصصصس اليوم الثا Êلزيارة القاعت Úالكائنت ÚبÈج
الكيفان و حسص Úداي ،بحسصب برنامج ا’–ادية
ا÷زائرية للعبة .هذه الزيارة هي الثالثة Èÿاء
ا’–اد الدو‹ لكرة اليد بعد زيارتهم ‘ شصهري
نوفم 2015 Èوأاكتوبر .2016

اŸنتخب الوطني لكرة اليد

بوعمرة يسصتبعد انتداب مدرب أاجنبي
اسصتبعد رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية لكرة اليد
سص-ع-ي-د ب-وع-م-رة ،أامسس ا÷م-ع-ة ،ف-ك-رة ان-ت-داب
Óشصراف على اŸنتخب الوطني
مدرب أاجنبي ل إ
اأ’ول بسصبب «نقصس اإ’مكانيات اŸالية» .صصرح
بوعمرة« :كنت أا“نى جلب مدرب أاجنبي كب،Ò
ول -ك -ن ال -وضص -ع-ي-ة اŸال-ي-ة ل–Ó-ادي-ة ‘ ال-وقت
ا◊ا‹ ’ تسصمح بذلك .سصنقوم قريبا بتعيÚ
م -درب ج-دي-د ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي اأ’ول قصص-د
الشصروع ‘ –ضص Òالبطولة اإ’فريقية لعام 2018
بالغابون» .تتواجد التشصكيلة الوطنية بدون
مدرب منذ مغادرة صصالح بوشصكريو العارضصة
الفنية ‘ أاوت  .2016كان بوشصكريو قد عاد
ل-ت-دريب السص-ب-اع-ي ا÷زائ-ري ق-ب-ل أاسص-اب-ي-ع م-ن
البطولة اإ’فريقية التي جرت مطلع عام 2016
بالقاهرة (مصصر) ،والتي أانهاها أاشصباله ‘ الصصف
الرابع ،ليفشصلوا ‘ التأاهل إا ¤البطولة العاŸية
 2017التي جرت ‘ جانفي اŸنصصرم بفرنسصا.
شصدد بوعمرة على أان هيئته “نح اأ’ولوية حاليا

إا ¤م -ن -ت -خب أاق -ل م-ن  21ع-ام-ا ال-ذي ي-حضصر
للمشصاركة ‘ البطولة العاŸية لهذه الفئة ‘
جويلية اŸقبل ،سصيما وأان هذه التظاهرة سصتقام
با÷زائر.

ال–ادية ا÷زائرية للجوجيتسصو

بوترفاسس رئي ـ ـ ـ ـسصا
لعهدة أاوŸبية جديدة

كزيز أاول رئيسس للهيئة

ان- -ت- -خب م- -ام -و Êب -وت -رف -اسس ،رئ -يسص -ا
ل–Óادية ا÷زائرية للرياضصات التقليدية
ل- -ع -ه -دة أاوŸب -ي -ة ج -دي -دة ،خ Ó-ل أاشص -غ -ال
ا÷معية العامة ا’نتخابية التي جرت ،يوم
اÿم -يسس ب -اŸرك -ز ال -ري -اضص -ي« ،غ -رم-ول»
با÷زائر.
حاز بوترفاسس ،اŸرشصح الوحيد Óÿفة
ن -فسص-ه ،ع-ل-ى  15صص-وت-ا م-ق-اب-ل  7أاصصوات
معارضصة ،علما وأان عدد ا’عضصاء اıول
ل -ه-م ب-ا’ن-ت-خ-اب ه-و  24غ Òان ال -ق-ائ-م-ة
سصجلت غياب عنصصرين.
فضص  Ó-ع -ن ال -رئ -يسس ” ان-ت-خ-اب سص-ب-ع-ة
أاعضص- -اء ‘ اŸك- -تب ال- -ف- -ي- -درا‹ ا÷دي- -د
يضصاف إاليهم الرئيسس اŸنتخب ،بعد ترشصح
 13عضص - -وا لشص - -غ - -ل م - -نصصب ‘ اŸك- -تب
ال-ت-ن-ف-ي-ذي .سص-ي-ت-و ¤ب-وت-رف-اسس ال-ب-ال-غ من
ال -ع-م-ر  54م-ق-ال-ي-د ف-ي-درال-ي-ة ال-رياضصات
التقليدية خÓل العهدة اأ’وŸبية - 2017
.2020
عقب انتخابه رئيسصا صصرح بوترفاسس
«سص- -أاك -ون ع -ن -د حسص -ن ظ -ن -ك -م ج -م -ي -ع -ا
وأاشصكركم على الثقة التي وضصعتموها ‘
شص -خصص -ي وال -ت -ي ت-ع-د مسص-ؤوول-ي-ة ك-بÒة».
أاضصاف «سصÔكز ‘ العهدة ا÷ديدة على
ت- -ك- -وي- -ن اŸنشص- -ط Úوا◊ك- -ام لضص- -م- -ان
سصÒورة ا’لعاب التقليدية التي تعد تراثا
ينبغي اÙافظة عليه».
سصبق لبوترفاسس وأان تو ¤منصصب رئيسس
ا–ادية الرياضصات التقليدية ،خÓل العهدة
اأ’وŸبية .2016 -2013
كانت ا÷معية العامة العادية قد جرت،
يوم السصبت  11فيفريÃ ،قر الهيئة ببشصار،
ح -يث صص -ادق خ Ó-ل-ه-ا اأ’عضص-اء ب-اإ’ج-م-اع
على التقريرين اأ’دبي و اŸا‹ لعام ،2016
وأايضص -ا ع -ل -ى ت -ق -ري -ري ال -ع-ه-دة اأ’وŸب-ي-ة
«.»2016-2013

ل–ادية ا÷زائرية لذوي الحتياجات اÿاصصة
ا إ

إان -ت -خب ك-م-ال ك-زي-ز ،أاول رئ-يسس ل–Ó-ادي-ة
ا÷زائ- -ري- -ة ج- -وج- -ي -تسص -و ل -ل -ع -ه -دة ا’وŸب -ي -ة
 ،2020-2017خ Ó-ل اشص -غ -ال ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة
التأاسصيسصية للهيئة التي جرت ،مسصاء اÿميسس،
بدار الشصباب ،باŸكان ا÷ميل .فبعد اŸصصادقة
ع-ل-ى ال-ق-ان-ون ا’سص-اسص-ي وال-داخ-ل-ي ل–Óادية،
القانون الداخلي للرابطات وقانون ا’نضصباط،
صص- -وت ك -ل ا’عضص -اء ا◊اضص -ري -ن ب -ن -ع -م ع -ل -ى
الرئيسس وعلى قائمة تضصم  11عضصوا ،اضصافة ا¤
احتياطي Úاثن ،Úيشصكلون اŸكتب الفديرا‹.
ت -أات -ي ه-ذه ا’ن-ت-خ-اب-ات ،ب-ع-د م-واف-ق-ة وزارة
الشص -ب -اب وال -ري -اضص -ة ع -ل -ى ت -أاسص -يسس ال-ه-ي-ئ-ات
ال -ف -دي -رال -ي -ة ،ع -قب صص-دور اŸرسص-وم ال-وزاري
اŸشصÎك  330-14الذي نشصر يوم  27نوفمÈ
 2014واÙدد ل - -ط - -رق ت- -ن- -ظ- -ي- -م وتسص- -يÒ
ا’–ادي-ات ال-ري-اضص-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة با’رتكاز على
القانون اأ’سصاسصي النموذجي.
أاه -م أاول -وي -ات اŸك -تب ال-ف-دي-را‹ ا÷دي-د -

حسصب م - -ا أاك- -ده رئ- -يسس ا’–ادي- -ة ،ك- -زي- -ز ‘
تصصريح له هي «اعادة بناء بيت ا÷وجيتسصو و⁄
شصمل كل ﬁبي هذه الرياضصة وا’سصتفادة من
خÈة الرياضصي Úالقدامى اŸهمشص ،Úتوطيد
العÓقة ب Úالهيئة الوطنية ونظÒتها الدولية.
أاضص-اف ك-زي-ز« ،سص-ن-ع-م-ل ع-ل-ى م-واصص-لة ترقية
وت -ط -وي -ر ه-ذا ال-ف-ن ال-ق-ت-ا‹ وت-خ-ري-ج أاب-ط-ال
عاŸي ،Úبحيث ان ا÷زائر تزخر برياضصيÚ
ذوي مسصتوى مرموق ومنهم من –صصل على
أالقاب افريقية ومراتب مشصرفة ‘ بطولة العا⁄
بفرنسصا السصنوات اŸاضصية– ،ت لواء ا÷معية
الوطنية للجوجيتسصو (سصابقا) ».عقدت ◊د اآ’ن
خمسس جمعيات تأاسصيسصية ’–اديات رياضصات
ال-ف-ن-ون ال-ق-ت-ال-ي-ة وه-ي ال-ف-وف-ي-ن-ام ف-يات فوداو
( ،)2015ال- -ك- -ون -غ ف -و ووشص -و ( ،)2015اأ’ي-ك-ي-دو
( ،)2017الفوفيتنام ( )2017وحاليا ا÷وجيتسصو
وه-ي ‘ ان-ت-ظ-ار ا’ع-ت-م-اد ال-رسص-م-ي (ب-اسصتثناء
اأ’و.)¤

ا÷معية العامة تصصادق على ﬂتلف التقارير

صصادقت ا÷معية العامة ل–Óادية ا÷زائرية
لذوي ا’حتياجات اÿاصصة على ﬂتلف تقارير
اŸك -تب ال -ف -دي -را‹ ،اŸن -ت -ه -ي -ة ع -ه-دت-ه ،ي-وم
اÿم -يسس ‘ ،ج -لسص -ة ع -ادي -ة Ãع -ه-د ال-ت-ك-وي-ن
الرياضصي بدا‹ ابراهيم (ا÷زائر) ،بحضصور 38
عضصوا من  39الذين لديهم ا◊ق ‘ التصصويت.
خ Ó-ل أاشص-غ-ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ت-ي ج-رت ب-حضص-ور
‡ثلي وزارة الشصباب والرياضصة سصيد أاحمد
عمرو Êوصصالح بوطاغو “ت اŸصصادقة على
التقرير ا’دبي لسصنة  2016بـ  25صصوتا مقابل 12
صصوتا رفضصوا ا◊صصيلة ،فيما ” إالغاء صصوت
واح- -د .ب -اŸق -اب -ل صص -ادق اŸصص -وت -ون ع -ل -ى
ال -ت-ق-ري-ر اŸا‹ ( )2016ب -ـ 27صص-وت-ا م-ق-اب-ل 9
أاصصوات كانت ضصد ‘ ح Úأالغي صصوتان .على
غرار التقارير السصالفة “ت أايضصا اŸصصادقة
ع -ل -ى حصص -ي -ل -ة ال -ع -ه -دة ا’وŸب -ي-ة اŸنصص-رم-ة

( .)2016-2013عقب إانتهاء عملية اŸصصادقة
على ﬂتلف التقارير ،إانتخبت ا÷معية العامة
أاعضصاء ÷نة الÎشصيحات والطعون وكذا تسصليم
اŸه-ام– ،سص-ب-ا ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا’ن-ت-خ-ابية،
اŸقررة ليوم  11مارسس اŸقبل بنفسس اŸكان
(م -ع -ه -د ال -ت-ك-وي-ن ال-ري-اضص-ي ب-دا‹ اب-راه-ي-م).
باشصرت ÷نة الÎشصيحات التي يÎأاسصها فريد
ن -اي -ل -ي (م -ن ب -ات -ن-ة) ع-م-ل-ه-ا ،إاب-ت-داء م-ن ال-ي-وم
اÿميسس ’سصتقبال ﬂتلف ملفات الÎشصيحات
Ÿنصصب ال -رئ -يسس واŸك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ع-ه-دة
ا’وŸبية اŸقبلة (.)2020 -2017
” –دي- -د آاخ- -ر أاج- -ل ل- -ت -ق -د Ëم -ل -ف -ات
الÎشصيحات ليوم  3مارسس اŸقبل طبقا للقوانÚ
السصارية اŸفعول والتي تنصس على إانهاء عملية
ق -ب -ول ال -تشص -ري -ح-ات ث-م-ان-ي-ة أاي-ام ق-ب-ل إان-ع-ق-اد
ا÷معية ا’نتخابية.

السسبت  25فيفري  2017م
الموافق لـ  28جمادى األولى  1438هـ

ثقافة
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إاسضدال السضتار على اأسضبوع الفيلم الثّوري باŸدية
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لول اÿميسس احتفالت باليوم الوطني للقصضبة ّ” ،فيها اسضتحضضار ﬂتلف العادات والتقاليد الشضاهدة على
شضهد أامسس ا أ
تاريخ اŸدينة العريق .من جهته ،صضّرح وا‹ العاصضمة عبد القادر زوخ خÓل إاشضرافه على نشضاطات هذا اليوم الوطني ،أان
الولية «على وشضك تعي 59 Úمكتب دراسضات ،يتكفل كلّ واحد منها بجزء من بنايات القصضبة» قبل أان يتمّ اختيار اŸقاول،Ú
وأاّكد بأان اŸشضكل ل يتعلق با÷انب اŸا‹ للعملية.
ال -قصس -ب -ة ال -ذي أاوك -ل إال -ى ولي -ة
أإسسامة إفرإح
الجزائر بعد أان كان تحت وصساية
ة
ي
ل
و
ي
ل
نفى عبد القادر زوخ ،وا
وزارة الثقافة ،وقال ميهوبي إان
ي
ف
ل
ا
ك
ال- -ج- -زائ- -ر ،وج- -ود إاشس- -
وزارته تقوم بالسستشسارات الفنية
ال-ج-انب ال-م-ال-ي ال-م-ت-علق بترميم ول-يسس دوره-ا تسس-ي-ي-ر م-ؤوسسسس-ات،
قصسبة الجزائر ،نظرا لما سس ّ
خرته خ -اصس -ة وأاّن ال-ت-رم-ي-م ي-ق-وم وف-ق
ا
ذ
ه
الدولة من أاموال لسستكمال
معايير مطلوبة وهو ما تقوم به
ن
ع
ي
ال-م-خ-ط-ط .وت-حّ-دث ال-وال-
ولية الجزائر.
 2400م -ل -ي -ار سس-ن-ت-ي-م خصسصست
ل -ل -ع -م -ل -ي -ة ال -ت-ي سس-ت-مّسس ج-م-ي-ع قصسبة ألتّاريخ..وألثورة
المباني .وأاّكد زوخ أان الولية على ك-م-ا شس-ه-دت الح-ت-ف-ال-ي-ة ت-ن-ظ-يم
وشسك تعيين  5٩مكتب دراسسات إاذاع -ة ال -ب -ه -ج -ة ي -وم -ا م -ف-ت-وح-ا
يتكفل كّل واحد منها بجزء من ب -ال -مسس -رح ال -وط -ن -ي ال -ج-زائ-ري
م- -ب -ان -ي ال -قصس -ب -ة ،وي -ع -قب ذلك م- - -ح- - -ي - -ي ال - -دي - -ن بشس - -ت - -ارزي،
اختيار المقاولين يجب أان يكونوا اسستضسافت فيه مهتمين بالمدينة
أاخصس -ائ -ي -ي -ن ،وي -خضس -ع ع -م -ل-ه-م العريقة ،تحّدثوا عن جانب من
لتقنيات العمران ،وأان يسستعملوا تاريخ مدينة الجزائر التي كانت
المواد المسستعملة قديما.
مسس-ت-ه-دف-ة م-ن ال-ق-وى األوروب-ي-ة
م
ي
م
ر
ت
ل
ا
وأاضساف زوخ بأاّن مخطط
أاك -ث -ر م -ن ع -اصس-م-ة ال-ع-ث-م-ان-ي-ي-ن
ن
م
ة
ب
س
ص
ل يهدف إالى إافراغ الق
اسسطنبول ،وتطّرقوا إالى «الكنز»
سس -ك-ان-ه-ا ،ب-ل ي-رم-ي إال-ى إاشس-راك ال - -ذي اغ - -تصس- -ب- -ه السس- -ت- -ع- -م- -ار
م -ال -ك-ي السس-ك-ن-ات ف-ي ال-ع-م-ل-ي-ة .ال- -ف- -رنسس- -ي ،وال -ذي ي -ع -ادل 120
واعتبر والي العاصسمة بأان إافراغ م-ل-ي-ون ي-ورو ح-ال-ي-ا ،وح-م-ل ع-لى
ال -قصس -ب -ة م -ن سس -ك -ان -ه-ا سس-ي-ك-ون ظهر أالف دابة.
ب -م -ث -اب -ة إاف -راغ -ه -ا م -ن روح -ه-ا ،ومن بين المداخلين السسيد عمر
م- -ؤوّك- -دا ع -ل -ى ضس -رورة مشس -ارك -ة حاشسي ،الذي قال إانه ل يحبذ
ال -ح-رف-ي-ي-ن ف-ي إاع-ادة ب-عث ه-ذه اسستعمال تسسمية «القصسبة» ،التي
المدينة العتيقة المصسنفة ضسمن ت -ع -ن -ي ف-ق-ط «ال-ق-ل-ع-ة» ،واإلدارة
التراث العالمي.
الفرنسسية هي التي عّممت هذا
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،ق - -ام وال - -ي
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ال -م -خ -تصس ف -ي ت -اري -خ ال-قصس-ب-ة ،بطولت ثورة التحرير ،وفي هذا
ال-ع-اصس-م-ة ب-ت-ك-ري-م ع-ائ-ل-ة أايقونة
األغنية الشسعبية ،الفنان الراحل واسستعمال هذه الكلمة أاصسّح لدى فتحدث عن  4آالف مبنى قبل الصسدد تطّرقت إاذاعة البهجة في
يومها المفتوح إالى ذكرى الشسهيد
اعمر الزاهي ،الذي سسمي معهد أاهل قسسنطينة ووهران مث .Óكما العهد العثماني.
ال- -م -وسس -ي -ق -ى وال -ت -م -ث -يّ -ل (ط -ور تحدث عن مراحل بناء وتوسسيع وتسساءل حاشسي لماذا نتكّلم عن ع -ب -د ال -رح -م-ن ع-رب-اج-ي ،ال-ذي
الن-ج-از) ب-اسس-م-ه .وي-ح-ت-وي ه-ذا ال -م -دي -ن-ة ،وأاصس-ر ع-ل-ى اسس-ت-ب-ع-اد األت-راك ح-ي-ن-م-ا ن-ذك-ر «ال-قصسبة» صس-ادفت ه-ذه الح-ت-ف-ال-ي-ة إاح-ياء
ال -م -ع -ه -د ،ال -ذي سس-ي-ف-ت-ت-ح شس-ه-ر القول بأان العثمانيين هم الذين ول- - -ك- - -ن- - -ن- - -ا ل ن- - -ت - -ح ّ- -دث ع - -ن ال-ذك-رى السس-ت-ي-ن لسس-تشس-هاده في
أاكتوبر من السسنة الجارية ،على بنوا القصسبة بالنظر إالى عددهم األن- -دلسس- -ي- -ي- -ن؟ وأاع- -ط -ى م -ث -ال ال -قصس -ب -ة وب -الضس -ب -ط بـ «ع -ق-ي-ب-ة
 37قاعة لتدريسس مختلف أانواع ح- -ي- -ن- -ذاك .وأاشس -ار ح -اشس -ي إال -ى ب- -تسس -م -ي -ة «ت -غ -ارا» ال -ت -ي ت -ع -ن -ي الشسيطان»« ،بقي ربع سساعة كاملة
ف -ن -ون ال -ع -رضس ،م -ن م -وسس -ي -ق-ى زلزال القرن السسابع عشسر الذي ال -ث -غ -ري -ي -ن وه -م ال -ق -ادم-ون م-ن وهو يتبادل إاطÓق النار مع جنود
ومسسرح وتمثيل ،ويمكن للجميع حطم مدينة الجزائر ،وقبل ذلك األندلسس ،مضسيرا إالى المباني في السس-ت-ع-م-ار ،وج-رائ-د تلك الفترة
ابتداء من سسن السسادسسة اللتحاق هناك زلزال  1365الذي تحدث إاشس- -ب -ي -ل -ي -ة ال -ت -ي تشس -ب -ه م -ب -ان -ي خ ّ-ل -دت ذلك» ،ي -ق-ول أاح-د أاف-راد
ً
ع -ن -ه ل -م -ؤورخ ي -ح -ي-ى ب-ن خ-ل-دون القصسبة.
ع -ائ -ل -ة ع -رب -اج -ي ال -ت -ي ق ّ-دمت
به دون أاي شسرط مسسبق.
،
ة
ن
ي
د
م
ل
ا
ع
ا
ب
ر
أ
ا
ة
ث
Ó
ث
م
ط
ح
و
ول ي -م -ك -ن أان ن -ت -ح-دث ع-ن حّ-ي ال - -ع - -دي - -د م - -ن ال- -م- -ج- -اه- -دي- -ن
وك -ان وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع-ز ال-دي-ن
م-ي-ه-وب-ي ،ق-د ت-ط-رق إال-ى ت-رم-ي-م وب -ول -وغ -ي -ن ب -ن زي-ري أاع-اد ب-ن-اء القصسبة العتيق دون الحديث عن والمناضسلين من أاجل الحرية.
ّ
ال - -ج - -زائ- -ر .أام- -ا السس- -ي- -د زك- -ار،

تعرضس عشضية اليوم Ãسضرح قسضنطينة
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ي -ق -دم عشس -ي -ة ال -ي -وم مسس -رح قسس -ن-ط-ي-ن-ة ا÷ه-وي،
ال- - -ع- - -رضس الشس- - -ر‘ األول Ÿسس- - -رح- - -ي- - -ة «غ- - -رور
Óطفال،
الصسرصسور» ،وهو عمل فني جديد موجه ل أ
من إانتاج مسسرح قسسنطينة بالشسÎاك مع «تعاونية
اŸاسسيـ ـل» الثقافية.
وسسيتقمصس أادوار هذه المسسرحية التي كتب نصسها
وإاخراجها «صسÓح الدين تركي» ،كل من «كيموشس
سسعد ،قراجي خالد ،حمودي أايمن،ماضسي منصسف
وت- -رك- -ي م -ي -م -ن» ،ح -يث سس -ي -ع -ود ه -ؤولء الشس -ب -اب
بالبراعم إالى قصسة «النملة والصسرصسور» بأاسسلوب
جديد وشسيق تسستخلصس منه الدروسس والعبر.
خصس قصسة المسسرحية في حبكتها الجديدة،
وتتل ّ
كون عÓقة «الصسرصسور» بالنملة المجتهدة دوما
والتي تنشسط للحصسول على رزقها وتتباهى بهذا
الجتهاد ،وهو الذي ل يعمل بل أاصسبح مغرورا
بشسكل مفرط رغم كسسله الدائم واتكاله على الغير،
ج -اء ل-ي-ع-ك-ر صس-ف-و ه-ذه ال-عÓ-ق-ة غ-ي-ر ال-م-ت-ك-اف-ئ-ة
«العنكبوت» التي قبلته المجموعة كعضسو فيها..غير
أاّن هذا العضسو الجديد وهو «شسرير» أاصس Óبدأا

يسس -ب -ح ع -كسس ال -ت -ي -ار ،ف-خّ-ولت ل-ه ن-فسس-ه أان ي-أاك-ل
«الصس- -رصس- -ور» ويضس- -ح- -ي ب -ه ضس -ارب -ا ب -ذلك م -ب -داأ
ال- -عÓ- -ق- -ات والصس- -داق- -ة ،وع -ن -د ب -روز م -ث -ل ه -ذه
األح-داث ي-ت-ح-رك ضس-م-ي-ر»ال-ن-م-ل-ة» وأاعضس-اء ه-اته
ال-م-ج-م-وع-ة ل-ح-م-اي-ة ال-م-ع-ت-دى عليه وانقاضسه من
الهÓك األكيد .فالمسسرحية في الحقيقة إاشسارة
Óطفال للعمل على التقيد ببعضس المبادئ والمثل
ل أ
الجتماعية واإلنسسانية كاحترام العمل والمحافظة
على الصسداقة واألخوة ،ونبذ العداوة بين األفراد
وصسحوة الضسمير عند قيام أاي خÓف.
وتجدر اإلشسارة ،أان مسسرح قسسنطينة الجهوي سسبق
Óطفال في الفترة الماضسية مسسرحية من
وأان قدم ل أ
إان -ت -اج -ه ب -ع -ن-وان «ف-ه-ي-م وال-ح-اسس-وب» ومسس-رح-ي-ة
«خراييب بيرات» للمخرج «كريم بودشسيشس» وهو
يعكف حاليا على إانتاج عملين مسسرحيين جديدين،
«ج- -ح- -ا دي -ج -ي -ت -ال» ل -ل -م -خ -رج « ي -اسس -ي -ن ت -ونسس»
ومسسرحية «سسÓلم الظلمة» ،وهو عمل موجه للكبار
للمخرج «كمال فراد».

قسسنطينة :أإحمد دبيلي

عن كتابه ا÷ديد «الطمسس»

ألّروأئ ـ ـ ـ ـي سسم ـ ـ ـ Òتومي يتّوج بجائ ـ ـ ـزة باري ـ ـ ـ ـسض

تّوج الّروائي سسمير تومي نهاية الأسسبوع بباريسس بالمركز الوطني للكتاب
بجائزة جمعية فرنسسا  -الجزائر على كتابه الجديد الطمسس « -Lef
 »facementالصسادر سسنة  2016عن دار النشسر البرزخ  .2016وقدم
الكاتب في روايته التي تقع في  215صسفحة عن الخيال صسورة عن النهيار
العصسبي لرجل اأربعيني سسحقه ظل اأبيه في شسكل جمع بين اعتراف
هيذاني بفقدان الهوية ونقد لذع لنخبة اجتماعية وعÓقاتها بالخلف.
وفي تدخله اأكد رئيسس الجمعية جون بيار شسوفنمان اأن الحقل الأدبي يعد
رابطة قوية لـ «بناء مسستقبل مشسترك بين الفرنسسيين والجزائريين» معتبرا
الإصسدارات المشستركة والإنتاج السسينمائي المشسترك بين فرنسسا والجزائر
من شساأنها اأن تغذي تبادل ل يمكن اسستخÓفه .ومن جهته قال الكاتب:
«نحن بلد شساب لدينا تاريخ طويل والتسساوؤل عن هويتنا سسوؤال بالغ الأهمية
بالنسسبة لجيلنا» ،موؤكدا اأن الأدب يتمتع بتلك القيمة التي ل تتوفر في
السسياسسة والمتمثلة في الحديث عن كل الأمور» .ويرى سسمير تومي اأّن
«الحديث على اأمور بسسيطة يمكن اأن تكون لها رسسائل قوية» والأدب

بالنسسبة له يتمثل في «فهم من نحن» .وجرى الحفل بحضسور شسخصسيات
من عالم الثقافة والأدب والحركة الجمعوية ،وكذا اأعضساء لجنة التحكيم
التي تمنح الجائزة.

لحباب
اسض-ت-م-ت-ع أاط-ف-ال ج-م-ع-ية ا أ
◊م -اي -ة ال -ط -ف -ول -ة والشض -ب-اب ل-ب-ل-دي-ة
حربيل بولية اŸدية عشضية أاول أامسس،
خ Ó-ل اخ -ت -ت-ام أاسض-ب-وع ال-ف-ي-ل-م ال-ث-وري
ا÷زائ -ري ‘ ط -ب -ع -ت-ه ال-ث-ان-ي-ة ب-اŸدي-ة
ب-ع-رضس مسض-رح-ي ب-ع-ن-وان م-ل-ح-مة أاسضود
ا÷زائ-ر م-ن ط-رف ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ية
كازا Ÿدينة العلمة بسضطيف.

إŸدية :م ــ أإم Úعباسس

اسستهل العرضس الملحمي الثوري بعروضس صسامتة
أاظ-ه-رت ع-ظ-م-ة ال-رج-ال ف-ي م-ق-اوم-ة ال-مسس-ت-ع-مر
ال -ف -رنسس -ي ب-رفضس-ه-م ال-رك-وع ل-ل-ذل بسس-بب ت-وح-ي-د
ك -ل -م-ت-ه-م ألج-ل صس-ون األرضس ،ل-ت-ت-واصس-ل ع-ب-ق-ري-ة
ال-م-م-ث-ل-ي-ن وال-م-م-ثÓ-ت ف-ي ت-أاك-ي-د ه-ذه ال-ع-ظ-م-ة
ال-م-رت-ب-ط-ة ب-ن-ب-ل ال-قضس-ي-ة األم م-ن خÓ-ل ع-ب-ارات
م- -ؤوث- -رة «أانت ي- -ا ج- -زائ -ر ح -اج -ة م -ا ه -ي غ -ال -ي -ة
ع -ل -يك...ي -ا ج -زائ-ر بÓ-د ال-خ-ي-ر ،ق-د م-ا نضس-ح-ي-و
ع-ل-يك..ق-ل-ي-ل» ،ل-ت-خ-ت-ت-م ل-وحات هذه الملحمة في
إاظهار مدى غطرسسة المسستعمر الفرنسسي اتجاه
الشسعب الجزائري وكذا جدية هذه القضسية في
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أأسسبوع ثقا‘ أحتفا’
بجمهورية جنوب إأفريقيا
انطلقت أامسس وإالى غاية  03مارسس القادم
فعاليات «الموسسم الثقافي لجمهورية جنوب
إاف -ري -ق-ي-ا» ،ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا وزارة
الثقافة ،وتدخل في إاطار تعزيز العÓقات
الثنائية والتعاون الثقافي بين جمهورية
جنوب إافريقيا والجمهورية الجزائرية.
وقد سسطّرت الوزارة ،بالمناسسبة وحسسب
بيان لها تح ّصسلت «الشسعب» على نسسخة عنه
ب-رن-ام-ج-ا ث-ق-اف-ي-ا ث-ري-ا وم-ت-ن-وع-ا ،ي-تضس-من
معارضس للفنون والديزاين واألزياء لجنوب
إافريقيا ،تقام بكل من قصسر الثقافة مفدي
زكريا وقصسر رياضس البحر حصسن .23
ويضس-م ال-ب-رن-ام-ج أايضس-ا ،ح-فÓ-ت ف-ن-ي-ة م-ن
إاحياء فنانين وفرق موسسيقية برمجت على
مسستوى قصسر الثقافة ،سساحة أاغورا بديوان
رياضس الفتح ،وسساحة البريد المركزي ،هذا
الى جانب بمتاحف السسينما عبر وليات
ال -وط -ن ،وتسس -ط -ي -ر م -ح -اضس-رة ح-ول ح-ي-اة
ومسسيرة المناضسل «اوليفي تومبو» ،وأامسسية
شسعرية للشساعرة «بيكيكانتولي».

تحرير البÓد من ويÓت اإلسستدمار.
هذا وفيما عبّر سسيد علي بن شسعيب عضسو بجمعية
حربيل بالمدية عن إاعجابه بهذا العرضس المنظم
بدار الثقافة حسسن السسحني ،أاّكد الفنان الشساب
سسفيان فاطمي كاتب نصس هذا العمل المسسرحي لـ
«الشس-عب» ب-أان ه-ذا ال-ع-م-ل ال-ج-دي-د ال-م-ن-ج-ز سس-ن-ة
 ،2017صس ّ-ور ب -ط -ولت أاسس -ود ال-ج-زائ-ر وال-ذي ه-م
حسسبه رجال صسنعوا التاريخ ،إالى جانب أان هذه
الملحمة الثورية حاول الفنانون الـ  12من بين 35
شسخصس من خÓلها التذكير ببطولت هؤولء الذين
ن -اضس -ل-وا م-ن أاج-ل ال-ح-ري-ة وب-فضس-ل-ه-م ن-ح-ن ال-ي-وم
الشسباب ننعم بالحرية والراحة والخير.
أاوضسح محدثنا بأانه هو من تقلّد بطل الملحمة
ب -دور ع -م -ار ،ذلك الشس -اب ال -ف -دائ-ي ال-ذي ضسّ-ح-ى
بنفسسه ألجل حرية الجزائر ،كاشسفا بأان هذا العمل
الذي أاخرجه الشساب والفنان أامين بيزاد ،أانجز
خصسيصسا إلحتفائية اليوم الوطني للشسهيد بالمسسرح
الجهوي بالعملة ،كما اأن هذا العرضس يعد الثاني
بهذه الولية ،مختتما حديثه بأانه من منطلق حبه
ل -ل -ب Ó-د ي -أام -ل أان ت -ت -حسس-ن ال-ث-ق-اف-ة ف-ي ال-ج-زائ-ر
ويخصسصس لجمعيته الدعم الÓزم إلنجاز أاعمال
أاخرى تهتم بهذا الجانب الهام.

ال-قصس-ي-رة واألفÓ-م ال-ت-وت-ي-ق-ي-ة ،ع-لى
غ -رار ف-ي-ل-م «ال-ل-وح-ة ال-م-خ-روم-ة» ل-ج-م-ال
ع -زي -زي وف -ي-ل-م «رح-ل-ة ك-ل-ت-وم» م-ن إاخ-راج
أانيسس جاد « قبÓت من موريرويا» للعربي
بن شسيحة.

«حيزية» ‘ أوبرأ أ÷زأئر
تحت إاشسراف وزارة الثقافة ،يقدم الديوان
الوطني للثقافة والإعÓم وبمسساهمة أاوبرا
ال- -ج- -زائ- -ر ب- -وع Ó-م بسس -اي -ح ،ال -ت -ل -ف -زي -ون
الجزائري واإلذاعة الوطنية ،سسهرة الليلة
عرضس أاوبرات «حيزية» بداية من السساعة
الـ  1٩ : 00مسساءً.

ا÷زائر حاضضرة بقوة
‘ مهرجان فيسضباكو

«ألبئر» و»أŸعاناة» ‘
أŸنافسسة ÷ائزة «حصسان
ينينغا ألذهبي»
تشسارك الجزائر بقوة في الطبعة الـ 25
ل -م-ه-رج-ان واغ-ادوغ-و الإف-ري-ق-ي ل-لسس-ي-ن-م-ا
وال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون (ف -يسس -ب -اك -و) ب -ال -ع -اصس -م -ة
ال -ب -ورك -ي -ن -اب -ي -ة واغ -ادوغ-و ،ال-ذي ت-ن-ط-ل-ق
فعالياته اليوم وتسستمر إالى غاية  04مارسس
القادم ،تحت شسعار «التكوين ومهن السسينما
والسسمعي البصسري».
وسسيتنافسس كل من الفيلم الطويل «البئر»
لمخرجه لطفي بوشسوشسي وفيلم «المعاناة «
من إاخرج سسيد علي فطار ،األفÓم الخرى
ال -مشس -ارك -ة ع -ل -ى ج -ائ -زة «حصس -ان ي-ن-ي-ن-غ-ا
الذهبي» في فئة «الفيلم الروائي الطويل»،
إالى جانب  18عم Óآاخر يمثلون  14بلدا
إافريقي.
وتشس- -ارك األع -م -ال ال -ج -زائ -ري -ة ف -ي ف -ئ -ة
ب -ن-ورام-ا الفÓ-م ال-ط-وي-ل-ي-ة وف-ئ-ة األفÓ-م

ألعرضض ألشّسر‘ لفيلم ألعشسيق
بقاعة أبن زيدون
يقّدم مسساء اليوم بقاعة ابن زيدون برياضس
الفتح بالعاصسمة ،بداية من السساعة الـ : 00
 ،1٩العرضس الشسرفي للفيلم الطويل من نوع
الخيال «العشسيق» لمخرجه عمار فضسيل
بحضسور هذا األخير والمنتج والفرقة الفنية
والتقنية.
الفيلم يعرضس تحت رعاية وزير الثقافة عز
الدين ميهوبي ،ويدخل عرضسه في إاطار
تظاهرة قسسنطينة عاصسمة الثقافة العربية،
ب -ال -ت -ع -اون م -ع م -ع-ه-د السس-ي-ن-م-ا  /ال-م-رك-ز
ال-ج-زائ-ري ل-ت-ط-وي-ر السس-ي-ن-ما وشسركة اسسام
بود.

إعدإد :حبيبة غريب

السسبت  25فيفري  2017م
الموافق لـ 28جمادى األولى  1438هـ
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إاعداد  :عبد الكر . Ëل

هل تعلـ ـ ـم أاّن سس ـ ـورة اإلخÓصص توج ـ ـ ـب دخ ـ ـول ا÷نّـ ـ ـة؟

لخÓصص توجب دخول ا÷نة ،وقد دلت على ذلك النصسوصص الكثÒة ،وقد قال رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
سسورة ا إ
Ÿن قرأاها« :وجبت» ،قالوا :وما وجبت؟ قال« :ا÷نة».
فقد روى الترمذي باإسسناده من حديث اأبي
ه -ري -رة رضس -ي ال -ل -ه ع -ن -ه ق-ال :اأق-ب-لت م-ع
رسسول الله ــ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ــ فسسمع
رج Ó- -ي- -ق -راأُ{ :ق ْ-ل ُه َ-و ال -ل ُ-ه اأ ََح ٌ-د  .ال -ل ُ-ه
ال sصس َ-م ُ-د} ،ف-ق-ال رسس-ول ال-ل-ه ــ صسّ-ل-ى الّ-ل-ـه
عليه وسسّلم ــ «وجبت» ،قلت :ما وجبت؟
قال« :الجنة» (قال اأبو عيسسى هذا حديث
غريب ،وقال الشسيخ الألباني :صسحيح).
حب سسورة الإخÓصس يوجب دخول الجنة:
عن اأنسس بن مالك  -رضسي الله عنه  -قال:
كان رجل من الأنصسار يوؤمهم في مسسجد
قباء ،فكان كلما افتتح سسورة يقراأ لهم في
ل ُهَو الل ُ
ه
الصسÓة فقراأ بها افتتح بـ {ُق ْ
ح ٌد} ،حتى يفرغ منها ثم يقراأ بسسورة
اأَ َ
اأخرى معها ،وكان يصسنع ذلك في كل ركعة،
ف-ك-ل-م-ه اأصس-ح-اب-ه ف-ق-ال-وا :اإنك ت-ق-راأ ب-ه-ذه
السسورة ثم ل ترى اأنها تجزيك حتى تقراأ
بسسورة اأخرى ،فاإما اأن تقراأ بها واإما اأن
تدعها وتقراأ بسسورة اأخرى ،قال :ما اأنا
ِ
بتاركها اإن اأحببتم اأن اأوؤمكم بها فعلت واإن ِبَها»َ ،فَقاَل َرسُسوُل الsله ــ صسّلى الّلـه عليه الإخÓصص تعدل ثلث القراآن؟
ك -ره -ت -م ت -رك-ت-ك-م ،وك-ان-وا ي-رون-ه اأفضس-ل-ه-م وسس ّ-ل -م ــ «اَأْخ ِ -ب ُ-روُه اأ َsن ال s-ل َ-ه ُي ِ-ح-بُ-tه» (م-ت-ف-ق والجواب :لأن القراآن اشستمل على ثÓثة
م- -ق -اصس -د اأسس -اسس -ي -ة ،اأوًل ع -ل -وم الأح -ك -ام
وكرهوا اأن يوؤمهم غيره ،فلما اأتاهم النبي ــ عليه).
والشسرائع.
التعوذ والسستشسفاء بها:
صس ّ-ل -ى ال ّ-ل -ـه ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ــ اأخ-ب-روه ال-خ-ب-ر
فقال« :يا فÓن ما يمنعك مما ياأمر به ثبت عن النبي ــ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ــ اأنه ثانيًا :ما فيه من قصسصس واأخبار عن اأحوال
الرسسل مع اأممهم.
اأصسحابك وما يحملك اأن تقرا هذه السسورة كان يتعّوذ بها مع المعوذتين:
في كل ركعة؟» ،فقال :يا رسسول الله اإني عن عائشسة اأن النبي ــ صسّلى اللّـه عليه وسسّلم ثالثاً :علوم التوحيد وما يجب على العبد
اأحبها ،فقال رسسول الله ــ صسلّى الّلـه عليه ــ كان اإذا اأوى اإلى فراشسه كل ليلة جمع كفيه معرفته من اأسسماء الله وصسفاته وهذا هو
ل ُهَو الل ُ
ه اأشس -رف -ه -ا واأج-ل-ه-ا ،وه-ذه السس-ورة تضس-م-نت
وسسّلم ــ «اإن حبها اأدخلك الجنة» ،وعن اأنسس ثم نفث فيهما فقراأ فيهما {ُق ْ
ق} (سسورة اأصسول هذا العلم واشستملت عليها اإجماليًا
ب اْلَفَل ِ
ل اأَُعوُذ ِبَر u
ح ٌد} و{ ُق ْ
اأن رج Óقال :يا رسسول الله اإني اأحب هذه اأَ َ
ب النsاس ِص} (سسورة ف -ه-ذا وج-ه ك-ون-ه-ا ت-ع-دل ث-لث ال-ق-راآن ق-ال
حٌد} ،فقال« :اإن الفلق) و{ُق ْ
ل اأَُعوُذ ِبَر u
السسورةُ{ ،قْل ُهَو اللُه اَأ َ
ال -ن -اسس) ث-م ي-مسس-ح ب-ه-م-ا م-ا اسس-ت-ط-اع م-ن شسيخ الإسسÓم رحمه الله في قصسيدة له:
حبك اإياها يدخلك الجنة».
جسسده يبداأ بهما على راأسسه ووجهه وما والعلم بالرحمن اأول صساحب واأهم فرضس
تضسمنها السسم الأعظم:
عن عبد الsلهِ بن بريدَة عن اَأِبيهِ َقال :دَخْلت اأق -ب -ل م -ن جسس -ده ي-ف-ع-ل ذلك ثÓ-ث م-رات الله في مشسروعه
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
اأبدا ً ولما
م -ع َر ْسس -وِل ال sْ-ل ِ-ه ُ َص ْس -ل -ى َ ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس-ل-م (رواه البخاري).واأخرج اأحمد عن عقبة بن واأخو الديانة طالب لمزيده
ا َْل َمس َسِج ُد ،ويِدي ِفي يِدِهَ ،فاإَِذا رجل يصسuلي ،عامر اأن النبي ــ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ــ ينهه بقطوعه والمراأ فاقته اإليه اأشسد من
َ
َ ْ َ ََ
َ
ك ُ اَأ ٌْن ُت َ الsلُه قال« :يا عقبة بن عامر األ اأعلمك خير فقر الغذاء لعلم حكم صسنيعه
ك ِباَأsن َ
َيُقوُل« :الsلُهsم اإِuني اَأسْساَأُل َ
َ
اْلواِحد الَأحد ،الصسمد ،اsلذِي َلم يِلد وَلم ث Ó-ث سس -ور اأن -زلت ف -ي ال -ت -وراة والإن-ج-ي-ل في كل وقت والطعام فاإنما يحتاجه في
ُ
ُ
ُ
ْ
يو َلَد ،ولَم ي َُكن لَُه ُsك َُفوا اَأحد»َ ،ق ْال ََ :ف َ َقالْ وال -زب -ور وال -ف-رق-ان ال-ع-ظ-ي-م؟» ،ق-لت :ب-ل-ى وقت شسدة جوعه
ٌ
ُ ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
ْ
ل وه - -و السس- -ب- -ي- -ل اإل- -ى ال- -م- -ح- -اسس- -ن ك- -ل- -ه- -ا
َرسسول الsلِه صسلى الله عليه وسسلمَ« :دَعا الsلَه جعلني الله فداءك ،قال :فاأقراأني {ُق ْ
ُ
ُ
طىُ ،ه َ-و ال -ل ُ -
ه اأََح ٌ-د} و{ ُق ْ- -ل اأَُع- -وُذ ِب َ-ر uب والصس-ال-ح-ات فسس-واأة لمضسيع ق-ال ال-عÓمة
ظم ِ اsلِذي اِإَذا سُسِئَل ِبهِ اَأْع َ
ِباسْسِمهِ الَأْع َ
ِ
ِ
ُ
ب الsناسص} ثم السس -ع -دي ف -ي ت -فسس-ي-ره لسس-ورة الإخÓ-صس:
واِإَذا ُدِع -ي ِب -هِ اأ َج -اب»َ ،ف َ-ل-م-ا َك-اَنِ-ت الs-ل-يَ-لُ-ة اْلَفَلق} و{ق ْ
ل اأَُعوُذ بَِر u
اَلsثاِنيُة د ََخلْت م َع رسَسولِ اللsهِ  sصسلى الله علْيه قال« :يا عقبة ل تنسساهن ول تبت ليلة حتى {ُقل} قول جازمًا به ،معتقًدا له ،عارًفا
ْ
َ
ُ
وسس -ل َ-م اْل -م -سسَِ -ج َ-د ََُ ،ق-الَ :ف-اإَِذا َذِلَ -ك ال-رج-ل ت- -ق- -راأه- -ن».وسس- -م -يت ه -ذه السس -ورة سس -ورة ب -م -ع-ن-اهُ{ ،ه َ- -و ال s-ل ُ -ه اأََح -د ٌ} اأي :ق- - - - - - -د
َ ْ َ
َ
ُ
s
ُ
يْقراأَُ ،قالَ :فَقال لِي رسسول الsلهِ صسلى الله الإخÓ- -صس؛ لأن- -ه -ا اأخ -لصست ل -وصس -ف ال -ل -ه انحصسرت فيه الأحدية ،فهو الأحد المنفرد
َ
َ
َعل َيه وسسلم« :اَأُتراه م َرائُِيا ُ؟» َثَÓث مراٍت ،ت-ع-ال-ى ولأن-ه-ا ت-خ-لصس ق-ارئ-ه-ا م-ن الشس-رك ب -ال -ك -م -ال ،ال -ذي ل -ه الأسس -م -اء ال -حسس -ن -ى،
ُ
َ
ً
ُ
َ
َ
s
َقالَ :فَقال رسسول الsلهِ ــ صسّلى الّلـه عليه ال-ع-م-ل-ي الع-ت-ق-ادي ،وك-ذلك لخ-تصس-اصسها والصس- -ف- -ات ال- -ك- -ام -ل -ة ال -ع -ل -ي -ا ،والأف -ع -ال
َ
َ
وسسّلم ــ «بل َهوُ م ُوؤِْمن مِنيب ،عبد الsلِه بن ب -ح -ق ال -ل -ه ت -ع -ال -ى ف-ي ذات-ه وصس-ف-ات-ه م-ن ال -م -ق -دسس -ة ،ال -ذي ل ن -ظ-ي-ر ل-ه ول م-ث-ي-ل،
ُ
ُ
ُ
ٌ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ٌ
ْ
َق- -ي -سسٍ ،اأ َو اأ َب -و م -وسس -ى اأ ُوِت -ي مِ -زم -ارا ِم -ن الوحدانية والصسمدية ونفي الولدة والولد{ ،الsل ُ
صسَمُد} اأي :المقصسود في جميع
ه ال s
ْ
ْ
مَز ْامِيِر اآ ِْل د ُاود ُ»َ ،قا َلُ :قْلت َ:يا َنِبي َ الًsلهِ اَأل ون -ف -ي ال -ك -فء؛ وك-ل-ه-ا صس-ف-ات ان-ف-راد ل-ل-ه ال-ح-وائ-ج ،ف-اأه-ل ال-ع-ال-م ال-ع-ل-وي والسس-ف-ل-ي
َ َ
ُ
َ
م -ف -ت -ق-رون اإل-ي-ه غ-اي-ة الف-ت-ق-ار ،يسس-األ-ون-ه
اأُ َبشuسرهَ ،قال«ُ :بلَى»َ ،فبشsسرُتُهََ ،فَكان  sلِي اَأًخا سسبحانه وتعالى.
َ
َ َ
َ ُ ُ
َ
ْ
حوائجهم ،ويرغبون اإليه في مهماتهم ،لأنه
تعدل ثلث القراآن:
ي
ف
ي
و
غ
ب
ل
ا
ظ
ف
ل
ا
ذ
ه
و
،
د
م
ح
أ
ا
ه
ج
(اأخ -ر
ِ
ج ً
ج ً
 Óالكامل في اأوصسافه ،العليم الذي قد كمل
َعْن اَأِبى سَسعيٍد اْل ُ
خْدِر u
 Óسَسِمَع َر ُ
ى اَأsن َر ُ
شسرح السسنة).
ل ُهَو الsل ُ
ح ٌد} ُيَرuدُدَها َفَلsما في علمه ،الحليم الذي قد كمل في حلمه،
ظَلَة بِْن َعِلى اَأsن مِحجََن بَْن الَأْدَرِع َيْقَراأُُ{ :ق ْ
ه اأَ َ
وَعْن حَْن َ
ْ
x
ِ
ِ
َ
ّ
ّ
s
ِ
جاَء اإلى َرسُسول الله ــ صسلى اللـه عليه الرحيم الذي كمل في رحمته ،الذي وسسعت
حsدثَُه َقاَلَ :دَخَل َرسُسوُل اللsهِ ــ صسلّى الّلـه اَأصْسَبَح َ
جَل َيتََقاtلَها ،رحمته كل شسيء ،وهكذا سسائر اأوصسافه،
ع َليه وسسّلم ــ الْمسسِجد َفاإَِذا هو ِبرجٍل َقد وسسّلم ــ َفَذَكَر َذِل َ
ك لَُه َوَكاَأsن الsر ُ
َ
ُ
ْ
َق َ -ضس -ى صس َÓَ-ت ُ-ه َ و ْه-و ي َ -تَ -شس-ه-د  َ ،وه َ-و ُي ُ-ق-ولَ :فَقاَل َرسُسوُل الsلهِ ــ صسّلى الّلـه عليه وسسلّم ــ وم -ن ك -م -ال -ه اأن-ه {َل ْ-م َي ِ-لْ-د َوَلْ-م ُي-وَل-د}
ُ
ُ
َ ُ
َ
َ
َ
s
َ
َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن لَ ُ
م َيُك ْ
حٌد}
ك َيا الsلُه الَأحد الصسمد «َواsلذي َنْفسسي ِبَيده اِإsنَها َلَتْعدُل ُثُل َ
ث اْلُقْراآِن» لكمال غناهَ{ ،وَل ْ
ه ُكُفًوا اأَ َ
«الsلُهsم اِإuني اَأسْساَأُل َ
َُ ُ َ s
َ
اsلذِى لَم يِلد ولَم يولَد ولَم يُكن لَُه ُكُفوا اَأحد (رواه البخاري باب فضسل قل هو الله اأحد) .ل في اأسسمائه ول في اأوصسافه ،ول في
ٌ
ْ
ْ
ْ
اَأن َتْ - -غِْ - -ف-َ -ر ِل-َ -ي ْ ُذ ُُن -وِب َ -ي ْاِإsن ََ -ك اأ َْن -ت ا ًْل َ -غ ُ-ف َ-ور وعنه اأيضسًا َقاَلَ :قاَل الsنِبي ــ صسّلى الّلـه اأفعاله ،تبارك وتعالى.
ْ
َ
ُ
َ
ِ
حُدُكْم اَأْن فهذه السسورة مشستملة على توحيد الأسسماء
الsرِحيمُ»َ ،قاَلَ :فَقاَل صسلى الله عليه وسسلم :عليه وسسّلم ــ لَأصْس َ
حاِبه« :اَأَيْعِجُز اَأ َ
ٍ
ِ
ِ
َ
ًÓثا (سسنن اأبى َي ْ-قَ-ر اأ ُثُ-لَ -ث اْلُ-قْ-راآِن ف -ي َلْ-يَ-ل-ة؟»َ ،ف-شَسs-ق َذلَ -ك والصسفات،
غِفَر َلُه» ثَ َ
غِفَر َلُه َقْد ُ
«َقْد ُ
َعَ-لْ-يِ-هْ-م َو َق-الُ-وا :اأ َtي َ -ن-ا ُيِ-ط-يُ-ق َذِلَ -ك َي-ا َرسُس-وَل ف -اح -رصس اأخ -ي ال -مسس-ل-م ع-ل-ى ق-راءة ه-ذه
.
)
ي
ن
ا
ب
ل
أ
ل
ا
ه
ح
ح
س
ص
داود و
وه-ي صس-ف-ة ال-رح-م-ن وح-ب-ه-ا ي-وجب م-ح-بة ال s-ل ِ-ه؟ َف َ -ق -اَل« :ال s-ل ُ-ه اْل َ-واِحُ-د ال sصسَ-مُ-د ُثُ-لُ-ث السس-ورة وت-دب-ره-ا وال-وق-وف ع-ل-ى م-عانيها،
الله؛ لحديث عائشسة رضسي الله عنها في اْلُقْراآِن» (رواه البخاري باب فضسل قل هو فلقد كان رسسول الله ــ صسّلى اللّـه عليه وسسّلم
ــ ي- -ق- -راأه- -ا اإذا اأصس- -ب- -ح ث Ó-ث م -رات ،واإذا
الصسحيحين اأن رسسول الله ــ صسّلى الّلـه عليه الله اأحد).
ث رج ًÓعلَى سسِريةٍ ،وَكان يْقراأُ قال السسيوطي :هذه السسورة ليسس فيها ذكر اأمسس- -ى ثÓ- -ث م- -رات ،وع -ن -د ن -وم -ه ث Ó-ث
َ
وسسلّم ــ َبَع َ َ ُ َ
َ
خِت sم بـ َ{ُقل َ ُه َو جنة ول نار ول دنيا ول اآخرة ول حÓل ول مرات ،ويقراأ بها دبر كل صسÓة ،وفي سسنة
َ
ي
ف
م
ه
ْ
ْ
لأصْس َ
حاِبِه ِفي صَسِÓت ِ ْ َ ُ
ك لِرسسو َِل حرام انتسسب الله اإليها فهي له خالصسة من الفجر وفي سسنة الوتر ،ف Óنعلم سسورة كان
ِ
ِ
ه اأَ
َ
الsل ُ
َ
َ
ل
ذ
ر
ك
ذ
ا
و
ع
ج
ر
ا
م
ل
ف
}
د
ح
ُ
َ
الsلهِ ــ صَسّل ٌى اللّـه  sعل َيه َ ُوسسّلم ــ َ َفَقال«َ :سس ُُلوه قراأها ثÓث مرات عدل بقراءة الوحي كله .رسسول الله ــ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ــ يحرصس
َ
ُ
ع-ل-ى ق-راءت-ه-ا م-ث-ل ه-ذه السس-ورة ال-ع-ظ-يمة
لَأي شَس -يٍء ي -صس-نَ-ع َذِلَ -ك؟»َ ،ف-سس-اَألُ-وهَ ،فََ -ق-ال( :الدر المنثور  -السسيوطي).
u
َ
«لَأsنها ص ِْسَف َُة اْلر ُحمِنَ ،فاَأَنا اأُ َِحب ُاَأن اَأْقراَأ وق- -د ي- -ق- -ول ق- -ائ- -ل :ل -م ك -انت سس -ورة التي هي بحق تعدل ثلث القراآن.
َ
َْ s
َ ْ t

من َهْدي النبي ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ

 - 1كان صسلى الله عليه وسسلم أافصسحَ الخلِق وأاعذبَهم كÓمًا وأاسسرَعهم أاداءً وأاحَÓهم مَنِْطًقا.
 - 2وكان طويلَ السسكوِت ل يتكلم في غير حاجة ،ول يتكلم فيما ل يعنيه ،ول يتكلم إال فيما يرجو ثوابَهُ.
 - 3وكان يتكلمُ بجوامعِ الكلم ِ ،وبكÓمٍ مَُف sصسٍل َيُعtدهُ اْلَعاtد ،ليسس ِبَهxذ مسسرعٍ ل ُيحَْف ُ
ظ ،ول منقطعٍ تخللهُ السسكتاتُ.
ظ وأابَعَدها عن أالفا ِ
للفا ِ
 - 4وكان يتخيُsر في ِخ َ
ظ أاهِل الجفاء َواْلُفحْشِس.
لمِته أاحسسنَ ا أ
طاِبِه ويختاُر أ
ِ
ِ
ُ
ُ
 - 5وكان يكرهُ َأانْ ُي ْسستَْعَملَ اللفظ الشسريفُ في حق uمَنْ ليسس كذلك ،وأان ُي ْسستَْعملَ اللفظ المكروهُ في حق uمن ليسس منْ أاهله،
َفمنعَ أان ُيَقالَ للمنافِق :سسيٌuد ،ومَنَعَ تسسميَة أابي جهٍل :بأابي الحكم ،وأانْ ُيقال للسسلطاِن :ملكُ الملو ِ
ك أاو خليفُة الله.
َ
 - 6وأارشسَد مَنْ مَ sسسهُ شسيءٌ ِمنَ الشsسيْ َ
طاِن َأانْ يقولَ :باسسم ِاللِه ،ول يلعنُهُ أاو َي ُسسبtهُ ول يقولَُ :تِع َسس الشسيطانُ ،ونحو ذلك.

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

هام جدا

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

كيف يتم تطه Òالبيوت من اŸنكرات؟
حرصس العقÓء من أاولياء األمور على تحقيق
السسعادة األسسرية ،ولعل من أابرز األسسباب التي
تجلب لهم سسعادةً داخل بيوتهم أان يحرصسوا
على تطهير البيت من المنكرات ألن البيت
ال-ذي ت-ك-ث-ر ف-ي-ه ال-م-ن-ك-رات ي-م-ت-ل-ئ ب-أاسس-ب-اب
سسخط الله تعالى ،وإاذا سسخط الله أانزل بأاسسه
وعقابه.
ولعل من العقوبات على بعضس األسسر كثرة
المشساكل التي ل تحظى باأسسباب معقولة ،وما
علم أافراد تلك األسسرة أان الذنوب واآلثام لها
عقوبات.
م
يقول ربنا تبارك وتعالىَ{ :وَما أاَصَساَبُك ْ
ِم ْ-ن ُم -صِس -ي-بٍَ-ة َفِ-بَ-م-ا ٍَكَ -سسَ-بْ-ت أاَْيِ-ديُ-كْ-م
َوَي ْ-ع ُ-ف -وا َعْ-ن َكِ-ث-ي-ر} [الشس - - -ورى،]30:
وي- -ق- -ول ع- -ز وج- -لُ{ :ق ْ-ل ُه َ-و ِم ْ-ن ِع ْ-ن-دِ
م} آال عمران.[165]:
أاَْنُفسِسُك ْ
فيا ترى هل وقف الزوج مع نفسسه وتسساءل:
إالى متى وأانا في هذه المشساكل والهموم التي
تزداد يوماً بعد يوم؟
أاما آان لهذه المصسائب أان تزول عن أاسسرتي؟
م -ت -ى ي -ا ت -رى أاشس -ع -ر ب -السس -ت -ق -رار وال -ه-دوء
النفسسي واألسسري؟
وهذا السسؤوال قد يخرج من قلب تلك الزوجة
التي تعاني من هجران زوجها أاو ابتعاده عنها
أاو الجفاف العاطفي منه.
إاّنني أاتسساءل :لعل الذنوب التي يمارسسونها
بإادخال المنكرات وأابواب الفسساد هي سسبب
هذا الجحيم ولكنهم ل يشسعرون.
ولعل من أابرز المنكرات التي تعج بها بعضس
البيوت:
Óت ب-الصس-ور
ال -ق -ن -وات ال -ف -اسس -دة ال -ت -ي ام -ت  -أ
ال -م -ح -رم -ة وال -م-ن-اظ-ر ال-ق-ادح-ة ف-ي ال-ح-ي-اء
وال -ف -ط-رة السس-ل-ي-م-ة ،وم-ن ن-اح-ي-ة أاخ-رى ف-إان
القنوات الفاسسدة لها آاثار حقيقية على الزوج
والزوجة.
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تقول الدراسسات :إاّن الزوج الذي يدمن النظر
على المسسلسسÓت واألفÓم سسيرى ب Óشسك
صسور نسساء أاجمل من زوجته ،وعندما يقارن
بين ما يرى وبين ما يظهر من زوجته قد يرى
أان زوج -ت -ه ل -يسست ف-ي ذلك ال-ج-م-ال ال-ك-ب-ي-ر،
وحينها يبدأا في انتقاصس جمالها بطريقة أاو
ب -أاخ -رى ,وق -د يصس -رح ب -ج -م -ال ال -م -م-ثÓ-ت،
وحينها تغضسب الزوجة ويحصسل الخÓف ولعل
نهايته الفراق ،والسسبب هذه القنوات.
ومن منكرات البيوت الغناء والموسسيقى ،واإذا
Óت ف-ي
ك-انت ال-م-وسس-ي-ق-ى واألل-ح-ان ق-د ام-ت -أ
ذلك البيت فأاي حال سسيكون في ذلك البيت
الذي سسكنته المعازف واأللحان والشسياطين؟
وحتى يكون الكÓم معتدلً فإان الزوج قد يكون
صس -احب ط -اع -ة ول -ك -ن زوج-ت-ه ت-رت-كب ب-عضس
الكبائر التي أانزلت بالبيت السسخط الرباني،
وقد يكون العكسس حيث تكون الزوجة صساحبة
عبادة واسستقامة ولكن زوجها يمارسس انحرافاً
كبيرا ً فبسسببه كانت العقوبات الربانية على
أاسسرته ،فالواجب على الجميع تحقيق التقوى
وال-ب-ع-د ع-ن ال-م-ن-ك-رات ح-ت-ى ي-ت-ح-قق النجاح
األسسري.
وربنا عز وجل وعدناَ{ :وَم ْ
ه
ق اللَ s
ن َيsت ِ
ل َلُ -ه ِمْ-ن أاَْمِ-رِه ُيْسسًرا} [ال-طÓ-ق:
َيْ-جَ-عْ -
 ،]4واألسس -رة ع -ن-دم-ا ت-ج-ت-م-ع ع-ل-ى ت-ح-ق-ي-ق
ال-ت-ق-وى ف-إان ال-ل-ه ت-ع-ال-ى سس-ي-ج-ع-ل ل-ها فÓحًا
ونجاحًا ويسسرا ً في حياتها .
ومن جهة أاخرى إان كان أاحد الزوجين يمارسس
أال -وان ً-ا م -ن ال -م -ن -ك -رات ،ف Ó-ب -د م -ن السس-ع-ي
إلصس Ó-ح -ه وال -ت -أاث -ي -ر ف -ي-ه ب-ال-ك-ل-م-ة ال-ط-ي-ب-ة
وال -ح -ك -م -ة وت -ن -وي -ع ال -وسس -ائ -ل وال -ط -رق ف-ي
نصس- -ي- -ح- -ت- -ه واألخ -ذ ب -ه إال -ى أاب -واب ال -ن -ج -اة
والصسÓح ،وليسس الفراق والطÓق هو الدواء
دائماً ،بل هو آاخر الحلول.

 :و يرّبـ ـي اإلنسس ـ ـان نفسسـ ـ ـه تربي ـ ـة اإسسÓمي ـة؟

اكتشساف الشسخصس لقصسوره من أاوائل خطوات
تربية النفسس ،ومن عرف من نفسسه قصسورا ً
ف -ق -د سس -ار ف -ي سس -ب-ي-ل ت-رب-ي-ة ال-ن-فسس ،وه-ذه
المعرفة مما يدعونا إالى تربية أانفسسنا وإالى
السسير في تلكم السسبيل سسيرا ً حثيثًا فليسست
هذه المعرفة صسارفة عن تربية المرء لنفسسه،
وإان م -ن ت -وف -ي -ق ال -ل -ه ل -ل -ع-ب-د سس-عَ-ي-ه ل-ل-ت-غ-ي-ر
والتطوير كما قال تعالى{ :إان الله ل يغير
ما بقوم حتى يغيروا ما بأانفسسهم} ،فمن
غّير لله غّير الله له
واإلنسسان مسسؤوول عن نفسسه مسسوؤولية فردية
ذاتية وسسيحاسسب وُيسسأال فردا ً كما قال تعالى:
ل َم ْ
ص ِإاsل
ن ِفي ال sسسَماَواِت َوا ْ أ
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آاِتي َ s
َوَعs- -د ُهْ- -م َع v-دا (َ )94وُك t-ل ُ-ه ْ-م آاِت -ي ِ -
ه َي ْ-وَم
اْلِقَياَم ِ
ة َفْرًدا (( )95سسورة مريم).
واإلنسسان ل يمكن أان يسستفيد مما يقsدم له من
خير ما لم يكن منه مبادرة ذاتية ،أال ترى إالى
امرأاة نوح وامرأاة لوط كانتا في بيت نبيين
أاحدهما من أاولى العزم ،وتصسور  -أاخي -
ذلك الجهد الذي سسيبذله نبي مع زوجته فهي
قد تلقت قدرًأا كبيرا ً من التربية لكن لما لم
يكن منهما مبادرة ذاتية قيل لهما {اْدُخَÓ
النsاَر َمَع الsداِخِلين} (التحريم )10 :بينما
امرأاة فرعون ـ مع أانها في بيت أاحد أاكابر
المجرمين ـ ضسربها الله مث ًÓللذين آامنوا لما
كان منها من تربية ذاتية.
ومن وسسائل تربية المسسلم نفسسه:
 - 1التعبد لله والصسلة به والسستسسÓم له،
وذلك من خÓل العناية بالفرائضس وتطهير

القلب من التعلق بغير الله.
 - 2كثرة قراءة القرآان وتدبره والتفكر في
أاسسراره.
 - 3قراءة الكتب الوعظية النافعة التي تصسف
دواء القلوب وعÓجها مثل مختصسر منهاج
ال-ق-اصس-دي-ن وت-ه-ذيب م-دارج السس-ال-ك-ين ونحو
ذلك ،ومطالعة سسير السسلف وأاخÓقهم وينظر
في ذلك صسفة الصسفوة لبن الجوزي وكتاب
(أاين نحن من أاخÓق السسلف؟) لبهاء الدين
عقيل وناصسر الجليل.
 - 4التفاعل مع البرامج التربوية :كالدروسس
والمحاضسرات.
 - 5الحفاظ على الوقت وشسغله بما ينفع العبد
في دنياه وآاخرته.
 - 6ع -دم اإلك -ث -ار م -ن ال-م-ب-اح-ات وإايÓ-ئ-ه-ا
العناية الكبيرة.
 - 7الصسحبة الصسالحة والبحث عن الجلسساء
الصسالحين،الذين يعينون على الخير ،أاما من
يعيشس في عزله فإانه يفقد كثيرا ً من المعاني
األخوية كاإليثار والصسبر.
 - 8العمل والتطبيق وترجمة المعلوم عملياً.
 - 9المحاسسبة الدقيقة للنفسس.
 - 10الثقة بالنفسس ـ مع العتماد على الله
تعالى ـ ألن فاقد الثقة ل يعمل.
 - 11مقت النفسس في ذات الله وهذا ل ينافي
ما قبله ،فعلى اإلنسسان أان يعمل مع ظنه أان
في نفسسه الخلل.
 - 12العزلة الشسرعية :أاي ل يكون مخالطًا
ل -ل-ن-اسس ف-ي ج-م-ي-ع أاوق-ات-ه ب-ل ي-ج-ع-ل ل-ن-فسس-ه
أاوقاتا يخصسها بالعبادات والخلوات الشسرعية.

ا ل د ع ا ء ه و ا ل ع ب ا د ة ك م ا ق ا ل ر س س و ل ا ل ل ه ـ ـ ص س لّ ى
الّلـه عليه وسسّلم ــ وقد علمنا من السسنة اأن الدعاء
مسستحب عقب كل عمل صسالح؛ فكان نبينا صسلى
ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ي-عu-ل-م اأصس-ح-اب-ه ب-ع-د الصس-ل-وات
المكتوبات اأن يقول اأحدهم« :اللهم اأعّني على
ذكرك وشسكرك وحسسن عبادتك» ،وكان يعّلمهم
اأن يقول اأحدهم عند اإفطاره« :الّلهم لك صسمت

وعلى رزقك اأفطرت» ،وكان يدعو لمن اأخرج
زكاته بقوله« :اللهم صسuل على فÓن واآله» .وعليه
ف Óحرج على المسسلم اأن يدعو مع اإخوانه بعد
ح-ل-ق-ة ال-تÓ-وة ي-وم-يً-ا؛ لأن م-ج-لسسً-ا ك-ه-ذا ت-ح-ف-ه
المÓئكة وتغشساه الرحمة وتتنزل عليه السسكينة،
هو مظنة القبول اإن شساء الله.
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ألموأفق لـ  ٢٨جمادى أألولى  ١٤٣٨هـ

ألعـ ـدد١٧٢٦٩:

هذه ألحياة أأترأٌح تتبعها أأفرأح
فإان كنت حزينًا يوما ياحمل ..
سستفرح عند زوأل حزنك ،عشس بها كما هي
فلن تغيرها أأبدأ.

من كلمات ششيخ الششيوخ عمر الزاهي

الثور

ألحياة أأجمل عندما نحمد ألله
على ما ذهب منا ،وما بقى
لدينا ياثور،
و ما سسيأاتي إألينا ،ألحمد لله دأئماً وأأبدأ ً.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
قلبك أايضصًا قادٌر على شصم
الروائح

الجوزاء

يظل أإلنسسان في هذه ألحياة
مثل قلم ألرصساصس تبريه
ألعثرأت ياجوزأء  ،ليكتب بخط
أأجمل ،وهكذأ حتى يفنى ألقلم ف Óيبقى له
إأل جميل ما كتب.

أكتشسف ألأطباء منذ فترة أأن حاسسة ألشسم ل تقتصسر على
ألأنف ،بل أإن ألقلب قادر أأيضسا على شسم ألروأئح .لكن كيف
يتم ذلك .باحثون أألمان أأنجزوأ درأسسة ،هنا عرضس لأبرز ما
ج-اء ف-ي-ه-ا.أأن-ج-ز ب-اح-ث-ون أأل-م-ان م-ن م-ي-ون-ي-خ وبون وتوبنغن
وك -ول -ون -ي -ا درأسس -ة ح -ول أل-ق-لب وق-درت-ه ع-ل-ى شس-م أل-روأئ-ح،
ل -م -ع -رف -ة أل -وظ -ائ-ف أل-ت-ي ت-وؤدي-ه-ا ت-لك أل-ق-درة ع-ل-ى ألشس-م،
وألسستفادة منها في عÓج ألكثير من ألأمرأضس .حسسب
ألدرأسسة ألتي نشسرت نتائجها في مجلة «ألبحوث ألأسساسسية
ف -ي أل -ق -لب» ،أأن أل -ق -لب يسس -ت -ط -ي -ع شس-م رأئ-ح-ة «ألأح-م-اضس
ألدهنية» ألموجودة لدى ألمصسابين باأمرأضس مثل ألسسكري
في ألدم .وبسسبب هذه ألوظيفة يقلل ألقلب من ألضسربات
عندما تكون رأئحة ألأحماضس ألدهنية مركزة .أسستنادأ ً أإلى
ألنتائج ألتي تم ألتوصسل أإليها سسيطّور ألأطباء أأدوية فعالة
خ -اصس -ة ل -ل -مصس -اب -ي -ن ب -م -رضس ألسس -ك-ر .ف-دق-ات أل-ق-لب ل-دى
أل -مصس -اب -ي -ن ب -م -رضس ألسس-ك-ري ت-ت-رأج-ع ب-ع-دم-ا يشس-م أل-ق-لب
ألدهون ألتي تشسكل خطرأ ً على ألجسسم .لكن تقليل ألقلب
لدقاته يمكن أأن يتسسبب في مخاطر لصسحة ألمريضس .ووفقا
لÓأرقام ألرسسمية يعاني حوألي ثمانية مÓيين شسخصس في
أأل -م -ان -ي -ا م-ن م-رضس ألسس-ك-ري .وم-ن شس-اأن أك-تشس-اف ألأط-ب-اء
لسسبب أسستعمال ألقلب لوظيفة شسم ألروأئح أأن يسساعدهم في
ألتقليل من ألمخاطر ألناجمة عن مرضس ألسسكري ،حسسبما
تقول مجلة «ألبحوث ألأسساسسية في ألقلب».
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^ أان الثعبان يبقى
قادرا على اللدغ ،حتى بعد مرور  30دقيقة
من بتر رأاسشه؟.
لنواع من النباتات تفرز سشما قاتÓ
^ بعضض ا أ
للتخلصض من النباتات المجاورة ،من أاجل
الحصشول على الماء كله وإاششباع حاجياتها؟

ومضشــــــــــة

لنسشان إالى اغتراف قدر
يحتاج ا إ
مقبول من المعرفة ،فيثقف ثقافة
ذاتية ،فهذه المعلومات تسشمح له
بفهم الحياة على نحو أادق.

‘ حبّك يا بÓدي

ياناسس أأماهو
يا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاه حبي
ألمخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
يا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاه عزي
أألكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبر
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو تسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالني
ونبشسر
نفرح
وأقول بÓدي ألجزأئر
ياسسايح هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيا نتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهد ويـ ـ ـ ـ ـا
أللـ ـ ـ ـ ـ ـه بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
نسستبرك ـ ـ ـ ـ ـو بسسي ـ ـ ـ ـ ـدي رأشسد في
قسسنطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تمشس ـ ـي و بع ـينك أت ـ ـ ـ ـتشساهد
م ـ ـ ـ ـ ـناظر زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنة
تسستعرف برجال ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعاهد و ألكل ـ ـ ـ ـ ـ ـمة ألرزينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ترى قصسة للباسس ألسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنت قسسنطين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تفرح أتسسعد وأتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاود أترج ـ ـ ـ ـ ـ ـع لين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

أنغام ألجزأئر «كلمات تلحين وغناء ألشسهيد علي معاشسي»

ششغ
ل
ع
ق
ل
ـ
^درب ا ـك
لتبانة

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال
^ لدنيا حكاية احداثها أاغرب من الخيال
تتحدث عن البقاء ول ششيء فيها يدوم.
^ العتب صشابُون القلوب ،ولك ْ
ن ل ُتكثر
لّنه ُيسشبب الجفاف
من اسشتعَماله؛ أ
وتششtقق الروح.

للعبــرة
أتفق أأربعة من
ط Ó-ب أإح -دى أل-ك-ل-ي-ات ع-ل-ى قضس-اء
يومين أأو ثÓثة أأيام في منطقة نائية
للتنزه و ألسستمتاع لعتقادهم أأنهم
سس -وف ي -ع -ودون ب-ذه-ن صس-اف-ي ق-ادر
ع-ل-ى ألإج-اب-ة ع-ل-ى ألأسس-ئ-ل-ة وهناك
أأغ-رت-ه-م م-ن-اظ-ر أل-ط-ب-ي-ع-ة أل-خÓ-ب-ة
فتاأخروأ و وجدوأ أأنهم لن يتمكنوأ
من حضسور ألمتحان ألأول ففكروأ
ف-ي ح-ي-ل-ة ي-خ-ل-ق-ون-ه-ا لأسستاذهم كي
ي-ع-ي-د ل-ه-م ألم-ت-ح-ان ف-ي ي-وم لح-ق
وبالفعل أأخبروه بعد عودتهم أأن أأحد
أإطارأت سسيارتهم أنفجر في طريق
أ ل ع و د ة ل ي  Óف ي م ك ا ن م ظ ل م و خ ا لٍ
من ألسسكان وأضسطروأ أإلى ألنتظار
ل- -ل- -ي- -وم أل -ت -ال -ي لإصس Ó-ح ألإط -ار...
ووأفق ألأسستاذ على تاأجيل ألمتحان
لهم  ،..وفي أليوم ألمحدد لÓمتحان
طلب ألأسستاذ من ألطÓب ألأربعة أأن

^ ما هو الشصيء الذي يتكلم جميع لغات العا ⁄؟

حبـ ـ ـ ـل الكـ ـ ـذب قصصـ ـ ـ ـÒ

ابـتـسشـم
^ صشصشصشصشصشصض صشح صشح
صشصشصشصشصشصشصشصشصشصشح صشحا
صشحا صشصشصض صشحا  ..هذه
ليسشت طÓسشم لسشتحضشار الجن
لنهاء
و إانما الطريقة الوحيدة إ
مكالمة هاتفية.
لنوثة ل
^ عزيزتي الفتاة ا أ
تتعلق بالنوتي Óوالبيتزا ..
بإامكانك ششرب الرائب وأاكل
اللوبيا وسشتظلين أانثى..

يجلسس كل منهم في زأوية من قاعة أأي أإطارأت ألسسيارة ألأربعة أنفجر؟
ألمتحان بحيث ل يسستطيع أأحدهم
روؤية ما يكتبه زميله وفوجئ ألأربعة ك- - -م ك- - -انت ألسس - -اع - -ة وقت ح - -دوث
ب- -ورق -ة أأسس -ئ -ل -ة ت -تضس -م -ن ألأسس -ئ -ل -ة ألحادث؟من منكم كان يقود ألسسيارة
في ذلك ألوقت؟
ألتالية:

السشرطان

ألحياة بحر هائج ،فاعبرها
ببطاقة من أإليمان وألعمل
وبمجدأف من ألصسبر وشسرأع من أألمل
ياسسرطان .

لسشد
ا أ

ل تثق في شسخصس يحكي لك
أأسسرأر أألخرين يا أأسسد فقد ل
تدري متى يأاتي دورك ويحكي كل أأسسرأرك.

العذراء

لوم أآلخرين على ما يحدث لنا
نوع من ألعبث ،ل تكن لوأما
Óخرين ياعذرأء ول للظروف
ل آ
ألنك بذلك تعطيهم ألقوة ألحقيقية ألتي
تقهرك وتسسيطر عليك.

الميزان

ثÓثة لبد أأن تسستقر في ذهنك
يا ميزأن :ل نجاة من ألموت ،ول
رأحة في ألدنيا ،ول سسÓمة من
ألناسس.

العقرب

ألعبث أأن تتجاهل هذأ ألعمر ألذي
يمضسي وأأنت ياعقرب ،لزلت
تمضسي على نمط وأحد من
ألهوأيات وألعÓقات
وألهتمامات تحبسس نفسسك في
إأطار وتدور فيه دون أنتهاء.

القوسض

يا قوسس أأشسياء قد ُتبكينا رغمًا
عنا ! َكصسوت ُيشسبه صسوت غائب
أأبعده ألقدر ،وعابر يحمل مÓمح
قريب أختطفه ألموت ،وصسديق أأطلق على
نفسسه ألوفاء وغدر.

الجدي

لّذة ألصسبر ياجدي تكمن في
أليقين ألتام بأان لنا ربًا أأرحم بنا من
أأنفسسنا.

الدلو

ل شَسيء يصسنعٌ ألمعجزأت
كاليقين بقدرة ألل عز وجل َعلى
تحقيق أألمنيات

الحوت

حَياة َبسِسيط ِجدأ ً َما
منهج أل َ
جِميع
ُدم َ
حدأ ً َدع أل َ
ت لَْم ُتؤوِذ َأأ َ
َيَتحدّث َو َأأفَعّل َما ُتِريْد.

السسبت  ٢٥فيفري  ٢0١7م

مسسلم ‘ زيارة عمل
إا ¤سسوق أاهراسس

مباركي يزور األغواط

الموافق لـ  ٢٨جمادى األولى ١٤٣٨هـ

23

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
ألعدد
ت-ق-وم م-ون-ي-ة مسص-ل-م سص-ي ع-ام-ر وزيرة
’سصرة وقضصايا أŸرأة،
ألتضصامن ألوطني وأ أ
’ح -د ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إأ¤
غ -دأ أ أ
و’ية سصوق أهرأسص ،تشصرف خÓلها على
أف- -ت- -ت- -اح دورأت ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة وم- -ع -رضص
لنشصاطات ألقرضص أŸصصغر وتسصلم مفاتيح
ح- -افÓ- -ت أل- -ن -ق -ل أŸدرسص -ي .ك -م -ا ت -ق -وم
ب - -ت - -دشص Úم - -رك - -ز أل - -ت- -ك- -ف- -ل أل- -ن- -فسص- -ي
’طفال أŸعوق Úذهنيا.
وألبيدأغوجي با أ

بن غÈيت ‘ تلمسسان

17269

عيسسى ‘ “Ôاسست
’وقاف ﬁمد عيسصى ،أليوم ،بزيارة عمل وتفقد
يقوم وزير ألشصؤوون ألدينية وأ أ
’من ألديني وتوحيد
إأ ¤و’ية “Ôأسصت ،سصيشصرف خÓلها على ملتقى دو‹ حول «أ أ
أŸرج -ع -ي -ات ودوره -ا ‘ أسص -ت -ق -رأر دول ألسص-اح-ل وﬁارب-ة أل-ت-ط-رف» ،وذلك ب-اŸرك-ز
’ضصافة إأ ¤معاينة وتدشص Úبعضص أŸشصاريع ألقطاعية.
أ÷امعي موسصى أخاموخ ،با إ

مظاهرات ورقلة ﬁور ندوة تاريخية
ينظم أŸتحف ألوطني للمجاهد ندوة تاريخية حول ألذكرى Ÿ 55ظاهرأت ورقلة.
يؤوطر ألندوة أسصاتذة ‘ ألتاريخ وذلك على ألسصاعة  14:00بعد ألزوأل Ãقر أŸتحف
ألوطني بالعاصصمة.

...واللقاء ا÷ماعي اŸوسسع ÷ 137مع الشسهادات

تقوم وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية
ب -ن غÈيت ،أل-ي-وم وغ-دأ ،رف-ق-ة إأط-ارأت
ألوزأرة ،بزيارة عمل وتفقد إأ ¤و’ية
ت- -ل- -مسص- -ان ،ح- -يث سص- -ت- -ع- -اي- -ن أŸؤوسصسص- -ات
أ÷دي- - -دة وأ’ج- - -ت- - -م- - -اع ب- - -الشص- - -رك- - -اء
أ’جتماعي Úللقطاع بالو’ية.

تقابو ‘ زيارة
إا ¤البليدة

ينعقد أللقاء أ÷ماعي أŸوسصع  ‘ ،137إأطار عملية تسصجيل ألشصهادأت أ◊ية من
أف- -وأه أÛاه- -دي- -ن وأÛاه- -دأت ،أل- -ي- -وم ،ح- -ول م- -وضص- -وع «دور أŸرأة أث- -ن- -اء أل- -ث -ورة
’وقات ألطارئة» ،ذلك ‘ أŸكان
ألتحريرية ‘ إأخفاء أÛاهدين وتضصليل ألعدو ‘ أ أ
ألذي –دده مديريات أÛاهدين ألتي ليسصت بها ملحقات ومرأكز لتجهيز أŸعطوبÚ
وضصحايا ألثورة وذوي أ◊قوق ومرأكز ألرأحة للمجاهدين.

بن حمو ينشسط Œمعا شسعبيا
ينشصط ﬁمد بن حمو رئيسص حزب ألكرأمة ،أليومŒ ،معا
شص -ع-ب-ي-ا ب-و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ع-ل-ى ألسص-اع-ة  10:00صص-ب-احا بقاعة
ألسصينما بورقيقة.

غول ينشسط Œمعا شسعبيا

ينشصط رئيسص حزب Œمع أمل أ÷زأئر عمر غول ،أليوم،
Œمعا شصعبيا وعم Óجوأريا بو’ية بومردأسص على ألسصاعة
 11:00صصباحا باŸركب ألرياضصي أحمد خالد ألكب Òبودوأو.
أ’نطÓق يكون من أŸقر ألوطني للحزب على ألسصاعة
 09 : 30صصباحا.

ت- -ق- -وم ع- -ائشص- -ة ت- -ق- -اب- -و أل -وزي -رة
أŸن - -ت - -دب - -ة ل - -دى وزي- -ر أل- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
أل -ع -م -رأن -ي -ة وألسص-ي-اح-ة وألصص-ن-اع-ة
أل- -ت- -ق- -ل -ي -دي -ة م -ك -ل -ف -ة ب -الصص -ن -اع -ة
ألتقليدية ،أليوم ،بزيارة إأ ¤و’ية
ألبليدة.

نفطال –تفل
بذكرى تأاميم
اÙروقات

الÌوات الطبيعية
الصسحراوية ﬁور لقاء إاعÓمي

ي- -نشص -ط أل -دك -ت -ور غ -ا‹ أل -زبÒ
رئ-يسص أل-ه-ي-ئ-ة ألصص-حرأوية للبÎول
وأŸعادن ،أليوم ،لقاء إأعÓميا يتناول
ح -ق-ائ-ق وأرق-ام-ا ح-ول ن-هب ألÌوأت
ألطبيعية ‘ ألصصحرأء ألغربية على
’خÙ Òك-م-ة أل-ع-دل
ضص -وء أل-ق-رأر أ أ
’وروب - -ي - -ة ،وذلك ب- -حضص- -ور ألسص- -فÒ
أ أ
ألصص - - -ح - - -رأوي ب - - -ا÷زأئ - - -ر ،ب - - -اŸرك- - -ز
’عÓ-م-ي ألصص-ح-رأوي بشص-ارع ديدوشص
أ إ
مرأد على ألسصاعة  10:30صصباحا.

يقوم ﬁمد مباركي وزير
ألتكوين وألتعليم أŸهني،Ú
أليوم ،بزيارة عمل وتفقد
أإ ¤و’ ي - - - - - - -ة أ’أ غ- - - - - - -وأط،
يشصرف خÓلها على مرأسصم
أ ن- - -ط Ó- - -ق د ورة ف- - -ي - - -ف- - -ري
ألتكوينية.

تنظم أŸديرية
ألعامة نفطال،
غدأ ،أحتفا’
بالذكرى أŸزدوجة
لتأاميم أÙروقات
وتأاسصيسص أ’–اد
ألعام للعمال
أ÷زأئري،Ú
بتنظيم نشصاطات
ﬂتلفة وذلك
Ãركز سصيدي رزين
بجانب ﬁطة
ألتكرير برأقي
على ألسصاعة
 09:00صصباحا.

«دور الوسساطة
ا÷زائرية»
ﬁور ندوة
صسحفية
يعقد عصصام
عوضص متو‹ سصفÒ
جمهورية ألسصودأن
با÷زأئر ،وألسصفÒ
إأدريسص أ÷زأئري
رئيسص مركز حقوق
أ إ
’نسصان بجنيف،
غدأ ،مؤو“رأ
صصحفيا حول
›هودأت ألسصفÒ
إأدريسص ‘ رفع
ألعقوبات
أ’قتصصادية
أ أ
’مريكية على
ألسصودأن وذلك
Ãقر جريدة
أ◊وأر ،بشصارع
ﬁمد جمعة
خيضصر بن عكنون،
على ألسصاعة 11:00
صصباحا.

زيتو ‘ Êغرداية
وورقلة

ي- -ق- -وم وزي- -ر أÛاه- -دي- -ن
أل - -ط - -يب زي - -ت - -و ،Êأل - -ي - -وم
وغ - -دأ ،ب- -زي- -ارة أإ ¤و’ي- -ة
غردأية .كما سصيشصرف يوم
 27ف -ي -ف -ري أ÷اري ،ع -ل-ى
أإح - - - - -ي- - - - -اء أل- - - - -ذك- - - - -رى 55
Ÿظ-اهرأت  27فÈأي-ر 1962
بو’ية ورقلة.

الطبعة  30للتحدي
الدو‹ للعدو

لقاء –سسيسسي لفائدة مسستعملي الطريق باŸدية
ي-ن-ظ-م أŸرك-ز أل-وط-ن-ي للوقاية من
حوأدث أŸرور ،بالتنسصيق مع جمعية
أحباب ع Úبوسصيف لو’ية أŸدية،
أل- -ي- -وم ،ل- -ق- -اء –سص- -يسص- -ي- -ا ل- -ف- -ائ -دة
مسصتعملي ألطريق Ãختلف ألشصرأئح
وذلك ب - -اŸركب أل- -ري- -اضص- -ي أ÷وأري
لبلدية ع Úبوسصيف باŸدية ،أبتدأء
من ألسصاعة  09:00صصباحا.

يـ ـوم دراسسـي
حول الشسباب

’ي -ة أ÷زأئ -ر ◊زب أ◊رك -ة
ي- -ن -ظ -م ،أل -ي -وم ،م -ك -تب و
تأاسصيسص أ◊زب ،يوما درأسصيا
لشصعبية أ÷زأئريةÃ ،ناسصبة
أ
‘ أ◊زب –ت عنوأن« :دور
وإأعÓميا حول دور ألشصباب
ياسصة أ◊ديثة» وذلك باŸقر
كة ‘ تطبيق ألسص
شصباب أ◊ر ة على ألسصاعة  09:30صصباحا.
ألو’ئي للعاصصم

يشص - - -رف وزي - - -ر ألشص - - -ب- - -اب
وأل-ري-اضص-ة أل-ه-ادي ول-د علي،
أليوم ،و’ية تيزي وزو ،على
أن-طÓ-ق أل-ط-بعة  30للتحدي
أل -دو‹ ل-ل-ع-دو ع-ل-ى ألسص-اع-ة
 09:00صصباحا.
ك-م-ا يشص-رف ع-ل-ى أŸه-رج-ان
أÿامسص «غ -ا’ ب -وكسص» ع-ل-ى
ألسص-اع-ة  17:00مسص-اء ب-قاعة
موسصى شصÒأف.

سسنة متوجة بنجاحات مُعززة باسسÎاتيجية رقمية رابحة لـ «أاوريدو»
أع -ل -نت ›م-وع-ة أوري-دو لÓ-تصص-ا’ت،
ع-ن ن-ت-ائ-ج-ه-ا أŸال-ي-ة لسص-ن-ة  ،2016م-ؤوك-دة
ريادة فرعها با÷زأئر بخصصوصص أ’بتكار
ألرقمي ،ألذي أختتم سصنة Ã 2016ؤوشصرأت
إأيجابية وذلك رغم أŸنافسصة أÙتدمة ‘
ألسص-وق ،ح-يث ت-ع-زز ه-ذأ أل-ن-ج-اح’ ،سص-يما
باسصÎأتيجية أŸؤوسصسصة ألتي تضصع ألزبائن
‘ ق -لب أه -ت -م-ام-ات-ه-ا وب-فضص-ل دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
ÓنÎنت أŸتنقلة
Œارية للتدفق ألعا‹ ل أ
للجيل ألثالث وأ÷يل ألرأبع.

بلغت إأيرأدأت أوريدو (أ÷زأئر) 2,112
م -ل-ي-ار دي-ن-ار ج-زأئ-ري سص-ن-ة  ،2016م-ق-ابل
 7,110مليار دينار جزأئري سصنة .2015
فيما يخصص عدد ألزبائن ،فقد أرتفع إأ¤
 8,13م -ل -ي -ون ُم -شصÎك ‘ ديسص -م،2016 È
مقابل  13مليون ُمشصÎك ‘ ديسصم،2015 È
’يرأدأت
أي بزيادة  ،%6,5حيث ُقدرت أ إ
أÙققة قبل أحتسصاب ألفوأئد وألضصرأئب
’ط - -ف - -اء ()EBITDA
وأ’سص - -ت - -ه Ó- -ك وأ إ
بـ 3,39مليار دينار جزأئري سصنة .2016

الفجر05.59...............:
مواقيت الظهر13.01...............:
الصسلة العصسر1٦.0٨...............:
المغرب1٦.3٦..............:
العشسـاء19.57................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 25ف-ي-ف-ري  :1٨31ت -ع -ي Úا÷Ôال «ب-رت-ي-زان»
« »Berthézeneقائدا عاما با÷زائر.
^  25فيفري  :1957السسلطات السستعمارية
“نع ا÷ريدة الفرنسسية «» L’humanitéمن
الصسدور ،لنشسرها صسورا مرعبة للمجازر اŸرتكبة ‘
ا÷زائر من قبل ا÷يشس الفرنسسي.

لو 143٨ ¤هـ اŸوافق لـ  25فيفري  2017م
السسبت  2٨جمادى ا أ

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17269 Oó©dG

 400شساحنة معبأاة بحمولة زائدة عن اللزوم تتسسبب ‘ انهياراتها

 15°وهران
 12°وهران

الثمن  10دج

16°
16°

france prix 1

قام بها ا÷يشس ﬁاربة للجرÁة اŸنظمة

طرقن ـ ـا^ «علفرارضجص ـهـولةسسليلمت» تدكشهسـ ـ ـفوعرن حولاولل أاصقصلياكلنـفـ ـة وةأاكمÌشص‚كا ـعـةل قائ ـ ـم تدميـ ـ ـ ـ ـر ﬂبأايـ ـ ـ ـ ـن
لÓرهابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
فنيدسس بن بلة
ببومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرداسس
ومدفـ ـ ـع وأالغام
بسصكيكـ ـ ـدة
ل‚از الطرق واŸنشسآات القاعدية وترميمها و صسيانتها اعتمادا على حلول
قدمت «لفارج هولسسيم» حلول إ
ل‚از.
لرضسية» تقوم على اŸواد اÙلية غ Òمكلفة للمال مربحة للوقت وآاجال ا إ
حملت تسسمية «ا أ

جاءت هذه ا◊لول التي تعد Œربة رائدة
لـ«لف- -ارج ا÷زائ- -ر» ‘ ل- -ق -اء إاع Ó-م -ي ي -وم
اÿميسس قدمت خÓله الشسركة التي شسرعت
‘ السس- -ت- -ث- -م- -ار ب- -ا÷زائ -ر ب -دءا م -ن 2008
لسسمنت ومواد
وانتزعت الريادة ‘ إانتاج ا أ
البناء مراهنة على الكفاءة البشسرية ‘ تقدË
خ- -دم- -ة ن- -وع- -ي -ة Ãواصس -ف -ات ن -الت ال -ث -ق -ة
واŸصسداقية.
ف -رضست لف -ارج ه -ولسس -ي -م ن -فسس -ه-ا ‘ سس-وق
لع -م -ال ب -ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل م -راف -ق-ت-ه-ا
اأ
ل -ل -مشس -اري -ع ال -وط -ن -ي -ة وإا‚از صس -ف-ق-ات م-ع
متعامل Úخواصس وعمومي Úخاصسة ‘ إانتاج
لسس- -م- -نت ل- -ت- -ل -ب -ي -ة ا◊اج -ي -ات ال -وط -ن -ي -ة
اأ
والتصسدير بدءا من  2018إا ¤الÈازيل وغرب
إافريقيا حيث الطلب كب Òعلى هذه اŸادة
ا◊يوية.
أاكد هذا سسÒج ديبوا مدير العÓقات العامة
لعÓمي الذي جرى
والتصسال ‘ اللقاء ا إ
بـ»ب-السس اي-ف-ان-تسس» بÈج ال-ك-ي-ف-ان ،م-ق-دم-ا
صس - -ورة دق - -ي- -ق- -ة ع- -ن إا‚ازات
لفارج ‘ تشسييد

طرق بولية تلمسسان وفق عقود مع اŸؤوسسسسة
العمومية «سستار» .وكلها إا‚ازات “ت وفق
معيار النجاعة القتصسادية والرشسادة »:أاكÌ
سسرعة ،أاقل كلفة ،أاطول مدة فعالية وأاكÌ
خ-ي-ارات ب-ي-ئ-ي-ة» تسس-ت-ج-يب لشس-روط الصس-ح-ة
لم -ن وال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دÁة .وه-ي ت-ن-م-ي-ة
وا أ
لنسسان ‘ قلب معادلة
–رصس على وضسع ا إ
التطور والرفاهية.
لرضسية» اŸعتمد جاء
ذكر سسÒج أان حل «ا أ
بعد تفك Òدقيق ،و–ضسÒات مكثفة شسارك
ل‚از
ف- -ي- -ه رؤوسس- -اء ال- -ورشس- -ات ومسس -ؤوول -و ا إ
واıاب -ر ل -دى لف -ارج ه-ولسس-ي-م .وت-ب Úأان-ه
لط Ó-ق م -ن ح -يث
أاق- -وى اÿي- -ارات ع- -ل -ى ا إ
ل‚از أاو
إاع- -ط- -اء صسÓ- -ب- -ة ل- -ل- -ط -رق ﬁل ا إ
ل‚از وق -ل -ة ال -ك-ل-ف-ة
الصس -ي -ان -ة وك -ذا م -دة ا إ
اŸالية وŒاوز ذهاب وإاياب الشساحنات ‘
لت -رب -ة واÙاج-ر اŸل-وث-ة
ن -ق -ل ا◊صس -ى وا أ
للمحيط.
لرضس -ي -ة» ال -ذي ي -ع-ت-م-د ع-ل-ى ‘ 90
«ح -ل ا أ
لتربة اÙلية بعد إاخضساعها
اŸائة من ا أ
ل -ت -ح -ال-ي-ل اıاب-ر ودراسس-ة ال-ن-ت-ائ-ج تسس-م-ح
ل‚از وك -ل-ف-ت-ه إا‘ 40 ¤
ب -ت -ق -ل -يصس م -دة ا إ
اŸائ -ة وت -ع -ف-ي-ن-ا م-ن اسس-ت-ع-م-ال  70شساحنة
وت -ع -ط -ي صس Ó-ب -ة ل-ل-ط-رق ﬁل ال-تشس-ي-ي-د أاو
الÎم- -ي -م م- -دة أاط -ول وت -ن -اسس -ق -ا م -ع
اÙيط والطبيعة بعيدا
عن التنافر.

وعزز هذا الطرح اŸهندسس حكيم اوماشسيشس
مسستندا إا ¤ورشسات تقوم بها لفارج الرائدة
لسسمنت ومواد البناء وتراهن على
‘ إانتاج ا أ
Óﬁت «باتيسستور» لتسسويق سسلعها بسسعرها
وم- -واصس- -ف- -ات دون ت- -رك- -ه -ا ع -رضس -ة ل -ل -غشس
واŸضساربة.
لسس-اسس اسس-ت-ث-م-رت لف-ارج 170
ع -ل -ى ه -ذا ا أ
مليون أاورو عام  2016ووسسعت ›ال إانتاج
لسسمنت بشسراكات مع مؤوسسسسات عمومية
اأ
منها كوسسيدار وجيكا ،وخاصسة منها سسيÓسس
ببسسكرة باسستثمار  300مليون أاورو التي تعول
Óسسمنت إا ¤مليوÊ
عليها لرفع إانتاج إاضسا‘ ل أ
طن بالغة  3.5مليون طن إاجمال.
ت- -واصس -ل لف -ارج خ Ó-ل  2017سس-ي-اسس-تها ‘
تأاهيل اŸوارد البشسرية مراهنة على –ويل
Óط- -ارات
م- -ن- -اصسب ال- -تسس- -ي Òوال- -ق- -ي- -ادة ل - -إ
ا÷زائرية ،وتوسسيع فتح Óﬁت باتيسستور
تقريبا من اŸتعامل واŸواطن إا.Óﬁ 50 ¤
مع العلم أان الطرق الوطنية تعرف اهÎاء
بفعل كثافة حركة الشساحنات ذات ا◊مولة
الزائد عن اللزوم .ومرور  400شساحنة يوميا
على هذه البنى التحتية التي وجهت إاليها
اسس -ت -ث -م -ارات ع-م-وم-ي-ة ك-بÒة وع-دم احÎام
شسروط السسÓمة اŸرورية والوقاية والصسيانة
جعلت هذه اŸنشسآات تتدهور باسستمرار ‡ا
طرح حلول لتجنب هذه الكارثة .وا◊لول ل
لجراءات الردعية ا÷زائية بل
تتوقف عند ا إ
ال -ط-رق اŸع-ت-م-دة ‘ الصس-ي-ان-ة وك-ذا ن-وع-ي-ة
اŸواد اŸسستعملة مثلما تعرضسه لفارج
‘ Œربتها.

«الشسعب» ‘ /إاط - -ار م - -ك - -اف - -ح - -ة
لره - -اب ،أاوق- -فت م- -ف- -ارز ل- -ل- -ج- -يشس
ا إ
ال- -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،ي -وم  23فيفري
 ،2017ع- -نصس- -ري دع- -م ل- -ل- -ج- -م -اع -ات
لره -اب -ي -ة ب-أادرار/ن.ع 3.ودمرت
ا إ
لره - - - - - -اب - - - - - -يÚ
ﬂب- - - - - - -أاي- - - - - - -ن ل - - - - - - -إ
ببومرداسس/ن.ع .1.جاء هذا ‘ بيان
وزارة ال- - -دف- - -اع ال- - -وط- - -ن - -ي ،ت - -ل - -قت
«الشسعب» نسسخة منه.
‘ إاط- - -ار ﬁارب- - -ة ال- - -ت- - -ه - -ريب وا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة ،ح -ج -ز ع-ن-اصس-ر ح-رسس ا◊دود
لباب العسسة بولية تلمسسان ،كمية من الكيف
اŸع- -ال- -ج ُت -ق -در بـ( )86ك -ي -ل -وغ -رام وح-ج-ز
عناصسر الدرك الوطني ( )2499وحدة من
التبغ بتيارت/ن.ع ،2.فيما أاوقفت مفرزة
للجيشس الوطني الشسعبي بع Úقزام/ن.ع،6.
أاربعة ( )04مهرب Úوحجزت مركبة رباعية
الدفع ومولد كهربائي ومطرقة ضسغط.

..إافشص ـال  ﬁـاولت تهري ـب وقـ ـود
با◊ـدود الشصرقيـة والغربي ـة
م -ن ج-ه-ة أاخ-رى ،أاح-ب-طت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشسعبي ووحدات حراسس ا◊دود
بكل من تندوف وتبسسة والطارفﬁ ،اولت
تهريب كميات من الوقود تقدر بـ ()9544
ل ‘ ،Îح ” Úتوقيف ( )17مهاجرا غÒ
شسرعي من جنسسيات إافريقية ﬂتلفة بكل
م -ن ت -ل -مسس -ان وت -ي -ارت وسس -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسس
وغيليزان/ن.ع.2.

تنقلـــــــــــــت إا ¤تادمايـــــــــــــت

«راديـ ـوز» تكـ ـّرم عائلـ ـة الÓعـ ـب حم ـدان احم ـد

«الشسعب» ‘ /م -ب -ادرة إانسس -ان -ي -ة ،ت -ن -ق -لت
ج -م -ع -ي -ة رادي-وز وال-ت-ي ي-رأاسس-ه-ا ق-ادة شس-ا‘
م -رف -وق -ا ب -ال Ó-عب ال -دو‹ السس -ب -ق ل–اد
العاصسمة وشسبيبة القبائل ا◊اج عدلن ،ا¤
م-دي-ن-ة ت-ادم-ايت ب-ت-ي-زي وزو ل-ت-ك-ر Ëع-ائ-ل-ة
الÓعب حمدان احمد الذي تو‘ ‘ حادث
مرور مع فريقه .الÓعب الشساب صساحب الـ
 17ربيعا ،كان لعبا موهوبا ،تنبأا له ا÷ميع
Ãسستقبل زاهر ،لول ان خطفه اŸوت ‘
ريعان شسبابه..

رادي-وز أاه-دت وسس-ام السس-ت-ح-ق-اق وشس-ه-ادات
شس -رف-ي-ة ومسس-اع-دة م-ادي-ة ل-ع-ائ-ل-ة اŸرح-وم،
الذي أاكد والده رابح بأانها مبادرة تسستحق
الحÎام.
من جهته ،أاثنى رئيسس الفريق مزيودن على
خصسال الفقيد الÓعب حمدان قائ Óإانه كان
من ب Úأافضسل اŸواهب اŸتواجدة ‘ تيزي
وزو ،شس- -اك- -را ج- -م- -ع- -ي- -ة رادي- -وز ع -ل -ى ه -ذه
اŸبادرة.

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب ،دمرت مفرزة
ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،يوم  22فيفري
 ،2017مدفعا و( )07أالغام تقليدية الصسنع
بسسكيكدة/ن.ع.5.
‘ إاط- - -ار ﬁارب- - -ة ال- - -ت- - -ه - -ريب وا÷رÁة
اŸن-ظ-م-ة ،أاوق-ف ع-ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
(Œ )03ار ﬂدرات ضس- -ب- -ط ل- -دي- -ه- -م ()78
ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال -ك -ي -ف اŸع -ال-ج بسس-ي-دي
بلعباسس/ن.ع ‘ ،2.ح ” Úتوقيف مهربÚ
( )02اث -ن Úك -ان -ا ع -ل -ى م Ïم -رك-ب-ة ن-ف-ع-ي-ة
ﬁم- -ل- -ة بـ( )3153وح- - -دة م- - -ن ﬂت- - -ل- - -ف
اŸشسروبات بوهران.

..توقيـف مهرب Úوحجز مركبتÚ
للم ـ ـ ـ ـ ـواد الغذائيـ ـ ـ ـ ـ ـة
ب - -ت - -مÔاسست وع Úق- -زام/ن.ع ،6.أاوق- - -فت
مفارز للجيشس الوطني الشسعبي أاربعة ()04
مهرب ،Úفيما حجزت مركبت )02( Úو()1,5
طن من اŸواد الغذائية ‘ ،ح Úأاوقفت
مفرزة أاخرى بالوادي/ن.ع ،4.مهربا كان
على م Ïمركبة ﬁملة بـ ( )720كيلوغرام
من النحاسس.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاح -ب -طت وح -دات م-ن
حراسس الشسواطئ بعنابة/ن.عﬁ ،5.اولت
هجرة غ Òشسرعية لـ ( )25شسخصسا كانوا
على م Ïقوارب تقليدية الصسنع ‘ ،ح” Ú
ت -وق-ي-ف ( )20م- -ه- -اج- -را غ Òشس- -رع -ي م -ن
ج- -نسس- -ي- -ات ﬂت- -ل- -ف -ة ب -ك -ل م -ن “Ôاسست
وتلمسسان وغليزان.

تفكيك شصبكة إاجرامية
ﬂتصصة ‘ اŸتاجرة الوفـ ـ ـاق يفاجئ العميد ويعزز مركزه ‘ الصصدارة
دّع -م وف-اق سس-ط-ي-ف م-رك-زه ‘ ري-ادة ›ريات اŸرحلة الأو ¤بتحركات من وسسط
Ãادة الزئبق والقطع
ترتيب الرابطة اÎÙفة ا أ
لو ،¤مسساء اŸيدان ،قادها كل من مواسسة ومنصسوري..
أامسس ،ب- -ع- -د ف- -وزه ال- -ك- -ب ÒواŸسس- -ت -ح -ق لكن بداية الشسوط الثا Êعرفت تغّيرا ‘
األثرية النفيسصة
ب -ال -ع -اصس -م -ة ع -ل -ى م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر ،اÿطة التكتيكية للوفاق ،الذي دعم الوسسط
لو¤
الرابطــــــــة اÎÙفـــــــة ا أ

«الشسعب» ‘/ع -م -ل-ي-ة ن-وع-ي-ة ،ب-ح-ر ه-ذا
السس-ب-وع“ ،ك-نت ف-رق-ة ال-ب-حث وال-ت-حري
ب -أام -ن سس-وق أاه-راسس م-ن ت-ف-ك-يك ج-م-اع-ة
أاشسرار ﬂتصسة ‘ التنقيب على اŸعادن
ال - -ن - -ف- -يسس- -ة اŸدف- -ون- -ة ب- -ب- -اط- -ن األرضس
واŸتاجرة بالقطع األثرية.
ح-ي-ث-ي-ات ال-قضس-ي-ة ت-ع-ود ا ¤ت-ل-ق-ي اتصس-ال
Óمن
هاتفي ع Èالرقم الخضسر اÛا Êل أ
ال -وط -ن -ي م -ف -اده وج -ود شس -خصس-ان ت-ظ-ه-ر
ع -ل-ي-ه-م-ا مÓ-م-ح ال-ري-ب-ة والشس-ك-وك ،ع-ل-ى
ال- -ف- -ور ” ال- -ت- -ن- -ق -ل ا ¤ع ÚاŸك -ان و”
توقيفها ‘ حالة وبحوزتهما مادة الزئبق
ال -فضس -ي اÙظ -ور ي -ق -در وزن -ه-ا بـ 258،9
غرام وقطع أاثرية ﬂتلفة الشسكال موجهة
للتهريب خارج الوطن.
Óمن الوطني
هذا وتذكر اŸديرية العامة ل أ
اŸواطن Úبالرقم الخضسر اÛا15 48 Ê
ورق -م ال-ن-ج-دة  17ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ العملية
األمنية.

بنتيجة  ‘ 2 – 1ا÷ولة  21التي عرفت
تأاكيد أاشسبال اŸدرب ماضسوي مسستواهم
وط-م-وح-ات-ه-م ال-كبÒة ‘ اŸنافسسة بقوة
على اللقب.

حامد حمور

يحتل « النسسر األسسود» اŸركز األول Ãجموع
 38نقطة ومباراة متأاخرة ،متقدما على ا–اد
بلعباسس بنقطت ،Úبعدما حقق أاشسبال اŸدرب
شسريف الوزا Êفوزا على شسباب قسسنطينة…
بينما ينزل العميد إا ¤اŸركز الثالث ب34
نقطة ومقابلت Úمتأاخرت.Ú
ف -ال -ق-م-ة ال-كÓ-سس-ي-ك-ي-ة ع-ادت ل-ل-زوار ،ال-ذي-ن
عرفوا كيف يسستغلون الفرصس بذكاء ،رغم أان
البداية كانت لصسالح العميد الذي لعب أاحسسن
و“ك - -ن م - -ن ال- -وصس- -ول إا ¤م- -رم- -ى ا◊ارسس
خذايرية عن طريق اŸتاألق منصسوري الذي
وّقع الهدف األول بطريقة ‡يّزة ‘ الدقيقة
.23
بفضسل هذا التفوق سسيطرت اŸولودية على

واعتمد على الهجومات اŸرتدة التي اأثمرت
ا◊صسول على ضسربة جزاء ‘ الدقيقة 48
ع -ن-د ع-رق-ل-ة ج-اب-و ...ن-ف-ذه-ا ن-اج-ي ال-ذي
اأدرك التعادل.
وواصسل الوفاق Ãعنويات مرتفعة قبل أان يتم
طرد لعبه حدوشس ،الذي ارتكب خطأا على
منصسوري… لكن هذه النقطة أاعطت شسحنة
إاضسافية لزمÓء جابو الذين وظفوا تفوقهم
التكتيكي الذي أاثمر هدفا ثانيا وقعه الÓعب
تامبانغ بعد هجوم معاكسس سسريع ‘ الدقيقة
 ..78أاعطى التفوق للزوار الذين كانوا يلعبون
بـ 10لعب.Ú
وبدون شسك تعطي هذه النتيجة قوة معنوية
كبÒة للوفاق من جهة ،وتؤوثر على اŸولودية
ال -ت -ي ع -ل-ي-ه-ا ت-دارك اŸوق-ف ‘ اŸق-اب-ل-تÚ
اŸتأاخرت.Ú
و‘ اŸباراة الثالثة التي لعبت ،أامسس ،عاد
فريق نصسر حسس Úداي بتعادل ثم Úمن تنقله
إا ¤باتنة أامام الشسباب اÙلي.

