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زيارة موجه ـ ـة لإÓع ـ ـÓمي Úإإ ¤إŸدرسشـ ـة إلوطنيـ ـة
إلتحضشÒيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لدرإسش ـ ـ ـ ـ ـ ـات مهنـ ـ ـ ـ ـ ـدسس
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يشس- - - -رف وزي- - - -ر ال- - - -ع - - -م - - -ل
و’ي-ت-ي مسس-ت-غ-ا Âوغ-ل-يزان،
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ب -ه -دف ال-ت-ع-ري-ف ب-ن-وع-ي-ة واآف-اق ال-ت-ك-وي-ن ال-ع-ل-م-ي وال-عسس-ك-ري ،ال-ت-ي ت-وف-ره-ا اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة
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ا’أسس -اسس ’إ‚از م-ق-ر ج-دي-د
التحضسÒية لدراسسات مهندسس «الشسهيد باجي ﬂتار» بالرويبة ،لفائدة منتسسبيها ،تنظم اŸديرية
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لÓ- - -إذاع- - -ة اÙل- - -ي- - -ة .ك- - -م - -ا
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توقيع إتفاقية بÚ
«سشونلغاز» وإلبنك إلوطني
إ÷زإئري للدفع إإ’لكÎوÊ

إ÷معي ـ ـة إلعامة
’–ادية إلكرإتي -دو
ي ـ ـ ـ ـوم  11م ـ ـارسس

جمعية عامة ’–ادية
 ‘Îﬁإلنباتات بوهرإن

إللقاء إ÷ماعي
إŸوسشع رقم ÷ 139مع
ششهادإت إÛاهدين

إإحياء إلذكرى إلرإبعة لوفاة إلقائد إلفنزويلي هوغو ششافيز

اأع -ل-نت ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل- -ل- -ك- -رات- -ي ـ دو ،ع- -ن ت- -اأج -ي -ل
اأشسغال ا÷معية العامة التي كانت مقررة ،اليوم ،اإ¤
السسبت  11مارسس ا÷اري ،على السساعة  09 : 00صسباحا
Ãدرج رشسيد حرايق.

Ãناسسبة الذكرى الرابعة لوفاة القائد هوغو شسافيز فرياسس ،تنظم سسفارة جمهورية
فنزوي Óبا÷زائر ،اليوم ،احتفائية باŸناسسبة ،من خÓل تقد Ëعرضس وثائقي باللغة
العربية حول حياة القائد الرئيسس السسابق لفنزوي ،Óبحضسور السسف Òخوسسي جيسسو
سسوجو رياسس ،وذلك Ãقر السسفارة ابتداء من السساعة  14 : 3بعد الزوال باإقامة شسعباÊ
في Óرقم  ،05حيدرة.
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Ãناسسبة إاحياء
ع -ن ت -ه -م -يشس ال -ل -ج -ان اŸتسس -اوي -ة ا أ
مسسÒة البطل الشسهيد العقيد لطفي ( 1934ــ  ’ ،) 1960تزيد صسفحاته عن ح -م -وشس ،ع -ل -ى
’عضس -اء ال- -ي- -وم ال -ع -اŸي
’داء مهامها».
اŸنتخبة أ
جهة للتÓميذ والطلبة الذين يÎاوح سسنّهم ب 13 Úو 17عاما.
ل -ع -ي -د اŸرأاة ،يشس-رف ع-ل-ي-ه ال-ل-واء اŸدي-ر
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’
تأاتي هذه اŸسسابقة ‘ إاطار الذكرى ’ 57سستشسهاد البطل العقيد لطفي
Óم-ن ال-وط-ن-ي ع-ب-د ال-غ-ني هامل،
ال-ع-ام ل -أ
ة
ح
Ó
ف
ل
ا
ن -دوة صس -ح -ف -ي-ة إا ¤وج-ود « ان-ف-راد ب-ات-خ-اذ وذلك ب- - -اŸدرسس- - -ة ال- - -ع - -ل - -ي - -ا ل - -لشس - -رط - -ة
ق -ائ -د ال -و’ي -ة اÿامسس -ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ،وال-رائ-د ف-راج ورف-اق-ه-م-ا ،ال-ت-ي وال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ال- -ري- -ف- -ي- -ة والصس -ي -د
سستحتضسنها مدينة بشسار ‘  27مارسس .2017
ال -ق -رارات وت -ع -ط -ي -ل م -ه -ام مصس -ال -ح م -دي-ري-ة «شس- -اط- -ون -اف» اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة 13:00
وتهدف اŸسسابقة لتشسجيع نشسر ثقافة البحث التاريخي ودراسسة مسسÒة ال- -ب -ح -ري ،ال -ي -وم ،ن -دوة ن -ق -اشس
الÎب -ي -ة وب-ا أ
’خصس مصس-ل-ح-ة اŸوظ-ف Úإاضس-اف-ة زوا’.
’سس -ه -ام ‘ ت -رسس -ي -خ ع-دي-د ال-ت-ق-ال-ي-د .وق-د Ãن - -ت - -دى ج - -ري - -دة اÛاه- -د
إا ¤تصس- -رف- -ات ا‚رت ع -ن -ه -ا مشس -اك -ل ك -بÒة ‘
رم -وز وشس -ه -داء ا÷زائ -ر ،وا إ
رصس -دت ل -ذلك ( خ -مسس ج -وائ -ز ) ق ّ-ي -م -ة تسس -ل -م ل -ل -ف -ائ -زي -ن وال-ف-ائ-زات اب- - -ت- - -داء م- - -ن السس- - -اع- - -ة
القطاع».
كما ” التطرق خÓل هذه الندوة الصسحفية إا¤
باŸناسسبة.
 10 : 00صسباحا.
مشس - -اك - -ل ت- -خصس ع- -م- -ال ال- -ق- -ط- -اع ع- -ل- -ى غ- -رار
سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية ،بوهران ،ليلة ا÷معة
اŸسس-ت-ح-ق-ات وك-ذا ال-ت-ج-هيزات على غرار
إا ¤السس- -بت ،ح- -وادث م- -ت- -ف -رق -ة ‚مت ع -ن ت -ق -لب أاح -وال
التدفئة ’سسيما بجنوب الو’ية.
الطقسس باŸنطقة ’ ،سسيما هبوب رياح قوية ،حسسبما علم لدى
ال -ه -ي -ئ -ة ال -ن -ظ -ام -ي-ة اŸذك-ورة .ف-ف-ي أارزي-و أاج-لت ف-رق-ة ت-اب-ع-ة ◊راسس
’ختناق بغاز أاحادي أاوكسسيد
’غواط ،أامسس ،من إانقاذ أام وطفلها من ا إ
“كنت مصسالح ا◊ماية اŸدنية با أ
السسواحل Ãيناء هذه اŸدينة صسيادين اثن Úبعرضس البحر بعد أان تعرضس قاربهما لÓنقÓب جراء
الكربون ،حسسبما علم من ذات اŸصسالح.
ال-ري-اح ال-ق-وي-ة .وق-د ت-دخ-لت ف-رق-ة ح-راسس السس-واح-ل ب-ن-اء ع-ل-ى ن-داء اسس-ت-غ-اث-ة ق-ب-ل أان يتم إاجÓء
Óغماء وضسيق ‘ التنفسس نتيجة اسستنشساقهما غاز أاحادي
’م ( 30سسنة) وطفلها (سسنتان) ل إ
وتعرضست ا أ
الصسيادين نحو ميناء أارزيو ،حيث ” التكفل بهما صسحيا من قبل مصسالح ا◊ماية اŸدنية.
’غواط ،حسسب ذات اŸصسدر .و”
أاوكسسيد الكربون داخل حمام اŸنزل الواقع بحي  330سسكن Ãدينة ا أ
’ن-ق-اذ ’ 16عب زوارق «ك -ي -اك» ،ك -ان-وا
’ن-دلسس-ي-ات» ت-دخ-لت ف-رق-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة إ
وبشس -اط-ئ «ا أ
’سستشسفائية احميدة بن اعجيلة
إاسسعاف اŸصساب Úبع ÚاŸكان قبل –ويلهما إا ¤اŸؤوسسسسة العمومية ا إ
ينشسطون ‘ إاطار منافسسة رياضسية ‘ البحر قبل أان يتعرضسوا لصسعوبات ‚مت عن التغ ÒاŸفاجئ
بعاصسمة الو’ية.
’حوال الطقسس.
أ

مسشابق ـ ـ ـة أإحسشن بحث ببششار
حول إلعقيد لطف ـ ـي

وهرإن –ت إلعاصشفة

إإنقاذ أإم وإبنهـ ـ ـا مـ ـ ـ ـن إختن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم إتصشل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

»æWh

األحد  05مارسس  2017م
الموافق لـ  06جمادى الثانية  1438هـ

متابعة لعملية التحضض ÒاŸادي وا أ
’مني لÓسضتحقاقات

سشÓل يعقد إليوم إجتماعا مع إللجنة إلوطنية لتنظيم إلنتخابات
’ول ع-ب-د اŸالك سضÓ-ل،
ي -ع -ق -د ال -وزي-ر ا أ
’حد ،با÷زائر ،اجتماعا مع اللجنة
اليوم ا أ
ال -وط -ن -ي -ة ل-ت-حضض Òوت-ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات
التشضريعية اŸقررة يوم  4ماي ،2017بحسضب
’ول.
بيان Ÿصضالح الوزير ا أ
اسض -ت -ن -ادا إا ¤ذات اŸصض -در ،ف -إان ه -ذا الج-ت-م-اع
سضيخصضصس ““لتقييم اŸرحلة اÿاصضة بالتحضضÒات
اŸادية واألمنية لÓقÎاع اŸقبل““.
وأاوضضح نفسس البيان ،أامسس ،أان ““تنظيم العمليات
الن-ت-خ-اب-ي-ة وم-ع-ا÷ة ال-قضض-اي-ا األم-نية وا÷وانب
اŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ل-ج-ان اإلداري-ة الن-تخابية والنشضاط
العÓمي ،سضتشضكل ﬁور انشضغالت هذه اللجنة““.
وسض -يضض -م ه -ذا الج -ت -م -اع ال -ق -ط -اع -ات اŸع -ن -ي-ة
بالتحضض Òلهذا القÎاع وتنظيمه وسضيسضهر أاعضضاء
هذه اللجنة““ ،كل حسضب صضÓحياته ،على السضÒ
ا◊سضن ıتلف العمليات قبل ،أاثناء وبعد إاجراء
هذا القÎاع““ ،يضضيف البيان.

’سضبوع اŸقبل بحسضب مسضاهل
يوقع ا أ

مششـ ـ ـ ـ ـ ـروع إتفـ ـ ـ ـ ـ ـاق للتعـ ـ ـ ـ ـ ـاون إألمنـ ـ ـ ـ ـ ـي بـ ـ ـ ـ ـ ـ Úإ÷زإئـ ـ ـ ـ ـ ـر وتونـ ـ ـ ـ ـ ـسس
أاب -رز وزي -ر الشض -ؤوون اŸغ -ارب-ي-ة وا’–اد
ا’ف -ري -ق -ي وج -ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د
ال-ق-ادر مسض-اه-ل ،أامسص ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-مة،
إارادة ا÷زائ - -ر ““ال - -ق - -وي - -ة““ واسض - -ت- -ع- -داده- -ا
““ال -ك -ام -ل““ ل -ت -ط-وي-ر ال-عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة-
ال - -ت - -ونسض - -ي - -ة وا’رت - -ق - -اء ب - -ه - -ا إا ¤أاع - -ل- -ى
اŸسضتويات.
أاوضضح مسضاهل ‘ كلمة له خÓل افتتاح الدورة 19
للجنة اŸتابعة ا÷زائرية-التونسضية أان اللقاء هو
فرصضة ““للمزيد من التنسضيق والتشضاور حيال ﬂتلف
القضضايا التي تهم البلدين وفرصضة جديدة لتبادل
اآلراء واألف -ك-ار ووج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول ال-ت-ط-ورات
واŸسض-ت-ج-دات ال-ط-ارئ-ة ع-ل-ى السض-اح-ت Úاإلقليمية
والدولية““.
وت- -رأاسس مسض- -اه- -ل اج- -ت- -م -اع ال -دورة ال 19للجنة
م -ن -اصض -ف -ة م -ع وزي -ر اÿارج-ي-ة ال-ت-ونسض-ي خ-م-يسس
ا÷هيناوي .ويأاتي اللقاء –ضضÒا للدورة  21للجنة
ا÷زائرية التونسضية الكÈى التي سضتنعقد ‘ تونسس
يوم  9مارسس ا÷اري.
وأاك-د مسض-اه-ل أان ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دين
عرفت خÓل السضنوات األخÒة حركية كبÒة وبلغت
مسضتوى راق من التعاون Œلت من خÓل انتظام
عقد دورات اللجنة اŸشضÎكة الكÈى ،باإلضضافة
إا ¤ال -ل -ق -اءات رف -ي-ع-ة اŸسض-ت-وى ال-ت-ي دأاب ع-ل-ي-ه-ا
اŸسضؤوولون ‘ البلدين.
و‘ اŸقابل شضدد الوزير خÓل هذا اللقاء الذي
ي- -دوم ي- -وم Úع- -ل- -ى ضض- -رورة ““ت- -دارك ال -ن -ق -ائصس
اŸسض -ج-ل-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ظ-روف ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-دف-ع وتÒة
التعاون Ÿا نطمح إاليه جميعا ‘ بلوغ التكامل
والندماج والتنمية الشضاملة بالبلدين““ داعيا إا¤
اسضتغÓل كل اإلمكانيات والفرصس اŸتاحة إلطÓق
مشضاريع مشضÎكة جديدة من شضأانها –قيق اŸزيد
من اŸكاسضب.
وط -الب ‘ ه -ذا اإلط -ار ب -ب -ذل م -زي -د م-ن ا÷ه-ود
لÎقية التجارة البينية وتنويع قاعدتها من خÓل
ت -ك -ث -ي -ف ال -ت -واصض-ل ب Úال-غ-رف ال-ت-ج-اري-ة ورج-ال
األعمال ‘ البلدين.
ونوه مسضاهل باŸناسضبة بالعمل اŸشضÎك الذي قام
ب -ه ال -ب -ل-دان وال-ذي ي-ع-د ح-ق-ا ‰وذج-ا ي-ح-ت-ذى ‘
العديد من اÛالت ،حيث بلغ ‘ جانبه األمني

مسضتوى رفيعا ،لسضيما ‘ ميدان التكوين وتبادل
اŸعلومات Ãا يعزز قدرات البلدين ‘ مواجهة
ﬂت -ل -ف أاخ -ط -ار وت -ه -دي -دات اإلره-اب وا÷رÁة
اŸنظمة.
ويتدعم هذا التعاون  -يضضيف الوزير -بالتوقيع
األسضبوع اŸقبل على مشضروع اتفاق للتعاون األمني
وهذا Ãناسضبة انعقاد الدورة ال21
للجنة اŸشضÎكة الكÈى.
وأاوضض -ح أان ه -ذا الت-ف-اق ““سض-ي-ع-زز
مسض- -ع -ان -ا ل -ل -تشض -اور ح -ول تسض -وي -ة
األزمات التي تعصضف باŸنطقة ل
سضيما ‘ ليبيا““ ،مضضيفا أانه سضيمكن
من ““مضضاعفة جهودنا ‘ التقريب
بﬂ Úتلف األطراف الليبية Ãا
يضض -م -ن اŸصض -ا◊ة ال -وط -ن-ي-ة عÈ
ا◊وار الليبي-الليبي الشضامل دون
تدخل ‘ إاطار ا◊ل السضياسضي اŸنشضود واŸبني
على مسضار التسضوية الذي ترعاه األ· اŸتحدة““.
ك-م-ا أاب-رز ال-ت-ط-ور اŸل-م-وسس ال-ذي ع-رف-ه ال-ت-عاون
ال -ث -ن-ائ-ي ل سض-ي-م-ا ‘ ›الت ال-ط-اق-ة والصض-ن-اع-ة
واŸناجم وا÷مارك والنقل وتكنولوجيا اإلعÓم
والتصضال والتي سضتسضهم ‘ ترقية اقتصضاد البلدين
وتنمية اŸناطق ا◊دودية بصضفة خاصضة.
وأاعرب مسضاهل كذلك عن ارتياحه ““للتوصضل إا¤

ت -ن -ف -ي -ذ م -ع -ظ-م ت-وصض-ي-ات ال-دورة األخÒة ل-ل-ج-ن-ة
اŸشضÎكة الكÈى ومشضاركة ا÷انب ‘ Úالكث Òمن
ال-ف-ع-ال-ي-ات وال-ت-ظ-اه-رات الق-تصض-ادي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
اŸقامة بالبلدين.
من جانبه ،قال وزير اÿارجية التونسضي خميسس
ا÷هيناوي إان ““اجتماع ÷نة اŸتابعة ا÷زائرية
ال -ت -ونسض -ي-ة ه-و ﬁط-ة ﬁوري-ة ن-أام-ل م-ن خÓ-ل-ه-ا
اÿروج بنتائج إايجابية ملموسضة تدفع باŒاه تفعيل
وت -ط -وي -ر عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون ‘ ﬂت-ل-ف اÛالت
وتقريب وجهات النظر من أاجل تذليل الصضعوبات
وŒاوز اإلشضكاليات العالقة““.
وجدد الوزير حرصس بÓده على العمل من أاجل
–ق- -ي- -ق الن- -دم- -اج والشض- -راك -ة وت -وسض -ي -ع ق -اع -دة
السضتثمارات البينية وتكثيف التبادلت التجارية.
كما أابرز ا◊صضيلة اإليجابية اÙققة على صضعيد
التعاون الثنائي ‘ ﬂتلف اÛالت خصضوصضا ‘
قطاعات مثل الطاقة والنقل والسضياحة والثقافة
واŸوارد البشضرية.
Óسضراع بعقد الدورة الثانية
ودعا الوزير التونسضي ل إ
لجتماع تنمية اŸناطق ا◊دودية وتنصضيب فرق
العمل و–ديد جملة اŸشضاريع اŸشضÎكة التي من
شضأانها –قيق التنمية ‘ هذه اŸناطق والتي تعتÈ
 ك -م -ا ق -ال -راف -دا م -ه -م -ا م-نروافد التنمية اŸنشضودة ‘ ذات
اŸناطق.
م- -ن ج- -انب آاخ- -ر ،دع- -ا ال- -وزي -ر
التونسضي إا ¤اإلسضراع ‘ ضضبط
الصض -ي -غ -ة ال -ن -ه -ائ -ي -ة لت -ف -اق -ي -ة
السضتيطان لسضنة  1963والتوقيع
ع -ل -ي -ه -ا ق -ري -ب -ا ،م -ؤوك -دا أاث -ره-ا
اإلي -ج -اب -ي ‘ –ق -ي -ق م -ك-اسضب
وام -ت-ي-ازات إاضض-اف-ي-ة وم-ت-ك-اف-ئ-ة
للجاليت Úا÷زائرية والتونسضية خصضوصضا ‘ ›ال
اإلق -ام -ة والشض -غ -ل وال -ن-ق-ل وال-ت-م-لك وال-ت-ح-ويÓ-ت
اŸالية.
ويشض - - - -ار إا ¤أان ال- - - -دورة ال 21ل-ل-ج-نة ا÷زائرية
التونسضية الكÈى التي سضتنعقد ‘ تونسس يوم 9
مارسس ا÷اري سضتتم برئاسضة كل من الوزير األول
ع -ب -د اŸالك سض Ó-ل ورئ -يسس ا◊ك -وم -ة ال -ت-ونسض-ي-ة
يوسضف الشضاهد.

إرإدة مششÎكة
لÓرتق ـ ـ ـ ـاء
بالعÓقات إلثنائية

كتابة إلدولة إألمريكية تششيد باإلصشÓحات إلسشياسشية ‘ إ÷زإئر

أاشض - -ادت ك - -ت - -اب - -ة ال- -دول- -ة
’صض Ó-ح -ات
’م- -ري- -ك- -ي- -ة ب- -ا إ
ا أ
السض- -ي- -اسض -ي -ة ال -ت -ي ب -اشض -رت -ه -ا
ا÷زائ- -ر’ ،سض -ي -م -ا م -راج -ع -ة
الدسضتور وإانشضاء الهيئة العليا
Ÿراقبة ا’نتخابات.
‘ تقريرها السضنوي لـ 2016حول
لنسضان ‘ العا،⁄
‡ارسضة حقوق ا إ
لول ،ب-واشض-ن-ط-ن،
الصض -ادر ،أامسس ا أ
لمريكية أان
أاكدت كتابة الدولة ا أ
ا÷زائ - -ر ج- -م- -ه- -وري- -ة م- -ت- -ع- -ددة
لط- -راف ،ح- -يث ي- -ت- -م ان- -ت -خ -اب
اأ
لسض-ت-ف-ت-اء الشض-ع-بي،
ال-رئ-يسس ع Èا إ
مشضÒة إا ¤أان اŸراجعة الدسضتوية
اŸباشضرة خÓل  2016حددت عدد
العهدات الرئاسضية بعهدت.Ú
ت-ط-رق ال-ت-ق-ري-ر إا ¤إانشض-اء ال-ه-ي-ئة
لنتخابات Ãوجب
العليا Ÿراقبة ا إ
ال -دسض -ت -ور ل -لسض-ه-ر ع-ل-ى شض-ف-اف-ي-ة
لنتخابات.
ونزاهة ا إ
لنتخابات الرئاسضية
وفيما يخصس ا إ
لسضنة  ،2014سضجلت كتابة الدولة
لمريكية إاجراءها ‘ الشضفافية،
اأ
ط- -ب- -ق- -ا Ÿا أاك- -دت- -ه مÓ- -ح- -ظ -ات
ل· اŸت -ح -دة
ﬂت -ل -ف ب -ع -ث -ات ا أ
ل–اد
وا÷ام - -ع - -ة ال - -ع - -رب - -ي- -ة وا إ
لف- -ري- -ق- -ي وم- -ن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون
اإ
لسضÓمي.
اإ

وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا◊ري-ات واحÎام
لشضخاصس ،سضجل التقرير
كرامة ا أ
غ- -ي- -اب ال- -ق- -ت -ل ال -ت -عسض -ف -ي وغÒ
لخ -ت -ف -اءات ا÷Èي-ة
ال -ق -ان -و Êوا إ
خÓل  ،2016مضضيفا أانه ““ ⁄يتم
تسض- -ج -ي -ل خ Ó-ل سض -ن -ة  2016أاي
اختفاء مÈر سضياسضيا““.
وأاك - -دت ال - -وث - -ي - -ق - -ة ،أان ظ- -روف
لع -ت -ق -ال ‘ ا÷زائ -ر تسض -ت-ج-يب
اإ
“اما للمعاي Òالدولية السضارية.
ف -ق-د خصضصضت ا◊ك-وم-ة ،يضض-ي-ف
التقرير ،مراكز خاصضة باŸعتقلÚ
الشضباب الذين تقل أاعمارهم عن
 27سضنة وقامت بعصضرنة نظامها
اŸت- -ع -ل -ق ب -تصض -ن -ي -ف اŸع -ت -ق -لÚ
وسض-م-حت ل-ل-ج-ن-ة ال-دول-ية للصضليب
لح- -م- -ر واÓŸح- -ظ ÚاÙل -يÚ
اأ
لنسض -ان ب -إاج -راء زي -ارات
◊ق -وق ا إ
دورية للمؤوسضسضات العقابية ومراكز
لعتقال.
اإ
وق-امت ال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ي-ة ل-لصض-ل-يب
لحمر ‘ سضبتم ،2016 Èبزيارة
اأ
 32م- -رك- -ز اع -ت -ق -ال “ث -ل ث -لث
الشض -ري -ح-ة اŸع-ت-ق-ل-ة ،ك-م-ا ال-ت-قت
Ãع- -ت- -ق -ل Úم -وق -وف ‘ Úقضض -اي -ا
أامنية.
وأاكد التقرير أان السضلطات طبقت
لج -راءات اŸت-ع-ل-ق-ة
بشض -ك -ل ت -ام ا إ

لوام -ر وال -ت -ك -ل -ي-ف ب-ا◊ضض-ور،
ب -ا أ
مضضيفة أانه ل Áكن للشضرطة ‘
ا÷زائر أان تسضتدعي مشضتبها فيه
ل -ل-م-ث-ول أام-ام ال-ع-دال-ة إال Ãوجب
أامر صضادر من نائب ا÷مهورية،
ك-م-ا ل Áك-ن-ه-ا أان ت-ق-وم ب-ت-وق-ي-ف
مشضتبه فيه إال ‘ حال ما إاذا كانت
شضاهدة على ا÷رÁة.
وتطرق التقرير أايضضا ،إا ¤مراجعة
قانون العقوبات خÓل  2015الذي
ح- - - -دد شض- - - -روط “دي - - -د ا◊بسس
لحتياطي .واسضتنادا إا‡ ¤ثلي
اإ
لسضتشضارية لÎقية
اللجنة الوطنية ا إ
لنسض-ان ،أاشض-ارت
وح-م-اي-ة ح-ق-وق ا إ
لم-ري-ك-ي-ة إا ¤أان
ك -ت -اب -ة ال -دول -ة ا أ
ال -ت -ع -دي Ó-ت اŸدرج -ة ‘ ق -ان-ون
العقوبات سضمحت بتقليصس اللجوء
إا ¤ا◊بسس الإحتياطي.
وسض -ج -ل ال -ت -ق -ري-ر ت-ك-ريسس ح-ري-ة
الصضحافة ‘ الدسضتور‡ ،ا سضمح
لعÓ-م Ãم-ارسض-ة ح-رية
ل-وسض-ائ-ل ا إ
ال -ت -ع -ب Òوح-ت-ى ان-ت-ق-اد سض-ي-اسض-ات
ا◊كومة.
وأاف -ادت ال -وث -ي -ق -ة ،أان م -ن -ظ-م-ات
اÛت- - -م- - -ع اŸد ÊواŸع - -ارضض - -ة
وﬂت- -ل- -ف الأح- -زاب السض -ي -اسض -ي -ة
لع Ó-م
تسض- -ت- -ف- -ي- -د م- -ن وسض -ائ -ل ا إ
وتسضتعملها للتعب Òعن آارائها .كما

لنÎنت حقهم
Áارسس مسضتعملو ا أ
‘ حرية التعب Òعلى الشضبكة عÈ
اŸن -ت -دي -ات وشض -ب -ك -ات ال -ت-واصض-ل
للكÎو.Ê
لجتماعية والÈيد ا إ
اإ
‘ ›ال مكافحة الفسضاد ،أاشضار
ال -ت -ق-ري-ر إا ¤أان ا◊ك-وم-ة أاح-الت
على اÙاكم قضضايا كÈى متعلقة
بالفسضاد ،أاسضفرت اÙاكمات عن
إادان - -ة ال - -ع - -دي - -د م - -ن م- -وظ- -ف- -ي
م- -ؤوسضسض- -ات ع- -م- -وم- -ي -ة م -ت -ه -مÚ
بالرشضوة.
واسضتنادا إا ¤أارقام قدمتها وزارة
العدل ‘ أاكتوبر الفارط ،أاوضضحت
لمريكية أان حوا‹
كتابة الدولة ا أ
 987م -وظ -ف م -ن ال-ق-ط-اع ال-ع-ام
اتهموا ‘ قضضايا متعلقة بالفسضاد.
وأابرز التقرير ا÷هود اŸبذولة من
قبل ا◊كومة فيما يخصس احÎام
م-ع-اي Òال-ع-م-ل وح-م-اي-ة ال-ط-ف-ول-ة
لشضخاصس
وم-ك-اف-ح-ة اŸت-اج-رة ب-ا أ
والتكفل Ãرضضى السضيدا.
وتطرق التقرير اإ ¤الأعمال التي
ب- - -اشض- - -رت- - -ه - -ا ا÷زائ - -ر ح - -ي - -ال
الÓجئ ،Úلسضيما ا◊ماية التي
تضض- -م- -ن- -ه- -ا ا◊ك- -وم -ة ل Ó-ج -ئÚ
الصض- -ح- -راوي Úولج- -ئ Úاأخ -ري -ن
م -ه -ددي -ن ‘ ح -ال ع -ودت -ه-م اإ¤
اأراضضيهم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فنيدسس بن بلة
ي -ح -م -ل اج -ت -م -اع ال -ل -ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-حضض Òوت-ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات
’ول ع-ب-د اŸالك سضÓ-ل ،د’ل-ة
ال -تشض -ري -ع -ة ،ال -ي -وم ،ب -رئ -اسض -ة ال -وزي -ر ا أ
سضياسضية ومعنى يبعده عن ا’عتبار الÈوتوكو‹ الظر‘ .لكنه ترجمة
دقيقة ’لتزام السضلطات بإاجراء انتخابات وفق ما تفرضضه اŸرحلة وما
يسضتدعيه التغ Òوالتحدي .وهي مسضأالة ما انفكت السضلطات تدعو إاليها
وترافع لها ‘ ﬂتلف الفضضاءات واŸنابر ،معتÈة ا’سضتحقاقات ﬁطة
مفصضلية ‘ مسضار اسضتكمال الصضرح الدÁقراطي التعددي الذي تلعب
فيه اŸعارضضة دورا و’ تكتفي بالوظيفة التقليدية ““خالف تعرف““ .
’ليات التي
يظهر هذا من خÓل النصضوصص التشضريعية ا÷ديدة وا آ
اعتمدت بناء على مضضمون اŸراجعة الدسضتورية التي أاعطت متنفسضا
أاك Èل -ع -م -ل اŸع -ارضض -ة وح -ددت ل -ه -ا مسض -ؤوول-ي-ات ‘ اŸشض-ارك-ة ‘ الصض-رح
’خطار واŸراقبة دون البقاء
الدÁقراطي التعددي ووسضعت لها مهمة ا إ
’غلبية واحتكار القرار والتوجه.
أاسضÒة إارادة ا أ
’سض-اسص ك-ان Œاوب اŸع-ارضض-ة م-ع ه-ذا ال-ت-وج-ه وق-راءت-ه-ا
ع -ل -ى ه-ذا ا أ
للمشضهد السضياسضي اŸتغ Òضضابطة قوائم ترشضح أاعضضائها اليوم مراهنة
على أاكفأا النخب وأاقواها تأاثÒا ونفوذا ‘ اسضتمالة الناخب الذي كثÒا ما
اشضتكى من طغيان اŸال الفاسضد على ا’ختيارات ورهن إارادته وتطلعه نحو
تكفل أاك Èبهمومه وانشضغا’ته والنظر إاليه كوعاء النتخابي ليسص إا’.
اجتماع اللجنة الوطنية اليوم هي ﬁطة أاخرى ‘ مسضعى ا◊كومة
’‚اح العرسص ا’نتخابي ‘ جزائر تسضابق الزمن من أاجل عÓج
مرافقة إ
ت-ع-ق-ي-دات-ه-ا ومشض-اك-ل-ه-ا اع-ت-م-ادا ع-ل-ى ما تتوفر عليه من كفاءات وموارد
مالية ‘ ظرف اقتصضادي صضعب.يأاتي ا’جتماع ‘ وقت تنتهي فيه مهلة
اإي -داع ق -وائ -م الÎشض -ح ’أح -زاب  ⁄ت -ك -ن دوم -ا ب -ردا وسض Ó-م-ا ع-ل-ي-ه-ا
فانتابت صضراعات داخلية برفضص اأعضضائها التنازل ◊سضاب مصضلحة
عليا تسضتدعيها التشضكيلة وهم يرون اأنفسضهم اأحق من غÒهم بتبواأ
روؤوسص القوائم.
’نه ينظر ‘ مسضأالة ا’سضتعداد ا’نتخابي
اجتماع اللجنة مهم للغاية أ
’منية قبل شضهرين من اıاضص .ويفحصص
ويحدد احتياجاته اŸادية وا أ
’عÓمية .وهي ÷ان
’داري-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة وال-ت-غ-ط-ي-ة ا إ
ع-م-ل ال-ل-ج-ان ا إ
ت -ل-قت دورات ت-ك-وي-ن-ي-ة أاشض-رف ع-ل-ي-ه-ا إاط-ارات وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ال-ذي-ن
اه -ت -م -وا ب -أادق ال -ت-ف-اصض-ي-ل ح-ول ضض-م-ان السض Òا◊سض-ن ’سض-ت-ح-ق-اق م-اي
اŸرتقب الذي أاقسضم ا÷ميع أاحزابا وسضلطات تنفيذية على كسضب رهانه
لبداية عهدة تشضريعية موسضعة الصضÓحيات واŸهام ◊قبة أاك Ìتعقيدا
وأابعد أافقا تسضتدعي نواب ‘ مسضتوى التطلعات.

بحضضور أاقارب ،أاصضدقاء الفقيدين و›اهدين قدماء

وقفة ترحم على روح إلششهيد فرناند إإيفتون
وإÛاهد جورج أإكومبورإ

ن- -ظ- -مت ،أامسص ،ب- -اŸقÈة اŸسض -ي -ح -ي -ة
ب - -ب - -ول - -وغ( Úسض - -انت أاوج Úسض - -اب - -ق- -ا)،
بالعاصضمة ،وقفة ترحم على روح شضهيد
ال-ث-ورة فÒن-ان-د إاي-ف-تون ()1957-1926
واÛاه- - -د ج - -ورج أاك - -وم - -ب - -ورا (-1926
.)2012
جرت وقفة الÎحم بحضضور عائÓت وأاقارب
وأاصض-دق-اء ال-ف-ق-ي-دي-ن و›اه-دي-ن ق-دم-اء من
بينهم وزير الداخلية األسضبق يزيد زرهو.Ê
يعد الشضهيد فÒناند إايفتون ا÷زائري الوحيد
من أاصضول أاوروبية الذي حكم عليه باإلعدام
ونفذ فيه عن طريق اŸقصضلة ‘ فÈاير 1957
م -ن ط -رف ال-دول-ة ال-ف-رنسض-ي-ة .وك-ان ال-ف-ق-ي-د
عضضوا ‘ ا◊زب الشضيوعي ا÷زائري ،قبل أان
يلتحق بجبهة التحرير الوطني.
وقد قرر فÒناند إايفتون ،الذي كان يعمل
خراطا Ãصضنع الغاز با◊امة (رويسضو سضابقا)،
وضضع قنبلة على مقربة من خزان الغاز ‘
وقت تقل فيه ا◊ركة لتفادي وقوع ضضحايا،
غ Òأانه ” اكتشضاف القنبلة وتوقيفه.
وإاث- -ر ﬁاك- -م -ة سض -ري -ع -ة صض -در ‘ ح -ق ه -ذا
اŸناضضل الشضاب حكم باإلعدام .و‘ صضبيحة
 11فÈاير  ” 1957تنفيذ ا◊كم باŸقصضلة
بسض -ج -ن ب -ارب -روسس (سض -رك -اج-ي) م-ع رف-ي-ق-ي-ه
ﬁمد ÿنشس اŸدعو ““علي شضافÓل““ وﬁمد
ونوري اŸدعو ““بتي ماروك““.
أاما جورج أاكومبورا الذي كان يقاسضمه نفسس
ال -زن-زان-ة ،ف-ق-د ت-و‘ سض-ن-ة  2012إاث-ر م-رضس

عضض- -ال .وك- -ان اŸرح- -وم ق- -د ح- -ك- -م ع- -ل- -ي -ه
باإلعدام لكنه اسضتفاد من العفو.
وقد شضارك أاكومبورا ‘ الثورة قبل ا◊كم
ع-ل-ي-ه ب-اإلع-دام إاث-ر الع-ت-داء ع-ل-ى ﬁاف-ظة
الشضرطة ‘ لرودوت (اŸرادية) ‘ سضنة 1956
وق - -د اخ- -ت- -ار ب- -ع- -د السض- -ت- -قÓ- -ل ا÷نسض- -ي- -ة
ا÷زائرية.
وخÓل اإلدلء بشضهادتها ،أاشضارت أارملة جورج
أاك -وم -ب -ورا أان زوج-ه-ا وفÒن-ان-د إاي-ف-ت-ون ك-ان-ا
صض -دي -ق ،Úمضض-ي-ف-ة أان زوج-ه-ا ““ب-ق-ي م-ت-أاث-را
بإاعدام إايفتون إا ¤غاية وفاته ‘ سضنة .““2012
م -ن ج -ه -ت -ه صض -رح اÙك -وم ع -ل-ي-ه ب-اإلع-دام
ا÷زائري عبد القادر قروج اŸدعو جي،‹Ó
الذي كان معتق Óرفقة إايفتون ،أانه كان ‘
الزنزانة رقم  24بسضركاجي التي كانت تطل
على السضاحة التي تنفذ بها عمليات اإلعدام.
كما أاضضاف يقول““ :سضمعت من زنزانتي إايفتون
وهو يهتف «–يا ا÷زائر» بلهجته الفرنسضية،
ألنه  ⁄يكن يتقن اللغة العربية““.
واسضÎسض- -ل ق -ائ  Ó-وه -و ي -ب -ك -ي““ ،ل -ق -د ق -ال
ف -رن -ان -د ق -ب -ل وف -ات -ه ،اإن ح -ي -اة اإنسض-ان اأي
حياتي ل تعني اإل القليل .الأهم هو ا÷زائر
ومسضتقبلها““.
من جهة اأخرى ،دعا ا◊اضضرون الذين اأدلوا
بشضهاداتهم بهذه اŸناسضبة اŸنظمة الوطنية
ل -ل -م -ج -اه-دي-ن اإ ¤اإطÓ-ق اأسض-م-اء الشض-ه-داء
واÛاهدين من اأصضول اأوربية على الشضوارع
واŸبا Êالعمومية وا÷امعات واŸدارسس.

األحد  ٠٥مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٦جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

»æWh

التشصريعيأت لن تؤؤثر على رزنأمة ا’متحأنأت ،بن غÈيت :

ترششح أاسشاتذة إانششغال مطروح على مسشتوى ا◊كومة

ب -ددت وزي -رة الÎب -ي -ة ال -ؤط -ن -ي -ة
ن- -ؤري- -ة ب- -ن غÈيتﬂ ،أوف أاول- -ي- -أء
ال-تÓ-م-ي-ذ ،بشص-أأن ح-م-ل-ة التلقيح التي
تبأشصرهأ اŸؤؤسصسصأت الÎبؤية ‘ الطؤر
ا’ب-ت-دائ-ي ب-داي-ة م-ن ال-يؤم ،مطمئنة
’ج- -راء ل -يسس م -ب -أدرة م -ن وزارة
أان ا إ
الصص - -ح - -ة ،وإا‰أ «رب - -ط - -أ ب - -أŸؤاع - -ي- -د
الدولية ».

حياة  /ك
قالت بن غÈيت ‘ ردها على أاسصئلة
الصصحافة ‘ الندوة الصصحفية التي نظمتها،
أامسس ،ع- -ل- -ى ه- -امشس اŸل- -ت- -ق- -ى ال -وط -ن -ي
ل -ت -نصص -يب الشص -ب -ك -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل-م-دارسس
اŸنتسصبة Ÿنظمة « اليونسصكو» ،إان «لدينا
لجهزة ،التي تضصمن ا÷انب
كل الوسصائل و ا أ
الصص -ح -ي ل -ل -ت Ó-م-ي-ذ ،مشصÒة إا ¤أان ح-م-ل-ة
التلقيح هذه «من أاجل ا◊فاظ على صصحة
لمراضس « ،مؤوكدة على
التÓميذ من بعضس ا أ
لجراء يندرج ‘ إاطار التحديات على
أان ا إ
اŸسصتوى العاŸي ◊ماية الصصحة.
و‘ سصياق مغاير ردت الوزيرة على سصؤوال
لسصÎاتيجية الوطنية Ÿكافحة العنف
حول ا إ
‘ الوسصط اŸدرسصي التي سصتعرضصها بعد
غ- -د (ي -وم  ٧م- -ارسس ) ،م -وضص -ح -ة أان ه -ذه
ال-ظ-اه-رة ت-ت-ط-لب مسص-اه-م-ة كل القطاعات
على اŸسصتوى الوطني ،ومركزة على دور
لع Ó-م ‘ ال -ت -حسص -يسس وال -ت -وع -ي-ة ،مÈزة
اإ
لج -راءات ال -ت -ي سص -ت -ت-خ-ذ وال-ت-ي
أاه -م -ي -ة ا إ
يتطلب أان تكون « ملموسصة والتي تعطي
ا÷انب التنفيذي « .
ك-م-ا شص-ك-ل م-وضص-وع اŸدارسس ال-ق-رآان-ي-ة،
ﬁور اه- -ت- -م- -ام الصص- -ح- -اف- -ي ،Úم -ن ح -يث
وضص-ع-ي-ت-ه-ا ال-ق-ان-ون-ي-ة وم-دى مسص-اهمتها ‘
العملية الÎبوية ،أافادت بن غÈيت أان هناك
اتفاقية مشصÎكة مع وزارة الشصؤوون الدينية،
ت -ت -ع -ل -ق ب -ك-ي-ف-ي-ة م-ع-ا÷ة إاشص-ك-ال-ي-ة ت-ع-ل-ي-م
لطفال الصصغار دون سصن التمدرسس ،وقد
اأ

أافادت ‘ هذا الصصدد أان هناك إاسصÎاتيجية
وطنية مد›ة لتطوير وحماية الطفولة.

بعضض اŸدارسض القرآانية تعتÈ
مدارسض –ضشÒية
لطار أان
وأاعلنت بن غÈيت ‘ هذا ا إ
وزارة الÎب- -ي- -ة و وزارة الشص- -ؤوون ال- -دي -ن -ي -ة،
ت -ع -ك-ف-ان ح-ال-ي-ا ع-ل-ى إاع-داد دف Îشص-روط،
يهدف إا ¤ا◊صصول على «توسصيم» أاو وضصع
بصصمة «للمدارسس التحضصÒية» ،وللحصصول
لخ ،Òل ب- -د م- -ن أاخ -ذ ب -عÚ
ع- -ل- -ى ه- -ذا ا أ
الع-ت-ب-ار ال-ب-ع-د ال-ب-ي-داغوجي ،الذي تعتمد
عليه وزارتها.
ولفتت ‘ معرضس حديثها أانه بالرغم من
أان بعضس اŸدارسس القرآانية تريد الحتفاظ
بطابع تدريسصي للقرآان  ،إال أان العديد منها
لن-ه-ا
ت -ع -ت Èك -م -دارسس ت -ع -ل -ي -م –ضصÒي ،أ
تعتمد على برامج وطنية ،غ Òأانها تؤوكد ‘
ذات ال- -وقت ع- -ل -ى أان اŸدارسس ال -ق -رآان -ي -ة
تواصصل دورها التعليمي والÎبوي ،لكن ل بد
لط -ف -ال
أان ي -ك -ون ب -رن -ا›ه -ا «ي -حضص -ر « ا أ
الصص -غ -ار Ÿرح -ل -ة ال-ت-م-درسس ،وذلك حسصب
Óسصاتذة ،مشصÒة
معاي Òو معطيات ودليل ل أ
إا ¤وجود مرجعية للتكوين ‘ هذا اÛال.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ال-دروسس ال-ت-دع-ي-م-ي-ة
اÿاصصة بأاقسصام المتحانات الوطنية على
غ- -رار ال- -ب- -ك- -ال -وري -ا ،ل -ف -تت إا ¤أان ه -ن -اك
م- -ب -ادرات ‘ ه -ذا الشص -أان ع -ل -ى اŸسص -ت -وى
ال -وط -ن -ي «تشص -ج -ع -ه -ا» ال -وزارة ،م -وؤك-دة أان
القطاع يعمل كل ›هوده من أاجل –ضصÒ
أاحسص- -ن ل- -ل- -تÓ- -م- -ي -ذ اŸق -ب -ل Úع -ل -ى ه -ذه
المتحانات .
و‘ سصياق ذي صصلة ،و ردا على سصؤوال،
يتعلق Ãعلومات رّوجت حول تواريخ هذه
المتحانات ،وعÓقتها باŸوعد النتخابي،
أاكدت « ل تغي ‘ Òهذه الرزنامة « ،وقالت «
ل يوجد تأاث Òللتشصريعيات اŸزمعة ماي

اŸقبل و التي تتزامن مع امتحانات آاخر
لط-وار ،غ Òأان-ه-ا
السص -ن-ة ب-ال-نسص-ب-ة ÷م-ي-ع ا أ
ت-ت-وق-ع ب-عضس الضص-ط-راب-ات ل-ك-ن-ه-ا سص-تكون
«ضص -ع -ي -ف -ة» ،ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤أان ه-ن-اك ب-عضس
لسص -ات-ذة دف-ع-وا م-ل-ف-ات الÎشص-ح ،وق-دم-وا
اأ
عطل مرضصية ،للتفرغ للجانب النتخابي،
وأاكدت ‘ هذا الصصدد أان هذا النشصغال
م-ط-روح ع-ل-ى مسص-ت-وى ا◊ك-وم-ة ،وأان-ه ي-ت-م
أاخ -ذ ف -ائ -دة ال -ت Ó-م-ي-ذ ومصص-ل-ح-ت-ه-م ب-عÚ
العتبار .

وب -ال -نسص -ب -ة ل-ل-م-ل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ل-ت-نصص-يب
الشص -ب -ك -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل-م-دارسس اŸن-تسص-ب-ة
Ÿن -ظ -م -ة « ي -ونسص -ك-و» ،أاع-ل-نت ال-وزي-رة ب-ن
غÈيت ع- -ن ت -نصص -يب ت -نسص -ي -ق -ي -ة الشص -ب -ك -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-دارسس اŸن-تسص-ب-ة ل-ليونسصكو،
مÈزة أاهمية هذا ا÷هاز ‘ ،تثم Úصصورة
اŸدرسص -ة ا÷زائ -ري -ة خ-اصص-ة ،واŸن-ظ-وم-ة
الÎبوية بصصفة عامة « ،بغية التمثيل ا÷دير
با÷دير لدى الهيأات الدولية «.
وأاوضص -حت ‘ ه -ذا الصص -دد أان اŸل -ت -ق-ى
حضصره ‡ثلو الوليات ،واŸدارسس التي ”
اختيارها ،هي تلك اŸرشصحة لÓنتسصاب إا¤
اŸنظمة ،ويتع Úعلى كل مدرسصة تقدË
مشصروع ،يتم اŸصصادقة عليه ،ثم تدخل ‘
ت -ربصس Ÿدة سص -ن -ة ،ح -ت -ى تصص -ب -ح م-درسص-ة
منتسصبة لليونسصكو ،مشصÒة إا ¤أانه ” اقÎاح
لطوار
مؤوسصسصت Úتربويت Úمن كل طور من ا أ
التعليمية الثÓثة من كل ولية ،حتى تصصبح
عضصو ‘ هذه الشصبكة .
ويذكر أانه ” خÓل هذا اŸلتقى ،تشصكيل
لوÃ ¤شص- -روع شص- -ب- -ك- -ة م- -ي -ث -اق
ورشص- -ت Úا أ
اŸدارسس اŸنتسصبة للمنظمة ،وتعمل الثانية
لسصÎاتيجية وخطة العمل للمشصروع .
على ا إ

إامضشاء ‘ القريب إاتفاقيات لÎقية أانششطة الوكا’ت العقارية
سص-ي-ت-م اإمضص-أء «ق-ري-ب-أ» اإت-ف-أق-يأت
ب Úالفيدرالية الؤطنية للؤكأ’ت
العقأرية وكل من اŸديرية العأمة
ل- - -لضص- - -رائب وال - -ق - -رضس الشص - -ع - -ب - -ي
ا÷زائ- -ري ب -ه -دف ضص -م -أن م -ه -ن -ي -ة
اأنشص -ط -ة ال -ؤك -أ’ت ال -ع -ق -أري-ة عÈ
الؤطن ،حسصبمأ علم ،اأمسس السصبت،
ببشصأر ،من نأئب رئيسس الفيدرالية.
«سص- -ن- -ق -وم ب -اإمضص -اء ‘ اآج -ال ق -ري -ب -ة
اإتفاقيات مع اŸديرية العامة للضصرائب
ت- -خصس اإج -راءات وتسص -ه -ي Ó-ت ج -ب -ائ -ي -ة
لفائدة الوكالت العقارية الناشصطة بصصفة
ق -ان -ون -ي -ة ع ٤٨ Èولي -ة وم -ع ال -ق -رضس
الشصعبي ا÷زائري لتمويل اأشصغال تهيئة

١٧٢٧٦

وزارة السصكن تؤاصصل النـظر ‘ الشصكأوى

قبول  ٨٧٤طعن متعلق با◊فظ العقاري
Ÿكتتبي عدل ٢٠٠٢ / ٢٠٠١

بلغ عدد الطعؤن اŸدروسصة واŸتعلقة
ب- -أ◊ف- -ظ ال -ع -ق -أري وال -ت -ي ت -ق -دم ب -ه -أ
مكتتبؤ برنأمج «عدل  »2002-2001مأ
›م-ؤع-ه  1425ط-ع-ن ،ق-ب-ل م-ن-ه-أ 874
طعن حسصبمأ افأد به ،أامسس ،بيأن لؤزارة
السصكن والعمران واŸدينة.
أاوضصح اŸصصدر أان العدد اإلجما‹ للطعون
الواردة للوزارة ‘ فئة ا◊فظ العقاري قدر ب
 ١.٥9٠طعنا درسس منها  ١٤٢٥طعنا و” قبول
 ٨٧٤طعنا يخصس مكتتب Úمالك Úعقارات ‘
ملكية مشصÎكة بينما ” رفضس  ٢١٧طعن أاودع
من طرف مكتتب Úحائزين على أامÓك أاو

عقارات أاو سصكنات.
وأاضصاف البيان أان  ٣٣٤طعن ” تأاجيل البت
فيه بسصبب «نقصس اŸعلومات» ،مؤوكدا أان عدد
ال-ط-ع-ون اŸت-ب-ق-ي-ة ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ي-ق-در ب ١٦٥
طعن.
وت -ط-م-ئ-ن وزارة السص-ك-ن أان ع-م-ل-ي-ة دراسص-ة
الطعون مسصتمرة بالنسصبة للفئات األخرى وأان
نتائج دراسصة هذه ا◊الت سصتعلن ‘ األيام
القادمة.
ي -ذك -ر أان ÷ن -ة درسص -ة ال -ط -ع -ون ي -رأاسص -ه-ا
الم Úالعام للوزارة وهي مكلفة بدراسصة كل
ملف على حدة وحسصب ا◊الت ،وفق البيان.

خضصع للصصيأنة وإاعأدة التأهيل منذ سصبتم2015 È

مركب ا◊جار يتأاهب لتششغيل الفرن العا‹ ٢

تنصشيب الششبكة ا÷زائرية
للمدارسض اŸنتسشبة
« لليونسشكو»

تؤقع مع كل من مديرية الضصرائب و القرضس الشصعبي ا÷زائري
وعصصرنة مقرات تلك الوكالت مثلما قال
ل/واأج ﬁمد حسصاÃ Êناسصبة انطÓق
نشصاطات التنسصيقية ا÷هوية للفيدرالية
لناحية ا÷نوب الغربي التي يقع مقرها
ببشصار.
واأشصار اأن الفيدرالية الوطنية للوكالت
ال -ع -ق -اري -ة ال -ت-ي اأحصصت اأك Ìم-ن ٣.٠٠٠
وك -ال -ة ع -ق -اري-ة ع Èال-وط-ن «ت-ع-ت-زم م-ن
خÓل تنصصيب التنسصيقية ا÷هوية لناحية
ا÷ن -وب ال -غ -رب -ي ال -ت-ي Œم-ع  ٢٤وكالة
اŸشصاركة الفعالة ‘ مكافحة اŸضصاربة
واŸضص- -ارب› ‘ Úال ال -ع -ق -ار وت -ق -دË
مسصاهمتها اŸلموسصة لÓإسصتقرار واحÎام
القوان ÚاŸتعلقة بالصصفقات العقارية «.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وذك -ر ذات اŸسص -وؤول اأن ال -ف -ي -درال -ي -ة
اŸنضصوية –ت لواء الإ–اد العام للتجار
وا◊رفي Úا÷زائري« Úتتطلع من خÓل
مسصاهماتها اإ ¤وضصع حد للفوضصى ‘
سص-وق ال-ع-ق-ار ب-ا÷زائ-ر وت-ط-ه Òوضص-ع-ية
مكاتب الأعمال التي ل “لك العتماد
لتسصي Òالصصفقات العقارية».
وتهدف التنسصيقية ا÷هوية للفيدرالية
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وك-الت ال-ع-ق-اري-ة التي Œمع
وليات بشصار والنعامة والبيضس وتندوف
واأدرار اإ ¤تدعيم وتنظيم الوكالت بهذه
اŸنطقة من ا÷نوب الغربي للوطن ‘
اإطار احÎام التشصريعات اŸتعلقة بسصوق
العقار مثلما اأشص Òاإليه.

يتأأهب مركب ا◊ديد والصصلب
ب - - -أ◊ج- - -أر (م- - -ؤؤسصسص- - -ة سص- - -ي- - -دار
ا◊ج-أر) ،ب-ؤ’ي-ة ع-ن-أبة’ ،إعأدة
تشص- -غ- -ي -ل ال -ف -رن ال -ع -أ‹ رق -م ،2
ح-يث سص-ي-ت-م ا’إعÓ-ن ف-ى غضصؤن
ا’أي-أم ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸق-ب-لة عن عؤدة
ال -نشص -أط ب -ه -ذا اŸركب الصص -ن-أع-ي
«الرمز» بعد تؤقيف الفرن العأ‹
رقم  2عن ا’سصتغÓل ‘ سصبتمÈ
ل- -ي- -خضص- -ع ل- -لصص- -ي -أن -ة
2015
وال- -ت- -ح- -ديث واإع -أدة ال -ت -أأه -ي -ل،
حسص-ب-م-أ ع-ل-م م-ن خ-ل-ي-ة ا’تصصأل
Ÿؤؤسصسصة سصيدار ا◊جأر.
” تنفيذ برنامج الصصيانة والتحديث
واإعادة التاأهيل بالفرن العا‹ رقم ٢
الذي يسصجل اليوم نسصبة تقدم اأشصغال
ب  99باŸائة ‘ اإطار ﬂطط اإعادة
ال -ت -اأه -ي -ل والسص -ت -ث -م -ار ال -ذي اأق -رت-ه
السص- -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة لإع -ادة ب -عث
نشص -اط-ات ال-ق-اع-دة الصص-ن-اع-ي-ة لإن-ت-اج
ا◊دي- -د والصص- -لب ب- -ا◊ج- -ار ب -ع -د اأن
تراجعت بها مسصتويات الإنتاج اإ٣٠٠ ¤
األ -ف ط -ن سص-ن-وي-ا م-ن ال-ف-ولذ السص-ائ-ل
وفقا لنفسس اŸصصدر.
وتقرر ﬂطط السصتثمار والتحديث
واإع- - -ادة ال- - -ت - -اأه - -ي - -ل اÿاصس Ãركب
ا◊جار بعد تراجع مسصتوياته ‘ اإنتاج
ا◊دي - -د والصص - -لب اإ ٣٠٠ ¤األ-ف ط-ن
سصنويا من الفولذ السصائل بعد اأن كان
يحقق اإنتاجا يفوق  ١مليون طن سصنويا
من هذه اŸادة وذلك ما قبل الشصراكة
ال- -ت- -ي ك- -انت Œم- -ع اŸركب Ãج- -م- -ع
اآرسص -ل -ور م -ي -ط -ال وال-ت-ي ت-وق-فت ب-ع-د
اسصتعادته من طرف اÛمع العمومي
اأي ميطال ليحمل اليوم اسصم مركب

سصيدار ا◊جار.
وشص- -م- -ل ب -رن -ام -ج اإع -ادة ال -ت -اأه -ي -ل
وال -ت -ح -ديث ‘ شص -ط-ره الأول وح-دات
–ضص ÒاŸواد الأولية والفرن العا‹
رقم  ٢ووحدة الدرفلة بالأكسصج Úرقم
 ١وﬁطة الأكسصج Úوكذا Œهيزات
ال -ط -اق -ة وشص -ب -ك -ة ال -ل-وجسص-ت-يك وذلك
بغÓف ما‹ بقيمة  ٤٣٠مليون دولر
حسصبما ذكره ذات اŸصصدر.
وي -ه -دف ﬂط-ط السص-ت-ث-م-ار ال-ذي
خصصصس لأج -ل -ه غ Ó-ف م -ا‹ اإج -م-ا‹
ب-ق-ي-م-ة  ٧٢٠م- -ل- -ي- -ون دولر اإ ¤رف- -ع
قدرات اإنتاج ا◊ديد والصصلب Ãركب
ا◊جار اإ ١,٢ ¤مليون طن من الفولذ
السصائل سصنويا وذلك ‘ اآفاق -٢٠١٧
. ٢٠١٨
كما سصيشصرع ‘ تنفيذ الشصطر الثاÊ
من ﬂطط السصتثمار باإجراء عمليات
–ديث واإع- -ادة ت- -اأه- -ي- -ل ل- -ل- -وح- -دات
وال -ت -ج -ه-ي-زات ب-اŸركب ل-ي-ح-ق-ق ٢,٢
مليون طن من الفولذ السصائل سصنويا
‘ اآفاق  ٢٠٢٠وفقا لذات اŸصصدر.
وŸواك -ب -ة ﬂط -ط ع-م-ل-ي-ات اإع-ادة
التاأهيل والتحديث التي تشصمل ›موع
سصلسصلة اإنتاج ا◊ديد والصصلب با◊جار
خصس ﬂط - -ط السص - -ت - -ث- -م- -ار ا÷انب
اŸت -ع -ل -ق ب -ال -ت -ك-وي-ن وت-اأه-ي-ل اŸوارد
البشصرية بعناية كبÒة ،حيث سصيشصمل
ب -رن -ام -ج ت -ك -وي-ن ورسص-ك-ل-ة اŸوؤهÓ-ت
باŸركب ما ›موعه  ٥٥٣عامل من
ﬂتلف اŸسصتويات.
ويÎب- - -ع م - -ركب ا◊دي - -د والصص - -لب
با◊جار على  ٨٣٠هكتار ويشصغل حاليا
 ٤١٠٠ع -ام -ل وت -ع -ود اأوŒ ¤ه -ي-زات-ه
ووحداته الصصناعية اإ ¤سصنة . ١9٦9
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الحد  ٠٥مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٦جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

كّرمت وجوها نسصائية ‘ عيد أŸرأة

تنسشيقية جمعيات أŸسشاندة Œدد دعمها لÈنامج رئيسس أ÷مهورية
مكاسصب وإأ‚ازأت –ققت للجزأئريات

جّددت ألتنسصيقية ألوطنية للجمعيات أŸسصاندة لرئيسس أ÷مهورية ألسصيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،أمسس“ ،سصكها بدعم
’من وأ’سصتقرأر ألذي تعرفه ألبÓد منذ سصنوأت ،مؤوكدة أن رهان أŸرأة أ÷زأئرية
سصياسصته من أجل ألتنمية ألشصاملة ‘ ظل أ أ
هو أŸشصاركة بقوة ‘ أ◊ياة ألسصياسصية ’ سصيما تشصريعيات  4ماي ألدأخل.

جÓل بوطي
أاحيت التنسسيقية اليوم العاŸي للمرأاة
ب -ت -ن -ظ -ي-م اح-ت-ف-ال-ي-ة خ-اصس-ة ع-ل-ى شس-رف
ال- -نسس- -اء ا÷زائ -ري -ات Ãط -ع -م ال -غ -ول -ف
ب- -أاع -ا‹ ال -ع -اصس -م -ة،أامسس ،ح -يث ك -رمت
›موعة من النسساء عرفانا Ÿا قدمنه
من أاعمال على السساحة الوطنية ،وذلك
ب- -حضس- -ور ‡ث- -ل- -ي أاح- -زاب وم- -ن -ظ -م -ات
اÛتمع اŸد.Ê
‘ ك -ل -م -ت -ه -ا ب -اŸن -اسس -ب -ة ق -الت ت-ق-ي-ة
ن -ي -قشس -ط -ا‹ رئ -يسس -ة م -ك -تب ال -ع -اصس -م-ة
ل-ل-ت-نسس-ي-ق-ي-ة الوطنية للجمعيات اŸسساندة
لÈنامج رئيسس ا÷مهورية إان عمل اŸرأاة
ا÷زائ- -ري- -ة ي- -ك -ون ‘ اŸي -دان ،م -ذك -رة
باإل‚ازات التي حظيت بها اŸرأاة ‘ كل
اÛالت.
وأاك-د أاعضس-اء ال-ت-نسس-ي-ق-ي-ة أان الح-تفال
باليوم العاŸي للمرأاة هو رسسالة تع Èعن
مدى عمق الهتمام بهذا العنصسر الهام ‘
اÛت - -م - -ع ،ح - -يث ذك - -ر عضس- -و اŸك- -تب
الوطني للتنسسيقية مصسطفى بوجمÓل أان
ا÷زائرية من حقها الفتخار Ãا –قق
من إا‚ازات وحقوق تؤوكد اهتمام رئيسس
ا÷مهورية بالعنصسر النسسوي.
ب -دوره ق -ال زرق -اوي مصس -ط -ف-ى عضس-و
اŸكتب الوطني إان حقوق اŸرأاة عرفت
ت- -ط- -ورا ك -بÒا خ Ó-ل السس -ن -وات األخÒة،
سس-ي-م-ا وأان-ه-ا ت-ت-م-ت-ع ال-ي-وم بكامل حريتها
غ Òمنقوصسة بفضسل الÈامج التي –ظى
بها ‘ كل اÛالت ما جعلها تتبوأا مكانة
هامة ل Áكن ألحد التشسكيك فيها.

وع -رف -ان -ا ل -دورة اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة ‘
خدمة اÛتمع والبÓد كرمت التنسسيقية
عددا من النسساء تقديرا لدورهن الفعال
‘ ك - -ل ›الت ا◊ي- -اة ،وذلك ب- -حضس- -ور
ع- -دد م -ن ‡ث -ل -ي األح -زاب السس -ي -اسس -ي -ة
ومسس- -ؤوو‹ وسس- -ائ- -ل اإلعÓ- -م ال- -وط -ن -ي -ة،
ال-ه-ي-ئ-ات اŸن-ت-خ-ب-ة وم-ن-ظ-م-ات اÛتمع
اŸد Êووجوه رياضسية.
وعÈت النسساء اŸكرمات عن فخرهن
Ÿك - -ان - -ة اŸرأاة ا÷زائ - -ري - -ة واه- -ت- -م- -ام
السسلطات العليا بهذه الفئة ،حتى ‘ ديار
الغربة ،منوهات Ãا –قق من إا‚ازات
على مدار سسنوات خلت ،بفضسل سسياسسة
الرئيسس بوتفليقة ودعمه اŸتواصسل الذي
أاوصسل البÓد إا ¤بر األمان.

مواصسلة اŸرأاة ŸسسÒة الكفاح والنضسال
من أاجل حماية الوطن« ،مثلما كان العهد
بها دوما».
واسس-ت-ع-رضست ح-فصس-ي ﬂت-ل-ف ا÷هود
التي بذلتها اŸرأاة ا÷زائرية ‘ سسبيل
اف-ت-ك-اك ح-ق-وق-ه-ا ،مضس-ي-ف-ة بأانها “كنت
ال -ي -وم م -ن ق -ط -ع أاشس-واط «ه-ام-ة» ‘ ك-ل
اÛالت ،خاصسة السسياسسية منها.
و‘ هذا السسياق ،أاشسارت إا ¤اŸكانة
«اŸتميزة» التي أاصسبحت –تلها ،بفضسل
ك -ف -اءت -ه -ا سس -واء ‘ الŸÈان أاوا◊ك -وم -ة
أاواألجهزة ا◊سساسسة على غرار أاسسÓك
األمن الوطني.
ولدى تطرقها لÓنتخابات التشسريعية
اŸق - - - -ررة ‘  ٤م -اي -و اŸق -ب-ل ،أاشس-ادت
ح -فصس -ي ب -ال -دور اŸن -وط ب -اŸرأاة خÓ-ل
ه -ذه السس -ت -ح-ق-اق-ات ،ح-يث ق-الت ب-أان-ه-ا
أاصسبحت اليوم تتصسدر القوائم النتخابية،
وهو ما يجعل عدد النسساء الŸÈانيات
مرشسحا لÓرتفاع.
كما دعت النسساء ا÷زائريات للمشساركة
بقوة خÓل هذه النتخابات التي اعتÈتها
«ﬁط- - -ة مصسÒي - -ة ل - -ل - -ح - -ف - -اظ ع - -ل - -ى
اŸكتسسبات وتعزيز الدÁقراطية وإاظهار
درجة النضسج السسياسسي الذي يتحلى به
الشسعب ا÷زائري».
ومن جهة أاخرى ،أاكدت األمينة العامة
ل–Óاد الوطني للنسساء ا÷زائريات أان
هذا التجمع الشسعبي يعد «وقفة عرفان
وامتنان» لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة الذي «مكن اŸرأاة ا÷زائرية من
التقدم نحو األمام ،إاÁانا منه بأان الوطن
يبنيه كل أابنائه».
وأاكدت ‘ هذا الصسدد «التزام» ال–اد
ب -ال -وق -وف إا ¤ج -انب رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ال -ذي «ح -ق-ق األم-ن والسس-ت-ق-رار ب-ع-د أان
ع- - -انت ا÷زائ - -ر م - -ن وي Ó- -ت اإلره - -اب
ال- -ه- -م- -ج -ي» ،وذلك ‘ سس -ب -ي -ل «Œسس -ي -د
مشس- -روع ا÷م- -ه- -وري- -ة ال- -ت- -ي ح- -ل- -م ب -ه -ا
الشسهداء».
ك-م-ا ق-امت ب-إاه-داء رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
›موعة من اللوحات الفنية التي رسسمتها
أان- -ام- -ل ج- -زائ- -ري -ات م -ن ﬂت -ل -ف رب -وع
الوطني ،تسسلمها كل من وزير التصسال
ح -م-ي-د ق-ري-ن ووزي-رة ال-تضس-ام-ن واألسس-رة
وقضس -اي -ا اŸرأاة م -ون -ي -ة مسس -ل-م وال-وزي-رة
اŸن-ت-دب-ة اŸك-ل-ف-ة ب-الصس-ناعات التقليدية
عائشسة طاغابو.

تلي ماضسي عن الدائرة النتخابية مقرة
يليه ‘ الÎتيب متقاعد سسلك الشسرطة
ﬁمد دهيمي ،وأاما عن حركة البناء
فقد رسسم على رأاسسها العيد حمداوي
عضسو باÛلسس الولئي وﬁسسوب على
لخÒة ال - -ت- -ي
ح - -رك - -ة ح - -مسس ،ه - -ذه ا أ
ي -تصس -دره -ا ال -وزي -ر السس-اب-ق إاسس-م-اع-ي-ل
ميمون.
و‘ ن- -فسس السس -ي -اق ي -تصس -در ق -ائ -م -ة
حزب الشسباب رئيسس بلدية اŸطارفة
ا◊سس Úده- -مشس ،ك- -م -ا ي -تصس -در ح -زب
جبهة اŸسستقبل ثامر غضسبان ضسابط
سس-ام-ي م-ت-ق-اع-د ،وي-تصس-در ل-عÓوي نور
الدين اŸنحدر من بلدية مقرة حزب
تاج وحسسب اŸتتبع Úللشسأان السسياسسي
فإان حزب جبهة التحرير الوطني أاجل
الكشسف عن متصسدري القوائم إا ¤غاية
مسساء أامسس ،لدراسسة التموقع ا÷غرا‘
والسس -ي -اسس -ي وه -ن -دسس -ة ال -ق -ائ -م-ة ب-ك-ل
لحسس-ن لÓ-أوع-ي-ة
أاري -ح -ي -ة والخ -ت -ي-ار ا أ
الن -ت-خ-اب-ي-ة لسس-ت-ه-داف-ه-ا ،خ-اصس-ة وأان
الصس -راع سس -وف ي -ك -ون ع -ل -ى أاشس -ده بÚ
لرندي كحزب Úمتجذرين ‘
لفÓن وا أ
اأ

لوسساط السسياسسية بالولية .
اأ
لح-زاب
وا÷دي -ر ب -ال -ذك -ر أان ع-دد ا أ
التي سسحبت اسستمارات الÎشسح قد بلغ
 ٣٥ح -زب وع -دد ال -ق -وائ-م ا◊رة ال-ت-ي
سسحبت اسستمارات الÎشسح بلغ  ٣١قائمة
ح- -رة اسس -ت -ط -اع ال -ع -دي -د م -ن -ه -ا ج -م -ع
التوقيعات اŸقدر  ٣٧٥٠توقيع.
و‘ ه- -ذا الشس- -أان أاف -رزت اŸراج -ع -ة
الن -ت -خ -اب-ات ل-ل-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة ع-ن
تسس-ج-ي-ل  ٦٤٢ ١٤9ن- -اخب ق -ب -ل فÎة
اŸراج-ع-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة وتسسجيل ٢٠٥٨٤
ناخب جديد ،و‘ ما ” شسطب ١٢٢٢٢
ناخب ‘ ،ح Úقدرت الهيئة الناخبة
ب-ع-د اŸراج-ع-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة بـ٦٥٠ ٥١١
ناخب.
وحسسب ال -دك -ت -ور ﬁم -د ب -وضس -ي -اف
أاسستاذ العلوم السسياسسية بجامعة اŸسسيلة
لوفر ◊صسد أاي حزب أاكÈ
فإان ا◊ظ ا أ
عدد مقاعد يعود لعتبارات كثÒة منها
م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى مكتسسبات
اŸرح -ل-ة السس-اب-ق-ة م-ن أام-ن واسس-ت-ق-رار
وبوادر ‚اح فيما يتعلق Ãسسار التنمية
الوطنية.

أ–اد ألنسصاء أ÷زأئريات
يحتفل باŸناسصبة

دعوة أŸرأة للمششاركة ‘ جبهة
ؤطنية للدفاع عن أ÷زأئر
ن- - -ظ - -م ال–اد ال - -وط - -ن - -ي ل - -ل - -نسس - -اء
ا÷زائريات ،أامسسŒ ،معا شسعبيا بإاحياء
اليوم العاŸي للمرأاة“ ،ت الدعوة خÓله
إا ¤العمل رفقة الرجل للتأاسسيسس ÷بهة
وط -ن -ي -ة ق -وي -ة ل-ل-دف-اع ع-ن ا÷زائ-ر ضس-د
اŸؤوامرات اÙدقة بها.
‘ ك -ل-م-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة ،شس-ددت األم-ي-ن-ة
ال - -ع - -ام - -ة ،ن - -وري - -ة ح - -فصس- -ي ،ع- -ل- -ى أان
«ا÷زائرهي بحاجة اليوم لكل سسواعدها
من رجال و نسساء» ،مؤوكدة على ضسرورة

أألحزأب باŸسشيلة تضشبط قوأئم ألÎششح ÿوضس غمار ألتششريعيات ألقادمة

’ح - - -زأب
ضص - - -ب - - -طت ج - - -م - - -ي - - -ع أ أ
ألسصياسصية باŸسصيلة ألقوأئم أŸرشصحة
ÿوضس غ -م -ار أل -تشص-ري-ع-ي-ات أŸزم-ع
إأجرأؤوها ‘ ألرأبع من ماي ،من خÓل
’ف- - -رأج ع- - -ن أسص - -م - -اء م - -تصص - -دري
أ إ
أل-ق-وأئ-م أ◊زب-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر ح-زب
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي وأل-ت-ج-مع
ألوطني ألدÁقرأطي أللذين يعول
ع- -ل- -ي- -ه- -م- -ا ‘ حصص- -د أك Èع- -دد م -ن
أŸق- -اع- -د ب -حسصب أŸت -ت -ب -ع Úل -لشص -أان
ألسصياسصي باŸسصيلة.

أŸسشيلة  :عامر ناجح
‘ ه -ذا الشس -أان أاف -رج ،ح -زب ج -ب -ه-ة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ع-ن متصسدر القائمة
لمر بعضسو اÛلسس
باŸسسيلة ويتعلق ا أ
الولئي تلي ماضسي اŸنحدر من بلدية
بلعايبة يليه ‘ الÎتيب جمال سسهيلي
برŸا Êسسابق وعضسو باÛلسس الشسعبي
الولئي.
و‘ اŸقابل يتصسدر قائمة التجمع
الوطني الدÁقراطي العيد بيبي نائب
برŸا Êينحدر من نفسس إاقامة منافسسه
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’فرأج عن أ÷زء ألثاÊ
أنتظار تأاكد ألقوأئم ،وأ إ

رؤؤؤسس قوأئم «أألفÓن» – ⁄مل مفاجآات

– ⁄م -ل ق-وأئ-م أÎŸشص-ح Úأل-ت-ي
’ع Ó-ن
’ح -زأب أ إ
فضص- -لت ق -ي -ادأت أ أ
عنها ‘ آأخر ◊ظة ،مفاجآات تذكر،
’ول ألذي ”
’قل ‘ أ÷زء أ أ
على أ أ
أل -كشص -ف ع -ن -ه ،ورغ-م أ◊ديث ع-ن
’ول ع- -ب- -د أŸالك
ت- -رؤوسس أل- -وزي- -ر أ أ
سصÓل قائمة ألعاصصمة ◊زب جبهة
ألتحرير ألوطني ،إأ’ أنه تب Úأنها
›رد «إأشص -اع -ات» ،وه -و م -ا ي -ن -ط-ب-ق
أيضصا على عودة وزرأء سصابق Úمن
خÓل ألŸÈان ،إأذ  ⁄يرد أي أسصم ‘
’ول م -ن أل -ق -ائ -م-ة أل-ت-ي ”
أ÷زء أ أ
أل-كشص-ف ع-ن-ه-ا ،ف-ي-م-ا ع-اد ب-رŸانيون
حاليون.

فريال بوششوية
قياسسا إا ¤الضسجة وكذا الÎقب الذي
كان سسبب مرحلة إاعداد وقائم اŸرشسحÚ
عن ا◊زب العتيد ،فإان القائمة األولية
اŸع -ل -ن ع -ن -ه -ا ك -انت ع -ادي-ة ،و– ⁄م-ل
رؤووسس ق-وائ-م Œع-ل-ه-ا تشس-ك-ل السس-ت-ث-ناء،
لسسيما وأان ا◊ديث ‘ الكواليسس أاشسار
إا ¤عدة أاسسماء منها كبار اŸسسؤوول Úعلى
غ -رار ال -وزي -ر األول ع -ب -د اŸالك سسÓ-ل،
ع- - -ل - -ى أاسس - -اسس أان - -ه سس - -يÎأاسس اÛلسس
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ‘ ال-ع-ه-دة ال-تشس-ري-ع-ي-ة
الثامنة ،الذي  ⁄يÎأاسس قائمة العاصسمة
‘ نهاية اŸطاف ،وترأاسسها وزير الفÓحة
والتنمية الريفية عبد السسÓم شسلغوم.
واسستنادا إا ¤ا÷زء األول من القوائم
التي ” الكشسف عنها ـ ‘ انتظار تأاكيدها
ـ ” ،ال- - -كشس- - -ف ع- - -ن ال- - -وزراء ا◊ال - -يÚ
اŸرشس -ح Úإا ¤ال-ع-ه-دة الŸÈان-ي-ة ،ع-ل-ى
غرار عبد القادر وعلي وبوجمعة طلعي
وع- -ائشس- -ة ط- -اغ- -اب- -و ،إا ¤ج -انب ال -وزي -ر
السس -اب -ق ﬁم -د ج Ó-ب ،أام -ا ب -خصس -وصس
الوزراء السسابق Úبينهم عمار تو ورشسيد
حراوبية وعبد العزيز زياري وغÒهم...
الذين كان من اŸتوقع عودتهم من خÓل
السس-ت-ح-ق-اق-ات ال-تشس-ريعية لـ  ،٢٠١٧ف -إان

مصس Òال -ب -عضس ق -د –دد ،ف -ي-م-ا ي-ن-ت-ظ-ر
الباقون الكشسف عن الوليات اŸتبقية.
واإذا كان مصس Òالوزراء السسابق Úقد
حسسم ،فإان النواب ا◊الي Úوفق البعضس
منهم ،بعدما “كن ›ددا من افتكاك
ريادة القائمة ،مثلما هو الشسأان بالنسسبة
لرئيسس ÷نة اŸالية ﬁجوب بدة ،الذي
يÎشس -ح ل -ع -ه -دة ب -رŸان-ي-ة ث-ال-ث-ة ،ب-ع-دم-ا
وضسعته القيادة على رأاسس ولية اŸدية،
ل -ك -ن األم -ر ي-خ-ت-ل-ف ل-زمÓ-ئ-ه ع-ن ن-فسس
ال-تشس-ك-ي-ل-ة ب-ي-ن-ه-م ﬁم-د ج-م-ي-عي ،وبهاء
الدين طليبة الذين  ⁄يتمكنا من ترأاسس
قائمتي تبسسة وعنابة على التوا‹ هذه
اŸرة ،التي ترأاسسها مومن غا‹ بتبسسة،
ووزير النقل واألشسغال العمومية بوجمعة
طلعي بعنابة.
وباŸقابل األمر الÓفت لÓنتباه ،أان
ا◊زب العتيد كشسف عن جزء فقط من
ال -ولي -ات ،م -ا ي -ؤوك -د ب -أان ع -م-ل-ي-ة إاع-داد
القوائم التي “ت بفندق «اŸنكادا»⁄ ،
ت -ك -ن ه -ي -ن -ة ،ك -م -ا ي-ع-كسس ح-رصس ق-ي-ادة
ا◊زب على تفادي غضسب من  ⁄تدرج
اأسسماؤوهم على رأاسس القوائم ،أاو حتى ‘
م -راتب أاخ -رى ،م -ن خ Ó-ل ال -كشس -ف ع -ن
ال- -ن- -ت -ائ -ج ع -ل -ى م -رح -ل -ت ،Úوق -د –م -ل
اŸرحلة الثانية مفاجآات ،إال أان األمر
األكيد اأن الوليات اŸتبقية كان التنافسس
فيها شسديدا ،والقيادة وجدت صسعوبة ‘
ا◊سسم.

رئيسشة ÷نة أŸرأة أŸطلقة ضشمن قائمة «تاج» باŸدية
أكد ÿضصر نادري متصصدر قائمة
ت- -اج ب- -اŸدي- -ة ،صص- -ب- -ي- -ح -ة أمسس ،أن
أم -ان-ت-ه أل-و’ئ-ي-ة ق-ررت ب-أان ت-ك-ون
فلة خلفى رئيسصة أللجنة ألو’ئية
ل -ل-م-رأة أŸط-ل-ق-ة ‘ أŸرت-ب-ة أل-ث-ال-ث-ة
ب- -ع- -د ع- -ل- -ي ب- -ودي- -ن رئ -يسس ›لسس
شصعبي و’ئي سصابق ،على أن يكشصف
بصص -ف -ة رسص -م -ي -ة ع -ن ﬁت -وى ه -ذه
’حد .
ألقائمة أليوم أ أ
كشسف نادري أان حزب «تاج» باŸدية
اختار أايضسا فريال بوشسقاقة عضسو بلجنة
البيئة ببلدية عاصسمة الوليةﬁ ‘ ،اولة
م- -ن- -ه ◊صس- -د أاك Èنسس- -ب -ة م -ن األصس -وات
النسسوية بالدائرة اإلنتخابية بهذه الولية،
كما ” اسستقطاب مديرة ثانوية الشسهيد
الطيب بوقاسسمي « بهاء زايدي « قصسد
اسس-ت-م-ال-ة ال-وع-اء اإلن-ت-خ-ابي اŸنتمي اإ¤
قطاع الÎبية الوطنية بهذه الولية .
وأاوضس- -ح ن- -ادري ع- -ل- -ى ه- -امشس ح -ف -ل
تكرÁي لنحو  ١٠٠مناضسل من ب Úالذين
قاموا بتجميع التوقيعات Ãقر حزبه ،أان

هذه التشسكيلة قامت بتجميع  ٤٨٠٠توقيع
ولها حظوظها اŸمكنة ‘ الفوز ‘ هذه
التشسريعيات ،كونه قام بهيكلة نفسسه منذ
 ٠٤سسنوات ،ويعتمد على عنصسري الشسباب
واŸرأاة ،واÛالسس اŸه-ي-ك-ل-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا
اÛلسس الولئي للرياضسي ÚاŸعلن عنه
م -ن ط -رف ال -دك -ت -ور ع-م-ار غ-ول ي-وم ١٨
فيفري الفارط بغية احتواء أاك Èنسسبة من
الوعاء النتخابي.

أŸدية :م.أم Úعباسس

حمانة بوششرمة على رأسس حزب ألششباب باŸدية

أك -دت مصص -ادر ق -ري -ب -ة م-ن ح-زب
ألشصباب باŸدية ،بأان هذه ألتشصكيلة
ألسص - -ي - -اسص - -ي- -ة ق- -ررت وضص- -ع رئ- -يسس
أ◊زب حمانة بوشصرمة على رأسس
ق - -ائ - -م - -ة أل - -و’ي - -ة ÿوضس غ - -م - -ار
تشصريعيات ماي ألقادم.
وحسسب ه- - -ذه اŸصس - -ادر ف - -إان رئ - -يسس
ا◊زب والذي حصسد حزبه مقعدين ‘
ال-تشس-ري-ع-ي-ات ال-ف-ارط-ة ،سس-ي-ك-ون م-ت-بوعا
ب-اŸوظ-ف-ة نسس-ري-ن أاوشس-ري-ح ،ك-م-ا منحت
اŸرتبة الرابعة للمتقاعد ﬁمدي اأرزقي
رئ - -يسس ف - -رع اإل–اد ال - -ع - -ام ل - -ل- -ع- -م- -ال
ا÷زائ- -ري Úب -ال -ولي -ة سس -اب -ق -ا م -ن اأج -ل

اسس- -ت- -م -ال -ة ال -وع -اء اإلت -ت -خ -اب -ي ال -ت -اب -ع
للجماعات اÙلية .

م.أم Úعباسس

أأ’حد  05مارسس  2017م
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إاتفاقي ـات لÎقيـ ـة أانشصط ـة الوكـ ـالت قريبـ ـا

قامت بها عناصسر الدرك عقب –ريات دقيقة ببومرداسص

وضصع حد لنشصاط عصصابة تعتدي على مسصتعملي
السصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرق  -غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب

سس- -ي- -ت -م إامضس -اء ،ق -ري -ب -ا،
إات-ف-اق-ي-ات ب Úال-ف-ي-درال-ي-ة
ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة ل - -ل - -وك - -الت
العقارية وك Óمن اŸديرية
ال-ع-ام-ة ل-لضس-رائب والقرضص
الشس-ع-ب-ي ا÷زائ-ري ،ب-ه-دف
ضس- -م- -ان م- -ه- -ن- -ي- -ة أانشس- -ط -ة
ال- -وك- -الت ال -ع -ق -اري -ة عÈ
ال- -وط- -ن ،ب- -حسسب م- -ا ع -ل -م،
أامسص ،ب- - -بشس- - -ار ،م- - -ن ن - -ائب
رئيسص الفيدرالية.
«سض- -ن- -ق- -وم ب -إامضض -اء ‘ آأج -ال
قريبة إأتفاقيات مع أŸديرية
أل - -ع - -ام - -ة ل- -لضض- -رأئب ت- -خصس
إأج-رأءأت وتسض-ه-يÓ-ت ج-ب-ائ-ية

ل -ف -ائ -دة أل -وك -ا’ت أل -ع -ق-اري-ة
أل-ن-اشض-ط-ة بصض-ف-ة ق-انونية عÈ
 48و’ية ،ومع ألقرضس ألشضعبي
أ÷زأئري لتمويل أشضغال تهيئة
وعصض - - -رن - - -ة م- - -ق- - -رأت ت- - -لك
ألوكا’ت ،مثلما قال لـ ““وأج““
ﬁم - -د حسض - -اÃ ،Êن - -اسض- -ب- -ة
أن-طÓ-ق نشض-اط-ات أل-ت-نسض-ي-قية
أ÷ه-وي-ة ل-ل-ف-ي-درأل-ي-ة ل-ن-اح-ي-ة
أ÷ن- -وب أل -غ -رب -ي أل -ت -ي ي -ق -ع
مقرها ببشضار.
وأشضار ،أن ألفيدرألية ألوطنية
ل- -ل- -وك- -ا’ت أل- -ع- -ق -اري -ة أل -ت -ي
أحصضت أك Ìمن  3.000وكالة
عقارية ع Èألوطن ““تعتزم من

خ Ó-ل ت -نصض -يب أل -ت -نسض -ي -ق -ي -ة
أ÷ه- -وي- -ة ل- -ن- -اح- -ي -ة أ÷ن -وب
ألغربي ألتي Œمع  24وكالة،
أŸشضاركة ألفعالة ‘ مكافحة
أŸضض- - -ارب- - -ة وأŸضض - -ارب‘ Ú
›ال أل - - -ع - - -ق - - -ار وت- - -ق- - -دË
مسض - -اه - -م - -ت- -ه- -ا أŸل- -م- -وسض- -ة
Óسض-ت-ق-رأر وأحÎأم أل-ق-وأنÚ
ل -إ
أŸت - -ع - -ل - -ق - -ة ب - -الصض - -ف - -ق- -ات
ألعقارية““.
وذك - - - - -ر ذأت أŸسض - - - - -ؤوول ،أن
أل -ف -ي-درأل-ي-ة ،أŸنضض-وي-ة –ت
ل- -وأء أإ’–اد أل- -ع -ام ل -ل -ت -ج -ار
وأ◊رف - - - - -ي Úأ÷زأئ - - - - -ري،Ú
““تتطلع من خÓل مسضاهماتها

سسونلغاز  -البنك الوطني ا÷زائري

وضض -ع ح ّ-د ل-ل-ف-وضض-ى ‘ سض-وق
أل- -ع- -ق- -ار ب- -ا÷زأئ -ر وت -ط -هÒ
وضضعية مكاتب أأ’عمال ألتي
’ “لك أإ’ع - -ت- -م- -اد ل- -تسض- -يÒ
ألصضفقات ألعقارية““.
وت-ه-دف أل-ت-نسض-ي-ق-ي-ة أ÷ه-وي-ة
ل-ل-ف-ي-درأل-ي-ة أل-وطنية للوكا’ت
أل-ع-ق-اري-ة ،أل-ت-ي Œمع و’يات
بشض - -ار وأل - -ن- -ع- -ام- -ة وأل- -ب- -يضس
وت -ن -دوف وأدرأر ،إأ ¤ت -دع -ي-م
وت- -ن- -ظ- -ي- -م أل- -وك- -ا’ت ب- -ه- -ذه
أŸنطقة من أ÷نوب ألغربي
ل - - -ل - - -وط - - -ن ‘ إأط- - -ار أحÎأم
أل -تشض-ري-ع-ات أŸت-ع-ل-ق-ة بسض-وق
ألعقار ،مثلما أشض Òإأليه .

للكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎو Êللفواتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒ
اتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ا إ

ي- -وق- -ع ال- -ب- -نك ال- -وط- -ن -ي
ا÷زائ - - - - - - -ري و›م - - - - - - -ع
سس-ون-ل-غاز ،اليوم ،اتفاقية
شس- -راك -ة تسس -م -ح ل -زب -ائ -ن
سسونلغاز بدفع فواتÒهم
اإلكÎونيا ،بحسسب ما جاء
‘ بيان للبنك.
م -ن خ Ó-ل ه -ذه أ’ت -ف -اق-ي-ة،
سضيتمكن زبائن سضونلغاز من
دف-ع ف-وأت Òأل-ك-ه-رب-اء وألغاز
ب -اسض -ت -ع -م -ال ب -ط-اق-ة م-ا بÚ
أل- -ب- -ن -وك ع Èأ’أنÎنت ،ع -ن
ط -ري -ق أŸوأق -ع أ’إل-كÎون-ي-ة
أ’أربعة لشضركات توزيع ألغاز
ألتابعة للمجمع أو من خÓل
أج - -ه- -زة أل- -دف- -ع أ’إل- -كÎوÊ
أŸوضض -وع -ة –ت تصض -رف -ه -م
على مسضتوى شضبابيك وكا’ت

سضونلغاز ع ÈألÎأب ألوطني.
م- -ن شض- -اأن ه -ذه أ’ت -ف -اق -ي -ة،
أإع -ط-اء ““دف-ع ج-دي-د““ و«ب-ع-د
أوسض - -ع““ ل- -ل- -دف- -ع أ’إل- -كÎوÊ
با÷زأئر ،بحسضب هذأ ألبنك
ألعمومي.
وتندرج هذه أÿطوة ‘ أإطار
ب -عث دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ل -ت-ط-وي-ر
وسضائل ألدفع أ’إلكÎو Êألتي
شضرع فيها ‘ أكتوبر ألفارط،
ب - - -رع- - -اي- - -ة وزأرة أŸال- - -ي- - -ة
وب -اإشض-رأف أل-وزأرة أŸن-ت-دب-ة
أŸك-ل-ف-ة ب-ا’ق-تصض-اد ألرقمي
وتطوير أ’أنظمة أŸالية.
وتضض -اف ه -ذه أل -ع -م-ل-ي-ة ،أإ¤
تلك ألتي ” Œسضيدها سضابقا
م -ن ط -رف ب -ن -وك وشض -رك -ات
كÈى أخ- - -رى ،ع- - -ل - -ى غ - -رأر

أتصضا’ت أ÷زأئر وأÿطوط
أ÷وية أ÷زأئرية وموبيليسس
وشض- -رك- -ة أŸي- -اه وأل- -ت- -ط- -هÒ
للجزأئر وأ÷زأئرية للمياه.
وي -ن -درج ه-ذأ أŸن-ه-ج ،أل-ذي
ي -رم -ي أإ ¤ت -رق -ي -ة وت -ع -م-ي-م
وسض-ائ-ل ج-دي-دة ل-ل-دف-ع تكون
أآم-ن-ة Ÿسض-ت-ع-م-ل-ي-ها ‘ ،أإطار
أ’أه - -دأف أ’سضÎأت - -ي - -ج- -ي- -ة
ل -لسض -ل -ط -ات أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ت-ي
ت - -رم - -ي أإ ¤ت - -ع- -زي- -ز مسض- -ار
أإصضÓ- -ح وعصض- -رن- -ة أل- -ن -ظ -ام
ألبنكي وأŸا‹.
م- - -ن ج- - -ه- - -ت- - -ه- - -ا أوضض- - -حت
سض - -ون - -ل- -غ- -از ،ب- -اأن شض- -رك- -ات
أل -ت -وزي -ع أل-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا ق-ررت
ألتوجه نحو ألدفع عن طريق
ب- -ط- -اق -ات م -ا ب Úأل -ب -ن -وك،

جددت اعتمادها على مواصسفات

ك-وسض-ي-ل-ة ج-دي-دة ل-لدفع ،بعد
أن ‚حت ‘ مرحلة ألدفع
ع- -ن ط- -ري -ق م -ك -اتب ألÈي -د
بهدف تنويع وعصضرنة وسضائل
دفع ألفوأت.Ò
وم -ن ب Úأل -وسض -ائ -ل أ’أخ -رى
أŸوجهة لعصضرنة خدماتها،
ذك- - -ر أÛم- - -ع أل - -ط - -اق - -وي
ب-ت-ع-ويضس أل-ع-دأدأت ألقدÁة
ب- -اأخ- -رى ك- -ه- -رب- -ائ -ي -ة ذك -ي -ة
ل - - -ل - - -مشضÎك ‘ Úأل- - -ت- - -وت- - -ر
أŸتوسضط.
أم- -ا ب- -ال- -نسض- -ب- -ة ل -ل -مشضÎكÚ
أل -ذي -ن يسض -ت -ع -م -ل -ون أل -ت-وت-ر
أل-ك-ه-رب-ائ-ي ألضض-ع-ي-ف ،ف-ي-تم
أسض -ت -ع -م -ال أج -ه-زة أل-ت-دوي-ن
أل-ن-ق-ال-ة أل-ت-ي تسض-م-ح بتفادي
أ’أخطاء.

صصيدال :ل يوجد خطأا ‘ توظيب ›موعة من دواء ““رومافيد““

ف -ن -د ›م -ع صس-ي-دال،
أامسص““ ،بشس - -ك- -ل ق- -اط- -ع““
ا Èÿال - - - -ذي يشس Òإا¤
““وق -وع خ-ط-إا ‘ ت-وظ-يب
›م- -وع- -ة م- -ن اŸن -ت -وج
الصس -ي-دل Êروم-اف-ي-د““،
م -ؤوك -دا أان م -ن -ت -وج -ات -ه
م- - - -ط - - -اب - - -ق - - -ة Ÿع - - -ايÒ
الصسناعة الصسيدلنية.
أوضضح أÛمع ‘ بيان له،
أن ““صض -ي -دأل ت -ف -ن -د بشض -ك-ل
ق - -اط- -ع أ Èÿأل- -ذي ي- -روج
ع-ل-ى ألشض-ب-ك-ات أ’جتماعية
م- -ن- -ذ أ÷م- -ع -ة  3مارسس،
وألذي يشض Òإأ ¤وقوع خطإا ‘
توظيب ›موعة من أŸنتوج
ألصضيد’ Êرومافيد““.
ألصض - -ح - -ة ،بشض - -أان ن- -وع- -ي- -ة ألصضناعة ألصضيد’نية““.
وأب - - - - - -ى أÛم - - - - - -ع إأ’ أن م- -ن -ت -وج -ات -ه ألصض -ي -د’ن -ي -ة وأضضاف ›مع صضيدأل ،أنه
““يطمئن أŸوأطن Úومهنيي أŸن - -ت - -ج - -ة وف - -ق م- -ع- -اي Òينوي رفع ““دعوى قضضائية

وضسع عناصسر الدرك حدا لعصسابة
اإج-رام-ي-ة ت-ت-كون من  4ع-ناصسر تقوم
بالعتداء وسسرقة مسستعملي الطريق
السس- -ي- -ار شس- -رق  -غ- -رب ب- -ب- -وم -رداسص،
ب -حسسب م -ا اأف -اد ب -ه ،اأمسص ،مصس-در م-ن
اÛم-وع-ة الإق-ل-ي-مية للدرك الوطني
بالولية.
و أوضضح ألرأئد زأئر عمار ،أŸكلف بخلية
أ’تصض-ال Ãج-م-وع-ة أل-درك أل-وط-ن-ي ل-و أج،
أن- -ه ” ت- -وق -ي -ف ع -ن -اصض -ر ه -ذه أل -عصض -اب -ة
أ’إج - -رأم - -ي - -ة ب - -ب - -ل- -دي- -ة أÿروب- -ة (غ- -رب
بومردأسس) ،من خÓل أسضتغÓل معلومات
وم -وأصض-ف-ات ق-دم-ه-ا ألضض-ح-اي-ا ل-ل-درك أل-و
طني ،ليتم بعد ذلك ترقبهم وألقبضس عليهم
وأسضÎجاع بعضس أŸسضروقات.
وكان عناصضر هذه أÛموعة أ’إجرأمية،
ألذين تÎأوح أعمارهم ما ب 25 Úو 30سضنة،

أسضتنادأ أإ ¤نفسس أŸصضدر ،ينشضطون على
أل-ط-ري-ق أل-يسض-ار شض-رق -غ-رب ب Úب-ل-دي-ت-ي
أÿروب - - -ة وخ - - -م - - -يسس أÿشض - - -ن - - -ة ،غ- - -رب
ب -وم -ردأسس ،م -ن خÓ-ل أ’ع-ت-دأء ب-السض-رق-ة
وألسضلب على مسضتعملي ألطريق.
و أضضاف ألرأئد زأئر ،أن ألنشضاط أ’إجرأمي
لهذه ألعصضابة ( 3منهم مسضبوقون قضضائيا)،
أنتقل كذلك أإ ¤أإقليم بلدية بودوأو شضمال
أل -و’ي -ة ،ح-يث رأح ضض-ح-ي-ت-ه-م فÓ-ح م-رب-ي
سضلبوأ منه نحو  30ر أسس غنم.
وب- - -حسضب ن - -فسس أŸصض - -در ،ف - -ق - -د أعÎف
عناصضر ألعصضابة أ’إجرأمية خÓل ألتحقيق
وب-ع-د م-وأج-ه-ت-م ب-ا’أدل-ة ،ب-ال-تهم أŸنسضوبة
أإل- -ي- -ه- -م ،ل- -ي- -ت- -م ت- -ق -دÁه -م أم -ام أ÷ه -ات
أل-قضض-ائ-ي-ة ب-ت-ه-م-ة ““ت-ك-وي-ن ج-م-اع-ة أشضرأر
وألسض - -رق- -ة أŸوصض- -وف- -ة ب- -الضض- -رب وأ÷رح
ألعمدي باسضتعمال ألسضÓح أ’أبيضس““.

Óمن الوطني
‘ عملية نوعية ل أ

حجز أاك Ìمن  2كلغ من الكيف اŸعالج
و 2805قرصص مهلوسص
«الشسعب» ‘ -عمليات نوعية ،بحر
لم-ن
لسس-ب-وع“ ،ك-نت مصس-ال-ح ا أ
ه -ذا ا أ
ال-وط-ن-ي ب-ك-ل م-ن قسس-نطينة ،سسطيف
وسسكيكدة ،من ضسبط ومصسادرة كمية
م - -ن اıدرات ،ق - -در وزن - -ه - -ا بـ 2كلغ
و 445غرام من القنب الهندي اŸعالج،
لضس -اف -ة إا 2805 ¤ق-رصص م-ه-لوسص
ب -ا إ
ومبلغ ما‹ قدر بـ 311160دج يرجح
أان ي -ك -ون م -ن ع -ائ -دات الŒار ب -ه-ذه
السس- -م- -وم ،م- -ع ت -وق -ي -ف  03أاشسخاصص
مشس- -ت- -ب- -ه ف- -ي- -ه -م ب -ت -ورط -ه -م ‘ ه -ذه
لجرامية.
لفعال ا إ
ا أ
Óمن ،تلقت
بحسضب بيان أŸديرية ألعامة ل أ
«ألشضعب» نسضخة منه ،فإان حيثيات ألقضضية
أأ’و ¤تعود إأ ¤تلقي قوأت أأ’من ألوطني
ل-و’ي-ة ع-ن-اب-ة Ÿع-ل-وم-ات م-ف-اده-ا ،ت-وأج-د
›م -وع -ة إأج -رأم -ي -ة م -ن -ظ -م-ة ت-خ-تصس ‘
أ’Œار غ Òألشض -رع-ي ب-اŸؤوث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة

تنشضط با÷هة ألشضرقية للوطن ،متخذة من
سض-ك-ي-ك-دة ق-اع-دة خ-ل-ف-ي-ة ل-ت-ن-فيذ نشضاطها.
وب - -ع - -د أ◊صض - -ول ع - -ل - -ى إأذن ب - -ت - -م - -دي - -د
أ’ختصضاصس ،تنقلت قوأت ألشضرطة إأ ¤عÚ
أŸكان ،ليتم وضضع خطة ﬁكمة ” من
خÓ-ل-ه-ا ح-ج-ز  2800ق-رصس م-ه-ل-وسس ،م-ع
توقيف ألشضخصض ÚأŸشضتبه فيهما.
كما “كنت مصضالح أمن و’ية قسضنطينة ‘
عملية ثانية ،من حجز  2كلغ و 445غرأم من
ألكيف أŸعالج ،مع أسضÎجاع مبلغ ما‹ قدر
بـ 311.160ي -رج -ح أن ي -ك -ون م -ن ع-ائ-دأت
أ’Œار بهذه ألسضموم وحجز سضيف وأحد،
مع توقيف ألشضخصس أŸشضتبه فيه.
ك -م -ا ت -ذ ك -ر أ  Ÿد ي -ر ي -ة أ ل -ع -ا م -ة ل Ó-أ م -ن
أ ل -و ط -ن -ي أ  Ÿو أ ط -ن  Úب -ا ل -ر ق -م أ ’أ خ ض ض -ر
أÛا 15-48 Êورقم ألنجدة  17للتبليغ
ع ن أ ي ش ض ي ء م ن ش ض اأ ن ه أ  Ÿس ض ا س س ب اأ م ن ه م
و‡تلكاتهم.

بهدف ﬁاربة كافة أشضكال أإ’جرأم ألتي
تهدد أ’قتصضاد ألوطني“ ،كنت عناصضر
ألفرقة أ’قتصضادية وأŸالية بأامن و’ية
تلمسضان مؤوخرأ ،من حجز  20قنطارأ من
ألنفايات ألنحاسضية ،موجهة للتهريب عÈ
أ◊دود .كما سضمحت ألعملية بتوقيف 03
أشضخاصس تÎأوح أعمارهم ب 28 Úو32
سضنة.عملية ألتوقيف وأ◊جز جاءت إأثر

تفتيشس عرضضي Ÿنزل مشضتبه فيه ،حيث
أسض -ف -رت ع -ن ح -ج-ز ك-م-ي-ات م-ع-تÈة م-ن
ألنفايات ألنحاسضية ،باإ’ضضافة إأ ¤كميات
م - -ن أ◊ف- -اظ- -ات وأل- -ع- -ط- -ور أŸوج- -ه- -ة
ل -ل -ت -ه -ريب.أل -ت-ح-ق-ي-ق م-ف-ت-وح م-ن ط-رف
مصض -ال -ح ألشض -رط -ة ل -ت-وق-ي-ف ب-اق-ي أف-رأد
ألشض -ب -ك -ة أل -ت -ي ت -نشض -ط ‘ ه-ذه أل-ت-ج-ارة
أıالفة للقانون.

...وحجز  20قنطارا من النفايات النحاسصية

بسسبب إاضسراب اŸراقب Úا÷وي Úبفرنسسا

ا÷وية ا÷زائرية تقلصص الرحÓت نحو باريسص

ضض- -د م- -روج- -ي ه- -ذأ أÈÿ
أل- - -ذي ’ أسض- - -اسس ل- - -ه م - -ن
ألصضحة““.

سس-ي-ت-م ت-ق-ل-يصص ب-رن-امج الرحÓت
ا÷وي -ة ان -ط Ó-ق -ا م-ن ا÷زائ-ر ن-ح-و
باريسص بـ 30من اŸائة وهذا ب 6 Úو9
م - - - -ارسص ا÷اري ،بسس- - - -بب إاضس- - - -راب
م -راق -ب -ي اÓŸح -ة ا÷وي-ة ب-ف-رنسس-ا،
ب - -حسسب م - -ا أاف - -اد ب - -ه ،أامسص ،ب - -ي - -ان
للخطوط ا÷وية ا÷زائرية.
أوضض -حت ألشض -رك -ة ،أن -ه ““بسض -بب أإضض -رأب
م- -رأق- -ب- -ي أÓŸح- -ة أ÷وي- -ة ‘ ف- -رنسض -ا
وأŸقرر من  6إأ 9 ¤مارسس وبطلب من

أŸدي -ري -ة أل -ف -رنسض -ي -ة ل -ل -طÒأن أŸد،Ê
سض-ي-ت-م ت-ق-ل-يصس ب-رن-ام-ج ألرحÓت أ÷وية
نحو باريسس بـ 30من أŸائة““.
وأضض- -افت ،أن- -ه م- -ن أŸم -ك -ن أن تسض -ج -ل
أضض -ط -رأب-ات ع-ل-ى ك-ام-ل أل-رحÓ-ت ن-ح-و
أوروبا ‘ نفسس ألفÎة.
ي -ذك -ر ،أن أ’–اد أل -ف -رنسض -ي ل -ل-ن-ق-اب-ات
أŸسضتقلة ،أعلن أنه سضيدخل ‘ إأضضرأب
وهذأ بدأية من أ’أثن Úإأ ¤يوم أÿميسس
أŸقبل.Ú

»æWh

األحد  05مارسض  2017م
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توقعات باسستمرار منحاه التصساعدي بفضسل
منتجه ا÷ديد ““تأام Úالثقة““

الصضندوق الوطني للتعاون الفÓحي يسضتحوذ
على  %80من السضوق
ب-ل-غت حصس-ة الصس-ن-دوق ال-وطني
ل-ل-ت-ع-اون ال-فÓحي  %80م- -ن سس -وق
ال -ت -أام -ي -ن -ات ‘ ا÷زائ -ر ،ن -ت -ي -ج -ة
ارت -ف -اع رق -م أاع-م-ال ه-ذا ال-ق-ط-اع
ا’سسÎاتيجي إا 3 ¤مÓي Òدج ‘
ن- -ه- -اي- -ة  ،2016رغ - - -م اŸن - - -افسس - - -ة
اÙت- -دة ،ب- -حسسب م -ا ذك -ره اŸدي -ر
ا÷هوي لهذه الهيئة بوهران كسسي
ﬁمد لـ ““الشسعب““.

براهمية مسسعودة

ر ح - - - - -لت  2 7ع- -ائ- -ل -ة –ت -ل
فضس - -ا ءا ت ت - -ر ب - -و ي - -ة ب - -ك - -ل م - -ن
دا ئ-رت -ي الش س -راق -ة و ب-اب ال -وا دي ،
اأم سض  ،نح و سس كن ات جدي دة بكل
م - -ن ح - -ي ك - -و ري - -ف - -ة ب - -ا◊ر ا ش ض
والكاليتوسض.
اأ و ضس ح ر ئيس ض ÷نة ا لإ سس ك ان ل و ل ية
ا÷زا ئر ﬁم د اإسس م ا عي ل ،ل و اج  ،اأ ن
عملية الÎحيل مسست  27عائلة من
ال -د ا ئ -رت Úا لإد ار ي -ت  Úل -ل شس-را ق -ة ( 1 7
ع -ا ئ -ل -ة) وب -اب ا ل -واد ي (  1 0عا ئ  Óت)
بع د ا حت  Óله ا اأ قس س ام ا ود ور ات ا  Ÿياه
وم -ر ا ف-ق ا لإ ط-ع -ا م وال -ف-ح ص ض ال -ط -ب -ي
ال تا ب عة  Ÿوؤ سسس س ات تربوية .
و م - -ك - -نت ا ل - -ع - -م- -ل- -ي - -ة اأم س ض ،م - -ن
اسس Îج - -اع  5اأ قسس -ا م و م -ط -ع -م)2 ( Ú
م - -درسس - -ي Úو ق - -ب - -و ي - -ن و شس - -ال - -ي - -ه - -ات
وف ضساء ا ت اأ خرى .
اأ ض س - - -ا ف ا Ÿسس - - -وؤ ول ا ل - -ول ئ - -ي ،اأن
ال -ع -م -ل -ي -ة ت -ن -د رج ض س -م -ن ع -م -ل -ي -ات

الÎحيل الضسخمة التي شسرعت فيها
ال - -ول ي - -ة م - -ن اأج - -ل ا ل - -ق ضس - -اء ع - -ل- -ى
ال سس- -ك - -ن - -ات ال - -ه شس - -ة وا ل - -ق صس -دي -ري -ة
وا لس سطو ح وا لأ قب ية .
واأد رج ت ف - -ي - -ه - -ا اأ يضس - -ا ،ع - -م - -ل - -ي -ة
اس سÎج -ا ع ال -فض س -اءا ت ال -ب -ي -دا غ -وج -ي -ة
ا Ÿسس -ت -غ -ل -ة ب -ط -ر ي -ق -ة غ  Òق -ان -و ن-ي -ة
ل -ت -و ف  Òظ -ر وف اأ حسس -ن ل -ل -ت -ح صس -ي -ل
ال -ع -ل -م -ي ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ و ا ل -قض س -اء ع -ل-ى
ال ك تظ ا ظ ‘ ا لأ ق س سام .
وب - -ح سسب رئ - -ي س ض ÷ن -ة ا لإسس -ك -ا ن،
م -ك -نت ع -م -ل -ي -ة ال  Îح -ي -ل اıص سص س -ة
لسس Îج -ا ع ال -ف ضس -ا ءات ا ل -بي د اغ وج ية،
م نذ  2 016اإ ¤اليو م ،م ن – ري ر 98
م -وؤس سس س -ة ت -ر ب -وي -ة ع -ل -ى م سس -ت -وى 3 6
ب ل دي ة  Ã ،ا في ه ا اإ سسÎج اع  39ق سس م ا
و 14مطعما مدرسسيا و 41مكتبا و9
غ -رف خ -ا ص س -ة ب -ا ◊ر اس ض و  14فض س اء
ل -ل -ت -خ -زي -ن و ق -اع -ت Úوغ -رف ل -ل -ب -وا بÚ
و(  )2دورت ي م ي اه و  ﬂا ز ن و  3اأ قبي ة.

واأ شسار اإ  ¤اأ ن ا لعملية س ستت وا ص سل
خ Ó-ل ا لأ سس -اب -ي -ع ا ل -ق -ادم -ة ل -ت شس -م -ل
–ري - -ر  6 1م -وؤس س س س-ة ت -ر ب-وي -ة اأخ -رى
ب -ا ل -ع -ا صس -م -ة – ،ت -ل -ه -ا اأ ك Ìم -ن . 10 0
وسستتمكن مصسالح ولية ا÷زائر من
اإس سÎج - -اع  33ق س س -م -ا و 10مط ا عم
مدرسسية و 22مكتبا و 6قاعات و8
دورات مياه وملحقة مدرسسة وغÒها
من الفضساءات.
واأض ساف ،اأ ن ا لعملية ا ل ت ي سست مت د
اإ ¤غ اي ة جويل ية ا لق ادم ،سستحر ر كل
الفضساءات البيداغوجية من شساغليها
بطريقة غ Òشسرعية وهو ما سسيسسمح
ب -ت -ه -ي -ئ-ت-ه -ا ل -ت -ك -و ن ج -اه -ز ة ل سس -ت -ق ب ال
ا ل -ت Ó-م -ي -ذ خ Ó-ل ا ل -دخ -ول ا Ÿد رس س -ي
القادم .2018 / 2017
وب -خ صس -و ص ض ع -م -ل-ي-ة ا ل Îح -ي -ل ،22
اأ ك - -د ا  Ÿس س - -وؤ ول اأ ن ا ل - -ع - -م - -ل - -ي -ة ق -ي -د
التحضس Òويتم حاليا دراسسة اŸلفات
والطعون بصسورة دقيقة.

‘ تصسريح ÷ريدة ““الشسعب““ ،خÓل
الصس-ال-ون ال-دو‹ ل-لصس-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة
الذي يختتم ،اليوم ،أابرز ““كسسي““ أان سسنة
 2017سس -ت -ك -ون Ÿواصس -ل-ة ال-ت-حسس-يسض
ب- -أاه- -م- -ي- -ة ال -ت -أام Úال -ف Ó-ح -ي ،وسس -ط
ت- -وق- -ع- -ات ب- -اسس- -ت -م -رار ه -ذا اŸن -ح -ى
ال -تصس -اع-دي ،م-ن خÓ-ل السس-ت-ث-م-ار ‘
اŸن -ت -ج ا÷دي -د ال -ذي أاط -ل-ق-ه م-ؤوخ-را
الصسندوق –ت مسسمى ““باقة التأام ““Úأاو
““تأام Úالثقة““.
يشسمل هذا النوع من التأامينات كل
الضسمانات ‘ عقد واحدÁ ،نح جملة
من اŸزايا للفÓح Úالصسغار اŸالكÚ
ألراضض تÎاوح مسساحتها ب 01 Úهكتار
و 05ه -ك-ت-ارات وم-رب-ي األب-ق-ار ال-ذي-ن
Áلكون من  01إا 06 ¤أابقار ،من خÓل
ت -غ -ط -ي -ة ت -أام ÚاŸسس -ت -ث -م -رة ب -ج -م -ي-ع
›الت- -ه- -ا وم- -نشس- -آات- -ه- -ا ،ن -اه -يك ع -ن

ال-ت-ح-ف-ي-زات وال-تسس-ه-يÓ-ت ال-ت-ي ت-رافق
ع -م-ل-ي-ات الك-ت-ت-اب ودف-ع الشسÎاك-ات،
وصس -ول إا ¤ال -ت -خ -ف -يضس -ات ‘ ال -ع -ق -ود
ال-ت-أام-ي-ن-ي-ة ال-فÓ-ح-ي-ة واŸرافقة التامة
للفÓح.
ت -ع -كسض ه -ذه ال -ت -ح -ف -ي-زات ،ب-حسسب
اŸسس- -ؤوول““ ،اŸك- -ان -ة اŸرم -وق -ة ال -ت -ي
وصس -ل إال -ي -ه -ا الصس-ن-دوق ع Èصس-ن-ادي-ق-ه
ا÷ه- -وي- -ة ووك -الت -ه اÙل -ي -ة ،ب -فضس -ل
ج -ه -وده وخ -دم -ات -ه ال -ت -ي ج -ع -لت م -ن-ه
أا‰وذجا ‘ التأام Úوالتعاون الفÓحي،
موازاة مع –قيق رقم أاعمال إاجما‹،
فاق  13مÓي Òدج ‘ نهاية  ،2016بعد
أان كان  2.8مليار نهاية .““2008

تذمر من التهاب أاسسواق مدينة سسطيف

البطاطا بـ 70دينارا والثوم يقفز إا 1400 ¤دينار

تنفيذا ıطط ا◊ماية ا’سستباقية بتيبازة

 78فرقة لتلقيح تÓميذ اŸدارسس ضضد ا◊صضبة وا◊مى األŸانية

جنّدت مصسالح الصسحة
بتيبازة  78فرقة طبية
مكلفة Ãزاولة عملية
التلقيح ضسد ا◊صسبة
““البوحمرون““ وا◊مى
’Ÿانية باŸؤوسسسسات
ا أ
الÎبوية خÓل الفÎة
الفاصسلة ب 6 Úو15
مارسض ا◊ا‹ ‘ ،إاطار
تنفيذ اıطط الوطني
القاضسي با◊ماية
ا’سستباقية.

م -ازالت أاسس-واق م-دي-ن-ة سس-ط-ي-ف
وضس - -واح - -ي- -ه- -ا تسس- -ج- -ل ارت- -ف- -اع- -ا
ﬁسس -وسس-ا ‘ أاسس-ع-ار ب-عضض اÿضس-ر،
وه -و م -ا وق -فت ع -ل -ي -ه ““الشس-عب““ ‘
زي - - -ارت - - -ه- - -ا ل- - -ه- - -ذه ال- - -فضس- - -اءات
التجارية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

تيبازة :عÓء ملزي

بحسسب ما علمته ““الشسعب““
م - -ن مصس - -دره - -ا Ãدي - -ري - -ة
الصس- - -ح - -ة والسس - -ك - -ان ،ف - -إاّن
اŸؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ية للصسحة
ا÷واري-ة ب-ب-وسس-م-اعيل والتي
ت- -ؤوط- -ر ﬂت- -ل -ف ال -ع -ي -ادات
م -ت -ع -ددة اÿدم-ات ال-ك-ائ-ن-ة
ب-ال-ن-اح-ي-ة الشس-رق-ي-ة ،جّ-ن-دت
ل -وح-ده-ا  38ف-رق-ة ل-ت-لقيح
تÓميذ اŸؤوسسسسات الÎبوية
على مسستوى  3دوائر شسرقية
بالولية.
جّندت اŸؤوسسسسة العمومية
للصسحة ا÷وارية بحجوط 19
فرقة لنفسض الغرضض ،مقابل
 11ف-رق-ة Ãؤوسسسس-ة ع-اصسمة
ال -ولي-ة و 10ف -رق Ÿؤوسسسس-ة
ال-دام-وسض اŸع-ن-ي-ة ب-ال-ناحية

الغربية للولية ،مع اإلشسارة
إا ¤ك- -ون ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ّ”
إارف -اق-ه-ا ب-ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة
واسسعة ‘ الوسسط اŸدرسسي
وأاول -ي -اء ال -تÓ-م-ي-ذ وال-وسس-ط
ال- -ط -ب -ي اŸك -ل -ف ب -ع -م -ل -ي -ة
التلقيح على حد سسواء ،عن
ط-ري-ق السس-ت-نجاد بفيدرالية
أاول -ي -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ واإلذاع -ة
اÙلية وعّدة قنوات اتصسال
أاخ -رى ل -غ -رضض ال -ت-م-ك-ن م-ن
إا‚اح -ه-ا وت-ل-ق-ي-ح أاك Èع-دد

‡كن من التÓميذ اŸعنيÚ
بهذه العملية بعيدا عن أاجواء
اإلشساعات والقلق.
واأشس - - - - - - -ارت مصس- - - - - - -ادر
““الشس-عب““ ،اإ ¤اأّن ال-ع-م-ل-ي-ة
ت- -ن- -درج ضس- -م -ن ت -وصس -ي -ات
اŸن-ظ-م-ة ال-ع-اŸية للصسحة
وراأي ال- -ل- -ج- -ن- -ة ال -وط -ن -ي -ة
Èÿاء ال -ت -ل -ق -ي -ح اŸت-ع-ل-ق
ب- - -ت- - -ط- - -ب- - -ي- - -ق اإج - -راءي - -ن
اسسÎات -ي -ج -ي Úت -ك-م-ي-ل-ي،Ú
ي -ت -ع -ل -ق اأوله -م-ا ب-ت-ن-ظ-ي-م

ح-م-ل-ة وط-ن-ي-ة للتلقيح ضسد
ا◊صسبة وا◊مى الأŸانية
م - - -ن  6ا  1 5 ¤م ا ر س ض ،
وث -ان -ي -ه -م -ا ب-اإدراج ال-ل-ق-اح
ا÷ام -ع اŸضس -اد ل -ل-حصس-ب-ة
وا◊مى الأŸانية والنكاف
ضس -م -ن رزن -ام-ة ال-ل-ق-اح-ات
ا÷دي - -دة ب - -داي - -ة م - -ن 24
م - -ارسض م - -ن ه- -ذه السس- -ن- -ة
بحيث تخصض هذه العملية
ال- -رضس -ع ال -ذي -ن ب -ل -غ -وا 11
شسهرا من عمرهم.

ع ÈاŸتسس -وق -ون ع -ن ت -ذم -ره-م م-ن
اسستمرار ارتفاع أاسسعار البطاطا ،منذ
أاسسابيع ،حيث بلغ 70دج للكيلوغرام ،أاي
بزيادة  25دج عن السسعر اŸعتاد ،غÒ
أان التجار الذين –دثنا إاليهم ،يطمئنون
بÎاج - -ع ه - -ذه األسس - -ع- -ار ب- -ع- -د دخ- -ول
ﬁصسول فصسل الربيع أاسسابيع قليلة .غÒ
أان ما يبعث على ا◊Òة ،ما وصسلت إاليه
أاسسعار الثوم التي  ⁄يسسبق أان شسهدتها
من قبل ،إاذ وصسلت بسسوق عباشسة عمار،
وسسط اŸدينة 1400 ،دج للكيلوغرام،
مع ندرة حقيقية أادت ببعضض مسستغلي
الفرصض إلنتاج علب ›هولة اÙتوى
–توي على نكهة الثوم ،وتباع بـ 200دج،
لكن يجهل مصسدر تكوينها‡ ،ا جعل
ال -ك -ث Òي-ت-خ-وف-ون م-ن-ه-ا وي-ع-زف-ون ع-ن
شس -رائ -ه -ا ،م -ق-اب-ل اق-ت-ن-ائ-ه-ا م-ن ط-رف
البعضض أامام ا◊اجة اŸلحة.
هناك خضسر أاخرى تعت Èأاسسعارها
م -رت -ف-ع-ة نسس-ب-ي-ا ،ع-ل-ى غ Òع-ادت-ه-ا ‘
فصس-ل ال-رب-ي-ع ،م-ث-ل ال-ب-ازلء (ا÷ل-ب-انة)
التي تعرضض بـ 120دج واألرضسي شسوكي

(القرنون) بـ 80دج ،إاضسافة إا ¤البسسباسض
بسسعر  80دج للكيلوغرام وندرة ملحوظة
‘ اŸادة.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ت -ت -واصس -ل أاسس -ع-ار
السسمك والسسردين خصسوصسا ارتفاعها،
إاذ عرضض ،أامسض ،بسسوقه بحي يحياوي
بـ 600دج للكيلوغرام ،وسسط عزوف عن
شسرائه من طرف أاغلبية اŸتسسوق.Ú
ف -ي-م-ا ي-ح-اف-ظ ال-دج-اج ع-ل-ى أاسس-ع-ار
م-ق-ب-ول-ة نسس-ب-ي-ا بـ 250دج ل-ل-ك-يلوغرام،
و 380دج لشسرائح صسدر الدجاج و 600دج
ألحشسائه.
فيما انتشسرت Œارة التمر اŸطحون
(الغرسض) ،وكذا السسميد وأانواع الدهون
اŸط- -ل -وب -ة أاك Ìه -ذه األي -ام ‘ ،أاغ -لب
األسس- -واق واÓÙت ،م- -ن أاج- -ل صس- -ن- -ع
حلوى اÈŸجة أاو الÈاج التي يحيي بها
سس -ك -ان اŸن-ط-ق-ة دخ-ول فصس-ل ال-رب-ي-ع،
وهي الحتفالت التي عرفتها خاصسة
اŸنطقة الشسمالية الغربية للولية ،نهاية
األسس - - - -ب- - - -وع ،ب- - - -اÿروج إا ¤ا◊ق- - - -ول
واŸسس -اح -ات اÿضس -راء ل -ل -ت -ن -زه رف-ق-ة
األط -ف -ال ،ك -م -ا نشس Òأان أاسس -ع-ار اŸواد
اŸذك -ورة ك -انت مسس -ت -ق -رة ،و ⁄ت-ع-رف
زيادات مقارنة بالعام اŸاضسي.
وت- -ب- -ق- -ى أاك- -ي- -اسض ا◊ل- -يب اŸدع- -م
ه -اجسس -ا ح -ق-ي-ق-ي-ا ي-ط-ارد ذوي ال-دخ-ل
الضسعيف لندرتها الشسديدة ‘ السسوق،
مقابل وفرة نسسبية ‘ حليب البقر غÒ
اŸدعم.

األحد  05مارسص  2017م
الموافق لـ  06جمادى الثانية  1438هـ

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

من مراسسلينا

توضضيحات من شضركة توزيع الكهرباء والغاز ÷سضر قسضنطينة

مصصا◊نا مسصتعّدة لتحويل مسصار الكوابل بتعاونية األم Òعبد القادر
اأوضضحت شضركة
توزيع الكهرباء
والغاز ÷سضر
ن
قسضنطينة اأ ّ
مصضا◊ها مسضتعّدة
لتحويل مسضار
الكوابل
الكهربائية بحي
سضونلغاز بتعاونية
الأم Òعبد القادر
بشضرط اأن يتحمل
اŸعنيون بالطلب
سضواء السضكان اأو
ا÷هات اÙلية
باŸنطقة التكلفة
اŸالية ،وبالتا‹
فاإن مهّمة اŸوؤسضسضة
تعد تقنية
ﬁضضة.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة
في هذا اإلطار اأاوضضحت مديرية
شض -رك -ة ت -وزي -ع ال -ك -ه-رب-اء وال-غ-از
ل -جسض -ر قسض -ن -ط -ي -ن -ة أاّن الشض -رك-ة
ليسضت مسضؤوولة على التيار العالي
إانما يعود ذلك إالى شضركة توزيع
ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ل-ل-جزائر وسضط
ممثلة في مديرية التوزيع بجسضر
قسضنطينة.
ب -الضض -اف -ة إال -ى ه-ذا ف-إان شض-رك-ة
ال -ت -وزي -ع تسض -ي -ر شض -ب-ك-ة الضض-غ-ط

ال -م -ت -وسض -ط وال -م-ن-خ-فضص ول-يسص تسض-دي-د ال-ت-ك-ل-ف-ة ال-م-الية للعملية
ال -ع -ال -ي ،وب -ال-ت-ال-ي ف-إان ال-ك-واب-ل كون القانون العام للشضركة ينصص
المارة إاعلى منازل هذه العائÓت على هذ  ،وهذا فع Óما تم حيث
ه - -ي ك- -واب- -ل ت- -ي- -ار
ق - - -امت الشض - - -رك - - -ة
م - -ت - -وسض - -ط ول - -يسص الّتكلفة المالية ب- -دراسض- -ة ال- -ت- -ق- -ي -م
ال - -ع- -ال- -ي والصض- -ورة يتحملها المعنيون ال -م -ال -ي ل -ل -ع -م -ل -ي-ة
ّ
وأارسض-ل-ت-ه ل-ل-م-ع-ن-يين
ة
ي
د
ل
ب
ل
ا
و
أ
ا
ن
ا
االل- -م-قم-ا- -ل،رف-و- -كقل- - -مةا ف -ج-اءي السضك
ول -غ -اي -ة السض-اع-ة ل-م
ف- -ي -ه ي -ت -ح -دث ع -ن
يلتزم هؤولء بتسضديد
الضضغط العالي.
تكلفة المالية لنزع الكوابل.
وأاضض - - -اف ن - - -فسص ال- - -مصض- - -در أاّن وأاوضضح أان التكلفة العالية لنزع
ال -م -ؤوسضسض-ة ع-ل-ى أات-م السض-ت-ع-داد ال- -ك- -واب- -ل ل ت- -ق- -ع ع- -ل -ى ع -ات -ق
للقيام برفع الكوابل لكن بشضرط المؤوسضسضة بل على عاتق المتقدم

تنسضيق ﬁكم ب ÚاŸعني Úبحماية البيئة باŸدية

توجيه  ٥٨إاعذارا ١٢ ،إانذارا للملّوث Úو–ويل  ٧٥ملفا للعدالة

اŸدية :م ــ أام Úعباسس

اأّكد السضيد محمد غريبي مهندسص دولة في
البيئة بولية المدية باأنّ مديرية البيئة تسضعى
اإلى ترقية بهذا القطاع الحيوي على مسضتوى 64
بلدية من خÓل تطبيق مختلف البرامج الملقاة
ع -ل -ى ع -ات -ق -ه -ا ك -ال-م-خ-ط-ط ال-وط-ن-ي ل-تسض-ي-ي-ر
ال -ن -ف -اي -ات ال -حضض -ري-ة ،انشض-اء مشض-اري-ع ت-ت-ع-ل-ق
ب-تسض-ي-ي-ر ال-ن-ف-اي-ات وت-ث-م-ي-ن-ها كمفاريغ مراقبة،
مراكز الردم التقني ،مراكز النفايات الهامدة،
والقضضاء على المفارغ العشضوائية ،والقيام باأي
اأع -م -ال م-ن شض-اأن-ه-ا ت-حسض-ي-ن الإط-ار ال-م-ع-يشض-ي
للمواطن.
وكشض-ف ب-اأّن ال-م-دي-ري-ة ت-ق-وم ف-ي ج-انب ال-ب-ي-ئ-ة
الصض -ن -اع -ي -ة ب -دوره-ا ال-ه-ام م-ن خÓ-ل م-راق-ب-ة
النفايات الصضناعية ،والموؤسضسضات المصضنفة في
اإطار زيارات وخرجات ميدانية تفتيشضية ،حيث
تّوج عملها باإتخاذ جملة من الإجراءات الÓزمة
ضضد المخالفين ،وقد اأسضفر تدخلها في العام
الفارط بنحو  121خرجة بتوجيه  58اإعذار12 ،
اإنذار ،اقتراح غلق  06موؤسضسضات بصضفة موؤقتة،
وغلق  12موؤسضسضة مخالفة ،مع تحويل  75ملف
للعدالة.
اأبرز محدثنا في هذا الصضدد اأهمية التربية
البيئية ،حيث تضضع حسضبه هذه المديرية نصضب
اأعينها الدور الإيجابي للتوعية والتحسضيسص في
المجال البيئي من خÓل الحرصص على غرسص
الأفكار المبرمجة في الوسضط المدرسضي عبر
دروسص وكذا حصضصص اذاعية للتعريف بالقطاع
وم-وؤهÓ-ت-ه ب-ال-ت-ع-اون م-ع ال-ج-م-ع-ي-ات وال-نوادي
ال-خضض-راء ال-م-وزع-ة ع-ب-ر ال-موؤسضسضات التربوية،
دور الشضباب والرياضضة ،مراكز التكوين المهني،
والمكتبات البلدية ،علما باأن هذه الجمعيات
تنشضط ميدانيا بالتنسضيق مع مديرية البيئة عبر
اإرسض -ال ب -رام-ج وحصض-ي-ل-ة ال-ع-م-ل السض-ن-وي ،ك-م-ا
تشض-ارك اأيضض-ا ف-ي اإح-ي-اء م-خ-ت-ل-ف ال-ت-ظاهرات
والأي - - -ام ال - - -ع - - -ال - - -م - - -ي- - -ة ،وه- - -ذا ب- - -ت- - -وزي- - -ع
ال-م-ط-وي-ات،ال-مشض-ارك-ة ف-ي ع-م-ل-ي-ات التشضجير،
ال-ح-مÓ-ت ال-ت-ط-وع-ي-ة ل-ل-ت-وع-ية والتنظيف .اإلى
ج -انب ذلك ت-ع-ق-د ه-ذه ال-م-دي-ري-ة م-ح-اضض-رات
تبرمج لصضالح اأفراد الدرك الوطني كل سضنة من
اأج -ل ت -ك -ث -ي-ف م-ج-الت ت-دخ-ل ه-وؤلء الأف-راد،
والسض-م-اح ل-ه-م ب-ت-ح-ري-ر ال-م-خ-ال-فات في الوقت
المناسضب بغية المحافظة على البيئة والمحيط.
اأوضضح ذات المسضوؤول التقني ،باأنه ولأجل بلوغ
الهدف المنشضود ،عملت هذه المديرية اأيضضا
على بذل كل الجهود في الميدان ،وهو ما سضمح
م -ن تشض -غ -ي -ل دار ال -ب-ي-ئ-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-ولي-ة
بالقطب الحضضري بعاصضمتها ،بقصضد المسضاهمة
الفعالة في تنشضيط الأفكار العلمية والدقيقة
الخاصضة بالتوعية والتحسضيسص ،كما تسضعى هذه
الهيئة اإلى تشضجيع الإقتصضاد الأخضضر باإنجاز
ملخصضات حول اإمكانية السضتثمار في ميدان
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تسصلي ـ ـ ـ ـم مشص ـ ـ ـ ـروع رب ـ ـ ـ ـط البلديـ ـ ـ ـ ـات
ا÷نوبي ـ ـ ـ ـ ـة الشّصرقيـ ـ ـ ـة نهاي ـ ـ ـ ـة السصن ـ ـ ـ ـة

يشضّ- - -ك- - -ل مشض- - -روع رب - -ط
بلديات ا÷نوب الشضرقي من
ب -وم-رداسس ال-ت-ي تشض-م-ل كÓ-
م - -ن ت - -ي - -م - -زريت ،شض - -ع- -ب- -ة
العامر ،وأاجزاء من بلديات
ب- - - - -رج م - - - -ن - - - -اي - - - -ل ،يسض - - - -ر
وال -ن -اصض -ري -ة Ãج -م-وع 1٥3
ق -ري -ة وب -ت -ع-داد  140أالف
نسض-م-ة ،أاه-م م-كسضب لسض-ك-ان
اŸن - -ط - -ق - -ة ال - -ذي - -ن ع- -ان- -وا
لسضنوات من تذبذب عملية
ال- - -ت- - -م- - -وي- - -ن ب- - -ه- - -ذه اŸادة
ا◊ي- -وي- -ة ن- -ت -ي -ج -ة اهÎاء
ال-ق-ن-اة ال-ق-دÁة ال-تي تزود
السض- -ك- -ان م- -ن وادي سض- -ي -ب -او
ب -ب -ل -دي -ة ت-ادم-ايت ،وت-وسض-ع
ظ -اه -رة ال -رب -ط ال -عشض -وائ-ي
اŸوجه للسضقي الفÓحي.

بطلب التحويل سضواء كان السضكان
أاو الجهات المحلية المتمثلة في
ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي تسض-تشض-ر ال-مؤوسضسضة
قبل أان تمنحهم رخصص البناء التي
من خÓلها شضّيدوا بناياتهم.
وأافاد هذا المصضدر أانّ الجهات
التي منحت رخصص البناء لهؤولء
السضكان هي المسضؤوول األول على
أارواح ه - -ات- -ه ال- -ع- -ائÓ- -ت ،وه- -ي
ال -م -ع -ن -ي -ة ب -تسض -دي-د ت-ك-ل-ف-ة رف-ع
الكوابل مفيدة أانّ هذه األخيرة لم
تتقّدم بأاي طلب للشضركة لتحويل
هذه الكوابل أاو رفعها.

العدد

بومرداسس :ز ــ كمال

مشض - -روع رب - -ط ال - -ب- -ل- -دي- -ات
ال-ج-ن-وب-ي-ة الشض-رق-ية انطÓقا
من محطة تحلية مياه البحر
لرأاسص جنات التي تعالج 100
ال -ف م-ت-ر م-ك-عب ي-وم-ي-ا وإان
ع- -رف ت- -أاخ -را ف -ي ع -م -ل -ي -ة
التجسضيد منذ انطÓقه شضهر
سضبتمبر سضنة  ،2014إال أانه
وصضل إالى مرحلة متقدمة من
األشض- -غ- -ال وم- -ن ال- -م -ن -ت -ظ -ر
تسضليمه شضهر ديسضمبر القادم
حسضب ال-م-ع-ط-ي-ات ال-م-قدمة

م -ن ط -رف ال -ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ي-ه
ل -وزي -ر ال -ق-ط-اع ع-ب-د ال-ق-ادر
والي خÓل زيارة التفقد التي
ق -ادت -ه إال -ى ال-مشض-روع ،ح-يث
أاع -ط -ى ت -ع -ل -ي -م -ات صض -ارم-ة
لتسضليمه في القريب العاجل
لوضضع حد لمعاناة السضكان مع
تشضديده على ضضرورة تجاوز
كل العراقيل الميدانية سضواء
تعلق األمر بالعتراضضات أاو
ن- - -قصص ال- - -ت- - -نسض- - -ي - -ق ب - -ي - -ن
ال-م-ؤوسضسض-ات السض-ت-ة ال-م-ك-لفة
بالنجاز.
كما يشضمل المشضروع المتكون
من ثÓثة حصضصص إالى جانب
ال-ق-ن-اة ال-رئ-يسض-ي-ة ب-ح-جم 26
أال -ف م -ت -ر م -ك -عب ي -وم-ي-ا5 ،

خ- -زان- -ات رئ- -يسض- -ي- -ة بسض- -ع- -ة
 14500م- -ت- -رم- -ك -عب ،و4
محطات ضضخ أاهمها محطة
ال-رب-ط والضض-خ ل-ب-رج م-ن-اي-ل،
وهي العملية التي سضتسضاهم
في تحسضين معدل توزيع مياه
الشضرب من سضاعة إالى ثÓثة
سض -اع-ات ي-وم-ي-ا ،ن-اه-يك ع-ن
مسض-اه-م-ت-ه ف-ي خ-ل-ق ح-وال-ي
 200منصضب شضغل مؤوقت و25
م -نصضب دائ -م ،م -ع ال -ع -ل-م أان
المشضروع شضهد عملية تقييم
ثانية بقيمة  900مليون دينار
ل -ت-رت-ف-ع ت-ك-ل-ف-ة الن-ج-از م-ن
 2,4مليار دينار إالى 3 , 3
مليار دينار.

السضتثمار بالشّضراكة ‘ القطاع الفÓحي لتيبازة

اŸوافقة على  ١٣٢ملف Ÿسصاحة  ١٣٠٠هكتار

أاحصضت مصضالح للديوان
Óراضض - - -ي
ال- - - -وط - - -ن - - -ي ل  - - -أ
ال- -ف Ó-ح -ي -ة ب -ت -ي -ب -ازة إا¤
غ- -اي- -ة م- -ن- -تصض- -ف الشض -ه -ر
اŸنصض - -رم إاب- -رام  132عقد
شض- -راك- -ة لÓ- -سض- -ت- -ث- -م- -ار ‘
ال -ق -ط -اع ال -ف Ó-ح-ي Ãب-ل-غ
إاجما‹ قدره  3700مليون
لمر الذي Áكنه أان
دج ،ا أ
يعطي للقطاع دفعا نوعيا
خÓل السضنوات القادمة.

تيبازة :عÓء ملزي

البيئة والموجهة للوكالة الوطنية لدعم تشضغيل
الشض-ب-اب وم-دي-ري-ة الصض-ن-اع-ة وال-م-ن-اج-م ب-هدف
تشضجيع وتطوير هذه النشضاطات ،بالإضضافة اإلى
ذلك ال- -مشض- -ارك -ة ب -اق -ت -راح ت -وصض -ي -ات لإي -ج -اد
السض -ت -ث -م -ارات ال-م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى م-ق-ر
الولية ،بعد اأن سضجلت طفرة نوعية في مجال
ت-رق-ي-ة السض-ت-ث-م-ار ،م-ع م-راف-ق-ة الإسض-تثمار في
اإطار البيئة ،حيث تسضتقبل مديرية البيئة يوميا
م-ل-ف-ات اسض-ت-ث-م-ار ت-ت-علق بالموؤسضسضات المصضنفة
من اأجل دراسضة هذه الملفات في اطار اللجنة
ال-ولئ-ي-ة ل-م-راق-ب-ة ال-م-وؤسضسض-ات ال-مصض-ن-ف-ة بغية
ت-م-ك-ي-ن اأصض-ح-اب ال-مشض-اري-ع م-ن ال-حصضول على
قرارات الإنشضاء ،ومن ثم رخصص الإسضتغÓل.
هذا في المقابل تعترضص هذه الحيوية بعضص
الصضعوبات والعراقيل من بينها عدم وجود عدد
كاف من مفارغ مراقبة ،مراكز الردم التقني
لتغطية كل الولية وتحقيق اأهداف البرنامج
الوطني لتسضيير النفايات الحضضرية ،عدم اإتمام
اعداد المخططات التوجيهية البلدية لتسضيير
النفايات المنزلية من قبل بعضص البلديات ،عدم
تطبيق بعضص البلديات للمخططات التوجيهية
البلدية لتسضيير النفايات المنزلية المنجزة من
قبلها ،عدم اإحترام اأوقات رمي النفايات من
ق-ب-ل ال-م-واط-ن-ي-ن ،ن-قصص ال-ث-ق-اف-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة لدى
ال -م-واط-ن-ي-ن ،وع-دم اإح-اط-ة مصض-ال-ح ال-ب-ل-دي-ات
ب-ال-ق-وان-ي-ن وال-نصض-وصص ال-ت-نظيمية المعمول بها
في مجال البيئة.
وتقترح هذه المديرية بعضص الحلول الميدانية
من بينها اإنجاز مراكز الردم التقني ومفارغ
مراقبة ما بين البلديات (على مسضتوى الدوائر)،
ت-ع-ي-ي-ن م-واق-ع ل-ت-ف-ري-غ ال-ن-ف-اي-ات الهامدة ،منح
ع-م-ل-ي-ات اإن-ج-از ج-دي-دة ،ودراسض-ة ال-مخططات
التوجيهية لتسضيير النفايات ،التخلصص الصضحي
والإي -ك -ول -وج-ي وال-ع-قÓ-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات وت-ث-م-ي-ن
النفايات القابلة لÓإسضترجاع ،تبني اآلية الجمع

وال -ف-رز الإن-ت-ق-ائ-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ،ح-ت-م-ي-ة اشض-راك
ال -م -واط -ن -ي -ن ف-ي ع-م-ل-ي-ة ال-ج-م-ع خ-اصض-ة ع-ل-ى
مسضتوى المنازل ،اإقتناء وسضائل جمع النفايات،
تنظيم ملتقيات وورشضات تكوين خاصضة باأعوان
واإط -ارات م-ك-اتب ح-ف-ظ الصض-ح-ة ال-ب-ل-دي-ة (م-ن
الناحية القانونية والتقنية) ،القضضاء على كل
ال -م -ف -ارغ ال-ف-وضض-وي-ة وال-ن-ق-اط السض-وداء ل-وضض-ع
النفايات المنزلية والهامدة مع اإعادة تاأهيلها،
تشض -ج-ي-ع ع-م-ل-ي-ة ال-رسض-ك-ل-ة لأن-ه-ا تسض-اع-د ع-ل-ى
تقليصص هام من حجم النفايات المطروحة في
المفارغ العمومية اأو مركز الردم التقني ومن
ت -ل -وث ال -م-ن-ظ-ر ،م-ع م-واصض-ل-ة ت-ك-ث-ي-ف ت-ن-ظ-ي-م
حصضصص ت- -حسض- -يسض- -ي- -ة ع- -ل -ى مسض -ت -وى الإذاع -ة
المحلية.

ت-ن-درج ه-ذه ال-ع-م-ل-ية ضضمن
مشضروع الشضراكة الهادف الى
ترقية القطاع والمشضار إاليه
ف -ي ال-ت-ع-ل-ي-م-ة ال-وزاري-ة رق-م
 763الصض- -ادرة ف -ي  9جوان
 2016و المتعلقة بالشضراكة ما
ب -ي -ن اعضض -اء ال -مسض -ت -ث-م-رات
ال- -فÓ- -ح -ي -ة ال -ج -م -اع -ي -ة او
ال -ف -ردي -ة ال -ح -اصض -ل-ي-ن ع-ل-ى
ع - -ق- -ود ام- -ت- -ي- -از ف- -ي اط- -ار
القانون  03 / 10المؤورخ في
 15أاوت  2010وكذا المرسضوم
ال-ت-ن-ف-ي-ذي رق-م  326الموؤرخ
في  23ديسضمبر  ،2010بحيث
تّمت الى حّد اآلن الموافقة
ع-ل-ى  132م-ل-ف شض-راك-ة م-ن
بينها  3عقود تربط أاصضحاب

عقود المتياز بشضركات ذات
مسضئولية محدودة فيما تتعلق
العقود الخرى بالشضراكة مع
مسض-ت-ث-م-ري-ن خ-واصص ي-ملكون
رغ - -ب- -ة ف- -ي خ- -دم- -ة األرضص
واسض- - -ت- - -غÓ- - -ل ع- - -ط - -ائ - -ه - -ا
ومنتجاتها.
وحسضب مصضادرنا من الفرع
ال -ولئ -ي ل -ل -دي -وان ال -وط -ن -ي
Óراضض -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة ،ف -إاّن
ل -أ
ال-مسض-اح-ة الج-مالية المعنية
بالشضراكة الى حد اآلن تقّدر
بـ  1300هكتار من بينها 600

هكتار أاعّدت لغرسص أاشضجار
ال -ح -مضض -ي-ات و 400هكتار
خ -اصض -ة ب -ع -نب ال-ط-اول-ة و90
هكتارا خاصضة بغرسص فاكهة
ال -خ -وخ ،ف -ي -م -ا ي -ع-ن-ى ب-اق-ي
السضتثمار بانتاج الخضضروات
و ت- -رب- -ي- -ة ال- -م- -اشض- -ي- -ة ب -ك -ل
فروعها ،بحيث بلغت نسضبة
انطÓق المشضاريع المقترحة
ح- - -دود  80ب-ال-م-ائ-ة ،وه-ي
المشضاريع التي بوسضعها توفير
 800منصضب عمل دائم حسضب
ال-دراسض-ات الول-ي-ة ال-م-ن-جزة
والمرفقة بملفات الشضراكة

بلدية اŸاين بع Úالدفلى

متاع ـ ـ ـ ـب صصحيـ ـ ـ ـ ـة يعيشصها سصكـ ـ ـ ـ ـان اŸناطـ ـ ـ ـ ـق الّريفي ـ ـ ـ ـ ـة

تّ-ت-سض-ع رق-ع-ة اŸت-اعب الصض-حية لدى
سض -ك -ان م -داشض -ر ب -ل -دي -ة اŸاي -ن ال -واق-ع-ة
با÷نوب الغربي لعاصضمة الولية التي
ت- -ب- -ع -د ع -ن -ه -ا ب -أاك Ìم -ن  60كيلومÎا
نتيجة التأاخر الكب ‘ Òإا‚از العيادة
متعددة اÿدمات وقاعة العÓج اŸغلقة
منذ سضنوات.

ب -حسضب م -ع -اي -ن -ت-ن-ا ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ذات ال-تضض-اريسص
الصض -ع -ب -ة وال -غ -اب -ي-ة ذات ال-ط-اب-ع ال-ج-ب-ل-ي ،ف-إان
سض -ك -ان-ه-ا ي-واج-ه-ون ن-قصض-ا ف-ادح-ا ف-ي ال-ه-ي-اك-ل
الصض-ح-ي-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة إاح-ت-ي-اج-ات ال-م-رضض-ى ال-ذين
ي -ج-دون صض-ع-وب-ات ك-ب-ي-رة ف-ي ال-كشض-ف الصض-ح-ي
وتلقي العÓج ،حيث يقطعون مسضافات للوصضول
ال -ى ال -م -ن -اط -ق ال -حضض -ري -ة ب -ك -ل م -ن ال -روي -ن-ة
والعطاف وعين الدفلى .يحدث هذا في التأاخر

ال -ك -ب -ي -ر ف -ي أاشض -غ-ال ان-ج-از ال-ع-ي-ادة ال-م-ت-ع-ددة
الخدمات ،حيث لزالت أاشضغالها متوقفة حسضب
رئ-يسص ال-م-ج-لسص الشض-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ع-ل-ي ح-ب-اسص
الذي صضرح لنا أان توقف المقاول عن األشضغال
حدث بسضبب عدم تلقيه مسضتحقاته المالية منذ
ع- -دة شض- -ه- -ور ،حسضب م- -ا أاك -ده ل -ن -ا يشض -ي -ر ذات
الرئيسص الذي يواجه ضضغوطا من طرف السضكان
قصض-د ال-ت-دخ-ل ل-دى ال-مصض-ال-ح ال-م-ع-ن-ي-ة لتسضريع
وتيرة األشضغال حسضب مصضادرنا المحلية.
ومن جانب آاخر ،علمنا من ذات المسضؤوول أان
قاعة العÓج الموجودة على مسضتوى أاولد باندو
لتزال مغلقة منذ  ،2012مما يكبد المرضضى
خسضائر ومصضاريف كبيرة للوصضول إالى الهياكل
الصضحية الموجودة بالبلديات المذكورة سضابقا،
أاما الفقراء والمحتاجين يتعذر عليهم اإلنتقال
وقطع هذه المسضافات البعيدة يشضير محدثونا

م -ن ع -ي -ن ال -م -ك -ان ال -ذي يضض -م أاك-ث-ر م-ن 1300
نسضمة .يحدث هذا بالرغم من علم مدير الصضحة
الذي إالتزم في وقت سضابق أامام الوالي ،الذي
عاين الناحية بالقيام بعمليات ترميم والتكفل
بهذا الهيكل الصضحي لكن لحد السضاعة ل شضيء
ت -ح -ق -ق ،وه -و أاث-ار ق-ل-ق السض-ك-ان ال-ذي-ن شض-ع-روا
بالتهميشص والغبن.وأامام هذه الوضضعية القاسضية،
يناشضد القاطنون بمداشضر الماين الفقيرة الوالي
ب-ال-ت-دخ-ل ل-رف-ع ال-غ-ب-ن ع-ن-ه-م م-ن خÓ-ل تسض-وية
وضض-ع-ي-ة ه-ذي-ن ال-ه-ي-ك-ل-ي-ن الصض-ح-ي-ين بغية إازالة
ال-م-ت-اعب ال-ي-وم-ي-ة ال-ت-ي ل-م ت-ج-د ل-ه-ا ال-ع-ائÓت
المعوزة ح Óفي الوقت الراهن ،حسضب أاقوالهم
الناقمة عن الوضضع الحالي.

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معارك عنيفة للسسيطرة على منطقة الهÓل النفطي

ت-واصس-لت الشس-ت-ب-اك-ات ال-عنيفة ب Úقوات
ا÷يشض ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي وم-ليشسيات مسسلحة
Ãنطقة الهÓل النفطي ،أامسض .فيما وصسفت
ل· اŸتحدة اŸعارك اÙتدمة بالتصسعيد
ا أ
اÿط Òالذي يهدد حياة اŸدني Úويقوضض
مسساعي ا◊ل السسياسسي.
ششهدت أأمسس ،منطقة رأأسس ’نوف وأŸناطق
أÙيطة بالهÓل ألنفطية قتا’ عنيفا ب Úقوأت
أ÷يشس أل -ل -ي-ب-ي أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ارشش-ال خ-ل-ي-ف-ة ح-فÎ
ومليششيات سشرأيا ألدفاع عن بنغازي ،ألتي سشيطرت
على بعضس أŸنششآات ألنفطية ‘ وقت سشابق.
أسش-ت-خ-دمت ق-وأت ح-ف ،Îأل-ط-ائ-رأت أ◊ربية
ل -قصش -ف أأرت -ال أل-ت-ن-ظ-ي-م أŸسش-ل-ح ،ب-غ-ي-ة أسش-ت-ع-ادة
قبضشتها على أŸوأقع ألتي فقدتها ،يوم أ÷معة،
م-ت-ه-م-ة أŸل-يشش-ي-ات ب-ال-ت-ح-الف مع تنظيم ألقاعدة
أإ’رهابي وبعضس أŸرتزقة.
ن -ددت أأ’· أŸت -ح -دة ب-أاع-م-ال أل-ع-ن-ف أل-ت-ي
ت-ع-رف-ه-ا أŸن-ط-ق-ة أإ’سشÎأت-ي-ج-ي-ة ،وق-ال أŸب-ع-وث
أأ’‡ي إأ ¤ل -ي -ب -ي -ا م -ارت -ن ك -وب -ل -ر ،إأن أل -تصش -ع -ي -د
ألعسشكري Ãنطقة ألهÓل ألنفطي «يششكل تهديدأ
خطÒأ» Ÿصشدر معيششة أÓŸي Úمن ألليبي.Ú
دعا كوبلر ‘ تغريدة له ع Èموأقع ألتوأصشل
أ’جتماعي ،إأ ¤ضشبط ألنفسس Ÿنع أŸزيد من
ألتصشعيد ،وألعمل على حماية أŸدني ÚوأŸنششآات
ألنفطية ‘ ليبيا.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،أسش- -ت- -ن- -ك- -ر أÛلسس أل -رئ -اسش -ي
◊ك -وم -ة أل -وف -اق أل -وط -ن -ي أل -ل -ي-ب-ي-ة أ’شش-ت-ب-اك-ات

لزمة يتفقان على جدول أاعمالها
طرفا ا أ

جولة خامسشة من اŸفاوضشات السشورية ‘ مارسش ا÷اري
ق - -ال بشس- -ار ا÷ع- -ف- -ري ك- -ب Òم- -ف- -اوضس- -ي
ا◊كومة السسورية ،أامسض السسبت ،إان الشسيء
الوحيد الذي –قق ‘ جولة اÙادثات التي
دامت عشسرة أايام ‘ جنيف هو التفاق على
جدول أاعمال وإان ا◊كومة السسورية تريد
التفاوضض مع وفد موحد للمعارضسة.
‘ أأول تصشريحات له منذ أختتام أÙادثات،
أ÷م -ع -ة ،ق -ال أ÷ع -ف -ري وه-و سش-ف Òسش-وري-ا ل-دى
أأ’· أŸتحدة ‘ نيويورك ،إأن أŸلفات أأ’ربعة ‘
ج -دول أأ’ع -م -ال أŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه ع Èوسش-ي-ط أأ’·
أŸت-ح-دة سش-ت-اف-ان دي م-يسش-ت-ورأ م-تسش-اوي-ة وتششمل
ﬁاربة أإ’رهاب .قال أ÷عفري إأن دمششق ما
زألت تبحث ما إأذأ كانت سشتعود للجولة ألقادمة من
أÙادثات ألتي Œرى ‘ وقت ’حق من ألششهر
أ÷اري ‘ جنيف.
هذأ وبعد تسشعة أأيام من أ’جتماعات أŸكثفة،
أنتهت جولة أŸفاوضشات غ ÒأŸباششرة ب Úألنظام
ألسشوري وأŸعارضشة ‘ جنيف بالتوصشل إأ ¤جدول
أأعمال «وأضشح» ينصس على أأربعة عناوين رئيسشية
ويششكل قاعدة ÷ولة جديدة تعتزم أأ’· أŸتحدة
ألدعوة إأليها.

لعا⁄

ع Èا

‘ ألسشياق ،أأعلن مبعوث أأ’· أŸتحدة إأ¤
سش -وري -ا سش -ت -ف -ان دي م -يسش -ت -ورأ أأن -ه ي -ع -ت-زم دع-وة
أأ’ط -رأف ألسش -وري -ة إأ ¤ج -ول -ة خ-امسش-ة ‘ م-ارسس
أ÷اري ،قال ‘ جملة عكسشت بعضشا من ألتفاؤول
«ألقطار جاهز ،إأنه يقف ‘ أÙطة .كل ششيء
جاهز وهو بحاجة فقط Ÿن يششغله».
أأضشاف «أأعتقد أأن أأمامنا أآ’ن جدول أأعمال
وأضشحا» ،مششÒأ إأ ¤أأنه يتضشمن «أأربعة عناوين»
سشيتم بحثها «‘ ششكل متوأز» هي أ◊كم وألدسشتور
وأ’نتخابات ومكافحة «أإ’رهاب».
م- -ن أŸفÎضس أأن ت- -ع- -ق -د ج -ول -ة ث -ال -ث -ة م -ن
ﬁادثات أأسشتانا برعاية روسشية تركية إأيرأنية ،بÚ
ألنظام ألسشوري وفصشائل أŸعارضشة ‘ وقت قريب
ل -ت -ث -ب -يت وق-ف إأطÓ-ق أل-ن-ار ألسش-اري ،م-ن-ذ ن-ه-اي-ة
ديسشم ÈأŸاضشي.
 ⁄ينجح دي ميسشتورأ ‘ عقد جلسشة تفاوضس
مباششرة وأحدة .و ⁄تلتق ألوفود وجها لوجه إأ’
ب -ا÷لسش -ة أ’ف-ت-ت-اح-ي-ة أل-ت-ي أق-تصش-رت ع-ل-ى ك-ل-م-ة
أألقاها دي ميسشتورأ ،وقال فيها إأنه ’ يتوقع خرقا
و’ معجزأت.

انششغال بالنتهاكات اŸغربية وتطلع لتقرير اŸصشÒ

ترامب يتهم أاوباما

@ واشس- -ن -ط -ن :أت- -ه- -م أل -رئ -يسس
أأ’مريكي دونالد ترأمب ،أأمسس ،إأدأرة ألرئيسس
ألسشابق أأوباما بالتجسشسس عليه ‘ مقره بـ»ترأمب تاور»
‘ نيويورك قبيل أ’نتخابات ألرئاسشية ،وتسشاءل ع Èحسشابه
ألششخصشي على توي Îقائا« :Óهل من ألقانو Êأأن يتنصشت
رئيسس على منافسشه ‘ سشباق أ’نتخابات ألرئاسشي؟

مباششرة مهام التحقيق
@ سسيول :أأعلن أ’دعاء ألعام بكوريا أ÷نوبية أأن فريقا
خ -اصش -ا ت-اب-ع-ا ل-ه سش-ي-ب-اشش-ر م-ه-ام أل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ قضش-ي-ة أت-ه-ام
ألرئيسشة بارك كون هيه وصشديقتها ،تششوي سشون ششيل ،وألتي
كان يتو’ها فريق أ’دعاء أŸسشتقل ألذي أأنهى فÎة ألتفويضس

ألتسشليح عن أ÷يشس ألليبي ألذي يتصشدى ◊ربه
ضش -د أإ’ره -اب وأل-ت-ط-رف وسش-ط ت-خ-اذل أÛت-م-ع
ألدو‹».
من جهته ،أأكد أŸتحدث باسشم قوأت أ÷يشس،
أأحمد أŸسشماري ،تدم Òأأك Ìمن  % 40من قوة
سشرأيا ألدفاع ألتي وصشفها ب ـ»أإ’رهابية وأŸرتبطة
بالقاعدة وأŸدعومة من حركات “رد تششادية».
ق- -ال أŸسش- -م- -اري ‘ م- -ع- -رضس ح -دي -ث -ه ع -ن
ت-ف-اصش-ي-ل أل-ع-م-ل-ي-ات أل-عسش-ك-ري-ة ‘ م-نطقة ألهÓل
ألنفطي ،خÓل مؤو“ر صشحفي ليل أ÷معة« :لدينا
معلومات مؤوكدة عن وصشول دعم من حركات “رد
تششادية Ÿنطقة ألقتال ،كما أأن لدينا أأربعة أأسشماء
من قادة ألقاعدة ألتحقت بالقتال حالياا».
ك - -م- -ا أأوضش- -ح أأن «أ’نسش- -ح- -اب م- -ن م- -ن- -ط- -ق- -ة
ألسش- -درة ج -اء ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى سش Ó-م -ة أŸنشش -آات
ألنفطية» ،مؤوكدأ ا أأن «قوة ميليششيات ألسشرأيا ‘
تهاوٍ وترأجع كب Òبسشبب قصشفها ،فيما ’ تزأل
ألقوأت على أأ’رضس تتعامل مع أŸيليششيات ‘ أأكÌ
من منطقة ،غرب ألهÓل ألنفطي».

يقÎب من السسيطرة
الكاملة على اŸوصسل

ا÷يشش العراقي يحششد
لسشتعادة حي اŸنصشور
تسش -ت -ع -د أل -ق -وأت أل -ع -رأق -ي -ة ’ق -ت-ح-ام ح-ي
أŸنصشور ،جنوب غربي مدينة أŸوصشل ،وألذي
يسشيطر عليه تنظيم ألدولة أإ’سشÓمية أ’رهابي،
بعد أسشتعادتها حي أ÷و’ن.
ووف -ق ب -ي -ان -ات عسش -ك -ري -ة“ ،ك -نت أل-ق-وأت
ألعرأقية من ألسشيطرة على حي وأدي حجر،
أ÷معة ‘ ،تقدم يسشمح لها بربط كل أŸناطق
ألتي سشيطرت عليها ‘ جنوب أŸدينة ،بدءأ من
نهر دجلة وأنتهاء بحي أŸأامون.
توأجه ألقوأت ألعرأقية صشعوبة ‘ ألتقدم
بالششطر ألغربي من أŸوصشل ‘ ظل هجمات
أ’ره -اب -ي Úوألسش -ي -ارأت أŸل -غ -وم -ة وأل-ق-ن-اصش-ة
وأل -ف-خ-اخ ،وه-و م-ا أسش-ت-دع-ى ت-دخ-ل أل-ت-ح-ال-ف
ألدو‹ بالقصشف أ÷وي.
سشيطر أ÷يشس ألعرأقي على ششرق أŸوصشل
‘ جانفي أŸاضشي بعد مئة يوم من ألقتال،
وشش- -ن ي -وم  19ف-ي-ف-ري أŸاضش-ي ه-ج-وم-ه ع-لى
أأ’حياء ألوأقعة غربي نهر دجلة.
فيما يتعلق بتدأعيات تلك أŸعارك على
أŸدني Úألعزل ،قالت أللجنة ألدولية للصشليب
أأ’حمر ،إأن عدد أŸدني Úألفارين من ألقتال ‘
أŸوصشل أرتفع بششكل كب Òمع أحتدأم أŸعارك
ب Úألقوأت ألعرأقية وب Úإأرهابيي تنظيم ألدولة
أإ’سشÓمية ،وإأن بعضشهم تعرضس Ÿوأد كيميائية
صشادرة عن ألدموي.Ú

بحث ›لسض الوزراء الصسحراوي برئاسسة
رئ- -يسس- -ة ا÷م- -ه- -وري- -ة الصس- -ح- -راوي -ة ،آاخ -ر
التطورات التي تعرفها القضسية الصسحراوية
على كافة اŸسستويات ،حسسبما أاوردته وكالة
لنباء الصسحراوية.
ا أ
ترأأسس ألرئيسس ألصشحرأوي ،أأ’م Úألعام ÷بهة
أل -ب-ول-يسش-اري-و إأب-رأه-ي-م غ-ا‹ ب-ب-ئ-ر ◊ل-و أÙررة،
أأمسس أأ’ول ،أجتماعا موسشعا ضشم ›لسس ألوزرأء
وأأعضشاء من أأ’مانة ألوطنية وأأركان جيشس ألتحرير
ألششعبي ألصشحرأوي.
أ’جتماع ألذي يتزأمن وأ’حتفال بالذكرى ألـ
 41لتأاسشيسس أأول حكومة صشحرأوية ‘  05مارسس
Ã 1976ن -ط -ق-ة ب-ئ-ر ◊ل-و أÙررة ،ت-ن-اول ضش-م-ن
جدول أأعماله آأخر ألتطورأت ألتي تعرفها ألقضشية
ألصشحرأوية على كافة أŸسشتويات.
ك -م -ا ب -حث أÛالسس مسش -أال -ة إأع-م-ار أأ’رأضش-ي
أÙررة من حيث ألتسشي Òوألهيكلة وألصشÓحيات،
إأضشافة إأ ¤عرضس مششروع وثيقة مقدمة من طرف
ألوزأرة ألوصشية تتعلق بأابرز أ’نششغا’ت أŸسشجلة
‘ بلديات أŸناطق أÙررة.

يششار إأ ¤أأن أأول حكومة صشحرأوية ” تششكيلها
ببئر ◊لو باأ’رأضشي ألصشحرأوية أÙررة ‘ 5
مارسس  1976وترأأسشها ﬁمد أأ’م Úأأحمد وضشمت
عددأ من ألوزأرأت أŸيدأنية“ ،اششيا مع ألظروف
وأŸت -ط -ل -ب -ات أŸل-ح-ة ل-ت-لك أŸرح-ل-ة أل-ت-ي ك-انت
طابعها أ◊رب وتدأعيات ألنزوح أ÷ماعي بسشبب
ألغزو أŸغربي.
عÈت أ◊كومة عن أنششغالها من أ’نتهاكات
أŸغربية مبدية أأم ‘ Óتقرير أŸصش Òوفق لوأئح
ألشش-رع-ي-ة أل-دول-ي-ة ،ب-اح-ث-ة ن-ح-و أسشتكمال ألسشيادة
على كامل ترأب أ÷مهورية ألصشحرأوية.
منذ ذلك أ◊ Úما فتئت ألدولة ألصشحرأوية
تسش -ت -ك -م -ل ب -ن -اء م -ؤوسشسش -ات -ه -ا ب -ث -ب -ات وب-ك-ف-اءأت
صشحرأوية.
ي--ع--د أج--ت--م-اع ›لسس أل-وزرأء ألصش-ح-رأوي
’ول من نوعه بعد ما
’رأضشي أÙررة ،أ أ
با أ
يعرف بأازمة ألكركرأت ،وألتي أأخذت أ◊يز
’ك Èمن جدول أأعمال أللقاء خاصشة ما تعلق
أ أ
ببحث ألسشبل أŸناسشبة للرد على أ’سشتفزأزأت
أŸغربية.

‘ تقريرها السسنوي 2016

واششنطن تنّدد بتقييد ا◊ريات ‘ األراضشي
الصشحراوية اÙتلة
لم-ري-ك-ي-ة ‘
أاوضس -حت ك -ت -اب-ة ال-دول-ة ا أ
ت -ق -ري -ره -ا السس -ن -وي ح -ول ‡ارسس -ة ح-ق-وق
النسس -ان ‘ ال -ع -ا ⁄أان السس -ل -ط -ات اŸغ -رب -ي -ة
اسس-ت-م-رت خÓ-ل  ‘ 2016ف -رضض ق-ي-ود ع-ل-ى
ا◊قوق اŸدنية والسسياسسية للصسحراوي‘ Ú
لراضسي اÙتلة.
ا أ
أأكدت كتابة ألدولة ‘ تقريرها إأ ¤أأن «أأهم
أŸششاكل ‘ ›ال حقوق أ’نسشان بإاقليم ألصشحرأء
ألغربية سشنة  2016كانت ألقيود أŸفروضشة من قبل
أ◊كومة أŸغربية على أ◊ريات أŸدنية وأ◊قوق
ألسش -ي -اسش -ي -ة ل -ل -م-دأف-ع Úع-ن أسش-ت-قÓ-ل ألصش-ح-رأء
ألغربية».
أأششار ألتقرير إأ ¤تزأيد أŸعامÓت غ Òأ’نسشانية
Œاه ألسش -ج -ن -اء ألصش -ح -رأوي .Úب -ح -يث أأك -دت ك-ت-اب-ة
ألدولة ،أسشتنادأ إأ ¤معاينات عدة مصشادر أأن سشوء
معاملة ألسشجناء ألصشحرأوي Úتوأصشل سشنة .2016
كما أأعربت كتابة ألدولة أأ’مريكية عن أسشتيائها
لكون «ظروف أ◊بسس أ’حتياطي تبعث على ألقلق
أل -ك -ب Òبسش -بب أك -ت-ظ-اظ ألسش-ج-ون و“دي-د فÎأت
أ’عتقال» ،مششÒة إأ ¤أأن ألسشلطة ألقضشائية «ألتي
أأضشعفها ألفسشاد وألتأاث Òأÿارجي عن ألقضشاء»
غ Òمسشتقلة ورفضشت للمتهم Úأ◊ق ‘ ﬁاكمة
علنية عادلة.
فخÓل سشنة  ،2016ظل ألتضشييق مفروضشا على
أŸن -ظ -م-ات أل-دول-ي-ة غ Òأ◊ك-وم-ي-ة و أ÷م-ع-ي-ات
أÙلية للدفاع عن حقوق أ’نسشان ‘ ،ح Úتوأصشل
ق- -وأت أأ’م -ن أŸغ -رب -ي -ة ‘ أن -ت -ه -اك -ات -ه -ا ‘ ظ -ل
ألÓعقاب أŸعّمم.
أأضشافت كتابة ألدولة أأن أŸنظمات ألدولية غÒ
أ◊كومية ظلت تتلقى تقارير حول سشوء أŸعاملة
أŸفروضشة على ألسشجناء ألصشحرأوي ،Úموضشحة أأن
÷نة حقوق أ’نسشان Ÿنظمة أأ’· أŸتحدة تظل

وألعكيدأت ‘ ألسشاحل أأ’Áن من أŸوصشل ششمال ألبÓد.

أŸمنوحة له.
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›لسض الوزراء الصسحراوي يبحث آاخر تطورات القضسية

األ· اŸتحدة تدعو الفرقاء الليبي Úإا ¤النخراط ‘ مسشار التسشوية السشياسشية

أŸسشلحة ألتي تششهدها منطقة ألهÓل ألنفطي،
م -ن -ذ صش -ب -اح أ÷م -ع-ة ،ن-اف-ي-ا صش-دور أأي «أأوأم-ر أأو
تعليمات من أأي نوع ،وأ’ي قوة كانت بالتحرك
ألعسشكري نحو أŸنطقة ألنفطية».
قال أÛلسس ‘ بيان له ،أأول أأمسس ،إأنه «لن
يقف مكتوف أأ’يدي إأذأ أسشتمر ألتصشعيد ‘ ألهÓل
أل- -ن -ف -ط -ي» ،مششÒأ إأ ¤أأن -ه «Áلك خ -ي -ارأت ل -ردع
أŸسشتهÎين».
ل -فت أل -ب -ي -ان إأ ¤وج-ود رأب-ط ب« Úأل-تصش-ع-ي-د
أل -عسش -ك -ري وأ÷ه -ود أŸب -ذول -ة دأخ-ل-ي-ا وخ-ارج-ي-ا
ل -ت-ح-ق-ي-ق مصش-ا◊ة وط-ن-ي-ة ل-ي-ب-ي-ة ل-ت-وح-ي-د ألصش-ف
وأجتياز ليبيا Ùنتها على عدة أأصشعدة» ،مؤوكدأ أأن
«أل -ن -ف -ط ه-و ث-روة ‡ل-وك-ة ل-ك-ل أل-ل-ي-ب-ي Úومصش-در
رزقهم ألوحيد».
وجه ›لسس ألنوأب ألليبي رسشالة عاجلة إأ¤
أأ’· أŸتحدة و ›لسس أأ’من قال فيها أأن ألهجوم
على موأقع ألنفط نفذته ميليششيات تابعة لتنظيم
«ألقاعدة» أإ’رهابي.
ك -م -ا أأدأن ألŸÈان أل -ه -ج -وم ،وح -م-ل ‘ ،ب-ي-ان
رسشمي له ،أŸسشؤوولية ل ـ»من وفر أŸأاوى وألدعم
أŸادي وألعسشكري من أأطرأف دأخلية ودول أأجنبية
ل- -ه- -ذه أ÷م- -اع- -ات أإ’ره -اب -ي -ة» ،وأصش -ف -اا أل -ع -م -ل
ب ـ»أ÷بان وهدفه زعزعة أأ’من وتعريضس أŸنششآات
ألنفطية ÿطر ألتدم.»Ò
ختم بيانه بالقول ،إأن «على دول ألعا ⁄وأأ’·
أŸتحدة أتخاذ موقف وأضشح من هذه أأ’عمال
أإ’ره -اب -ي -ة ك -م-ا ن-دع-و ›لسس أأ’م-ن ل-رف-ع ح-ظ-ر

ألعدد
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منششغلة بسشبب أللجوء أŸسشتمر إأ ¤ألتعذيب.
ما يزيد من خطورة ألوضشع هو وجود ﬁاكم
ترفضس أأ’مر بفحوصشات طبية لصشالح أأ’ششخاصس
أŸع -ذب ،Úوحسشب م -ن -ظ-م-ات غ Òح-ك-وم-ي-ة ،ف-إان
مسشتخدمي ألصشحة يقصشرون غالبا ‘ ألتزأماتهم
من خÓل رفضس فحصس هؤو’ء ألضشحايا.
ف -ف -ي ت-اري-خ  15أأف -ري-ل  ،2016ت -و‘ م -ن-اضش-ل
تنسشيقية ألبطال Úألصشحرأوي ،Úإأبرأهيم سشايكة،
Ãسشتششفى أأكادير بعد أأن تعرضس للتعذيب Ãركز
ألششرطة Ãدينة كلميم.
ذكرت منظمات دولية غ Òحكومية وجمعيات
صشحرأوية أأن ألسشلطات أŸغربية رفضشت معظم
شش -ك -اوى ألضش -ح -اي -ا وت -ع -ت-م-د ف-ق-ط ع-ل-ى أل-روأي-ة
أŸقدمة من قبل ألششرطة أŸغربية.
حسشب كتابة ألدولة ،فإان ألتوقيف ألتعسشفي زأد
سشنة  ،2016مششÒة ‘ نفسس ألسشياق إأ ¤ألعديد من
حا’ت ألتوقيف وسشط أŸتظاهرين ألصشحرأوي.Ú
’ ت -زأل أ◊ك -وم -ة أŸغ -رب-ي-ة ت-ن-ك-ر وج-ود سش-ج-ن-اء
سشياسشي ،Úإأذ يطبق على أŸناضشل ÚألصشحرأويÚ
أŸع -ت -ق -ل Úق -ان -ون أل -ع -ق -وب -ات ‘ ح Úت -ع-تÈه-م
أŸنظمات غ Òأ◊كومية سشجناء سشياسشيÃ Úن
ف-ي-ه-م أأول-ئك أل-ذي-ن أع-ت-ق-ل-وأ ‘ إأط-ار م-ظ-اه-رأت
إأكد Ëأأزيك.
من جهة أأخرى ،أأدأنت كتابة ألدولة أأ’مريكية
ألقيود أŸفروضشة على ألصشحافة و حرية ألتعب‘ Ò
أأ’رأضش- -ي ألصش- -ح -رأوي -ة أÙت -ل -ة ،ح -يث ت -ع -رضس
صش-ح-اف-ي-ون إأ ¤أل-تضش-ي-ي-ق وأل-ط-رد وح-ت-ى ألسش-ج-ن
بسشبب دفاعهم عن نظرة ﬂتلفة للموقف ألرسشمي
أŸغربي بششأان وضشع ألصشحرأء ألغربية.
قالت كتابة ألدولة أأ’مريكية ‘ تقريرها أأن
«ألقيود أ◊كومية تظل عرأقيل جدية أأمام تطور
صشحافة حرة ومسشتقلة وﬂتصشة ‘ ألتحريات».

اŸعاملة باŸثل

 20غارة جديدة

وفاة رئيسش هايتي السشابق

@ صسنعاء :ذكرت مصشادر عسشكرية Áنية أأن مقاتÓت
ألتحالف ألعربي لدعم ألششرعية ششنت  20غارة على موأقع
وŒمعات عناصشر أ◊وثي ‘ مديرية موزع ومعسشكر خال
ومناطق أأخرى غربي ﬁافظة تعز وأأسشفرت عن سشقوط قتلى
وجرحى ‘ صشفوف أŸسشلح.Ú

@ هايتي :تو‘ رئيسس هايتي ألسشابق رينيه بريفال (74
عاما) ،أأمسس أأ’ول ،بعد أأن سشقط مغششيا عليه ‘ منزله و⁄
ُيعلن سشبب وفاة بريفال ،وقالت ششقيقته ماري -كلود كالف،Ú
إأن تششريح أ÷ثة سشيحدد سشبب ألوفاة.

@ ب -روكسس-ل :دعت ›م- - -وع - -ة م - -ن أأعضش - -اء ألŸÈان
أأ’وروبي أŸفوضشية أأ’وروبية لتطبيق تأاششÒة ألدخول على
أŸوأط -ن Úأأ’م -ري -ك -ي Úأل -ذي -ن ي-زورون أأوروب-ا ،ب-ع-د ف-رضس
وأششنطن تأاششÒة ألدخول Ÿوأطني خمسشة من ألدول أأ’عضشاء
‘ أ’–اد أأ’وروبي.

إاعدام  15ششخصشا

اختبار ناجح

@ عمان :نفذ أأ’ردن ،فجر أأمسس ،أأحكام إأعدأم ششنقا
بحق  15ششخصشا أأدينوأ بارتكاب «جرأئم إأرهابية» ،وهي أŸرة
أأ’و ¤ألتي يتم فيها إأعدأم هذأ ألعدد من أÙكوم Úدفعة
وأحدة ،منذ عام .2006

@ طهران :أختÈت إأيرأن ،أأمسس ،منظومة ألدفاع أ÷وي
أل-روسش-ي-ة «إأسس »300-ب -ن -ج -اح ‘ إأط -ار م -ن -اورأت «دم -اون-د»
أŸقامة ‘ منطقة سشمنان ،وجرت ألعملية بحضشور عدد من
أŸسشؤوول Úألعسشكري Úوأ◊كومي.Ú

مقتل  16إارهابيا
@ بغداد :أأعلنت قوأت أأ’من ألعرأقية مقتل  16عنصشرأ
م -ن ت -ن -ظ -ي-م م-ايسش-م-ى دأعشس أإ’ره-اب-ي وت-دم 9 Òسشيارأت
مفخخة وإأسشقاط طائرة مسشÒة Ãناطق ألدوأسشة وألدندأن

اشصراف :سصعيد بن عياد

لحد  0٥مارسس  20١٧م الموافق لـ  0٦جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ العدد ١٧2٧٦
ا أ
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سسعر برميل إلنفط يرتفع ›ددإ
’سشبوع ارتفاعا طفيفا ،حيث جرت تسشوية خام القياسض العاŸي
سشجلت أاسشعار النفط نهاية ا أ
«مزيج برنت» يوم ا÷معة على ارتفاع قدره  82سشنتا أاو  1,5باŸائة إا 55,90 ¤دو’را للÈميل
’جلة ÿام
معوضشا بعضض خسشائر يوم اÿميسض ‘ ح - Úكما أاوردت «واج» ارتفعت العقود ا آ
’غÓق السشابق إا53,33 ¤
’مريكي  72سشنتا أاو  1,5باŸائة عن ا إ
غرب تكسشاسض الوسشيط ا أ
دو’را للÈميل .ويتحرك اÿامان ‘ نطاق ضشيق منذ بداية هذا العام ،حيث بلغ اÿام
’مريكي مسشتوى ذروة عند  55,24دو’را للÈميل ‘ أاول أايام التداول ‘ .2017
اأ

الثÓثية 20تبحث ملّفات التّنمية اŸسصتدامة

تقييم إإ‚از إلنّموذج
إ÷ـ ـ ـديـ ـ ـد للنمـ ـ ـ ـ ـو
و–ديد دقيق لآلفاق
سصعدان شصبايكي:

–سس Úمؤوشّسـ ـ ـرإت
مناخ إ’سستثمار للّرفع
م ـ ـن رأإسس إ Ÿـ ـ ـ ـ ـال
إÙلـ ـي وإأ’جنب ـ ـي

عمار طاكجوت :

صصا Ëمصصطفى :

’ Áكن بناء إقتصساد توسسي ـ ـ ـع نط ـ ـ ـاق
فـ ـي وق ـت قصس ـ ـ ـ ـ ـ Òمنـ ـ ـع إسستـ ـ ـ ـÒإد
وإÿطـوة إأ’ول ـ ـى تبدأإ ك ـ ـافة إŸنتجـ ـات
بتنظيم إŸؤوسّسسسة إŸصسنع ـة ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـا

كلمة العدد

تعزيز إلثّقة...
سصعيد بن عياد
يلتقي الششركاء ا’قتصشاديون وا’جتماعيون ‘ موعد جديد غدا Ãناسشبة
انعقاد الثÓثية الـ  20بعنابة لتجديد ا’لتزام بقاعدة ا◊وار والتششاور ،حرصشا
على Œسشيد أاهداف النمو ‘ ظّل الوضشعية اŸالية الصشعبة التي تتطلب
مضشاعفة ا÷هود وترقية اأ’داء لتوف ÒاŸوارد اŸتاحة وفقا ÿيار ترششيد
النفقات اŸالية التي توجه إا ¤قطاعات منتجة للÌوة وكم هي عديدة ‘
بÓدنا ،خاصشة ‘ الهضشاب العليا وا÷نوب حيث بدأات تÈز اسشتثمارات تعّزز
الثقة ‘ القدرات اÙلية اŸفتوحة على ششراكة ذكية.
وحتى إان كانت اŸؤوششرات الراهنة  -منذ أان دخل سشعر برميل النفط مرحلة
الÎاجع ‘ منتصشف سشنة  ’ - 2014تزال هششة وتسشتدعي ا◊يطة وا◊ذر،
فإان ا◊صشيلة ا’قتصشادية بكافة جوانبها اŸالية واإ’نتاجية وا’سشتثمارية

مقبولة وتششجع على مواصشلة مسشار بناء خيار التحرر من التبعية للمحروقات
من خÓل بناء اقتصشاد إانتاجي ومتنوع تكون اŸؤوسشسشة ا’قتصشادية قلبه
النابضض.
إان اأ’زمة البÎولية التي م ّسشت الكث Òمن البلدان وضشعت اŸؤوسشسشة ا÷زائرية
‘ كل القطاعات أامام –ّد مصشÒي Áكن رفعه باŸثابرة ‘ العمل على كافة
اŸسشتويات من الورششة إا ¤اŸصشنع ،مرورا باإ’دارة ذات الصشلة ‘ ،ظلّ حماية
ا’سشتقرار وتنمية ا◊وار ا’جتماعي الذي يبّدد اÓÿفات ويسشاعد على
إايجاد ا◊لول الواقعية Ãا يحمي مكاسشب عامل الششغل ويرافق مسشار النمو.
“ت تسشوية بالقوان Úوالتنظيمات العديد من اŸلفات مثل العقار
لقد ّ
الصشناعي الذي حسشمت ا◊كومة أامره بتكليف السشلطات العمومية اıتصشة
بتششخيصض الوضشعية اŸيدانية واسشÎجاع الفضشاءات غ ÒاŸسشتغلة لفائدة
متعامل Úلديهم مششاريع حقيقة وذات جدوى وينبغي مواصشلة العملية بوتÒة
أاسش-رع وضش-م-ن ق-واع-د الشش-ف-اف-ي-ة إ’ع-ط-ائ-ه-ا ال-ب-ع-د ا’ق-تصشادي انسشجاما مع
أاه -داف ال -ن -م -وذج ا÷دي-د ل-ل-ن-م-و .وي-ج-د ه-ذا ال-ت-وج-ه صش-دى ل-دى الشش-رك-اء
اأ’جانب وهيئات دولية مثل صشندوق النقد الدو‹ الذي يقوم خÈاءه ،مع
السشلطات ا÷زائريةÃ ،عاينة الوضشعية الراهنة والسشياسشات اŸنتهجة لتنششيط
النمو .علما أان «اأ’فامي» يتوّقع تسشجيل انتعاشض بداية من سشنة  ،2021بإا‚از
معدل  3,4من اŸائة مقابل  2,9من اŸائة متوقعة ‘  2017و.2016 ‘ 3,6

و–ّققت بالفعل نتائج ملموسشة من خÓل اعتماد إاجراءات ا◊ّد من
ا’سشتÒاد وتششجيع التصشدير الذي يبقى اıرج الوحيد واأ’مثل للمؤوسشسشة
ا÷زائرية ‘ قطاعات بدأات تفرضض وجودها ‘ السشوق مثل الصشناعات
اıتلفة والفÓحة ‘ ،انتظار نهضشة سشريعة لقطاع السشياحة الذي ’يزال
متأاخرا عن ركب النمو ،رغم توفره على سشوق جذابة ومناخ مÓئم وتنافسشي
مقارنة بوجهات إاقليمية ودولية من نفسض اÿصشوصشيات من حيث اŸؤوهÓت
والقدرات والتطلعات ،التي ’ ينبغي أان –دها ‡ارسشات أاو عراقيل سشتؤوول
إا ¤الزوال حتما ،خاصشة بإادخال وتعميم تكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصشال
ا÷ديدة.
وينبغي ‘ كل هذا ،أان يلعب القطاع الوطني اÿاصض ،كمكمل للقطاع العام،
دورا ري-ادي-ا ب-ان-خ-راط اŸت-ع-ام-ل Úورج-ال اأ’ع-م-ال ا◊ق-ي-ق-ي ‘ Úع-م-ل-ي-ات
اسشتثمارية منتجة للÌوة ضشمن مششاريع Ãختلف اأ’ششكال والصشيغ Ãا فيها
تلك التي تدرج الرأاسشمال اأ’جنبي Œسشيد التحول ا’قتصشادي .علما أان عدة
مبادرات –ّققت ‘ هذا اÛال دون أان تتأاثر بالضشوابط القانونية مثل
قاعدة  49/51التي ينبغي التأاكيد على أانها صشمام أامان ‘ وجه أاي تÓعب
ﬁتمل ،مثلما حصشل ‘ Œارب سشابقة ،وبالتا‹ ’ تعرقل ا’سشتثمار ا◊قيقي
اŸنسشجم مع توجهات السشوق ا÷زائرية التي ،رغم بعضض النقائصض التي Œري
معا÷تها“ ،لك مؤوهÓت تنافسشية وفرصض ‚اح أاكيدة.
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’سصبوعي
التحليل ا أ

الثÓثية  20تبحث ملّفات الّتنمية اŸسصتدامة

تشصّكل قّمة الثÓثية اŸقّرر عقدها غدا ،أابرز اÙطّات ا’قتصصادية الهامة ،التي سصوف يعكف فيها الشصركاء ا’قتصصاديون وا’جتماعيون وكذا ا◊كومة
’داء ا’قتصصادي ،وبحث سصبل وميكانزمات تفعيل وتÒة النمو واّتخاذ قرارات جريئة من شصأانها أان تفضصي إا ¤الّديناميكية اŸسصتدامة ،على
على تقييم ا أ
’نتاجية ،مع تنويع النسصيج اŸؤوسصسصاتي وتكثيف منظومته .ويتوّقع عمار طاكجوت ،القيادي ‘ ا’–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
’لة ا إ
مسصتوى أاداء ا آ
’م Úالعام لفدرالية عمال النّسصيج وا÷لود ،أان يتم تقييم أاهم ا’جتماعات الثÓثية الفارطة ،خاصصة ذات البعد ا’قتصصادي وفتح نقاشص مسصتفيضص
وا أ
جل ‘ إانعاشص ا’قتصصاد الوطني ،والوقوف على مدى Œسصيد الّنموذج ا’قتصصادي ا÷زائري ،إا¤
حول ا آ
’ليات واŸيكانزمات التي من شصأانها أان تسصاهم بل وتع ّ
جانب تناول ملف القدرة الشّصرائية.
فضصيلة بودريشص
ج -دأ..ع -ل -ى أع -ت -ب -ار أّن أ◊صص -ي -ل -ة تسص -اع -د ك -ثÒأ ‘ سص-د
ألنقائصش ومعا÷ة أي مشصاكل تطرح .وخلصش طاكجوت إأ¤
دون شصك فإاّن أجتماع ألقّمة ألثÓثية ألـ  ،20سصوف يوضّصح
ألقول ‘ هذأ أŸقام ،يجب ألتأاكد من أنّ أقتصصادنا بالفعل
م -ع -ا ⁄خ -ارط -ة أل -ط-ري-ق Ÿوأصص-ل-ة ت-ع-ب-ي-د مسص-ار أل-ت-ن-م-ي-ة
بدأت تظهر عليه مÓمح أإلنعاشش ،حتى نطمأان ونوأصصل
ألق-تصص-ادي-ة ،ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى أل-ن-م-وذج ألق-تصص-ادي ل-لنمو،
”
بنفسش ألوتÒة وأألدأء ول نسصتبدل أŸيكانزمات ألتي ّ
أل- -ذي سص -وف ي -ت -م تشص -ري -ح ف -ع -ال -ي -ت -ه ،وي -ب -دو أّن ألشص -ريك
إأرسصائها ..و‘ رّده على سصؤوأل يتضصّمن طبيعة ركائز ألنمو،
ألجتماعي جد مهتم بإادرأج ضصمن أجندة أألعمال ،ملف
ÓقÓع ألقتصصادي ،أشصار عمار
ألتي من ألضصروري توفرها ل إ
ألقدرة ألشّصرأئية على ضصوء قانون أŸالية  ،2017وأّكد عمار
طاكجوت أألم Úألعام لفدرألية عمال ألنسصيج وأ÷لود ،أنه
طاكجوت ألقيادي ‘ أŸركزية ألنقابية ‘ تصصريح خ ّصش به
ل Áكن بناء أقتصصاد ‘ وقت قصص ،Òوأÿطوة أألو ¤حسصب
«ألشص -عب» ب-خصص-وصش أه-م أŸل-ف-ات أل-ت-ي –ظ-ى ب-ال-ن-ق-اشش
ت -ق -دي -ره ت -ت -م -ث -ل ‘ ت -ن -ظ-ي-م أŸؤوسصسص-ة ألق-تصص-ادي-ة ،ك-ون
خÓل ألقمة ألـ  20لجتماع ألثÓثية أŸقرر عقده ‘ ولية
أŸؤوسصسصة ألعمومية أليوم –تاج إأ‚ ¤اعة أك ،Èوحتى
ع -ن -اب -ة ،أّن -ه م -ن أŸن -ت -ظ-ر أن Œرى ح-وصص-ل-ة شص-ام-ل-ة ع-ن
أŸؤوسصسصة أÿاصصة يتطلب منها فعالية أك Èوتكثيف عددها،
أجتماعات ألثÓثية ألفارطة ،أي تقييم دقيق ألهم ألثÓثيات
على أعتبار أننا أليوم ‘ حاجة إأ ¤ما ل يقل عن 2مليون
ذأت ألبعد ألقتصصادي ،إأ ¤جانب أنّ طاولة ألّنقاشش سصيثار
مؤوسصسصة أقتصصادية صصغÒة ومتوسصطة ،علما أن عددها أليوم
فيها مدى Œسصيد ألنموذج ألقتصصادي أ÷ديد وأ◊ديث
ل يتجاوز  600ألف مؤوسصسصة
سصيتعّمق حول أبرز وأهم أŸيكانزمات وأآلليات ألتي من
خ - - -اصص- - -ة ،و–ت- - -اج ه- - -ذه
شصأان ألتعويل عليها ‘ إأنعاشش ألقتصصاد ألوطني.
أŸؤوسصسص- -ات إأ ¤أل- -ع- -ن- -اي -ة
تضص - -م - -ن- -ه- -ا ق- -ان- -ون
أل -ك -اف -ي -ة ،م -قÎح -ا إأنشص-اء
أŸال -ي -ة ل -ع -ام ،2017
أ–ادأت مهنية تنضصم إأليها
وأن - -ع - -ك- -اسص- -ه ع- -ل- -ى
أŸؤوسصسص- -ات م- -ث- -ل أل- -ب -ن -اء
أŸسص -ت -وى أŸع -يشص-ي
وألبÓسصتيك..و..و..حتى
قال طاكجوت أّن مسصأالة تطه ÒأÙيط ألقتصصادي وملف ل- -ل- -ع- -ائ Ó-ت خ -اصص -ة
يتسصّنى إأحصصائها وتصصنيفها
ألسص -ت -ث-م-ار وأل-ت-م-ك Úم-ن أل-ع-ق-ار ألصص-ن-اع-ي ،سص-وف ت-ك-ون أل-ط-ب-ق-ة أŸت-وسص-طة،
ع- - -ل- - -ى ضص- - -وء أل- - -نشص- - -اط،
حاضصرة بقوة ‘ أجتماع ألثÓثية ،سصوأء على صصعيد ألتقييم ح-يث ق-ال ط-اك-جوت
وأل- -وق -وف ع -ل -ى أي ن -قصش
أو إأم -ك -ان -ي-ة إأرسص-اء إأج-رأءأت أل-تسص-ه-ي-ل ،ح-ت-ى ت-ك-ون م-رن-ة ب- - -ه - -ذأ أÿصص - -وصش:
مسص - -ج- -ل وت- -ك- -ون Ãث- -اب- -ة
ومتاحة وقابلة للÎقية ،ويضصاف إأ ¤كل ذلك ألتطرق إأ..« ¤من أŸفروضش أن
خ - -ارط - -ة ل - -ل - -م - -ؤوسصسص - -ات
مسص -أال -ة ع-م-ل-ي-ة ألشص-رأك-ة ب Úأل-ق-ط-اع أإلن-ت-اج-ي أل-ع-م-وم-ي ي -ف-ت-ح أل-ن-ق-اشش ح-ول
ألق-تصص-ادي-ة تسص-ه-ل ع-م-ل-ية
وأÿاصش ،ألتي ”ّ ألتفاق عليها من قبل وأعلن عنها ‘ م- -دى ت- -أاّث -ر أل -ق -درة
توجيه ألسصتثمار .ومن بÚ
ألعديد من أللقاءأت أŸهمة من بينها أجتماعات ثÓثية ألشص- -رأئ -ي -ة وم -ا ه -ي
أل -ت -ح -ف -ظ-ات أل-ت-ي آأث-اره-ا
سصابقة..هل فع Óعرفت ألّتجسصيد..؟ وكم عدد أŸؤوسّصسصات ألنعكاسصات أŸسصجّلة..إأّنها أمور ضصرورية تسصتحق ألنقاشش
ت- -اك- -ج- -وت صص- -ع- -وب- -ة وت- -عّ- -ذر حصص- -ول أل -دي -وأن أل -وط -ن -ي
ألتي أنشصأات شصرأكة مع نظÒتها من ألقطاع ألعمومي أو ‘ أŸرحلة أ◊الية.»..
أÿاصش؟ وه- -ل ت- -وج- -د ‘ أألف- -ق مشص- -اري- -ع ل- -لشص -رأك -ة بÚ
Óحصص -ائ -ي -ات أ◊صص -ول ع -ل -ى م -ع -ل -وم -ات ع-ن أŸؤوسصسص-ة
ل -إ
ألقطاع..Ú؟
أÿاصص- - -ة ،ألن- - -ه ب- - -دون إأحصص- - -ائ- - -ي- - -ات ل - -ن ي - -تسص - -ن - -ى
ولعل من أŸلّفات ألتي يتطلع ألشصريك ألجتماعي لفتحها
ألتخطيط..وقال يجب أن تسصهل مهمة أ◊صصول على
على طاولة ألّنقاشش ،ذكر عمار طاكجوت ضصرورة تقييم وإأن كان جدول أعمال ألقمة ألـ  20لجتماع ألثÓثية ،لن أŸعلومة من دأخل أŸؤوسصسصة أÿاصصة ،ألن هذأ من شصأانه
ّ
م -ي -ك-ان-زم-ات أل-تشص-غ-ي-ل وك-ل م-ا أنشص-أات-ه وك-الت «أألنسص-اج» يخلو من ألوقوف على مدى Œسصيد ألنموذج ألقتصصادي أن يقلصش من حدة ألبÒوقرأطية ،ألتي Áكن أن تظهر
و»أألنام» و»ألكناك» من مناصصب شصغل جديدة ،وما قدمته أ÷ديد ،وطرح ألعديد من أŸلفات ألقتصصادية أŸهمة مثل حيث ينتشصر سصوء ألتنظيم .إأذأ أجتماع ألقمة ألثÓثية ألـ
ل-ل-ج-ب-ه-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة م-ن خÓ-ل مسص-اه-م-تها ‘ أمتصصاصش ألسص -ت -ث -م -ار وأل -ع -ق-ار ألصص-ن-اع-ي..أغ-ت-ن-م ع-م-ار ط-اك-ج-وت  20يشصّكل منعرجا حقيقيا للتقييم ،و–ديد أمثل لÓأفق
أل -ب -ط -ال-ة ،وب-اإلضص-اف-ة إأ ¤ح-ج-م م-ن-اصصب ألشص-غ-ل أل-دأئ-م-ة ألفرصصة ليدعو إأ ¤ضصرورة فتح ألنقاشش من أجل بلورة رؤوية ألقتصصادية ألتي سصطّرتها أ÷زأئر ،بهدف بلوغ وتÒة
أŸسصجّلة وحتى عدد مناصصب ألشّصغل ألهشّصة ألتي أسصتحدثت ،أقتصصادية دقيقة ،وألتأاكد من حقيقة وضصع ألقتصصاد ألوطني أعلى من ألنمو ويبحث شصركاء ألثÓثية ‘ هذأ أŸنعرج
على أعتبار أّن ألتّقييم من شصأانه أن يسصمح بفرصصة أŸرأجعة ‘ سصكة ألنمو ،حتى يتسصنّى له ألنتعاشش أ◊قيقي ‘ مرحلة أل -ه -ام ع-ن أألسص-ال-يب أألق-ل ك-ل-ف-ة إل‚از أه-دأف أل-ن-م-و
وألتفعيل وإأدخال ألتحسصينات ألتي تفضصي إأ ¤أدأء أفضصل .قصصÒة أو متوسصطة وحتى يتحرر من ألتبعية ألنفطية ول أŸسص -ط -رة ،وŒسص -ي -د أÿي -ار ألسصÎأت -ي -ج -ي ب-ت-خ-ل-يصش
ألقتصصادي وأŸؤوسصسصة أإلنتاجية وألسصتثمار من ألتبعية
وع -ل -ى صص -ع -ي-د آأخ-ر ت-ن-ت-ظ-ر ألّ-ن-ق-اب-ة ت-ن-اول مسص-أال-ة أإلدأرة يبقى مهددأ بأاي أزمة.
أŸرك -زي -ة وع Ó-ق-ت-ه-ا ب-اŸؤوسصسص-ة ألق-تصص-ادي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ،ويعتقد ألقيادي ‘ أل–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úأن أŸباشصرة Ÿوأرد ألنفط ،ألتي بدأت تÎأجع ولعل فعالية
وألوقوف على ما أسصماه بالضصغط أإلدأري..متسصائ Óينبغي ألوقوف على حصصيلة حقيقية تعكسش أألدأء ألقتصصادي ‘ ألنموذج ألقتصصادي أ÷ديد للنمو ،ألذي أعتمد على
معرفة إأذأ – ّسصنت ألعÓقة ب Úأإلدأرة أŸركزية وأŸؤوسصسصة ألوأقع ،بات حتمية ل مفر منها ،إأ ¤جانب ألتأاكد من دعم أإلنتاج ودعم أŸؤوسصسصة ‘ ظل ترشصيد ألنفقات و
أإلنتاجية ،إأ ¤جانب –ديد مدى تسصجيل ثقل بÒوقرأطي ترجمة أآلليات على أرضش ألوأقع  ،أو مازألت غ Òكافية –ف-ي-ز ألسص-ت-ث-م-ار وت-ن-وي-ع ألق-تصص-اد ،سص-ي-تصص-در ملفات
ع -ل -ى أŸؤوسصسص -ة ألصص -غÒة وأŸت -وسص-ط-ة؟ وي-ت-طّ-ل-ع ألّشص-ريك ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-دي-ن-ام-ك-ي-ة أŸنشص-ودة ،وي-نبغي أضصاف طاكجوت أل-ن-ق-اشش ،ك-ون أŸرح-ل-ة أل-رأه-ن-ة ت-ت-ط-لب –دي-د م-عا⁄
ألجتماعي ‘ هذأ أللّقاء أŸهم نحو إأثارة ملف أجتماعي يقول ‘ نفسش أŸقام أن معرفة ..هل فع Óهناك أتصصال أقتصصاد وطني قوي ،لذأ ينبغي تقييم أإلجرأءأت ألتي
ج-وه-ري ،ي-ت-مّ-ث-ل ‘ م-دى ت-أاث-ر أل-ق-درة ألشص-رأئ-ي-ة ل-ل-ج-ب-هة فعلي حول ألدينامكية وسصط أ÷بهة ألجتماعية ،أم أن أتخذتها أ◊كومة ،لبلوغ أعلى سصقف من ألنمو ألقوي
ألجتماعية ،ومدى تأاثر ألعمال بالرسصوم وألزيادأت ألتي ع -م -ل -ي -ة أل -ت -ن -م -ي -ة ‘ ح -اج -ة إأ ¤ق -رأرأت ج -دي -دة؟ م-ه-م خارج قطاع أÙروقات.

تطلّع الشّسريك ا’جتماعي Ÿناقشسة ملف
القدرة الشّسرائية

«’ Áكن بناء اقتصساد ‘ وقت
قصس ـ ـ ـ Òواÿطـ ـ ـ ـ ـوة اأ’و¤
تبدأا بتنظيم اŸؤوسّسسسة»

صصفقات العمومية يؤوّكد من سصكيكدة:
مدير صصندوق ضصمان ال ّ

اسستقرار الوضسعية اŸالية وقدرة على ال ّضسمان ÿمسس سسنوات مقبلة
أّكد أŸدير ألعام لصصندوق ضصمان ألصصفقات ألعمومية أعمر
آأيت ألعربي ‘ تصصريح ÷ريدة «ألشصعب» ،على هامشش أليوم
ألدرأسصي حول «مهام صصندوق ألضصمان أÿاصش بالصصفقات
ألعمومية وشصرح ألتنظيمات أŸعمول بها» ،نظّم من طرف
غرفة ألتجارة وألصصناعة ألصصفصصاف سصكيكدة« ،أسصتقرأر
ألوضصعية أŸالية ،وقدرة ألصصندوق على كفالة ألصصفقات
ألعمومية دون أشصكال ما‹ لنحو  05سصنوأت مقبلة» .كما
أف -اد ب -اŸق -اب -ل «أّن ق -ي -م -ة أل-ك-ف-ال-ة أل-ت-ي ق-دمت كضص-م-ان
للصصفقات ألعمومية خÓل ألسصنوأت أÿمسش أألخÒة تقّدر بـ
 80مليار دينار» ،موضّصحا أّن أل ّصصندوق «‚ح ‘ –صصيل
جميع مسصتحقاته تقريبا و ⁄يبق منها سصوى ما نسصبته 0 . 5
باŸائة» .وأشصار إأ ¤أّن ألصصندوق Áنح للمقاول ‘ حالة
عدم ألقدرة على إأ‚از ألصصفقة تسصبيقات أولية مقابل رهن
أحÎأزي وت- -ق- -د Ëحصص- -ي- -ل- -ة أإل‚از ‡ضص -ي -ة م -ن ط -رف
أŸصصلحة أŸتعاقدةÁ ،كن أن تصصل إأ ¤ما ب 30 Úإأ70 ¤
باŸائة وأ◊د أألقصصى من حصصيلة أألشصغال» .وأوضصح آأيت
ألعربي عمر «أّن أل ّصصندوق يقوم Ãرأفقة وتقد Ëخدمات

متنّوعة لكل أŸؤوسّصسصات أ◊اصصلة على ألصصفقات ألعمومية،
مشصÒأ إأ ¤أنّ هذه أŸرأفقة تتم ع Èمنح ألكفالت أŸالية
وأل ّضص -م -ان -ات ل -ل -م -ؤوسّص -سص-ات أŸت-ع-اق-دة ل-ف-ائ-دة أل-ب-ن-وك أو
مؤوسّصسصات أخرى ،وأضصاف «ومرأفقة أل ّصصندوق للمؤوسّصسصات
لن يكون إأّل وفق شصروط ﬁددة من بينها أن تكون ألوثيقة
أألسصاسصية ألتي يتضصّمنها ملف أŸرأفقة هي ألصصفقة نفسصها
ألتي وجب أن –مل تأاشصÒة ألّلجان أÿاصصة بالّرقابة وكذأ
أŸرأقب أŸا‹» .ف- -ي- -ع- -ت Èصص- -ن- -دوق حسصب آأيت أل -ع -رب -ي
«ضصمان أل ّصصفقات ألعمومية أدأة تطبيق لسصياسصة ألدولة.
تتمثل مهامه ‘ تأام Úألتوأزن ب Úألتطور أŸيدأ ÊوأŸا‹
للمشصاريع أÿاصصة بالتجهيزأت ألعمومية ،وهذأ ع Èمنح
أل ّضص -م -ان -ات أو أل -ك-ف-الت ب-ك-ل أشص-ك-ال-ه-ا م-ن أج-ل تسص-ه-ي-ل
أإل‚از أŸا‹ ل-لصص-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ،م-رأف-قة أŸؤوسصسصات
أÿاضصعة للقانون أ÷زأئري طوأل فÎة مشصاركتها ‘ إأ‚از
ألطلبية ألعمومية ،وهذأ أنطÓقا من ألتعب Òعن رغبتها ‘
إأ‚از أŸشص -روع إأ ¤غ -اي -ة –ري -ر ألضص -م -ان أو أل -ك -ف -ال -ة»،
وأŸزأيا أŸقّدمة أضصاف ذأت أŸسصؤوول «تسصعÒة تفضصيلية،

د  -سصعدان شصبايكي رئيسص جمعية ا’قتصصادّيÚ
ا÷زائرّي Úلـ «الشصعب ا’قتصصادي»

الثÓثية إاطـ ـار للتّشساور
ب Úالشّسركـ ـ ـاء ولي ـسست
فضساء ’ّتخاذ القرارات

يشصخّصص الدكتور شصبايكي سصعدان رئيسص ا÷معية الوطنية لÓقتصصادي Úا÷زائري Úأابرز
معا ⁄الوضصعية الراهنة اŸتّسصمة بالصصعوبة عشصية انعقاد الثÓثية اŸقررة بعنابة غدا،
ويقف ‘ قراءة معّمقة عند بعضص اŸلفات الشصائكة التي تلقي بظÓلها على موعد  6مارسص
م-ث-ل ق-ان-ون ال-ت-ق-اع-د اŸث Òل-ل-ج-دل ،واŸؤوشص-رات اŸال-ي-ة ال-ت-ي ت-طلق إاشصارة حمراء ،ومسصأالة
الدعم اŸا‹ اŸوجه للتحويÓت ا’جتماعية وكذا عنصصر يشصكل خطورة يتمثل ‘ التضصخم
’سص -ع -ار و–دي –ج -ي -م ا’سص-تÒاد ،إا ¤ج-انب إادراج ال-ع-م-ل ب-ن-ظ-ام ال-ف-وت-رة ‘
وارت -ف -اع ا أ
’ه-داف اŸت-وّخ-اة م-ن ال-ن-م-وذج ا’ق-تصص-ادي للنمو اŸعلن ‘
ال-نشص-اط ال-فÓ-ح-ي .ك-م-ا ي-حّ-دد ا أ
ثÓثية بسصكرة ،مؤوكدا أاهمية تعزيز الثقة ب Úالشصركاء لتجاوز اŸرحلة فيدعو إا ¤تنمية
–سص Úم-ؤوشص-رات م-ن-اخ ا’سص-ت-ث-م-ار ل-ل-رف-ع م-ن درج-ة ا÷اذب-ي-ة ا’سص-ت-ث-م-ارية ،معرجا على
اŸنظومة اŸصصرفية التي ’ تزال دون اŸطلوب بالنظر للدور اŸنتظر منها .وفيما يلي ا◊وار
كام.Ó
اجرى ا◊وار:سصعيد بن عياد
ألجتماعي ولكنها ل تصصل مباشصرة إأ ¤أŸعنيÚ
بل يسصتفاد منها أ÷ميع ،وإأنه لبد من إأيجاد
❊ الشص-عب ا’ق-تصص-ادي :ت-ن-ع-ق-د ال-ثÓثية ‘
م -ي -ك -ان -ي -زم -ات ج -دي -دة إليصص -ال أل-دع-م إأ ¤م-ن
ظل وضصعية صصعبة اقتصصاديا وماليا ،ما هي
يسصتحقه فقط ،وسصÎفضش أ◊كومة أي نقاشش ‘
أابرز معاŸها؟
هذه ألقضصية باعتبارها مكسصبا أجتماعيا ل ترأجع
❊❊ الدكتور شصبايكي سصعدان :بالرغم من أن
عنه على أألقل ‘ أŸدي Úألقصص ÒوأŸتوسصط،
جدول أعمال ألثÓثية ل يعلن عادة ألنها فضصاء
وإأن كنا نرى بأانه Áكن ألسصÎشصاد بتجارب دول
تشص- -اور وأقÎأح- -ات ول- -يسش فضص- -اء ق -رأرأت ،ف -إان
كثÒة ذأت ‰اذج أسصتهÓكية رأئدة توفر للدولة
ألثÓثية عادة ما تتناول قضصايا ألسصاعة أŸلحة،
أموأل وذأت كذلك سصياسصات أجتماعية تسصتهدف
وسصتتناول ثÓثية  6مارسش Ã 2017دينة عنابة هذه
ألطبقات أŸعوزة ،بحيث وفرت ألكث ‘ ÒأŸال
أŸرة ‘ رأينا ألقضصايا ألتالية ألتي لبد من حلحلة
وحّ- -ق- -قت ن- -ت- -ائ- -ج إأي- -ج -اب -ي -ة ‘ قضص -اي -ا أل -دع -م
ألتفك Òفيها وحولها إأ ¤توضصيح ألرؤوى أك Ìأمام
وألتحويÓت ألجتماعية ،كما أتوّقع أّن أ◊كومة
ألسص-ل-ط-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ع-ل-ه-ا تسص-ت-ط-ي-ع توليد أفكار
ورغم ألصصعوبات أŸالية سصتؤوّكد مرة أخرى على
وإأجرأءأت جديدة.
م -وأصص -ل -ة سص -ي -اسص -ات أل -دع-م أألخ-رى ‘ م-ي-ادي-ن
أول :ق -ان -ون أل-ت-ق-اع-د ،أل-ذي ول-د ولدة ق-يصص-ري-ة
ألسصكن وألصصحة وألتعليم.
بحيث “ت أŸصصادقة عليه دون أن يأاخذ أ◊ظ
رأبعا :ألتضصخم وأرتفاع أألسصعار :لقد بلغ ألتضصخم
ألوأفر من ألنقاشش على كافة أŸسصتويات وبرر
م -ع -دلت م-تسص-ارع-ة وأصص-ب-ح ي-ق-ارب ألـ  7باŸائة
“ريره سصاعتها:
بسصب أرتفاع أألسصعار ألذي كان نتيجة أقتصصادية و
بالعجز أŸزمن لصصندوق ألتقاعد ألذي إأن أسصتمر
نفسصية Ÿا يلي :قانون مالية  2017ألذي صصاحبته
ف- -إان- -ه ق- -د ي- -ؤودي إأ ¤أل- -ت- -وق- -ف ع -ن دف -ع روأتب
تصص -ري -ح -ات م -ن وه -ن-اك شص-وشصت ك-ثÒأ و ⁄ت-ك-ن
أŸت -ق -اع -دي -ن أل -ظ -روف أل -ذي ف -رضصت صص -ي -غ-ت-ه
وزأرة أŸالية ‘ مسصتوى أ◊دث ،بحيث  ⁄تسصلك
ألقدÁة ‘ بدأية ألتسصعينيات – -ت ضصغط
سص - -ي - -اسص - -ات إأع Ó- -م - -ي- -ة ه- -ادف- -ة ل تÎك ›ال
صصندوق ألنقد ألدو‹  ⁄ -تعد قائمة أآلن وبالتا‹
لÓسصتفرأد باŸوأطن ألذي كان ضصحية جو نفسصي
ف -إان أل -تضص -ام -ن ب Úأألج -ي -ال ي -ف-رضش أل-ع-ودة إأ¤
أسصتغله ألتجار ،بحيث أرتفعت أسصعار قبل صصدور
ألصصيغة ألقدÁة ألتي كانت موضصوعة وفق معايÒ
ألقانون كما أنّ غياب ضصبط أألسصوأق سصاهم بشصكل
عاŸية وأقتصصادية ،ويسصمح للصصندوق بالتباعد بÚ
كب ‘ Òفوضصى أألسصوأق أ◊اصصلة أآلن.
ط -ال -ب -ي أل -ت -ق -اع -د و أل -ع -ودة ت-دري-ج-ي-ا إأ ¤ح-ال-ة
رأبعا– :جيم أإلسصتÒأد :ألذي هو ذو أهدأف
ألتوأزن .وأعتقد أن قضصايا ألتململ ألذي ل يزأل
نبيلة منها دعم أإلنتاج ألوطني وإأنقاصش فاتورة
حاصص Óبسصببه باإلضصافة إأ ¤مطالب أإلبقاء على
ألسصتÒأد ع Èسصياسصات أإلحÓل من خÓل عودة
ألتقاعد أŸسصبق وأŸهن ألشصاقة سصتجد لها حيزأ
ن -ظ -ام ألÎأخ -يصش أل -ت-ي سص-اه-م أل-ت-ع-ام-ل أإلدأري
‘ ألنقاشصات من طرف ألنقابات وأ◊كومة.
ألبطيء معها ‘ توسصيع أألثر غ Òأإليجابي ،وأدت
ثانيا :أل ّصصعوبات أŸالية :بالرغم من ألنجاح ألذي
إأ ¤نتائج عكسصية مثل ألندرة وأرتفاع أألسصعار،
ح -ق -ق -ت -ه أ÷زأئ -ر ع Èوزي-ر وخÈأئ-ه-ا ‘ شص-ؤوون
وأك -ي -د سص -ي -أاخ -ذ م-وضص-وع –ج-ي-م ألسص-تÒأد م-رة
ألطاقة ودبلوماسصييها ‘ كث Òمن عوأصصم ألقرأر
أخرى حيزأ من أبدأء أآلرأء كمن أجل ألوصصول
‘ ألعا ،⁄فإان ألبÎول  ⁄يسصتجب بالقدر أŸأامول
ب -ف -ك -رت -ه إأ ¤ب -ر أألم -ان دون ألÎأج -ع ع-ن-ه-ا عÈ
لتخفيضش أإلنتاج ،وبقي ألسصعر دون ألـ  60دولر
تنفيسش بشصكل أو بآاخر.
 //ل/لÈميل ،ولذلك سصينصصب ألنقاشش ‘ هذأ ألصصدد
خامسصا :إأعمال نظام ألفوترة ‘ ألقطاع ألفÓحي:
ألسصرعة و ألليونة ‘ درأسصة ملفات ألقروضش أŸطلوبة ،على ثÓثة ﬁاور:
وهي فكرة جيدة إأذ ألول مرة منذ أسصتعادة ألسصيادة
أم -ك -ان -ي -ة أل -ت -م -وي -ل أل -ك-ام-ل ل-لصص-ف-ق-ة ‘ أط-ار أŸرأف-ق-ة ﬁور ألقÎأضش ألعام ،أي أللجوء إأ ¤أŸوأطنÚ
ألوطنية يتم إأقرأر إأدخال ألقطاع ألفÓحي إأ¤
ألجمالية» .ويطمح أل ّصصندوق «إأ ¤توسصيع حصصته بالسصوق ،م -ن أج -ل Œم -ي -ع أم -وأل تسص -اع -د أو ت -خّ-ف-ف م-ن
دأئرة ألتعامل ألنقدي ألرسصمي على أعتبار أن 50
–سص Úتنظيمه ،توطيد نظام تسصيÒه أآل‹ أŸسصتعمل منذ أ◊اجة أ◊ادة للتمويل ع Èقرضش سصند جديد أو
ب -اŸائ -ة ت -ق -ري -ب -ا م -ن أل-ق-ط-اع غ Òأل-رسص-م-ي ‘
جوأن  ،2011فتح بوأبة إألكÎونية للزبائن “ّكنهم من تقد Ëألت -ف-اق ع-ل-ى صص-ي-غ-ة ج-دي-دة ل-دخ-ول ألسص-ت-دأن-ة
أ÷زأئ -ر ت -خصش أل-ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ي ،ف-ال-ك-ل ي-ن-ت-ج
طلباتهم ومتابعتها بدون ألتنقل من مقرأتهم ‡ا سصيسصمح أÿارجية وفق معاي Òتسصتند إأ ¤إأعمال أÿطر
وأل -ك -ل ي -ب-ي-ع دون أن ن-ع-رف أل-ت-ك-ال-ي-ف وأألسص-ع-ار
للصصندوق بالتقرب أك Ìمن عمÓئه ،وأŸضصي ‘ تطوير ألقتصصادي.
وألضص -رأئب أŸسص-ت-ح-ق-ة ‘ أل-وقت أل-ذي يسص-ت-ف-ي-د
م -ه -ام -ه ح -ت -ى ي -ت -جسص -د أك Ìدوره ك-ادأة ت-دخ-ل أل-دول-ة ‘ دعم أك Ìأو وضصع ميكانيزمات جديدة لمتصصاصش
ألقطاع من تسصهيÓت مالية و طاقوية كثÒة ،غÒ
أŸيدأن ألقتصصادي وهذأ وفقا لقوأعد ألسصوق».
ألكتلة ألنقدية أŸتوفرة ‘ ألسصوق خارج ألدأئرة
أن ألرأفضص Úبدأوأ ‡ارسصة كل أشصكال ألحتكار
ل -إ
Óشص-ارة ألّصص-ن-دوق م-ؤوسّص-سص-ة ع-م-وم-ي-ة ذأت ط-اب-ع صصناعي ألرسصمية لدى ألرأفضص Úللتعامل مع أŸؤوسصسصات
وألم- -ت- -ن- -اع ،ف -ارت -ف -عت أألسص -ع -ار أك Ìوسص -ت -ق -وم
Œاري وألذي تأاسّصسش سصنة – 1998ت وصصاية وزأرة أŸالية أŸالية ألقائمة على أعتبار شصبهة ألربا ،وسصتكون
أ◊كومة حسصب ما أتصصّور Ãزيد من أإلجرأءأت
Ÿرأفقة أŸؤوسصسصات أ÷زأئرية طوأل مدة إأ‚ازها للطلبية أ◊كومة هنا مدعومة إأ ¤أن تكون برأغماتية ‘
من أجل تنفيذ هذه ألفكرة ألنها تصصب ‘ خانات
ألعمومية ،ويتعامل مع ثÓثة قطاعات هي على ألتوأ‹ ألتفك Òودقيقة ‘ تأاط Òألعملية قانونيا حتى
عديدة منها –جيم ألقطاع غ Òألرسصمي ألذي
قطاع ألبناء ،أألشصغال ألعمومية وألري ،ويوجد أزيد من “نع أية أنحرأفات.
أخذ أبعادأ وأضصحة.
 1500مقاول يتعاملون مع ألصصندوق».
ث-ال-ث-ا :ألّ-دع-م وألّ-ت-ح-ويÓ-ت ألج-ت-م-اع-ي-ة :سصيعاد
وأخÒأ وليسش آأخرأ أنتخابات تشصريعيات  :2017إأذ
طرح فكرة مفادها أن أموأل كبÒة تخصصصش للدعم
ل Áكن أن “ر ألثÓثية دون تأاثر بشصكل مباشصر أو
سصكيكدة :خالد العيفة

عمار طاكجوت أام Úعام
فدرالية عمال الّنسصيج وا÷لود:

فتح الّنقاشس من أاجل بلورة
رؤوية اقتصسادية دقيقة
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غ Òمباشصر بالنتخابات ألقادمة ،بحيث أتكّهن أن
كثÒأ من أألفكار ألتي سصتصصدر سصتكون ذأت غاية
أنتخابية ليسش لصصالح حزب مع Úولكن لصصالح رفع
نسصبة أŸشصاركة ،و“رير رسصائل لنوأيا أ◊كومة
مسص- -ت- -ق -ب  ‘ Ó-م -ي -ادي -ن أل -ت -ن -م -ي -ة ألق -تصص -ادي -ة
وألجتماعية ،كما سصتكون فرصصة ألصصحاب ألقرأر
ل -ل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ضص -رورة أŸزي -د م -ن أإلج -رأءأت
إلنقاصش تأاث ÒأŸال  -و خاصصة ألقذر منه  -على
ألسصياسصة.

إايجاد بدائل مالية
وتوجيه البنوك إا ¤دخول ا’سستثمار

❊ Ÿواجهة الظّرف ”ّ اعتماد خيار النموذج
ا’قتصصادي ا÷ديد للنمو القائم على الرفع
’نتاج خارج اÙروقات
من وتÒة ا إ
❊❊ إأنّ ‰وذج ألنمو ألقتصصادي أ÷ديد هو ألذي
خرجت به ثÓثية بسصكرة ،وألذي فرضصته أألزمة
أŸال -ي -ة أل -ت -ي سص -ب -ب-ه-ا أن-خ-ف-اضش أسص-ع-ار أل-بÎول
ويهدف إأ :¤ألعمل بكل ألسصبل على إأيجاد بدأئل
م -ال -ي -ة ‘ أŸدي Úأل -قصص ÒوأŸت -وسص-ط ،تشص-ج-ي-ع
ت -ن -وي -ع ألق -تصص -اد ،ضص -رورة دخ-ول أل-ب-ن-وك ›ال
ألسص-ت-ث-م-ار ،ف-رضش م-ب-ادئ ألع-ت-م-اد ع-لى ألنفسش
على أŸؤوسصسصات ألوطنية ،إأعمال قوأعد ألتسصيÒ
أ◊ديث لرفع أإلنتاج وأإلنتاجية من أجل تنافسصية
تسصمح بالولوج إأ ¤أألسصوأق أÿارجية.
وسصتكون فرصصة أمام كل أألطرأف لتقييم ما ”
إأ‚ازه من هذأ ألّنموذج ،وسصيأاخذ حسصب تصصّوري
قسصطا كبÒأ من ألنقاشش ألنه يفرضش صصرأمة كبÒة
ق -د ي -ك -ون ق -د –رج م -ن -ه-ا أرب-اب أل-ع-م-ل ب-ح-يث
ت -ت -ع -ارضش أأله -دأف بسص-بب ت-ع-ارضش أل-تضص-ح-ي-ات
أŸطلوبة لتجاوز أألزمة أŸالية.

تنويع ا’قتصساد وتشسجيع ا’سستثمار
اÙلي واأ’جنبي

❊ ك- - -ي- - -ف Áك- - -ن الّ- - -ت- - -وازن ب Úا◊د م - -ن
’ن-ت-اج ،أاقصص-د ب-ناء
ا’سص-تÒاد وال-رف-ع م-ن ا إ
الثّقة ب Úالشّصركاء؟
❊❊ –جيم ألسصتÒأد قرأر نحييه وقد فرضصه
أنخفاضش أسصعار ألبÎول ،ونتمّنى عدم ألÎأجع
ع -ن -ه وأل -ب -دي -ل حسصب ث Ó-ث -ي-ة بسص-ك-رة ه-و ت-ن-وي-ع
ألقتصصاد وتشصجيع ألسصتثمار أÙلي وأألجنبي
بشصروط ،ولكن ذلك لن يكون سصه Óبسصبب مقاومة
أ÷شص -ع Úأل -ذي ت -ع ّ-ودوأ ع -ل -ى –وي -ل أل-ق-ي-م م-ن
أل -ق -ط -اع أ◊ك -وم -ي ع Èألسص -تÒأد ،ول -ذلك ف -إاّن
ألوصصول إأ ¤عتبة ألتوأزن ألتي –ّدثتم عنها لن
تكون غدأ بل سصتحصصل بعد سصنوأت من أإلصصرأر
وأإلج - -رأءأت أل - -ت- -ي Œسص- -د ‘ أŸي- -دأن بشص- -ك- -ل
مسصتمر.

’ تزال البÒوقراطية
تطبع اأ’داء اŸناجريا‹

مناخ ا’سصتثمار يبدو مÓئما لبعث نشصاط
’نتاجيةŸ ،اذا ’ تسصجّل الوتÒة
اŸؤوسصسصة ا إ
اŸنتظرة .هل تعا ÊاŸؤوسّصسصة مصصدر الÌوة
من أازمة –ديد اÿيارات ،علما أاّنه سصجّلت
م -ب -ادرة اسصÎج -اع ال -ع -ق -ار الصص -ن -اع-ي غÒ
اŸسص -ت -غ -ل وإاط Ó-ق ب -ن -اء م-ن-اط-ق صص-ن-اع-ي-ة
جديدة؟
❊❊ ل يزأل مناخ ألسصتثمار ‘ بÓدنا بعيدأ عن

أŸسصتوى أألمثل ،إأذ ل تزأل ألبÒوقرأطية تطبع
أألدأء أŸناجريا‹ ‘ كث Òمن أŸسصتويات ،ناهيك
عن ضصعف قدرة ألدولة على ألضصبط ألقتصصادي
وأضصحة جدأ ،كما أن مسصتوى تدخل مؤوسصسصاتنا
أŸالية ‘ ألسصتثمار ل تزأل ﬁتشصمة .أما قضصية
ألعقار فهي قضصية حق أريد بها باطل فمن يعتقد
ب -أان -ه ع -ل -ى أل -دول -ة ت -وف Òأل-ع-ق-ار ل-ل-مسص-ت-ث-م-ري-ن
ﬂط-ئ ،ولب-د ع-ل-ى أŸسص-ت-ث-م-ري-ن وأل-دول-ة أيضص-ا
ألح -ت -ك -ام إأ ¤ألسص -وق ل -ت -وف Òظ -روف و ع -وأم -ل
أإلنتاج كلها ،وهنا لبد من تشصجيع أسصتعادة ألعقار
غ ÒأŸسصتعمل ‘ غاياته أألصصلية وأسصتعماله ‘
ألنفع ألعام .إأّن أŸؤوسّصسصة ألوطنية مدعوة معا÷ة
ن -ق -ائصص -ه -ا أŸن-اج-ري-ال-ي-ة أول أل-ت-ي ت-نصص-رف إأ¤
–سص Úأألدأء ورفع أإلنتاجية وألتحكم ‘ تقنيات
ألتسصويق من أجل تنافسصية أحسصن.

البنوك ا◊لقة اأ’ضسعف
بالّرغم من نوايا الدولة

❊ ‘ كل هذا للبنوك دور ﬁوري هل تفي
اŸن -ظ -وم -ة اŸصص -رف -ي -ة ب -ال -غ -رضص ،وم -ا ه -ي
شصروط –سص Úأادائها؟
❊❊ ب -ن-وك-ن-ا ه-ي أ◊ل-ق-ة أألضص-ع-ف ‘ أق-تصص-ادن-ا،
فÈغم نوأيا ألدولة ‘ ضصرورة أن تلعب ألبنوك دور
أŸسص -ت -ث -م -ر وأŸع -ب -أا ل Ó-دخ -ار وأŸق -رضش أل -ذي
يسصتجيب بسصرعة لنشصغالت أŸسصتثمرين ،إألّ أّن
شصيئا من هذأ  ⁄يحدث تقريبا أو يحدث ببطء
شصديد وقد يعود هذأ إأ ¤أ÷و ألقتصصادي ألعام و
قلة ألتجربة ،ولكن ألشصيء ألذي ل خÓف حوله هو
ضصرورة إأيجاد سصبل لدفع كل أŸؤوسصسصات أŸالية
إأ ¤معÎك ألسصتثمار أمر ملح.
❊ الشّصراكة ا÷زائرية  -ا÷زائرية (قطاع
ع -ام وخ -اصص)’ ت -ب -دو ‘ مسص-ت-وى ال-ت-ح-دي
اŸصصÒي ل-ل-ج-م-ي-عŸ ،اذا وه-ل ت-ط-رح مسص-أالة
الّثقة؟
❊❊ بصص- - -رأح - -ة أ◊ديث ع - -ن ه - -ذأ أل - -ن - -وع م - -ن
ألشصرأكات حظه ‘ ألنجاح ضصئيل نظرأ لختÓف
أŸنطلقات وأŸقاصصد ،فالقطاع ألعام هو قطاع
ت- -غ -لب ع -ل -ي -ه أإلدأرة أك Ìم -ن إأدأرة أألع -م -ال ‘
ألقطاع أÿاصش وألقطاع ألعام تقف ألدولة ورأءه
بشصكل مباشصر أو غ Òمباشصر وألقطاع أÿاصش ليسش
أم - -ام - -ه أو ورأءه سص - -وى إأع - -م - -ال م- -ب- -دأ أÿط- -ر
ألق-تصص-ادي ،وه-ن-ا ت-دخ-ل ألسص-ي-اسص-ة ل-ل-ت-أاث Òع-لى
أÿيارأت فننتقل حينئذ إأ ¤تذبذب ‘ ألثقة بÚ
ألطرف Úتقلل من نسصب ألنجاح ونسصب تعميم هذه
ألشصرأكة ،ولكن ل ننكر أنه باإلمكان –قيق هذه
ألشص -رأك -ات ع -ل -ى أŸدى أل -ب -ع -ي -د ف -ع -م -ر أل -ب Ó-د
أق -تصص-ادي-ا قصص Òم-ق-ارن-ة بضص-رورة ت-رأك-م م-ع-ر‘
أق -تصص -ادي ي -ن-م-و ف-ي-ؤودي إأ ¤خ-ي-ارأت أق-تصص-ادي-ة
أخرى منها ألتعاون وألشصرأكة.

الدولة بقطاعها العمومي
هي اŸسستثمر اأ’ول والكبÒ

❊ أا’ ي -ن -ب-غ-ي ت-أاط Òه-ذا اŸسص-ار ب-إاج-راءات
ق -ان -ون -ي -ة –م -ي أاصص -ول وح-ق-وق الشص-رك-اء
خ -اصص -ة ب -ال -نسص -ب-ة ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-ام ،ال-ذي ’
يزال يلعب دوره ‘ النمو ومواجهة ا÷بهة
ا’ج -ت-م-اع-ي-ة قصص-د الّ-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ال-ب-ط-ال-ة
Óسصر؟
وتأام Úالدخل ل أ
❊❊ إأنّ ألدول أŸتقّدمة هي تلك ألتي بدأت فيها

شسبكة نقل متكاملة..
حامد حمور

ألدولة ببناء ألقاعدة ألقتصصادية ألصصلبة ووضصع
سصياسصات أ◊ماية أإلجتماعية ،وبعد ذلك يكمل
أل -ق -ط-اع أÿاصش أŸسصÒة ت-دري-ج-ي-ا ح-ت-ى يصص-ب-ح
أŸمارسصة ألغالبة ‘ ألدولة.
أما ‘ حالة أ÷زأئر فإاّننا ل نزأل ‘ مرحلة
ألتحول ألقتصصادي أول من ألقتصصاد أإلدأري إأ¤
أقتصصاد حر ناهيك عن أن مرحلة ألتحول هذه قد
تطول أو تقصصر بحسصب درجة ألنمو ألقتصصادي،
Óع - -وأن
وب- - -حسصب درج - -ة أألدأء ألق - -تصص - -ادي ل  - -أ
ألقتصصادي ،Úوهو شصيء غائب ول يزأل ألتحول
مسصتمرأ ،ول نسصتغرب أن تكون ألدولة بقطاعها
أل -ع -م-وم-ي ه-ي أŸسص-ت-ث-م-ر أألول وأل-ك-ب Òلأّن ل-ه-ا
غ -اي-ات أج-ت-م-اع-ي-ة وأق-تصص-ادي-ة ل-يسصت ‘ أج-ن-دة
خوأصصنا ‘ أŸرحلة أ◊الية .وبناء عليه فإاّن مثل
ما قلتم لبد من وقت لبناء ظروف يصصبح فيها
أل- -ت -ع -اون م -ع أل -ق -ط -اع أÿاصش م -يسص -رأ أك ÌعÈ
أسصتكمال أŸنظومات ألقانونية ألضصرورية.
❊ إاعادة الّتفك ‘ Òآاليات إايصصال الّدعم إا¤
مسص -ت -ح ّ-ق-ي-ه ف-ق-ط ت-خّصص-صص ال-دول-ة م-وارد
ك-بÒة ل-لّ-ت-ضص-ام-ن ال-وط-ن-ي ،أا ⁄يحن الوقت
’ع -ادة ت -رت -يب آال-ي-ات ه-ذا ال-ق-ط-اع ،ف-ي-م-ا
إ
’سص -ع -ار رغ-م
’سص -واق ال -ت -ه -اب -ا ‘ ا أ
ت -ع -رف ا أ
ال- -وف- -رة وال- -ت- -م- -وي- -ل ال -ه -ائ -ل م -ن ال -دول -ة
ل - -ل - -ف Ó- -ح - -ة ،ك - -ي- -ف Áك- -ن كسص- -ر شص- -وك- -ة
’بواب؟
اŸضصارب Úخاصصة ورمضصان على ا أ
❊❊ أشصرت سصابقا إأ ¤أّن ملف ألدعم ألجتماعي
يطرح كل مرة ‘ ألعديد من ألفضصاءأت ألنقاشش
وألغاية هي ترشصيد ألدعم وليسش إألغاؤوه ،ولكن ما
هناك –رج ‘ تناول هذأ أŸلف ،بحيث ألدولة
تعت Èأن أألمر ﬁسصوم ول ترأجع عن خيار ألدعم
ألجتماعي ،ولكني متأاّكد من إأعادة ألتفك‘ Ò
آأليات إأيصصال ألدعم إأ ¤مسصتحقيه فقط سصتفرضش
نفسصها قريبا.
وفيما يخصش عودة ظاهرة ألتهاب أألسصعار فإاّني
أعتقد أنه ل Áكن مكافحة أŸضصارب Úإأل بلعب
أل- -دول- -ة ل- -دوره -ا ‘ ضص -ب -ط ألسص -وق أي أ◊ضص -ور
أليومي وألدأئم ‘ أألسصوأق ع Èمكاتب وأعوأن
لضص -م -ان أحÎأم أألسص -ع -ار وأŸن -افسص -ة ،وت -ط -ب-ي-ق
ألقانون بصصرأمة شصديدة وسصاعتها سصيتعّود ألتجار
على ألنضصباط ضصمن أŸعاي ÒألحÎأفية.

لعطاء دفع لÓقتصصاد
إأجرأءأت عملية مكثفة وبارزة ترمي إ
ألوطني للوصصول أ ¤تدعيم ألسصتثمار ‘ ›الت عديدة
و–قيق ألكتفاء ‘ منتوجات متنوعة ،إأ ¤جانب ألنظر
بحكمة أ ¤ألتصصدير للخارج ..وألعمل على ألرفع من نسصبة
ألصصادرأت خارج أÙروقات.
إأنه ألتحدي ألذي يتم ألعمل للوصصول إأليه من خÓل بروز
أŸنتوج أÙلي ألذي أصصبح يجد صصدى لدى أŸسصتهلك
لليات ألتي ” وضصعها وأŸسصتمرة
أ÷زأئري من خÓل كل أ آ
لم-ك-ان-ي-ات أŸت-اح-ة ل-ل-تصص-دي-ر وج-لب
 ..وأل-ت-ي ت-رأف-ق-ه-ا أ إ
أل-ع-م-ل-ة ألصص-ع-ب-ة أل-ت-ي سص-ت-ت-ي-ح أل-ف-رصش لÓ-سصتثمار وتدعيم
لطار أŸعيشصي للموأطن
أŸرأفق ‘ ﬂططات لتحسص Úأ إ
أ÷زأئري.
من ضصمن هذه ألرؤوى ،فإان تدعيم ألنقل بكل ﬁاوره
وإأرسص -اء شص -ب -ك -ة م -ت -ك -ام -ل -ة ي -ع -د Ãث -اب -ة أل -ق -لب أل -ن-ابضش
لم-ك-ان-ي-ات
لسصÎأت-ي-ج-ي-ة أل-تصص-دي-ر م-ن خÓ-ل إأت-اح-ة ك-ل أ إ
إ
أŸتوفرة .فالطريق ألسصيار شصرق ـ غرب وربطه بالعديد من
ألطرق ألجتنابية عﬂ Èتلف أŸدن ،ل سصيما تلك ألتي
تتوفر على وعاء صصناعي فّعال سصوف يعطي حركية كبÒة
لضص -اف -ة إأ ¤إأيصص -ال -ه -ا Ãخ -ت -ل -ف أŸوأن -ئ
ل -ل -ت -ج -ارة ..ب -ا إ
ألتجارية..
أŸشص -روع أل -ك -ب Òأل -ذي سص -ي -ن -ج-ز ‘ ضص-وأح-ي شص-رشص-ال،
وأŸتعلق Ãيناء ألوسصط أ÷ديد أŸطابق للمعاي ÒألعاŸية
لسصÎأتيجية للجزأئر ‘ طريقها
يعت Èمن ضصمن أÿيارأت أ إ
إأ ¤زيادة وتÒة ألتصصدير ‘ ألسصنوأت ألقادمة لتتحول إأ¤
قطب يلعب دورأ أسصاسصيا ‘ ألتجارة ألعاŸية بفضصل موقعها
لسصاسش بوأبة ألقارة ألسصمرأء.
أŸتميّز كونها ‘ أ أ
كما أن ترقية وتنمية ألنقل بالسصكك أ◊ديدية ع Èمناطق
ﬂتلفة من ألوطن خاصصة ألهضصاب ألعليا وأ÷نوب سصيسصهل
لولوية وأŸنتجات ألصصناعية ،بحيث تكون لهذه
نقل أŸوأد أ أ
أÿطة أنعكاسصات مباشصرة على ألفعالية ألتجارية ،ولكونها
توفر ألنقل أŸوجه للبضصائع وأŸنتجات أıتلفة Áكن أن
تسصاعد على أختزأل ألوقت وبالتا‹ تقليصش ألكلفة ومن ثمة
تكون أسصعار تنافسصية بالنسصبة للمنتوج ألذي قد يحّول إأ¤
بعضش ألبلدأن ‘ ظروف مناسصبة.
.لذلك ،من شصأان أسصتكمال بناء شصبكة متكاملة Ÿنشصآات
وŒهيزأت ألنقل من طرقات وموأنئ و مطارأت وسصكك
حديدية سصيعطي حتما ألدفع ألقوي للحركية ألقتصصادية
ع ÈألÎأب ألوطني تكون مؤوهلة لنسصب تنموية جد مشصجعة
للوصصول إأ– ¤قيق ألقفزة ألنوعية ‘ عدد من أŸنتوجات
خارج أÙروقات.

صصا Ëمصصطفى متعامل ‘ قطاع الّنسصيج:

« توسسيع نطاق منع اسستÒاد كافة اŸنتجات اŸصسنعة ﬁليا»

تسصتقطب ألثÓثية أŸرتقبة بعنابة
أه -ت -م -ام أŸت-ع-ام-ل Úخ-اصص-ة أل-ذي-ن
ب- -ادروأ ب- -اŸسص- -اه -م -ة ‘ أل -ن -م -وذج
أ÷دي- -د ل- -ل -ن -م -و م -ن خ Ó-ل دخ -ول
م -ع -رك -ة أل -تصص -دي -ر ول -و ب -خ -ط -وأت
م- -ت- -وأضص- -ع- -ة ،ع- -ل- -ى غ- -رأر ألسص- -ي -د
مصصطفى صصا ËأŸتعامل ‘ قطاع
ألنسصيج ،وألذي ع Èعن أمله ‘ أن
ي -ت -م ‘ ل-ق-اء ألشص-رك-اء ألق-تصص-اديÚ
وألجتماعي Úغدأ توسصيع نطاق منع
ألسص -تÒأد ل -تشص-م-ل أŸن-ت-ج-ات أل-ت-ي
تصصنع ﬁليا ،وأن يعّزز وزير ألتجارة
ب-ال-ن-ي-اب-ة ه-ذأ أل-ت-وج-ه م-ث-ل-ما كّرسصه
كوزير للسصكن بالنسصبة Ÿنع أسصتÒأد
موأد ألبناء .وأشصار إأ ¤أّن صصناعة
ألبطانيات تعرف وضصعية صصعبة أمام
أŸنافسصة أÿارجية ،حيث كما صصّرح
ت -وج -د ح-وأ‹  15مصص -ن-ع-ا ‘ ه-ذأ
أل -ف-رع م-ن-ه-ا  3مصص -ان -ع أغ-ل-قت ‘
ع-ن-اب-ة وغ-ردأي-ة وأ÷زأئ-ر أل-عاصصمة
بسصبب ألتأاث Òألسصلبي لÓسصتÒأد من
منطقة ألتبادل ألعربية.
وعن Œربته ‘ ألتصصدير إأ ¤ألسصوق
أŸصص - - -ري - - -ة ،أوضص - - -ح أّن ه - - -ن - - -اك
‡ارسصات تعرقل ‰و ألنشصاط ،حيث
قبل أيام فقط Ÿا قدم ملفا يتضصّمن
أل-ف-ات-ورة وشص-ه-ادة أŸنشص-أا أح-تفظت
إأدأرة ألختصصاصش أŸصصرية باŸلف

يوما كام ،Óفيما تسصتفيد أŸنتجات
أل- - - -وأردة م- - - -ن مصص - - -ر إأ ¤ألسص - - -وق
أ÷زأئرية من حرية أ◊ركة .وأّكد
أّن -ه مصص ّ-م -م ع -ل -ى إأ‚از ع -م -ل -ي -ات
” توجيه
تصصدير نحو مصصر ألتي ّ
أول شصحنة من ألبطانيات أألسصبوع
أألخ Òإأ ¤أرضش أل- -ك- -ن- -ان- -ة ضص- -م- -ن
صصفقة مع زبون من مصصر وجد ‘
أŸنتوج أ÷زأئري ضصالته من حيث
ألتنافسصية وأŸوأصصفات ألدولية.
لذلك يدعو إأ ¤ألعمل على إأيقاف
ألنّزيف ألذي يّÎتب عن ألسصتÒأد
غ Òأل -ع-ق ÊÓ-وألسص-ه-ر ع-ل-ى –ري-ر
أŸصصانع ،خاصصة وأّنها تتوّفر على
معاي Òأ÷ودة ألتي أصصبحنا نتحّكم

فيها ول يوجد ما Áنع من ألتّصصدير.
و‘ هذأ ألسصياق أّكد على ضصرورة
تأاط Òألسصوق أÙلية بشصكل يحمي
ألسص -ت -ث -م -ار أŸن -ت -ج ح -ف -اظ -ا ع-ل-ى
م-ن-اصصب أل-ع-م-ل ،وت-ث-م-ي-ن-ا ل-لّ-ت-ك-وي-ن
ألذي يوجّه للعنصصر ألبشصري أŸؤوّهل
ت -خّصص -صش ل-ه أل-دول-ة ب-رأم-ج وم-وأرد
ع -ائ -ل-ة ي-ن-ب-غ-ي أن Œد ن-ت-ائ-ج-ه-ا ‘
ألسصوق.
وب-خصص-وصش أل-ع-ق-ار ألّصص-ن-اعي ألذي
خ ّصص-صصت ل-ه أل-دول-ة أه-ت-م-ام-ا ك-بÒأ
إلن- -ه- -اء أألزم- -ة ،أع- -ت ÈأŸت- -ع- -ام -ل
ألق- -تصص- -ادي أن- -ه ع- -ل- -ى أŸسص- -ت -وى
أÙلي كما هو ألوضصع ‘ ولية برج
بوعريريج  ⁄يعرف توسصيعا للمنطقة
ألصصناعية ،حيث  ⁄تنطلق ألعملية
وبالتا‹ ل يزأل ألعقار عائقا ينبغي
ألتخلصش منه ،مÈزأ باŸقابل وجود
– ّسص -ن ‘ م -ن -اخ ألسص -ت -ث -م-ار وقّ-دم
م -ث-ال إلدأرة أ÷م-ارك أل-ت-ي ت-ت-ن-ق-ل
مصص -ا◊ه -ا إأ ¤أŸي -دأن ل -ل -م -ع -اي-ن-ة
وم - -رأق - -ب - -ة أŸصص - -ان - -ع م - -ن ح - -يث
أعتمادها للمعاي Òألدولية .و“نّى لو
أنّ ب- -اق- -ي أإلدأرأت أŸع- -ن -ي -ة م -ث -ل
ألتجارة وأŸالية –ذو حذوة إأدأرة
أ÷مارك.
سصعيد ــ ب

األحد  ٠٥مارسس  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٠٦جمادى الثانية 1٤٣٨هـ
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «ألشصعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
رأسصلونا على ألÈيد أللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.
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^ ‚اع سسعد
أقصصوصصة
من مكانكِ هذأ تنطلق أŸشصاهد أ÷ميلة ،وَتْبُرُز
◊َكاَيا ،وتتÓشصى أ ِ
َÿياَنات وأل ّضصَغائن وأŸكاِئُد
للنsاِظِر تفاصصيل أ َ
لْرسُصَ-مِ-ك ِطْ-فَ-لً-ة ت-رَت-دِي ث-وب ألّ-رأِهَ-بة
لب-دي ،أ
ف-ي-ط-ف-وأ عشص-قك أ أ
أل-ع-اب-دة أŸت-ج-ل-ب-ب-ة وأنت ت-نÌي-ن شص-ذى ع-ط-رك م-ن ح-ي أل-ع-ت-يق،
وك -أان -ث -ى ج -م -ي -ل -ة ُت -زّي-ن-ه-ا مسص-اح-ي-ق ألشص-وأرع أŸك-تّضص-ة وه-ي ُŒوُب
ّ ﬁ
Óت «باب أ◊ارة» تقتني من أ÷وأهر ماتدأعب به صصدرها ألعاري
ونسصيم ألصصباحات ألذي Áنحها لّذة ألرحيق.
م -ازلِت تصص -ن -ع Úم -ن أزي -ز ع -رب -اتك ت -لك أل -ن -غ-م-ة ...ن-غ-م-ة
م-عشص-وق-ة أ÷م-اه ،Òف-أارق-بك ك-فّ-ن-ان-ة ت-ت-وسّصُ-ط ِم-نّصص-ة أل-فّ -ن ت-رُف-ل ‘ ث-وبها
لبيضض أÓŸئكي ⁄ ،يعد يرأفقك ذلك ألطيف أ أ
أ أ
لسصود ألذي يتبعك كظلٍ
حارسض يفضصح مسصاوؤوك ألتي لتفتقدها معظم أŸدن... ،لكن
لورأسض صص -رِت ك -ن -خ -ل-ة ي-رج-م-ه-ا
لنك شص -اﬂة شص -م -وخ ج -ب -ال أ أ
و أ
لطفال بُغية أ◊صصول على حبّات “ّر “نحهم نشصوة أغتيابك وُخمرة
أ أ
سُصْكرهم أÛنون.
صص-خ-بك أي-ت-ه-ا أŸعشص-وق-ة ك-مّوأل مقّدسض  Áأ
Ó
ف أŸدينة ‘ ثوب ألعذرأء ألبتول ألتي ل تلد إأل
ألسصكون وألقلوب ويلُ t
لخÓق،
لن-ب-ي-اء ف-ت-ت-م-خُضض لُ-تْ -نِ-ج-ب ع-ل-ى مشص-ارف-ه-ا م-كارم أ أ
أم-ث-ال أ أ
ُمتشصuبثة بجذع ألشصهامة وألكرم وألنّْيف.
أمّا لياليك فقد Œعل ألسصاهر ‘ ُدجى ليلك يتفجّر بهوأتف مُْبهمة
ُتشْصِبُه ألينابيع ألعذبة فتُكسِصبه روحانية عشصقك كجنّي Áارسض
عشصقه على فتاة ‘ مقتبل ألعمر...
أنتِ أي- -ت- -ه- -ا أŸدي- -ن- -ة أل- -ت- -ي ت- -ق- -ت- -ات م- -ن ِج- -ب- -اه أل- -بسص- -ط -اء
سصÓم إأليك يامعشصوقتي من إأبنك أُŸغرم بسصحر حكاياك
أنا ل أكتب للخائن ...Úإأ‰ا
للُمِحّب.Ú
خاطرة
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^ أوسسماعل إأÁان عبد أ◊كيم

ك-م-ا ألعصص-ار ج-اء
لقاءنا مفاجئا ،عاصصفا بهوأجسض ألروح أŸتصصارعة
ب Úألشص- - -وق ول- - -وع - -ة أل - -ف - -رأق ،وب Úألع - -ج - -اب
وألحتقار  .شصعور بالصصدمة تعقبه موجة من ألفرح
لرضض
أ◊زين –ت زخات أŸطر ألرأقصصة ،ألتي ترتطم با أ
أŸب -ل-ل-ة ﬁدث-ة صص-وت-ا رخ-ي-م-ا ،ك-ان ك-اف-ي-ا ل-ي-كسص-ر زج-اج
ألصص-مت أل-ذي سص-اد ل-وه-ل-ة ب-ي-ن-ن-ا .ع-ي-ون شص-اخصص-ة ،ت-ع-لوها
حوأجب مشصدوهة ،وشصفاه مذهولة ،ووجنات تخفي أحمرأرأ
خ-ج-ول ،وأي-دي ت-رت-عشض أضص-ط-رأب-ا ،وق-ل-ب-ان ي-خ-ف-قان وجعا،
حتى أرجلنا  ⁄تكد –ملنا لهول أللحظة ،وكأاننا خارج دأئرة
ألزمان وأŸكان .كل شصيء فينا يشصيء Ãا يختلج ألنفسض من
أ÷وأنح ،ولكن لسصانانا  ⁄يجرؤوأ على ألنطق ببنت شصفة ،فما
بيننا من مشصاعر فوق طاقة ألكÓم.
ق -د ي -رأوغ أل -لسص -ان ،وي -خ-ف-ي أشص-ي-اء وي-ظ-ه-ر أخ-رى وي-دأعب
ألكلمات ،ويناور بها ب Úألهجوم وألدفاع ،ثم يقذفها ‘
^ رميسساء شسر‘
م -رم -ى أÿصص-م ل-يسص-ج-ل ع-ل-ي-ه أه-دأف-ا كÓ-م-ي-ة وتشص-ع-ره
أبدو مثÒة للشصفقة ،أليسض كذلك؟
لخ-ر إأ ¤ح ،Úل-ك-ن ل-غ-ة أ◊وأسض
ب -ال -نصص -ر أل -ن -فسص -ي ع -ل -ى أ آ
لمر.
أعلم  ..وأكره معرفتي با أ
ألصص-ام-ت-ة ل ت-ع-رف أŸوأرب-ة وأŸغ-ال-ط-ة ،خ-اصص-ة عندما تقف
أ“نى ‘ ◊ظات كثÒة لو أنني ما زلت بذلك ألقدر من أ÷هل
أمام ◊ظة ألفجأاة ،وتتسصمر أمام صصدفة ألقدر ،فتفيضض بكل
بحيث ألصصق كل ألتهم على جب Úأحدهم ،وأصصرخ ‘ وجهه بأاعلى صصوتي
أŸعا ،Êإأل ألكÓم.
«أكرهــــــك».
جاع ألصصمت بيننا ،دون أن يلقمه أي منا بكلمات تفنيه للحظات.
لكنني ولسصوء أ◊ظ ،مدركة “اما أنني أŸذنبة ألوحيدة ‘ هذه أ◊كاية ،وألضصحية
@  ...من يبدأ أول؟
ألوحيدة أيضصا.
Óخ-ر أو ي-ت-ن-ازل ول-و بـ»سصÓ-م»
ك Ó-ن -ا ي-رفضض أن يسص-تسص-ل-م ل -آ
يدفعني هذأ إأ ¤كره نفسصي وخوضض حرب طويلة معها ،حرب ل تود أن تنتهي بأاي شصكل.
لبوأب أŸوصصدة ،وتلقي بأاشصرعة أ÷سصور أŸهÎئة،
تفتح أ أ
ل زهور أÙبة ألذأبلة تعÈها بسصÓم ،فكÓنا يخشصى
أحاول كثÒأ أن أجمع أطرأف حياتي وأعيد عجنها ود›ها وتقطيعها على شصكل حياة جديدة ،أك Ìلع ّ
جمال وأتزأنا.
أن تفÎسض وحوشض ألضصغينة برأءة ألذكريات أ÷ميلة
أحاول ألتحكم ‘ تدفق ألغضصب ألذي يحدث فجأاة ‘ دأخلي،
لخر من ألقلوب أŸشصمعة .وعلى غفلة
على ألطرف أ آ
لشصخاصض ألقريب Úمني.
ويفيضض دأئما على أ أ
م -ن -ي ،ت -ف -لت دم -ع -ة Îﬁق-ة م-ن سص-ج-ون م-ق-ل-ت-ي،
يؤوذيهم ،يبعدهم مسصافة أخرى ويفصصلني عن نفسصي بشصكل مؤو.⁄
أح -اول ع -ب -ث -ا إأل -ق-اء أل-ق-بضض ع-ل-ي-ه-ا ع-ل-ى ع-ت-ب-ات
لنا» أıتلف Úجدأ حّد
يجزئني أ ¤أثن ،Úأو ثÓثة ،أو قبيلة من «أ أ
ج-ف-و ،Êأن أب-ت-ل-ع-ه-ا ب-أاشص-ف-اري أŸدع-ج-ة ب-السصوأد.
ألتناحر.
أق -وم ب -ح -رك -ة سص -ري -ع -ة م -ن أب -ه -ام -ي ل -ع-رق-ل-ت-ه-ا
لشصÓء ،تعم ألفوضصى ،ويخسصر أ÷ميع.
تتطاير أ أ
وت -ب -دي-ده-ا ع-ل-ى وج-ه-ي أŸت-أال-ق ب-ي-اضص-ا ،ت-ارك-ة
لخفاء
عندما كنت صصغÒة؛ كنت أقضصي وقتا طوي ‘ Óألتخيل ،كنت أألف قصصصصا قبل ألنوم .خصص-ل-ة م-ن شص-ع-ري ت-نسص-دل ع-ل-ى خ-دي إ
قصصصض صصامتة يتحرك فيها كل شصيء بدون صصوت.
ج -رÁة «إأب -ادة أل -دم -ع -ة» .ت -ت -ج -م -ع أل-دم-وع ‘
لحاديث وألكلمات سصبب أŸشصاكل.
كنت أعتقد ـ رÃا ـ أن أ أ
لبادة تلك،
مقلتي بكثافة لتحتج على جرÁة أ إ
أن أ أ
لصصوأت مؤوذية وتتسصبب ‘ إأنهاء ألقصصصض ألسصعيدة ،و“زيق حوأف ألقلوب ف -ت-ن-زل-ق ع-ل-ى خ-دي م-ع-ري-ة ضص-ع-ف أم-رأة أم-ام
لشصياء أ÷ميلة ببطئ.
وحفر ثقوب صصغÒة ‘ ألروح ُتسصرب أ أ
لن
رج -ل ل -ط -اŸا أسص -ت-م-ت-عت ب-ت-ح-دي-ه ،ول-ك-ن-ي أ آ
لنني كنت أزيل أ أ
أظن أن طفولتي كانت سصعيدة ،أ
لمور ألسصيئة من ألصصور أحتسصي كأاسض ألهزÁة ألتي سصعيت مرأرأ أن أسصقيه
وأ◊كايا وأشصكل منها مشصاهد أك Ìجمال ‘ ﬂيلتي..
م-ن-ه .ب-ك-يت ب-ح-رق-ة وب-أا ⁄ل-يسض ت-أاث-رأ هذه أŸرة
لمر كان رأئعا وجنونيا.
كنت بريئة وسصاذجة وأعتقد أن أ أ
لحسص-اسض ب-اÿيانة،
بصص-دم-ة أل-ل-ق-اء ول-ك-ن Ÿرأرة أ إ
لن ،فقد كÈت! كÈت بشصكل سصيء.
أما أ آ
ل- -ق- -د غ- -درت ب- -ي دم- -وع- -ي ووشصت ب- -ي ج -وأن -ح -ي،
أصصبحت أزيح تلقائيا كل أللحظات أ÷ميلة وأعيد تركيب
وفضصحتني أمامه.
أŸشصاهد بأاسصلوب حزين وقبيح جدأ.
‹ بصصغار وشصماتة»
@ «هو أ آ
لن ينظر إأ ّ
قبيح حتى ب Óصصوت!
قلتها ‘ نفسصي وأنا أرفع رأسصي ببطء مقصصودﬁ ،اولة أن
ثم أبكي Ãرأرة ،فيندمج ألصصوت بالصصورة و يكتمل أŸشصهد ألقاسصي .أتلمح معا ⁄وجهه من خلف خصصلة شصعري ألتي ينفذ منها
مشصهد سصيتسصرب من رأسصي يوما متحول إأ ¤وأقع.
لسصتقرئ خوألج نفسصه من نظرأت عينيه.
ضصوء باهت ،فقط أ
حسصنا ،كل ما أرغب فيه هو ألتوقف!
ودون أن يغادر صصمته ،وضصع يده ‘ جيب سصÎته ،وسصحب
ألتوقف عن رؤوية كل هذأ أ◊كايا ألبائسصة،
ألتوقف عن كو ÊكبÒة Ãا يكفي لـ»أعرف»
يقد من أÿلف صصوتي
مرتبكا
لمور بكل هذأ
وألتوقف عن ألشصعور با أ
ويهبط أسصفل روحي
يرتدي سصغب ألظل
لنه أمر متعب..
ألعمق أ
فأاغفو على هامشض ألوقت
يظمأا يركضض ‘ خلجات
متعب جدأ.
أنثال من فوق وجهي
مدأي
أدور على ظل وقتي
يفقصض طي مسصام
وأطفو إأ ¤أسصطح ألظمأا
أناي وينشصرÊ
أŸشصتعل
^ أحسسن خرأط ـ عزأبة ـ يسصتحم ألذبول بوقتي
يرقد ألليل ‘ نبضض وقتي
يوصصوصض من كوة ‘ جدأري
تفيأا غابة أسصئلتي
فشصاهدتني أسصفل ألظل
على حجر ألليل ينحتني
جائيا من جÓبيب وجهي
أخبو
ألريح
يدق إأ ¤جبل ألريح
أمد إأ‹ يدي
‘ جبة ألظمأا أŸتوهج
أينيتي
“دد ‘ أفقي ألليل
منطفئا
أهرب من ناظري
يلحسض جلدي
أتبدد ‘ سصغب ألوقت
وأكفأا ‘ دهشصتي أتلكأا
يفقصض ‘ جيب أينيتي
أغلو
‘ ميلتي
يجلسض ألقرفصصاء
لفول
تسصلمني من أناي أ أ
أتبخر ‘ ظمأا ألشصطحات
ويبني على شصرفتي عشصه
لمارأت
تفحصض بعضض أ أ
على ملسض ألوقت ذرذر
ألضصاج يكتظ ‘ ناظري
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قصصة
قصصÒة

م-ن-دي Ó-أب-يضص-ا م-ط-رزأ ب-خيوط وردية،
ومده إأ‹ّ بعد أن أنقشصعت من وجهه
سصحب ألتوجم وألدهشصة ،وأرتسصمت
ع-ل-ى شص-ف-ت-اه أب-تسص-ام-ة أل-رح-م-ة .وسص-رع-ان م-ا أشص-رق
وجهي بالسصعادة وأنا أرى بعنقه ألقÓدة ألفضصية
ألÓمعة ألتي قدمتها له بيدي ذأت يوم ،ودو‰ا
أدري بادرته بالسصؤوأل «أليسصت هذه هي ألقÓدة
ألتي أهديتك إأياها منذ عشصر سصنوأت؟»
لي-ج-اب دون أن ي-ت-ك-ل-م ،م-فضص Ó-ألتحصصن
أوم-أا ب-ا إ
ب -ق Ó-ع ألصص -مت ،ف Á Ó-ك -ن أن ي -أام -ن غ -در أم-رأة
مزأجية ،غ Òأنه رمق خا“ا موضصوعا عى إأصصبع
‘ يدي أليسصرى ،فتسصللت ألغÒة إأ ¤نفسصه ،وبدل
أن يسصأالني عن سصّر أÿا” ،رمى سصنارة ألكلمات
ليصصطاد بها أ◊قيقة ،و قال ‹ ﬂفيا غÒته:
 مÈوك على ماذأ؟ يبدو أنك قررت أخÒأ تطليق حياة ألعزوبية.ف-اج-أا Êه-ج-وم-ه أŸب-اشص-ر ف-رديت ب-اسص-ت-ن-ك-ار ك-م-ن ي-دف-ع ع-نه
تهمة:
 من قال لك هذأ؟ثم وأصصلت بعد أن أنتبهت لغÒته ،وقد أسصعد Êأحتفاظه
لعوأم:
بالقÓدة طوأل هذه أ أ
لمسض.
 ل زلت كما عهدتني با ألجابة ،رغم أنه قرر
 ⁄يكن يدري Ÿاذأ كان مسصرورأ بهذه أ إ
أن ي -نسص -ى ذك -رى أم -رأة ه -ج -رت -ه ل-ب-ن-اء «مسص-ت-ق-ب-ل-ه-ا» ب-ع-دم-ا
Óب-د ،وق-رأ كÓ-م-ي «ل زلت ك-م-ا
ت -ع-اه-دن-ا ع-ل-ى أل-ب-ق-اء م-ع-ا ل -أ
عهدتني من غدر وخيانة ورقصض على أوتار أŸشصاعر» ،ثم
نظر ›ددأ إأ ¤أÿا” ألذي يعانق إأصصبعي وسصأالني مشصككا:
 وماذأ عن هذأ؟ ليسض سصوى جدأر أفÎأضصي أحمي به نفسصي من كل طامع أوطامح.
بانت من ثغره أبتسصامة أطمئنان Ÿا سصمع ،وأحسض بأانني مازأل
فيني بقية من وفاء ،ثم قال ‹ مسصتفزأ:
 أنت لن تتزوجي أبدأ.أنزعجت من كÓمه وشصعرت بأانه يطعن ‘ أنوثتي ،فسصأالته
لمور:
بحدة دون أن أسصتبق أ أ
 ماذأ تقصصد؟ي بهدوء كمن يعرف دوأخل نفسصي:
رد عل ّ
 منذ كنت طالبة وأنت –لم Úبأان تصصبحي كاتبة لمعة،لن-ه ق-د ي-نسص-ف
ف -ال -زوأج ب -ال -نسص -ب -ة إأل -يك مشص -روع م -ؤوج-ل ،أ
لق-ل سص-ي-ك-ب-ح-ه-ا وي-عرقلها،
أحÓ-مك و ط-م-وح-اتك وأو ع-ل-ى أ أ
ولكن ألسصن“ Úضصي وقد تتجاوزك.
فهمت من كÓمه بأانه يلمح إأ ¤كو Êعلى عتبة ألعنوسصة،
فاسصتجمعت ثقتي بنفسصي ورديت بتحد:
 أعشصق حريتي ،وأرفضض أن أكون ›رد ظلّ لرجل.صصمتت لÈهة ثم وأصصلت:
 أل-زوأج ي-ق-ي-د ح-ري-ت-ي ،ي-ق-ت-ل ط-م-وح-اتي ،كثÒأت هن منلخ-ت-ف-اء ورأء ردأء
ح -ك -م ع-ل-ي-ه-ن أل-زأج ب-اŸوت أل-ب-ط-يء .ب-ا إ
رجل  ...فقدن حيويتهن وتأالقهن ،وصصرن ل يجدن سصوى
لطفال ،لو كنت تزوجتك
ثقافة ألطهي ،ألغسصيل ،وتربية أ أ
لن وصصلت إأ ¤ما وصصلت إأليه؟
قب ،Óهل كنت أ آ
وأضصفت بتأاثر وعصصبية:
لن كاتبة ،وŸا كنت قبلت أن
 أبدأ سصيدي أÎÙم ،ما كنت أ آلن ،غÒتك كانت سصتدمر حياتي ،كانت
أكون ما أنا عليه أ آ
سصتقضصي على أحÓمي ...
وأضصفت:
 عفوأ سصيدي نحن  ⁄نخلق لبعضض ،قد نصصلح أن نكن زمÓءورÃا أصصدقاء ،لكننا ل نسصتطيع أن نعيشض –ت سصقف وأحد.
أبتسصم أبتسصامة سصاخرة ثم عقب عليّ بحدة:
 ولهذأ غدرت بي وغادرت إأ ¤إأسصبانيا دون ودأع.لقول بأان
 أنا  ⁄أغدر بك أبدأ ،فقط  ⁄تكن لدي ألشصجاعة ألم-ر م-ل-ي-ا ،ووج-دت أن
ط -ري -ق -ان-ا ﬂت-ل-ف-ان ،ل-ق-د ف-ك-رت ‘ أ أ
أرتباطنا مع بعضض لن يكون ‘ مصصلحة أحدنا ،ل شصيء يجمعنا
سصوى عوأطف بائسصة ،وصصدف نسصج خيوطها ألقدر.
 وألقضصية ..قضصية حب ،غÒة ودموع صصمت.
زرعي
أسصبح أنزف ‘
سصغب
لمكنة
أ أ
أتسصايح ‘ ألسصهو تيبسض
‘ نول خطوي ألدروب
فيسصلقني ألركضض نحو
أناي
له - -ل- -ة ‘
أıب - -أا ب Úأ أ
سصجدة
ألظل
يشصبه ماهية ألفجر
‹
يصصغي إأ ّ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فيصصل خريفي (مدافع نادي بارادو) لـ «الشصعب»:

سسنواصسل اللّعب بكل نزاهة ..وهدفنا –طيم رقم قياسسي ‘ عدد النقاط
’Áن ل -ف -ري -ق أاوŸب -ي
أاك- -د ال- -ظ -ه Òا أ
بارادو «فيصصل خريفي» أان الفريق وضصع
’ول مبكرا،
قدمه الثانية ‘ اÎÙف ا أ
وأان -ه ‘ ال -ظ -رف ا◊ا‹ ي -جب م-واصص-ل-ة
اللّعب بنفسس الطريقة ونفسس العزÁة
وب-ك-ل ن-زاه-ة ح-ت-ى ’ ي-ق-ال ب-أان ب-ارادو
ت-رتب اŸب-اري-ات ،ك-م-ا أاوضص-ح ب-أان ه-دف
ال-ف-ري-ق ه-و –ط-ي-م ال-رق-م ال-ق-ي-اسص-ي ‘
عدد النقاط التي حصصدتها كل الفرق
’ول والذي
التي ارتقت إا ¤اÎÙف ا أ
يتواجد حاليا بحوزة أاوŸبي اŸدية ،كما
–دث ع -ن مسص -ت -ق -ب-ل-ه ‘ ال-ف-ري-ق وع-ن
أامور أاخرى ‘ هذا ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
@«الشصعب» :حققتم فوزا عريضصا على
وداد بوفاريك وضصعتم به القدم الثانية
’و ¤ل - -ك - -رة
‘ ال - -راب - -ط - -ة اÎÙف - -ة ا أ
القدم ،هنيئا لكم الصصعود؟
@@ فيصصل خريفي :شصكرإ لك ،إ◊مد
لله فوز كب Òوعريضس أإمام منافسس عنيد كان
ي -ح -ت -اج إ ¤ن -ق -اط إŸب-ارإة م-ن أإج-ل ضص-م-ان
إل - -ب - -ق - -اء ‘ إÎÙف إأ’ول ،خصص - -وصص - -ا أإن
وضصعيته معقدة ،لكن نحن نلعب ضصد منافسصينا
بكل قوة مهما كان إسصم إŸنافسس ،هذإ إلفوز
جاء ليؤوكد إلثÓث نقاط إلتي عدنا بها أإمام
فريق إ–اد بسصكرة ‘ إ÷ولة إŸاضصية إلذي
يعت Èأإحد إلطا Úﬁللصصعود هذإ إŸوسصم
للمحÎف إأ’ول ‘ عقر دإره ،بعد إلهزÁة
غ ÒإŸن-ت-ظ-رة إل-ت-ي ت-ك-ب-دن-اه-ا Ãل-عب إل-دإر
إل -ب -يضص -اء ،أإم -ام غ -ا‹ م -عسص -ك -ر وإل-ت-ي ك-انت
إل -ث -ان -ي -ة ب -ال -نسص -ب -ة ل -ن -ا م -ن-ذ ب-دإي-ة إŸوسص-م
ونتمناها إأ’خÒة بإاذن إلله.
ه -ذإ إل -ف -وز أإك -دن-ا ب-ه إل-ك-ث Òم-ن إأ’م-ور
أإو’ه- -ا أإن- -ن -ا نسص -ت -ح -ق إلصص -ع -ود ع -ن ج -دإرة
وإسصتحقاق وأإننا فريق جنا ثمار عمله وكل
إلتضصحيات إلتي قام بها قبل بدإية إŸوسصم،
بدإية بالÎبصس إلصصيفي ،وكل ذلك  ⁄يذهب
أإدرإج إلرياح ،كما أإكدنا أإنه بالعمل ورغم صصغر
سصن إلتشصكيلة إلتي ’ يتجاوز معدل عمرها 24

سصنة ،إ’ أإننا فريق مكتمل على مسصتوى كل
إÿطوط ،وهذإ بفضصل إلعمل إلكب Òإلذي قام
ب -ه إل-ط-اق-م إل-ف-ن-ي ب-ق-ي-ادة إŸدرب إ’سص-ب-اÊ
«خ -وسص -ي م -اري -ا ن -وغ -ي-ز» م-ع-ن-ا ،وب-فضص-ل ك-ل
إإ’مكانيات إلتي قدمها لنا إلطاقم إإ’دإري
ب -ق -ي -ادة إل -رئ-يسس «خ Òإل-دي-ن زطشص-ي» إل-ذي
وضصع هدف إلصصعود أإمرإ ضصروريا لبلوغه من
أإجل إ‚اح مشصروعه إلرياضصي إلذي وضصعه
منذ سصقوط إلفريق إ ¤قسصم إلهوإة وإ‚اح
إسصÎإتيجيته ‘ إلعمل ،وإ◊مد لله “كنا من
ب -ل -وغ ذلك ب-ال-ك-ث Òم-ن إل-تضص-ح-ي-ات وإإ’رإدة،
إآ’ن ك -م -ا ق -لت وضص -ع -ن -ا ق -دم -ن -ا إل -ث -ان-ي-ة ‘
إÎÙف إأ’ول وتÓ- - -شص - -ى إلضص - -غ - -ط ع - -ن - -ا
وسصنسص Òمبارياتنا إŸتبقية بكل ذكاء وبنفسس
إلعزÁة ،رغم نهاية إŸوسصم مبكرإ بالنسصبة
لنا.
@ ت-ه-دف-ون ح-ت-م-ا إا– ¤ط-ي-م ال-رق-م
القياسصي ‘ حصصد عدد النقاط ‘ موسصم
الصص -ع -ود ال -ذي ي -ت -واج-د ب-ح-وزة أاوŸب-ي
اŸدية ،أاليسس كذلك؟
@@ صص -ح-ي-ح ،ه-دف-ن-ا إآ’ن ب-ع-دم-ا ضص-م-ن-ا
إل-ب-ق-اء ه-و –ط-ي-م إل-رق-م إل-ق-ي-اسص-ي ‘ ع-دد
إل -ن -ق -اط إل -ت -ي ي -حصص -ده -ا ف -ري -ق ‘ م-وسص-م

’دارة Ãنحة مغرية بعد الفوز على «الكناري»
فيما وعدت ا إ

أامل البقاء ‘ حظÒة الكبار يراود أانصسار مولودية بجاية

’ول،
“كنت مولودية بجاية ،أامسس ا أ
من –قيق فوز ثم Úلدى اسصتضصافتها
شصبيبة القبائل ،وهو ما بعث بذلك أامل
’نصصار ‘ –قيق البقاء ‘
’’ف من ا أ
ا آ
’و،¤
ح - -ظÒة ال - -راب - -ط- -ة اÎÙف- -ة ا أ
’و ¤م -ن
وب- -ال- -رغ- -م م- -ن أان اŸرح- -ل -ة ا أ
اللقاء  ⁄ترق إا ¤اŸسصتوى اŸطلوب‘ ،
غ- -ي- -اب ال- -ع- -روضس ال -ف -ن -ي -ة وال -ف -رصس
السص-ان-ح-ة ل-ل-ت-ه-دي-ف ،بسصبب ا◊ذر من
ك Óالفريق Úواÿوف من مفاجأاة غÒ
سص -ارة ،إا’ أان ال -ف -ري -ق ال -ب -ج -اوي ع-رف
ك -ي -ف يسص -ت -غ-ل ال-ف-رصس خÓ-ل الشص-وط
الثا Êويظفر بنقاط اللقاء.

بجاية :بن النوي توهامي

‘ هذإ إلصصدد ،ثمن إŸدرب عبد إلوهاب
ب-وسص-ع-ادة أإدإء ’ع-ب-ي-ه ،وإل-ذي-ن وظ-ف-وإ ك-ام-ل
إم-ك-ان-ي-ات-ه-م م-ن أإج-ل ع-دم ت-ف-ويت إل-ف-رصص-ة
وإل -ع -ودة إ ¤سص-ك-ة إ’ن-تصص-ارإت ،خ-اصص-ة ب-ع-د
جو’ت عجاف ونقصس إلفعالية.
كما حثهم على مضصاعفة إÛهودإت ‘
إ÷و’ت إلقادمة وإŸصصÒية ،على إعتبار أإن
إل -ب -ق -اء ‘ ح -ظÒة إل-رإب-ط-ة إأ’و ،¤م-ره-ون
بتسصجيل إŸزيد من إ’نتصصارإت دإخل وخارج
إلديار.
ك -انت إŸرح -ل -ة إأ’و ¤م -ن إŸب -ارإة ق -د
عرفت تخوفا كبÒإ من جانب إلفريق ،Úوهو
م - -ا  ⁄يسص- -م- -ح ب- -تسص- -ج- -ي- -ل ﬁاو’ت قصص- -د

إلتهديف ،حيث غاب إأ’دإء وإلفعالية وإإ’رإدة
‘ تسصجيل هدف إلسصبق.
أإما إŸرحلة إلثانية من إللقاء فكانت أإكÌ
فاعلية من جانب إلبجاوي ‘ ،Úظل غياب
كامل للزوإر إلذين كانوإ خارج إإ’طار ،حيث
“كنت إلتشصكيلة إلبجاوية من تسصجيل ثÓثة
أإهدإف كاملة ‘ ،إلد  56عن طريق إلبديل
بلقاسصمي ،بعد إسصتغÓل “ريرة مسصاعدية،
ف-ي-م-ا ضص-اع-ف إŸدإف-ع ب-ن م-ل-وك-ة إل-ن-ت-ي-ج-ة،
وك -ل -لت ›ه -ودإت أإصص -ح -اب إأ’رضس ب -ه -دف
ث- -الث ،م- -ن إمضص -اء إŸدإف -ع ب -رشص -يشس إل -ذي
سصجل ضصد مرماه ح Úحاول إبعاد إلكرة .قد
وعدت إإ’دإرة على لسصان إلرئيسس حسصيسصان،
Ãن -ح -ة م -غ -ري -ة ن -ظ Òه-ذإ إل-ف-وز إل-ع-ريضس،
وإل -ذي سص -يسص -م -ح ب -رف -ع م-ع-ن-وي-ات إلÓ-ع-بÚ
وإسصÎجاع ثقتهم بالنفسسŸ ،وإصصلة إŸشصوإر
‘ ظروف حسصنة بهدف –قيق إلبقاء.

بحسصب تقارير صصحفية ايطالية

أارسسنال يفاوضس نابو‹ لضسم فوزي غÓم
كشص -فت ت -ق -اري-ر صص-ح-ف-ي-ة إي-ط-ال-ي-ة أإن ن-ادي أإرسص-ن-ال إ’‚ل-ي-زي شص-رع ب-ال-ف-ع-ل ‘ إج-رإء
مفاوضصات مع نظÒه إإ’يطا‹ نابو‹ من أإجل ضصم فوزي غو’م وزميله إ’يطا‹ لورنزو
إينسصيني ،إلصصيف إŸقبل.
أإشصارت ذإت إŸصصادر إ ¤أإن إدإرة فريق ‘‘إŸدفعجية‘‘ تسصتعد لتقد Ëعرضس بقيمة 60
مليون جنيه إسصÎليني لضصم إلÓعب إلدو‹ إ÷زإئري غÓم وزميله إإ’يطا‹ إينسصينى.
معلوم أإن غو’م يرفضس Œديد عقده إلذي ينتهي ‘ صصيف  2018مع فريق إ÷نوب
إإ’يطا‹ خاصصة ‘ ظل إهتمام إلعديد من إلفرق إأ’وروبية إلكبÒة با◊صصول على خدماته.

إلصصعود ،إلرقم إلقياسصي بحوزة أإوŸبي إŸدية
بـ  54نقطة وهدفنا –طيمه ،كي يبقى إلرقم
بحوزتنا لسصنوإت عدة خصصوصصا أإننا على بعد
 4نقاط فقط عن بلوغه ،هدفنا إآ’ن موإصصلة
إللعب بكل قوة من أإجل إلفوز و’ غ ،Òكما
أإننا أإمام حتمية تشصريف مسصÒتنا هذإ إŸوسصم
وموإصصلة إللعب بنفسس إلطريقة ،كي ’ يتم
ت-أاوي-ل أإدإئ-ن-ا ومسص-ت-وي-ات-ن-ا وي-ق-ال ب-أان-ن-ا ق-منا
بÎتيب مبارياتنا ،وكي ننهي إŸوسصم بنفسس
إأ’دإء إلذي بدأإنا به حتى نثبت بأاننا إأ’فضصل
‘ إÎÙف إل -ث -ا Êوأإن -ن -ا ف-ري-ق سص-ت-ك-ون ل-ه
كلمته إŸوسصم إŸقبل ‘ إÎÙف إأ’ول ،أ’ن
ه -ذإ إ’ ب -دإي -ة إل -ع -م -ل ،أ’ن إل -ق-ادم سص-ي-ك-ون
أإصصعب ح Úنلعب ‘ حظÒة إلكبار.
@ أانت ‘ ن - -ه- -اي- -ة ع- -ق- -دك م- -ع ن- -ادي
بارادو ،هل تفكر ‘ البقاء أام سصÎحل
بنهاية اŸوسصم؟
@@ صصحيح أإ ‘ Êنهاية عقدي ومبارإة
شص -ب-ي-ب-ة سص-ك-ي-ك-دة سص-ت-ك-ون إأ’خÒة ‹ ب-أال-وإن
إلفريق ،حاليا  ⁄يجمعني حديث مع رئيسس
إلفريق أإو إŸدرب عن ما إذإ سصأاجّدد عقدي
مع نادي بارإدو أإم ’ ’ ،أإخفي عليك بأاÊ
تأاقلمت بسصرعة مع إلنادي وأإصصبحت من بÚ
كوإدر إلفريق بسصرعة وأإدينا مباريات كبÒة
وحققنا نتائج باهرة سصويا ،كما أإننا كنا عائلة
وإحدة دإخل إŸيدإن وخارجه ،وكل ظروف
إلعمل رإئعة ومريحة وهو ما جعلنا نظهر
بهذإ إŸسصتوى ‘ موسصمنا إلثا ‘ Êإلرإبطة
إÎÙفة إلثانية «موبيليسس» ،رغبتي شصديدة
‘ إلتجديد وموإصصلة إŸشصوإر مع زمÓئي
ومع هذه إلتشصكيلة إلشصابة إلتي “لك مؤوهÓت
كبÒة وعالية من أإجل حصصد إأ’لقاب ،إبتدإء
من إŸوسصم إŸقبل ،خصصوصصا أإن خط إلدفاع
‘ أإي فريق كان يحتاج إ ¤إÈÿة ،أإ“نى أإن
نوإصصل إلتأالق ‘ إ÷و’ت إلسصبعة إŸتبقية،
و‘ مبارإتنا إŸتأاخرة أإمام مولودية إلعلمة،
وبعدها سصÔى إن كانت إإ’دإرة وإلطاقم إلفني
بحاجة إ ¤خدماتي أإم ’.

ا’–ادية ا÷زائرية للشصراع

إانتخاب جي ‹Óحسسان
رئيسسا جديدا للهيئة

إن -ت -خب ج -ي  ‹Ó-حسص -ان رئ -يسص -ا ج -دي-دإ
ل–Óادية إ÷زإئرية للشصرإع للعهدة إ’وŸبية
 ،2020 -2017خÓل أإشصغال إ÷معية إلعامة
إ’نتخابية إلتي جرت ،أإمسس إلسصبت ،باŸركز
إل -ري -اضص -ي «غ-رم-ول» ب-ا÷زإئ-ر .ت-ن-افسس م-ع
ج -ي  ‹Ó-ك -ل م -ن إل-رئ-يسس إŸن-ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه
ﬁمد عتبي وإلوجدي ﬁمد رضصا .وحاز
جي ‹Óعلى  17صصوتا فيما –صصل عتبي على
 12صصوتا ،بينما نال إلوجدي صصوت Úفقط.
ب- -ه- -ذإ يÎأإسس ج -ي  ‹Ó-حسص -ان ( 47سصنة)
إلفيدرإلية للعهدة إ’وŸبية  ،2020 -2017خلفا
Ùم -د ع -ت -ب -ي إل -ذي أإشص -رف ع -ل-ى إل-ه-ي-ئ-ة ‘
إل -ع -ه -دة إ’وŸب -ي -ة  .2016-2013إ ¤ج - - - - -انب
إلرئيسس ،إنتخب إ’عضصاء إلـ Ÿ ،31ن يحق لهم
إل -تصص -ويت م -ن أإصص-ل  47مسص-ج ‘ Ó-إ÷م-ع-ي-ة
إلعامة ،على سصتة أإعضصاء ‘ إŸكتب إلفيدرإ‹.
ك -م -ا ي -ن -ت -ظ-ر أإن ي-ت-م ت-ع-ي Úإم-رأإة ضص-م-ن
إŸكتب إلتنفيذي ،إسصتنادإ إ ¤تعليمة وزإرة
إلشصباب وإلرياضصة بادرإج إلعنصصر إلنسصوي ‘
إŸك -تب إل -ف-ي-درإ‹ ل–Ó-ادي-ات إل-ري-اضص-ي-ة،
لÒتفع بعدها إلعدد إ ¤سصبعة إعضصاء .عقب
ف- -وزه ب- -ال- -رئ- -اسص- -ة صص- -رح ج- -ي ‹Ó- -حسص -ان:
«أإول -وي -ات -ن -ا ه -ي إل -ت -ط -وي -ر ل -ن -ي -ل إل -ن-ت-ائ-ج.
وسصنسصاعد إ’ندية إلتي ’ توجد بالعاصصمة
ل-ت-ت-ط-ور ب-ت-زوي-ده-ا ب-ال-وسص-ائ-ل إÿاصص-ة على
غ -رإر إل -ق -وإرب وك -ذإ إıتصص Úوإل -ت-ق-ن-يÚ
للعمل معهم».
أإضصاف« :أإمامنا –ديات كبÒة ،وهدفنا
إأ’ول ه -و إل -ب -ق -اء ع -ل -ى ن-فسس وتÒة إŸك-تب
إŸن-ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه .م-ه-م-ت-نا إلصصعبة هي بلوغ
أإوŸبياد طوكيو  2020وأإمامنا أإربع سصنوإت
وسصنعمل بجد من أإجل ذلك .إأ’مور تتعقد
أإك Ìأ’ن إŸنتخبات إ’فريقية وإلعربية تعمل
ليل نهار لبلوغ هذإ إŸسصتوى».
أإفاد أإيضصا «سصنعيد تشصغيل بعضس إلرإبطات
إلو’ئية إلتي كانت تعمل سصابقا ثم توقفت على
غرإر إلشصلف وعنابة وجيجل وسصنعمل ‘ إطار
إسصÎإت -ي -ج -ي-ة ﬁك-م-ة ل-ت-ع-م-ي-م إل-ري-اضص-ة ع-ل-ى
إŸسص -ت -وى إل -وط -ن -ي م-ن خÓ-ل إنشص-اء رإب-ط-ات
أإخرى تدريجيا» .سصبق ÷ي ‹Óوأإن تو ¤منصصب
عضص- -و ف- -ي- -درإ‹ ‘ إ’–ادي -ة خ Ó-ل إل -ع -ه -دة
إ’وŸبية إŸنقضصية .2016 -2013

إلعدد

17276

ا÷معية ا’نتخابية لـ «الفاف»
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زطشسي مÎدد دائما بشسأان ترشسحه

أاكد خ Òالدين زطشصي ،رئيسس نادي
ب - -ارادو ،م- -تصص- -در ب- -ط- -ول- -ة ال- -راب- -ط- -ة
ال- -ث- -ان- -ي- -ة ،أان- -ه ’ ي- -زال مÎددا بشص- -أان
’–اد
ت- -رشص- -ح -ه ’ن -ت -خ -اب -ات رئ -اسص -ة ا إ
ا÷زائري لكرة القدم (فاف) اŸقررة ‘
 20مارسس ا÷اري.
قال زطشصي عقب نهاية فوز فريقه يوم
إ÷م -ع -ة ع-ل-ى ضص-ي-ف-ه ودإد ب-وف-اريك ()0 -3
ضصمن إ÷ولة إلـ  23من إلبطولة ⁄« :أإحسصم
بعد قرإر ترشصحي من عدمه لرئاسصة إ–اد
ك -رة إل -ق -دم إ÷زإئ -ري .ه -ذإ إأ’م -ر ي -ت -ط-لب
ت -ف -ك Òمسص -ت -ف -يضس ،أ’ن ك -رت -ن -ا م-ريضص-ة م-ن
إلدإخل».
ورد إسصم زطشصي ب Úإأ’سصماء إŸرشصحة
لدخول سصباق إ’نتخابات ‘ إلوقت إلذي ’
ي -زإل ف-ي-ه إل-غ-م-وضس ي-ك-ت-ن-ف ت-رشص-ح إل-رئ-يسس
إŸن -ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه ﬁم-د رورإوة م-ن ع-دم-ه،
رغم إŸسصاندة إلتي لقيها من أإغلبية أإعضصاء
إ÷م-ع-ي-ة إل-ع-ام-ة خÓ-ل إل-دورة إل-ع-ادي-ة إل-تي
أإقيمت إإ’ثن ÚإŸنصصرم ،وإلتي “ت خÓلها
إŸصصادقة وباإ’جماع على حصصيلتيه إŸالية
وإأ’دبية .حدد تاريخ  12مارسس إ◊ا‹ كآاخر
أإج -ل وضص -ع م-ل-ف إلÎشص-ي-ح-ات ع-ل-ى مسص-ت-وى
إللجنة إŸكلفة بذلك على مسصتوى إ’–اد
إ÷زإئري ،لكن ’ أإحد تقدم Ãلفه ◊د إآ’ن.
من جهة أإخرى ،ووضصع نادي بارإدو قدما

‘ إل- -رإب- -ط- -ة إأ’و ¤ب- -ع- -د ف- -وزه ع- -ل -ى ودإد
بوفاريك Ãلعب إلدإر إلبيضصاء ،حيث وصصل
إ ¤إلنقطة إلـ  50وبفارق  13نقطة عن أإقرب
مÓ-ح-ق-ي-ه ،إ–اد إل-ب-ل-يدة ،و 16ع-ن صص-احب
إŸرك -ز إل -رإب -ع شص-ب-ي-ب-ة سص-ك-ي-ك-دة ،ع-ل-م-ا وأإن
إلثÓثة إأ’وإئل يصصعدون إ ¤إلقسصم إأ’على ‘
نهاية إŸوسصم.
أإبدى زطشصي سصعادته «باŸشصوإر إلرإئع‘‘
لفريقه إلذي ’ تزإل تنقصصه مبارإة متأاخرة
أإم-ام م-ول-ودي-ة إل-ع-ل-م-ة ،مشص-ددإ ع-ل-ى ضص-رورة
لعب إللقاءإت إŸتبقية «بنفسس إلروح ÷مع
أإك Èعدد من إلنقاط».

إا–ادية فوفينام فيات فوداو

إاعادة انتخاب ﬁمد جواج لعهدة ثانية

أاع-ي-د إان-ت-خ-اب ا’سص-ت-اذ ﬁم-د ج-واج
ع - - -ل - - -ى رأاسس ا’–ادي- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة
ل- -ل- -ف- -وف- -ي- -ن- -ام ف -ي -ات ف -وداو ،ل -ل -ع -ه -دة
ا’وŸبية  ، 2020 -2017خÓل ا÷معية
العامة ا’نتخابية التي انعقدت ،أامسس
السص - -بت ،ب - -اŸركب ال - -ري - -اضص- -ي ب- -ال- -دار
البيضصاء.
–صصل جوإج- ،إŸرشصح إلوحيد Óÿفة
ن -فسص-ه ،-ع-ل-ى  19صص-وت-ا ،ف-ي-م-ا أإل-غ-ي صصوت
وإح -د خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ة إ’قÎإع إل -ت -ي ع -رفت
حضصور  22عضصوإ من ب 27 Úعضصوإ Áثلون
تركيبة إ÷معية إلعامة.
با’ضصافة إ ¤إلرئيسس ” ،إنتخاب تسصعة
أإعضصاء ‘ إŸكتب إلتنفيذي إ÷ديد ،وبهذه
إŸناسصبة ،أإكد جوإج ،إنه سصيوإصصل إلعمل على
نفسس إŸنهاج إلذي بدأإ فيه ،مع إلÎكيز على
–قيق ثÓثة إهدإف أإسصاسصية وهي إلتكوين «
إلذي سصيأاخذ حصصة إ’سصد وإلبدء باŸدربÚ
إل -ذي-ن ي-ع-تÈون إل-ق-اط-رة ‘ ت-ط-وي-ر إل-ف-ي-ات
فودإو ‘ إ÷زإئر وإلوصصول بهذإ إŸشصروع إ¤
 40و’ية».
 ⁄ي - -غ- -ف- -ل ج- -وإج ،إل- -ذي ي- -رأإسس أإيضص- -ا
إل -ك -ون -ف-دي-رإل-ي-ة إ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ه-ذه إل-ري-اضص-ة،
جوإنب أإخرى مثل« :تكثيف إلدورإت إلتقنية
وإل- -ب- -ي -دإغ -وج -ي -ة وت -ن -ظ -ي -م دورإت ل -ف -ائ -دة
إŸمرن ÚوإŸرب Úإلرياضصي Úوإلوصصول إ¤
إنشصاء  100نادي (  35ناديا حاليا) و 20رإبطة

و’ئ -ي -ة ع -ل -ى غ -رإر ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،وه-رإن
سصطيف وبسصكرة».

تركيبة اŸكتب التنفيذي:

ﬁمد جواج ( رئيسسا)

 -1عبد إلرزإق بوحجة ( ÷نة إ’نضصباط)
ﬁ -2مد إلسصعيد مطاهري ( نائب أإول )
 -3بÓل بلعيفة ( أإم ÚإŸال)
ﬁ -4مد بورحلة ( نائب ثا)Ê
 -5م -رإد ل -ون -اسس ( ÷ن -ة إل -ع -ت-اد وإل-وسص-ائ-ل
إلعامة)
 -6صصابر قندوزي ( ÷نة إ’عÓم وإإ’تصصال)
 -7يوسصف شصوشصة ( ÷نة إلتحكيم وإلرتب)
 -8سصهام زإيري ( إللجنة إلطبية)
 -9فودإد بن يعقوب ( ÷نة إلطعون ).

ا’–ادية ا÷زائرية لذوي ا’حتياجات اÿاصصة

تقد Ëا÷معية ا’نتخابية إا ¤اÿميسس القادم
” تقد Ëموعد إنعقاد إ÷معية إلعامة
إ’ن- -ت- -خ- -اب -ي -ة ل –Ó-ادي -ة إ÷زإئ -ري -ة ل -ذوي
إ’حتياجات إÿاصصة إ ¤يوم إÿميسس إŸقبل
( 9 : 30سصا) باŸدرسصة إلوطنية للتكوين إلعا‹
‘ علوم وتكنولوجية إلرياضصة «رشصيد حرإيق»
بدإ‹ إبرإهيم ،بحسصب ما علم يوم إ÷معة،
Óشصارة ،أإن أإشصغال
من إلهيئة إلفديرإلية .ل إ
إ÷م -ع -ي -ة إ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل–Ó-ادي-ة إ÷زإئ-ري-ة
ل -ذوي إ’ح -ت -ي -اج-ات إÿاصص-ة ك-انت م›Èة
آإنفا ليوم  11مارسس بنفسس إŸكان.
خ Ó-ل إ÷م -ع -ي -ة سص -ي -ك -ون أإم -ام إأ’عضص-اء
إŸالك◊ Úق إلتصصويت ( 39عضصوإ با’ضصافة
إ ¤إ’عضصاء إلـ  11للمكتب إŸنتهية عهدتهم)،
م- -ه- -م -ة إخ -ت -ي -ار إل -رئ -يسس وأإعضص -اء إŸك -تب

مÓكمة

إلتنفيذي إلـ  10منهم ‡ثل منطقة إ÷نوب
و‡ثلة إلعنصصر إلنسصوي إللذين لن Áرإن على
ع -م -ل-ي-ة إل-تصص-ويت ،ط-ب-ق-ا ل-ل-ق-رإرإت إ’خÒة
لوزإرة إلشصباب وإلرياضصة.
م - -ن ج- -ه- -ة أإخ- -رى ،أإوضص- -ح إ’م Úإل- -ع- -ام
ل –Ó-ادي -ة ك -ر Ëن -وي أإن ÷ن-ة إلÎشص-ي-ح-ات
إلتي هو عضصو فيها تتلقى منذ نهاية إ÷معية
إل -ع -ادي -ة م -ل -ف -ات ت -رشص-ي-ح-ات سص-وإء Ÿنصصب
رئيسس إ’–ادية أإو عضصوية إŸكتب إلتنفيذي
ل -ل -ع -ه -دة إلÈإŸب-ي-ة إل-ق-ادم-ة (.)2020-2017
وإلعملية متوإصصلة إ ¤غاية إليوم إ’حد (: 00
 )18مضصيفا أإن عملية إيدإع إلطعون ،حددت
من يوم  6إ 7 ¤مارسس على إلسصاعة .18 : 00

جمال دحو يفوز على اŸكسسيكي أالكسسيسس كوسستا بالضسربة القاضسية

تغلب إÓŸكم إÎÙف إ÷زإئري جمال دحو على نظÒه إŸكسصيكي إلكسصيسس كوسصتا بالضصربة
إلقاضصية ‘ إ÷ولة إلثالثة خÓل إŸنازلة إلتي جمعتهما Ãكسصيكو.
سصميت هذه إŸنازلة بـ ‘‘إإ’نتقامية‘‘ من طرف إŸكسصيكي Úعلى خلفية إÿسصارة إلتي مني بها سصابقا
إÓŸكم إŸكسصيكي إآ’خر دإنييل فالنزوي Óبالضصربة إلقاضصية أإيضصا أإمام دحو بÈج بوعريريج.
يسصمح إلفوز إ÷ديد للمÓكم إ÷زإئري من تسصجيل نقاط إضصافية وإلعودة إ ¤ركب إلتصصنيف
إلعاŸي بعدما سصحبت منه أإلقابه ،وفق قوإن Úوأإعرإف إÓŸكمة إ’حÎإفية ،وذلك لغيابه أإك Ìمن
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هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وششكرا

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

من نعم الله علينا وعلى البشصرية جمعاء
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الرحمــــــة النبويـــــــة بالعصصــــــاة
من نعم الله علينا وعلى البششرية بأاسشرها أان
رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ ما ُبِعث إال
لتحقيق ونششر الرحمة بين الناسس جميعا ،كما
حَمًة
قال الله تعالىَ{ :ما أاَْرسَشلَْنا َ
ك ِإاَ ’sر ْ
ِلْلَعاَلِمينَ} (األنبياء اآلية  ،)107وقال تعالى:
ل ِم ْ
م َعِزيٌز
ن أاَْنُفسِشُك ْ
ءُك ْ
م َرسُشو ٌ
{َلَقْد َ
جا َ
م
َع َ- -لْ- -يِ- -ه َم- -ا َعِ- -نt- -تْ- -م َحِ- -ري ٌصش َعَ- -لْ- -يُ- -كْ - -
م}( ،ال-ت-وب-ة اآلي-ة
ِب-اْلُ-مْ-ؤوِمِنينَ َرُؤوو ٌ
ف َرِحي ٌ
.)128
ويؤوكد الرسشول ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ ذلك
بقوله« :أانا نبي الرحمة» ،رواه مسشلم .فمن
سشمات الكمال التي تحّلى بها النبي ـ صشلى الله
عليه وسشلم ُ -خُلُق الرحمة والرأافة بالغير،
تلكم الرحمة التي صشارت له سشجيّة ،فششملت
الصشغير والكبير ،والمؤومن والكافر ،والطائع
والعاصشي ،وإاذا كان الناسس عامة بحاجة إالى
ال -رح -م -ة وال -رع-اي-ة ،ف-إان ال-ذي زل ووق-ع ف-ي
المعصشية بحاجة خاصشة أان نأاخذ بيده ل أان
نتركه واقعا ،أاو نهيل عليه التراب فنكون عونا
للششيطان عليه ،فعن أابي هريرة رضشي الله عنه
قال( :إان رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم -
ِ
ي برجل قد ششرب الخمر ،فقال :اضشربوه،
أاُت َ
فمنا الضشارب بيده ،والضشارب بثوبه ،والضشارب
بنعله ،ثم قال :بكتوه ،فأاقبلوا عليه يقولون :ما
اتقيت الله؟! ما خششيت الله؟! وما اسشتحييت
من رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم؟! ،فقال
ب -عضس ال -ق -وم :أاخ -زاك ال -ل -ه! ق -ال :ل ت-ق-ول-وا
هكذا! ل تعينوا عليه الششيطان ،ولكن قولوا:
اللّهم اغفر له ،الّلهم ارحمه) رواه أابو داود.
وسش -ي -رة ال -ن -ب -ي ـ صش -ل -ى ال -ل -ه ع -ل ي -ه وسش -ل-م ـ
وأاح-ادي-ث-ه ع-ام-رة ب-رح-م-ت-ه م-ع ال-عصشاة ،تلكم
الرحمة التي ل تضشيق بضشعفهم وتقصشيرهم،
فإانهم بششر من بني آادم ،والنبي ـ صشلى الله
عليه وسشلم ـ يقول« :كل بني آادم خطاء ،وخير
ال-خ-ط-ائ-ي-ن ال-ت-واب-ون» ،رواه ال-ت-رم-ذي .األمل

والرجاء :من هدي النبي ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ مع العاصشي مهما ارتكب من ذنوب أان
ن -ف -ت-ح ل-ه أاب-واب األم-ل وال-رج-اء وال-ط-م-ع ف-ي
رحمة الله وعفوه ،فعن عبدالرحمن بن جبير
 رضشي الله عنه  -عن أابي الطويل :ششط ٍب
الممدود قال« :إانه أاتى النبي ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ فقال :أارأايت من عمل الذنوب كلها،
ولم يترك منها ششيئا ،وهو في ذلك لم يترك
حاجة ول داجة (صشغيرة أاو كبيرة) إال أاتاها،
فهل لذلك من توبة؟! ،قال :فهل أاسشلمت؟،
قال :أاما أانا فأاششهد أان ل إاله إال الله ،وأانك
رسش -ول ال -ل -ه .ق -ال :ت -ف-ع-ل ال-خ-ي-رات ،وت-ت-رك
السش-ي-ئ-ات ،ف-ي-ج-ع-ل-ه-ن ال-ل-ه لك خ-ي-رات كلهن،
قال :وغدراتي وفجراتي؟ قال :نعم ،قال :الله
أاك- -ب- -ر ،ف- -م- -ا زال ي- -ك- -ب- -ر ح -ت -ى ت -وارى) رواه
الطبراني .الرفق :كان هدي النبي ـ صشلى الله
عليه وسشلم ـ مع أاصشحاب المعاصشي الرفق،
وكان يعظهم ويبين لهم الحكمة التي ششرعها
الله في تحريم الحرام ،فعن أابي أامامة -
رضشي الله عنه  -قال( :إان فتى ششابا أاتى النبي
 صشلى الله عليه وسشلم فقال :يا رسشول اللهائذن لي بالزنا ،فأاقبل القوم عليه فزجروه،
قالوا :مه مه ،فقال رسشول الله  -صشلى الله
عليه وسشلم  :-اْدُنه ،فدنا منه قريبا ،فجلسس،
قال :أاتحبه ألمك؟ ،قال :ل والله ،جعلني الله
فداءك ،قال ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ :ول
ال -ن -اسس ي -ح -ب -ون -ه ألم -ه -ات -ه-م ،ق-ال :أاف-ت-ح-ب-ه
لبنتك؟ ،قال :ل والله يا رسشول الله ،جعلني
الله فداءك ،قال :ول الناسس يحبونه لبناتهم،
قال :أافتحبه ألختك؟ ،قال :ل والله ،جعلني
ال- -ل- -ه ف- -داءك ،ق- -ال :ول ال- -ن- -اسس ي- -ح- -ب- -ون- -ه
ألخ -وات -ه -م ،ق -ال :أاف-ت-ح-ب-ه ل-ع-م-تك؟ ،ق-ال :ل
والله ،جعلني الله فداءك ،قال :ول الناسس
يحبونه لعماتهم ،قال :أافتحبه لخالتك؟ ،قال:
ل والله ،جعلني الله فداءك ،قال :ول الناسس
يحبونه لخالتهم ،ثم وضشع يده عليه وقال:

الّلهم اغفر ذنبه ،وطّهر قلبه ،وحصشن فرجه،
فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إالى ششيء» رواه
أاح -م -د .وإاذا ك -ان ال -ع -اصش -ي ج -اه Ó-وارت-كب
ال-م-عصش-ي-ة وه-و ي-ظ-ن ج-وازه-ا ،ت-ل-ط-ف ال-ن-بي
صشلى الله عليه وسشلم معه باإلنكار عليه ولم
يعنفه ،فعن معاوية بن الحكم السشلمي رضشي
الله عنه قال( :بينما أانا أاصشلي مع رسشول الله -
صشلى الله عليه وسشلم  -إاذ عطسس رجل من
ال-ق-وم ،ف-ق-لت :ي-رح-مك ال-ل-ه ،ف-رم-ان-ي ال-قوم
بأابصشارهم ،فقلت :واثُْكَل أاُuمياه (واَفْقد أامي
ل -ي) ،م -ا شش -أان -ك -م ت -ن -ظ -رون إال s-ي؟! ،ف-ج-ع-ل-وا
يضشربون بأايديهم على أافخاذهم ،فلما رأايتهم
يصشمتونني لكني سشكت ،فلما صشلى رسشول الله
 صشلى الله عليه وسشلم  -فبأابي هو وأامي مارأايت معلما قبله ول بعده أاحسشن تعليما منه،
فوالله ما كهرني (ما نهرني ول عبسس في
وجهي) ،ول ضشربني ،ول ششتمني ،قال ـ صشلى
الله عليه وسشلم ـ« :إان هذه الصشÓة ل يصشلح
فيها ششيء من كÓم الناسس ،إانما هو التسشبيح
وال -ت -ك-ب-ي-ر وق-راءة ال-ق-رآان» ،رواه مسش-ل-م .ق-ال
النووي« :فيه بيان ما كان عليه رسشول الله ـ
خلق الذي
صشلى الله عليه و سشلم ـ من عظيم ال ُ
ششهد الله تعالى له به ،ورفقه بالجاهل ،ورأافته
بأامته وششفقته عليهم ..وفيه التخلق بخلقه ـ
صشلى الله عليه وسشلم ـ في الرفق بالجاهل،
وحسشن تعليمه واللطف به ،وتقريب الصشواب
إال -ى ف -ه -م -ه» .وم -ع أان ال-رف-ق ه-و األصش-ل ف-ي
معاملة النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ للعاصشي
إال أانه صشلوات الله وسشÓمه عليه كان أاحيانا
ي -غ -ل -ظ ف-ي اإلن-ك-ار ع-ل-ى ال-ع-اصش-ي ل-مصش-ل-ح-ة
تربوية يراها ،فعن عبد الله بن عمرو رضشي
الله عنهما قال( :رأاى النبي ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ علي sثوبين معصشفرين ،فقال :أاأامك
أام- -رتك ب -ه -ذا؟ ،ق -لت :أاغسش -ل -ه -م -ا ،ق -ال :ب -ل
أاح -رق -ه -م -ا) ،وف-ي رواي-ة( :إان ه-ذه م-ن ث-ي-اب
ال -ك -ف -ار ف  Ó-ت-ل-بسش-ه-م-ا) رواه مسش-ل-م .ال-ث-ي-اب

رسصول الّله وعÓجه لظاهرة العنف

أارسشل اللّه تعالى رسشوله عليه ال ّصشÓة وال ّسشÓم للنّاسس بششيارا
ونذيارا ،بل وصشف الّله تعالى رسشالته بأاّنها رحمة للعالمين ،فقد
ُبعث ومعه ال ّسشلم وال ّسشÓم واألمن واألمان ،ولهذا اعتنى عليه
ال ّصشÓة وال ّسشÓم عناية كبيرة بنششر األمن واألمان في المجتمع،
واع -ت-ن-ى ،أاي اضش-ا ،ب-م-ح-ارب-ة كّ-ل أاشش-ك-ال ال-ع-ن-ف وال-قسش-وة ،ألّن-ه-ا
تتنافى مع المعاني ال ّسشامية واألخÓق الّرفيعة اّلتي ُبعث بها.
لم يكن المجتمع اّلذي عاشس فيه رسشول اللّه أاحسشَن حالا من
غيره من المجتمعات العالمية .فمششكلة العنف واإلرهاب كانت
موجودة ،بل متجّذرة ،وهذا ما وصشفه جعفر بن أابي طالب
رضش-ي الّ-ل-ه ع-ن-ه ل-لّ-ن-ج-اشش-ي ق-ائ-ا :Óأاtي-ه-ا ال-م-لك ك-نّ-ا ق-وام-ا على
الشuشرك ،نعُبد األوثان ،ونأاُكل المْيتة ،وُنسشيء الجوار ،ويسشتحtل
المحارم بعضشنا من بعضس في سشفك الدماء وغيرها ..حّتى
ظاهرة َوأاْد البنات نجدها من الظواهر اّلتي تدل على عمق
مششكلة العنف والقسشوة ،لذلك قال عنها ـ صشلّى الّله عليه وسشلّم ـ:
‘‘إانّ الّله حّرم ثÓثاا ونهى عن ثÓث :حّرم عقوق األمّهات وَوأاَْد
البنات .‘‘..وقد أارسشى رسشول اللّه مجموعة من القيم الّرفيعة
واألخÓق ال ّسشامية منها :إاششاعة ُخُلق الّرْفق وَنْبذ الُعنف ،فقال

ب الّرْفق ،وُيعطي على
عليه ال ّصشÓة وال ّسشÓم‘‘ :إانّ الّله رفيق يح ّ
الّرْفق ما ل ُيعطي على الُعنف ،وما ل ُيعطي على ما سشواه.‘‘..
وكانت سشيرته عليه ال ّصشÓة وال ّسشÓم القدوة والمثل األعلى في
ذلك ،فعن عائششة رضشي الّله عنها‘‘ :أاّنه دخل رْه ٌ
ط من اليهود
على رسشول الّله فقالوا :ال sسشام (الموت) عليكم ،قالت عائششة:
ت :وعليكم ال sسشام والّلعنة ،فقال رسشول اللّهَ‘‘ :مْهاÓ
َفَفِهْمُتها ،فقل ُ
يا عائششة ،إاّن الّله يحبّ الّرفق في األمر كّله‘‘ .وفي رواية:
‘‘وإاsيا ِ
حش َس ،فقلت يا رسشول اللّه َأاَولَْم َت ْسشَمْع ما
ك والُعْن َ
ف والٌف ْ
ّ
تَ‘‘ :وَعلْيُكْم‘‘ ،رواه البخاري.
ل
ق
د
ق
:
ه
ل
ل
ا
ل
و
ش
س
ر
ل
ا
ق
ف
قالوا؟
ُ
ُ
خطئين ،وهي ِمْن
ر
ل
ا
ق
ل
خ
ء
ا
ش
س
ر
إ
ا
ك
وكذل
ُ
حمة حتّى مع الُمخ ْ
ّ ْ
َ ُ
ِ
ُ
ّ
حم
ا
ر
ت
ل
ا
ى
ل
ع
ى
ب
ر
ت
ي
ف
ع
م
ت
ج
م
ل
ا
ا
ه
ي
ل
ع
أ
ا
ش
ش
ن
ي
ي
ت
ل
ا
م
ي
ق
ل
ا
م
أاعظ
ّ
ْ
َ
ّ
ُ
َ
والّ-ت-ع-اُط-ف والّ-ت-ك-اُف-ل ،ب-ع-ي-ادا كّ-ل الُ-ب-ع-د ع-ن الُ-عْ-ن-ف والَ -قْ -سش-وة
واإلرَه -اب .إال -ى ج -انب إاع Ó-ء ق -ي -م -ة ال -وسش -ط ّ-ي -ة والع -ت-دال،
والّتحذير من الُغُلّو في الّدين ،فقال عليه ال ّصشÓة وال ّسشÓم‘‘ :إانّ
حٌد إالّ غََلَبُه ،ف َسشuدُدوا وَقاِرُبوا
الuديَن ُي ْسشٌر ولْن ُيشَشاّد الuدينَ َأا َ
وأاْبشِشُروا ،‘‘..رواه البخاري .وإاششاعة قيمة ال ّسشْلم والُم َسشاَلَمة بْينَ
أاْبناء المجتمع ،وأاّن الُم ْسشلم هو مصشدٌر لل ّسشَÓم واألْمن واألمان،
بْل هذا من أافضشل الُمسشلمين ،فعن جابر رضشي الّله أاّنه قال :جاء

المعصشفرة ليسشت من مÓبسس الرجال،
وإانما تلبسشها النسشاء ،فإاذا لبسشها الرجل
تششبه بالمرأاة ،وقد لعن رسشول الله ـ
صشلى الله عليه وسشلم ـ المتششبهين من
الرجال بالنسشاء ،ولعلها قد كانت من
مÓبسس الروم أاو فارسس ،فلذلك قال:
(من ثياب الكفار) .بل ربما بالغ النبي ـ
صش -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسش -ل -م ـ ف-ي ت-أاديب
العاصشي ،فهجره وأامر الناسس بهجره،
إان ك- -ان ف- -ي ذلك مصش- -ل- -ح- -ة ت- -رب- -وي -ة
للعاصشي نفسشه أاو لمن حوله ،كما حصشل
م - -ع ال - -ث Ó- -ث - -ة ال - -ذي - -ن ُخ- -ل- -ف- -وا ف- -ي
غ -زوة ت -ب -وك ،م-ع األخ-ذ ف-ي الع-ت-ب-ار
ال -ع -ل-م ب-أان ت-ط-ب-ي-ق ه-ذا ال-ه-ج-ر وه-ذه
الششدة يجب أان تتم مع أامن الوقوع في
ال-ف-ت-ن-ة ل-م-ن ُيَ-طَ-ب-ق ع-ل-يه ذلك .السشتر:
كثرت النصشوصس النبوية التي تحث tعلى
سشتر المسشلم ،وتحذر من تتبtع عوراته وزsلته،
ومن ذلك قوله  -صشsلى الله علْيه وسشلم َ« :-من
سش -ت-ر مسش-ل-ام-ا سشَ -تَ-ره ال-ل-ه ي-وم ال-ق-ي-ام-ة» ،رواه
البخاري .قال ابن حجر عند ششرح قوله -
صشلى الله عليه وسشلم ( :-مَن سشتر مسشلاما):
«أاي :رآاه على قبيحٍ فلم ُيظِهره ،أاي للناسس،
وليسس في هذا ما يقتضشي ترك اإلنكار عليه
فيما بينه وبينه» .وعن ابن عباسس  -رضشي الله
عنهما  -عن النبي  -صشsلى الله علْيه وسشلم :-
«َمن سشتَر عورَة أاخيه المسشلم ،سشتر الله عورته
يومَ القيامة ،ومَن كششفَ عورة أاخيه المسشلم،
كششف الله عورته حتى يفضشحه بها في بيته»
رواه ابن ماجه .وعن عقبة بن عامر رضشي الله
عنه قال رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ:
«من علم من أاخيه سشيئة فسشترها عليه سشتر
الله عليه يوم القيامة» ،رواه أاحمد .فائدة:
األصشل فيمن رأاى المنكر أان يقوم باإلنكار على
فاعله مع السشتر عليه وعدم التششهير به ،لما
ورد في قصشة ماعز رضشي الله عنه أان النبي ـ

واحة الذاكرين

رجل إالى الّنبي صشّلى الّله عليه وسشّلم ،فقال يا رسشول الّله :أاي «إاَذا سَشsلم َعَلْيُكْم أاْهُل الِكَتاِب َفُقوُلوا:
المس ٌشلمين أافض ّشل؟ فقال‘‘ :من سشِلم المسشلمون مِن ِلسشا َِنه ويدِه‘‘َ ّ،وَعَلْيُكْم» صشحابي الحديث :هو أانسس بن
َ
َ
ُ
َ ْ َ َ ُ ْ
مالك رضشى الله عنه.
رواه مسشلم.

العن ـ ـ ـ ـف يغ ـ ـ ـرسس شصجـ ـ ـرة الندامـ ـ ـة
ع ن ع ائش شة ر ض شي الله ع نه ا اأن يهود
اأ ت -وا ال -ن -ب -ي ـ ص ش -ل-ى ال -ل-ه ع -ل-ي -ه و سش -ل-م ـ
فقالوا :السشام عليكم  .فقالت عائششة
 :ع -ل -ي -ك -م و ل -ع -ن -ك -م ال -ل-ه و غضشب ال -ل-ه
عليكم  .قال ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ:
‘‘مه  Óي ا ع ائش شة ،عليك با لرف ق و اإي ا ك
و ال - -ع - -ن - -ف و ال - -ف - -ح ش ش ‘‘ .ق - -ا لت :اأ و⁄
ت س ش م ع ما ق ا لوا ؟ ق ال‘‘ :اأ ⁄ت س ش م عي ما
ق -لت؟ رددت ع -ل -ي -ه -م ف -ي س ش -ت -ج -اب ‹
ف - - -ي - - -ه - - -م ،و’ يس ش - -ت - -ج - -اب ل - -ه - -م ‘‘‘ .
(ال - -ب - -خ -ا ر ي ومس ش -ل -م) ه -ك -ذ ا ي -ع -ل -م -ن -ا
ال -رسش -ول ـ ص ش -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه و سش -ل -م ـ
ا’ب- -ت -ع -اد ع -ن ال -ع -ن -ف و ال -ل -ج -وء اإ¤
الرف ق ‘ ا’أمور كله ا‘‘ :ما ك ا ن الرف ق
‘ ش شي ء اإ’ زانه ،وما ن ز ع م ن ش شي ء اإ’
ششانه‘‘.

معنـ ـ ـ ـى العن ـ ـ ـف:

اإذا عرفنا الرفق باأنه التوسشط والتلطف
ف -ي ا لأ م -ر  ،ف -ا إ ن ال -ع -ن-ف ي-ك-ون ع-ب-ارة ع-ن
انعدام ذلك التوسشط ،وفقدان هذا التلطف
عند معالجة اأمر من الأمور ،اإنه بعبارة
ا أ خ- -رى :ال- -ت -ط -ر ف و ال -غ -ل -و ال -م ص ش -ح -و ب -ا ن
ب-ال-غ-ل-ظ-ة و ال-ف-ظ-ا ظ-ة ف-ي م-ع ا ملة ا لآ خر ي ن

ح- -ت- -ى ل- -و ا أسش- -ا ء و ا ا لأ د ب  .ا إ ن ال- -ع- -ن - -ف ف -ي
م -ع -ا م -ل -ة ال -ن -اسس ي-ول-د ع-ن-د ه-م ر غ -ب -ة ف -ي
ا ل ن -ت -ق -ام م-ت-ى سش-ن-حت ال-ف-ر ص ش-ة  ،ب -خ  Ó-ف
ال -رف-ق ال-ذ ي ي-ت سش-بب ف-ي ت-ا أل-ي-ف ا ل -ق -ل -و ب ،
وتطويع الناسس.

محـ ـ ـ ـروم مـ ـ ـ ـن الخي ـ ـ ـ ـر:

ا إ ن م- -ن ي- -عشس ب -ي -ن ال -ن -اسس م -ح -ر و م -ا م -ن
الرفق ،م ت ص ش فا ب العن ف م حروٌم من ا ل خ ي ر
كما قال الرسشول صشلى الله عليه وسشلم:
‘‘ م -ن ي -ح -رم ال -رف -ق ي -ح -رم ال -خ -ي -ر ك -ل -ه‘‘.
ا إ ن ال -ع -ن-ف َشش ْ-ي -ن خ-ل-ق-ي  ،و ظ-ا ه-رة ق -ب -ي -ح -ة
توؤدي اإلى ششيوع الأحقاد والعداوات ،كما
اأنه يبعث في النفوسس الرغبة في التحدي
والعناد ،وعدم السشتجابة للمطلوب منها،
و ا إ ن كا ن الم طلوب ح ق ا و خ ي ارا  .ا إن ا ل عنف
في معالجة الآلة يكسشرها ،وفي مقارعة
الخطوب يحطم الطاقات ،ويدمر القوى.

العنـ ـ ـف ضص ـ ـ ـد النسص ـ ـ ـاء

اإن الإحصشاءات تدل على اأن الأمر اأصشبح
ظاهرة في بÓد الغرب ،وربما كان ذلك
راج- -ع- -ا ا إل- -ى فسش- -ا د م- -ن- -ظ- -و م- -ة ال -ت -رب -ي -ة
وانحرافها ،ومما ل ششك فيه اأن مجتمعاتنا

صشلى الله عليه وسشلم ـ قال لرجل من أاسشلم
يقال له هزال( :يا هزال لو سشترته بردائك
لكان خيرا ا لك) رواه الطبراني .فهذا فيمن لم
يكن مجاهرا بالمعصشية ،فإاذا كان مجاهرا
وم-ف-ت-خ-را ب-ال-م-عصش-ي-ة ف-إان-ه يجوز الكÓم عنه
لردعه وردع غيره حتى ل تنتششر الذنوب ول
ُي -ت -ه -اون بشش-أان ال-م-عصش-ي-ة .ق-ال ال-ح-اف-ظ ف-ي
الفتح« :وقد ذكر النووي أان من جاهر بفسشقه
أاو بدعته جاز ذكره بما جاهر به ،دون ما لم
يجاهر به» .ل ششك أان المذنب والعاصشي له
حق على مجتمعه ،يتمثل في نصشحه وتقويم
اع-وج-اج-ه ب-أافضش-ل ال-ط-رق وأاق-وم-ه-ا ،ف-ل-و أان
المسشلمين وخاصشة الدعاة اقتدوا برسشول الله ـ
صشلى الله عليه وسشلم ـ ،وبذلوا جهدهم في
النصشح للعاصشي بهذا األسشلوب النبوي الكريم،
وم -ا ف -ي -ه م -ن رف -ق وسش-ت-ر ،وشش-ف-ق-ة ورح-م-ة،
ألثروا بأاسشلوبهم في العصشاة والمذنبين ،تأاثيرا
ي -ج -ع -ل -ه -م يسش -ارع -ون ل -ت -ن -ف -ي -ذ أاوام -ر ال -ل-ه،
ويتمسشكون بهدي رسشول الله ـ صشلى الله عليه
وسشلم ـ..

ل تخلو من بعضس الحالت الششاذة والموؤذية
ا ل -ت -ي م -و ر س س ف -ي -ه -ا ا ل -ع -ن -ف ض ش -د ا ل -ن س ش -ا ء
والأطفال ،ومع تصشورنا اأن هذه الجرائم
في مجتمعاتنا تبقى في اإطار محدود اإل
اأن الأمر يسشتدعي التذكير بششناعة هذا
الأمر ومخالفته لششريعة الإسشÓم ونظامه
الأخÓقي.فهذا رسشول الإسشÓم صشلى الله
ع - -ل - -ي - -ه و س ش - -ل - -م ي - -ق - -ول ‘‘ :ا إ ن - -ي ا أ ح - -ر ج ح - -ق
ا ل ضش -ع -ي -ف -ي -ن :ا ل -ي -ت -ي -م و ا ل -م -ر ا أ ة‘‘ .ل -م -ا ا أ خ -ب -ر ـ
صشلى الله عليه وسشلم ـ باأن رجال يضشربون
نسشاءهم .قال« :ليسس اأولئك بخياركم».واإن
ا ح -ت -ا جت ا ل -م -ر ا أ ة ا أ و ا ل -ط -ف -ل ا إ ل -ى ا ل -ت -ق -وي -م
ن
ل َق sو ا مُو َ
جا ُ
ي ب ق ى ا ل ك ي ا آ خ ر ا ل ع  Óج {ا ل uر َ
م
َع َ-ل -ى ا ل u-ن َ-س ش -ا ِ
ء ِب َ-م -ا َف s-ضش َ-ل ا ل s-ل ُ -ه َب ْ-ع -ضَش ُ-ه ْ -
م
َع َ-ل -ى َب ْ-ع -ضٍش َوِب َ-م -ا اأَ ْن َ-ف ُ-ق -و ا ِم ْ-ن اأَْم َ-و اِل ِ-ه ْ -
ح -ا ُت َق -ا ِن َ-ت -ا ٌت َح -ا ِف َ
ظ ا ٌت ِل ْل َغ ْي ِب
َف -ا ل sصش -ا ِل َ -
ِب َ- -م - -ا َح ِ- -ف َ- -ظ ا ل s-ل ُ -
ه َو ا ل s-ل -ا ِت -ي َت َ-خ -ا ُف -و َن
ُن ُ-ش ش -و َز ُه -نَ sف ِ-ع ُ -
ظ -و ُه s-ن َو اْه ُ-ج ُ-ر وُه s-ن ِف -ي
ن اأَ َ
ط ْ-ع َ-ن ُ-ك ْ-م
ا ْل َ-م َ-ضش -اِج ِ-ع َو اضْش ِ-ر ُب -و ُه s-ن َف -اِإ ْ
ه َك ا َن
ن ا لsل َ
َف َ Ó-ت ْ-ب ُ-غ -و ا َع َ-ل ْ-ي ِ-ه s-ن س َش ِ-ب -يًِ Óاإ s
َع ِلّي ًا َك ِب ي ر ًا } ( ،ا ل ن س ش ا ء ا ل آية . ) 43
و ع - -ن - -د ئ - -ذ ل ب - -د م - -ن م - -ر ا ع -ا ة ا ل ضش -و ا ب -ط
ا ل ش ش -ر ع -ي -ة ا ل -ت -ي ت ضش -م -ن س ش  Ó-م -ة ا ل -ن -ف س س
والجسشد ول تبيح الإيذاء.

العنـ ـ ـ ـف مـ ـ ـع الحي ـ ـ ـوان:

ولقد جاء عن ابن عباسس رضشى الله عنهما
أانه قال :ردوا السشÓم على من كان يهودياا أاو
نصشرانياا أاو مجوسشيا ذلك بأان الله يقولَ :واإَِذا
ح َسشَن مِْنَها َأاْو ُرtدوَها.
حuييُتْم ِبَتِحsية َف َ
ُ
حtيوا بَِأا ْ
أاي :إاذا أالقوا عليكم السشÓم واضشحاا بuيناا
فليكن ردكم بالمثل أاو أاحسشن منه هذا الذي
يفهم من قول ابن عباسس رضشى الله عنهما
وألن -ه األصش -ل ف -ي اآلي -ة ال -ت-ي اسش-ت-دل ب-ه-ا
رضش- - - - - - - - -ى ال- - - - - - - - -ل- - - - - - - - -ه ع- - - - - - - - -ن - - - - - - - -ه.
وأاما إاذا سشلموا سشÓماا غير واضشح فأامرنا
النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ أان نقول لهم:
((وعليكم)).
قال النبي صشلى الله عليه وسشلم« :إاذا سشلم
عليكم اليهود فإانما يقول أاحدهم(( :السشام
ع- - - -ل- - - -ي- - - -ك- - - -م ف - - -ق - - -ول - - -وا :وع - - -ل - - -يك».
ق -ال ال -مصش -ح-ح :والصش-واب األخ-ذ ب-ظ-اه-ر
كÓم النبي الكريم صشلى الله عليه وسشلم:
«إاذا سش -ل -م ع -ل -ي -ك -م أاه -ل ال -ك-ت-اب ف-ق-ول-وا:
وعليكم» سشواء كان سشÓمهم واضشحاا أاو غير
واضشح.
وج -اء ع -ن ع -ائشش -ة رضش -ى ال-ل-ه ع-ن-ه-ا أان-ه-ا
قالت :دخل رهط من اليهود على رسشول
الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ فقالوا :السشام
عليك ففهمتُها فقلت :عليكم السشامُ واللعنُة
فقال رسشول الله« :مهÓا يا عائششة؟ فإان الله
يحب الرفق في األمر كله» فقلت :يا رسشول
الله أاولم تسشمع ما قالوا؟ قال رسشول الله ـ
صش -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسش -ل -م ـ« :ف -ل-ق-د ق-لت:
وعليكم».
ولقد نهانا النبي أان نبدأاهم بالسشÓم فقال:
«ل تبدؤوا اليهود ول النصشارى بالسشÓم وإاذا
ل-ق-ي-ت-م أاح-ده-م ف-ي ط-ري-ق ف-اضش-ط-روه إالى
أاضش- - -ي- - -ق - -ه» ـ وف - -ي ح - -ديث ج - -ري - -ر« :إاذا
لقيتموهم» .ولم يسشم uأاحدا ا من المششركين.

ا إ ن ب - -ع ض س م -ن ا ن -ت -ك س ش ت ف -ط -ر ه -م ي -ت -ل -ذ ذ و ن
بتعذيب الحيوانات ويسشتعملون العنف معها،
وهذا مما نهى عنه الإسشÓم ،فقد دخل النبي
ـ صشلى الله عليه وسشلم بـ سشتانا لرجل من
ا ل أ ن ص ش ا ر ف ا إ ذ ا ج م ل  ،ف ل م ا ر ا أ ى ا ل ج م لُ ا ل ن ب ي ـ
ص ش -ل -ى ا ل -ل -ه ع -ل -ي -ه و س ش -ل -م ـ ح s-ن و ز ر ف ت ع -ي -ن -ا ه
فمسشحه النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ ثم
قال‘‘ :من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟
فجاء فتى من الأنصشار فقال :لي يا رسشول
الله .فقال :اأف Óتتقي الله في هذه البهيمة
التي ملكك الله اإياها؟ فاإنه ششكا اإلي اأنك
تجيعه وتدئبه (تتعبه)‘‘.
وبالجملة فاإن يد الرفق تجني السشÓمة ،ويد
ا ل -ع -ن -ف ت -غ -ر س س ش ش -ج -ر ة
الندامة:
ل
ك
ي
ف
ق
ف
ر
ل
و ر ا ف -ق ا
ِ
ِ
َ
يـ
ا ل أ م - - -ر ف - - -ل - -م َ . . . . . . .عْن ُعْرَوَة بِْن الtزَبْيِر ،أاsن َعائشَشَةَ ،رضش َ
ي الsلُه َعْنَها َزْوَج الsنِب u
تَ :دَخَل َرْه ٌ
ط مَِن الَيُهوِد َعَلى َرسُشولِ
يندم رفيق ،ولم يذممه صَشsلى اللُه َعَلْيهِ َوسَشsلمَ ـ َقاَل ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ت َعاِئشَشُة:
ل
ا
ق
،
م
ك
ي
ل
ع
م
ا
ش
س
ل
ا
:
ا
و
ل
ا
ق
ف
اللِsه ـ صَشsلى اللهُ َعَلْيِه َوسَشsلَم ـ،
َ
ُ
ْ
ْ ْ َ ُ s
اإنسشان
َ
s
َ
ُ
تَ :فَقاَل َرسُشولُ الsلِه ـ
ل
ا
ق
،
ة
ن
ع
ل
ل
ا
و
م
ا
ش
َ
و ل يغرنك ح ظ جره َفَفِهْمُتَها َفُقْل ُ
ْ
تَ :وَعَلْيُكُم ال sس ُ َ ْ
ب الuرْفَق ِفي
ُخ ْ- - - - - - - - - - - - - - -ر ٌق  .. ... ..صَشsلى اللهُ َعَلْيهِ َوسَشsلَم ـ« :مَْهاَ Óيا َعائِشَشُة ،إاِsن الsلَه ُيِح t
ِ
ِ
ف -ا ل ُ-خ ْ-ر ق ه -د م و ر ف -ق اَألمِْر ُكuله» َفُقْلتَُ :يا َرسُشولَ اللsهَ ،أاَوَلمْ َت ْسشَمعْ مَا َقالُوا؟ َقاَل َرسُشولُ
ِ
َ
s
َ
ْ
ُ
تَ :وَعَلْيُكْم »
ل
ق
د
ق
«
:
ـ
م
ل
ش
س
و
ه
ي
ل
ع
ه
ل
ل
ا
ى
اللِsه ـ صَشsل
ُ
ْ
ُ َ ْ َ َ َ
المرء بنيان.
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ألكلمـــــــات:

ششارل كابوري ،هيكتور كوبر ،هرفي رونار ،خليل حموم ،هوغوبروسس ،رششيد
علوي ،منير ألمحمدي ،عزيز بوحدوز ،ألخيول ،وحيد حليلوزيتشس ،خير
ألدين ماضشوي ،عبد ألقادر عمرأني ،بوعÓم ششارف ،ألعايب ،ششلك،
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الحل  /كلمات متقاطعة

❊ أأفقيا:
 )١مايكل جاكسسون ،اسستراليا ،دف ،وب ،درم،
جلسس ،الدم ،امل ،بين ،دال ،مري ،معمل،
سسبيل ،احل ،ام ،لو ،اصسبح ،ميم ،توم كروز،
من ،امم ،داليدا،،،
❊ عموديا:
 )١مايكل جاكسسون ،اسس ،لم ،بل ،تم ،يتوسسل،
لوم ،كرب ،الم ،’ ،ابر ،كد ،جلد ،بياسس ،ار،
ايران ،ح.ح ،لو ،كامل ،مل ،زي ،عدد ،رم ،ود،
امام ،امي ،نفق ،ملل ،من،،
الحل متاهة ا أ
لرقام
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الحل  /تسسل وتثقف

ج /يطوف ألحاج في طوأف
ألودأع سشبعة « »٧مرأت

`` 6

ب

م

ي

ب

ي

ا

ع

ل

ا

ل

ي

ن

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

١
٦

لقيا
المسسافة

عقل «م»

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

٨

1

كلمات متقاطعة
كلمة سشر
دردششة أ◊روف
لعبة أ◊روف

ألدهاليز
ألعÓء
ألصشيانة
عز ألدين ›وبي

أاعلى من
التل

حرف
ابجدي

مداد
للنصسب
ضسمير
للمخاطب «م»

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

للنصسب ـ م ـ

مدخل

من أاخطاء
كرة القدم

دردشسة
لسسهم
اأ

شسهر
ميÓدي
للنهي

يسستثمر

أانظف «م»

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
Ÿسسرحي جزائري اغتيل
أامام اŸسسرح الوطني
ا÷زائري.

٧٨٧

مدرب
منتخب
بوركينافاسسو

مدينة
فرنسسية

لقب عثماني

١٧٢٧٦

رقــــــــــم

رب

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

العدد
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أافقيا

عموديا

 )١و )٢عميد اأ’غنية الشساوية راحل ،و’ية  )١اسسماء الجÓلة «م»،
جزائرية،
 )٢ارشسد ،مدينة إايطالية،
 )٣حبر ،بواسسطتي،
 )٣قواعد «م» ،ظرف مكان «م» ،حرف
 )٤مرضس معدي ،علو «م»،
ابجدي،
 )٥نتضسامن ،خاصستي
 )٤أاحب ،ضسمير للمخاطب «م»،
 )٦سسينمائي جزائري،
 )٥ثلثا قام ،اشستغل ،سسهر،
 )٧مطرب ينحدر من مدينة بونة مختصس  )٦عتب ،أادعر ،ثلثا يوم،
في المالوف،
 )٧ثلثا جهد ،ليبيون مبعثرة،
 )٨للجواب ،ثلثا حليب،
 )٨علل «م» ،ا’ن مبعثرة ،للموصسول
 )٩سسنة ،ثلثا لمين،
 )٩شسهر ميÓدي ،ثلثا حشسد ،طري،
 )١٠عاصسمة افريقية ،اسسم علم مؤونث «م» )١٠ ،سسئم ،ثلثا مريم،
 )١١عتاب ،دولة أاوربية،
)١١قارة صسفراء ،عاصسمة أامريكية،

الفجر05.4٨...............:
مواقيت الظهر13.00...............:
الصصÓة العصصر1٦.1٦...............:
المغرب1٨.50..............:
العشصـاء20.07................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 05مارسس  :1٨71الثائر «ﬁمد بن تومي»
اŸل -قب «ب -وشص-وشص-ة» ي-ل-ح-ق ه-زÁة ب-ق-وات
جيشس الحتÓل الفرنسصي.
^  05م- - -ارسس  :1٩٦1ل - -ق - -اء سص- -ري بـ
«ن-ي-وشص-ات-يل» « »NEUCHATELبسص - -ويسص - -را بÚ
الوفد ا÷زائري والوفد الفرنسصي.

لحد  0٦جمادى الثانية  143٨هـ اŸوافق لـ  05مارسس  2017م
ا أ

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

الفريق ڤأيد صشألح :حرصشنأ على تششديد اÿنأق على العصشأبأت اإلرهأبية
لسصلحــــــة
ا÷يـــــــــشس باŸرصصــــــاد لشصبكــــــات تهــــــريب ا أ
لمنيـــــة الشصاملــــة سصــــد منيـــــع للجزائـــــــر
اŸقاربـــــة ا أ

«الشصعب» -مواصصلة للزيارات
اŸيدانية التي قادته إاﬂ ¤تلف
النواحي العسصكرية ،يقوم
الفريق أاحمد ڤايد صصالح ،نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسس
أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي،
ابتداء من يوم  04مارسس ،2017
بزيارة عمل وتفتيشس إا¤
الناحية العسصكرية السصادسصة
بتمÔاسصت.

إا–ـــــاد ا÷زائــــــر - 2
مولوديـة ا÷زائــر 2

 14°وهران

17°

 15°وهران

الثمن  10دج

france prix 1

إاثـر دوريــة اسصتطـÓع وتفـتيشس بعـ Úقـزام ا÷ــيشس

يكششـ ـ ـ ـ ـف ﬂب ـ ـ ـ ـأأ لألسشلحـ ـ ـ ـ ـ ـة والذخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة

PMAK

«الشصعب» ‘ إط -ار م -ك -اف -ح-ة إلإره-اب
وح -م -اي -ة إ◊دود ،و إث-ر دوري-ة إسس-ت-طÓ-ع
وتفتيشش قرب إ◊دود Ãنطقة ع Úقزإم،
ولي- -ة “Ôإسست/إل- -ن- -اح- -ي -ة إل -عسس -ك -ري -ة
إلسسادسسة ،كشسفت مفرزة للجيشش إلشسعبي
إل -وط -ن -ي ،ي -وم  04م -ارسش ﬂ ،2017ب -اأ
لÓأسسلحة وإلذخÒة.
يحتوي إıباأ حسسب بيان وزإرة إلدفاع
تلقت «إلشسعب» نسسخة منه 06 ،مسسدسسات

رشس -اشس -ة م -ن ن -وع ك Ó-شس -ن-ي-ك-وف
،رشساشش ثقيل من نوع  ، FMPKقاذف
صساروخي ،RPG- 7بندقية نصسف إآلية من
نوع سسيمونوف ومقذوف.7RPG- Ú
كما يحتوي إıباأ على  20قنبلة يدوية،
 09ق -ن -اب-ل دخ-ان-ي-ةﬂ 17 ،زن -ا خ-اصس-ا
باŸسسدسش إلرشساشش من نوع كÓشسنيكوف،
بالإضسافة إ ¤كمية معتÈة من إلذخÒة
من ﬂتلف إلعيارإت.

‘ إطار مكافحة إلإرهاب ،كشسفت ودمرت
مفرزة للجيشش إلوطني إلشسعبي ،يوم  03مارسش
 ،2017شسمال ولية سسطيف/ن.عﬂ ،5.باأين
( )02لÓإرهابي Úيحتويان على معدإت تفجÒ
وإأدوية ولوإزم نوم وإأغرإضش ﬂتلفة.
ف -ي -م -ا إأوق -فت م -ف -رزة إأخ -رى ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
مصس -ال -ح إلأم -ن إل -وط -ن -ي ،ع -نصس -ر ( )01دع - -م
للجماعات إلإرهابية ببومردإسش/ن.ع.1.
و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
ضسبط عناصسر إلدرك إلوطني وحرإسش إ◊دود
بتلمسسان/ن.ع ،2.تاجر ﬂدرإت من جنسسية
م -غ -رب -ي -ة وح -ج -زوإ ق -ن -ط -اري -ن ( )02و( )08
كيلوغرإمات من إلكيف إŸعالج.

‘ ح Úإأوق- -فت م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج- -يشش إل- -وط -ن -ي
إلشس -ع -ب -ي ،ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع مصس-ال-ح إ÷م-ارك،
ث-م-انية (Œ )08ار ﬂدرإت ك- -ان- -وإ ع- -ل -ى مÏ
( )03م- -رك- -ب- -ات سس- -ي- -اح- -ي- -ة وح- -ج -زت ()1,4
ك- - - -ي- - - -ل - - -وغ - - -رإم م - - -ن إل - - -ك - - -وك - - -اي Úب - - -عÚ
تيموشسنت/ن.ع.2.
م -ن ج -ه -ة إأخ -رى ،إأح -ب -طت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشش
إلوطني إلشسعبي ووحدإت حرإسش إ◊دود بكل
من تلمسسان وتبسسة وإلطارف وسسوق إأهرإسش
و“Ôإسستﬁ ،اولت ت -ه-ريب ك-م-ي-ات م-ع-تÈة
من إلوقود تقدر بـ( )24394ل ‘ ،Îح” Ú
توقيف ( )26مهاجرإ غ Òشسرعي من جنسسيات
إفريقية ﬂتلفة.

..وكشش ـ ـ ـ ـ ـف وتـ ـ ـ ـ ـ ـدمﬂ Òب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأأين لإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأبيÚ

وح-ث-ي-ث-ة وم-تصس-اع-دة ،ت-ؤوك-د دإئ-م-ا
على أإنه ل سسقف لطموحات قوإتنا
إŸسس -ل-ح-ة ،ب-خصس-وصش “ت Úع-رى
تطورها وتقدمها وإنسسجامها مع
حجم مسسؤووليتها».
وأإضساف إلفريق قائ“« :Óاشسيا مع
ه- - -ذه إأله- - -دإف إل- - -كÈى ،ت - -زدإد
ورشساتنا وتتدعم أإعدإدها سسنة بعد
أإخرى على أإك Ìمن صسعيد ،وتزدإد
معها إلنتائج إÙققة ،سسوإء على
مسس-ت-وى إŸن-ظ-وم-ة إل-ت-كوينية إلتي
“ثل إلقاطرة إلتي يتع Úأإن نوإصسل
من خÓلها إندفاعنا نحو إŸزيد
م -ن إألفضس -ل ،ب-اع-ت-ب-اره-ا ه-ي م-ن
ي- -ت- -و ¤ت -خ -ري -ج عصس -ارة إل -ع -ق -ول
ومعقل إإلرإدإت وإلعزإئم ،أإو على
مسس -ت -وى ورشس -ة إل-ت-حضس Òإل-ق-ت-ا‹
إل- -ذي أإصس- -ب- -ح- -ن- -ا ن- -رى إ‚ازإت- -ه
إلباهرة بارزة للعيان مع نهاية كل
سس- -ن- -ة ت -دري -ب -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل ت -لك
إلقفزإت إلنوعية إلتي حققتها ‘
إلسسنوإت إألخÒة إلتمارين إلبيانية،
إل -ت -ي Œرى ب -ال -ذخÒة إ◊ي -ة و‘
ظ- -ل ظ- -روف ق- -ري- -ب- -ة م- -ن أإج- -وإء
إŸعركة إ◊قيقية».
ل- -ي -ع ّ-رج إل -ف -ري -ق ع -ل -ى إÿط -وإت
إل -كÈى إل -ت -ي ق -ط -ع -ه-ا إ÷يشش ‘

›ال تشس - - -دي - - -د إÿن- - -اق ع- - -ل- - -ى
إل -عصس -اب-ات إلإج-رإم-ي-ة وروإف-ده-ا
إل -ت -ي ل ت -ق -ل خ -ط -ورة ،كشس -ب-ك-ات
إل-ت-ه-ريب إıت-ل-ف-ة وإل-ه-ج-رة غÒ
إلشسرعية ،قائ ‘ Óهذإ إÛال:
«باإلضسافة إ ¤ما سسبق ذكره ،فإان
ورشس -ات إ÷يشش إل -وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي
تبقى مفتوحة دوما على إ÷وإنب
إلتجهيزية وإŸنشسآاتية وإلجتماعية
بل وحتى إŸعنوية ،ألننا نعت Èكل
ذلك Ãث- -اب- -ة إŸع- -اي Òإلسس- -ل- -ي -م -ة
وإلصسحيحة وإŸوضسوعية إلتي بها
وب -ه -ا ف -ق -طÁ ،ك -ن ق -ي -اسش م -دى
إÿطوإت إŸقطوعة ومدى فعالية
إŸقاربة إŸتبناة.
ف -ان-طÓ-ق-ا م-ن Œسس-ي-د أإب-ج-دي-ات
ه -ذه إŸق -ارب -ة ع-ل-ى أإرضش إل-وإق-ع
ب- -ك- -ل م -ا –م -ل -ه م -ن دللت ذإت
إلصس- -ل- -ة Ãف- -ه- -وم إألم- -ن إلشس -ام -ل
وإŸتعدد إألبعاد ،إلتي تعني ،فيما
ت -ع -ن -ي -ه ،إرت -ب -اط ك-ل م-ن إل-ت-ن-م-ي-ة
إلق -تصس -ادي -ة إŸرغ -وب -ة وإلÎق -ي-ة
إلج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة إŸنشس- -ودةÃ ،دى
إسستتباب إألمن ع Èربوع إلوطن.
فقد حرصسنا على أإن نشسدد إÿناق
أإك Ìف- - -أاك Ìع- - -ل- - -ى إل - -عصس - -اب - -ات
إإلرهابية وعلى أإن نقطع إلطريق

أإم- - -ام أإّي رإف- - -د م- - -ن روإف- - -ده- - -ا
إإلجرإمية .ول شسك أإن من أإكÌ
هذه إلروإفد خطورة ،هي شسبكات
إلتهريب إıتلفة ،لسسيما تهريب
إألسس -ل -ح -ة ،إل -ت -ي ك -ان ل-ه-ا إ÷يشش
إل-وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي دإئ-م-ا باŸرصساد
وأإفشس-ل –ق-ي-ق أإه-دإف-ه-ا إŸع-ادية
ل -وط -ن -ن -ا وشس -ع-ب-ن-ا ،وت-ل-ك-م عÓ-م-ة
قاطعة أإخرى من عÓمات إ◊سش
إل -وط -ن -ي إل -ع-ا‹ إل-ذي ي-ت-ح-ل-ى ب-ه
أإف -رإدن -ا إل-عسس-ك-ري-ون إل-ذي-ن ب-ات-وإ
سس -دإ م -ن-ي-ع-ا ل-ل-ج-زإئ-ر ولسس-ي-ادت-ه-ا
إلوطنية».
بعدها إسستمع إلفريق ‘ إألخ Òإ¤
تدخÓت وإنشسغالت إألفرإد إلذين
ج - -ددوإ إسس - -ت - -ع - -دإده - -م إل - -دإئ- -م
وإلﬁÓدود ◊ماية كل شس Èمن
حدود وطننا.
إث -ر ذلك ،ت -ف -ق -د إل -ف -ري-ق ب-عضش
وحدإت إلقطاع إلعملياتي ،وإسستمع
م -ط -ول إ ¤إه -ت -م -ام -ات إألف -رإد،
حيث أإسسدى جملة من إلتوجيهات
ت -ت -ع -ل -ق بضس -رورة إل -ت -ح-ل-ي إل-دإئ-م
ب -ا◊ي-ط-ة وإ◊ذر ،م-ثّ-م-ن-ا إ÷ه-ود
إلكÈى إلتي يبذلها أإفرإد إلناحية
‘ ت- - -أام Úح- - -دودن - -ا ،وح - -م - -اي - -ة
إقتصسادنا إلوطني.

الدارب ـ ـ ـي العـ ـ ـأصشمي ينتهـ ـي بألتع ـ ـ ـأدل واللق ـ ـ ـب يبتعـ ـ ـد

انتهى الداربي العاصصمي رقم 102
ب Úإا–اد ا÷زائر ومولودية
ليجابي
ا÷زائر ،بالتعادل ا إ
بهدفŸ Úثلهما ‘ مباراة احتضصنها
لوŸبي ،وسصط
ملعب  5جويلية ا أ
حضصور جماهÒي كب Òمن
ا÷انب Úصصنع لوحات فنية رائعة
‘ اŸدرجات “جد تاريخ النادي.Ú

ﬁمد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

دون م- -ق- -دم- -ات “ك- -ن ف- -ري -ق م -ول -ودي -ة
إ÷زإئر من فتح باب إلتسسجيل ‘ (د )3
ب -ع -دم-ا ت-اب-ع «ن-ق-اشش» إل-ك-رة وضس-اي-ق «ب-ن
ي- -ح- -ي» إل- -ذي سس- -ق- -ط وإسسÎج- -ع إل- -ك -رة
«بوقشش» توغل وفتح إلكرة عرضسية ناحية
«سسوقار» إلذي إفتتح باب إلتسسجيل برأإسسية
ج-م-ي-ل-ة ،رد أإب-ن-اء سس-وسس-ط-ارة ج-اء سس-ري-عا
وثÓث دقائق بعدها أإخذ ورد ‘ منطقة
إلعمليات تعود إلكرة لـ «مزيان» يتوغل على
إ÷هة إليسسرى يقذف وإلدفاع يردها ،و‘
إلوقت إلذي كان ينتظر فيه إ÷ميع تعديل
إلنتيجة «سسوقار» يسسÎجع إلكرة ‘ وسسط
إŸيدإن ويذهب ‘ هجمة معاكسسة يقدم
كرة عرضسية ناحية «نقاشش» إلذي روضش
إلكرة ووزع كرة عرضسية ناحية «بوقشش»
إلذي خرج ورإء إŸدإفع Úوسسجل إلهدف
إلثا Êبطريقة رإئعة ‘ (د ﬁ )10ررإ
إألنصسار.
رغم إلبدإية إلقوية وإلسساخنة للمولودية إل
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تفقــــد الوحـــــدات اŸرابطـــــة علــــى طـــول ا◊ـــدود ا÷نوبيــة

بحسسب بيان وزإرة إلدفاع إلوطني،
ت -ل -قت «إلشس-عب» نسس-خ-ة م-ن-ه ،ف-إان
ه - -ذه إل - -زي - -ارة ت - -دخ - -ل ‘ إط- -ار
إ◊رصش إلذي توليه إلقيادة إلعليا
ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي للجانب
إل-ت-حسس-يسس-ي وإل-ت-وج-ي-ه-ي ،وتهدف
إ ¤تكريسش أإسسلوب إلتوإصسل إلدإئم
وإŸسس-ت-م-ر م-ع إألف-رإد وإلسس-ت-ماع
إ ¤إنشسغالتهم.
‘ إل- -ي- -وم إألول م -ن إل -زي -ارة ،ق -ام
إلفريق ،رفقة إللوإء مفتاح صسوإب
قائد إلناحية إلعسسكرية إلسسادسسة،
Ãع-اي-ن-ة إل-تشس-ك-ي-ل إألم-ن-ي للقطاع
إلعملياتي برج باجي ﬂتار ،وتفقد
إل- -وح- -دإت إŸرإب -ط -ة ع -ل -ى ط -ول
إ◊دود إ÷نوبية للبÓد.
وع-ل-ى مسس-ت-وى إل-ك-ت-ي-ب-ة  62مشساة
مسس-ت-ق-ل-ة ،إل-ت-ق-ى إل-ف-ريق بإاطارإت
وأإف-رإد إل-ق-ط-اع إل-ع-م-ل-ي-ات-ي ،ح-يث
أإل -ق -ى ك -ل -م -ة ت -وج -ي -ه -ي -ة ت -اب -ع -ه-ا
مسس -ت-خ-دم-و وح-دإت إل-ن-اح-ي-ة ع-ن
ط-ري-ق ت-ق-ن-ي-ة إل-ت-ح-اضس-ر ع-ن بعد،
ذّكر من خÓلها باŸقاربة إلشساملة
وإŸت -ع -ددة إألب -ع-اد إل-ت-ي ي-ت-ب-ن-اه-ا
إ÷يشش ،بتوجيه ودعم من فخامة
رئ-يسش إ÷م-ه-وري-ة إل-ق-ائ-د إألع-ل-ى
ل -ل -ق -وإت إŸسس -ل -ح -ة وزي -ر إل-دف-اع
إل -وط -ن -ي .وق -ال إل -ف -ري -ق ‘ ه -ذإ
إŸقام« :إن مقاربتنا Ÿفهوم إألمن
ه- -ي م- -ق -ارب -ة شس -ام -ل -ة وم -ت -ع -ددة
إألبعاد ،وقد إسستطعنا بفضسل دعم
ف-خ-ام-ة رئ-يسش إ÷م-ه-وري-ة إل-ق-ائد
إألع -ل -ى ل -ل -ق -وإت إŸسس -ل -ح-ة وزي-ر
إل- -دف- -اع إل- -وط- -ن- -ي ،وت -وج -ي -ه -ات -ه
إلسس -دي -دة وإŸت -وإصس-ل-ة ،أإن نÎج-م
ه -ذإ إŸف -ه -وم ع -ل -ى أإرضش إل-وإق-ع
ب -ج -ع -ل إ÷يشش إل-وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي،
عبارة عن ورشسة حقيقية مفتوحة
ع- - -ل- - -ى ك- - -اف - -ة إÛالت ،ورشس - -ة
م-ت-وإصس-ل-ة إألشس-غ-ال ب-وتÒة ع-ازم-ة
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أإن أإشسبال إŸدرب إلبلجيكي «بول بوت» ⁄
يسستسسلموإ و‘ (د « )18بن موسسى» يتوغل
على إ÷هة إليسسرى من دفاع إŸولودية
ويوزع كرة بينية تصسل إŸهاجم إŸلغاشسي
«أإندريا» يروضش إلكرة ويقذف وكرته “ر
جانبية بقليل ‘ أإول تهديد صسريح ألبناء
سسوسسطارة ،ضسغط رفقاء إلقائد «ﬁمد
 ÚŸزم -ام -وشش» ت -وإصس -ل وك-ل-ل ب-ت-ق-ل-يصش
إلنتيجة ،بعدما أإسسقط إŸدإفع «بن يحي»
«دمو» أإرضسا بعمل فني جميل يفتح ناحية
منطقة إلعمليات «غزلن» يضسرب إلكرة
برأإسسه وإلكرة Œد ثÓثة لعب Úعلى خط
إŸرم -ى «ق -رإوي» ي -رده -ا ب-رأإسس-ه وإل-ك-رة
Œد ق- -دم إŸدإف- -ع إل- -ق- -ن -اصش «م -ف -ت -اح»
يضس- - -رب- - -ه- - -ا ف- - -وق إلÓ- - -ع - -ب Úوإ◊ارسش
«شس -اوشس -ي» وي -ق -لصش إل -ن-ت-ي-ج-ة ‘ (د ،)21
ثÓثة دقائق بعد ذلك إإل–اد يتحصسل على

ركنية نفذها مفتاح إلدفاع يخرجها تعود
‘ رجل «كودري» كما جاءت يضسربها ‘
إلقائم إلثا Êكرته Œد إŸدإفع «بن يحي»
م-ع-دل إل-ن-ت-ي-ج-ة ومصس-ح-ح-ا خ-طأاه إلفادح
إلذي إفتتحت به إŸولودية باب إلتسسجيل.
‘ (د « )36ب -دب -ودة» ي -ت -وغ -ل ع-ل-ى إ÷ه-ة
إل -يسس -رى ي -ف -ت -ح ع -رضس -ي -ة ن -اح -ي -ة إل-رؤووسش
«نقاشش»  ⁄يلحق عليها لكن «بوقاشش» يقذف
إلكرة بقوة “ر فوق إإلطار وإ◊كم يعلن
وضسعية تسسلل وسسط إحتجاجات وإسسعة من
لع -ب -ي إل -ع -م-ي-د ،ب-ع-ده-ا  ⁄نشس-اه-د إلشس-يء
إلكث Òإ ¤غاية (د  )45أإين نفذ «حشسود»
ركنية ردها «مفتاح» تعود لـ «دمو» من خارج
م-ن-ط-ق-ة إل-ع-م-ل-ي-ات ي-ق-ذف ب-يسس-رإه «نقاشش»
يضسربها بذكاء و»زماموشش» يردها مرة أإخرى
«قرإوي» يقذف برأإسسية قوية لكن كرته “ر
ف -وق إل -ق -ائ -م ل -ي -ع -ل -ن إ◊ك-م ب-ع-ده-ا ن-ه-اي-ة

إŸرحلة إألو.¤
شس- - -وط إŸدرب Úط - -ب - -ع ع - -ل - -ي - -ه إ÷انب
إلتكتيكي وإنحصسر إللعب ‘ وسسط إŸيدإن
و ⁄نشس- -اه- -د إلشس -يء إل -ك -ث Òإل ‘ ب -عضش
إلفرصش ،أإولها ‘ (د  )47أإين نفذ «مفتاح»
رك -ن -ي -ة «شس -اف-ع-ي» ي-ج-د ن-فسس-ه وح-ي-دإ ‘
منطقة إلعمليات برأإسسية إر“ائية يضسرب
إل-ك-رة ل-ك-ن ك-رت-ه ج-ان-ب-ي-ة ب-ق-ل-ي-ل ،ب-ع-ده-ا
إسستمتع إ÷مهور باللوحات إلرإئعة إلتي
نسسجها أإنصسار إلفريق Úبدإية ب»فلسسطÚ
إلشس - -ه- -دإء إل- -ت- -ي دوت إŸل- -عب ‘ (د )50
بعدها باأللعاب إلنارية إلتي ” إشسعالها ‘
إŸنعرج Úإلشسما‹ وإ÷نوبي إلتي صسنعت
أإجوإء كبÒة ‘ إŸلعب إلوŸبي ،لتأاتي (د
 )61أإين شساهدنا عم Óجمي Óمن جانب
إŸول- -ودي- -ة وب -ع -د أإخ -ذ ورد ‘ م -ن -ط -ق -ة
إل -ع -م -ل -ي-ات «سس-وق-ار» ي-ق-ذف «زم-ام-وشش»
يردها لكن بعدها ل «سسوقار» ول «نقاشش»
◊ق -ا ع -ل -ى إل -ك -رة ،أإرب-ع-ة دق-ائ-ق ب-ع-ده-ا
«حشسود» ينفذ ﬂالفة مباشسرة زماموشش
يردها بقبضسة إليدين ،و‘ (د « )80غزلن»
يتلقى كرة من «كودري» يتوغل ‘ منطقة
إلعمليات يقذف لكن كرته Œد مدإفعÚ
يسس -ق -ط ل -ك -ن إل -ك -رة ت-ذهب إ« ¤أإن-دري-ا»
و»شساوشسي» يلحق بالكرة وينقذ إŸوقف،
وهي إللقطة إلتي سسقط على إثرها «دمو»
أإرضس -ا ب-ع-دم-ا إرت-ط-م ب-اŸه-اج-م «غ-زلن»
وأإحدث هلعا كبÒإ ونقل بعدها مباشسرة
إ ¤إŸسستشسفى ،وهي آإخر أإخطر لقطة
شساهدناها ‘ إللقاء لينتهي بنتيجة إلتعادل
بهدفŸ Úثلهما.

Óرهابي النتحاري بقسصنطينة
عقب تصصديه البطو‹ ل إ

«راديوز» تكـ ـ ـ ـرم الششرطـ ـ ـ ـي أاحسشـ ـ ـ ـن عويـ ـ ـشس

«الشصعب» ‘ -التفاتة طيبة،
تنقلت جمعية «راديوز» التي
يرأاسصها قادة شصا‘ ،إا¤
قسصنطينة ،لزيارة وتكرË
الشصرطي الشصجاع أاحسصن عويشس،
نظ Òتصصديه البطو‹
Óرهابي النتحاري الذي
ل إ
حاول تفج Òنفسصه أامام مقر
للشصرطة ،منقذا بذلك حياة
اŸواطن Úالقاطن Úبجوار اŸقر.

مرآسصلة خاصصة

شسهادة إعÎإف ووسسام إسستحقاق
تسسلمه إلشسرطي عويشش من طرف
أإعضساء «رإديوز» ،بحضسور ‡ثلÚ
ع -ن سس -ك -ان قسس -ن -ط -ي-ن-ة وإألسس-رة
إل -ري -اضس -ي -ة ،ع -ل -ى غ-رإر إلÓ-عب
ب-ون-ع-اسش ن-ورإل-دي-ن إلنجم إلسسابق
Ÿول-ودي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،م-ولود كاوة
إل - -ه - -دإف إل- -ت- -اري- -خ- -ي لشس- -ب- -اب
قسسنطينة وإلناصسر بن شسيحة.
من جهته شسكر مرإقب إلشسرطة
مدير أإمن قسسنطينة وإعريب عبد
إل- -ك- -ر Ëون- -ي- -اب -ة ع -ن إلشس -رط -ي

ع -ويشش ،م -ب -ادرة ج -م -ع-ي-ة رإدي-وز
وسسّ-ك-ان م-دي-ن-ة إ÷سس-ور إŸع-لقة،
وه -ي م-ب-ادرة سس-ت-زي-د م-ن ع-زÁة
أإف - -رإد سس - -لك إألم - -ن إل - -وط - -ن - -ي
Ÿوإصسلة إŸهام وإلرسسالة إلنبيلة
خ -دم -ة ل -ل -وط -ن وإسس -ت-ق-رإره ،إ¤
ج -انب دع-م سس-ي-اسس-ة وإصسÓ-ح-ات
إل-ل-وإء ع-ب-د إل-غ-ن-ي إل-ه-ام-ل ،مدير
إألمن إلوطني.
م -ن ج -ه-ت-ه عّ-ب-ر رئ-يسش إ÷م-ع-ي-ة
ق -ادة شس -ا‘ ،ع -ن إع -ت -زإزه ب -ه -ذإ
إلشس -رط -ي إل-ب-ط-ل أإحسس-ن ع-ويشش،

إلذي خاطر بحياته ‘ سسبيل إنقاذ
أإروإح بشسرية بريئة وإ◊فاظ على
أإم -ن وإسس -ت-ق-رإر إŸدي-ن-ة إل-ه-ادئ-ة
قسس -ن -ط -ي -ن-ة ،وإل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى حب
إŸوإط -ن إ÷زإئ -ري ل -بÓ-ده ،دون
أإن ن -نسس -ى رج -ال إل-درك إل-وط-ن-ي
وأإف -رإد إ÷يشش ع -ل-ى شس-ج-اع-ت-ه-م
ويقظتهم إلدإئمة وإسستبسسالهم ‘
إلدفاع عن إ÷زإئر للحفاظ على
وحدة إلÎإب إلوطني وزرع إألمل
وإل - -ط- -م- -أان- -ي- -ن- -ة ل- -دى إŸوإط- -ن
إ÷زإئري.

قاسصمي ّÁكن النصصرية من فوز مث Òعلى أاوŸبي اŸدية

وف ـ ـأق سشطيـ ـف ‘ الصش ـ ـدارة دون من ـ ـ ـ ـ ـأفسس
اسصتكملت ،أامسس ،مباريات ا÷ولة  22للرابطة تسسجيل هدف إلسسبق وهو ما كان لهم عن طريق قاسسمي
ا أ
لو ¤موبيليسس ،حيث حقق نصصر حسص Úداي ‘ د.15
فوزا مهما على حسصاب أاوŸبي اŸدية ،فيما وحاول أإوŸبي إŸدية إلعودة ‘ إلنتيجة خÓل إلشسوط
انتهى الداربي العاصصمي ب« Úالعميد» و»أابناء إألول ،إل أإنه فشسل بسسبب تكتل دفاع إلنصسرية إلذي صسمد
سصوسصطارة» بالتعادل ا إ
ليجابي .خÓل هذإ إلشسوط ،كما فشسل ‘ إلثا ‘ Êإ◊فاظ على
عمار حميسصي
شس-ب-اك-ه ،ح-يث إسس-ت-ط-اع لعب إألوŸب-ي غ-رب-ي تسس-ج-ي-ل
هدف إلتعادل ‘ د.80
إنتهى إلدإربي إلعاصسمي ب« Úإلعميد» و»أإبناء سسوسسطارة» ورغم أإن إ÷ميع كان يتوقع نهاية إŸبارإة بالتعادل ،أإل أإن
ب -ال -ت -ع -ادل إإلي -ج-اب-ي وه-ي إل-ن-ت-ي-ج-ة إل-ت-ي ت-خ-دم ك-ثÒإ قاسسمي كان له رأإي آإخر ،حيث سسجل هدف إلفوز ‘ د88
إŸتصس -در وف -اق سس -ط -ي -ف ،إل -ذي ح -اف-ظ ع-ل-ى تصس-دره ليحرر بذلك زمÓءه ويقود فريقه لتحقيق إنتصسار ثم،Ú
إلرإبطة إألو.¤
بينما وإصسل أإوŸبي إŸدية سسلسسلة نتائجه إلسسلبية.
إإلثارة كانت موجودة بفضسل إ◊ضسور إ÷ماهÒي إلكب Òوفاز دفاع تاجنانت على إ–اد إ◊رإشش ،بفضسل هدف
إلذي عرفه ملعب  5جويلية وهو ما أإضساف نكهة خاصسة إلÓعب جاهل ‘ د 4وهو إلنتصسار إلذي يسسمح لدفاع
ل-ه-ذه إŸب-ارإة ،خ-اصس-ة إل-ل-وح-ات إŸم-ي-زة إل-ت-ي صس-ن-ع-ها تاجنانت بالتنفسش قلي ،Óبعد إلنتائج إلسسلبية إلتي حققها
إألنصسار خÓل إŸوإجهة.
إلفريق خÓل إلفÎة إŸاضسية.
ك -انت إل -ب -دإي-ة لصس-ال-ح إŸول-ودي-ة ب-فضس-ل ث-ن-ائ-ي-ة ب-وقشش من جهته أإوقف شسبيبة إلسساورة إŸسسÒة إإليجابية ل–اد
وقارإوي ،لكن إل–اد عاد ‘ إلنتيجة عن
ب -ل -ع-ب-اسش ب-ع-دم-ا ف-از ع-ل-ي-ه ،أإمسش ،ب-ثÓ-ث-ي-ة
طريق مفتاح وبن يحي ،حيث كانت
نظيفة عن طريق جاليت إلذي سسجل
@
إإلثارة حاضسرة ‘ إلشسوط إألول،
ث -ن-ائ-ي-ة وك-ان إل-ه-دف إل-ث-الث م-ن
النتائج
ع -كسش إل -ث-ا Êإل-ذي رك-ن ف-ي-ه
نصسيب حامية.
إلفريقان للدفاع.
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