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ي - - - -ح - - - -ل وزي - - - -ر ألشش - - - -ب - - - -اب
وأل-ري-اضش-ة أل-ه-ادي ول-د ع-لي،
أل- -ي -وم ،ب -و’ي -ة أل -ب -ل -ي -دة‘ ،
أإط- -ار زي- -ارة ع- -م- -ل وت -ف -ق -د،
ي-ع-اي-ن خÓ-ل-ها مركز ألتسشلية
أل -ع -ل -م -ي ،ك -م -ا ي -ع-ط-ي أإشش-ارة
أن- - -طÓ- - -ق نصش- - -ف أŸارأط- - -ون
ألدو‹.

17287

نوري وتقابو ‘ غردأية

ي -ق -وم وزي -ر أل -ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة وألسش-ي-اح-ة
وألصشناعة ألتقليدية عبد ألوهاب نوري رفقة
ألوزيرة أŸنتدبة أŸكلفة بالصشناعة ألتقليدية
عائششة تقابو ،يوم ألسشبت  18مارسس أ÷اري،
ب- -زي -ارة أإ ¤و’ي -ة غ -ردأي -ة ،ل Ó-إشش -رأف ع -ل -ى
م -رأسش-ي-م أ’ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د أل-زرب-ي-ة ‘ ط-ب-ع-ت-ه
ألـ.49

إأجتماع إ’طارأت حزب ألعمال لو’ية أ÷زأئر

بن يونسس يÎأأسس أجتماع
–ضسÒي للحملة أ’نتخابية

ي-ع-ق-د أإط-ارأت ح-زب أل-ع-م-ال ل-و’ي-ة أ÷زأئ-ر ،أإج-ت-م-اعا،
أل -ي-وم ،ت-ق-دم ف-ي-ه أ’أم-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-ح-زب ل-وي-زة ح-ن-ون
ت -ق -ري -ره -ا أ’ف -ت -ت -اح -ي ،ع -ل -ى ألسش -اع -ة  10 : 00صشباحا،
باŸكتبة ألبلدية أ’إخوة بركات بلفور أ◊رأشس.

يششرف رئيسس أ◊ركة ألششعبية
أ÷زأئ- -ري- -ة ع- -م- -ارة ب -ن ي -ونسس،
ع -ل -ى أإج -ت -م-اع ل-ت-حضش Òأ◊م-ل-ة
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-تشش-ري-ع-يات ،2017
وذلك أليوم ،على ألسشاعة 9 : 00
صش -ب -اح -ا ،ب -ق -اع -ة ع -ل -ي م -ع -اشش -ي
بقصشر أŸعارضس.

إأحياء أليوم أŸغاربي
للحماية أŸدنية بالبويرة

سساحلي يلتقي أمناء مكاتب ألتحالف أ÷مهوري

يÎأأسس أ’أم Úأل -ع -ام ل -ل-ت-ح-ال-ف
أل- -وط- -ن- -ي أ÷م -ه -وري ،ب -ل -ق -اسش -م
سش -اح -ل -ي ،ن -دوة وط -ن -ي -ة ’أم-ن-اء
أŸك-اتب أل-و’ئ-ي-ة وروؤسش-اء ق-وأئم
م- -رشش- -ح- -ي أ◊زب ،أل -ي -وم ،ع -ل -ى
ألسش -اع-ة  10 : 00صش-ب-اح-ا ،بقاعة
أÙاضش- - - -رأت ب - - -دي - - -وأن ق - - -ري - - -ة
ألفنان Úبزرألدة.

ندوة تاريخية حول عيد ألنصسر

ي-ق-وم وزي-ر أ’تصش-ال ح-م-ي-د ڤ-ري-ن،
ي-وم-ي  20و 21م -ارسس  ،2017ب-زي-ارة
ع- - -م- - -ل إأ ¤و’ي - -ة “Ôأسشت ،ح - -يث
يششرف على ألندوة تكوينية بعنوأن:
’تصش -ال،
«أل- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى وسش- -ائ -ل أ إ
ل -ل -م -وأط -ن أ◊ق ‘ م -ع -ل-وم-ة م-وث-ق-ة
’هڤار».
وهذأ بجامعة عاصشمة أ أ
م- -ع أل -ع -ل -م أن أل -دورة أل -ت -ك -وي -ن -ي -ة
ÓعÓ-مي ÚوأŸوأطن Úيوم
أŸوج-ه-ة ل -إ
 21م -ارسس ،ب -دءأ م -ن ألسش-اع-ة 09:30
صش- -ب- -اح- -ا ،ه -ي ألسش -ادسش -ة عشش -رة م -ن
ن-وع-ه-ا أط-ل-ق-ت-ها ألوزأرة ألوصشية منذ
ديسشمŸ 2015 Èرأفقة ألصشحافي‘ Ú
’حÎأفية وأŸهنية.
بلوغ أ إ
’عÓ-م-ي-ة وه-يبة عماري،
وت-ت-و ¤أ إ
ت-نشش-ي-ط أل-ن-دوة أل-ت-ك-وي-ن-ية بعنوأن:
«ت -ع-زي-ز ألشش-ف-اف-ي-ة م-ن خÓ-ل وأجب
إأعÓم أŸوأطن :ألتلفزيون أ÷زأئري
ألتجربة».

ول ـ ـد عب ـ ـاسس يلتقـ ـ ـ ـ ـي رؤوسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
ق ـ ـوأئم أأ’ف ـ ـ ـÓن بالشسـ ـ ـرق

–ت - -ف - -ل أŸدي - -ري - -ة
أل- -ع- -ام- -ة ل- -ل- -ح- -م -اي -ة
أŸدن- - -ي- - -ة ،ب - -ال - -ي - -وم
أŸغ- -ارب -ي ل -ل -ح -م -اي -ة
أŸدن -ي -ة– ،ت شش-ع-ار
«أ◊م -اي-ة أŸدن-ي-ة ‘
خ - - - -دم - - - -ة أŸوأط - - - -ن
أ  Ÿغ - - - - -ا ر ب - - - -ي »  ،و ذ ل ك
أل- -ي- -وم ،أب- -ت- -دأء م -ن
ألسش - - - - - -اع- - - - - -ة 08 : 00
صش - -ب - -اح- -ا ،ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى م- -دي- -ري- -ة
أ◊ماية أŸدنية لو’ية ألبويرة.

’م Úألعام للحزب ألدكتور جمال ولد عباسس،
يششرف أ أ
أليوم ،على ألسشاعة  09:00صشباحا ،على تنصشيب أŸديرية
أل-و’ئ-ي-ة ل-ل-ح-م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ◊زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-رير
أل -وط-ن-ي ب-و’ي-ة سش-ط-ي-ف وذلك ب-حضش-ور رؤوسش-اء ق-وأئ-م
و’يات ششرق ألبÓد.
كما يششرف على ألسشاعة  10:30صشباحا ،ببلدية عÚ
أزأل ،على أ’حتفال ألرسشمي بذكرى  19مارسس  1962يوم ألنصشر.

دورة تكوينية ‘ ألوقاية وأأ’من

’خطار أŸهنية بوزأرة
ي-ن-ظ-م أŸع-ه-د أل-وط-ن-ي ل-ل-وق-اية من أ أ
أل -ع -م -ل وأل -تشش -غ -ي -ل وألضش -م -ان أ’ج -ت-م-اع-ي ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
’ج-رأء ،دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة
ألصش -ن -دوق أل -وط -ن -ي ل-ل-ع-م-ال أ أ
’من» ،وذلك من
أŸكون– ،Úت ششعار «تكوين أŸكون ‘ Úألوقاية وأ أ
 19إأ 23 ¤مارسس أ÷اري ،أبتدأء من ألسشاعة  08:30صشباحاÃ ،قر مركز
ألتكوين أŸهني حجار سشعيد بزرألدة.

أ’فتتاح ألرسسمي للمؤو“ر
أأ’ول ◊ركة ألبناء ألوطني

ندوة حول «توط Úأÿطاب ألسسياسسي»

ي-ن-ظ-م أŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-جاهد ندوة تاريخية –ت
ششعار» ألوفاء وألبناء بالعزة وألكرأمة» ،أإحياء للذكرى
’على ،ندوة حول «توط Úأÿطاب ألسشياسشي» ،يششارك فيها أسشتاذ ألتاريخ
’سشÓمي أ أ
ينظم أÛلسس أ إ
 55ل-ع-ي-د أل-نصش-ر ،ي-وؤط-ره-ا أأسش-ات-ذة ﬂتصش-ون ب-حضش-ور
’سشÓمية ألدكتور بلغيت ﬁمد
وألفكر ألسشياسشي ألدكتور سشليم قÓلة ،وأسشتاذ ألتاريخ وأ◊ضشارة أ إ
شش- -خصش- -ي- -ات وط- -ن- -ي- -ة وب -اح -ث ،Úوذلك ي -وم أ’أح -د 19
’م ،Úوذلك يوم أÿميسس  23مارسس أ÷اري ،على ألسشاعة  14:00بعد ألزوألÃ ،قر أÛلسس.
أ أ
ت -ع -ق -د ح -رك-ة أل-ب-ن-اء أل-وط-ن-ي ب-ع-د أرب-ع
مارسس ،على ألسشاعة  14 : 00زوأ’Ã ،قر أŸتحف.
سش- -ن- -وأت م- -ن م -ؤو“ره -ا أل -ت -أاسش -يسش -ي أŸؤو“ر
’ول ل- - -ل- - -ح- - -رك- - -ة– ،ت شش- - -ع- - -ار» أ’–اد:
أ أ
ن-هضش-ة....ع-دألة.....بناء» بحضشور قيادأت
أ’–اد وق-ائ-م-ة أ’–اد ب-ال-ع-اصش-م-ة وضش-يوف ينظم ألنادي ألعلمي  -فيتا حيوأنات ونباتات « -فونا و فلورأ» ألطبعة ألثانية للملتقى ألوطني
’طياف ألسشياسشية للنوأدي ألعلمية أ÷امعية»ﬂيم ألطÓب» –ت ششعار «أŸقاو’تية وألريادة» ‘ ،ألفÎة أŸمتدة
من ﬂتلف أ أ
من  18مارسس  2017إأ ¤غاية Ã ،23عهد ألعلوم ألفÓحية وألبيطرية ببورقاسس  -تاورة ( -جامعة
م
و
ي
ك
ل
ذ
و
،
ع
م
وأÛت-
ﬁمد ألششريف مسشاعدية  -سشوق أهرأسس).
أعلنت مديرية أÛاهدين لبششار عن تنظيم
ألسشبت  18مارسس
مسش- -اب- -ق- -ة أحسش- -ن ب- -حث ح- -ول مسشÒة أل -ب -ط -ل
أ÷اري.

أŸلتقى ألوطني للنوأدي ألعلمية أ÷امعية بسسوق أهرأسس

مسسابق ـة أأحسسن بحث ببشسار
ح ـول ألعقيد لطفي

ألششهيد ألعقيد لطفي ( 1934ــ  ’ ،) 1960تزيد
جهة للتÓميذ وألطلبة
صشفحاته عن عششر ،مو ّ
ألذين يÎأوح سشّنهم ب 13 Úو 17عاما.
تأاتي هذه أŸسشابقة ‘ إأطار ألذكرى ’ 57سشتششهاد
أل -ب -ط -ل أل -ع -ق-ي-د ل-ط-ف-ي ق-ائ-د أل-و’ي-ة أÿامسش-ة
أل- -ت- -اري- -خ- -ي -ة ،وأل -رأئ -د ف -رأج ورف -اق -ه -م -ا ،أل -ت -ي
سشتحتضشنها مدينة بششار ‘  27مارسس .2017
وت-ه-دف أŸسش-اب-ق-ة ل-تشش-ج-ي-ع نشش-ر ث-ق-اف-ة أل-ب-حث أل-تاريخي ودرأسشة مسشÒة
’سشهام ‘ ترسشيخ عديد ألتقاليد .وقد رصشدت
رموز وششهدأء أ÷زأئر ،وأ إ
لذلك ( خمسس جوأئز ) قّيمة تسشلم للفائزين وألفائزأت باŸناسشبة.

جمعية أŸعا‹
تنظم ندوة صسحفية

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

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

(021) 60.70.40

’عÓم وأ’تصشالﬁ ،اضشرة بعنوأن» ألششبكات أ’جتماعية:
ينششط ألعيد زغÓمي خب ‘ Òأ إ
’رأء وأŸصشالح أ’سشتÒأتيجية» ،وذلك يوم أ’ثن 20 Úمارسس أ÷اري ،على
ب ÚألتÓعب ‘ أ آ
ألسشاعة ألوأحدة وخمسشة وأربعون دقيقة ،باŸعهد ألوطني للدرأسشات أ’سشتÒأتيجية ألششاملة.

تنظم جمعية أŸعا‹ للعلوم
وألÎب -ي -ة أل -وط -ن-ي-ة ،ن-دوة
صش- -ح- -ف- -ي- -ة ،أل- -ي- -وم ،ع -ل -ى
ألسش- -اع -ة  9 : 00صشباحا،
ب - -ف - -ن - -دق ألسش- -ل- -ط- -ان
Ãناسشبة أ’حتفال باليوم ألعاŸي للمياه ،أŸصشادف لـ 22مارسس من كل سشنة ،تنظم أ÷زأئرية للمياه منطقة
بالعاصشمة.
’طفال جمعية كافل أليتيم ،يوم  20مارسس ،على ألسشاعة  8:30صشباحاÃ ،قر أŸؤوسشسشة.
أ÷زأئر ،تظاهرة أ

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
أ’قتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

ألتحرير

ﬁاضسرة حول ألشسبكات أ’جتماعية

إأحياء أليوم ألعاŸي للمياه مع جمعية كافل أليتيم

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’ششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألسسبت 1٨مارسس  201٧م
ألموأفق لـ  1٩جمادى ألثانية 143٨هـ

Ãناسسبة ألعيد ألوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يهنئ
نظÒه اإليرلندي
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة برقية تهنئة إأ¤
نظÒه أإليرلندي ميكائيل د.هيجينسسÃ ،ناسسبة إأحياء بÓده
عيدها ألوطني جدد من خÓلها حرصسه على ألعمل على
تطوير عÓقات ألصسدأقة وألتعاون ب Úألبلدين.
وكتب ألرئيسس بوتفليقة ‘ ألÈقية ““يشسرفني أن أتقدم إأليكم
وأن-ت-م –ت-ف-ل-ون ب-ع-ي-دك-م أل-وط-ن-ي ،ب-ت-ه-ا Êأ◊ارة مشس-ف-وعة
ب-ت-م-ن-ي-ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور ألسس-ع-ادة وأل-رف-اه وب-الزدهار لشسعب
أيرلندأ““.
«وأغتنم هذه ألسسانحة ألجدد لكم حرصسي على ألعمل معكم
على تطوير عÓقات ألصسدأقة وألتعاون ألقائمة ب Úبلدينا““،
يضسيف رئيسس أ÷مهورية.

أللجنة أŸشسÎكة ألكÈى أ÷زأئرية -ألنيجرية ،سسÓل:

ا÷زائر مسستعدة إلعطاء التعاون الثنائي البعد الذي يسستحقه

أك -د أل -وزي -ر ألأول ع -ب -د أŸالك
سس Ó-ل ،أول أمسس ،ب -ن -ي -ام -ي ،أن
أ÷زأئ- -ر مسس -ت -ع -دة ل -ب -ذل ك -ل
أ÷هود من أجل أإعطاء ألتعاون
أ÷زأئ-ر-أل-ن-ي-ج-ري أل-بعد ألذي
يسستحقه.
‘ ألكلمة ألتي ألقاها باأشسغال أللجنة
أ÷زأئرية-ألنيجرية أŸشسÎكة ألتي
” ألرتقاء بها أإ ¤مصسف ““ أللجنة
أŸشسÎكة ألكÈى““ بقرأر من رئيسسي
ألبلدين ،أوضسح سسÓل أن ““أ÷زأئر
مسستعدة لبذل كل أ÷هود من أجل
أإع- -ط -اء أل -ت -ع -اون أل -ث -ن -ائ -ي أل -ب -ع -د
وأÙت -وى أل -ل -ذي -ن يسس -ت -ح -ق -ه-م-ا““،
مشسÒأ أإ ¤أن هذأ ألجتماع ““ يعقد
‘ ألوقت ألذي تسسجل فيه ألعÓقات
أل-ث-ن-ائ-ي-ة دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ن-وع-ي-ة ت-ت-م-يز
ب -ت -ك -ث -ي -ف ت-ب-ادل أل-زي-ارأت وتشس-اور
سسياسسي مدعم وتضسامن فعال““.
قال سسÓل أإن هذه ألطبعة ““ “نح
فرصسة لإجرأء تقييم شسامل لعÓقاتنا
أل-ث-ن-ائ-ي-ة و–دي-د أآف-اق ج-دي-دة م-ن
شس -اأن -ه -ا أإع -ط -اء دف-ع أك Èل-ت-ع-اون-ن-ا
عم Óبتوجيهات رئيسسي ألدولت.““Ú
أوضسح ألوزير ألأول أن هذه ألدورة ““
Œسس - -د ع - -زم - -ا مشسÎك - -ا لإع- -ط- -اء
أل- -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة-
أل -ن -ي -ج -ري -ة ب -ع -دأ ج -دي -دأ وط -اب-ع-ا
أسسÎأتيجيا““ ،معتÈأ أن هذأ ألتعاون
““ي -جب أن يشس -م -ل ج -م -ي -ع أŸي -ادي-ن
أŸم -ك -ن -ة بشس -ك -ل يسس -م -ح ل -ل -ب-ل-دي-ن
بتطوير شسرأكة برأغماتية من خÓل
ت -ع-زي-ز ق-درأت ألن-دم-اج وأل-ت-ك-ام-ل
أŸرج - -وة سس - -وأء ع - -ل - -ى ألصس - -ع- -ي- -د
ألإقليمي أو ألقاري““.

اسسÎاتيجية مشسÎكة
Ÿكافحة التهديدات
الإرهابية
دع- - -ا سسÓ- - -ل أإ““ ¤أسسÎأت- - -ي - -ج - -ي - -ة
مشسÎكة““ Ÿكافحة أنعدأم ألأمن ‘
أŸن -ط -ق -ة ،مشسÒأ أإ ¤أن أل -ت -ه -دي-د
ألإرهابي يحول دون Œسسيد أعمال
أل- -ت- -ع- -اون أŸرت- -ق- -ب- -ة ب Úأ÷زأئ- -ر
وألنيجر.
أشس - - -ار سسÓ- - -ل أإ ¤أن أŸن- - -ط- - -ق- - -ة
أ◊دودي- -ة ““تشس- -ك- -ل جسس- -رأ لÎق -ي -ة
ألصسدأقة وألأخوة وألتعاون وألتكامل
أإل أنها توأجه عرأقيل أمنية متعددة
رأجعة أسساسسا أإ ¤وجود جماعات

..ينهي زيارة
العمل إا ¤النيجر
لول
أن - -ه - -ى أل - -وزي - -ر أ أ
عبد أŸالك سسÓل ،أمسس،
زيارة ألعمل ألتي أجرأها
ب - -ن - -ي - -ام- -ي ح- -يث ت- -رأسس
م - -ن - -اصس - -ف - -ة م - -ع ن- -ظÒه
ألنيجري بريجي رأفيني،
لو¤
أشس- - -غ- - -ال أل - -دورة أ أ
ل - -ل - -ج - -ن - -ة أ÷زأئ- -ري- -ة -
أل - -ن- -ي- -جÒي- -ة أŸشسÎك- -ة
ألكÈى.
وك -ان ‘ ت -ودي -ع سس Ó-ل
Ãط- -ار ن- -ي- -ام- -ي أل -دو‹،
رئيسس ألوزرأء ألنيجÒي
وأعضساء من حكومته.

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

أإرهابية تتغذى من ألآفات أŸتصسلة
بها على غرأر تهريب أıدرأت““.
وذك -ر أل -وزي-ر ألأول ب-ان-ع-ق-اد أل-دورة
أÿامسسة للجنة ألثنائية أ◊دودية ‘
جويلية  2015بنيامي ألتي سسمحت
ب -ال -ت -اأك -ي -د ع -ل -ى أه -م -ي-ة م-ث-ل ه-ذه
ألإسسÎأت -ي -ج-ي-ة أل-ت-ي ي-جب أن ت-وف-ر
أل -ظ -روف أŸوأت-ي-ة لÎق-ي-ة أل-ت-ن-م-ي-ة
ألإج -ت-م-اع-ي-ة وألإق-تصس-ادي-ة ‘ ه-ذه
أŸنطقة ،معتÈأ أنه من ألضسروري
““أإي Ó-ء أه-م-ي-ة خ-اصس-ة ودأئ-م-ة لأم-ن
أŸن - - -اط - - -ق أ◊دودي- - -ة أŸشسÎك- - -ة
◊م -اي-ت-ه-ا م-ن ألشس-ب-ك-ات ألإره-اب-ي-ة
وأÛم -وع -ات ألإج -رأم -ي -ة ألأخ-رى
أŸتصسلة بها““.
وأشسار ‘ هذأ ألسسياق أإ ¤أن ““مثل
هذأ ألتاأم Úيقتضسي تعزيز ألتعاون
أل - -ث - -ن - -ائ- -ي ‘ أÛال أل- -عسس- -ك- -ري
وألأمني وموأصسلة ألتنسسيق ‘ ›ال
أŸكافحة ألعمÓتية أŸشسÎكة ضسد
ألإرهاب وأ÷رÁة أŸنظمة خÓل
م - -ن - -ت - -دي- -ات دول أŸي- -دأن ومسس- -ار
نوأكشسوط““.
وع -ل -ى ألصس -ع -ي -د ألق -تصس -ادي أشس-ار
سس Ó- -ل أإ ¤أن أ÷زأئ- -ر وأل- -ن- -ي- -ج- -ر
““م-دع-وت-ان أإ ¤ت-ك-ث-ي-ف عÓ-ق-ات-ه-ما
ألتجارية لÎقية حجم ألتبادلت أإ¤
مسس -ت -وى ط -م -وح -ات -ه-م-ا أŸشسÎك-ة““
مÈزأ ““ضس- - -رورة ب- - -ذل م - -زي - -د م - -ن
أ÷هود للرفع من حجم أŸبادلت
بشس -ك -ل يسس -اه -م ‘ ت -ن -وي -ع أل -ت-دف-ق
أل- -ت- -ج- -اري ورف- -ع أل -ع -رأق -ي -ل أل -ت -ي
تعÎضس توسسيعه““
و أعرب ‘ هذأ ألسسياق عن أرتياحه

““Ÿشس-ارك-ة أŸت-ع-ام-ل Úألإق-تصساديÚ
أ÷زأئ-ري Úأل-ع-م-وم-ي Úوأÿوأصس““،
مشسÒأ أإ ¤أن أإنشساء ›لسس رجال
ألأع- -م- -ال أ÷زأئ- -ري Úأل -ن -ي -جÒيÚ
Ãناسسبة هذأ أŸنتدى ““من شساأنه أن
يسسهل أŸبادلت وألشسرأكات““.
وأشس - -ار سس Ó- -ل أإ ¤أن ““أسس - -ت - -م - -رأر
أسس -ت-ث-م-ارأت ›م-ع سس-ون-اط-رأك ‘
›ال ألطاقة ،أŸتوأجد منذ سسنة
 2006بحقل ألسستغÓل كافرة شسمال
أل -ن -ي-ج-ر ،ق-د ل-عب دورأ أسس-اسس-ي-ا ‘
ت -وط -ي-د أل-عÓ-ق-ات ألق-تصس-ادي-ة بÚ
ألبلدين““.
ك -م -ا أك -د أن ““أع -م -ال أخ -رى ب -ه -ذأ
أ◊جم ‘ قطاع ألطاقة وقطاعات
أخرى حسساسسة مثل أŸوأرد أŸائية
وأل-فÓ-ح-ة وألصس-ح-ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ألإعÓم وألتصسال سستكون ﬁل بعث
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة ل-ل-تعاون ألثنائي
أ÷زأئري-ألنيجري.
وأضساف ألوزير ألأول أن ““أسستكمال
أŸشس -اري -ع أل -ث Ó-ث -ة أŸه-ي-ك-ل-ة أل-ت-ي
باشسرها ألبلدأن أي ألطريق ألعابر
ل- -لصس- -ح -رأء وأن -ب -وب أل -غ -از أل -ع -اب -ر
ل -لصس-ح-رأء وخ-ط ألأل-ي-اف أل-بصس-ري-ة
ألعابرة للصسحرأء تبقى عم Óأوليا
يتع Úأن يحظى باهتمام بالغ.
وأردف سسÓ- - - -ل ق- - - -ائ Ó- - - -أإن ه - - -ذه
أŸشس -اري -ع ““ل-دى أإ‚ازه-ا سس-ت-فضس-ي
أإ ¤ن -ت -ائ -ج م -رب -ح -ة ل -يسس ف-ق-ط ‘
أق-تصس-اد أل-ب-ل-دي-ن ب-ل ت-ن-ع-كسس أيضس-ا
ع- - - -ل- - - -ى أل- - - -ب - - -ل - - -دأن ألأخ - - -رى ‘
أŸن- -ط- -ق- -ة““،م -ع -رب -ا ع -ن أرت -ي -اح -ه
بخصسوصس ألطريق ألعابر للصسحرأء

لعمال أ÷زأئري-ألنيجري:
منتدى أ أ

دعوة إا ¤اقتصساد يكافح األسسواق اŸوازية و التهريب

لول ع -ب -د أŸالك
دع- -ا أل- -وزي- -ر أ أ
سسÓ-ل ،أŸت-ع-ام-ل Úألق-تصس-اديÚ
أ÷زأئ- -ري Úوأل- -ن- -ي- -ج- -ري Úإأ¤
ألعمل من أجل تكريسس أقتصساد
““تسسÒه ق -وأع -د م-ث-ل-ى““ وي-ك-اف-ح
لسسوأق أŸوأزية و ألتهريب.
أ أ
أك -د سس Ó-ل ‘ ت -دخ -ل -ه ل -دى أف-ت-ت-اح
م- -ن -ت -دى رج -ال أألع -م -ال ل -ل -ب -ل -دي -ن
أŸنعقد Ãناسسبة أللجنة أ÷زأئرية-
أل -ن -ي -ج -ري-ة أŸشسÎك-ة أل-كÈى ق-ائÓ-
““فيما يخصس ألسسÎأتيجية ،نحن ‘
أمسس أ◊اج- - -ة إأ ¤أق- - -تصس- - -اد تسسÒه
ق -وأع -د م-ث-ل-ى وم-ن شس-أان-ه أن ي-ك-اف-ح
أألسس -وأق أŸوأزي -ة وأل -ت -ه -ريب أل -ذي
يضسر باقتصساد ألبلدين““.
ك -م -ا دع -ا م -ت -ع -ام -ل -ي أل -ب -ل -دي -ن إأ¤
““ألرتباط““ بهذه ألنظرة وألوثوب إأ¤
مرحلة أخرى ‘ ›ال أŸبادلت،
مÈزأ ““ضس -رورة““ ت -ق -د Ëدف -ع ج-دي-د

ل -ل -عÓ-ق-ات ألق-تصس-ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة-
ألنيجرية ألتي ل ينبغي أن تغفل أي
›ال““.
وأشس -ار سس Ó-ل ﬂاط -ب -ا أŸت -ع -ام -لÚ
أ÷زأئ- - -ري Úوأل- - -ن - -ي - -ج - -ري Úإأ ¤أن
أسس-ت-ك-م-ال أل-ط-ري-ق أل-ع-اب-ر للصسحرأء
““م - -ن شس - -أان - -ه أن يسس - -ه- -ل أŸب- -ادلت
ألتجارية ب Úأ÷زأئر وألنيجر حيث
ل ينبغي أن تبقى حالته على ماهي
عليه حاليا““.
وأضساف ‘ هذأ ألصسدد أن ““إأنشساء
ق - -ري - -ب - -ا Ûلسس رج - -ال أألع - -م - -ال
أ÷زأئ- -ري Úوأل- -ن- -ي- -ج- -ري Úي- -ع- -كسس
ألتصسور أ÷ديد ألذي نسسعى كما قال
إأ ¤إأع -ط-ائ-ه ل-عÓ-ق-ات-ن-ا أإلق-تصس-ادي-ة
ألتي من شسأانها أن ترتقي إأ ¤مسستوى
أإلم - -ت- -ي- -از أل- -ذي Áي- -ز أل- -عÓ- -ق- -ات
ألسسياسسية ب Úألبلدين““.
وأب - -رز م - -ن ج- -ه- -ت- -ه رئ- -يسس أل- -وزرأء

ألنيجري بريجي رأفيني ““ألتسسهيÓت
‘ ›ال ألسس -ت -ث -م -ار أل -ت-ي ت-وف-ره-ا
ألنيجر““ ،معتÈأ أن بلده يتوفر على
ف - -رصس أع - -م- -ال ك- -ثÒة ‘ ﬂت- -ل- -ف
قطاعات ألنشساط على غرأر أŸناجم
وألطاقة وألصسناعة وألفÓحة.““...
وأشسار رئيسس ألوزرأء ألنيجÒي إأ ¤أن
ب- -ل- -ده ““وضس- -ع إأج -رأءأت ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة
Óعمال““ ذأكرأ على سسبيل
مشسجعة ل أ
أŸث - - -ال ““ح - - -ري - - -ة ول - - -وج أألسس- - -وأق
أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة““ إأ ¤ج -انب أسس -ت -ع -دأد
ألسس- -ل- -ط- -ات أل- -ن- -ي- -ج- -ري- -ة Ÿرأف -ق -ة
أŸت- - - - -ع- - - - -ام- - - - -ل Úأ÷زأئ - - - -ري‘ Ú
مشساريعهم““.
ويشس - -ارك عشس- -رأت أŸت- -ع- -ام- -ل‘ Ú
أشس -غ -ال م -ن -ت-دى أألع-م-ال أ÷زأئ-ري
أل -ن -ي -جÒي أل-ذي ي-ن-اقشس أم-ك-ان-ي-ات
أإلسستثمار ‘ ﬂتلف ألقطاعات و
آأفاق ألتعاون أ÷ديدة ب Úألبلدين.
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لول يسستقبل من طرف ألرئيسس ﬁمد أيسسوفو
ألوزير أ أ

تطابق تام ‘ وجهات النظر ب Úالبلدين

لول ع -ب -د أŸالك سسÓ-ل ،أول
أب -رز أل -وزي -ر أ أ
أمسس ،ب -ن -ي -ام -ي ،أل -ت -ط-اب-ق أل-ت-ام ‘ وج-ه-ات
أل- -ن- -ظ -ر ب Úأ÷زأئ -ر وأل -ن -ي -ج -ر ب -خصس -وصس
ألوضسع ‘ منطقة ألسساحل.
صسرح ألوزير أألول عقب ألسستقبال ألذي خصسه به
رئيسس ألنيجر ﬁمدو أيسسوفو قائ““ Óهناك تطابق
ت- -ام ل- -وج- -ه- -ات أل- -ن- -ظ- -ر ح- -ول ›م -ل أل -قضس -اي -ا
أŸطروحة على مسستوى أŸنطقة““.
كما أشسار إأ ¤أنه ““ بلغ ألرئيسس ألنيجري رسسالة من
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة أكد فيها
على ضسرورة تعزيز ألتعاون ألثنائي ““.
وأوضسح سسÓل أنه تطرق مع ألرئيسس ألنيجري إأ¤
قرأرأت ألدورة أألو ¤للجنة أıتلطة ألكÈى وألتي
توجت ““بنتائج ‡تازة Œسسد ما قرره رئيسسا ألبلدين““.

 ..يتحادث مع رئيسس الوزراء رافيني

أ÷زأئر-لغوسس باعتباره ‘ طريق
ألسستكمال بفضسل أإطÓق أإ‚از جزء
أسساماكة -أرليت بالنيجر.
وأوضسح أن ““أإنشساء ÷نة خط ألألياف
أل -بصس -ري -ة أل -ع -اب-رة ل-لصس-ح-رأء أث-ن-اء
أŸوؤ“ر ألإفريقي ألأخÒة ◊وكمة
ألأنÎنت أŸنعقد با÷زأئر ألعاصسمة
شس-ه-ر ف-ي-ف-ري أŸاضس-ي وأل-ت-ي ك-انت
أ÷زأئر وألنيجر عضسوأن فيه ،تنباأ
ب -الل -ت -زأم ألشس-دي-د ل-ت-فضس-ي-ل دخ-ول
بلدأن أŸنطقة أإ ¤ألشسريط ألعابر
أل -ع -اŸي ب -وأسس -ط -ة ك -وأب -ل ب -ح -ري-ة
ب -الأل -ي -اف أل -بصس-ري-ة م-ق-اب-ل أسس-ع-ار
تنافسسية““.
وم- -ن ج- -ه -ة أخ -رى ،دع -ا سس Ó-ل أإ¤
م - -وأصس - -ل - -ة أل - -ت- -ع- -اون أ÷زأئ- -ري-
ألنيجري ‘ ›ال تنقل ألأشسخاصس
قصسد ألقضساء وفق ألقوأن Úألسسارية
ع-ل-ى ألإق-ام-ات غ Òألشس-رع-ي-ة أل-ت-ي
ب -ف -ع -ل ضس -ع -ف ألضس -ح-اي-اÁ ،ك-ن أن
ت -ك -ون مسس -ت -غ -ل -ة م -ن ق -ب-ل شس-ب-ك-ات
أإجرأمية معروفة.
ول- -دى ت- -ط- -رق -ه أإ ¤ت -ث -م ÚأŸوأرد
أل- -بشس- -ري- -ة ،صس- -رح أل- -وزي -ر ألأول أن
أ÷زأئ -ر “ن -ح ك -ل سس -ن -ة م -ئ-ات م-ن
أŸن-ح أل-درأسس-ي-ة ل-ل-رع-ايا ألنيجريÚ
ك -م -ا ه -ول أ◊ال ‘ ألسس -ن-ة أ◊ال-ي-ة
حيث أسستفاد ألنيجر من  246منحة
وهذأ جهد ““سسيسستمر وسسيتدعم أكÌ
فاأك ‘ Ìألسسنوأت ألقادمة““.
وأشسار سسÓل أإ ¤أهمية أإيÓء ““عناية
ك - -بÒة لÎق - -ي - -ة ب - -رأم- -ج أل- -ت- -ع- -اون
ألجتماعي وألثقا‘ باعتباره عامÓ
للتقارب وألتفاهم ب Úألشسعب.Ú

ألعدد
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–ادث ألوزير أألول عبد أŸالك سسÓل ،مع نظÒه
أل-ن-ي-ج-ري ب-ري-ج-ي رأف-ي-ن-ي ،وج-رى أل-لقاء بحضسور
وزير ألشسؤوون أŸغاربية وأل–اد أإلفريقي وجامعة
ألدول ألعربية ،عبد ألقادر مسساهل ووزير ألدأخلية
و أ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ن -ور أل -دي -ن ب-دوي ووزي-رة
ألÈيد وتكنولوجيات ألعÓم وألتصسال هدى إأÁان
فرعون وأعضساء من أ◊كومة ألنيجرية.
وتطرق ألطرفان إأ ¤سسبل ووسسائل تعزيز ألتعاون

ب Úأ÷زأئ-ر وأل-ن-ي-ج-ر وسس-ب-ل ت-رق-ي-ت-ه إأ ¤مسس-ت-وى
نوعية ألعÓقات ألسسياسسية ألتي تربط ب Úألبلدين.

 ..ومع رئيسس ا÷معية الوطنية تيني
–ادث ألوزير أألول عبد أŸالك سسÓل بنيامي مع
رئيسس أ÷معية ألوطنية ألنيجرية أوسسيني تيني.
وج -رى أل -ل -ق -اء ب -حضس -ور وزي -ر ألشس-ؤوون أŸغ-ارب-ي-ة
وأل–اد أإلفريقي وجامعة ألدول ألعربية ,عبد
أل -ق -ادر مسس -اه -ل و وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع-ات
أÙل- - -ي - -ة ن - -ور أل - -دي - -ن ب - -دوي و وزي - -رة ألÈي - -د
وت- -ك -ن -ول -وج -ي -ات ألع Ó-م وألتصس -ال ه -دى إأÁان
فرعون وأعضساء من أ÷معية ألوطنية ألنيجرية.
...ويقلد وسسام ألسستحقاق ألوطني للنيجر
ت -ل -ق-ى أل-وزي-ر أألول ع-ب-د أŸالك سسÓ-ل ،ب-ن-ي-ام-ي،
وسس-ام ألسس-ت-ح-ق-اق أل-وط-ن-ي ل-ل-ن-ي-جر برتبة ضسابط
كب Òوذلك على هامشس زيارة عمل ألتي يجريها
بهذأ ألبلد Ãناسسبة أنعقاد أللجنة أŸشسÎكة ألكÈى
أ÷زأئرية ألنيجÒية.
وتسس -ل -م سس Ó-ل ه -ذأ أل-وسس-ام م-ن ن-ظÒه أل-ن-ي-ج-ري
بريجي رأفيني باسسم ألرئيسس ﬁمدو أيسسوفو.
وأع-رب سسÓ-ل ع-ن ““شس-رف-ه““ ل-ت-ل-ق-ي-ه ه-ذأ أل-ت-ك-رË
أل -ذي ي -دل ع -ل -ى أل -ع Ó-ق -ات أ÷ي -دة ب Úأل-ن-ي-ج-ر
وأ÷زأئ -ر شس-ع-ب-ا وسس-ل-ط-ات و‘ م-ق-دم-ت-ه-م رئ-يسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.

تسسمية شسارع بنيامي بإاسسم الرئيسس بوتفليقة

” ،أول أمسس ،تسس- -م- -ي- -ة شس- -ارع ب -ن -ي -ام -ي
ع -اصس-م-ة أل-ن-ي-ج-ر ب-اسس-م رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
عبد ألعزيز بوتفليقة.
وجرت مرأسسم هذه ألتسسمية بحضسور ألوزير أألول
ع -ب -د أŸالك سس Ó-ل ون -ظÒه أل -ن -ي -ج -ري ب -ري -ج -ي
رأفيني.
وأوضسح عمدة نيامي بهذه أŸناسسبة أن قرأر تسسمية
هذأ ألشسارع ألذي Áتد على  1,3كلم قد أصسدره
رئيسس جمهورية ألنيجر ﬁمدو أيسسوفو.

و أبرز ذأت أŸسسوؤول عÓقات ألصسدأقة وألأخوة
ألتي تربط ألشسعب ،ÚمشسÒأ أإ ¤ألتاريخ ألذي
يتقاسسمه أ÷زأئريون وألنيجريون .كما أوضسح أن
أ÷زأئر  ⁄تتوقف قط عن مرأفقة ألنيجر ‘
مسس- -ار ت- -ن- -م- -ي- -ت- -ه أل- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة وألج -ت -م -اع -ي -ة
وألقتصسادية.
هذأ وأعرب أŸسسؤوولون أÙليون عن ““عرفانهم
للجزأئر وللرئيسس بوتفليقة أللذين لطاŸا سساندأ
ألقضسايا ألعادلة للقارة أإلفريقية““.

وقعت أ÷زأئر وألنيجر ،أول أمسس ،بنيامي،
ع -ل -ى تسس -ع -ة أت -ف -اق -ي -ات ت -ع-اون وم-ذك-رأت
لو¤
ت-ف-اه-م أŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن أشس-غ-ال أل-دورة أ أ
ل- -ل- -ج- -ن- -ة أıت- -ل- -ط- -ة أل -كÈى أ÷زأئ -ري -ة-
ألنيجرية.
ترأسس ألوزير أألول عبد أŸلك سسÓل مرأسسيم ألتوقيع
مناصسفة مع نظÒه ألنيجري بريجي رأفيني .
ووق -ع أŸدي -ر أل -ع -ام ل-ل-غ-رف-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-ت-ج-ارة
وألصس -ن-اع-ة ﬁم-د شس-ام-ي وم-وسس-ى سس-ي-دي ﬁم-د
أل- -ن -ي -جÒي ع -ل -ى أت -ف -اق ي -قضس -ي ب -إانشس -اء ›لسس
Óعمال أ÷زأئري ألنيجÒي .
ل أ
كما ” ألتوقيع على مذكرة تفاهم حول ألتعاون ‘
›ال ألÈيد وتكنولوجيات أإلعÓم وألتصسال من
طرف ألوزيرة هدى أÁان فرعون ووزير ألتصسال
وألقتصساد ألرقمي ألنيجري سساتي مايغوشسي.
ووقعت أتفاقية مزدوجة ب ÚأŸدرسسة ألتطبيقية
ل-لشس-رط-ة ب-الصس-م-ع-ة وأŸدرسس-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لشس-رطة
وألتكوين ألدأئم بنيامي من قبل وزير ألدأخلية
وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ن -ور أل -دي -ن ب -دوي ون-ظÒه
ألنيجÒي ﬁمد بازوم.
كما وقع نفسس أŸسسؤوول Úمذكرة تفاهم ب Úأإلدأرة ألعامة
Óمن ألوطني أ÷زأئري وأŸديرية ألعامة للشسرطة ألوطنية
لأ
للنيجر لتدعيم ألتعاون ‘ ›ال ألشسرطة.
و‘ ›ال ألعمل وألتشسغيل وألتام Úألجتماعي ”
ألتوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون من قبل وزير
ألشس -ؤوون أŸغ -ارب -ي -ة وأل–اد أإلف -ري-ق-ي وج-ام-ع-ة

ألدول ألعربية عبد ألقادر مسساهل ووزير ألشسؤوون
أÿارجية ألنيجري أبرأهيوياكوبو.
كما قام أŸسسؤوولن بالتوقيع على مذكرة تفاهم ‘
›ال حماية وترقية أŸرأة وألطفل إأ ¤جانب
ألتوقيع على مذكرة تفاهم ‘ ›ال ألتصسال.
و” ألتوقيع باألحرف أألو ¤على بروتوكول أتفاق
Óشس-غ-ال
ب Úأل -ه -ي -ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-رق-اب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ل -أ
أل -ع -م -وم -ي -ة وم -رك -ز ت -ط -وي-ر أألشس-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة
أل-ن-ي-جÒي م-ن ط-رف مسس-اه-ل ووزي-ر أل-ت-ج-ه-يزأت
ألنيجÒي قاضسي عبدولي.
وقد وقع ألوزيرأن أيضسا على بروتوكول ب ÚأÈı
Óشس-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة أ÷زأئري وأÈı
أŸرك-زي ل -أ
Óشسغال ألعمومية و ألبناء للنيجر.
ألوطني ل أ
ومن جهتهما ،وقع ألوزير أألول عبد أŸالك سسÓل
ون-ظÒه أل-ن-ي-ج-ري ب-ري-ج-ي رف-ي-ن-ي ﬁضس-ر أل-دورة
أألو ¤ل- -ل- -ج- -ن- -ة أل- -كÈى أıت- -ل- -ط -ة أ÷زأئ -ري -ة
ألنيجرية.
و‘ تدخله ‘ ختام أإلشسغال أوضسح سسÓل أن
ألنتائج ألتي توصسلت إأليها أللجنة ““بالغة أألهمية““،
مشسÒأ إأ ¤أن أل - -ل - -ج - -ن - -ة أل - -ع - -ل - -ي- -ا أıت- -ل- -ط- -ة
ب -اشس -رت““أن -ط Ó-ق -ة وأع -دة““ ح -يث أن ““أل-ك-ث Òم-ن
أآلف -اق ف -ت -حت ب -فضس -ل رؤوي -ة أن -ف -ت -اح ت -ن -ت -ه -ج-ه-ا
ألدولتان““.
وسسجل بأان ““أŸسسؤوولية أصسبحت أآلن كبÒة ألنه
يتع Úترجمة ألتفاقيات ألتي أبرمناها على أرضس
ألوأقع““.
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 1800مؤوسسسسة مّولها صسندوق ضسمان ألقروضس

أتفاقي ـ ـة ب Úبنـ ـ ـك ألسش ـ ـ ـ ـÓم و«أأفقـ ـ ـ ـ ـار»
أŸؤوسسسســــات ألصسغÒة وأŸتوسسطــــة عصســـب ألنسسيج ألقتصسادي

” ،أول أمسس ،بفندق أ÷زأئر ،توقيع أتفاقية إأطار ب Úبنك ألسسÓم أ÷زأئر وصسندوق ضسمان ألقروضس للمؤوسسسسات ألصسغÒة
ليجاري وألتمويÓت
وأŸتوسسطة «أفقار» ،بهدف –ديد شسروط وإأجرأءأت منح ألضسمان ،وذلك لتأام Úألتمويل أ إ
لسستثمارية ألتي Áنحها أŸصسرف للمؤوسسسسات أŸصسغرة وفق ما ينصس عليه ألقانون رقم  02-17بتاريخ  10جانفي .2017
أ إ

سسهام بوعموشسة

قال عبد الغني مبارك اŸدير العام
للمؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة ،إان
الدولة وضشعت أاجهزة تسشمح للصشناديق
اع-ت-م-اد الضش-م-ان-ات ك»ال-ف-ق-ار» ال-ذي
أاسشسض سشنة  2004وقدم إاعانته ألك Ìمن
 1800مؤوسشسشة صشغÒة.
وأاوضشح عبد الغني مبارك أانه ◊د اآلن
الضش-م-ان م-ت-وج-ه ل-ق-روضض السش-ت-ث-م-ار
وسش - -ي - -وج - -ه ل - -ق - -روضض السش- -ت- -غÓ- -ل
ل -ل -م -ؤوسشسش -ات ،ب -ح -ك-م اŸشش-اك-ل ال-ت-ي
تعانيها بعضض اŸؤوسشسشات والذي حال
دون قيامها بنششاطها.
وأاضشاف مبارك أان ما جاء به القرضض
هو تعزيز قدرات الصشندوق منها إاعادة
هيكلة وإاعطاء إامكانية للصشندوق كي
ي-ت-وسش-ع م-ي-دان-ي-ا ،ورف-ع ق-ي-م-ة قروضض
التي سشيدعمها الصشندوق ألن السشياسشة
ا÷دي - - -دة م - - -وج- - -ه- - -ة ل- - -دع- - -م أاكÌ
ل- -ل -م -ؤوسشسش -ات الصش -غÒة واŸت -وسش -ط -ة
ومنحها التمويل.
وكششف اŸدير عن وضشع أاجهزة أاخرى
‘ اŸي -دان ك -ال -وك -ال -ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
تشش -رف ع -ل-ى م-ت-اب-ع-ة ك-ل اŸؤوسشسش-ات
اŸصش -غ -رة م -ن أاج -ل ت -ع -زي-ز ق-درات-ه-ا

وزيــــر ألسستثمـــــار
ألسسابــــــق “ــــــــــــار:

و–ديثها ،مششÒا إا ¤وجود حوا‹ 18
ات -ف-اق-ي-ة اب-رم-ه-ا ال-ف-ق-ار ل-ل-م-ؤوسشسش-ات
الصشغÒة واŸتوسشطة.
وأاب -رز ب -اŸق -اب-ل ،اÛه-ودات ال-ت-ي
بذلتها وزارة الصشناعة واŸناجم منذ
سش -ن -ت Úإلع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ال -ق -وانÚ
اŸوجهة للمؤوسشسشات ،وخاصشة الصشغÒة
ك-ي ي-ك-ون ف-ي-ه م-ن-اخ ج-ي-د ل-ت-ط-وي-رها
وت -ك -ي -ي -ف -ه -ا م-ع ال-ظ-رف الق-تصش-ادي
ا◊ا‹ ،مششÒا إا ¤وجود قوان Úحيز
الدراسشة منها قانون اŸناجم.

من جهته ،أاوضشح حيدر ناصشر اŸدير
العام لبنك السشÓم ا÷زائر ،أان وجود
م -ث -ل ه -ذا ال -دع -م م -ن ق -ب-ل صش-ن-دوق
ضشمان القروضض يوسشع دائرة التمويل
السش-ت-ث-م-اري وÁك-ن ك-ث ÒاŸؤوسشسش-ات
الصش -غÒة واŸت -وسش-ط-ة السش-ت-ف-ادة م-ن
اÿدمات التمويلية اŸصشرفية بصشورة
أاسش -ه -ل وأانسشب ،خ -اصش-ة وأان-ه-ا ال-ع-م-ود
الفقري ألي اقتصشاد.
م -ن ج-ه-ت-ه ،ق-ال ع-ب-د ال-رؤووف خ-ال-ف
اŸدير العام لصشندوق ضشمان القروضض

للمؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة ،أان
التفاقية التي أابرمت مع بنك السشÓم
ا÷زائر هي رقم  ،19بحيث سشتسشمح
Ãراف- - - -ق- - - -ة و“وي- - - -ل اŸشش- - - -اري - - -ع
السش-ت-ث-م-اري-ة ال-ت-ي –ت-اج إا ¤ق-روضض
ب -ن -ك -ي -ة ،مششÒا إا ¤وج-ود إاشش-ك-ال-ي-تÚ
أاسشاسشيت Úهما العقار والتمويل ،بحيث
يسشاهم الصشندوق بالقضشاء على معضشلة
“ويل اŸششاريع.
وأاضشاف اŸدير أان التفاقية اÈŸمة،
“كن اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة
ا◊صشول على قروضض ‘ إاطار اإليجار
اŸا‹ ،م -وضش -ح-ا أان ه-ن-اك م-ن-ت-وجÚ
أاسشاسشي Úهما ضشمان القروضض الذي
يصش - - -ل إا 100 ¤م -ل-ي-ون دج وصش-ن-دوق
الضشمان ل–Óاد األوروبي «ميدا» يصشل
إا 250 ¤مليون دج.
وذك -رأان -ه ع -ن -دم-ا ي-ق-ع مشش-ك-ل وت-ع-ل-ن
اŸؤوسشسشة إافÓسشها كونها  ⁄تتمكن من
دف-ع ق-روضش-ه-ا ،ف-إان الصش-ن-دوق ي-ت-ك-فل
بتعويضض البنك بقيمة مالية ،وبالتا‹
ال- -ب- -نك ي- -ك -ون ‘ أاري -ح -ي -ة Ÿراف -ق -ة
أاصش -ح -اب اŸشش -اري -ع و“وي -ل -ه -م‡ ،ا
سش-ي-خ-ل-ق ق-ي-م-ة مضش-اف-ة وث-روة خ-اصشة
مناصشب ششغل للششباب ا÷زائري ‘ كل
مناطق الوطن.

عوأم ـل دأخليـ ـة ورأء ب ـطء ‰ـ ـو ألقتصش ـ ـاد أ÷زأئ ـ ـري

أبرز أıتصس ‘ ألقتصساد وألوزير ألسسابق حميد
“ار ،خÓ- -ل ن -دوة نشس -ط -ه -ا أول أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر
أل - -ع - -اصس - -م - -ة ،أل - -ف - -ارق ب ÚأŸسس - -ت - -وى ألضس - -خ- -م
لÓ-سس-ت-ث-م-ارأت أل-ع-م-ومية منذ ألسسبعينات ونسسبة
أل-ن-م-و ألق-تصس-ادي وه-و ف-ارق أرج-ع-ه إأ ¤ع-وأم-ل
دأخلية قبل أن تكون خارجية.
وأاوضشح “ار لدى –ليله ألطروحة موسشومة «آاثار الصشدمة
ال-ن-ف-ط-ي-ة :ره-ان-ات إاسشÎات-ي-ج-ي-ة» ” تقدÁها باŸدرسشة
Óدارة أان «اŸبادئ واللتزامات التي ” التعهد
الوطنية ل إ
بها ‘ النصشوصض اŸؤوسشسشة للجزائر اŸسشتقلة قد وضشعت
السش -ت -ق Ó-ل واŸسش -اواة الج -ت-م-اع-ي-ة ‘ ال-درج-ة األو¤
كمعاي Òأاسشاسشية للتكوين والنمو الجتماعي وبالتا‹ النمو
القتصشادي للبÓد».
ويفسشر هذا اŸسشعى Ÿاذا “يزت اختيارات ا◊كامة
القتصشادية ‘ ا÷زائر بدور الدولة ومركزية القرار.
كما يرى “ار أانه إا ¤جانب هذا العامل الداخلي هناك
عوامل خارجية على غرار سشعر البÎول الذي أادى ارتفاع
سشعره Ÿدة طويلة ببقاء الوضشع على حاله وهو األمر الذي
عرقل بروز القتصشاد ا÷زائري.

ولدى رده على أاسشئلة طرحها طلبة اŸدرسشة الوطنية
Óدارة اعت“ Èار أان ا◊كامة ‘ اقتصشاد انتقا‹ يجب
لإ
أان –قق ثÓثة توازنات مهمة :ب Úالسشتقرار واإلصشÓح

وب Úالتنافسشية والتضشامن وب Úالسشوق والدولة.
كما يرى أانه ردا على هذه التناقضشات الثÓثة التي –دد
طريق ا◊كامة اختارت جميع ا◊كومات التي تداولت
على السشلطة البحث عن السشتقرار الجتماعي وتعزيز
التضشامن واŸسشاواة الجتماعية وتعزيز حضشور الدولة.
كما أاوضشح أان التسشي Òالقتصشادي اŸركزي قد «برهن
على ﬁدوديته» مسشتدل ‘ ذلك باحصشائيات تÈز نسشبة
السشتثمار العمومي التي بلغت  % 40,6من النا œالداخلي
اÿام خÓل السشبعينات و  %31خÓل الفÎة 2005-2000
لتسشتقر عند هذه النسشبة منذ ذلك الوقت ولكن بنسشبة ‰و
تÎاوح ب )1994-1984( %0,2 Úو  )1979-1974( %7لتبلغ
اليوم .%2,5
ولتحقيق ‰و دائم ل يخضشع نوعا ما لتقلبات أاسشعار
ال -بÎول أاوصش -ى ال -وزي -ر السش -اب-ق ب-تشش-ج-ي-ع السش-ت-ث-م-ارات
األجنبية اŸباششرة ‘ ا÷زائر ولكن مع «إاحاطتها» بنسشيج
م -ن الشش -رك -ات الصش -غÒة واŸت-وسش-ط-ة اÙل-ي-ة م-ن أاج-ل
ضشمان نقل للتكنولوجيا.
كما دعا أايضشا إا ¤تركيز اإلصشÓح على التنمية اإلقليمية ‘
مسشعى لتنويع القتصشاد من أاجل –قيق ‰و دائم.

أدأنت أ÷زأئر ،يوم أمسس ،ب»شسدة»
لرهابي Úأللذين أسستهدفا أول
ألتفجÒين أ إ
أمسس ألعاصسمة ألسسورية دمشسق› ،ددة
لعمال
أسستنكارها «ألشسديد» Ÿثل هذه «أ أ
لجرأمية» وتأاكيدها على أهمية أ◊ل
أ إ
ألسسياسسي ألسسلمي لكونه «ألسسبيل ألوحيد
لمن وألسستقرأر إأ ¤سسوريا».
ألكفيل بإاعادة أ أ
و ‘ تصش -ري -ح ل -وأاج ،ق -ال ال -ن -اط -ق ال -رسش -م -ي ل-وزارة

اÿارجية ،عبد العزيز بن علي الششريف« :ندين بششدة
التفجÒين اإلرهابي Úاللذين هزا يوم أامسض العاصشمة
السش- -وري- -ة دمشش- -ق» ،مششÒا أان -ه «أام -ام ه -ذه األف -ع -ال
اŸروعة ،نتقدم بتعازينا ألسشر وذوي الضشحايا ونعرب
عن تضشامننا مع سشوريا الششقيقة».
وأاضشاف قائ« :Óوإاذ ‚دد اسشتنكارنا الششديد Ÿثل
هذه األعمال اإلجرامية وتأاكيدنا على ضشرورة تضشافر
ا÷هود الدولية واإلقليمية من أاجل اجتثاث ظاهرة

اإلره -اب ودح -ره -ا ،ف -إان -ن -ا ن-ؤوك-د ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ا◊ل
السشياسشي السشلمي لكونه السشبيل الوحيد الكفيل بإاعادة
األمن والسشتقرار إا ¤سشوريا».
وتابع بن علي الششريف قوله« :كما يحدونا األمل ‘
أان يفضشي مسشار ا◊وار حول األزمة السشورية إا¤
إايجاد ﬂرج يوقف إاراقة الدماء وينهي معاناة الششعب
السش -وري وي -ك -ف-ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى سش-ي-ادت-ه واسش-ت-قÓ-ل-ه
وسشÓمة ووحدة أاراضشيه».

أ÷زأئر تدين بـ «ششدة» ألتفجÒين أإلرهابي Úأللذين أسشتهدفا ألعاصشمة ألسشورية دمششق

قانون أ÷مارك ينشسر ‘ أ÷ريدة ألرسسمية

إأج ـ ـ ـرأءأت جديـ ـ ـدة Ÿكافحـ ـ ـة ألتهـ ـ ـريب وتبييـ ـ ـضض أألمـ ـ ـ ـ ـوأل

نشسر ‘ أ÷ريدة ألرسسمية رقم  11قانون أ÷مارك
ألذي يهدف إأ ¤عصسرنة وإأصسÓح إأدأرة أ÷مارك وفقا
Ÿتطلبات ألتحولت أ÷ديدة للمحيط ألدو‹
وتوجيهات ألنموذج ألقتصسادي ألوطني أ÷ديد.
وي -ه -دف ه -ذا ال -نصض اŸع -دل واŸت -م-م ل-ل-ق-ان-ون 07-79
اŸؤورخ سشنة  1979واŸعدل سشنة  1998إا ¤تبني اŸفاهيم
اŸرسشخة ‘ التفاقيات ا÷مركية الدولية التي انضشمت
إاليها ا÷زائر.
وتششكل ترقية اŸهمت Úالقتصشادية واألمنية للجمارك
الم-ت-داد ال-ط-ب-ي-ع-ي ل-ل-م-ه-م-ة ا÷ب-ائ-ي-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية ،حيث
–رصض إادارة ا÷مارك على ضشمان مناخ سشليم للمنافسشة
ﬁف -وظ -ا م -ن ‡ارسش -ات اإلغ -راق وال-ت-ق-ل-ي-د م-ع ف-رضض
احÎام اŸطابقة واŸعاي.Ò
وتعزز بهذا النصض اŸهمة األمنية من خÓل دعم النصشوصض
اŸت-ع-ل-ق-ة Ãك-اف-ح-ة ال-ت-ه-ريب ب-أان-واع-ه سش-واء تعلق األمر
بالسشÓح أاو العملة الصشعبة أاو اŸواد اÿطÒة وكذا بالنسشبة
لتبييضض األموال والسشتÒاد والتصشدير غ ÒاŸششروعÚ
وكل Œارة “سض باألمن العمومي مثل اŸواد النووية
واŸششعة واŸتفجرات.
وحسشب القانون يلتزم أاعوان ا÷مارك بواجب التحفظ
على أاسشرار مهنتهم ،كما يجب عليهم المتناع حتى خارج
عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك
با◊فاظ على السشر اŸهني حتى بعد إانهاء مهامهم.
و” –ديد فئات األششخاصض وا÷هات اŸعنية التي لها
«حق الطÓع» ،خاصشة البنوك واŸؤوسشسشات اŸالية مع
توسشيع ›ال تدخل إادارة ا÷مارك إا ¤جميع األششخاصض
اŸؤوه- -ل Úب -ال -تصش -ري -ح ل -دي -ه -ا إا ¤ج -انب ال -وك Ó-ء ل -دى
ا÷مارك.

info@ech-chaab..com
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ويتم ‘ ›ال إاحضشار ووضشع البضشائع لدى ا÷مارك
تدعيم األحكام اŸتعلقة بالرقابة ومكافحة الغشض من
خÓل وضشع آاليه للتتبع ‘ ›ال النقل البحري ع Èاإللزام
بتحديد هوية اŸرسشل إاليهم وإادراج التصشريح اŸوجز عن
الطريق اإللكÎو ،Êإاضشافة إا– ¤ديد اŸسشؤوولية بÚ
مسشتغل اŸسشتودع اŸؤوقت والناقل خاصشة ‘ حالة سشرقة
أاو ضشياع البضشائع.
أاما ‘ ›ال اإليداع ا÷مركي فيحدد القانون حالت
اإليداع للبضشائع و” تسشهيل العملية بإادخال نظام اإلعÓم
اآل‹ ‘ ›ال تسشي Òاإليداع إا ¤جانب التكفل بحالت
البضشائع رهن اإليداع اÿاصشة باŸسشافرين.
أاما ‘ حالة إاتÓف البضشائع تعمل ا÷هات الوصشية على
تكريسض قاعدة قانونية إلجراء إاتÓف البضشائع اŸعمول
بها والتكفل بتكاليف هذه العملية مع التأاكيد على أان
الÎخيصض باإلتÓف Áنح من طرف القاضشي على ششكل
أامر قضشائي و–ديد إاجراءات تنفيذ هذا األمر.
وبالنسشبة لعمليات نقل البضشائع على طول السشاحل والنقل
من مركبة إا ¤أاخرى حدد نصض القانون قائمة البضشائع
التي Áكنها اŸكوث ‘ اŸسشتودع Ãا فيها اŸسشتوردة من
طرف غ ÒاŸقيم Úمع الÎخيصض إلجراء عمليات وضشع
الوسشم على البضشائع داخل اŸسشتودعات والتي ينبغي أان
تكون ل «حاجة اقتصشادية حقيقية» دون –ديد نوع هذه
ا◊اجة وحدودها.
وحدد نصض القانون أاجل سشتة ( )06أاششهر Ÿنح «رفع اليد»
على الكفالة اŸوضشوعة على مسشتوى مصشالح ا÷مارك
وكيفيات حسشاب فوائد القرضض اŸنصشوصض عليه ‘ قانون
ا÷م- -ارك كضش- -م -ان ل -رف -ع ال -بضش -اع -ة ‘ ح -ال -ة ال -وضش -ع
ل Ó-سش -ت -هÓ-ك م-ع ال-ت-ك-ف-ل ب-ح-الت ال-ل-ج-وء إا ¤اıاب-ر
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لم Úألعام ل–Óاد ألعام ألتونسسي للشسغل
تبون يسستقبل أ أ

بحث إأمكانيات ترقية ألتعاون ألقتصشادي ب Úألبلدين
أسس- - -ت- - -ق- - -ب - -ل وزي - -ر ألسس - -ك - -ن
وأل- -ع- -م- -رأن وأŸدي- -ن- -ة وزي- -ر
ألتجارة بالنيابة عبد أÛيد
ت -ب -ون ،أول أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر،
لم Úأل- -ع -ام ل –Ó-اد أل -ع -ام
أ أ
أل-ت-ونسس-ي ل-لشس-غ-ل ن-ور أل-دين
ألطبوبي ،حسسب بيان لوزأرة
ألسسكن.
و” التطرق خÓل اللقاء الذي
ج - -رى ب - -حضش - -ور األم Úال- -ع- -ام
ل–Ó- - -اد ال- - -ع- - -ام ل- - -ل- - -ع- - -م- - -ال
ا÷زائري Úعبد اÛيد سشيدي
سش -ع -ي -د إا ¤إام -ك -ان -ي -ات ت -رق-ي-ة
التعاون القتصشادي ب Úالبلدين
‘ ششتى اÛالت.
وأاب - -دى ال - -وزي - -ر ب - -اŸن- -اسش- -ب- -ة
اسش- -ت- -ع -داد ال -ط -رف ا÷زائ -ري
«للمسشاعدة والوقوف إا ¤جانب

الدولة التونسشية الششقيقة وفقا
ل -ت -وج -ي-ه-ات رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة
السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة»
حسشب البيان .من جهته ،أاششاد

األم Úال - -ع - -ام ل –Ó- -اد ال- -ع- -ام
التونسشي للششغل Ãسشتوى الدعم
ا÷زائ - -ري ل - -ت - -ونسض وف- -ق ذات
اŸصشدر.

لفامي»
..ورئيسس بعثة «أ أ

أرتيـ ـ ـاح لـ «صشمـ ـود» ألقتصشـ ـ ـاد أ÷زأئري
أاعرب رئيسض بعثة صشندوق النقد الدو‹ با÷زائر جون
ف -رونسش -وا دوف -ان ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،ع -ن ارت -ي-اح-ه
ل»صش -م -ود» الق -تصش-اد ا÷زائ-ري أام-ام ان-خ-ف-اضض أاسش-ع-ار
النفط ،موصشيا بأان يتو ¤القطاع اÿاصض تدريجيا زمام
اŸبادرة ‘ ما يخصض الطلبية العمومية.
وأاوضشح ‘ تصشريح للصشحافة عقب اللقاء الذي خصشه به
وزير السشكن والعمران واŸدينة ووزير التجارة بالنيابة
عبد اÛيد تبون أان «القتصشاد (ا÷زائري) كان عموما
صشامدا أامام الصشدمة البÎولية إال أان التوازنات اŸالية
ال -ع -م -وم -ي-ة وا◊سش-اب-ات اÿارج-ي-ة ق-د ت-أاث-رت م-ن ه-ذه
الصشدمة».
وأاضشاف ‡ثل صشندوق النقد الدو‹ أان «الرد يجب أان
ي -ق -وم ع -ل -ى رك -ي-زت Úت-ت-م-ث-ل األو ‘ ¤ت-ع-زي-ز ال-ت-م-وي-ل
العمومي الذي يسشمح باسشتعادة قدرة العمل العمومي على
اŸدى الطويل وإاعادة التوازن للمبادلت اÿارجية».
أام -ا ال -ث-ان-ي-ة ف-ت-ت-م-ح-ور  -ك-م-ا ق-ال « -ح-ول سش-لسش-ل-ة م-ن
اإلصشÓ-ح-ات ال-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا –ري-ر إام-ك-ان-ي-ات القطاع
اÿاصض و“كينه تدريجيا من أاخذ زمام اŸبادرة فيما
يخصض الطلبية العمومية وتنويع القتصشاد ويصشبح أاقل
اعتمادا على اÙروقات».
كما أاششار إا ¤أان ﬁادثاته مع السشيد تبون وإاطارات وزارته
كانت «ثرية».
وتابع قوله السشيد دوفان «لقد –ادثنا عن تطور القتصشاد
ا÷زائري وكيفية اسشتمراره ‘ التكيف مع أاسشعار النفط
والغاز التي عرفت تراجعا طويل األمد مقارنة بالسشنوات
األخÒة».
كما ” التطرق إا ¤سشبل إاعادة التوازن للمبادلت التجارية
وترقية الصشادرات.
وتتواجد بعثة صشندوق النقد الدو‹ با÷زائر ‘ إاطار
ال -زي-ارات السش-ن-وي-ة ل-ل-ب-ل-دان األعضش-اء ‘ صش-ن-دوق ال-ن-ق-د
ال -دو‹ ي -ت -م خ Ó-ل-ه-ا إاج-راء ت-ق-ي-ي-م ل-ل-وضش-ع الق-تصش-ادي
واŸا‹ وي -ت -م ت -ق -د Ëت -وصش -ي-ات م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة ال-ن-م-و
والسشتقرار القتصشادي.

وكان الصشندوق قد أابقى ‘ يناير اŸاضشي على توقعات
النمو اÿاصشة با÷زائر ‘ حدود  % 3,6سشنة  2016و 2,9
 %سشنة  ،2017مششÒا إا– ¤قيق انتعاشض ابتداء من سشنة
 2021بنسشبة .% 3,4
كما أابقى الصشندوق على توقعاته اÿاصشة با÷زائر ‘
›ال التضشخم خÓل سشنة  2016بتسشجيل  %5,9مقابل
 %4,4سشنة  ،2015متوقعا تسشجيل نسشبة  ‘ %4,8سشنة
.2017
من جانب آاخر مثل رصشيد ا◊سشاب ا÷اري  %15,1-من
النا œالداخلي اÿام ‘ سشنة  2016وقد ينخفضض إا- ¤
 %13,7من النا œالداخلي اÿام سشنة  2017ويرتقب أان
يتواصشل هذا الÎاجع إا ¤غاية  2021بتسشجيل % 6,3 -
من النا œالداخلي اÿام.
وسشبق للصشندوق أان أاكد بأان ا÷زائر قد كانت ضشمن
البلدان الناششئة والنامية التي «‚حت ‘ ا◊فاظ على
وضش-ع-ي-ة خ-ارج-ي-ة إاي-ج-اب-ي-ة ب-فضش-ل م-دي-ون-يتها اÿارجية
الضشعيفة».

مسشلـ ـ ـ ـم تسشتقبـ ـ ـ ـل مديـ ـ ـ ـر مك ـ ـ ـتب منظم ـ ـ ـة
ألعمـ ـ ـ ـ ـل ألدوليـ ـ ـة وسشف ـ Òسشلطن ـ ـة عمـ ـ ـان

أسستقبلت وزيرة ألتضسامن ألوطني
لسسرة وقضسايا أŸرأة مونية مسسلم
وأ أ
سسي عامر ،أول أمسس ،با÷زأئر
ألعاصسمة ،على ألتوأ‹ رئيسس
مكتب منظمة ألعمل ألدولية
با÷زأئر ﬁمد علي دياحي
وسسف Òسسلطنة عمان ناصسر بن
سسيف بن سسا ⁄أ◊سسيني.
جاء ‘ بيان للوزارة أان دياحي قد
أاعرب خÓل هذا اللقاء عن ارتياحه
Ÿسشتوى التعاون ب Úمكتب منظمة
ال -ع-م-ل ال-دول-ي-ة وﬂت-ل-ف اŸصش-ال-ح
ال -ت -اب-ع-ة ل-ق-ط-اع ال-تضش-ام-ن ال-وط-ن-ي
واألسشرة وقضشايا اŸرأاة.
وأاضشاف اŸصشدر ذاته أان الطرفÚ
تطرقا إا ¤التقدم اÙقق ‘ ›ال
ال- -ت- -ع- -اون ل سش- -ي- -م- -ا م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق
باŸقاولتية النسشوية والتكوين ،كما
«أاع-رب-ا ع-ن رغ-ب-ت-ه-م-ا اŸششÎك-ة ‘

ت -ع -زي-ز ال-عÓ-ق-ات خ-اصش-ة ‘ ›ال
التنمية الجتماعية وﬁاربة الفقر
و“ك ÚاŸرأاة».
وخÓ-ل اسش-ت-ق-ب-ال-ه-ا لسش-ف Òسش-ل-ط-ن-ة
ع- -م- -ان ب- -ا÷زائ -ر أاب -رز ال -ط -رف -ان

«متانة» عÓقات األخوة التي تربط
البلدين ،كما «أاعربا عن رغبتهما ‘
ت-ف-ع-ي-ل ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي لسش-يما ‘
›ال التضشامن الجتماعي وحماية
الطفولة وترقية اŸرأاة واألسشرة».

«أونسساج» “Ôأسست تسستقبل  118ملف منذ بدأية ألسسنة

اıتصشة.
و‘ ششقه اŸتعلق باŸسشافرين يلزم القانون هذه الفئة
بالتصشريح بوسشائل الدفع اÙررة بالعملة األجنبية مقابل
م -ن -ح إادارة ا÷م -ارك إام -ك -ان -ي -ة إاج -راء رق -اب-ة ان-ت-ق-ائ-ي-ة
للمسشافرين باسشتغÓل قواعد البيانات.
وبخصشوصض ا◊قوق ا÷مركية والرسشوم ينصض القانون على
إامكانية دفع اŸبالغ اŸسشتحقة إا ¤إادارة ا÷مارك نقدا أاو
بأاية وسشيلة دفع أاخرى مع –ديد آاجال دفع ا◊قوق
وال -رسش -وم اŸسش -ت-ح-ق-ة وت-ق-دي-ر ف-وائ-د ال-ت-أاخ ‘ Òح-ال-ة
انقضشاء هذه اآلجال.
ويسشتهدف نصض القانون أايضشا إاعادة هيكلة آاليات اŸراقبة
بوضشع وسشائل جديدة مبنية على مبدأا –ليل اıاطر
وتكثيف عمليات البحث واŸراقبة لسشيما فيما يخصض
مراقبة اŸسشافرين.
أاما ‘ الششق اŸتعلق باإلجراءات فينصض القانون على
إال-زام-ي-ة اك-ت-ت-اب ال-تصش-ري-ح-ات ل-دى ا÷م-ارك ب-ال-ط-ري-ق
اإللكÎو Êبدل عن السشتعمال اليدوي ا◊ا‹.

“ويل أزيد من  30مششروعا و أسشتحدأث  35منصشب عمل
كشش -فت اŸك-ل-ف-ة ب-اإلعÓ-م ب-وك-ال-ة دع-م تشش-غ-ي-ل الشش-ب-اب
«أاونسشاج» ،فرع “Ôاسشت ،نصشÒة أاولد ا◊اج براهيم ‘
تصش -ري -ح ل«الشش -عب» ،اسش-ت-ق-ب-ال  118م -ل -ف ‘ ﬂت-ل-ف
اŸششاريع خÓل الثÓثي األول ا÷اري ،منهم  10ملفات
مودعة من طرف العنصشر النسشوي.
أافادت اŸتحدثة ،بأانه ” “ويل  31مششروعا ‘ ﬂتلف
النششاطات التي توفرها الوكالة للششباب من أاجل اإلسشتثمار
فيها ،والتي تتجاوب مع متطلبات اŸنطقة ،وهذا من
خÓل “ويل  7مششاريع ‘ الفÓحة ،و 03مششاريع إانتاج
مواد البناء وغÒها ،حيث ششهدت اسشتفادة  29ششاب و03
نسشاء منها ،كما مكنت هذه اŸششاريع من اسشتحداث 35
منصشب عمل ،ما ب 32 Úعامل و 03عامÓت.
و‘ سشياق متصشل أاكدت اŸكلفة باإلعÓم بتمويل اŸلفات
اŸودعة بعد اسشتيفائها ÷ميع الششروط ،واسشتكمال كل
ال -وث -ائ -ق الضش -روري-ة ،ح-يث ي-خضش-ع ط-ال-ب-و ال-ق-روضض إا¤

التأاهيل عن طريق دورة تكوينية ‘ ،إاختصشاصض اŸششاريع
اŸقبل Úعليها .
كما طمأانت نصشÒة أاولد حاج براهيم ،أاصشحاب اŸلفات
ال- -ت- -ي اسش- -ت- -وفت الشش- -روط واإلج -راءات واŸق -درة بـ 09
ملفات ،بتمويلها ‘ أاقرب اآلجال ،وأاكدت أان التأاخر ليسض
له أاي عÓقة بÎششيد النفقات.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألسشبت 18مارسس  2017م
ألموأفق لـ  19جمادى ألثانية 1438هـ

لسشاسشي ألنموذجي للجامعة
أكد مرأجعة ألقانون أ أ

الوزير اأ’ول :مرسسومان يتعلقان بالÎبصسات اŸيدانية
لسشاسشي ألنموذجي للجامعة حاليا”” ،على
لول عبد أŸالك سشلل ،ألعمل ‘ إأطار ””مرأجعة ألقانون أ أ
أكد ألوزير أ أ
لطار
لرضشية ألقانونية أŸلئمة وأ إ
لجهزة ذأت ألصشلة مع أÙيط ألقتصشادي وألجتماعي ،أ أ
””إأعطاء كل أ أ
ألتنظيمي ألذي يسشمح لها بأادأء أŸهام أŸنوطة بها”” ،مذكرأ بأان ألسشلطات ألعمومية  ⁄تدخر جهدأ ،لتكييف
عروضس ألتكوين ألتي توفرها أ÷امعات مع متطلبات سشوق ألششغلÃ ،ا يضشمن للمتخرج Úألندماج أŸباششر.

ألعدد

17287

تصشدير  ٥2باŸائة من ألكمية ،وزير ألطاقة:

05

إانتاج ا÷زائر من الغاز الطبيعي اŸميع يناهز
 56مليـ ـ ـ ـون م  ٣سسنويـ ـ ـ ـا

يناهز أإنتاج أ÷زأئر للغاز
ألطبيعي أŸميع أك Ìمن  ٥6مليون
م Îمكعب سشنويا ،يتم تصشدير ٥2
باŸائة من ألكمية ،وفق ما أكد
وزير ألطاقة نور ألدين بوطرفة،
وقد أرتفع ألإنتاج بفضشل أإ‚از
مششروع ÚكبÒين بسشكيكدة
و أرزيو ،عززأ ألقدرأت أ◊الية
بحوأ‹  2١مليون م Îمكعب.
و أف - -اد أŸسش - -وؤول ألأول ع - -ل - -ى ق - -ط - -اع
ألطاقة ‘ ،سشياق رده على سشوؤأل عضشو
›لسس ألأم- -ة مصش- -ط- -ف -ى ج -غ -دأ‹ ،أن
أ÷زأئر و‘ أإطار Œسشيد سشياسشة رئيسس
أ÷م -ه -وري-ة ،سش-ط-رت ‘  2008برنامج
ط-م-وح ل-ت-ن-م-ي-ة ق-درأت أل-ب-لد م-ن ألغاز
أل- -ط- -ب -ي -ع -ي أŸم -ي -ع ،ي -ن -درج ‘ أإط -اره
مشش -روع سش -ك -ي -ك -دة ،أل-ذي تصش-ل ق-درت-ه
ألإن -ت -اج-ي-ة أإ ¤ح-دود  9.89م-ل-يون مÎ
مكعب سشنويا ،وأŸنجز ‘ ألعام ،2013
لتعويضس وحدأت دمرت ‘  ،2004وكذأ
مششروع أرزيو ألذي دخل حيز أÿدمة

‘  ، 2014ويفوق أإنتاجه  10.59مليون
م Îمكعب سشنويا.
من جهة أخرى ،و‘ معرضس رده على
سشوؤأل عضشو ›لسس ألأمة بلقاسشم قارة،
يخصس تزويد بلديات ولية أŸدية بالغاز
ألطبيعي ،أكد أسشتفادة  14بلدية ‘ أإطار
ألÈن- -ام -ج أÿم -اسش -ي  2014/2010من
ألغاز ألطبيعي ،بنسشبة  26باŸائة لتصشل
نسش-ب-ة أل-ت-زوي-د ألإج-م-ال-ي-ة ح-اليا للولية
أإ 85 ¤ب - -اŸائ - -ة ،م - -وؤك - -دأ أن أإ‚از
أŸششاريع ‘ ألوقت ألرأهن صشعب‘ ،
أإششارة أإ ¤ألسشياق ألقتصشادي ،أإل أن
ألدولة تعمل جاهدة على توصشيل ألغاز
أإ ¤كل أ÷زأئري Úأينما قطنوأ.
كما نبه أإ ¤أن مششاريع أإ‚از أنابيب
أل-غ-از ب-اŸن-ط-ق-ة ،و–دي-دأ ألشش-ط-ر بÚ
ألÈوأقية ،مرورأ بني سشليمان ووصشول
أإ ¤أ◊وضش ،Úسشيسشمح بتزويد  11بلدية
أإج-م-ال 5 ،م -ن -ه -ا ‘ ألشش -ط -ر ألأول ”
تزويدها.

ف/ب

ششرط إأثبات  ١٥سشنة عمل ،ألغازي:

›لسس ا’مة :فريال بوشصوية
لفت ألوزير أألول عبد أŸالك سشلل ‘
رد على سشؤوأل عضشو ›لسس أألمة عبد
ألكر Ëقريششي ،قرأته نيابة عنه وزيرة
ألعلقات مع ألŸÈان غنية ألدأليا إأ ¤أنه
” ألشش - - -روع ‘ ‘‘م- - -رأج- - -ع- - -ة أŸرسش- - -وم
ألتنفيذي رقم 13ـ 306أŸؤورخ ‘ ، 2013
أŸتضشمن تنظيم ألÎبصشات أŸيدأنية ‘
أل-وسش-ط أŸه-ن-ي ل-ف-ائ-دة أل-ط-لبة ،أŸعدل
وأŸت -م -م ،وك -ذأ أل -ق-رأر أل-وزأري رق-م 19
أŸؤورخ ‘ أل - -ع- -ام  ، 2015وأل -ذي ي -ح-دد
ط-ب-ي-ع-ة ألÎبصش-ات أŸي-دأن-ي-ة ‘ أل-وسش-ط
أŸه-ن-ي ل-ف-ائ-دة أل-ط-ل-ب-ة وك-ي-ف-ي-ة تقييمها
ومرأقبتها وبر›تها‘‘ ،من قبل أ÷هات
أıتصش- -ة ب- -ال- -ت- -نسش- -ي- -ق م- -ع ‘‘أألج- -ه- -زة
وأŸؤوسشسش- -ات ذأت ألصش- -ل -ة ،قصش -د ت -وفÒ

أŸن- - -اخ أŸن - -اسشب وأإلط - -ار أل - -ق - -ان - -وÊ
أŸلئ-م ،ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-ا م-ن أح-تضش-ان ألطلبة
وأل- -ب- -اح- -ث Úو“ك -ي -ن -ه -م م -ن ألÎبصش -ات
أŸيدأنية.
و ⁄يفوت ألوزير أألول أŸناسشبة ليذكر
بأان ألسشلطات ألعمومية  ⁄تدخر جهدأ،
ل-ت-ك-ي-ي-ف ع-روضس أل-ت-ك-وي-ن أل-ت-ي ت-وفرها
أ÷امعات مع متطلبات سشوق ألششغلÃ ،ا
يضشمن للخرجي Úألندماج أŸباششر ‘
أألخÒة ،ك- -م- -ا ت- -ع -م -ل ‘ إأط -ار Œسش -ي -د
ت -وصش -ي -ات أل -ن -دوة أل -وط -ن-ي-ة ل-ل-ج-ام-ع-ات
أŸوسش- -ع- -ة ل -ل -ق -ط -اع ألق -تصش -ادي ،ع -ل -ى
تششجيع مؤوسشسشات ألتعليم ألعا‹ ‘ ،إأطار
تطبيق ‰وذج ‘‘مششروع أŸؤوسشسشة‘‘ ألذي
ت-ع-ت-م-ده ك-ن-م-ط ح-وك-مة جامعية جديدة،
من أجل أإلحاطة Ãتطلبات ألتكوين على
جميع أألصشعدة ألقتصشادية وألجتماعية،
وع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع أŸسش- -ت- -وي- -ات أÙل -ي -ة

وألوطنية ،يتم أخذها بعيد ألعتبار عند
إأعدأد خارطة ألتعليم وتصشميم عروضس
ألتكوين من خلل إأبرأم أتفاقيات وعقود
شش - -رأك - -ة ذأت م - -ن - -ف - -ع - -ة ب Úأ÷ام - -ع- -ة
وأŸؤوسشسشة.
وأششار ‘ ألسشياق إأ ¤أن ألندوة بعينها،
كانت فرصشة ملئمة من أجل طرح مسشأالة
أل -ع-لق-ة ب Úأ÷ام-ع-ة وأŸؤوسشسش-ة بشش-ك-ل
أع -م -ق وأدق ،ح -يث سش -م -حت ب-تشش-خ-يصس
ألوأقع وتقد Ëتوصشيات تهدف إأ ¤أتخاذ
ألتدأب ÒأŸناسشبة لتحسش Úهذه أŸسشأالة
وت -ط-وي-ره-ا ،وت-ع-ت Èه-ام-ة ألن-ه-ا أوصشت
بضش -رورة ت -ف -ع-ي-ل فضش-اءأت أل-ت-وأصش-ل بÚ
أ÷ام -ع -ة وأŸؤوسشسش -ة ،وت -نشش -ي -ط م -رأك-ز
أŸسش- -ارأت أŸه- -ن- -ي- -ة ودور أŸق -اولت -ي -ة
وم- -رأصش- -د م- -ت- -اب -ع -ة ألن -دم -اج أŸه -ن -ي
للخريج.Ú

تاسشف لـ«ألبلبلة”” أŸثارة ،بوضشياف:

التلقيـ ـ ـ ـ ـح متواصس ـ ـ ـ ـ ـل Ãؤوسسسسـ ـ ـ ـ ـات الصسح ـ ـ ـ ـة ا÷واري ـ ـ ـ ـة

أبدى وزير ألصشحة وألسشكان
وأإصشلح أŸسشتششفيات عبد أŸالك
بوضشياف ،تاأسشفه لـ ””ألبلبلة”” ألتي
أثÒت بششاأن أللقاح أŸدرسشي،
موؤكدأ أن عمليات ألتلقيح أÛانية
ألتي تنفرد بها أ÷زأئر ،تتم عÈ
موؤسشسشات ألصشحة أ÷وأرية ،و أششار
أإ ¤أن ألتاأط ÒألقانوÊ
للسشتششفاء وألعلج أŸنز‹ أدرج
‘ قانون ألصشحة.

ف/بوشصوية

“ح- -ور أل -تصش -ري -ح أل -ذي أد ¤ب -ه وزي -ر
ألصش-ح-ة ب-وضش-ي-اف ،ع-ل-ى ه-امشس ج-لسش-ة
ألأسش-ئ-ل-ة ألشش-ف-وي-ة Ãج-لسس ألأم-ة ،ح-ول
ح-م-ل-ة أل-ل-ق-اح وم-ا أث Òب-خصش-وصش-ه-ا ،ما
أدى أإ ¤أنتششار ألذعر ‘ وسشط ألتلميذ
و أول -ي -ائ -ه -م ع -ل-ى ح-د سش-وأء ،و ⁄ي-خ-ف
أŸسشوؤول تاأسشفه Ÿا حصشل ،وما أ‚ر
عنه من مقاطعة حملة ألتلقيح باسشتثناء
عدد قليل من حوأ‹  7ملي Úتلميذ
م -ع -ن -ي ب-ال-ع-م-ل-ي-ة ،بسش-بب أıاوف م-ن
أŸضش -اع -ف -ات ،لسش -ي -م -ا و أن أل-دول-ة ل-ن
تعرضس حياة أطفالها أإ ¤أي ﬂاطر.
و أكد ألوزير بوضشياف ،أن عملية ألتلقيح
للمتمدرسش Úألذين تÎأوح أعمارهم ما
ب 6 Ú- -و  14سش-ن-ة ،سش-ت-ت-م Ãوؤسشسش-ات
ألصشحة أ÷وأرية ‘ ،سشياق أآخر ششدد
على ضشرورة ألتمييز ب Úألعلج أŸنز‹
وألسش-تشش-ف-اء أŸن-ز‹ ،ع-م-ل-ي-ة ب-اشش-رتها
أ÷زأئ- -ر م- -ن- -ذ أع- -وأم ‘ غ- -ي -اب أإط -ار

قانو ،Êتضشمنه قانون ألصشحة أŸوجود
حاليا على مسشتوى ألŸÈان.
وأوضش - -ح ‘ رده ع - -ل - -ى أنشش - -غ - -ال ،ب - -اأن
ألسشتششفاء أŸنز‹ يتطلب تدخل طبي
جد حسشاسس ،لأن أŸرضشى يعانون من
أمرأضس مزمنة ،وهو أمتدأد للسشتششفاء
ب-اŸوؤسشسش-ات ألصش-ح-ي-ة ،ي-ت-ط-لب م-ن-اخا
وأإمكانيات بششرية متخصشصشة ،وبالتا‹
سشند قانو ،Êوخلصس أإ ¤ألقول باأنه ”
تسش -ج -ي -ل ن -ت-ائ-ج م-رضش-ي-ة ،وأرت-ف-ع ع-دد
ألأسشرة من  200أإ 1100 ¤على أŸسشتوى
ألوطني ،لكنه أبدى باŸقابل أمتعاضشه
من أإ‚از مسشتششفيات للمسشن ،Úألذين
ينبغي أن يبقوأ ‘ ﬁيطهم ألأسشري.
و‘ رده على سشوؤأل يخصس توف Òجهاز
سشكان Òبولية بششار ،ذكر Ãا قامت به
أل-دول-ة م-ن-ذ  ،2014ب- -ت- -وف Òأك Ìم- -ن 3
أآلف ط- - - -ب - - -يب ﬂتصس ‘ أل - - -ولي - - -ات
أ÷ن-وب-ي-ة ،لف-ت-ا أإ ¤أن ع-م-ل-ي-ة أل-ت-و أمة
أصشبحت مقننة ،و“سس كل أŸوؤسشسشات
ألصش -ح -ي -ة أ÷ام-ع-ي-ة وغ Òأ÷ام-ع-ي-ة ‘
ألشش-م-ال ،م-ع أل-هضش-اب أل-ع-ل-ي-ا وأ÷نوب،
ألذي سشاهم ‘ تقليصس عدد أŸرضشى
ألذين يتنقلون أإ 11 ¤فقط ‘ ،2016
ملتزما بتوف Òجهاز قبل أنقضشاء ألسشنة
أ÷ارية.
أما بخصشوصس ألتغطية ألصشحية بولية
ع“ Úوشش- -نت ،ف- -ق- -د وصش -ف -ه -ا أل -وزي -ر
ألوصشي بـ ‘‘أŸمتازة‘‘ ،لتوفرها على 5
م -وؤسشسش -ات أسش-تشش-ف-ائ-ي-ة و  4موؤسشسشات

جوأرية ،و  978سشرير ،ما يجعل نسشبة
ألتغطية بها أحسشن من تلك أŸسشجلة
على أŸسشتوى ألوطني.

ذوي ا’حتياجـ ـ ـ ـات اÿاصسـ ـ ـة غ ـ ـ ـ ـ Òمعني ـ ـ ـÚ
بشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرط سس ـ ـ ـ ـ ـن التقاع ـ ـ ـ ـ ـد

 ٧٣مليار دينار مسساهمة الضسمان ا’جتماعي ‘ “ويل اŸوؤسسسسات الصسحية

أوضشح وزير ألعمل وألتششغيل
وألضشمان ألجتماعي ﬁمد
ألغازي ،أن حق أسشتفادة ششريحة
ذوي ألحتياجات أÿاصشة من
ألتقاعد دون تطبيق ششرط ألسشن
ألقانونية أÙددة بـ  60سشنة،
مكفول Ãوجب أŸادة  9من ألقانون
أŸتعلق بقانون ألتقاعد ،متى تاأكد
عدم قدرتهم على ‡ارسشة
نششاطهم ،لكن أ◊صشول على منحة
مششروط باإثبات  ١٥سشنة من
ألنششاط ‘ ،سشياق أآخر كششف عن
أرتفاع مسشاهمة ألضشمان
ألجتماعي ‘ “ويل أŸوؤسشسشات
ألصشحية أإ 73 ¤مليار دج ‘ 20١7
بنسشبة  272باŸائة.
ألسشوؤأل ÚأŸوجه Úأإ ¤وزير ألعمل من
قبل عضشوي ›لسس ألأمة ،تطرقا أإ¤
أإشش- -ك- -ال- -ي- -ة ت- -ق- -اع- -د أŸع -اق Úوألسش -ن
ألقانونية ،وكذأ أسشعار ألكششف ألطبي
أل- -ت- -ي ي- -ط- -ب- -ق- -ه- -ا ألأط- -ب- -اء ع- -م- -وم -ا،
وألأخصشائي Úعلى وجه ألتحديد وألتي
تتجاوز كلفة وصشف ألدوأء ،وبخصشوصس

ت- -ق- -اع- -د شش -ري -ح -ة ذوي ألح -ت -ي -اج -ات
أÿاصشة ،أكد أن ششرط ألسشن ألقانونية،
ألتي ” تثبيتها خلل مرأجعة ألقانون
ألأخÒة نهاية ألعام أŸنقضشي ،ل تطبق
ع-ل-ي-ه-م وب-اإم-ك-ان-ه-م أل-ت-ق-اعد مهما كان
سشنهم.
لكن أإذأ كان أŸعاق ل يخضشع لششرط
ألسش -ن أل -ق -ان-ون-ي-ة Ãوجب أŸادة  9من
قانون ألتقاعد ،على غرأر باقي ألعمال،
ف -اإن -ه ب -ال -ق -اب -ل ي -خضش -ع ل -ن -فسس شش-رط
سش - -ن- -وأت أل- -نشش- -اط ،أي أن- -ه ل Áك- -ن- -ه
أ◊صشول على منحة تقاعد أإذأ  ⁄يثبت
عمله طيلة  15سشنة كاملة.
و–دث أل - -غ- -ازي ‘ سش- -ي- -اق رده ع- -ل- -ى
ألرت - -ف - -اع أل - -ك- -ب ‘ Òأسش- -ع- -ار ف- -حصس
ألأط -ب -اء ،ع -ن ب -رت -وك -ول سش-ن-وي ل-ع-لج
أŸريضس ،حسشب تسش - -عÒة ج - -دي - -دة Ãا
ف-ي-ه-ا أل-ت-ح-ال-ي-ل وألأشش-عة ،ألتي سشتحدد
Ãوجب أت -ف -اق -ي -ة ‰وذج -ي -ة ،مشش-اط-رأ
أنششغال عضشو ›لسس ألأمة ‘ ،ضشرورة
ضشبط ألتسشعÒة بالتنسشيق ب Úألضشمان
ألجتماعي وألقطاع أÿاصس.

ف/ب

أحدث ألتكنولوجيا ألكورية للتلفزيونات تقتحم ألسشوق أ÷زأئرية قريبا

سسامسسونغ تكشسف السستار عن أاجهزة تلفاز عصسرية جديدة

أع- -ل- -ن رئ- -يسس وح- -دة أع- -م -ال شش -اشش -ات أل -ع -رضس أŸرئ -ي -ة ‘
للكÎونيات عن مسشاعي ألششركة إأ ¤موأصشلة
سشامسشونغ ل إ
لج-ه-زة أŸت-ط-ورة،
ت -زوي -د ع -م -لئ-ه-ا ب-أاح-دث أل-ت-ق-ن-ي-ات وأ أ
لضشافة أ ¤توفŒ Òربة مششاهدة للعملء تختلف كليا
با إ
عن جميع ألتجارب ألسشابقة ،تصشاميم جديدة تتكامل مع
أسشلوب حياتهم أليومي.
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دأخل أي منزل.
و‘ هذأ أإلطار سشتقتحم أحدث ألتكنولوجيا
ألكورية للتلفزيونات ألسشوق أ÷زأئرية قريبا،
øودة
øج
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øي
øم
øت
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ألøع
لسشيما ما تعلق بتششكيلتها أ÷ديدة  2017ألتي من أŸرتقب أن

تنال إأعجاب ألزبائن كونها تلبي أحتياجاتهم أليومية.
للكÎونيات ألسشتار عن تفاصشيل جديدة
وكششفت مؤوسشسشة سشامسشونغ ل إ
تتعلق بتششكيلتها من أجهزة تلفاز ‘،كلد‘ وفرأم أŸبتكرة لسشنة 2017
›ددة ريادتها ‘ رسشم ملمح مسشتقبل أجهزة ألÎفيه أŸنز‹ من
خلل أحدث ألتقنيات ألهميتها ألكبÒة ،لسشيما وأن أجهزة تلفاز
 QLEDتنقل تكنولوجيا ألعرضس ألنقطي إأ ¤مسشتوى متقدم من
ألتميز من خلل ألتحديثات أ÷ديدة ألتي ششملت تعزيز كفاءة ألضشوء
ومسشتوى ألثبات.
وكانت سشامسشونغ قد طرحت هذأ ألعام عناصشر تصشميم جديدة
Áكنها أن تناسشب كافة أŸنازل بغضس ألنظر عن
ديكورها وتصشميمها ألدأخلي
ويسشøاعøد نøظøام ألøتøوصشøيøل
ألششøøøøفøøøøاف غ ÒأŸرئøøøøي
أ÷ديøøد ‘ حøøل مششøøكøøلøøة
ألøøكøøابøøلت ألøøتøøقøøلøøيøøديøøة
وألøøفøøوضشøøى ألøøتøي –دثøهøا
بفضشل نظام ألكابل ألأحادي
ألøذي أدخøلøتøه ألششøركøة عøلى
أ÷هاز مششÒة أإ ¤أنه أصشبح
بøøøاإمøøكøøان ألøøعøøمøøلء ألآن
أسشتخدأم كابل ششفاف وأحد
يøجøمøع كøافøة ألأجøهøزة مøعøا،
لøيøتøخøلصشøوأ بøذلك مøن ألøفوضشى
ألøتøي –دثøهøا كøابøلت ألأجøهزة
أÿارجية ألعديدة ‘ ألغرفة.

السسبت  1٨مارسض  2017م
الموافق لـ  19جمادى الثانية 143٨هـ
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أختيــــــار ألقــــؤأئم أملتــــــه أŸمارسشـــة
ألدÁقرأطيـــــــة ألششفافــــــة

ول ـ ـ ـ ـد عبـ ـ ـ ـاسس يدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو اŸرششح ـ ـ ـ ـÚ
إا ¤التجنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد للفـ ـ ـوز ‘ النتخابـ ـ ـات
لم Úألعام ◊زب جبهة ألتحرير ألؤطني جمال ولد عباسض،أول أمسض ،مناضشلي ومناضشÓت أ◊زب
دعا أ أ
ومرششحيه ‘ ألنتخابات ألتششريعية ،إأ ¤ألعمل بكل عزم وألتجنيد ألكامل للفؤز ‘ ألنتخابات ،مؤؤكدأ أن أختيار
ألقؤأئم أملته أŸمارسشة ألدÁقرأطية ألششفافة ألتي يعتمد عليها «ألآفÓن» ،مؤضشحا أن كل أŸناضشل Úهم أبناء
أ÷بهة وأوفياء Ÿبادئها.

جÓل بوطي

ج ّ-د د و ل -د ع -ب -ا س ض ‘ ر س س -ا ل -ة
و ج ه ه ا  ،اأ و ل اأ م س ض  Ÿ ،ن ا ض س ل ي
ا ◊ ز ب ا ل -ع -ت -ي -د اأ ن « ع -م -ل -ي -ة
ا خ - - - - -ت - - - - -ي - - - - -ا ر ا  Ÿر ش س - - - - -ح Ú
لتشسريعيات  4ماي “ت بكل
ش س -ف -ا ف -ي -ة و د  Áق -ر ا ط -ي -ة و اأ ن
اإ ع -د ا د ا ل -ق -و ا ئ -م “ ت ط -ب -ق -ا
للمقاييسض التي ” اعتماده ،
م -ع -ت  Èا اأ ن « ع -م -ل -ي -ة ا ’إ ن -ت -ق -ا ء
اأ س س - -ف - -ر ت ع - -ن اإ خ - -ت - -ي -ا ر 6 1 2
م - -ر ش س - -ح - -ا م - -ن ض س - -م -ن 6 2 9 4
م -ن -ا ض س -ل -ة و م -ن -ا ض س -ل  ÿو ض ض
معركة ا’سستحقاقات».
و اأ ش س - -ا ر و ل -د ع -ب -ا س ض اأ ن -ه « ’
ي ع ن ي اأ ن ا ل ذ ي ن  ⁄ي ت س س ن ى ل ه م
التواجد ‘ قائمة اŸرشسحÚ
ق - - - - -د ” اإ ق ص س - - - - -ا ئ - - - -ه - - - -م اأ و
ت - -ه - -م - -ي ش س - -ه - -م  ،م - -و ض س - -ح -ا اأ ن
ف -ف -ر ص س -ت -ه -م ت -ب -ق -ى ق -ا ئ -م -ة
للسستحقاقات القادم ،داعيا
مرشسحي ومرشسحات ا◊زب
ا ل -ع -ت -ي -د « ل -ل -ت -ج -ن -د ا ل -ك -ا م -ل
 ÿو ص ض غ - - - -م - - - -ا ر ا ◊ م - - - -ل - - - -ة
ا’نتخابية Ãا يحقق الفوز لـ
« ا ’أ ف - -ل ن » و ا ’إ س س - -ت - -م - -ر ا ر ‘
مهمته النضسالية.
و ق- - - - - - -ا ل ا ’أ م  Úا ل - - - - - - -ع - - - - - -ا م
« ل -لأ ف -ل ن » اإ ن « ح -ز ب ج -ب -ه -ة

ا ل - -ت - -ح - -ر ي - -ر ا ل - -و ط -ن -ي ي -ع -ت -ز
ب ا ÷ م ي ع ’أ ن ه م اأ ب ن ا وؤ ه ا ل ذ ي ن
ي -ع -و ل ع -ل -ي -ه -م ‘ ا  Ÿه -م -ا ت
الصسعبة والذين سسيكونون ‘
م س س - - - - -ت - - - - -و ى اآ م - - - - -ا ل ا ◊ ز ب
و ط م و ح ا ت ه ا ل ت ي ي ر ق ى اإ ل ي ه ا
كل اŸناضسل Úلتحقيق الفوز.
و‘ نفسض السسياق كشسف ولد
ع ب ا س ض ع ن « ا ’إ ر ا د ة ا ◊ ق ي ق ي ة
 Ÿن -ا ض س -ل -ي و م -ن -ا ض س -ل ت ج -ب ه ة
ا ل - -ت - -ح - -ر ي -ر ا ل -و ط -ن -ي ا ل -ذ ي -ن
ت ق د م و ا ب اإ ر ا د ة س س ي ا س س ي ة ق و ي ة
 ÿو ض ض غ - -م - -ا ر ا ’إ ن -ت -خ -ا ب -ا ت
ا ل ت ش س ر ي ع ي ة م ن اأ ج ل اأ ن ي ك و ن
حزب جبهة التحرير الوطني
ا ل - - - - -ر ا ئ - - - - -د ‘ ا ل س س - - - - -ا ح - - - - -ة
ا ل س س ي ا س س ي ة »  ،م وؤ ك د ا اأ ن « ا ل ذ ي ن

” ا خ -ت -ي -ا ر ه -م ل -ه -ذ ه ا  Ÿه -م -ة
ا ل د س س ت و ر ي ة ا ل ن ب ي ل ة ه و اإ ج ر ا ء
ح - - - -ت - - - -م - - - -ت - - - -ه ا  Ÿم - - -ا ر س س - - -ة
الدÁقراطية الشسفافة «.
ذ ك -ر و ل -د ع -ب -ا س ض اأ ن « ا ل -ع -د د
الهائل من اŸناضسل Úالذين
ق -د م -و ا م -ل -ف -ا ت -ه م ل ل ن ت خ ا ب ا ت
ا ل -ت ش س -ر ي -ع ي ة  0 4م -ا ي ا  Ÿق -ب -ل
ج -ل -ه -م م -ن -ا ض س -ل و ن و م ن ا ض س ل ت
م - -ل - -ت - -ز م - -و ن  Ãب - -ا د ئ ا ◊ ز ب
و ق - - -ي - - -م - - -ه »  ،م ش س  Òا اإ  ¤اأ ن - - -ه
« و م -ن -ذ ا ن -ت -خ -ا ب -ه اأ م -ي -ن -ا ع -ا م ا
ل - -ل - -ح - -ز ب ي - -و م  2 2اأ ك ت و ب ر
ا  Ÿا ض س - -ي م - -ن ط -ر ف اأ ع ض س -ا ء
ا ل -ل -ج -ن -ة ا  Ÿر ك -ز ي -ة ب -ا ’إ ج -م -ا ع
« ع -م -ل ت ج -ا ه -د ا ع -ل -ى ت -و ث -ي -ق
اأ و ا ص س ر ا ’أ خ و ة و ا ل ن ض س ا ل ب Ú

القاعدة وقيادة وا◊زب.
و اأ ض س -ا ف و ل -د ع -ب -ا س ض « و ق -م ت
ب - - -اإ ر س س - - -ا ء ق - - -و ا ع - - -د ا ◊ و ا ر
ا  Ÿب - -ا ش س - -ر ا ل - -ذ ي ي - -ن -ب -غ -ي اأ ن
ي س س -ت -م -ر ع -ل -ى ا ل -د و ا م خ -د م -ة
للمصسلحة العليا للدولة –ت
ا ل - -ق -ي -ا د ة ا ل -ر ش س -ي -د ة و ا ’إ د ا ر ة
ا ◊ ك -ي -م -ة ل -ر ئ -ي س ض ا ÷ م -ه و ر ي ة
عبد العزيز بوتفليقة رئيسض
ا ◊ ز ب »  ،م ع ت  Èا اأ ن ه « س س ي ض س ل
وفيا لهذه اŸبادئ واŸثل من
اأ ج - - - -ل – ق - - -ي - - -ق ا ’أ ه - - -د ا ف
السسامية التي يحملها برنامج
حزب جبهة التحرير الوطني
اŸسستمد من برنا›ه خدمة
ا ل - -و ط - -ن و ا  Ÿو ا ط - -ن و اإ ع - -ل ء
كلمة ا÷زائر».
و ‘ اإ ط - - - -ا ر ا ل - - - -ت - - - -ح ض س  Òا ت
’ ن -ط -ل ق ا ◊ م -ل -ة ا ’ ن ت خ ا ب ي ة ،
ي ش س - -ر ف و ل - -د ع - -ب - -ا س ض ا ل - -ي -و م
بو’ية سسطيف على تنصسيب
ا ل -ل -ج -ن -ة ا ل -و ’ ئ -ي -ة ل -ل -ح -م -ل -ة
ا ’ ن -ت -خ -ا ب -ي -ة  ،و ذ ل ك ب -ح ض س -و ر
ر وؤ س س -ا ء ق -و ا ئ -م و ’ ي -ا ت ش س -ر ق
البلد ،كما يشسرف ‘ نفسض
ا ل - -ي - -و م ض س - -م - -ن ا ’ ح - -ت - -ف - -ا ل
بالذكرى الـ  55لعيد النصسر
ع -ل -ى ا ح -ت -ف -ا ل ح -ز ب ج -ب -ه -ة
ا ل -ت -ح -ر ي -ر ا ل -و ط -ن -ي ا ل -ر س س -م -ي
ببلدية ع Úازال.

بعد  4سشنؤأت من تأاسشيسشها

حركـ ـ ـ ـة البن ـ ـ ـ ـاء الوطنـ ـ ـ ـ ـي تعقـ ـ ـ ـ ـد مؤو“رهـ ـ ـا األول اليـ ـ ـ ـ ـوم
تعقد حركة ألبناء
ألؤطني ،أليؤم ،مؤؤ“رها
لول ،بعد  4سشنؤأت من
أ أ
أنعقاد مؤؤ“رها
ألتأاسشيسشي ،وقد أخت Òله
ششعار « أل–اد نهضشة..
عدألة ..وبناء».

حياة  /ك

يأاتي انعقاد مؤو“ر ا◊ركة هذا،
‘ ال - -وقت ال - -ذي ت- -ت- -أاهب ف- -ي- -ه
اأ’ح- -زاب السس- -ي- -اسس -ي -ة ،ل -دخ -ول
ا◊ملة ا’نتخابية لتشسريعيات 4
م -اي اŸق -ب -ل ،ح -يث اخ-ت-ار ه-ذا
ا◊زب ا’نضس- - - -واء –ت «ا–اد»
يضس -م ح -زب Úآاخ -ري-ن م-ن ال-ت-ي-ار
اإ’سسلمي ،وهما حركة النهضسة
وجبهة العدالة والبناء ،بحثا عن
“وق -ع ‘ اÿري -ط -ة السس -ي -اسس-ي-ة
التي سسÎتسسم بعد ا’سستحقاق.
ويعمل اŸؤو“ر ،الذي ينتظر أان
–ضس- -ره شس -خصس -ي -ات سس -ي -اسس -ي -ة

ووط - -ن - -ي - -ة ،ورؤوسس - -اء اأ’ح- -زاب،
وم- -ن- -ظ- -م- -ات اÛت -م -ع اŸد،Ê
و‡ثلو السسلك الدبلوماسسي ،على
ن- -ق- -ل ا◊رك- -ة م- -ن اه -ت -م -ام -ات
ال -ت -ن -ظ -ي -م ،وأاول -وي -ات ا’ن -تشس-ار
وال- -ت- -ج- -ذر الشس -ع -ب -ي ،إا ¤ح -ال -ة
ت -ق-د Ëال-ب-دي-ل السس-ي-اسس-ي ،ورؤوى
ا◊زب ‘ ﬂت- - -ل- - -ف اŸل - -ف - -ات
وال - -قضس - -اي- -ا ال- -ت- -ي تشس- -غ- -ل ب- -ال
ا÷زائ- -ري ،Úوذلك ك -م -ا ج -اء ‘

الوثيقة التي تسسلمتها «الشسعب».
وت -فضس -ل ا◊رك -ة ك -م -ا ج -اء ذلك
على لسسان أاحد مؤوسسسسيها النزول
إا ¤اŸي - -دان ،ل- -ع- -رضض اأ’ف- -ك- -ار
وال- - - -ت - - -ح - - -دث إا ¤اŸواط - - -ن،Ú
ودع -وت -ه -م إا ¤ال -ت -ك-ت-ل م-ن أاج-ل
حماية ا÷زائر ودفع اأ’ذى عنها
« وه - -ذا م - -ن أاو ¤اأ’ول - -وي- -ات»،
خاصسة ‘ ظل الظروف السسياسسية
اŸت -م -ي -زة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا ال-ب-لد،

تراأسسها النائب السسابق عن جبهة
التحرير الوطني ميلود فردي و
ك - - -ذا ق- - -وائ- - -م اأح- - -زاب ا’–اد
الوطني من اأجل التنمية و حزب
ال -ت -ج -دي -د و ال -ت -ن -م -ي-ة و ح-رك-ة
ا’نفتاح ،لتبقى بذلك على سسكة
السس-ب-اق  20ق-ائ-م-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا 3
ق- -وائ- -م ح -رة و  17ق-ائ-مة تابعة
ل- -لأح -زاب السس -ي -اسس -ي -ة ،ب -ح -يث
سس-ي-ج-د ال-ن-اخب صس-ع-وب-ات جّ-مة
’أداء واج -ب -ه ا’ن -ت -خ -اب -ي ي-وم 4
م -اي ال -ق-ادم ب-ال-ن-ظ-ر اإ ¤ال-ع-دد
الهائل من القوائم التي سستعرضض
ع -ل -ي -ه دف-ع-ة واح-دة ن-اه-يك ع-ن
تشسابه ا’أسسماء ‘ العديد منها
ع -ل -ى غ -رار م -ا ه -و ح -اصس -ل م-ع
القائمة ا◊ّرة اŸسسماة «ا÷بهة»
وال-ت-ي يشس-ب-ه اسس-م-ه-ا ال-ع-ديد من

ا’أح- -زاب السس -ي -اسس -ي -ة اŸع -ن -ي -ة
ب-ال-تشس-ري-ع-ي-ات كا’أفلن وا’أفانا
وج- -ب- -ه- -ة اŸسس -ت -ق -ب -ل وا÷ب -ه -ة
اŸسستقلة وغÒها.
” سسحب
Œدر ا’إشسارة اإ ¤اأّنه ّ
 51ق -ائ -م -ة ت-رّشس-ح م-ن مصس-ال-ح
مديرية التنظيم والشسوؤون العامة
بالو’ية خلل الفÎة اıصسصسة
لهذه العملية من بينها  15قائمة
حّرة اإ’ اأّنه  ⁄تتمكن سسوى 24
ق -ائ-م-ة م-ن اإي-داع م-ل-ف-ات-ه-ا ل-دى
اŸصسالح اŸعنية مع انتهاء فÎة
ا’إيداع اÙددة ليلة  5مارسض
اŸاضسي ما يوؤّكد فشسل اأك Ìمن
نصس - -ف ال - -ق- -وائ- -م ال- -راغ- -ب- -ة ‘
الÎشّس- -ح ‘ ج- -م -ع ال -ت -وق -ي -ع -ات
اŸط -ل -وب -ة اأو ح -ت -ى رّب -م-ا ج-م-ع
م- -ل- -ف -ات اÎŸشس -ح Úاأن -فسس -ه -م

واإ’قليم ،منتقدا بذلك ما أاسسماه
«Ãع -ارضس -ة الصس -ال -ون -ات» ،ال -ت -ي
تسستعمل خطاب يؤوجج نار الفتنة
ويهيج الشسارع »،والذي ’ يجدي
نفعا «.
وترمي ا◊ركة من خلل شسعار
اŸؤو“ر الذي هو شسعار ا’–اد،
إا ¤ت -ك -ريسض وت -أاك -ي-د خ-ي-ار ب-ن-اء
مشسروع حضساري ،الذي ترى أانه
جاء اسستجابة لرغبة اŸناضسل،Ú
واإ’لتزام بقيم مرجعية ا◊زب ‘
ال-وح-دة وال-ت-ق-ارب ،وي-ت-بنى مبدأا
الوسسطية وا’عتدال.
وŒدر اإ’شس - -ارة إا ¤أان «ح - -رك- -ة
البناء الوطني « حزب تأاسسسض منذ
 2012ورخصض له سسنة ، 2014
ي- -رأاسس- -ه مصس- -ط- -ف -ى ب -ل -م -ه -دي،
القيادي السسابق ‘ حركة ›تمع
السس - -ل- -م ،ورف- -ي- -ق درب ال- -راح- -ل
ﬁف-وظ ن-ح-ن-اح ،وق-د اسس-ت-قطب
ق - -ي - -ادات ب- -ارزة م- -ن «ح- -مسض»،
وقيادات جبهة التغي.Ò

 20قائمـ ـ ـة ترششـ ـ ـح ‘ سشبـ ـ ـاق التششريعي ـ ـ ـات بتيبـ ـ ـ ـ ـازة

أفرزت عملية ألغربلة
لدأري ألتي
وألتحقيق أ إ
باششرتها مصشالح مديرية
ألتنظيم وألششؤؤون ألعامة
بتيبازة عن إأقصشاء  4قؤأئم
للÎششح للتششريعيات من
بينها قائمة حرة وأحدة
وثÓث قؤأئم تابعة
Óحزأب ألسشياسشية دون
ل أ
لسشباب
أÿؤضض ‘ أ أ
ألقانؤنية ألتي تقف ورأء
لقصشاء.
هذأ أ إ

تيبازة :عÓء ملزي»

وحسسب مصس - -ادر «الشس - -عب» م - -ن
م - -ق - -ر ال - -و’ي- -ة ف- -اإّن ال- -ق- -وائ- -م
اŸقصس-اة ت-ت-ع-ل-ق ب-القائمة ا◊رة
اŸسسماة «العزة و الكرامة» التي

ب-ال-ن-ظ-ر اإ ¤ع-زوف ال-ع-دي-د م-ن
هوؤ’ء عن الÎشّسح باسسم اأحزاب
م- -عّ- -ي -ن -ة و ج -ن -ب -ا اإ ¤ج -نب م -ع
اأشس -خ -اصض ب -ع -ي -ن-ه-م ،اإ’ اأّن ه-ذه
اŸعطيات ›تمعة توؤّكد Ãا ’
ي -دع ›ا’ ل -لشسك ب -اأّن ال -ع-م-ل-ي-ة
ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة ج-رت ‘ م-راح-ل-ه-ا
ا’أو ‘ ¤شس -ف -اف -ي -ة ت -ام -ة ودون
اإقصساء ’أحد وفقا Ÿا تنصض عليه
ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-رسس-م-ية وسستكشسف
ا’أيام القليلة القادمة مدى قدرة
ال -ق -وائ -م اÙت-ف-ظ ب-ه-ا ÿوضض
غ - -م - -ار ال - -تشس- -ري- -ع- -ي- -ات ع- -ل- -ى
اسس- -ت- -ق -ط -اب ال -ن -اخ -ب Úو كسسب
اأصس- -وات- -ه -م لضس -م -ان اأك Èنسس -ب -ة
مشس-ارك-ة ‡ا سس-ي-ع-ط-ي للمجلسض
اŸن - -ت - -خب مصس - -داق - -ي - -ة اأك Èو
مشسروعية ’ Áكن القدح فيها.
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أاويحيى من ايليزي :ضشـ ـ ـ ـرورة مسشاهمـ ـ ـة
اŸواطن ‘ Úحماية أامن واسشتقرار البÓد

لم Úألعام للتجمع
دعا أ أ
ألؤطني ألدÁقرأطي
أحمد أويحيى أمسض من
إأيليزي جميع أŸؤأطنÚ
بضشرورة أŸسشاهمة ‘
حماية أمن وأسشتقرأر
ألبÓد وأ◊فاظ على
مكتسشبات ألؤطن.
وأاضس -اف أاوي -ح-ي-ى خ-لل ل-ق-اء
ج -م -ع -ه Ãن-اضس-ل-ي ا◊زب أان-ه
ي-ت-وجب ع-ل-ي-ه-م ال-ق-ي-ام Ãهمة
أاسس -ي -اسس -ي-ة ت-ت-م-ث-ل ‘ ت-رسس-ي-خ
ث -ق -اف-ة ح-م-اي-ة و أام-ن ا◊دود
الوطنية وذلك جنبا ÷نب مع
ع - -ن - -اصس - -ر ا÷يشض ال- -وط- -ن- -ي
الشس-ع-ب-ي وت-ب-ل-ي-غ-ه-ا ل-لمواطنÚ
مÈزا ‘ الوقت ذاته أان
«سس -ك -ان و’ي -ة إاي-ل-ي-زي واع-ون
Ãا ف -ي -ه ال-ك-ف-اي-ة ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق
ب -ا÷انب اأ’م -ن -ي وذلك ن-ظ-را
Ÿت- -اخ- -م- -ت- -ه- -ا ل- -دول ت- -ع -رف
توترات أامنية على غرار دولة
ليبيا».
وأاشساد أاويحيى بالدور «الهام»
ال-ذي ت-ل-ع-ب-ه ﬂت-ل-ف اأ’ج-هزة
اأ’م-ن-ي-ة وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ا÷يشض
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ‘ م-ك-افحة
ﬂتلف أاشسكال ا÷رÁة منها
على وجه اÿصسوصض اأ’سسلحة
واıدرات ال- - -ت- - -ي “رر عÈ
الشسريط ا◊دودي.
و‘ سسياق ذي صسلة أاكد اأ’مÚ
ال- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن -ي
ال- -دÁق -راط -ي أان «اأ’م -ن ه -و
أاسساسض التنمية و’ توجد أاي

ت -ن -م -ي-ة ب-دون اسس-ت-ق-رار أام-ن-ي
باعتبار أان اأ’من هو الضسامن
ال - -رئ - -يسس - -ي ل - -ت - -ط- -ور ورق- -ي
اÛتمعات».
كما دعا مناضسلي ا◊زب إا¤
العمل على تنوير الرأاي العام
بجملة اÛهودات التي بذلتها
ال- -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ت -ط -وي -ر
م -ن-اط-ق ا÷ن-وب وم-ن-ه-ا و’ي-ة
إاي -ل -ي -زي ال -ت -ي ع -رفت ت-ط-ورا
ك- - -بÒا م- - -ق- - -ارن - -ة بسس - -ن - -وات
ال- -تسس- -ع- -ي- -ن- -ي- -ات ‘ ﬂت- -ل -ف
اÛا’ت م -ن سس -ك -ن وت -رب -ي-ة
وشسبكة ا’تصسا’ت وغÒها.
و‘ رده ع - - - -ن سس- - - -ؤوال أاح- - - -د
اŸتدخل Úحول ضسرورة رفع
التجميد عن بعضض اŸشساريع
التنموية بالو’ية ذكر أاويحيى
أان ا÷زائر عرفت تراجع ‘
مواردها اŸالية إا’ أان هذا ’
ي- -ع- -ن- -ي  -ك- -م- -ا ق- -ال  -أان- -ه- -ا

لصشÓح
دعا رئيسض حركة أ إ
ألؤطني في ‹Óغؤيني
أمسض بغليزأن إأ ¤وجؤب
إأعطاء أÛالسض أŸنتخبة
صشÓحيات أوسشع ‘
ألتسشي.Ò
وأاك -د غ -وي -ن -ي خ -لل ت -نشس-ي-ط-ه
لندوة تأاطÒية لفائدة مرشسحي
ا◊زب اسس-ت-ع-دادا ل-لن-ت-خ-اب-ات
التشسريعية بدار الثقافة Ÿدينة
غ- -ل- -ي- -زان ع- -ل- -ى «ال -دور ال -ه -ام
والفعال» للمجالسض اŸنتخبة من
بلدية وو’ئية ‘ التنمية والتكفل
Ãشساكل اŸواطن.
وأاشس- -ار رئ -يسض ح -رك -ة اإ’صس -لح
ال- -وط- -ن- -ي إا ¤أاه -م -ي -ة اŸوع -د
ا’ن -ت-خ-اب-ي اŸق-ب-ل واصس-ف-ا إاي-اه
«ب- -اŸوع- -د اŸفصس- -ل -ي اÙدد
للمرحلة اŸقبلة للبلد باعتباره
الواجب ا’نتخابي مفتاح ‚اح
أاي عملية سسياسسية وŸا له من
أاثر كب ‘ Òبناء مؤوسسسسات قوية
–افظ عن الوطن ومكتسسبات
الشسعب» .كما أابرز غويني أان
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ريعية القادمة
ت- -ع- -د ف -رصس -ة إ’ع -ادة اأ’م -ل ‘
ن- -ف- -وسض ا÷زائ- -ري Úوت- -ق- -وي- -ة

مؤوسسسسات الدولة مشسÒا إا ¤أان
‚اح ا’نتخابات اŸقبلة سسيمثل
تأامينا للبلد.
ودع- -ا ب- -اŸن- -اسس -ب -ة إا« ¤إاق -ن -اع
العازف Úعن ا’نتخاب بضسرورة
اŸشس- -ارك- -ة ‘ ال- -تشس- -ري- -ع- -ي -ات
اŸق - -ب - -ل - -ة ب- -ه- -دف ان- -ت- -خ- -اب
مؤوسسسسات قوية “ثل اÛتمع
أاحسسن “ثيل».
وÃن -اسس -ب -ة ال-ذك-رى الـ 55لعيد
ال- -نصس -ر اŸصس -ادف لـ 19مارسض
أاشس- -ار ف- -ي- -ل‹ غ- -وي- -ن -ي إا ¤أان
اŸناسسبة تعد «ﬁطة للذكرى

سس -ت-ت-خ-ل-ى ع-ن –سس Úاإ’ط-ار
اŸع -يشس -ي ل-لسس-ك-ان مشسÒا اإ¤
أانها ‘‘مرحلة ظرفية وفقط‘‘.
وف- -ي- -م -ا ت -ع -ل -ق ب -ا’سس -ت -ع -داد
للنتخابات التشسريعية اŸزمع
تنظيمها ‘  4ماي اŸقبل دعا
أاوي -ح -ي -ى م -ن -اضس -ل -ي ال-ت-ج-م-ع
ال- -وط- -ن- -ي ال- -دÁق- -راط -ي إا¤
ال-ت-ج-ن-د ال-ك-ام-ل ل-ه-ذا ا◊دث
السس -ي -اسس -ي وال -ق -ي -ام ب -ح -م -ل-ة
ان -ت-خ-اب-ي-ة ت-رت-ك-ز ع-ل-ى إاق-ن-اع
ال- -ن- -اخ- -ب Úب- -ال- -ت- -وج- -ه ب -ق -وة
لصس-ن-ادي-ق ا’قÎاع وال-تصس-ويت
لصسالح مرشسح ا◊زب.
ق- -ب- -ل ذلك ق- -ام اأ’م Úال- -ع- -ام
ل-ل-ت-ج-م-ع الوطني الدÁقراطي
بزيارة Ÿقر ا◊زب أاين قدمت
ل- -ه شس- -روح- -ا ح -ول ال -ب -ط -اق -ة
ال- - -ت- - -ع- - -ري- - -ف - -ي - -ة واÿارط - -ة
ا’نتخابية لو’ية إايليزي.

غوينـ ـ ـي م ـ ـن غيليزان :وج ـ ـ ـ ـوب إاعط ـ ـ ـاء
اÛـ ـالسس اŸنتخب ـ ـة صشÓحي ـ ـات أاوسشـ ـع

وŒدي- -د اŸط- -ال- -ب- -ة ب- -ال- -وف -اء
ل -لشس -ه -داء و◊ف -ظ مشس -روع -ه-م
ا◊ضساري وصسون أامانتهم».
وأاضساف رئيسض حركة اإ’صسلح
ال-وط-ن-ي أان تشس-ك-ي-ل-ت-ه السس-ياسسية
«Œدد مطلب كتلتها الŸÈانية
الداعية إا ¤إانشساء قانون لتجرË
ا’سستعمار والذي ’ تزال حركة
ا’صس - -لح ال - -وط - -ن - -ي ت- -ط- -الب
بضسرورة إاسستحداثه» مشسددا على
«ضس - - -رورة إاع- - -ت- - -ذار ف- - -رنسس- - -ا
بجرائمها البشسعة» ضسد الشسعب
ا÷زائري.

‘ لقائه برؤوسشاء ألقؤأئم ألنتخابية لـ «ألفنا»

تواتي يطالب اÎŸششح Úباعتماد «لغة الصشراحة»

دعا رئيسض أ÷بهة
ألؤطنية أ÷زأئرية مؤسشى
تؤأتي ،أمسض ،با÷زأئر
ألعاصشمة ،رؤوسشاء قؤأئم
حزبه ألنتخابية
لتششريعيات  2017إأ¤
ضشرورة أعتماد «لغة
ألصشرأحة» لدى ألتطرق
للمششاكل ألتي تعرفها
ألبÓد وأقÎأح أ◊لؤل بكل
«مؤضشؤعية وصشدق».
وق -ال ت -وات -ي ‘ ل-ق-ائ-ه ب-رؤوسس-اء
ال- -ق- -وائ- -م ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ◊زب -ه
«عليكم Ãصسارحة الشسعب خلل
ا◊ملة ا’نتخابية بكل اŸشساكل
ال- -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا ال -ب -لد وŒنب
ال- -ك- -ذب واقÎاح ا◊ل- -ول ب- -ك -ل
صسدق وموضسوعية».
وأابرز تواتي أان «لغة الصسراحة
والواقع» هي الكفيل « Ùاربة
ظاهرة العزوف ا’نتخابي».
وبعد أان أاشسار إا ¤أان ا’نتخابات
ال-تشس-ري-عية  2017ه -ي «ﬁط-ة
سس -ي -اسس -ي -ة ه -ام -ة» ،أاوضس-ح أان-ه-ا
«سس -ت -ف -رز ب -رŸان -ا م -غ-اي-را ع-ن

الŸÈانات السسابقة» كونها كما
ق -ال« -ت -أات -ي ‘ ظ-ل ت-ع-دي-لت
دسس- -ت- -وري- -ة Œع- -ل م -ن ال -ن -ائب
ي -خضس-ع لسس-ل-ط-ة ح-زب-ه» ،مشسÒا
إا ¤أان «اŸنتخب واÎŸشسح ما
ه- -و إا’ أاداة ل- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ب- -رام -ج
اأ’حزاب» .وكشسف باŸناسسبة
أان ا◊ملة ا’نتخابية لتشسكيلته
السسياسسية «سستكون حملة شسعب»

و–م -ل ‘ مضس -م -ون خ -ط -اب -ه-ا
«ال -دع -وة إا ¤ال -وع -ي ب-ره-ان-ات
اŸرحلة القادمة وا’سستلهام من
بيان أاول نوفم.»1954 È
و»تسس -ت -ه -دف» ح -م -ل -ة ا÷ب -ه -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ا÷زائ -ري -ة -حسسب
السسيد تواتي« -الطبقة البسسيطة
وال -ف -ئ -ات اŸه -مشس -ة وال -ع -نصس-ر
النسسوي والشسباب».

السسبت  ١٨مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ
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يفك إلختناق إŸروري على مسشتوى عنابة ،سشكيكدة وإلطارف

طلعي يعطي إاششارة انطÓق أاششغال تهيئة الطريق الوطني رقم  44ببونة
خطوط جوية جديدة نحو  ٧بلدإن إفريقية قريبا
لششغال إلعمومية بوجمعة طلعي ،خÓل زيارة عمل لولية عنابة أإول أإمسس إÿميسس ،إششارة إنطÓق
أإعطى وزير إلنقل وإ أ
أإششغال تهيئة إلطريق إلوطني رقم  44إلرإبط ب Úوليتي إلطارف وسشكيكدة مرورإ بعنابة على طول حوإ‹  5٠كلم ،حيث
لششغال بهذإ إŸششروع إلهام إلذي سشيسشاهم بنسشبة كبÒة ‘ فك إلختناق إŸروري على مسشتوى هذه إلوليات..
إنطلقت إ أ
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م -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ُي -سس-ل-م مشس-روع ال-ط-ري-ق
الوطني رقم  ٤٤خÓل الدخول ا’جتماعي
اŸقبل ،حسسب ما أاكده الوزير حيث تطلبت
ع -م -ل -ي -ة صس -ي -ان -ة و–ديث ال-ط-ري-ق اŸزدوج
وشسبكة اإ’نارة على مسسار هذا الطريق غÓفا
ماليا بقيمة  ٤5٠مليون د.ج.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،كشس-ف ط-ل-ع-ي ‘ سس-ي-اق
زيارته للمدينة عن الرغبة ‘ فتح خطوط
جوية جديدة نحو  ٧بلدان إافريقية قريبا،
ح- -يث ت- -ط- -م- -ح مصس- -ال- -ح ال- -ن -ق -ل ل -ت -ح -ق -ي -ق
إاسسÎاتيجية نقل طÒان جديدة ،بهدف ربط
ا÷زائ -ر ب -ال -ب -ل -دان اإ’ف -ري -ق -ي-ة ال-ت-ي تشس-ك-ل
مسساحة اقتصسادية هامة.
وأاك -د ط -ل -ع -ي خ Ó-ل ن -دوة صس-ح-ف-ي-ة ع-ل-ى
ضس -رورة رف -ع ت -رسس -ان -ة ال -ن-ق-ل ا÷وي م-ن 5٠
طائرة إا ١٠٠ ¤طائرة لتغطية خدمة اÿطوط
ا÷ديدة التي سسيتم اسستحداثها قريبا ،نحو ٧
بلدان إافريقية ،ينتظر أان تشسهد نشساطا واسسعا
‘ ›ال التعاون ا’قتصسادي.
ع- -ن السس- -كك ا◊دي -دي -ة أاك -د ال -وزي -ر ب -أان
ا÷انب ا÷زائ - -ري أان - -ه - -ى أاشس - -غ- -ال Œدي- -د
خ -ط -وط السس -ك -ة ا◊دي -دي -ة اŸت-وج-ه-ة ن-ح-و
تونسس ،مشسÒا إا ¤أان قطاع النقل  ⁄يتبق له
سسوى إا“ام ما تعلق بها من أاشسغال ’فتتاح
اŸشسروع الرابط ب Úا÷زائر وتونسس كاشسفا
عن Œسسيد مشسروع اÙطة البحرية للنقل
والنزهة ،فضس Óعن عديد اŸشساريع السسياحية
ال -ه -ام -ة ،ع -ل -ى غ -رار ب -اخ -رة اŸط -ع -م ال-ت-ي
اقÎحها أاحد رجال اŸال واأ’عمال.
و‘ سس -ي -اق آاخ -ر ،دخ -ل اŸصس-ع-د ال-ه-وائ-ي
«ال -ت -ل -ي -ف -ريك»ح-ي-ز اÿدم-ة ،ب-ع-د أان أاع-ط-ى
طلعي خÓل زيارته التفقدية إاشسارة اسستغÓله
عقب أاشسغال التجديد والصسيانة مدة سسنت،Ú
وعرف شسل Óتاما خÓل هذه الفÎة ،بسسبب

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

ع - -طب ت- -ق- -ن- -ي أاصس- -اب ك- -واب- -ل ال- -ك- -ه- -رب- -اء
واÙركات الرئيسسية ،ليبقى على حاله بسسبب
تكاليف الصسيانة الباهظة.
ونوه وزير النقل بهذا اإ’‚از الذي يسساهم
ب-نسس-ب-ة ك-بÒة ‘ سس-ه-ول-ة ت-ن-ق-ل سس-ك-ان ع-ن-اب-ة
وسس -راي -دي ،ح -يث اع -تÈه م -كسس -ب -ا ل -ق-اط-ن-ي
منطقة سسرايدي على وجه اÿصسوصس ،مضسيفا
ب- -أان إاع- -ادة تشس -غ -ي -ل -ه تÈز أايضس -ا م -دى ‚اح
الشس-راك-ة ا÷زائ-ري-ة ـ ال-ف-رنسس-ي-ة ال-ت-ي “ث-ل-ها
اŸؤوسسسس- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل -ن -ق -ل ب -اŸصس -اع -د
الهوائية ،والتي قامت بصسيانة وإاعادة تأاهيل
اŸصسعد الهوائي عنابة ـ سسرايدي ،وتسسليمه
قبل انقضساء اآ’جال اÙددة ،وفقا للمعايÒ
الدولية اŸعمول بها ‘ هذا اÛال.
شسملت أاشسغال التليفريك Œديد الكوابل
وال-ع-رب-ات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،إاضس-افة إا ¤اŸنشسآات
الفنية الكÈى ،وهو ما من شسأانه أان يسساهم ‘
تنقل اأ’شسخاصس ب Úمدينة عنابة وسسرايدي،

إعانات إلسشكن إÿاصشة بالششاليهات وإلبناء إلريفي

 1500سشكن اجتماعي ببكÒة سشتوزع ششهر أاوت وسشكنات عدل  ‘ 2وتÒة حسشنة
–مل برإمج إلسشكنات إلريفية قيمة ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-ام واÿاصس وÁن-ع م-ن-ع-ا ق-ط-ع-ي-ا
ع- -م -رإن -ي -ة ‘ ت -ث -ب -يب سش -اك -ن -ة إل -ق -رى البناء عليها من أاجل اأ’من الغذائي الوطني.
مع العلم ‘ ملف السسكن الريفي قامت
لري- -اف ‘ م- -ق- -ر إق- -ام- -ت -ه -م و–سشÚ
وإ أ
لط- - -ار إŸع- - -يشش - -ي ل - -ه - -م دون إŸسش - -اسس ال -دول -ة ب -ات -خ -اذ ج -م -ي -ع ال -ت-داب Òل-ت-خ-ف-ي-ف
إ إ
اإ’ج - -راءات ع- -ل- -ى اŸواط- -ن Úم- -ن ط- -ال- -ب- -ي
لرإضشي إلفÓحية.
با أ
اإ’ع -ان -ات اÿاصس -ة ب -ه -ذا ال -ن -م-ط ال-ع-م-راÊ
والهشس عن طريق تقد Ëبدائل مثل الÎخيصس
بالبناء على طوابق بالنسسبة Ÿن تتوفر فيهم
هذا ما أاكده وا‹ قسسنطينة ‘ لقاء جمعه
شسروط ا’سستفادة من نفسس العائلة أاو إايجاد
Ãم- -ث- -ل- -ي اÛت- -م- -ع اŸد Êو÷ان اأ’ح -ي -اء
وع- -اء ع -ق -اري صس -ال -ح ل -ل -ب -ن -اء م -ن اأ’ه -ل أاو
وال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ن-ي-ة ب-دائ-رة ح-ام-ة ب-وزيان
اأ’قارب أاو ا÷Òان بإاشسهاد منهم على قبولهم
مؤوخرا ،قائ Óإان القانون بشسأان السساكنة ‘
على أان ’ يكون الوعاء العقاري اŸقÎح تابعا
ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ذات ال-ط-اب-ع ال-فÓ-ح-ي شس-مال
Ÿسس-ت-ث-م-رة فÓ-ح-ي-ة أاو م-زرع-ة ‰وذج-ي-ة من
ال-و’ي-ة ي-ح-م-ي اأ’راضس-ي ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة
أامÓك الدولة أاو ملكا للخواصس.
أام -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ال -ت -ج -م-ع-ات
ال -ري -ف -ي-ة ال-ت-ي ” إا‚ازه-ا وال-ت-ي
إششهار
’زالت ت- -ع- -ا Êم- -ن ن- -ق- -ائصس أام -ر
ال - -وا‹ ب - -إا‚از ب- -اق- -ي اأ’شس- -غ- -ال
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تهيئة والربط بشسبكة
الغاز على عاتق ميزانية الو’ية،
فضس  Ó-ع-ن م-ن-ح رخصس-ة ال-ت-ج-زئ-ة
)- Un (e) Commerciale(e
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -إاع -ان -ات ال-ت-ج-م-ع-ات
- Un Technicien Qualifié
السس- -ك- -ن- -ي- -ة ال- -هشس -ة () FONAL
وبضس- - -رورة –سس- - -يسس اŸواط - -نÚ
d’Ascenseur/Diplome
وإالزامهم باحÎام ﬂطط التهيئة
Professionel Technique
اÿاصس ب -ك-ل Œم-ع ،م-ك-ل-ف-ا ب-ه-ذا
Veuillez envoyer CV
اŸل- -ف رئ -يسس ال -دائ -رة وك  Ó-م -ن
مديري السسكن والتعم ÒوأامÓك
avec photo a l’adresse
الدولة واÙافظة العقارية وذلك
mail: glm1@live.com
من أاجل تفادي أاي تعقيدات قد
ou appeler au
يواجهها اŸواطن.
من جهة أاخرى ،تبعا لتوصسيات
0555 04 44 47
ال -وا‹ «ك -م-ال ع-ب-اسس» ب-خصس-وصس
Adresse
ملف السسكن واÿاصس بالشساليهات،
Cité des Travailleurs
ت -ق -رر إانشس-اء خÓ-ي-ا م-ت-اب-ع-ة ع-ل-ى
مسستوى كل دوائر الو’ية والشسروع
communal lot 14 n° 21
‘ م -ن -ح م -ق-ررات ا’سس-ت-ف-ادة م-ن
DAR
EL BEIDA ALGER
إاع-ان-ات السس-ك-ن اŸوج-ه-ة ل-لقضساء
ع -ل -ى ال-ب-ن-اء ا÷اه-ز أاو م-ا ي-ع-رف
إلششعب ٢٠١٧/٠٣/١٨
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RECRUTE

بالشساليهات وعددها بالو’ية يبلغ حوا‹ 55٠٠
وحدة حسسب ا’حصسائيات.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،ت-ع-رف مشس-اري-ع ب-رن-ام-ج
عدل  ٠٢بقسسنطينة وتÒة مرضسية بحصسة 6
آا’ف وحدة Ãنطقة الرتبة بديدوشس مراد
وحصسة  ١5٠٢بالتوسسعة الغربية علي منجلي،
وأان عملية اإ’سسكان سستكون بعد إا“ام أاشسغال
ال -ت -ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة وإا‚از ﬂت-ل-ف اŸراف-ق
ال-ع-م-وم-ي-ة الÓ-زم-ة ل-ت-ت-م ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ ظروف
مناسسبة.
أاما فيما يخصس عدل الرتبة ببلدية ديدوشس
م -راد ف -إان -ه سس -ي-ت-م إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ﬂط-ط
تهيئة هذا القطب ا◊ضسري ا÷ديد مع إانشساء
مركز له وفق ما يسسمح به ﬂطط الكتلة مع
تغي Òمواقع بعضس اŸرافق العمومية خاصسة
م -ن -ه -ا اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي-ة وم-راسس-ل-ة وزارة
السسكن واŸديرية العامة لوكالة إا‚از السسكن
وت- -ط- -وي- -ره «ع- -دل» م- -ن أاج- -ل إاسس- -ن -اد إا‚از
اŸرافق العمومية والتهيئة اÿارجية لذات
اŸؤوسسسسة الصسينية اŸكلفة بإا‚از السسكنات،
على أان يتم الفصسل ‘ هذا اŸلف خÓل ٢٠
يوما Ãا ‘ ذلك تسسجيل ﬂتلف اŸنشسآات
ا÷وارية.
علما وأان عدد اŸنشسآات الÎبوية اÈŸمج
إا‚ازها بالرتبة حسسب اıطط اŸعتمد هي
 ١6مؤوسسسسة تربوية منها  ٩مدارسس ابتدائية٤ ،
م -ت -وسس-ط-ات و  ٠٣ث-ان-وي-ات ،وخÓ-ل زي-ارت-ه
Ÿشسروع إا‚از  ١5٠٠سسكن اجتماعي إايجاري
Ãنطقة بكÒة العليا ببلدية حامة بوزيان ،أاكد
الوا‹ أان السسكنات سستكون جاهزة شسهر أاوت
ال-داخ-ل ل-ت-وزع ع-ل-ى مسس-ت-ح-ق-ي-ه-ا م-ن ط-ال-بي
السس -ك -ن ا’ج -ت -م -اع-ي و ك-ذا ق-اط-ن-ي ال-ب-ي-وت
الهشسة حيث بلغت نسسبة تقدم اأ’شسغال ٨6
ب- -اŸائ- -ة ،وق -د ” إاسس -ن -اد أاشس -غ -ال ال -ت -ه -ي -ئ -ة
اÿارجية لديوان الÎقية والتسسي Òالعقاري
على أان تنطلق اأ’شسغال قريبا ،كما تقرر إانشساء
مدخل جديد للحي وربطه بطريق أاسساسسي
كبديل للطريق ا◊ا‹ الواقع ضسمن منطقة
صسعبة.

١٧٢٨٧

اŸدي ـريـ ـ ـة الولئي ـ ـ ـ ـة ألمـ ـ ـ ـن وه ـ ـران –تفـل
بالي ـوم الوطني لذوي الحتيـ ـ ـاجات اÿاصشة
لم -ن
ن- -ظ- -مت إŸدي- -ري- -ة إل- -ولئ- -ي -ة أ
وه - - - - - - - - - -رإن ،أإول أإمسس إÿم - - - - - - - - - -يسس،
ح - -ف  Ó- -ت - -ك - -رÁي - -ا ع - -ل - -ى شش - -رف ذوي
إلحتياجات إÿاصشةÃ ،ناسشبة يومهم
إل-وط-ن-ي ،وسش-ط أإج-وإء ب-ه-ي-ج-ة ،مفعمة
لنسشانية وإلقيم إŸثلى.
Ãششاعر إ إ
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وذلك بعد أان قررت السسلطات الو’ئية إاعادة
ت -ه-ي-ئ-ة وت-أاه-ي-ل «ال-ت-ل-ي-ف-ريك» ،اŸت-وق-ف ع-ن
النشساط منذ ما يقارب العام.Ú
Œدر اإ’شسارة إا ¤أان وسسيلة التنقل هذه
هي ذات طابع سسياحي متكونة من  6٢عربة
ه -وائ -ي -ة ل -ن -ق-ل اŸسس-اف-ري-ن ،ع-ل-ى مسس-اف-ة ٤
كيلومÎات Ÿدة  ١5دقيقة فقط ب Úبلديتي
عنابة وسسط ـ سسرايدي قبالة أاعا‹ الو’ية،
حيث سسيكون اŸصسعد متاحا ’سستخدامه من
اأ’حد إا ¤اÿميسس ب Úالسساعة  ٠٧صسباحا و
 ٠6مسس -اء ،وي -وم -ي ا÷م -ع -ة والسس-بت م-ن ٠٨
صسباحا إا ٠6 ¤مسساء ،مع العلم أانه يسساهم ‘
نقل أاك Ìمن  ٢٠٠٠مواطن.
وزير النقل واأ’شسغال العمومية ،وبعد جولة
ع Èالتليفريك ،قام بزيارة أاحد أاهم اŸشساريع
ال -ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ب-ل-دي-ة سس-راي-دي ،وه-و مشس-روع
اŸرك-ز ا÷ه-وي ل-لÎب-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة وال-ري-اضسية
«كرابسس».

العدد
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ا◊فل الذي ” تنظيمه بنزل الشسرطة أابو
بكر بلقايد ،شسهد حضسور إاطارات اأ’من على
اخ-تÓ-ف رت-ب-ه-م ،و‡ث-ل-ي اأ’سس-رة اإ’عÓ-م-ية
تتقدمهم «الشسعب» ،كشسريك أاسساسسي ‘ دعم
ومرافقة جهود هذا ا÷هاز الشسرطي الذي
Óمن
اسستطاع –ت قيادة اŸديرية العامة ل أ
الوطني أان يفرضس نفسسه ‘ ›ا’ت متعّددة
باعتماده التخطيط ا’سسÎاتيجي الذي يرتكز
ع- - - -ل- - - -ى إاشس - - -راك اŸواط - - -ن Ãخ - - -ت - - -ل - - -ف
ف - -ئ- -ات- -ه واÛت- -م- -ع Ãخ- -ت- -ل- -ف شس- -رائ- -ح- -ه
ضسمن اŸعادلة اأ’منية.
أاّك- -د ه- -ذا م- -راقب الشس- -رط- -ة رئ -يسس أام -ن
الو’ية نواصسري صسالح قائ« Óهذه اŸبادرة
ا◊ميدة التي كرسستها مصسالح الشسرطة ،ما
هي إا’ دليل آاخر على مدى سسعي الشسرطة
ا÷زائرية قيادة وأاعوانا اإ ¤التجسسيد الدائم
Ÿبدأا ا÷وارية ‘ عمق اÛتمع ا÷زائري،
ب- -ه- -دف ا’رت- -ق -اء ال -دائ -م ب -اأ’م -ن ال -وط -ن -ي
واÙاف -ظ -ة اŸسس-ت-م-رة وا◊ث-ي-ث-ة ع-ل-ى أام-ن
اŸواطن و‡تلكاته ‘ إاطار تنفيذ واحÎام

ال- - -ق- - -وان Úالسس - -اري - -ة Ãشس - -ارك - -ة اŸواط - -ن
وا’سستماع ’نشسغا’ته ،مع تقد Ëله يد العون
واŸسس- -اع- -دة الÓ- -زم- -ة إ’شس -راك -ه ال -دائ -م ‘
اŸع -ادل -ة اأ’م -ن -ي -ة ،ع -م  Ó-بشس -ع -ار الشس-رط-ة
اŸواطن أاسساسس اأ’من ،الشسرطة ما هي إا’
اأ’داة».
كما جّدد تعليماته الصسارمة Ÿصسا◊ه من
أاجل تقد Ëأاحسسن اÿدمات لهذه الفئة التي
تسس- -ت- -ح- -ق ا’ه- -ت -م -ام وال -رع -اي -ة ،مشسÒا إا¤
اإ’‚ازات اŸقدمة من قبل بعضس اŸنتمÚ
إال -ي -ه -ا م -ن ال -ذي -ن اسس -ت -ط -اع -وا أان ي-ف-رضس-وا
وج-وده-م ب-ق-درات-ه-م وك-ف-اءات-ه-م بغضس النظر
ع -ن ط -ب -ي -ع -ة إاع -اق -ت -ه-م م-كسس-ري-ن ب-ذلك ك-ل
ا◊واجز.
وق - -د نّشس- -ط ه- -ذا ا◊ف- -ل رئ- -يسس خ- -ل- -ي- -ة
ا’تصسال والعÓقات العامةﬁ ،افظ الشسرطة
رح -م -ا Êع -ب -د ال -رح-م-ان ال-ذي ف-ت-ح اÛال
واسس -ع -ا ل-ك-ل اŸك-رم Úال-ل-ذي-ن ت-داول-وا ع-ل-ى
اŸيكرفون بكل فرح وسسط عائÓتهم.
وع -ل-ى ال-ه-امشس ح-ظ-يت صس-ح-ف-ي-ة ج-ري-دة
ال -وصس -ل «أام -ي -ن -ة ق-روج» ال-ت-ي اسس-ت-ط-اعت أان
ت-كسس-ر ب-ك-ل ث-ب-اث وع-زÁة ’م-ت-ن-اه-ي-ة وق-وية
حاجز اإ’عاقة بتكر Ëخاصس من قبل رئيسس
اأ’م -ن ج -راء مسس -اه -ت -م -ه-ا ‘ ت-ق-د Ëرسس-ال-ة
إاعÓمية نبيلة وهادفة ،رغم الصسعاب ،وهذا
إا ¤ج - - - -انب  5٠م -ع -اق -ا م -ن أاب-ن-اء الشس-رط-ة
اŸوظ-ف ÚواŸت-ق-اع-دي-ن وك-ذا أاب-ن-اء ضس-ح-ايا
اŸأاسساة الوطنية.

توأإمة ب Úمسشتششفى إلقبة وإ÷لفة:

إاجراء  155عملية جراحية وأازيد من  1000فحصص
أإث- -م -رت ع -م -ل -ي -ة إل -ت -وأإم -ة ب ÚإŸسش -تشش -ف -ى
إ÷ام -ع -ي «بشش Òم -ن -ت -وري» ب -ال -ق -ب -ة ب-ا÷زإئ-ر
لسش-تشش-ف-ائية «ﬁاد عبد
إل-ع-اصش-م-ة وإŸؤوسشسش-ة إ إ
إلقادر» بولية إ÷لفة عن إجرإء  ١55عملية
ج- - -رإح - -ي - -ة وأإزي - -د م - -ن  ١٠٠٠ف- -حصس ط -ب -ي
متخصشصس حسشبما علم أإمسس إ÷معة من رئيسس
إل -ط -اق -م إل -ط-ب-ي إلÈوف-يسش-ور ي-اع-يشس ع-اشش-ور
توفيق.
وم -ن ب Úال -ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ي أا‚زت ‘ إاط -ار ه -ذه
ال -ت -وأام -ة ال -ت -ي دامت أاسس -ب -وع -ا ك -ام  - Ó-ي-وضس-ح ذات
اıتصس ‘ ال -ت -خ -ذي -ر واإ’ن -ع -اشس Ãسس-تشس-ف-ى ال-ق-ب-ة
ا÷ام- -ع -ي  ١٠ -ع-م-ل-ي-ات م-ع-ق-دة ال-ت-ي ك-ان يسستحيل
إاجراؤوها Ãسستشسفى ا÷لفة نظرا لصسعوبتها ’سسيما ‘
التخذير واإ’نعاشس.
كما “كن الفريق الطبي Ÿسستشسفى بشس Òمنتوري
ب -ال -ق-ب-ة اŸت-ك-ون م-ن  ٣٨ط-ب-ي-ب-ا أاخصس-ائ-ي-ا م-ن ب-ينهم
أاسساتذة إاسستشسفائي ‘ Úعدد من التخصسصسات الطبية
من اختصسار الزمن والتقليل من تكلفة ا’سستشسفاء التي
تضس -م -ن -ه -ا ال -دول -ة وذلك ب -فضس -ل إاج -راءه ل-ف-ح-وصس-ات
وعمليات جراحية Ÿرضسى كانوا ينتظرون طوال سسنتÚ
وحالة معقدة أاخرى تعدت معاناتها مع اŸرضس خمسس
سسنوات وفقا Ÿسسؤوو‹ الطاقم الطبي.
وأاضساف الÈوفيسسور ياعيشس أان التجربة التي سسبق
وأان عاشسها الفريق الطبي بهذه الو’ية شسهر نوفمÈ
الفارط ‘ إاطار توأامة ‡اثلة جعلت ظروف العمل
أاك« Ìأاريحية» بحيث « ⁄تتعد مراحل الفحصس وإاجراء
التحاليل للمريضس ووضسعه ‘ قاعة العمليات كلها ٢٤
سساعة ‡ا أاسسهم وبشسكل كب ‘ Òتقد Ëأاك Èقدر من
اÿدمات الطبية النوعية التي كان لها اأ’ثر اŸباشسر
‘ تخفيف اŸعاناة عن اŸرضسى».
ومن ب Úما ” الوقوف عليه ‘ هذه التوأامة -
يضسيف الÈوفيسسور ياعيشس  -هو «الدعوة اŸلحة من

أاجل توزيع مهام ونشساط الطاقم الطبي لتشسمل ‘
اأ’فق ﬂتلف مسستشسفيات دوائر الو’ية حتى يعمم
هذا الفعل التضسامني ويعطي نتائج أاك.»Ì
من جانبه أاكد اŸدير العام Ÿسستشسفى القبة عبد
القادر غويلة بأان عملية «التوأامة مع مسستشسفى ﬁاد
عبد القادر التي تندرج ‘ إاطار إاسسÎاتيجية وزارة
الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات أاسسهمت بشسكل
كب ‘ Òتقد Ëخدمات صسحية نوعية للمواطن وهو ما
ي -ول -ي -ه أاه -م-ي-ة وزي-ر ال-ق-ط-اع ال-ذي ي-ت-اب-ع ب-دوره ه-ذه
اŸبادرات خطوة بخطوة Ÿا أاثبتته من ‚اعة ‘
اŸيدان».
وذكر نائب مدير مسستشسفى القبة اŸكلف باإ’عÓم
ﬂازمي بأان عملية التوأامة ’ تقتصسر على مسستشسفى
ا÷لفة لوحده حيث برمج ‘ اأ’فق القريب عملية
‡اثلة بعمق الصسحراء ا÷زائرية برقان بو’ية أادرار.
ومن جهته أاثنى مدير الصسحة بالو’ية عبد الكرË
بية ‘ تصسريح لـ(وأاج) على هامشس يوم تكويني طبي
ختاما لعملية التوأامة على هذه اŸبادرة قائ Óبأانها
«سساهمت ‘ تقد Ëللمواطن ا÷لفاوي خدمة صسحية
ن -وع -ي -ة ك -م -ا شس -ك -لت ف -رصس-ة أ’ط-ب-اء ال-و’ي-ة ل-ت-ع-زي-ز
خÈاتهم ومهاراتهم وهو ما ترجمه النقاشس اŸوسسع ‘
أاشسغال تظاهرة اليوم التكويني اÿتامي».
وأاشساد مقرا Êعبد العزيز مدير مركب اأ’م والطفل
«ك -اك -ي ﬁم -د» ب -و’ي -ة ا÷ل -ف -ة ب -نشس -اط ه-ذه ال-ت-وأام-ة
وا÷هود اŸبذولة من طرف الطاقم الطبي Ÿسستشسفى
القبة الذي “كن من إاجراء أازيد من  ٣٠٠فحصس طبي
متخصسصس ‘ أامراضس النسساء و ٣٨عملية جراحية .كما
أاجرى نحو  ١5عملية و’دة طبيعية بدون أا.⁄
يذكر أان نشساط الفريق الطبي ضسمن هذه التوأامة
شس -م -ل ع -دة ت -خصسصس -ات ط-ب-ي-ة م-ن-ه-ا أام-راضس ال-نسس-اء
وال- -ت -ول -ي -د وطب اأ’ن -ف واأ’ذن وا◊ن -ج -رة وك -ذا طب
اأ’طفال وا÷راحة العامة.

بسشبب أإششغال إلصشيانة

انقطاع التزويد باŸاء الششروب ‘ بلديات العاصشمة غدا األحد
أإع - -ل - -نت شش - -رك- -ة إŸي- -اه و إل- -ت- -ط- -هÒ
للجزإئر إلعاصشمة (سشيال) إمسس ‘ بيان
ل-ه-ا أإن ع-م-ل-ي-ة إل-ت-زوي-د ب-اŸاء إلشش-روب
سشتعرف إنقطاعا ‘ إلعديد من بلديات
لح- -د م- -ن
إ÷زإئ - -ر إل - -ع - -اصش- -م- -ة غ- -د إ أ
إلسش- -اع- -ة  ٠١:٠٠صش- -ب- -اح- -ا إ ¤غ -اي -ة
إلسشاعة  ٢٠:٠٠بسشبب أإششغال إلصشيانة.
حسسب سس- -ي- -ال سس -ي -مسس ه -ذا ا’ضس -ط -راب
بلديات الشسراڤة ودا‹ إابراهيم وبني مسسوسس
وبوزريعة وبئر خادم وجسسر قسسنطينة (منطقة
ع ÚاŸا◊ة) بن عكنون (الطريق الوطني )٣6
وب -ول -وغ( Úال -زغ -ارة) ورايسس ح -م -ي -دو (ح-ي
سسيدي الكب.)Ò
وأاوضسح البيان انه بهدف ضسمان اسستقرار
واسستمرارية اÿدمة خÓل فصسل الصسيف ‘
ب -ل -دي-ات غ-رب ال-ع-اصس-م-ة سس-ت-ب-اشس-ر م-ؤوسسسس-ة
سس - -ي - -ال أاشس - -غ - -ال صس - -ي - -ان - -ة ك - -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة و
إال -كÎوم -ي -ك-ان-ي-ك-ي-ة ع-ل-ى اأن-ظ-م-ة إان-ت-اج اŸاء
الصسالح للشسرب ونقله.
و أاضس -افت «سس -ي -ال» أان أاشس -غ -ال «الصس -ي -ان-ة
ال-وق-ائ-ي-ة» ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ق-اط-ع-ات ق-اريدي

«سس -ت -ن -ط -ل -ق ي -وم اأ’ح -د م -ن السس -اع-ة ٠١:٠٠
صسباحا وتنتهي على السساعة .»٢٠:٠٠
وأاكد ذات اŸصسدر أان عملية إاعادة الضسغط
بالنظام الذي يزود هذه البلديات واŸتمثلة
‘ اŸلء التدريجي لقناة نقل اŸاء اŸزود
Ùط -ات الضس -خ ب -ال -رسس -ت -م -ي -ة وع-ل-ي رم-ل-ي
الواقعة ببلدية بوزريعة سستتم «يوم اأ’حد من
السساعة  ٢٠:٠٠إا ¤غاية ا’ثن Úعلى السساعة
.»٨:٠٠
وسسيتم ملء ›موع وحدات تخزين اŸاء
الذي يسسمح باسستئناف عملية التوزيع «خÓل
يوم ا’ثن.»Ú
وب -اسس -ت -ث -ن -اء ب -ل -دي -ات ب -ئ -ر خ -ادم وجسس -ر
قسسنطينة (منطقة ع ÚاŸا◊ة) التي يسستأانف
التزويد بها بشسكل عادي خÓل يوم ا’ثنÚ
سسيتم إاعادة التوزيع بالنسسبة للبلديات اأ’خرى
«تدريجيا خÓل ليلة ا’ثن Úلتسستكمل العملية
نهائيا خÓل يوم الثÓثاء».
وأاك -دت م -ؤوسسسس-ة «سس-ي-ال» أان-ه-ا ج-ن-دت ‘
ه- -ذا الصس- -دد ال -وسس -ائ -ل الضس -روري -ة لضس -م -ان
احÎام آاجال التدخل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓصصة ا’نتصصارات
جاء التاسسع عشسر من مارسس بعد ›ابهة
مريرة ،ومÓحم دامية وجحافل جرارة من
الشسهداء واÛاهدين تعاهدوا على –رير
ا÷زائ-ر؛ وَصسs-مُ-م-وا ع-ل-ى ان-ت-زاع سس-ي-ادتها،
لل- -ة ال -عسس -ك -ري -ة السس -ت -دم -اري -ة
و–tدوا ا آ
لط-لسس-ي ،وم-ا
اŸدع -وم-ة ب-ق-وات ا◊ل-ف ا أ
لخ Òم-ن ت-رسس-ان-ة ضس-خ-م-ة
Áت -ل -ك-ه ه-ذا ا أ
وم -ت -ن -وع -ة Ãخ-ت-ل-ف أاسس-ل-ح-ة ال-ف-تك ال-ت-ي
باسستطاعتها قهر أاية قوة ،وليسس Ûابهة
الثوار ا÷زائري Úفحسسب .وكانت عزÁة
اÛاه -دي -ن أاَشس t-د َب -أاْسًس-ا م-ن م-ك-ر ف-رنسس-ا
الظاŸة وتشسبثها بالبقاء ‘ ا÷زائر؛ و⁄
لطلسسي نفعا أامام
جدَِها قوات ا◊لف ا أ
ُت ْ
إارادة ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ال -ذي ع -رف ك-ي-ف
ي -ق -اوم ك -اف-ة خ-ط-ط-ه-ا ،وُيَ-سسu-فُ-ه أاحÓ-م-ه-ا
وي-ت-ح-دى اسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا ويجعل تطلعاتها
تتبخر ‘ كل اŸنعرجات واŸواقع.
كان التاسسع عشسر مارسس خÓصسة ÷ماع
الن -تصس-ارات السس-ي-اسس-ي-ة وال-عسس-ك-ري-ة ال-ت-ي
َأاَداَرَه -ا Ãسس -ؤوول -ي-ة واق-ت-دار ق-ادة وزع-م-اء
جيشس وجبهة التحرير الوطنيÚ؛ ِلُيَقuدُموا
لغ- -ر ه- -دي -ة ل -لشس -عب
ث- -م- -ار ذلك ال- -ي- -وم ا أ
ا÷زائري الذي –مل اŸعاناة ‘ كل وقت
وحÚ؛ ووقف إا ¤جانب مؤوسسسسات ثورته
الصس- -ام- -دة ال- -ت- -ي ظ- -لت ب- -اŸرصس- -اد ل -ك -ل
م -ن -اورات ودن -اءات ال-ع-دو ال-ذي اسس-ت-ي-ق-ظ
ع -ل -ى اسس-ت-ن-زاف ق-درات-ه ،ووج-د ن-فسس-ه ‘
وحل عدوانه ومظاŸه ،وراح يبحث عن
ﬂرج أاخ- - -ط - -أا ‘ ت - -ق - -دي - -ر حسس - -اب - -ات - -ه
الصسحيحة.
كان التاسسع عشسر مارسس وما حمله للشسعب
م -ن ب -ه -ج -ة ع-ارم-ة وان-تصس-ارات ف-ارق-ة ‘
تاريخ مÓحمنا وبطولتنا ،التي كانت ثمنا
ل -ذلك الن -تصس -ار ال -ذي ح -ق -ق -ت -ه ا÷زائ -ر
اÛاه- -دة ب- -اسسÎج- -اع سس- -ي- -ادت- -ه -ا ال -ت -ي
ان -ت-زع-ت-ه-ا ان-ت-زاع-ا ِبَ-حu-د السسÓ-ح ،ه-و ي-وم
ال- -نصس- -ر اŸب ،Úوه- -و ال- -ي -وم ال -ف -اصس -ل ‘
مسسارات الثورة ومنعرجاتها  ..وكان التاسسع
عشسر مارسس Ãا Áثله من وقع وحدث ،هو
اليوم الذي قال فيه ا◊ق كلمته ليندحر
على إاثرها ـ إا ¤غ Òرجعة ـ منطق العجرفة
والتسسلط.
 ⁄يكن التاسسع عشسر مارسس ـ َأاَبًدا ـ كما
لسستدمار صسفقة َأاْو
يزعم زعانف ومطايا ا إ
( تفاهمات ) َأاْو َتَكtرًما من العجوز ديغول
الذي اسستنفذ كل جهده ،بعد أان بذل كل
َمْ- -كِ- -رِه وخ- -داع- -ه ل- -ل -قضس -اء ع -ل -ى ال -ث -ورة
ا÷زائرية ،وإانهائها لصسا◊ه بعد أان درسس
كل اÿيارات لÓحتفاظ بسسراب ( ا÷زائر

الفرنسسية ) !!! و ⁄تسسعفه كل الرهانات
لسس -ت -ق -ط -اب أابسس -ط ا◊ل -ول ل -ط -روح-ات-ه
Óبقاء على حلمه اÿاسسر
الزائفة ل إ
( الفردوسس اŸفقود ) !!! الذي راح يتهاوى
أامام ضسربات الثورة التحريرية اŸظفرة،
التي أاجÈت العدو الغاشسم على العÎاف
ب -إارادة اÛاه -دي -ن ال -ب -واسس -ل وال -تسس -ل -ي-م
بشس -رع-ي-ة وع-دال-ة قضس-ي-ت-ه-م وا÷ل-وسس إا¤
ط -اول -ة اŸف -اوضس-ات م-رغً-م-ا ،وأاَْذَعَ-نْ-ت ‘
نهاية اŸطاف فرنسسا السسياسسية ـ من أاجل
إانقاذ ما تبقى من قوة فرنسسا العسسكرية ـ
ل -ل -ق -ب -ول Ãب -دأا اŸف -اوضس -ات ال -ت -ي ك -انت
عسسÒة ،وع- - -رفت ال - -ك - -ث Òم - -ن الشس - -روط
اÛحفة حول قضسية الصسحراء ،وهو ما ⁄
يقبل به الوفد ا÷زائري الذي أابلى البÓء
ا◊سس -ن ب -اسس -ت -مسس -اك -ه ب -ال -وح-دة الÎاب-ي-ة
وجعلها أاولوية ل تسسمو إاليها بقية اŸلفات
اŸط -روح -ة ع -ل -ى ط-اول-ة ال-ت-ف-اوضس .وق-د
لسستدمارية ـ مرة أاخرى ـ
حاولت فرنسسا ا إ
أان تتفاوضس على الوليات الشسمالية الثÓثة
عشسرة وتسستثني الصسحراء ÈÃرات واهية
ت-ت-ن-اف-ى م-ع م-ب-دأا ال-ت-ف-اوضس اŸت-فق عليه،
والذي يشسمل كامل حدود ترابنا الوطني.
باءت كل رغبات الدولة الفرنسسية بالفشسل
أام -ام اسس -ت -مسس-اك ال-وف-د ا÷زائ-ري ب-ح-ق-ه
اŸشسروع ‘ سسيادته على الصسحراء .بعد
سسلسسلة من اللقاءات التي صساحبها التعÌ
وشس-اب-ت-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-وائ-ق واّŸطبات،
اسس- -ت- -ط- -اع ال- -وف- -د ا÷زائ -ري ب -ت -ج -رب -ت -ه
ال -دب -ل -وم -اسس -ي -ة ال -رائ -دة أان ي -حسس-م م-ل-ف
الصس- -ح- -راء لصس- -ا◊ه ،وج- -ع- -ل -ه غ Òق -اب -ل
لنه قضسية مصسÒية ل تقل أاهمية
للجدل ،أ
ع -ن قضس -ي -ة ا÷زائ -ر ب -رم -ت -ه -ا؛ ول Áك -ن
للمفاوضسات اŸشسÎكة أان تتقدم أاو تخرج
من نفقها اŸسسدود ،إال باعÎاف الدولة
الفرنسسية بجزائرية الصسحراء أاول .
 ⁄يكن ديغول جاvدا ‘ كل تصسريحاته
وأاباطيله التي سسبق له تسسويقها حول تقرير
اŸصس ‘ Òالسس- -ادسس عشس- -ر م- -ن سس -ب -ت -مÈ
 ، 1959وظل يراهن على ترسسيخ أاكذوبة
(ا÷زائر فرنسسية) التي كانت Ãثابة عمود
اÿيمة بالنسسبة لسسياسسته العنصسرية Œاه
لب-دي ‘ إاط-ار
ا÷زائ -ري Úومسس-ت-ق-ب-ل-ه-م ا أ
الواقع الكولونيا‹ اŸرير .من منطلق هذا
السسياق اŸناور وضسع جملة من الطروحات
ال -ت -ع -ج-ي-زي-ة ال-ت-ي ل ت-عÎف ب-ح-ق الشس-عب
ا÷زائري ول بثورته ،ومن تلك الطروحات
الفاضسحة التي أاراد ديغول تنفيذها بخبث
وم- -ك- -ر ف- -ك -رة ال -ت -ع -ايشس ب Úالشس -عب غÒ
اŸتجانسس ـ من منظوره ـ ؛ وملخصس فكرته
تدعو إا ¤تفتيت الشسعب ا÷زائري ،وتهدف

إا ¤زرع النزعة ا÷هوية اŸقيتة ب Úأاهله
وصِس ِÓ-ت رح -م -ه ،وك -ان ال -ب -دي-ل ال-دي-غ-و‹
لشسكال ـ الذي يقتصسر
الشساذ ◊ل ذلك ا إ
عليه وحده دون سسواه ـ هو ا◊كم الذاتي
ال-ذي ي-ت-ن-اسسب م-ع ك-ل ف-ئ-ة ع-رق-ي-ة ق-ائ-مة
بذاتها ويوجز ذلك بقولهŒ ... (( :د هذه
اÛموعات اıتلفة الفرنسسية والعربية
والقبائلية واŸيزابية إالخ  ...تتعايشس ‘
هذا البلد ضسمانات تتعلق بحياتها اÿاصسة
وإاطاًرا للتعاون فيما بينها !!! )) ...
لضسافة إا ¤ذلك فإان تعنت ديغول ⁄
با إ
يتوقف عند مناورة ا◊كم الذاتي ،بل راح
يبحث عن ( الشسركاء السسياسسي !!! ) Úمن
ﬂت - -ل - -ف ا◊سس- -اسس- -ي- -ات الشس- -اذة وب- -عضس
لط-ي-اف ال-ف-اسس-دة وال-تنظيمات السسياسسية
اأ
اŸتواطئة التي ل تربطها صسلة بالثورة ،و⁄
–ل ن -فسس -ه -ا و ⁄تسس-ت-جب ل-ب-ي-ان ن-وف-مÈ؛
وأاراد عجوز فرنسسا اŸاكر إاقحام هؤولء
اÿونة والسسلبي ‘ ÚاŸرافعة والتفاوضس
ب-اسس-م الشس-عب ا÷زائ-ري ت-ه-م-يًشس-ا وإاب-ع-اًدا
لريادة وقيادة جبهة التحرير الوطني !!!
وكان ديغول يرمي من وراء تلك اŸؤوامرة
لن- -ف- -راد ب -خÒات الصس -ح -راء وم -ا ‘
إا ¤ا إ
باطنها من ثروات وِرَكاٍز وغاز ،وفصسلها
لم وŒزئة ا÷زائر وضسرب
عن الوطن ا أ
وحدتها الÎابية ‘ الصسميم .
يبدو أان ديغول فاته أان للشسعب ا÷زائري
قيادة وطنية مسسؤوولة هي ( جبهة التحرير
الوطني) اŸمثل الشسرعي والوحيد للشسعب
ا÷زائ - -ري ،ت- -راه- -ن ه- -ي األخ- -رى ع- -ل- -ى
مصسا◊ه ومصسايره؛ وأان لها من اŸؤوسسسسات
الثورية ومن اÈÿة العسسكرية ‘ ميادين
اÛابهة والقتال ومن الوسسائل اÿاصسة
والتجربة النوعية ‘ اÛال الدبلوماسسي
ما يجعلها بحق ‘ مسستوى آامال وطموحات
وتطلعات الشسعب ا÷زائري اŸكافح .

تÓعبات وأاقوال مفخّخة

ال- -ن- -اظ- -ر ‘ ت Ó-ع -ب -ات دي -غ -ول واأق -وال -ه
خخة التي ت ّصسب ‘ صسالح اÙافظة
اŸف ّ
على اŸشسروع الكولونيا‹ ،يعلم اأنه هو
الذي نسسف التصسالت الأو ¤التي جرت
‘ (مولن ( ) Melunما ب 25 Úـ / 29
 ،1960 / 06لأن- -ه ك- -ان ل ي -ري -ده -ا م -ن
جَرَها بتلغيماته اŸبيتة
الأسساسس ،ولذا َف s
ب- -اخ- -تÓ- -ق اأوه- -ام ( ا◊ك- -م ال- -ذات -ي) و(
التجزئة العرقية) و ( فصسل الصسحراء )
وغÒها من اŸكائد والأفكار التي ظلت
تضسرب على حديد بارد .ولول مضسايقات
الأوروب- -ي ÚاŸن- -اوئ- -ة لسس- -ي -اسس -ت -ه و“رد

ا÷Ôالت اŸوؤي- -دي- -ن ل- -ه- -م وق- -ي- -ام- -ه- -م
ب -الن -قÓ-ب ال-ذي ج-اء لح-ق-ا ،وضس-رب-ات
الثورة ا÷زائرية اŸتواصسلة بثبات و‚اح
م-تصس-اع-د َهs-دَد وج-ود ال-دول-ة ال-ف-رنسسية،
وقد اأضسعفها اقتصساديا وعسسكريا ،وَمsرَغ
اأن -ف -ه -ا ‘ ت-راب ال-ه-زائ-م اŸت-وال-ي-ةَ ،بْ-لَ-ه
مظاهرات  11ديسسم 1960 Èالشسعبية التي
ع -مت ال -ع -دي -د م -ن اŸدن وت -زام -نت م-ع
زيارة ديغول للجزائر من  08اإ12 / 13 ¤
 1960 /؛ وشسمل برنامج زيارته ـ التي
اسس - -ت - -ق- -ب- -لت Ãظ- -اه- -رات ع- -ارم- -ة م- -ن
ا÷زائري Úوالأوروبي Úعلى حد سسواء ـ
متابعة مشسروع الإسستفتاء الشسعبي اŸتعلق
بتقرير مصس Òالشسعب ا÷زائري ،واŸقرر
تنظيمه ‘ نهاية الأسسبوع الأول من شسهر
جانفي  ( 1961داخل فرنسسا يوم 01 / 08
 1961 /؛ و‘ ا÷زائر ما ب 06 Úو / 08
 .) 1961 / 01كل ذلك جعل ديغول اأمام
الأم- -ر ال- -واق- -ع ،واأرغ -م -ه ع -ل -ى اخ -ت -ي -ار
اسس-ت-ئ-ن-اف ال-ت-ف-اوضس م-ع ج-ب-ه-ة ال-ت-حرير
ال -وط -ن -ي ال -ت-ي ك-ان ل ي-عÎف ب-ه-ا ،وك-ان
يريد اسستبدالها بـ  ( :الشسركاء السسياسسيÚ
) !!! ال -ذي -ن ل صِس َ-ل َ-ة ت -رب -ط -ه -م ب-ال-واق-ع
ا÷زائري ول Ãسسار الكفاح اŸسسلح.
بعد “هيد واتصسالت اأدارها وسسطاء بÚ
ا÷انب ا÷زائ - -ري وا÷انب ال- -ف- -رنسس- -ي
اسس- -ت- -ئ- -ن -فت اŸف -اوضس -ات ب Úا◊ك -وم -ة
ا÷زائ-ري-ة اŸوؤق-ت-ة وا◊ك-وم-ة ال-فرنسسية
‘ م - -دي - -ن - -ة ل - -وسسÒن ( ) Lucerne
السسويسسرية ،يوم  .1961 / 02 / 20كان
الوفد ا÷زائري يتاألف من الدبلوماسسي
ال- -ط- -يب ب- -و◊روف والأسس -ت -اذ اÙام -ي
اأح -م -د ب -وم -ن-ج-ل ،اأم-ا ال-وف-د ال-ف-رنسس-ي،
فكان موؤلفا من ( :جورج بومبيدو ـ
(  Georges Pompidouو ( برينو دو
لوسس ـ  ) Bruno de Leusseوشسارك
‘ هذا اللقاء الوسسيطان السسويسسريان
( اأوليفي لونق ـ  Long ( Olivierو
( جيان ريكو بوشسي ـ
 . )Jianrico Bucherوت- - - -واصس - - -لت
ال -ل -ق -اءات اإ ¤ي -وم 1961 / 03 / 15؛
وخÓل تلك اÙادثات التي دارت بÚ
ال- -وف- -دي- -ن ك- -ان ال- -ك- -ث Òم -ن ال -ت -ف -اوضس
واÓÿف وت- -ب -ادل وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر ،و”
نقاشس العديد من اŸلفات والطروحات
اıت -ل -ف -ة وم-راج-ع-ة الأف-ك-ار اŸت-ب-اي-ن-ة
ح- -ول قضس- -اي- -ا شس- -ت- -ى ت- -ت- -ع -ل -ق Ãسس -ائ -ل
جوهرية؛ واسستمسسك كل طرف ‘ نهاية
اŸطاف بقناعاته.
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اŸدية :م ــ أام Úعباسس

أاشسار ممثل الوالي الهيئة المتابعة بمباشسرة
عملية الربط بمختلف الشسبكات على غرار
الكهرباء ،تكثيف الجهود لتسسليم المنشسأاة قبل
نهاية شسهر أافريل من السسنة الجارية ،داعيا
إالى رفع وتيرة النجاز من منطلق أان مثل هذه
المشساريع الحيوية يعول عليها في التخفيف
من الضسغط على القطاع الجامعي.
ويتجلى اهتمام السسلطات المحلية في وضسع
نصسب عينيها الحاجيات المشسروعة للمواطن
بالقرى والأرياف تبعا للتوجهيات التي ما فتى
ال-وال-ي ي-ؤوك-ده-ا خÓ-ل ك-ل اج-ت-م-اع ل-ل-م-جلسص
التنفيذي ،حيث تفقد سسير أاشسغال مشساريع
تشسهدها بلديات دائرة أاولد عنتر ،من بينها
تلك المتعلقة بالتجهيزات العمومية وعديد
ال- -ق- -ط -اع -ات ع -ل -ى غ -رار السس -ك -ن ،الشس -ب -اب
والرياضسة ،التهيئة الحضسرية والربط بشسبكة
ال -م -ي -اه الصس-ال-ح-ة ل-لشس-رب وال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
الطبيعي.
وضسع األمين العام بإاقليم هذه الدائرة رفقة
وفد موسّسع حيز العمل عدة مشساريع تهدف
إال- -ى فك ال- -ع -زل -ة ع -ن ال -م -ن -اط -ق ال -ري -ف -ي -ة،
وال-تشس-ج-ي-ع ع-ل-ى السس-ت-ق-رار كتعبيد المسسالك
بمنطقة عبد القادر بن حمزة وذراع الطاقة
ببلدية بوغار وورشسة إانجاز الطريق المؤودي
إالى فرقة أاولد سسهيل ببلدية أاولد عنتر ،إالى
جانب تذكيره بأاهمية النطÓق في أاشسغال 30
سسكن مبرمجة في إاطار القضساء على السسكن
الهشص مع تهيئة المجمع الريفي من  44حصسة
ب -ال -ب Ó-ط -و ورب -ط خ-زان أاولد ع-ن-ت-ر بشس-ب-ك-ة
المياه الصسالحة للشسرب لفرقة سسبع رقود.
كما أاطلق مشسروع إانجاز خزان مائي بسسعة
 5000م 3ببلدية بن شسكاو بدائرة وزرة ،فضسÓ
على معاينته لسسكنات عمومية إايجارية لـ 70
وح-دة ب-ب-ل-دي-ة ال-ح-م-دان-ي-ة ب-م-ح-اذاة ال-طريق

الوطني رقم  ،01مع تفقده لحصسة  50مسسكن
موجهة للقضساء على السسكن الهشص والسستفادة
الجتماعية ببلدية تيزي المهدي ،و 870وحدة
سسكنية في مختلف الصسيغ ببلدية وزرة ،منها
م -ا ه -و م-خصسصص كسس-ك-ن-ات وظ-ي-ف-ي-ة ل-ف-ائ-دة
أاسساتذة الجامعة.
كما كانت لممثل الوالي في هذه الخرجات
المارطونية إاطÓلة على التجهيزات العمومية
المتعلّقة بفئة الشسباب ،ومشسروع إانجاز مسسبح
وم -ل -عب ب -ل -دي ب-أاولد هÓ-ل وت-ك-م-ل-ة م-ك-ت-ب-ة
ال -ب -ل -دي -ة ب -ب -ل -دي -ة ب -وغ -ار ،ح-يث شسّ-دد أاث-ن-اء
الشسروحات المقّدمة إاليه من الجهات المنجزة
ل -م -خ -ت -ل -ف ال -مشس -اري -ع ع-ل-ى اح-ت-رام اآلج-ال
والشسروط المحّددة في دفتر الشسروط كنوعية
الن-ج-از ن-ظ-را أله-م-ي-ت-ه-ا ف-ي ت-حقيق التنمية

ال -مسس -ت -دام -ة والج -ت -م-اع-ي-ة ل-م-واط-ن-ي ه-ذه
ال- -م- -ن- -اط- -ق ،م- -عu- -ل Ó- -ذلك ع- -ل -ى أاّن ال -دول -ة
الجزائرية قطعت أاشسواطا مهمة في سسياسستها
الجتماعية مقارنة مع دولة اإلقليم كالتزام
جاء مع فجر الثورة المظفرة.
طالب في هذا السسياق باحترام آاليات تنظيم
ورشسات األشسغال والمتابعة المسستمرة لمكاتب
الدراسسة الموكلة إاليها هذه المهّمة ،مع عقده
في ختام كّل زيارة لقاء مع مكّونات المجتمع
المدني من مختلف البلديات محل الزيارة،
ب -حضس -ور ك-ل م-ن رؤوسس-اء ال-م-ج-السص الشس-ع-ب-ي-ة
ال -ب -ل -دي -ة وال -م -ن -ت -خ -ب -ي -ن ،ح-يث ع-رضص أاه-م
المشساريع التنموية المحلية وتوابعها اإليجابية
ع -ل -ى الشس -أان الج-ت-م-اع-ي والق-تصس-ادي ال-ت-ي
تشسهدها البلديات محل الزيارة.

وحسسب خليه اإلعÓم بالولية ،فإانه
سسيتّم خÓل األيام القادمة إاعادة فتح
ق -اع -ة ال -ع Ó-ج ب-ف-رق-ة ع-ي-ن ال-ط-ي-ب-ة
بنفسص البلدية ،في انتظار ذلك سسيتم
إايفاد الفريق الطبي المتنقل مّرة كل
 15يوما إالى هذه الفرقة ألجل تقديم
الخدمات الصسحية للسسكان القاطنين
هناك ،كما يجدر التنبيه إالى أاّنه تّم

تحويل توقيت عمل المخبر بالعيادة
المتعّددة الخدمات بعزيز من نظام
ال -ع-م-ل ال-ع-ادي إال-ى ن-ظ-ام 24 / 24
سساعة طيلة أايام األسسبوع.
واسسنتادا لهذه الخلية ،فإاّنه بتشسغيل
ه -ذه ال -م -راف -ق الصس -ح -ي-ة ال-ج-واري-ة
ارتفع العدد اإلجمالي لقاعات العÓج
ال -ت -ي ت ّ-م إاع -ادة ف -ت -ح -ه-ا ف-ي اآلون-ة
األخ -ي -رة إال -ى ن -ح -و ث Ó-ث-ة وعشس-رون
( )23قاعة عÓج ،مّما سسيمّكن ذلك
م-ن ت-وسس-ي-ع ال-ت-غ-ط-ي-ة الصس-ح-ي-ة ع-ب-ر
ع -دي -د ال -م-ن-اط-ق م-ن إاق-ل-ي-م ال-ولي-ة
الحضسرية والريفية بعد إاجراء بعضص
ال- -ت -رم -ي -م -ات ع -ل -ي -ه -ا وت -وف -ي -ر ك -ل
اإلمكانيات البشسرية ،من أاطباء وشسبه
ط-ب-ي-ي-ن وت-ق-ن-ي-ي-ن ووسس-ائل مادية من
ت -ج -ه-ي-زات وم-واد صس-ي-دلن-ي-ة وشس-ب-ه
صس-ي-دلن-ي-ة م-ع ت-ع-ي-ي-ن ممرضص مقيم
بصس- -ف -ة دائ -م -ة ب -ال -م -راف -ق لضس -م -ان
السس -ت -ع-ج-الت األول-ي-ة ،إاضس-اف-ة إال-ى

بجاية :بن النوي توهامي

هذه الحملة مسست أاكثر من  500سسائق من أاصسحاب
الشس-اح-ن-ات وح-افÓ-ت ن-ق-ل ال-مسس-اف-ري-ن ،ح-يث تم
توعيتهم حول الملصسقات التي يضسعونها في الجهة
ال -خ -ل-ف-ي-ة ل-م-رك-ب-ات-ه-م ،وال-ت-ي ت-نصص ع-ل-ى اح-ت-رام
مسسافة األمان  35مترا.
ومن جهتهم ،اسستحسسن السسائقون هذه المبادرة،
م -ؤوك -دي -ن أان -ه -م اسس -ت -ف -ادوا ك -ث -ي -را م -ن ال -نصس-ائ-ح
ال -م -ق -دم -ة ،ح -يث ي -ق -ول ف -ي ه -ذا الصس-دد السس-ي-د
علواشص« :ظاهرة إالصساق ملصسقة في المركبات من
سس -ي -ارات م -ن م -خ -ت -ل -ف األن-واع خ-اصس-ة ال-ن-ف-ع-ي-ة،
الشساحنات والحافÓت ،والتي تحّدد مسسافة األمان
ب -ـ  35م -ت -ر ،ج -اءت ف -ي اآلون-ة األخ-ي-رة دون ع-ل-م
السس -ائ -ق -ي -ن أان ال -ق -ان-ون ي-م-ن-ع إالصس-اق أاي ن-وع م-ن
الملصسقات ،أاو إاضسافة أاضسواء في الجهة الخلفية
للمركبات بغير تلك التي حددها القانون.
وي -رج -ع ت-روي-ج ه-ذه ال-ظ-اه-رة إال-ى ه-دف ت-ج-اري
فقط ،حيث انتشسرت في أاوسساط السسائقين أان عدم
إالصساق هذه الÓفتة سسيعرضص السسائق ،إالى غرامة
مالية من طرف رجال األمن والدرك الوطني ،ما
جعل اإلقبال كبير جدا على اقتناء هذه الÓفتة

شسراكة ‰وذجية ب Úالّتجربت Úا÷زائرية  -اÛرية

أفاد خÈأء ›ريون ‘
›ال ت - -رب- -ي- -ة أŸائ- -ي- -ات
عقب زيارتهم إأ ¤ولية
سس - -ي - -دي ب - -ل - -ع - -ب - -اسض إأ¤
أه - - - - -م - - - - -ي - - - - -ة ن - - - - -ق - - - - -ل
أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا أŸت-ع-ل-ق-ة
ب - -إان - -ت - -اج أسس- -م- -اك أŸي- -اه
أل- -ع -ذب -ة ،وك -ذأ ت -ك -وي -ن
ألطلبة أ÷امعي ‘ Úمثل
ه- - - -ذه أل- - - -ت- - - -خصسصس- - - -ات
وم -رأف -ق -ة أŸسس -ت -ث-م-ري-ن
ب -ه -دف ت -رق-ي-ة وت-وسس-ي-ع
أن- -ت- -اج أصس- -ن- -اف ألسس -مك
أŸوجهة لÓسستهÓك.
وح -ل ال -وف-د ال-م-ج-ري ال-ذي
يضس -م خ -ب -ي -ري -ن ف -ي م -ج -ال
تربية المائيات بالولية في
إاط-ار اإلت-ف-اق-ي-ة ال-م-برمة مع
وزارة ال- -فÓ- -ح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
ال -ري -ف -ي -ة والصس -ي -د ال-ب-ح-ري
ل - -ت- -ع- -زي- -ز سس- -ب- -ل الشس- -راك- -ة
والتعاون الجزائري المجري
ف-ي م-ج-ال ت-رب-ي-ة ال-م-ائيات،
حيث كان مرفوقا بمديرين
مركزيين من الوزارة والمدير
العام للمركز الوطني للبحث
والتنمية في الصسيد البحري
وتربية المائيات.
وق -د زار ال -وف -د ال-م-ف-رخ-ة
Óسس-م-اك ال-قارية
ال-ج-ه-وي-ة ل -أ
ال-م-وج-ودة ب-ب-ل-دي-ة ال-ط-اب-ية،
في خطوة لتقييم إامكانيات
ال- -ولي- -ة ف -ي م -ج -ال ت -رب -ي -ة
المائيات ،أاين أاشساد بالتجربة
ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي ال-م-جال بعد
ن - -ج - -اح ال- -م- -ف- -ارخ ال- -ثÓ- -ث
ف -ي ان-ت-اج-ه-ا صس-غ-ار السس-مك
«ال- - -ي- - -رق - -ات» ال - -ت - -ي ي - -ت - -م
اسس- - -ت- - -زراع - -ه - -ا ب - -السس - -دود
وال - -ب - -ح- -ي- -رات واألح- -واضص،

08
منوها بضسرورة تطوير هذه
األنشسطة الفÓحية من خÓل
ت -ك -وي -ن الشس-ب-اب ال-م-ه-ت-م-ي-ن
بالمجال والراغبين في إانشساء
م -ؤوسسسس-ات مصس-غ-رة م-دع-م-ة
م -ن ق -ب -ل أاج -ه -زة ال -تشس -غ-ي-ل
ك -األونسس-اج وال-ك-ن-اك ،فضسÓ-
ع -ن م -ت -اب -ع -ة ال-مسس-ت-ث-م-ري-ن
ال-م-م-ارسس-ي-ن لتربية المائيات
ح -ال -ي -ا ،ح-يث أاشس-ار ال-خ-ب-ي-ر
نيمطا ايسستيفان بأان الهدف
ال -م -رج -و ه -و ت -ط -وي-ر إان-ت-اج
األسسماك بما في ذلك األنواع
ال- -راق- -ي- -ة كسس- -مك الصس- -ن -در
وتسس -ه -ي -ل تسس -وي -ق -ه م -ح -ل-ي-ا
وح-ت-ى ب-األسس-واق ال-خ-ارجية،
م -ؤوك-دا أان ال-ت-ع-اون ال-ج-زائ-ر
المجري هو تعاون له أابعاد
إايجابية لك Óالطرفين وعلى
المدى البعيد.
وم -ن ج -ه -ت -ه ،ث ّ-م -ن ال -م-دي-ر
ال -م-رك-زي ل-ت-رب-ي-ة ال-م-ائ-ي-ات
ب - -وزارة الصس - -ي - -د ال- -ب- -ح- -ري
القدرات الكبيرة التي تتمتع
بها ولية سسيدي بلعباسص في
هذا مجال تربية المائيات،
ما يجعلها رائدة في اسستزراع
صس-غ-ار األسس-م-اك وك-ذا إان-تاج

األسس - - -م- - -اك ال- - -م- - -وج- - -ه- - -ة
ÓسستهÓك كسسمك الصسندر
ل إ
وسسمك القط وبÓك باصص.
أام -ا ح -م -و ف -اط -م-ي ال-م-دي-ر
ال- -ولئ- -ي ل -لصس -ي -د ال -ب -ح -ري
والموارد الصسيدية ،فقد أاكد
أان الطاقة اإلنتاجية للمفارخ
ال-ثÓ-ث-ة ال-م-ت-واج-دة ب-كل من
سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسص ،سس -ع -ي -دة
وسسطيف تبلغ  18مليون يرقة
م- -ن ن- -وع الشس- -ب -وط ال -فضس -ي
والصس -ي-ن-ي وذو ال-ف-م ال-ك-ب-ي-ر،
فضس  Ó-ع -ن سس -مك ال -ب -ل -ط -ي
وال -ب Ó-ك ب -اصص ،م-نّ-وه-ا ف-ي
ذات السسياق إالى أان وفدا من
اإلت- -ح- -اد األوروب- -ي سس -ي -زور
ال-ولي-ة خÓ-ل األي-ام ال-ق-ل-يلة
ال- -ق- -ادم- -ة ،ح- -يث سس- -ي -دّع -م
ال- - -م- - -ف - -رخ - -ة ال - -ج - -ه - -وي - -ة
ل- -ل- -ط -اب -ي -ة ب -ج -ه -از م -ن -ظ -م
ل -ل-ح-رارة ك-م-ا سس-يسس-اه-م ف-ي
وضسع الترتيبات إلنجاز سسوق
للجملة لبيع منتجات الصسيد
ال -ب -ح -ري وأاسس -م -اك ال -م -ي -اه
ال-ع-ذب-ة ع-ل-ى مسس-اح-ة هكتار
ب -م -ح -اذاة ال-م-وق-ع ال-مسس-م-ى
البوسسكي.

أمام ألّتوسّسع ألعمرأ Êبسسكيكدة

رفع أازي ـد م ـن  100أالـ ـف طـ ـن م ـ ـن النّفاي ـ ـات

ذلك تّ- - -م ضس- - -ب - -ط ب - -رن - -ام - -ج دائ - -م
ل-ل-ف-ح-وصس-ات ال-ط-ب-ي-ة ي-ت-م ب-م-قتضساه
إايفاد طبيب أاسسبوعيا ،بهدف تقريب
ال-خ-دم-ة الصس-ح-ي-ة م-ن ال-م-واط-ن في
ال -ق -رى وال -م -داشس -ر وضس -م -ان -ه-ا ب-م-ا

ي-ت-م-اشس-ى وت-ط-ل-عات المواطنين بهذه
المناطق البعيدة عن مقر الولية مع
اقتراب فصسل الصسيف.

م ــ أام Úعباسس

م ّسست أك Ìمن  ٥٠٠مركبة

على ال ّسسائقـ ـ ـ Úاح ـ ـ ـÎام مسساف ـ ـة األمـ ـ ـ ـان بـ ـ ـ ـ  ٣٥م ـ ـ ـ ـÎا

أطلقت إأذأعة ألصسومام حملة –سسيسسية،
بالتعاون مع ألدرك ألوطني ،حول أŸلصسقات
أل -ت -ي يضس -ع -ه -ا أصس-ح-اب ألشس-اح-ن-ات ووسس-ائ-ل
لمان بـ  3٥مÎأ.
ألنقل باحÎأم مسسافة أ أ

17287

تربية أŸائيات بسسيدي بلعباسض

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

توسسي ـ ـ ـع الّتغطيـ ـ ـة الصسحيـ ـ ـة إا ¤سسكـ ـ ـان اŸناط ـ ـق الّنائي ـ ـ ـة

شس-غ-لت م-دي-ري-ة ألّصس-ح-ة
وألسسكان بولية أŸدية هذه
لي- -ام ع- -دة ق- -اع- -ات ع Ó-ج
أ أ
ب -ب -عضض ف -رق ب -ل -دي -ة ع-زي-ز
تنفيذأ لتعليمات ألوأ‹ بعد
ل من أولد سساعد
فتحها ‘ ك ّ
وأل - - -ق- - -دأدح- - -ة م- - -ع ت- - -وفÒ
أل- - - - - -ت- - - - - -أاط Òأل- - - - - -بشس- - - - - -ري
وأل -ت -ج -ه -ي -زأت ،ن -اه-يك ع-ن
ب -ر›ة أل -ع Ó-ج -ات ب-اŸن-ازل
مّرة كل أسسبوع.

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

العدد
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التي سسعى أاصسحابها ومروجوها إالى كسسب المال
وفقط.
في حين أاّن القانون يغرم من يقوم بتثبيتها خلف
مركبته ،وهذه المبادرة التي قام بها رجال الدرك
الوطني طيبة ،بالنظر إالى الوقوف في وجه تفشسي
هذه الظاهرة ومحاربتها بالطرق القانونية وتطبيق
القانون والقضساء عليها نهائيا ،كونها تشسكل خطرا
كبيرا على مسستعملي الطرق والمركبات بتغليطهم».

المحافظة على صسحّة الفم واألسسنان
بـ «تارقراقت»

ن ّ-ظ -مت ج -م-ع-ي-ة ال-م-ع-وق-ي-ن واألم-راضص ال-م-زم-ن-ة
ب -خ -راط-ة ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-رك-ز الصس-ح-ة ال-ج-واري-ة
بخراطة يوما توعويا ،حول كيفية المحافظة على
نظافة األسسنان بعيدا عن التسسوسص ،والتي أاطرها
طاقم طبي مكون من طبيبة األسسنان ،طبيبة عامة،
وأاخصسائية النفسسانية.
وبحسسب عبدون إاسسماعيل رئيسص جمعية المعوقين
واألمراضص المزمنة ،لـ «الشسعب» ،فإان تنظيم هذا
اليوم التحسسيسسي حول مرضص الفم واألسسنان ،يدخل
في إاطار األنشسطته التربوية والتحسسيسسية للجمعية،
بهدف التذكير بأاهمية الحفاظ على صسحة وسسÓمة
ال -ف -م ووق-اي-ة األسس-ن-ان ،ل-دى تÓ-م-ي-ذ ال-م-ؤوسسسس-ات
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،ح-يث تّ-م ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اء ت-رب-وي ل-ف-ائدة
ال-تÓ-م-ي-ذ ،تضس-م-ن نصس-ائ-ح ط-ب-ي-ة وع-رضس-ا ت-وع-ويا

لصسحة الفم وا سسنان ،وكيفية المحافظة على نظافة
األسس - -ن - -ان ب - -ع - -ي - -دا ع - -ن ال - -تسس- -وسص ،م- -ن خÓ- -ل
اح- -ت -رام ق -واع -د ال -ن -ظ -اف -ة الشس -خصس -ي -ة ل -ت -ج -نب
األمراضص ،والتحفيز على ضسرورة الهتمام بنظافة
الفم للحصسول على أاسسنان نظيفة وسسليمة.
ومن جهتها تقول األسستاذة فراج« :نحن نثّمن مثل
هذه المبادرات واللتفاتة الطيبة ،حيث قام الطاقم
الطبي بتوجيه وتقديم النصسح للتÓميذ ،حول على
م-دى أاه-م-ي-ة األسس-ن-ان ف-ي ح-ي-اة اإلنسس-ان ،وك-ي-ف-ية
اجتناب أاسسباب التسسوسص ،إالى جانب إاقامة معرضص
يحتوي على ملصسقات ،مطويات رسسومات إارشسادية
ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة ،وك-ذا ت-ق-دي-م نصس-ائح غذائية للحفاظ
ع -ل -ى أاسس -ن -ان صس-ح-ي-ة ،ك-م-ا ت-م ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة ت-وزي-ع
ك-ت-ي-ب-ات ،قصس-اصس-ات ت-ب-رز خ-ط-ورة م-رضص تسس-وسص
األسس -ن -ان ،وم -نشس-ورات صس-غ-ي-رة ال-ح-ج-م ،ل-تشس-ج-ي-ع
التÓميذ على نظافة األسسنان.
وت -ط ّ-رقت ط -ب-ي-ب-ة األسس-ن-ان ل-ل-ط-ري-ق-ة الصس-ح-ي-ح-ة
لسس- -ت- -خ- -دام ال- -ف -رشس -اة وال -م -ع -ج -ون ،م -ع وج -وب
ال -م -ح -اف -ظ-ة ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة األسس-ن-ان ب-ع-د األك-ل أاو
ال -ن -وم،ألن ذلك ي -ع -ود ب -ال -م-ق-ام األول ع-ل-ى صس-ح-ة
ال-ب-دن ،وه-ي الل-ت-ف-ات-ة ال-ط-ي-ب-ة ال-ت-ي تنّمي الحسص
ال -وق -ائ -ي ل -دى ال -ن -اشس -ئ -ة ف -ي م-ج-ال صس-ح-ة ال-ف-م
واألسسنان ،بما يضسمن اإلسسهام الفاعل في التقليصص
م -ن ح -دة ان -تشس -ار م -رضص تسس -وسص األسس -ن -ان ال-ذي
يصسيب التÓميذ.

كشسفت سسهيلة زاهي طموزة
م-دي-رة ال-م-وؤسسسس-ة ال-ع-مومية
ال- -ولئ- -ي- -ة ل- -ل- -ردم ال -ت -ق -ن -ي
بسس -ك -ي -ك -دة  -ك -ل -ي -نسس-ك-ي -
ل- - -ج- - -ري - -دة «الشس - -عب» ع - -ن
الرت - -ف - -اع ال - -مسس - -ج- -ل ف- -ي
ع- -م- -ل- -ي -ات رف -ع ال -ن -ف -اي -ات
المحولة لمراكز الردم ،والتي
وصسل وزنها السسنة الماضسية
اأزيد من  100األف طن من
ال - -ن - -ف - -اي - -ات ال - -م - -ن - -زل- -ي- -ة
والصسناعية على حد السسواء،
وذلك م -ق-ارن-ة ب-السس-ن-ة ال-ت-ي
قبلها ،حيث تّم رفع حوالي
 90األف طن ،مرجعة سسبب
ه -ذا الرت -ف-اع «اإل-ى الأح-ي-اء
ال-ج-دي-دة ال-ت-ي ت-م ت-دشس-ينها
وال -ت -ي ت -ق -ع ضس -م-ن ال-ن-ط-اق
الذي تمارسص فيه الموؤسسسسة
م- -ه- -ام- -ه- -ا وي- -ت- -ع -ل -ق الأم -ر
ببلديات دائرة سسكيكدة التي
تضسم فلفلة ،حمادي كرومة
ب-الإضس-اف-ة ل-ب-ل-دي-ة سسكيكدة،
وب-ل-دي-ات دائ-رة ع-زاب-ة ال-تي
تضسم بلديات كل من السسبت،
عين شسرشسار ،لغدير ،جندل
محمد سسعدي وكذا عزابة».
واأضسافت مديرة كلينسسكي اأن
الكمية المرفوعة بلغت من
م-ج-م-وع الأح-ي-اء وال-م-ن-اطق
ال-واق-ع-ة بسس-كيكدة حوالي80
األ -ف ط -ن ،ف -ي ح -ي -ن ب -ل-غت
ال- -ك- -م- -ي- -ة ال- -م -رف -وع -ة م -ن
م -ج-م-وع ب-ل-دي-ات ع-زاب-ة 20
األف طن ،موؤكدة على «تطور
م-رك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ال-واق-ع
بمنطقة «الزافزاف» الواقع
ب -ج -ن -وب م -دي -ن -ة سس -ك-ي-ك-دة
بشس - -ك - -ل ك- -ب- -ي- -ر م- -ن خÓ- -ل
ال -ت -ق -ن -ي -ات ال -ح -دي -ث-ة ال-ت-ي
تسس-ت-ع-م-ل ف-ي ردم ال-ن-ف-اي-ات
ورسس- -ك- -ل -ت -ه -ا ،ح -يث اصس -ب -ح
باإمكانه اسستقبال حوالي 80

األف طن من النفايات بمعدل
 216ط -ن ي -وم-ي-ا وه-و ال-ذي
كان سسنة  2006يسستقبل فقط
 46األف طن سسنويا ،في حين
ارت- -ف -عت ك -م -ي -ة ال -ن -ف -اي -ات
ال-م-م-ك-ن اسس-ت-ق-ب-ال-ه-ا ب-مركز
الردم بعزابة اإلى  19األف طن
سس -ن -وي -ا ،م -ق -اب-ل اسس-ت-ق-ب-ال-ه
خÓل نفسص الفترة  9اآلف
طن سسنويا فقط» ،واأشسارت
سس -ه -ي -ل -ة اأّن «ه -ذه ال -ع -م-ل-ي-ة
مّكنت من رفع اآلف الأطنان
م- -ن ال- -ن -ف -اي -ات ال -م -ن -زل -ي -ة
والصس-ن-اع-ي-ة م-ن ال-م-ف-رغ-ات
وم- - -ن الأح - -ي - -اء والشس - -وارع،
خ- - -اصس - -ة ح - -يث ت - -ت - -واج - -د
ال - -نشس - -اط - -ات ال - -ت - -ج - -اري- -ة
والتجمعات السسكنية ،مخلفة
ورائها مناطق نظيفة ،وهي
الوضسعية التي يجب اأن تكون
بالولية وبعاصسمتها ليسص من
اأج -ل ال -ج -انب ال -ب -ي -ئ -ي م -ن
خÓ- -ل ت- -وف- -ي- -ر ال- -ن- -ظ- -اف- -ة
ل-ل-م-واط-ن وم-ح-ي-طه وحسسب
بل اأيضسا باعتبار اأن الولية
سسياحية بامتياز ،الأمر الذي
يتطلب الحاجة اإلى مثل هذه
الموؤسسسسات من اأجل توفير
ال -وج -ه ال Ó-ئ -ق م-ن ال-ج-انب

ال-ب-ي-ئ-ي وال-ج-م-الي للمحليين
والزوار».
ل Ó- -إشس - -ارة ،ي - -ع- -رف نشس- -اط
ال-م-وؤسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ردم
ال -ت -ق -ن-ي بسس-ك-ي-ك-دة اتسس-اع-ا
خ Ó-ل السس -ن -وات ال -م -اضس -ي-ة
وتوجهها لمناطق تقع خارج
ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ،م-كنها من
السس- -ت- -ث- -م- -ار ف -ي ال -م -ج -ال
ال -بشس -ري ،ح -يث وصس -ل ع-دد
مناصسب العمل التي وفرتها
اإل - -ى ح- -د الن ح- -وال- -ي 700
م-وظ-ف وع-ام-ل وذلك ط-ي-ل-ة
فترة  10سسنوات وهي التي
ان -ط -ل -قت م-ن ع-ام-ل واح-د،
حيث يعد هذا الأمر من بين
الأه -داف ال -ت -ي اأنشس -اأت م-ن
اأج-ل-ه-ا ال-م-وؤسسسس-ة ب-الإضسافة
ل-ل-ه-دف الأسس-اسس-ي ال-م-ت-م-ثل
ف -ي ال -ح -ف -اظ ع -ل-ى ن-ظ-اف-ة
ال -م -ن -اط -ق ال -ت -ي ت-ع-م-ل ف-ي
ن-ط-اق-ه-ا م-ن خÓ-ل ع-مليات
ال -ت -ج -م -ي-ع وال-رف-ع وال-ك-نسص
والتنظيف ثم فرز النفايات
على مسستوى مركزي الردم
واإع -ادة رسس -ك -ل -ة م -ا ي -م -ك -ن
اسسترجاعه.

سسكيكدة :خالد العيفة

الرياضسي
اشسراف :حامد حمور

السسبت  ١٨مارسس  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٨٧

الكونفدرالية
الإفريقية
لكرة القدم

اŸلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاششي
أاحمـ ـ ـد أاحمـ ـ ـ ـد
ُيحدث اŸفاجأاة
ويخلف حي ـ ـ ـاتو
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اŸنتخب الوطني ل ّ
Óعب ÚاÙليّÚ

خطوات مششّجعة لكسشب تأاششÒة موعد كينيا

فرصسة كبÒة ل ّ
لول
Óعب ÚلÓرتقاء إا ¤اŸنتخب الوطني ا أ
من Òدوب:

«الششان» فرصشة مناسشبة
لتقييم البطولة الوطنية

توفيق قريشسي :

«زيادة ا’نسشجام ب ÚالّÓعب Úهدفنا
ومواجهة السشودان مقياسس ÷اهزيتنا»

قاسسي صسدقاوي:

بإامكان الفريق
الوطني –قيق التأاهل

تصسوير:ايت قاسسي

كلمة العدد

زطششي..
وملّف التّكوين
^ حامد حمور

ي ّ-ت-ج-ه خ Òال-دي-ن زطشش-ي ل-ي-ك-ون ال-رئ-يسس
ال -ق-ادم ل–Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
باعتباره اÎŸششح الوحيد خÓل ا÷معية
ال -ع -ام -ة ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة ل-ل-ف-اف اŸق-ررة ي-وم

ا’ثن Úالقادم ،حيث أاّن التحاليل تصشب هذه اأ’يام عن النظرة ا÷ديدة
ال -ت -ي سش -ي -ق -دم-ه-ا ل-ل-ك-رة ا÷زائ-ري-ة ب-اع-ت-ب-ار أان-ه ي-ع-رف ع-ل-ي-ه ب-اخ-ت-ي-اره
’سشÎاتيجية ﬁددة ‘ مسشاره كمسش Òورئيسس نادي بارادو –ت عنوان
«التكوين».
فالكل يقّدم أاكادÁية بارادو كأانها مثال قوي يقتدى به ‘ ›ال اعطاء
الفرصشة لÓعب ÚاÙلي Úالذين أاغلبهم «مّون» عديد اأ’ندية ‘ اÎÙف
اأ’ول ومنهم ومن وصشل إا ¤ا’حÎاف ‘ أاوروبا.
هذه النظرة ارتكز عليها زطششي ‘ عرضشه للÈنامج الذي اسشتعرضشه عقب
تقدÁه Ÿلف ترششحه ،والذي أاّكد به بوضشوح أانّ «إاعادة الهيبة» للبطولة
اÙلية Áر ع Èإاعطاء الفرصشة لÓعب ÚاÙلي ‘ ÚاŸنتخب الوطني
اأ’ول.
ومن هنا يبدو واضشحا أان العمل ’بد أان يكون مكّثفا على صشعيد أانديتنا

التي سشتكون ملزمة ‘ «ا’سشتثمار» بششكل كب ‘ Òالتكوين إ’عطاء حلول
أاك Èللمنتخب الوطني اأ’ول من خÓل وضشع أاليات واضشحة وتششجيع اأ’ندية
التي تعتمد على التكوين بالدرجة اأ’و.¤
فقوة البطولة الوطنية تّتضشح من خÓل عدد الÓعب Úالذين بإامكانهم
حجز مكان ‘ اŸنتخب اأ’ول ليكونوا Ãثابة القاطرة التي سشتجر ال ّ
ÓعبÚ
الششبان للعمل على الوصشول ‘ اŸسشتقبل إا ¤اŸنتخب الوطني.
وكل عشّشاق ومتتبّعي الكرة ا÷زائرية ينتظرون بششغف كب Òالعمل على
اŸيدان بالنسشبة للفريق الذي سشوف يدير ششؤوون الكرة بطموحات كبÒة
Óندية بصشفة خاصشة التي تعت« Èالدينامو» ا◊قيقي بالنسشبة
بالنسشبة ل أ
Óسشف
ıتلف اŸنتخبات الوطنية ،بداية من الفئات ال ّصشغرى التي ل أ
الشّشديد  ⁄تتمّكن ‘ العديد من اأ’حيان من فرضس وجودها على ال ّسشاحة
القارية بسشبب الّنقصس الكب Òالذي ظهر ‘ تكوين ال ّ
Óعب.Ú
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لفريقية لكرة القدم
الكونفدرالية ا إ

اŸنتخب الوطني ل ّ
Óعب ÚاÙلّيÚ

اŸلغاشسي أاحمد أاحمد ُيحدث اŸفاجأاة ويخلف حياتو

خطوات مشسجّعة لكسسب تأاشسÒة موعد كينيا

فرصصة كبÒة لّÓعب ÚلÓرتقاء إا ¤اŸنتخب الوطني الأول
توفيق قريشصي لـ «الشصعب»:

«زيادة النسسجام ب ÚالّÓعب Úهدفنا
ومواجهة السسودان مقياسش ÷اهزيتنا»
كشص- -ف ت- -وف- -ي- -ق ق- -ريشص -ي م -درب
اŸنتخب الوطني لÓعب ÚاÙلي‘ Ú
ح- -وار لـ «الشص -عب» أا ّن -ه سص -ي -ع -ل -ن ع -ن
ق -ائ -م -ة الÓ-ع-ب ÚاŸع-ن-ي-ة Ãواج-ه-ة
لح- -د ،وأاك- -د
السص - -ودان ودي - -ا غ- -دا ا أ
ع- -دم ع- -ل- -م- -ه Ãك- -ان إاج -راء ه -اتÚ
اŸقابلت.Ú
حاوره :عمار حميسصي

يواصصل اŸنتخب الوطني لÓعب ÚاÙلي– ÚضصÒاته اŸكثفة من أاجل لعب اŸقابÓت
ال-رسص-م-ي-ة اÿاصص-ة ب-تصص-ف-ي-ات ال-ب-ط-ول-ة الف-ريقية لÓعب ÚاÙلي ،Úوالتي يسصعى
لعطاء دفع للبطولة اÙلية من خÓل امكانية تأالق بعضس الÓعبÚ
للمشصاركة فيها إ
لول لحقا.
الذين قد يدخلون دائرة اهتمامات الناخب الوطني للفريق الوطني ا أ
حامد حمور
وق -د أاوك-لت م-ه-م-ة –ضس Òال-ن-خ-ب-ة اÙل-ي-ة
للمدير التقني الوطني توفيق قريشسي مؤوقتا،
‘ ان-ت-ظ-ار ت-ع-ي Úت-ق-ن-ي بصس-ف-ة دائ-م-ة ن-ظ-را
إلج-راء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-فاف
خ -اصس -ة وال–ادي -ة ك -انت ق -د ف -ت-حت ›ال
تقد Ëطلبات للتقني ،Úالذين بإامكانهم توّلي
مهّمة اŸنتخب الوطني للمحلي.Ú
ومن ضسمن األسسماء اŸتداولة والتي بإامكانها
تدريب التشسكيلة الوطنية لÓعب ÚاÙلي،Ú
Áكن ذكر خ Òالدين ماضسوي ،عمر بلعطوي
أاو ع-م-را..Êوك-ل ه-ؤولء أاث-ب-ت-وا ق-درات-ه-م م-ن
Óن-دي-ة اÙل-ي-ة ب-ام-ت-ي-از،
خ Ó-ل ت -دري-ب-ه-م ل -أ
وماضسوي “ّكن من التتويج مع الوفاق برابطة
أابطال إافريقيا ،كما أان بلعطوي دّرب عدة
فرق بنجاح كب Òولديه مشسوار دو‹ كÓعب
ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ب-ي-ن-م-ا “ّك-ن عمرا Êمن
ال -ع -م -ل ‘ ع -دة أان-دي-ة وسسّ-ج-ل ن-ت-ائ-ج ك-بÒة،
ويعرف بتشسجيعه للعمل طويل اŸدى.

مواجهة اŸنتخب الّليبي ‘
الّتصسفيات

هذه اŸعطيات قد Œعل الرئيسس القادم
للفاف أان يعطي الثقة رÃا لهؤولء اŸدّرب،Ú
الذين قد يشسّكلون طاقما بإامكانه العمل على
تكوين فريق تنافسسي يتحصسل على تأاشسÒة
التأاهل ا ¤البطولة الفريقية قبل أان ينافسس
بقوة مع اŸنتخبات اŸشساركة ‘ هذه الدورة
التي تقام عام  2018بكينيا.
وسس- -ي -ل -عب اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي م -ب -ارات -ه ‘
التصسفيات أامام نظÒه الليبي ‘ أاوت القادم،
علما أان مقابلة الذهاب سستجري با÷زائر
Ùاول -ة –ق -ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة ق-ب-ل ل-ق-اء
العودة.
وللوصسول إا ¤اسستعداد جيد يخوضس اŸنتخب
ال- -وط- -ن- -ي لÓ- -ع- -ب ÚاÙل -ي Úم -ب -اراة ودي -ة
–ضسÒي- - -ة أام - -ام ن - -ظÒه السس - -وداÃ Êل - -عب

مصس -ط -ف -ى تشس-اك-ر ،ل-لسس-م-اح ل-ل-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
Œريب التشسكيلة بشسكل أاحسسن.
وق -د اخ-ت-ار ق-ريشس-ي ›م-وع-ة م-ن الÓ-ع-بÚ
ال- -ذي -ن ي -ت -أال -ق -ون بشس -ك -ل ك -ب ‘ Òال -راب -ط -ة
اÎÙفة ،من خÓل بروز أاسسماء جديدة من
ج- -ه- -ة وت- -أاك- -ي- -د ب -عضس اıضس -رم Úال -ذي -ن
بامكانهم إاعطاء الضسافة للمنتخب الوطني
ل -ل -م -ح -ل -ي ،Úو‘ ه -ذا الط -ار ق-ال ق-ريشس-ي:
Óحسسن ‘ الختيار ،فإاذا
«سسنعطي الفرصسة ل أ
كان الÓعب الشساب ‘ نفسس مسستوى الÓعب
اıضس-رم ،ف-إاّن-ن-ا ب-ك-ل م-وضس-وع-ي-ة سس-ن-خ-ت-ار
الÓعب الشساب الذي يكون Ãثابة اسستثمار
ل- -ل- -مسس- -ت- -ق- -ب- -ل..ل- -ك -ن إاذا رأاي -ن -ا أان ال Ó-عب
اıضس- -رم م- -ت- -ف- -وق وب- -إام -ك -ان -ه ال -ت -أال -ق ‘
اŸواعيد التي تنتظرنا فإانه سسيكون ضسمن
التشسكيلة».

اŸزج ب ÚاÈÿة والشّسباب

وبالتا‹ ،فقد اسستدعى الطاقم الفني صسانع
أال -ع-اب وف-اق سس-ط-ي-ف ،ال-ذي سس-ي-ك-ون Ãث-اب-ة
القاطرة بفضسل المكانيات الفنية الكبÒة التي
يزخر بها وكذا Œربته على أاعلى مسستوى
كونه شسارك ‘ كأاسس العا ⁄األخÒة بالÈازيل
مع اŸنتخب الوطني األو.¤
ومن جهة أاخرى ،فإاّن تأالّق لعب Úعلى غرار
حامية كهّداف من الطراز األول قد يفتح له
آافاقا واسسعة ‘ مسسÒته ،حيث حجز مكانه
ضس -م-ن اÙل-ي Úب-فضس-ل ف-ع-ال-ي-ت-ه ال-ك-بÒة ‘
ال -ب -ط-ول-ة أاي-ن ي-ت-ن-افسس م-ع ه-داف آاخ-ر وه-و
ن -اج -ي م -ن وف -اق سس-ط-ي-ف ،إا ¤ج-انب وج-ود
ب- -عضس ال- -وج- -وه ال- -ت- -ي شس- -اركت ‘ األل- -ع- -اب
األوŸب -ي -ة اŸاضس -ي -ة ب -ري -و ،أام -ث -ال ب-ن دب-ك-ة
وكنيشس.
وبدون شسك ،فإاّن الّتشسكيلة سستتدّعم بÓعبي
أان -دي -ت -ن-ا اŸشس-ارك-ة ‘ اŸن-افسس-ات ال-ق-اري-ة،
وهي مولودية ا÷زائر ،شسبيبة القبائل وا–اد
العاصسمة كونها معنية باŸقابÓت ا›ÈŸة
هذه األيام.

قال عن الّنخبة
اÙلية
❊ من Òدوب« :الشسان»
فرصسة مناسسبة لتقييم
البطولة الوطنية»

أاّكد الدو‹ ا÷زائري السصابق
م - -ن Òدوب ‘ تصص- -ري- -ح خ- -اصس
ن اŸنتخب
÷ريدة «الشصعب» ،أا ّ
ال-وط-ن-ي ل-ل-محلي Úأامام فرصصة
سصانحة من أاجل التأاهل للطبعة
القادمة من بطولة أا· أافريقيا
رغ-م ن-قصس ال-ت-حضص ،Òوط-الب
ال Ó- - - -ع - - - -ب ÚاŸوج- - - -ودي- - - -ن ‘
اÛم - -وع - -ة ب - -رف - -ع ال- -ت- -ح- -دي
والÎك -ي -ز ع -ل -ى ال -ع -م -ل ا÷اد
ح - -ت- -ى ي- -ت- -ج- -اوزون م- -رح- -ل- -ة
التصصفيات.
نبيلة بوقرين
وأارجع دوب ذلك إا ¤ثقته بالÓعبÚ
ألّن- -ن- -ا ‰لك ع -ن -اصس -ر ق -ادرة ع -ل -ى
الÈوز خÓل هذا اŸوعد ‘ قوله:
«نسستطيع تقييم الÓعب اÙلي من
خ Ó-ل مسس -ت -وى ال -ب -ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة
ه-ن-اك ع-ن-اصس-ر ج-ي-دة ول-ه-ا قدرات
كبÒة ،وبإامكانها أان تعطي اإلضسافة
ل-ل-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ل-ل-م-حلي Úوهناك
العكسس ،ولهذا على اŸدرب انتقاء
األفضسل من خÓل تتبع اŸباريات
بصسفة دائمة حتى يسستطيع الوقوف
على كل صسغÒة وكبÒة قبل –ديد
القائمة النهائية التي سسيدخل بها
ال -تصس -ف -ي -ات ال -ق -ادم -ة ب -ن -اءا ع -ل-ى
اÓŸح -ظ -ات ال -ت -ي سس-ي-دون-ه-ا ق-ب-ل
اŸواج -ه-ة اŸصسÒي-ة ال-ت-ي سس-ت-ك-ون
ذه-اب-ا وإاي-اب-ا م-ع اŸن-ت-خب ال-ل-ي-بي،

خاصسة أان هذا اŸوعد هام Ãا أانه
سس- -ي -ع -رف ت -واج -د ف -رق أاف -ري -ق -ي -ة
Ãسستوى عا‹ على غرار الكامÒون
ون -ي -جÒي -ا ،واأله-م ه-و ع-دم وج-ود
ضسغط كب ÒخÓل هذه الدورة».

«يجب الّتركيز على العمل
ا÷ماعي لتجاوز الّتأاّخر»

وأاضساف ﬁدثنا ‘ ذات السسياق:
«ب -إام -ك-ان ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ال-ت-أاه-ل
ل -ل -ط -ب -ع -ة اŸق -ب -ل -ة م -ن ال -ب -ط -ول -ة
األف -ري -ق-ي-ة ل-ل-م-ح-ل-ي ،Úول-ك-ن ع-ل-ى
الطاقم الفني العمل أاك Ìمن خÓل
ب -ر›ة م -واج-ه-ات ودي-ة أاخ-رى م-ع
فرق قوية أاو لها نفسس مسستوانا على
األق- - - - -ل ع - - - -ل - - - -ى غ - - - -رار مصس - - - -ر
وتونسس..وهذه اŸناسسبة تعد فرصسة
من أاجل فرضس التناسسق والنسسجام
ب ÚالÓعب Úفقط من خÓل تطبيق
التعليمات التي كانت ‘ الÎبصسات
اŸاضسية دون أاي شسيء آاخر».
ول- - -ه- - -ذا ف- - -إان دوب م- - -ن Òط- - -الب
ال- -ق -ائ -م Úع -ل -ى ال -ف -ري -ق اÙل -ي
بضس- - -رورة ال - -ع - -م - -ل أاك ‘ Ìاألي - -ام
القادمة لضسمان –ضس Òأافضسل ‘
ق -ول -ه« :ال-ع-ن-اصس-ر اŸوج-ودة ح-ال-ي-ا
ضس - -م- -ن ال- -ف- -ري- -ق ال- -وط- -ن- -ي “لك
اإلمكانيات الفردية الÓزمة ،وهناك
عدد كب Òمن الوجوه التي تسستحق
“ثيل األلوان الوطنية ولكن اللعب
ا÷ماعي مازال غائبا بسسبب ضسيق
الوقت ،وهذا هو اŸشسكل األسساسسي
وال - -ذي ي - -ت - -ك ّ- -رر ‘ ك - -ل م - -رة ألن
ال- - -ت- - -حضسÒات ت- - -أاخ- - -رت وع- - -ل - -ى
اŸسس - -ؤوول Úال - -ت - -دارك م- -ن خÓ- -ل
تنظيم أاك Èعدد من الÎبصسات Ãا

أانه ل توجد مواجهات ودية كثÒة
عدا التي سستجمعهم مع السسودان».
وأاضس -اف ذات اŸت -ح -دث ‘ سس -ي-اق
متصسل «البطولة األفريقية للمحليÚ
ه -ي ف -رصس -ة ك -بÒة ل Ó-ع-ب Úال-ذي-ن
ينشسطون ‘ الدوري ا÷زائري من
أاجل الÈوز والتأالق مثلما حدث مع
لعب Úآاخرين على غرار سسوداÊ
ال -ذي ك -ان ل -ه مشس -وار إاي -ج -اب-ي م-ع
الفريق األول فيما بعد احÎف ‘
اÿارج ،ما يعني أان العناصسر التي
سستشسارك سستعمل كثÒا وتقدم كل
ما لديها فوق اŸيدان حتى تضسمن
م- -ك- -ان- -ة ‘ ال- -ف- -ري -ق األول وع -ل -ى
اŸسسؤوول Úمنح الفرصسة لـ  5أاو 6
لع- -ب ،Úول ي -جب إاقصس -اء ا÷م -ي -ع
مثلما يحدث حاليا وهذا ما انعكسس
بشسكل سسلبي على معنوياتهم ألنهم
أاصس-ب-ح-وا ي-ل-ع-ب-ون م-ن اج-ل نواديهم
ف -ق -ط ب -ع -دم -ا أاغ-ل-قت ك-ل األب-واب
أامامهم».

❊ قاسسي صسدقاوي:
«بإامكان الفريق الوطني
–قيق التأاهل»

م -ن ج -ه -ت -ه لعب ف -ري -ق ج -م -ع -ي-ة
اÿروب قاسسي صسدقاوي ،ع‘ È
تصسريح لـ «الشسعب» عن تفاؤوله من
أاجل تأاهل الفريق الوطني للمحليÚ
إا ¤اŸوعد القاري القادم ‘ قوله:
«ل -دي -ن -ا لع-بÁ Úل-ك-ون إام-ك-ان-ي-ات
فردية كبÒة على غرار جابو ،عبد
الÓوي ،شسيتة ،سسعيود و لكن يجب
أان يتم فرضس اللعب ا÷ماعي من
خÓل تكثيف الÎبصسات ،وهذا ما

سس- -ي- -ج -ع -ل اÛوع -ة ت -نسس -ج -م م -ع
بعضسها ويصسبح كل العناصسر يفهمون
ب- -عضس- -ه- -م ،وه -ذا م -ا سس -ي -ج -ع -ل -ه -م
ي -ن -ج -ح -ون ‘ صس -ن -ع ال-ف-ارق خÓ-ل
اŸب -اري -ات ال -رسس -م-ي-ة ألن-ه ع-ن-دم-ا
ي- -ك -ون ال -ت -ن -اسس -ق ك -ل األم -ور تسسÒ
بشس -ك -ل ج -ي-د ف-ي-م-ا ب-ع-د ،وه-ذا ه-و
أاسساسس النجاح».
وواصسل صسدقاوي قائ« :Óولكن ‘
البداية يجب أان يقوم الطاقم الفني
بتحديد قائمة الـ  23حتى يشسرع ‘
العمل ا÷اد اŸتمثل ‘ أاسساسسا ‘
ا÷انب التكتيكي واللعب ا÷ماعي
حتى تتعّود اÛموعة على اللعب
مع بعضسها مثلما سسبق ‹ القول ،كما
يجب أان تكون هناك عدة تربصسات
لكي يتمكن اŸدرب من Œريب كل
اÿط -ط ال -ت -ك -ت -ي -ك -ي -ة ق-ب-ل م-وع-د
اŸواجهة ا◊اسسمة التي سستجمعهم
مع اŸنتخب الليبي ‘ شسهر جوان
القادم خاصسة أانه  ⁄يبقى الكث Òمن
الوقت ما يعني أانهم مطالبون ببذل
›هود أاك ÈوالÎكيز على ما هو
أاهم».
وأاضساف ﬁدثنا قائ« :Óيجب أان
“نح الفرصسة لÓعب اÙلي حتى
يظهر إامكانياته مع الفريق الوطني
األول أايضسا ألن البطولة األفريقية
للمحلي Úهي فرصسة لتقييم البطولة
الوطنية فقط ولهذا من الضسروري
أان تعطى الفرصسة لبعضس الوجوه ألن
مسستوى الÓعب اÙلي  ⁄يÎاجع
ول -ك-ن ف-ق-دان ال-ث-ق-ة ج-ع-ل-ه ي-ن-كسس-ر
م -ع -ن -وي -ا ،ول -ه -ذا ل ي-جب أان ن-غ-ل-ق
األبواب وعلى اŸسسؤوول Úإاعطائهم
الفرصسة والوقت الÓزم حتى يقولون
كلمتهم ‘ اŸسستقبل ،خاصسة بعدما
شساهدنا ما حصسل للمنتخب األول
‘ كأاسس أا· أافريقيا األخÒة ،حيث
كان أاغلب الÓعبÎﬁ Úف Úولكن
دائما النتقاد يوجه للمحلي Úوهنا
اإلشسكال».

من جهة أاخرى ،أاكد قريشسي أان الهدف
األسس -اسس -ي م -ن الÎبصس -ات ال -ت -ي أاج -راه-ا
اŸن -ت -خب اÙل -ي ه-و غ-رب-ل-ة ال-تشس-ك-ي-ل-ة
لغاية الوصسول ا ¤التوليفة اŸناسسبة التي
تسسمح له ببناء منتخب ﬁلي قوي.
ويبقى الهدف األسساسسي هو التأاهل إا¤
ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا ل-ل-م-ح-ل-ي Úب-ع-د م-واج-هتي
ليبيا ،اللتان سستكونان ‘ غاية الصسعوبة
بسسبب قوة اŸنافسس لكن رغم ذلك فقد
أاب -دى ق -ريشس -ي ت-ف-اؤول-ه ب-إام-ك-ان-ي-ة –ق-ي-ق
التأاهل.
❊ الشص -عب :ك -ي -ف ت -قّ-ي-م الّ-ت-رّب-صص-ات
ال -ت -ي ق -م -ت -م ب›Èت -ه -ا ل -ل -م-ن-ت-خب
اÙلي وما الهدف منها؟
” تكليفنا من
❊❊ توفيق قريشسي :لقد ّ
ط -رف ال–ادي -ة ب -ب -ن -اء م -ن -ت -خب ﬁل-ي
ونحن اآلن ‘ مرحلة البناء فقط ،وهو
المر الصسعب ألنك
إان اخÎت العناصسر
ال- -ت- -ي تسس- -ت- -ط- -ي- -ع
السستجابة لÈنامج
ال- -ع- -م- -ل سس- -ت- -ك -ون
ال -ن -ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة،
أام - -ا إاذا – ⁄سس- -ن
الختيار فالعكسس هو الذي سسيحدث ،وهنا
مكمن الصسعوبة حيث بر›نا تربّصسا أاول
ضسم  35لعبا ثم قلصسنا القائمة خÓل
الÎبصس الثا Êا 25 ¤لعبا ،وأاعتقد أاّنها
كانت فرصسة مهّمة لنا من أاجل أاخذ فكرة
عن قدرات العناصسر التي اخÎناها ومدى
اسس -ت -ع -داده -ا ال -ن -فسس -ي م -ن أاج-ل –ق-ي-ق
ال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي ن -ري -ده-ا ،وه-ذا األم-ر
ت -ك ّ-ل -م -ن -ا ف -ي -ه خÓ-ل الج-ت-م-اع-ات ال-ت-ي
ب- -ر›ن- -اه- -ا م- -ع الÓ- -ع- -ب ÚخÓ- -ل ه- -ذه
الÎبصسات ،حيث فتحنا اÛال أامامهم
للتعب Òعن أافكارهم بكل حرية ،وهو ما
أاعطانا فكرة عن العناصسر التي نسستطيع

العتماد عليها.
وم -ن ن -اح -ي -ة أاخ -رى ال -ه -دف ه -و –ف-ي-ز
لع-ب-ي ال-ب-ط-ول-ة ع-ل-ى ال-ع-م-ل م-ع أانديتهم
ألنها األسساسس ،فخÓل الÎبصس لن يكون
هناك عمل بد Êأاو فني كب ،Òولكن نقوم
ب-ت-ط-ب-ي-ق ب-رن-ام-ج ال-عمل و‚احنا مرهون
باسستعداد الÓعب بدنيا وفنيا لذلك و هو
ما يصسنع الفارق.
❊ أال تخشصى عامل نقصس النسصجام؟
❊❊ نقصس النسسجام من العوامل اŸؤوثرة
لكنه مفروضس علينا ألّننا ل ‰لك منتخب
ﬁل- -ي وخÓ- -ل م- -رح- -ل- -ة ال- -ب- -ن- -اء ن -قصس
النسس-ج-ام م-وج-ود
ل-ك-ن ع-ل-ي-ن-ا ت-ق-ل-يل
تأاثÒه السسلبي على
اŸن - -ت- -خب خÓ- -ل
اŸب -اري -ات ،وه -ذا
م - - - - - - -ن خ Ó- - - - - - -ل
اŸواج-ه-ات الودية
التي نقوم ب›Èتها.
لكن األمر صسعب وليسس بالسسهولة التي
يتوّقعها البعضس ألّننا  ⁄نسستطع بر›ة
م -واج -ه -ات ودي -ة ك -ثÒة ،ح -يث اك -ت -ف -ي -ن-ا
Ãواجهة نصسر حسس Úداي خÓل الÎبصس
الول ،أام- -ا خÓ- -ل الÎبصس ال- -ث -ا Êق -م -ن -ا
ب›Èة م-واج-ه-ة ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ب ÚالÓ-عبÚ
لكن المر غ Òكاف ألّنك حتى تتعرف
على امكانيات الÓعب Úعليك وضسعهم ‘
ظروف اŸواجهة الرسسمية ‘ ملعب كبÒ
و بحضسور ا÷مهور حتى يتفاعل الÓعب
م -ن ال -ن-اح-ي-ة ال-ن-فسس-ي-ة م-ع األج-واء ،وم-ن
ال -ن -اح -ي -ة ال -ف -ن -ي-ة ن-رى م-دى اسس-ت-ج-اب-ت-ه
للتعليمات ،إاضسافة إا ¤مدى قدرته على

لصسابات التي تعّرضش
«ا إ
لها بعضش الّÓعب Úأاّثرت
على الÈنامج اŸسس ّ
طر»
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التعامل مع بعضس الوضسعيات التي يواجهها
خÓل اŸباراة ،ولكن كما قلت  ⁄نسستطع
بر›ة مواجهات ودية كثÒة وهو ما أاثّر
على عملنا.
❊ ه- -ل ه -ن -اك ع -وام -ل أاخ -رى أاّث -رت
على عملكم؟
❊❊ أاع -ت -ق -د أاّن اإلصس -اب -ات ال -ك-ثÒة ال-ت-ي
تعرضس لها الÓعبون أاثرت على عملنا،
وهنا أافتح قوسس ألقول إانّ الÓعب Úدخلوا
ا ¤الÎبصس الول والثا Êوهم مصسابون
و ⁄ي -ت -ع -رضس -وا لÓ-صس-اب-ة خÓ-ل الÎبصس،
وب -ال -ت -ا‹ ف -ق-د ج-اؤووا م-ن أان-دي-ت-ه-م وه-م
مصسابون وبعد خضسوعهم للفحصس على يد
ا÷هاز الطبي اتضسح اسستحالة مشساركتهم
‘ الÎبصس ،وهو ما يدفعنا لتسسريحهم
واسس -ت -دع -اء لع -ب Úآاخ -ري -ن ل -ك -ن األم-ور
صسعبة للغاية ويتطلب عمل كب Òمن أاجل
الوصسول إا ¤النتائج اŸرجوة ،كما هناك
عامل آاخر وهو امكانية احÎاف بعضس
الÓعب Úقبل مواجهة ليبيا ،وهو ما يجعل
ع-م-ل-ن-ا ب-دون ج-دوى خ-اصس-ة أان ال-ع-ن-اصسر
اŸه -م -ة ،وال -ت -ي “لك ام -ك -ان-ي-ات ل-دي-ه-ا
حظوظ لÓحÎاف ‘ نهاية اŸوسسم ،وهو
األمر الذي نتخّوف منه كثÒا.
❊ أاي- -ن وم- -ت- -ى سص- -ت- -ج -ري م -واج -ه -ت -ا
السص- - - -ودان ال- - - -ودي - - -تÚ؟ وم - - -ا ه - - -ي
السص-ت-ف-ادة ال-ت-ي سص-ت-خ-رجون بها من
خÓل هات ÚاŸواجهتÚ؟
❊❊ أاين ومتى ل أادري كل ما أاعلمه أاّننا
سس -ن -ق -وم ب -ال -كشس -ف ع-ن ق-ائ-م-ة الÓ-ع-بÚ
اŸعنية بالدخول ‘ الÎبصس بداية من 22
مارسس  ،وغ Òذلك ل أادري أاين ومتى
سستجري هات ÚاŸواجهت ،Úلكن المور
سستتضسح خÓل القريب العاجل ،أاما عن
السس -ت -ف -ادة ف›Èة م -واج -ه -ة ودي -ة ه -ي
اسستفادة ‘ حد ذاتها ،وأاعتقد أان الفرصسة
سستكون مواتية لنا من أاجل التعرف على
قدرات الÓعب Úالذن اسستدعيناهم ،وأانا
شسخصسيا أا“نى أان ل يخيبوا ظني ألنهم
األفضسل ‘ البطولة بكل بسساطة و ل ‰لك
خيارا آاخر لكن هات ÚاŸواجهت ÚمهمتÚ
ل -ن-ا ك-ج-ه-از ف-ن-ي ،وأاع-ت-ق-د أاّن السس-ت-ف-ادة
سس -ت-ك-ون ك-بÒة ب-غضس ال-ن-ظ-ر ع-ن مسس-ت-وى
اŸنافسس ألن البعضس –ّدث عن تواضسع
مسس -ت-وى اŸن-ت-خب السس-ودا ،Êل-ك-ن ع-ل-ي-ن-ا
الÈهنة أاّننا األفضسل على اŸيدان وليسس
على الورق.

اهتزت مدينة أاديسس ابابا ،يوم اÿميسس ،على وقع
مفاجأاة مدوية ،تتمثل ‘ وضسع أاحمد أاحمد رئيسس
ال–ادي-ة اŸل-غ-اشس-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ،ح-دا Ÿواصس-ل-ة
مسسÒة عيسسى حياتو ،الرجل القوي للكونفيديرالية
اإلفريقية لكرة القدم (الكاف) التي دامت  29عاما.
انتخب اŸلغاشسي خÓفا للتوقعات ،رئيسسا للهيئة
الكروية القارية على حسساب منافسسه الكامÒوÊ
بفارق  14صسوتا ( 34مقابل  .)20فبعد العÓن عن
النتائج ،عمت فرحة كبÒة داخل القاعة لدى ‡ثلي
ال–ادي- -ات الف- -ري- -ق- -ي- -ة ا◊اضس- -رة ‘ ع- -م -ل -ي -ة
التصسويت.
رغم قلة شسعبيته مقارنة Ãنافسسه الكامÒو ،Êفنّد
أاح-م-د أاح-م-د ك-ل ال-ت-ك-ه-ن-ات ب-حصس-ول-ه ع-لى رئاسسة
الكاف Ÿدة أاربع سسنوات أامام منافسس ( 70سسنة)
وآاخ -ر شس -خصس -ي -ة ب -ارزة ل -ل -ك -رة ال-ع-اŸي-ة ‚ت م-ن
العاصسفة التي أاودت بسسيب بÓتر وميشسال بÓتيتي،
حيث كان مرشسحا بقوة Óÿفة نفسسه لعهدة ثامنة.
صسرح الرجل القوي ا÷ديد للكاف ،مباشسرة بعد
انتخابه« :لو  ⁄أاتوقع وصسو‹ لرئاسسة الكافŸ ،ا
قدمت ترشسيحي» ‘ ،الوقت الذي رفضس فيه حياتو
الدلء بتصسريحات للصسحافة .كان اأحمد أاحمد قد
رفع يوم ا÷معة  13جانفي  2017من العاصسمة
ال -غ -اب -ون -ي-ة ل-يÈوف-ي-ل ،ال-ت-ح-دي Ÿن-افسس-ة ع-يسس-ى
حياتو.
كان تقدم مرشسحان اثنان للعهدة ا÷ديدة :عيسسى
حياتو الذي يقود هذه الهيئة منذ  1988و الذي كان
يطمح لÎأاسس ال–اد للمرة الثامنة على التوا‹،
وأاحمد أاحمد ( 54سسنة) الذي يشسغل حاليا رئاسسة
ال–ادية اŸلغاشسية للمرة الثالثة.
Óضسواء عام Ã 2013دينة مراكشس
خرج أاحمد ل أ
اŸغربيةŸ ،ا انتخب عضسوا ضسمن اللجنة التنفيذية
للكاف كممثل Ÿنطقة ا÷نوب للقارة على حسساب
الرجل القوي ا÷نوب إافريقي دا Êجوردان‘ ،
الدور الثا Êللعملية النتخابية.

‘ شسهر سسبتم ÈاŸاضسي ،كان ينقصس أاحمد صسوت
واحد ليكون أاحد العضسوين لتمثيل الكاف ضسمن
ال–اد ال -دو‹ ل -ك -رة ال -ق-دم (ف-ي-ف-ا) ،ل-يصس-ب-ح اآلن
اŸسسؤوول األول لتسسي Òالكرة اإلفريقية.
صسرح أاحمد أاحمد خÓل حملته النتخابية قائ:Ó
«أاضس -ع ت -رشس -ي-ح-ي –ت شس-ع-ار الشس-ف-اف-ي-ة» رغ-م أان
صسحيفة سسونداي تاÁز كانت قد ذكرت اسسمه ‘
قضسية رشسوة متعلقة Ãنح مونديال 2022-لقطر،
حيث يكون قد تلقى مبلغا ماليا ما ب 30.000 Úو
 100.000دولر ،لكن  ⁄يتم تقد Ëاألدلة حتى اآلن.
سس -ب -ق ل -ل -رئ -يسس ا÷دي -د أان ت-و ¤م-نصسب وزي-ر
الشس -ب -اب وال-ري-اضس-ة ‘ م-دغشس-ق-ر وأايضس-ا ا◊ق-ي-ب-ة
الهامة للصسيد البحري ،كما يشسغل أايضسا منصسب
سسيناتور .لكن من جهة أاخرى يتعرضس أاحمد أاحمد
إا ¤انتقادات لذعة بخصسوصس تسسيÒه ل–Óادية
اŸلغاشسية.
جاء ترشسيح الرجل اŸلغاشسي ،يوم  13جانفي،
بليÈوفيل ،سساعات قليلة قبل أان تسسحب الكاف من
2017-·Ó
بÓده مدغشسقر تنظيم كأاسس إافريقيا ل أ
ألقل من  17عاما ،بسسبب عدم قيامها بالتحضسÒات
الضسرورية لهذا اŸوعد القاري الشسبا.Ê

راوراوة يفقد منصسبه ‘ الّلجنة التنفيذية

فقد الرئيسس اŸنتهية عهدته ل–Óادية ا÷زائرية
ل -ك -رة ال -ق -دمﬁ ،م -د راوراوة م -نصس -ب-ه ‘ ال-ل-ج-ن-ة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ل-ك-ون-ف-ي-دي-رال-ية اإلفريقية لكرة القدم
ل -ل-ع-ه-دة ( ،)2021-2017خÓ- -ل ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة
النتخابية ،اŸنعقدة يوم اÿميسس ،بأاديسس ابابا
(اثيوبيا).
حصسل راوراوة على  7أاصسوات مقابل  41صسوتا
Ÿن -افسس -ه اŸغ -رب -ي ف -وزي ل -ك -ج-ع ،رئ-يسس ال–اد
اŸغربي لكرة القدم ،بينما انسسحب اŸرشسح الثالث
انور الطشسا Êمن السسباق .وكان راوراوة ( 70عاما)
يأامل ‘ الحتفاظ Ãنصسبه ضسمن اللجنة التنفيذية
للكاف Ÿنطقة الشسمال.
ان -ت -خب راوراوة ال -ذي ق -رر ع -دم الÎشس-ح ل-ولي-ة
جديدة لرئاسسة ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم،
ألول مرة ضسمن اللجنة التنفيذية للكاف ‘ ،جانفي
 2004ب- -ت- -ونسس ،ع- -ل- -ى ه- -امشس ك- -أاسس أاف -ري -ق -ي -ا

.2004-·Ó
ل أ
‘ اÛموع ،انتخب سسبعة ( )7أاعضساء أاي عضسو
واح-د ل-ك-ل م-ن-ط-ق-ة ج-غ-راف-ي-ة ،ب-اسس-ت-ث-ن-اء م-ن-ط-قة
ا÷نوب اŸمثلة بعضسوين اثن.Ú

من أاجل إاتاحة الفرصصة ÎŸشصح Úجُدد

تأاجيل انتخابات اŸقعد ا◊ر للفيفا إا ¤ماي القادم
قّررت ا÷معية العامة ل–Óاد الفريقي لكرة القدم ،اŸنعقدة حاليا ‘ أاديسس أابابا ،تأاجيل النتخابات
على اŸقعد ا◊ر ل–Óاد الدو‹ عن إافريقيا والذي يÎشسح له ها Êأابو ريدة ،رئيسس ال–اد اŸصسري
للعبة .من اŸرجح أان تقام النتخابات على اŸقعد ‘ شسهر ماي اŸقبل ،على هامشس اجتماعات ال–اد
الدو‹ ،اŸقرر انعقادها ‘ البحرين.
جاء قرار التأاجيل ،يوم اÿميسس ،إلتاحة الفرصسة أامام مرشسح Úجُدد للتقدم على نفسس اŸقعد بعد
اسستبعاد الفيفا Ÿرشسح Úاثن Úثم موافقة اŸكتب التنفيذي للكاف على انتقال ترشسح أابو ريدة.

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

مباراة واعدة ب Úشش.قسسنطينة وأا .اŸدية
تتواصصل ،اليوم ،مقابÓت ا÷ولة
لو¤
الـ 24من الرابطة اÎÙفة ا أ
التي سصتعرف مواجهات جد هامة
وسص -اخ -ن -ة ،و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا م-ب-اراة
شص -ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة و أاوŸب-ي اŸدي-ة
ال-ت-ي سص-تشص-د إال-ي-ه-ا الن-ظ-ار بشصكل
مركز ،كون الفريق اÙلي يحتاج
ا ¤نقاط لتدعيم رصصيده وŒنب
الدخول ‘ مرحلة صصعبة.
حامد حمور
سسيعتمد اŸدرب عمرا Êعلى تشسكيلة
ع -ازم-ة ع-ل-ى ت-دارك اŸوق-ف ب-حضس-ور
األلف من األنصسار الذين سسيدعمون
زمÓء بلعمÒي Ùاولة –قيق نتيجة

ايجابية أامام األوŸبي الذي يلعب كرة
جميلة وفعالة ،بالرغم من تراجعه نوعا
ما ‘ ا÷ولت األخÒة.
‘ ملعب  20أاوت  55يسستقبل فريق
شسباب بلوزداد نظÒه سسريع غليزان ‘
مباراة مفتوحة ،ولو ان الفريق اÙلي
Áلك ك- -ل ا◊ظ- -وظ لضس -اف -ة  3نقاط
ث -م-ي-ن-ة إا ¤رصس-ي-ده ..خ-اصس-ة والشس-ب-اب
–سسن كثÒا منذ قدوم اŸدرب بادو
زكي..
‘ ح Úسسيدخل سسريع غليزان اŸيدان
Ãعنويات عالية بعد النتائج اŸشسجعة
ال -ت-ي ح-ق-ق-ه-ا و–سس-ن بشس-ك-ل ك-ب Òم-ن
ناحية اللعب وكسسب عدة نقاط ثمينة
بوجود لعب‡ Úيزين ‘ صسفوفه على
غرار بن عياد ودراق...

أام -ا اŸب -اراة ال -ث -ال -ث -ة ،ف -إان -ه-ا سس-ت-دور
بتاجنانت ح Úيسستقبل الدفاع اÙلي
ن -ظÒه ا–اد ب -ل -ع -ب -اسس ‘ ح -وار ي -ع -د
بالكث Òذلك أان أاشسبال اŸدرب بوغرارة
ع- - -ادوا إا ¤مسس- - -ت - -وى Îﬁم ‘ اŸدة
األخÒة وب -ام-ك-ان-ه-م ج-م-ع ال-ن-ق-اط الـ3
أام- -ام أاشس -ب -ال اŸدرب شس -ري -ف ال -وزاÊ
الذين يحاولون تدارك اŸوقف والعودة
‘ اŸنافسسة على اŸراتب األو‘ ¤
البطولة.
الÈنامج:
شصباب قسصنطينة ـ أاوŸبي اŸدية
شصباب بلوزداد ـ سصريع غليزان
دفاع تاجنانت ـ إا–اد بلعباسس
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’فريقية اإياب الدور الـ 16
كأاسس الكونفيدرالية ا إ

عزÁة كبÒة لـ «الكناري» من أاجل مواصسلة اŸغامرة القارية
يلتقي ،اليوم ،فريق ششبيبة القبائل مع
ن-ادي ال-ن-ج-م ال-ك-ون-غ-و‹ م-ن أاج-ل رسش-م
وق - -ائ - -ع م- -واج- -ه- -ة ال- -ع- -ودة م- -ن ال- -دور
ال-ت-م-ه-ي-دي ال-ث-ا Êضش-م-ن م-ن-افسشة كأاسس
’ف-ري-ق-ي-ة ،وسش-يكون
ال-ك-ون-ف-ي-درال-ي-ة ا إ
ذلك ب- - -داي- - -ة م - -ن السش - -اع - -ة الـ ،17:30
Ãلعب أاول نوفم Èبتيزي وزو.
نبيلة بوقرين
يهدف أأشسبال أŸدرب رحمو Êإأ– ¤قيق
أل-ت-أاه-ل ع-ل-ى م-ل-ع-ب-ه-م وأأم-ام ج-م-ه-وره-م م-ن
خÓل ألفوز ‘ موأجهة ،أليوم ،بعدما عادوأ
بتعادل ثم Úمن خارج ألديار ،حيث حافظوأ
على نظافة شسباكهم ،وهذأ ما يعني أأن أألمور
تسس ‘ Òأل -ط -ري-ق ألصس-ح-ي-ح ب-ال-نسس-ب-ة Ÿم-ث-ل
أ÷زأئر ‘ ألدور ألـ  16من أŸنافسسة ألقارية.
لهذأ فإان ألÓعب Úمطالبون بالدخول بقوة
‘ أأجوأء أللقاء للوصسول إأ ¤شسباك أÿصسم،
مع تفادي أرتكاب أألخطاء ‘ منطقتهم حتى
ل تكون هناك مفاجآات غ Òمرغوب فيها،
Ãا أأن ألفريق Œاوز أألهم ،من خÓل فرضس
ألتعادل على فريق ألنجم ألكونغو‹ Ãيدأن
هذأ أألخ ،Òيأاتي ذلك ‘ ظل تأاكد غياب
ألقائد علي ريال عن هذه أŸبارأة.
ي -ب -ق -ى ع-ل-ى أل-ك-ن-اري ت-ق-د Ëمسس-ت-وى ج-ي-دأ
وألتحكم ‘ ألكرة فوق أŸسستطيل أألخضسر
للخروج بنتيجة إأيجابية تسسمح لهم Ãوأصسلة
مشسوأرهم ضسمن ثا Êأأغلى منافسسة ‘ ألقارة
ألسس -م -رأء ،ب -ع -دم-ا ع-ادوأ م-ن ب-ع-ي-د ‘ أل-دور
أŸاضسي وحققوأ فوزأ عريضسا برباعية كاملة،

ما جعل ألÓعب Úيطمحون للموأصسلة ‘ نفسس
أŸسستوى.
م -ن ج -ه-ة أأخ-رى ،ف-إان أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي وك-ل
أŸسسÒي -ن أل -ق -ائ-م Úع-ل-ى أل-ن-ادي أل-ق-ب-ائ-ل-ي
قاموأ بكل أإلجرأءأت ألÓزمة من أأجل إأبعاد
ألÓ- -ع -ب Úع -ن ألضس -غ -ط سس -وأء أإلع Ó-م -ي أأو
أألنصسار من خÓل غلق ألÎبصس ألذي جرى
بتيزي وزو و ⁄يسسمح ألي أأحد بالقÎأب من
أŸك- -ان ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى أل -ه -دوء وت -ف -ادي
ألشساعات وأ◊ديث ألذي ل يفيد بشسيء ،بل
يؤوثر بشسكل سسلبي على معنويات أÛموعة
ف -ق -ط خ -اصس -ة ‘ ظ -ل أل-وضس-ع ألصس-عب أل-ذي

يعيشسه ألنادي بسسبب إأهدأره لعدد كب Òمن
ألنقاط ما جعله يتوأجد ‘ منطقة أÿطر،
ضسمن ألبطولة ألوطنية.
لهذأ فإان أأبناء جرجرة أأمام فرصسة سسانحة
للتصسالح مع أألنصسار من جديد وألعودة إأ¤
أل-ط-ري-ق ألصس-ح-ي-ح م-ن خÓ-ل –ق-ي-ق أل-تأاهل
ضسمن منافسسة كأاسس «ألكاف» وألتي سستؤوثر
بشسكل إأيجابي على معنويات ألÓعب Úللفوز
بقادم أ÷ولت ،ضسمن ألبطولة ألوطنية خاصسة
أأنهم قادرين على أÿروج من منطقة أÿطر
Ãا أأن فارق ألنقاط ليسس كبÒأ ب Úألفرق ألتي
تتنافسس على ضسمان ألبقاء.

إاياب دور الـ  16لرابطة أابطال إافريقيا

«أابناء سسوسسطارة» يطمحون للعودة بتأاشسÒة التأاهل
يسشعى ا–اد العاصشمة للعودة بتأاششÒة التأاهل إا ¤الدور اŸقبل من منافسشة رابطة أابطال إافريقيا ،عندما يواجه اليوم،
كاديوغو البوركينابي ‘ إاياب دور الـ  ،16علما انه فاز ذهابا بثنائية نظيفة.
ينتظر مشساركة ألÓعب سسعيود كصسانع أألعاب
ع-ل-ى أل-تشس-ك-ي-ل-ة م-ق-ارن-ة ب-ال-تي لعبت موأجهة
عمار حميسشي
أل -ذه -اب م -ن خ Ó-ل م -ن -ح أل -ف -رصس -ة ل -ب -عضس بعد أŸسستوى أ÷يد ألذي قدمه خÓل مبارأة
ت -ع -د م -ن -افسس -ة رأب -ط -ة أأب -ط-ال إأف-ري-ق-ي-ا م-ن ألÓعب Úألذين تأالقوأ وإأبقاء ألعناصسر ألتي ألذهاب ،وهو ما سسÒجح كفة ألفريق بالنظر
إأ ¤أإلمكانيات أ÷يدة ألتي يتمتع بها ،بينما
أأله- -دأف أŸه- -م- -ة ل–اد أل -ع -اصس -م -ة ،ه -ذأ خيبت على دكة ألبدلء .
ي- -عّ- -ول ك- -ثÒأ ع- -ل -ى أل Ó-عب ب -ن غ -يث Ÿن -ح
أŸوسسم ،حيث توليه إأدأرة ألفريق أأهمية كبÒة
أإلضسافة ‘ ألوسسط وألهجوم.
وق- -امت ب -ت -وف Òك -اف -ة أإلم -ك -ان -ي -ات إلع -ادة
سسيناريو ،سسنة  ،2015عندما وصسل ألفريق إأ¤
ع- -رفت ت- -دري- -ب -ات أل -ف -ري -ق ،خ Ó-ل ت -وأج -د
أÙطة ألنهائية.
يسسعى أل–اد لتأاكيد ذلك من خÓل ألتأاهل أل-تشس-ك-ي-ل-ة ب-وأغ-ادوغ-و غ-ي-اب ألÓ-عب درف-ل-و
إأ ¤أل- -دور أŸق- -ب- -ل ،ع -ن -دم -ا ي -وأج -ه ن -ظÒه بسسبب أإلصسابة ألتي يشسكو منها على مسستوى يبقى ألعامل أŸناخي عائقا كبÒأ للفريق ‘
ك -ادي -وغ -و أل-ب-ورك-ي-ن-اب-ي ،أل-ي-وم ،ح-يث Áت-لك أل-عضسÓ-ت أŸق-رب-ة وه-و م-ا ي-ج-ع-ل مشس-ارك-ته ظ -ل ألرت -ف -اع أل -ك -ب Òل -درج -ة أ◊رأرة أل -ت-ي
أأفضسلية فوزه ذهابا بثنائية نظيفة ،لكنها تبقى ﬁل شسك حيث سسيقوم أ÷هاز ألفني Ãنح قاربت ألـ  ، 40خÓل أليوم ÚأŸاضسي ،Úوهو
ن -ت -ي -ج -ة غ Òك -اف -ي -ة ‘ ح -ال ت -ل-ق-ى أل-ف-ري-ق ألفرصسة للمهاجم غيزلن أŸطالب بالفعالية ما جعل أ÷هاز ألفني يسستنفر أأعضساءه من
أ÷ه- -از أل- -ط -ب -ي Ÿسس -اع -دة أل Ó-ع -ب Úع -ل -ى
من أأجل قيادة ألفريق للتأاهل.
أأهدأفا.
حضسر ألفريق جيدأ لهذأ أŸوعد حيث جهز من ناحية أأخرى ،أندمج ألثÓثي عبد ألÓوي ،موأجهة هذه ألظروف.
سس -ي -ك -ون ع -ل -ى ألÓ-ع-ب Úتسس-ي ÒأŸوأج-ه-ة
ألبلجيكي بوت أأشسباله ليكونوأ ‘ أŸوعد من بن يحيى وبلجي ‘ ‹Óتدريبات ألفريق ،وهو
أأجل أقتطاع تأاشسÒة ألتأاهل ألتي سسيكون لها ما أأرأح كثÒأ أ÷هاز ألفني ألذي يعّول على ب- -ذك- -اء ،إأن أأرأدوأ أل- -ع -ب -ور بسس Ó-م إأ ¤أل -دور
دفع كب Òمن ألناحية أŸعنوية Ÿشسوأر ألفريق ألثنائي أألول ‘ ألدفاع ،بينما تبقى مشساركة أŸقبل ،من خÓل تفادي تلقي أأهدأف خÓل
بلجيﬁ ‹Óل شسك نظرأ لغيابه ألطويل عن ألشسوط أألول وتسسي Òأ÷هد ألبد Êلتفادي
‘ ألبطولة.
أإلرهاق ألذي سسيكون ألعدو أألول للتشسكيلة.
ينوي أŸدرب بوت إأجرأء بعضس ألتغيÒأت أÓŸعب.

نحو غياب درفلو وعودة بن يحيى،
عبد الÓوي وبلجي‹Ó

كان ‘ حالة موت دماغي
منذ  10أايام

وفاة الÓعب
يوسسف تواتي

ت - - -و‘ ،مسس- - -اء أأمسس أÿم- - -يسس ،لعب
م -ول -ودي -ة ب-ج-اي-ة ي-وسس-ف ت-وأت-ي ،أل-ذي
تعرضس ◊ادث مرور ‘ ألليلة ما ب5 Ú
و 6مارسس بباريسس ،عن عمر يناهز ألـ
 27ع -ام -ا ،ب -حسسب م -ا أأوردت -ه ،أل-ي-وم،
جريدة ‘‘لوباريزيان‘‘ .ألفرنسسية.
كان لعب ألوسسط ألسسابق ،ألذي نقل
إأ ¤أأح - -د مسس - -تشس- -ف- -ي- -ات أل- -ع- -اصس- -م- -ة
ألفرنسسية ‘ ،حالة موت دماغي منذ
أأك Ìمن  10أأيام.
لعب توأتي ألندية ديجون وإأيسس Îوتور،
ضس-م-ن أل-رأب-ط-ة أل-ث-ان-ي-ة أل-فرنسسية ،كما
تقمصس أألوأن نادي شسامبلي من ألدرجة
ألثالثة قبل ألتحاقه ألصسائفة أŸاضسية
Ãول-ودي-ة ب-ج-اي-ة أل-ت-ي ت-أاه-ل م-ع-ه-ا إأ¤
ن-ه-ائ-ي ك-أاسس أل-ك-ن-ف-درأل-ي-ة أإلف-ري-ق-ي-ة.
لكن توأتي غادر ألنادي أ÷زأئري بعد
خسس -ارة أل-ن-ه-ائ-ي أأم-ام ت-ي ب-ي م-ازم-ب-ي
(ألكونغو ألدÁقرأطية) وعاد إأ ¤فرنسسا
رغم أرتباطه بعقد مع ألفريق ألناشسط
‘ ألرأبطة أألو ¤إأ ¤غاية .2018

اŸباراة سستجري –ت درجة
حرارة تقارب الـ 40

ا–ادية أالعاب القوى

عبد الكر Ëديب يخلف عمار بوراسس
’ل-ع-اب ال-ق-وى ل-ل-ع-ه-دة
إان -ت -خب ديب ع -ب -د ال -ك -ر Ëع -ل -ى رأاسس ا’–ادي -ة ا÷زائ-ري-ة أ
ا’وŸب-ية  2020 -2017خÓ-ل ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا’ن-ت-خ-ابية ،اŸنعقدة ،يوم اÿميسس،
بالوكالة الوطنية لنششاطات وترفيه الششباب بزرالدة.
حصسل ديب أŸرشسح ألوحيد و‡ثل رأبطة ولية
ت -ل -مسس-ان لل-ع-اب أل-ق-وى وعضس-و ‘ أل-ف-دي-رأل-ي-ة
أŸنتهية عهدتها -على  54صسوتا من ب 68 Úلهم
أ◊ق ‘ أل -تصس -ويت وحضس -روأ أأشس -غ-ال أ÷م-ع-ي-ة
أل-ع-ام-ة ألن-ت-خ-ابية ( 45رأب -ط-ة 18 ،ن -ادي-ا و5
أأعضساء من أŸكتب ألفديرأ‹ ألسسابق).
ويخلف ديب ،عمار بورأسس ألذي قرر عدم
ألÎشس- -ح ل- -ع- -ه- -دة أأخ- -رى ع- -ل- -ى رأأسس أل- -ه- -ي -ئ -ة
أل-ف-ديرألية .أن-ت-خب أأعضس-اء أ÷م-ع-ي-ة أل-عامة
أأيضسا على أŸكتب ألفديرأ‹ ،أŸتكون من سسبعة
أأشس- -خ- -اصس ،وأح- -د م- -ن- -ه -م ‡ث -ل ع -ن أ÷ن -وب
أ÷زأئ -ري ،ط -ب -ق -ا ل -ت -ع -ل -ي-م-ات وزأرة ألشس-ب-اب
وأل -ري -اضس-ة .م-ن ن-اح-ي-ة أأخ-رى ،ت-رشس-حت ثÓ-ث
سسيدأت لÓنضسمام أ ¤أŸكتب ألفديرأ‹ ،وهن:
أأمينة صسا‘ ،مسسعودة خليلي وﬂتارية صسا‘.
وأن- -ت- -خ- -بت ه- -ذه أألخÒة عضس- -وة ‘ أل- -ه- -ي- -ئ- -ة
أل- -ف -دي -رأل -ي -ة ب -ع -دم -ا ح -ازت ع -ل -ى  33صسوتا
لصسا◊ها .ترشسح لرئاسسة أل–ادية أ÷زأئرية
أللعاب ألقوى كل من :ياسس Úلوعيل (أ÷زأئر
ألعاصسمة ،أÛمع ألبÎو‹)ﬁ ،مد حمو( Ê
ألشسلف ،رئيسس سسابق ل–Óادية) ،سسعيد أحميم (

»°VÉ`` `` jôdG
خÓل زيارته لو’ية سشطيف

ولد علي يضسع حجر أاسساسس
ا‚از مركز تكوين للوفاق..

وضس- -ع أل- -ه- -ادي ول- -د ع- -ل- -ي ،وزي- -ر ألشس- -ب- -اب
وأل- -ري- -اضس -ة ،أأول أأمسس أÿم -يسس ‘ ،زي -ارت -ه
ل-ولي-ة سس-ط-ي-ف ،ح-ج-ر ألأسس-اسس ل-ب-ن-اء م-رك-ز
ألتكوين وألتدريب لنادي وفاق سسطيف لكرة
ألقدم ،وهو ألول من نوعه على أŸسستوى
ألوطني ،لتشسكل ألعملية أنطÓقة ل‚از 27
م -رك-زأ ‡اث Ó-ب-ال-ع-دي-د م-ن ولي-ات أل-وط-ن،
م-ن-ها  13م-رك-زأ ل-ن-وأدي أل-رأب-ط-ة أÎÙفة
ألو ،¤وأل-ب-ق-ي-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة أÎÙف-ة أل-ث-ان-ية،
وه -ذأ ت -ط -ب -ي -ق -ا لÈن-ام-ج رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة ألرأمي أ ¤دعم
وتطوير كرة ألقدم أ÷زأئرية ،ويتم ذلك Ãنح
قطع أأرضسية للنوأدي أŸعنية Ÿسساعدتها على
Œسسيد هذأ أŸشسروع ألوأعد.
ع Èألوزير ولد علي عن إأعجابه ألكب Òبهذأ
أل‚از ألضسخم ،وألذي أسستفاد منه فريق له
تاريخ حافل باأللقاب ألوطنية وألدولية ،وهو
أ‚از يسس -اه -م ب -ق -وة ‘ ت -ط -وي -ر ك -رة أل-ق-دم
أ÷زأئرية ،وهي أŸشساريع ألتي يتم “ويلها
م -ن ط -رف أألن -دي -ة أŸع-ن-ي-ة وك-ذأ أل–ادي-ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ك -رة أل -ق -دم ،إأضس-اف-ة أ‡ ¤و‹
أألندية أŸعنية.
كان ولد علي قد تلقى شسروحا حول هذأ
أŸشسروع Ãقر ألنادي بوسسط أŸدينة ،وهو
أŸشسروع ألذي سستحتضسنه بلدية أأولد صسابر،
ألوأقعة على بعد  10كم شسرق عاصسمة ألولية،
ويÎبع على مسساحة  3هكتارأت ،فيما تبلغ
ألقيمة أŸالية للمشسروع  370مليون دج ،ليتوفر

ا–ادية الغولف

إانتخاب قدرة ﬁمد فؤواد
رئيسسا جديدا

ع -ل -ى ع -دي-د أŸرأف-ق ،م-ن-ه-ا م-رأف-ق خ-اصس-ة
بالسسÎجاع وألرياضسات وأإلطعام وأإلقامة،
وÓﬁت Œاري -ة وم -وأق -ع ل -ت -غ -ي ÒأÓŸبسس
وملعب.Ú
م -ن أŸن -ت -ظ -ر أن يسس -ل-م أŸشس-روع ،ب-حسسب
أل -درأسس -ة أل -ت -ق-ن-ي-ة ‘ ظ-رف سس-ن-ت ،Úل-ي-ك-ون
صسرحا رياضسيا حقيقيا يليق Ãقام نادي وفاق
سس- -ط- -ي- -ف أل- -ذي شس- -رف أ÷زأئ- -ر ‘ ع -دي -د
أÙافل ‘ ألسسنوأت ألخÒة ،ويسسعى هذأ
أŸوسس- -م أ– ¤ق- -ي- -ق أŸزي- -د م- -ن أألل- -ق -اب
ألوطنية ‘ ألبطولة وألكأاسس.
سشطيف :نور الدين بوطغان

 2020نادي ع Èالوطن
يسشتفيد منها

وزير الشسباب والرياضسة:
توزيع إاعانات مالية
لـ  38نادي هاوي بعنابة

أن -ت -خب ق -درة ﬁم-د ف-ؤوأد رئ-يسس-ا ج-دي-دأ
ل–Óادية أ÷زأئرية لرياضسة ألغولف ،خÓل
أأشسغال أ÷معية ألعامة أإلنتخابية ألتي جرت،
ي -وم أÿم -يسس Ãرك-ز أل–ادي-ات أل-ري-اضس-ي-ة
با÷زأئر ألعاصسمة.
حاز قدرة على  7أأصسوأت من ب Úنفسس عدد
أألعضساء ألذين يحق لهم أإلنتخاب ،علما وأأن
ألعدد ألجما‹ للجمعية ألعامة للهيئة هو 13
عضسوأ .بهذأ يتو ¤قدرة ( 66سسنة) ،ألذي
كان يشسغل منصسب عضسو فيدرأ‹ ‘ أŸكتب
أŸن -ت -ه -ي -ة ع -ه -دت -ه ،شس -ؤوون رئ-اسس-ة إأ–ادي-ة
ألغولف ،خÓل ألعهدة ألوŸبية 2020- 2017
خ -ل -ف -ا لسس-ل-ي-م ع-ث-م-ا Êأل-ذي  ⁄يÎشس-ح م-رة
أأخرى .إأ ¤جانب ألرئيسس ،إأنتخب أأعضساء
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ع -ل -ى خ -مسس-ة أأعضس-اء ‘
أŸك -تب أل -ف -ي-درأ‹ ‘ أن-ت-ظ-ار ت-ع-ي Úعضس-و
إأضسا‘ وإأمرأأت Úوهما بشسÒة توهامي ورحاب
سس -ل-ي-م-ا ÊخÓ-ل ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة أسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة،
ب -حسسب م -ا كشس-ف ع-ن-ه ألم Úأل-ع-ام ل-ل-ه-ي-ئ-ة
مسسعودي عبد ألناصسر.
عقب فوزه بالرئاسسة ،صسرح قدرة ﬁمد فؤوأد:
«أأشسكركم على هذه ألثقة وأأعدكم أأنني سسأاعمل
على –قيق ألهدأف أŸسسطرة.
أأضس- -اف« :سس- -أاسس- -اه- -م ب- -خÈت- -ي ‘ دع -م ه -ذه
أل -ري -اضس -ة لع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة م-ي-دأن دأ‹ أب-رأه-ي-م
(ألعاصسمة) وإأعادة بعث مدرسسة ألغولف ،أأيضسا
وأختيار أأحسسن ألعناصسر لشسرأكها ‘
أل -دورأت أل-دول-ي-ة أŸف-ت-وح-ة
م - -ن أأج- -ل كسسب ع- -دد
رابطة أابطال أاوروبا
إأضسا‘ من ألنقاط
‘ أل -تصس-ن-ي-ف
ألعاŸي».

أاشش- -رف وزي- -ر الشش- -ب- -اب وال- -ري- -اضش -ة
الهادي ولد علي ،أاول أامسس اÿميسس
’عانات اŸالية
بعنابة ،على توزيع ا إ
اÿاصش -ة ب -الصش -ن -دوق ال -وط-ن-ي ع-ل-ى
ال-ف-رق ال-ع-ن-اب-ي-ة ل-ك-رة ال-قدم ،وهذا
’شش- -غ- -ال
ب - -حضش- -ور وزي- -ر ال- -ن- -ق- -ل وا أ
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي ووا‹
و’ية عنابة يوسشف ششرفة.
عنابة :هدى بوعطيح
أسستفاد من هذه ألإعانات أŸالية  38ناديا
هاويا لكرة ألقدم بولية عنابة ،وألتي تعتÈ
ـ حسسب تصسريحات وزير ألرياضسة ـ حافزأ
لتشسجيع ألنوأدي ألرياضسية وألرتقاء بكرة
ألقدم أ÷زأئرية ،مؤوكدأ بأان  2020نادي
ري- -اضس- -ي م- -ن ﬂت- -ل- -ف ج- -ه- -ات أل- -وط- -ن
سسيسستفيدون منها.
أأضساف ‘ كلمته ألتي أألقاها باŸناسسبة أأن
ه- -ذه أŸب- -ادرة ت- -أات- -ي ‘ إأط- -ار سس- -ي- -اسس -ة
ألسس -ل -ط -ات أل -ع -م -وم -ي -ة ،أل-ت-ي ت-ه-دف إأ¤
ت -ط -وي -ر ‡ارسس -ة أل -ري -اضس -ة وت-رق-ي-ة ك-رة
ألقدم ،مشسÒأ إأ ¤أهتمام ألدولة أŸسستمر
ب -ري -اضس -ة أل -ه -وأة ودع -م -ه -ا ل -ل -ج -م -ع -ي-ات
وألنوأدي ألرياضسية .بلغت قيمة أإلعانات
ألتي وزعت خÓل حفل أأقيم بفندق ببلدية
سسرأيدي لفائدة ألنوأدي ألرياضسية ألهاوية
لكرة ألقدم بعنابة ،أأك Ìمن 41
مليون د.ج.

بايرن ميونيخ  -ريال مدريد
قمة الدور ربع النهائي

أل -وأدي ،عضس -و ‘ أŸك -تب أŸن -ت -ه-ي-ة ع-ه-دت-ه)،
ك- -م- -ال ب- -ن مسس- -ي ( أل- -ب- -ل- -ي- -دة ،رئ- -يسس سس- -اب- -ق
ل–Óادية) ،عبد ألكر Ëديب ( تلمسسان ،عضسو
‘ أŸك -تب أŸن -ت -ه -ي -ة ع -ه -دت-ه) ،ع-ب-د أ◊م-ي-د
أ◊وميدي ( ألوأدي ،رئيسس ألرأبطة).
صسادقت ÷نة ألÎشسيحات على ملف Úفقط
Ÿنصسب أل -رئ -اسس -ة ،ع -ب -د أل -ك -ر Ëديب وي -اسسÚ
لوعيل ( أ÷زأئر ألعاصسمة ،أÛمع ألبÎو‹)،
غ Òأن ألخ Òأنسسحب .و” أŸصسادقة أأيضسا
على  14ملفا خاصس باŸكتب ألفديرأ‹ ،منهم 3
ملفات لسسيدأت.

أأسسفرت قرعة ألدور ربع ألنهائي لرأبطة أأبطال أأوروبا لكرة ألقدم ألتي أأقيمت،
أأمسس أ÷معة ،بنيون عن موأجهات من ألعيار ألثقيل ،أأبرزها Œدد ألصسرأع ب Úبايرن
ميونيخ أألŸا Êوريال مدريد أإلسسبا Êحامل أللقب.
كما أأوقعت ألقرعة جوفنتوسس أإليطا‹ ‘ صسدأم قوي مع برشسلونة أإلسسبا ،ÊأŸنتشسي
بعودته ألتاريخية أأمام باريسس سسان جÒمان ألفرنسسي ‘ ألدور ثمن ألنهائي .بينما وقع
أأتلتيكو مدريد أإلسسبا ‘ Êموأجهة ليسس Îسسيتي حامل لقب أ‚لÎأ ،ألذي يلعب له
أ÷زأئريان رياضس ﬁرز وإأسسÓم سسليما ،Êفيما يلتقي بوروسسيا دور“وند Ãوناكو
ألفرنسسي .من أŸقرر أأن تقام مباريات ألذهاب يومي  11و 12أأفريل ‘ ،ح Úتقام
مباريات أإلياب ،يومي  18و 19من نفسس ألشسهر .ووفقا للجدول أŸعلن على
موقع أل–اد أألوروبي لكرة ألقدم ،فإان قرعة ألدور نصسف ألنهائي سسيتم
إأجرأؤوها ،يوم  21أأفريل ،وسسوف تقام لقاءأت ألذهاب لهذأ ألدور،
يومي  2و 3ماي ،وألعودة يومي  9و 10من نفسس ألشسهر .تقام
أŸبارأة ألنهائية للبطولة ،يوم ألسسبت  3جوأن ،على
أŸلعب ألوطني بويلز.

ثقافة

السسبت  18مارسض  2017م
الموافق لـ  19جمادى الثانية 1438هـ

ن ألتطـّرف يظهـــر ‘ أمـــاكن ألفــــرأغ ميهوبـــي مــن بومـردأسض:
قـــال إأ ّ

–صص Úاألمّة بفضصاءات اŸطالعـة وحمايته ـا م ـن الّتفكـّـك
لدينــــــــا  80قاعـــــــــة عـــــــــــرضض سستبــــــــــدأ بالعــــــــــــروضض ألّتجاريــــــــــــة
صســادر سسنــة Ã ،2013نحــه مرونــة أكــÈ
ضســـرورة مرأجعــة قــانون أل ّسسينمــا أل ّ

ثّمن وزير ألثقافة عز ألدين
ميهوبي مشسروع رئيسض
أ÷مهورية ألهادف إأ ¤إأ‚از
مكتبة ‘ كل بلدية ،وهو
أŸشسروع ألذي قال عنه «أّنه بدأ
’ن بإانشساء مكتبة ‘ كل
يتوسّسع أ آ
قرية أو ّŒمع سسكا ،ÊمعتÈأ
أŸكتبات «سسÓحا ضسد ألفرأغ
وضسد أ÷هل وألتطرف
وأ’نفÓت ألفكري ،وهي أدأة
للمعرفة وألوعي وعنوأن
للتطور ونهضسة أÛتمع وحماية
’مة ألدأخلي من
جسسم أ أ
ألتفكك.»..

ال- -ث -الث ه -و إاع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة وف -ت -ح
القاعات التي Áكن اسستغÓلها ‘
العروضض السسينمائية.
وأاضساف عز الدين ميهوبي بالقول:
«حاليا لدينا  80قاعة عرضض سستبدأا
ب -ال -ع -روضض ال -ت -ج-اري-ة ح-ت-ى ت-ت-ي-ح
ال-ف-رصس-ة ل-ل-مشس-اه-د ا÷زائ-ري من
م-ت-اب-ع-ة األفÓ-م ا÷دي-دة الصسادرة
‘ العا ،⁄حيث سستنطلق العملية
ب -ع -د أاي -ام ب -ولي -ة قسس -ن -ط-ي-ن-ة ،ث-م
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ووه- -ران ب- -ال- -ت -دري -ج
باŸقابل هناك عمل كب Òحاليا ‘
إاط- -ار ورشس -ة ن -ع -م -ل ح -ال -ي -ا ع -ل -ى
ترتيبها وتنظيمها لتطوير صسناعة
السسينما وتنظيم سسوق اإلنتاج».
كما تطّرق ميهوبي باŸناسسبة إا¤
عدد من اŸسسائل األخرى التي تهم
قطاع الثقافة على غرار مشساريع
إا‚از مسس -ارح وم -ت -اح -ف ج -ه -وي -ة
لتعزيز البعد الثقا‘ الوطني ،حيث
عّلق ‘ رده على سسؤوال «الشسعب»
ح- - -ول مصس Òمسس - -رح ب - -وم - -رداسض
اŸسس -ج-ل م-ن-ذ سس-ن-وات« :أام-ل-ن-ا أان
يكون ‘ كل مدينة متحف ومسسرح
وه -ي م -راف -ق ت -ع -م-ل ال-دول-ة ع-ل-ى
ا‚ازها ‘ كل منطقة من الوطن
لتعزيز العمل الثقا‘ الوطني» ،لكن
دون ا◊سس - - -م ‘ مصس ÒاŸشس- - -روع
اÛم-د وم-ت-ى ي-ت-م إاع-ادة ت-ف-ع-ي-ل-ه
ل-ت-ن-ظ-ي-م األسس-رة اÙلية اŸشستتة،
نفسض األمر بالنسسبة Ÿشسروع ا‚از
فيلم األم Òعبد القادر ،حيث أاّكد
ميهوبي «أان العمل ل Áكن أان يقوم
بصس -ف -ة اسس -ت -ع -ج-ال-ي-ة أاو ارŒال-ي-ة،
فاألم Òعبد القادر قامة لها وقع
خ- - - -اصض ‘ أاذه- - - -ان ا÷زائ - - -ريÚ
وتاريخهم ،فإاذا  ⁄تتوفر الشسروط
الÓزمة من نصض قوي يغطي كل
أابعاد هذه الشسخصسية و“ويل كاف
ل -ل -مشس -روع وم -ؤوسسسس -ة إان -ت -اج ع -ل-ى
درجة عالية من الحÎافية وإاطار
بشسري Îﬁف أايضسا سستكون نتائج

اŸشسروع عكسسية».
يذكر أاّن وزير الثقافة عز الدين
ميهوبي قام خÓل الزيارة بتفّقد
وت- - - -دشس Úع- - - -دد م- - - -ن اŸراف - - -ق
ال -ث -ق -اف -ي -ة ،ب-دأاه-ا ب-زي-ارة م-ك-ت-ب-ة
الشسهيد «ريح رابح» ببلدية بودواو
ال-ب-ح-ري ،ت-دشس ÚاŸك-ت-ب-ة ال-ريفية
ل-ق-ري-ة ب-وك-ح-ي-ل ب-ب-لدية برج منايل
ب-اسس-م اÛاه-دة «زه-رة خ-ط-اب»،
تدشس ÚاŸكتبة الريفية بقرية كدية
العرايسض باسسم الشسهيد «خ Òالدين
اح -م -د» ،م -ع ت-ف-ق-د مشس-روع إا‚از
اŸك- -ت -ب -ة ال -رئ -يسس -ي -ة ل -ل -م -ط -اع -ة
ال -ع-م-وم-ي-ة ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ال-ت-ي
وصسلت نسسبة  80باŸائة من ال‚از
والسس- -ت- -م- -اع ل- -ع- -رضض ح -ول واق -ع
ال -ق -ط-اع ب-ال-ولي-ة ،م-ع إاشس-راف-ه ‘
اÿتام على مراسسيم تسسليم بطاقة
ال - -ف - -ن- -ان وشس- -ه- -ادات لـ  17فنانا
ومبدعا بالولية  ،معتÈا اللتفاتة
«ح ّ- -ق - -ا م - -ن ح - -ق - -وق ال - -ف - -ن - -انÚ
اÎÙف Úال- -ذي- -ن ي- -نشس- -ط- -ون ‘
›الت ﬂتلفة ،هؤولء لهم ا◊ق
السس-ت-ف-ادة م-ن ب-ط-اق-ات ل-لحصسول
ع -ل -ى ام -ت -ي -ازات اج -ت-م-اع-ي-ة وه-و
يدخل ‘ إاطار ›هودات الدولة
لدعم هذه الفئة» ،مثلما قال.
’فÓم
أعت Èأنّ عهد “ويل أ أ
مائة باŸائة أنتهى
صسّ- -رح وزي -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز ال -دي -ن
م- -ي- -ه- -وب -ي أاول أامسض أاّن «ال -ت -وج -ه
ا÷ديد» لوزارة الثقافة يصسب ‘
دعم «مشساريع الشسباب السسينمائية
ذات ال- -ك -ل -ف -ة اÙدودة» ،م -ؤوك -دا
على أانه « ⁄يعد هناك جدوى» من
إانتاج أافÓم ذات كلفة عالية .وشسّدد
السسيد ميهوبي على أانّ «زمن “ويل
ÓفÓم بنسسبة مائة باŸائة
الدولة ل أ
قد انتهى» ،وأانّ األفÓم ذات الكلفة
العالية هي «مشساريع اسسÎاتيجية»
توجد خارج اŸعاي Òالتي تعتمدها

وزارة ال -ث -ق-اف-ة ع Èدع-م السس-ي-ن-م-ا
ا÷ديدة» .وشسّدد الوزير على أان
الدولة سستدخل «طرفا وشسريكا» ‘
إانتاج أاعمال سسينمائية تكون فيها
جهات ﬂتلفة ،وأان الوزارة «Áكن
أان تسساهم بنسسبة معينة» ‘ دعم
عن “ويل الفيلم كما قال .ولدى
سس- -ؤوال- -ه ع- -ن ف- -ي- -ل -م «األم Òع -ب -د
القادر» ذكر ميهوبي مرة أاخرى بأان
العمل «›ّمد» كونه يتطلب «درجة
ع- - - -ال - - -ي - - -ة م - - -ن ا÷ودة واإلŸام»
مشسÎط - -ا ‘ ه - -ذا اإلط- -ار ت- -وف- -ر
سسيناريو يلم بكل ا÷وانب اŸتعلقة
بشس- -خصس- -ي -ة األم Òوشس -رك -ة إان -ت -اج
«Îﬁمة» Áكن أان تكون جزائرية
ويتوفر فيها «“لك رؤوية صسحيحة
إلنتاج فيلم عاŸي».
دعم «مشساريع ألشسباب ذأت
ألكلفة أÙدودة»
كما لفت الوزير إا ¤أاّنه «ل وجود
ألي م - -ان- -ع» ‘ أان ي- -ك- -ون ه- -ن- -اك
شسريك أاجنبي ‘ الفيلم ،غ Òأاّنه
أاّكد من جهة أاخرى على أان النظر
‘ هذا اŸشسروع لن يكون إال «بعد
ت- -ف ّ-رغ ال -وزارة» م -ن ف -ي -ل -م -ي «ب -ن
م- -ه- -ي- -دي» و»ب- -ن ب- -اديسض» .وك -ان
السسيد ميهوبي قد قال ‘ جلسسة
ع-ل-ن-ي-ة ب-اÛلسض الشس-ع-ب-ي الوطني
شسهر فÈاير اŸاضسي على أان فيلم
األم› Òمد حاليا بسسبب غياب
«سسيناريو متميز» يعكسض شسخصسية
األم ÒاŸت -ف ّ-ردة» ،وك -ذا «صس-ع-وب-ة
تأام »Úا÷انب اŸا‹ .وفيما يتعلق
ب- -اسس- -ت- -ث- -م -ار اÿواصض ‘ ال -ف -ع -ل
ال - -ث - -ق - -ا‘ ،أاشس - -ار ال - -وزي- -ر إا ¤أان
اŸسستثمرين اÿواصض ‘ ا÷زائر
ليسست لهم ثقافة اإلسستثمار الثقا‘
كما ‘ السسينما واŸسسرح والفنون
ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة رغ-م أاّن-ه «ل ي-وج-د م-ا
Áن- - -ع» ان- - -خ- - -راط- - -ه- - -م ‘ ه- - -ذه
اÛالت.

«رجل ومسسرحان» Œربة سسينمائية ﬁلية رأئدة بسسوق أهرأسض

الفيلم قريبـ ـا ‘ الطّبع ـ ـة الـ  12للمهرجـ ـان اإلفريقـ ـي Ãدغشصق ـ ـر
أفاد ك Óمن أıرج جوأمع عيسسى ورأبح سسليما Êدخولهما للمهرجان
أ’فريقي Ãدغشسقر من خÓل ألفيلم ألقصس« Òرجل ومسسرحان» ‘ طبعته ألـ
 12للفيلم ألقصس ،Òألذي سستحتضسنه أنتاناناريفو عاصسمة مدغشسقر .ألتظاهرة
’كÈ
ألتي سستنظم ‘ ألفÎة من  21أفريل أŸقبل إأ ¤غاية  29منه تعد أ أ
بالنسسبة للفيلم ألقصس Òبإافريقيا ،حيث سستشسارك فيها  20دولة إأفريقية على
غرأر أ÷زأئر وأŸغرب وألسسنغال وكينيا وجنوب إأفريقيا وما‹ وزمبابوي
وألكامÒون ومدغشسقر ،وذلك Ãجموع  30فيلما قصسÒأ.

سسوق أهرأسس :صسحرأوي ــ ح
حسسب ﬂرج- -ي ال -ف -ي -ل -م ال -قصسÒ
«رج -ل ومسس -رح -ان» ،ف -اإّن-ه م-رّشس-ح
ضس -م -ن اŸسس -اب-ق-ة ال-رسس-م-ي-ة ل-ن-ي-ل
ج- -ائ- -زة «اأحسس- -ن ف -ي -ل -م» وج -ائ -زة
اأحسس-ن دور رج-ا‹ ل-ل-م-م-ث-ل ط-ارق
ع  Îو س ض ا ل ذ ي ي ل ع ب د و ر ا لب ط و ل ة
‘ هذا الفيلم القصس.Ò
ال-ف-ي-ل-م ال-ذي يسس-ت-غ-رق ع-رضس-ه 27
دق -ي -ق -ة ع-ل-ى ‡ث-ل Úم-ن اŸسس-رح
ا÷هوي لسسوق اأهراسض على غرار
ن -ذي -ر ح-زام وع-ل-ي ت-ونسس-ي وزهÒ
عÎوسض وﬁم - - - - - - -د زع - - - - - - -روري
و ا ل ط ف  Óن رح ي ق و ي و س س ف ع  Îو س ض .
و ي ع ا ل ج هذ ا ا ل ف ي ل م م ك ان ة ال ف نا ن ‘
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أفÓم وثائقية وشسهادأت حّية باŸكتبة ألوطنية با◊امة

احتفاٌء جزائري سصويسصري بالّذكرى  55لّتفاقيات إايفيان

ء للذكرى أÿامسسة وأÿمسس’ Úتفاقيات إأيفيان– ،تضسن أŸكتبة ألوطنية
إأحيا ً
أ÷زأئرية با◊امة أنطÓقا من أليوم ألسسبت «أيام سسويسسرأ أ÷زأئر» ،ألتي تن ّ
ظمها
Óشسعاع ألثقا‘ ،بالتعاون مع سسفارة سسويسسرأ با÷زأئر وجمعية
ألوكالة أ÷زأئرية ل إ
«ديفارسسيتي» .وسسيعمل مؤورّخون وصسحفيون وشسهود عيان من ألضسفت Úألسسويسسرية
وأ÷زأئرية ،على مدى يوم ،Úعلى إألقاء ألضسوء على هذه ألفÎة أ◊اسسمة من
تاريخ أ÷زأئر ،ألتي تعت Èذأكرة مشسÎكة ب Úألبلدين.

أسسامة إأفرأح

بومردأسس :ز ــ كمال

ع- -رج وزي- -ر ال- -ث -ق -اف -ة ع -ز ال -دي -ن
م -ي-ه-وب-ي خÓ-ل ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة
ال -ت -ي ع -ق -ده-ا ع-ل-ى ه-امشض زي-ارة
ال -ع -م -ل وال -ت-ف-ق-د ال-ت-ي ق-ادت-ه أاول
أامسض إا ¤ولي- -ة ب- -وم- -رداسض ع- -ل -ى
م -واضس -ي -ع تشس ّ-ك -ل أاع-م-دة ال-ق-ط-اع
ون-ق-ط-ة ان-طÓ-ق-ة ن-ح-و الحÎافية
وت -غ -ي Òال -ن -ظ -رة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي
طبعت النشساط الثقا‘ لعقود من
ال-زم-ن ن-ح-و م-ف-ه-وم م-ت-جدد وأاكÌ
ب -راغ -م -ات-ي-ة ،وأاق-رب إا ¤ال-ت-ع-ل-يب
الصسناعي Ÿضسام Úاإلبداع الفني
ا÷زائري رغم حالة التهلهل التي
يتخبط فيها .وهنا كشسف ميهوبي
«عن مشسروع قانون لتنظيم وتفعيل
ق -ط -اع اŸسس -رح وإاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘
م- -ن- -ظ- -وم- -ة ال -تسس -ي .Òوذلك بسس -ن
ق -وان Úونصس-وصض ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة م-ن-ه-ا
ال- - - - -نصض ال- - - - -ق- - - - -ان- - - - -و Êاÿاصض
بالتعاونيات ،كما يطلق عليها الذي
جاء كثمرة ألفواج العمل اŸنصسبة
ب- -ت -اري -خ  22ج -ان -ف -ي اŸاضس-ي،
سس -يشس -ك-ل إاط-ارا ق-ان-ون-ي-ا Ÿن رؤووا
ال -ع -م -ل ب-ح-ري-ة خ-ارج اŸؤوسسسس-ات
ال -ع -م -وم -ي -ة ل -ل -مسس -رح وه -ذا ب -ع-د
إاخضس -اع -ه ل-ل-م-ن-اقشس-ة واإلث-راء م-ع
أاهل اŸهنة وخÈاء ‘ القانون.
أاما النشساط الثا Êالذي سسيحظى
ب - -ن - -فسض اله - -ت - -م- -ام داخ- -ل ه- -ذه
اإلسسÎاتيجية
حسسب وزي- -ر ال -ث -ق -اف -ة ه -و ق -ط -اع
السس- -ي -ن -م -ا ب -ت -أاك -ي -ده «أان ع -م -ل -ي -ة
التشسخيصض العميقة لواقع السسينما
‘ ا÷زائر أاوصسلتنا إا ¤القتناع أان
هناك ثÓثة أاشسياء يجب أان نعمل
‘ اŒاهها ،األول يخصض ا÷انب
ال-ق-ان-و Êبضس-رورة م-راج-ع-ة ق-انون
السسينما الصسادر سسنة Ã ،2013نحه
مرونة أاك Èحتى يسستجيب لعملية
إاع -ادة ه -ي -ك -ل -ة وت -ن-ظ-ي-م ال-ق-ط-اع،
وال -ن -ق -ط -ة ال-ث-ان-ي-ة وه-و النشس-غ-ال
األهم اŸتعلق بعملية السستثمار ‘
اÛال السسينيمائي عن طريق بناء
ق -اع -ات ال -ع -روضض واسس -ت -دي-وه-ات
ال - -تصس - -وي- -ر ت- -ك- -ون ف- -رصس- -ة أام- -ام
اŸن- -ت- -ج Úداخ- -ل ا÷زائ- -ر ح -ت -ى
يسس-ت-ف-ي-دوا م-ن ام-ت-ي-ازات ،والشسيء

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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›تمع ل يبدي اأي اهتمام Ÿهنته،
وذلك م - - -ن خÓ- - -ل قصس- - -ة ط- - -ارق
اŸت- - - - -ع- - - - -دد اŸواهب واŸول- - - - -ع
باŸسسرح ،والذي بعد اأن اشستغل ‘
عديد اÛالت يقّرر اأن يجعل من
ه- -واي -ت -ه مصس -در رزق -ه غ Òم -ب -ال
بان ت ق ا د ا ت ا ل نا س ض .
واأوضس- - -ح ذات اıرج ،ب - -اأّن ه - -ذا
ال-ف-ي-ل-م ال-ذي ّ” تصس-وي-ر مشس-اه-ده
ب Úع -ن-اب-ة وسس-وق اأه-راسض ي-ت-ن-اول
بطريقة ذكية تطلعات وتسساوؤلت
ال - -ف- -ن- -ان اŸع- -اصس- -ر اÙت- -ار بÚ
ال- -رغ- -ب- -ة ‘ م- -واصس- -ل- -ة اأحÓ- -م- -ه
وضسرورة تلبية اإحتياجات اأسسرته.
وذكر باأّن فيلم «رجل ومسسرحان»
” عرضسه لأول مرة ‘ اŸسسابقة
ّ

–ت عنوان «السسويسسريون ،سسويسسرا ومعاهدات إايفيان»،
يشس-ه-د ال-ي-وم األول ع-رضض ف-ي-ل-م «ال-دي-ب-ل-وم-اسس-ي» ،ي-عقبه
نقاشض مع مارك بÒونو وفؤواد سسو‘ ،ثم تكر Ëلشسارل
هÔي فافرو وعرضض مقتطفات من أافÓم حول هذه
الشس- -خصس- -ي- -ة ،وشس- -ه- -ادات ألن- -دري غ -ازو ،ج -ون مÒات،
وباتريك فÒل.
أام -ا ب -رن -ام -ج غ -د األح -د –ت ع -ن -وان «السس -ويسس -ري -ون،
سسويسسرا وحرب التحرير ا÷زائرية» ،فسسيشسهد عرضض
فيلم «سسويسسرا وكواليسض حرب ا÷زائر» ،يليها مناقشسة مع
الباحث ‘ التاريخ مارك بÒونو وجون مÒات وأاندري
غازو.
ويشسارك ‘ التظاهرة أاسسماء سسويسسرية من شسأانها تقدË
شس -ه -ادات م -ه -م -ة ،ن -ذك -ر م-ن-ه-ا ج-ون مÒات ،ال-ذي ك-ان
الرئيسض السسابق Ÿدينة إافردون من  1956إا 1960 ¤أاين
ولد وترعرع .عمل ‘ الÈيد أاين أاصسبح Áيل إا ¤التيار
اليسساري ،و‘  1954صسار رسساما معماريا وصسّور أافÓما
حول الفن اŸعماري .اعتقله العسساكر الفرنسسيون سسنة
 1960و‘ حوزته جريدة «اÛاهد» ،وقضسى مدة سسنة
بسسجن بزانسسون.
و‘  1977أانتج ›موعة األفÓم بÓن فيكسض مع ميشسال
بوري وناج أانسسورج ،و–توي هذه اÛموعة على أاك Ìمن
 300بورتريه حول شسخصسيات سسويسسرية من بينها شسارل
هÔي فافرو وغÒهم من الذين سساهموا ‘ دعم ا◊ركة
الثورية .يقتصسر عمله حاليا على أاخذ صسور فوتوغرافية
لشسخصسيات سسياسسية وثقافية.
أاما اıرج أاندري غازو فهو من مواليد فرنسسا ،رفضض
حمل السسÓح واللتحاق با÷يشض الفرنسسي سسنة ،1958
وعلى الرغم من ذلك ” إادماجه كممرضض مضسلّي ،إال أانه
فّر من ا÷يشض سسنة  1960والتحق بسسويسسرا بـ»اŸقاومة
الشسابة» ،قبل أان يتم العفو عنه سسنة .1966
‘  2003قام بإاخراج الفيلم الوثائقي «L’Algérie en
» ،pacificationالذي ُعرضض ‘ إاطار الحتفالت
بسستينية اندلع الثورة التحريرية ،كما نظم سسنة 2004
أاسسبوع «األمل ا÷زائري بسسويسسرا» Ãدينة جنيف بحضسور
شسخصسيات نضسالية جزائرية وسسويسسرية على غرار رضسا
مالك وشسارل هÔي فافرو.
ك -م -ا يشس -ارك ‘ ال -ت -ظ -اه-رة ف-ؤواد سس-و‘ م-ف-تشض الÎاث
اŸك - -ت - -ب - -ات واألرشس- -ي- -ف ،وب- -احث Ãرك- -ز ال- -ب- -حث ‘
األنÌوبولوجيا الجتماعية والثقافية (وهران) ،واŸركز
ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -ح -وث م -ا ق -ب -ل ال -ت-اري-خ ،األنÌوب-ول-وج-ي-ة
وال -ت -اري -خ -ي -ة (ا÷زائ-ر) .ع-م-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى األرشس-ي-ف
Óرشسيف بولية وهران من  1977إا¤
الوطني كمدير ل أ

أبــــدع ‘ قصسيــــدة «هلوسسة ألعبور»

الشصاعر شصمسض الدين بوكلوة «فارسض القوا‘» ‘ طبعتها الثالثة
أختتمت مؤوخرأ بدأر ألثقافة
ﬁمد سسرأجÃ ،دينة
سسكيكدة ،فعاليات «فارسض
ألقوأ‘» أŸنظمة بالتعاون مع
’دب وأللغات بجامعة
كلية أ أ
 20أوت  ،1955بتتويج ثÓثة
فرسسان ،حيث عادت أ÷ائزة
’و ¤للشساعر ألشساب شسمسض
أ أ
ألدين بوكلوة ،عن قصسيدته
أŸعنونة «هلوسسة ألعبور».هذأ
ما توقفت عنده «ألشسعب» بعÚ
أŸكان.
وهي القصسيدة التي أابدع ‘ نسسجها
بوكلوة الذي يدرسض تخصسصض الوقاية
واألمن الصسناعي بكلية التكنولوجيا،
وك-انت م-ت-ن-اسس-ق-ة شس-ك Ó-ومضس-م-ون-ا

عرضض 7أافÓم قصصÒة خاصصة باıرج Úالشصباب

ألقليعة :عÓء ملزي
ال - -رسس - -م - -ي- -ة Ÿه- -رج- -ان ع- -ن- -اب- -ة
اŸت- -وسس- -ط- -ي ‘ سس- -ب -ت -م،2016 È
وشس-ارك ‘ م-ه-رج-ان «ك-ي-ن-وسسمنا»
ب ر و س س ي ا ا ل بي ض س ا ء ،و ك ذ ا ض سم ن س س و ق
اأفÓم دبي الدو‹ (ديسسم.)2016 È
و ي ح ك ي ه ذ ا ا ل ف ي ل م ا  Ÿس س ت و حى م ن
قصسة واقعية لشساب دفعه حلمه اأن
يجعل من اŸسسرح مهنة له على

حسسب ÷نة التحكيم ،حيث – ⁄تو
ع -ل -ى أاخ -ط -اء ك -بÒة ،وت-ط-رقت إا¤
ال -ه -ل -وسس -ة ال -ت-ي تصس-يب اإلنسس-ان ‘
ﬂت -ل -ف م -راح -ل ح -ي-ات-ه .وح-م-لت
قصس-ي-دة «ه-ل-وسس-ة ال-ع-ب-ور» ج-ماليات
ال -ك-ل-م-ة ودق-ة األح-اسس-يسض ورون-ق-ه-ا
فتجاوب معها ا◊ضسور وتفاعل إا¤
أابعد حدود.
أام -ا اŸرت -ب -ة ال -ث-ان-ي-ة ف-ق-د ف-از ب-ه-ا
الشس -اع-ر أاسس-ام-ة ب-ن ف-ورة ،م-ه-ن-دسض
دول -ة ‘ ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ع-ن قصس-ي-دة
«ق- -ل- -وب ب Ó- -وط -ن» ،ف -ي -م -ا ع -ادت
ا÷ائزة الثالثة للشساعر عÓء الدين
ب -وغ -ازي ،ا◊ائ-ز ع-ل-ى ل-يسس-انسض ‘
األدب ع - -ن قصس - -ي- -دة «وشس- -م ع- -ل- -ى
خاصسرة» ،وقد –صسل الفائزون على

ج-وائ-ز ق-ي-م-ة ضس-م-ن ه-ذه اŸسس-ابقة
على غرار حواسسيب ولوحات ذكية
وغÒها.
وحسسب زي -دان م -غ Ó-وي م -دي -ر دار
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ف -إان اŸسس -اب -ق -ة ج -اءت
Ãناسسبة إاحياء ذكرى عيد النصسر يوم
 19مارسض  ، 2017وهدفها اكتشساف
اŸواهب األدبية بشسكل عام والشسعر
بشس -ك -ل خ -اصض وال -ت -ع-ري-ف ب-أاع-م-ال
اŸبدع Úالشسباب و–فيزهم.
وق - -ال زي - -دان ل»الشس- -عب» إان- -ه م- -ن
اŸن -ت -ظ -ر الرت -ق-اء ب-اŸسس-اب-ق-ة إا¤
اŸسس -ت -وى ال -وط -ن -ي خ Ó-ل دورت -ه-ا
الرابعة  2018بعد أان عرفت ‚احا
كبÒا وإاقبال واسسعا».

سسكيكدة :خالد ألعيفة
Óبدأع ألفّني بالقليعة
بالّتنسسيق مع مؤوسّسسسة ’بري ل إ

‘ بادرة تهدف إأ ¤تشسجيع
أŸنتج Úوأıرج Úألشسباب
وكشسف نظرة هذه ألفئة
للمجتمع ،تعتزم دأر ألثقافة
ألدكتور أحمد عروة بالقليعة
تنظيم سسهرة فنية إأبدأعية
خاصسة بهذه ألفئة أمسسية
أليوم ،وذلك بالتنسسيق مع
Óبدأع ‘
مؤوسسسسة ’بري ل إ
ألسسمعي ألبصسري.

ا ل ر غ م م ن ا ل ن ظ رة ا ل س س ل بي ة ل ل م ج ت م ع
Œاه ه -ذه اŸه -ن -ة ب -اع -ت -ب -اره-ا ل
ت ض س م ن ع ي ش ض ك ر Ëل ي ص س ر ع  Îو س ض
ب ط ل ا ل ف ي ل م ع لى م و ا ص س ل ة ك ف ا ح ه
متحديا حتى اأفراد عائلته ،وهو ما
ح ّ-ت -م ع -ل -ي -ه ال ّ-ل -ج -وء اإ ¤ام-ت-ه-ان
اأع - -م - -ال بسس - -ي - -ط - -ة ع- -ل- -ى غ- -رار
م ي ك ان ي ك ي .

 1992ثم كمحافظ Ãركز األرشسيف الوطني من  1992إا¤
 2004ون -ائب م -دي -ر ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة
Óرشسيف الوطني من  2004إا.2011 ¤
لأ
ومن اŸشسارك ‘ Úالتظاهرة د.مارك بÒونو ،باحث ‘
التاريخ منذ سسنة  ،1981له العديد من البحوث التاريخية،
وهو مؤولف عدد من الكتب حول ا÷زائر وسسويسسرا من
بينها ملف «سسويسسرا واتفاقيات إايفيان».
ونذكر أايضسا علي إاقرانو مسستشسار مدرب ،رئيسض جمعية
 DiversCitésومسسؤوول ومصسّمم اŸشسروع ،وباتريك
فÒل الصسحفي باإلذاعة سسويسض رومند ،وقد أاشسرف على
حصسصض ثقافية كما أانه رئيسض جائزة ا÷مهور (جائزة
أادبية) إلذاعة «سسويسض رومند» ،وله عدة كتب منشسورة.
للتذك ،Òفقد لعبت سسويسسرا دورا هاما ‘ حرب ا÷زائر
التحريرية ضسد السستعمار الفرنسسي ،منذ اندلعها ‘
ن-وف-م ،1954 Èوق -د ع ّ-ب -ر اŸن-اهضس-ون لÓ-سس-ت-ع-م-ار ع-ن
م -واق -ف -ه -م ه -ن -اك وت -ط-رقت الصس-ح-ف السس-ويسس-ري-ة إا¤
›ريات ا◊رب ،كما كانت سسويسسرا مسسرحا لتهريب
األسسلحة واŸعامÓت اŸالية ،ونشسر مطبوعات وصسحف
ﬁظورة ‘ فرنسسا واسستقبال مناضسل Úجزائري.Ú
وقد مّهد دعم ›موعة من اŸثقف Úالسسويسسري Úنضسال
ا÷زائر التحرري الطريق أامام ا÷هات الرسسمية السسويسسرية
ال -ت -ي نشس -طت اب -ت-داء م-ن شس-ت-اء  ‘ 1961 - 1960ت-ن-ظيم
ﬁادثات سسرية وتسسهيل اŸفاوضسات الرسسمية ‘ إايفيان.

حسسب مصسادرنا من إادارة دار
ال - -ث- -ق- -اف- -ة ،ف- -إاّن ال- -ت- -ظ- -اه- -رة
ا›ÈŸة ألمسس -ي -ة ال-ي-وم ب-داي-ة
من السساعة السسادسسة مسساء تعنى
بعرضض  7أافÓم قصسÒة تتحدث
ع- - - -ن ﬂت- - - -ل - - -ف اŸظ - - -اه - - -ر
الج-ت-م-اع-ي-ة ،وأا‚زه-ا خريجو
ك- -ل م -ن اŸع -ه -د ال -ع -ا‹ Ÿه -ن
السسمعي البصسري والعرضض بÈج
الكيفان واŸعهد الوطني العا‹
ل -ل -ت -ك -وي-ن اŸه-ن-ي ‘ السس-م-ع-ي

ال- -بصس- -ري ب Íع- -ك- -ن- -ون خÓ- -ل
الفÎة الفاصسلة ب Úسسنتي 2015
و ‘ 2017إاط -ار مشس-روع ن-ه-اي-ة
الدراسسة ،بحيث تكّفلت مؤوسسسسة
لب- -ري لÓ- -ب- -داع ‘ السس- -م- -ع- -ي
ال -بصس -ري Ãخ -ت -ل -ف ع -م -ل -ي -ات
ال -تصس -وي -ر ال -ف-ن-ي ،وت-ع-ال-ج ذات
األفÓم عّدة مواضسيع اجتماعية
بطريقة فنية هادفة بعيدا عن
ال - -روت ÚاŸع - -ه - -ود ‘ األفÓ- -م
ا÷زائرية اŸتداولة منذ عقود
من الزمن ،إال أاّنه بالرغم من
ال-ت-مّ-ي-ز واŸسس-ت-وى الرفيع الذي
أابانت عنه ﬂيÓت اıرجÚ
الشس-ب-اب ،ف-ل-م ت-ع-رف إان-تاجاتهم
ط -ري -ق -ا ل -ل -ع -رضض عﬂ Èت-ل-ف
القنوات ا÷زائرية ألسسباب ⁄
يكشسف عنها.
وتأاتي مبادرة دار الثقافة هذه
اّŸرة لÎف- -ع السس- -ت -ار ع -ن ه -ذه
األع-م-ال ،وت-عّ-رضس-ه-ا ل-ل-ج-م-ه-ور
ال- -ق- -ل- -ي -ع -ي ال -ع -ريضض ‘ ب -ادرة
ت - -ه - -دف ب - -ال- -درج- -ة األو ¤إا¤

تشس - -ج- -ي- -ع اŸب- -دع Úالشس- -ب- -اب
و“ك-ي-ن-ه-م م-ن ت-ف-ج Òق-دراتهم
الب-داع-ي-ة ،واسس-ت-غÓ-ل-ه-ا لÎقية
النتاج الفني با÷زائر.
ومن ب Úأاهم األفÓم اŸقÎحة
للعرضض سسهرة اليوم‚ ،د «ما
ب Úال- - -غ - -رف Ÿروان ب - -ودي - -اب
و»اıفي» لنصسر الدين ﬁمد
ه- - -ن- - -ي و»آاه - -ات األنŸ »ÚنÒة
مولة و»الق »Èألسسامة قبي و»ما
ل تراه الع »Úللمخرج Úزكرياء
غ -روسض ون -ور السس Ó-م ت -ورك-ي،
كما يرتقب بأان يعرضض اıرج
اŸصسّ- -ور لب -ري نسس -ي -م ف -ي -ل -م -ا
قصسÒا يروي من خÓله ملحمة
الشسهيد سسويدا Êبوجمعة الذي
سسقط Ãيدان الشسرف بالقرب
م-ن م-دي-ن-ة ال-ق-ل-ي-ع-ة بعد معركة
ط -اح-ن-ة م-ع ج-يشض السس-ت-ع-م-ار،
بحيث اعتمد اıرج ‘ –رير
السس- -ي- -ن- -اري- -و وف- -ق- -ا لشس -ه -ادات
›اه - -دي اŸن - -ط - -ق- -ة ال- -ذي- -ن
عايشسوا ا◊دث عن قرب.

‹hO

السسبت  ١٨مارسص  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

بحث معه ملفات تعرقل مسسار تسسوية ألقضسية ألصسحرأوية

الرئيسش غا‹ يلتقي غوتÒسش بنيويورك

 ·ÓأŸتحدة أنطونيو
لم Úألعام ل أ
أجتمع ،رئيسش أ÷مهورية ألعربية ألدÁقرأطية ألصسحرأوية ،إأبرأهيم غا‹ ،أمسش ،با أ
غوتÒسش ،بنيويورك ،حيث تناول ألطرفان كافة أŸلفات ألتي عرقلت مسسار ألتسسوية ألسسلمية باŸنطقة.
بحث غا‹ مع غوتÒسص ،األوضساع ا◊الية
اŸتسسمة بالتوتر جراء اÿطوات السستفزازية
للمغرب ،كخرقه الفاضسح لتفاق وقف إاطÓق
ال- - -ن- - -ار م- - -ن خÓ- - -ل ط - -رد اŸك - -ون اإلداري
والسس- -ي- -اسس -ي ل -ل -م -ي -ن -ورسس -و ال -ع -ام اŸاضس -ي،
واسستغÓله Ÿع Èالكركرات ،إا ¤جانب تعديه
الدائم على حقوق اإلنسسان وﬁاكمته ا÷ائرة
Ÿعتقلي ﬂيم أاكد Ëايزيك وتوقف جولت
اŸفاوضسات.
قال اŸمثل الدائم للبوليسساريو لدى األ·
اŸتحدة ،أاحمد بوخاري أان «الزيارة تأاتي ‘
وقت هام على أاك Ìمن صسعيد بحيث يشسكل
مسس -ار السس Ó-م والسس -ل -م واألم -ن ‘ اŸن -ط-ق-ة
أاهداف الدبلوماسسية الصسحراوية».
أاعرب بوخاري عن أامله ‘ أان يخرج لقاء
براهيم غا‹ مع أانطونيو غوتÒيسص «بنتائج
إايجابية» إلعادة بعث مسسار السسÓم «اŸتوقف
بسسبب تعنت اŸغرب ومناوراته».
يأاتي اللقاء كذلك ‘ سسياق اŸشساورات
ا÷ارية حول تعي Úخليفة اŸبعوث األ‡ي
إا ¤الصسحراء الغربية كريسستوفر روسص.
كان إابراهيم غا‹ قد وجه رسسالة ‘ شسهر
فيفري الفارط إا ¤غوتÒيسص حول النسسداد
اÿط Òال- -ذي ي -ع -رف -ه اŸسس -ار األ‡ي م -ن -ذ
سسنوات عدة.
ح -ل إاب -راه -ي -م غ -ا‹ ،األرب -ع -اء Ãدي -ن-ة
ن -ي-وي-ورك ،وال-ت-ق-ى غ-ا‹ خÓ-ل ه-ذه ال-زي-ارة
ببعضص اŸسسؤوول ‘ Úمنظمة األ· اŸتحدة
واألعضس- -اء ال- -دائ- -م Úع -ل -ى مسس -ت -وى ›لسص
األمن الدو‹.
رافق الرئيسص غا‹ وفد هام يضسم ك ً
 Óمن
اﬁمد خداد ،عضسو األمانة الوطنية ،اŸنسسق
الصسحراوي مع اŸينورسسو ،والبخاري أاحمد،
عضس -و األم -ان -ة ال -وط-ن-ي-ة‡ ،ث-ل ا÷ب-ه-ة ل-دى
األ· اŸتحدة ،ومولود سسعيد‡ ،ثل ا÷بهة
‘ واشسنطن ،وعبداتي ابريكة ،اŸسستشسار لدى
الرئاسسة.

مواصسلة الضسغط على ا’حتÓل
قررت اللجنة الوطنية الصسحراوية اŸكلفة
Ãت -اب -ع-ة أاط-وار ﬁاك-م-ة سس-ل-ط-ات الح-تÓ-ل

اŸغربية للمعتقل Úالسسياسسي Úالصسحراوي Úالـ
Û ٢٤م- -وع -ة أاك -د Ëاي -زيك ،خ -ل -ق «أاوراق
ضس-غ-ط» ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام اŸغ-رب-ي إلج-ب-اره على
اإلفراج عن اÛموعة «بدون قيد ول شسرط»،
ن- -ظ- -را «لن -ع -دام أابسس -ط شس -روط اÙاك -م -ة
العادلة « لهؤولء اŸناضسل.Ú
جاء ذلك خÓل اجتماع اللجنة Ãقر اللجنة
الوطنية الصسحراوية ◊قوق النسسان لدراسسة
آاخ- -ر اŸسس -ت -ج -دات اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اÙاك -م -ة
«ا÷ائ -رة» وال -ت -ي ق-ررت اÙك-م-ة اŸغ-رب-ي-ة
Ãدينة سس ،Óأاول أامسص ،تعليقها ا ٢٠ ¤مارسص
ا÷اري.
بعدما لحظت اللجنة اŸتابعة «انعدام
أابسسط شسروط اÙاكمة العادلة» أاعربت ‘
ب -ي -ان ل -ه -ا ع-ن ت-ق-دي-ره-ا Ÿراف-ع-ات «أاب-ط-ال
م -ل-ح-م-ة أاك-د Ëاي-زيك وم-واق-ف-ه-م ال-ب-ط-ول-ي-ة
ووحدتهم ‘ الرؤوية واŸوقف والذين رافعوا
بكل قوة عن حق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير
اŸصس Òوالسس -ت -ق Ó-ل أام -ام ﬁك -م -ة ال -ظ -ل-م
وا÷ور اŸغ - -رب- -ي- -ة وح- -ول- -وا اÙاك- -م- -ة ا¤
ﬁاكمة دولة الحتÓل اŸغربي بعقر داره».
كما ثمنت ÷نة اŸتابعة لطوار اÙاكمة
م - -راف - -ع - -ات ه - -ي - -ئ - -ة ال- -دف- -اع م- -ن ﬁامÚ
صس-ح-راوي Úوأاج-انب «ودف-اع-ات-ه-م ال-ق-ان-ون-ي-ة
اŸؤوسسسس -ة ع -ل -ى م-ق-تضس-ي-ات ال-ق-ان-ون ال-دو‹
◊ق -وق اإلنسس -ان وال -ق -ان -ون ال -دو‹ اإلنسس-اÊ
وط-ب-ي-ع-ة اÙاك-م-ة السس-ي-اسس-ية بامتياز ،والتي
أاربكت هيئة اÙكمة اŸغربية ،وشسكلت أاكÈ
رد منسسجم Ÿقتضسيات اتفاقيات جنيف ،فيما

يتعلق بحق اŸعتقلﬁ ‘ Úاكمة عادلة داخل
وطنهم اÙتل ،انسسجاما مع القانون الدو‹
م -ن خ Ó-ل ت -أاك -ي -ده ع -ل -ى وضس-ع-ي-ة الصس-ح-راء
ال-غ-رب-ي-ة ك-إاق-ل-ي-م ﬁت-ل بصس-دد ع-ملية تصسفية
اسستعمار».
أاشسادت اللجنة بـ «الهبة الوطنية التضسامنية
ال- -ك- -بÒة» ل- -ك- -ل أاب- -ن -اء الشس -عب الصس -ح -راوي،
ك -م -ح -ط -ة ت -اري-خ-ي-ة م-ن اŸق-اوم-ة السس-ل-م-ي-ة
الصسحراوية لنصسرة قضسية أاسسرى أاكد Ëايزيك
واŸطالبة بإاطÓق سسراحهم فورا بكل مواقع
ت- -واج- -د الصس -ح -راوي Úم -ن خ Ó-ل ال -وق -ف -ات
واŸظ-اه-رات واŸن-اب-ر وال-ب-ي-انات التضسامنية
ال- -ت- -ي ” تسس- -ج- -ي -ل -ه -ا خ Ó-ل ج -م -ي -ع أاط -وار
اÙاكمة أامام مقر ﬁكمة
الحتÓل بسس.Ó
حيت اللجنة حجم التضسامن الدو‹ اŸعÈ
ع -ن -ه م -ن شس -ت -ى أان-ح-اء ال-ع-ا ⁄م-ن ب-رŸان-ات
ون-ق-اب-ات وج-م-ع-ي-ات وم-ن-ظ-م-ات و÷ان دع-م
ومسساندة والتي أادانت «اÙاكمة ا÷ائرة».
وأادانت اللجنة العتداءات من «البلطجية و
اŸوج - -ه Úو اŸؤوط - -ري - -ن» م- -ن السس- -ل- -ط- -ات
اŸغ -رب -ي -ة وال -ت -ي ط-الت ع-ائÓ-ت اŸع-ت-ق-لÚ
الصسحراويÚ
واŸواطنÚ
واŸتضس-ام-ن Úاألجانب
ال- - -ذي- - -ن حضس- - -روا ا¤
مدينة سس ÓاŸغربية Ÿؤوازرة معتقلي أاكدË
ايزيك.

أخÎقت أÛال أ÷وي

ا÷يشش السسوري أاسسقط طائرة حربية إاسسرائيلية

أعلن أ÷يشش ألسسوري ،أمسش ،أنه أسسقط
ط-ائ-رة ح-رب-ي-ة أإسس-رأئ-ي-ل-ي-ة و أصساب أخرى
ب-ع-د أسس-ت-ه-دأف-ه-م-ا م-وق-ع-ا عسس-ك-ري-ا سسوريا
على طريق تدمر ‘ وسسط سسوريا ،بحسسب
ب- -ي- -ان ن- -ق -ل -ت -ه وك -ال -ة ألأن -ب -اء ألسس -وري -ة
ألرسسمية «سسانا».
ج- -اء ‘ ال- -ب- -ي- -ان اأن اأرب- -ع ط- -ائ -رات ح -رب -ي -ة
اإسسرائيلية اسستهدفت موقعا عسسكريا ‘ ريف
ح م ص ص ا ل ش س ر ق ي  ،و Qت ص س د ت ل ه ا و س س ا ئ ط د ف ا ع ن ا
ا÷وي واأسسقطت طائرة داخل الأراضسي اÙتلة
واأصسابت اأخرى واأجÈت الباقي على الفرار».
فيما اأعلنت قوات الحتÓل الإسسرائيلي اأن يكون
الطÒان السسوري قد اأسسقط اإحدى مقاتÓته.
اأع -ل -ن ا÷يشص الإسس -رائ -ي -ل -ي ‘ ب -ي-ان ل-ه اأن
م -ق -ات Ó-ت -ه ا÷وي -ة قصس -فت اأه -داف-ا ع-دي-دة ‘
سس- -وري- -ا ،واأن- -ه اعÎضص اأح- -د الصس- -واري- -خ ال -ت -ي
اأطلقت ردا على الغارة .وقال جيشص الحتÓل ‘
بيان اإنه نفذ غارة جوية ‘ سسوريا ليل اÿميسص

ا ¤ا÷معة ،قاصسفا عدة اأهداف ،واأنه اعÎضص
اأحد الصسواريخ التي اأطلقت ردا على الغارة.
يعت Èا◊ادث الأك Ìخطورة ين البلدين اللذين
ل يزالن ‘ حالة حرب ،منذ بدء النزاع ‘
سسوريا قبل سستة اأعوام.
اأضس- -اف ا÷يشص الإسس- -رائ- -ي- -ل- -ي اأن اأي- -ا م- -ن
الصس - -واري- -خ ال- -ت- -ي اأط- -ل- -قت م- -ن سس- -وري- -ا ضس- -د
اŸقاتÓت ا÷وية الإسسرائيلية  ⁄يبلغ هدفه،
مضسيفا اأن صسفارات الإنذار دوت خÓل الليل ‘
وادي الأردن– .دثت وسس- - - - - -ائ- - - - - -ل الإع Ó- - - - -م
الإسس-رائ-ي-ل-ي-ة والأج-ن-ب-ي-ة م-رارا خÓ-ل السس-ن-وات
الأخÒة عن شسن غارات منسسوبة اإ ¤اإسسرائيل
ضس -د شس -ح -ن -ات اأسس-ل-ح-ة م-وج-ه-ة اإ ¤ح-زب ال-ل-ه
ال -ل-ب-ن-ا ÊخÓ-ل م-روره-ا ‘ الأراضس-ي السس-وري-ة،
لكن اإسسرائيل ل توؤكد هذه الغارات عادة .اأشسارت
وسس- -ائ- -ل الإعÓ- -م اإ ¤اأن م -ن -ظ -وم -ة الصس -واري -خ
الإسسرائيلية اعÎضست صساروخا مضسادا للطÒان
شسمال القدسص.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أتفاق ÿروج أŸليشسيات ألرهابية من أŸدن ألرئيسسية

حكومة الوفاق تبسسط سسيادتها على العاصسمة الّليبية
ت-وصس-لت ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وطني أŸعÎف
ب -ه -ا دول -ي -ا ،إأ ¤أت -ف -اق م -ع ﬂت -ل -ف أل-فصس-ائ-ل
لخÒة من ألعاصسمة
أŸسسلحة ،يقضسي بخروج أ أ
أل-ل-ي-ب-ي-ة ط-رأب-لسش ،ت-ن-ف-يذأ لÓتفاق ألسسياسسي
ل· أŸت -ح -دة ،وح -رصس -ا ع -ل -ى
أل -ذي ت -رع -اه أ أ
لمن وألسستقرأر.
سسÓمة أŸدني Úوإأعادة أ أ
وقعت كل من حكومة الوفاق الوطني ووزارتا
ال- -دف- -اع وال- -داخ -ل -ي -ة وع -م -داء ب -ل -دي -ات وآام -ري
›م- -وع- -ات مسس- -ل- -ح- -ة ‘ ط -راب -لسص ومصس -رات -ه،
اŸدينة الواقعة ‘ الغرب الليبي والتي تنحدر
منها غالبية اÛموعات اŸسسلحة اŸتواجدة ‘
العاصسمة ،اتفاقا لوقف إاطÓق النار ‘ طرابلسص ،وذلك
بعد أاربعة أايام من اŸعارك.
جاء ‘ البيان أان التفاق ينصص على «الوقف الفوري
إلط Ó-ق ال -ن -ار ‘ ال -ع -اصس -م -ة ط -راب -لسص ،وخ -روج ك-اف-ة
ال-تشس-ك-يÓ-ت اŸسس-ل-ح-ة» م-ن-ه-ا وف-ق-ا لÓ-ت-فاق السسياسسي،
خÓل مهلة  ٣٠يوما إا ¤جانب «إاطÓق كافة اŸعتقلÚ
على الهوية» .تشسكل ÷نة مشسÎكة تابعة لوزارتي داخلية
ودف -اع ال -وف -اق Ÿت -اب -ع -ة ت -ن -ف -ي -ذ خ -روج ك -ل ال -ك -ت -ائب
والتشسكيÓت اŸسسلحة من اŸقار.
“كنت القوات اŸوالية ◊كومة الوفاق ،األربعاء من
ط-رد ›م-وع-ات مسس-ل-ح-ة والسس-ي-ط-رة ع-ل-ى م-ق-ره-ا إا¤
ا÷نوب من وسسط طرابلسص بعد معارك عنيفة اسستمرت
سساعات اسستخدمت فيها األسسلحة الثقيلة.
ذك -رت مصس -ادر إاع Ó-م -ي -ة أان ق-وات ال-غ-وي-ل رح-لت
وقوات حكومة الوفاق الوطني سسيطرت على ا◊ي ،وأاكد
مصسدر أامني ‘ طرابلسص هذه اŸعلومات لكنه  ⁄يتمكن
من إاعطاء حصسيلة للضسحايا اÙتمل.Ú
يرى ﬁللون أان عملية القوات اŸوالية ◊كومة
الوفاق الوطني يرجح أانها “ت ‘ إاطار تطبيق التفاق
السس -ي-اسس-ي ال-ل-ي-ب-ي اŸن-ب-ث-ق ع-ن م-ف-اوضس-ات ج-رت –ت
إاشسراف األ· اŸتحدة ‘ ديسسم ٢٠١5 Èالذي نصص على
خ -روج اÛم -وع -ات اŸسس -ل -ح -ة م -ن ط -راب -لسص واŸدن
الليبية عموما ‘ .السسياق طالبت اللجنة الوطنية ◊قوق
اإلنسسان بليبيا ،بسسرعة العمل على إاخراج ا÷ماعات
وال-تشس-ك-يÓ-ت اŸسس-ل-ح-ة م-ن ال-ع-اصس-م-ة ال-ل-يبية طرابلسص
وإاخÓئها من جميع اŸظاهر اŸسسلحة ،وذلك تطبيقا
Ÿا نصص علية التفاق السسياسسي الليبي.
أاكدت اللجنة الوطنية ◊قوق اإلنسسان بليبيا ‘ بيان
ع -ل -ى أان اسس -ت -م -رار ت -واج -د ا÷م -اع -ات وال -تشس -ك -يÓ-ت
اŸسس -ل -ح-ة Ãدي-ن-ة ط-راب-لسص وت-واج-د م-ق-رات-ه-ا ب-داخ-ل
األح-ي-اء واŸن-اط-ق السس-ك-ن-ي-ة اŸك-ت-ظ-ة بسسكان اŸدنيÚ
Áثل أاك Èخطر وتهديد ألمن وسسÓمة وحياة اŸدني،Ú
كما Áثل إاعاقة للجهود اÙلية والدولية اسستعادة األمن

إاشسهار

والسس-ت-ق-رار والسسÓ-م وح-ف-ظ أام-ن اŸواط-ن ب-ال-ع-اصس-مة
ال -ل -ي -ب -ي -ة ط-راب-لسص ‘ .اŸق-اب-ل ،أاح-ب-طت ق-وات ت-اب-ع-ة
◊كومة الوفاق الوطني الليبية هجوما شسنه مسسلحون
لتهريب نزلء من سسجن الهضسبة وسسط العاصسمة طرابلسص
الذي يضسم سسجناء من رموز نظام العقيد معمر القذا‘.
قالت مؤوسسسسة اإلصسÓح والتأاهيل ‘ ،بيان صسحفي
إان «›موعة مسسلحة خارجة عن القانون قامت بالهجوم
على السسجن سسعيا لتهريب السسجناء اŸوقوف Úمن قبل
ال -ن -ي -اب -ة ال -ع -ام-ة» .أاشس-ار ال-ب-ي-ان إا ¤أان «ال-ق-وة ال-ت-اب-ع-ة
للشسرطة القضسائية اŸكلفة بحماية السسجن وبالتعاون مع
ق -وات وزارة ال -دف -اع اŸسس -ان -دة ل -ه-ا تصس-دت ل-ل-ه-ج-وم»،
مؤوكدة اسستمرار عملية مطاردة اŸهاجم .Úيقبع ‘
سسجن الهضسبة  ٣٧من كبار رموز النظام السسابق الذين
ان-ت-هت ﬁاك-م-ت-ه-م ‘ ج-وي-ل-ي-ة  ٢٠١5وصس-درت ب-حقهم
أاحكام متفاوتة ب Úالسسجن اŸؤوبد واإلعدام.

فقدان نصسف طاقم السسفينة الÎكية الغارقة
خلف غرق سسفينة شسحن تركية قبالة سسواحل مدينة
مصسراتة الليبية فقدان سسبعة أافراد من طاقمها ،بينما
انتشسلت فرق البحرية الليبية سستة آاخرين ،بحسسب مصسادر
إاعÓمية .نقلت اŸصسادر عن العقيد أايوب قاسسم متحدث
باسسم البحرية الليبية« ،إان سسفينة شسحن تركية غرقت
ق-ب-ال-ة سس-واح-ل م-دي-ن-ة مصس-رات-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،م-ا أاسس-ف-ر ع-ن
فقدان سسبعة من أافراد طاقم السسفينة ،بينما انتشسلت
فرق إانقاذ ليبية سستة آاخرين» .أاضساف العقيد ،إان «طاقم
السسفينة يتكون من  ١٣بحارا من جنسسية تركية ”،إانقاذ
سستة منهم» ،مضسيفا أان «عملية البحث واإلنقاذ جارية
عن بقية أافراد الطاقم اŸفقودين وعددهم سسبعة».
أاوضسح «أان سسبب الغرق رÃا يعود إاضسافة إا ¤سسوء
األحوال ا÷وية إا ¤قدم السسفينة ،حيث يرجع تاريخ
صسنعها إا ،»١٩٧٩¤وأاشسار إا ¤أان رجال البحرية الليبية
مازالوا يبحثون عن اŸفقودين السسبعة من طاقم السسفينة
رغم أاحوال الطقسص السسيئة.

‹hO

السسبت  ١٨مارسض  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

اÛلسس الدسستوري الفرنسسي يعلن اليوم قائمة اÎŸشسح Úللسسباق الرئاسسي

توسصيع التحقيق مع فيون ليشصمل تلقيه بزات فاخرة كهدايا وماكرون يلتقي مÒكل
يعلن اÛلسس الدسستوري الفرنسسي ،صسباح اليوم السسبت ،عن اŸرشسح Úالذين أاودعوا ملفات ترشسحهم Ãا فيها توقيعات
لخÒة قبل انتهاء اŸهلة ،مسساء أامسس ا÷معة.
اŸنتخب ÚاÙلي ،Úوالتي حاول اŸرشسحون جمع اŸزيد منها ‘ السساعات ا أ
‘ األث- - -ن- - -اء ،أاك - -د اŸرشس - -ح اŸسس - -ت - -ق - -ل
ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة إاÁان-وي-ل
م- -اك- -رون ب- -ع- -د ل- -ق- -ائ- -ه اÿم- -يسض ‘ ب- -رلÚ
اŸسس -تشس -ارة األŸان -ي -ة أان -غ -ي  Ó-مÒك -ل ع -ل-ى
“سسكه «بالثنائي الفرنسسي-األŸا »Êورغبته
ب -ت -ع -زي -ز م -ك -اف-ح-ة اإلره-اب ودف-ع «سس-ي-اسس-ة
اسستثمارات أاوروبية».
أاشس- -ار اŸرشس- -ح اŸسس -ت -ق -ل ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
ال-رئ-اسس-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة إاÁان-وي-ل م-اك-رون ب-ع-د
ل- -ق- -ائ- -ه ،أامسض األول ‘ ،ب- -رل ÚاŸسس- -تشس- -ارة
األŸان -ي -ة أان -غ -ي  Ó-مÒك -ل إا ¤وج -ود ق -واسس-م
مشسÎكة كثÒة بينه وب Úالزعيمة األŸانية.
ق-ال م-اك-رون ل-لصس-ح-اف-ي ،Úإاث-ر ل-ق-ائ-ه مÒكل
ال -ت-ي ت-ت-اب-ع ع-ن ك-ثب ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ‘
جارتها الغربية « ⁄أانسض أانني هنا بصسفتي
مرشسحا ولكني لحظت الكث Òمن القواسسم
اŸشسÎكة مع اŸسستشسارة».
تابع أانه شسّدد على مسسامع اŸسستشسارة
“سسكه «بالثنائي الفرنسسي-األŸا »Êورغبته
Ãك- -اف- -ح- -ة «الره -اب -ي « Úوت -ع -زي -ز مشس -روع أاهداه هات Úالبزت .Úقال «صسديق ‹ أاهدا Êكرامتهم».
«أاوروب- -ا ال- -دف -اع» وك -ذلك رغ -ب -ت -ه «ب -ال -وف -اء بزات ‘ فيفري ،أاين اŸشسكلة؟» ،قبل أان يعود
ب -ال -ت -زام -ات» ف -رنسس -ا Œاه ال–اد األوروب-ي ويؤوكد أان هذه الهدية «ل عÓقة لها البتة»
الذي يحتاج برأايه إا ¤إاصسÓحات هيكلية وهي بالسسياسسة.
ل- -ك- -ن ب- -حسسب صس- -ح- -ي -ف -ة ل -و ج -ورن -ال دو
قضسية كانت موضسع خÓف ب Úباريسض وبرل.Ú
تابعت اŸرشسحة اليمينية« :أاعتقد أانه يقع
لكن ماكرون ( ٣٩عاما) ،وزير القتصساد دÁانشض ،فإان الهدايا من الصسديق الÌي ⁄
تقتصسر على هات Úالبزت Úمن ماركة أارنيسض ع -ل -ى ال -ف -رنسس -ي Úوال -ف -رنسس -ي Úوح -ده-م أان
السسابق ،شسدد باŸقابل على أاهمية أان تكون بل يضساف إاليهما مبلغ  ٣5أالفا و 5٠٠يورو «” يحددوا الشسروط التي تسسمح ألي شسخصض بأان
ه -ن-اك «سس-ي-اسس-ة اسس-ت-ث-م-ارات أاوروب-ي-ة» ،وه-و تسسديده نقدا» لدى اŸتجر نفسسه مقابل بزات يصسبح فرنسسياً ،يتسساءل البعضض ما إاذا كان
م -وضس -وع Áك -ن أان ي -ث ÒاÓÿف ب-ي-ن-ه وب-ي-ن-ه حصس -ل ع -ل-ي-ه-ا ف-ي-ون اع-ت-ب-ارا م-ن  ٢٠١٢وبلغ يجب منح ا÷نسسية Ÿن يولد على األرضض
مÒكل.
الفرنسسية أاو ما إاذا كان يجب أان تكون هناك
سسبق Ÿاكرون أان زار برل ١٠ ‘ Úجانفي ،ثمنها اإلجما‹ حوا‹  ٤٨أالفا و 5٠٠يورو.
ينفي فيون ،وهو رئيسض وزراء سسابق عمره م -ع -اي ،Òأان -ا م -ع وضس -ع اŸع -اي Òوع -ل -ى ه-ذه
لكنه  ⁄يتمكن يومها من لقاء مÒكل التي  6٣ ⁄ع- -ام -ا ،ارت -ك -اب أاي ﬂال -ف -ات وي -رفضض اŸعاي Òأان تكون صسارمة ،ل Áكن أان يصسبح
تكن حتى اليوم قد التقت سسوى مرشسح واحد التخلي عن مسسعاه للرئاسسة على الرغم من أاحدهم فرنسسياً إاذا كان لديه سسجل إاجرامي،
لÓنتخابات الرئاسسية الفرنسسية هو اليميني ت -راج -ع شس -ع -ب -ي -ت -ه بسس -بب ال -فضس -ي -ح-ة .تشس Òل Áكن أان يصسبح أاحدهم فرنسسيًا إاذا كان
فرانسسوا فيون ،وذلك ‘ نهاية جانفي.
اسستطÓعات الرأاي إا ¤أانه سسيخرج من ا÷ولة يشستم فرنسسا ،ول يصسبح الشسخصض فرنسسياً إاذا
اÿميسض  ⁄تسسع مÒكل لدى اسستقبالها
كان يشساطر هذه اإليديولوجية الشسمولية التي
ماكرون إا ¤تقد« Ëدعم» له بل كان هدفها األو ¤للتصسويت ‘  ٢٣أافريل .
ه- -ي ال- -ت- -ط- -رف اإلسسÓ- -م- -ي ،ألن ال- -ت -ط -رف
من اللقاء –سس« ÚالعÓقات مع فرنسسا» ،وفق
اإلسسÓمي هو إايديولوجية تدخل ‘ صسدام
ما أاعلن متحدث باسسم ا◊كومة األŸانية.
مباشسر مع قيم بÓدنا».
يذكر أان مÒكل كانت قد أاعلنت ‘ ٢٠١٢
وأاكدت لوبان قائلة« :قلت إانني سسأاخفضض
ت -أاي -ي -ده -ا ل -ل -رئ-يسض اŸن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه ن-ي-ك-ول
قالت مرشسحة اليم ÚاŸتطرف للرئاسسة حصسيلة اŸهاجرين ،إا ١٠ ¤آالف سسنوياً ،هذه
Óق-ام-ة
سس -ارك -وزي ‘ وج -ه م-رشس-ح ال-يسس-ار ف-رانسس-وا الفرنسسية مارين لوبان ‘ حوار صسحفي ،إانه ال -ه -ج -رة ل Áك -ن أان ت -ك -ون ه-ج-رة ل -إ
ه -ولن -د ال -ذي “ك -ن ‘ ال -ن -ه -اي -ة م-ن ال-ف-وز ليسض من مهمة أاو دور الرئيسض أان يقول ما هو فقط ،لدينا  ٧مÓي Úعاطل عن العمل و٩
بالرئاسسة.
اإلسسÓم ،بل إان دور الرئيسض أان يقول ما هي مÓي Úفق ،Òولن تكون لدينا القدرة على
ف -رنسس -ا ،وك -ي -ف ت -ع -م -ل ،وم -ا ه-ي ق-واع-ده-ا “وي -ل ه -ذا ال -ت -وط Úال -ذي ك -ان ضس -خ-مً-ا ‘
وقيمها وعاداتها وتقاليدها وعلى ا÷ميع أان السسنوات األخÒة ،..ما أاقوله هو ان الفارق
ينصساع لذلك بغضض النظر عن اŸكان الذي العددي ب Úالقادم Úواÿارج Úل يجب أان
أافاد مصسدر قضسائي فرنسسي ،اÿميسض ،أان يتحدر منه أاو دينه.
يتجاوز  ١٠آالف شسخصض ،سسنسستمر باسستقبال
أاضسافت« :هذا هو مغزى اÿطاب الذي ال- -طÓ- -ب ،وه- -ؤولء ال- -ط Ó-ب سس -ي -ع -ودون إا¤
التحقيق القضسائي ا÷اري مع مرشسح اليمÚ
إا ¤النتخابات الرئاسسية فرانسسوا فيون ‘ أاقدمه ،ول أاعتقد أانني وقعت ‘ التناقضض ،ب-ل-دان-ه-م ‘ ن-ه-اي-ة دراسس-ت-ه-م وي-أات-ي م-ك-ان-هم
قضس -ي -ة اح-ت-م-ال اسس-ت-ف-ادة زوج-ت-ه واث-ن Úم-ن وما آاسسف له كثÒاً هو اختزال اŸسسلم ‘ ÚطÓب جدد».
أاولده من وظائف وهمية ” توسسيعه ليشسمل فرنسسا بانتمائهم الديني ،هم فرنسسيون قبل أان
ع -ن سس -وري -ا ق -الت ل -وب -ان ،ب-حسسب ال-واق-ع
Óم- -ور ،ل- -يسض ه- -ن- -اك ح -ل آاخ -ر ل -ه
يكونوا مسسلم Úأابناؤوهم يذهبون إا ¤اŸدرسسة ا◊ا‹ ل - -أ
بزات فاخرة تلقاها كهدايا.
كانت وسسيلة إاعÓم فرنسسية أاكدت ،األحد ،وب -ال -ت-ا‹ ي-ري-دون م-دارسض ج-ي-دة Áشس-ون ‘ مصسداقية ‘ سسوريا إاذا كان اÿيار اŸطروح
أان أاحد األثرياء سسدد ‘ فيفري ثمن بزت Úالشسارع ،ويريدون أان يتمتعوا باألمان يدفعون هو ب Úداعشض وبشساراألسسد فإان بشسار األسسد
ّ
اشسÎاه -م -ا ف -ي -ون م-ن مصس-م-م أازي-اء ب-اريسس-ي الضس- -رائب ول ي- -ري- -دون أان تسس- -ح -ق -ه -م ه -ذه ل يأاتي لقتل األطفال الفرنسسي ،Úول يأاتي
الضسرائب ،يؤوسسسسون الشسركات ،ويريدون أان ليقتل الفرنسسي Úبدهسسم بشساحنة ،ول يأاتي
معروف وبلغ سسعرهما  ١٣أالف يورو.
اعÎف فيون ،الثن ،Úبأان أاحد أاصسدقائه ت -ت -م -ك -ن ه -ذه الشس -رك -ات م -ن خ-ل-ق وظ-ائ-ف ،ليطلق النار على اŸطاعم واŸسسارح ،بينما
ي -ري -دون أان ي -ت -ق -اع -دوا بشس -ك -ل ي-ح-ف-ظ ل-ه-م داعشض يقوم بذلك.

معايŸ Òنح ا÷نسصية

عقدة اŸهاجرين

توسصيع التحقيق مع فيون

ﬂاوف من أازمة Œارية مع الدارة المريكية ا÷ديدة

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

ي -ع -ق-د م-ن-ذ ،ن-ه-ار أامسس ،و
ا ¤غاية اليوم ،وزراء مالية
دول ›م - -وع - -ة ال- -عشس- -ري- -ن
اج -ت -م -اع -ات ‘ أاŸان -ي -ا وسس -ط
ﬂاوف م - -ن ح - -رب Œاري- -ة
نتيجة سسياسسة «أامريكا أاول»
لدارة
ال - -ت - -ي ت - -ن - -ادي ب - -ه- -ا ا إ
لمريكية ا÷ديدة .فمنذ
ا أ
لم- -ري- -ك -ي
ت- -و‹ ال- -رئ- -يسس ا أ
دون- - -ال- - -د ت- - -رامب ا◊ك - -م ‘
ج - -ان- -ف- -ي اŸاضس- -ي– ⁄ ،تك
م-واق-ف-ه اŸع-ارضس-ة ل-ل-ت-ق-اليد
السسائدة على صسعيد التجارة
الدولية أاو معدلت الفائدة،
ف - - -ع - - -ل - - -ي - - -ا ب - - -ع- - -د ال- - -واق- - -ع
ا÷يوسسياسسي والدبلوماسسي.
لكن الوقت حان لختبار هذه
اŸواق -ف خ Ó-ل اج -ت-م-اع ل-وزراء
مالية وحكام اŸصسارف اŸركزية
Ûموعة الدول العشسرين األكÌ
ثراء ‘ العا ‘ ⁄بادن بادن.
يشس - - -ارك وزي - - -ر اÿزان- - -ة

األم-ري-ك-ي-ة سس-ت-ي-ف-ن م-نوتشس‘ Ú
أاول اج -ت -م -اع م -ت -ع -دد األط -راف
سس -يسس -ع -ى إا ¤أان ي -ع-رضض خÓ-ل-ه
توجهات رئيسسه اıالفة لعقيدة
›موعة العشسرين القائمة على
مبدأا التبادل ا◊ر.
‘ –رك غ Òمعتاد يشس Òإا¤
التوتر القائم حول هذه اŸسسأالة،
أاع - -ادت اŸسس- -تشس- -ارة األŸان- -ي- -ة
أان-غ-ي Ó-مÒك-ل وال-رئ-يسض الصس-يني
شس -ي ج Úب -ي -ن -غ ال -ت -أاك -ي-د خÓ-ل
ﬁادث -ة ه -ات-ف-ي-ة اÿم-يسض ع-ل-ى
«التبادل ا◊ر» ،وفق بيان صسدر
من مكتب مÒكل.
وأاوضس - -ح اŸت - -ح - -دث ب - -اسس - -م
اŸسس - - - -تشس- - - -ارة األŸان- - - -ي- - - -ة أان
اŸسس- -ؤوول Úي- -ع -ت -زم -ان «اŸضس -ي
ب- - -ث- - -ق- - -ة ‘ ال - -ع - -م - -ل اŸشسÎك
خصس - -وصس - -ا ‘ إاط- -ار ال- -رئ- -اسس- -ة
األŸانية Ûموعة العشسرين».
يشسار إا ¤أان وزيرة القتصساد
األŸان- -ي- -ة ل- -وحت ،أامسض ،ب- -رف -ع

شس -ك -وى أام -ام م -ن -ظ -م -ة ال-ت-ج-ارة
ال- -ع- -اŸي -ة ‘ ح -ال ق -رر دون -ال -د
ت -رامب ال -وف -اء ب -وع -ود ح -م -ل -ت-ه
النتخابية وفرضض ضسرائب على
الواردات.
ت - -ري - -د اإلدارة األم - -ري - -ك - -ي- -ة
ا÷دي -دة ال -ت -ي ت -ع -ت -م -د خ-ط-اب-ا
ح -م-ائ-ي-ا ف-رضض ن-وع م-ن ال-رسس-وم
ا÷م-رك-ي-ة ع-ل-ى ال-واردات ت-ط-لق
ع- -ل- -ي- -ه- -ا اسس- -م «ضس -ري -ب -ة ح -دود
تصسحيحية» تقارب .%٢٠

مسصأالة معّقدة
أام - -ام وزراء اŸال - -ي- -ة م- -ه- -ل- -ة
تنتهي ،يوم ،من أاجل التفاق على
ب -ي-ان خ-ت-ام-ي .وتشس-م-ل ال-ع-ق-ي-دة
الليÈالية للمجموعة عدة مبادئ
كما أان عليها دفع عدة ملفات
طويلة األمد قدما مثل مكافحة
ال -ت -ه -رب الضس -ري -ب -ي والضس -واب-ط
اŸالية.

١٧٢٨٧

العملية أاسسفرت عن تصسفية  60دمويا

–رير مئات اÙتجزين لدى بوكو حرام الرهابية
أاعلنت الكامÒون أان قوات من دول
ع - -دي - -دة ‘ غ - -رب إاف - -ري - -ق- -ي- -ا ح- -ررت
خ- -مسس- -م -ئ -ة شس -خصس ك -انت –ت -ج -زه -م
ج-م-اع-ة ب-وك-و ح-رام الرهابية .أاوضسح
وزي- -ر التصس -الت ال -ك -امÒو Êع -يسس -ى
ب -ك-ري ،إان ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة أاسس-ف-رت أايضس-ا
عن مقتل أاك Ìمن  60ارهابيا وتدمÒ
ق- -اع- -دة ل- -ل- -ج -م -اع -ة ع -ل -ى ا◊دود م -ع
ال -ك -امÒون ون -ي -جÒي -ا .أاضس -اف ب -ك -ري
خÓ-ل م-ؤو“ر صس-ح-ا‘ «ي-ت-أال-ف ال-ره-ائن
اÙررون ‘ م - -ع - -ظ - -م- -ه- -م م- -ن ال- -نسس- -اء
لطفال وكبار السسن».
وا أ
أاوضس- - -ح ‘ وقت لح- - -ق أان «األشس - -خ - -اصض
اÿمسسمائة أانقذوا بعد عملية “شسيط عند
ا◊دود داخ- -ل أاراضس -ي ال -ك -امÒون ..وك -ان -وا
رهائن ل Áكنهم مغادرة القرى».
تابع أانه «” القضساء على ..أاك Ìمن 6٠
إارهابيا».

إا ¤ذلك ،أالقي القبضض على  ٢١شسخصسا
يشستبه ‘ انتمائهم ÷ماعة بوكو حرام ‘
العملية التي “ت ‘ جبال ماندارا من ٢6
ف-ي-ف-ري وح-ت-ى السس-اب-ع م-ن م-ارسس-ر .أاسس-ف-رت
ال -ع -م -ل -ي -ة ك -ذلك ع -ن ت -دم Òمسس -ت-ودع وق-ود
والعثور على أاسسلحة ودراجات نارية ونحو 5٠
دراج- -ة ه- -وائ- -ي- -ة وراي- -ات «وم- -واد دع- -ائ- -ي -ة
متنوعة».
تشسن بوكو حرام منذ عام  ٢٠٠٩عمليات
ارهابية ‘ منطقة بحÒة تشساد التي تضسم
نيجÒيا والكامÒون والنيجر وتشساد.
اسس -ت-ع-ادت ح-م-ل-ة شس-اركت ف-ي-ه-ا ج-ي-وشض
ال - -دول األرب - -ع السس - -ي- -ط- -رة ع- -ل- -ى األراضس- -ي
الشساسسعة التي كانت قد اسستولت عليها بوكو
حرام ،لكن ل تزال ا÷ماعة الدموية قادرة
على شسن هجمات ‡يتة غالبا ما تسستهدف
اŸدني.Ú

رغم تعرضسها Ÿقاومة عنيفة من الرهابيÚ

القوات العراقية تسصتأانف عملياتها باŸوصصل و–ّرر مناطق جديدة

دخ- -لت ال- -ق -وات ال -ع -راق -ي -ة اŸدي -ن -ة
ال -ق -دÁة ب -اŸوصس -ل واŸن-ط-ق-ة اÙي-ط-ة
ب - -ج - -ام - -ع ال - -ن - -وري ،أامسس ا÷م - -ع- -ة‘ ،
ﬁاولة لقطع طريق رئيسسي Áكن أان
ي -ت -دف -ق م -ن -ه اره -اب -ي -ون م -ن ت -ن -ظ -ي-م
لسسÓمية.
الدولة ا إ
تلقى القوات مقاومة عنيفة مع تراجع
الدموي Úإا ¤داخل ا◊ي القد Ëحيث من
اŸتوقع أان يدور قتال بالشسوارع ‘ األزقة
الضسيقة وحول ا÷امع الذي أاعلن منه زعيم
ال -ت-ن-ظ-ي-م الره-اب-ي أاب-و ب-ك-ر ال-ب-غ-دادي دول-ة
اÓÿفة قبل نحو ثÓثة أاعوام.
قال متحدث باسسم الشسرطة ال–ادية ،إان
الشس -رط-ة وق-وات ال-رد السس-ري-ع ب-اتت تسس-ي-ط-ر
سس -ي -ط -رة ك -ام -ل-ة ع-ل-ى ج-ام-ع ال-ب-اشس-ا وشس-ارع
ال -ع -دال -ة وسس-وق ب-اب السس-راي داخ-ل اŸدي-ن-ة
القدÁة.
ت- -اب- -ع ق- -ائ ،Ó- -إان ال- -ق -وات –اول ع -زل
اŸنطقة من كافة ا÷وانب ثم بدء هجوم من
جميع ا÷هات.
اسس-ت-أان-فت ال-ق-وات ال-ع-راق-ي-ة ع-ملياتها
العسسكرية ‘ منطقة باب الطوب با÷انب
ال -غ -رب -ي م-ن م-دي-ن-ة اŸوصس-ل ،ف-ي-م-ا أارج-عت
مصسادر عراقية مطلعة توقف العمليات إا¤
ت -ع -ذر اسس -ت -ع -م -ال ط-ائ-رات األب-اتشس-ي بسس-بب
األحوال ا÷وية.
قالت مصسادر عسسكرية عراقية إان عملية
ال -ت -ق -دم Œري ب -ح -ذر شس -دي -د ب-ه-دف Œنب
اÿسسائر التي كانت قبل يوم Úبعد أان ”
اسس-ت-ه-داف ال-ق-وات ال-ع-راق-ي-ة م-ن ق-بل تنظيم
ال- -دول- -ة اإلسسÓ- -م- -ي -ة الره -اب -ي بشس -اح -ن -تÚ
مفخخت‡ ،Úا أادى إا ¤وقوع أاعداد كبÒة من
القتلى وا÷رحى ‘ صسفوفها.

أاوق -فت ال -ق -وات ال -ع -راق -ي -ة ،اÿم -يسض،
هجومها على حي باب الطوب ‘ اŸدينة
القدÁة غربي اŸوصسل بعد تكبدها خسسائر
كبÒة ،خÓل اليوم ÚاŸاضسي Úوكذلك بسسبب
األمطار.

 150أالف فروا من مناطق القتال
ي- -ن- -زح آالف اŸدن- -ي Úال- -ع -راق -ي Úوسس -ط
ظروف إانسسانية صسعبة ‘ الوقت الذي يحتدم
فيه القتال ‘ القسسم الغربي من اŸوصسل،
وأاع-ل-نت وزارة ال-ه-ج-رة ال-ع-راق-ي-ة أان ع-دده-م
Œاوز  ١5٠أالف شسخصض منذ انطÓق عملية
اسستعادة هذه اŸنطقة.
قالت وزارة الهجرة واŸهجرين العراقية
إان أاك Ìم - - - -ن  ١5٠أال -ف شس -خصض ن -زح-وا م-ن
م -ن -اط -ق ال -ق -ت-ال ‘ ا÷انب ال-غ-رب-ي Ÿدي-ن-ة
اŸوصسل منذ بدء عملية اسستعادة هذا ا÷زء
من اŸدينة من سسيطرة الرهابي ،Úالشسهر
اŸاضسي.
أاوضسح وزير الهجرة واŸهجرين جاسسم
ﬁم- - - - - - - -د ا÷اف أان « ( )٩٨.5٩١م- -ن -ه -م ”
إاي -واؤوه -م ‘ ﬂي -م -ات ب -ي-ن-ه-م (‘ )٢5.65٢
ﬂيم حمام العليل و(ﬂ ‘ )١٧.٩٠١يم مدرج
اŸطار و(ﬂ ‘ )٩.٨٠٢يم ا◊اج علي فضسÓ
ع -ن (ﬂ ‘ )١٢.٢٧١ي -م -ات ج -دع -ة ج-ن-وب-ي
اŸوصسل».
فيما عÈت األ· اŸتحدة عن خشسيتها من
نزوح نحو مليون عراقي من اŸوصسل ،قدرت
منظمة الهجرة الدولية عدد النازح Úهربا
من اŸعارك بحوا‹  ٢٣٨أالف ،لكن عشسرات
آالف النازح Úعادوا إا ¤منازلهم ‘ شسرق
اŸدينة بعد –ريرها.

بعد تعليق مرسسومه ا÷ديد بشسأان الهجرة

ترامب يتحدى القضصاء األمريكي ويعد أاتباعه بالنتصصار
‘ ه- -اواي ومÒيÓ- -ن- -د إا ¤ت -ع -ل -ي -ق ت -ن -ف -ي -ذ
اŸرسسوم اŸث Òللجدل ،الذي Áنع مواطني
سست دول مسس- - -ل- - -م- - -ة م - -ن دخ - -ول األراضس - -ي
األمريكية.
أايدت اÙكمتان الولياِت الدÁقراطية
واŸداف- -ع Úع- -ن ا◊ق- -وق اŸدن- -ي- -ة ال- -ذي- -ن
يعتÈون أان اŸرسسوم ينطوي على “ييز بحق
اŸسسلم.Ú

›موعة العشصرين تختتم اجتماعها اليوم ‘ أاŸانيا
سس -ت -ك -ون ك -ل ك-ل-م-ة ‘ ال-ب-ي-ان
اÿت- - -ام- - -ي م- - -وضس- - -وع ن- - -ق - -اشض
وم-قÎح-ات وم-قÎح-ات مضس-ادة،
وسس - -ي- -ت- -م اع- -ت- -ب- -ار أاي ت- -ع- -دي- -ل
Ÿصس -ط -ل-ح-ات ع-ق-ي-دة ›م-وع-ة
العشسرين بعد انتهاء القمة ،بعد
ظ -ه -رال-ي-وم السس-بت ،ب-أان-ه ن-ت-ي-ج-ة
«تأاث Òدونالد ترامب» .عقد كبار
مسساعدي وزراء مالية اÛموعة
اج - -ت - -م - -اع - -ا ،ي- -وم- -ي األرب- -ع- -اء
واÿم- -يسض ،م- -ن أاج -ل إازال -ة أاكÈ
ق -در ‡ك -ن م -ن ال -ع -ق-ب-ات ،ل-ك-ن
اŸهمة تبدو صسعبة.
” التباحث ‘ إامكانية عدم
ق- -ي- -ام ال- -وزراء ب- -حسس- -م مسس- -أال- -ة
التبادل ا◊ر وترك هذه اŸهمة
لج -ت -م -اع ق -ادة دول اÛم -وع-ة
اŸقررة ‘ هامبورغ ‘ جويلية
اŸقبل ‡ا يذكر بانشسقاق كبÒ
ب Úالوليات اŸتحدة وشسركائها.

العدد
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مواصصلة اŸعركة
لم -ري-ك-ي دون-ال-د
ي -واج -ه ال -رئ -يسس ا أ
ترامب معركة سسياسسية وقضسائية شساقة
ب -ع -د ت -ع -ل -ي -ق م -رسس -وم-ه ا÷دي-د بشس-أان
ال -ه -ج -رة .وات -ه -م ت -رامب ال -قضس-اء ب-أان-ه
«مسسّيسس» ،واعدا Ãواصسلة اŸعركة أامام
اÙاك- -م ح- -ت- -ى الن- -تصس- -ار ،ع- -ل- -ى ح- -د
تعبÒه.
قال اŸتحدث باسسم البيت األبيضض شسون
سس -ب -ايسس -ر «ن -ع -ت -زم اسس -ت -ئ -ن -اف ه -ذا ال -ق -رار
اÿاطئ» ،موضسحا أان اÈÿاء القانوني Úلدى
اإلدارة سسيتبنون أافضسل إاسسÎاتيجية اسستئناف
ب-ع-د أان ي-حصس-ل-وا مسس-ب-ق-ا ع-ل-ى «ت-وضس-ي-حات»
بشسأان قرار التعليق.
‘ بضسع سساعات ،عمد قاضسيان فدراليان

اعتÈت ريتا ميدينا من منظمة «أامريكان
بروغريسض» أان «أاهم التغيÒات التي أادخلتها
إادارة ت -رامب ه -ي ح -ذف ال -ع -راق م-ن لئ-ح-ة
ال- -دول السس -ب -ع اŸسس -ت -ه -دف -ة ذات ال -غ -ال -ب -ي -ة
اŸسسلمة ،وإابقاء الدول األخرى على لئحة
ا◊ظر؛ وهو ما أاكد ترامب أانه ما زال رئيسسا
غ Òمنصسف Œاه مواطني تلك الدول ،ولذلك
رفضض ال- -قضس -اء ق -رار ت -رامب م -رت .»Úع -ل -ى
غ-رار م-ا حصس-ل ب-ع-د ت-ع-ل-ي-ق ت-ن-ف-ي-ذ مرسسومه
األول ‘ الثالث من فيفري ،وعد الرئيسض بأان
يواصسل معركته أامام اÙاكم حتى النتصسار.
ك -ان ت -رامب اع -ت Èأان م -رسس -وم -ه ا÷دي-د
سس- -ي -ك -ون ‘ م -ن -أاى ع -ن أاي إاج -راء قضس -ائ -ي،
خصسوصسا أانه Œنب الثغرات التي تضسمنتها
الصسيغة األو ¤التي أاثارت ردود فعل غاضسبة.
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السسبت  ١٨مارسس  ٢٠١٧م
الموافق  ١٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
حقبة ما للجواب
قبل ا’سسÓم يتبع

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٢٠نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

أاقعد

غطى «م»
متشسابهان

العدد

١٧٢٨٧

٧٩٥

رقــــــــــم

العاصسمة
القديمة
أ’فغانسستان

قارة خامسسة خاصستي
تحدث «م»
شسهر
ميÓدي

حرف مكرر

١

ناقوسس «م» جمع مدينة
و’ية منتجة
للفلين «م» عقيدة «م»

رب

لعبــــة الحـــروف

دردشسة
لسسهم
اأ

لفظ هاتفي

نعم
باأ’جنبية

عتب

مبدل
متفرقة

للجزم

نعم
باأ’جنبية

ضسيوف
مرضس
معدي
أاعطي

يتضسرع «م» قارة صسفراء
ثلثا مدة
متشسابهان

من الحواسس

صسوبت

حبر

٣

الكد

أللغز:

أالح ـ ـ ـ ــل

ألكلمات ألسسهمية
كلمة ألسسر
لعبة ألحروف
لعبة ألحروف
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ألكلمـــــــات:

اŸلون ،ا◊جر ،القطيف ،ال ،ÈاŸسستو‹ ،ا÷امع ،الرسستاق،
لهل،
الشسام ،ا◊سسن ،اŸياه ،العاصسي ،السسور ،الدروب ،ا أ
لبيضض ،الفواكه ،الرصساصض ،الرخام ،ا◊صسانة،
اŸيعاد ،ا أ
النهر ،العلو ،اŸسسÒة ،الغاية ،بعد ،ذات.

` 5

م

ا

ن

ا

ل

ع

ل

و

ل

ضس

ل

صس

الحل متاهة ا أ
لرقام

٣٤ + ٧٦ + ٤٧ + ٥٩ + ٤٩ + ٣٩ + ٤٠ + ٦١
+ ٧٣ +
الحل  /تسسل وتثقف

أليونانيون هم من أألوأئل
ألذين عرفوأ نظام
ألنتخابات.
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❊ أأفقيا
سسÓح ماندي ،Óياسسر عرفات ،دم ،سسقي،
لف ،ل.ل ،ي.ي.ي ،النيل ،لر ،ن.ن ،يم،
فدية ،فلة عبابسسة ،رسسم ،نية ،ا’مسس،
رمال ،أامل ،يم ،حار ،البئر.
❊ عموديا
سسيد علي فطار’ ،م ،رمل ،اسس ،منية ،ا.ا.ا،
حرف ،لمع ،ملح ،مع ،’ ،سسرب ،ارسسل،
فاسس ،’ ،نفق ،مبدل ،مل ،داي ،سسير ،باب،
ري ،ه.ه.ه ،لين ،يسسير ،أارفين جون.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا  -رياضس محرز؟
ب  -سسفير تايدر؟
ج  -نبيل بن طالب؟
د  -إاسسÓم سسليماني؟

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

` 10

ن

ا

ل

م

سس

ت

و

ل

ي

د

ر

ل

أختبر معلوماتك:
أأي لعب أأفريقي من ألÓعبين أآلتية
أأسسماؤوهم نال جائزة أأفضسل لعب
أأفريقي لموسسم ٢٠١٦م؟
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

أأول ألرسسل

٣

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

١

٢

عاصسمة
انجلترا
قديما

1

آأدم
ألقرد
تذكير
سسيد علي فطار

نفك

أاغزر اأ’نهار
في العالم

قواعد

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

يصسرح
للمسساحة

٢

دامسس
متفرقة

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسض الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
‚مة عاŸية جزائرية ‘
التمثيل السسينمائي.

كلمة
السسر:

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

 )١و )٢يومان تحرى الرسسول صسلى الله عليه
وسسلم الصسوم فيهما ،العدل،
 )٣للجزم ،سساند ،احسسان،
 )٤للنفي ،بحر ،درج،
 )٥عاصسمة أاوروبية ،ضسم ودور،
 )٦ثلثا فÓح ،أاول خليفة أاضساف اسسم الله إالى
اسسمه،
 )٧قادم «م» ،ابو البشسرية «م»
 )٨معمل ،ثلثا ميل،
 )٩ثروة ،حقن «م»،
 )١٠كان اليابانيون يعتقدون أانها موطن الروح،
يسسأام «م»،
 )١١للجزم ،عاصسمة افريقية.

عموديا
 )١فنانة سسورية،
 )٢لقياسس المسسافة «م» ،لفظ هاتفي «م»،
وجع،
 )٣رمز جبري ،رجاء «م» ،نجمع «م»،
 )٤متشسابهة ،سسارق ١٠٠٠ ،كلغ
 )٥آالة طرب ،نشسيد،
 )٦يصسرح «م» ،برق،
 )٧للنصسب «م» ،قبيح «م» ،لفظ هاتفي،
 )٨وبخ ،سسنة ،جوهر،
 )٩أاكد ،مرتفع أارضسي «م» ،يقدف،
 )١٠للنهي ،شسهر قمري «م»،
 )١١ضسد ثقيل ،مدينة إايطالية،

إلسسبت  18مأرسس  201٧م

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إعدإد  :عبد إلكر . Ëل

إلموإفق لـ  1٩جمأدى إلثأنية  14٣8هـ

الّتاجر الصسدوق عند اللّـه منزلته عظيمة
إلصصدق أإمٌر مطلوب من إ÷ميع ولكن
م -ن إل-ت-ج-ار وأإرب-اب إلصص-ن-اع-ات ي-ت-أاك-د،
وذلك لغلبة حب إŸال عند هذه إلفئة
أإك Ìمن غÒها.
’سصÓ-م-ي-ة م-ا
وق -د ورد ‘ إلشص -ري-ع-ة إ إ
يحث على إلصصدق ،وأإن منزلة إلتاجر
إلصص -دوق ع -ن -د إل -ل -ه م -ن-زل-ة ع-ظ-ي-م-ة،
ولقد كان عدد من إلصصحابة رضصي إلله
عنهم Áارسصون إلتجارة ،ويؤودون إلذي
ع - - -ل - - -ي - - -ه - - -م ف - - -ي - - -ه- - -ا ل- - -ل- - -ه ت- - -ع- - -ا.¤
’حاديث إلصصحيحة قول إلنبي
جاء ‘ إ أ
ــ صص ّ-ل -ى إل ّ-ل -ـه ع -ل -ي -ه وسصّ-ل-م ــ «وإل-ت-اج-ر
‡ن يظّلهم إلله ‘ ظّله».
إلصصدوق ّ
وأإخرج إلبخأري ومسسلم في صسحيحيهمأ قوله
ـ صسلّى إلّلـه عليه وسسلّم ـ «إلبيعأن بألخيأر مأ لم
يتفsرقأ فإأن صسدقأ وبsينأ بورك لهمأ في بيعهمأ
وإإن ك -ت -م -أ وك -ذب -أ ُم -ح -قت ب -رك -ة ب -ي-ع-ه-م-أ».
ومقأم إلصسديقين مقأم رفيع ،ومع علو هذإ
إل-م-ق-أم ف-ه-و ب-فضس-ل إل-ل-ه ت-ع-أل-ى م-يسس-ور ل-من
أإرإده ،وب -دإي -ت -ه إلصس-دق وت-ح-ري إلصس-دق ف-ي
إل- - -ب - -ي - -ع وإلشس - -رإء ،وك - -ل شس - -ؤوون إل - -ح - -ي - -أة.
وقد ذكرت كتب إلسسير نمأذج رإئعة للتجأر
إلذين صسدقوإ في بيعهم ،ولم يغشسوإ أإحدإ ً من
عأمة إلنأسس أإو خأصستهم ،ومن ذلك مأ قأله
إلنضسر بن شسميل :غ Óإلخز في موضسع كأن إإذإ
غ Óهنأك غ Óبألبصسرة وكأن يونسس بن عبيد
خرإزإ ً فعلم بذلك فأشسترى من رجل متأعًأ
بثÓثين أإلفًأ فلمأ كأن بعد ذلك قأل لصسأحبه
هل كنت علمت أإن إلمتأع غ Óبأأرضس كذإ
وكذإ؟ قأل :ل ولو علمت لم أإبع قأل :هلsم إإليs
م -أل -ي وخ-ذ م-ألك ف-رد ع-ل-ي-ه إل-ثÓ-ث-ي-ن أإل-فً-أ.
وعبد إلله بن إلمبأرك تأجر صسدوق قأل عنه
عبد إلرحمن بن مهدي :مأ رأإت عينأي مثل
أإربعة :مأ رأإيت أإحفظ للحديث من إلثوري،
ول أإشسد تقشسفًأ من شسعبة ،ول أإعقل من مألك،

أإعلم من مألي درهمًأ حرإمأً ول درهمًأ من
شسبهة ،فكأنوإ ينزهون أإموإلهم من كل شسأئبة
خشسية إلوقوع فيمأ حsرم إلله عsز وجsل ،ولهذإ
ك -أن -وإ مسس -ت -ج -أب -ي إل -دع-وة ،ف-إأن م-ن أإع-ظ-م
أإسس- -ب- -أب إسس- -ت- -ج -أب -ة إل -دع -وة أإك -ل إل -ح Ó-ل.
إإن إل- -ت- -ج- -أر ب- -ح- -أج -ة إإل -ى أإن ي -ق -رأإوإ سس -ي -ر
إلصسأدقين من إلتجأر من سسأدإت هذه إألمة.

Óمة من إبن إلمبأرك ،فإأذإ كأن
ول أإنصسح ل أ
Óمة فمأ ظنك
إبن إلمبأرك أإنصسح إلنأسس ل أ
بصسدقه في تجأرته ،وكأن ينفق على إلفقرإء
في كل سسنة مأئة أإلف درهم ،فكأنوإ يرحمهم
إلله يتعأملون بصسدق ،وينفقون بسسخأء على
فقرإء إلمسسلمين.
وقأل أإحيد بن حفصس :دخلت على إإسسمأعيل
وإلد أإبي عبد إلله إلبخأري عند موته فقأل :ل

إإلي -م -أن ،وب -عضس أإه -ل إل-ع-ل-م ي-ك-ف-ر ل-ت-رك-ه-أ،
وهكذإ لو قطع رحمه أإو عق وإلديه كأن هذإ
نقصسًأ في إإليمأن وضسعفًأ فيه وهكذإ بقية
إلمعأصسي.
Óيمأن ويوجب
أإمأ ترك إلصسÓة فهو نأف ل إ
إلردة ولو لم يجحد وجوبهأ في أإصسح أإقوإل
إلعلمأء لقول إلنبي ـ صسلّى إللّـه عليه وسسلّم ـ
«رأإسس إألمر إإلسسÓم وعموده إلصسÓة وذروة
سسنأمه إلجهأد في سسبيل إلله» ،وقوله صسلى
إلله عليه وسسلم« :إلعهد إلذي بيننأ وبينهم
إلصس Ó-ة» (روإه أإح -م -د وأإه -ل إلسس -ن-ن ب-إأسس-ن-أد
صسحيح عن بردة بن إلحصسيب رضسي إلله).

كÓمهم نور على نور

ذكر صسأحب كتأب (إإحيأء علوم إلدين)
صسفأت يحبهأ إلرجل في زوجته منهأ:
^ أإن تكون صسألحة؛ مطيعة لله عز وجل
ولرسسوله ـ صسّلى إلّلـه عليه وسسّلم ـ
^ أإن تحفظه في نفسسهأ ومأله في حأل
غيأبه.
^ أإن تسسّره إإذإ نظر إإليهأ.
^ أإن ل تخرج من إلبيت إإل بإأذنه.
^ أإن تكون شسأكرة لله وزوجهأ بطأعة إلله
فيه.
^أإن تكون سسندإ ً له في إلسسرإء وإلضسرإء.
^ أإن تربّي أإولدهأ على طأعة إلله ،ومحبة
رسسوله ـ صسلّى إلّلـه عليه وسسّلم ـ
^ أإن يكون لسسأنهأ دإئم إلذكر لله.
^ أإن تكون بسسيطة غير متكلفة في ملبسسهأ
ومظهرهأ وزينتهأ.

أاسس ـ ـ ـرار الشّسف ـ ـ ـ ـاء بالصس ـ ـ ـ ـّÓة

مواقيت الصسÓة

إإّن توقيت إلصسلوإت إلخمسسة بمأ يتوإفق مع
ب- -زوغ إل- -ف- -ج- -ر وشس -روق إلشس -مسس وزوإل -ه -أ
وغيأبهأ وغيأب إلشسفق تتوإفق مع إلعمليأت
إل-ح-ي-وي-ة ل-ل-جسس-م ،م-م-أ ي-ج-ع-ل-ه-أ ك-أل-منظم
لحيأة إإلنسسأن وعمليأته إلفيزيولوجية.
فعند أإذإن إلصسبح وإلذي يعتبر بدإية بزوغ
إلفجر يبدأإ إإفرإز إلكورتيزون في إلجسسم
بألزديأد كمأ يتÓزم مع إرتفأع في ضسغط
دم إل-جسس-م م-م-أ يشس-ع-ر إإلنسس-أن ب-أل-ح-ي-وي-ة
وإلنشسأط في هذإ إلوقت .وفي وقت إلفجر
تكون نسسبة غأز إألكسسجين مرتفعة في إلجو
ونسس -ب -ة م -رت -ف -ع -ة م -ن غ-أز إألوزون أإيضسً-أ،
وإل -ذي ي -نشس -ط إل -دورة إل -دم-وي-ة وإل-ج-ه-أز
إلعصسبي وإلعضسلي.
أإمأ عند صسÓة إلعشسأء فيفرز إلجسسم مأدة
إل -م -ي Ó-ت -وئ -ي -ن إل -ت-ي ت-ؤودي إإل-ى إسس-ت-رخ-أء

هام جدإ

هذه إلصسفحة –توي على آإيأت قرآإنية كرÁة
وإحأديث نبوية شسريفة ،إلرجأء إ◊فأظ عليهأ
وحمأيتهأ من إلتدنيسس .وشسكرإ

فتاوى شصرعية

ما هي مّدة العّدة لأÓرملة ا◊امل؟

ال ّسسكين ـ ـ ـ ـة عÓمـ ـ ـ ـ ـة اليقـ ـ ـ Úباللّـ ـ ـ ـه

التّكاسسل عن أاداء الواجبات ضسعف ‘ اإلÁان

لقد فرضس إلله علينأ إلصسÓة لتكون شسفأء
ل -ن -أ م -ن أإم -رإضس ه-ذإ إل-عصس-ر وك-ل عصس-ر،
وإلعجيب أإن كل حركة من حركأت إلصسÓة
هي عÓج لمرضس نفسسي أإو جسسدي.
لقد صسsح عن إلنبي ـ صسّلى إلّلـه عليه وسسّلم ـ
أإنه كأن إإذإ حزن من أإمر فزع إإلى إلصسÓة
]روإه أإحمد[ .كمأ أإن إلنبي إلكريم ـ صسلّى
إلّلـه عليه وسسلّم ـ أإكد في عدة منأسسبأت أإن
أإحب إألع -م -أل إإل -ى إلصس Ó-ة ع -ل -ى وق -ت-ه-أ،
وقأل« :إعلموإ أإن خير أإعمألكم إلصسÓة»
]روإه أإحمد[ .فمأ هي إألسسرإر إلعلمية
وإلطبية وإلنفسسية إلكأمنة ورإء هذه إلعبأدة
إلعظيمة إلتي هي عمأد إلدين؟
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^ سض :توفي أإخي وترك زوجته حام ،ًÓفكيف تكون عدتها علما بأان أإهلها
يريدون أإن نذهب إليهم بعد إلوفاة وقبل إلعدة ،فما حكم ذلك؟
^^ ج :إإذإ كأنت إلمرأإة إلمعتدة من وفأة حأم ًÓإختلف إلعلمأء في عدتهأ ،فقأل فريق من
إلصسحأبة وأإئمة إلفقه إإن مثل هذه إلمرأإة تعتد بأأبعد إألجلين إإمأ وضسع إلحمل وإإمأ أإربعة
أإشسهر وعشسرة أإيأم أإيهمأ أإطول ،وهذإ مذهب منسسوب إإلى بعضس إلصسحأبة منهم عبد إلله بن
عبأسس  -رضسي إلله عنهم -وذهب فريق آإخر إإلى أإن عدتهأ وضسع حملهأ منسسوب إإلى عبد إلله
بن مسسعود  -رضسي إلله عنه  -وفي إألخذ بألمذهب إألول إلحتيأط إلكأمل في تطبيق
نصسوصس إلقرآإن إلكريم لكن إلمذهب إلثأني بنصسوصس كثيرة في إلسسنة وردت من طرق
صسحيحة تؤوكد أإن عدة إلحأمل بوضسع حملهأ سسوإء أإكأنت مطلقة أإو متوفى عنهأ زوجهأ.
وعلى زوجة أإخيك أإن تلزم بيت إلزوجية حتى تنقضسي عدتهأ (يعني ل تخرج من بيت زوجهأ)،
ول يحل لهأ إلخروج منه ول يحل ألهلهأ أإن يخرجوهأ منه لقول إلله تبأرك وتعألى في سسورة
إلطÓق{ :يا أإّيها إلنبي أإذإ طّلقتم إلّنسصاء فطلّقوهن لعّدتهن وأإحصصوإ إلعدة وإّتقوإ
ن و’ يخرجن إ ّ
ن من بيوته ّ
إلله ربكم ’ تخرجوه ّ
’ أإن يأاتين بفاحشصة مبّينة
وتلك حدود إلله ومن يتعّد حدود إلله فقد ظلم نفسصه}.

–قيق ‘ فتوى

إإلنسسأن إلموحد بألله تبأرك تعألى ويتكأسسل
ع -ن أإدإء إل -وإج -ب -أت ي -ك -ون ن -أقصس إإلي -م-أن،
وه -ك -ذإ م -ن ف -ع-ل ب-عضس إل-م-ع-أصس-ي ي-ن-ت-قصس
إإي -م -أن -ه ع -ن -د أإه -ل إلسس-ن-ة وإل-ج-م-أع-ة ألن-ه-م
ي-ق-ول-ون إألي-م-أن ق-ول وع-م-ل وع-ق-ي-دة وي-زيد
بألطأعة وينقصس بألمعصسية ،ومن أإمثلة ذلك
ترك صسيأم رمضسأن أإو بعضسه بغير عذر فهذه
معصسية كبيرة تنقصس إإليمأن وتضسعفه وبعضس
أإهل إلعلم يكفره بذلك لكن إلصسحيح إنه ل
يكون بذلك مأ دإم يقر بألوجوب ،ولكن أإفطر
ب- - - - - -عضس إألي- - - - - -أم تسس - - - - -أه  Ó- - - - -وكسس .Óً- - - - -
وهكذإ لو أإخر إلزكأة عن وقتهأ تسسأه ًÓأإو
ت -رك إإخ -رإج -ه -أ ف -ه -و م -عصس -ي-ة وضس-ع-ف ف-ي

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

إلجسسم وتهيئته للنوم ،وفي هذإ إلوقت تأأتي
صسÓة إلعشسأء ليختم بهأ إلمؤومن صسلوإته
إل - -ي - -وم - -ي - -ة وي - -خ - -ل - -د ب- -ع- -ده- -أ ل- -ل- -ن- -وم.
من إلكشسوفأت إلحديثة عن أإسسرإر إلصسÓة
أإن- -ه- -أ وق- -أي -ة م -ن م -رضس إل -دوإل -ي بسس -بب
إلحركأت إلتي يؤوديهأ إلمؤومن في صسÓته
م -ن رك -وع وسس -ج -ود ،وإل -ت -ي ت -ج -دد نشس-أط
إلدورة إلدموية وتعيد تنظيم ضسغط إلدم
في كأفة أإجزإء إلجسسم.

اإلÁان والصسÓة لعÓج آالم اŸفاصسل
والظهر

ف-ي درإسس-ة ع-ل-م-ي-ة ج-دي-دة ت-وصس-ل إل-علمأء
في إلوليأت إلمتحدة إألمريكية إإلى أإن أإدإء
فريضسة إلصسÓة في إإلسسÓم يعتبر طريقة
مفيدة لتخفيف آإلم إلمفأصسل وإلظهر ،لمأ
تتضسّمنهأ من وقوف وركوع وسسجود.
وأإوضس- -ح- -وإ أإن أإدإء إلصسÓ- -ة خ -مسس م -رإت
يوميًأ يسسأعد في تليين إلمفأصسل وتخفيف
تصس -ل -ب -ه -أ ع -ن -د إل -ك -ث -ي -ر م -ن إل -مصس -أب -ي -ن
ب-أألم-رإضس إل-روم-أت-ي-زم-ي-ة ،وه-ي تفيد من
ي-ع-أن-ون م-ن ت-ي-بسس إل-ع-م-ود إل-ف-ق-ري بشسكل
خأصس.
وأإظ- -ه- -رت إل- -درإسس- -أت إل -ت -ي أإج -ريت ف -ي
مؤوسسسسة إلبحوث إإلسسÓمية إألميركية أإن
إلسس -ت -ق -رإر إل -ن -فسس -ي إل -ن-أت-ج ع-ن إلصسÓ-ة
ي -ن -ع -كسس ب -دوره ع -ل-ى ج-ه-أز إل-م-ن-أع-ة ف-ي
إل- -جسس- -م م- -م -أ يسس -رع إل -ت -م -أث -ل ل -لشس -ف -أء،
وخصس -وصس -أ ف -ي ب -عضس أإم -رإضس إل -م -ن -أع -ة
إل -ذإت -ي -ة إل -م-تسس-ب-ب-ة ع-ن م-ه-أج-م-ة م-ن-أع-ة

إل-جسس-م ألنسس-ج-ت-ه م-ث-ل إل-ت-ه-أب إل-م-ف-أصس-ل
إلرومأتيزمي وإلذئبة إلحمرإء.

ال ّصسÓة تنشسط جهاز اŸناعة

ب ّ-ي -نت إل -درإسس -ة أإّن م -ع -دلت إلشس -ف -أء م-ن
إل- -م- -رضس ت- -ك- -ون أإسس- -رع ع- -ن- -د إل -م -رضس -ى
إل-م-وإظ-ب-ي-ن ع-ل-ى أإدإء إلصسÓ-ة ح-يث ي-غ-مر
قلوبهم إإليمأن وإلتفأؤول وإلرإحة إلنفسسية
وإل -روح -ي -ة وإل -ط -م -أأن -ي-ن-ة ،مّ-م-أ ي-ؤودي إإل-ى
تنشسيط جهأز إلمنأعة ويزيد من مقأومة
إلجسسم.
ويرى إلعلمأء أإن إلصسÓة وحركأتهأ تمثل
عÓ-ج-أ ط-ب-ي-ع-ي-أ ل-ح-ألت إلشس-ي-خ-وخ-ة إلتي
يصس -أب ف -ي -ه -أ إل -ب -عضس ب -ت-آأك-ل إل-غضس-أري-ف
وتيبسس إلمفأصسل وإلذين يعتمد عÓجهم
بشسكل رئيسس على إلريأضسة.

اŸؤومنون أاقدر على مقاومة اآللم اŸزمنة

وف -ي درإسس-ة غ-ي-ر إإسسÓ-م-ي-ة ،ق-أل ب-أح-ث-ون
أإميركيون إإن إلتدين وإللتزإم بتعأليم إلدين
من شسأأنه تخفيف إلشسعور بأآللم إلمزمنة،
وخأصسة تلك إلنأجمة عن إلتهأب إلمفأصسل،
وأإث-ب-تت إل-درإسس-ة أإن إل-م-رضس-ى إل-م-ت-دي-ن-ين
أإقدر من غير إلمتدينين على إلتعأمل مع
إآللم وتقليلهأ بتنشسيط إإحسسأسسهم بأأنهم
بصسحة جيدة.ووجدت إلدرإسسة أإن إلمرضسى
إلرإغبين بألتقرب إإلى إلله يتمتّعون عأدة
بمزإج جيد ،وتكون حألتهم أإفضسل من حألة
ن-ظ-رإئ-ه-م غ-ي-ر إل-م-ل-ت-زم-ي-ن ،ك-مأ أإن هؤولء
يحصسلون على دعم إلمجتمع في موإجهة
معأنأتهم.

إلّلـه عليه وسسّلم ـ ُيجيبه« :مأ بألك بأثنين إلله
ثألثهمأ ،ل تحزن إإن إلله معنأ» .قأل تعألىِ { :إ s
’
جُ
صصَرُه إللّ ُ
ه إلsذِينَ
َتن ُ
ه ِإْذ أإَْخَر َ
صصُروُه َفَقْد َن َ
ُ
ْ
ي إْثنَْي ِ
ن ِإْذ ُهَما ِفي إلَْغاِر ِإذ َيقولُ
َكَفُروإْ ثَاِن َ
صصاِحِب ِ
ل إلّل ُ
ه
ن إللّ َ
حَز ْ
ن ِإ s
ه مََعَنا َفأاَنَز َ
ه ’َ َت ْ
ِل َ
ه َعَ-لْ-يِ -
سَص ِ-ك -يَ-نَ-تُ -
ه َوأإَsيَ-دُه ِبُ-جُ-ن-وٍد لْ-sم َتَ-رْوَه-ا
ن َكَفُروإْ إل tسصْفَلى َوَكِلَمُة
ل َكِلَمَة إsلذِي َ
جَع َ
َو َ
ِ
ٌ
ُ
حكيمٌ} (إلتوبة:
ي إلُْعلَْيا َوإللّه َعِزيز َ
إللّهِ هِ َ
.)40

إإن إلسسكينة إإذإ نزلت على إلقلب إطمأأsن بهأ،
وسس- -ك -نت إإل -ي -ه -أ إل -ج -وإرح وخشس -عت وإك -تسس -بت
إل-وق-أر ،وأإن-ط-قت إل-لسس-أن ب-ألصس-وإب وإل-ح-ك-م-ة،
وهي حأل إلنبي ـ صسّلى إلّلـه عليه وسسّلم ـ يوم قأم
يصسدع بألحق في إلخلق ويبuلغ دعوة إلتوحيد لمن
رإن ع -ل -ى ق -ل -وب-ه-م إلشس-رك ،ف-ن-أل-ه م-أ ن-أل-ه م-ن
ِ
ي على ظهره إلشسريف
إألذىُ ،خنَق تأرة ،وأإُلق َ
ِ
ِ
حوصسَر في إلشسعب ثÓث
سس Óإلجزور أإخرىُ ،
سس -ن -وإت ،وإُت -ه -م ب-أأن-ه سس-أح-ر وك-أه-ن وم-ج-ن-ون
وُيفرق بين إلمرء وزوجه.كل ذلك وهو صسأبر
محتسسب ،ينطُق بلسسأن حأله قبل مقأله« :أإن لو
وضسعوإ إلشسمسس في يميني ،وإلقمر في يسسأري؛
على أإن أإترك هذإ إألمر مأ تركته حتى يظهره
إلله أإو أإهلك دونه».
وإجه إإلسسأءة بأإلحسسأن ،وإسستمر صسلى إلله عليه
وسسلم في دعوته غير عأبئ بألصسد وإلتنفير من
عبأدة إلله ،يقول« :رّب إغفر لقومي فإأّنهم ل
يعلمون» .تمّنى لهم إلخير ودعأ لهم به وقأل:
«لعsل إلله أإن ُيخرج من أإصسÓبهم من يعبد إلله ول
ُيشسرك به شسيًئأ».

هي حأل إإبرإهيم  -عليه إلسسÓم  -وهو يوإجه
أإبأه وقومه وإلنمرود ،وهو يترك هأجر وولده
إلوحيد إإسسمأعيل بمكة إلمكرمة ،وهو يهّم
ب -ع -د ذلك ب -ذب -ح إإسس -م -أع -ي -ل ،رب -أط -ة ج-أأشس
وط -م-أأن-ي-ن-ة ق-لب ف-ي ِح-ل-ه وت-رح-أل-ه ،ون-قضس-ه
وإإبرإمه ،ووصسله وهجره.إلسسكينة هي صسفة
نبي إلله موسسى  -عليه إلسسÓم  -وهو يوإجه
ف -رع -ون وي -ث -بت ب -ن -ي إإسس-رإئ-ي-ل وي-ق-ول ل-ه-م:
’َْرضَض ِلّل ِ
{إسْصَتِعيُنوإ ِبالّل ِ
ه
نإ أ
ه َوإصْصِبُروإْ ِإ s

ف -أل ّسس -ك -ي -ن -ة ه -ي ع Ó-م -ة إل-ي-ق-ي-ن وإل-ث-ق-ة ب-رب
إل-ع-أل-م-ي-ن ،ت-ث-م-ر إل-خشس-وع وت-ج-لب إل-ط-م-أأن-ينة،
وتلبسس صسأحبهأ ثوب إلوقأر في إلموإطن إلتي
تنخلع فيهأ إلقلوب وتطيشس فيهأ إلعقول ،إنظر
يوم إلهجرة وقول أإبي بكر  -رضسي إلله عنه « -لو
نظر أإحدهم تحت قدمه لرآإنأ» ،وإلنبي ـ صسّلى

لِلُْمتِsقينَ} (إألع- - - -رإف ،)128 :وه- -و ي -وإج -ه
إلهلكة إلمحققة ،فألبحر أإمأمه وفرعون خلفه
وورإءه ،ف- - -ت- - -ق- - -ول ب- - -ن- - -و إإسس - -رإئ - -ي - -لِ { :إsنا
ن} ،ف -ي-ج-ي-ب-ه-م ن-ب-ي إل-ل-ه م-وسس-ى -
َلُمْدَرُكو َ
ع- - -ل - -ي - -ه إلسس Ó- -م َ{ :-ك s - -
ِ Óإsن َمِ- -عَ- -ي َرuب- -ي
سَصَيْه ِ
ن} (إلشسعرإء.)62 ،61 :
دي ِ

قأل رسسول إلله ـ صسلى إلله عليه وسسلم ـ «أإل ل
يمنعن sأإحدكم رهبُة إلّنأسس أإن يقول بحق إإذإ
رآإه أإو شسهده ،فإأنه ل يقرب من أإجٍل ول يبأعد
من رزق ،أإن يقول بحق ،أإو يذكر بعظيم».
وعن أإبى سسعيد قأل  :قأل رسسول إلله  -صسلى
إلله عليه وسسلم« -ل يحقرن أإحدكم نفسسه،
ق -أل -وإ  :ي -أ رسس -ول إل -ل -ه ،ك-ي-ف ي-ح-ق-ر أإح-دن-أ
نفسسه ؛ قأل :يرى أإمًرإ لله عليه فيه مقأل ،ثم
ل يقول فيه ،فيقول إلله  -عز وجل  -له يوم
إلقيأمة« :مأ منعك أإن تقول في كذإ وكذإ »؛
فيقول :خشسية إلنأسس ،فيقول« :فإأيأي كنت
أإحق أإن تخشسى».
ه -ذإن إل -ح -دي -ث -أن م-وضس-وع-ه-م-أ وإح-د ،وه-و
موضسوع جليل وخطير وأإي شسيء أإجل وأإخطر
م -ن ق -ول ك -ل-م-ة إل-ح-ق ،وإلشس-ه-أدة ب-ه ؟ وه-م-أ
بمجموع معأنيهمأ يحددإن إلعلل وإألسسبأب
إلتي تجعل إلنأسس يسستنكفون عن قول كلمة
إلحق ،ومعألجة هذه إلعلل بألدوإء إلذي ليسس
قبله ول بعده دوإء .إإن إلرسسول ـ صسلّى إللّـه
عليه وسسّلم ـ إإذ يخأطب أإمته بهذين إلحديثين
فإأنمأ يرمي إإلى تربية هذه إألمة ،وإإعدإدهأ
إإعدإًدإ ربأنيأً لمهمتهأ إلمنشسودة في إألرضس
وفي إلتأريخ ،ويبنيهأ بنأء عقيدًيأ متمأسسًكأ .
Óم-ة إإلسسÓ-مية ليسست
وإل-مشس-ك-ل-ة ب-أل-نسس-ب-ة ل -أ
في معرفة إلحق وإلكشسف عنه -حيث إإن إلله
قد إقتضست حكمته أإن ل يخلي هذه إألمة من
طأئفة تعرف إلحق ،وتبينه للنأسس  -ولكن
إل -مشس -ك -ل-ة إل-خ-ط-ي-رة ه-ي إلسس-ك-وت ف-ي وج-ه
إلبأطل ،وعدم إلجهر بألحق إلوإضسح خوًفأ من
ضس- - -رر ،أإو ط- - -م - -ع ً- -أ ف - -ي ن - -ف - -ع شس - -خصس - -ي.
إإن ه -ذي -ن إألم -ري -ن :إل -خ -وف وإل -ط-م-ع ه-م-أ
إل -ل -ذإن ي -ح -ج -ب -أن ك-ل-م-ة إل-ح-ق أإن تصس-ل إإل-ى
إآلذإن ،وي -ق -ف -أن ح-أجً -زإ أإم-أم ت-وإصس إل-ن-أسس
ب -أل-ح-ق وإلصس-ب-ر ع-ل-ي-ه .ول-م ي-زل إل-خ-وف ه-و
إلعأمل إألهم في إلقعود عن إلقيأم بوإجب
إلجهر بألحق ،وإلرضسأ بألدون من إألهدإف،
وإلسسهل من إألعمأل ،وهذإ إلخوف يكون من
بطشس ظألم ،أإو طغيأن طأغوت ،أإو خوًفأ من

إن- - -ق- - -ط- - -أع رزق ،وتضس- - -ي- - -ي- - -ق ف- - -ي ع - -يشس.
فألشسيطأن عندمأ يأأتي ليصسرف إلعألم عن
إلقيأم بهذه إلمهمة إلمقدسسة يبث في فؤوإده
إل -رعب ع-ن ط-ري-ق ت-خ-وي-ف-ه م-ن ع-أق-ب-ة ذلك
بإأبرإزه مأ حدث لبعضس من قأم بهذه إلمهمة،
وتضسخيمه لمأ نزل بهم من صسنوف إلتنكيل
وإلعسسف ،بل يذهب إإلى أإبعد من ذلك ،بأأن
يخوفه إلموت نتيجة لذلك ،حيث يصسور له أإن
مأ يحدث للمجأهدين في سسبيل إلله إإنمأ هو
من فعل أإعدإئهم بهم ،وأإنهم هم إلمؤوثرون
بآأجألهم إإطألة أإو تقصسيًرإ ،وكذلك يسستعرضس
له إلذين يضسيق عليهم بسسبب عدم قدرتهم
على ضسبط أإنفسسهم ،ومأ هم عليه من هم
وغم ،ومأ في حيأتهم من خشسونة ل لزوم لهأ!
وكيف أإن من يسسمون أإنفسسهم بدعأة إلحق
م- -ط- -أردون ف- -ي ك -ل أإرضس ،م -ذإدون ع -ن ك -ل
ح -وضس ،ي -ت -ن -ك -ر ل -ه -م إل -ق -ريب ،وي -ج -ف -وه -م
إلصس -دي -ق .ول -ك-ن إل-رسس-ول ـ صسّ-ل-ى إلّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه
وسسلّم ـ يريد من إلمسسلم دإئمأً أإن يكون على
ذكر من بدهيأت عقيدته ،وعلى وعي ألحأبيل
إلشسيطأن ،ف Óيغفل عن حقيقة أإن إآلجأل
مقدرة من إلله تعألى ،وأإن ل أإحد يسستطيع أإن
يتقدم أإو يتأأخر عن أإجله إلذي حدد له ،وإأنه
ليسس بمقدور أإحد أإن يزيد أإو ينقصس من أإجل
أإحد ،وكذلك فإأن إلله إإذإ أإرإد نفع أإو ضسرر
إإنسسأن فليسس هنأك من يسستطيع أإن يغير تلك
إإلرإدة .دإءإن خطيرإن وقع فيهمأ إلدعأة إإلى
إلله ،فتقأعسسوإ عن إإلرشسأد وإلتبليغ وإألمر
بألمعروف وإلنهي عن إلمنكر ،وهمأ :إلتشسبث
ب - -أل - -ح - -ي- -أة وإل- -ح- -رصس ع- -ل- -ى ح- -ط- -أم- -ه- -أ.
أإمأ إلتشسبث بألحيأة ،وإلبعد عن شسبح إلتهديد،
وإإيثأر إلسسÓمة فدفعهم إإمأ إإلى إلسسكوت عمأ
ل يسس -كت ع -ل -ي -ه؛ وإإم -أ إإل -ى ق -لب إل -ح-ق-أئ-ق،
وإلدخول في إلتأأويÓت إلتي تزين إلبأطل،
وتخفي دمأمته وقبحه ،مع أإن إلله قد أإخذ
إل -ع -ه -د ع -ل -ى إل -ع -ل-م-أء ب-ب-ي-أن إل-ح-ق ،دون أإن
تأأخذهم في إلله لومة لئم.

ال ّسسكينة عÓمة اليقÚ

ال ّسسكينة صسفة األنبياء

ُي -وِرثُ َ-ه -ا َم -ن َي -شَص -اء مِ ْ-ن ِعَ-ب-اِدِه َوإْلَ-ع-اِقَ-بُ-ة

مـ ـ ـ ـ ـ ـن مشسكـ ـ ـ ـ ـ ـاة النب ـ ـ ـ ـ ـ ـوة

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
ألسصبت  1٨مارسض  2017م

إلحمل

أأج-م-ل نصص-ي-ح-ة ف-ي أل-ح-ي-اة ي-ا
ح -م -ل..ك -ن صص-دي-ق-ا م-ع أل-ق-ل-ي-ل
ولطيفا مع ألجميع.
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ألعـ ـدد172٨7 :

إلثور
أأنظر إألى ألحياة بشصكل إأيجابي
وأسصتنشصق عبير ألتفاؤول يا ثور،..
ف -أانت ت -ع -يشض ع -ل-ى أأرضض أأ ُِعs-دْت ل-ل-بÓ-ء ول-م
يسصلم منها حتى أأ’نبياء ،توّكل على ألله دأئما
وكن مطمئنا.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

إِبتكار طريقة جديدة لسشرقة إلّرقم
إلسشري من بطاقات إل ّصشرف إآ’‹

إلجوزإء
ب
أأجَمل ما في ألحَياة يا جوزأء..قل ٌ
ث نك ،يفَتقدك َفيسصأال
ي يحُبك َفيبح ٌ
صصاف ّ
ل- -يِك ،يشص- -ت- -اَق ف- -ي- -د و لك ،تشص -غ -ل َ-ه أل ْ-دن َ-ي -ا
َفيذكَرك.

إلسشرطان

‘ حبّك يا بÓدي

º∏©J πg
كشصفت ألشصرطة ألبريطانية عن أأحدث ألطرق ألتي
يتبعها أللصصوصض ،لتصصوير ألرقم ألسصري لبطاقات
ألصصرف أ’آلي أأثناء أسصتخدأمها.
ألطريقة ألجديدة ألتي يسصتخدمها أللصصوصض تتم
من خÓل كاميرأ موضصوعة دأخل ماكينة ألصصرف
أ ’ آ ل -ي  ،و ’ ت -ظ -ه -ر م -ط -ل -ق -ا س ص -و ى ع -ل -ى ش ص -ك -ل ث -ق ب
صصغير ’ يمكن روؤيته كثقب أ’إبرة.
و ي -ت -م ّ -ك -ن أ ل -ل ص ص -و ص ض م -ن ت س ص -ج -ي -ل أ ل -ر ق -م أ ل س ص -ر ي
ل -ل -ع -م  Ó-ء  ،و ه -و م -ا أ ك -ت ش ص -ف -ت -ه أ ل ش ص -ر ط -ة و ن -ا ش ص -د ت
ألعمÓء باأن يبلغوأ عن أأي ماكينة مشصكوك في
أأمرها ،بحسصب موقع «ديلي ميل» ألبريطاني.
كانت ألشصرطة ألبريطانية عثرت على ماكينة في
أأحد شصوأرع لندن ،وكانت مخباأة بقطعة توضصع
فوق مكان وضصع كارت ألصصرأف أ’آلي ،وتبدو مثل
أ أ ي م -ا ك -ي -ن -ة م -و ض ص -و ع -ة ل -ذ ل ك ت -م ت -ن -ب -ي -ه أ ل م و أ ط ن ي ن
للحرصض في ألتعامل مع ألماكينات.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأإمثـ ـ ـ ـال
ك َتملُك ُكل شَسيء،
^ ُكن َرأضِسًيا وكأاَّن َ
فَما َيكتب ُ
ه ألله َلَنا أَلطْف مّما نشَساء.

❊ أأن «فريديريك»أأجمل حصصان في ألعالم ،ولديه 13
أأل-ف م-ت-اب-ع ع-ل-ى «ف-يسص-ب-وك» ،ووصص-لت ق-ي-م-ت-ه 250أألف
دو’ر ليفتح أأصصحابه ألمجال أأمام إأمكانية أ’سصتنسصال
منه مقابل  7500دو’ر؟
❊ أأنه في ألحدث ألحقيقي للفرقة ألموسصيقية ألتي كانت
م -وج -ودة ع -ل -ى سص -ف -ي -ن -ة «ت -ي -ت -ان -يك» ب -دأأت ف-ي ع-زف
ألموسصيقى بعد أصصطدأمها بالجبل ألجليدي ،وأسصتمرت
أأثناء ألغرق من أأجل تهدئة ألركاب خÓل فترة ركوب
قوأرب ألنجاة..علما أأن كل أأفرأد ألفرقة غرقوأ مع
ألسصفينة برغبتهم؟

يا ناسس
أمَــاهو
حُبuـي أıتـار

ومضضــــــــــة

ثم نرى أشصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء ألقبائ ـ ـل
تورى نمشصو أ’رضض ألجب ـال
أهل أإ’خÓصض وأهـل ألني ـة
ونزورو أخوأننا ألقبائـ ـ ـ ـ ـل
وألحرك ـات ألكلي ـة
أهل ألنـ ـ ـ ـ ـ ـظام وأهل ألكمال
وألتق ـ ـ ـ ـ ـدم ألعصص ـ ـ ـرية
أبÓدهم ديم ـ ـ ـ ـا حب ألعمـل
ياناسض أأماهو عزي أأ’كبر
يا ناسض أمـ ـ ـاهو حبي ألمختار
بعد ألي شصاف أبÓدي وبÓدي وبهاها سصالت ألسصايح على نظـرته
وما يتفكر فيه ـ ـ ـ ـا ذكريتـه
قال كل ألي ما أنزور عصصمتـها
أويخصصصض لها زيارت ـه
من بعـد غيـ ـ ـاب عليـه
أكث ـ ـر من مر في نزهت ـه
أوفوت على أسصقاف ـها
أشصحال من أني ملكت ـه
كلمت أحب أقول خلقت فيه ـ ـا
أين ـ ـ ـ ـوي فيها طول أحياته
أشصكون ألي ماحب يعشصر فيـ ـها
سصيدي عبـ ـ ـد ألرحمان وبركتـه
مدأم باقي عسص ـاسض عليها
يا ناسض أأماهو عزي أأ’كبر
يا ناسض أمـ ـاهو حبي ألمختار
ونقول بÓدي ألجزأئر
لو تسصأالوني نفرح ونبشصر

أأ’صصدقاء رأأسض مال حتى ألممات،
أأ’حباب تسصليه حتى ألفرأق،
أأ’صصحاب قد تكون مضصرتهم أأكثر من فائدتهم،
ألوألدين في بّرهم وبدعائهم قد تجد ألكل معك.

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

❊ سشاكن يسشكن في إلغÓة ليسس من إلوحوشس و’
إلنبات ’ ،من إلجن و’ إلحيات ،ويردد أإجمل إأ’ششعار
وإأ’بيات؟

حل ألعدد ألسسابق
^ ألشساي.

^ ن-خ-ط-ئ ح-ي-ن ن-رسس-م سس-ع-ادت-ن-ا في
عيون ’ ترأنا.

للعبــرة

كن إإيجابيا و’ تششغل نفسشك باŸصشائب

يحكى أن فاأرأ قال لÓأسسد في ثقة :أسصمح لي أأيها أ’أسصد أأن
أأتكلم وأأعطني أ’مان.
فقال أ’أسصد :تكّلم أأيها ألفاأر ألشصجاع.
قال ألفاأر :أأنا أأسصتطيع أأن أأقتلك في غضصون شصهر.
ضصحك أ’أسصد في أسصتهزأء وقال أأنت أأيها ألفاأر؟
ف- -ق- -ال أل- -ف -اأر :ن -ع -م ..ف -ق -ط أأم -ه -ل -ن -ي شص -ه -ر ،ف -ق -ال أ’أسص -د:
موأفق..ولكن بعد ألشصهر سصوف أأقتلك أإن لم تقتلني.
مرت أ’أيام....
أ’أسصبوع أ’أول ضصحك أ’أسصد لكنه كان يرى في بعضض أ’أحÓم أأن
أل-ف-اأر ي-ق-ت-ل-ه ف-ع... Óً-ول-ك-ن-ه ل-م ي-ب-ال ب-ال-موضصوع ،أأسصبوع ألثاني
وألخوف يتغلغل أإلى صصدر أ’أسصد ،أ’أسصبوع ألثالث فكان ألخوف
فع ً
 Óفي صصدر أ’أسصد ويحدث نفسصه ماذأ لو كان كÓم ألفاأر
صصحيحا.
أ’أسصبوع ألرأبع فقد كان أ’أسصد مرعوبًا ،وفي أليوم ألمرتقب
دخلت ألحيوأنات مع ألفاأر على أ’أسصد ،وكم كانت ألمفاجاأة
كبيرة لما رأأوأ أ’أسصد «جثة هامدة».
لقد علم ألفاأر أأن أنتظار ألمصصائب هو أأقسصى شصيء على ألنفسض،
هل تعلم من هو أ’أسصد؟
هو شصخصصيتك ألتي من ألمفترضض أأن تكون قوية جدأ باإيمانها
وألفاأرة هي قلقك وخوفك ،كم مرة قد أنتظرت شصيئا ليحدث
ولم يحدث!!
وكم مصصيبة نتوقعها و’ تحدث بالمسصتوى ألذي توقعناه! لذلك

ابـتـسضـم
^ أسصتاجر أأحدهم حما’ ليحمل له قفصصا
فيه قوأرير ،على أأن يعلمه ثÓث خصصال
ي -ن -ت-ف-ع ب-ه-ا ،ف-ل-م-ا ب-ل-غ-ا ث-لث أل-ط-ري-ق ،ق-ال
ألحsمال :هات ألخصصلة أأ’ولى.

من
أليوم لننطلق في ألحياة و’ ننتظر ألمصصائب ’أننا نعلم أأنها
أ ب ت  Óء و س ص و ف ت ح ل ع ا ج  ًÓأ أ م أ أ ج  ، Óو س ص و ف ت م ر أ ل ح ي ا ة .
وألفشصل وألمصصائب ما هي أإ’ نعمة يغفل عنها ألكثيرون ،فÓ
تشصغل نفسصك بالمصصائب ألقادمة ورّكز في يومك ألحالي وكن
أإيجابيا،و»تفاءلوأ بالخير تجدوه».

فقال :من قال لك أأن ألجوع خير من ألشصبع
ف Ó-تصص-دق-ه ،ق -ال :ن -ع-م ،ف-ل-م-ا ب-ل-غ أل-ث-لث
ألثاني ،قال :هات ألثانية.
ف- -ق- -ال :م -ن ق -ال لك أأن أل -مشص -ي خ -ي -ر م -ن
ألركوب ف Óتصصدقه.
فقال :نعم فلما أنتهى إألى باب ألدأر ،قال:
هات ألثالثة.
قال :من قال لك إأنه يوجد حمال أأجهل
منك ،ف Óتصصدقه.
ف -رم -ى أل -ح s-م -ال ب -ال -ق -فصض ف -كسص-ر ج-م-ي-ع
ألقوأرير ،وقال :من قال لك أأنه بقي في
ألقفصض قارورة لم تنكسصر ،ف Óتصصّدقه.

أل -ج -م -ي -ل أأن ي -ه -بك أل -ل-ه أأ’صص-دق-اء،
وأأ’جمل أأن تحظى بهؤو’ء ،وقمة ألجمال يا
سصرطان أأن تختلط ألصصدأقة بمعنى أأ’خوة.

إأ’سشد
أأصص -دق أل -بشص -ر ي -ا أأسص -د ه -م م-ن
ي- -زي- -دون حـب أل- -ح- -ي- -اة ب- -دأخ -لك،
ويثبتون لك أأنك تسصتطيع ألوقوف في كل مرة
تتعثر فيها وترسصم لك أأروأحهم طرق ألنجاة
دأئما.

إلعذرإء
م - -ن يصص- -اح- -بك وي- -نصص- -حك خ- -وف- -ا ع- -ل- -يك
ياعذرأء..أختره أأخا لك أ’نه ’ يوجد في
زمننا هذأ شصخصصا يتمنى أأن يرأك بخير إأ’
من أأحبك بصصدق.

إلميزإن
’ تطلق مسصمى ألصصدأقة على كل
عابر يمر بحياتك يا ميزأن حتى ’ تقول يوما
أأ’صصدقاء يتغيرون.

إلعقرب
يا عقرب،
نقصصد
ُ
ألحب و’ ننوي معها أأن نبعد أأحدأ بقدر ما
نريد أأن نقترب فيها من أأنفسصنا.

إلقوسس
أأ’صص-دق-اء ف-ق-ط ه-م م-ن ي-ع-رفون
إأنه مهما كان أنشصغالنا بالدنيا وقّل توأصصلنا،
إأ’ أأن مقدأرهم في ألقلب ’ يتغيّر يا قوسض.

إلجدي
يا جدي في ألحياة نعمتان؛ ألكتب
وأأ’صص-دق-اء؛ وع-ل-ى أل-م-رء أأن ي-م-ت-لك ه-ات-ي-ن
أل-ن-ع-م-ت-ي-ن ع-ل-ى ن-ح-و م-خ-ت-ل-ف؛ ف-لُ-ي-ك-ث-ر من
ألكتب؛ وليُقِلل من أ’أصصدقاء.

إلدلو
أأ’صصدقاء هم أأولئك ألذين يقفون
أأمامك يا دلو حين تبكي ليحجبوأ
عن ألبشصر رؤويتك منكسصرأ.

إلحوت

أأ’صصدقاء يا حوت كثيرون ثم
قليلون ،فقليلون حتى ’ يبقى معك إأ’ من
كان أأ’صصدق بينهم.

info@ech-aab.com
السسبت  18مارسش  2017م اŸوافق لـ  19جمادى الثانية  1438هـ
www.ech-chaab.com
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انسس -رسش ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسش ن-السس-بث اغ-م-يسش ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسش ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

أاسشوحـث واسشووحـ ـال نتفسشـ ـوث:
دالتيعـاث مالفيششطاث Áخا’فان
ٌقخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام يي ـ ـ ـ ـذلسس لقليع ـ ـ ـ ـ ـة

الصشنعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوف ـ ـ ـ ـ ـ ـوسس
اشش اسسقسش الو’ية نتغردايت
تسس -و‚ام اسش ن -ال -زرب -ي-ة ام-وÊ
اسس - -وحضس - -ار ان - -ي - -غ - -لب ن- -دب- -اب
ن -ا◊رف -ات ات -اسس-ان سس-اي-ول-و “و
ن - -دزي - -ر اوسسشس - -ن - -ي ن- -ال- -زراب- -ة
اغ - - - - - -رسس - - - - - -ان اشش ” غ - - - - - -رسش
اÿصسوصسياتسش.
ال - - -زرب- - -ي- - -ة ان- - -وغÓ- - -ن دقت
ال - -زرب - -ي - -ة ا’ن غ - -رسش انشس - -ان
ادزي- - - -ر ادوزغ- - - -ار ات- - - -وخ- - - -دام
سسضسوضسان نتمطوت ا’ن اتبداع
الصس -ن -ع -ت -و اغ -رسش د’ن “ورت
انوغÓن.
امزوار اقارن الصسنعة نوفوسش

ت -ي -ف اي -ت-ل-ي ن-ال-وال-دي-ن .ام-غ-ر
اي- -ت -ل -ي ادقضس -ع ات -ق -م الصس -ن -ع -ة
ن- -وف- -وسش ان- -ت- -ه -ا ات -ن -ف -ع اب -ن -ادم
“دورتسش .
الصس -ن -ع -ة ن-وزط ام-ارو اغÓ-ن
تدجور اتقضسع باÿصسوصش جار
“ك- - - -راسش اسس- - - -ي- - - -ب- - - -انت اوزط
ادوخدام نزرابة او÷ي انبكري
ادق-ا غ-ال ي-غ-لب لسس-ب-اب اج-ي-نت
الصس- -ن- -ع -ت -و ا“ضس -ى ات -قضس -ع ي -د
ادب - - - -اسش “ .ط- - - -ات “ق- - - -رانÚ
ات -وغ -انت ح -رصس -نت ف -وسس -ل -م -اد
نالصسنعة نوفوسش ا“زان Úباشش
اط -ف -نت ام -غ -ر ازم -ان اول -ت-ومÚ

“ط- -وت م- -ت- -ق- -ي- -م وح -دسش ب Ó-
ارج- -از ي -د ت -رواسش دن -وج -ي Ó-ن
’شش اشسرى اتنفع غ Òالصسنعة
ن -ف -وسسسش ات-اف ب-ات اتشش ت-ن-ت-ه-ا
دترواسش .
اون- -ق Òب- -ل الصس- -ن -ع -ة ت -قضس -ع
اماشسي ت Óا’نت زذغ تدار دسش
“ط- -ات خ- -دم- -نت ازط دزراب -ة
ادم - - -ن - - -او ل - - -ره - - -اط نسس- - -وشس- - -ى
دت -ق -اشس -ب -ي ÚدتشسÈي -ن ادم -ن -او
ابسس- -ون اضسضس -ن Úا’ن دا’صس -ل
انوغÓن.

الششيخ باعلي واعمر تغردايت

لعواي ـ ـل انلـ ـ ـوراسس امق ـ ـارن اتقن ـ ـت لع ـ ـروسس ذي العوطلـ ـ ـت
خاطر اقـ ـداششن اذقـ ـرانشس واذقوان ـ ـت اذ›مالنت ملي ـ ـح

أاوف- - - -يت ل- - - -ع- - - -واي - - -ل
ان- - - -ل- - - -وراسش ام- - - -ق - - -ران
ال- -ف- -رصس- -ة ن -ال -ع -وط -لت
ن-ال-رب-ي-ع ن-ق-داشس-ن بشس-ام
اذق- - -ن ق - -ل - -ي ن - -ل - -ف - -راح
اذل-ع-راسش ق-ب-ل م-هدعدا
ي- - -ور ن- - -الصس- - -ي - -ف اق Ó- -
ه - -دي - -اسش اسس - -ق- -اسش ذي
رمضس - - -ان ال - - -ع - - -ظ - - -ي - - -م
وب -ذونت اوج -ذ خ -اط-ر
العوطلت نالربيع ثعقب
ل- -ي- -ه ل- -ي -ه وي -ح  Ó-ا÷و
انسش وت -ق -اونت ل-ع-واي-ل
كامل اذ›مالنت خاطر
اق -داشس -نسس-نت اذق-رانشش
سسÒت - -و ل - -ع - -واي- -ل أاقÓ- -
الفاميلت انسسنت بعذنت
قلي فمكان اتيلينت.
ل- -ف- -راح ان -ل -وراسش ذي
ال-ع-وط-لت غ-رسش الذوق
ي - -ح  Ó- -ل - -ب - -اسش خ- -اط- -ر
اسسقاسش رمضسان هدعدا
زيك و’زم اسس -وج -ذنت
وحسش ل- - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - -اسش
ن- -ت- -غ- -اوسس- -وي- -ن خ- -اط -ر
اجزايرين كامل حسسÍ
ذي رمضس - -ان ام - -ل - -ع - -ي- -ذ

و–ب- -ارن ذيسش م -ل -ي -ح،
وث - -غ- -اوسش ث- -ا Êح- -ت- -ى
ليصسال انلعراسش اذيلنت
ع- - - -رم- - - -نت واذق- - - -وانت
اذسس- -ح- -ط- -رنت ذيسس- -نت
ال - - -ف - - -ام- - -ي- - -لت انسس- - -نت
ولعوايل اق Óاذقاوينت
اذق- -نت ل- -وف- -ال انسس- -نت
امÒا ذي العوطلت ’زم
اذسسوقÒنت بغ Òاذعدا
رمضسان .
ل - - -ع - - -راسش نشس- - -اوي- - -ن
ورع -ان ذيسس -ن ال-ري-حث
ان-ل-ع-راسش انزيك سسÒتو
اي - - -ا اق Ó- - -ا“وق- - -ان ذي

ال-دوار خ-اط-ر ت-وح-اشسن
ل-ف-راح ان-زيك م-ا ÊاقÓ
ا Òÿاذل-ه-ن-ا ذالفاميلت
ن-ت-اث اق-ت-ب-دان اك-لشس-ي،
سسÒت -و اوث-اي ن-ال-ب-اروذ
ذال- -رح- -اب- -ة ذشس -خشس -وخ
اق’ Ó- -زم اذم -وق بشس -ام
ادب - -ان ب - -ل - -ي ذال - -ع - -رسش
نشس- -اوي- -ن ف- -رح -ن ذيسش
ل - -ع - -ب - -اذ ك - -ام - -ل ي- -خسش
ذال - - -ف - - -ام- - -ي- - -لت ان- - -ي- - -غ
ذعشسÒن.
وم -ات اق -ع -اون ي-وذان
بشس- - - -ام اذزرب - - -ن اذق - - -ن
ل- - - - -ع - - - -راسش الشس - - - -روط

اج -دذن اق Ó-ام-وق-ن ذي
ل- -ب- -اسش ن- -ت -م -ورا اﬁدد
ن- - -اŸه- - -ر واسس- - -ه- - -ل اق Ó- -
ي-ت-واشس-رط فوسسلي بشسام
اذي- -رشش وازراب ‰وق -ي
ن -ال -ع -رسش خ-اط-ر اط-ول
دÁا ي -ت -ق اŸشس-اك-ل ج-ار
انسس- - - - - -ي Íذي اسس Ó- - - - -ن
وات - - -ع - - -رم ث - - -وث Ó- - -يث
ن -ي -وذان ف-ل-ج-ال نشس-ي-اي
ال - - -و’ي- - -اث ان- - -ل- - -وراسش
اوف -ي -نت ذي ال -ع -وط -لت
ال -ف -رصسث ث -ح  Ó-م -ل -ي -ح
بشس-ام اذق-ن ق-ل-ي ن-لفراح
واذثهنان .

ال - -ف - -يشس - -ط - -ا أام - -زوارث
ي -ت -وج-ردان ذٌق-ام-و ت-ا’ Êي-ي-لÚ
أامديثو و يقنان سسالفوراجث فـ7
ن-ال-ف-ي-ل-م-اث إادسس-وف-غ-ان إام-زيانان
إاٌقتوغ قاران ٌقغربازان نالسسينما
ج-ار إاسس-ق-اسس-ان نـ 2015دـ 2017و
ي Ó- - - - -ن مÒان غ - - - - -وري نسس- - - - -ان
سس -وع -ذال ن-ال-ف-ي-ل-م-اث يسس-اوا’ن
ف -ل -وم-وراث Áخ-ا’ف-ان أادسس-ام-ي-غ
زيسس - - -ان «ج - - -ار ن - - -ت- - -زغ- - -وي- - -ن»
إادي-اسس-وف-اغ ﬁم-د ب-ودي-اب »،وÊ
وار نيتوزار» ننصسر الدين ﬁمد
ه- -ن- -ي « ،أان- -ي- -ل» ن- -أاسس- -ام- -ة ق- -ب- -ي
دال-زي-ات ف 4ن-ال-فيلماث نيضسان
ل-ي-ع-ذ’ن ال-فوراجث أاميثو ٌقخام
ييذلسش لقليعة.
ﬁال م- - - -انك أاه- - - -ب- - - -ذا
أام- -دي- -ث- -و ذٌق- -خ- -ام- -و ال- -ف- -يشس- -ط- -ا
ن - - -الصس - - -ال - - -ون او’ئ- - -ي وظÓ- - -ي
ل- -ي- -زذي -ان  30دف -ن -ان-ان ي-ل-ه-ان
سس- -ال- -رهضس- -و ÿذمت ال- -ف -يشس -ط -ا
ل -ي -ق-م-ان أاŸع-اذ أاسش نـ 25سسٌقيورو

هسس -وف-وغ روازال أاف-وسش Ÿع-اون-ة
إايفنانان نتيبازة يومران أاسسبانان
أاظ Ó-ي نسس -ان زاه ن-ح-د ن-يضس-ان و
اه- - -ن - -اي - -ان ٌق - -وران أاسس - -ف - -اي - -ذان
سسييشسث نÎزفث أادواح رموكان
’ث -اراث أاسس -ان نـ 21م-ارسش يÓ-ن
أات-ي-ع-ذال وخ-ام ي-ي-ذلسش ل-ق-ليعة
دو’ أايسسيغ أاموسسناو ا◊اج علي
ال -ط-اه-ر ي-ي-ج واوال أام-ي-ث-و ي-ق-ان
سس- -وظÓ- -ي ٌق- -ه- -م- -ورث- -ن -اغ م -انك
توغيه و مانك اإو’غ.
ٌق -هسس -وحث ي -زوان ج -ار
نـ 22أاŸع -اذ  26سسٌ-ق-يورو أاهنايان
أاسس -ف -اي -ذان إان -ل -م -اذان سس -ال -ن-م-رو
إاسس-خ-مسس-ا ن-ال-ف-يشس-ط-ا ن-تشس-ق-وفÚ
واراشس- - - -ان سس- - - -ل- - - -مشس- - - -ارك - - -ة نـ5
نÎب-اع Úي-ت-وخ-ث-اران سسٌقغÒان
ن-ت-م-دي-نت ل-ق-ل-ي-ع-ة و ٌق-هسس-وحثو
اه- -ت- -ي -ل -ي ال -ف -ورجث ف -السس -اعث
إاسس -ن -اث ن -ك -ل ام -ديث فشس -ق -وفÚ
دو’ إاذليوين نتظصسا Áخا’فان
ٌق -ال -ف -ايت واراشس-ان ﬁ ،ال م-انك
أاط -ظ -ف-ار ال-ف-يشس-ط-اي-و ال-ف-يشس-ط-ا
ن -يضس -ان ي -ق -ن-ان سسشس-ق-وف Úسسـ27
أاŸعاذ  29سسٌقيورو قاÿاظر واسش
÷ن- -اسش ن- -تشس -ق -وفÁ Úع -اذا’ن
أاك - - -ذ واسش نـ 27م -ارسش و أاي -ي-ل-ي
ذٌق -وسس -ان-و أام-ب-ق-اشش دو’ أام-ب-دال
’ري - -وي Áخ - -ا’ف - -ان ف - -ا◊الت
ن-اŸسس-رح ٌق-ه-م-ورثناغ دو’ أاهيلي
ال -ف -وراجث ف -ع -ي -ط -ا ن-تشس-ق-وفÚ
ي- - -ت - -وج - -ردان أات - -وسس - -ن - -ع - -ث - -انت
ٌقالتيعاذو.

تيبازة :عÓء ملزي
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^ 1٨م -أرسس  :1959الشس-رط-ة ال-ف-رنسسية ببأريسس
“نع Œمعأ ن ّ
ظمته الرابطة الفرنسسية ◊قوق
الإنسس- -أن ل- -وضس- -ع ح -د Ÿم -أرسس -ة ال -ت -ع -ذيب ‘
فرنسسأ وا÷زائر.
^  1٨مأرسس  :1961ملتقى دو‹ بÈوكسسل للحقوقي،Ú
مثّل ا◊كومة ا÷زائرية فيه «ﬁمد بجأوي».

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنأبة
عنأبة

السسبت  19جمأدى الثأنية  14٣٨هـ اŸوافق لـ  1٨مأرسس  2017م

” ،سسهرة اÿميسس وا÷معة ،بأ÷زائر العأصسمة ،اإحيأء حفل Ÿوسسيقى الشسعبي تخليدا لذكرى عميد الأغنية
الشسعبية الفنأن اعمر الزاهي من قبل فنأ Êوهواة هذا الطأبع اŸوسسيقي.

الشصعبية عبد القادر شصاعو سصج Óمن
أاغا Êأاعمر الزاهي من خÓل أادائه
ب- -ن- -ج -اح ألغ -ن -ي -ة «ي -ا ضص -ي -ف ال -ل -ه»
و»عذرو Êيا أاهلي» و»قهوة ولتاي».

ولد أاعمر الزاهي ،وإاسصمه ا◊قيقي
أاع -م -ر آايت زاي ،سص -ن -ة  1941بتيزي
وزو ،وي -ع -ت Èأاح -د رم-وز اŸوسص-ي-ق-ى
ا÷زائرية.

كرسس اأبحأثه عن ا÷زائر

وتعود خطواته األو ‘ ¤عا ⁄الفن
الشص- -ع -ب -ي إا ¤سص -ن -وات  ،1960ح- -يث
التقى أاثناءها بالشصيخ ◊لو وﬁمد
براهيمي اŸعروف بـ»شصيخ قبايلي».
وسصجل «عميمر» كما يلقبه ﬁبوه،
سصنة  1968أاغنية «يا جاهل لصصحاب»
و»ي -ا ال -ع -ذراء» .وب -ع -د مضص -ي ث Ó-ث
سص -ن -وات ،واصص -ل مشص-واره ال-ف-ن-ي م-ن
خÓل تسصجيÓت أاخرى قبل أان يخرج
سصنة  1982شصريط كاسصيت بعنوان «يا
رب ال - -ع - -ب - -اد» ،م - -ت- -ب- -وع- -ا ب- -ب- -عضس
التسصجيÓت ‘ األسصتوديو على غرار
«يا ضصيف الله» و»يا ا÷ا‘».
وغاب الفنان عمار الزاهي اŸعروف
بتواضصعه و–فظه عن السصاحة الفنية
تقريبا ‘ بداية الثمانينات .وقد كان
آاخر ظهور له على السصاحة الفنية ‘
سص -ن-ة  1987خÓ-ل ح-ف-ل اح-تضص-ن-ت-ه
قاعة ابن خلدون بالعاصصمة.
ت -و‘ ع -م -ار ال -زاه -ي ‘  30نوفمÈ
اŸنصصرم عن عمر يناهز  75عاما.

وفأة اŸؤورخ اŸنأهضش لÓسشتعمأر أاندريه نوششي

تو‘ مؤوخرا اŸؤورخ اŸنأهضس
لÓسستعمأر ،أاندريه نوشسي،
صسأحب العديد من البحوث
حول ا÷زائر ومنطقة
اŸتوسسط عن عمر نأهز 94
سسنة ،حسسبمأ علم أامسس
ا÷معة لدى أاقأربه.

وقد ” تأاكيد خ Èوفاته مسصاء أاول
أامسس اÿم- -يسس م -ن ط -رف ج -ام -ع -ة
ن -يسس صص-وف-ي-ا أان-ت-ي-ب-ول-يسس ال-ت-ي ك-ان
يدرسس بها التاريخ اŸعاصصر.
وقد كرسس الفقيد الذي ولد يوم 10
ديسص- - -مÃ 1922 Èدي-ن-ة قسص-ن-ط-ينة
واıتصس ‘ ال - -ت - -اري- -خ اŸع- -اصص- -ر

ج - -م - -ي- -ع أاب- -ح- -اث- -ه خÓ- -ل سص- -ن- -وات
األرب-ع-ي-ن-ي-ات واÿمسص-ي-ن-ي-ات للتاريخ
الق- -تصص- -ادي ل- -ل- -ج- -زائ -ر .وت -ع -ل -قت
أاطروحته التي قدمها ‘ سصنة 1959
–ت اشصراف شصارل-أاندريه جوليان
بـ»–قيق حول مسصتوى معيشصة سصكان
ال- -ري- -ف ال -قسص -ن -ط -ي -ن -ي م -ن ت -اري -خ
الحتÓل إا ¤سصنة .»1919
وبجامعة ا÷زائر التي كان يدرسس
ب- -ه -ا نشص -ر ‘ سص -ن -ة  1958مراسصلة
ال-دك-ت-ور ف-ي-ت-ال (م-ن قسص-ن-ط-ي-نة) مع
اسص -م -اع -ي -ل أاورب .»Úوإاث -ر ال -ت-ه-دي-د
ال -ذي وج -ه -ه ل -ه اŸت -ط -رف-ون غ-ادر
ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م-ة ‘ ن-فسس السص-ن-ة

Ÿواصصلة التعليم بجامعة تونسس.
و‘ سص - -ن- -ة  1960نشص -ر رف -ق -ة اي-ف
لك -وسصت وأان -دري-ه ب-رون-ان «ا÷زائ-ر
ماضس وحاضصر».
وعرف أاندريه نوشصي الذي نّدد أايضصا
ب-السص-ي-اسص-ة اإلسص-رائ-ي-ل-ية ‘ فلسصطÚ
Ãن-اهضص-ت-ه لÓ-سص-ت-ع-م-ار ،ح-يث اهتم
ب -ت -اري -خ اسص -ت -غ Ó-ل ال -بÎول بشص-م-ال
إافريقيا والشصرق األوسصط.
وق- -د درسس ه- -ذا األسص- -ت -اذ ال -ت -اري -خ
اŸع -اصص -ر ب-ج-ام-ع-ة ن-يسس أاي-ن أاسصسس
اŸرك- - - -ز اŸت- - - -وسص- - - -ط- - - -ي ا◊ديث
واŸع-اصص-ر ث-م ›ل-ة دف-ات-ر م-ن-ط-ق-ة
اŸتوسصط ‘ سصنة .1971

خÓل مداهمة ıتلف الأحيأء بألعأصسمة

األمن ي ـوقف  14ششخصش ـ ـ ـأ لسشتغ ـ ـÓلهم حظأئـ ـر ب ـ ـدون رخصش ـ ـ ـة

«الشصعب» قامت مصصالح األمن الوطني مؤوخرا بكل
من ا÷زائر العاصصمة ،وورڤلة بعمليات مداهمة
Ãختلف األحياء ،الهدف منها التصصدي ıتلف
اıال -ف -ات ال -ت -ي ي -ع -اقب ع-ل-ي-ه-ا ال-ق-ان-ون ،ح-يث
أاسصفرت عملية بإاقليم العاصصمة ،عن –ديد 11
ح -ظÒة تسص -ت -غ-ل ب-ط-ري-ق-ة غ Òق-ان-ون-ي-ة ،سص-م-حت
ب-ت-وقيف  14شص -خصص -ا ،أا‚زت ‘ ح -ق-ه-م م-ل-ف-ات
قضصائية.
كما أاسصفرت عملية أاخرى بولية ورقلة ،عن ضصبط
وح-ج-ز ك-م-ي-ات م-ع-تÈة م-ن اŸشص-روب-ات ال-كحولية
ب- -دون ف- -وات Òت- -ق- -در بـ  310وح -دة م -ن ﬂت-ل-ف
األحجام واألنواع كانت موجهة للتسصويق بطرق غÒ
قانونية ‘ أاوسصاط الشصباب .
Óم-ن ال-وط-ن-ي ›ن-دة
وت -ب -ق-ى اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ

ب -ك -اف -ة وح -دات -ه -ا األم -ن-ي-ة اŸن-تشص-رة ع ÈالÎاب
الوطني للتصصدي ألي ﬁاولة من شصأانها اŸسصاسس
ب -أام -ن اŸواط -ن واŸم -ت -ل -ك-ات ك-م-ا ت-ذك-ر ب-ال-رق-م
األخضصر اÛا 15-48 ÊاŸوضصوع –ت تصصرف
اŸواطن Úللتبليغ عن أاي شصيء ﬂالف للقانون.

لوراق النقدية
تطيح بشسبكة تقليد ا أ

«الشص- -عب» أاط- -احت ال -ف -رق -ة اıتصص -ة Ãح -ارب -ة
ا÷رائ -م الق -تصص -ادي -ة ب -أام -ن ولي -ة ب-ات-ن-ة بشص-ب-ك-ة
إاجرامية ﬂتصصة ‘ تقليد أاوراق نقدية ذات سصعر
قانو Êمن العملة الوطنية وطرحها للتداول ‘
اإلقليم الوطني.
حيثيات القضصية تعود إا ¤تلقي شصكوى ،مفادها
تعرضس شصخصس لعملية نصصب جراء معاملة Œارية

‘ عملية نوعية للشسرطة القضسأئية ÃسستغأÂ

تفكيـ ـ ـك جمأعـ ـة إارهأبيـ ـ ـة تنتمي
للتنظي ـ ـ ـ ـ ـم اإلجـ ـ ـرامي (داعشش)

“ك- -نت اŸصص- -ل- -ح- -ة ال- -ولئ -ي -ة
ل- -لشص- -رط- -ة ال- -قضص- -ائ- -ي- -ة ب -أام -ن
مسص -ت -غ -ا ،Âي -وم اÿم -يسس ،م -ن
تفكيك جماعة إارهابية تنتمي
Ÿا يسص- -م -ى بـ»ت -ن -ظ -ي -م ال -دول -ة
السصÓمية (داعشس)» اإلرهابي،
ت-نشص-ط ب-إاق-ل-ي-م ال-ولي-ة ،حسص-بما
علم يوم ا÷معة من ذات السصلك
األمني.
واسصتنادا إا ¤ذات اŸصصدر ،فإان
هذه الشصبكة اŸتكونة من تسصعة
أاشص -خ -اصس يÎاوح أاع -م-اره-م م-ا
ب 20 Úو 58سصنة ينحدرون من
م -دي -ن -ة مسص -ت -غ -اﬂ Âتصص-ة ‘
Œن -ي -د الشص -ب -اب ع Èشص -ب -ك -ات

التواصصل الجتماعي ل»إاقناعهم
ب -الل -ت -ح -اق بصص -وف ال -ت -ن -ظ-ي-م
اإلرهابي ،داعشس ،بسصوريا».
وق -د ” ت -وق-ي-ف أاف-راد الشص-ب-ك-ة
بعد عملية ترصصد وتتبع Ÿصصالح
األمن دامت أاك Ìمن شصهر ،كما
“ت اإلشصارة إاليه.
وب - -ع - -د اسص- -ت- -ك- -م- -ال إاج- -راءات
التحقيق ” تقد Ëأافراد هذه
الشصبكة أامام العدالة التي أامرت
ب- -إاي- -داع سص -ب -ع -ة م -ن -ه -م ا◊بسس
ووضص -ع أاح -ده -م –ت ال -رق -اب -ة
القضصائية ،بينما اسصتفاد آاخر من
اسصتدعاء مباشصر ،وفق اŸصصدر
ذاته.

 20°ا÷زائر

ضصد ›هول ،من خÓل تسصليمه  06أاوراق نقدية من
فئة  200دج مزورة ،وعليه باشصرت قوات الشصرطة
عمليات بحث و–ري واسصعة النطاق أاسصفرت عن
توقيف اŸشصتبه فيه ‘ حالة تلبسس وبحوزته 09
أاوراق نقدية مقلدة.
مواصصلة للتحقيق ” ،تفتيشس منزل اŸشصتبه فيه،
ح -يث أاسص -ف -رت ال -ع -م-ل-ي-ة ع-ن ح-ج-ز أاوراق ب-يضص-اء
مسصتنسصخ عليها عملة نقدية من فئة  1000دج و200
دج ،ط -اب -ع -ة وج-ه-از سص-ك-ان Òب-ل-واح-ق-ه-م-ا ،دع-ائ-م
ل-ل-ت-خ-زي-ن ب-اإلضص-اف-ة إا ¤أادوات تسص-ت-ع-م-ل ل-ت-ق-ل-ي-د
وتزييف النقود ،و 17ورقة نقدية مزورة.
وعليه وبعد اسصتيفاء جميع اإلجراءات القانونية ”
ت -ق -د ËاŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه أام -ام ا÷ه -ات ال -قضص-ائ-ي-ة
اıتصصة أاين ” إايداعه ا◊بسس اŸؤوقت.

لفريقيـة لكـرة القــدم
كـأأسس الكونفـدرالية ا إ

 20°وهران

الثمن  10دج

لغنيـــــة الشسعبيـــة
سسهــــرة خألـــــدة ‘ ذكـــرى عميـــــد ا أ

وج - -م - -ع ه - -ذا ا◊ف- -ل ال- -ذي ن- -ظ- -م
باإلذاعة ا÷زائرية ،فنان ÚمعروفÚ
مثل عبد القادر شصاعو وسصيد علي
دريسس إا ¤جانب مواهب شصابة ،وكان
مناسصبة إلحياء أاغا Êعميد األغنية
الشصعبية أاعمر الزاهي والتي أاداها
طوال مشصواره الفني.
وأادى اŸغني سصا ⁄لياسس الذي يذكر
ك -ثÒا بصص -وت -ه «شص-ي-خ ل-بÓ-د» ،أاغ-ن-ي-ة
«زوج حمامات» وهي أاغنية معروفة
غ- -ن- -اه- -ا ال- -ف- -ن -ان ال -راح -ل دح -م -ان
ا◊راشصي.
وأاط-رب ال-ف-ن-ان ع-ب-د ال-رزاق ق-ن-يف،
ا÷م -ه -ور ال -ذي -ن ق-دم-وا ب-كÌة ،م-ن
خ Ó- -ل ت - -ق- -د Ëأاغ- -ا Êشص- -هÒة م- -ن
ال -ط-اب-ع الشص-ع-ب-ي م-ث-ل «ي-وم ا÷م-ع-ة
خ -رج -و ري -ام» ال -ت -ي ك-ت-ب-ه-ا الشص-اع-ر
اŸغ -رب -ي م -ب-ارك السص-ويسص-ي وأاداه-ا
ال -ك -ث Òم -ن ال -ف-ن-ان Úوع-ل-ى رأاسص-ه-م
أاعمر الزاهي.
و‘ ختام السصهرة ،أاحيا فنان األغنية

 23°ا÷زائر
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مطربون Áتعون ا◊ضشور بأغأ Êالراحل اعمر الزاهي

 20°وهران

21°
21°
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لرهأب
مواصسلة لعمليأت مكأفحة ا إ

ا÷يشش يدمر  6األغأم تقليدية ويوقف  72مهأجرا غ Òششرعي
«الشسعب» ‘ اإطأر مكأفحة
لرهأب ،دمرت مفرزة
ا إ
للجيشس الوطني الشسعبي،
يوم  15مأرسس 2017
بتبسسة/ن.ع ،5.سستة ()06
أالغأم تقليدية الصسنع.

و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال- -ت- -ه- -ريب
وا÷رÁة اŸن - -ظ - -م- -ة ،أاوق- -فت
م -ف -رزة ل -ل-ج-يشس ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
ع - - - -ن - - - -اصص- - - -ر ال- - - -درك ب- - - -عÚ
“وشصنت/ن.ع ،2.سص- - - -ت- - - -ة ()06
Œار ﬂدرات ،وضصبطت أاربع
( )04مركبات و( )19,5كيلوغرام
من الكيف اŸعالج.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز
ل- -ل- -ج- -يشس ال- -وط- -ن- -ي الشص- -ع -ب -ي
وع - -ن - -اصص - -ر ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي
وح- -راسس ا◊دود ‘ ع- -م -ل -ي -ات
م- -ن- -فصص -ل -ة ب -ك -ل م -ن ت -ل -مسص -ان
وتيارت وبشصار و“Ôاسصت)72( ،
م- - -ه - -اج - -را غ Òشص - -رع - -ي م - -ن
جنسصيات ﬂتلفة.

..ويقضسي على
اإرهأبي Úبجيجل
‘ إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة اإلره- -اب
وب - -فضص - -ل السص - -ت- -غÓ- -ل ا÷ي- -د
ل -ل -م -ع -ل -وم -ات“ ،ك -نت م -ف -رزة
للجيشس تابعة للقطاع العملياتي
ب -ج -ي -ج-ل ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة
اÿامسص -ة م -ن ال -قضص-اء ،ي-وم 16

م - -ارسس  ،2017ع -ل -ى إاره -اب -يÚ
( )02اثن ÚواسصÎجاع مسصدسصÚ
رشص - - - - -اشص )02( Úم - - - - -ن ن - - - - -وع
كÓشصنكوف وثÓثة (ﬂ )03ازن
ل-ل-ذخÒة ‡ل-وءة وق-ن-ب-ل-ة ي-دوية
تقليدية الصصنع ونظارة ميدان،
وذلك إاث -ر ع -م -ل -ي -ة ن-وع-ي-ة “ت
Ãنطقة الغدير ،بلدية اŸيلية.

شسبأب يطلعون على اآليأت مواجهة ا÷رÁة

أابـ ـ ـواب مفتوحـ ـ ـ ـة عـ ـلى الششرطـ ـة بأŸسشيل ـ ـة

«الشسعب» شسكلت الطبعة 69
لعÓمية حول
Óيأم ا إ
ل أ
لمن الوطني
مصسألح ا أ
بأŸسسيلة وجهة للزوار الذين
أابدوا إاعجأبأ Ãأ توصسلت إاليه
الشسرطة من تطور
وعصسرنة.
التظاهرة التي جرت –ت شصعار «
الشصرطة ا÷وارية ...عمل وغاية»
أاشص -رف ع -ل -ي -ه-ا اŸف-تشس ا÷ه-وي
لشصرطة الوسصط ‡ث Óللواء عبد
Óمن
الغني هامل اŸدير العام ل أ
ال- -وط- -ن- -ي ب- -ال- -ق- -اع- -ة اŸت- -ع -ددة
الرياضصات «معيوف سصا »⁄بحضصور
‡ّث-ل-ي السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وع-لى
رأاسصها السصيد وا‹ الولية‡ ،ثلي
ال -ه -ي -ئ -ات ال -قضص -ائ -ي-ة واÛت-م-ع
اŸد Êواألسصرة اإلعÓمية.

واسص -ت -ق -ط-بت األب-واب اإلعÓ-م-ي-ة
ال -ت-ي اخ-ت-ت-مت أاع-دادا غ-فÒة م-ن
ا÷م -ه -ور ل سص -ي -م -ا ف-ئ-ة الشص-ب-اب
وال - -ط - -ل - -ب- -ة ا÷ام- -ع- -ي Úال- -ذي- -ن
اسصتهواهم ما وصصلت إاليه الشصرطة
ا÷زائرية من احÎافية وعصصرنة،
Œسص- -د ‘ م- -ا ح- -م- -ل -ت -ه األب -واب
اŸفتوحة ع Èأاجنحتها طيلة أاربعة
أاي- -ام ” ،ف- -ي- -ه -ا ع -رضس ﬂت -ل -ف
ال -وسص -ائ -ل وال -ت-ج-ه-ي-زات ا◊دي-ث-ة
اŸسص -ت -ع -م -ل -ة ‘ ›اب-ه-ة أاشص-ك-ال
ا÷رÁة اŸن- - -ظ- - -م- - -ة ،وع- - -رضس
نشصاطات متعددة مشصفوعة بتحليل
رق -م -ي مصص -ور ح -ول إاحصص -ائ -ي-ات
ح- - - - -وادث اŸرور والشص- - - - -رط- - - - -ة
ال -قضص -ائ -ي -ة ،ل-تسص-ل-ط الضص-وء ع-ل-ى
Óم -ن
م- -ه- -ام اŸدي -ري -ة ا÷وي -ة ل  -أ
ال- - -وط - -ن - -ي ودوره - -ا ‘ ﬁارب - -ة

ابتداء من غد الأحد:

ا÷رÁة ،م- -ن م -ن -ط -ل -ق ت -ك -ريسس
شص - -ع - -ار اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى أام- -ن
وسصÓمة اŸواطن ÚواŸمتلكات.
و‘ ك-ل-م-ت-ه خ-ت-ام-ي-ة ذك-ر اŸفتشس
ا÷هوي لشصرطة الوسصط ،أان األيام
اإلعÓمية التي تنظمها اŸديرية
Óم -ن ال -وط -ن -ي ت -ع -تÈ
ال- -ع -ام -ة ل  -أ
Œسصيدا فعليا للسصياسصة ا÷وارية
وتقريب اŸواطن من شصرطته وهي
دعامة من دعائم التواصصل الفعال
إلرسصاء أاواصصر الثقة اŸتبادلة ما
ب Úالشصرطة واŸواطن ،Úكما أانها
ف-رصص-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف أاك Ìوع-ن ق-رب
بطبيعة مهام رجال الشصرطة ،التي
ل ت -ق -تصص -ر ع-ل-ى ا÷انب ال-ردع-ي
وال- -قضص- -اء ع -ل -ى ا÷رÁة وإان -ف -اذ
ال- -ق- -ان- -ون ف -حسصب ،ب -ل “ت -د إا¤
›ال الوقاية والتحسصيسس.

نأئب رئيسش البنك العأŸي ‘ زيأرة إا ¤ا÷زائر

سص- -ي- -ق- -وم ن- -ائب رئ- -يسس ال- -ب -نك
ال- - -ع - -اŸي Ÿن - -ط - -ق - -ة الشص - -رق
الأوسصط وشصمال اإفريقيا حافظ
غا Âبزيارة اإ ¤ا÷زائر ابتداء
من غد الأحد لبحث اآفاق تنمية
الق -تصص -اد ا÷زائ -ري ،حسص -ب-م-ا
ع- -ل -مت واأج اأمسس ل -دى مصص -ادر
م ن ه ذ ه ا ل ه يئ ة ا  Ÿا ل ي ة ا ل د و ل ية .
و س ص ي ك و ن غ ا  ‘ Âث ا Êز يا ر ة ل ه
اإ ¤ا÷زائ -ر م -رف-وق-ا ب-ال-ع-دي-د
من مسصوؤو‹ البنك العاŸي ،ل
س ص ي م ا م ا ر ي ف رو ن س ص و ا ز م ا ر ي -
ن- -ي- -ل- -ي م- -دي -رة دائ -رة اŸغ -رب
ا ل ع ر ب ي و ا ل س ص ي د د م ب ا با ا  Ÿم ث ل

اŸق - -ي- -م ل- -ل- -ب- -نك ال- -ع- -اŸي ‘
ا÷زائ - - -ر ومسص - - -وؤول سص - - -ام- - -ي
للموؤسصسصة اŸالية الدولية جورج
غ و ر ا.
و ي ج ر ي غ ا  Âخ  Óل ه ذ ه ا ل ز يار ة
التي تدوم اأربعة اأيام سصلسصلة من
اÙادث- - -ات م - -ع السص - -ل - -ط - -ات
ا÷زائرية ،حسصبما اأضصاف ذات
اŸصصدر.
ويتعلق الأمر اأيضصا بالتطرق اإ¤
الأول-وي-ات الق-تصص-ادية للجزائر
ع ل ى ا  Ÿد ي  Úا Ÿت و س ص ط و ا ل ب ع ي د
وكذا واقع التعاون ب Úا÷زائر
وال-ب-نك ال-ع-اŸي .ك-م-ا سص-تشص-ك-ل

هذه الزيارة فرصصة للتطرق اإ¤
سص- -ب- -ل ت- -ع- -زي -ز ه -ذا ال -ت -ع -اون،
حسصبما اأكده ذات اŸصصدر.
و ‘ › ا ل ا ل ت ع ا ون ي ق و م ا ل ب ن ك
ا ل ع ا  Ÿي ب ت ق د  Ëم س ص ا ع د ة ت ق ني ة
ق اب ل ة لل ت ع و ي ض س ل د ع م ب ر نا › ه ا
التنموي.
وي -ت -ع -ل-ق الأم-ر ب-اأداة ت-ق-ي-م م-ن
خÓله بلدان غ ÒمقÎضصة مثل
ا÷زائ-ر وب-ل-دان اÿل-ي-ج ت-ع-اونا
مع البنك الدو‹ لإعادة الإعمار
واŸوؤسصسصة اŸالية الدولية وهما
م-وؤسص-ت-ت-ان م-تخصصصصتان تابعتان
ل ل ب ن ك ا ل ع ا Ÿي .

مولوديـة ا÷زائـر تتأأهـل مـن كينششأسشأ

تأأهل فريق مولودية ا÷زائر إا¤
الدور القأدم لكأأسس الكونفدرالية
لفريقية لكرة القدم رغم انهزامه
ا إ
أامأم نأجدي رونيسسأنسس الكونغو‹
‘ مبأراة العودة بنتيجة  2ـ  ،1كون
أاشسبأل اŸدرب مواسسة كأنوا قد فأزوا
‘ الذهأب بنتيجة Ã 0 -2لعب 5
جويلية.

QƒªM óeÉM

وب-ال-ت-ا‹ ت-ت-واصص-ل اŸغ-ام-رة ال-ق-اري-ة لـ»ال-ع-ميد
بامتياز بعدما “كن من الصصمود ‘ كينشصاسصا
حيث أان الفريق اÙلي كان قد افتتح باب
التسصجيل منذ الدقيقة الـ 6بهدف ضصد مرماه
لÓعب اŸولودية قاراوي.
وصص -م -د ‡ث -ل -ن -ا ط-ي-ل-ة ال-دق-ائ-ق اŸت-ب-ق-ي-ة م-ن

اŸرحلة األو ¤قبل أان يعّدل «اıضصرم» قاسصم
مهدي النتيجة ‘ الدقيقة  49بطريقة ‡تازة و
بقذفة ﬁكمة ،حيث أاعطى هذا الهدف حيوية
كبÒة للمولودية التي سصّيرت األمور إا ¤غاية
الدقيقة  80التي عرفت توقيع نادي رونيسصانسس
لهدف ثان ،ومرة أاخرى بهدف لقاسصم مهدي ‘
مرماه.
وحاول النادي الكونغو‹ الوصصول مرة أاخرى إا¤
مرمى اŸولودية ،لكن شصاوشصي كان باŸرصصاد،
وت-دخÓ-ت-ه ك-انت ح-اسص-م-ة إلب-ق-اء ال-ن-ت-يجة على
حالها التي تؤوهل اŸولودية العاصصمية إا ¤الدور
القادم.
وسصيواجه العميد ‘ الدور القادم أاحد الفرق
ال- -ت- -ي ت- -قصص- -ى ‘ م- -ن -افسص -ة راب -ط -ة األب -ط -ال
اإلفريقية Ùاولة التأالق والعودة إا ¤الواجهة
القارية بعد سصنوات طويلة من الغياب ‘ األدوار
اŸتقدمة.

وÁكن القول أان اŸولودية ‘ –سصن مسصتمر من
خÓل األداء الذي يقدمه عناصصرها سصواء ‘
ال -دف -اع أاو ال -ه -ج -وم ،أاي -ن ك -ان ل -ه -د‘ ع -واج و
اŸدافع بوهنة ‘ لقاء الذهاب وزن من ذهب

وال -ت-أاه-ل ل-عب ع-ل-ى م-ق-اب-ل-ت ،Úوأاع-ط-ى Œرب-ة
إاضصافية لزمÓء شصيتة ‘ هذه اŸغامرة التي
ينتظر أانصصارهم بشصغف كب Òالذهاب إا ¤أابعد
حد ‘ اŸنافسصة القارية.

