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ت - -ن - -ظ - -م وزأرة ألصس - -ح- -ة
وألسس - - -ك - - -ان وأإصسÓ- - -ح
أŸسستشسفيات ،خÓل
أل - -فÎة أŸم - -ت- -دة
ب  11 Ú-أإ17 ¤
م- -ارسس ت -وأأم -ة
ب ÚأŸوؤسسسس - - -ة
ألعمومية
ت-ن-ظ-م أÛم-وع-ة ألإق-ليمية
ة
ي
ئ
ا
ألسستشسف
للدرك ألوطني بباب جديد
ي
ر
و
ت
بشس Òمن
«أ÷زأئ- - -ر» ،أل- - -ي - -وم ،ن - -دوة
«ألقبة»
صس-ح-ف-ي-ة ل-ع-رضس أ◊صسيلة
سسابقا،
ألسس- - - -ن- - - -وي- - - -ة ıت- - - -ل- - - -ف
ة
س
س
وأŸوؤسس
ألنشساطات لسسنة ،2016
ة
ي
ئ
ا
ف
س
ش
ألسست
وذلك Ãق -ره أب -ت-دأء
.
ة
للجلف
م- - - - -ن ألسس- - - - -اع - - - -ة 09 : 00
صسباحا.

ندوة لعرضس أ◊صسيلة
ألسسنوية للدرك ألوطني

نـ ـ ـ ـ ـ ـدوة
بـ«كاسسنوسس»

ت - -ن - -ظ - -م م - -دي- -ري- -ة
ألضس-م-ان ألج-ت-ماعي
ل- - - - -ل- - - - -ع- - - - -م - - - -ال غÒ
ألأج - - -رأء ،أل - - -ي - - -وم،
ن-دوة Ãن-اسس-ب-ة أل-ي-وم أل-ع-اŸي ل-لمرأأة ،على
ألسس- -اع- -ة أل- -ت -اسس -ع -ة صس -ب -اح -ا Ãق -ره -ا بÍ
عكنون.

بن غـÈيت تشسـرف علـى عرضس
حول أŸناخ أŸدرسسي

تشسرف وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن
غÈيت ،أليوم ،على ألعرضس ألذي سسيقدم
‘ أإط - -ار ألإسسÎأت - -ي- -ج- -ي- -ة أل- -ق- -ط- -اع- -ي- -ة
للمكافحة وألوقاية من ألعنف ‘ ألوسسط
أŸدرسس- -ي– ،ت شس- -ع- -ار« :م- -ن- -اخ م -درسس -ي
مÓ- -ئ -م م -ن أأج -ل م -درسس -ة ذأت ن -وع -ي -ة»،
وذلك Ãق - -ر أل- -وزأرة أب- -ت- -دأء م- -ن ألسس- -اع- -ة  14 : 30بعد
ألزوأل.

ن ـ ـ ـدوة للمجموعـ ـ ـة أإلقليميـ ـ ـة
لل ـدرك ألوطن ـ ـي باŸدي ـ ـة

ت -ن -ظ -م أل -رأب-ط-ة ÷زأئ-ري-ة
ل- -ل- -ف- -ك- -ر وأل -ث -ق -اف -ة ‘ أإط -ار
أللقاءأت ألدورية «موعد مع
أل- -ن- -خ- -ب- -ة» ،ي -وم  11مارسس
أ÷اري ،أل- - - -ل - - -ق - - -اء أÿامسس
ب- - -ع - -ن - -وأن« :دور أŸث - -ق - -ف ‘
أÛت- - -م - -ع»Ã ،ق - -ر أŸك - -ت - -ب - -ة
ألوطنية با◊امة ،أبتدأء من
ألسس - - -اع - - -ة 13 : 30
زوأل.

توقيع
عقد إأعانة ب Úسسفارة
أليابان وجمعية «إأحسسان»

ت -ن -ظ -م سس -ف -ارة أل -ي -اب -ان ب -ا÷زأئ -ر ،ي -وم  16مارسس
أ÷اري ،ح -ف -ل ت -وق -ي -ع ع -ق -د م -ع ج -م -ع -ي -ة «أإحسس-ان»
تنظم أÛموعة ألإقليمية للدرك ألوطني باŸدية ،يوم  09مارسس لÓ-أط-ف-ال أŸع-وق Úل-ولي-ة م-عسس-كر ،حيث سستسستفيد
أ÷اري ،ندوة صسحفية لعرضس أ◊صسيلة ألسسنوية ıتلف نشساطاتهاÃ ،وجبه من أإعانة مالية تقدر بـ 38792أأورو.
سسيجري توقيع ألعقد Ãقر ألسسفارة ب Íعكنون
Ãقره أبتدأء من ألسساعة  14 : 00بعد ألزوأل.
أبتدأء من ألسساعة  14 : 00بعد ألزوأل.

دور أŸرأة ‘ ألتنمية
أŸسستدأمة موضسوع منتدى «أÙور»

أŸديرية ألعامة لألمن ألوطني
–تفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي بعيـ ـ ـد أŸـ ـ ـ ـ ـرأأة

ي -ت -ن -اول م -ن -ت -دى «أÙور أل -ي-وم-ي» ،أل-ي-وم ،دور
ت- -ن -ظ -م أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل Ó-أم -ن أل -وط -ن -ي -ة ،أل -ي -وم،
أŸرأة ‘ أل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة أŸسس- -ت- -دأم -ة وأه -م
أحتفالية Ãناسسبة أإحياء أليوم ألعاŸي
ة
أŸك- - -اسسب أل- - -ت- - -ي ح- - -ق- - -ق - -ت - -ه - -ا أŸرأ
لعيد أŸرأأة ،يشسرف عليه أللوأء
ة
أ÷زأئ -ري -ة ،ب -حضس-ور وج-وه نسس-ائ-ي-
أŸدي-ر أل-ع-ام لÓ-أم-ن أل-وط-ن-ي
سس- -ت- -نشس- -ط ه -ذأ أŸن -ت -دى ع -ل -ى غ -رأر ن -وري -ة
ع- - -ب- - -د أل - -غ - -ن - -ي ه - -ام - -ل،
ح-فصس-ي ،م-ل-ي-ك-ة ب-وط-اوي ،ن-غ-زة سس-ع-ي-دة،
ب- - -اŸدرسس- - -ة أل- - -ع- - -ل- - -ي- - -ا
بهدف ألتعريف بنوعية وآأفاق ألتكوين ألعلمي وألعسسكري ،ألذي زه- -رة ف- -اسس- -ي وأÙام- -ي- -ة ف- -اط- -م- -ة ب -ن
للشسرطة «شساطوناف»
ت-وف-ره أŸدرسس-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-حضسÒي-ة ل-درأسس-ات م-ه-ندسس «ألشسهيد برأهم.
أب-ت-دأء م-ن ألسس-اع-ة
باجي ﬂتار» بالرويبة ،لفائدة منتسسبيها ،تنظم أŸديرية أ÷هوية
بعد
سس-ت-ع-ق-د ورشس-ة خ-اصس-ة ب-اإنشس-اء أŸوؤسسسس-ات ،غ-دأ ،ب-ج-امعة 15 : 30
لو ،¤أليوم،
لعÓ-م وأل-ت-وج-ي-ه ب-ال-ن-اح-ية ألعسسكرية أ أ
Óيصس-ال وأ إ
ل -إ
وه-رأن « 1 -أأح-م-د ب-ن ب-ل-ة» ،ل-ف-ائ-دة ألشس-ب-اب ح-املي ألأفكار ،ألزوأل.
أب-ت-دأء م-ن ألسس-اع-ة أل-ث-ام-ن-ة صس-ب-اح-ا ،زي-ارة م-وج-ه-ة لفائدة وسسائل
حيث أأبدى زهاء  30شسخصسا رغبتهم ‘ أŸشساركة ‘ هذأ أللقاء
لعÓم ألوطنية.
أ إ
أŸسس -ط-ر –ت شس-ع-ار« :م-اذأ ل-و ت-نشس-ئ-ون م-وؤسسسس-ت-ك-م أل-ن-اشس-ئ-ة م-ن
ألشسغف أإ ¤ألنجاح».
ينظم أŸركز ألثقا‘ ألإسسÓمي سس- -ي -ت -م ‘ ه -ذأ ألط -ار ،ت -نشس -ي -ط ﬁاضس -رة م -ت -ب -وع -ة ب -ن -ق -اشس
للجزأئر ،أليوم ،ندوة بعنوأن:
وورشس -ت Úم-ن ق-ب-ل م-ق-اول Úج-زأئ-ريÚ
أع -ل-نت م-دي-ري-ة أÛاه-دي-ن ل-بشس-ار ع-ن ت-ن-ظ-ي-م
‘
«أŸرأأة أ÷زأئرية وأإسسهاماتها
أث-ن Úسس-ي-ت-ن-اولن أŸرأح-ل أل-ت-ي
د
مسسابقة أحسسن بحث حول مسسÒة ألبطل ألشسهي
أل-ع-ل-م وأŸع-رفة ...جزأئريات
ي -جب أإت -ب -اع-ه-ا وأل-ت-ق-ن-ي-ات
ألعقيد لطفي ( 1934ــ  ،) 1960ل تزيد صسفحاته
عاŸات» ،تنشسطها د .عقيلة
أل -ك -ف -ي-ل-ة بÈوز أأف-ك-ار
ع -ن عشس -ر ،م -وّج -ه -ة ل -ل-تÓ-م-ي-ذ وأل-ط-ل-ب-ة أل-ذي-ن
حسس Úود .صس -ف -ي -ة ديب
أأعمال مبتكرة.
يÎأوح سسنّهم ب 13 Úو 17عاما.

زيارة موجهة لإلعلمي Úإأ ¤أŸدرسسة
ألوطنية ألتحضسÒية لدرأسسات مهندسس

مسسابق ـة أحسسن بحث ببشسار ح ـول ألعقيد لطفي

ورشسة حول إأنشساء
أŸؤوسسسسات بوهرأن

ندوة ح ـ ـول أŸرأة أ÷زأئرية
وإأسسهاماتها ‘ ألعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

م -ن ج -ام -ع -ة أ÷زأئ -ر،
Ãق -ر أŸرك -ز ،أب-ت-دأء
م- -ن ألسس -اع -ة 10 : 00
صسباحا.

أأيام ربيع ألÈأعم تعود
إأ ¤ركح مسسرح قاŸة

أŸركز
ألثقا‘
أإلسسلمي
لبومردأسس
يحتفي بعيد أŸرأأة

تأاتي هذه أŸسسابقة ‘ إأطار ألذكرى  57لسستشسهاد
أل -ب -ط -ل أل-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي ق-ائ-د أل-ولي-ة أÿامسس-ة
أل- -ت- -اري- -خ -ي -ة ،وأل -رأئ -د ف -رأج ورف -اق -ه -م -ا ،أل -ت -ي
سستحتضسنها مدينة بشسار ‘  27مارسس .2017
سس -ت -ع -ود ت-ظ-اه-رة أأي-ام رب-ي-ع ألÈأع-م أإ ¤رك-ح
وتهدف أŸسسابقة لتشسجيع نشسر ثقافة ألبحث ألتاريخي ودرأسسة مسسÒة
أŸسس -رح أ÷ه -وي ﬁم-ود ت-ري-ك-ي ب-ق-اŸة م-ا ب16 Ú
رم - - - -وز وشس- - - -ه- - - -دأء
ي -ن -ظ -م أŸرك-ز أل-ث-ق-ا‘ ألإسسÓ-م-ي ل-ولي-ة
أإ 25 ¤مارسس بعد أنقطاع دأم ثÓث سسنوأت.
لسسهام
أ÷زأئر ،وأ إ
أل-ع-روضس أŸسس-رح-ي-ة ل-ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة م-وج-ه-ة بومردأسس ،غدأÃ ،ناسسبة ألحتفال بعيد
د
ي
د
‘ ت -رسس -ي -خ ع
لفائدة ألأطفال ،تزأمنا مع ألعطلة أŸدرسسية أŸرأأة ،ع -دة نشس -اط -ات ث -ق -اف-ي-ة وع-ل-م-ي-ة،
أل- -ت- -ق- -ال -ي -د .وق -د ألغت أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية رحÓت من وإأ¤
ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع م- -دي- -ري- -ت- -ي ألسس- -ي- -اح- -ة
أل - -رب- -ي- -ع- -ي- -ة ،أإضس- -اف- -ة أإ ¤ح- -دث Úه- -امÚ
رصس - - -دت ل - - -ذلك ( فرنسسا كانت م›Èة ليوم ألثÓثاء وهذأ بسسبب إأضسرأب
وألصس -ن -اع -ة أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة وأل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي،
خ- - -مسس ج- - -وأئ- - -ز ) للمرأقب Úأ÷وي Úألفرنسسي.Ú
أأح-ده-م-ا ع-ي-د ألنصسر (  19م-ارسس) وكذأ
وأ÷م-ع-ي-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة «أ◊ي-اة» ،وحف Óخاصسا
لمر برحلة باريسس شسارل دوغول -أ÷زأئر -باريسس وأ÷زأئر-
ق ّ- - -ي- - -م- - -ة تسس- - -ل- - -م ويتعلق أ أ
أليوم ألعاŸي للمسسرح أŸوأفق لـ27
ب-اŸن-اسس-ب-ة أب-ت-دأء م-ن ألسس-اع-ة  ،15 : 00وأب-ت-دأء
باريسس أور‹ -أ÷زأئر وكذأ سسطيف-ليون  -سسطيف ،حسسب بيان للشسركة.
للفائزين
مارسس من كل سسنة.
م - -ن أل - -ي- -وم وع- -ل- -ى م- -دأر ثÓ- -ث- -ة أأي- -ام م- -ع- -رضس- -ا
ومن جهة أخرى ،أفادت ألشسركة أنه ” تغي Òموعد ألرحلة قسسنطينة -ليون-
وألفائزأت
قسسنطينة ألذي كان مقررأ ألثÓثاء على  9:00صسباحا وبر›تها على  13:35زوأل.
للمنتوجات ألنسسوية.
باŸناسسبة.

أ÷وية أ÷زأئرية تلغي رحلت من وإأ ¤فرنسسا

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

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

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

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـلناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

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

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

ألثÓثاء  07مارسص  2017م
ألمؤأفق لـ  08جمادى ألثانية  1438هـ

»æWh

معزيا أاسشرة اÛاهد

رئيسس ا÷مهورية يشسيد بشسجاعة الفقيد بوحفصسي أاثناء الثورة
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تعزية إا ¤أاسشرة اÛاهد ﬁمد بوحفصشي الذي وافته اŸنية ،صشباح
أامسس ،أاششاد من خÓلها بششجاعته وصشÈه إابان الثورة التحريرية.
جاء ‘ برقية ألتعزية «بلغني بعميق أأ’سضى نبأا
وفاة أÛاهد ورئيسص جمعية كبار معطؤبي حرب
ألتحرير أŸباركة ،أŸغفؤر له بإاذنه تعاﬁ ¤مد
بؤحفصضي ،عطر أŸؤ ¤ثرأه وأأسضكنه رحاب جناته
م- -ع م- -ن أرتضض- -اه- -م إأ ¤ج -ؤأره ‡ن سض -ب -ق -ؤه م -ن
ألشضهدأء وأÛاهدين».
وأأضضاف رئيسص أ÷مهؤرية مؤؤكدأ «إأنه ÿطب
جلل أأن يرحل وأحد من رعيل نؤفم Èألذي أفتدى
بشضبابه عزة ألؤطن وسضؤؤدده ،ونازل جحافل أÙتل
بصض Èوشضجاعة وثبات ،وقد نالت منه أأسضلحة ألعدو
فبÎت جزءأ من جسضده ،ولكنه تسضامى على آأ’مه
بالصض Èوإأيثاره ألؤطن عن نفسضه ،وتلك لعمري هي
شضيم ألرجال على ما عاهدوأ ألله عليه».
وذك-ر أل-رئ-يسص ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة Ãسض-ار أل-ف-ق-ي-د أأث-ناء
سضنؤأت ألكفاح وعقب أ’سضتقÓل ،حيث أأكد أأنه
«وك -م -ا ك -ان أŸرح -ؤم ‘ ج -ب -ه -ات أل -ؤغ-ى ي-ت-ق-دم
ألصضفؤف ،ظل ‘ مرحلة بناء ألدولة ألؤطنية بعد
أإ’سضتقÓل شضهما ﬂلصضا لقيم وطنه منافحا عن
أأمانة ألشضهدأء ،ومدأفعا عن فئة ألنسضاء وألرجال
أل-ذي-ن ن-ال-ؤأ شض-رف أإ’ف-ت-دأء ب-ال-ع-دي-د م-ن أأعضض-اء
أأجسض -اده -م وأأقصض -د ب -ه -م ك -ب -ار م -ع -ط -ؤب -ي ح -رب
ألتحرير ألظافرة».
وختم رئيسص أ÷مهؤرية برقيته بالقؤل « :بقلب
عامر باإ’Áان أأعرب أ’هله أأ’كارم وذويه ألÈرة،
وك- -ل رف -اق ألسض Ó-ح ع -ن ت -ع -ازي أأ’خ -ؤي -ة أ◊ارة،
م- -ؤؤك- -دأ وق- -ؤ‘ إأ ¤ج- -ان- -ب- -ه- -م ‘ ه- -ذه أÙن- -ة،
مسضتعطفا رب ألعزة دأعيا إأياه أأن يكرم مثؤأه،
ويبؤئه مقاما عليا مع من أرتضضاهم إأ ¤جؤأره من
أÿالدين بإاذنه تعا ،¤وأأن ينزل على قلؤبهم جميعا
ألصض Èأ÷ميل وألسضلؤأن أأ’ثيل».
«وبشش -ر الصش -اب -ري -ن ال -ذي -ن إاذا أاصش -اب -ت-ه-م
مصشيبة قالوا إانا لله وإانا إاليه راجعون أاولئك
عليهم صشلوات من ربهم ورحمة وأاولئك هم
اŸهتدون».

ت -ؤ‘ ،أأمسص ،رئ -يسص أ÷م -ع -ي -ة أل -ؤط -ن -ي -ة ل -ك -ب -ار
معطؤبي حرب ألتحريرﬁمد بؤحفصضي Ãسضتشضفى
بباريسص (فرنسضا) عن عمر ناهز  81سضنة بعد مرضص
أألزمه ألفرأشص Ÿدة من ألزمن ،حسضبما علمته  /وأأج/
لدى أŸكلف باإ’عÓم لدى أŸنظمة أŸذكؤرة.
وك -ان أÛاه -د أل -رأح -ل ق -د أل -ت-ح-ق بصض-ف-ؤف
ألثؤرة ألتحريرية مع أند’عها ‘ فا— نؤفم Èسضنة
 ،1954ح -يث أنضض -م إأ› ¤م -ؤع -ة م -ن أل -ف -دأئ-يÚ
بفرنسضا وأأوكلت إأليه حينها مهمة ألقيام بأاعمال
فدأئية ‘ عقر دأر أŸسضتعمر ألغاشضم أأين نفذ
سضلسضلة منها ‘ عدة مناطق بفرنسضا ‡ا جعله
ﬁل م- -ط- -اردة م- -ن ق- -ب- -ل ألشض- -رط- -ة أل- -ف- -رنسض -ي -ة
وﬂابرأتها.
وقد شضكلت هذه ألعمليات ألتي كبدت ألعدو

‡ث Óللرئيسس بوتفليقة ‘ ذكرى اسشتقÓل غانا

ولد خليفة يسستقبل من طرف الرئيسس نانا اكوفو
اسشتقبل رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني
ﬁم - -د ال - -ع - -رب - -ي ول - -د خ- -ل- -ي- -ف- -ة ،أامسس،
ب -ال -ع -اصش -م -ة ال -غ -ان -ي -ة «أاك -را» ،م-ن ط-رف
رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة غ-ان-ا ن-ان-ا أاك-وف-و ،الذي
«أاثنى على العÓقات ا÷يدة التي تربط
البلدين» ،وفق ما جاء ‘ بيان للمجلسس.
و” هذأ أللقاء يضضيف ذأت أŸصضدر ‘ إأطار
مشض- -ارك- -ة رئ- -يسص أÛلسص ألشض -ع -ب -ي أل -ؤط -ن -ي ‘
أحتفا’ت ألذكرى ’ 60سضتقÓل غانا ‡ث Óلرئيسص
أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة.
وباŸناسضبة أأثنى رئيسص جمهؤرية غانا خÓل
هذأ أللقاء على «ألعÓقات أ÷يدة ب Úألبلدين مع
ت -ط -ل -ع -ه ل -ت -ع -زي -ز أل-ت-ع-اون ب Úأ÷زأئ-ر وب-ل-ده ‘
ﬂتلف أÛا’ت وتعميق ألتشضاور ألسضياسضي مع
رئيسص أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة».

وزير الداخلية الفرنسسي اليوم ‘ ا÷زائر

بوحفصسي سسÒة ذاتية
خسضائر معتÈة حديث أ÷رأئد ألفرنسضية آأنذأك
لتقرر قيادة ألثؤرة نقله نحؤ أŸغرب مرورأ بأاŸانيا
ثم إأسضبانيا.
وب -اŸغ-رب أنضض-م إأ ¤صض-ف-ؤف ج-يشص أل-ت-ح-ري-ر
أل -ؤط -ن -ي ،ح -يث ت-ع-رضص ‘ إأح-دى أŸع-ارك ع-ل-ى
أ◊دود أ÷زأئرية أŸغربية إأ ¤ب Îرجله أليسضرى
من جرأء لغم زرعته قؤأت أ’سضتعمار كما أأصضيبت
رجله أليمنى بؤأبل من ألرصضاصص.
وب- -ع- -د أ’سض- -ت- -قÓ- -ل أأسضسص أÛاه -د أل -رأح -ل
أ÷م-ع-ي-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ل-ك-ب-ار م-ع-طؤبي حرب ألتحرير
أل-ؤط-ن-ي سض-نة  1991ب-ؤه-رأن أأي-ن ي-ت-ؤأج-د م-قرها
ح -يث أشض -ت -غ -ل م -ن أأج -ل أل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه أل-ف-ئ-ة م-ن
أÛاهدين ألتي ينتمي إأليها هؤ أأيضضا.
وقد شضكلت هذه أ÷معية ألؤطنية فضضاء مÓئما

Ÿع- -ط- -ؤب- -ي ح- -رب أل- -ت- -ح- -ري- -ر م -ن أÛاه -دي -ن
وأÛاهدأت ’ سضيما ألتكفل Ãشضاكلهم ألصضحية،
ح -يث ك -انت م-ن-اسض-ب-ة ŸيÓ-د ع-دة م-ب-ادرأت م-ن-ه-ا
مركز لصضناعة أأ’عضضاء أ’صضطناعية لفائدة هذه
ألشضريحة.
كما سضاهمت ذأت أŸنظمة ‘ إأحياء ألذأكرة
أل -ت -اري -خ -ي -ة أل -ؤط -ن -ي -ة م -ن خ Ó-ل ›م -ؤع -ة م-ن
أŸلتقيات وألندوأت ألؤطنية حؤل مسضار ألكفاح
وألنضضال ألؤطني وقيم ومبادئ ثؤرة ألفا— نؤفمÈ
.1954
وحسضب أŸكلف باإ’عÓم لذأت أŸنظمة فإان
أÛاه - -د أل - -رأح - -ل سض - -ي- -ؤأرى ألÌى ÃقÈة عÚ
أل -ب-يضض-اء ب-ؤه-رأن ب-ع-د أأن ي-ت-م ن-ق-ل ج-ث-م-ان-ه ن-ح-ؤ
وهرأن دون أأن يحدد وقتا لذلك.

مسساهل  :ضسرورة القيام بإاصسÓح جذري للجامعة العربية

وشضدد ‘ هذأ ألصضدد ،على «ضضرورة أأن يؤحد
ألعرب صضؤتهم ويحددوأ أأولؤياتهم أŸتمثلة ‘
حل ألنزأعات عن طريق أ◊ل ألسضلمي وأ◊ؤأر
ألشضامل وأŸصضا◊ة ألؤطنية حفاظا على سضيادة
أل-دول ووح-دة أأرأضض-ي-ه-ا وأنسض-ج-ام شض-ع-ؤب-ه-ا م-ن
’من وأ’سضتقرأر وألتنمية» ،مشضÒأ
أأجل –قيق أ أ
إأ ¤أأه- -م- -ي- -ة «إأشض- -رأك ألشض- -ب- -اب وك -اف -ة ف -ئ -ات
أÛتمع لتحقيق هذه ألتنمية».
وأأعرب مسضاهل ،عن «أأمله ‘ أأن يتم Œسضيد
إأصضÓح أ÷امعة ألعربية Ãا Áكن من فرضص
ألعا ⁄ألعربي كشضريك ‘ ألعا ⁄وعلى مسضتؤى

’· أŸتحدة يتكلم بصضؤت وأحد للدفاع عن
أ أ
قضض -اي -اه ومصض -ا◊ه وخ-اصض-ة قضض-ي-ت-ه أŸق-دسض-ة
وهي ألقضضية ألفلسضطينية ،ويع Èأأيضضا عن إأرأدة
شضعؤبه ‘ ألتنمية وأحÎأم إأرأدتها وخيارأتها».
وجدد باŸناسضبة« ،أسضتعدأد أ÷زأئر لتقاسضم
’ره -اب وأŸصض -ا◊ة
Œرب- -ت- -ه -ا ‘ م -ك -اف -ح -ة أ إ
ألؤطنية ألتي أأثبتت ‚اعتها وكذأ أ◊ؤأر ما بÚ
’م- -ن وألسض- -ل- -م
’ط - -رأف أŸع- -ن- -ي- -ة ب- -ا أ
ك - -اف - -ة أ أ
وأ’سضتقرأر».
م- -ع أل- -ع- -ل- -م يÎأأسص وزي- -ر ألشض- -ؤؤون أŸغ -ارب -ي -ة
وأ’–اد أإ’فريقي وجامعة ألدول ألعربية ،عبد
ألقادر مسضاهل ،ألدورة Û 147لسص جامعة ألدول
أل -ع -رب -ي-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-ؤى أل-ؤزأري أل-ت-ي سض-ت-ن-ط-ل-ق
أأشضغالها أليؤم بالقاهرة ،برئاسضة أ÷زأئر.
ويبحث أ’جتماع عدد من ألقضضايا ألرأهنة
’خÒة ‘ ل-ي-ب-ي-ا وسض-ؤري-ا
’سض -ي -م -ا أل -ت -ط -ؤرأت أ أ
وأليمن وألقضضية ألفلسضطينية ،إأ ¤جانب بحث
’ره -اب وأ÷رÁة أŸن -ظ-م-ة
سض -ب -ل م -ك -اف -ح -ة أ إ
ألعابرة للحدود ،وكذأ تقييم ألعÓقات ألعربية مع
’ضض-اف-ة إأ¤
’ق-ل-ي-م-ي-ة ب-ا إ
أŸن -ظ-م-ات أل-دول-ي-ة وأ إ
’عدأد Ÿشضروع جدول أأعمال ألقمة ألعربية
أ إ
’ردن ،خÓل ألفÎة
أŸقبلة أŸقرر أنعقادها ‘ أ أ
من  23إأ 29 ¤مارسص أ÷اري.

بحث التعاون ب Úا÷زائر و اŸغرب ‘ ›ال الطاقة

اأع -رب وزي -ر ال -ط -اق -ة ن -ور ال -دي -ن
ب- -وط- -رف- -ة وسش -ف ÒاŸغ -رب ب -ا÷زائ -ر
◊سش -ن ع -ب -د اÿال -ق ،اأمسس ا’إث-ن،Ú
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،ع-ن اأم-ل-ه-م-ا ‘
ت- -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي ‘ ›ال
الطاقة ،حسشب بيان لوزارة الطاقة.
أأوضضح ألبيان أأن ألطرف« Úأأعربا عن
أأملهما ‘ تعزيز عÓقات ألتعاون أأك‘ Ì
›ال ألطاقة».
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التعاون ب Úالبلدين ‘ صشلب الزيارة

رافع بالقاهرة ’نطÓقة جديدة للعمل اŸششÎك

أاكد وزير الششؤوون اŸغاربية وا’–اد
’فريقي وجامعة الدول العربية ،عبد
ا إ
ال--ق-ادر مسش-اه-ل ،أامسس ،ب-ال-ق-اه-رة ،ع-ل-ى
ضشرورة القيام بإاصشÓح جذري للجامعة
ال---ع---رب---ي--ة م--ن أاج--ل إاع--ط--اء ان--طÓ--ق--ة
ج--دي--دة ل--ل--ع--م--ل ال--ع--رب-ي اŸششÎك Ãا
يخدم مصشالح الششعوب العربية.
أأوضضح مسضاهل ‘ ،تصضريح للصضحافة عشضية
’شض -غ -ال أل -دورة Û 147لسص ج-ام-ع-ة
ت -رأأسض -ه أ
ألدول ألعربية على أŸسضتؤى ألؤزأري بالقاهرة،
أأن «أ÷زأئر سضتحاول من خÓل ترأأسضها لهذه
ألدورة تقد Ëأأفكار وأقÎأحات من أأجل إأعادة
ألنظر ‘ منهج عمل أ÷امعة ألعربية ،وسضÎكز
عملها على إأصضÓحها ألذي طال أنتظاره وبات
أأمرأ ضضروريا ‘ ألؤقت ألرأهن».
وقال ألؤزير إأن «ألعا ⁄ألعربي يعيشص على
وق-ع أأزم-ات ع-دي-دة وأŸن-ط-ق-ة أل-ع-رب-ي-ة م-ه-ددة
’رهاب وأ÷رÁة
Ãخاطر كثÒة وعلى رأأسضها أ إ
’ن على
أŸنظمة ،ونحن كعرب لسضنا قادرين أ آ
’جنبي
حل هذه أŸشضاكل إأ’ عن طريق ألتدخل أ أ
ألذي عادة ما يكؤن عسضكري ونتائجه معروفة
وهي ألفؤضضى وإأضضعاف ألعا ⁄ألعربي ‘ زمن
ألتكتÓت».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وأسض -ت-ع-رضص ألسض-ي-د ب-ؤط-رف-ة م-ع سض-فÒ
أŸغرب عÓقات ألتعاون ب Úألبلدين ‘
›ال ألطاقة ،حسضب ذأت أŸصضدر.
كما أسضتقبل وزير ألطاقة أأيضضا سضفÒة
أÛر ب -ا÷زأئ -ر ألسض -ي -دة ه -ي-ل-غ-ا ك-ات-الÚ
بريتز ،بحيث تطرق معها أإ« ¤عÓقات
أل- -ت- -ع- -اون ‘ ›ال أل- -ط- -اق- -ة ’ ،سض- -ي- -م- -ا
أل- -ط- -اق -ات أŸت -ج -ددة» ،حسض -ب -م -ا أأف -ادت
ألؤزأرة.

ي-ق-وم وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ال-فرنسشي برونو
لو رو ،اليوم ،بزيارة إا ¤ا÷زائر ،حسشب
ما علم لدى وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية.
خÓل هذه ألزيارة يسضتعرضص ألؤزير ألفرنسضي
ونظÒه أ÷زأئري نؤر ألدين بدوي وأقع ألتعاون
ب Úألبلدين وألؤسضائل ألكفيلة بتطؤيره أأك Ìكما
سض -ي -حضض -رأن إأط Ó-ق مشض-روع ت-ؤأأم-ة (ب3أأ) ل-دع-م
قدرأت أ◊ماية أŸدنية أ÷زأئرية بالتعاون مع
فرنسضا وإأسضبانيا.
وحسضب برنامج ألزيارة يسضتقبل ألؤزير ألفرنسضي
خÓل إأقامته با÷زأئر من طرف ألؤزير أأ’ول عبد
أŸالك سضÓل ويتحادث مع وزير ألشضؤؤون ألدينية
وأأ’وقاف ﬁمد عيسضى.
وتأاتي هذه ألزيارة تبعا لتلك ألتي قام بها قبل 4
أأشضهر بدوي إأ ¤باريسص.
وخÓل زيارته لباريسص يؤمي  9و  10نؤفمÈ
أل -ف -ارط ق -ام ب -دوي ب -زي-ارة م-درسض-ة أŸه-ن-دسضÚ
Ÿدينة باريسص ألتي تعد مدرسضة عليا للمهندسضÚ
وÈﬂأ للبحث ‘ أإ’شضكاليات ألعمرأنية ‘ آأن
وأحد.
وق -د ” خÓ-ل-ه-ا أل-ت-ؤق-ي-ع ع-ل-ى م-ذك-رة ت-ف-اه-م
إ’ق -ام -ة شض -رأك -ة ب Úم -درسض-ة أŸه-ن-دسضŸ Úدي-ن-ة
باريسص وأŸدرسضة أŸسضتقبلية للمهندسض Úبتلمسضان

ألتي سضتختصص ‘ أÛا’ت ألعمرأنية للجماعات
أÙلية.
كما ” خÓل هذه ألزيارة تنصضيب فؤج عمل
ج -زأئ -ري ف -رنسض -ي ح -ؤل أ÷ب -اي -ة أÙل -ي-ة قصض-د
أسضتكشضاف ‘ مرحلة أأو ¤جميع إأمكانيات تبادل
ألتجارب للتمكن من –ديد أأعمال ألشضرأكة ‘
هذأ أŸيدأن.
وتطرق بدوي من جهة أأخرى مع وزير ألدأخلية
أل -ف -رنسض-ي آأن-ذأك ب-ارن-ار ك-ازن-ؤف إأ ¤أل-ت-ع-اون ‘
›ال مكافحة أإ’رهاب ألذي أعت« Èمسضتؤأه جيد»
وأت -ف -ق م -ع ن -ظÒه ع-ل-ى ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون ‘ ›ال
ﬁاربة أإ’جرأم وأ÷رÁة أإ’لكÎونية.

بن غÈيت تتطرق إا ¤توسسيع التعاون الثنائي مع سسف Òكوريا

ت- -ط- -رقت وزي- -رة الÎب- -ي- -ة ال -وط -ن -ي -ة
نورية بن غÈيت ،أامسس ،مع سشف Òكوريا
ا÷نوبية با÷زائر ،بارك سشانغ ج ،Úإا¤
سشبل توسشيع ومواصشلة التعاون الثنائي بÚ
البلدين ‘ ›ال الÎبية ،حسشبما أافاد به
بيان للوزارة.
أأوضضح ألبيان ذأته أأنه وخÓل أسضتقبال وزيرة
ألÎبية ألؤطنية لسضف Òجمهؤرية كؤريا أ÷نؤبية
ب -ا÷زأئ -ر Ãق -ر أل -ؤزأرة« ،ت -ن -اول أل-ط-رف-ان سض-ب-ل
تؤسضيع ومؤأصضلة ألتعاون ألثنائي ب Úألبلدين ‘
›ال ألÎب -ي -ة ،وذلك ب-ب-حث إأم-ك-ان-ي-ات ت-ع-زي-زه-ا
بتحديد مؤأضضيع جديدة تهم ألبلدين».

خلف  11ضشحية ‘ صشفوف ا÷يشس اŸا‹

ا÷زائر تدين ا’عتداء اإ’رهابي ا÷بان على قاعدة بوليكسسي
’رهابي « ا÷بان»
أادانت ا÷زائر ا’عتداء ا إ
ال -ذي اسش -ت -ه -دف ،أاول أامسس ،ق -اع -دة ب -ول -ي-كسش-ي
Ãا‹ ،والذي خلف أاحد عششر قتي ‘ Óصشفوف
ا÷نود اŸالي ،Úحسشبما أاكده الناطق باسشم وزارة
الششؤوون اÿارجية أامسس ا’ثن.Ú
‘ تصضريح لؤأأج قال عبد ألعزيز بن علي شضريف
« ندين أ’عتدأء أإ’رهابي أ÷بان ألذي أسضتهدف،
أأمسص أأ’حد ،قاعدة بؤليكسضي ‘ ما‹ ﬂلفا أأحد
عشضر ضضحية ‘ صضفؤف أ÷نؤد أŸالي .»Úكما قدم
تعازي أ÷زأئر لعائÓت ألضضحايا معربا ‘ نفسص
أل- -ؤقت ع- -ن « تضض -ام -ن -ه -ا م -ع أ◊ك -ؤم -ة وألشض -عب
أŸالي Úألشضقيق.»Ú
‘ ن- -فسص ألصض- -دد ،أأك- -د أل- -ن -اط -ق ب -اسض -م وزأرة

ألشضؤؤون أÿارجية « سضيبقى هذأ أ’عتدأء أ÷ديد
على غرأر أ’عتدأءأت ألسضابقة دون جدوى أأمام
أل-ت-ق-دم وأŸك-تسض-ب-ات أŸع-تÈة أل-ت-ي ” –ق-ي-ق-ه-ا
ب -فضض -ل ع -زم ج -م -ي -ع أŸال -ي ÚأŸل -ت -زمÃ Úسض -ار
أŸصضا◊ة ألؤطنية وألتنمية وألسضلم».
كما طمأان يقؤل « أإن أ÷زأئر بصضفتها رئيسضة
ألؤسضاطة ألدولية ورئيسضة ÷نة متابعة أ’تفاق من
أأجل ألسضلم وأŸصضا◊ة ‘ ما‹ أŸنبثق عن مسضار
أ÷زأئر لن تدخر أأي جهد من أأجل مرأفقة ما‹
ألشضقيق ‘ Œسضيد أأ’هدأف أŸسضطرة من خÓل
ت -ن-ف-ي-ذ ه-ذأ أ’ت-ف-اق أل-ذي دخ-ل م-رح-ل-ة ح-اسض-م-ة
ووأع-دة ب-فضض-ل إأطÓ-ق ع-م-ل-ي-ة ت-نصض-يب ألسض-ل-طات
أ’نتقالية».

وزارة الداخلية تكششف:

إايداع  1088قائمة للمÎشسح ÚلÓنتخابات التشسريعية
” اي - -داع  1088ق-ائ-م-ة ل-لمÎششح‘ Ú
ا’نتخابات التششريعية اŸقررة ‘  4مايو
اŸق -ب -ل ،ع -ل -ى مسش -ت-وى  48و’ي -ة ،وك-ذا
اŸق -اط -ع -ات ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ب-اÿارج ،حسشب
’رقام التي قدمتها أامسس ا’ثن Úوزارة
ا أ
الداخلية وا÷ماعات اÙلية.
أأوضض-ح أŸدي-رأل-ع-ام ب-ال-ن-ي-اب-ة ل-ل-ح-ري-ات ألعامة
وألشض-ؤؤون أل-ق-ان-ؤن-ي-ة ب-ؤزأرة أل-دأخ-ل-ية وأ÷ماعات
أÙلية عمارة ÿضضر ‘ ندوة صضحفية أأن من بÚ
›م -ؤع  1088ه-ن-اك  1023ق-ائ-م-ة ع-ل-ى مسضتؤى
ألؤ’يات و 65قائمة باÿارج.
وأأودع- -ت  796ق -ائ -م-ة ب-ع-ن-ؤأن أ’ح-زأب و128
ق-ائ-م-ة ب-ع-ن-ؤأن أل-ت-حالفات و 164ق-ائ-مة أنتخابية
تخصص أÎŸشضح Úأأ’حرأر مع ألعلم أأنه ” أبتدأء
من  4فÈأير سضحب  2387ملفا.

وقد أأودع كل من حزب جبهة ألتحرير ألؤطني
وألتجمع ألؤطني ألدÁقرأطي وŒمع أأمل أ÷زأئر
قؤأئم مÎشضحيهم على مسضتؤى  48و’ية من ألؤطن
و‘  4مقاطعات أنتخابية باÿارج.
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،ق -در ذأت أŸسض -ؤؤول أل -ه-ي-ئ-ة
ألناخبة ب  23 276 550مسضج Óمن بينهم  956أألف
و 534ن-اخ-ب-ا Áث-ل-ؤن أ÷ال-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة أŸق-يمة
باÿارج.
وأأوضض-ح أŸدي-ر أل-ع-ام ب-ال-ن-ي-اب-ة ل-ل-ح-ري-ات أل-عامة
وألشضؤؤون ألقانؤنية بالؤزأرة أأن ألعدد أإ’جما‹ لهذه
ألهيئة ألناخبة مؤؤقت ◊د أ’ن وسضيتم –دديه نهائيا
‘  19مارسص أ◊ا‹ بعد تطه Òألقؤأئم وألطعؤن.
Óشض -ارة ف -إان أأ’ج -ل أÙدد إ’ي-دأع م-ل-ف-ات
ول  -إ
ألÎشض-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ري-ع-ي-ة أŸق-ب-لة كان قد
أنقضضى يؤم أأ’حد.

الثÓثاء  07مارسس 2017م
الموافق لـ  08جمادى الثانية  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سشÓل يطمئن بالتحكم ‘ الوضشع اŸا‹ ويؤوكد:

الششركـــــاء:

ا÷زائر تتصسدى للظرف ا’قتصسادي بإاجراءات احÎازية

طمأان عبد اŸالك سشÓل الوزير ا أ
لول ،بتسشجيل اسشتقرارﬁسشوسس على صشعيد اŸؤوششرات اŸالية والقتصشاد
الكلي ،متوقعا أان احتياطي الصشرف الذي يناهز ‘ الوقت الراهن  112مليار دولر ،سشيعود إا ¤التماسشك،
نهاية السشنة ،ليحافظ على سشقف  100مليار دينار.

رصصدتها :فضصيلة بودريشش

@

مبعوثة ““الشصعب““:
فضصيلة بودريشش
ق- -ال سسÓ- -ل خÓ- -ل ت- -روؤسس -ه ق -م -ة
الثÓثية بعنابة ،لأول مرة ،اأمسس،
اإنه يرتقب تراجعا طفيفا وظرفيا
لح-ت-ي-اط-ي الصس-رف شس-هر جويلية،
لكن لن يقل عن  96مليار دولر،
ليعاود الصسعود قبل نهاية .2017
علما اأن نسسبة النمو اŸرتقبة على
ضسوء اŸيزانية اŸرصسدة تكون ‘
حدود  3 , 9من اŸائة ،والواردات
مقرر خفضسها اإ 30 ¤مليار دولر،
ب- -حسسب سسÓ- -ل ،ال -ذي كشس -ف ع -ن
اسستحداث تنظيم يتمثل ‘ ÷نة
ي -ق -ظ -ة Ÿك -اف -ح -ة ال -بÒوق-راط-ي-ة
واإزالة عراقيل السستثمار ،مشسددا
ع -ل -ى اسس-ت-م-رار م-واج-ه-ة م-ا Áسس
بالسستقرار والقتصساد الوطني.
اأع -ل -ن سس Ó-ل خ Ó-ل ت -روؤسس -ه ق -م-ة
الثÓثية  20بعنابة ،التي قدم فيها
تقييما دقيقا وبلغة الأرقام ،مدى
تطور موؤشسرات القتصساد الوطني
ع- -قب اإط Ó-ق وسس -ري -ان ال -ن -م -وذج
ا÷دي- - -د ل- - -ل- - -ن- - -م- - -و ،ال - -ذي “ت
اŸصس -ادق -ة ع -ل -ي -ه ،شس -ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
الفارط ،بهدف تبنّي سسبل جديدة
لدعم الإنتاج الوطني وترقية اأدائه،
اأن -ه سس -وف ي -ت -م ت -ع -زي -ز وتشس -ج-ي-ع
السس - -ت - -ث - -م- -ار م- -ن خÓ- -ل اإرسس- -اء
›م- -وع- -ة م- -ن ال- -ت -داب ÒاŸال -ي -ة
والشسفافية ‘ ،ظل مواصسلة ضسخ
ال- -ق- -روضس اŸوج -ه -ة ل Ó-ق -تصس -اد،
حيث تقرر رفعها من  9100مليار
دينار ‘ العام اŸاضسي اإ11400 ¤
مليار دينار ‘  ،2017وينتظر اأن
ترتفع بنسسبة ل تقل عن  25من
اŸائة.
تعتزم ا◊كومة ،بحسسب ما كشسفه
الوزير الأول ،تكريسس اأدوات بديلة
اأك Ìف- -ع- -ال- -ي- -ة ،سس -ي -ت -م اإط Ó-ق -ه -ا
وتشسجيعها ،يتصسدرها سسوق اŸالية
ال - -ت - -ي م - -ن شس - -اأن - -ه - -ا اأن ت - -دع - -م
السستثمار .وينتظر اأن يتم الÎكيز
ك- -ذلك ع- -ل -ى ع -م -ل -ي -ات الشس -راك -ة
واŸشس- -اري- -ع اŸه- -ي -ك -ل -ة وت -ن -م -ي -ة
ال -ق -اع -دة الصس -ن -اع-ي-ة والإن-ت-اج-ي-ة
ال - -وط - -ن - -ي - -ة ،ع- -ن ط- -ري- -ق ت- -وفÒ
الضس- -م- -ان- -ات الضس- -روري- -ة واإرسس- -اء
ﬁيط تنظيمي واقتصسادي وما‹
م Ó-ئ -م ،ب -ه -دف تسس -ه -ي-ل اك-تسس-اب
اŸه - -ارة واسس - -ت- -غÓ- -ل اإم- -ك- -ان- -ات
التمويل اŸتاحة ‘ السسوق اÙلية
اأو ال - -دول - -ي - -ة ل - -ل - -م - -ت - -ع - -ام - -ل- -يÚ
القتصسادي Úا÷زائري.Ú
ودع- - -ا سسÓ- - -ل اŸت- - -ع - -ام - -لÚ
الق -تصس -ادي ،Úال -ذي-ن وق-ف-وا ع-ل-ى
الآث-ار الإي-ج-اب-ي-ة ل-ل-عقار الصسناعي
وق- -ان- -ون السس- -ت- -ث- -م -ار واإج -راءات
ق- -وان ÚاŸال -ي -ة ،اإ ¤ع -دم ت -ك -رار
اŸشس-اري-ع وال-نشس-اط-ات اŸتشس-اب-هة
والتوجه نحو التنويع ‘ ،ظل كÌة
مشس - -اري - -ع اŸط - -اح - -ن ومصس - -ان - -ع

الإسسمنت وانتقاء فروع  ⁄تسستغل،
ع- -ل- -ى غ- -رار ال- -نشس- -اط ال -ف Ó-ح -ي
والطاقات اŸتجددة وتكنولوجيات
الإعÓم والسسياحة اÙلية.
ووقف الوزير الأول على تشسريح
ال- -ظ- -رف ال- -راه- -ن ،ح -يث ق -ال اإن
ا÷زائ - - -ر ت - - -تصس- - -دى ل- - -ل- - -ظ- - -رف
الق -تصس-ادي ال-عصس-يب واÙاولت
ال -رام -ي -ة ل -زع -زع -ة اسس -ت -ق-راره-ا.
وشسرعت ‘ تسسجيل
اأو ¤نتائج مسسعاها
للتجديد
القتصسادي
والجتماعي ،الذي
من ب ÚاŸوؤشسرات
الإيجابية
اŸسس - -ج - -ل - -ة ،ذك - -ر
–قيق زيادة بنسسبة
 10م- -ن اŸائ- -ة ‘
ا÷باية العادية ‘  2015و.2016
ون -ف -ى سس Ó-ل اأن ت -ك-ون ن-اŒة ع-ن
اقتطاعات من رواتب العمال ،بل
ق - - -ال اإن مصس- - -دره- - -ا ال- - -ق- - -ط- - -اع
الإقتصسادي.

‰و ل ت - -ق - -ل ع- -ن  ٪3,9وŒسس-ي-د
تقدم لقطاعات خارج اÙروقات
ب-نسس-بة  ،٪3,7واسس-ت-ق-رار ال-تضسخم
عند مسستوى  ٪4على الرغم من
بلوغه ،نهاية شسهر جانفي اŸاضسي،
وبشسكل ظر‘ ،نسسبة .٪6,4
ب - -خصس- -وصس ال- -ت- -ح- -ويÓ- -ت
الجتماعية ،اأكد الوزير الأول اأن
ال-ن-م-وذج الج-ت-م-اع-ي مازال قائما
ع - - -ل- - -ى تضس- - -ام- - -ن
الأج- - -ي- - -ال ،ح- - -يث
ب - - - - -ل - - - - -غت ه- - - - -ذه
ال -ت -ح -ويÓ-ت 1630
مليار دينار وترصسد
م - -ن اأج - -ل اإع - -ان- -ة
الأسسر ودعم اŸواد
واسس-ع-ة السس-تهÓك
والÎب- - - -ي- - - -ة واŸاء
والصس -ح -ة والسس -ك-ن
وال-ت-ق-اع-د وذوي ال-دخ-ل الضس-ع-يف
واŸع- -اق ÚواŸع -وزي -ن ،واع -دا ‘
ذات السسياق بفرضس رقابة وصسرامة
اأك ‘ Èاأسسعار السستهÓك ،حيث
“ث -ل ال -ت -ح -وي Ó-ت الج -ت -م -اع -ي-ة
 ٪23,7من اŸيزانية.
اشسÎط سسÓل اسستمرار النموذج
الجتماعي اŸرتكز على التضسامن
ب Úالأج -ي -ال ،وم -واصس -ل -ة Œسس -ي-د
الÈام -ج ال -ع -م -وم -ي-ة ‘ ق-ط-اع-ات
السس -ك-ن والصس-ح-ة والÎب-ي-ة واإرسس-اء
اقتصساد يسستحدث الÌوة ومناصسب
الشسغل ويكون للموؤسسسسة الإنتاجية
‘ كل ذلك دور جوهري.
و–دث الوزير الأول ،عن اهتمام
الدولة بوضسعية الظروف اŸعيشسية
ل - -ل - -م- -واط- -ن ،Úم- -ع ضس- -رورة ق- -ول
ا◊قيقية للجزائري Úحتى يقطع
الطريق اأمام مروجي الفÎاءات
والأكاذيب اŸغرضسة والتي يقلقها
اسستقرار ،وحدة وتطور ا÷زائر.

خلية يقظة
Ÿكافحة
البÒوقراطية
والفسساد

نسسبة النمو سستقفز إا٪3,9 ¤
شسدد الوزير الأول على ضسرورة
ال -ت -ح -ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة ع-ل-ى الصس-ع-ي-د
اŸا‹ ،م - -ن اأج- -ل ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
مقاييسس مقبولة للحياة الجتماعية
والق- -تصس- -ادي- -ة ،م -ذك -را ب -ا÷ه -ود
اŸب- -ذول -ة ل -دع -م ال -ن -م -و وال -وف -اء
باللتزامات الجتماعية ‘ ،ظرف
اق- -تصس- -ادي ع- -اŸي صس- -عب ي -تسس -م
بÎاجع النمو قائ ،Óاإن ا◊كومة
سس-ه-رت ع-ل-ى ال-ت-ح-ك-م ‘ ال-نفقات
العمومية وتقليصس الواردات ودعم
السس -ت -ث -م -ار اŸن -ت -ج و“ك -نت م -ن
اإرسس -اء اسس -ت -ق -رار اإط -ار الق-تصس-اد
الكلي ،دون اللجوء اإ ¤التقشسف،
م -ت -ح -دث -ا ع -ن ال-ن-ج-اح ‘ –ق-ي-ق
اسس - -ت - -ق - -رار م- -ي- -زان- -ي- -ة ال- -تسس- -يÒ
والتقليصس ‘ ميزانية التجهيز.
ا÷دي -ر ب -ال -ذك -ر ،اأن اح -ت-ي-اط-ي
الصسرف بلغ ‘ الوقت ا◊ا‹ 112
مليار دولر ،بينما
سس- -ي- -ول- -ة ال- -ب- -ن -وك
قدرت شسهر جانفي
 2017ب-ن-ح-و 1037
م- -ل- -ي- -ار دي -ن -ار‘ ،
ح Úال - - - - - - - -واردات
تراجعت من 66 . 6
م- -ل- -ي -ار دولر ع -ام
 2016اإ 35 ¤مليار
‘ ع - - - - - - - -ام .2017
وت-ب-ذل ا÷ه-ود ل-ت-خ-ف-يضس-ه-ا خÓ-ل
العام ا÷اري اإ 30 ¤مليار دولر.
وي- -رى ال- -وزي -ر الأول ،اأن ت -ق -ل -يصس
السستÒاد –قق من دون اإحداث
اضسطراب ‘ عملية التموين.
وخ - -لصس اŸسس - -وؤول الأول ع- -ل- -ى
ا◊كومة ‘ هذا اŸقام ،اإ ¤القول
اإنه يتم السس Òنحو –قيق نسسبة

معا÷ة  3٠58قضسية فسساد
اأث- -ن- -ى ال- -وزي- -ر الأول ك- -ثÒا ع- -ل -ى
الÎسس- -ان- -ة ال- -تشس- -ري -ع -ي -ة ال -ت -ي ”
م -راج -ع -ت -ه -ا ‘ ›ال السس-ت-ث-م-ار
والتجارة وا÷مارك
والإجراءات
ا÷زائية والعقوبات
واحÎاف-ي-ة مصس-ال-ح
الأم -ن ‘ م-ك-اف-ح-ة
الفسساد ،على اعتبار
اأنه ” خÓل الثÓث
سس- - - -ن - - -وات الأخÒة
م - - -ع - - -ا÷ة ع- - -ل- - -ى
مسس- -ت- -وى اÙاك- -م
 5498قضسية ،من بينها  3058تتعلق
ب -ال -فسس -اد و 144بسس -بب ال -ت-ه-رب
ا÷ب- - -ائ- - -ي و 2299ت- -ت- -م -ث -ل ‘
اıالفات ا÷مركية وا◊ركة غÒ
اŸشس - - -روع- - -ة ل- - -روؤوسس الأم- - -وال،
واع-تÈه-ا م-ع-رك-ة ي-وم-ية تخوضسها
الهيئات اŸعنية ،كون الفسساد يفقد
اŸواطن الثقة.

احتياطي الصسرف
لن يقل عن ١٠٠
مليار دو’ر نهاية
السسنة

17278

ا’سستقـ ـرار ا’جتماعـ ـي ثمـ ـار ا◊ـ ـوار وتنوي ـ ـع
ا’قتصس ـاد الوطنـ ـي رهان يج ـ ـب كسسبـ ـه

^ سشجلنا أاو ¤نتائج مسشعى التجديد القتصشادي الجتماعي دون السشتدانة

قال سسÓل ،الذي اأبدى صسدرا رحبا
وكان على اسستعداد لدراسسة جميع
ا◊لول اŸقÎحة والتي “كن من
اإزال -ة ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي ي -واج -ه-ه-ا
اŸتعامل القتصسادي ،قال ‘ رّده
ع -ل -ى انشس-غ-الت م-ن-ظ-م-ات اأرب-اب
ال-ع-م-ل بصس-ي-غ-ة ال-ت-اأك-ي-د...““ :ن-ح-ن
متفائلون مهما كلفنا الأمر .هناك
ات -ف -اق م -ع سس-ي-دي السس-ع-ي-د الأمÚ
ال -ع -ام ل -ل -م-رك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة بشس-اأن
ت -ف -ع -ي -ل الشس -راك -ة ب Úال -ق -ط-اعÚ
العمومي واÿاصس““.
وذك- -ر اأن- -ه خÓ- -ل ه- -ذه السس- -ن -ة،
سسيفعل ا÷هود لدعم الشسراكة ،لأن
هناك اإمكانات و ⁄يخف اأنه حتى
وزير الطاقة فتح اÛال بالنسسبة
لÓسستثمار ‘ الشسراكة ‘ الطاقات
اŸت -ج -ددة ،ح -يث ي -وج -د ب-رن-ام-ج
كب Òدرسس على مسستوى ا◊كومة،
وهناك موافقة اإ ¤جانب السسÒ
ن - -ح - -و لم- -رك- -زي- -ة الق- -تصس- -اد ‘
ا÷باية .و ⁄يخف بالنسسبة للمنتوج
ال- -وط- -ن- -ي ‘ اج- -ت- -م -اع ا◊ك -وم -ة
الأسسبوع اŸاضسي ،اأنه تقرر اأن كل
ما يتعلق باأدوية اŸسستشسفيات يجب
اأن ت -ق -ت -ن -ى م -ن الإن -ت -اج ال -وط -ن -ي
اÙلي ‘ ،ظل الإمكانات الكبÒة
وال- -ق- -ي -م -ة اŸضس -اف -ة ‘ صس -ن -اع -ة
الأدوي-ة واإم-ك-ان-ي-ة ال-تصس-دير للدول
الإفريقية ،لأنه ل يوجد مفر اآخر
والسسوق الوحيد للجزائر يتمثل ‘
اإف -ري -ق-ي-ا ‘ ،ظ-ل وج-ود اإم-ك-ان-ات
مباشسرة اأو ‘ اإطار الشسراكة مع
الأجانب والتوجه معا اإ ¤السسوق
وح - -ت - -ى ع - -ن ط- -ري- -ق الصس- -ن- -اع- -ة
ال -عسس-ك-ري-ة سس-وف ي-ت-م تصس-دي-ر م-ا
تنتجه.
ويتوقع سسÓل ‘ هذا اŸقام ،اأن
يتم حتى بالشسراكة مع اÿواصس،
حتى تتمكن ا÷زائر من التصسدير.
ويعتقد اأن التحدي ا◊ا‹ يتمثل
‘ غياب الثقافة الصسناعية الغائبة
ع- - -ن اŸوؤسسسس - -ة ،،ل - -ذا –دث اإ¤
ن- -ظÒه الأŸا ÊلÓ- -سس- -ت -ف -ادة م -ن
اŸتقاعدين الأŸان لزرع الثقافة
الصس -ن -اع -ي-ة ،مشسÒا اإ ¤اأن ج-م-ي-ع
ال -ق -وان Úوال-ق-رارات ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق
بالقتصساد الوطني سسوف تدرسس.
وشسدد على اŸتعامل Úاÿواصس
ل -ل -ت -ح-رك ب-وتÒة اأسس-رع ،م-عÎف-ا
بصس -ع -وب-ة السس Òت-ن-م-وي-ا ب-ال-وتÒة
ا◊ال -ي -ة ،اأي ت -اأه-ي-ل الشس-راك-ة ‘
ظ- -ل وج- -ود ق- -درات واإم- -ك- -ان- -ات
للتمويل.
والتزم يقول...““ :سسوف نعمل ما
ب -وسس -ع -ن -ا ل -ل-ت-ح-ك-م ‘ الق-تصس-اد
الكلي حتى ل نذهب للمديونية
اÿارج- -ي- -ة ،لأن ل- -دي- -ن -ا ال -ق -درة
ل -ل -تصس -دي-ر ل-لسس-وق الإف-ري-ق-ي-ة...
نسستطيع اإيجاد ا◊لول ...كل ما
ي -ج -ع -ل اŸوؤسسسس -ة ت -ن -ت-ج وت-خ-دم
اÛت - - - -م - - - -ع ،وÁك- - - -ن دراسس- - - -ة
ال - -تسس - -ه- -يÓ- -ت ح- -ت- -ى ل ن- -ب- -ق- -ى
جامدين““.
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سسيدي السسعيد :يجب –رير
اŸسستثمر

ق- -ال ع -ب -د اÛي -د
سس -ي -دي السس -ع -ي-د األمÚ
ال - -ع - -ام ل–Ó- -اد ال- -ع- -ام
ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري ،Úإانه
خÓ- -ل ق- -م- -م ال -ث Ó-ث -ي -ة
وال-ث-ن-ائ-ي-ة ” ،ال-ت-أاسسيسس
◊وار ق- - - - -وي وتشس - - - -اور
مسس- -ت- -م- -ر و” ت- -رسس- -ي -خ
ث- - -ق- - -اف- - -ة السس- - -ت - -م - -اع
والحÎام ‘ ق- - - - - -م - - - - -م
ال-ثÓ-ث-ي-ة وأاسس-ف-ر ذلك ع-ن دي-ن-ام-ك-ي-ة ح-وار ح-ق-قت
السستقرار الجتماعي .واعت Èأان حماية القتصساد
الوطني أاولوية ومدرجة ضسمن الديناميكية ،حتى يتم
ال -ق -ف -ز إا ¤خ -ل -ق ‰و اق -تصس -ادي م -ت-ن-وع ومسس-ت-دام
واسستحداث نسسيج صسناعي خاصس وعمومي وحركية
فعلية لÓقتصساد .كما يرى أانه من الضسروري اتخاذ
ق-رارات Ÿراف-ق-ة اŸؤوسسسس-ة ،وت-ف-ع-ي-ل السس-تثمارات
الداخلية البطيئة ،كونها ل تسس Òكما يجب.
شسدد سسيدي السسعيد ‘ قمة الثÓثية على ضسرورة
–رير اŸسستثمر ومنحه شسروط توف Òالشسغل حتى
يتسسنى له تسسديد الرسسوم ا÷بائية .وذكر أانه يجب
ت -وج -ي -ه السس -ت -ث -م -ار ‘ الشس -رق وال -غ -رب وا÷ن-وب
والوسسط ،داعيا إا ¤رفع العوائق والعراقيل ‘ ،ظل
توفر السستقرار األمني والسسلم .لذا ،ينبغي إازالة ما
Áنع انتعاشس القتصساد ،وطرح ميكانزمات فعالة
حتى يحقق القتصساد ‰وا قويا وتتجسسد ترقيته
و–ق -ي-ق ‚اع-ة اŸؤوسسسس-ة واإلن-ت-اج ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ى
اعتبار أان الظرف العاŸي ا◊ا‹ يتطلب منح الثقة
‘ اŸؤوسسسسة ومن اŸهم خوضس معركة من أاجل خلق
الÌوة يشسارك فيها بداية من اŸؤوطر ،العامل إا¤
اŸسس.Ò
وقال سسيدي السسعيد ،وإان  ⁄يخف أان اŸؤوسسسسة
–ت -اج لم -ت -ي -از ي -ن -عشس الق-تصس-اد ب-السس-ت-ف-ادة م-ن
ال-ك-ف-اءات ا÷زائ-ري-ة و–سس-يسس ال-ف-اعل ÚواإلعÓم
وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ح-ت-ى ي-ت-ح-ق-ق ال-ن-م-و األق-وى
لÓقتصساد الوطني ،ومواصسلة اسستغÓل جميع الفرصس
إلنعاشس القتصساد الوطني.
وذكر األم Úالعام للمركزية النقابية ،أان الثمانية
مÓ-ي Úع-ام-ل ،ب-ي-ن-ه-م م-ل-ي-ون-ان وم-ائ-ت-ا أال-ف ع-امل
مشسÎك ‘ اŸرك -زي -ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ،ي-ق-ف-ون إا ¤ج-انب
رئيسس ا÷مهورية والوزير األول ‘ Œسسيد الÈنامج
اÿماسسي وسسوف يتصسدون ““للوبيات““ التي تضسغط
وتضسارب لسستÒاد التفاح وما إا ¤غ Òذلك من مواد،
ا÷زائر ‘ غًنى عنها ،حيث تسستورد ما هو مهم وما
Áكن أان نحتاجه لتطوير الصسناعة من آالت وما إا¤
غ Òذلك ،واألول -وي -ة لسس -ت-هÓ-ك اŸن-ت-وج ال-وط-ن-ي،
واقÎح إادخ -ار م -داخ -ي -ل ال -بÎول والع -ت -م -اد ع-ل-ى
السسواعد.

علي حداد :إاصسÓح عميق لإÓدارة

@

أاشس -ار ع-ل-ي ح-داد
رئ- - - -يسس م- - - -ن- - - -ت- - - -دى
اŸؤوسسسس -ات ““أافسس-ي-و““،
إا ¤أان ت- - -وج- - -ي- - -ه - -ات
ال- -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة
ج - -وه- -ري- -ة م- -ن أاج- -ل
إا‚اح الن - -خ - -راط ‘
اق - - -تصس- - -اد ي- - -ج- - -ع- - -ل
اŸؤوسسسس - - -ة ع - - -ام Ó- - -
ج -وه -ري -ا ‘ اŸع-رك-ة
ال- -ت -ن -م -وي -ة ،واإلن -ت -اج
بفعالية خارج قطاع اÙروقات وترقية الصسناعة
وإانشساء اŸؤوسسسسة لدعم الوطنية القتصسادية ودعم
القاعدة السستثمارية .٪49 / 50
ويعتقد أان ترقية الشسراكة ب ÚاŸؤوسسسسة العمومية
واÿاصسة ومع األجانب– ،ظى لديهم باألولوية.
مشس - -ددا ‘ ذات اŸق - -ام ،ع - -ل - -ى ضس - -رورة إا‚اح
وتوسسيع الشسراكة ب Úالقطاع Úالعمومي واÿاصس
Óدارة الق -تصس-ادي-ة وت-ك-ريسس
وإاصس Ó-ح ع -م -ي -ق ل  -إ
اŸراق -ب -ة وال -ت -ن -ظ -ي-م واŸراف-ق-ة و–سس Úم-ن-اخ
األعمال ،كون ا÷زائر مهتمة بالسسوق اإلفريقي.
وكانت ا◊ركية أاطلقت خÓل منتدى السستثمار
واألع -م -ال الف -ري -ق-ي ال-ذي اح-تصس-ن-ت-ه ا÷زائ-ر،
حوا‹ ثمانية وعشسرين اتفاقا ” إابرامها.

بوعÓم مراكشش :إازالة العراقيل ا’قتصسادية

@

دعا بوعÓم مراكشس
رئ - -يسس ال - -ك- -ن- -ف- -دراي- -ة
ا÷زائ- - - -ري- - - -ة ألرب - - -اب
العمل ،إا ¤مراجعة كل
ما من شسأانه أان يعرقل
ا◊رك- -ي- -ة الق -تصس -ادي -ة
وا◊رصس ع- -ل- -ى إارسس- -اء
الدينامكية .وقال ،يجب
أان تسستحدث اإلجراءات
التي تسسّرع خلق الÌوة
و–سس -ن م -ن-اخ األع-م-ال

ل-ت-ع-م-ي-ق اŸك-اسسب الق-تصس-ادي-ة وإاصسÓ-ح القطاع
البنكي واŸصسر‘ الذي قال إانه يبقى أاولوية من
أاج-ل عصس-رن-ت-ه ل-دع-م ت-ط-وي-ر اق-تصس-ادي ح-ق-يقي
للجزائر ،مع تقليصس آاجال دراسسة اŸلفات
و“ديد منح قروضس بآاجال طويلة.
ك -م -ا دع -ا م -راكشس ،إا ¤اإلصسÓ-ح الضس-ري-ب-ي،
و–وي-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-يا واŸناجمنت واقتصساد
اŸعرفة وخلق شسبكة للباحث ÚواŸتعاملÚ
الق -تصس -ادي Úوع -م -ل ب -رن -ام -ج وط -ن -ي ك-بÒ
ب -الع -ت-م-اد ع-ل-ى ال-ك-ف-اءات ‘ ق-ط-اع ال-ب-ن-اء
وصسناعة األدوية.
ويرى مراكشس أان النموذج القتصسادي ا÷ديد
وضسع ‘ الواقع اŸؤوسسسسة ‘ الصسدارة و‘
ال- -ع- -م- -ق وحضس- -روا م- -قÎح- -ات ي -ت -ط -ل -ع -ون
لتجسسيدها.

نايت عبد العزيز– :سس Úمناخ
ا’سستثمار ‘ الطاقات اŸتجددة

@

أاث- -ار ﬁن -د
السس - -ع- -ي- -د ن- -ايت
ع - -ب - -د ال - -ع- -زي- -ز
رئيسس
الكنفدرالية
ال-وط-ن-ي-ة ألرب-اب
العمل
ا÷زائري،Ú
مشس -ك -ل ع-راق-ي-ل
السس- -ت- -ث- -م- -ار ‘
›ال ال -ط -اق-ات
اŸتجددة .وقال إان هناك أاثرا ‘ اÛال ويوجد
حركية ‘ التكفل بجدية ‘ ظل وجود فضساء
شسمسسي وتخزينه ‡كن ،على اعتبار أانه توجد
فائدة حقيقية تعود على الدينامكية القتصسادية
بوجود اإلرادة السسياسسية القوية وأابدى تطلعهم
من أاجل –قيق تطور يدمج ا÷انب الجتماعي.

سسعيدة نغزة :اŸزيد من
التسسهيÓت والشسفافية
@

تاأسسفت
سس- -ع- -ي- -دة ن- -غ -زة
رئيسسة
الكنفدرالية
ال-ع-ام ل-ل-مقاولÚ
ا÷زائري،Ú
ل- -وج- -ود ع- -ق -ب -ة
البÒوقراطية.
وق - -الت ،اإن- -ه ““ل
توجد تسسهيÓت،
لأن -ه -م ي -ت -ل -ق -ون
م -ئ -ات الشس -ك -اوى““ ،خ -اصس -ة م -ا ت -ع-ل-ق ب-دراسس-ة
اŸل- -ف- -ات وم- -ن- -ح الصس- -ف- -ق- -ات ‘ ،ظ- -ل وج- -ود
م -ت -ع -ام -ل ‘ Úال -ب -ح -ر اŸت -وسس -ط م -ه-ت-مÚ
ب-السس-ت-ث-م-ار ب-ا÷زائ-ر ،مشس-ددة ع-لى اأهمية
ج- -ذب اŸسس- -ت- -ث- -م- -ري -ن و–ق -ي -ق ال -ن -م -وذج
الق -تصس -ادي ال -ذي يشس -ك -ل اأه -م ال-ت-ح-دي-ات
وي -ب -ق -ى ع -ائ-ق ال-ب-ن-وك ،ب-حسسب ت-ق-دي-ره-ا،
هاجسسا و‘ قطاع الفÓحة.
ق -الت ن -غ -رة ،اإن -ه ي -ع-رف ن-هضس-ة واق-ت-ح-ام
الأسسواق اÿارجية واقÎحت اإنشساء مراكز
لÓإحصساء والتخطيط للفÓحة ،كون الفÓح
غ Òمكون ومع فرضس مدة معينة لسستÒاد
ال -ب -ذور ،لإل -زام اŸسس -ت -وردي-ن ب-ج-ل-ب-ه-ا ،م-ع
ضسرورة تطوير عملية اسستخراج اŸياه ،وفتح
›ال السس -ت -ث -م -ار ‘ ال -ل -ح -وم ووضس-ع ﬂط-ط
سس-ي-اح-ي وف-ت-ح ›ال اسس-ت-ح-داث شس-رك-ات ل-ليد
العاملة مع اإصسÓح القطاع اŸصسر‘ وفتح بنوك
ذات تعامل اإسسÓمي.

خ Òالدين حامل ،رئيسش الفدرالية
الوطنية للمقاول Úالشسباب:

@

ق -ال ح -ام-ل
خ Òالدين رئيسس
الفدرالية
الوطنية
للمقاولÚ
الشس- - - - -ب - - - -اب ،إان
الوزير األول عبد
اŸالك
سسÓل ،حث
الشسباب
على
السستثمار ‘ اŸعلوماتية من أاجل التحكم
األم- -ث- -ل ‘ ال- -ت- -ك- -ن -ول -وج -ي -ا و›ال األم -ن
اإلل -كÎو .Êه -ذا ال -ق -ط -اع ي -جب أان ي -ط -ور
بشس-ك-ل ف-ع-ل-ي وال-ت-زم ب-ت-ح-ق-ي-ق ال-تقارب بÚ
اŸقاول Úالشسباب وﬁاولة توجيه الشسباب
اŸسستثمر والعمل بجدية لتطوير اŸؤوسسسسة
اإلنتاجية التي يسسÒها الشسباب.
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لول:
أاعطى إاشسارة اسستغÓل الفرن العا‹ رقم ،2-الوزير ا أ

عازمون على أان تكون ا÷زائر أاول مصسدر للحديد والصسلب

^ توسسيع السستثمار خارج اÙروقات ‘ إاطار التماسسك الجتماعي

توج اجتماع قمة الثÓثية العشسرين باتفاق يقضسي بتعميق السستثمار ،من خÓل إارسساء سسلسسلة من التداب ÒاŸالية
وا÷بائية الهامة التي تتضسمن اŸزيد من التبسسيط والشسفافية ،مع مواصسلة ترقية تدفق القروضض اŸوجهة لÓقتصساد.
سسمح هذا الجتماع الدوري ب Úالشسركاء الفاعل ‘ Úا◊ياة القتصسادية والجتماعية ،بتقييم مدى Œسسيد النموذج
القتصسادي ا÷ديد للنمو ،من خÓل اللتزامات اÛسسدة ‘ إاطار العقد الوطني القتصسادي والجتماعي للنمو وكذا تشسريح
الوضسع القتصسادي للجزائر بشسكل دقيق ومعمق ،وتسسليط الضسوء على الشسراكة العمومية اÿاصسة وترقية ا إ
لنتاج الوطني.

لول عبد اŸالك سسÓل،
أاشسرف الوزير ا أ
لدى زيارته إا ¤مركب سسيدار ا◊جار ،على
لعادة
لو‹ إ
إاعطاء إاشسارة النطÓق ا أ
تشسغيل الفرن العا‹ رقم”” ،””2على أان
لنتاج شسهر أافريل اŸقبل ،بعد أان
ينطلق ‘ ا إ
توقف عن السستغÓل ‘ سسبتم2015 È
ليخضسع للصسيانة والتحديث وإاعادة
التأاهيل والسستثمار الذي أاقرته السسلطات،
لعادة بعث نشساطات القاعدة الصسناعية
إ
لنتاج ا◊ديد والصسلب با◊جار ،بعد أان
إ
لنتاج.
تراجعت بها مسستويات ا إ

عنابة :هدى بوعطيح

فضضيلة بودريشش
ات-ف-ق الشس-رك-اء اÛت-م-ع-ون ‘ ل-ق-اء
الثÓثية ،الذي جمع ا◊كومة ‡ثلة
‘ الوزير ا’أول وعدة وزراء ،نذكر
م- -ن- -ه- -م وزي- -ر اŸال- -ي- -ة والصس -ن -اع -ة
وال - -ت - -ج - -ارة وال - -ف Ó- -ح- -ة وال- -ن- -ق- -ل
واŸرك -زي -ة ال -ن -ق -اب -ي -ة وال -ب -ات -رون -ا
والشس -ب -اب’ ،أول م -رة ،ع -ل-ى ضس-رورة
السس Òب- -خ- -ط- -ى سس- -ري- -ع -ة م -ن اأج -ل
اإنعاشش ا’قتصساد بشسكل قوي والعمل
ا’سس -ت-ث-م-اري ل-ت-ف-ع-ي-ل ج-ه-از تسس-يÒ
ال -ع -ق -ار ال -ف Ó-ح -ي بشس-ك-ل مسس-ت-دام
وال- - - -وصس- - - -ول اإ‰ ¤و ي - - -ت - - -ن - - -اسسب
وا’إمكانات اŸتوفرة.
ع -ل -م -ا اأن اخ-ت-ي-ار ع-ن-اب-ة ’ح-تضس-ان

القمة العشسرين للقاءات الثÓثة ،التي
تصس- -ر ع- -ل- -ى م -واصس -ل -ة اأط -ر ا◊وار
وال -تشس -اور ،ي -ع -كسش ع -زم السس-ل-ط-ات
ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى دف-ع ع-ج-ل-ة التنمية
ا’جتماعية
وا’قتصسادية
اŸتوازنة بﬂ Úتلف
و’ي- - -ات وم- - -ن- - -اط- - -ق
ال- - - -وط - - -ن ‘ ،اإط - - -ار
النظرة ا÷ديدة التي
رسسم معاŸها النموذج
ا’ق -تصس -ادي ا÷دي -د،
ال -ذي ي -ه-دف ع-ل-ى وج-ه اÿصس-وصش
اإ ¤تفعيل النمو وا’سستثمار خارج
قطاع اÙروقات ‘ اإطار العدالة
والتماسسك ا’جتماعي .علما اأن لقاء
الثÓثية عقد بتوجيهات من رئيسش

ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة‘ ،
رسس -ال -ة وج -ه -ه -ا Ãن -اسس -ب -ة ال-ذك-رى
ال -واح-دة والسس-ت Úل-ت-اأسس-يسش ا’–اد
العام للعمال ا÷زائري Úوالسسادسسة
وا’أرب - -ع Úل- -ت- -اأم- -ي- -م
اÙروق - -ات ،ك - -ون- -ه
حث الشس- -رك- -اء ع- -ل -ى
ج - - -ع- - -ل ا÷زائ- - -ر ‘
م - -اأم - -ن م - -ن ا’أزم - -ة
اŸال- -ي- -ة ،م- -ن خÓ- -ل
–ق -ي -ق ن -هضس-ة ق-وي-ة
م- - -ت- - -ع- - -ددة ا÷وانب
’سستعادة مسسار بناء اقتصساد وطني
م- -ت -ح -رر م -ن ه -ي -م -ن -ة اÙروق -ات
وم-ت-ن-وع ي-ع-كسش ال-ق-درات ال-فÓ-ح-ية
والسس-ي-اح-ي-ة والصس-ن-اع-ي-ة واŸن-جمية
ا÷زائرية.

تشسجيع اأ’دوات
البديلة لتمويل
مشساريع الشسراكة

ا÷دي - -ر ب- -ا’إشس- -ارة ،اأن اŸشس- -اركÚ
اتفقوا على تعزيز وتشسجيع ا’أدوات
ال- -ب- -دي- -ل- -ة واŸب- -ت -ك -رة ل -ت -م -وي Ó-ت
ا’ق - -تصس - -اد م - -ث- -ل السس- -وق اŸال- -ي- -ة
والشس- -راك -ة وشس -ددوا ع -ل -ى ت -فضس -ي -ل
ع- -م- -ل- -ي- -ات الشس -راك -ة ‘ اŸشس -اري -ع
اŸهيكلة وتطوير القاعدة الصسناعية
وا’إن-ت-اج-ي-ة ال-وط-ن-ية واإقامة ﬁيط
ت-ن-ظ-ي-م-ي واق-تصس-ادي وما‹ اإيجابي
ل- - -تسس- - -ه- - -ي - -ل ع - -ل - -ى اŸت - -ع - -ام - -لÚ
ا’ق -تصس -ادي Úا÷زائ -ري Úاك -تسس -اب
اŸع - -رف - -ة واإم- -ك- -ان- -ات ال- -ت- -م- -وي- -ل
اŸتوفرة.
واأب -دى ا÷م -ي -ع ارت -ي -اح -ه -م ’إنشس-اء
÷ن -ة رصس -د وم -راف -ق -ة ا’سس -ت -ث -م-ار
اŸوضسوعة –ت سسلطة الوزير ا’أول
للتصسدي للصسعوبات التي تعÎضسهم.

سسÓل ينهي زيارة بوشسوارب :كسسب الرهانات ا’قتصسادية واŸناخ الهادئ
عمل إا ¤عنابة

أان- -ه- -ى ال- -وزي- -ر اأ’ول ع- -ب -د اŸالك
سسÓل ،أامسش ،زيارة عمل دامت يوما
واح - -دا إا ¤و’ي - -ة ع - -ن- -اب- -ة ت- -رأاسش
خ Ó- -ل - -ه- -ا ال- -دورة ال’ 20جتماع
ال-ثÓ-ث-ي-ة ال-ذي “ح-ور ح-ول ت-ق-ي-يم
ال -وضس -ع ا’ج -ت -م -اع -ي ا’ق -تصس -ادي
ودعم ا’قتصساد الوطني.
وقد أاشسرف سسÓل الذي كان برفقة
وفد وزاري هام على إاعادة تشسغيل
م - - -نشس - - -آات ” Œدي- - -ده- - -ا Ãركب
ا◊ديد والصسلب با◊جار وذلك ‘
إاط- -ار ﬂط- -ط ا’سس- -ت- -ث -م -ار ال -ذي
ق-ررت-ه السس-ل-ط-ات ال-ع-م-ومية لفائدة
هذه القاعدة الصسناعية الهامة ‘
البÓد.
وق -ب -ل إاشس-راف-ه ع-ل-ى إاع-ادة تشس-غ-ي-ل
م- -نشس- -آات م- -ركب ا◊دي -د والصس -لب
با◊جار التي أاعيد تأاهيلها ترأاسش
ال -وزي -ر اأ’ول ل -ق -اء م -ع ع-م-ال ه-ذا
اŸصسنع ،حيث دعا الطاقم اŸسسÒ
وال -ع -م -ال إا ¤اÙاف -ظ-ة ““ع-ل-ى م-ا
وصسفه ب«جوهرة الصسناعة الوطنية
واŸكسسب ا’قتصسادي والتاريخي““.
ك -م -ا أاشس -رف السس -ي-د سسÓ-ل ب-ب-ل-دي-ة
سس -ي -دي ع -م -ار ب -و’ي -ة ع-ن-اب-ة ع-ل-ى
تشس- -غ -ي -ل وح -دة ال -تصس -ف -ي -ح Ãركب
ا◊دي-د والصس-لب ل-ل-م-ج-م-ع ال-وط-ني
اÿاصش عطية.
وخÓل تقد Ëعرضش حول عملية
اإ’نتاج بهذه الوحدة أاكد سسÓل أان
هذا ا’سستثمار اÿاصش ““جاء ليعزز
صسناعة ا◊ديد والصسلب با÷زائر““.
وقبل افتتاح الدورة ال’ 20جتماع
ال -ث Ó-ث -ي -ة دّشس -ن ال -وزي -ر اأ’ول ن-زل
الشسÒاطون حيث جرت أاشسغال هذا
اللقاء.

كشسف عبد السسÓم بوشسوارب وزير
الصسناعة واŸناجم ،عن Œهيز ،إا¤
غاية شسهر فيفري ،نحو  34حظÒة
اق -تصس -ادي -ة وآا’ف ال -ه -ك -ت -ارات م-ن
ال-غ-ق-ار الصس-ن-اع-ي وŒسس-ي-د  75من
اŸائة من برنامج العقار.
أاك -د أان رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أاع-ط-ى ل-لجزائر
ﬂططا صسناعيا واقتصساديا هاما،
معتÈا أان العقد ا’قتصسادي بالفعل
فضساء للحوار ويضساف إاليها إاجراءات
قوان ÚاŸالية منذ  ،2015أاي Áكن
القول إان هناك خمسسة قوان Úكاملة
إا ¤جانب –سس Úمناخ اأ’عمال.
‘ إاطار ا’سستثمار ،ذكر الوزير أانه

م - -ن - -ذ ث Ó- -ث سس - -ن- -وات ك- -ان وضس- -ع
اق- -تصس- -ادي صس- -عب وم- -ن- -اخ أاع -م -ال
صسعب ،بسسبب تراجع أاسسعار البÎول
وع- - - - - - -اشست ا÷زائ- - - - - - -ر اأ’زم - - - - - -ة

ا’قتصسادية ،لكن ا’ قتصساد انتعشش
ت -دري -ج -ي -ا ،ك -ون ال -ق -ن -اع -ة ب -ت-غ-يÒ
ح- - -ق- - -ي- - -ق - -ي ل - -كسسب ال - -ره - -ان - -ات
ا’قتصسادية وتوف Òمناخ هادئ كان
موجودا ،مع ضسرورة تقييم خفضش
الواردات وعقلنة الغشش ‘ التجارة،
حيث بلغت الواردات  46مليار دو’ر
نهاية  2016واأ’رباح على الضسريبة
ناهزت  24من اŸائة.
واسس -ت -ع -رضش ال -وزي-ر ب-دق-ة ،ال-ق-ف-زة
النوعية اÙققة ‘ مشساريع إانتاج
ا◊دي- - -د واإ’سس- - -م- - -نت وال - -نسس - -ي - -ج
واŸيكانيك ،مقدرا ‰و اسستحداث
اŸؤوسسسس -ات ب -نسس -ب-ة  6م -ن اŸائ-ة،
ملحا على ضسرورة تطوير الشسعب.

بابا عمي :تراجع عجز اÿزينة العمومية بـ٪29

كشسف عبد السسÓم بوشسوارب وزير
الصس -ن -اع-ة واŸن-اج-م ،ع-ن Œه-ي-ز،
اإ ¤غ -اي -ة شس -ه -ر ف-ي-ف-ري ،ن-ح-و 34
ح - - - -ظÒة اق - - - -تصس - - - -ادي - - - -ة واآ’ف
ال -ه-ك-ت-ارات م-ن ال-غ-ق-ار الصس-ن-اع-ي
وŒسسيد  75من اŸائة من برنامج
العقار.
اأك -د اأن رئ -يسش ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ،اأعطى للجزائر
ﬂططا صسناعيا واقتصساديا هاما،
م- -ع- -تÈا اأن ال- -ع- -ق- -د ا’ق- -تصس- -ادي
بالفعل فضساء للحوار ويضساف اإليها
اإج - -راءات ق - -وان ÚاŸال- -ي- -ة م- -ن- -ذ
 ،2015اأي Áكن القول اإن هناك
خ -مسس -ة ق -وان Úك -ام -ل -ة اإ ¤ج-انب
–سس Úمناخ ا’أعمال.
‘ اإطار ا’سستثمار ،ذكر الوزير اأنه
م - -ن- -ذ ثÓ- -ث سس- -ن- -وات ك- -ان وضس- -ع
اق- -تصس -ادي صس -عب وم -ن -اخ اأع -م -ال
صس - -عب ،بسس - -بب ت - -راج - -ع اأسس - -ع- -ار
ال- -بÎول وع -اشست ا÷زائ -ر ا’أزم -ة

النوعية اÙققة ‘ مشساريع اإنتاج
ا◊دي - -د وا’إسس - -م - -نت وال - -نسس - -ي- -ج
واŸيكانيك ،مقدرا ‰و اسستحداث
اŸوؤسسسس -ات ب-نسس-ب-ة  6م-ن اŸائ-ة،
ملحا على ضسرورة تطوير الشسعب.

‘ أاجواء احتفائية صسنعها عمال مركب ا◊جار،
اسس -ت -ق -ب -ل ال-وزي-ر اأ’ول ع-ب-د اŸالك سسÓ-ل ،ال-ذي
تفقد لدى حلوله ،أامسش ،بعنابة ‘ إاطار ترؤوسسه
اجتماع الثÓثية  20عددا من اŸشساريع التنموية
ا’قتصسادية التي تشسهدها الو’ية،
ح- -يث ع- -اي- -ن ب -اŸركب ال -ت -ج -ارب
التقنية على السساخن للفرن العا‹
رقم ،2ح -يث ت -ع -د زي -ارت -ه ال -ث-ان-ي-ة
للمصسنع بعد تلك التي قام بها منذ
سسنة ،حيث وقف على مدى تقدم
أاشس- -غ- -ال إاع -ادة ت -أاه -ي -ل -ه وت -ن -ف -ي -ذ
ﬂطط ا’سستثمار ،الذي رصسدت
له ا◊كومة ما يقارب مليار دو’ر
بهدف تأاهيله وإاعادة –ديث منشسآاته.
عبد اŸالك سسÓل راهن على تشسجيع ا’سستثمار
ا◊ي وأاكد أان الدولة ا÷زائرية عازمة على صسون
Óنتاج وتطويرها ،مشسÒا إا ¤أان
اأ’داة الوطنية ل إ
صس -ي -ان -ة ال -ف -رن ال -ع -ا‹ Ÿركب ا◊ج -ار ل -ل-ح-دي-د
والصس -لب وإاع -ادة ت -أاه-ي-ل-ه وتشس-غ-ي-ل-ه ،ت-ؤوك-د اإ’رادة
ال-ق-وي-ة ل-ب-ن-اء ق-اع-دة صس-ن-اع-ي-ة عصسرية وتنافسسية،
خاصسة أاو عمومية ،أاو ‘ إاطار شسراكة.
ونوه الوزير اأ’ول عبد اŸالك سسÓل ،خÓل Œمع
ع- -م -ا‹ ب -ا◊ج -ار ،ب -ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة م -ن ق -ب -ل
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى م -ركب ا◊دي -د والصس -لب إ’ع -ادة
تأاهيله وعصسرنته ،مشسÒا إا ¤أان الدولة عازمة على
أان تكون ا÷زائر أاول مصسدر للحديد والصسلب.
ودعا العمال لÓلتفاف حول ا◊كومة ا÷زائرية
والسسلطات العمومية واÙلية ،كونها إارادة فعلية
تÎجم رغبة ا÷ميع ‘ ترقية ا’قتصساد الوطني
وت- -ن- -وي -ع -ه ،م -ن خ Ó-ل ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
الصسناعات القاعدية با÷زائر ،على رأاسسها صسناعة
الفو’ذ وا◊ديد ،التي يعد ا◊جار ـ يقول الوزير
اأ’ول ـ قلبها النابضش ،والدو’ب اŸفعل للتنمية
ا◊قيقية با÷زائر وعنابة.
كما طالب سسÓل بضسرورة ا’لتفاف حول ﬂتلف

اأ’ح- -داث ال- -ت- -ي ت -ع -يشس -ه -ا ا÷زائ -ر ،ع -ل -ى غ -رار
ا’سستحقاقات التشسريعية القادمة ،داعيا الطبقة
ال -ع -م -ال -ي-ة Ÿم-ارسس-ة ح-ق-ه-ا ا’ن-ت-خ-اب-ي Ÿواصس-ل-ة
مسسÒة البناء وترسسيخ الصسرح الدÁقراطي.

ضسرورة التحلي باŸسسؤوولية Ÿواصسلة
مسسÒة البناء والتشسييد
م -ن ج -ه -ت -ه اأ’م Úال -ع -ام ل –Ó-اد ال -ع -ام ل-ل-ع-م-ال
ا÷زائري Úعبد اÛيد سسيدي السسعيد ‘ ،كلمته
أام -ام ع -م -ال م-ركب ا◊ج-ار ،إا ¤ضس-رورة ال-ت-ح-ل-ي
ب -اŸسس -ؤوول -ي -ةŸ ،واصس -ل-ة مسسÒة ال-ب-ن-اء وال-تشس-ي-ي-د
للمركب الذي يعد مفخرة عنابة ومكسسبا حقيقيا
ل -ل -و’ي-ة ول-ل-ج-زائ-ر بصس-ف-ة ع-ام-ة .وط-الب ال-ع-م-ال
للتجند لÎقية ا’قتصساد الوطني با’عتماد على
صسناعة الفو’ذ وا◊ديد ،مؤوكدا ‘ سسياق حديثه
ع -ل -ى ال -دور ال -ع -م -ا‹ ‘ ﬂت-ل-ف
الوحدات لتحقيق اإ’نتاج با’عتماد
ع -ل -ى سس -واع -د ال -ط -ب -ق -ة ال -ع-ام-ل-ة
Ÿركب ا◊جار.
على الهامشش ،أاكد أاحد العمال لـ
““الشسعب““ ،أان عمال اŸركب كانوا
‘ سسباق مع الزمن إ’عادة تشسغيل
ال-ف-رن ال-عا‹““ ““2ل -ب -عث ا’ق-تصس-اد
ال- -وط- -ن- -ي ونشس- -اط- -ات ال- -ق- -اع- -دة
الصسناعية إ’نتاج ا◊ديد والصسلب،
بعد أان تراجعت بها مسستويات اإ’نتاج إا 300 ¤أالف
طن سسنويا من الفو’ذ السسائل ،بعد أان كان يحقق
إانتاجا يفوق  1مليون طن سسنويا.

على الطبقة العمالية
‡ارسسة حقها
ا’نتخابي تعزيزا
للدÁقراطية

 2,2مليون طن من الفو’ذ السسائل سسنويا
‘ آافاق 2020
وكشسف ﬁدثنا عن برنامج التأاهيل والصسيانة الذي
شسمل ‘ مرحلته اأ’و ¤وحدات –ضس ÒاŸواد
اأ’ول -ي -ة وال -ف -رن ال -ع -ا‹ رق -م 2ووح-دة ال-درف-ل-ة
ب-اأ’كسس-ج Úرقم 1وﬁط -ة اأ’كسس-جŒ ،Úه-ي-زات
ال-ط-اق-ة السس-ائ-ل-ة وال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،شسبكة اللوجسستيك
بغÓف ما‹ بقيمة  42مليار دج ‘ ،ح Úسستشسمل
اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة إاع-ادة ت-أاه-ي-ل ﬂت-ل-ف الوحدات
والتجهيزات باŸركب ليحقق  2,2مليون طن من
الفو’ذ السسائل سسنويا ‘ آافاق .2020
م -ع ال -ع -ل -م ،أان ﬂط-ط ا’سس-ت-ث-م-ار ال-ذي خصسصش
أ’جله غÓف ما‹ يقدر بـ 720مليون دو’ر ،يهدف
إا ¤رف- -ع ق- -درات إان -ت -اج ا◊دي -د والصس -لب Ãركب
ا◊جار إا 1.2 ¤مليون طن من الفو’ذ السسائل
سسنويا ‘ .2018-2017

ثالث مرفق سسياحي يروج للمقصسد ا÷زائري

نزل الشسÒاطون يعزز ا◊ظÒة الفندقية ببونة
الوزير اأ’ول عبد اŸالك سسÓل وقبيل انطÓق اجتماع الثÓثية  ،20أاشسرف أايضسا على تدشس Úفندق
““الشسÒاطون““ ،الذي احتضسن أاشسغال الدورة ،حيث وضسع حجر اأ’سساسش ‘ آاخر زيارة له إا ¤عنابة ‘
.2013
الفندق يأاتي ‘ اŸرتبة الثالثة بعد ا÷زائر العاصسمة ووهران ،ويحتل مسساحة  42200م Îمربع ،يضسم
برجا من  21طابقا 15 ،جناحا و 101غرفة ،باإ’ضسافة إا ¤شسقق وغرف فاخرة ،وحظÒة لركن السسيارات
تتسسع لـ 255مركبة وأاخرى سسفلية تتسسع لـ 51سسيارة.
وتراهن السسلطات الو’ئية على فندق ““الشسÒاطون““ إ’عادة بعث السسياحة بعنابة ،تطلب غÓفا ماليا قدر
بـ 13مليار دج .من جهة أاخرى ،أاشسرف الوزير اأ’ول عبد اŸالك سسÓل ،على تشسغيل وحدة إانتاج الصسفائح
اŸسسطحة Ãركب ا◊ديد والصسلب للمجمع الوطني اÿاصش عطية ببلدية سسيدي عمار ،والذي يعول
عليه أايضسا ‘ ترقية ا◊ديد والصسلب بالو’ية.

هدى.ب

تبون :قسسنطينة حققت خطوات عمÓقة ‘ القضساء على السسكن الهشش

ا’قتصسادية ،لكن ا’ قتصساد انتعشش
ت -دري -ج -ي -ا ،ك -ون ال -ق-ن-اع-ة ب-ت-غ-يÒ
ح - -ق - -ي - -ق - -ي ل - -كسسب ال - -ره - -ان - -ات
ا’قتصسادية وتوف Òمناخ هادئ كان
موجودا ،مع ضسرورة تقييم خفضش
ال- - -واردات وع- - -ق- - -ل - -ن - -ة ال - -غشش ‘
التجارة ،حيث بلغت الواردات 46
مليار دو’ر نهاية  2016وا’أرباح
ع- -ل -ى الضس -ري -ب -ة ن -اه -زت  24من
اŸائة.
واسس-ت-ع-رضش ال-وزي-ر ب-دق-ة ،ال-ق-فزة

اع- - - -ت Èوزي- - - -ر السس- - - -ك- - - -ن
وال -ع -م -ران واŸدي -ن -ة ع-ب-د
اÛي-د ت-ب-ون ،ب-ع-ن-اب-ة ،بأان
و’ي -ة قسس -ن -ط -ي -ن -ة ح -ق-قت
““خ - -ط - -وات ع- -مÓ- -ق- -ة““ ‘
›ال القضساء على السسكن
الهشش بفضسل برنامج السسكن
الهام الذي ” إا‚ازه وفق
معاي““ Òالنوعية و‘ آاجال
قياسسية““.
وب -ع -د ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة
ت -وج-د و’ي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ‘
مركز رائد ضسمن برنامج القضساء على السسكن

ال -هشش ،حسس -ب -م-ا أاك-ده السس-ي-د
ت- -ب- -ون ال -ذي ه -و أايضس -ا وزي -ر
ل -ل -ت -ج -ارة ب -ال -ن-ي-اب-ة وذلك ‘
تصس- -ري- -ح ل- -وأاج ع -ل -ى ه -امشش
مشساركته ‘ اجتماع الثÓثية
(حكومة-ا’–اد العام للعمال
ا÷زائري Úومنظمات أارباب
العمل).
وب -أاخ -ذ ب -ع Úا’ع -ت -ب -ار ه -ذا
الÈن - - -ام - - -ج ذي ال - - -ط - - -اب - - -ع
ا’ج-ت-م-اع-ي ال-ذي اسس-ت-ف-ادت
منه الو’ية (أاك Ìمن  13أالف
وحدة ” توزيعها منذ  2013و حوا‹  30أالف

وح -دة Œاوز م -ع -دل ت -ق -دم اأ’شس -غ -ال ب-ه-ا 60
باŸائة و أاك Ìمن  11أالف سسكن من نفسش
الصس-ي-غ-ة سس-ي-ت-م اسس-تÓ-م-ه-ا خÓ-ل سس-ن-ة )2017
سس -ت -ك -ون و’ي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ق-د ““ط-وت ن-ه-ائ-ي-ا
صسفحة أازمة السسكن““ ،حسسبما أاكده تبون.
وبعد اأن سسلط الضسوء على معياري ““النوعية
والسسرعة““ التي “يز مسسار بناء السسكنات
ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة اسس-تشس-ه-د ال-وزي-ر
بÈنامج اسستدراكي ب  20األف مسسكن من
صس-ي-غ-ة ال-ع-م-وم-ي ا’إي-ج-اري ب-قسس-ن-ط-ي-نة ‘
 2014خÓل زيارة عمل الوزير ا’أول اإ ¤هذه
ال- -و’ي- -ة ح- -يث ” اسس -ت Ó-م ب -عضش ا◊صسصش
اÿاصسة به.

»æWh

ألثÓثاء  07مارسس  2017م
ألموأفق لـ  08جمادى ألثانية  1٤38هـ

بدد كل اıاوف من اللقاح ضشد ا◊صشبة ،مصشباح :

حملة بالتنسسيق مع وزارة الÎبية مÓئمة ‘ كل الظروف
أاكد إاسشماعيل مصشباح مدير الوقاية بوزارة الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات ،أان اللقاح ضشد «ا◊صشبة « و ا◊صشبة
Óطفال اŸتمدرسش Úمن  6إا 14 ¤سشنة ،والهدف منه ضشمان ا◊ماية الصشحية لهم ،من خÓل تقوية
لŸانية «« ،إاجباري» ل أ
ا أ
لمراضس.
مناعتهم من ا أ

حياة  /ك
أوضض - -ح مصض - -ب - -اح ،أمسس ،خ Ó- -ل أل - -ن - -دوة
ألصضحفية ألتي نشضطها Ãقر ألوزأرة ،ألهدف
م -ن ح -م -ل-ة أل-ت-ل-ق-ي-ح أل-ت-ي أن-ط-ل-قت أل-ب-ارح-ة
وتسضتمر إأ ¤غاية  15مارسس أ÷اري ،وقد ”
أختيار هذأ أŸوعد ،وذلك بعد ألنتهاء من
أمتحانات ألفصضل ألثا ،Êإأل أن أ◊ملة عرفت
تشضويشضا من قبل ألبعضس ،وتسضبب ذلك ‘ نشضر
أÿوف ‘ أوسض -اط أألول -ي -اء ،خ -اصض -ة ب-ع-دم-ا
طلب منهم «إأذن موثق من ألبلدية».
وأفاد أن كل أإلمكانيات أŸتعلقة بعملية
ألتلقيح متوفرة ،حيث جند ما ل يقل عن
 5000ط -ب -يب و ‡ 8000رضس ع-ل-ى مسض-ت-وى
 1800مديرية صضحة ،وما ل يقل عن  7مÓيÚ
جرعة لقاح ،لفتا أن أللقاح ل بد أن يقدم
Óطفال ‘ هذه ألفÎة بالذأت.
ل أ
وذكر ‘ هذأ أإلطار أنه ” يوم أÿميسس
ألفارط بعث إأرسضاليات توضضح أنه  ⁄يطلب
م -ن أألول -ي-اء «أإلذن» ب-ت-ل-ق-ي-ح أب-ن-ائ-ه-م ،وإأ‰ا
ط -لب م -ن -ه-م إأحضض-ار أل-دف Îألصض-ح-ي ف-ق-ط،
مذكرأ بأان هذه أ◊ملة تتم بالتنسضيق مع وزأرة
ألÎبية ألوطنية.
Óول -ي -اء ب -اŸن-اسض-ب-ة،
ك -م -ا ق -دم رسض -ائ -ل ل  -أ
ي- -دع- -وه- -م م- -ن خÓ- -ل -ه -ا إأ‡ ¤ارسض -ة أ◊ق
أل -دسض -ت -وري أŸت -م -ث -ل ‘ ضض -م -ان أل -ت -غ -ط-ي-ة
ألصض- -ح- -ي- -ة ألب- -ن -ائ -ه -م ،ك -م -ا Áك -ن -ه -م ط -لب
أŸعلومات أŸتعلقة عن سضبب ألتلقيح ،و ما
هي فائدته ،وألهدف من أ◊ملة ؟ ،مطمئنا
بأان ظروف ألتلقيح ‘ أŸدأرسس مÓئمة ،وقد
أت -خ -ذت ك -ل أل -ت -دأب ÒأŸت -ع-ل-ق-ة ب-السضÓ-م-ة،
و«ألفائدة تعود ألبنائهم» ،كما “كن أ÷زأئر
م- -ن أن ت- -قضض- -ي ع- -ل- -ى أل- -وب -اءي -ن «أ◊صض -ب -ة
وأ◊صضبة أألŸانية « نهائيا ‘ آأفاق . 2020

‡ثل «اواماسض» «كل اللقاحات
“ر –ت مراقبة  ÈﬂاŸنظمة »
وم -ن ج -ه-ت-ه ،أب-رز ‡ث-ل م-ن-ظ-م-ة ألصض-ح-ة
ألعاŸية «أوأماسس» ،أن هذه أألخÒة تسضهر

على ألتأاكد من شضيئ Úهام Úبالنسضبة للقاح،
يتعلق أألول بجانب ألسضÓمة ،وألثا Êيخصس
ألفعالية ،باإلضضافة إأ ¤معرفة أآلثار أ÷انبية،
وإأذأ كان يضضمن أŸناعة ألكافية للطفل ،وذلك
–ت مرأقبة أ Èıألتابع للمنظمة ،مشضÒأ
إأ ¤أن أ÷زأئر من ضضمن ألدول ألتي تقوم
بهذأ ألتلقيح ،وسضبقها ‘ ذلك  160بلد ،ألتي
أكدت “كنها من ألقضضاء على ألوباءين نهائيا.

وأف- -اد أن وزأرة ألصض- -ح- -ة ق- -د أسض- -تشض- -ارت
ج -م -ع -ي -ة أول -ي -اء أل -تÓ-م-ي-ذ ،ك-م-ا ق-امت ه-ذه
أألخÒة بعقد جلسضات على مسضتوى ألوليات
وألبلديات ،و»أعطينا أوأمر للمشضاركة ‘ هذه
أ◊م-ل-ة ،وأت-خ-اذ أإلج-رأءأت ألÓ-زم-ة ل-ل-تكفل
باألطفال أŸتوأجدين ‘ أŸناطق ألنائية»،
إأل أن -ه أن -ت -ق -د ت -أاخ-ر ه-ذه أل-ن-دوة ،وك-ان م-ن
أألج -در  -حسض -ب -ه  -أن ت -ن -ظ -م ق-ب-ل أن-طÓ-ق
أ◊ملة ،من أجل ألتحسضيسس وألتوعية ،وبالتا‹
إأقناع أولياء ألتÓميذ وطمأانتهم.

أسض -ت -ن -ك -ر رزوق ع -ز أل -دي-ن عضض-و أŸك-تب
أل-وط-ن-ي ÷م-ع-ي-ة أول-ي-اء أل-تÓ-م-يذ« ،أŸبادرة
أل- -ت- -ي أت -خ -ذه -ا ب -عضس م -دي -ري أŸؤوسضسض -ات
ألÎبوية ألذين طالبوأ من أألولياء وثيقة تكتب
بخط أليد ويصضادق عليها من قبل ألبلدية،
تطلب إأذن ألو‹ تلقيح أبنه أو أبنته ،وأكد أنه
«ل- -يسس ل -ه -ا أي سض -ن -د ق -ان -و ،»Êووصض -ف ذلك
بـ»ألعمل غ Òأإلنسضا »Êوأضضاف أن ألو‹ ليسس
له أي كفاءة لتقييم ألعملية ،وذكر أن ألتلقيح
يهدف إأŒ ¤نيب أألطفال أألمرأضس كالكسضاح
وألتشضوهات أÿلقية ...

وت -نصض-ل سض-ل-ي-م ب-ل-قسض-ام أŸك-ل-ف ب-اإلعÓ-م
على مسضتوى وزأرة ألصضحة من أŸبادرة ألتي
ق -ام ب -ه -ا ب -عضس أŸدي -ري-ن بصض-ف-ة أن-ف-رأدي-ة،
مفيدأ أنه ” فتح أسضتشضارأت قانونية« ،حتى
ل نسضمح ألناسس بالتÓعب بصضحة أطفالنا».
كما حذر من «تسضييسس ألصضحة» ،ول بد من
ألعمل وألسضهر لوضضع حد لـ «ألنتهازي Úألذين
يسض -ت -ع-م-ل-ون ألصض-ح-ة ألغ-رأضس شض-خصض-ي-ة م-ن
خ Ó-ل أل -ل -ج -وء إأ ¤نشض -ر أÿوف وأل -ري -ب-ة ‘
أوسضاط أألولياء ،مؤوكدأ أن صضحة أألطفال «ل
بد أن تبقى فوق كل أعتبار.

‡ثل جمعية أاولياء التÓميذ
ينتقد تأاخر تنظيم هذه الندوة بلقسسام« :الصسحة ليسض لها لون سسياسسي»

تخصسيصض  ١80أالف جرعة ◊ملة التلقيح ضسد ا◊صسبة ببومرداسض
ألتلقيح ضضد أ◊صضبة وأ◊صضبة أألŸانية ،وهي
أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي وأج-ه-ت-ه-ا ت-خ-وف-ات م-ن طرف
أألول -ي -اء وأل-تÓ-م-ي-ذ ‘ ع-دد م-ن أŸؤوسضسض-ات
أل-ت-ي أن-ط-ل-قت ب-ه-ا أل-ع-م-ل-ي-ة ي-وم أمسس نتيجة
نقصس أŸعلومات وغياب أ◊مÓت أإلعÓمية
ألتحسضيسضية أŸسضبقة لتهيئة ألظروف أŸوأتية
وألتحضض Òألنفسضي للتÓميذ من أجل إأقناعهم
بأان ألعملية عادية وتدخل ‘ إأطار ألÈنامج
أل -وط -ن -ي ل -ل -ت -ل-ق-ي-ح ب-دل م-ن ت-رك-ه-م ع-رضض-ة
Óشضاعات أıتلف ألتي ولدت لديهم نوعا
ل إ
من أŸناعة ورفضس ألتجاوب ألتام مع أ◊ملة.
وبهدف ألتخفيف من هاجسس ألتخوفات
ل -دى أل -ت Ó-م -ي -ذ ،ط -م -أانت م -دي -ري -ة ألصض-ح-ة
وألسض -ك -ان ل -ولي -ة ب -وم -ردأسس ،ك -اف -ة أألول-ي-اء
ب -ال -ت -أاك-ي-د أن أ◊م-ل-ة ع-ادي-ة ه-دف-ه-ا ح-م-اي-ة

أŸتمدرسض Úمن أألمرأضس أÙتملة ،حيث
كشضف ألدكتور سضرباح مدير ألوقاية باŸديرية
«أن أللقاح معتمد من طرف منظمة ألصضحة
ألعاŸية وهو يدخل ‘ إأطار ألسضÎأتيجية
ألوطنية للقضضاء على ألبوحمرون ورفع نسضبة
ألتلقيح إأ ¤أك Ìمن  ٪90ونفسس أألمر بالنسضبة
ÿط -ر أإلصض -اب -ة ب -ا◊صض-ب-ة أألŸان-ي-ة مصض-در
Óطفال ،كما أعتÈت
ألتشضوهات أ÷سضدية ل أ
وزيرة ألÎبية ألوطنية أن ألعملية عادية وهي
مرتبطة Ãوأعيد دولية مع ألدعوة إأ ¤عدم
تهويل أألمور وإأدخال ألشضكوك لدى ألتÓميذ،
ونفسس أألمر قامت به وزأرة ألصضحة لطمأانة
أ÷ميع وألتأاكيد أن ألتلقيح يتم أسضتعماله منذ
 20سضنة وليسس با÷ديد ‘ ألÈنامج ألوطني.

بومرداسس :ز /كمال

لحمدية بع Úالدفلى
بسشبب إانتمائهم للطائفة ا أ

الدرك يوقف  ٧عناصسر ببلديتي ع Úالسسلطان وبوراشسد
سش-ق-ط  7ع-ن-اصش-ر م-ن ط-ائ-فة جماعة
لح -م -دي -ة ‘ ق -بضش -ة مصش -ال -ح ال -درك
ا أ
ل -دائ -رة ج -ن -دل وه -ذا ب -ب -ل -دي -ت -ي عÚ
السشلطان وبوراششد ،بعد –ريات دقيقة
وم -ت -اب-ع-ة ل-نشش-اط ه-ذه ا÷م-اع-ة ال-ت-ي
صش- -ارت تشش- -ك- -ل خ- -ط- -را ع -ل -ى اÛت -م -ع
خاصشة ‘ معتقده الديني.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ق-اده-ا ق-ائ-د ك-ت-ي-ب-ة أل-درك
ألوطني بدأئرة جندل أثمرت على توقيف 7
عناصضر من ألطائفة أألحمدية ” ،إأيدأع ٤
منهم أ◊بسس أŸؤوقت ‘ أنتظار ﬁاكمتهم،
ف -ي-م-ا وضض-ع  3ع-ن-اصض-ر –ت ط-ائ-ل-ة أل-رقابة
ألقضضائية ،حسضب ذأت أŸسضؤوول أألمني ألذي
أكد لنا أن توقيف هذه أ÷ماعة جاء بناء على
–ري -ات م -ي -دأن -ي -ة ق-امت ب-ه-ا ف-رق-ة أل-درك

ببلديتي ع Úألسضلطان ألتابعة إأقلميا لدأئرة
خ -م -يسس م-ل-ي-ان-ة وب-ب-ل-دي-ة ب-ورأشض-د أŸن-ت-م-ي-ة
لدأئرة عاصضمة ألولية.
إأ‚از ألعملية ‘ ظرف قياسضي لقي أرتياح
ألسض-ك-ان ،وم-ك-ن ع-ن-اصض-ر أل-درك م-ن ت-ف-ت-يشس

إأقامة هؤولء بعدما تلقت
أŸصضلحة أألمنية أمرأ من
طرف وكيل أ÷مهورية لدى
ﬁكمة خميسس مليانة ،أين
عÌت ع- - -ل - -ى م - -نشض - -ورأت
–ريضض- -ة وك- -تب وأشض- -رط -ة
فيديو تشضيد بهذه أ÷ماعة
أل -ت -ي ت -ل -ق-ى أسض-ت-ن-ك-ارأ م-ن
طرف سضكان ألولية وغÒها
م- -ن م -ن -اط -ق أل -وط -ن ك -م -ا
حدث ‘ ألشضلف ‘ أأليام
أŸنصض -رم -ة أي-ن ” ت-وق-ي-ف
 17شض - -خصض - -ا م- -ن ق- -ب- -ل
ألشضرطة.
هذأ وكشضفت مصضالح ألدرك مرة أخرى عن
يقظتها ‘ مÓحقة كل من سضولت له نفسضه
أŸسضاسس Ãقدسضات أألمة وشضعائرها ألدينية،
وهو ما لقي أسضتحسضان أبناء أŸنطقة.

17278

لمكانيات لضشمان اŸرافقة النفسشية للششباب:
ديلمي يدعو إا ¤توف Òا إ

اسستهÓك اıدرات سسبب ‘ ارتكاب التÓميذ جرائم القتل
دق نائب رئيسس اÛلسس الششعبي الولئي
ﬁمد الطاهر ديلمي ،ناقوسس اÿطر حول
ا◊ال -ة ال -ن -فسش -ي -ة اŸت -ده -ورة ال -ت -ي أاصش-ب-ح
لسش-ب-اب
الشش -ب-اب ا÷زائ-ري Úي-ع-ان-ون م-ن-ه-ا أ
م -ت -ع -ددة ج -ع -ل -ت -ه -م ي -ل -ج -ؤوون إا ¤ت -ع-اط-ي
اıدرات التي تؤودي بهم إا ¤ارتكاب جرائم
ال-ق-ت-ل ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ضش-م-ان ال-تكفل
ال - -ن - -فسش- -ي ا÷ي- -د ل- -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ م- -ن ط- -رف
أاخصشائي Úنفسشاني.Ú

صصونيا طبة

وسشط تطمينات مديرية الصشحة :

ان -ط -ل -قت ،أامسس ،ب -ولي-ة ب-وم-رداسس،
وإا ¤غاية يوم  15مارسس ا÷اري ،حملة
ال -ت -ل-ق-ي-ح ضش-د ا◊صش-ب-ة «ال-ب-وح-م-رون»
لŸانية ع Èكافة مؤوسشسشات
وا◊صشبة ا أ
ال-ت-ع-ل-ي-م الب-تدائي واŸتوسشط ‘ عملية
ث-ان-ي-ة ب-ع-د ت-لك ال-ت-ي شش-ه-دت-ها الولية
لط-ف-ال
سش-ن-ة  ،2007م -ن أاج-ل ح-م-اي-ة ا أ
لصش-اب-ة ب-ه-ذا ال-داء ‘ م-ث-ل
م -ن خ -ط -ر ا إ
ه -ذه السش -ن اŸب -ك -رة ،وت -ف -ع-ي-ل ب-رن-ام-ج
ال -وق -اي -ة ◊م -اي -ة ه -ذه الشش -ري-ح-ة م-ن
لم -راضس اŸن -تشش -رة ع -ن ط -ري-ق
ب -عضس ا أ
ال -ع -دوى أاو تسش-بب تشش-وه-ات خ-ل-ق-ي-ة ‘
جسشد اŸصشاب..
خصضصضت مديرية ألصضحة لولية بومردأسس
حوأ‹  180ألف جرعة لقاح ،إل‚اح حملة

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

ألعدد
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ع - -ل - -ى ه - -امشس أإلعÓ- -ن ع- -ن ت- -نصض- -يب ÷ن- -ة
أŸرأفقة ألنفسضية للمتمدرسض ،Úدعا نائب رئيسس
أÛلسس ألشض -ع -ب -ي أل -ولئ -ي ألسض-ل-ط-ات أل-ع-ل-ي-ا إأ¤
Óط- -ب -اء
ضض- -رورة ت- -وف Òأل- -ظ- -روف أŸن- -اسض- -ب- -ة ل - -أ
ألنفسضاني Úلضضمان ألعÓج ألنفسضي على مسضتوى
أŸؤوسضسضات ألÎبوية من ﬂتلف أآلفات ألتي تهدد
سضÓمة و نفسضية ألشضباب كاıدرأت
ÓنÎنت وألعنف
وألسضتعمال ألسضيئ ل أ
أŸدرسضي ،مشضÒأ إأ ¤أن أألخصضائيÚ
أل- -ن- -فسض- -ان- -ي ،Úب- -اإلضض -اف -ة إأ ¤ق -ل -ة
ع -دده -م ف -إان-ه-م ي-ع-ان-ون م-ن مشض-ك-ل
غ -ي -اب أإلم -ك -ان-ي-ات ألÓ-زم-ة ل-ت-أادي-ة
عملهم كاŸرأفق ألبيدأغوجية.
و‘ ذأت ألسضياق كشضف ديلمي عن
أقÎأب أللجنة من أك Ìمن  20ألف متمرسس على
مسضتوى  160فضضاء منها ألبتدأئيات وأŸتوسضطات
وألثانويات ومرأكز ألتكوين أŸهني ودور ألشضباب،
ح -يث ق -ام أعضض-اؤوه-ا ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع أع-وأن أألم-ن
ألوطني بخلق حوأر متوأصضل مع ألتÓميذ ألذين هم
بحاجة إأ ¤ألدعم ألنفسضي ل سضيما وأنهم يعيشضون
ثقافة أإلشضاعة وينظرون إأ ¤أجهزة أألمن ألوطني
نظرة عدأئية ‘ بعضس أ◊الت وهو ما يتطلب
أسضتعمال أسضلوب أŸرأفقة وأإلقناع بعيد سضياسضة
ألتخويف ألتي ل Œدي نفعا.
وت -أاسض -ف ذأت أŸت -ح -دث م -ن ع -دم أسض -ت -ع-م-ال
ﬂتلف قطاعات ألدولة بنك أŸعلومات وجعله
حكرأ لها فقط دون أسضتفادة أطرأف أخرى وهو ما
جعل أللجنة ألقطاعية تخلق فضضاء مفتوح لتبادل
أألف -ك -ار وط -رح أŸع -ل -وم-ات أل-ت-ي تسض-م-ح ب-إاي-ج-اد
أ◊لول ألÓزمة للتكفل بالشضباب نفسضيا ومرأفقة
ألبعضس منهم ألذين يعانون من ضضغوطات نفسضية

جعلتهم يلجؤوون إأ ¤أıدرأت بغرضس ألهروب من
ألوأقع .
أم -ا ع -م -ي -د ألشض-رط-ة ف-رأح ب-ل-ق-اسض-م ،ف-أاك-د أن
أللجنة ألقطاعية للوقاية من أآلفات ألجتماعية
منذ شضروعها ‘ ألعمل أŸيدأ Êأسضتطاعت أن
ت-ق-وم ب-ت-حسض-يسس وت-وع-ي-ة أك Èع-دد م-ن أل-تÓ-م-ي-ذ
Óمن ألوطني تعمل
بفضضل  13خلية إأصضغاء تابعة ل أ
ع -ل -ى خ -ل -ق أ◊وأر وأل -ت -ق -رب م-ن ألشض-ب-اب أل-ذي-ن
ي-ع-ان-ون م-ن ضض-غ-وط-ات أج-ت-م-اع-ي-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق مع
ألولية أŸنتدبة وألبلديات ووزأرة ألÎبية ألوطنية
دأخ -ل أŸؤوسضسض -ات ألÎب-وي-ة وخ-ارج-ه-ا ك-اÓŸعب
ألتي يك Ìفيها ألعنف وأألحياء ألشضعبية أيضضا.
وفيما يخصس تقييمه Ÿا يهم أللجنة قال ألعميد
إأن ثمرة ألشضرأكة ب Úأمن ولية أ÷زأئر وأÛلسس
ألشضعبي ألولئي أعطت نتائج جيدة بعد مسضاهمتها
‘ تخفيف معاناة ألشضباب ألذين يعانون من غياب
أ◊وأر أألسضري وتأاث ÒألطÓق من خÓل تقدË
ﬂت -ل -ف أل -ت-دأب Òأل-وق-ائ-ي-ة وأل-عÓ-ج-ي-ة وﬁارب-ة
أآلف- -ات ألج- -ت- -م -اع -ي -ة ،م -وضض -ح -ا أن
أسض- - -ت- - -هÓ- - -ك أıدرأت وأŸؤوث - -رأت
أل- -ع- -ق -ل -ي -ة ي -ؤودي إأ ¤سض -ل -وك ع -دوأÊ
وأع -م -ال ع -ن-ف تصض-ل إأ ¤ح-د أرت-ك-اب
جرأئم ألقتل.
م -ن ج -ه -ت -ه -م ،أع-رب ‡ث-ل-و ب-عضس
أل- -ق- -ط- -اع -ات أŸشض -ارك -ة ‘ أل -ل -ج -ن -ة
ألقطاعية للوقاية من أآلفات ألجتماعية كوزأرة
ألصض -ح -ة وألÎب -ي -ة وأع-وأن أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ع-ل-ى
أسض -ت -ع -دأده -م ل -دع -م أŸرأف -ق Úأل -ن -فسض -ان -ي‘ Ú
مسضÒت- -ه -م أل -رأم -ي -ة إأ ¤كسضب ث -ق -ة ألشض -ب -اب عÈ
وليات ألوطن و–سضيسضهم وتوعيتهم لÓبتعاد عن
أألف -ع -ال أل -ط -ائشض -ة وأل -ع -ن -ف Ãخ -ت -ل -ف أشض -ك-ال-ه
وأıدرأت أل -ت-ي ت-ن-ت-ج حسض-ب-ه-م ع-ن ألضض-غ-وط-ات
ألجتماعية وألتفكك أألسضري وألتسضرب أŸدرسضي
وألفقر وألبطالة.
Óطباء ألنفسضانيÚ
وحسضبهم فان إأنشضاء هيئة ل أ
Ÿرأف -ق -ة أل -ت Ó-م -ي -ذ ن-فسض-ي-ا وت-ق-د Ëل-ه-م أل-عÓ-ج
أŸناسضب من شضأانه أن يسضاهم ‘ ربط جسضور ألثقة
وألتوأصضل ب Úهذه ألفئة ألتي –تاج إأ ¤عناية
وأıتصض Úوأألمن ألوطني وجميع أعضضاء أللجنة
ألقطاعية ،مشضÒأ إأ ¤أن أللجنة بفضضل أÛهودأت
ألتي بذلتها مدة سضنة من إأنشضائها حققت نقلة
نوعية وأسضتطاعت أن تخرج ألشضباب من ألنظرة
ألسضلبية وألعدمية إأ ¤تفاعل وأمل.

 ١٣خلية إاصسغاء
لأÓمن الوطني
‘ اŸيدان

لنتاج بوزارة الفÓحة ،عماري ششريف:
اŸكلف بالتنظيم وا إ

واردات ا÷زائر من القمح سستنخفضض بداية من السسنة ا÷ارية
كششف ﬁمد ششريف
عماري مدير مركزي
بوزارة الفÓحة والتنمية
الريفية والصشيد البحري
مكلف بالتنظيم والإنتاج،
اأمسس ،عن تراجع ورادات
ا÷زائر من القمح بداية
من نهاية السشنة ا÷ارية،
بفضشل توسشيع الأراضشي
اŸسشقية ،موؤكدا ‘ سشياق
اآخر اأن اأسشعار اÿضشر و
الفواكه سشتعرف انخفاضشا
بعد تطبيق الإجراءات
ا÷ديدة القاضشية
بتقليصس السشتÒاد.

جÓل بوطي
أضض- -اف ع- -م- -اري أن نسض -ب -ة
ألأرأضض-ي أŸسض-ق-ي-ة ع-ن ط-ري-ق
تطبيق نظام ألسضقي ألتكميلي
بلغت مليون و 300ألف هكتار،
‘ ح Úأسضتشضرف بلوغها أآفاق
 2019أإ ¤مليو Êهكتار وفقا
لÈنامج رئيسس أ÷مهورية عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أل-ذي ي-وؤك-د
ع -ل -ى ت -ط -ب -ي-ق ذلك ‘ ألآج-ال
أÙددة ل- -ت -ح -ق -ي -ق ألك -ت -ف -اء
ألذأتي.
و أوضضح عماري ‘ تصضريح
للصضحافة ،أمسس ،على هامشس
أج -ت -م -اع ج -ه -وي ل -ل -ت -حسض-يسس
بخطر ألأعشضاب ألضضارة على
أ◊ب - -وب Ãع - -ه - -د أل- -زرأع- -ات
أل-وأسض-ع-ة ب-ا◊رأشس بالعاصضمة،
أن نسض- -ب- -ة ألإن- -ت -اج ب -الأرأضض -ي
أŸسض -ق-ي-ة ıت-ل-ف أŸن-ت-ج-ات
بلغت  60باŸائة لكن ذلك ⁄
ي-ح-ق-ق ألك-ت-ف-اء أل-ذأت-ي ،ألذي
تسض- -ع- -ى أل- -دول- -ة أإ– ¤ق -ي -ق -ه
وت -ع -م -ل ع -ل-ى ت-ق-ل-يصس ف-ات-ورة
ألسضتÒأد ألعالية.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اإنتاج ألقمح
ألصض - -لب وأل- -ل Úق- -ال ع- -م- -اري
بلغت نسضبته  15أإ ٪20 ¤من
›موع ألأرأضضي أŸسضقية وهو

أإن -ت -اج ي -ب -ق-ى دون أŸسض-ت-وي-ات
أŸط- - -ل - -وب - -ة ،ل - -ك - -ن أŸوسض - -م
ألفÓحي أ◊ا‹ “يز بتسضاقط
ك -ب Òل Ó-أم -ط -ار ع -ل-ى ﬂت-ل-ف
ولي -ات أل-وط-ن ،خ-اصض-ة زرأع-ة
أ◊بوب.
وتسض - -ع - -ى وزأرة أل - -فÓ- -ح- -ة
حسضب أŸت - - -ح - - -دث أإ ¤أإ‚اح
أŸوسض -م أل -ف Ó-ح -ي م -ن خÓ-ل
تسض- -خ Òأإم- -ك- -ان- -ي- -ات م- -ع -تÈة
◊ماية أÙاصضيل من ألآفات
أل- -ت- -ي ت- -ه- -دده- -ا ،ع -ل -ى غ -رأر
أل -ن -ب -ات -ات ألضض-ارة وأ◊شض-رأت
أل-ت-ي ت-ك-ل-ف أل-فÓ-ح Úخسض-ائر
مادية معتÈة.

ارتفاع اأسسعار اÿضسر
والفواكه راجع ’ختÓل
‘ ا’إنتاج
و‘ رده ع- -ل- -ى سض- -وؤأل ح -ول
ألإجرأءأت ألتي أتخذتها وزأرة
ألفÓحة مع ألتجارة بخصضوصس
–دي - -د ق- -ائ- -م- -ة أŸن- -ت- -ج- -ات
أل - -زرأع - -ي - -ة أل - -ت - -ي ي - -ح - -ظ - -ر
أسض -تÒأده -ا ،أوضض -ح أن أل-ق-رأر
ي - -اأت - -ي ◊م - -اي- -ة أŸسض- -ت- -ه- -لك
ب- -ال- -درج- -ة ألأو ¤م- -ن شض- -ج- -ع
أŸسضتوردين وأŸضضارب Úألذين
يسضعون أإ ¤أحتكار أŸنتجات،
ق -ائ »Ó-أرت-ف-اع أسض-ع-ار أÿضض-ر
وأل- -ف- -وأك -ه رأج -ع لخ -ت Ó-ل ‘
ألإنتاج أÙلي».
و‘ هذأ ألإطار قال عماري
أإن أسض -ع -ار أل -ب -ط-اط-ا سض-ت-ع-رف
أن -خ -ف -اضض -ا ‘ ألأي -ام أل -ق-ل-ي-ل-ة
أل- -ق- -ادم- -ة وأإن ألأسض -ع -ار أل -ت -ي
سض- -ج- -لت م- -وؤخ- -رأ ‘ ألأسض -وأق
ن- - - - -اŒة ع - - - -ن أŸضض - - - -ارب - - - -ة
وألحتكار ،موضضحا أن ألوزأرة
تتابع حركة ألأسضوأق عن كثب
وه -ي مسض -ت -ع -دة ل -دع -م ألسض-وق
ب -اŸن -ت-ج م-ن خÓ-ل أسض-ت-خ-رأج
أıزون من غرف ألتÈيد.

كما أكد أŸتحدث أن أسضعار
أل-ت-ف-اح وأل-ث-وم ع-رفت أرت-ف-اعا
بعد نفاذ أŸنتج أÙلي ‡ا
أدى أإ ¤ت- -دخ- -ل أŸسض -ت -وردي -ن
وفرضس منطقهم ،موضضحا أن
أرتفاع ألأسضعار رأجع أإ ¤نقصس
ألإن -ت -اج خ -ارج م -وأسض -م أ÷ن-ي
وهي فÎة تعرف عادة أرتفاعا
‘ ألأسضعار.
و‘ سضياق أآخر ثمن فÓحون
خÓل أللقاء ألتحسضيسضي حول
ح -م -اي -ة أŸن-ت-ج-ات أل-فÓ-ح-ي-ة
ألإج- -رأءأت أل- -ت- -ي ت- -ق- -وم ب -ه -ا
ألسض -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة ل-دع-م
أل -ق -ط -اع أل -ف Ó-ح-ي م-ن خÓ-ل
–ف -ي -ز أŸزأرع ،Úح -يث ذك -ر
‡ث - -ل ف Ó- -ح - -ي - -ي ولي - -ة عÚ
ألدفلى أنهم بحاجة أإ ¤تكوين
أك Èلرفع مسضتوى ألإنتاج.
وأعت ÈألفÓحون أن خطر
أل- - -ن - -ب - -ات - -ات ألضض - -ارة ي - -ه - -دد
أÙاصض -ي -ل أل -زرأع-ي-ة أإضض-اف-ة
أإ ¤أ◊شض -رأت أل -ق -ات -ل -ة ،أل -ت-ي
تصضيب ﬂتلف ألنباتات وتوؤدي
أإ ¤ت -رأج-ع أŸردودي-ة لسض-ي-م-ا
‘ هذه ألفÎة ألتي –تاج أإ¤
ألسض-ق-ي أل-ت-ك-م-ي-لي ألذي يعتمد
عليه ألفÓحون كثÒأ.
من جهته ،ذكر ‡ثل ولية
سض- -ط- -ي -ف أن م -ن -ط -ق -ة زرأع -ة
ألقمح ألصضلب بولية ألهضضاب
ب -ل -غت  196أل -ف ه -ك -ت -ار م-ن
›موع  870ألف هكتار منها
 137أل-ف ه-ك-ت-ار مسض-ق-ي-ة ع-ن
طريق ألنظام ألتكميلي.
ول -ل -رف -ع م-ن مسض-ت-وى أإن-ت-اج
أ◊ب- - -وب و–سض ÚأŸردودي- - -ة
ت- -ع- -ق- -د وزأرة أل- -فÓ- -ح- -ة ي- -وم
أÿم-يسس ل-ق-اء ج-ه-وي-ا ل-وليات
ألشض- -رق يشض- -ارك ف- -ي- -ه ‡ث- -ل- -و
أŸصض-ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة وأŸع-اهد
أل- -ع- -م- -ل -ي -ة ،وغ -رف أل -ف Ó-ح -ة
وديوأن مهنيي أ◊بوب ‘ أإطار
ح -م -ل -ة –سض -يسس وأسض -ع-ة ع-ل-ى
مسضتوى ألوطن.
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’عÓم ÃسستغاÂ
أشسرف على أتفاقية لتكوين أŸكلف Úبا إ

ڤرين :ألتشصريعيات مناسصبة لتأاكيد أإلعـلم أإلحÎأ‘
’عصساب بدل زرع ألفتنة
على ألقنوأت ألتلفزيونية تهّدئة أ أ

أكد وزير أ’تصسال حميد ڤرين ،أمسسÃ ،سستغا ،Âأن ألتشسريعيات أŸقبلة سستكون Ãثابة مناسسبة Ÿعرفة ما ““إأذأ
وصسلنا إأ ¤حرية ألتعب Òبكل أحÎأفية ومسسؤوولية بعيدأ عن ألسسب وألقذف وألشستم““.
خ -لل ت -نشش -ي -ط-ه ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة
ب-ج-ام-ع-ة مسش-ت-غ-ا ،Âعلى هامشس
م- -راسش- -م ال- -ت- -وق -ي -ع ع -ل -ى ث -لث
اتفاقيات تخصس تكوين اŸكلفÚ
ب -اإ’ع -لم ل -ل -ج -م-اع-ات اÙل-ي-ة
واŸدي -ري -ات ال -ت -ن -ف -ي -ذي-ة ،أاب-رز
الوزير أان ““ا’نتخابات التششريعية
ال-ق-ادم-ة ام-ت-ح-ان ل-ك-ل الصشحافة
ا÷زائ - -ري - -ة ول - -ك - -ل ال - -ق - -ن- -وات
ال -ت -ل -ف -زي -ون-ي-ة ال-ت-ي ل-ه-ا م-ك-اتب
م -ع -ت -م -دة وغ Òم -ع-ت-م-دة .وب-ع-د
ا’نتخابات سشÔى إاذا عملت هذه
اأ’خÒة بكل أاخلقية واحÎافية
ب- - -ع- - -ي- - -دا ع- - -ن السشب والشش- - -ت - -م
والقذف““.
وذك -ر أان ““ال-ق-ن-وات ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة
’بد أان تهّدئ اأ’عصشاب و’ تزرع
الفتنة““.
وأاضشاف ڤرين ،أان هناك الكثÒ
م -ن ال -ق -ن -وات ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة غÒ
اŸع -ت -م -دة أاودعت م-ل-ف-ات-ه-ا ع-ل
مسش-ت-وى سش-ل-ط-ة ضش-ب-ط السش-م-ع-ي
البصشري ،على ““أان يتم اعتمادها
بعد ا’نتخابات““.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،سش-ي-ت-م ان-ت-خاب
أاعضشاء سشلطة الضشبط للصشحافة
اŸك- -ت -وب -ة ““خ -لل سش -ن -ة ،““2017
بحسشب الوزير.
بخصشوصس التكوين ،أاكد ڤرين أان
دائرته الوزارية ششرعت منذ يونيو
 ‘ 2014عملية التكوين ،من خلل
ت- -ن- -ظ -ي -م أاك Ìم -ن  50ن - -دوة عÈ

ﬂت- -ل- -ف و’ي -ات ال -وط -ن و«ن -ح -ن
حاليا ‘ الطريق الصشحيح““ ،مششÒا
إا““ ¤ن - - -قصس ال - - -ق- - -ذف والشش- - -ت- - -م
واإ’ششاعات ‘ الصشحف““.
يذكر ،أان ا’تفاقيات الثلث التي
أابرمت ،أامسس“ ،ت ب Úكل من
و’ية مسشتغا( Âاإ’دارة اÙلية)
وج- -ام- -ع- -ة مسش- -ت- -غ -ا Âل -ت -ك -وي -ن
اŸك- -ل- -ف Úب- -اإ’ع- -لم وا’تصش -ال
لدارات اÙل- -ي -ة واŸديريات،
ل - -إ
وب Úو’ي- - -ة مسش- - -ت - -غ - -ا Âوإاذاع - -ة
مسش - -ت - -غ - -ا ÂواÙط- -ة ا÷ه- -وي- -ة
ل- -وه- -ران Ÿؤوسشسش- -ة ال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون
ا÷زائ - - -ري إ’ج - - -راء ت - - -ربصش - - -ات

تطبيقية.
وق- -د ثّ- -م -ن ح -م -ي -د ڤ -ري -ن ه -ذه
اŸبادرة ،على أان تعمم على باقي
الو’يات .مذكرا بأان الوزارة سشبق
لها تنظيم حصشت Úتكوينيت Úمع
اŸكلف Úبا’تصشال.
وششدد على ضشرورة رد اŸكلفÚ
ب-ا’تصش-ال ع-ل-ى رسش-ائ-ل ون-داءات
اŸواط- - - - -ن Úوك - - - -ذا ت - - - -زوي - - - -د
الصشحافيÃ Úعلومات موثوقة.
كما أاششار إا ¤أان هناك ديناميكية
ج -دي-دة واسشÎات-ي-ج-ي-ة ل-لتصش-ال
ب -و’ي -ة مسش -ت -غ -ا ،Âت-رت-ك-ز ع-ل-ى
ششبكة التواصشل ا’جتماعي والتي

تسش- -م- -ح ب- -اإ’صش- -غ- -اء وال- -ت- -ك- -ف -ل
بانششغا’ت اŸواطن.Ú
م- -ن ج -ه -ة ث -ان -ي -ة ،أاشش -رف وزي -ر
ا’تصش- -ال ،ال- -ذي ك- -ان م- -رف- -وق -ا
باŸديرين العام Úلوكالة اأ’نباء
ا÷زائ -ري -ة ع -ب -د ا◊م -ي-د ك-اشش-ا
وم -ؤوسشسش-ة ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري
توفيق خلدي واإ’ذاعة الوطنية
شش -ع -ب -ان ل -ون-اك-ل وم-ؤوسشسش-ة ال-بث
اإ’ذاع - -ي وال - -ت - -ل - -ف- -زي شش- -وق- -ي
سش - -ح - -ن ،Úع - -ل - -ى وضش- -ع ح- -ج- -ر
اأ’سش - -اسس Ÿشش - -روع إا‚از م- -ق- -ر
ج -دي -د إ’ذاع -ة مسش -ت -غ -ا Âع -ل -ى
مسشتوى حي ““ 5جويلية .““1962
وسش- -ي- -ت- -وف -ر ه -ذا اŸرف -ق ع -ل -ى
لن -ت -اج
اسش -ت -ودي -و ل -ل -بث وآاخ -ر ل  -إ
وغرفة للÎكيب وقاعت Úللتحرير
لن -ت -اج وال -روب -ورت -اج،
وأاخ- -رى ل  -إ
فضشل عن مكاتب إادارية .وقد ”
تخصشيصس مبلغ يناهز  60مليون
دج ل -ت -جسش -ي-د ه-ذا اŸشش-روع م-ن
ميزانية الو’ية وفق الششروحات
اŸقدمة.
ك- -م- -ا نشش -ط ال -وزي -ر أايضش -ا ل -ق -اء
م- - -ب- - -اشش- - -را ع Èأام- - -واج إاذاع- - -ة
مسشتغا.Â
وب- -ج- -ام- -ع- -ة ““ع -ب -د ا◊م -ي -د ب -ن
باديسس““ ،تابع ڤرين عرضشا حول
وسشائل اإ’علم اŸسشتعملة على
مسشتوى اإ’دارات اÙلية إ’علم
اŸواطن ،وكذا ا’سشتماع والرد على
انششغا’ت على ششبكة اأ’نÎنت.

..ويؤوكد ‘ ألندوة ألتكوينية ألوطنية من غليزأن:

‘ أ÷زأئ ـ ـ ـ ـ ـر حري ـ ـ ـ ـ ـة تعب ـ ـ ـ ـ ـ Òيج ـ ـ ـ ـ ـب أ◊ف ـ ـ ـ ـ ـاظ عليه ـ ـ ـ ـ ـا
أكد وزير أ’تصسال حميد قرين،
أمسس ،بغليزأن ،أن هناك ‘ أ÷زأئر
حرية تعب““ Òمطلقة““ للصسحافي،Ú
’بد من أ◊فاظ عليها عن طريق
ألتكوين.
قال الوزير ‘ كلمة أالقاها ‘ افتتاح الدورة
اÿامسشة عششرة للندوة التكوينية الوطنية حول
““التعّرف على وسشائل اإ’علم للمواطن ا◊ق
‘ م -ع -ل -وم -ة م-وث-وق-ة““ ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا وزارة
ا’تصشال ،إان ““تكوين الصشحافي Úكفيل بضشمان
حرية تعب Òمطلقة من ششأانها مواجهة مظاهر
القذف والسشب والششتم وكل اأ’مور السشلبية““.
وأابرز ڤرين دور الندوات التكوينية الوطنية
ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا وزارة ا’تصش-ال ،م-ن-ذ ديسش-مÈ
 ‘ ،2014ضش - -م - -ان ت - -ك - -وي- -ن ل- -لصش- -ح- -اف- -يÚ
““Ãقاييسس ا’حÎافية وضشمان وصشول معلومة
صشحيحة وموثوقة للمواطن““.

وقال الوزير ‘ ذات السشياق““ ،إاننا ’حظنا
ب -عضس الصش -ح -ف ’ ت -ع-ط-ي م-ع-ل-وم-ة م-وث-وق-ة
(تقذف وتششتم) و‘ كث Òمن اأ’حيان يصشدق
بعضس اŸواطن Úهذه اŸعلومة والتي تؤودي
إا ¤اإ’شش - -اع - -ة وزرع ال- -ف- -ت- -ن- -ة ‘ اÛت- -م- -ع
ا÷زائري““.
وتناولت ﬁاضشرة هذه الدورة ،التي قدمها
مدير إاذاعة القران الكر Ëعيسشى حمدي،
موضشوع ““وسشائل اإ’علم ‘ مواجهة التطرف:
إاذاع -ة ال -ق -رآان ال -ك -ر Ëأا‰وذج -ا““ ،أاشش-ار م-ن
خللها إا ¤قدرة ﬂتلف وسشائل اإ’علم على
خدمة جميع قضشايا الوطن و–صش ÚاŸواطن
ومواجهة التطرف واإ’رهاب بكل فاعلية.
وحذر اÙاضشر من اعتماد عديد اŸنظمات
اŸت-ط-رف-ة واإ’ره-اب-ي-ة ،إانشش-اء آا’ف ال-قنوات
ع““ Èال - - -ي - - -وت - - -وب““ ت - - -بث عÈه - - -ا م- - -ليÚ
الفيديوهات ““التي تؤوثر على عقول اŸتابعÚ

ومرتادي اأ’نÎنت لتحقيق أاهدافها وŒنيد
الششباب““.
ودع- -ا ح- -م- -دي إا““ ¤ت- -ق- -د Ëومضش- -ات ح- -ول
اŸرجعية الدينية للجزائر وكذا العمل على
ا’سش -ت -ث -م -ار ‘ اŸوروث ال -دي -ن -ي وال -ث -ق -ا‘
وال -ف -ك -ري وك-ذا اıط-وط-ات وال-زواي-ا ،ع-ن
ط -ري -ق إانشش -اء ›م -وع -ة أاع -م-ال كÈى قصش-د
ت -ع -ري -ف ورب -ط اأ’ج -ي-ال ب-ه-وي-ت-ه-ا ووسش-ط-ي-ة
دينها““.
لششارة ،فقد “ت اسشتضشافة وزير ا’تصشال،
ل إ
الذي كان مرفوقا باŸديرين العام Úلوكالة
اأ’ن- -ب- -اء ا÷زائ- -ري- -ة ع- -ب- -د ا◊م- -ي- -د ك- -اشش- -ا
واŸؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري
توفيق خلدي واإ’ذاعة الوطنية ششعبان لوناكل
وم -ؤوسشسش -ة ال -بث اإ’ذاع -ي وال -ت -ل -ف-زي شش-وق-ي
سشحن ‘ Úحصشة إاذاعية مباششرة على أامواج
اÙطة ا÷هوية لغليزان.

تقابــــــــــو مـــــن سسطيــــــف:

تكامل أŸبدع Úمن أجل ألنوعية ‘ ألصصناعة ألتقليدية
قامت ،أمسس ،ألوزيرة أŸنتدبة لدى وزير ألتهيئة ألعمرأنية وألسسياحة وألصسناعة
ألتقليدية أŸكلفة بالصسناعة ألتقليدية ،عائشسة تقابو ،بزيارة عملية لو’ية سسطيف
خصسصستها لتفقد بعضس أŸرأفق بعاصسمة ألو’ية ،حيث حضسرت فعاليات ألصسالون ألوطني
للمرأة أŸنظم بغرفة ألصسناعة ألتقليدية وأ◊رف بسسطيفÃ ،ناسسبة أ’حتفا’ت بعيد
أŸرأة ‘ ألثامن مارسس ،وألذي ضسم  7و’يات مشساركة بـ 34عارضسا ‘ ﬂتلف أصسناف
ألصسناعة ألتقليدية ألوطنية ،وبتوأجد عديد أ◊رفيات بينهم.

دعت ال -وزي -رة ،ب -اŸن -اسش -ب-ة ،ال-ع-ارضش Úإا¤
ضشرورة التقرب بقوة من مناطق اسشتقطاب
السشياح ،خاصشة ‘ الفنادق واŸنتجعات من
أاج- -ل ال- -ت -ع -ري -ف Ãن -ت -وج -ات -ه -م ذات ا÷ودة
وعرضشها للبيع ،مؤوكدة أان الصشناعات التقليدية
‘ بلدنا ذات نوعية بفضشل مبدعينا ،كما
دعتهم إا ¤اŸزيد من التعاون والتكامل بينهم
من أاجل إابداع منتوجات جزائرية خالصشة 100

من اŸائة ،وبجودة تسشمح باسشتقطاب السشائح
اأ’جنبي والوطني.
واسش - -ت- -م- -عت ال- -وزي- -رة م- -ط- -و’ ’نشش- -غ- -ا’ت
العارضش ،Úالذين عÈوا عنها للتكفل بها من
ط-رف السش-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،ق-ب-ل أان تواصشل
زي -ارت -ه -ا ال -ت -ي تضش -م -نت ك -ذلك زي-ارة ورشش-ة
لصشناعة اÿزف الفني بحي حششمي ،وزيارة
الصشالون الوطني إ’بداعات اŸرأاة اŸقام بدار

تصش -در ﬁم -د ب -وم -زب -ر ق -ائ-م-ة اŸرشش-حÚ
ل-تشش-ري-عيات  4م- -اي  2017ع- -ن ا÷ب -ه -ة
الوطنية للأصشالة وا◊ريات بو’ية جيجل،
بعد اأن “كن من جمع التوقيعات ‘ اأكÌ
من  20بلدية على مسشتوى الو’ية.
واع -ت Èب -وم -زب -ر اŸع -روف ع -ل -ى السش -اح -ة
ال -ري -اضش -ي -ة وا÷م-ع-وي-ة ب-ال-و’ي-ة ،اأن-ه ل-ق-ي

Œاوب - -ا ك- -بÒا م- -ن اŸواط- -ن Úاأث- -ن- -اء فÎة
ال -ت -وق -ي -ع -ات ك -ون -ه ’عب ك -رة ق -دم سش -اب-ق
وم -درب وﬁل -ل ري -اضش -ي ب -اإذاع -ة ج -ي -ج-ل،
موؤكدا اأنه  ⁄يجد اأية عراقيل اإدارية ،حيث
وجد كل التسشهيلت اŸمكنة منذ انطلق
ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة ،مششÒا ‘ ن -فسس ال -وقت اإ ¤اأن
ج-م-ع-ه ل-ل-ت-وق-ي-ع-ات اصش-ط-دم ب-ع-دم تسش-جيل

الثقافة هواري بومدين بسشطيف.

سسطيف :نورالدين بوطغان

بومزبـ ـ ـ ـر يـ ـ ـ ـ ـ ـÎأأسس قائمـ ـ ـ ـة جبه ـ ـ ـ ـة أألصصالـ ـ ـ ـة وأ◊ري ـ ـ ـات بجيج ـ ـ ـ ـ ـ ـل

بعضس الششباب ‘ القائمة ا’نتخابية ،وهذا
راجع ـ حسشبه ـ لنقصس الوعي ا’نتخابي لدى هذه
الفئة ،غ Òأان اÈÿة الكبÒة التى أاكتسشبها ‘
إادارة ا◊م-لت ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ونشش-اط-ه ا÷م-ع-وي
وال -ري -اضش -ي سش -اع -ده ‘ ا◊صش -ول ع -ل -ى ال -ع-دد
اŸطلوب من التوقيعات.

ﬁمد مغÓوي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 24ملف ترشصح ألحزأب منها – 3الفات

’ي -دأع أل -ت -اب -ع-ة
أسس -ت -ل -مت خ -ل -ي -ة ألسس -حب وأ إ
Ÿدي -ري -ة أل -ت-ن-ظ-ي-م وألشس-وؤون أل-ع-ام-ة ل-و’ي-ة
سسيدي بلعباسس 24 ،ملف ترشسح خاصسا بأاحزأب
سسياسسية ﬂتلفة ،من ضسمنها ثÓثة –الفات
دون تسس -ج -ي -ل ت -رشس -ح أي -ة ق -وأئ -م ح -رة ،ع-ل-ى
أل-رغ-م م-ن تسس-ج-ي-ل سسحب  39إأسس-تمارة ترشسح
من بينها  6أحرأر.
بحسشب مديرية التنظيم والششؤوون العامة فقد ششرع،
منذ اأ’مسس ‘ ،دراسشة هذه اŸلفات على أان تسشتمر
العملية  10أايام ،طبقا للقانون العضشوي اŸتعلق بنظام
اإ’نتخابات ،للتأاكد من مدى قبول هذه اŸلفات ،على
أان ي -ت -ق -دم ح -ام -ل اŸل -ف اŸرف -وضس ب-ال-ط-ع-ن أام-ام
اÙكمة اإ’دارية اıتصشة.
كما أاكدت اŸديرية أان عملية غلق سشجل إايداع ملفات

الÎششح جرت ‘ ظروف عادية بحضشور السشلطات
اÙليةﬁ ،ضشر قضشائي وأاعضشاء اŸداومة الو’ئية
للهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة ا’نتخابات.
هذا وكانت اŸديرية قد وقفت على آاخر التحضشÒات
اÿاصشة بهذا اŸوعد ا’نتخابي الهام ،أاين أاحصشت
 179مركز انتخابي وزيادة ‘ عدد اŸكاتب بـ130
مكتب جديد ع Èكامل تراب الو’ية“ ،ششيا والزيادة
اŸسش -ج -ل -ة ‘ ال -ك-ث-اف-ة السش-ك-ان-ي-ة ب-ع-دي-د ال-ب-ل-دي-ات
واأ’حياء ا÷ديدة التي عرفت مؤوخرا عمليات ترحيل
واسش- -ع- -ة .ك -م -ا ” Œه -ي -ز ك -اف -ة اŸراك -ز واŸك -اتب
ب -اإ’م -ك -ان -ات ال -لزم -ة وتسش -خ Òت -أاط Òبشش -ري ه -ام
إ’‚اح هذا اŸوعد اإ’نتخابي.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

 22قائمة تتنافسس على  5مقاعد بتمÔأسصت

سس -ج -لت مصس -ال-ح م-دي-ري-ة أل-ت-ن-ظ-ي-م وألشس-ؤوون
أل-ع-ام-ة ل-و’ي-ة “Ôأسست ،ب-ع-د أن-ت-ه-اء عملية
إأيدأع ملفات ألÎشسح ،لÓنتخابات ألتشسريعية
أŸزمع إأجرأؤوها بتاريخ  04ماي أŸقبل 22 ،ملفا
ıت -ل -ف أل -تشس -ك -ي Ó-ت ألسس -ي -اسس -ي -ة أل-ن-اشس-ط-ة
باŸنطقة ،منها قائمة وأحدة حرة.
ف -ب-حسشب تصش-ري-ح م-دي-ر اŸصش-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ب-ال-و’ي-ة
مصش -ط -ف -ى بصش -وار ““ل -لشش-عب““ ،ف-إان ال-ع-م-ل-ي-ة “ت ‘
أاحسشن الظروف ،أاين ” سشحب  34ملف ترششح ،منها
ملفان أ’حرار“ ،كنت  22قائمة منها قائمة حرة ،من

إايداع قوائمها ،التي ضشمت  176مÎششح ،حيث تضشم
كل قائمة  05مÎششح Úأاسشاسشي Úو 03إاحتياطي،Ú
يتنافسشون على  05مقاعد ﬂصشصشة للو’ية.
‘ سشياق متصشل ،ششهدت اŸراجعة اÿاصشة بالقوائم
ا’نتخابية ،بحسشب مصشادرنا ،من اÛلسس الششعبي
البلدي بعاصشمة اأ’هقار ،تسشجيل وإا ¤غاية نهاية
السشنة اŸنصشرمة ،قرابة  135أالف مسشجل ‘ ،ح” Ú
تسشجيل  57أالف ملف جديد هي بصشدد اŸراجعة من
طرف القائم Úبالو’ية.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

ﬁ 7ام Úبقائمة جبهة ألعدألة ألجتماعية بتيارت

’يدأع
’ول ،أŸدة أÙددة إ
أنتهت ،أمسس أ أ
م-ل-ف-ات ألÎشس-ح ل-تشس-ريعات ماي  2017بو’ية
تيارت ،حيث ” إأيدأع  24قائمة لتشسكيÓت
سسياسسية تقدمت Ãلفاتها.
ع‡ Èثلو التششكيلت السشياسشية عن رضشاهم للطريقة
التي “ت بها عملية اإ’يداع من اسشتقبال وتوجيه.
ويبقى أامام البقية  3أايام كاملة إ’يداع الطعون أامام
اÙكمة اإ’دارية بتيارت .وقد اسشتقينا من مصشدر
مطلع ،أان حزب ا÷بهة الوطنية للعدالة والتنمية قد

رششح ﬁ 7ام ،Úبينهم  3نسشاء .ويتقدم اÎŸششحÚ
اÙامي اأ’سشتاذ حفصس يونسس Ãدينة فرندة على
رأاسس القائمة.
بينما يÎأاسس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني وزير
التعليم العا‹ حجار ،يليه أام ÚاÙافظة بورياح
خ -ال -د .أام -ا ق -ائ -م -ة ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي
فيÎأاسشها حميدي بلخ .Òويبقى ا÷ميع يÎقت ما
تسشفر عنه الطعون التي سشيتقدم بها اÙتجون.

تيارت :ع .عمارة

لحرأر باŸدية
لحزأب وأ أ
...و 23قائمة ل أ
أسس- -ف- -رت ع- -م- -ل- -ي -ة أإي -دأع م -ل -ف -ات ألÎشس -ح
للتشسريعيات على مسستوى مديرية ألتنظيم
وألشسوؤون ألعامة بو’ية أŸدية ،عن أسستÓم
 23قائمة من أ’أحزأب وأ’أحرأر ،من أصسل
 70ملفا سسحبت طيلة ألفÎة أÙددة قانونا،
Ãشساركة ﬁضسر قضسائي.
من ب Úهذه القوائم اŸودعة قائمة حزب ا◊كم
ال -راشش -د ،ال -ت -ي يÎاأسش -ه -ا ال -ن -ائب ط -ه -ار م-يسش-وم
““سشبسشيفيك““ ،وكذا قائمة حزب النصشر الوطني
بقيادة اŸهندسس حكيم زرقي اإطار بقطاع التكوين
وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -ي ،Úاإ ¤ج -انب ال-دك-ت-ور رشش-ي-د
ب -ل -ح -وت ع -ل -ى راأسس ق -ائ -م -ة ال -ت -ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
ا÷مهوري.
واأكد عامر عتيق ،مدير التنظيم والششوؤون العامة
بهذه الو’ية ،اأن عملية سشحب واإيداع اŸلفات
على مسشتوى مصشا◊ه ،مرت ‘ ظروف عادية
وسشلسشة ،لكون اإطاراته واŸوظف Úلهم خÈة كبÒة

اŸدية :م.أام Úعباسس

أودع أل -ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي
ق-وأئ-م م-رشس-ح-ي-ه ل-ل-تشس-ري-ع-ي-ات أŸق-ب-لة
على مسستوى كل ألو’يات وكذأ ألدوأئر
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ب -اÿارج ،ح-يث تضس-م-نت
 614مÎشس-ح ،م-ن-ه-م  178أم-ر أة ،ق-رأبة
 ٪54م- -ن أل- -ع- -دد أ’إج -م -ا‹ ج -ام -ع -يÚ
و أزي - - -د م - - -ن  ٪22م - -ن- -ه- -م ’ ت- -ت- -ج- -اوز
أع-م-اره-م  35سس- -ن- -ة ،ب -حسسب م -ا أورده
أ◊زب ،أمسس ،على موقعه ألرسسمي.
ت- -وضش -ح ا’أرق -ام بشش -اأن ق -وائ -م الÎشش -ي -ح -ات
ل-تشش-ريعيات  04م -اي  2017اÿاصش-ة ب-حزب
التجمع الوطني الدÁقراطي ،التي ” نششرها
على اŸوقع ا’إلكÎو Êلهذا ا’أخ ،Òاأنه ”
اإيداع هذه القوائم على مسشتوى  48و’ية عÈ
الوطن وكذلك على مسشتوى الدوائر ا’أربع
للجالية الوطنية باŸهجر ،حيث بلغ ›مل
اÎŸششح ،614““ Úبينهم  462اأسشاسشي Úو152
اإضشافي.““Ú
اأما فيما يتعلق بالنسشاء ،فمن ›موع 614

مÎشش -ح ،ي-وج-د  178ام -راأة ( 132اأسشاسشيات
و 46اإضشافيات) ،حيث تتصشدر امراأة واحدة
راأسس ال - -ق - -ائ - -م - -ة اÿاصش - -ة ب- -اÎŸشش- -ح- -ات
ا’أسش-اسش-ي-ات ،ف-ي-م-ا –ت-ل  11ام-راأة اŸرت-بة
الثانية وثماٍن اŸرتبة الثالثة.
فيما يتصشل Ãعدل العمر ،يلحظ اأن 141
مÎششح تقل اأعمارهم عن  35سشنة ،اأي بنسشبة
 22,96م - -ن اŸائ- -ة ،و 150مÎشش- -ح تÎاوح
اأع -م -اره-م ب 35 Úو 45سش -ن -ة وه-و م-ا Áث-ل
 24,43من اŸائة ،فيما تÎاوح اأعمار 241
مÎششح ما ب 45 Úو 59سشنة اأي بنسشبة 39,41
من اŸائة.
ك- -م- -ا يÈز اأيضش- -ا اأن- -ه وم -ن ب 462 ÚمÎششح
اأسشاسشي على راأسس القوائم يوجد وزير واحد
و 24عضشوا باÛلسس الششعبي الوطني اأعيد
ت -رشش -ي -ح-ه-م ،فضش-ل ع-ن  6اأعضش-اء سش-اب-قÚ
Ãجلسس ا’أمة وثلثة اأسشاتذة جامعي Úوكذا
ثمانية اإطارات سشامية على مسشتوى موؤسشسشات
الدولة.

‘ تسشي Òمثل هذه اÙطات ،مذكرا باأن القانون
العضشوي اŸنظم للإنتخابات قد منح للإدارة مهلة
 10اأيام لدراسشة هذه اŸلفات اŸودعة ،كما Áكن
لها اأن ترفضس اŸلفات بصشفة معللة.
ع -ل-ى صش-ع-ي-د اآخ-رو اأوضش-ح رشش-ي-د ب-ل-ح-وت-و ا’أمÚ
الو’ئي ◊زب التحالف الوطني ا÷مهوري ،اأن
تششكيلته لقيت كل التسشهيلت ا’إدارية لدى اإيداع
ملفها ،كاششفا اأن حزبه  ⁄يسشبق له واأن ششارك ‘
ه-ذه ال-تشش-ري-ع-ي-ات ب-ه-ذه ال-و’ي-ة ،ك-م-ا اأن-ه اأخضشع
لعملية جمع  2750توقيع.
اإ ¤جانب ذلك عمدت ÷نة الÎششيحات اإ ¤انتقاء
اÎŸششح Úمن ﬂتلف فئات اÛتمع ،بعدما ”
ا’إع -لن ع -ن الÎشش -ي-ح-ات ع Èحسش-اب ال-ت-واصش-ل
ا’إجتماعي للحزب.
للعلم ،عرفت التششريعيات الفارطة إايداع  51قائمة.

أألرندي 614 :مÎشصح ٪54 ،منهم جامعيون

 20حزب ـ ـ ـ ـ ـا و قائم ـ ـ ـ ـ ـة حـ ـ ـ ـ ـرة بالبلي ـ ـ ـ ـدة

أف -رزت ع -م -ل -ي -ة إأي -دأع ق -وأئ-م أŸرشس-حÚ
’نتخابات  4ماي أŸقبل ،عن “كن  18حزبا
سس-ي-اسس-ي-ا وق-ائ-م-ت Úح-رت Úف-ق-ط ،من إأيدأع
ق- -وأئ- -م ت- -رشس- -ح- -ه -م ،م -ن أصس -ل  71تشسكيÓ
سس -ي-اسس-ي-ا ،سس-ب-ق ل-ه-م و أن سس-ح-ب-وأ أسس-ت-م-ارأت
ألÎشسح .
و“يزت عملية إايداع القوائم بالهدوء والسشلسشة ،و
عدم تسشجيل أاي حادث أاو طارئ اسشتثنائي ،بفضشل
ال-ت-ن-ظ-ي-م اÙك-م ع-ل-ى مسش-ت-وى اإ’دارة اŸشش-رف-ة
ع- -ل -ى اسش -ت -ق -ب -ال ق -وائ -م اŸرشش -ح ،Úف -ي -م -ا ظ -ل
مناضشلون ومهتمون بالششأان السشياسشي يÎقبون تلك
القوائم وهم على اأ’عصشاب ،و ولدت بعضس القوائم

لبعضس اأ’حزاب مفاجآات ب ÚاŸناضشل Úوالقاعدة
ومهتم Úبالششأان السشياسشي‚ ،م عنها حا’ت من
ا’سشتياء والغضشب ،بسشبب ما اعتÈوه عدم احÎام
ط -م -وح -ات-ه-م وخ-ي-ارات-ه-م ل-ل-م-رشش-ح ÚاŸقÎحÚ
ﬁليا.
وع -ل -ى ال-ع-م-وم ف-إان ع-م-ل-ي-ة إاي-داع ال-ق-وائ-م ج-اءت
هادئة ،حيث اسشتطاعت اإ’دارة التحكم ‘ تنظيم
اأ’م -ور ،وكشش -ف ال -ت -ق -ري -ر اŸفصش -ل ع -ن م-دي-ري-ة
التنظيم والششؤوون العامة – -وز ““ الششعب ““ على
نسشخة منه  36 ،-حزبا و  35قائمة حرة تقدموا
لسشحب ملفات الÎششح ،وانتهت بإايداع  20حزبا
وقائمة حرة فقط قوائم مرششحيهم.

الثÓثاء  ٠٧مارسس ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٨جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ
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التعريب :من اللجنة الوطنية إا ¤اÛلسس األعلى

بقلم :دكتور ﬁيي الدين عميمور
ع -رفت ب -داي -ة السس-ب-ع-ي-ن-ي-ات ع-م-ل-ي-ة
وضس -ي -ع -ة“ ،ث -لت ‘ ق -ي -ام ›م -وع-ات
م- -ع- -ي- -ن- -ة Ãح -و ال -ك -ت -اب -ات ب -ا◊روف
الÓتينية على ’فتات الطرق وصسبغها
ب- -ال -ل -ون ا’أزرق وب -اأسس -ل -وب تشس -وي -ه ْ-ي ،
وصس - -وبت ب- -عضس ا’أصس- -اب- -ع اŸغ- -رضس- -ة
اتهامها للجنة الوطنية للتعريب ،التي
ك- -ان ي- -راأسس -ه -ا ا’أخ ح -ج -ار ،وك -ان ه -و
الصس -ورة ال -ب -ارزة ل -ه -ا وال -ت -ق -ى ح -ج -ار
واأطرح عليه السسوؤال بغضسب حقيقي،
فيجيبني بهدوء وŸا معناه :اأنت معنا
‘ اللجنة فهل شساركت اأنت اأيضسا ‘
تلك العملية السسخيفة التي نÎفع حتى
عن التفك Òفيها.
ع- -رفت م- -ن ح- -ج -ار اأيضس -ا اأن صس -ور
شسواهد القبور اÙطمة ’أنها مكتوبة
ب -ال -ف -رنسس -ي -ة وال -ت -ي اأرسس -لت ل -ل-رئ-يسس
لتحريضسه ضسد اŸنادين بالتعريب كانت
من فعل مصسالح معينة اأرسسلت بعضس
““اŸك -ل -فÃ Úه -م -ة““ ل -ت -ن-ف-ي-ذ ال-ع-م-ل-ي-ة
(وكنت تناولت ذلك اأك Ìمن مرة منذ
سسنوات).
كانت تلك صسورة من صسور ا◊رب
التي شسنتها جهات معينة ،و‘
م -ن -اط -ق م -ع -ي -ن -ة ضس-د ال-ل-غ-ة
ال -ع -رب -ي-ة ،وك-ان ا’أك Ìاإث-ارة
لÓ- - - -أسس- - - -ى ه- - - -و اأن ب - - -عضس
اÙسس- -وب Úع- -ل- -ى ال- -ل- -غ- -ة
ال -ع -رب -ي -ة ات -خ-ذوا ‘ ت-لك
ا◊رب م - - -واق - - -ف ك - - -انت
ت -خ-دم ال-ط-رف اŸع-ادي،
صس -م -ت -ا اأح -ي -ان -ا وك -ت-اب-ة
م-غ-رضس-ة اأح-ي-ان-ا اأخرى،
وك -ان م -ن ب -ي-ن-ه-ا رف-ي-ق
ك -ان ﬁسس -وب -ا ع -ل-ي-ن-ا،
ك-تب م-ق-ا’ اف-ت-ت-اح-ي-ا
ب -ع -ن -وان( :ا’أصس-دق-اء
اŸزي-ف-ون ل-ل-ت-ع-ريب)
وك- -ان واضس- -ح- -ا اأن- -ه
كان يقصسدنا نحن،
وما  ⁄يكن واضسحا
اآنذاك هو من صساحب اŸهماز.
ل - -ع - -ل - -ي ه- -ن- -ا ،وم- -ن ب- -اب ا’أم- -ان- -ة
التاريخية ،اأذكر ببعضس ما نسسيه كثÒون
وما يتناسساه كثÒون ،فيما يتعلق بقضسية
ال -ت -ع -ريب ،وال-ت-ي ك-نت ك-ت-بت ع-ن-ه-ا ‘
السستينيات والسسبعينبات ما اأعتقد اأن
اıضس -رم Úي-ذك-رون-ه ج-ي-دا ،وه-و م-ا
دف -ع -ن -ي اإ ¤اإع -ادة ط -ب -ع ك-ت-اب-ي ا’أول
(ان-ط-ب-اع-ات) ،ل-ي-ع-رف ا÷ي-ل الصس-اع-د
ال -ث -م -ن ال -ذي دف -ع -ت-ه ف-ئ-ة م-وؤم-ن-ة م-ن
اأعصس -اب -ه -ا ووق -ت-ه-ا وصس-ح-ت-ه-ا وح-ق-وق
اأبنائها.
ك -ن -ا اآن -ذاك ن -ع -يشس م -رح -ل-ة ا◊زب
الواحد ،والتي يشسعر كثÒون اليوم اأنها
ك -انت اأك Ìت -ع -بÒا ع-ن ال-دÁوق-راط-ي-ة
ا◊قيقية واأعمق Œسسيدا لها من بعضس
مراحل التعددية ا◊زبية ،وكان ›لسس
الثورة يومها هو القيادة العليا ◊زب
جبهة التحرير الوطني.
عرف التنظيم ا◊زبي عدة تقلبات
ت -ن-ظ-ي-م-ي-ة ك-ان اآخ-ره-ا م-ا وصس-ل ب-ا’أخ
ﬁمد الشسريف مسساعدية اإ ¤اأن يكون
اŸدير الفعلي للجهاز ا◊زبي.
وك- -انت ه- -ن -اك ع -دة ÷ان ح -زب -ي -ة،
ي- -ت- -واف -ق نشس -اط -ه -ا م -ع اخ -تصس -اصس -ات
ال -وزارات اŸع -ن -ي -ة ،وك -انت م -ه -م -ت -ه -ا
الدراسسة والتحليل وتقد Ëوجهة النظر

كانت معركة إلتعريب ‘ إلسستينيات وإلسسبعينيات معركة ضسارية ،ورÃا كان من أإخطائها أإنها تسساهلت حيث كان يجب إ◊زم ،وترفقت
عندما كان يجب أإن تضسرب بقوة ،وأإن تسستبدل إلهجوم بالدفاع.
’عدإء إللغة إلعربية وأإصسدقائها إŸزيف ،Úلعلي أإذكر منهم،
تأالقت آإنذإك أإسسماء عدد من إŸناضسل Úإلذين كانوإ يتصسدون بشسجاعة وإصسرإر أ
على سسبيل إŸثال ’ إ◊صسر ،زهور ونيسسي ومولود قاسسم وعبد إلقادر حجار وعثمان سسعدي وأإحمد بن نعمان وعبد إلله ركيبي وعبد إلله
شسريط ومناضسل كان يكتب بتوقيع م .دين ،وعلماء دين من بينهم عبد إلرحمن شسيبان وقادة عسسكريون ‘ مقدمتهم ﬁمد إلصسالح يحياوي
وحمودة عاشسوري ومناضسلون حزبيون من بينهم ﬁمد إلشسريف مسساعدية ووزرإء و‘ مقدمتهم إلدكتور أإحمد طالب وحقوقيون من بينهم
ﬁمد تقية ومشسهودة وو’ة كان على رأإسسهم ﬁمد إلشسريف خروبي وكذلك إعÓميون و‘ مقدمتهم إŸد Êحوإسس وقافلة رؤوسساء –رير
’سسماء) وكان رإئد إ÷ميع رئيسس ›لسس
’ن إÛال ’ يكفي لذكر كل إ أ
’سسبوعي وكتاب ›لة إ÷يشس إلشسهرية (وأإعتذر أ
إلشسعب وإÛاهد إ أ
إلثورة آإنذإك إلهوإري بومدين .

ا’أخرى
حول اŸشساريع الوزارية.
ك -ان م -ن ب Úال -ل -ج-ان ÷ن-ة ال-ف-ك-ر
وال-ث-ق-اف-ة ال-ت-ي ك-ان ي-راأسس-ه-ا ا’أخ ع-بد
ال -ل -ه رك -ي -ب -ي ،وك -انت تضس -م ع-دة ÷ان
فرعية كان منها ÷نة مكلفة بقضسايا
التعريب ،كان يراأسسها ا’أخ عبد القادر
ح -ج -ار ،وك -ان ‡ن ي -نشس -ط -ون ‘ ه -ذا
ا’إط -ار م -ع-ظ-م رواد ال-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة
اآنذاك.
كانت اŸتابعة اŸباشسرة للرئيسس بو
مدين وراء قوة اللجنة التي كانت تضسم
ع - - - -دة وزراء ومسس - - - -وؤول Úسس- - - -ام‘ Ú
الدولة ،وشسيئا فشسيئا ،وبفضسل نشساط
عبد القادر واÛموعة التي اختارها
ل-ت-ع-م-ل م-ع-ه ،تضس-خ-مت ال-ل-جنة ،بحيث
اأصسبحت اأقوى من اللجنة ا’أم ،وهكذا
اأبلغه ا’أخ مسساعدية ‘ ماي  ١9٧٢باأن
الرئيسس هواري بو مدين اأصسدر قراره
باأن تكون ÷نة التعريب ÷نة وطنية
تصس - -ب - -ح ج - -زءا م - -ن ه- -ي- -ئ- -ات ا÷ه- -از
اŸركزي للحزب.
ت-واصس-ل نشس-اط ال-ل-ج-ن-ة ،ال-ت-ي اأصسبح
ل- - -ه- - -ا ف - -روع و’ئ - -ي - -ة ع Èك - -ل الÎاب
الوطني ،وكان عليها اأن تعد اŸوؤ“ر
الوطني للتعريب الذي عقد ‘ منتصسف
السس- -ب -ع -ي -ن -ي -ات –ت رئ -اسس -ة ال -رئ -يسس

ه- - - - -واري ب- - - - -و
م  -د ي  -ن  ،و ع -ر ف
اŸوؤ“ر ع- - - - - -دة
ت- -ع- -ق -ي -دات ك -ان
وراءه - - -ا خصس- - -وم
ال- -ت- -ع- -ريب ،وك- -ان
منهم من حاول اأو
يوغر صسدر الرئيسس
ضس - - -د ال - - -ل - - -ج - - -ن- - -ة
واأعضس-ائ-ه-ا ورئ-يسس-ها
وكل من يرتبط بها،
ك- -م -ا ورد ‘ م -ق -دم -ة
ا◊ديث.
ي -ع -ق -د اŸوؤ“ر –ت
رئاسسة مثقف فاضسل هو
ال -دك -ت-ور ﬁم-د فضس-ي-ل،
وتفاديا لتعليقات كان يهمها الصسيد ‘
اŸاء ال -ع -ك -ر ك -انت ال -ت -ع -ل -ي-م-ات ال-ت-ي
اأعطيت هي اأن يكون واضسحا باأن من
رشسحه هو رئيسس اللجنة الوطنية ،الذي
يجب اأن يكون ‘ اسستقبال الرئيسس عند
وصسوله اإ ¤قصسر ا’أ·.
كان خطاب الرئيسس بو مدين يومها
Œسس- -ي- -دا ’إرادة ال -ق -ي -ادة ال -ث -وري -ة ‘
ت -رق-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة ح-ت-ى ’ ت-ظ-ل ،ب-ت-ع-بÒ
الرئيسس ،لغة الشسعر والغراميات ،وقال
ي-وم-ه-ا ب-اأن ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-كي ترتقي
يجب اأن تكون هي لغة مصسانع الصسلب
‘ ا◊ج -ار وم -ع -ام -ل ت -ك -ري-ر ال-غ-از ‘
سس- -ك -ي -ك -دة واآرزي -و ،وه -و ب -ال -ط -ب -ع م -ا
اأغضسب بعضس اŸزايدين من اأشسباه من
غضسبوا عندما قال الرئيسس بعد ذلك ‘
اŸوؤ“ر ا’إسسÓمي ‘ ’هور عام ١9٧٤
ما معناه :لن اأدعو اŸسسلم Úلدخول
ا÷نة Ãعدة فارغة ،برغم اأن ما قاله
تعب Òغ Òمباشسر عن ا◊ديث النبوي:
اعمل لدنياك كاأنك تعيشس اأبدا.
ي -ت -واصس -ل نشس -اط ال -ل -ج -ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
للتعريب ح Úوفاة الرئيسس بو مدين

وت- -و‹ ال- -رئ- -يسس الشس -اذ‹ ب -ن ج -دي -د،
ويقوم اأعضساء اللجنة ‘ اإطار ا◊زب
باإعداد اأهم اŸشساريع اŸرتبطة باللغة
ال -ع -رب -ي -ة ،وال -ت -ي ك -ان اأه -م -ه -ا اŸل-ف
ال -ث -ق -ا‘ ال-ذي ق-دم ‘ ال-دورة ال-ث-ال-ث-ة
للجنة اŸركزية.
شسهدت هذه الدورة احتكاكات حادة
ب Úدع - -اة ال- -ت- -ع- -ريب وخصس- -وم- -ه ،ق- -د
اأتوقف يوما عندها ،اأنا اأو غÒي ،لكن
اأه- -م م- -ا ع- -رف -ت -ه ه -ذه ال -دورة ب -داي -ة
ا’نشس -ق -اق ا◊زب -ي ب -ت -ه -م -يشس م -نسس -ق
ا◊زب اآنذاكﬁ ،مد الصسالح يحياوي،
وهي عملية تواصسلت بشسكل اأك Ìعمقا
‘ اŸوؤ“ر اÿامسس الذي
ع- - -زلت ف- - -ي- - -ه ق - -ي - -ادات
سس-ي-اسس-ي-ة م-رم-وق-ة ،ك-ان
من بينها عبد العزيز بو
ت -ف-ل-ي-ق-ة وع-ب-د السسÓ-م
ب - -ل - -ع - -ي- -د ،اإ ¤ج- -انب
اأعضس -اء اأق -ل اأه -م -ي -ة
م- -ن ب- -ي -ن -ه -م ال -ع -ب -د
الضسعيف.
اأن -ا ‡ن ي-دع-ون
باأن هذا كان بداية
ت - - -راج - - -ع ال- - -دور
القيادي ا◊زبي.
ك- - - -ان ا’أم - - -ر
ال- - -ث - -ا Êال - -ذي
ان- - -ب- - -ث- - -ق ع - -ن
الدورة الثالثة اإنشساء
اÛلسس ا’أعلى للغة الوطنية (وقد
كان هذا هو اسسم اÛلسس ‘ البداية،
واأسس- -ج- -ل ل- -ل -رئ -يسس الشس -اذ‹ ت -ف -ه -م -ه
’إصسراري على التسسمية) وهكذا انتقلت
مهام اللجنة الوطنية للتعريب للمجلسس
ا÷دي- -د ،وي -ك -ون ا÷دي -د ه -ن -ا ه -و اأن
اÛلسس كان –ت الرئاسسة اŸباشسرة
ل- -رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ي -ع -اون -ه ن -ائب
للرئيسس هو ا’أخ عبد ا◊ميد مهري،

ومقرر عام هو ا’أخ عبد القادر حجار،
وان -ت-هت ب-ذلك ح-ي-اة ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ل -ت -ع -ريب ل -تÎك م -ك -ان -ه -ا ل -ل-م-ج-لسس
ا÷ديد.
ي- -ع -رف اÛلسس ت -ط -ورات ع -دي -دة،
حيث تو ¤رئاسسته كل من مولود قاسسم
ث- -م ع- -ب- -د اŸلك م- -رت- -اضس ث- -م ﬁم- -د
العربي ولد خليفة ثم عز الدين ميهوبي
واأخÒا صس -ال -ح ب -ل -ع-ي-د ،واأصس-ب-ح اسس-م-ه
اÛلسس ا’أع -ل-ى ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ول-ك-ل
ه -ذا ح -ديث اآخ -ر اآم -ل اأن يسس -ت -ك -م -ل -ه
الرفقاء ،خصسوصسا منهم من  ⁄يجد
اسسمه فيمن ذكرت من ا’أسسماء ،قصسورا
من الذاكرة ’ تقصسÒا ‘ حق الرفقاء.

مسســا
ه
م
ا
ت
:
’ تلزم إ’ إأ مقا’ت
صسحـابها

info@ech-chaab..com
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معركة إلسسيطرة على إلهÓل إلنفطي متوإصسلة

أ÷يشض ألليبي يوأصسل ضسرباته أ÷وية لصسد تقدم أŸليشسيات أŸسسلحة

دخ -لت م -ع-رك-ة إل-هÓ-ل إل-ن-ف-ط-ي ب-ل-ي-ب-ي-ا،
يومها إلرإبع على إلتوإ‹ ،ب Úقوإت إ÷يشس
إل- -ل- -ي- -ب- -ي إل- -ت- -ي ي- -ق- -وده- -ا إŸارشس -ال ح -ف،Î
وم- -ل- -يشس- -ي- -ات مسس- -ل- -ح- -ة وسس- -ط ﬂاوف م- -ن
ت-ق-ويضس إل-ع-م-ل-ي-ة إلسس-ي-اسس-ي-ة إلشساملة إلتي
ت- -رع- -اه- -ا دول إ÷وإر ،ووسس- -ط إ’ت- -ه- -ام -ات
إŸت-ب-ادل-ة أإدإنت ح-ك-وم-ة إل-وف-اق إل-وط-ن-ي ‘
وقت سسابق إلعمليات إلقتالية ،مشسددة على
إ◊ل إلسسلمي .قال مسسؤوولون عسسكريون إن
ق- -وإت شس- -رق ل- -ي -ب -ي -ا ن -ف -ذت غ -ارإت ج -وي -ة
ج -دي -دة ،أإمسس ،وذك-رت إن-ه-ا –شس-د ق-وإت-ه-ا
إلÈية ‘ إطار ﬁاولتها ’سستعادة إثن Úمن
أإك Èموإنئ إلنفط ‘ إلبÓد.
فقدت ألقوأت أŸوألية للجيشض ألوطني ألليبي
أŸتمركز ‘ ألشسرق ألسسيطرة على ميناءي ألسسدر
ورأأسض لنوف ،يوم أ÷معة ،لصسالح فصسيل منافسض
يعرف باسسم كتائب دفاع بنغازي و ⁄يتمكن من
طردها بالغارأت أ÷وية وألعمليات ألÈية منذ ذلك
أ◊.Ú
يهدد ألتصسعيد بوقف زيادة شسهدها إأنتاج ألنفط
أل -ل -ي -ب -ي ‘ أآلون -ة أألخÒة وب -إاشس -ع-ال ألصس-رأع بÚ
ألفصسائل ألعسسكرية أŸتمركزة ‘ شسرق وغرب ليبيا
ألتي تخوضض قتال متقطعا منذ ثÓث سسنوأت .دعا
أل-ن-اط-ق ب-اسس-م أل-ق-ي-ادة أل-ع-ام-ة ل-ل-ق-وأت أŸسس-ل-ح-ة
ألليبية ،ألعقيد أأحمد أŸسسماري ،أŸوأطن Úإأ¤
تقييد حركة ألتنقل من أŸنطقة أŸمتدة من رأأسض
لنوف شسرقا حتى مدينة سسرت غربا أعتبارأ من
سساعات ألصسباح أألو ،¤أأمسض.
ن- -ب- -ه أŸسس- -م- -اري ع Èحسس- -اب- -ه ع- -ل- -ى م- -وق- -ع
«أل- -ف -يسس -ب -وك» أŸوأط -ن Úق -ائ « :Ó-ع -ل -ى ج -م -ي -ع
أŸوأطن Úتقييد أ◊ركة ‘ أŸنطقة من رأأسض
لن -وف ح -ت -ى سس -رت ،وذلك أع -ت -ب -ارأ م-ن سس-اع-ات
صسباح ،أأمسض».
ليل أألحد-ألثن ،Úأأعلن أŸسسماري عن حشسد
ج-وي وب-ري ك-ب Òج-دأ ل-ل-ق-وأت أŸسس-ل-ح-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة
ل -دح -ر أل -عصس -اب -ات أإلره-اب-ي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة أل-هÓ-ل

ألنفطي ،بحسسب ما نشسره ع Èصسفحته على موقع
«ألفيسسبوك».
خÓل مؤو“ر صسحفي عقده ،مسساء أأمسض أألحد،
قال أŸسسماري« ،إأن ألكتائب أŸسسلحة ألتي دخلت
إأ ¤منطقة ألهÓل ألنفطي تتبع ألقاعدة وألدروع
أإلخوأنية» ،مشسÒأ إأ ¤أأن «ألقوأت أŸسسلحة ألليبية
ت -ق -دمت ،ب -ع -د ظ-ه-ر أأمسض ،إأ ¤م-ا ب-ع-د أŸن-ط-ق-ة
ألصسناعية ‘ رأأسض لنوف ،وتعاملت مع ألعدو».
ق -ال أأن أل -طÒأن أ◊رب -ي ،سس -ي -قصس-ف ج-م-ي-ع
أŸليشسيات أÙيطة بخليج مدينة سسرت ،دأعيا
ألقوأت ألتابعة ◊كومة ألوفاق ألوطني إأ ¤عدم
أل- -ت- -وغ -ل دأخ -ل أŸدي -ن -ة .ن -ف -ذت ق -وأت أ÷يشض
أل- -وط- -ن -ي أل -ل -ي -ب -ي ضس -رب -ات ج -وي -ة ح -ول م -وأن -ئ
نفطية رئيسسية ‘ .مسساعيها ألرأمية إأ ¤أسستعادة
ألسسيطرة على أŸنطقة من أŸيليشسيات أŸسسلحة.
ي -ق -ول أ÷يشض أل -ل -ي -ب -ي ،إأن سس-اع-ة أ◊سس-م ‘
م -ن -ط-ق-ة أل-هÓ-ل أل-ن-ف-ط-ي وشس-ي-ك-ة رغ-م أسس-ت-م-رأر
أŸعارك مع أŸسسلح ،Úألذين كانوأ ‘ مرمى
نÒأن سسÓح أ÷و ألليبي ألذي قصسف Œمعاتهم ‘
ألسس- -درة .أأسس- -ف -رت غ -ارأت ع -ن ت -دم Òع -دد م -ن
ألعربات أŸسسلحة ،يرجح أأن تكون تابعة للقيادي
‘ أل- -ق- -اع- -دة أŸط- -ل- -وب دول- -ي- -ا أل -ل -ي -ب -ي أأح -م -د
أ◊سس-ن-اوي .سس-ي-ط-رت أŸي-ل-يشس-ي-ات أŸسسلحة على
ألنوفلية وبن جوأد وألسسدرة ورأأسض لنوف أÙيطة
بالهÓل ألنفطي ،باŸقابل أسستعادت قوأت أ÷يشض
ألوطني مطار رأأسض لنوف.
عقب ألتهامات ألتي وجهت لها بالتوأطئ مع
أŸليشسيات أŸسسلحة ،نددت حكومة ألوفاق ألوطني
‘ وقت سس -اب -ق ،ب -ال-ع-ل-م-ي-ات أل-ق-ت-ال-ي-ة أل-دأئ-رة ‘
منطقة ألهÓل ألنفطية ،معتÈة أأنها تهدد بشسكل
مباشسر مسساعي أ◊ل ألسسياسسي.
ربطت تقارير إأعÓمية ،ب Úتصساعد أأعمال
ألعنف بخليج سسرت ،وجهود أ◊لول ألسسلمية ألتي
تبدلها دول أ÷وأر وألهيئات ألقارية وألدولية ،بينما
رأأت جهات أأخرى ،أأن معركة ألهÓل ألنفطي ،هي
آأخ- -ر ﬁاولت أل- -ت- -م- -وق -ع ق -ب -ل م -ب -اشس -رة أ◊وأر

ألسسلمي ،ليفرضض كل طرف منطقه.
من جهتها ،وصسفت أأل· أŸتحدة ،على لسسان
مبعوثها مارتن كوبلر ما يجري بالتهديد أÿطÒ
Ÿسس-اع-ي ألسس-ل-م ،ودعت ب-اع-ت-ب-ار ق-ائ-دة أل-وسساطة
ألدولية إأ ¤ضسبط ألنفسض.

ألقوأت ألعرأقية تتقدم باŒاه
أÛمع أ◊كومي ‘ غرب أŸوصسل

هجوم إرهابي على قاعدة عسسكرية قرب حدود بوركينا فاسسو

مقتل  11عسسكريا ماليا وإأصسابة  5آأخرين بجروح

أإع- - -ل- - -نت وزإرة إل- - -دف - -اع إŸال - -ي - -ة ،أإمسس
إ’ثن ،Úعن مقتل  11عسسكريا ،وإصسابة 5
آإخ- -ري- -ن ب- -ج- -روح ‘ ه- -ج- -وم ع- -ل- -ى ق -اع -دة
ب -ول -ي -ك -يسس -ي إل -عسس -ك -ري-ة ق-رب إ◊دود م-ع
بوركينا فاسسو .نقلت مصسادر إعÓمية عن
إلوزإرة أإن «مروحيات تابعة لعملية برخان
’سس -ن -ادن -ا ‘ ،صس -د
ح- -طت ‘ ب- -ول- -ي- -ك- -يسس- -ي إ
مهاجم Úينتمون ÷ماعة إرهابية يقودها
إب-رإه-ي-م دي-ك-و» .ق-ام ه-ذإ إل-ت-ن-ظ-ي-م إلسس-ن-ة
إŸاضس-ي-ة ب-ع-دة إع-ت-دإءإت إره-اب-ي-ة ،أإب-رزها
هجوم على إ÷يشس إلبوركينابي ،خلف 12
قتي.Ó
أأضس -افت أأن أأح-د أŸوأق-ع أل-عسس-ك-ري-ة أل-ت-اب-ع-ة
للجيشض تعرضست لهجوم شسنه إأرهابيون على أ◊دود
مع بوركينا فاسسو ،بدورنا أتصسلنا بالقيادة ألعسسكرية
‘ بوركينافاسسو وقد “كن حوأ‹  20جنديا ماليا
م -ن أل -ل -ج -وء إأ ¤ه -ذأ أل -ب -ل -د .ق -ال مصس -در أأم -ن-ي

بوركينابي« ،أسستقبلنا أأزيد من  14عسسكريا ماليا
دخلوأ أأرأضسينا ،عقب ألهجوم ألذي تعرضسوأ له ‘
قاعدة بوليسسكي».
ك-ان م-ه-اج-م-ون إأره-اب-ي-ون ق-د ه-اج-م-وأ قرية
بوليكيسسي ألوأقعة قرب حدود بوركينافاسسو ،وألتي
ت-ت-م-رك-ز ف-ي-ه-ا ق-وة ل-ل-ج-يشض أŸا‹ ،وق-ام-وأ ب-نهب
وإأحرأق كمية كبÒة من أŸعدأت ألعسسكرية.
أأكدت مصسادر من وزأرة ألدفاع أŸالية ،أأنها
أأرسسلت تعزيزأت عسسكرية ،إأ ¤موقع أ◊ادث من
أأجل تقييم أألضسرأر ألتي خلفها ألعتدأء أإلرهابي
وتشسديد أإلجرأءأت أألمنية باŸنطقة.
تلقى أ÷يشض أŸا‹ دعما من قبل قوأت عملية
برخان ألفرنسسية ،من خÓل إأرسسال مروحيات إأ¤
ع ÚأŸكان ،وقامت قوة برخان بـ  125طلعة جوية
خÓل  ،2016شسملت دول موريتانيا ،ألنيجر ،ما‹
وبوركينافاسسو.

ع Èألعا⁄
طرد سسف Òكوريا ألشسمالية
@ م-ال-يزيا :صس -رح رئ -يسض وزرأء م -ال -ي -زي -ا‚ ،يب ع -ب-د
ألرزأق ،بأان بÓده –مي «سسيادتها وكرأمتها» باتخاذها قرأر
طرد سسف Òكوريا ألشسمالية كانغ تشسول ومنحه مهلة  48سساعة
Ÿغادرة ألبÓد.

ﬁادثات حول أ◊ج
@ ط-هرإنŒ :رى إأي---رأن ﬁادث--ات م--ع مسس--ؤوولÚ
سسعودي◊ Úل أŸشسكÓت ألتي تعرقل إأيفاد أ◊جاج
لدأء فريضسة أ◊ج ،وفقا Ÿا ذكرت وكالة
ليرأني Úأ
أ إ

بغدإد تع Èعن إرتياحها
لقرإر ترإمب إسستثناء
موإطنيها من حظر إلسسفر

أأع- -ربت وزأرة أÿارج- -ي -ة أل -ع -رأق -ي -ة ،أأمسض
أإلثن ،Úعن أرتياحها للقرأر ألتنفيذي ألصسادر
عن ألرئيسض أألمريكي دونالد ترأمب ألذي نصض
ع -ل -ى أسس -ت -ث -ن -اء أل -ع -رأق -ي Úم -ن ح -ظ-ر ألسس-ف-ر
ل -ل-ولي-ات أŸت-ح-دة أل-ذي ك-ان ق-د ف-رضس-ه ع-ل-ى
رعايا سسبع دول مسسلمة ،معتÈة ألقرأر «خطوة
هامة تعزز ألتحالف ضسد أإلرهاب».
ق- -ال أŸت- -ح- -دث ب -اسس -م وزأرة أÿارج -ي -ة
ألعرأقية أأحمد جمال ‘ ،تصسريح صسحفي ،إأن
أل- -ق -رأر أألم -ري -ك -ي «خ -ط -وة ه -ام -ة ‘ ألŒاه
ألصسحيح ألذي يعزز ألتحالف ألسسÎأتيجي بÚ
بغدأد ووأشسنطن» ‘ ألعديد من أÛالت و‘
مقدمتها ﬁاربة أإلرهاب .كان ألبيت أألبيضض
قد أأعلن أأن ألرئيسض أألمريكي وقع أأمرأ تنفيذيا
جديدأ بشسأان حظر ألسسفر للوليات أŸتحدة
يسستمر Ÿدة  90يوما يسستثني ألعرأق ،وذلك بعد
ﬁاولته أألو ¤ألتي أأثارت ألبلبلة وتصسدى لها
ألقضساء أألمريكي .مشسÒأ إأ ¤أأن هذأ أألمر لن
يؤوثر على حاملي أإلقامة ألدأئمة ‘ ألوليات
أŸتحدة أألمريكية.
ع -ل -ى ألصس -ع -ي -د ألم -ن -ي ،ب -اشس -رت أل -ق-وأت
أل- -ع- -رأق- -ي- -ة ،أأمسض ،أل- -ت- -ق- -دم ب- -اŒاه أÛم- -ع
أ◊كومي ألذي يقع –ت سسيطرة تنظيم ألدولة
ألسسÓمية ألرهابي ‘ ،إأطار ألعملية ألعسسكرية
ألتي تنفذها لسستعادة أ÷انب ألغربي Ÿدينة
أŸوصسل.
قال أŸقدم عبد ألم ÒأÙمدأوي مدير
أعÓم قوأت ألرد ألسسريع ألتابعة لوزأرة ألدأخلية
«قوأتنا تتقدم ‘ منطقة ألدوأسسة وألدندأن من
أأجل –رير أŸبا Êأ◊كومية و تأام Úطريق
للعوأئل من أأجل خروجهم».
ب- -ع -د ألسس -ي -ط -رة ع -ل -ى شس -رق أŸوصس -ل ‘
جانفي ،أنطلقت ألعمليات ألعسسكرية لسستعادة
أ÷انب ألغربي للمدينة ‘  19فيفري ،لكنها
تباطأات لعدة أأيام بسسبب سسوء ألحوأل أ÷وية،
قبل أأن تسستأانف أألحد.
نزح أأك Ìمن  45أألف شسخصض منذ أندلع
أŸعارك ‘ هذأ أ÷انب من أŸدينة ،بحسسب
م-ن-ظ-م-ة أل-ه-ج-رة أل-ع-اŸي-ة .ت-ع-د ألسسيطرة على
موقع أ÷سسر خطوة مهمة لنصسب جسسر عائم
فوق ألنهر يتيح ألتوأصسل مع أ÷انب ألشسرقي
بهدف زيادة ألضسغوط وأإلسسرأع باسستعادة كامل
أŸدينة.

لول.
ليرأنية ،أأمسض أ أ
أأنباء (تسسنيم) أ إ

فتح مع Èرفح
@ إلقاهرة :فتحت ألسسلطات أŸصسرية ،أأمسض ،مع Èرفح
ألÈي أ◊دودي مع قطاع غزة للسسفر ‘ ألŒاه Úوذلك
ل-ل-م-رة أل-ث-ال-ث-ة ،م-ن-ذ م-ط-ل-ع أل-ع-ام أ÷اري ،وسس-يسس-ت-م-ر عمل
أŸعŸ ،Èدة ثÓثة أأيام متتالية.

مقتل  7حوثيÚ
@ صسنعاء :لقي  7حوثي Úمصسرعهم وأأصسيب  20آأخرون
ج -رأء غ -ارأت ج -وي -ة شس-ن-ت-ه-ا ق-وأت أل-ت-ح-ال-ف أل-ع-رب-ي ع-ل-ى
م -وأق-ع-ه-م ‘ ع-دة م-ن-اط-ق Ãح-اف-ظ-ة ت-ع-ز ،حسس-ب-م-ا ذك-رت
مصسادر ،أأمسض.

ألعدد
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جوبي يرفضض ألÎشّسح بدل عن فيون للرئاسسيات ألفرنسسية
هولند يحّذر من إأمكانية فوز لوبان

’سس-ب-ق
أإع -ل -ن رئ -يسس إل-وزرإء إل-ف-رنسس-ي إ أ
آإ’ن جوبي ‘ مؤو“ر صسحفي ،أإمسس إ’ثن،Ú
أإنه «لن يكون مرشسحا لÓنتخابات إلرئاسسية
إلفرنسسية» كممثل لليم Úوإلوسسط بد’ من
ف -رإنسس -وإ ف -ي -ون إÓŸح -ق قضس -ائ -ي-ا ‘ قضس-ي-ة
وظائف وهمية “سس أإفرإدإ من عائلته».
صسرح رئيسض ألوزرأء ألفرنسسي أألسسبق ألديغو‹
آألن جوبي ‘ مؤو“ر صسحفي ‘ مدينة بوردو،
أأمسض ألثن ،Úأأنه لن يÎشسح لÓنتخابات ألفرنسسية
باسسم أليم Úوألوسسط بدل من أŸرشسح أ◊ا‹
فرأنسسوأ فيون رغم كل ألدعوأت ألتي وصسلته من
أأنصسار أليم .Úقال جوبي «أأؤوكد مرة أأخرى وبشسكل
نهائي أأ Êلن أأكون مرشسحا لرئاسسة أ÷مهورية»،
مضسيفا أأنه أأصسبح من ألصسعب أآلن من أأي وقت
مضسى توحيد حزب أ÷مهوري ÚأÙافظ ألذي
ينتمي له.
أأخ -ذ ج -وب -ي ع-ل-ى أل-ي-م Úأل-ف-رنسس-ي صس-ع-وب-ة
أل- -وضس- -ع أ◊ا‹ ق- -ب -ل  47ي-وم-ا م-ن ألسس-ت-ح-ق-اق
ألرئاسسي ،وأألقى باŸسسؤوولية ضسمنيا على فرأنسسوأ
فيون أÓŸحق قضسائيا ‘ قضسية توظيف وهمي
لزوجته وأأولده على مدى سسنوأت .قال جوبي إأن
أسس -ت -م -رأر ف -رأنسس -وأ ف -ي -ون ‘ ألسس -ب -اق أل-رئ-اسس-ي
«ودع -وأه ب -ال -ت -ع -رضض Ÿؤوأم-رة ولغ-ت-ي-ال سس-ي-اسس-ي
سسيؤودي إأ ¤طريق مسسدود» وهاجم جوبي ألتجمع
ألذي أأقامه ،ألحد ،فرأنسسوأ فيون وحضسره بضسعة
آألف من أأنصساره ،وقال إأن «هذأ أŸسسلك يؤودي
بفيون وأأنصساره إأ ¤ألتطرف».
علل جوبيه رفضسه ألÎشسح وإأنقاذ أليم Úبأان
ألفرنسسي Úيتوقون إأ ¤إأحدأث تغي ‘ Òألطبقة
ألسس -ي -اسس -ي -ة وأأن -ه «ل ي -جسس -د آأم-ال أل-ف-رنسس-ي‘ Ú
إأح -دأث ه -ذأ أل -ت -غ -ي »Òوأأن أل -وقت ق-د ف-ات-ه ل-ك-ن
فرنسسا ل يزأل أأمامها ألكث Òمن ألوقت «فالبÓد
“ر بأازمة ثقة ولكنها سستكون قادرة على أÿروج
منها» ،و‘ نهاية حديثه ،أأكد جوبي على أسستعدأده
ل -ل -ح-وأر م-ع ك-ب-ار شس-خصس-ي-ات أل-ي-م Úم-ث-ل ن-ي-ك-ول
سساركوزي وحتى مع فرأنسسوأ فيون.
يذكر أأن آألن جوبي ألسسياسسي أıضسرم خسسر
‘ ن - -وف- -م ÈأŸاضس- -ي أأم- -ام ف- -رأنسس- -وأ ف- -ي- -ون ‘
ألن-ت-خ-اب-ات أل-ت-م-ه-ي-دي-ة ل-ل-ي-م Úوأل-وسسط لختيار
م -رشس -ح-ه-م-ا ‘ ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة ،وه-ذأ م-ا
يعطيه ألشسرعية ،أليوم ،أأمام أأنصسار أليم Úألخذ
زم -ام أŸب -ادرة وألÎشس -ح ب -دل م -ن ف -ي-ون .وŒرى
أل -دورة أألو ¤م -ن ألن -ت -خ -اب-ات أل-ف-رنسس-ي-ة ‘ 23
أأف -ري -ل وأل-ث-ان-ي-ة ‘  7م -اي .ه -ذأ وط -لب م-ؤوي-دو
سساركوزي ‘ أ◊زب أليميني من فيون أن يختار
بدي Óعنه لسسباق ألرئاسسة.

حظوظ أليم ÚتÎأجع
نشسرت صسحيفة «لوفيغارو» ،أأمسض ،أسستطÓعا
للرأأي أأظهر أأنه ‘ حال ترشسيح جوبي فإانه سسيحل
ثانيا ‘ ألدور أألول من أنتخابات ألرئاسسة بنسسبة
 % 24.5م- -ن أألصس- -وأت ب- -ع- -د م- -رشس -ح -ة أل -ي -مÚ
أŸتطرف مارين لوبان ( %27من أألصسوأت) ،إأل أأنه
سسيهزمها ‘ ألدور ألثا.Ê
أأما ‘ حال أسستمر فيون مرشسحا فسسيحل ثالثا
ب -نسس-ب-ة  %17م- -ن أألصس- -وأت ب- -ع- -د م- -اري- -ن ل -وب -ان
وأŸرشس- -ح أŸسس- -ت- -ق- -ل إأÁان- -وي- -ل م- -اك -رون ،وف -ق

ألسستطÓع.
‘ أŸقابلة ألتي أأجرتها معه قناة «فرأنسض »2
ألفرنسسية ألعامة أأعلن فيون أأنه ل أأحد سسيمنعه من
خوضض ألنتخابات ،وأأكد أأنه لن ينسسحب من سسباق
أل -رئ -اسس -ة ،ل -ك -ن -ه ع -اد وأأك -د أأن -ه م-ن-ف-ت-ح ع-ل-ى أأي
مناقشسات ،وأأوضسح أأنه سسيشسكل فريقا خÓل أأليام
أŸقبلة لتوحيد ما وصسفها بعائلته ألسسياسسية.
دعا فيون أأنصساره ‘ كلمة أألقاها ،أأمسض ،أأمام
عشسرأت أآللف ‘ سساحة تروكاديرو ‘ باريسض إأ¤
ع -دم ألسس -تسس Ó-م Ÿا وصس -ف -ه -ا ب -ح -م -ل-ة أل-تشس-هÒ
ألسسياسسية ألتي تسستهدفه ،وقال إأن ترشسيحه ل يزأل
يحظى بدعم أأغلبية ناخبي أليم Úوألوسسط.

أتهام روسسيا بالتأاث Òعلى ألرأي ألعام
‘ خضس -م ه -ذه أل -ت -ج -اذب -ات ،أت -ه -م أل-رئ-يسض
ألفرنسسي فرأنسسوأ هولند روسسيا بالسسعي «للتأاثÒ
على ألرأأي ألعام» مسستخدمة وسسائل تعود للعهد
ألسس-وف-ي-ات-ي ب-حسسب ق-ول-ه ‘ ،م-ق-اب-ل-ة م-ع صس-حف
أأوروبية صسدرت ،أأمسض ألثن.Ú
قال هولند «إأن روسسيا تسستخدم كل ألوسسائل
ل -ل -ت -أاث Òع-ل-ى أل-رأأي أل-ع-ام» ،مضس-ي-ف-ا «ح-ت-ى ل-و أأن
أإلي -دي -ول -وج -ي -ا  ⁄ت -ع -د ه-ي ذأت-ه-ا ،ك-م-ا ‘ ع-ه-د
أل–اد ألسس -وف -ي -ات -ي ،أإل أأن أل -وسس -ائ -ل ه-ي ذأت-ه-ا
أأحيانا ،مع إأضسافة ألتكنولوجيا إأليها».
أŸق- -اب -ل -ة أأج -رت -ه -ا م -ع -ه صس -ح -ف «ل -وم -ون -د»
و»سس- -ودوي- -تشس- -ه تسس- -اي- -ت -ون -غ» و»ل سس -ت -ام -ب -ا» و»ل
فانغوأرديا» و»ذي غارديان» و»غازينا فيبورشسكا»
ق -ب -ل ق -م -ة أأوروب -ي -ة مصس-غ-رة ج-م-عت ،أأمسض ،ق-ادة
ف -رنسس -ا وأأŸان-ي-ا وإأسس-ب-ان-ي-ا وإأي-ط-ال-ي-ا ‘ ف-رسس-اي،
وأأوضسح فيها هولند «دعونا ل نبالغ ‘ شسيء ،لكن
لنكن متيقظ.»Ú
كان ألرئيسض حث أألربعاء على «تعبئة كل
وسس -ائ-ل أل-دول-ة ألضس-روري-ة» ل-ل-تصس-دي ل-ل-ت-ه-دي-دأت
أإلل-كÎون-ي-ة أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-ا ألن-ت-خ-ابات ألرئاسسية
ألفرنسسية.

–ذير من إأمكانية فوز لوبان
حذر ألرئيسض ألفرنسسي فرنسسوأ هولند ،أمسض،
من أأن «ألتهديد» أŸتمثل بفوز مرشسحة أليمÚ
أŸتطرف مارين لوبان ‘ ألنتخابات ألرئاسسية
وأرد إأل أأنه تعهد بالقيام بكل ما هو باسستطاعته
Ÿنع حدوث ذلك.
ترجح أسستطÓعات ألرأأي تصسدر زعيمة أ÷بهة
ألوطنية لوبان ‘ ألدورة أألو ¤من ألنتخابات
ألفرنسسية ،إأل أأنها تسستبعد فوزها ‘ أ÷ولة ألثانية
أأمام ألوسسطي أÁانويل ماكرون أŸشسجع لقطاع
ألعمال أأو أÙافظ فرنسسوأ فيون.
ح -ذر ﬁل -ل -ون م -ن صس -ع -وب -ة أل -ت -ن -ب -ؤو ب -ن -ت -ائ-ج
ألنتخابات وسسط ألضسطرأبات ألتي تعا Êمنها
حملة فيون.
أأكد هولند بأان فرنسسا «تعي بأان ألنتخابات
ألقادمة لن –دد مصس Òبلدنا فحسسب ،بل مسستقبل
أŸشسروع أألوروبي برمته» .تعهدت لوبان بالتخلي
عن أليورو كعملة لفرنسسا ‘ حال أنتخبت وبطرح
أسس - -ت - -ف- -ت- -اء بشس- -أان عضس- -وي- -ة بÓ- -ده- -ا ‘ أل–اد
ألوروبي.

يركز على تثبيت وقف إطÓق إلنار

أسستانا  3حول سسوريا أألسسبوع أŸقبل

أأع-ل-ن وزي-ر خ-ارج-ي-ة ك-ازأخسس-ت-ان أأن أج-ت-م-اعا
جديدأ حول سسوريا سسيعقد ‘ ألعاصسمة أأسستانا،
يومي 14و 15من ألشسهر أ◊ا‹ ،ويفÎضض أأن يركز
على قضسايا فنية تشسمل وقف إأطÓق ألنار ألسساري،
منذ أأك Ìمن شسهرين.
يأاتي أإلعÓن عن هذأ ألجتماع -وهو ألثالث
هذأ ألعام -بعد يوم Úمن أنتهاء أ÷ولة ألرأبعة من
م-ف-اوضس-ات ج-ن-ي-ف ب-رع-اي-ة أأل· أŸت-ح-دة ،أل-ت-ي
أن -ت -هت ب -وضس-ع ج-دول أأع-م-ال يشس-م-ل أأرب-ع قضس-اي-ا
رئ - -يسس - -ي- -ة ‘ ،م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا أ◊ك- -م وأل- -دسس- -ت- -ور
وألنتخابات.
وأأعلن أŸبعوث ألدو‹ إأ ¤سسوريا سستفان دي
ميسستورأ خÓل جولة جنيف ألرأبعة ألتي أنتهت
أ÷معة أŸاضسي أأن ﬁادثات جديدة ‘ أأسستانا
سس-تسس-ب-ق أ÷ول-ة أÿامسس-ة م-ن م-ف-اوضس-ات ج-ن-ي-ف
أŸتوقع عقدها نهاية مارسض أ◊ا‹.

ي -ذك -ر أأن أج -ت -م -اع أأسس -ت-ان-ا أألول ع-ق-د أأوأخ-ر
جانفي أŸاضسي برعاية تركيا وروسسيا ‘ ،حÚ
عقد ألجتماع ألثا Êمنتصسف فيفري ،وأنضسمت
خÓله إأيرأن لرعاية أÙادثات ألتي ركزت على
آأل -ي-ات ت-ن-ف-ي-ذ وق-ف أت-ف-اق أل-ن-ار أل-ذي دخ-ل ح-ي-ز
ألتطبيق ‘ ألثÓث Úمن ديسسم ÈأŸاضسي.
م -ي-دأن-ي-ا ،ق-ط-عت ق-وأت سس-وري-ا أل-دÁق-رأط-ي-ة
(–الف فصسائل عربية وكردية) بدعم من ألتحالف
أل -دو‹ ب -ق -ي -ادة وأشس -ن -ط -ن ،أأمسض ألث -ن ،Úط-ري-ق
أإلم -دأد أل -رئ -يسس -ي ل -ت -ن -ظ -ي -م م -ا ي-ع-رف ب-ال-دول-ة
ألسسÓ- -م- -ي -ة (دأعشض) أإلره -اب -ي ب Úأل -رق -ة أأب -رز
معاقله ‘ سسوريا ودير
ألزور شسرقا .ويسسيطر تنظيم (دأعشض) ألرهابي
ع- -ل -ى ك -ام -ل ﬁاف -ظ -ة دي -ر أل -زور أ◊دودي -ة م -ع
ألعرأق ،باسستثناء جزء من مدينة دير ألزور ،مركز
أÙافظة ،وأŸطار ألعسسكري بالقرب منها.

عملية عسسكرية وأسسعة

سسقوط صسوأريخ باليسستية باليابان

@ أإنقرة :أأطلق أ÷يشض ألÎكي عملية عسسكرية وأسسعة ‘
فضساء ليجه بولية ديار بكر ،جنوب شسرقي ألبÓد ،ضسد
منظمة حزب ألعمال ألكردسستا« Êبي كا كا» ،ألتي تصسنفها
تركيا على أأنها «إأرهابية».

@ بيونغ يونغ :أأطلقت كوريا ألشسمالية أأربعة صسوأريخ،
صسباح أأمسض ،سسقط ثÓثة منها ‘ أŸنطقة ألقتصسادية
أÿاصس -ة ل-ل-ي-اب-ان ،وف-ق-ا م-ا أأع-ل-ن رئ-يسض أل-وزرأء أل-ي-اب-اÊ
شسينزو آأبي.

أغتيال مدون فسسلطيني

وفاة  110أشسخاصض

@ رإم إلله :أغتالت قوأت إأسسرأئيلية خاصسة وسسط مدينة
رأم ألله ألناشسط أ÷ماهÒي وأŸدون ألفلسسطيني ،باسسل
أألعرج ،وذلك بعد مÓحقة أسستمرت نحو عام ،ودأهمت ‘
وقت متأاخر ،أألحد ،شسقة سسكنية كان يختبئ فيها أألعرج،
حيث قامت بإاعدأمه دأخل شسقته.

@ مقديشسو :أأعلن رئيسض ألوزرأء ألصسوما‹ عن وفاة نحو
 110أأشس -خ-اصض ن-ت-ي-ج-ة أÛاع-ة وأ÷ف-اف أل-ل-ت-ان تضس-رب-ان
أل -ب Ó-د .وك -انت ألصس -وم -ال ق -د أأع -ل-نت ن-ه-اي-ة ف-ي-ف-ري ح-ال-ة
«أل -ك -ارث -ة أل-وط-ن-ي-ة» بسس-بب أ÷ف-اف أل-ذي ب-ات ي-ه-دد ح-ي-اة
حوأ‹  3مÓي Úشسخصض.
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اŸرأاة ‘ اÛالسس اÙلية اŸنتخبة

إإضضطÓع باŸسضؤؤولية كاملة
وحضضؤر ق ـ ـ ـ ـؤي ‘ إŸيـ ـدإن

كلمة العدد

إلتحصض ÚإلقانؤÊ
وفرضض للذإت
جمال أاوكيلي
اŸرأاة ا÷زائرية حاضضرة اليوم إا ¤جانب أاخيها الرجل
لمنية والقتصضادية
‘ كافة اŸؤوسضسضات ،السضياسضية وا أ
والج -ت-م-اع-ي-ة ،ت-ؤودي اŸه-ام اıول-ة ل-ه-ا وال-وظ-ائ-ف
اŸسضندة لها خدمة للوطن ومسضاهمة منها ‘ إاعطاء

إاضضافة بارزة لشضتى القطاعات هنا وهناك.
‘ هذا اليوم العاŸي للمرأاة ،يجدر بنا معرفة مكانتها
لك Ìإادراكا
‘ اÛالسس الشضعبية البلدية ،اŸقياسس ا أ
Ÿدى وجودها ‘ النشضاطات اÙلية هذا من جهة،
لرادات اŸتوفرة
ومن جهة أاخرى الوقوف على تلك ا إ
لح -زاب ‘ ال -دف -ع ب -ه -ذا ال-ع-نصض-ر إا¤
ل -دى ق -ي -ادات ا أ
لو ¤لÓطÓع على الواقع وكيفية اŸشضاركة
اŸراكز ا أ
لمر صضعبا ،خÓفا
‘ صضناعة القرار ،حتى وإان كان ا أ
Ÿا نتصضّوره نحن.
لحزاب
وهذه القناعة منبثقة إاÁان عميق Ÿسضؤوو‹ ا أ
ال -ذي -ن أاول -وا اه -ت -م -ام-ا خ-اصض-ا ل-دور اŸرأاة ‘ ا◊ي-اة
لنية
اليومية للمواطن من خÓل التكفل بانشضغالته ا آ
لخÒة التي فتحت اÛال
“اشضيا مع التشضريعات ا أ
لمسس
واسضعا أامام دخول اŸرأاة فضضاءات كانت إا ¤ا أ
صضعبة اŸنال عليها.
لف -ك -ار ال -ب ّ-ن -اءة
وب- -إام -ك -ان -ه -ا أان ت -ق -دم اŸزي -د م -ن ا أ
لقÎاحات اŸثمرة كي ترتقي باÛالت اŸشضرفة
وا إ

ع -ل -ي -ه-ا إا ¤اŸسض-ت-وى اŸط-ل-وب ،والسض-ق-ف اŸرغ-وب،
خاصضة وأان العمل ‘ النطاق اÙلي هو عمل ميداÊ
لمر كذلك.
بعيدا عما هو مكتبي ـ أاي إاداري ـ ليسس ا أ
إاختيار الولوج إا ¤اÛالسس الشضعبية اŸنتخبة إا‰ا هو
ق -ن -اع -ة راسض-خ-ة م-رت-ب-ط-ة ارت-ب-اط-ا وث-ي-ق-ا ب-ال-تضض-ح-ي-ة
كمفهومها اŸتعلق با÷هد ،أاما غ Òهذا فهو أامر عادي
لخرى.
كباقي اŸهن ا أ
لطار القانو Êلتسضي Òالشضؤوون اÙلية،
لذلك ،فإان ا إ
لدبيات ،اŸعتاد عليها ‘ اÿطاب اŸسضتعمل إا‰ا
وا أ
يتحدث عن اŸسضؤوولية ،الواجب التحلي بها ‘ مثل
هذه اŸواقع ا◊ ّسضاسضة والشضائكة ‘ آان واحد ،ل تتعلق
أابدا بغياب عهدة كاملة لـ  ٥سضنوات ‘ مكتب مغلق ما
ب ٤ Úجدران ،هذا ما لحظناه عندما زرنا منتخبات
‘ بلديات ولية ا÷زائر ،أافدننا Ãعلومات مفادها
انعدام التواصضل أاحيانا مع رئيسس البلدية‡ ،ا يجعلهن
لسضباب عديدة.
‘ عزلة تامة أاحيانا وهذا أ
وع -ل -ي-ه ،ف-إان وق-ف-ة ه-ذا ال-ي-وم ،ل-يسس ل-ت-ع-داد وإاحصض-اء

وجود هذه اŸرأاة ‘ ،الهياكل وإا‰ا السضعي من أاجل
لعمال اÙلية،
تقييم أادائها على أاك Ìمن مسضتوى ‘ ا أ
لبراز كفاءاتها ‘ اŸيدان ،ول يتأاتى هذا إال
خاصضة إ
بفرضس نفسضها بالعمل ل غ.Ò
ال -ن -ق -اشس ا◊ي -وي ال -ي -وم يسض -ت -دع -ي أان ي-ك-ون ع-ل-ى ه-ذا
ا÷انب ،أاي Œاوز م - - -رح- - -ل- - -ة –صض ÚاŸرأاة ب- - -األدوات
القانونية الفعالة ،باŒاه اسضتخÓصس هذا الهتمام ‘
النتائج اŸلموسضة وكذلك تدعيم هذا اŸسضعى ميدانيا،
ب- -إازال -ة ت -لك ال -ذه -ن -ي -ات اŸث -ب -ط -ة ل -ل -ع -زائ -م واإلرادات
اŸتعشضعشضة لدى البعضس.
وب -ه-ذا ن-ك-ون ق-د ان-ت-ق-ل-ن-ا م-ن م-رح-ل-ة إاع-داد األرضض-ي-ات
التشضريعية إا ¤اŸقاربات النوعية ،وهذا النتقاد الذاتي
ضض -روري ل م -ف -ر م -ن -ه ،ح -ت -ى ن -ع -رف أاي-ن ن-ح-ن ‘ ه-ذه
ا◊رك-ي-ة اŸت-وج-ه-ة لÎق-ي-ة اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة وت-ق-ي-ي-م-ه-ا
بإامعان وحكمة وتعقل حتى تعزز أاك Ìفأاك ‘ ÌاŸسضتقبل
ونكون قد وصضلنا إا‰ ¤وذج جزائري خاصس ‘ مقام
اŸقاييسس اŸعمول بها دوليا.
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اŸرأاة ‘ اÛالسس اÙلية اŸنتخبة

إاضسطÓع باŸسسؤوولية كاملة وحضسور قوي ‘ اŸيدان

إاششراك العنصشر النسشوي ‘ القرار والتنسشيق يزيده دعما
مندوبة البلدية لفوكة البحرية «نادية بودربالة» لـ«الششعب»:

اŸرأاة اŸنتخبة أاثبتت جدارتها
‘ اŸيدان وأاصسبحت عنصسرا مؤوثرا

الدكتورة سشمÒة فا— رئيسشة ÷نة الشّشؤوون ا’جتماعية،
الّثقافية والّرياضشية باÛلسس الشّشعبي الو’ئي

اŸنتخبة باÛلسس الشّشعبي الو’ئي لع Úالدفلى

أاخلقة اŸمارسسة السسياسسية
رهان لرفع التحديات و–قيق الثّقة

«حان الوقت لبحث النّوعية
والكفاءة ‘ الكوطة النّسسوية»

ن اŸرأاة اŸنتخبة بو’ية
أاّكدت اŸندوبة البلدية Ÿلحقة فوكة البحرية نادية بودربالة بأا ّ
تيبازة كسشبت الرهان من خÓل العهدة ا◊الية للمجالسس البلدية واÛلسس الو’ئي‡ ،ا أاّهلها
اعتÈت الدكتورة سشمÒة فا— عضشو باÛلسس الششعبي الو’ئي لسشيدي بلعباسس ورئيسشة ÷نة
’ن تÎك بصشمتها واضشحة على دواليب التنمية اÙلية ناهيك عن ك Èرغبتها ا÷اﬁة ‘
أ
’جتماعية ،الثقافة والششباب والرياضشة أان الكوطة النسشوية التي جاءت بقرار رئيسس
الششؤوون ا إ
الÎشّشح Ÿناصشب أاك Ìششأانا و“ثي.Ó
ا÷مهورية القاضشي بÎقية ا◊قوق السشياسشية للمرأاة عززت من التمثيل النسشوي داخل اÛالسس
تيبازة :عÓء ملزي
لدن اŸسسؤؤول ⁄ Úتعد قائمة اليؤم عقب إاقرار اأيضسا إا ¤أانّ Œربتها اŸتؤاضسعة باÛلسس البلدي
اŸنتخبة ،لتدخل اŸرأاة بعدها مرحلة جديدة –اول من خÓلها تثبيت هذه اŸكتسشبات بالبحث
فخامة رئيسس ا÷مهؤرية ◊قؤق اŸرأاة دسستؤريا ل -ف -ؤك -ة أاّه -ل -ه -ا ألن تّ Îشس -ح ل -ل -عضس-ؤي-ة ب-اÛلسس
عن النوعية ‘ التمثيل السشياسشي.
‘ ذات السسياق ،فقد أاشسارت اŸندوبة البلدية إال أاّن ذلك ل يعني بتاتا بأان اŸرأاة اŸنتخبة “ّر الؤلئي خلل العهدة القادمة وترغب ‘ التكّفل
أاّكدت الدكتؤرة فا— أاّن نظام الكؤطة اÛتمعية التي ل تزال –كم العقلية ع -م -ل م -ع اŸدراء اŸع -ن -ي ،Úت -ل -ت -ه-ا
ن -ادي -ة ب -ؤدرب -ال -ة م -ن ح -زب األرن-دي ‘ م-ع-رضس بفÎة شسهر العسسل على مدار عهدتها ألّنها كثÒا برئاسسة إاحدى اللجان اŸعتمدة به “اشسيا ونؤعية
وعلى الرغم من كؤنه “ييزا إال أانه اÙلية وتنفي نفيا مطلقا ‡ارسسة ج -لسس -ات ع -م -ل أاخ -رى م -ن اÛت-م-ع
ت-ق-ي-ي-م-ه-ا ألدائ-ه-ا خ-لل ال-ع-ه-دة ا◊ال-ي-ة إا ¤أاّنها ما تتضسايق حينما ل تتيح لها المكانات اŸؤفرة العلقات والقدرات اŸكتسسبة.
وعن رسسالتها للنسساء اللؤاتي ل يزلن “ي -ي -ز إاي -ج -اب -ي ألن -ه سس -م -ح ل -ل -م-رأاة اŸرأاة ل -لسس -ي -اسس -ة ،م -ؤؤك -دة ب -أان ول-ؤج اŸد Êوا÷معيات الناشسطة ‘ هذه
تفتخر Ãا قّدمته من خدمات لفائدة السساكنة والقائمة سسبل خدمة اŸؤاطن وفقا للحاجيات
‘ بداية الطريق قالت اŸندوبة البلدية لفؤكة ب- -ت- -ؤسس- -ي- -ع مشس -ارك -ت -ه -ا ‘ اÛالسس اŸرأاة لعا ⁄السسياسسة مرهؤن وبصسفة اÛالت للؤقؤف على الرأاي والرأاي
بالبلدية ليسس فقط على مسستؤى اŸلحقة الدارية اŸعّبر عنها.
وعن علقة اŸرأاة بالفعل النتخابي ال -ب -ح -ري -ة ب -أاّن -ه لب -د ع -ل -ى اŸراة م-ن اŸط-ال-ب-ة اŸن -ت -خ -ب -ة واإلسس -ت -ج -اب -ة ل -ل-ط-اق-ات ك -بÒة ب -أاخ -ل -ق -ة السس-ي-اسس-ة ألن ع-دي-د اآلخ -ر واإلسس -ت -م -اع إلنشس -غ -الت-ه-م ث-م
ال -ت -ي ت -ع-ت Èأاول م-ل-ح-ق-ة تسس-ت-ف-ي-د م-ن ال-ت-ؤصس-ي-ل
ب-الشس-ب-ك-ة اŸع-ل-ؤم-ات-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة اÿاصسة با◊الة قالت اŸندوبة البلدية Ÿلحقة فؤكة البحرية بأان ب-ح-ق-ؤق-ه-ا ‘ الّ Îشس-ح ك-ام-ل-ة وع-دم ان-ت-ظ-ار رأافة ال - -نسس- -ائ- -ي- -ة اŸؤج- -ؤدة ‘ اŸي- -دان ،اإلطارات النسسؤية “تنع عن ‡ارسسة الزيارات اŸيدانية التي شسملت كافة
ّ
اŸدنية وذلك منذ عام تقريبا وإاّنما Áتد نشساطها ب -عضس اŸن -اط -ق ال -ن -ائ -ي -ة ل ت -زال ت -ع-ت Èن-فسس-ه-ا الرجل بها ألن القانؤن Áنحها مزايا عديدة ،كما و“كينها من اŸشساركة ‘ بناء الدولة السس -ي -اسس-ة بسس-بب ان-ع-دام وج-ؤد إاط-ار دوائ -ر ال -ؤلي -ة وب -ل -دي -ات -ه-ا  52وفق
ّ
ّ
ا ¤عمق ا◊ياة اليؤمية للمؤاطن ،لسسيما ما تعّلق ﬁافظة ول تتيح للمرأاة الفصساح عن قدراتها أاّنه على األحزاب الفعلة فتح األبؤاب واسسعة أامام ع- -ن ط- -ري -ق إاع -ط -ائ -ه -ا حصس -ت -ه -ا ‘ أاخ -لق -ي يشس -ج -ع -ه -ا ع -ل-ى ول-ؤج ه-ذا برنامج مسسطر ،وهي الزيارات التي
منه برفع القمامة من األحياء وتؤزيع قفة رمضسان الكامنة وŒد الطبقة السسياسسية بذلك صسعؤبات ال -ع -نصس -ر ال -نسس -ؤي إلث-ب-ات ق-درات-ه وف-اع-ل-ي-ت-ه ‘ اŸؤؤسسسسات اŸنتخبة لكن الؤقت حان العا.⁄
سس-م-حت ل-ه-ا ب-ال-ؤق-ؤف ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
وه -ي ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ي ي-ت-ه-رب م-ن-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن جمة إلدراج ‡ثلت لهذا العنصسر بقؤائم الÎشّسح اŸي- - -دان إال أان ‘ ك - -ل ا◊الت ف - -إان الق - -ت - -داء  -حسس -ب -ه -ا  -ل -ل -ب -حث ع -ن ال -ن -ؤع-ي-ة ه- -ذا ور ّك- -زت أايضس -ا ع -ل -ى ال -ت -ك -ؤي -ن اŸشس-اك-ل وال-ن-ق-ائصس اŸسس-ج-ل-ة ع-ل-ى
ّ
ّ
ّ
اŸسسئؤل ÚاÙلي Úألسسبا ّب لها علقة وطيدة ال ّ أاّنه بالرغم من ذلك فإان العنصسر النسسؤي يبقى باŸنتخبات السسابقات يبقى حتمية ل مفر ول وال-ك-ف-اءة ‘ ال-ت-م-ث-ي-ل ال-نسسؤي مؤؤكدة السسياسسي باعتباره أاهم اÙاور لصسنع مسستؤى القطاعات اŸذكؤرة ،ومن ”
ّ
أان النؤعية حاليا غ Òمرضسية بجل إامرأاة قيادية قادرة على مشساركة رأايها اÿروج بتؤصسيات إانطلقا من العمل
بصسعؤبة إاقناع اŸؤاطن ÚبÎتيب اŸسستفيدين وفق ‘ كلّ ا◊الت ﬁركا رئيسسيا للفعل النتخابي م -ن -اصس م-ن-ه-ا وت-ت-م-ن-ى ﬁدث-ت-ن-ا ل-ؤ أاّن اÛالسس
أاحقيتهم ‘ السستفادة من القفة ،وما زاد ‡ثلة باعتباره األك Ìإاقبال على صسناديق القÎاع عند اŸنتخبة للعهدة القادمة تفرز إامرأاة على رأاسس اÛالسس اŸن- -ت- -خ- -ب -ة ب -ح -ك -م ف -ت -ؤة ك -م -ن -ت-خ-ب-ة ومسس-اه-م-ت-ه-ا ‘ صس-ن-اع-ة اŸيدا.Ê
الشسعب إافتخارا كؤنها تعيشس أاول Œربة “ثيلية كل مؤعد انتخابي ،كما أاّكدت ﬁدثتنا أايضسا على احدها بإاقليم ولية تيبازة التي خطت بها النسساء التجربة وعزوف النسساء ذوات الكفاءة ال-ق-رار ،ف-ال-ق-درات ال-ذات-ي-ة وال-ك-فاءة و‘ هذا الصسدد ،تقؤل الدكتؤرة فا—:
ّ
لها على مسستؤى اÛلسس البلد ّي إال أان ذلك  ⁄تسسجيلها لرغبة جاﬁة للÎشّسح للعنصسر النسسؤي اŸن-ت-خ-ب-ات خ-ط-ؤات ع-م-لق-ة ‘ ›ال ال-ت-م-ثيل عن ‡ارسسة السسياسسية ،وقد أارجعت ضسرورية لكنها غ Òكافية للممارسسة «ق-مت ب-ت-ق-د Ëم-ل-ف-ات ع-ل-ى مسس-تؤى
ّ
Áنعها من –مل أاصسعب اŸسسؤؤوليات التي يقرها ‘ مناطق أاخرى من الؤلية ،لسسيما حينما يتعّلق ع-ل-ى مسس-ت-ؤى اÛالسس م-ؤج-ه-ة شس-ك-ره-ا ال-عميق هذا العزوف إا ¤تخؤف اŸرأاة من السسياسسية .وهنا  -تضسيف اŸتحدثة  -دورات اÛلسس ع - -ل - -ى غ- -رار م- -ل- -ف
ّ
ّ
القانؤن السسار ّي اŸفعؤل وقد ل يطيق الرجال األمر بالتشسريعيات وقد تكؤن اŸرحلة القادمة ÷م-ي-ع اŸن-ت-خ-ب-ات ال-ل-ؤات-ي شس-رف-ن ال-ؤلي-ة طيلة م -ب -دأا اإلح -ت-ك-ار والسس-ط-ؤة ال-ذك-ؤري-ة يكمن دور األحزاب ،هذه األخÒة التي شسامل حؤل قطاع الشسبيبة والرياضسة
أاحيانا –مل اŸسسئؤليات اŸنؤطة بالنسساء ،أاما ج -دي -رة ب -إاث -ب-ات ال-ؤج-ؤد ال-نسس-ؤي ال-ف-اع-ل داخ-ل ال -ع -ه -دة ا◊ال -ي-ة وط-ال-بت إاي-اهّ-ن ب-اق-ح-ام اŸرأاة ع- - -ل- - -ى اŸق- - -اع - -د داخ - -ل اÛالسس كّرسست للّرداءة وهّمشست دور التكؤين يضس- -م رؤوي- -ا ت -ق -ي -ي -م -ي -ة شس -ام -ل -ة ع -ن
ّ
ّ
اŸن - -ت - -خ- -ب- -ة ،فضس- -ل ع- -ن األع- -راف السسياسسي ‘ صسنع مناضسلت قادرات اŸلعب الرياضسية البلدية ،اŸلعب
ع -ن ا÷دي -د ال -ذي ت -راه ن -ادي -ة ب -ؤدرب -ال -ة ‡ي-زا ﬂت-ل-ف اÛالسس اŸن-ت-خ-ب-ة ،وأاشس-ارت ﬁدث-ت-ن-ا الريفية ‘ العملية النتخابية مسستقبل.
على تبؤأا مناصسب قيادية عليا بدءا ً من ا÷ؤاري- - - -ة ،اŸسس- - - -اب- - - -ح وأاح - - -ؤاضس
باŸرأاة اŸنتخبة من خلل العهدة ا◊الية فقد
ال- -ق- -اع- -دة ح- -ت- -ى ال- -ه- -رم ل- -ت- -ع- -زي- -ز السس -ب -اح -ة ،أام -ا اŸل-ف ال-ث-ا Êفشس-م-ل
أاشس -ارات إا ¤أاّن ال -ع -دي -د م -ن اŸن -ت-خ-ب-ات ح-ظÚ
م -ك -تسس -ب -ات -ه -ن وت -ؤج -ي -ه -ه-ن ل-ل-ح-ي-اة –ضسÒات مؤسسم اإلصسطياف وكيفية
Ãناصسب تنفيذية ذات أاهمية كبÒة و“كّنن من
السسياسسية السسليمة.
خلق إاسستثمار سسياحي فعال بالؤلية
إاث-ب-ات ج-دارت-ه-ن وأاح-ق-ي-ت-هّ-ن باŸنصسب اŸشسغؤل
ب -اإلع -ت -م -اد ع -ل -ى ك -اف -ة اإلم -ك -ان-ات
سسؤاء تعّلق األمر باÛالسس البلدية أاو اÛلسس
اŸتاحة حتى تلك اŸتعلقة بالسسياحة
ب
ال -ؤلئ -ي ال -ذي تشس -غ -ل ف -ي -ه ف -ئ -ة ال -نسس-اء م-نصس
ب- -نسس -ب -ة ع -ال -ي -ة ج -دا ‘
تؤؤّكد السسيدة حسسؤ ÊنارÁان عضسؤ اÛلسس انشسغالتهم للمسسؤؤول ÚاÙلÚ
الثقافية ،الروحية وغÒها .أاما اŸلف
ا
ه
ال -رئ -اسس -ة ل -ث-لث ÷ان ه-ام-ة ح-ظ-يت ت-ق-اري-ر
ق- -ط -اع -ات ه -ام -ة ع -ل -ى
الشس -ع -ب -ي ل -ب -ل -دي -ة ب -ات -ن -ة وم-ن-دوب م-ل-ح-ق-ة والؤلئي ،Úفهي تضسيف همزة
وع- -ن Œرب- -ت- -ه- -ا السس- -ي -اسس -ي -ة داخ -ل ال- -ث -الث ف -ك -ان ح -ؤل ق -ط -اع الشس -ؤؤون
‹
ا
الدورية برضسى جميع األطراف Ãا ‘ ذلك و
غ -رار الصس -ح -ة وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸؤظ - - -ف– ،Úق - - -ي- - -ق اŸرأاة ا÷زائ- - -ري- - -ة وصس- - -ل ب Úاإلدارة واŸؤاط- - -ن.
اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال- -ؤلئ- -ي ،أاك -دت اإلجتماعية وبالضسبط حؤل مؤؤسسسسات
الؤلية ،ويكمن ال ّسسر ‘ ذلك حسسب ﬁدثتنا ‘
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ال- -دك- -ت- -ؤرة ف -ا— أان -ه -ا ل -يسست ول -ي -دة ذوي اإلح -ت -ي -اج-ات اÿاصس-ة ،وك-ل م-ا
ك - -ؤن اŸرأاة ل Œام- -ل ول تسس- -اه- -م ‘ ت- -زي- -ي- -ف
ك - -م - -ا أاشس- -ارت السس- -ي- -دة
ب-ع-د تشس-ري-ف ال-رئ-يسس ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة لها وتعزيز رئيسس بلدية باتنة عبد الكرË
الصس -دف -ة ل -ك -ن -ه -ا ن -ت -اج لسس -ن-ؤات م-ن يتعلق بالتكفل بهذه الفئة الهشسة Ãا
خصس حاجيات اŸؤاطن على
ا◊قائق وإاّنما تشس ّ
حسس- -ؤ Êح- -رصس ال -دول -ة
مكانتها ‘ الدسستؤر ا÷ديد ،والذي شسّدد ماروك والؤا‹ ﬁمد سسلماÊ
ال -نضس -ال السس -ي -اسس-ي وال-ن-ق-اب-ي ،ح-يث ‘ ذلك اŸؤؤسسسس- - -ات ال - -ت - -ي ل ت - -زال
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حقيقتها ثمّ تنقلها
ال -دائ -م لÎق -ي -ة ا◊ق -ؤق
حسس -ب -ه -ا ع-ل-ى ضس-رورة –ق-ي-ق اŸسس-اواة ب ‘ Úتفهم طبيعة ودور اŸنتخب
ب - -دأات Œارب - -ه - -ا األو ¤ك- -عضس- -ؤة ‘ اŸغ-ل-ق-ة وت-لك ال-ت-ي ت-ع-ا Êال-ت-ه-ميشس
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اŸك- -تب ال -ؤلئ -ي وا÷ه -ؤي ل -ن -ق -اب -ة وغÒها».
والتشسريح على مصسراعيه ‡ا يزيد من فاعلية ثقة
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‡ارسس-ي الصس-ح-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة وعضس-ؤة وع- -ن اإل‚ازات ال- -ت- -ي سس- -اه -مت ‘
اŸؤاطن ‘ السسلطات األمر الذي يفتقده العديد
خ -لل ت -ؤسس -ي -ع ح -ظ -ؤظ
اŸرأاة ‘ اÛالسس اÙلية اŸنتخبة بؤلية األمام ،وكذا عصسرنة اÿدمات
باإل–اد الؤطني ل أ
لطباء ،لتنخرط ‘ حلؤلها على الصسعيد اÙلي ،ذكرت
من اŸسسؤؤول Úالرجال.
“ث - -ي - -ل- -ه- -ا ‘ اÛالسس
ب -ات -ن -ة وحضس -ؤره -ا ع-ل-ى أارضس ال-ؤاق-ع ،عّ-زز العمؤمية .وتعÎف ّﬁدثتنا أاّن
ال -ع-م-ل ال-نضس-ا‹ ا◊زب-ي سس-ن-ة  ،2003ع- - -ل- - -ى سس - -ب - -ي - -ل اŸث - -ال ل ا◊صس - -ر
وع-ن سس-ؤؤال ي-ت-عّ-ل-ق ب-الصس-ع-ؤب-ات التي
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وت -ت -ح ّصس -ل سس -ن-ة  2013ع-ل-ى م-ق-عد مسساهمتها واللجنة التي تشسرف عليها
تتلقاها اŸرأاة اŸنتخبة ‘ اŸيدان ،لسسيما ما
وفّ-ع-ال-ة ‘ ك-اف-ة ›الت ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،السس-ي-اسس-ي-ة ل-ل-م-رأاة ا÷زائ-ري-ة وتؤسسيع “ثيل التكؤينية التي ن ّ
ظمتها وزارة الداخلية للمرأاة
ب- -اÛلسس ال- -ؤلئ -ي وت -ع Úم -ب -اشس -رة ‘ إاعادة اإلعتبار للملعب ا÷ؤارية
د
تعّلق منه بعدم تقّبل اÛتمع لتمثيلها له فق
وترى ضسيفة جريدة «الشسعب» أاّنها كمنتخبة اŸرأاة ‘ اÛالسس اŸن - - -ت - - -خ - - -ب - - -ة ،وه- - -ي اŸنتخبة لتطؤير أادائها ‘ تسسي Òالشسؤؤون
رئ-يسس-ة ل-ل-ج-ن-ة الشس-ؤؤون اإلج-ت-م-اع-ية ،اŸه - -م- -ل- -ة وت- -غ- -ط- -ي- -ت- -ه- -ا ب- -ال- -عشسب
د
ع
أاشسارت نادية بؤدربالة إا ¤أاّن هذه القضسية  ⁄ت
سساهمت كثÒا ‘ حل عديد اŸشساكل التي لها اŸكاسسب التي جعلت من ا÷زائر حسسبها العمؤمية اÙلية ،و“كينها من اŸسساهمة
ال -ث -ق-اف-ة والشس-ب-ي-ب-ة وال-ري-اضس-ة .وه-ي اإلصس-ط-ن-اع-ي ب-ع-د إاقÎاح-ه-ا اŸق-دم
مطروحة اليؤم عقب إاثبات اŸراة ÷دارتها ‘
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اŸه -ام ال -ت-ي ع-م-لت ع-ل-ى Œسس-ي-ده-ا لؤزير الرياضسة ما مكن من إاسستفادة
اŸيدان ومسساهمتها الفعالة ‘ خدمة اÛتمع
كمندوبة Ÿلحقة حي اŸؤظف ،Úوالتي تعت Èوالعشسرين عاŸيا .وبهذا اÿصسؤصس تشس ÒاÛالسس الشس -ع -ب -ي -ة اÙل -ي -ة وال-ؤصس-ؤل إا¤
ب -أاحسس -ن السس-ب-ل م-ن-ذ ب-داي-ة ع-ه-دت-ه-ا ال- -ؤلي -ة م -ن  40ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئة لهذه
مؤؤّكدة بأانّ حسسن اسستماع اŸنتخبة للمؤاطن وأاخذ
األفضسل ولئيا ‘ –سس Úاÿدمة العمؤمية اŸتحدثة إا ¤أانّ السسلطات العمؤمية بادرت مراكز صسنع القرار من خلل اللمركزية،
اإلنتخابية ،حيث قامت ومنذ بداياتها اŸلعب ،فضس -ل ع -ن اŸسس -اه-م-ة ‘
ب
مشساكله وهمؤم حياته اليؤمية ‘ ا◊سسبان قل
وال -ت -ؤاصس-ل ال-ي-ؤم-ي واŸب-اشس-ر م-ع اŸؤاط-ن ،ع -ن ق -ن -اع -ة ب -ه -ات -ه اÿط-ؤة ضس-م-ن سس-لسس-ل-ة أا‰اط تسس- -ي ÒاŸرف -ق ال -ع -م -ؤم -ي اÙل -ي،
ب -إانشس -اء ب -نك ل-ل-م-ع-ل-ؤم-ات م-ن خ-لل إاعادة إاطلق سستة مشساريع Ÿلعب
اŸؤازين رأاسسا على عقب وأاضسحى اÛتمع حاليا
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إاج -راء ع -م -ل -ي -ة مسس -ح شس -ام -ل -ة ح -ؤل بلدية كانت متؤقفة وإاعادة فتح عديد
يف ّضسل الحتكام ا ¤العنصسر النسسؤي أاك Ìمن غÒه
وت -ع -ب -ي -ده -ا واإلن -ارة ال -ع -م-ؤم-ي-ة وال-ت-حسس Úم-ن-اسس-ب-ة ل-ل-م-رأاة ا÷زائ-ري-ة ل-ت-ث-بت ق-درات-ه-ا الدÁقراطية التشساركية وتطؤير الشسراكة بÚ
القطاعات الثلثة على مسستؤى كامل اŸسس- -اب- -ح .أام- -ا ‘ اÛال ال- -ث -ق -ا‘
باعتباره يخضسع Ÿؤضسع وجؤد ضسالته ،كما أاشسارت
ا◊ضسري واŸياه الشسروب وغÒها ،من خلل ال -ك -بÒة ‘ ال -تسس -ي ÒاÙل -ي ،واسس -ت -ط-اعت ا÷ماعات اÙلية وا÷معيات.
الؤلية ،وهي الدراسسة التي اسستغرقت ف -ن -ج -حت ال-ل-ج-ن-ة ‘ إاق-رار ت-ن-ازلت
ن
ﬁدثتنا أايضسا إا ¤أاّن الضسغؤط التي ل –تمل م
باتنةŸ :وششي حمزة
اتصس -ال-ه-ا اŸب-اشس-ر ي-ؤم-ي-ا ب-اŸؤاط-ن Úون-ق-ل ب-فضس-ل ذلك اق-ت-ح-ام ع-دة م-ي-ادي-ن و“ث-ي-ل-ه-ا
منها جهدا ووقتا كبÒا ثم جلسسات

مندوب ملحقة حي اŸوظّف Úلبلدية باتنة

اŸرأاة اŸنتخبة سساهمت كثÒا ‘ عصسرنة اإلدارة العمومية

النّضسال السسياسسي
Œربة سسنوات

◊ - -ؤا‹  10م-ك-ت-ب-ات ب-ل-دي-ة لصس-الح
اŸكتبة الرئيسسية ،ومتابعة إا‚از آاخر
م -ك -ت -ب -ة ب -ل -دي-ة ب-ح-اسس-ي دح-ؤ ،وك-ذا
تنظيم لقاء ب Úا÷معيات الثقافية
ومديرية الثقافة من أاجل خلق ›لسس
إاسستشساري Ÿناقشسة ﬂتلف اŸشساريع
واألنشسطة الثقافية التي –ضسى بها
الؤلية.
و‘ النشساط اإلجتماعي رّكزت رئيسسة
اللجنة على ا÷انب التضسامني ومن
ذلك مطالبتها بإاسستبدال قفة رمضسان
بحؤالة بريدية للقضساء على الظؤاهر
السسلبية التي تطبع هذه العملية كل
سسنة ،وهؤ ما Œسسد فعليا بعاصسمة
الؤلية كمرحلة أاو ،¤هذا ويعد الدعم
اŸباشسر من أاو ¤أاولياتها من خلل
إانشس- -اء خ- -ارط- -ة إاج- -ت- -م- -اع- -ي -ة تضس -م
ال-ؤضس-ع-ي-ة اإلج-ت-م-اع-ية لكل اŸعؤزين
ومسس-اع-دت-ه-م ل-فÎة م-ع-ي-ن-ة حسسب ما
ت -ق -تضس -ي -ه ا◊اج-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق تضس-ام-ن
ح-ق-ي-ق-ي وف-ع-ال .ه-ذا وط-ال-بت أايضس-ا
بتفعيل دور مؤؤسسسسات التكفل بذوي
اإلح- - -ت - -ي - -اج - -ات اÿاصس - -ة وت - -دارك
ال -ن -ق -ائصس اŸسس -ج -ل -ة ،ك -م -ا ط -ال -بت
ب -إانشس -اء م -رك -ز واح-د وم-ؤح-د خ-اصس
بتكؤين اŸعاق ،Úوكان لها دور بارز
‘ اسس -ت -ف -ادة ج -م-ع-ي-ة أام-ل ‘ ا◊ي-اة
ل -ل -مصس -اب Úب-داء السس-رط-ان م-ن وع-اء
عقاري إل‚از إاقامة لفائدة اŸرضسى
وأاهاليهم بالقرب من مركز مكافحة
السسرطان ا÷ديد.
وع-ن ط-م-ؤح-ات-ه-ا اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،ت-رى
السسيدة فا— أان الكث Òمن العمل ل
يزال ينتظر التجسسيد .وهؤ ما دفعها
Ÿؤاصس-ل-ة ع-م-ل-ه-ا السس-ي-اسس-ي والÎشسح
لن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ال-ق-ادمة ‘
ل -إ
ق -ائ -م -ة ح -زب ال -ق -ؤى ال-دÁق-راط-ي-ة
واإلجتماعية ،داعية ‘ الؤقت ذاته
إا ¤اإلسس -ت -ث -م-ار ‘ ال-ع-نصس-ر ال-بشس-ري
عمؤما والنسسؤي خصسؤصسا باعتبار أان
للمرأاة اŸنتخبة دور كب Òخاصسة إاذا
إاج- -ت- -م- -عت ف- -ي- -ه- -ا ال -ك -ف -اءة ،اإلرادة
واŸنصسب القيادي ،فضسل عن التكؤين
السس-ي-اسس-ي ال-راج-ح ال-ذي Áك-ن-ه-ا م-ن
رف- -ع ال- -ت- -ح- -دي وب- -ره- -ن -ة ق -درات -ه -ا
وإامكانياتها ا◊قيقية.
سشيدي بلعباسس :غ ــ ششعدو

تّتجه اŸنتخبة باÛلسس الششعبي
ال-و’ئ-ي ل-ع Úال-دف-ل-ى وال-ب-احثة
ا÷امعية بخميسس مليانة عزيزة
ق-رآان ن-ح-و رف-ع ال-ت-ح-دي وإاث-ب-ات
ف-ع-ال-ي-ات-ها وقدرتها على العطاء،
م - -ن خ Ó- -ل ت - -واج - -ده - -ا ضش - -م- -ن
ال-ت-م-ث-ي-ل الشش-ع-ب-ي ع-ل-ى مسش-ت-وى
اŸؤوسشسش- -ة اŸن- -ت- -خ- -ب- -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق
مسش -اه -م-ت-ه-ا ال-ت-ن-م-وي-ة وال-ت-ط-ل-ع
ÿدمة إاحتياجات السشكان ونقل
إانششغا’تهم من جهة ،واŸششاركة
’ك-ادÁي من
‘ ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ا آ
ناحية أاخرى ،مبدية طموحها ‘
ال - -وصش - -ول إا ¤ق- -ب- -ة الŸÈان م- -ن
خÓل التششريعيات القادمة.
ع Úالدفلى :و ــ ي ــ اعرايبي

رحلة السسيدة قرآان عزيزة اŸنتخبة
‘ ‡ارسس -ت -ه -ا السس -ي -اسس-ي-ة خ-ط-فت
األن- -ظ- -ار ع -ل -ى اŸسس -ت -ؤى اÛلسس
الشسعبي الؤلئي من خلل تدخلتها
‘ ال -ن -ق -اشس -ات اŸف -ت-ؤح-ة اÿاصس-ة
ب- -ال -دورات ،ال -ت -ي ت -ع -ال -ج ب -ال -ط -رح
وال -ت -ح -ل-ي-ل أاه-م اŸل-ف-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
ب- -ا÷ؤانب ال- -ت- -ن- -م -ؤي -ة ك -ال -ف -لح -ة
والسس -ك -ن وال -ري وال -ت-ج-ارة والÎب-ي-ة
وال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ والشس-ؤؤون ال-دي-ن-ي-ة
والÈي - - -د واإلتصس- - -ارت والصس- - -ح- - -ة،
وغÒه -ا م -ن اŸل -ف -ات ال -ت -ي ت-ط-رح
ب-ح-دة ت-ق-ؤل ذات اŸن-ت-خ-ب-ة ت-تطلب
دراسسة ومعاينة واسستقراء ،و“حيصس
ضس- -م- -ن ال- -ل -ج -ان ال -ت -ي م -ع األسس -ف
يسس -ي -ط -ر ع -ل -ي -ه -ا الصس-ن-ف ال-رج-ا‹
ب -اسس -ت -ث -ن-اء ÷ن-ة ال-ث-ق-اف-ة والشس-ؤؤون
ال -دي -ن -ي -ة وال -ري -اضس-ة ال-ت-ي ت-رأاسس-ه-ا
ام- - -رأاة ،وه - -ؤ م - -ا اع - -تÈن - -اه أام - -را
›حفا ،غ Òأان ذلك  ⁄يكن سسدا
منيعا إلبراز قدرتنا وكفاءتنا داخل
أاروقة اÛلسس الذي يÎأاسسه ﬁمد
ن- -اج- -م ،ال -ذي أادار ع -ه -دة ن -اج -ح -ة
بخÈته و“ؤقعه كرجل ثان بالؤلية
تقؤل عزيزة ،التي كانت تطمح أان
ي -ك -ؤن ن -ائب ال -رئ -يسس إام -راة ضس-م-ن
مسسار هذه اŸؤؤسسسسة اŸنتخبة ،وهؤ
ما يعني أان ا◊صسة لزالت ناقصسة،
ل- -ك- -ن ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ذلك ف -حضس -ؤر
اŸن -ت -خ-ب-ة ك-ان ق-ؤي-ا ‘ ال-ت-دخ-لت
واŸناقشسات ،حيث فرضست وجؤدها

وك -ل-م-ت-ه-ا ،ل-ك-ن ك-ان م-ن اŸم-ك-ن أان
–قق مكاسسب ضسمن هذه اŸكانة
وال- -رت- -ب -ة ال -ت -ي ت -ب -ؤأات -ه -ا ‘ مسس -ار
اÛلسس ال - -ذي ارت- -ب- -ط ب- -ال- -ع- -م- -ل
اŸي - - -دا Êم- - -ن خ- - -لل اÿرج- - -ات
والدراسسة واŸناقشسات داخل ÷انه
التي كانت تعمل –ت إاشسراف رئيسس
اÛلسس ،الذي يعكف على تؤجيه
اŸن - -اقشس- -ات م- -ع وضس- -ع مصس- -ل- -ح- -ة
اŸؤاط-ن ال-ت-ن-م-ؤي-ة وق-درات ال-ؤلية
ت -ق -ؤل ﬁدث -ت -ن -ا ،ال-ت-ي كشس-فت ع-ن
أاه -م -ي -ة األخ -لق وال-ق-درة ال-ع-ل-م-ي-ة
وال-ن-ظ-رة ال-ؤاع-ي-ة وال-ت-ح-ل-يل العميق
ألية منتخبة تريد –قيق أاهدافها
ل -ف -ائ -دة اŸصس -ل -ح -ة ال -ع -ام-ة ضس-م-ن
مسسارها التمثيلي الذي يتسسع بفعل
هذه اŸؤاصسفات.
ف - -م - -ع - -ط- -ى ت- -ك- -ؤي- -ن- -ي ال- -ع- -ل- -م- -ي
و‡ارسس -ت -ي ال -ت -ع -ل-ي-م-ي-ة Ãدرج-ات
ج- -ام- -ع- -ة خ- -م -يسس م -ل -ي -ان -ة ضس -م -ن
ت - -خصسصس ل - -غ- -ات ل- -غ- -ة إا‚ل- -ي- -زي- -ة
وفرنسسية تقؤل ذات اŸنتخبة سسمح
‹ ب -اقÎاح األف -ك -ار واŸشس -ارك -ة ‘
أاع- - -م- - -ال اÛلسس ب- - -ك- - -ل ح- - -رك - -ة
ودÁقراطية كؤن أان فضساء ا◊ؤار
والتشسؤار الذي تتمتع به اŸنتخبة مع
الرئيسس واألعضساء والهيئة التنفيذية،
وبؤجؤد الؤا‹ أاثناء الدورات مّكنني
م- -ن اك- -تسس- -اب اÈÿة رغ -م أاّن -ن -ا ⁄
ن -خضس -ع ل -ت -ك -ؤي -ن خ-اصس-ة ‘ ال-ل-ج-ة
اŸالية التي كنت أانتسسب إاليها تشسÒ
ﬁدث-ت-ن-ا ،م-ن-ح-ه-ا ال-فرصسة لتحقيق
إا‚ازات ه -ام -ة ‘ ›ال ال -ت -ن -م -ي -ة
وتصسؤيب بعضس النقائصس واألخطاء،
وه- - - -ذا –ت خ - - -ان - - -ة اإلحÎام بÚ
اŸنتخب Úمن جهة والرئيسس والؤا‹
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى .وحسسب السس -ي -دة

عزيزة التي نالت الدعم واŸسساندة
م -ن ط -رف ال -زوج ال -ك -ر Ëوال-ع-ائ-ل-ة
الفاضسلة ،فإان العؤامل السسالفة الذكر
أاع- -ط- -ت- -ه- -ا ال- -ف- -رصس- -ة م- -رة أاخ- -رى
للمشساركة ‘ البحث العلمي من خل
ل –ضسÒها للدكتؤراه ‘ «تعليمية
اللغات اإل‚ليزية» ،والتي أاعتÈها
مكسسبا ‘ اÛال التعليمي والÎبؤي
الذي ناضسلت من أاجله .هذا اŸعطى
أاعطا Êثقة ‘ اŸمارسسة ا÷معؤية
واإلح-ت-ك-اك ب-الشس-رائ-ح اإلج-ت-م-اعية
خاصسة ‘ خرجاتنا اŸيدانية للريف
والتجمعات السسكانية واŸدن ،حيث
ان-خ-رطت ‘ ج-م-ع-ي-ة ل-ت-ط-ؤير اللغة
الفرنسسية ومنظمة وطنية للمجتمع
اŸد ،Êتؤؤكد ﬁدثتنا التي اعتÈت
ع -ا ⁄ال -ري -ف ب -ع Úال -دف -ل-ى Œرب-ة
م -ف -ي -دة ل -تشس-خ-يصس ال-ن-ق-ائصس ال-ت-ي
يعرفها هذا العا ⁄الذي سسعى إاليه
اÛلسس لرفع الغ Íعنه ولؤ قليل،
ل- -ك- -ن ي -ب -ق -ى أام -ام اŸن -ت -خ -ب -ات ‘
اإلسس-ت-ح-ق-اق-ات ال-ق-ادم-ة اŸزيد من
ا÷ه -د خ -اصس -ة وأان -ه -ا م-ع-ن-ي-ة ب-ه-ذا
اÛال.
و‘ خضس -م ج -لسس -ت -ن -ا م -ع األسس -ت-اذة
ال-ب-اح-ث-ة واŸن-ت-خ-بة بالؤلية ،عÈت
أان اŸكاسسب التي جاءت بعد هذا
النضسال هي عربؤن إاحÎام وتقدير
رئيسس ا÷مهؤرية ،وما أاقره الدسستؤر
من “ثيل للمرأاة التي كشسفت عن
ع -ب -ق -ري -ة ‘ تسس -ي Òشس-ؤؤون السس-ك-ان
وال -دف -اع ع -ن -ه -ا ومشس-ارك-ة ‘ صس-ن-ع
القراروبناء اŸؤؤسسسسات التي تراها
قرآان غزيزة إا‚از غ Òمسسبؤق .ومن
جانب آاخر ،أاكد لنا رئيسس اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال -ؤلئ-ي ﬁم-د ن-اج-م ،أان
أام-ث-ال اŸن-ت-خ-ب-ة ق-رآان ل-ه-ن ال-ق-درة
ع- -ل- -ى ال -ت -ك -ي -ف م -ع اŸسس -ت -ج -دات
وال - -دف - -اع ع - -ن مصس - -ال - -ح السس- -ك- -ان
واإلخ - - -لصس ‘ ال- - -ع- - -م- - -ل واإلرادة
ال- -ف -لذي -ة ،واإلÁان ب -ال -ط -رح ا◊ر
والشس- -ج -اع -ة ‘ إاب -داء ال -ري ،وه -ذا
ل- -يسس ب- -غ- -ريب ع- -ن اŸرأاة وال -ف -ت -اة
ال -دف -لوي -ة ب -األري-اف واŸدن .ل-ذا
نحن نقّدر ذلك ونعمل على خدمتها
واإلسس - -ت - -م - -اع إا ¤صس - -ؤت- -ه- -ا ‘ ك- -ل
ال -ظ -روف .ف-ن-ع-م اÿل-ق خ-ل-ق ق-رآان
عزيزة رمز اŸرأاة الناجحة بالؤلية.

شسريك أاسساسسي
سشارة بوسشنة
ت - -ل- -عب اŸراة دورا ح- -اسس- -م- -ا ‘ اÛالسس ال- -ب- -ل- -دي- -ة
اŸنتخبة ،و‘ عملية التنمية اÙلية ،لذلك يجب أان
ت -ؤف -ر ل-ه-ا م-ع-ط-ي-ات أاسس-اسس-ي-ة “ ّك-ن-ه-ا م-ن اŸسس-اه-م-ة
اإلي -ج -اب-ي-ة ‘ ه-ذه ا◊رك-ة وت-ؤج-ي-ه-ه-ا ،وه-ذا م-ره-ؤن
بحسسن التأاهيل ،حيث أانّ تنمية مشساركة اŸرأاة ُيسسهم ‘
Ÿؤؤvثر ‘ ›الت
تطؤير قدراتها ووجؤدها الفاعل وا ُ
ا◊ياة العامة ،كما يعطي مؤؤشّسرا واضسحا على وضسع
اŸرأاة.
–ظ -ى اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة ب-اه-ت-م-ام ب-ال-غ األه-م-ي-ة م-ن
طرف الدولة ،هذا الهتمام ترجم ‘ تعزيز حضسؤرها
‘ كافة اŸيادين ،وكذا إاشسراكها ‘ عملية النهؤضس
الثقا‘ والقتصسادي والعلمي ،لهذا فإانŒ sربة مشساركة
اŸرأاة ا÷زائ - -ري - -ة ‘ اÛالسس اÙل - -ي- -ة ،وم- -ن أاكÌ
النّسساء حظّا من حيث اŸمارسسة السسياسسية واŸهنية
وأاك“ Ìثيل ‘ اÛالسس اŸنتخبة.
ودخؤل اŸرأاة إا ¤هذه اÛالسس هؤ اŸسساعدة ‘
تؤف Òاÿدمات ،وتفعيل دورها ومشساركتها اŸؤؤثّرة ‘
صس -ن -ع واّت -خ -اذ ال -ق-رارات اŸت-ع-ل-ق-ة بشس-ؤؤون اÛت-م-ع.
وُي -شس Òال -ؤاق -ع اÙل -ي ا÷زائ -ري إا ¤ق -ؤة اŸشس -ارك -ة
ال -نسس -ائ-ي-ة بصس-ؤرة ع-ام-ة ‘ اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة ،ووج-ؤد
اŸرأاة على اŸسستؤيات القاعدية.
وقد أاثبتت اŸرأاة ا÷زائرية القدرة على أاداء دورها
التنمؤي من خلل قبؤلها بعضسؤية ورئاسسة اÛالسس
البلدية ،فهي تشسّكل ما نسسبته  50باŸائة من تركيبة
اÛالسس اŸنتخبة ،ولكن بالرغم من هذه النسسبة إاّل أاّن
هناك خلل يتمثل ‘ أان البعضس من فئات اÛتمع ⁄
تتفّهم بعد دور اŸرأاة كشسريك أاسساسسي ‘ عملية تنمية
اÛتمع بسسبب الصسؤرة النمطية التي حّؤلها البعضس
ع -ن -ؤة ،ه -ذا م-ا يشسّ -ك-ل ع-ائ-ق-ا أام-ام ت-قّ-دم اŸرأاة وي-عّ-د
حاجزا ‘ عملية إاشسراكها ‘ التنمية.
وأادركت ا÷زائر مبّكرا ً أاهمية تعزيز مشساركة اŸرأاة ‘
اتخاذ القرارات اÙلية التنمؤية لكن بالرغم من هذا
بقيت اŸرأاة شسبه مهّمشسة ،غ Òأاّن الصسلحات التي قام
بها رئيسس ا÷مهؤرية لصسالح اŸرأاة ا÷زائرية واŸتمثلة
‘ نظام «الكؤطة» سسمح بتمثلها ‘ ﬂتلف اÛالسس
النّيابية اŸنتخبة البلدية والؤلئية والŸÈان بنسسبة 30
باŸائة ،ما عّزز وجؤدها ظاهرا وقؤة سسمح لها بأان
تشس -ارك ‘ صس -ن -اع -ة ال -ق-رار السس-ي-اسس-ي ،وع-كسس ب-ح-ق
حرصس الدولة على جعلها شسريكا أاسساسسيا ‘ دفع عجلة
التنمية القتصسادية والجتماعية والثقافية ،وذلك بفضسل
وج -ؤده -ا ‘ شس -ت -ى م -ؤاق -ع ال -ع -م -ل واإلن -ت -اج واإلب -داع
واÿدمة ،و‘ دوائر اّتخاذ القرار.
وبحسسب األرقام اŸقّدمة من طرف وزارة الداخلية
وا÷ماعات اÙلية فقد وسسعت هذه الصسلحات من
حظؤظ “ثيل اŸرأاة ‘ اÛالسس اŸنتخبة ،حيث بلغ
عدد النسساء اŸمثلت ‘ اÛالسس الؤلئية  595امرأاة،
مقابل ‡ 4120ثلة ‘ اÛالسس البلدية ،وذلك بحكم
ال -نسسب ال -ت -ي ح -دده -ا ال-ق-ان-ؤن ال-عضس-ؤي ب-حسسب ع-دد
اŸقاعد اŸتنافسس عليها ،والتي حددت ما ب 30 Úو35
باŸائة بالنسسبة للمجالسس الشسعبية الؤلئية ،و 30باŸائة
فيما يتعلّق بانتخابات اÛالسس الشسعبية البلدية.
وكشسفت األرقام عن انتخاب  4120امرأاة باÛالسس
البلدية من أاصسل  32أالف و 100مÎشسحة ،أاما فيما يتعلق
بانتخاب اÛالسس الشسعبية الؤلئية فقد “ّكنت 595
امرأاة من الفؤز بالعضسؤية من أاصسل  8838مÎشسحة.
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إŸنتخبة ﬁمدي بن حديد ‘ أإعماق بلدية ع Úإ◊ديد بتيارت

تواصصل يومي مع النسصاء والشصباب لÓلتحاق Ãراكز التكوين وأاقسصام ﬁو األمية
لخÒة ‘ ترسشيخ ثقافة إلعمل إلسشياسشي
منذ إقرإر إششرإك إŸرآإة ‘ إ◊ياة إلسشياسشية ،سشاهمت هذه إ أ
إ لذي  ⁄يعد حكرإ على إلرجل ،و إلدليل هو تقلد إŸرأإة Ÿناصشب عليا ‘ إلدولة وإحصشاء ثلث أإعضشاء إلŸÈان من إلنسشاء.

Ãا ان ي--وم غ--د ي--ت--زام-ن وال-ع-ي-د ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة
إارت---أاي---ن---ا ان نسش---ل---ط الضش---وء ع---ل--ى دور اŸرأاة ‘
اÛالسس اŸن--ت--خ--ب--ة وم--ا ح--ق--ق--ت--ه م--ن-ذ ت-ول-ي-ه-ا
اŸسشؤوولية .وبولية تيارت اخÎنا ناششطة ‘ ›ال
الدفاع عن حقوق اŸراة و رياضشية وهي العضشو
ال--وح--ي--د ب-اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ب-ب-ل-دي-ة عÚ
ا◊ديد بولية تيارت.
ﬁمدي فريحة عضشو اÛلسس البلدي ببلدية عÚ
ا◊ديد تقول ان انتخابها او ترششحها اصش Óكأاول
امراة منتخبة ببلدية ع Úا◊ديد منذ السشتقÓل
جاء بطلب من حزبها جبهة التحرير الوطني فلّبت
الدعوة و ⁄تنتخب وفق نسشبة  30باŸائة التي
اقرها الدسشتور لكون بلديتها ع Úا◊ديد ل تتوفر
على نصشاب الناخب Úالذي يؤوهلها للÎششح ،وقد
رحبت بالفكرة كما قالت وهي على راسس ÷نة
م-ه-م-ة ه-ي ÷ن-ة الشش-ؤوون الج-ت-م-اع-ي-ة و ال-ث-ق-اف-ة
والشش---ب---اب وال---ري--اضش--ة ل--ك--ون--ه--ا اط--ار ‘ اÛال
الرياضشي .وكونها أامينة بلدية النسشاء ا÷زائريات،
لن تقوم بتسشي÷ Òنة مهمة
هذه التجارب أاهلتها أ
بالبلدية على احسشن وجه.
ولكون النسشة فريحة ﬁمدي اصشغر عضشو ‘
اÛلسس ال-ب-ل-دي-ة ف-ان اح-ت-ك-اك-ه-ا ب-الشش-باب وطرح
انششغالتهم ادى ا ¤ايجاد الكث Òمن ا◊لول لهذه
ال---ف---ئ---ة ال---ت---ي ت---ع---ت Èاك“ Ìث--ي Ó--ب--ا÷م--ع--ي--ات
واŸنظمات.
وقد اقرت بانها وجدت بعضس العÎاضشات ‘
بداية العهدة لكون اŸنطقة  ⁄تتعود على تسشيÒ
امراة Ûلسس بلدية ‘ ›ال اختصشاصشها لكون
اح-ت-ك-اك-ه-ا ب-اŸن-ظ-م-ات وك-ونها ناششطة اجتماعية
ادى ا ¤التواصشل مع الششباب ول سشيما اŸراة ،فهي
–ضش-ر وتشش-رف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ج-م-ي-ع ال-ت-ظ-اهرات
ال--ري--اضش--ي--ة وال--ث--ق--اف-ي-ة .وق-د حّ-ق-قت ال-ك-ث Òم-ن
لمنيات كما قالت منها “ك ÚاŸراة الريفية من
اأ

التصش-----ال ب-----ال-----ع-----ا ⁄اÿارج----ي ب----ال----ت----ك----وي----ن
اŸهني بالنسشبة للمراة اŸاكثة بالبيت حيث قامت
لنسشة فريحة Ãرافقة قافلة متكونة من طاقم
اآ
اداري وتربوي للتكوين اŸهني بع Úا◊ديد ا¤
قرى بن عمارة والقليب وغابة عودة وأاولد يحي
وعبيد وطرنانشس لتحسشيسس اŸواطنات اŸاكثات
بالبيت من اجل اللتحاق Ãركز التكوين اŸهني
لمية وكللت العملية بالنجاح لكون
ومدارسس ﬁو ا أ
اŸنطقة ﬁافظة ودور مرآاة اسشتطاع الولوج ا¤
القرى و–سشيسس النسشاء Ãواكبة العصشر والدراسشة
والعمل وا÷واري.
وقالت ان مسشاهمتها ‘ اسشتفادة النسشاء الرامل

لسشتاذة حدوشش Áينة من بجاية
إ أ

دور اŸرأاة إايجابي واŸسصÒة متواصصلة
تعت Èمششاركة اŸرأاة ‘ ا◊ياة السشياسشية
أاك Ìم -ن ضش -رورة ف -رضش -ه -ا واق -ع ال -ت -ق -دم،
ل-ت-ع-زي-ز دول-ة ال-ق-ان-ون ع-ل-ى أاسشسس وق-واع-د
دÁوق -راط -ي -ة ‘ اÛت-م-ع ا÷زائ-ري ،م-ن
خ Ó-ل مشش-ارك-ت-ه-ا ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة ومشش-ارك-ت-ه-ا
بالرأاي والدفاع عن حقوقها ،حيث ّ Œسشدت
وف -ق ال -دسش -ت -ور وال -ق -ان -ون ل -ت-ح-ق-ي-ق م-ب-دأا
اŸسشاواة ب Úا÷نسش.Ú
و‘ هذا الصشدد ،تقول األسشتاذة حدوشس
Áي -ن -ة« :ل -ق -د ع -رفت ب Ó-دن -ا ال -ع-دي-د م-ن
التحولت ‘ ششتى اÛالت ،الجتماعية
والقتصشادية ،وهو ما أاتاح الفرصشة لولوج
اŸرأاة ال-تشش-ري-ع-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة ،وذه-بت إا¤
تأاكيده كل القوان Úالتي تنصس على تسشاوى
جميع اŸواطن ‘ ،Úتقلد اŸهام والوظائف
‘ ال - -دول - -ةÃ ،ا ‘ ذلك ح - -ق الن- -ت- -خ- -اب
والÎششح و‡ارسشة العمل السشياسشي».
وب -ال -ع -ودة إا ¤اÛه -ودات اŸضش-ن-ي-ة ال-ت-ي
أاق - -ح - -مت اŸرأاة ‘ السش - -ي - -اسش- -ة ،أاضش- -افت
ﬁدثتنا‚ ،د أانّ بÓدنا –تل اŸرتبة الـ
 29ع -ل -ى اŸسش -ت-وى ال-ع-اŸي ‘ ،ال-ت-م-ث-ي-ل
ال- -نسش- -وي ب- -الŸÈان ،ح- -يث أان اŸراج- -ع- -ة
ال -دسش -ت -وري -ة األخÒة ،وال-ت-ي أاق-ره-ا رئ-يسس
ا÷مهورية بلغ التمثيل النسشوي من خÓلها
إا 30 ¤باŸائة ،ما يعادل  145منتخبة من
ب 462 Úنائبا برŸانيا.
وأاششارت األسشتاذة حدوشس ،إا ¤التحديات
ال- -ت- -ي ي- -جب أان ت -رف -ع -ه -ا اŸرأاة م -ن أاج -ل
الن -خ -راط ‘ اŸسش -ار ال -ت -ن-م-وي ال-وط-ن-ي،
خ-اصش-ة أان-ه-ا أاث-ب-تت أاح-ق-ي-ت-ه-ا ‘ اŸشش-اركة
السشياسشية ،من خÓل ما تقوم به –ت قبة
الŸÈان ،وكانت تدخÓت الŸÈانيات جد
مهمة خÓل ﬂتلف ا÷لسشات ،فضش Óعلى

أان ا◊ضشور النسشائي ‘ تلك ا÷لسشات كان
أاك Ìمن الرجال.
مع اإلششارة إا ¤أان اŸرأاة ا÷زائرية كانت
دائما ‘ الواجهة ،سشواء ما تعلق بالعمل
السشياسشي أاو الثوري ،وخ Òدليل أان تاريخ
ا÷زائ- -ر يشش- -ه- -د أان ه- -ن- -اك نسش- -اء خ ّ-ل -دن
أاسش -م -ائ -ه-ن ب-ح-روف م-ن ذهب ،ع-ل-ى غ-رار
ال-ك-اه-ن-ة ،لل-ة ف-اط-م-ة نسش-وم-ر ،حسش-يبة بن
بوعلي ،وذلك بفضشل ششجاعتهن وإاÁانهن
بالقضشايا التي يناضشلن من أاجلها ،ومن ثم
ششاركت اŸرأاة ‘ مهمة التششييد والبناء،
ففي سشنة  ” 1962انتخاب عششرة نسشاء ‘
اÛلسس ال- -ت- -أاسش- -يسش -ي ،م -ن ب 194 Úنائبا
بنسشبة  5باŸئة ،وهي نسشبة مقبولة مقارنة
ب -ح -داث -ة اسش -ت -قÓ-ل بÓ-دن-ا آان-ذاك ،وك-انت
مشش- -ارك -ة اŸرأاة سش -ن -ة  ‘ 1976ا- Ûل-سس
الششعبي الوطني  ،10ومن ثم تراجع العدد.
و‘ سشنة  2002مثلت  27امرأاة اÛلسس،
وكانت الزيادة الفعلية ‘ مششاركة اŸرأاة ‘
الŸÈان اŸن -ت -خب لسش-ن-ة ،2007ح -يث ب -ل -غ
عدد النسشاء اŸششاركات  34امرأاة أاي بنسشبة
 5 . 32باŸئة ،وكما نÓحظ أان النسشبة بقيت
ع-ل-ى ح-ال-ه-ا م-ق-اب-ل ال-نسش-ب-ة اŸسش-جلة سشنة
 ،1962وهذا الضشعف ‘ “ثيل النسشاء ‘
الŸÈان ،راجع إا ¤عدم ا◊ضشور القوي ‘
Óحزاب السشياسشية،
ال-ق-ائ-م-ات الن-ت-خ-ابية ل أ
لكن اŸسشÒة متواصشلة دون هوادة وفرضشت
اŸرأاة ن -فسش-ه-ا كشش-ريك فّ-ع-ال ل-ب-ن-اء ال-وط-ن
بإارادة قوية وÃبادئ راسشخة من أاجل صشالح
البÓد والعباد.
بجاية :بن إلنوي توهامي

واŸع---وزات واŸط---ل--ق--ات ول سش--ي--م--ا ‘ ال--وسش--ط
الريفي فاق التوقعات ،حيث ‘ كل موسشم تتنقل
رفقة اŸوظف ÚاŸكلف Úبإاحصشاء اŸعوزين وتقوم
بإاحصشاء النسشاء اÙتاجات واغنائهم عن التوجه
ا ¤البلدية يوميا من اجل السشتفادة من مسشاعدة
بقفة رمضشان ،والدخول اŸدرسشي.
اما ‘ ›ال دعم الششباب قد صشرحت انها دوما
مع الششباب ‘ اŸؤوسشسشات او ‘ القرى حتى ‘
ام--اك-ن ال-ع-م-ل وق-امت ب-ع-دة م-ب-ادرات ج-واري-ة ‘
اŸن--اسش--ب--ات وغÒه--ا ك-ال-ت-نسش-ي-ق ال-دائ-م م-ع ادارة
التكوين اŸهني بع Úا◊ديد والذي يقدم خدمات
جليلة كما قالت للششباب ⁄ ،تنسس الآاسشة فريحة

دورها السشياسشي ‘ حزبها حيث تقوم بهذا العمل
خ---ارج أاوق---ات ال---ع---م---ل وت---نسش---ق م---ع اŸن--اضش--لÚ
واŸناضشÓت ،زيادة على حضشور ا÷لسشات التي
تعقدها ﬂتلف السشلطات واŸديريات الولئية من
اج--ل ت--ق--ي--ي--م ع--م--ل--ه--ا ‘ اÛال ال--ذي تÎأاسش--ه.
الناششطة فريحة ﬁمدي سشاعدها الدÁومة التي
تتمتع بها ‘ اداء عملها لكونها موظفة Ãؤوسشسشة
ششبابية اكتسشبت خÈة التسشي Òوالحتكاك بالششباب
كما قالت ،وأاضشافت آان وا‹ ولية تيارت السشيد بن
تواتي عبد السشÓم اسشتفادت منه كثÒا لكونه اداري
وﬁنك ومسش ،Òل-----ه خÈة ‘ ج----م----ي----ع اÛالت
وكانت ‘ كل مرة –ضشر لجتماعاته تدون كل ما
يقول ‡ا اكسشبها خÈة ‘ ›ال عقد الجتماعات
والتكفل بالصشالح العام.
اما Ãقر البلدية ،فإان النسشة فريحة تلتحق يوميا
صش--ب--اح-ا Ãك-ت-ب-ه-ا ل-ت-ط-ل-ع ع-ل-ى ك-ل م-ا ه-و ج-دي-د
وهناك تلتقي بالششباب الذي يعرفها جيدا ببلدية
ع Úا◊ديد ،حيث ع Èلنا بعضس الششباب الذي
التقينا بهم قبل –رير هذا اŸلف ان فريحة كما
يطلق عليها هي امراة نششيطة وتتعامل بلطف،
وتسش-ت-ح-ق ان ت-ك-ون م-رشش-ح-ة ل-ع-ه-دة اخ-رى ك-ون-ها
امراة تعرف الوسشط القروي وا◊ضشري ومطلعة
على انششغالت الششباب.
نحن بدورنا نقول ان التسشي Òل يحتكر على جنسس
مع Úبقدر ما تعطى اŸسشؤوولية Ÿكن يحن التسشيÒ
لخرين وعيد سشعيد
والتعامل بلطف ولباقة مع ا آ
لكل نسشاء ا÷زائر.
لخÒة لنا ان
النسشة فريحة أاكدت ‘ كلمتها ا أ
العمل السشياسشي إاذ  ⁄يزاوج بالعمل الجتماعي
واŸعاملة ا◊سشنة ل ينجح صشاحبه حتى ولو اعتلى
مناصشب عليا.
تيارت :ع.عمارة

حضشور إŸرأإة من وجهة نظر إŸثقفات

إاجماع على اŸكاسصب اّÙققة وتشصجيع اŸشصاركة ÿدمة اŸواطن
تششكل عملية إنخرإط إŸرأإة ‘ إلعمل إلسشياسشي ومششاركتها إلفعالة ‘ ﬂتلف إلسشتحقاقات إلنتخابية إلتي عرفتها إ÷زإئر
للزإم
منذ عهد إلتعددية حضشورإ لفتا ،وزإد هذإ إ◊ضشور بفضشل ما أإقره رئيسش إ÷مهورية ‘ إطار قانون إلنتخابات إ
لمر إلذي فتح أإمامها إÛال وإسشعا لولوج إÛالسش
لحزإب إلسشياسشية وإلقوإئم إ◊رة باحÎإم إلنسشبة إıصشصشة للمرأإة إ أ
إ أ
لدإرية إ◊سشاسشة..
إŸنتخبة من إلبلدية إ ¤إلŸÈان بغرفتيه وإعتÓئها ﬂتلف إŸناصشب إ إ
بومردإسش ..ز  /كمال
‘ هذا السشتطÓع الذي قامت به «الششعب»
حول اŸرأاة ودرجة حضشورها ‘ اÛالسس
اŸنتخبة ،كان إاجماع اŸسشتجوبات واضشحا
بدعم هذا ا◊ضشور وتششجيعه لتأاكيد دورها
الج -ت -م -اع -ي والسش-ي-اسش-ي ال-ف-اع-ل إا ¤ج-انب
ال -رج -ل ،وك -ذا ضش -رورة مسش -اه-م-ت-ه-ا ب-ق-وة ‘
إا‚اح ﬂت -ل -ف اŸواع -ي -د الن -ت -خ-اب-ي-ة ال-ت-ي
تششهدها ا÷زائر ‘ إاطار التعددية ا◊زبية
واسشتكمال مسشار اإلصشÓحات وترسشيخ مبادئ
الدÁقراطية ومفهوم التداول السشلمي على
السشلطة.
‘ هذا اإلطار ـ تقول الصشحفية «ل ،اÁان»
عن اŸوضشوع ـ «لقد أاصشبح للمرأاة حضشورا
قويا ‘ اŸعÎك السشياسشي إا ¤جانب الرجل،
حيث سشاهمت من خÓل اÛالسس اŸنتخبة
على البلدية ،اÛلسس الولئي والŸÈان لنقل
انششغالت اŸواطن Úوإايصشالها إا ¤ا÷هات
اŸعنية للمسشاهمة ‘ معا÷تها ،كما أاصشبحت
اŸرأاة تتو ¤مناصشب قيادية ومسشؤووليات ‘
ﬂت -ل -ف اإلدارات وال -ه -ي -ئ -ات ،وب-ال-ت-ا‹ أارى
حضش -ور اŸرأاة ‘ السش -اح-ة السش-ي-اسش-ي-ة وح-ت-ى
الجتماعية والقتصشادية كان فاع Óونتمنى
اŸزيد من اŸكاسشب مسشتقب ،Óخاصشة بفضشل
سش- -ي- -اسش- -ة ال- -ك- -وط- -ة ال -ت -ي أال -زمت األح -زاب
واÎŸششح Úاألحرار ‘ –ديد نسشبة معينة
م -ن اŸن-اصشب والÎشش-ي-ح-ات وه-ي –ف-ي-زات
حملها قانون النتخابات وسشاهمت ‘ تششجيع
اŸرأاة على اŸششاركة ‘ اŸعÎك النتخابي

بعدما كانت تقريبا حكرا على الرجل.
و‘ سشؤوال عن التجربة الششخصشية ‘ العمل
السش- -ي- -اسش- -ي وم -دى السش -ت -ع -داد ل -ل -مشش -ارك -ة
والÎشش -ح ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ⁄ ،ت-خ-ف ﬁدث-ت-ن-ا
اسش-ت-ع-داده-ا ل-ل-ق-ي-ام Ãث-ل ه-ذه ال-ت-جربة متى
سشنحت الفرصشة ،من أاجل الÎششح لÓنتخابات
سشواء –ت مظلة حزب سشياسشي أاو قائمة حرة
للمسشاهمة ‘ خدمة اŸواطن ونقل انششغالته
اليومية..
بدورها عÈت الطالبة «نبيلة ،م» من معهد
علوم اإلعÓم والتصشال «عن رضشاها بالدور
الذي أاضشحت تقوم به اŸرأاة ‘ اÛتمع ول
يقتصشر فقط على اÛال السشياسشي بل تعداه
إا ¤اÛالت ا◊ي -وي -ة األخ -رى ،ل -ك-ن ي-ب-ق-ى
دخولها ›ال النتخابات والÎششح إا ¤جانب
الرجل مكسشبا كبÒا للمرأاة ا÷زائرية.
كما رأات الطالبة مششاركة اŸرأاة وحضشورها
‘ اÛالسس اŸنتخبة بالأمر اليجابي رغم
نقصس التجربة التي بدأات تكتسشبها مع الوقت
ومع اŸمارسشة ،األمر الذي ششجعها وجعلها
تفكر ‘ خوضس Œربة ‡اثلة مثلما قالت
للتأاكيد أان للمرأاة كذلك قدراتها ‘ ›ال
التسشي Òومعا÷ة مششاكل اÛتمع اıتلفة
التي يتطلع إاليها اŸواطن.
أاما الصشحفية «سشمÒة ،م» فقد اعتÈت« ،أان
دخول اŸرأاة اŸعÎك السشياسشي حّق مششروع
ول شش -يء Áن -ع م -ن مسش -اه -م -ت -ه -ا ‘ خ -دم-ة
اŸواط -ن واÛت-م-ع واسش-ت-غÓ-ل ال-ت-ح-ف-ي-زات
ال-ت-ي ح-م-ل-ه-ا ق-ان-ون الن-ت-خ-اب-ات ب-ت-خصشيصس
كوطة للمرأاة تتيح لها فرصشة دخول اÛالسس

اŸنتخبة وقبة الŸÈان.
ول -دى ت -ق-ي-ي-م-ه-ا ل-ت-ج-رب-ة مشش-ارك-ة اŸرأاة ‘
تسشي Òالششؤوون اÙلية عن طريق اÛلسس
ال- -ب- -ل -دي وال -ولئ -ي ،أاك -دت صش -اح -ب -ة م -ه -ن -ة
اŸتاعب «أان مششاركة اŸرأاة اŸنتخبة بولية
بومرداسس  ⁄تصشل بعد إا ¤مرحلة النضشج
وال -ف -ع -ال-ي-ة اŸط-ل-وب-ة ‘ م-ع-ا÷ة انشش-غ-الت
اŸواط- -ن Úب- -ال- -ن- -زول إا ¤اŸي- -دان ل -ت -أاك -ي -د
حضشورها لكنها مع ذلك فهي مششكورة على
اÛه -ودات اŸب -ذول -ة ل -ل -مسش-اه-م-ة ‘ إاث-راء
اŸششهد السشياسشي اÙلي ،وكل ما –تاجه
هو بعضس الوقت ومسشاندة من أاخيها الرجل
حتى تكون مششاركتها فعالة.
هي إاذن عدد من الآراء التي اسشتقيناها من
اŸرأاة ‘ ح - -دي - -ث - -ه- -ا ع- -ن Œرب- -ة اŸرأاة ‘
اÛال السش -ي -اسش -ي واŸشش -ارك -ة الن-ت-خ-اب-ي-ة،
ح - - - -يث ك - - - -انت ك - - - -ل اآلراء تسش ‘ ÒالŒاه
الي-ج-اب-ي وتشش-ج-ي-ع م-ث-ل ه-ذه ال-ت-ج-ربة حتى
يكون لها حضشورا قويا ‘ اŸيدان ،رغم بعضس
الصشعوبات التي ل تزال تعÎضس طريقها ‘
ع -دد م -ن اŸن -اط -ق ،ل -ك-ن ع-م-ل-ي-ة كسشب ث-ق-ة
اŸواط -ن وال -ن -اخب ت -ب -ق -ى م-رت-ب-ط-ة ب-ح-ج-م
اŸكاسشب اÙققة والنجاحات اŸسشجلة ‘
ال -ت -ك -ف -ل ب -انشش -غ -الت اŸواط -ن وم -راف -ق -ت -ه
لتحسش Úظروفه الجتماعية ل تفضشيل العمل
اŸك -ت -ب -ي والك -ت -ف -اء ف -ق -ط ب-حضش-ور دورات
اÛلسس الولئي دون تقد Ëإاضشافات عملية
م- -ث- -ل- -م -ا ي -راه ال -ب -عضس اآلخ -ر ‘ م -ث -ل ه -ذه
اŸششاركات.

ثقافة
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Ãبادرة من جمعية العلماء ا÷زائريÚ

الشسهيدان العربـي التبسسـي وبن مهيدي
‘ ي ـ ـ ـ ـ ـوم دراسس ـ ـ ـ ـ ـي بسسكيكـ ـ ـ ـ ـ ـدة
اعت Èالدكتور عبد الرزاق قسشوم ،رئيسص جمعية العلماء اŸسشلم Úا÷زائري ،Úهذه الندوة Ãثابة لقاء
لجداد ،فالندوة التي جمعت ب Úالششهدين ،كما قال ““هو جمع
الوفاء للعلماء والششهداء ،وهو دين الحفاد ل أ
لجيال والوفاء للقيم واŸبادئ““ ،مؤوكدا ان ““اŸبادئ والقيم التي وضشعها عبد
ب Úتكامل اŸبادئ ،وتكامل ا أ
لسشباب التي
ا◊ميد بن باديسص وبقية علماء ا÷زائر ،خلل فÎة الثلثينيات من القرن اŸاضشي ،من ب Úا أ
عجلت باندلع الثورة التحريرية ،وا‚بت ابطال كالششيخ العربي التبسشي ،والعربي بن مهيدي““.

áØ«©dG ódÉN :Ióµ«µ°S
الشصهيد الشصيخ العربي التبسصي أاضصاف
قسصوم ““هو الذي وضصع أاسصسص التضصحية
وا÷ه- -اد ،وجسص- -د م- -ع- -اŸه -ا ب -ال -ن -فسص
وال -ن -ف -يسص ،وال -ت-ل-م-ي-ذ اŸتشص-ب-ع Ãب-ادئ
ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل-م-اء الشص-ه-ي-د ال-ع-رب-ي ب-ن
مهيدي هو أايضصا من الذين كانت نشصأاتهم
ب Úأاحضصان اإلصصلح ،وهو كذلك وضصع
م -ع -ا ⁄السص-تشص-ه-اد وال-تضص-ح-ي-ة ،ف-غ-دى
الشص-ه-ي-دي-ن مصص-ب-اح Úيضص-ي-ئ-ان مسصالك
ال-ع-ل-م-اء واÛاه-دي-ن والشص-ه-داء ،وثمن
ع -ب -د ال -رزاق قسص-وم ه-ذه الل-ت-ف-ات-ة م-ن
شصعبة العلماء بسصكيكدة التي تعت Èوفاء
ل -ل -ع -ل -م -اء الشص -ه -داء ،ف -دور ال-ع-ل-م-اء ‘
الع -داد والسص -ت -ع-داد ،وا÷ه-اد  ⁄ي-أات
بالصصدفة بل بالتخطيط كما قال.
أام - -ا ال - -دك - -ت - -ور م - -ول - -ود ع- -وÁر ‘
اŸداخ- -ل- -ة األو ¤ح- -ول ح -ي -اة الشص -ي -خ
العربي التبسصي الذي عاشص تقريبا 66
سص -ن -ة ،ك -ل -ه -ا ك -ف -اح وتضص -ح-ي-ة ،م-رح-ل-ة
دراسص-ت-ه ال-ت-ي اسص-ت-م-رت  17سص-ن-ة خارج
ا÷زائ -ر ،ون -ه -ل م -ن ال-ك-ث Òم-ن ال-ع-ل-وم
بالزاوية بن عزوز بنفطة جنوب تنسص،
ج -ام-ع ال-زي-ت-ون-ة ون-ال شص-ه-ادة ال-ت-ط-وي-ع
منها ،كما درسص بجامع الزهر ونال من
الشص -ه -ادة ال -ع -اŸي -ة ،وظ -ه -رت ع-ب-ق-ري-ة
ال-ع-رب-ي ال-ت-بسص-ي ‘ م-واج-ه-ة اŸعوقات
و“كن من الدراسصة بجد ،ألنه كان يعتÈ
ال -دراسص -ة ه -ي ‘ األسص -اسص م -ظ-ه-ر م-ن
م-ظ-اه-ر م-ق-اوم-ة اŸسص-ت-ع-م-ر““ ،واضصاف
ال -دك -ت -ور ““ام -ا اŸرح -ل -ة ال -ث-ان-ي-ة ك-انت
مرحلة الدعوة واإلصصلح بعودة الشصيخ
التبسصي من جامع الزيتونة ،متخذا من
اŸسصجد العتيق بتبسصة منارة اشصعاع ،ثم
ذهب ل -ل -غ -رب ا÷زائ -ري ب -ت -وج -ي -ه م-ن
الشص- -ي- -خ اب- -ن ب- -اديسص وذلك سص -ن -ة 193٠
وأاشصرف على مدرسصة إاصصلحية بسصيق،
وهذا كله قبل تأاسصيسص جمعية العلماء““،
فالشصيخ خلف لبعضص الدراسصات ،كما
كشص -ف ال -دك -ت -ور ““ي -ع -ت Èم -ن م -ؤوسصسص -ي
ا÷م -ع -ي -ة ،ألن نشص -اط -ه ب -دأا ق -ب -ل سص-ن-ة
 ،1931سص -ن -ة ت -أاسص -يسص ج -م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء
اŸسص - - -ل - - -م Úا÷زائ - - -ري ،““Úو‘ ه- - -ذه
اŸرحلة““ أاسصسص مدرسصة التهذيب للبنÚ
والبنات سصنة  1933وهي مدرسصة رائدة
ون-ادرة له-ت-م-ام-ه-ا ب-ت-دريسص ال-ب-نات ‘
إاطار ا◊ركة اإلصصلحية ،ألن موضصوع

تدريسص البنات ‘ ذلك الوقت موضصوع
غ -لب ع -ل -ي -ه السص -ج -ال ب Úال -ع -ل -م -اء ‘
ﬂتلف الدول العربية واإلسصلمية““.
أاضصاف بأانه سصاهم ‘ افتتاح معهد
ابن باديسص سصنة  1947وكان اŸشصرف
عليه ،والرئيسص الفعلي ÷معية العلماء
ب Úسص- -ن -ة  195٢و 1954ل-غ-ياب البشصÒ
الب- -راه- -ي- -م- -ي ،وك- -ان اŸشص- -رف ع- -ل -ى
اŸدارسص وت -أاسص -يسص -ه -ا ،ف -الشص -ه -ي-د ك-ان
ي -رأاسص ا÷ب -ه -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ل-دف-اع ع-ن
ا◊رية واحÎامها ،والتي كانت Œمع كل
التيارات واألحزاب السصياسصية اŸوجودة
‘ تلك الفÎة با÷زائر ،ونظمت العديد
م-ن ال-ت-ج-م-ع-ات ب-ال-ع-اصص-مة وغÒها من
اŸدن ،وق- -د دف- -ع ث- -م- -ن ه -ذا ال -نضص -ال
السصياسصي باعتقاله ‘ أافريل من سصنة
 1957ثم اغتياله فيما بعد ،ألنه رفضص
لدارة ال-ف-رنسص-ي-ة ب-أان ي-أاخ-ذ
النصص-ي-اع ل -إ
موقف ويجيب عن تسصاؤولت الصصحف
ال-ف-رنسص-ي-ة ضص-د م-ط-الب ج-ب-هة التحرير
الوطني ‘ تلك الفÎة““ ،أاما ‘ اÛال
الفكري فاألسصتاذ اÙاضصر يجد الشصيخ
التبسصي رغم انه رجل ميدان واŸشصرف
على نشصاطات ا÷معية ،كتاباته ومقالته
م -ن ط-ي-ن-ة ال-ك-ب-ار ،ف-ه-و ي-ن-اقشص قضص-اي-ا
وي -ط -رح أاف -ك -ار ول ي -ك -ت -ف -ي ب -ال-وصص-ف
وع -رضص اآلراء ،ب -ل ي -دق -ق ‘ ال -دراسص-ة
وين Òالدروب.
م -ن ج -ان -ب -ه ال -دك -ت -ور ﬁم -د األمÚ
ب -ل -غ -يث صص -ال وج -ال ‘ سصÒة الشص -ه -ي-د
العربي بن مهيدي ““..هو شصاب Áتلك
ثقافة واسصعة ،نشصأا ‘ كتاتيب السصرة
واŸدرسص -ة اإلصص -لح-ي-ة ب-بسص-ك-رة وت-اب-ع
الدراسصة Ãدرسصة فرنسصية بباتنة ،وكان
ينتمي ا ¤الكشصافة السصلمية ،كأاغلب
شص- -ب- -اب ا÷ي- -ل ال- -ذي -ن ف -ج -روا ال -ث -ورة
التحريرية ،حيث كان رجل ملتزما وابن
اإلصص -لح ح -ق -ي -ق -ي ،ك-ان يصص-وم الث-نÚ
واÿم -يسص رغ -م صص -غ -ر سص -ن -ه واألوضص-اع
ال -ت -ي ك -ان ع-ل-ي-ه-ا الشص-عب ا÷زائ-ري ‘
ذلك ال -وقت م -ن صص -راع م -ع اŸسص -ت-ع-م-ر
وال- -ط- -ري -ق -ة اŸق -ي -ت -ة ،وه -و ‘ سص -ن ل
يتجاوز  16سصنة““ ،فالعربي بن مهيدي،
ك -م -ا أاضص -اف ال -دك -ت -ور ““ك -انت ث -ق -اف -ت-ه
مزدوجة ،ونال شصهادة البتدائية بباتنة
بامتياز ،كانت ملﬁه توحي بأانه رجل
دول - -ة ،ل- -ه وع- -ي وع- -لق- -ات ب- -اŸغ- -رب
ال -ع -رب -ي ،ف-خ-لل سص-ن-ة  194٢ك -ان م-ن

األعضص -اء اŸن -خ -رط Úب -ح-زب الشص-عب،
ب -ع-ده-ا أاصص-ب-ح شص-خصص-ي-ة م-ت-م-ي-زة أاث-ن-اء
ت -أاسص -يسص اŸن-ظ-م-ة اÿاصص-ة سص-ن-ة 1947
ومن ثم نائبا Ùمد بوضصياف ،ومسصؤوول
عن قيادة األركان بالشصرق ا÷زائري.
ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي ك-م-ا ق-ال ب-ل-غيث
““كان قدره ان يكون شصهيدا ،وقد اكتشصف
عن طريق اÿطأا بعد ان ” القبضص عليه
م- -ن ق- -ب- -ل ج- -يشص اŸسص- -ت- -ع- -م- -ر ،وه -ذا
الك- -تشص -اف أاح -دث زل -زال ‘ السص -ل -ط -ة
ال -ف -رنسص -ي -ة والشص -رط-ة ال-عسص-ك-ري-ة ع-ل-ى
اÿصص- -وصص ،و‘ أاق- -ل م- -ن  ٠4أاي-ام م-ن
القبضص على العربي بن مهيدي عذب
وشصوه وجهه بنزع جلدة الوجه كاملة،
وبشص-ه-ادة ب-ي-ج-ار ي-ق-ول““ أات-أاسص-ف Ÿق-ت-ل
ال - -ع - -رب- -ي ب- -ن م- -ه- -ي- -دي ب- -إاي- -ع- -از م- -ن
الشصخصصيات النافذة بباريسص““.
أاوضصح الدكتور ان قتله كان لسصبب
عدم قدرتهم على تقدÁه للعدالة ألنهم
شصوهوا وجهه ،والكتابات التي صصدرت
‘ حق الشصهيد كلها متناقضصة وجاءت
ع- - -ل - -ى لسص - -ان اÛرم Úم - -ن جÔالت
فرنسصا ،وما زالت تصصر على ان العربي
ب- -ن م- -ه- -ي -دي شص -ن -ق ن -فسص -ه ب -ق -م -يصص -ه
األبيضص““ ،ليتسصاءل السصتاذ““ :كيف لبن
الزاوية والكشصافة اإلسصلمية ،وهو رجل
مؤومن ومتدين يصصوم الثن Úواÿميسص
ب -ال -زن -زان -ة ان ي -ن -ت -ح-ر ،ب-ل ك-ان يسص-ع-ى
ل-لشص-ه-ادة ،وك-ل ه-ذه الط-روح-ات ك-اذب-ة
ج -اءت ل -ل -ت -غ-ط-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-ع-ذيب ال-ذي
مورسص على العربي بن مهيدي من قبل
اŸظ- -ل- -ي ،Úبشص- -ك- -ل فضص- -ي- -ع وب- -رب -ري،
وال-ف-رق-ة ال-ع-اشص-رة اÙم-ول-ة ج-وا ال-تي
جيء بها للقضصاء على اضصراب  8أايام،
وارت- - -ك- - -بت اÛازر ‘ ح - -ق الشص - -ي - -وخ
والنسصاء واألطفال ،وهي التي كانت وراء
إاخ- -ف- -اء ا◊ق -ي -ق -ة ،وب -ي -ج -ار ن -فسص -ه ‘
حواراته للصصحافة قال““ :ان أامثال سصي
ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي ل ي-ن-ت-ح-رون““ ،وكل
ال -ق -ت -ل-ة م-ن جÔالت اŸسص-ت-ع-م-ر ك-ان-وا
يكابرون ‘ الرجل الصص Èوقوة العزÁة،
وبشص- -ه- -ادة السص- -ف -اح اوسص -اريسص صص -احب
اŸصص -ال -ح اÿاصص -ة ،ق -ال““ :أاخ -ذن-ا سص-ي
العربي خارج دائرة السصجن وقتلناه ‘
ضص-اح-ي-ة م-ن ضص-واح-ي اŸت-ي-ج-ة““ ،وه-ذه
اŸنطقة كانت بها فيلت عديدة يتم
ب -داخ -ل -ه -ا ت-ع-ذيب ا÷زائ-ري Úودف-ن-ه-م
هناك بÈودة دم““.

سة نقدية

دراس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عجز ششامل وغياب اّıلصص اŸنتظر

قراءة ‘ قصسيدة ““غودو ...وبائع الّنبي““
للشّساعر سسلطان القيسسي

¿ÉæÑd /ôµ°ùY ÉfhOÉe
ال-ق-راءة ال-ف-احصص-ة ل-ن ّصص ال ّشص-اع-ر سص-ل-طان
ال -ق -يسص -ي ت -ظ -ه -ر ت -ن-اصصً-ا م-ع مسص-رحّ-ي-ة ““‘
ان-ت-ظ-ار غ-ودو““ ل-ل-ك-اتب اإلي-رل-ن-دي صص-م-وئيل
ب -ك-يت ،اّل-ت-ي ت-دور ح-ول شص-خصصّ-ي-ات م-ع-دم-ة
ومهّمشصة تنتظر شصخصصاً ُيدعى غودو ليغّير
لفضصل .كما أاّن هذه القراءة تبّين
حياتها ل أ
امتصصاصص الشّصاعر وتشصّربه لنصص بيكيت وأاّول
ما يواجهنا التّركيبة الّدراميّة من ناحية البنية
الشّصكلّية :افتتاح اŸشصهد اŸسصرحي باإلشصارة
إا ¤اŸكان (كّل هنا ما زال ينتظر) مشصÒا ً إا¤
ام - -ت- -داد الن- -ت- -ظ- -ار م- -ن- -ذ زم- -ن ،اŸشص- -ه- -د
اŸسصرحي (خمسصة مشصاهد) ،ا◊وار الّداخلي
(ث -لث -ة شص -خ -وصص ‘ ال -ك -اف -ي -تÒي-ا) .إاق-ح-ام
ال ّصصور لتكوين منظر ناضصج يرنو إاليه القارئ
ب -بصصÒت -ه ل ب -بصص -ره ،ن -اه-يك ع-ن الّ-ت-أاثÒات
ال ّضص -وئّ-ي-ة وال ّصص-وتّ-ي-ة اŸع-ت-م-دة ‘ ال-قصص-ي-دة
(لغتي /دموع أامي /حشصرجات أابي /ضصحايا
ا◊رب /أاغنية /يضصيؤونا بشصتائه.)...
م -ن ن-اح-ي-ة أاخ-رى ت-ت-م-اه-ى ال-قصص-ي-دة م-ع
اŸسصرحّية؛ فتظهر أامامنا اŸكّونات الّدرامّية
األسص -اسص ّ-ي -ة :ع -ب -ث ّ-ي-ة اŸشص-ه-د ا◊اضص-ر ع-ن-د
ب -ك -يت ،وع -ب -ث ّ-ي -ة اŸشص -ه-د داخ-ل ال-قصص-ي-دة.
وي -ح -ي -ل -ن -ا ذلك إا ¤ت-رج-م-ة ال-واق-ع اإلنسص-اّÊ
العبثي بحسصب الشّصاعر سصلطان القيسصي والّذي
بات واقعًا معّقدا ً ،فوضصوّيًا ،ل منطقيًّا.
–مل اŸسصرحّية ‘ داخلها الكث Òمن
الّترّقب والنفعال والنتظار لغودو الّذي ⁄
يأاِت .باŸقابل تخبّئ القصصيدة ‘ حناياها
الّترّقب ورصصد األحداث وانتظار غودو .إاّل
أاّن غودو ‘ القصصيدة تتبلور شصخصصّيته أاك،Ì
وتأاخذ مسصاحة أاك ،Èوتنكشصف للقارئ أاكÌ
من الشّصخصصّية ا◊اضصرة ‘ مسصرحية بكيت
فÒسص -م ل -ن -ا ال ّشص -اع -ر م -ع-ا ⁄دوره م-ن خ-لل
الّتعاب Òالّدللّية (سصيجيء يرفع ليلنا /يضصيؤونا
بشص-ت-ائ-ه /يسصَ-ل م-اضص-ي-ن-ا /ي-ق-تل موتناُ/يصصلح
ال -دي َ-ن ا◊دي َث /ي -رفُ-ع
ال - -ك - -ل - -م - -ات /ي - -رّم - -م
اŸاضصي /يبيَع األنبياءَ
ج-م-يَ-ع-ه-م /يجtر وراءُه
أاح - -لَم - -ن - -ا /ي- -ن- -فُث
ال ُ- - -د sخ - - -اَن ‘ وج- - -ه
ا◊ق -ي -قِ-ة) .كّ-ل ه-ذه
الّ- -ت -ع -اب Òال ّ-دلل ّ-ي -ة
تشص Òإا ¤ف- -ع- -الّ- -ي -ة
دور غودو اŸرجوة
عند الشصاعر ،وإا¤
وع-ي-ه ب-ال-واق-ع ال-ع-بثي ،واÿلل
ا◊اصصل ،والّلا منطق العاŸي .ولكّن اعتذاره
اŸكّرر على لسصان الكاتب ينّم عن تراجع هذه
ال -ف -ع -ال -ي -ة ل -ي -فضص -ح ال -ع-ج-ز اŸت-مّ-دد ‘ كّ-ل
ال -قصص -ي -دة ،ك -م -ا ‘ ال -واق -ع .ف -ت -ك-رار ك-ل-م-ة
(ي- -ع -ت -ذر) ث -لث م ّ-رات ،ي -ؤو ّك -د ع -ج -ز غ -ودو
اŸن َ-ت َ-ظ -ر م -ن م-ن-تِ-ظ-ري-ن ع-اج-زي-ن ‘ واق-ع
عاجز.
ي -ل ّ-ف ال -قصص -ي -دة ع-ج-ز ي-عّ-ب-ر ع-ن م-ن-ت-ه-ى
السص-تسص-لم ل-ل-واق-ع ،وي-ح-ك-م ال ّشص-اع-ر ع-رضص
اŸشص -اه -د الّ-درامّ-ي-ة؛ م-ظ-ه-را ً ‘ كّ-ل مشص-ه-د
اŸزي- -د م- -ن ال- -ع -ج -ز ،وال -وه -ن ،والن -ت -ظ -ار
اŸفتوح على الّلا شصيء .وإاذ يفتتح اŸشصهد
األّول ب- -ا◊رك- -ة الن- -ت- -ظ- -ارّي- -ة اŸت- -لشص- -ي- -ة
وا◊زي -ن -ة (ل -غ -ت-ي اŸريضصُ-ة ب-اÛاز /دم-وُع
أام -ي /حشص -رج -اُت أاب -ي /ل-ف-يٌ-ف م-ن ضص-ح-اي-ا
ا◊رب /أاغ- -ن- -يٌ- -ة ت- -خ- -اف رصص- -ا َصص ح -ارس ِص
خ -وِف -ه -ا) ،ي -ع -رضص ل -ن -ا الّ-ت-ع-ط-ي-ل الن-ف-ع-ا‹
ا◊رك - -ي اإلنسص - -ا .Êم - -ا يشص Òإال- -ي- -ه اÿوف
اŸعّ-ط-ل األسص-اسص ل-ل-ق-درة اإلنسص-انّ-ي-ة (أاغ-ن-يٌة
ت -خ -اف رصص -ا َصص ح -ارس ِص خ-وِف-ه-ا) .ي-بّ-ي-ن ل-ن-ا
الشّص -اع -ر ‘ ال -قسص -م األّول م -ن ه-ذا اŸشص-ه-د
واقعًا منغمسصاً ‘ العجز اŸتجّذر ‘ الواقع
اإلنسصا Êحّد الّتلشصي.
تتكّرر ‘ اŸشصهد األّول عبارة (كل wهنا ما
زال ي -ن -ت -ظ ُ-ر) ق-ب-ل ال-ب-دء ب-كشص-ف دور غ-ودو،
لتأاكيد الّلا حركة ،واللّا إارادة .وإاذ تتبع هذه
العبارة قدوم غودو اّلذي سصيعتذر ،يغلق باب
األمل أاو ما تبقى من أامل( .سصيجيء ““غودو““
ثمّ يعتذُر ).وما يلبث الشّصاعر أان يعّزز دور
غودو تصصاعدّيًا (سصيجيُء يرفُع ليلَنا عن ليِلنا
ويضصيؤونا بشصتائه /سصيسصل tماضصينا اŸؤوuرَق من
قصص-ائ-دن-ا/سص-ي-ق-ت-ل م-وَت-ن-ا اŸمتَد من أاقصصى
ت فوق رأاسص
النشصيد) حّتى تواجهنا عبارة (َيربِ ُ
ا◊ل -م أاي ًضص -ا /ث-م ي-ع-ت-ذُر .).وك-أاّن-ي ب-ال ّشص-اع-ر
يظهر أاقصصى العجز اإلنسصا ÊاŸتمثّل با◊لم،
ول يقوى غودو إاّل على أان يرuبت أاو يعّزي ،ثّم

يعتذر ألّنه عاجز.
يطّل القسصم الثّا Êمن اŸشصهد األّول ويبدو
ل- -ن- -ا وك- -أاّن -ه Ãع -زل ع -ن اŸشص -ه -د ،أاي وك -أاّن
ا◊رك -ة األو ¤وال ّ-ث -ان -ي -ة م -ف ّ -ك -ك -ت-ان .إاّل أاّن
الشّصاعر ربط بينهما برابط خفيّ ،اعتمد فيه
تناصصًا مع النّ ّصص القرآا Êالّذي يشص Òإا ¤بيع
ي
النّبي يوسصف (قد باع ““مالكٌ بنُ زعَر““ نب s
ك -ن -ع -ان ا÷م -ي-ل( /)..سص-ورة ي-وسص-فَ :و َشصَ-رْوُه
خسٍص َدَرا ِ
هَم مَْعُدوَدٍة َوَكاُنوا ِفيِه ِمَن
ِبَثَمٍن بَ ْ
الsزاهِدِيَن ﴿ .)﴾٢٠لقد ذكر الشّصاعر سصلطان
القيسصي عودة غودو ودوره ،ثمّ ذكر بيع النّبي
ي -وسص -ف .ف -م -ا الّ-راب-ط ب Úال ّصص-ورتÚ؟ وق-ب-ل
اإلجابة ينبغي التّدقيق باŸصصطلحات الواردة
‘ النّ ّصص:
(قد باع ““مالكٌ ب ُ
ي كنعان
ن زعَر““ نب s
ا÷ميل..
ودارت الدنيا.
ليام:
ل هي ا أ
إاذن دو ٌ
عاد كما تعود عقارب السشاعات
ف نادًما
قبّل رأاسص يوسش َ
ص القصشيدة تائبًا
وحنى له رأاس َ
فأاجاره القمُر)...
ع -اد ب -ائ -ع ال ّ-ن -ب ّ-ي ك -م -ا ع -ق-ارب ال ّسص-اع-ة،
وال - - - -ع - - - -ق - - - -ارب وإان
تق ّصصدنا إارجاعها
إا ¤ال- - - -وراء ف - - -ل
شص - - -يء ي - - -ت- - -بّ- - -دل
ويتغيّر .يؤوّكد القول
ت-ع-ب Òال-ك-اتب (قّبل
ف نادمًا).
رأاسص يوسص َ
ن -ل -مسص ال-ع-لق-ة بÚ
ال- - -قسص- - -م األّول م- - -ن
اŸشص - - - - - -ه - - - - - -د األّول
وال -قسص -م ال ّ-ث -ا Êاّل -ت-ي
تشص Òإا ¤ا◊ال -ة اّل -ت -ي ي -خضص -ع ل -ه-ا ال ّشص-اع-ر
فأاسصقط وعيه بالواقع ،وهّمه اإلنسصا Êالّذاتي
من خلل ق ّصصة يوسصف ،ومعاناته جراء بيع
إاخوته له .لعل ذلك يذّكر Ãا ورد عند شصعراء
كثÒين ،ومنهم الشّصاعر الفلسصطيني ﬁمود
درويشص ‘ قصصيدة ““أانا يوسصف يا أابي““ ،إاذ
يتحّدث فيها عن معاناة الفلسصطيني .ول ريب
‘ أانّ الشّصاعر سصلطان القيسصي يحكي معاناة
الشّصعب الفلسصطيني إاّل أاّنه يوسّصع الفكرة أاكÌ
وي-ذهب ب-ه-ا ع-م-ي-قً-ا ل-ت-ط-ال ال-واق-ع اإلنسصاÊ
األشصمل ،ألّنه اسصتخدم مصصطلح (نبي) اّلذي
له دللة رؤويوّية ،تطال اإلنسصانيّة كّلها.
يظهر ا◊ديث عن اŸعاناة الفلسصطينّية
‘ ا◊وار ال- -ق- -ائ- -م ب Úث -لث -ة أاشص -خ -اصص ‘
اŸشص -ه -د الّ-ث-الث ،ف-ي-ف-ت-ت-ح ال ّشص-اع-ر اŸشص-ه-د
بدللة مكانيّة يحّدد إاطارها ‘ الكافيتÒيا
أاي اŸكان الّذي Œتمع فيه ﬂتلف الفئات،
ليشص Òإا ¤العجز اّلذي طال ا÷ميع .فيعرضص
الشّص- -خصص األّول ف- -ك -ره ال ّسص -ي -اسص ّ-ي وك -ي -ف ّ-ي -ة
م -ع -ا÷ت -ه م -ن خ -لل اإلشص -ارة إا ¤الح-ت-لل
اÿارج ّ-ي ،ل -ي -أاخ -ذ دور اŸع -ال -ج ل -ل -م -عضص-ل-ة
ال-ق-ائ-م-ة( .ع-ل-ى ب-اب اŸدي-نِ-ة ت-دف-ع ال-دب-ابُ-ة
األخ -رى .)..وه -ي ن -ظ -رة شص -ام-ل-ة ل-لح-ت-لل
الّذي يخضصع له اإلنسصان والّذي يعا Êمنه أاشصّد
معاناة .ثمّ يظهر الشّصخصص الّثا Êلنتبّين دورا ً
آاخ -ر ،أال وه -و دور اŸف ّ -ك -ر ال -واع -ي ل -ل -واق-ع
اŸعيشص ،من حيث التّكاسصل والّتراخي ‘
مواجهة هذا الحتلل ،أاو من خلل ال‚رار
ل -ل ّ-ت -ف -رق -ة وال ّ-ن -زاع -ات ال ّسص -ي -اسص ّ-ي-ة( .أاج-اب
صصديُقه :هو الحتلل الداخلي ،tسصقو ُ
طنا.)..
ث ّ-م -ة وع -ي ب-أاّن اŸشص-ك-ل-ة األسص-اسص ت-ك-م-ن ‘
الّذات ،وإان كان الحتلل الظّا ⁄أامعن ‘
ظلمه .لكنّ اÿيانات الّداخلّية ،والّلصصوصصيّة
أاّدت إا ¤تفاقم هذا الظّلم وأاحكمت سصيطرة
الحتلل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حالـــــــة شصائعـــــــــة النتشصــــــــار وسصـــــط الـــــــــÈاءة

التلعثم عن ـد اأ’طف ـ ـ ـال
عقدة تسصتدعي العـÓج
التلعثم ‘ النطق حالة شصائعة النتشصار ب Úالكث Òمن الأطفال ،ولكنها
اأيضصً-ا تصص-يب ب-عضس ال-ك-ب-ار ،وف-ي-ه-ا ل يسص-ت-ط-ي-ع ال-ط-ف-ل ال-ت-ع-ب Òجيدًا
بواسصطة الكلمات ،فهو يطيل ‘ نطق بعضس ا◊روف اأو يكرر كلمة
عدة مرات اأو يردد حرفًا من الكلمة ،اأك Ìمن مرة ،و‘ هذه ا◊الة
يصص -در ال -ك Ó-م م-ن ال-ط-ف-ل اأو ح-ت-ى ال-رج-ل ال-ك-ب Òبصص-وت ع-اٍل  ،م-ع
ال -ت -ط-وي-ل ‘ ب-عضس ال-ك-ل-م-ات اأو اŸق-اط-ع ،م-ع ح-دوث ت-ردد وان-ق-ط-اع
اأث -ن -اء ال -ت -ح -دث ،م -ا ي -ع -ط -ي صص -ورة م-ن ع-دم ال-ت-ن-اغ-م والنسص-ي-اب
الإيقاعي للكلمات.
هذه ا◊الة غالبًا ما نÓحظها ‘ سصن الثالثة،
وبصصورة أادق ما ب Úسصن  2و 7سصنوات ‘ عمر
ال -ط -ف -ل ،وه -ذا الضص -ط -راب وال -ت-ل-ع-ث-م ي-ع-د
ظاهرة مؤوقتة لدى غالبية الصصغار ،يزول بعد
فÎة قصصÒة أاو Áك - -ن أان ت - -ط - -ول ‘ ب- -عضس
ا◊الت ،ول -ك -ن ه -ن -اك ح-الت م-ن ال-ت-ل-ع-ث-م
اŸرضصي يصصيب البعضس ،نتيجة الكث Òمن
العوامل اŸعقدة واŸتداخلة ،منها ما يتعلق
بعملية النضصج لدى الطفال ،ومنها ما يرتبط
ب-ال-ع-وام-ل ال-ن-فسص-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة وال-ب-ي-ئية،
وسص -وف ن -ق -دم ا◊الت اıت -ل -ف -ة م-ن ه-ذه
الظاهرة اŸرضصية وأاسصبابها وطرق عÓجها.
مشصكلة ل يسصتهان بها

األع- -راضس ال- -ت- -ي Áك- -ن م Ó-ح -ظ -ت -ه -ا ل -دى
األط-ف-ال اŸصص-اب Úب-ح-ال-ة ال-ت-ل-ع-ثم اŸرضصي
أاثناء الكÓم ،والتي Áكن بها التفرقة بÚ
التلعثم الطبيعي واŸرضصي ،ومنها على سصبيل
اŸث- -ال ح -دوث ارت -ب -اك واضص -ح ‘ –رك -ات
الع ،Úحيث يحاول الطفل التعب Òبالنظرات
مع الكÓم ،كما تصصاب عضصÓت الوجه بحالة
من التقلصصات ،ويحاول الصصغ Òاإلسصراع ‘
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ح-دث ،ويسص-ت-ب-دل ب-عضس ال-ك-لمات
الصصعبة بأاخرى تكون سصهلة عليه ،ويظهر ذلك
واضصحًا ‘ تطويل ا÷ملة.
بعضس األطفال يسصتخدمون حركات ا÷سصم
واليد أاثناء التلعثمﬁ ‘ ،اولة لتوصصيل معنى
ما يرغبون إا ¤اآلخرين ونطق بعضس الكلمات
بطريقة ﬂتلفة عن معناها ،وتكرار حرف
م -ن ال -ك -ل -م-ة أارب-ع أاو خ-مسس م-رات ،ل-ي-ع-ط-ي
الطفل نفسصه فرصصة للتفك ‘ Òا◊صصول على
م -ف -ردات تسص -اع -ده ع-ل-ى ال-ت-ع-ب ،Òوي-ت-ح-دث
بصصوت عاٍل ليخفي عدم قدرته على التعبÒ
اÿطابي ،وأاحيانًا يردد كلمة واحدة ثÓث
مرات متتالية ،وإاذا لحظ أان هناك خل ً
Ó
لديه فسصوف يتجنب اŸواقف التي تدعوه إا¤
ا◊ديث ،وعندما تسصتمر ا◊الة ‘ مرحلة
الدراسصة ،يرفضس الطفل توجيه أاسصئلة ،سصواء
‘ اŸدرسصة أاو اÙاضصرة ،خوفًا من حالة
التلعثم ،وعند توجيه سصؤوال إاليه من اÙاضصر
أاو اŸدرسس ي -ت -ظ -اه -ر ب -ع-دم اŸع-رف-ة ،رغ-م
علمه باإلجابة ،ويصصاب الطفل أاو الشصخصس
ب -ح -ال -ة م -ن الن -ط -واء خ -وف ً-ا م -ن إاحسص-اسص-ه
بالنقصس ،ومن األعراضس أايضصاً خوف الطفل
اŸت -ل -ع -ث -م م -ن ال-ت-ع-رضس ألي م-وق-ف ج-دي-د
ي -ت -ط-لب ف-ي-ه ال-ت-ح-دث ،وي-ح-دث ل-ه خ-ل-ل ‘
السص -ل -وك الج-ت-م-اع-ي ،ن-ت-ي-ج-ة اع-ت-ق-اده ب-أان
كÓمه غ Òمفهوم وغ Òمقبول من اآلخرين،
وأانه أاقل من ا÷ميع ،فيضصطر للهروب من
ا◊ياة الجتماعية واÿوف اŸسصتمر.
يوجد الكث Òمن األسصباب اŸتداخلة والتي
تؤودي إا ¤اإلصصابة بحالة التلعثم اŸرضصية،
وم -ن -ه -ا ت -أاخ -ر ال-ن-م-و وال-نضص-ج ‘ ج-ه-از
ال -ن -ط-ق ل-دى ب-عضس

ال-ت-ل-ع-ث-م ي-ب-دو ع-ن-د ال-ب-عضس مشص-كلة بسصيطة،
ولكنها ليسصت كذلك ،إاذ إانها Áكن أان تسصتمر
م -ع ال -ط -ف -ل سص -ن-وات ط-وي-ل-ة م-ن ال-ع-م-ر ،ب-ل
نشصاهد بعضس الكبار يتمتمون بالكلمات ول
ينطقون ا◊ديث بشصكل جيد ،وتنتابهم حالة
من تكرار بعضس مقاطع الكلمات ويطيلون ‘
بعضس ا◊روف ،وغالب الوقت تظهر عليهم
صص-ع-وب-ة ب-دن-ي-ة واضص-ح-ة أاث-ن-اء ال-ن-ط-ق ،وهذه
ا◊الة تسصبب فقدان الثقة بالنفسس ،وعدم
ال- -رغ- -ب -ة ‘ ا◊ديث أام -ام ال -غ ،Òوال -ه -روب
والن -زواء م -ن ال -ت -ج -م -ع -ات ،وق-ل-ة ال-ت-ح-دث
واإلحسصاسس بأانهم أاقل من اآلخرين ،وغالبًا ما
ي -ع -يشص -ون ح -ي-اة غ Òط-ب-ي-ع-ي-ة م-ث-ل أاق-ران-ه-م
األصص -ح -اء ‘ ال -ن -ط -ق ،ف -ه -م ل يسص-ت-ط-ي-ع-ون
ال -ت -ع -ب Òاÿط -اب -ي ج -ي -داً ع ّ-م -ا ي -ج -يشس ‘
أان -فسص -ه -م ،وم -ن اŸع-ت-اد ل-دى األط-ف-ال ه-ذه
ا◊الة تكون ضصمن فÎة تعلم الكÓم وتشصكيل
بعضس ا÷مل واŸقاطع ،وتظل هذه ا◊الة
من التلعثم معهم Ÿدة أاسصابيع ،و“تد إا¤
سصنة عند البعضس ،وتصصل إا ٣ ¤سصنوات عند
حالت معينة ،ولكن الغالبية منهم ينضصجون
وي -ت-غ-ل-ب-ون ع-ل-ى ه-ذه ا◊ال-ة م-ن دون ت-دخ-ل
طبي ،واŸشصكلة ا◊قيقية ‘ اسصتمرار هذه
ا◊ال -ة م -ع نسص -ب-ة م-ن-ه-م ،وتسص-بب ل-ه-م ب-عضس
اŸشصكÓت ‘ التعليم.
هناك العديد
من
الوجه اÿط Òللفايسس بوك

احذر رسسائل التشسكيك
 ⁄ت -خ ُ-ل ال-فضص-اءات اŸف-ت-وح-ة واŸنصص-ات
ا◊واري- -ة وال- -ت- -ف- -اع- -ل- -ي -ة ‘ م -واق -ع
ال - -ت - -واصص - -ل الج- -ت- -م- -اع- -ي م- -ن
ﬁاولت ح-ث-ي-ث-ة ومسص-ت-م-رة
ت -ه-دف ل-بث و“ري-ر ك-ث Òم-ن
لف -ك -ار وال -رسص -ائ -ل ال -ه -دام-ة أاو
ا أ
اŸضصللة والتي يسصعى مطلقيها لكل
م-ا م-ن شص-أان-ه ضص-رب ال-ل-ح-م-ة ال-وطنية
ب -ال -ت -غ -ري -ر بشص -ب-اب ال-وط-ن و–ريضص-ه،
لسص -ي -م -ا وأان -ه -م أاك Èوأاك ÌاŸت -ف -اع-ل ‘ Úت-لك
اŸواقع ..و‘ هذه اŸرحلة الدقيقة التي يعيشس
فيها الوطن بعضس التحديات تظهر أاهمية توظيف
م-واق-ع ال-ت-واصص-ل الج-ت-م-اع-ي ‘ ت-عزيز وترسصيخ قيم
اŸواطنة Ãزيد من التثقيف والتحصص Úويبقى الرهان ‘
ذلك على دور الشصباب من خÓل إادراك مدلولت تلك الرسصائل السصلبية
اŸوج-ه-ة إال-ي-ه ،وك-ي-ف-ي-ة م-واج-ه-ت-ه-ا ،وأان ي-ك-ون ق-ادرًا ع-ل-ى –ويل لغة
ال -ه -ج -وم وال -ت -ح -ريضس وال -تشص-ك-يك إا ¤ل-غ-ة ال-دف-اع ع-ن ال-وط-ن
ومكتسصباته.

األط -ف -ال م -ا يسص -بب ل -ه-م ع-دم ال-ق-درة ع-ل-ى
التحدث بشصكل طبيعي ،وقد “تد هذه ا◊الة
لدى الطفل عند إاضصافة عوامل أاخرى مثل
خوفه من هذه ا◊الة ،فيزيد ذلك من تعمقها
واسص- -ت- -م -راره -ا ،وأايضص ً-ا ‘ ح -الت ال -ع -ق -اب
الشصديد واŸسصتمر للطفل والÎبية اÿاطئة
والنتقاد اŸسصتمر ،يجعله قلقًا ويزيد من
ت -ردده وت -ل -ع-ث-م-ه ‘ ال-كÓ-م ،وح-ال-ة ال-ت-ف-كك
وال -رواب-ط األسص-ري-ة اŸضص-ط-رب-ة واÓÿف-ات
العائلية وا÷دل ا◊اد والدائم ب Úاآلباء أامام
األط -ف -الÁ ،ك -ن أان يسص -بب اإلصص -اب -ة ب-ح-ال-ة
ال- -ت- -ل- -ع- -ث- -م ،وب -عضس األب -ح -اث تشص Òإا ¤دور
ال-ع-وام-ل ال-وراث-ي-ة ‘ اإلصص-اب-ة ب-ه-ذه ا◊ال-ة،
حيث لحظت وجود ما يقرب من  % 6٣من
األط -ف -ال اŸصص-اب Úب-ال-ت-ل-ع-ث-م ل-دي-ه-م ت-اري-خ
عائلي ‘ التلعثم ،رغم عدم وجود أادلة علمية
على انتقال هذه ا◊الة بالوراثة ،والبعضس
أارج -ع ه-ذه ا◊ال-ة إا ¤ال-ت-ق-دم ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي
الكب Òوتغي‰ Òط ا◊ياة بسصرعة كبÒة.
كما توجد أاسصباب عضصوية Áكن أان تسصبب
حالة التلعثم ،ومنها وجود بعضس اÿلل ‘
األذن واإلدراك السص -م -ع -ي أاو ال -ذي تسص-ت-ق-ب-ل
األصصوات ،وينعكسس ذلك على النطق مباشصرة،
وبعضس ا◊الت يكون الضصطراب ‘ خÓيا
الدماغ اŸسصؤوولة عن النطق واألصصوات ،حيث
ي- -وج -د اخ -ت Ó-ف ‘ اÓÿي -ا ال -عصص -ب -ي -ة بÚ
اŸصص -اب Úب -ه -ذه ا◊ال -ة واألصص -ح -اء ف-ب-عضس
األطفال يتطور لديهم النطق بسصرعة نتيجة
اكتمال اÓÿيا العصصبية ‘ اŸخ اŸسصؤوولة
ع -ن ذلك ،وال -ب -عضس اآلخ -ر يصص-اب ب-ال-ت-ل-ع-ث-م
نتيجة خلل ما أاو تأاخر ‘ ‰و هذه اÓÿيا
بالشصكل السصليم والصصحي ،ولذلك يعت Èبعضس
اıتصص Úأان أاسص -اسس ال -ت -ل -ع-ث-م فسص-ي-ول-وج-ي
وعصص -ب -ي ،و‘ ب -عضس األح -ي -ان ي-ك-ون ال-ع-يب
ال - -عضص- -وي ‘ ج- -زء م- -ن ا÷ه- -از ا◊رك- -ي
العضصلي الذي يتعلق بعملية النطق ،مثل
ح - -رك - -ة الشص- -ف- -اه وال- -ف- -ك ÚوعضصÓ- -ت
اللسصان ،حيث يحدث تشصويشس ‘ حركات
هذه األعضصاء ،ول تتناغم وتتسصق ‘ وقت مع

صصدور
الكلمات ،ويجب على اآلباء
م - -ع - -رف - -ة م - -دى سصÓ- -م- -ة
ال- -ن -اح -ي -ة ال -عضص -وي -ة ل -دى
الطفل أاوًل قبل البدء ‘ أاي
طريقة للعÓج ،ألن غالبية اآلباء يعتقدون أان
ال-ت-ل-ع-ث-م ن-اج-م ع-ن ع-وام-ل ن-فسص-ية وعاطفية
وبيئية.
لول
ا◊الة النفسصية السصبب ا أ
األسصباب النفسصية أاحد العوامل التي تسصاعد
ع-ل-ى اإلصص-اب-ة ب-ال-ت-ل-ع-ث-م ل-دى ال-ط-فل ،فكلما
شصاهد الطفل اختÓفات وجدل عنيف بÚ
اآلباء واألمهات سصّبب ذلك له عدم اإلحسصاسس
باألمان ،وأاصصبح مصصدر قلق ،وهذه ا◊الة من
اÿوف الدائم تفقده القدرة الطبيعية على
ال -ت -ع -ب Òالسص -ل -ي-م ويصص-اب ب-ال-ت-ل-ع-ث-م ،وب-عضس
األب-ح-اث ذك-رت أان ال-ت-ل-ع-ث-م خ-ل-ف-ه سصلوكيات
ع-دوان-ي-ة م-ك-ب-وت-ة ‘ ال-ط-ف-ل ن-ت-يجة تعرضصه
ل -ظ -روف ن-فسص-ي-ة سص-ي-ئ-ة ،وع-دم ق-درت-ه ع-ل-ى
إاخ-راج ت-ع-اب Òال-غضصب أاح-د أاسص-ب-اب ال-ت-ل-ع-ث-م
الرئيسصية ،و‘ حالت انتقاد الطفل الشصديدة
وتوبيخه وعدم تشصجيعه وإاهانته ألي سصبب،
كلها عوامل نفسصية Œعله يÎدد ‘ التعبÒ
وال-كÓ-م ،وُي-صص-اب ب-ال-ت-ل-ع-ث-م ،ف-ال-ت-ع-ام-ل معه
يحتاج خÈة وثقافة ومعرفة جيدة ،فهو حالة
حسص -اسص -ة و‘ م -رح -ل -ة ال -تشص -ك -ي -ل ال -ن -فسص-ي
والعاطفي ،وتتكون لديه ﬁصصÓت كثÒة من
ط -ري-ق-ة ال-ت-ع-ام-ل ،و‘ ح-ال-ة إاصص-اب-ة ال-ط-ف-ل
بالتلعثم بسصبب عامل أاو مشصكلة نفسصيةÁ ،كن
التعامل معها بسصهولة وعÓجها ضصمن الطرق
واألسصاليب العÓجية النفسصية ،والتي –تاج
إاﬂ ¤تصس يحاول أان يطمئنه ويزيل عنه
ال -ت -خ-وف-ات ،وي-ع-ي-د ل-ه ال-ث-ق-ة وال-ق-درة ع-ل-ى
التعب Òا÷يد مثل باقي أاقرانه.
ل -ل -ب-ي-ئ-ة اÙي-ط-ة ب-ال-ط-ف-ل ت-أاث Òك-ب Òع-ل-ى
اإلصصابة بحالة التلعثم ،وتبدأا تأاثÒات البيئة
من فÎة وصصوله سصن الثالثة من عمره ،فبعضس
األمهات واآلباء يجÈونه على نطق وتكرار
بعضس الكلمات التي تلعثموا فيها ،ما يصصيبه
بحالة قلق ،وÁكن أان يكون جهازه النطقي
 ⁄يكتمل بعد ،ويعنف بعضس اآلباء بسصبب

عدم القدرة على الكÓم ،ما يسصبب حالة من
اÿل -ل ‘ ال -ن-ط-ق وال-ت-ح-دث ،وب-عضس ال-ك-ب-ار
يسص -ت -ه -زئ -ون ويسص -خ -رون م -ن ط -ري -ق-ة ن-ط-ق
الصص -غ -ار ،ف -ي -ت-ول-د ل-دي-ه-م إاحسص-اسس ب-اÿوف
والÎدد ،وي- -ظ- -ه- -ر ذلك ‘ ال- -ت -ل -ع -ث -م ،وكÌة
التعليمات التي يصصدرها اآلباء ألبنائهم أاثناء
التحدث ،مثل اخفضس صصوتك و–دث بشصكل
بطيء و“هل ول تتكلم بهذه الطريقة ،وكن
مهتمًا وأانت تتكلم ،وانتبه لكلماتك ،ول تنطق
ب-ه-ذه ال-ك-ل-م-ات ،ك-ل ه-ذه ال-ت-ع-ل-ي-م-ات تصصيب
الطفل بالرتباك والقلق والريبة من كل كلمة
سصوف ينطقها ،فتجعله مÎدداً وحذراً ،وكل
ذلك يؤودي إا ¤إاصصابته بالتلعثم بصصورة حادة
ومسص -ت -م -رة لسص -ن -وات ،وه -ن -ا تصص -ب-ح مشص-ك-ل-ة
حقيقية للطفل ‘ اŸسصتقبل.
لك Ìإاصصابة
الذكور ا أ
تشص Òالدراسصات ا◊ديثة إا ¤أان ما يقرب من
نسص-ب-ة  % 55إا % 77 ¤م -ن ح -الت إاصص -اب-ة
األط-ف-ال ب-ال-ت-ل-ع-ث-م ت-ت-حسص-ن ت-ل-قائيًا من دون
تدخل عÓجي ‘ العا ،⁄وهي ظاهرة تنتشصر
ب Úال - -ذك- -ور أاك Ìم- -ن اإلن- -اث ،ح- -يث “ث- -ل
إاصص- -اب- -ات ال- -ذك -ور أارب -ع -ة أاضص -ع -اف اإلن -اث،
وأاشصارت األبحاث إا ¤أان عÓج حالة تلعثم
الطفل قبل الوصصول إا ¤سصن الدراسصة يأاتي
بنتيجة شصفاء عالية ،ويكون أاك Ìفاعلية ،ويعد
أاسصلوب تطويل الكÓم أافضصل طريقة لعÓج
ه- -ذه ا◊ال- -ة ،ح- -يث ي- -ع- -اد ت- -رك -يب ال -ك Ó-م
Óطفال اŸصصاب ،Úومن اŸهم اللجوء إا¤
ل أ
أاخصصائي النطق ‘ حال أاصصبح التلعثم مشصكلة
ل -دى ال -ط -ف -ل ،ول -يسس ع -رضص ً-ا ط -ب -ي -ع-يً-ا ،ول
يسص- -ت -ع -ج -ل اآلب -اء الشص -ف -اء م -ن ه -ذه ا◊ال -ة
سصريعاً ،وعليهم التمهل إا ¤ح Úأان تزول كل
األسص -ب -اب اŸؤودي -ة إا ¤ه -ذه ا◊ال -ة ،وأاث-ب-تت
ال -دراسص -ة أان اŸت -ل -ع-ث-م Úه-م األك Ìع-رضص-ة
Óصصابة بحالت النهيار ‘ التفك.Ò
ل إ

التواصص ـ ـل ا’جتم ـ ـاعي ا◊لق ـ ـة اأ’قـ ـ ـوى ‘ الÎاب ـ ـط اأ’سص ـ ـ ـري

لطمئنان فيما
يحتاج النّاسس إا ¤التّواصصل فيما بينهم Ÿعرفة أاخبار بعضصهم البعضس وا إ
لسصÓم وصّصانا بصصلة الّرحم والتّواصصل Ÿا لهذا من أاهمّية لزيادة الّترابط بÚ
بينهم ،فا إ
لف-راد ،وت-ع-زي-ز الشّص-ع-ور
لسصÓ-مّ-ي ال-واح-د ،و–ق-ي-ق الّ-ت-ك-اف-ل ب Úا أ
أاب -ن -اء اÛت -م -ع ا إ
لطفال من ولع صصغارهم الزائد
ببعضصهم البعضس ‘ ،وقتنا ا◊ا‹ يشصتكي أاها‹ ا أ
ب-وسص-ائ-ل ال-ت-واصص-ل الج-ت-م-اع-ي ،م-ا ي-ج-ع-ل م-ن الضص-روري ات-ب-اع نصص-ائ-ح ت-ع-ينهم على
التعامل مع هذه ا◊الة ،إاليك  7قواعد ‘ وسصائل التواصصل الجتماعي على كل أابوين
معرفتها:
@ يجب تنبيه األطفال على عدم التواصصل مع الغرباء ،والكتفاء بالتواصصل مع من يعرفون فقط.
@ –ذيرهم من مغبّة التواصصل مع غرباء وتلبية دعواتهم للخروج أاو اللقاء.
@ إاقرار خطوط عريضصة وحاسصمة فيما يتعلق باسصتخدام الصصور ووضصعها ،من قبيل منع وضصع أاي صصورة قريبة للوجه أاو ÓÃبسس السصباحة أاو للعائلة أاو أارجاء البيت.
@ التواصصل مع الشصركة اŸزّودة ÿدمة اإلنÎنت Ÿنع عرضس اÙتوى غ ÒالÓئق سصواءً كان من خÓل ﬁركات البحث أاو خدمتّي الفيديوهات والصصور.
@ ضصرورة اŸتابعة الدائمة ،وعدم ترك األمر هكذا من دون تدقيق ،يجدر بالوالدين التفّقد الدائم وبعلم الطفل ومن دون علمه كذلك األمر؛ لضصمان حمايته “اماً.
@ على الوالدين أان يكونا حاسصم Úفيما يتعلق بالعقوبات ‘ ،حال ثبتت اıالفة على اأحد األبناء؛ ذلك أان الÎاخي ‘ تطبيق العقوبة سصيجعل من اÛال سصانحاً
لحقًا ◊دوث مزيد من اıالفات.
@ ﬁاولة إاشصغال وقت الطفل Ãزيد من األنشصطة الجتماعية والÎبوية ،التي ل Œعله كائناً مسصتغرقًا ‘ هذه الوسصائط الوهمية والفÎاضصية للتواصصل.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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–ضشـــــÒإ للموإعيـــــــد إلرسشميــــة إلقادمــــة

أŸنتخب ألؤطني للمحلي Úيختتم تربصشه أليؤم

العدد

17278

أإ’ن ميششال ( مدرب نصشر حسش Úدإي ) لـ «إلششعب»:
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«مؤأجهـ ـ ـ ـ ـ ـة مؤلؤدي ـ ـ ـ ـة وهـ ـ ـ ـ ـرأن منع ـ ـ ـ ـ ـ ـرج
حـ ـ ـ ـ ـ ـاسشم لضشم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدف ألبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء»

كششف مدرب نصشر حسش Úدإي أإ’ن ميششال ‘ حوإر لـ «إلششعب» أإن فريقه ’ يفكر إ’ ‘ ضشمان
’ن غ Òكاف لضشمان
إلبقاء وبعدها سشيتم –ديد أإهدإف أإخرى ينافسس عليها Ãا أإن رصشيده إ آ
’و. ¤
توإجده ‘ إلرإبطة إ أ

حاوره :عمار حميسسي

يختتم إليوم إلÎبصس إŸغلق إلذي
يجريه إŸنتخب إلوطني للمحليÚ
وإلذي يششرف عليه إŸدرب نور إلدين
قريششي ،بعد ثÓثة أإيام من إلعمل
إŸكثف باŸركز إلتقني بسشيدي موسشى
وإلذي عرف توإجد ’ 21عبا من
إلبطولة إلوطنية بهدف إلوقوف على
مدى جاهزيتهم من أإجل تدعيم
’ول خÓل
تششكيلة إلفريق إ أ
إلتحديات إلقادمة.

نبيلة بوقرين
ي -ك -ون ذلك م -ن خ -لل اإج -راء م -واج -ه-ة ودي-ة
Œمع الفريق الوطني مع نادي نصشر حسشÚ
داي الناششط ‘ اÎÙف ا’أول من اأجل وضشع
ال -ن -ق -اط ع -ل -ى ا◊روف وم -ع -رف-ة م-دى ‚اح
العمل الذي ” تسشطÒه على مدار ثلث اأيام
ب-ه-دف ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ط-وي-ر ال-نقاط ا’إيجابية
وŒاوز السش-ل-ب-ي-ات ل-ت-ف-ادي-ه-ا ،خ-لل اŸواع-يد

الرسشمية.
ت -ع -د م-واج-ه-ة ال-ي-وم ال-ت-ي سش-ت-ك-ون ب-داي-ة م-ن
السشاعة الـ  16 : 00باŸلعب التابع للمركز الفني
بسش -ي -دي م -وسش-ى Ãث-اب-ة ف-رصش-ة سش-ان-ح-ة اأم-ام
اللعب Úمن اجل اإثبات جدارتهم بالتواجد ‘
هذا اŸعسشكر ،بعدما ” انتقاوؤهم من ب Úكل
ال-ع-ن-اصش-ر ال-ت-ي ت-نشش-ط ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة،
ولهذا فاإنهم اأمام امتحان حقيقي لتطبيق
ا’أمور التي قاموا بها ‘ السشابق خاصشة اأنهم
اأجروا ثلث حصشصس تدريبية.
ركز الطاقم الفني بقيادة قرششي على العمل
التكتيكي Ãا اأن اللعب Úجاهزين من الناحية
البدنية بعدما خاضشوا اأك Èعدد من اŸباريات

رف -ق -ة ن -وادي -ه -م Ãا اأن اŸن -افسش-ة ‘ م-رح-ل-ة
ال -ع -ودة ،ول -ه -ذا ف -اإن ال -رج-ل ا’أول ع-ل-ى راأسس
العارضشة الفنية اأراد فرضس اللعب ا÷ماعي بÚ
عناصشر اÛموعة حتى يكون هناك تناسشق
اأك Èبنهم.
للإششارة ،فاإن هذا اŸعسشكر عرف مغادرة
الثنائي بولعويدات ونقاشس بسشبب ا’إصشابة التي
يعا Êمنها اللعبان و” اسشتدعاء ’عب ششباب
بلوزداد حامية حتى يكون مع التششكيلة لكي
يكون الÎبصس ‘ الطريق الصشحيح ،خاصشة اأن
ا÷م -ي-ع اأصش-ب-ح ي-ف-ك-ر ‘ اإم-ك-ان-ي-ات ال-لع-بÚ
اÙلي Úومدى قدرتهم ‘ اإعطاء ا’إضشافة
اللزمة للفريق ا’أول.

ﬁمد سشوقار (مولودية إ÷زإئر) لـ «إلششعب»:

ضشم ـ ـان نتيج ـ ـة عريضشـ ـ ـة أأمـ ـ ـام «ألنهضشـ ـ ـة ألكـ ـ ـؤنغؤ‹» ‘ أ÷زأئ ـ ـ ـ ـ ـر
كششف هدإف مولودية إ÷زإئر
«ﬁمد سشوقار» أإن تعادل إلعميد
’–اد ‘ إلدإربي مّر ،كون
ضشد إ إ
إلفريق  ⁄يتمكن من إ◊فاظ
على تقدمه طوي ،Óموضشحا بأان
خط إلهجوم إسشتفاق ويتمنى أإن
تتبع خط إلدفاع ،كما أإكد بأان
لقب إلبطولة  ⁄يحسشم بعد رغم
أإن وفاق سشطيف عّمق إلفارق
بينه وب ÚإŸولودية إ ٦ ¤نقاط،
كما –دث عن مبارإة إلدور
إلسشادسس عششر من منافسشة كأاسس
’فريقية لكرة
إلكونفدرإلية إ إ
إلقدم أإمام فريق إلنهضشة
إلكونغو‹ ‘ ،هذإ إ◊وإر :

حاوره :محمد فوزي بقاصص
تصسوير :محمد آيت قاسسي

«إلشش-عب» :ت-ع-ادل ب-ط-عم إلهزÁة
‘ إلدإربي ،أإليسس كذلك؟
ﬁمد سشوقار  :تعادل مّر أ’ننا كنا
اأ’فضشل و“كنا من تسشجيل هدفÚ
ششرعي Úمنذ البداية ،بعدما كانت
ب -داي -ت -ن -ا ج -ي -دة ل -ل -غ-اي-ة و‘ فÎة
ضش- -ع- -ف ت- -ل- -ق -ي -ن -ا ه -دف ،Úه -دف
اإ’–اد اأ’ول كان من وضشعية تسشلل
لسش -ف ا◊ك -ام ي -خ -ط-ف-ون م-ن-ا
ول  -أ
ج -ه -دن -ا ب -أاخ -ط-اء –ك-ي-م-ي-ة وك-ن-ا
قادرين اليوم على تقليصس النتيجة
عن وفاق سشطيف إا ٤ ¤نقاط ،لكن
باŸقابل ’ أاجد تفسشÒا Ÿا حدث
لنا وŸاذا  ⁄نتمكن من ا◊فاظ
على النتيجة ونتلقى أاهدافا دائما

ليسش Îسشيتي
يأامل كريغ ششكسشب Òإلبقاء بششكل
دإئم على رأإسس إلعارضشة إلفنية
لنادي ليسش Îسشيتي إ’‚ليزي
إلذي يقوده مؤوقتا بعد إقالة
’يطا‹ كÓوديو
إŸدرب إ إ
رإنيÒي منذ عششرة أإيام ،حيث
كان يعمل ششكسشب Òكمسشاعد له.
أاكدت تقارير إاعلمية بريطانية أان ‚اح
ششكسشب ‘ Òقيادة ليسش ،Îالذي يلعب له
ال - - - -ث - - - -ن - - - -ائ - - - -ي ال - - - -دو‹ ا÷زائ- - - -ري
ﬁرز-سشليما ‘ ،Êالفوز بلقائيه اأ’ولÚ
ششجع اŸدرب ا’‚ليزي على التمسشك
بأامل ترسشيمه ‘ منصشبه ا÷ديد.
ك -انت ت -ق -اري -ر ذك -رت أان سش -بب إاق -ال -ة
رانيÒي كان تآامر ’عبي الفريق ،ولكن
ششكسشب Òاحتوى اأ’زمة بششكل رائع وقاد
الفريق لفوزين متتالي.Ú
كان الفوز اأ’ول على ليفربول على

بعدما نكون متقدم ‘ Úالنتيجة،
أاع-ت-ق-د أان-ن-ا ق-دم-ن-ا م-ا ع-ن-دنا و⁄
نخيب ،اŸهمة  ⁄تكن سشهلة ‘
داربي اŸوسشم الذي ينتظره عششاق
الفريق Úبفارغ الصش.È
كما ’ يجب أان ننسشى بأان اإ’–اد
لعب ضشدنا Ãعنويات جد مرتفعة
‘ هذا اللقاء بعد فوزين متتاليÚ
‘ ال -دارب -ي أام -ام شش -ب -اب ب-ل-وزداد
وأام -ام أاوŸب -ي اŸدي -ة ،أاع -ت-ق-د أان
اÿروج م -ن ه -ذه اŸب-اراة ب-ن-ق-ط-ة
أافضشل من اÿروج بل ششيء.

^ وفاق سشطيف إبتعد بـ  ٦نقاط
ع- -ن- -ك- -م ،وح- -ق- -ق ف- -وزإ ج- -دي- -دإ
’دإء؟
بالنتيجة وإ أ
^^ رغم أان الوفاق ابتعد بـ 6
ن -ق -اط ،إا’ أان ال -ب -ط -ول -ة م -ا ي -زال
ي -ت -ب -ق-ى م-ن-ه-ا  8ج -و’ت ك-ام-ل-ة،
وت -ن -قصش -ن -ا م -واج-ه-ت Úم-ت-أاخ-رتÚ
والعدد اإ’جما‹ بات  10مباريات
كاملة ،سشباق البطولة ’ يزال قائما
واأ’م - -ور – ⁄سش - -م ب- -ع- -د ل- -وف- -اق
سش- - -ط- - -ي- - -ف ،مسشÒت - -ن - -ا ◊د اآ’ن
اي -ج -اب -ي -ة ونضش-ح-ي م-ن أاج-ل ب-ل-وغ
هدفنا ،وهو نيل البطولة الوطنية
‘ نهاية اŸوسشم وإاسشعاد اأ’نصشار،
ف-ق-ط ي-جب ع-ل-ي-ه-م مسش-ان-دتنا إا¤
ال -رم -ق اأ’خ Òم -ن ال -ب-ط-ول-ة ،ك-م-ا
ف- -ع- -ل- -وه ال- -ي- -وم أام -ام اإ’–اد ،أ’ن
مسش-ان-دت-ه-م ل-ن-ا م-ه-م-ة من الناحية
اŸعنوية.
^ سش - -ج - -لت ه - -دفك إل- -رإب- -ع ‘
إل- -ب- -ط- -ول- -ة وأإك- -دت صش -ح -وتك ‘
م- -رح- -ل- -ة إل- -ع -ودة ،ضش -د ف -ري -قك
إلسشابق؟
^^ ا◊مد لله ،كما قلت أاكدت
صش -ح-وت-ي ‘ م-رح-ل-ة ال-ع-ودة وك-ان
ينقصشني هدف ﬁرر ،وجاء أامام
شش -ب -اب ب -ات -ن -ة بسش -ف -وح -ي ب -ع-ده-ا
سش -ج -لت ال -ه-دف ضش-د نصش-ر حسشÚ
داي وسش -ج -لت ذه -اب -ا وإاي -اب -ا ضش -د
نادي بيششام ثم أامضشيت هد‘ ضشد
إا–اد العاصشمة اليوم ‘ الداربي،
سشجلت هدفا ضشد فريقي السشابق
أانا ’عب Îﬁف والفريق الذي
أاحمل أالوانه أادافع عنه بششراسشة،

ا◊م- -د ل- -ل- -ه أا Êف- -ع- -ال ‘ اآ’ون- -ة
اأ’خÒة وسش- -ع- -ي- -د إ’مضش -اء «ا◊اج
بوقشس» الهدف الثا ÊوتقدÁه ‹
كرة الهدف اأ’ول ‘ اŸباراة حتى
ي -ت -ح -رر ه -و اآ’خ -ر ،رف-ق-ة زم-ي-ل-ي
«ن -ق -اشس» ال -ذي ك -ان وراء ال -ه -دف
اأ’ول ب -ع -دم -ا اسشÎج -ع ك -رة م-ي-ت-ة
و–ولت إا ¤ه- - - -دف وم - - -رر ك - - -رة
حاسشمة لـ «بوقشس» ‘ لقطة الهدف
الثا ،Êالهجوم ا◊مد لله اسشتفاق
‘ م-رح-ل-ة ال-ع-ودة م-ق-ارن-ة ب-ب-داية
اŸوسشم ،ونتمنى أان ‚د ا◊لول
دفاعيا كي ’ تتكرر أاخطاء اليوم
‘ اŸباريات اŸقبلة ،لنتمكن من
حصشد النقاط التي Œعلنا نحقق
أاهدافنا.
^ تسش -ت -ق -ب -ل-ون ن-ادي إل-ن-هضش-ة
إل -ك -ون-غ-و‹ ‘ إل-دور إلـ  1٦ذهاب
م-ن م-ن-افسش-ة ك-أاسس إل-ك-ون-ف-درإلية
’فريقية لكرة إلقدم؟
إ إ
^^ م -ب -اراة ل-ن ت-ك-ون سش-ه-ل-ة أام-ام
منافسس سشيتنقل إا ¤ا÷زائر رÃا
من أاجل غلق اللعب والعودة على
اأ’قل بنتيجة التعادل من ملعب 5
ج-وي-ل-ي-ة اأ’وŸب-ي ،ل-ك-ن-ن-ا سش-ن-دخل
اŸباراة بقوة كبÒة وسشنعمل على
التسشجيل مبكرا مثل ما فعلناه أامام
ن- -ادي ب- -يشش- -ام ال- -غ -ا Êك -ي ن -ن -ه -ي
اŸب -اراة ع -ل -ى اأ’ق-ل ب-ف-ارق واسش-ع
وضش -م -ان ال-ت-أاه-ل ه-ن-ا ‘ ا÷زائ-ر،
ك- -م- -ا ي- -جب ع- -ل- -ي -ن -ا ع -دم ت -ل -ق -ي
اأ’هداف هنا ‘ ا÷زائر ومتأاكد
م -ن أان -ن-ا ب-دع-م اأ’نصش-ار سش-ن-ح-ق-ق
نتيجة ايجابية ونسش Òنحو هدفنا.

ششكسشب Òيسشعـ ـ ـ ـ ـى للبق ـ ـ ـ ـ ـاء مدربـ ـ ـ ـ ـا للفري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق

ملعب الذئاب «كينج باور» بنتيجة ،1-3
وأاتى الفوز الثا Êعلى هال سشيتي بنفسس
النتيجة ‘ ا÷ولت Úالسشادسشة والعششرين
والسشابعة والعششرين على التوا‹.
تنتظر ششكسشب Òمباراة مصشÒية برابطة

إ–اديـــــــة أإلعاب
إلقــــــــــــــــــــــوى

أاب-ط-ال أاوروب-ا ح Úيسش-تضش-ي-ف إاشش-ب-ي-لية
اإ’سشبا ‘ Êإاياب الدور ثمن النهائي
ع -ل -ى م -ل -عب ‘‘ال-ذئ-اب‘‘ ،وك-انت م-ب-اراة
ال- -ذه- -اب ق- -د ان- -ت -هت ب -ف -وز ال -ف -ري -ق
اأ’ندلسشي بهدف Úمقابل هدف.

يذكر أان ليسش ،Îبطل ا‚لÎا اŸوسشم
الفارط ،ابتعد قليل عن مراكز الهبوط
باحتلله حاليا للمركز اÿامسس عششر بـ
 27نقطة وبفارق  5نقاط عن ميدلسشÈغ
صشاحب اŸركز الـ .18

ترشش ـ ـح  ٦أأسشم ـ ـاء لرئاسش ـة ألهيئـة

يتنافسس ( )٦مÎششح Úعلى منصشب رئيسس إ’–ادية
’لعاب إلقوى ‘ ،ح Úأإودع  21أإخرين
إ÷زإئرية أ
ملفات ترششحهم لعضشوية إŸكتب إلتنفيذي –سشبا
للجمعية إلعامة إ’نتخابية إŸقررة ،إÿميسس إŸقبل،
بالوكالة إلوطنية لتسشلية إلششباب ،بزرإلدة.
اÎŸششحون Ÿنصشب الرئيسس هم ياسش Úلوعيل (اÛمع
ال-بÎو‹-ا÷زائ-ر) وﬁم-د ح-م-و( Êالشش-ل-ف-رئ-يسس سش-اب-ق
ل–ادي -ة) وك -م -ال ب -ن م -يسش -ي (ال -ب -ل -ي -دة-عضش -و اŸك -تب
ل -إ
الفيدرا‹ السشابق) وسشعيد أاحميم (الوادي -عضشو اŸكتب

الفيدرا‹ السشابق) وعبد حكيم ديب (تلمسشان-عضشو اŸكتب
الفيدرا‹ السشابق) وعبد ا◊ميد حومايدي (الوادي -رئيسس
رابطة) .كما إاسشتقبلت ÷نة الÎششيحات  21ملفا لعضشوية
اŸكتب التنفيذي للهيئة الفيدرالية الذي يضشم  7أاعضشاء منهم
سشيدة و‡ثل للجنوب بحسشب تعليمة وزارة الششبيبة والرياضشة.
إانتهت مرحلة الÎششيحات ،مسشاء ا’حد ،على (– )18 : 00ت
ل–ادية رزقي عزيون.
إاششراف ا’م Úالعام ل إ
للتذك ،Òقرر الرئيسس اŸنتهية عهدته عمار بوراسس عدم
الÎششح لعهدة جديدة على رأاسس ا’–ادية.

Áر ضشمان البقاء بحسشب أا’ن
م-يشش-ال ب-ال-ف-وز ع-ل-ى م-ول-ودية
وهران ‘ ا÷ولة اŸقبلة حيث
سشÒتفع حينها رصشيد الفريق و
لن يفصشله عن ضشمان البقاء إا’
نقطة أاو اثن Úو هو ما سشيحرر
ال- -لع- -ب .Úششّ- -دد ال- -ت- -ق- -ن -ي
ال- - -ف- - -رنسش - -ي ع - -ل - -ى ضش - -رورة
اسش-ت-غ-لل أافضش-ل-ي-ة ا’سش-ت-قبال
ع- -ل- -ى م- -رت Úب -ع -د م -واج -ه -ة
أاوŸبي اŸدية حيث سشيسشتقبل
أاشش-ب-ال-ه م-ول-ودي-ة وه-ران وهي
اŸواجهة التي أاكد ميششال أانها
’ تقبل القسشمة على اثن.Ú
(إلششعب) :هل أإنتم
رإضشون على مردود
إلفريق بعد إلفوز ؟
ميششال  -ال -ه -دف اأ’سش-اسش-ي
بالنسشبة لنا حققناه واŸتمثل
‘ ال- - -ف- - -وز رغ- - -م صش- - -ع - -وب - -ة
اŸأامورية وأاحيي الروح التي
لعب بها اللعبون حيث آامنوا
ب- -ح -ظ -وظ -ه -م ‘ ال -ف -وز رغ -م
ت- -ع- -دي- -ل ال- -ن- -ت- -ي- -ج -ة ‘ وقت
حسش - -اسس ل - -ل - -غ - -اي - -ة أ’ن إارادة
ال- -لع- -ب Úصش- -ن -عت ال -ف -ارق و
م -ن -ح -وا ال -ف -ري -ق ف -وزا م-ه-م-ا
جعلنا نتنفسس قليل خاصشة أاننا
أاصشحاب اأ’رضس و التعادل أاو
ال- -ه- -زÁة ك- -ادت ت- -ك- -ون ل- -ه- -ا
ع-واقب سش-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى التششكيلة
خ- -لل ال -فÎة اŸق -ب -ل -ة ،ك -م -ا
انتهز الفرصشة أ’نوه Ãسشتوى
أاوŸب - -ي اŸدي - -ة ال - -ذي ق - -دم
مباراة كبÒة ..كان منظما على
أارضشية اŸيدان وهو ما ششكل
صش-ع-وب-ات ك-بÒة ع-ل-ى ف-ريقي،
لكن على العموم النتيجة جيدة
وع-ل-ي-ن-ا م-واصش-ل-ة ا’ن-تصش-ارات
م -ن أاج-ل –ق-ي-ق ه-دف-ن-ا ه-ذا
اŸوسش- -م و إاسش- -ع -اد اأ’نصش -ار و

ت- -ع- -ويضس فÎة ال- -ف- -راغ ال- -ت -ي
م- -ررن- -ا ب- -ه- -ا خ- -لل م -رح -ل -ة
الذهاب.
ماهو هدفكم هذإ إŸوسشم؟
ه -دف-ن-ا اأ’سش-اسش-ي ه-و ضش-م-ان
البقاء و هذا لن يكون إا’ من
خلل الفوز باŸباريات خاصشة
ال- -ت -ي ن -ل -ع -ب -ه -ا ع -ل -ى أارضش -ن -ا
والرزنامة خدمتنا كثÒا ،أ’ننا
نسشتقبل على مرت Úحيث بعد
م-واج-ه-ة أاوŸب-ي اŸدي-ة ال-ت-ي
جرت على ملعبنا سشنسشتقبل ‘
ا÷ول - -ة اŸق- -ب- -ل- -ة م- -ول- -ودي- -ة
وه -ران ،وه-ي اŸواج-ه-ة ال-ت-ي
اعتÈها منعرجا حاسشما من
أاجل قطع ششوط مهم لضشمان
البقاءÃ ،ا أان رصشيدنا سشÒتفع
‘ حال الفوز إا 35 ¤نقطة و
ل -ن ت-فصش-ل-ن-ا سش-وى ن-ق-ط-ت Úأاو
ثلث عن ضشمان البقاء و هو
ما سشيحرر اللعب ÚكثÒا ،و
ب-ع-د –ق-ي-ق ه-دف-نا اأ’سشاسشي
سش-ن-ق-وم ب-وضش-ع أاه-داف أاخ-رى
ك - -اŸن - -افسش - -ة ع- -ل- -ى اŸراتب
اŸؤوهلة للمنافسشات القارية و
Ÿا ’ اŸنافسشة على اŸراكز
اأ’و ¤أ’ن الفارق حاليا ليسس
ك- - - - - - - -بÒا ب ÚاŸتصش - - - - - - -در و
اŸلحق ÚوهزÁة مباراة قد

إلبطولة إلفرنسشية

تصشنع الفارق.
قاسشمي سشيغيب عن إŸوإجهة
إŸقبلة ،كيف سشيتم تعويضشه؟
صش -راح -ة ق-اسش-م-ي ’ يسش-ت-ح-ق
ال -ط -رد أ’ن -ه  ⁄ي -ل -مسس ال-ك-رة
ب- -ي- -ده ،ب- -ل بصش- -دره وأاخ- -ذه -ا
بطريقة قانونية من ا◊ارسس
وكان يجب على ا◊كم الÎيث
ق-ب-ل م-ن-ح-ه ال-ب-ط-اقة الصشفراء
ال -ث -ان -ي-ة ،ل-ك-ن ال-لعب أاخ-ط-ا
أايضش -ا ،أ’ن -ه اح -ت -ف -ل ب-ال-ه-دف
بطريقة غ ÒاحÎافية بعدما
خ-ل-ع ق-م-يصش-ه وه-ي ا÷زئ-يات
التي مازال اللعب اÙلي ⁄
ي- -ت- -خ- -لصس م- -ن- -ه- -ا ح -يث ك -ان
ي -ت -وجب ع -ل -ي -ه ا◊ف-اظ ع-ل-ى
ه- -دوءه و ت- -ف- -ادي م- -ث- -ل ه -ذه
ال-تصش-رف-ات ال-ت-ي سش-ت-ؤوث-ر على
ال-ف-ري-ق ف-ق-اسش-م-ي ه-و ه-داف
ال -ف -ري-ق ه-ذا اŸوسش-م ب-تسش-ع-ة
أاهداف و من الصشعب تعويضشه
ب -ال -ن -ظ -ر Ÿسش -ت -واه اŸم -ي -ز و
خÈت -ه ال -ت -ي صش -ن -عت ال -ف-ارق
أامام أاوŸبي اŸدية سشواء ‘
تسش - -ج- -ي- -ل- -ه ال- -ه- -دف اأ’ول أاو
الثا ،Êلكن علينا التعامل مع
ه- -ذه ال- -وضش -ع -ي -ات وه -ذا م -ن
خ- -لل ال- -ب -حث ع -ن ال -ب -دائ -ل
اŸتاحة.

بؤدبؤز ينافسس على جائزة أأحسشن لعب ‘ فيفري
ينافسس إلدو‹ إ÷زإئري لنادي مونبولييه ،رياضس بودبوز ،على جائزة أإحسشن ’عب ‘
’–اد إلفرنسشي للكرة.
إلبطولة إلفرنسشية لششهرفيفري ،إŸنصشرم إلتي Áنحها إ إ
اخ-ت Òب-ودب-وز ضش-م-ن ق-ائ-مة منذ انطلق اŸوسشم ا÷اري.
تضش- -م أارب- -ع- -ة ’ع -ب Úآاخ -ري -ن كما سشجل بودبوز ،الذي أانهى
وه-م :رادم-ال ف-ال-ك-او وك-ي-ليان اŸوسشم الفارط ثالثا ‘ ترتيب
مبابي (موناكو) وماركو فÒاتي أافضش- -ل اŸم- -رري -ن ،ث -م -ان -ي -ة
(ب- - -اريسس سش- - -ان ج- - -رم- - -ان) و أاهداف هذا اŸوسشم.
مامفيسس دوباي (ليون) .تأالق
كان وسشط اŸيدان الهجومي
اللعب ا÷زائري ،العائد إا 27( ¤عاما) قد اخت Òكأافضشل
اŸنافسشة بعد غياب أ’ك Ìمن ’عب ‘ صش -ف -وف م-ون-ب-ول-ي-ي-ه
شش -ه -ر بسش -بب اإ’صش-اب-ة ،خ-لل لشش -ه -ر ف -ي-ف-ري ‘ ا’سش-ت-ف-ت-اء
الششهر اŸاضشي بتقدÁه أاربع ال-ذي ي-ن-ظ-م-ه ال-ن-ادي صش-احب
“ري - -رات ح - -اسش - -م- -ة،راف- -ع- -ا اŸرت - -ب - -ة الـ  ‘ 13ال-ب-ط-ول-ة
رصش - -ي - -ده إا ¤سشت “ري - -رات ،اÙلية ،بعد  28جولة.
إلطب إلرياضشي

تنظيم أŸؤؤ“ ـر
أŸتؤسشط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ألرأبع با÷زأئر
ينظم اŸؤو“ر اŸتوسشطي الرابع
ل- -طب ال- -ري -اضش -ة ،ي -وم ا÷م -ع -ة،
ب -اŸرك -ز ال -ع -ائ-ل-ي ب-اب-ن ع-ك-ن-ون
(ا÷زائر العاصشمة) ،حسشبما علم
م -ن ا÷م -ع-ي-ة ال-ري-اضش-ي-ة ’ط-ب-اء
ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش -م -ة ،م -ن -ظ -م -ة
ا◊دث.
ي- -ج -رى اŸؤو“ر –ت رع -اي -ة
ال -ل -ج -ن -ة اأ’وŸب -ي -ة وال -ري -اضش -ي-ة
ا÷زائرية بالتنسشيق مع اÛمع
ال -لت -ي -ن -ي واŸت -وسش -ط -ي ل-ل-طب
ال -ري -اضش-ي واŸؤوسشسش-ة ال-ف-رنسش-ي-ة
للطب اليدوي للعظام.
سش-ي-ع-رف ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-ع-لمي،
مشش -ارك -ة خÈاء م -رم -وق Úع -ل-ى
غرار الدكتور ،آاندري مونروشس،
رئ -يسس اŸؤو“ر ال -دو‹ ال -ع -ل -م -ي
لللعاب العاŸية للطب والصشحة،
وجون ليكسس غريون ،كاتب عدة
مؤولفات حول الطب الرياضشي.

إلبطولة إ÷هوية للجيدو وإلكارإتي دو ما ب Úمصشالح إلششرطة

مششاركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ٥٠مصشارع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
‘ مؤعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد أألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤأط

يششارك  50مصشارعا من بينهم سشت ( )6سشيدات ‘ البطولة
ا÷هوية للجيدو والكاراتي دو ما ب Úمصشالح الششرطة لناحية
ا÷نوب الششرقي التي انطلقت ،أامسس ،باأ’غواط.
Áثل اŸششاركون ‘ هذه التظاهرة الرياضشية التي –تضشنها
القاعة اŸتعددة الرياضشات دادة بن يونسس ،بعاصشمة الو’ية
طيلة يوم Úكامل Úو’يات اأ’غواط وغرداية وورقلة وإايليزي
وبسشكرة والوادي.
تتضشمن هذه اŸنافسشة التي تنظم على مرحلت Úويتعلق اأ’مر
باإ’قصشاء اŸباششر والنهائيات ‘ الفردي وحسشب الفرق ،سشبعة
( )7أاوزان ‘ ا÷يدو وخمسشة ( ‘ )5الكاراتي دو ،حسشب ما
أاوضشحه اŸنظمون.
سشتتيح هذه البطولة –ديد اŸتأاهل Úإا ¤البطولة الوطنية ‘
التخصشصش Úالرياضشي ÚاŸذكورين على أان تتبع بÎبصس مغلق
لفائدة اŸتأاهل ،Úكما أافاد مسشؤوولو اŸصشلحة ا÷هوية للصشحة
وال -نشش -اط اإ’ج -ت -م-اع-ي وال-ري-اضش-ة ب-ن-اح-ي-ة ا÷ن-وب الشش-رق-ي
(ورقلة) .يتوخى من هذا النششاط الرياضشي ا÷هوي تعزيز
ال -ق -درات ال -ب-دن-ي-ة وت-ط-وي-ر اŸه-ارات ال-ري-اضش-ي-ة ل-دى أاع-وان
الششرطة من جهة واكتششاف عناصشر جديدة بإامكانها تعزيز
النخبة الوطنية من جهة ثانية.
“يز حفل افتتاح هذه البطولة ا÷هوية باسشتعراضشات ‘
الكاراتي دو (فردي وحسشب الفرق) وتقنيات الدفاع عن النفسس
تلتها عروضس فنية متنوعة ‘ ﬂتلف الفنون القتالية.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
الثÓثاء  ٠٧مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٨جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ
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مهما كرهت من تحب فإانك ل
تسشتطيع أان تراه يتأاذى.

ألثور
ع- -ن- -دم- -ا ت- -دم- -ن اإلي -ج -اب -ي -ة..
ت- -ت- -حسش- -ن صش- -ح- -تك ون -فسش -ي -تك
وت-ت-ح-ق-ق رغ-ب-اتك م-ه-م-ا ب-دت ل-لغير
أانها مسشتحيلة.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
صشينية تنجب مرت ÚخÓل أأسشبوع

ألجوزأء
ه -ن -اك أاوق-ات نشش-ع-ر ف-ي-ه-ا أان-ه-ا
ال-ن-ه-اي-ة ،ث-م ن-ك-تشش-ف أان-ها البداية..
وهناك أابوابا نششعر أانها مغلقة ثم نكتششف
أانها المدخل الحقيقي « ..فقط تفاءل.

ألسشرطان
ذكرت وكالة «تششاينا نيوز» اأن امراأة ثÓثينية من
مقاطعة هوبي الصشينية اأنجبت مرتين خÓل اأسشبوع
واحد!!
ووفقا للوكالة فقد «تعرضشت المراأة لحادثة غريبة
تعد الأولى من نوعها في تاريخ الطب الحديث،
حيث قامت باإنجاب تواأم بعد سشتة اأيام من ولدة
طفل سشابق» .اأضشافت الوكالة اأن «المراأة عانت من
مشش -اك -ل ف -ي ال -ح -م-ل ل-م-دة ط-وي-ل-ة ،وح-اولت اأرب-ع
سشنوات اأن تحمل عن طريق التلقيح الصشناعي ،وبعد
اأن ن -ج -حت ال -ع -م -ل -ي -ة ف-ي اآخ-ر م-ح-اول-ة ،اأخ-ب-ره-ا
الأطباء باأنها حامل بثÓثة توائم ،وفي الـ ٢١من
ف -ي -ف -ري ال-ف-ائت ،اأن-ج-بت صش-ب-ي-ا سش-ل-ي-م-ا ف-ي ولدة
طبيعية ،لكن انقباضشات الرحم لديها توقفت فجاأة
بعد ولدة الطفل الأول ،ولم يقرر الطبيب حينها
اإج -راء ع -م -ل -ي -ة ق -يصش -ري -ة ل -ه -ا لإخ -راج ال-ط-ف-ل-ي-ن
الآخرين ،اإلى اأن ولدت تواأما بعدها بسشتة اأيام».
في تعليق على الحادثة الغريبة قال الطبيب الذي
اأششرف على عمليتي الولدة« :لم األتق مثل هذه
الحالة خÓل تاريخي المهني ،الأطفال الثÓثة في
حالة صشحية مسشتقرة لكننا اضشطررنا لوضشعهم في
الحواضشن لأنهم يعانون من الضشعف بسشبب ولدتهم
المبكرة».

º∏©J πg
^ أن-ه ع-ن-دم-ا تششعر
بالضشيق بششكل عششوأئي دون سشبب وأضشح قد
تكون تلك إأششارة إألى أنك تفتقد ششخصشاً ما
في ألوأقع؟
^ أن أل -م -ك -ان أل -وح -ي -د أل -ذي ي -م-ك-ن ق-ت-ل
’خطبوط فيه هو ألوأقع بين عينيه ،إأذ أن
أ أ
قطع ذرأعه ’ يؤوثر فيه.

ومضضــــــــــة
’خ -ري -ن ف -ي
«ح -اول أن ’ ت -ت -ج -اوز م -ع أ آ
ألمزح وألعتب فهم بششر يتقلب مزأجهم
م -ن ح -ال إأل -ى ح -ال وق -د ي-ك-ون ت-وق-ي-تك
جدًأ خاطىء كن متوأزًنا متفهًما»

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأأمثـ ـ ـ ـال
^ ’ أصش- -دق- -اء دأئ- -م- -ون و’ أع- -دأء
دأئمون.

يا قمري

ندخلوا من الششرق نصشار الغلبة
نبداوه من بن مهيدي مول
الششان
ونزيد لقالمة وخراطة وجبة
ألبطال
أارواح
ونحيوا
الششجعان
من خراطة نروح طول لعزابة
ونقصشد سشوق أاهراسس ونحيي
لخوان
ونعدي ششور الخروب على الركبة
عين البيضشة نزيد للونزات عيان
ونباتوا في خنششلة بعد الغيبة وبير العاتر في الطريق أاهÓن
وبان
ونزيد تـبـسشـة وللعربي نجبة ونطلعوا لأم البواقي في لمان
نرجع لزيغوت يوسشف بمحبة ومن زيغوت نزور حمة بوزيان
وادي زناتي على يمينك في الحسشبة واهبط حتى لباتنة مهد
الششجعان
و األوراسس عظيم تاريخوا وجبة نتفكر ثمة الجرموني فنان
نطلع من ثمة نعجل بالغصشبة لقسشنطينة العالية فوق الكيفان
’حدأق إأ’ أنــــــــها عمياء مالم
^ وكثيرة أ أ
تنغمسس في ماء
^ وإأذأ هي إأنغمسشت أفادت ربها ما’ ينال بأاعين ألـــبصشرأء

صشرفات ’
^ ُخذ أ’نطباعات ِمن ألت ّ
’ق -اوي -ل ف -ال -ج -م -ي-ع ف-ي ه-ذه
م -ن أ أ
ألحياة بارع في ألحديث فقط.

للعبــرة

‘ حبّك يا بÓدي

حل ألعدد ألسشابق
^ عندما يتجمد

أأصشابـ ـ ـع أليـ ـ ـد أÿمسشـ ـ ـة

حدث خÓف بين اأصشابع اليد الخمسشة… كل واحد يريد اأن
يكون الأعظم .فوقف الإبهام ليعلن ..اأن المر ل يحتاج اإلى
بحث ،فاإني اأكاد اأن اأكون منفصش Óعنكم ،وكاأنكم جميعا
تمثلون كفة ،واأنا بمفردي اأُمثل كفة اأُخرى اإنكم عبيد ل
تقدرون اإن تقتربوا اإلي......اأنا سشيدكم ،اإني اأضشخم الأصشابع
واأعظمها..في سشخرية ا ِنبرى السشبابة يقول :لو اأن الرئاسشة
بالحجم لتسشلط الفيل على بني اآدم ،وحسشب اأعظم منهم ،اإني
اأنا السشبابة ،الأصشبع الذي ينهي وياأمر ،عندما يششير الرئيسس
اإلى ششيء اأو يعلن اأمرا يسشتخدمني .فاأنا اأولى بالرئاسشة.

ضشحك أ’أصشبع ألوسشطى وهو يقول:

كيف تتششاحنان على الرئاسشة في حضشرتي ،واأنا اأطول الكل.
تقفون بجواري كالأقزام ،فاإنه ل حاجه لي اأن اأطلب منكم
الخضشوع لزعامتي ،فاإن هذا ل يحتاج اإلى جدال.
ت ح م س س أ ل خ ن ص ش ر ق ا ئ  : Óاأين مكاني يا اإخوة ؟ ششرف
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اجتمعتم في خدمة نافعة ،تسشتندون علي ،فاأحملكم جميعا..
الكل وفي دهششة .ماذا يقول هذا الصشبع الصشغير البنصشر
لقد قال :اأسشمعوني يا اإخوتي اأني لسشت ضشخما مثل الإبهام
((عند ذلك اأدرك الجميع اأن من يسشاعد الغير ويقف معهم
بل اأرفعكم ..ولسشت اأعطي اأمرا اأو نهيا مثل السشبابة ..
هو اأكثر من يكسشب الزيادة ويسشتحق الإحترام ))
ولسشت طوي Óمثل الأصشبع الوسشطى بل اأقصشركم  ..ولم اأنل

ابـتـسضـم
شش-ك-ا ق-روي ع-ج-وز أل-ما
ف -ي إأح -دى سش -اق -ي -ه ،ول -م -ا ف-حصش-ه
أل - - -ط- - -ب- - -يب ق- - -ال ل- - -ه :ه- - -ذه آأ’م
طبيعية ،سشببها ألتقدم في ألسشن.
فلم يقتنع ألعجوز ،بل قال لطبيب
’م- -ر ك- -ذلك،
سش - -اخ - -رأ  :ل- -و ك- -ان أ أ
’خرى ،أليسشتا من
’لمتني سشاقي أ أ
آ
عمر وأحد.
^ ق-الت صش-اح-ب-ة أل-ب-يت ل-ل-خادمة
أل- -ج- -دي- -دة  :إأن- -ن- -ي ’ أحب ك -ث -رة
ألكÓم ،فعندما أششير لك بأاصشبعي
تحضشرين فورأ.
فقالت ألخادمة :وأنا أيضشا ’ أحب
أن أك-ث-ر م-ن أل-كÓ-م..ف-ع-ن-دم-ا أهز
لك رأسش -ي ،ت -ف -ه-م-ي-ن ف-ورأ أن-ن-ي ’
أريد ألحضشور.

ب-عضس ال-وج-وه ج-م-ي-لٌ-ة ح-ت-ى في
عتابها ،وبعضس الوجوه مُريبه حتى
ف -ي اب -تسش-ام-ت-ه-ا ف-ال-ج-م-ال ي-ن-ب-ع ِم-ن أاع-م-اق
النفوسس ل عÓقة لُه بِتقاسشيم الوجوه.

’سشد
أ أ

ل تغضشب إاذا انفجر البالون في
وجهك فأانت من نفخه وأاعطاه
أاكبر من حجمه كذلك بعضس البششر.

ألعذرأء

حينما تحاول جاهدا ً النظر إالى
ال -ج -انب ال -ط -يب وال-ج-م-ي-ل ف-ي
البششر ،فإانك بكل بسشاطة تكون
قد تخليت عن النظر إالى السشلبيات
وسشوء الظن .

ألميزأن

بعضس األموْر قْد ل نختارها و
لِ- -ك- -ن- -ه -ا ق -د تصش ُ-ب -ح م -ن أاج -م ل
ت الحياة.
محطا ْ

ألعقرب

المششغول بك سشيصشنع وقتاً من
أاجلك و المششغول عنك سشيسشتغل
أاي حدث لينصشرف عنك.

ألقوسس

األفعال هي التي تؤوّكد على صشدق
ال -م-ح-ب-ة أام-ا ال-كÓ-م ،فـال-ج-م-ي-ع
فÓسشفة.

ألجدي

لتتوقع ششيئا من أاحد ،وسشترى كل
م -ن ح -ولك بصش -وره أاج -م -ل ،ألن
أاغلب خيبات المل تأاتي بسشبب
ارتفاع سشقف التوقعات.

ألدلو
ل ُتبحر كثيًرا في نوايا الناسس
ألنك أانت من سشتغرق.

ألحوت
ك - -ل - -م - -ا اتسش - -عت دائ - -رة ال- -حب
والرحمة واللطف في محيطك؛
أاصش - -ب- -حت أاك- -ث- -ر ات- -زان- -ا وج- -م- -ال
وانضشباطا مع اآلخرين وتناغماً مع الكون.
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الثÓثاء  ٠٧مارسس  ٢٠١٧م
الموافق  ٨٠جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
مخرج رجل أاعمال
قطري
مسسرحي
مصسري

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
’خرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٦١نقطة
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

عتاب

نبعث
عكسس أايمن

مادة قاتلة

١٧٢٧٨

رقــــــــــم

٧٨٧

ضسروري

فيلم للتونسسي
مهدي الهميلي

العب «م»
منام
دولة
افريقية

للجزم

٢

متشسابهان

متشسابهة

ضسروري
للطعام
’يداع

السسيأام
أامرن

قارة صسفراء
«م»
حبر

’يداع

أاب

يمشسي

حرف جر

٥

للمسساحة
«م»

إاله
مدينة
إايطالية

دردشسة
لسسهم
اأ

ممثل
مصسري
قدير

أللغز:

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

أالح ـ ـ ـ ــل
ب

ل

سس

إا

ر

م

ل

ل

م

صس

ا

د

ت

ا

ل

ر

ر

سس

ا

ل

ل

و

هـ

ا

ك

ت

ن

إا

ت

ن

أا

ة

ا

ر

ل

ر

ل

ا

ل

ط

ذ

ا

ع

ف

ت

ة

ا

ل

ا

ل

م

ل

ع

ة

ح

صس

ل

ا

ألكلمـــــــات:

اŸطالعة الكتب ،القراء ،الصصحف ،الراديو ،التلفزيون ،ا’ذاعة،
الهاتف ،ا’نÎنت ،ا’رسصال ،ا’سصتقبال  ،اŸراسصل ،اŸوفد ،اŸبعوث،
الÎكيب ،ا’خراج ،الصصوت ،الصصورة ،اŸرئية ،اŸوسصوعة ،مكتوب،،

` 5

ا

ل

ت

ا

ك

ي

ب

ا

سس

ل

ت

ي

`` 6

ء

ج

ا

ر

خ

ا

ل

ا

م

ا

ف

و

أأف-قيا  )١:عسس-ي-ى ال-ج-رم-ون-ي ،سس-وق اهراسس،
م -داد ،ب -ي ،سس -ل ،سس -م-و ،ن-ت-ع-اون ،ل-ي ،ل-م-ي-ن
م -رب -اح ،ديب ال-ع-ي-اشس-ي ،ب-ل ،ب-ي-ل ،ل-ي ،ع-ام،
يمل ،نيامي ،مريم ،لوم ،رومانيا،،

`7

ا

ة

ي

ئـ

ر

م

ل

ا

و

ب

ل

ت

الحل  /كلمات متقاطعة

` 8

ر

ا

ل

م

ب

ع

و

ا

ع

و

ك

و

أا  -منغوليا
ب  -تايوان
ج  -تيبت
د -الصسين

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

9

ق

د

ف

و

م

ل

ا

ث

ة

ت

و

صس

أختبر معلوماتك
ما ألسسم ألشسهير ألذي تمتاز به
جمهورية ألصسين ألوطنية قديما.

أالكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات

عموديا  )١ :عبد السسميع ،دل ،ميÓنو ،اسسسس،
بين ،ميم ،اود ،انت ،اق ،اعمل ،سسمر’ ،م،
ارعب ،يو ،جه ،ليبيون ،برر ،ا’ن ،ما ،مايو،
حشس ،لين ،وسس ،مل ،يرم ،اسسيا ،ليما،
الحل متاهة ا أ
’رقام

٥٠ + ٣٣ + ٢٢ + ٧٧ + ٨٣ + ١٢٠ + ٧٧ + ٥٨
= ٥٠٠
الحل  /تسصل وتثقف

ج /عدد أأبيات ألشسعر
إلليادة ألجزأئر هو ١٠٠٠
بيت شسعري

` 10

ل

ا

ل

سس

ت

ق

ب

ا

ل

ك

ل

ل

∞≤ãJ h π°ùJ

٣

` 11

ا

ل

ت

ل

ف

ز

ي

و

ن

م

ا

ا

أألبوم للفنانة أللبنانية
نانسسي عجرم

٢

٤

٥

٦

٧

`

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

شسهر
ميÓدي «م»
١

ممثلة
لبنانية

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

مرسسع
مبعثرة
نصسف كل

٧

علل

1

كلمات سسهمية
كلمة سسر
دردشسة أ◊روف
لعبة أ◊روف

فرأنسس فيل
ألكناري
ألسساورة
عبد ألقادر علولة

٤

اسسم علم
مؤونث

يتبع

’شصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
’شصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على اسصم
ıرج سصينمائي جزائري
من أاعماله اŸعناة...؟

العدد

تسسأال مبعثرة

٣

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السصر:

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

عموديا

 )١مخرج سسنمائي قدير عربي راحل،
 )١مطرب اأ’غنية اأ’ندلسسية جزائري «م»،
 )٢مطربة جزائرية،
 )٣حرف نداء للندبة ،حرف مكرر ،عكسس ايمن )٢ ،لفظ هاتفي «م» ،حرف مكرر ،يقنط «م»،
 )٣ثلثا حسسه ،متشسابهة ،حيوان قطبي،
 )٤وجهة نظر ،للموصسول،
 )٤عمل ،جد ،اثني «م»،
 )٥يسسايره ،جمع رمل،
 )٥غÓم ،عتاب «م»،
 )٦جمع رائد ،سسئم،
 )٦حرف مكرر ،الصسداق «م» ،ثلثا رعب،
 )٧فك ،رن،
 )٧شسب ،يقر «م»،
 )٨يعفو ،للمسساحة ،ثلثا دميم،
 )٨يواكب ،متشسابهة،
 )٩سسائل حيوي ،للنداء ،ثلثا فوق،
 )٩نية مبعثرة ،مبيت ،سسقي،
 )١٠ممثل مسسرحي جزائري راحل،
 )١١فنان في غناء المالوف ينحدر من مدينة  )١٠البارحة «م» ،يمتنع عن اأ’كل «م»،
 )١١ممثل سسينمائي عالمي عربي راحل.
بونة،

الفجر0٥.٤٥...............:
مواقيت الظهر١٢.٥٩...............:
الصصÓة العصصر١٦.١٧...............:
المغرب١٨.٥١..............:
العشصـاء٢0.0٩................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  0٧مارسش  :١٩٤٤الرئيسش الفرنسصي «شصارل
دي-غ-ول» يصص-در م-رسص-وم-ا ي-ع-د بإاصصÓحات
مسصتمدة من مشصروع بلوم ـ فيوليت ،الذي
كانت حكومة ا÷بهة الشصعبية قد طرحته
ب -ع -د وصص -ول -ه -ا ل -لسص -ل -ط -ة ‘ ف -رنسص -ا ع-ام ،١٩٣٦
ورفضصه حزب الشصعب ا÷زائري.

الطقسش اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

الثÓثاء  0٨جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ اŸوافق لـ  0٧مارسش  ٢0١٧م

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17278 Oó©dG

دشصن قاعدة ا’نتشصار ا÷وية بحاسصي تÒيرين بتمÔاسصت

الفريق ڤايد صصالح :حماية حدودنا الوطنية
ا÷نوبي ـ ـ ـ ـة –ـ ـ ـ ـد يرفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ا÷ي ـ ـ ـ ـ ـ ـشس

 19°وهران
 17°وهران

الثمن  ١0دج

19°
20°

france prix 1

موكب جنائزي

جثمان الفقيد حاج صصالح يوارى الÌى ÃقÈة دا‹ ابراهيم
ووري جثمان رئيسس اÛمع
ا÷زائري للغة العربية عبد
الرحمان حاج صصالح الÌى،
ب - -ع - -د ظ- -ه- -ر أامسس ا’ث- -ن،Ú
ÃقÈة دا‹ اب- - - - -راه - - - -ي - - - -م
(ا÷زائر العاصصمة) ،بحضصور
شص-خصص-ي-ات وط-ن-ي-ة سص-ي-اسص-ية
ي-ت-ق-دم-ه-م وزي-ر ال-دولة وزير
الشص-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون
الدو‹ ،رمطان لعمامرة.
ك -م -ا حضص -ر تشص -ي -ي-ع ا÷ن-ازة
أايضص - - - -ا وزارء وإاط- - - -ارات ‘
الدولة و›اهدون وأاصصدقاء
وت Ó-م -ذة ال -ف -ق -ي-د وع-ائ-ل-ت-ه
وجمع من اŸواطن.Ú
و‘ كلمة تأابينية ،قال أاحد
ت Ó-م-ذة ال-راح-ل إان ا÷زائ-ر
«ف- - -ق - -دت ق - -ام - -ة ك - -بÒة ‘
اللسصانيات ا◊ديثة وصصاحب
مشص -روع «ال -ذخÒة ال -ع -رب -ي-ة
والنظرية اÿليلية النحوية»،
م -ذك -را ب -اŸسص-ار ال-ت-اري-خ-ي
الÌي ل -ل-ف-ق-ي-د وال-تضص-ح-ي-ات

ال -ت -ي ق -دم -ه -ا خ -دم -ة ل -ل-غ-ة
الضص- -اد “اشص- -ي- -ا م- -ع ال -ركب
ا◊ضصاري والتكنولوجي.
وكان رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،بعث أامسس
ب- -رق- -ي- -ة ت- -ع- -زي- -ة إا ¤أاسص- -رة
اÛاهد عبد الرحمن ا◊اج
صصالح ،أاشصاد فيها Ãا قدمه
من أاعمال جليلة ‘ النضصال
ال -وط -ن -ي ،و م -ه -ام ن-ب-ي-ل-ة ‘
›ال العلم واŸعرفة.

ك-م-ا ث-م-ن رئ-يسس ا÷م-ه-ورية
ال-رصص-ي-د ال-ذي ت-رك-ه ال-فقيد
والذي Áثل «زادا ثريا من
اŸؤول-ف-ات ال-ع-ل-م-ية والبحوث
ال-ت-ق-ن-ي-ة وال-ن-ق-دي-ة أاغنى بها
مشصهد الثقافة واŸعرفة ‘
ب Ó-دن -ا ،وت -زك -ى ب -ه-ا مسصÒة
النهضصة الوطنية وتنهل منها
اأ’ج -ي -ال الصص -اع-دة ،وي-رج-ع
إال- - - -ي- - - -ه- - - -ا اıتصص- - - -ون ‘
اللسصانيات ‘ أابحاثهم».

’· اŸتحدة مفندا ا◊ملة اŸغربية:
اŸتحدث باسصم ا أ

اŸبعوث األ‡ي كريسصتوفر روسس ليزال ‘ منصصبه

قام الفريق اأحمد ڤائد
صصالح ،نائب وزير
الدفاع الوطني رئيسش
اأركان ا÷يشش الوطني
الشصعبي ،اأمسش ،بحاسصي
تÒيرين بتمÔاسصت،
بتدشص Úقاعدة
ا’نتشصار ا÷وية التي
تعد اإ‚ازا قاعديا هاما
سصيسصاهم ‘ حفظ اأمن
البÓد وحماية حدودها
ا÷نوبية.
اأوضص -ح ب -ي-ان ل-وزارة ال-دف-اع
ال -وط -ن -ي اأن ال -ف -ري -ق ڤ-اي-د
صصالح خصصصس اليوم الثالث
م -ن ال-زي-ارة ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا
للناحية العسصكرية السصادسصة
ب-ت-مÔاسصت ،ل-زي-ارة وح-دات
ال -ق -ط -اع ال -ع -م -ل -ي -ات-ي ب-عÚ
ق -زام ،اأي -ن ع -اي-ن ال-تشص-ك-ي-ل
ا’أمني بهذا القطاع وتفقد
وح - - -دات اأقصص- - -ى ج- - -ن- - -وب
ال-بÓ-د ،ح-يث ك-انت ال-ب-داي-ة
من حاسصي تÒيرين اأين قام
رفقة اللواء مفتاح صصواب،

ق -ائ -د ال -ن -اح -ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة
السص -ادسص -ة ،ب-ت-دشص Úق-اع-دة
ا’نتشصار ا÷وية.
واسصتمع الفريق اإ ¤عرضس
ح-ول ه-ذه ال-ق-اع-دة ال-ه-ام-ة
ال -ت -ي ” اإنشص -اوؤه -ا ب -غ -رضس
«تسص - -ه - -ي - -ل ال- -ت- -واصص- -ل م- -ع
ﬂت- -ل- -ف وح- -دات ال -ق -ط -اع
وضصمان نقل ا’أفراد فضصÓ
ع -ن اإسص -ه -ام -ه -ا ‘ ا’إسص-ن-اد
ال - -ل- -وجسص- -ت- -ي- -ك- -ي م- -ت- -ع- -دد
ا’أشصكال بهذه اŸنطقة من
الوطن».
وب-اŸن-اسص-ب-ة ،ال-ت-ق-ى الفريق
ڤايد صصالح باإطارات واأفراد
القطاع العملياتي اأين األقى
ك -ل -م-ة ت-وج-ي-ه-ي-ة ح-ي-ا ف-ي-ه-ا
«ا÷هود الكÈى التي يبذلها
اأف - - -راد ا÷يشس ال- - -وط- - -ن- - -ي
الشص -ع -ب -ي ‘ ه -ذه اŸن-ط-ق-ة
ا◊يوية من بÓدنا وسصهرهم
الدائم على حرمة السصيادة
ال- -وط- -ن -ي -ة» ،م -ث -م -ن -ا اأيضص -ا
’’الروح القتالية العالية’’ التي
ي -ت -م -ت -ع ب -ه -ا اأف-راد ال-ق-وات

اŸسصلحة.
كما اأضصاف يقول ‘ نفسس
ا’إطار باأنه و «سصعيا منا اإ¤
توف Òكافة اŸتطلبات التي
ت -ك-ف-ل ب-ل-وغ ال-ع-م-ل ال-ن-اج-ح
فقد حرصصنا بسصند ودعم
وتوجيه فخامة السصيد رئيسس
ا÷م -ه-وري-ة ال-ق-ائ-د ا’أع-ل-ى
ل- -ل- -ق- -وات اŸسص -ل -ح -ة وزي -ر
الدفاع الوطني على اإنشصاء
ق-اع-دة ان-تشص-ار ج-وي-ة ه-امة
‘ هذه اŸنطقة ا◊سصاسصة
بل ا◊يوية ‘ وقت وجيز بل
وقياسصي».
وت - -اب - -ع م- -وضص- -ح- -ا اأن ه- -ذا
ا’إ‚از اŸنشصاآتي القاعدي
«سص -ي -ك -ون ل -ه ال -دور ال -رائ-د
على اأك Ìمن صصعيد’ ،سصيما
‘ ›ال تسص- -ه- -ي- -ل ع -م -ل -ي -ة
ال- - -ت- - -واصص - -ل م - -ع ﬂت - -ل - -ف
الوحدات اŸتواجدة ‘ هذه
اŸنطقة ،فضص Óعن تسصهيل
ع - - -م - - -ل - - -ي - - -ة اإسص - - -ن - - -اده- - -ا
اللوجيسصتيكي».
ومن شصاأن ذلك اأن يسصاهم ‘

’’الرفع من مردودية ا÷هد
اŸبذول ’أفرادنا ووحداتنا
اıتلفة اŸنتشصرة ‘ هذه
ا÷ه - -ة ويسص - -ه - -م ب- -ال- -ت- -ا‹
وبصصفة اأكيدة ‘ حفظ اأمن
بÓ- -دن- -ا وح- -م -اي -ة ح -دودن -ا
ال -وط -ن -ي -ة ا÷ن -وب -ي -ة واأن-ت-م
اأدرى Ãا “ثله هذه ا÷بهة
من –ديات اأمنية تعرفون
ج -ي -دا مصص -دره -ا وت -درك-ون
مقاصصدها واأبعادها» ،يتابع
الفريق ڤايد صصالح.
م -ن ج -ان -ب-ه-م ،اأك-د اإط-ارات
واأف- - -راد ال- - -ق- - -ط - -اع اأن - -ه - -م
«سصيظلون دوما حصصنا منيعا
اأمام كل من تسصول له نفسصه
اÿب- -ي- -ث- -ة اŸسص- -اسس ب- -اأم- -ن
واسصتقرار ا÷زائر وشصعبها»
مقدم Úشصكرهم وامتنانهم
«ل- -ق- -ي- -ادة ا÷يشس ال- -وط -ن -ي
الشص -ع -ب -ي ع-ل-ى ه-ذا ا’إ‚از
ال-ه-ام ال-ذي سص-يسص-ه-ل بشص-كل
ك- - -ب Òم- - -ن ت- - -ن- - -قÓ- - -ت- - -ه - -م
وم-ه-ام-ه-م» ،حسصب م-ا ن-ق-ل-ه
اŸصصدر ذاته.

قام بها ا÷يشش ‘ اطار ﬁاربة ا÷رÁة ببومرداسش

القضص ـ ـ ـاء ع ـ ـلى إاره ـ ـابي Úوإالق ـ ـاء القب ـضس علـ ـى اثن ـ ـ Úآاخري ـ ـ ـن

“ك-نت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وطني
الشصعبي ،اأمسس ا’إثن ،Úبدلسس (
ب -وم -رداسس) ،م -ن ال -قضص-اء ع-ل-ى
اإره -اب -ي Úاإث -ن Úواإل-ق-اء ال-ق-بضس
ع- -ل -ى اإث -ن Úاآخ -ري -ن ،حسصب م -ا

اأف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان ل -وزارة ال -دف -اع
الوطني.
واأوضص - -ح ذات اŸصص- -در اأن- -ه «‘
اإطار مكافحة ا’إرهاب وبفضصل
ا’سص-ت-غÓ-ل ا÷ي-د ل-ل-م-ع-ل-ومات،

“ك-نت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وطني
الشصعبي تابعة للقطاع العملياتي
ل-ب-وم-رداسس ب-ال-ن-اح-ية العسصكرية
ا’أو ¤من القضصاء على اإرهابيÚ
( )2واإلقاء القبضس على اثن)2( Ú

اآخ - -ري - -ن واسصÎج- -اع مسص- -دسصÚ
رشصاشص )2( Úمن نوع كÓشصنكوف
ومسص- -دسص Úاآل -ي )02( Úصص- -ب -اح
اأمسس  6مارسس  2017اإثر عملية
نوعية “ت Ãدينة دلسس.

اأوقفت مفرزة للجيشس الوطني
الشص - -ع - -ب - -ي وع- -ن- -اصص- -ر ال- -درك
ال -وط -ن -ي وح-راسس ا◊دود ،ي-وم
ا’أحد ،بكل من بشصار وتلمسصان،
تاجري (ﬂ )02درات مع حجز
قرابة  60كيلوغرام من الكيف
اŸع- -ال -ج ،حسصب م -ا اأف -ادت ب -ه
وزارة الدفاع الوطني ،اأمسس‘ ،
بيان لها.
واأوضص -ح ال -ب -ي -ان اأن-ه و»‘ اإط-ار
ﬁارب - -ة ال - -ت - -ه - -ريب وا÷رÁة

اŸنظمة اأوقفت مفرزة للجيشس
ال- -وط- -ن- -ي الشص- -ع -ب -ي وع -ن -اصص -ر
الدرك الوطني وحراسس ا◊دود
ي -وم  05م -ارسس  2017ب-ك-ل من
بشصار بالناحية العسصكرية الثالثة
وت-ل-مسص-ان ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-رية
الثانية ،تاجري (ﬂ )02درات
وحجزت سصيارت Úسصياحيت Úو
 59 , 78ك -ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج».
ومن جهة اأخرى« ،اأوقفت مفارز

للجيشس الوطني الشصعبي بكل من
غ- -رداي -ة و بسص -ك -رة ب -ال -ن -اح -ي -ة
ال- -عسص- -ك- -ري- -ة ال- -راب- -ع -ة ،ث Ó-ث -ة
اأشصخاصس بحوزتهم ثÓث بنادق
صص - -ي - -د وك- -م- -ي- -ة م- -ن ال- -ذخÒة
ونظارتي ( )02ميدان».
ك -م -ا ضص -ب -طت م-ف-ارز اأخ-رى ‘
ع -م -ل -ي -ات م -ن -فصص -ل -ة ب -ك -ل م-ن
ال - - -وادي وبسص- - -ك- - -رة و“Ôاسصت
وع Úق - - - - - - - - - - -زام « 22مهربا
وشص-اح-ن-ت Úوم-رك-ب-ت Úرب-اع-يتي

ال- -دف -ع و  7,7ط -ن -ا م-ن اŸواد
الغذائية و  24جهاز كشصف عن
اŸعادن و  05مولدات كهربائية
و  04م -ط -ارق ضص -غ-ط و 34,5
قنطارا من مادة التبغ و 17888
وحدة من ﬂتلف اŸشصروبات’’.
وعلى صصعيد مغاير ” ،توقيف
« 29م -ه -اج-را غ Òشص-رع-ي م-ن
جنسصيات ﬂتلفة بكل من اأدرار
وبسص- -ك- -رة وت -ل -مسص -ان’’ ،يضص -ي -ف
اŸصصدر ذاته).

 ..وتوقيف تاجري ﬂدرات وحجز  60كلغ من الكيف

صص- -رح ن -ائب اŸت -ح -دث ب -اسص -م اأ’م Úال -ع -ام
Ÿن -ظ -م -ة اأ’· اŸت -ح -دة ف -رح -ان ح-ق ،ي-وم
Óم Úالعام
اإ’ثن ،Úأان اŸبعوث الشصخصصي ل أ
 ·ÓاŸت- -ح- -دة إا ¤الصص- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة
ل - -أ
كريسصتوفر روسس’ ،يزال ‘ منصصبه ،مفندا
اŸع -ل -وم -ات ال -ت -ي ت -داول -ت -ه -ا وسص-ائ-ل إاعÓ-م
مغربية حول نهاية مهمة روسس ‘ الصصحراء
الغربية اÙتلة.
ق -ال ف -رح -ان ح-ق ،خÓ-ل ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة ،إان
«ك- -ريسص- -ت- -وف- -ر روسس وع -ل -ى غ -رار مسص -ؤوولÚ
سصام Úآاخرين ‘ منظمة اأ’· اŸتحدة هو
مبعوث اأ’م Úالعام اأ’‡ي (ا ¤الصصحراء
ال -غ -رب -ي -ة) وه -و ’ي -زال يشص-غ-ل ه-ذا اŸنصصب
حاليا».
وأالح اŸسصؤوول اأ’‡ي على أان روسس ’يزال
‘ م- - -نصص- - -ب- - -ه ،مشصÒا إا ¤أان اأ’م Úال - -ع - -ام

Ÿنظمة اأ’· اŸتحدة هو الوحيد اŸؤوهل
ÓعÓن عن Œديد عهدته أاو إانهائها.
ل إ

وصصف ا’سصتثمارات بالصصحراء الغربية بغ Òالقانونية

مرصصد اŸوارد الطبيعية بالصصحراء الغربية يندد بشصركة «فيجيو ايريسس»

وجه مرصصد اŸوارد الطبيعية
بالصصحراء الغربية ،انتقادات
شص -دي-دة ل-لشص-رك-ة ال-ف-رنسص-ي-ة-
الÈي -ط -ان -ي -ة ل Ó-سص -تشص-ارة ‘
ا’سص -ت-ث-م-ار اŸسص-ؤوول ف-ي-ج-ي-و
اي-ريسس «إ’ع-ط-ائ-ها تسصهيÓت
“ويلية تتعارضس مع اأ’خÓق»
ب -خصص -وصس مشص -اري-ع ط-اق-وي-ة
م - -غ - -رب - -ي - -ة غ Òق - -ان - -ون - -ي- -ة
بالصصحراء الغربية.
وأاوضصح اŸرصصد ‘ بيان له،
أان نشص -اط -ات ف -ي-ج-ي-و اي-ريسس
بخصصوصس اŸشصاريع اŸغربية
‘ الصص- - -ح- - -راء ال- - -غ - -رب - -ي - -ة،
«تتعارضس مع اأ’خÓق» ،أ’ن
ال- -ت- -واج- -د اŸغ -رب -ي ‘ ه -ذا
اإ’قليم «غ Òمشصروع».
كما أاشصار اŸصصدر ذاته ،إا¤
أان «قيام اŸغرب أاو أاي دولة
أاخ - - -رى أاو شص - - -رك- - -ة ب- - -إا‚از
مشص -اري-ع ب-الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
دون طلب موافقة شصعبها أامر
غ Òقانو.»Ê
وتابع اŸصصدر ،أان اŸشصاريع
اŸغربية ‘ الصصحراء الغربية
ÓخÓ-ق» ،ب-ال-ن-ظ-ر
«م-ن-اف-ي-ة ل -أ
إا ¤ق - -رار ﬁك - -م - -ة ال - -ع - -دل
اأ’وروب - - -ي - - -ة الصص - - -ادر ‘ 21
ديسصم 2016 Èالذي أاكد على
أان إاق -ل -ي-م الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة

ﬂتلف ومنفصصل عن اŸغرب
وأان ح -ق الشص -عب الصص-ح-راوي
‘ ت- -ق- -ري -ر اŸصص Òي -ت -ط -لب
ا◊صصول على موافقة ‡ثل
شصعب اإ’قليم اÙتل أا’ وهو
جبهة البوليسصاريو.
ك - - -م - - -ا أاك - - -د أان الشص - - -عب
الصصحراوي  ⁄يعط موافقته
إ’‚از اŸشص -اري -ع ال -ط -اق-وي-ة
اŸغ - -رب - -ي - -ة ‘ ب Ó- -ده وه - -ي
اŸشصاريع التي ’ «تسصهم إا’
‘ ت - -ع - -زي - -ز ا’ح - -ت Ó- -ل غÒ
اŸشصروع».
وذك -ر م -ن ج -انب آاخ -ر ،ب-أان
ا’حتÓل اŸغربي يسصعى ‘
آافاق  2020إا ¤إانتاج «أاك Ìمن
رب- -ع ط -اق -ت -ه اŸت -ج -ددة م -ن
خ - -ارج ح - -دوده ال - -دول- -ي- -ة ‘
الصصحراء الغربية».
وك- -ان اÙاف- -ظ اأ’وروب- -ي
للبيئة والطاقة قد أاكد ‘ 31
يناير  2017بأانه بسصبب الوضصع
اŸن - - - -فصص- - - -ل واıت- - - -ل- - - -ف
للصصحراء الغربية ،فإان الطاقة
اŸنتجة ‘ الصصحراء الغربية
’ Áكن تصصديرها إا ¤أاوروبا.
وت- -اب- -ع اŸرصص -د ق -ول -ه ،إان
مسص-ت-ث-م-ري-ن ع-لى غرار البنك
اأ’وروب- - -ي لÓ- - -سص- - -ت- - -ث- - -م- - -ار
واŸفوضصية اأ’وروبية والبنك

اأ’Ÿا Êل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،ق-د رفضصوا
“وي -ل مشص -اري -ع «ي -زع-م أان-ه-ا
ن -ظ -ي -ف -ة» ‘ ق -ط -اع ال -ط-اق-ة
بالصصحراء الغربية.
وأاضص - -اف ذات اŸصص- -در ،أان
كون اŸشصاريع غ Òالقانونية
مفيدة للبيئة «غ Òمقنع و’
يÈر اح- -ت ’Ó- -غ Òمشص -روع»،
مؤوكدا انه يهدف باŸقابل اإ¤
«دع - - -م اŸسص - - -ت - - -ع - - -م- - -ري- - -ن
واÙتل.»Ú
كما ندد اŸرصصد بالشصركة،
ل -ك -ون -ه -ا تسص -م -ي ه -ذا ال -ب -ل-د
«م-ن-ط-ق-ة الصص-ح-راء» وشص-ع-بها
«بسص-ك-ان» وتسص-ت-ع-م-ل خ-رائ-ط
م- -غ- -ل- -وط- -ة ع- -ل- -ى م- -وق -ع -ه -ا
ا’ل- - - -كÎو ‘ ،Êح Úان- - - -ه ’
اأ’· اŸت- -ح- -دة و’ ﬁك -م -ة
ال -ع -دل اأ’وروب -ي-ة و’ أاي ب-ل-د
آاخر ‘ العا ⁄يعÎف بسصيادة
اŸغ- - -رب ع - -ل - -ى الصص - -ح - -راء
الغربية.
ويذكر اŸرصصد ‘ اأ’خ،Ò
بأان «إاقليم الصصحراء الغربية
·Ó
تعتÈه ا÷معية العامة ل أ
اŸتحدة إاقليما خاصصا Ãسصار
تصص- -ف- -ي- -ة ا’سص- -ت -ع -م -ار وح -ق
الشصعب الصصحراوي ‘ تقرير
اŸصص Òي - - - -وج - - - -د ‘ ق- - - -لب
ﬁادثات السصÓم اأ’‡ية».

