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ألسشاعة  14 : 00بعد ألزوأل.
ألتكويني
أŸتوأصشل ‘ أإطار
أل-وق-اي-ة م-ن أل-تسش-م-م-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة ،وذلك
Ãقر أŸدرسشة ألكائن باأحمد حميطوشس «بوليو»
أ◊رأشس ،أب - -ت - -دأء م - -ن ألسش - -اع - -ة 10 : 00
صشباحا.
ت- -ن- -ظ- -م «’ف- -ارج ه- -ولسش- -ي- -م» ،ي -وم 06
تنطلق قافلة خÒية ›هزة من مكتب و’ية ألعاصشمة لـ»كافل أليتيم»،
أأفريل ألدأخل ،ألطبعة  13للندوة ألتقنية
موجهة للأرأمل وأليتامي بو’ية بسشكرة ،وألو’ية أŸنتدبة تقرت،
ع -ن أل -ب -ن-اء «أÿرسش-ان-ة ،ت-وأج-د –دي-ات أل-ب-ن-اء»،
غدأ ،على ألسشاعة  08 : 00صشباحا ،من أŸقر ألوطني بابا حسشن ،بحضشور
وذلك بفندق أ’أورأسشي أبتدأء من ألسشاعة  09 : 00صشباحا.
أÙسشن Úوألفاعل ‘ ÚأŸيدأن أÒÿي بالعاصشمة.

«ك ـ ـ ـافل اليتيم» تتضسامن مـ ـ ـع أارامـ ـ ـ ـل ويتام ـ ـى بسسك ـ ـرة

ندوة تقنية عن البناء

افتتاح صسالون اإلعÓم اآل‹ واŸكتبية

تنسسيقية لنقابات الصسحة

تنطلق فعاليات ألصشالون ألدو‹ للإعلم أ’آ‹
وأŸك -ت-ب-ي-ة وأ’تصش-ال «سش-ي-ك-وم  ‘ ،»2017ط -ب -ع-ت-ه
ألسش -ادسش -ة وأل -عشش-ري-ن ،أل-ي-وم ،ب-دأي-ة م-ن ألسش-اع-ة
 11 : 00صشباحا ،بقصشر أŸعارضس -ألصشنوبر ألبحري
با÷زأئر ألعاصشمة.

أاسسعار النفط ترتفع وسسط
توقعات انخفاضض اıزون
األمريكي

أع -ل -نت أرب -ع م-ن-ظ-م-ات ن-ق-اب-ي-ة ت-نشش-ط ‘ ق-ط-اع ألصش-ح-ة
ألعمومية أمسس ‘ بيان لها عن إأنششاء «تنسشيقية نقابات
ألصشحة».
وت -تشش -ك-ل ه-ذه أل-ت-نسش-ي-ق-ي-ة م-ن أل-ن-ق-اب-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-لشش-ب-ه
أرت- -ف- -عت أأسش- -ع -ار أل -ن -ف -ط أأمسس
لخصشائي Úألنفسشاني Úو ألنقابة
ألطبي و ألنقابة أ÷زأئرية ل أ
لط-ب-اء أل-ع-ام Úل-لصش-ح-ة أل-ع-م-وم-ي-ة و أل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة أل -ث -لث-اء ‘ أل-وقت أل-ذي ب-ددت
أل -وط -ن-ي-ة ل -أ
ف - -ي - -ه ت - -وق - -ع - -ات ب - -ان - -خ - -ف- -اضس
Ÿمارسشي ألصشحة ألعمومية.
ﬂزون - - -ات أÿام وأŸن - - -ت- - -ج- - -ات
وأكدت هذه أŸنظمات أن هذه ألتنسشيقية جاءت من أجل «–سشÚ
“كنت قوأت ألششرطة بكل من و’ية “Ôأسشت و أ÷زأئر من حجز  3243قرصس
أل- -ن -ف -ط -ي -ة أŸك -ررة ‘ أل -و’ي -ات
أل -ظ -روف أ’ج -ت -م -اع -ي -ة و أŸه -ن-ي-ة ل-ل-م-ن-خ-رط Úف-ي-ه-ا و ت-ك-ريسس
مهلوسس و  53غرأم من ألكيف أŸعالج ،مع توقيف  03أششخاصس مششتبه فيهم.
أŸتحدة أأثر نباأ زيادة أ’إنتاج ‘
ألتششاور و ألتفاوضس ب Úألنقابات حول كل أŸلفات أŸتعلقة بعمال
’و ، ¤تعود إأ ¤تلقي قوأت ششرطة “Ôأسشت Ÿعلومات متعلقة
وقائع ألقضشية أ أ
ألصشحة و أŸنظومة ألصشحية».
ليبيا.
كما تهدف تنسشيقية نقابات ألصشحة حسشب أŸبادرين بها
’قرأصس أŸهلوسشة على مسشتوى
’ششخاصس بÎويج كمية معتÈة من أ أ
بقيام أحد أ أ
وأرت-ف-ع خ-ام أل-ق-ي-اسس ألعاŸي مزيج
إأ« ¤ضشمان أŸسشاوأة ‘ أ’سشتفادة من علج نوعي
منزله أÿاصس ،وعليه وبعد أ◊صشول على إأذن بالتفتيشس ” حجز  2696مؤوثر عقلي،
ب - -رنت  40سش- -ن- -ت -ا أإ52 ¤ر 53دو’ر
و أ◊فاظ على مكتسشبات أŸنظومة ألصشحية
مع توقيف أŸششتبه فيه ألذي يبلغ من ألعمر  62سشنة.
ل - -لÈم - -ي- -ل ف- -ي- -م- -ا زأد أÿام أÿف- -ي- -ف
و أسشتمرأريتها».
’من
أما ›ريات ألعملية ألثانية “ ،ت على إأثر معلومات مؤوكدة –صشلت عليها قوأت أ أ
أ’أم -ري-ك-ي  25سش- -ن- -ت- -ا أإ49 ¤ر 50دو’ر

األمن الوطني يحجز  3243قرصض مهلوسض

ألوطني با÷زأئر ألعاصشمة ،مفادها قيام ششخصش ÚباŸتاجرة باŸؤوثرأت ألعقلية على مسشتوي
م -ن -زل -ي -ه -م -ا ،ع -ل -ى إأث -ر ذلك ق-امت ق-وأت ألشش-رط-ة ب-ت-ك-ث-ي-ف أل-ت-ح-ري-ات وأ◊صش-ول ع-ل-ى إأذن
’نوأع و  53غرأم من ألقنب ألهندي
بالتفتيشس ،لتتمكن من حجز  547مؤوثر علقي من ﬂتلف أ أ
’ضشافة أ‹ مبلغ ما‹ يقدربـ  14600يرجح أنها من عائدأت هذه ألتجارة أıالفة للقانون،
با إ
مع توقيف أŸششتبه فيهما.
يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
أ’قتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

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

للÈميل.
وأرت -ف-ع أل-ع-ق-دأن م-ن أأد Êمسش-ت-وى ‘ أأرب-ع-ة أأشش-ه-ر
وألذي سشجله أ’أسشبوع أŸاضشي بفضشل توقعات باأن منظمة ألبلدأن أŸصشدرة
للبÎول (أأوبك) سشتتمكن من تقليصس أŸعروضس ألنفط ‘ أإطار أتفاق خفضس
أ’نتاج.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
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

اأ’ربعاء  05أافريل  2017م
الموافق لـ  08رجب  1438هـ

Ãناسصبة العيد الوطني لبÓده

رئيسص ا÷مهورية يهنئ نظÒه السصنغا‹
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤ن-ظÒه
السص-ن-غ-ا‹ م-اك-ي سص-الÃ ،ن-اسص-ب-ة ال-ع-يد
الوطني لبÓده ،أاكد له فيها اسصتعداده
ل- -ب- -ذل م- -ا ‘ وسص- -ع- -ه خ -دم -ة Ÿصص -ل -ح -ة
الشصعب Úالشصقيق.Ú
وج - -اء ‘ ب- -رق- -ي- -ة رئ- -يسس ال- -دول- -ة،
«يسص- - -ر Êغ - -اي - -ة السص - -رور Ãن - -اسص - -ب - -ة
ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د ال-وط-ني ÷مهورية
السص- -ن- -غ- -ال ،أان أات- -وج- -ه إال -ي -ك -م ،ب -اسص -م
ا÷زائ -ر شص -ع -ب -ا وح-ك-وم-ة وأاصص-ال-ة ع-ن
ن-فسص-ي ،ب-أاح-ر ال-ت-ه-ا Êم-ق-رون-ة ب-أاطيب
التمنيات لكم Ãوفور الصصحة والسصعادة
وب-ال-رق-ي وا’زده-ار ل-لشص-عب السص-ن-غا‹
الشصقيق».
وأاضص -اف رئ-يسس ال-دول-ة ق-ائ« :Ó-ه-ذا
’شصيد
وأاغتنم هذه السصانحة السصعيدة أ
ب- -ع Ó-ق -ات الصص -داق -ة وال -ت -ع -اون ال -ت -ي
ت -رب -ط ب -ل-دي-ن-ا وأاؤوك-د ل-ك-م اسص-ت-ع-دادي
ل- -ب- -ذل م- -ا ‘ وسص- -ع -ي خ -دم -ة Ÿصص -ل -ح -ة
شصعبينا الشصقيق.»Ú
«ك -م -ا أاع-رب ل-ك-م  -يضص-ي-ف ال-رئ-يسس
’سصهام ‘
بوتفليقة  -عن حرصصي على ا إ
’م -ن
ت- -ع- -زي -ز ق -ي -م السص -ل -م وال -رق -ي وا أ
خدمة لقارتنا وفقا للمبادئ واŸقاصصد
ال -ت -ي –ك -م نشص -اط -ن-ا اŸشصÎك ‘ إاط-ار
’فريقية».
منظمتنا ا إ

سصÓل يسصتقبل وزير البنية التحتية التشصادي

’ول عبد اŸالك سصÓل،
اسصتقبل الوزير ا أ
أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،وزي -ر ال -ب -ن-ي-ة
ال - -ت - -ح - -ت- -ي- -ة وفك ال- -ع- -زل- -ة ال- -تشص- -ادي أادم
ي - -ونسص- -م- -ي ،ح- -ام Ó- -رسص- -ال- -ة م- -ن ال- -رئ- -يسس
ال - -تشص - -ادي إادريسس دي - -ب - -ي إات - -ن - -و ل - -رئ - -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-عزيز بوتفليقة ،بحسصب
’ول.
ما أافاد به بيان Ÿصصالح الوزير ا أ
بحسصب نفسص اŸصصدر ،فقد “حور اللقاء حول
«التعاون الثنائي وآافاق تطوير العÓقات ا÷زائرية
 ال -تشص -ادي -ة ،خصص -وصص -ا ‘ اÛال ا’ق-تصص-ادي»،مشصÒا إا« ¤ضصرورة تدعيم مشصروع الطريق العابر
للصصحراء’ ،سصيما ﬁور النيجر  -التشصاد».
وبحسصب البيان ” ،التطرق أايضصا إا ¤القضصايا
اإ’قليمية ذات ا’هتمام اŸشصÎك.
وج- -رى ه- -ذا ال -ل -ق -اء ب -حضص -ور وزي -ر اأ’شص -غ -ال
العمومية والنقل بوجمعة طلعي.

’سص-ي-م-ا ال-ن-زاع-ات اŸسص-ت-ف-ح-ل-ة ‘ شص-ب-ه اŸنطقة
والعا ⁄العربي».
كما يتضصمن جدول أاعمال هذه الدورة« ،بحث
مسصأالة مكافحة اإ’رهاب والتطرف العنيف وكذا
ال- -ت- -ج- -رب- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ›ال ال- -قضص- -اء ع -ل -ى
التطرف».
وأاضصاف البيان ،أان مسصاهل سصيجري خÓل هذه
ال -دورة ﬁادث -ات م -ع ع -دة شص -خصص -ي-ات أام-ري-ك-ي-ة
ومسصؤوول Úسصام Úبكتابة الدولة اأ’مريكية.
ويشص -ارك ‡ث-ل-و ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ال-وزاري-ة
اŸعنية Ãكافحة اإ’رهاب ضصمن الوفد ا÷زائري،
‘ أاشص- -غ- -ال ه- -ذه ال- -دورة ال- -ت- -ي ت- -ن -درج ‘ إاط -ار
اŸشصاورات رفيعة اŸسصتوى القائمة ب Úالبلدين.

^ فنيدسس بن بلة
مواصصلة للحوار والتشصاور الذي يعد قاعدة أاسصاسصية متبعة ب Úالبلدين ،يشصرع الوزير
’ول الفرنسصي برنار كازانوف ،اليوم ‘ ،زيارة عمل إا ¤ا÷زائر تدوم يوم .Úوهي
اأ
’مضصاء اتفاقيات تعاون وشصراكة أاخرى ،تعطي إاضصافة
زيارة يحرصص عليها الطرفان إ
للعÓقات الثنائية التي كسصبت دوما طابع ا’سصتثناء والتميز ،شصدد عليه رئيسصا البلدين
عبد العزيز بوتفليقة وفرانسصوا هو’ند منذ  6سصنوات مضصت.
كيف ’ وهناك اتفاقات عقود وصصفقات ب Úا÷زائر وفرنسصا ،أاضصفت على عÓقات
الشصراكة ا’سصÎاتيجية قوة وديناميكية يÎجمها الواقع بثوابته ومتغÒاته وتؤوكدها
’‚از .يضصاف إا ¤هذه ا◊ركية اŸسصجلة على اŸسصتوى
اŸشصاريع اŸنجزة وقيد ا إ
’قليمية والدولية
الثنائي ،ما يحمله الطرفان من رؤوية اسصتشصرافية لعÓج التعقيدات ا إ
وتسصوية النزاعات ،اعتمادا على حوار تشصارك فيه أاطراف اللعبة اŸعنية و’ تقصصى،
مثلما ” ‘ اتفاق السصÓم واŸصصا◊ة ‘ ما‹ اŸتوصصل إاليه بعد جهود دبلوماسصية
’زمة الليبية التي تلعب بÓدنا
جزائرية دعمت من باريسص ومثلما هو جار حاليا مع ا أ
’طراف نحو التوصصل إا ¤تسصوية سصياسصية بصصفتها
الدور ا◊اسصم والفاصصل ‘ مرافقة ا أ
’من واŸؤومن لÓسصتقرار والوحدة الوطنيت.Ú
اŸدخل ا آ
نذكر أان زيارة كازانوف هي ثالث زيارة لوزير أاول فرنسصي لبÓدنا ‘ ظل رئاسصة
فرانسصوا هو’ند.
سصمحت كل هذه الزيارات للجنة ا◊كومية رفيعة اŸسصتوى ،التي نصصبها رئيسصا
ال -ب -ل -دي -ن ،ب -إاع -ط -اء دف -ع أاك Èإا ¤وتÒة ال -ع Ó-ق -ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وا’ت-ف-اق ع-ل-ى شص-راك-ة
اسصÎاتيجية متوازنة تصصب ‘ فتح اÛال واسصعا لÓسصتثمار اŸنتج ومرافقة مسصار
’دماج ،مثلما
التنوع ا’قتصصادي ،بتحويل التكنولوجيا وتعزيز اŸناولة ورفع نسصبة ا إ
يقوم به اŸتعامل ‘ تركيب السصيارات «رونو» ،ضصاربا اŸثل لرواد الصصناعة اŸيكانيكية
’خرين الراغب ‘ Úا’سصتثمار ببÓدنا ،للسص Òعلى هذا الدرب.
اآ
نذكر أايضصا أان آاخر دورة للجنة ا◊كومية اŸشصÎكة رفيعة اŸسصتوى قد عقدت
’ول ÚسصÓل وفالسص .وتبعت الدورة
بباريسص يوم  4ديسصم 2014 Èبرئاسصة الوزيرين ا أ
هذه باجتماع اللجنة اıتلطة ا’قتصصادية ا÷زائرية  -الفرنسصية ‘ أاكتوبر اŸاضصي
ب -ال -ع -اصص -م-ة ب-اريسص ،ح-يث أافضصت ’ت-ف-اق-ات ‘ ›ا’ت ال-ن-ق-ل ،ال-فÓ-ح-ة واŸل-ك-ي-ة
الفكرية .وهي ›ا’ت تكتسصب فيها فرنسصا Œربة تتطلع ا÷زائر لÓسصتفادة منها ‘
معركة تنويع ا’قتصصاد وتنافسصيته Ãا يسصمح لها بأان Œد البديل ا◊تمي للمحروقات
’سصواق العاŸية ،وصصلت درجة تهدد اŸداخيل
التي تعرف اضصطرابات وانهيارا ‘ ا أ
وما –مله من آاثار على اسصتقÓلية القرار والسصيادة.
يجب ا’عÎاف بأان فرنسصا من الدول التي لها وزن ومكانة ‘ ا’سصتثمار خارج
اÙروقات با÷زائر.
’عمال
شصركات كثÒة فرنسصية فرضصت نفسصها ،انفراديا أاو ع Èشصراكة ‘ ،سصوق ا أ
وا’سص -ت -ث-م-ار .م-ن-ت-زع-ة صص-ف-ق-ات ح-ي-وي-ة ‘ ›ال ال-ن-ق-ل ،الصص-ن-اع-ات اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة،
’شصغال العمومية واŸصصارف وغÒها من قطاعات مفتوحة –ظى
’سصمنت ،اŸياه وا أ
اإ
’ولوية من ا÷زائر.
با أ

مدلسصي يحاضصر حول اسصتقÓلية القضصاء واÛلسص الدسصتوري

فتح ا◊صصصص التعريفية لسصنة 2017
ضصريبي مصصّفى وفاتورة مطابقة تتضصمن اŸنتوج
وكميته وقيمته وبلد اŸنشصأا وكذا طريقة الدفع،
ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤مسص -ت -خ -رج م-ن وث-ي-ق-ة الضص-رائب
وشصهادة –ي Úلدى صصندوق الضصمان ا’جتماعي
ل-ل-ع-م-ال اأ’ج-راء وصص-ن-دوق الضص-م-ان ا’ج-ت-ماعي
لغ Òاأ’جراء.
ويتم إايداع أاو إارسصال اŸلف إا ¤أامانة اللجنة
الدائمة Ãديرية التجارة اÿارجية بالوزارة ‘
ظ -رف م -غ -ل -ق م -دون ع -ل -ي-ه« ،حصصصص ت-ع-ري-ف-ي-ة
للجزائر مع ا’–اد اأ’وروبي لسصنة  »2017وهذا
‘ اآ’جال اÙددة.
وكانت الوزارة قد أاعلنت ،السصبت الفارط ،عن
فتح حصصصص كمية للمنتوجات والبضصائع برسصم
رخصص ا’سصتÒاد لسصنة  2017والتي تشصمل 21
منتوجا.
ت-تضص-م-ن ال-ق-ائ-مة  21صص-ن-ف-ا م-ن اŸن-ت-وجات
الصصناعية والفÓحية .بالنسصبة للمواد الصصناعية
ي -ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-السص-ي-ارات السص-ي-اح-ي-ة والسص-ي-ارات

’ول
ي - -ق - -وم ال - -وزي- -ر ا أ
الفرنسصي برنار كازنوف،
ي- - -وم - -ي  5و 6أافريل
ا÷اري ،بزيارة عمل اإ¤
ا÷زائر ،بحسصب ما جاء ‘
ب - -ي - -ان Ÿصص - -ال - -ح ال - -وزي- -ر
’ول.
ا أ
أاوضصح نفسص اŸصصدر ،أان
هذه الزيارة «تندرج ‘ إاطار
ت -ق -ال -ي-د ال-تشص-اور ال-ق-ائ-م بÚ
البلدين».
وسصيبحث اŸسصؤوو’ن بهذه
اŸناسصبة «التعاون الثنائي الذي يشصهد تقدما
م- -ع -تÈا ‘ ﬂت -ل -ف اÛا’ت ا’ق -تصص -ادي -ة
وا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة وك- -ذا سص- -ب- -ل ت -ع -زي -زه أاكÌ

وسص-ي-ت-ب-اد’ن وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر
ح -ول اŸسص -ائ -ل اإ’ق -ل -ي -م -ي -ة
وال - -دول- -ي- -ة ذات ا’ه- -ت- -م- -ام
اŸشصÎك».
ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ث-الث زيارة
ل - - -وزي - - -ر أاول ف- - -رنسص- - -ي اإ¤
ا÷زائر خÓل عهدة الرئيسص
فرانسصوا هو’ند.
وسص -م -حت ه -ذه ال-زي-ارات
ل -ل -ج -ن -ة ا◊ك -وم -ي -ة رف -ي -ع -ة
اŸسصتوى ،التي نصصبها رئيسصا
الدولت Úعبد العزيز بوتفليقة
ونظÒه الفرنسصي ،ببعث حركية وضصمان نوعية
ال -ع Ó-ق -ات ب Úال-ب-ل-دي-ن ال-ت-ي م-ن اŸق-رر أان
تتحسصن أاك ،»Ìبحسصب نفسص اŸصصدر.

الورشصة  5حول «تفاعل الثقافات ‘ الدÁقراطية» بقÈصس

’وروبي
اتفاق الشصراكة ب Úا÷زائر وا’–اد ا أ
فتحت وزارة التجارة ،أامسس ،ا◊صصصس
ال-ت-ع-ري-ف-ية لـ 2017وال -ت -ي تسص -ت-ف-ي-د م-ن
اŸزاي -ا ا÷م-رك-ي-ة ‘ إاط-ار ات-ف-اق الشص-راك-ة
’وروبي.
ب Úا÷زائر وا’–اد ا أ
” فتح ا◊صصصص إا ¤غاية  18أافريل ا÷اري
على السصاعة  ،17طبقا للمرسصوم التنفيذي اŸؤورخ
‘  2015اÙدد لشصروط وكيفيات تطبيق رخصص
ا’سصتÒاد أاو التصصدير للسصلع ،بحسصب ما أاوضصحته
الوزارة على موقعها اإ’لكÎو.Ê
وأاك -دت ال -وزارة ،أان ك -ل م -ت -ع-ام-ل اق-تصص-ادي،
سصواء كان شصخصصا طبيعيا أاو معنويا ويتوفر على
الشص- -روط ال- -واردة ‘ ال- -نصص- -وصص ال- -تشص- -ري- -ع- -ي- -ة
والتنظيمية سصارية اŸفعولÁ ،كنه إايداع طلب
رخصصة اسصتÒاد Ÿنتوج أاو سصلعة ” فتح حصصتها.
ي -تضص -م -ن ال -ط -لب م -ل -ف -ا ك-ام ،Ó-يشص-م-ل ع-ل-ى
اسصتمارة واسصتبيان تعريفي Áكن –ميله ‘ موقع
الوزارة على الواب ،ونسصخة من السصجل التجاري
ونسص-خ-ة م-ن ب-ط-اق-ة ال-ت-ع-ري-ف ا÷ب-ائ-ي-ة وجدول

شصراكة متميزة

الوزير األول الفرنسصي برنار كازنوف ‘ زيارة عمل إا ¤ا÷زائر

مسصاهل يسصتعرضص Œربة ا÷زائر ‘ القضصاء على التطرف

أاوضص -ح ن -فسص اŸصص -در ،أان -ه سص -ي-ت-م خÓ-ل ه-ذه
ال-دورة «اسص-ت-ع-راضص اŸسص-ائ-ل اإ’ق-ل-ي-مية والدولية،

17303

‘ إاطار تقاليد التشصاور القائم ب Úالبلدين

’مريكي
الدورة  4للحوار ا÷زائري  -ا أ

ي- - -رأاسس وزي- - -ر الشص- - -ؤوون اŸغ- - -ارب - -ي - -ة
’ف- -ري- -ق- -ي وج- -ام -ع -ة ال -دول
’–اد ا إ
وا إ
ال -ع -رب -ي -ة ع -ب-د ال-ق-ادر مسص-اه-ل ،ال-وف-د
ا÷زائ- - -ري ال- - -ذي يشص- - -ارك ‘ أاشص- - -غ - -ال
ال -دورة ال -راب -ع -ة ل -ل -ح -وار ال -ث-ن-ائ-ي بÚ
’م-ريكية
ا÷زائ-ر وال-و’ي-ات اŸت-ح-دة ا أ
’ره-اب ،اŸقرر
’م-ن وم-ك-اف-ح-ة ا إ
ح-ول ا أ
ان-ع-ق-ادها يومي  6و 7أاف-ريل بواشصنطن،
ب -حسصب م -ا ورد ‘ ب -ي -ان ل-وزارة الشص-ؤوون
اÿارجية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸوج -ه -ة إ’ع-ادة ال-ب-ي-ع ع-ل-ى ا◊ال-ة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة،
باسصتثناء بعضص الوضصعيات الفرعية التعريفية ()15
واÛم - -وع - -ات اŸوج - -ه- -ة لصص- -ن- -اع- -ة الÎك- -يب
واŸركبات اÿاصصة واأ’ليات (شصاحنات ،سصيارات
اإ’سصعاف واآ’ليات).
تتضصمن القائمة أايضصا ،حديد البناء واأ’سصÓك
ا◊ديدية واÿشصب وكذا اÿزف.
أام- -ا ف- -ي- -م -ا ي -خصص اŸن -ت -وج -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة
والفÓحية اÙولة ،تتضصمن القائمة ◊م البقر
(ال-ط-ازج واÛم-د) واأ’ج-ب-ان وال-ل-ي-م-ون ال-طازج
وال- -ت- -ف- -اح واŸوز والشص -ع Òوال -ث -وم وال -ذرة وزيت
السص - -وج - -ا واŸرك - -ز اŸع - -د Êال - -ف- -ي- -ت- -ام- -ي- -ن- -ي
وال-ب-ول-ي-ف-وسص-ف-ات وم-ع-جون الطماطم اŸضصاعف
الÎكيز.
وأاوضص - - -حت ال - - -وزارة ،أان ق - - -ائ - - -م- - -ة حصصصص
اŸن- -ت- -وج- -ات وال- -بضص- -ائ- -ع «Áك -ن أان ت -وسص -ع إا¤
منتوجات وحصصصص أاخرى ‘ الوقت اŸناسصب
وبنفسص اأ’شصكال السصابقة».

أال - - - -ق - - - -ى رئ- - - -يسس اÛلسس
ال- -دسص- -ت -وري م -راد م -دلسص -ي،
خÓ- -ل مشص- -ارك -ت -ه ‘ أاشص -غ -ال
ال- -ورشص- -ة  5ح -ول «ت -ف-اع-ل
ال-ث-ق-اف-ات ‘ ال-دÁقراطية»،
ال- -ت -ي –تضص -ن -ه -ا ن -ي -ق -وسص -ي -ا
(قÈصس)ﬁ ،اضص - - - -رة ح- - - -ول
اسص- - -ت- - -ق Ó- -ل - -ي - -ة السص - -ل - -ط - -ة
ال- - - - -قضص- - - - -ائ- - - - -ي- - - - -ة واÛلسس
الدسصتوري با÷زائر ،بحسصب
ما أافاد به بيان للمجلسس.
ع - -رف م- -دلسص- -ي م- -ن خÓ- -ل ﬁاضص- -رت- -ه
ب -اÛلسص ال -دسص -ت -وري وع Ó-ق-ت-ه اÎŸاب-ط-ة
ب - -ال - -قضص - -اء ال - -ع - -ادي ،مÈزا «الضص - -م - -ان - -ات
ال -دسص -ت -وري -ة ’سص -ت -ق Ó-ل -ي -ة ك-ل م-ن السص-ل-ط-ة
ال-قضص-ائ-ي-ة واÛلسص ال-دسص-ت-وري ،وال-ت-ي جاء
بها التعديل الدسصتوري لعام  ،2016الذي كرسص
ب- -وضص- -وح اسص- -ت -ق Ó-ل -ي -ة اÛلسص ،ووسص -ع م -ن
تشصكيلته ع“ Èثيل متوازن للسصلطات الثÓث،
فضص Óعن اشصÎاط مؤوهÓت عليا أ’عضصائه،
وتكريسص ا◊صصانة القضصائية لهم ‘ اÛال
ا÷زائي» ،مشصÒا إا ¤أاهمية توسصيع اإ’خطار
إا ¤اأ’ق- - -ل- - -ي- - -ة الŸÈان- - -ي- - -ة وإا ¤اŸواط- - -ن
اŸتقاضصي ع Èالدفع بعدم الدسصتورية.
بخصصوصص موضصوع الورشصة ،تطرق مدلسصي
إا ¤العÓقة ب ÚاÛلسص الدسصتوري وجهات

السص -ل -ط -ة ال -قضص -ائ -ي -ة« ،ال -ت-ي
سص -ت -ع-زز ب-ت-ط-ب-ي-ق آال-ي-ة ال-دف-ع
بعدم الدسصتورية ،وفق اŸادة
 188من الدسصتور ،وذلك عÈ
إاج -راءات سص -ي -ح -دده-ا ق-ان-ون
عضصوي ،سصيبدأا تنفيذه ابتداء
من عام  ،2019والذي سصيمكن
اŸواطن اŸتقاضصي من رفع
دع- - - - - - - - - - - - - - - - -وى إا ¤اÛلسص
الدسصتوري ‘ ،حال اŸسصاسص
بحق من حقوقه ،وذلك بإاحالة
من اÙكمة العليا أاو ›لسص الدولة».
وأاضص -اف ،أان «ك -ل ذلك سص -ي -ع -م-ق عÓ-ق-ات
الÎابط أاك Ìفأاك Ìب Úالقضصاء الدسصتوري
وال -قضص -اء ال -ع -اديÃ ،ا يسص -ه -م ‘ دع -م دول-ة
القانون وŒذير الدÁقراطية ‘ بÓدنا».
كما عرفت الورشصة مشصاركة ‡ثل ›لسص
ال - -دول - -ة رواب - -ح - -ي ﬁم - -د ،رئ- -يسص غ- -رف- -ة
ب -اÛلسص ،ال -ذي ق -دم م -داخ -ل -ة ح-ول ن-فسص
اŸوضصوع.
للتذك ،Òالورشصة حول «تفاعل الثقافات ‘
ال-دÁق-راط-ي-ة» م-ن ت-ن-ظ-ي-م ال-ل-جنة اأ’وروبية
ل-ل-دÁق-راط-ي-ة ب-واسص-ط-ة ال-ق-انون اŸعروفة بـ
«÷ن -ة ف-ي-ن-يسص-ي-ا ب-ال-ت-ع-اون م-ع وزارة الشص-ؤوون
اÿارجية القÈصصية ،وذلك يومي  3و 4أافريل
ا÷اري.

info@ech-chaab..com
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لوروبي
أاعطى إاشسارة انطÓق توأامة ب Úا÷زائر وال–اد ا أ

بوشسوارب :ا÷زائر ماضسية ‘ بناء اقتصساد وطني قوي
@ كسسب رهان الصسناعة اŸيكانيكية بشسراكة أاجنبية
@ رونوŒ :ربة رائدة ‘ اŸناولة ‘ انتظار فولسسفاغن

أاكد وزير الصسناعة واŸناجم عبد السسÓم
ب -وشس -وارب ،أان الق -تصس -اد ال-وط-ن-ي سس-ي-ع-رف
قفزة نوعية بفضسل اŸشساريع التنموية التي
أاط- -ل -ق -ت -ه -ا ال -وزارة ،ب -الشس -راك -ة م -ع ال–اد
لوروب- - -ي ‘ ،إاط- - -ار ب- - -رن- - -ام - -ج ال - -ت - -وأام - -ة
ا أ
اŸؤوسسسس- -ات- -ي- -ة ال- -ذي سس- -يسس- -اه- -م ‘ سس -ي -اسس -ة
ال- -عصس- -رن- -ة الصس- -ن- -اع- -ي -ة وت -ع -زي -ز ق -درات
البتكار الصسناعي ‘ ا÷زائر قائ« :Óهدفنا
ب- -ن- -اء اق- -تصس- -اد وط -ن -ي ق -وي م -ن -افسس ع -ل -ى
اŸسستوى الدو‹».

صشونيا طبة

أضضاف ألؤزير ‘ تصضريح إأعلمي ،على هامشش
إأع-ط-ائ-ه إأشض-ارة أن-ط-لق أشض-غ-ال أل-ت-ؤأم-ة ب-اŸرك-ز
أل -دو‹ ل -ل -م -ح -اضض -رأت ب -ن-ادي ألصض-ن-ؤب-ر ،أن ه-ذه
أŸبادرة سضتسضمح بتعزيز ألنظام ألؤطني للبتكار
وتنؤيع أ’قتصضاد ألؤطني ،من خلل أ’سضتفادة من
Œارب أل -ب -ل-دأن أأ’وروب-ي-ة أŸت-ع-اون-ة م-ع أ÷زأئ-ر
وألتي تشضمل كل من فرنسضا ،إأسضبانيا وفنلندأ‘ ،
إأطار سضياسضة أ÷ؤأر أأ’وروبي .مؤضضحا أن جميع
أإ’مكانات أŸادية وألبشضرية وضضعت إ’‚اح هذه
ألشضرأكة ألتي سضتسضتمر لسضنت ،Úضضمانا ’سضتخدأم
أفضض- -ل لسض -ي -اسض -ات أ’ب -ت -ك -ار وأل -ب -حث وأل -ت -ط -ؤر
ألتكنؤلؤجي.
وشض -دد ب -ؤشض -ؤأرب ،أن -ه ح -ان أل -ؤقت ل -ل-ن-ه-ؤضش

با’قتصضاد ألؤطني ،من خلل وضضع برنامج فعال
يشض -ج -ع أ’ب -ت -ك -ار وإأط-ار وط-ن-ي ي-ن-دم-ج ك-ج-زء ‘
أ’سضÎأتيجية ألصضناعية ،مؤؤكدأ أن هذه ألتؤأمة
أŸؤؤسضسضاتية تعد أول تعاون صضناعي مشضÎك بÚ
دول أ’–اد أأ’وروبي وأ÷زأئر منذ سضنة 2012
وميزته أنه صضمم وفق نظرة تشضاركية ،يثبت أنه،
ع -ل -ى أل -رغ-م م-ن أŸرح-ل-ة ألصض-ع-ب-ة أل-ت-ي Áر ب-ه-ا
أ’ق -تصض -اد أل -ؤط -ن -ي ح-ال-ي-ا ،إأ’ أن أ÷زأئ-ر ت-ب-ق-ى
شض-ري-ك-ا ه-ام-ا دخ-ل م-رح-ل-ة أل-ت-ح-ؤل ن-ح-ؤ أقتصضاد
م -ت -ن -ؤع يصض-ل إأ ¤أŸسض-ت-ؤى أل-دو‹ وي-ن-افسش ك-ب-ار
أل- - - -دول ‘ أÛال ألصض- - - -ن - - -اع - - -ي ،مشضÒأ إأ ¤أن
أŸؤؤسضسضات أ÷زأئرية ألتي تهتم بالبحث وألتطؤير
“ك- -نت م- -ن أ’سض -ت -ف -ادة م -ن تسض -ه -ي -لت ت -ت -ع -ل -ق
ب -ت -ح -ف -ي-زأت ج-ب-ائ-ي-ة ونشض-اط-ات خ-اصض-ة ب-اإ’ب-دأع
ألصضناعي.
وأضض -اف وزي -ر ألصض -ن -اع -ة ،أن ب-رن-ام-ج أل-ت-ؤأم-ة
سضيكؤن ‘ صضالح أ÷زأئر ،كؤنها تطمح أك Ìمن أي
وقت مضضى ،إأ ¤بناء أقتصضاد قؤي منافسش على
أŸسضتؤى ألدو‹ وبناء أ’سضتفادة من خÈأت ألدول
أŸتطؤرة ،حيث سضتعمل على مرأفقة أŸؤؤسضسضات
أ÷زأئرية ألتي تنشضط ‘ أÛال ألصضناعي لبلؤغ
ألتنافسضية ألصضناعية وأإ’بدأع ألصضناعي وأ÷ؤدة.
‘ ذأت ألسضياق ،أشضار إأ ¤أŸسضتؤى ألذي وصضلت
إأليه أ÷زأئر ‘ ›ال ألصضناعة أŸيكانيكية ،بعد
أن أك- -تسض- -بت خÈأت م- -ن أŸؤؤسضسض- -ات أأ’ج- -ن -ب -ي -ة
أل- - -رأئ- - -دة ‘ ه- - -ذأ أÛال ك- - -م- - -ؤؤسضسض- - -ة «رون - -ؤ

الغازي من اŸدية:

التصسدي للعطل اŸرضسية اŸفتعلة بكل الوسسائل القانونية
أامر وزير العمل والتشسغيل
والضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ﬁم-د
ال-غ-ازي ،أامسس ،أاث-ن-اء م-ع-اينته
م - -رك - -زي ال - -دف - -ع ال - -ت - -اب- -عÚ
لصسندوق الضسمان الجتماعي
لج-راء ب-الÈواق-ي-ة
ل -ل -ع-م-ال ا أ
واŸدي- -ة ،بضس- -رورة ال- -تصس- -دي
ل-ل-ع-ط-ل اŸرضس-ية اŸفتعلة بكل
صسرامة وبالوسسائل القانونية،
إا ¤ج -انب ت -ك -ث -ي -ف ع-م-ل-ي-ات
اŸراق -ب-ة ل-وضس-ع ح-د Ÿث-ل ه-ذه
اŸم -ارسس -ات ال -ت -ي ب -اتت ت-ن-خ-ر
اÿزينة العمومية.

اŸدية :م.أام Úعباسس
حث أل- -غ- -ازي أل -ط -اق -م أل -ط -ب -ي
ألعامل Ãركز ألدفع باŸدية ،ألذي
” ترميمه ،على ضضرورة –سضيسش
أأ’ط- -ب- -اء أŸع- -ا÷ Úب -ع -دم وصض -ف
عديد أأ’دوية للمرضضى ،مع ترشضيد
أإ’ي -رأدأت وم -رأق -ب-ة أرب-اب أل-ع-م-ل
لتحصضيل أإ’شضÎأكات ضضمانا لتغطية
أج -ت -م -اع -ي-ة ل-ل-م-ؤأط-ن ،Úوأل-ت-ك-ف-ل
أأ’م - -ث - -ل ب- -اŸصض- -اب Úب- -اأ’م- -رأضش
أŸزم- - -ن- - -ة وذوي أ’ح - -ت - -ي - -اج - -ات
أÿاصضة ،مع بر›ة زيارأت طبية
مفاجئة للمرضضى Ãقرأت سضكناهم
للتأاكد من شضرعية هذه ألعطل من
دونها.
ونّ- -ب- -ه أل -غ -ازي رؤوسض -اء ب -ل -دي -ات
أل -ؤ’ي -ة ،خ -لل أسض -ت -ق -ب -ال-ه Ãرك-ز
أل - -دف- -ع ب- -الÈوأق- -ي- -ة ،إأ ¤ضض- -رورة
أل -ت -ك -ف -ل ب -ا◊اج -ي -ات أŸشض -روع -ة
ل -لسض -ك -ان ح -ت -ى ي -ت-م-ك-ن ه-ؤؤ’ء م-ن
أ’ن- -دم- -اج ‘ أل- -ف- -ع- -ل ألسض- -ي- -اسض -ي

وألتنمؤي ألذي يخدم ألبلد .كما
دعا إأطارأت مفتشضية ألعمل ‘ هذه
أل- - -زي- - -ارة ،إأ ¤وج- - -ؤب ت- - -نسض- - -ي - -ق
أÛهؤدأت أ’جل حسضن سض Òألفرق
أŸشضÎكة مع ألقطاعات ذأت ألصضلة
ب- -قصض- -د ت -ط -ب -ي -ق أل -ق -ان -ؤن ،ورف -ع
أıال -ف -ات أŸسض -ج -ل-ة ،وأ◊د م-ن
أ’قتصضاد أŸؤأزي ،سضيما ذأك ألذي
ي -ن -ج -م ع -ن تشض -غ -ي -ل أل-ي-د أل-ع-ام-ل-ة
أأ’ج-ن-ب-ي-ة ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع ألسض-ل-طات
أÙلية.
سض- -ج -ل وزي -ر أل -ع -م -ل ‘ ب -دأي -ة
زي-ارت-ه أل-ت-ف-ق-دي-ة ب-ال-ؤكالة أÙلية
ل -ل -تشض -غ-ي-ل ب-قصض-ر أل-ب-خ-اري ،رف-ق-ة
ألسضلطات أÙلية ،حالة من ألقلق
لدى ألعمال ألذين ” تسضريحهم من
وظ -ائ -ف -ه -م أŸؤؤق -ت-ة بسض-بب أأ’زم-ة
أŸالية .كما كانت Ÿمثل أ◊كؤمة
وق -ف -ة م -ع أŸشض -ارك ‘ ÚأŸع-رضش
أÙل - -ي ل - -ل - -م- -ؤؤسضسض- -ات ألصض- -غÒة
وأŸت - -ؤسض - -ط - -ة –ت شض- -ع- -ار« :دور
أŸؤؤسضسض - - - -ات ألصض - - - -غÒة ‘ دف- - - -ع
أإ’ق -تصض -اد أل-ؤط-ن-ي» ب-ق-اع-ة م-ل-عب

ألشض -ه -ي -د إأم -ام إأل-ي-اسش أŸن-ظ-م م-ن
ط -رف م -دي -ري -ة ألسض -ي -اح-ة وغ-رف-ة
ألصض -ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأ◊رف ،إأ¤
جانب عقده جلسضة عمل مع ألشضباب
حاملي أŸشضاريع ،فضضل عن قيامه
ب -ت -ؤزي -ع ق -رأرأت “ؤي -ل وشض-ه-ادأت
أسضÎدأد ألقروضش ‘ إأطار جهازي
وك - -ال - -ة دع - -م تشض - -غ - -ي - -ل ألشض- -ب- -اب
وألصض -ن -دوق أل -ؤط -ن -ي ل -ل -ت-أام Úع-ن
أل -ب -ط -ال -ة ،ب -ع -د أن أظ -ه-ر سض-ي-اسض-ة
ألدولة ‘ مسضاعدة ألشضباب أ’جل
خ - -ل - -ق ألÌوة ‘ إأط- -ار ألسض- -ي- -اسض- -ة
أل - -رشض - -ي - -دة أل- -ت- -ي أق- -ره- -ا رئ- -يسش
أ÷مهؤرية عبد ألعزيز بؤتفليقة.
وأوضض-حت ألشض-روح-ات أŸق-دمة
من طرف أŸفتشش ألؤ’ئي للعمل،
أن ه- -ذه أل- -ه- -ي- -ئ- -ة ك- -ل -فت خ -زي -ن -ة
ألعمؤمية نحؤ  92مليؤن دج ،على أن
تؤأصضل أŸؤؤسضسضة أإ’دأرية ألÎكيز
ع -ل -ى أه -م -ي -ة ألسض -ي -اسض -ة أل -ف -ع -ال-ة
Ÿك-اف-ح-ة أل-ب-ط-ال-ة ل-لتصضدي ألدأئم
للعمل غ ÒأŸنظم ضضد ألتهرب من
تطبيق تشضريع ألعمل.

الرئيسس اŸدير العام
لغواط:
لـ «نفطال» من ا أ
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تقليصس قائمة خيارات حاملي البكالوريا إا4 ¤

حجار :اعتماد صسيغة اŸعدلت الثابتة ‘ اختيار التخصسصس

 ٨0أالف مقعد بيداغوجي و ٤٩أالف سسرير ‘ الدخول ا÷امعي القادم
اسستقبال مليون و ٦٥0أالف طالب وتخرج  ٣٢٤أالف
كشس- -ف وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م
ال- -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي
الطاهر حجار ،عن تقليصس
ق- -ائ- -م- -ة رغ- -ب- -ات ح- -ام -ل -ي
شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ‘ دورة
4
ج - - - - -وان  ،2017إا¤
خيارات .لفتا إا ¤اعتماد
م- -ع -دلت ث -اب -ت -ة ‘ ب -عضس
ال -ت -خصسصس -ات ،ك -اشس -ف-ا ع-ن
اسس- -تÓ- -م  80أال -ف م -ق-ع-د
بيداغوجي و 49أالف سسرير
‘ الدخول ا÷امعي القادم
ل-ت-غ-ط-ي-ة ا◊اج-ي-ات ،ع-لى
أان يصسل عدد اÿريج‘ Ú
ال - -ل - -يسس - -انسس واŸاسس324 Î
أال- -ف ط- -الب ،ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -م
اسستقبال مليون و 650أالف
لطوار.
طالب ‘ كل ا أ

فريال بوششوية

«و»فؤلكسضفاغن» قريبا ،وأسضتطاعت تؤظيفها ‘
أŸي -دأن .وه -ؤ م -ا أع -تÈه خ -ط -ؤة ه -ام -ة إ’ط-لق
مشض -اري -ع صض -ن -اع -ي -ة ج-دي-دة ت-ع-ت-م-د ع-ن أŸن-اول-ة
لتشضجيع أإ’نتاج ألؤطني ‘ قطاع ألغيار.
ودعا ألؤزير إأ ¤ضضرورة ضضمان أŸرأفقة ‘
ت-ط-ؤي-ر أإ’ط-ار أل-ق-ان-ؤ Êوح-ك-ام-ة أل-ن-ظام ألؤطني
للبتكار وألتزويد بنظام معلؤمات مدمج وتقييم
أإ’ب -دأع ع -ل -ى ألصض -ع -ي -د أل -ؤط -ن -ي وف-ق-ا ل-ل-م-ع-ايÒ
أل -دول-ي-ة ،زي-ادة ع-ل-ى إأع-دأد ن-ظ-ام شض-ب-ك-ات ل-دع-م
أŸؤؤسضسضات ألصضغÒة وأŸتؤسضطة وتعزيز قدرأت
إأطارأت وزأرة ألصضناعة وأŸناجم.
من جهته أكد رئيسش وفد أ’–اد جؤن أورغ ،أن
برنامج ألتؤأمة ألذي يجمع كل من فرنسضا وإأسضبانيا
وف -ن -ل -ن -دأ ب-ا÷زأئ-ر ،سض-يسض-م-ح ب-عصض-رن-ة أل-ق-درأت
ألصضناعية أ÷زأئرية وتنؤيع أقتصضادها ع Èتشضجيع
أ’بتكار ‘ أÛال ألصضناعي ،من خلل تقدË
Œارب ه- -ذه أل- -دول أل- -ت- -ي سض -تسض -اه -م ‘ ت -ع -زي -ز
أل- -ك- -ف- -اءأت أÿاصض- -ة ب- -إاط- -ارأت وزأرة ألصض -ن -اع -ة
وأŸناجم.
كما أجمع سضفرأء ألدول ألثلث ،فرنسضا ،إأسضبانيا
وفنلندأ ،على أهمية هذه ألشضرأكة ‘ تنفيذ خارطة
طريق تنصش على دعم أ’بتكار ألصضناعي وتطؤير
تكنؤلؤجيات أإ’علم وأ’تصضال وألذكاء أ’قتصضادي
وأŸسض -اه -م-ة ‘ عصض-رن-ة م-ؤؤسضسض-ات أ÷زأئ-ر ،م-ن
خلل تزويدها باÈÿأت ألكافية ‘ إأطار سضياسضة
أ÷ؤأر أأ’وروبي.

ألعدد

04

حرصش حجار ،لدى إأشضرأفه
ع -ل -ى أشض -غ-ال أل-ن-دوة أل-ؤط-ن-ي-ة
للجامعات Ãقر ألؤزأرة ،على
ألتذك Òبجهؤد –سض Úمردود
ق -ط -اع أل -ت -ؤج-ي-ه’ ،سض-ي-م-ا وأن
«نظام تؤجيه حاملي ألبكالؤريا
أ÷دد وأŸع-ت-م-د أسض-اسض-ا ع-ل-ى
أŸع- -د’ت أÙصض- -ل- -ة ف- -ي -ه -ا،
وم - -ع - -ا÷ة ب - -ط- -اق- -ة رغ- -ب- -ات
ألطالب ،أŸرتبة ترتيبا تنازليا
معا÷ة رقمية ⁄ ،يعد يحقق
ألهدف أŸنشضؤد».
م- -ن ه- -ذأ أŸن -ط -ل -ق ،شض -رع
أل -ق-ط-اع ،وف-ق م-ا أك-ده أل-ؤزي-ر
ح- -ج- -ار« ،أل- -ت -ف -ك ‘ Òإأدخ -ال
–سضينات تدريجية على نظام
أل -ت -ؤج -ي -ه ،ب -اع-ت-م-اد م-ع-د’ت
ثابتة ،يكؤن ألطالب على درأية
ب -ه -ا مسض -ب-ق-ا ،ح-ت-ى ي-تسض-ن-ى ل-ه
أل-ت-حضض Òل-لل-ت-ح-اق ب-الفرع أو
أل -ت -خصضصش أل -ذي ي -رغب ف-ي-ه،
Ãا ي- -ك- -رسش ت -ط -ب -ي -ق م -ب -دأي
أإ’نصض - -اف وأ’سض- -ت- -ح- -ق- -اق ‘
شضفافية تامة.
وق- -د ع- -ال- -ج ف- -ري- -ق ع- -م -ل
متخصضصش أإ’شضكالية  -أضضاف
ألؤزير« ،حيث سضيتم ‘ مرحلة
أو ¤هذه ألسضنة– ،ديد معدل
وط- -ن- -ي ث- -ابت ‘ ت- -خصضصض- -ات
أللغة ألعربية وآأدأبها وأ◊قؤق
وألعلؤم أ’قتصضادية وألسضياسضية
بـÃ ،20/10ا يسض -ه -ل ع -م-ل-ي-ات
أل- -ت- -ح- -ؤي- -ل أÈŸرة آأل- -ي- -ا م- -ن
مؤؤسضسضة إأ ¤أخرى» ،على أن

ي -ت -م ‘ وقت –دي -د م -ع-د’ت
ألفروع وألتخصضصضات.
ب- -اŸؤأزأة م- -ع ذلك ،ق- -ررت
أل -ؤزأرة أل -ت -ق -ل-يصش م-ن ق-ائ-م-ة
أل- -رغ -ب -ات أŸؤج -ه -ة ◊ام -ل -ي
شضهادة ألبكالؤريا أ÷دد ،إأ4 ¤
خ - -ي - -ارأت ف - -ق - -ط« ،ع- -ل- -ى أن
’قل
تتضضمن وأحدة منها على أ أ
م -ي -دأن -ا م-ن م-ي-ادي-ن أل-ت-ك-ؤي-ن
أŸع - - - -ت - - - -م - - - -دة ‘ ن - - - -ظ- - - -ام
أل.أم.دي» ،إأج- - - - -رأء ‡اث- - - - -ل
أت- -خ- -ذت- -ه أل- -ع- -ام أŸن- -قضض- -ي،
قلصضت Ãؤجبه ألقائمة من 10
إأ 6 ¤خ -ي -ارأت ف-ق-ط ،ق-رأر
يهدف ،بحسضب ما أكد حجار،
إأ–« ¤قيق أك Èقدر من رضضا
أŸعني.»Ú
’رقام ،أكد حجار أن
وبلغة أ أ
أل -ع-دد أŸت-ؤق-ع ل-ل-خ-ري-ج‘ Ú
ط- -ؤري أل- -ل- -يسض- -انسش وأŸاسضÎ
أŸتؤقع للسضنة أ÷امعية 2016
 2017 /يناهز  324ألف طالب،
بينهم  169ألف ليسضانسش نظام
139500
أل.أم.دي ،و
م- - -اسض ،Îوح- - -ؤأ‹ ‘ 15500
أل-ن-ظ-ام أل-ك-لسض-ي-ك-ي ،م-ت-ؤق-ع-ا
تسض -ج-ي-ل  80م- -ن أŸائ- -ة م- -ن
أ◊اصضل Úعلى شضهادة ليسضانسش
أل.أم.دي لتحضض ÒأŸاسض ،Îما
سضÒف- -ع ع- -دد م- -ا يسض- -ت- -ق- -ب -ل -ه
’طؤأر ،إأ ¤ما
ألقطاع ‘ كل أ أ
’ يقل عن مليؤن و 650ألف
طالب.
ول -ت -غ-ط-ي-ة ت-زأي-د ح-اج-ي-ات
أل-ق-ط-اع ،ي-ت-ؤق-ع تسضلم  80ألف
م-ق-ع-د ب-ي-دأغ-ؤج-ي ،و 49ألف
سضرير ،لÎتفع قدرأت ألشضبكة
أ÷امعية إأ ¤مليؤن و 400ألف
مقعد بيدأغؤجي مادي ،وإأ¤
 700أل -ف سض -ري -ر ،م -ا يسض -ه -ل
ع -م -ل -ي -ة أسض -ت-ق-ب-ال أل-ط-ل-ب-ة ‘
ألسض - -ن- -ة أ÷ام- -ع- -ي- -ة أ÷دي- -دة
.2018-2017
و–سضبا للكتظاظ أŸتؤقع

ب - - - -ع- - - -دد ﬁدود م- - - -ن أŸدن
أ÷ام -ع -ي -ة ،سض -ي -ل -ج -أا أل -ق-ط-اع
 ب- - - - -حسضب ح- - - - -ج- - - - -ار  -إأ¤«م- - -رأج- - -ع- - -ة أŸق- - -اط- - -ع- - -ات
أ÷غرأفية للتسضجيل ‘ بعضش
أل-ف-روع ،ل-ت-ؤزي-ع أل-ف-ائضش ع-ل-ى
أŸدن أ÷امعية أÛاورة».
‘ ألسض -ي -اق– ،دث أل -ؤزي -ر
ح- - -ج - -ار ع - -ن «إأدرأج ع - -روضش
تكؤين مهنية جديدة ‘ خارطة
أل -ت -ك -ؤي-ن أل-ؤط-ن-ي-ة ،أسض-ت-ج-اب-ة
ل- -ت- -زأي- -د أل- -ط- -لب ع- -ل- -ي -ه -ا ‘
أÙي- - - - - -ط أ’ق- - - - - -تصض - - - - -ادي
وألصض- -ن -اع -ي» ،ح -يث ” «ف -ت -ح
ت - -خصضصض - -ات ‘ أل - -ه - -ن - -دسض - -ة
ألصضناعية ،وألصضيانة ‘ جامعة
’خؤة منتؤري بقسضنطينة ،و‘
أأ
’دأرة ‘
تسضي ÒأŸؤؤسضسضات وأ إ
جامعة أحمد بن بلة بؤهرأن،
و‘ ت - -ق - -ن- -ي- -ات أل- -تسض- -ؤي- -ق ‘
ألصضناعة ألغذأئية بجامعة سضعد
دحلب بالبليدة» ،إأ ¤جانب فتح
فرع Úلتدريسش أللغة ألروسضية
بجامعتي أ÷زأئر 2ووهرأن.2

توسسيع التعليم الرقمي
عن بعد إا ¤الليسسانسس
Ÿعا÷ة الكتظاظ
ب -اŸن -اسض -ب -ة ،ج -دد أل -ؤزي -ر
تثم Úخيار ألتعليم ألرقمي عن
ب- -ع- -د ‘ ط- -ؤر أŸاسض ،Îأل -ذي
ب- - -ادرت ب- - -ه أل- - -ؤزأرة ألسض- - -ن - -ة
أ÷امعية أ÷ارية ،و ⁄يسضتبعد
ت -ؤسض -ي -ع -ه ل -يشض -م -ل أل-ل-يسض-انسش
وأل- - -دك- - -ت- - -ؤرأه ،ك - -ؤن - -ه ’ق - -ى
أسض -ت -حسض -ان -ا وي -ح -ق -ق ع -دأل -ة
’ن- -ه
أك - -ادÁي - -ة م - -ن ج- -ه- -ة ،و أ
يسض- - -اه- - -م ‘ ع- - -لج مشض- - -ك - -ل
أ’ك- -ت- -ظ- -اظ وأل- -ت- -أاط Òأل- -ذي
سضيطرح بحدة ‘ ألعام ،2020
لتؤقع أسضتقبال مليؤ Êطالب.

وحدات سسÒغاز
السسيارات سستسستحدث توظيف  3آالف أاسستاذ وأاجهزة التشسغيل “تصس خريجي ا÷امعة
 1.700منصسب عمل  ⁄ولن يحدث أاي نشساط سسياسسي با◊رم ا÷امعي
سس- -ي- -ت- -م اسس -ت -ح -داث 1.700
م -نصسب شس -غ-ل آاف-اق  2019عÈ
ال-وط-ن ،ضس-م-ن نشس-اط وح-دات
–ويل السسيارات من اسستعمال
البنزين إا ¤سس Òغاز ،بحسسب
لغواط
ما صسرح به ،أامسس ،با أ
الرئيسس اŸدير العام للمؤوسسسسة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ت -وزي -ع وتسس -وي-ق
اŸواد النفطية (نفطال).
أوضضح حسض Úريزو ،على هامشش
م- -ع- -اي- -ن- -ت -ه ع -دة م -نشض -آات ت -اب -ع -ة
Ÿؤؤسضسضة نفطال بالؤ’ية ،أنه سضيتم
أسضتحدأث ،آأفاق  ،2019ما ’ يقل
عن  1.700منصضب شضغل جديد عÈ
ألؤطن ‘ إأطار أ’سضتثمار بؤحدأت
–ؤي -ل ألسض -ي -ارأت م -ن أسض -ت -ع -م-ال
ألبنزين إأ ¤سض Òغاز ،حيث سضيؤجه
 400م-نصضب م-ن-ه-ا ل-ف-ائ-دة و’يات
أ÷نؤب.
ذك - -ر ‘ ذأت ألسض - -ي- -اق ،أن- -ه ”
إأبرأم إأتفاقية مع ألؤكالة ألؤطنية
لدعم تشضغيل ألشضباب تتيح للشضباب
أ’سضتثمار ‘ هذأ ألنشضاط ،على أن
ت -ت -ك-ف-ل م-ؤؤسضسض-ة ن-ف-ط-ال ب-ا÷انب
ألتكؤيني لهؤؤ’ء ألشضباب.
وأكد ذأت أŸسضؤؤول باŸناسضبة،
أن ه -ذه أ’سض -ت -ث -م -ارأت أŸرت -ق-ب-ة
سض- -تسض- -اه -م ‘ أل -رف -ع م -ن ق -درأت
نشضاط –ؤيل ألسضيارأت من ألبنزين
إأ ¤سضÒغاز.

طلبة الصسيدلة وطب األسسنان يسستدركون الدروسس ‘ جويلية وسسبتمÈ

فند وزير التعليم العا‹
وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ال -ط-اه-ر
حجار ،بشسكل قاطع ،تنظيم
أاي نشس -اط سس -ي -اسس -ي ب -ا◊رم
ا÷ام - -ع- -ي ،اŸم- -ن- -وع ب- -ق- -وة
ال- -ق- -ان- -ون .وأاف- -اد ‘ سس- -ي -اق
م- -غ- -اي- -ر ،أان ال- -ت- -وظ -ي -ف ‘
ال-ق-ط-اع  ⁄ي-ج-مد ،ومفتوح
◊- - -وا‹  3آالف م- - -نصسب.
ف- -ي -م -ا أاك -د أان سس -ن -ة ط -ل -ب -ة
لسس- -ن -ان
الصس- -ي- -دل- -ة وطب ا أ
يسس-ت-ح-ي-ل أان ت-ك-ون ب-يضساء،
لضس- - -راب ك - -انت
لن نسسب ا إ
أ
متفاوتة.

فريال بوششوية
 ⁄يخف وزير ألتعليم ألعا‹
وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ،أن-زع-اجه من
أتهام أ÷امعة باحتضضان نشضاط
لحزأب .و‘ معرضش
سضياسضي ل أ
رده ع- - -ل- - -ى سض- - -ؤؤألŸ ،ح إأ ¤أن
أ÷ام- -ع -ة تسض -م -ح أ’ح -زأب دون
أخرى ‘ ،إأشضارة أ ¤ألتشضكيلة
ألتي ينتمي إأليها ألؤزير ،رفضش
ج- -م- -ل- -ة وت- -فصض- -ي -ل م -ث -ل ه -ذه
أ’دعاءأت .وذكر ‘ ألسضياق ،أن

أل- -نشض -اط ألسض -ي -اسض -ي ‡ن -ؤع ‘
أ◊رم أ÷ام- - - - -ع- - - - -ي ب - - - -ق - - - -ؤة
أل -ق-ان-ؤن .و–دى ح-ج-ار إأث-ب-ات
أ’دعاء.
ب - - - - -خصض - - - - -ؤصش م - - - - -رك- - - - -ز
«ألسضÒيسضت» ،أكد أنه ذأ طابع
أقتصضادي Áكنه تأاج Òقاعاته
Ÿن ي -ري -د .وأوضض -ح ب -اŸق -اب-ل،
أ÷ام- - - -ع- - - -ات وأŸدرج- - - -ات ’
–تضضن أنشضطة سضياسضية.
ف-ي-م-ا ي-خصش أل-ت-ؤظ-ي-ف ،أكد
أن -ه م -ف -ت-ؤح ›ددأ ه-ذه ألسض-ن-ة
◊ -ؤأ‹  3آأ’ف م -نصضب ،وف-ت-ح
ق -ؤسض -ا ‘ ألسض -ي -اق ل -ي-ؤضض-ح م-ن
خ- -لل- -ه أن أل -ت -قشض -ف ل -ن Áسش
ق -ط -اع -ات حسض -اسض -ة ك -ال-ت-ع-ل-ي-م
أل-ع-ا‹ وألÎب-ي-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ،أل-ت-ي
سضتؤظف وفق أ◊اجيات ،بعيدأ
ع- -ن أل- -عشض- -ؤأئ- -ي- -ة ،م- -ؤأزأة م -ع
ترشضيد ألنفقات.
وحرصش ‘ رده على سضؤؤأل
ي -خصش مصض Òط -ل -ب -ة ألصض -ي -دل-ة
وطب أأ’سضنان ،على ألتذك Òبأان
أ’ح- -ت- -ج- -اج- -ات ’ –دث أ’ول
م -رة ،م -ع -ي -ب ً-ا ع -ل -ى ألصض -ح -اف-ة
أŸب -ال -غ -ة وألÎك -ي -ز ع -ل -ى ع-دد
ﬁدود م - -ن أل - -ط - -ل- -ب- -ة شضّ- -ن- -ؤأ
إأضضرأبا ،فيما Œاوز عدد ألطلبة

ألذين زأولؤأ درأسضتهم بطريقة
عادية مليؤنا و 600ألف طالب.
ورفضش ح -ج -ار أ◊ديث ع -ن
قرأر سضياسضي ،مؤؤكدأ أن ألقضضية
أŸط - - - -روح - - - -ة ذأت ط - - - -اب - - - -ع
دÁاغ -ؤج -ي ﬁضش ،مسض -ت-ب-ع-دأ
طرح ألسضنة ألبيضضاء ،أ’ن عددأ
’ ب - -أاسش ب - -ه م - -ن أل- -ط- -ل- -ب- -ة ‘
أل- -ت -خصضصض Úزأول -ؤأ درأسض -ت -ه -م
بطريقة عادية ،وأÿيار إأن كان
سض -ي -ط -رح سض -يشض -م -ل أŸضض -ربÚ
أŸت -خ -ل -ف Úع -ن ك-ل أل-دروسش.
وتؤقع ألؤزير أسضتدرأك ألدروسش
‘ جؤيلية وسضبتم ،Èأ ¤جانب
فÎأت ألعطل.
ف- - - -ي- - - -م- - - -ا ي- - - -خصش –سضÚ
مسضتؤى أÿدمات أ÷امعية ،أكد
أن أŸؤضضؤع سضيعالج خلل ندوة
وطنية مقررة ‘ ألثلثي أأ’خÒ
م - - -ن ألسض - - -ن - - -ة أ÷اري- - -ة .أم- - -ا
أ÷امعات أÿاصضة ،فقد أرتفع
ع -دد دف -ات -ر ألشض -روط أل -ت -ي ”
سضحبها إأ.10 ¤
وبشض- -أان أÿلف أل- -ذي وق- -ع
ب -ج -ام -ع -ة أ÷زأئ-ر ،3-ح- - - - -يث
تعرضش أسضاتذة للضضرب ،أكد أنه
أسض -ت -ق -ب -ل ف -ؤج -ا وأن أل -قضض -ي -ة
تفصضل فيها ألعدألة.

األربعاء  ٠٥أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٨رجب  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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القرار يعكسض جهود الدولة ‘ –سص Úمناخ ا’سصتثمار

شصدد على تطبيق القانون على أاصصحاب ا’أراضصي اŸهملة ،شصلغوم:

مشسروع قانؤن ◊ماية اأ’راضسي الفلحية على طاولة ا◊كؤمة قريبا الهيئة العربية لإل‰اء الزراعي تسستثمر مليار دو’ر با÷زائر
’راضصي غ ÒاŸسصتعملة
اسصÎجاع  100أالف هكتار من ا أ

كشصف وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصصيد البحري عبد السصÓم شصلغوم ،عن إاعداد مشصروع قانون على مسصتوى وزارته
’ول قريبا.
’راضصي الفÓحية ،سصيعرضض على الوزير ا أ
◊ماية ا أ

كشص - -ف م - -دي - -ر اŸرك - -ز ال - -ع- -رب- -ي
’ف -ري -ق -ي ل Ó-سص-ت-ث-م-ار وال-ت-ط-وي-ر
ا إ
ع -م -ار ب -وط -ال-ب-ي ،أامسض ،أان ال-ه-ي-ئ-ة
‰Óاء وا’سص- -ت- -ث- -م- -ار
ال- -ع- -رب- -ي- -ة ل - -إ
ال-زراع-ي ،ق-ررت ،رسص-م-ي-ا ،اسص-تثمار
م -ب -ل -غ  1م - - -ل - - -ي - - -ار دو’ر ‘ اÛال
ال -ف Ó-ح-ي ب-ا÷زائ-ر ‘ ،أاول م-ب-ادرة
اسص- -ت- -ث- -م- -اري- -ة م- -ن ه- -ي- -ئ -ة دول -ي -ة
با÷زائر ،مؤوكدا رغبة عدة هيئات
ا’سصتثمار ‘ القطاع الفÓحي.

جÓل بوطي

حياة .ك
أاوضس- -ح شس- -ل -غ -وم خ Ó-ل رده ع -ل -ى أاسس -ئ -ل -ة
الصس-ح-اف-ة ،ع-ل-ى ه-امشس اŸل-ت-ق-ى ال-ت-ق-ي-ي-مي
ح- -ول ال- -ع- -ق- -ار ال- -فÓ- -ح -ي ،اŸن -ظ -م ،أامسس،
باŸعهد الوطني للبحث الزراعي ،أان مشسروع
القانون يأاتي تطبيقا للمادة  ١9من الدسستور،
ال -ت -ي ت -نصس صس -راح -ة ع-ل-ى ح-م-اي-ة األراضس-ي
الفÓحية ،يتم من خÓله توضسيح و–ديد عدة
مفاهيم ،خاصسة ما تعلق بتصسنيف األراضسي
وك-ي-ف-ي-ة اسس-ت-ع-م-ال-ه-ا ،وك-ذا كيفية –ويلها إاذا
تطلب األمر واŸنفعة العامة كذلك ،لتحقيق
أاه-داف ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ط-ور الصسناعي والعمراÊ
الذي يشسهده البلد.
ف -ي-م-ا ت-ع-ل-ق Ãادة ال-ب-ط-اط-ا ال-ت-ي شس-ه-دت
أاسس- -ع- -اره -ا ال -ت -ه -اب -ا ك -بÒا خ Ó-ل األسس -اب -ي -ع
األخÒة ،أاكد الوزير أان الدولة لديها يد فيما
يخصس ضسبط السسوق ،مشسÒا إا ¤أان إانتاجها
يصس- - -ل إا ٧٠ ¤أال- -ف ط -ن ( ٧٠٠أال-ف ق-نطار)
ﬂزنة.

التمؤين اŸباشسر للمسستهلك
سسيعيد سسعر البطاطا إا ¤مسستؤاه
ق- -ال شس- -ل- -غ -وم ،إان اŸسس -ت -ج -د ا÷دي -د ‘
العملية ،هو أانها كانت من قبل تتم بصسفة
كÓسسيكية ،حيث كانت الدولة “ول أاسسواق
ا÷ملة ،غ Òأاننا لحظنا أان «األيادي اÿبيثة»
عاثت فسسادا ،من خÓل اŸضساربة و»العبث»

ب -ه -ذا اŸن -ت -وج ،م -ؤوث -رة ب -ذلك ع -ل -ى ال -ق-درة
الشس -رائ -ي -ة ل -ل -م -واط-ن ،Úف-ف-ك-رن-ا ‘ ط-ري-ق-ة
ج - -دي- -دة لضس- -ب- -ط السس- -وق وت- -خ- -ل- -يصس- -ه م- -ن
اŸمارسسات غ Òالقانونية من خÓل التموين
اŸب-اشس-ر ل-ل-مسس-ت-ه-لك .وه-ي ع-م-ل-ية انطلقت،
أامسس األول ‘ ،ال- -ع- -اصس- -م -ة واŸدن ال -كÈى،
حيث يÎاوح سسعر الكيلوغرام من البطاطا ما
ب ٤٥ Úو ٥٠دج ،مع اإلشسارة إا ¤أان سسعرها
وصسل إا ١٠٠ ¤دج للكلغ.
كما أاعلن خÓل مداخلته ‘ هذا اŸلتقى،
عن اسسÎجاع  ١٠٠أالف هكتار من األراضسي
غ ÒاŸسس -ت -ع -م -ل -ة أاو اÙول -ة ع -ن ط -اب -ع -ه-ا
ال -ف Ó-ح -ي ،وف -ق اإلحصس-ائ-ي-ات األخÒة ال-ت-ي
قامت بها دائرته الوزارية ،حول العمل الذي
قامت به الدولة من خÓل الديوان الوطني
Óراضسي الفÓحية ،مÈزا الدور الهام لهذا
ل أ
األخ Òفيما يخصس الضسبط القتصسادي ،الذي
أاعطى إاضسافات هامة جدا فيما يخصس تسسوية
اŸلفات من حق النتفاع إا ¤حق المتياز،
حسسب ال- -ق- -وان Úال -ت -ي ع -رفت ت -ط -ورا م -ن -ذ
السستقÓل.
ك- -م- -ا وج- -ه ال -وزي -ر ‘ م -ع -رضس ح -دي -ث -ه،
ت- -ع- -ل- -ي -م -ات إا ¤م -دي -ري ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
Óراضس -ي ال -ف Ó-ح-ي-ة ا◊اضس-ري-ن ‘ ال-ل-ق-اء،
ل -أ
لÓسستماع إا ¤انشسغالت الفÓح Úومعا÷ة
اŸشساكل التي تعرفها بعضس الوليات ،لفتا
إا ¤أان هناك اختÓلت ب Úالديوان واŸصسالح
ال-فÓ-ح-ي-ة ،م-ط-ال-ب-ا إاي-اه-م ب-دراسس-ة اŸل-فات
Ãوضسوعية.
وشس- -دد ‘ ه -ذا السس -ي -اق ،ع -ل -ى أان وزارت -ه
سستعمل على تطبيق القانون بكل صسرامة ،فيما
يتعلق Ãسسأالة إاهمال األراضسي وعدم شسغلها،

معتÈا ذلك «جرÁة اقتصسادية» ‘ ،الوقت
الذي يعرف فيه البلد وضسعا يتطلب تنويع
القتصساد الوطني وبلوغ هدف األمن الغذائي.
مؤوكدا ،أان نفسس اŸصس Òيواجه الذين عمدوا
إا– ¤ويل األراضسي الفÓحية عن طابعها،
موضسحا ‘ هذا الصسدد أان األراضسي البور
مسسأالة أاخرى ،والتي يتمم معا÷ة اŸشساكل
اŸتعلقة بها ‘ إاطار تشساوري مع الفÓح.Ú
ووفق ا◊صسيلة السسنوية لسسنة  ٢٠١6التي
ق -دم -ت-ه-ا ع-م-را Êك-رÁة ،اŸدي-رة اŸرك-زي-ة
Ÿديرية تسسي Òالعقار الفÓحي ،فيما يخصس
تسس -وي-ة وضس-ع-ي-ة األراضس-ي ،م-ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة
–ويل حق النتفاع إا ¤حق المتياز ‘ إاطار
أاح-ك-ام ال-ق-ان-ون رق-م  ،٠٣-١٠ف -ق-د ب-ل-غ ع-دد
اŸلفات اŸدروسسة واŸعا÷ة  ١٧٣٨٧٠ملف
–ويل من حق اŸنفعة إا ¤حق المتياز ،ما
Áث- -ل  9٨م -ن اŸائ -ة م -ن ال -ع -دد اإلج -م-ا‹
للملفات.
وأابرزت اŸتحدثة ،أان من أاصسل ٢١٢96٢
ملف ” قبول  ١٨٨٢٨٤من طرف الديوان ،و”
–وي- -ل  ١٨٧٠٣٧م -ل -ف إا ¤مصس -ال -ح أام Ó-ك
الدولة ،وقد رفضست هذه األخÒة  ٤٢٠٥ملف.
ي -ج -در ال -ت -ذك ،Òأان -ه ” خ Ó-ل الج -ت-م-اع
تقد Ëا◊صسيلة السسنوية لبعضس الوليات التي
حققت اسستثمارات ‘ ›ال التحويل من حق
اŸنفعة إا ¤حق المتياز ،على غرار تيبازة،
فيما يتعلق بالعقود اÈŸمة ‘ إاطار القانون
رق - -م  ،٠٣-١٠ك- -م- -ا –صس- -لت ع- -ل -ى ا÷ائ -زة
األو ،¤منحها الوزير تقديرا لذلك ،متبوعة
بولية سسيدي بلعباسس ،فيما عادت ا÷ائزة
الثالثة إا ¤العاصسمة ،مع اإلشسارة أانه ” اختيار
 ١٠وليات لهذا التكر.Ë

جولة دراسصية ‘ ا÷نوب لطلبة اŸعهد العا‹ للصصيد وتربية اŸائيات

التعرف على تربية ا÷مÈي ببلدية حاسسي بن عبد الله بؤرقلة
ت -ن ّ-ظ -م إادارة اŸع -ه-د ال-وط-ن-ي ال-ع-ا‹
للصصيد البحري ،جولة دراسصية لفائدة
ال-ط-ل-ب-ة ،ح-يث ي-ط-ل-ع-ون عن قرب على
بعضض النماذج الناجحة ‘ هذا النشصاط
ذي الطابع ا’قتصصادي والبيئي ،خاصصة
‘ ا÷نوب.
شسملت ا÷ولة ،التي يؤوطرها أاسساتذة من
اŸع -ه -د ،ال -ت -ع -رف ،ن-ه-ار أامسس ،ع-ل-ى نشس-اط
اŸزرعة النموذجية لÎبية ا÷مÈي ببلدية
حاسسي بن عبد الله بولية ورقلة ،حيث تلقى
الطلبة شسروحات من قبل إاطارات اŸزرعة.
م-ام-ي-ز أاي-ام ا÷ول-ة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ،أان-ها كانت
مليئة بالنشساط العلمي منذ انطÓقها بداية
األسسبوع وتختتم غداÃ ،سساهمة اŸعهد ‘
ندوة دراسسية تطبيقية حول التكاثر الصسناعي
ألسسماك اŸياه العذبة (نوع سسمك السسّلور)،
أاشسرف عليها نادي الينابيع ÷امعة قاصسدي
مرباح.
كما قدم مركز اŸناطق الرطبة من خÓل
زيارة ميدانية لبحÒة لل فاطمة باŸقارين،
شسروحات حول األحياء اŸائية ‘ البحÒات

الصسحراوية.
وÃركز التكوين واإلرشساد الفÓحي بسسيدي
مهدي بتقرت ،شسارك طلبة اŸعهد ‘ حصسة
تذوق أاسسماك اŸياه العذبة .علما أان اإلرشساد
ال-فÓ-ح-ي يسس-اه-م ‘ ت-ن-م-ي-ة وم-راف-قة نشساط
تربية اŸائيات ليعزز مكانه ‘ مسسار –ديات

التنمية ،كما Œسسده Œارب تسستحق اŸرافقة
م -ث -ل -م -ا ه-و ا◊ال ب-اŸغ ،Òح-يث ت-ت-م ت-رب-ي-ة
سسمك البلطي األحمر بأاحواضس ترابية وكذا
Œرب -ة دم -ج ت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات ‘ ال -ف Ó-ح -ة
Ãحيط اŸعمورة بضسواحي جامعة.

سسعيد .ب

أاكد بوطالبي ،أان هذه اŸبادرة الهامة
ت -أات -ي ت -ت -وي -ج -ا ل -زي -ارة رئ -يسس ال -ه -ي -ئ -ة،
اŸزروعي ،مؤوخرا ،للجزائر ولقائه مع
الوزير األول وﬂتلف اŸسسؤوول Úالذين
أاوضس -ح -وا ل -ه اŸن -اخ ال -ع -ام ل Ó-سس -ت -ث-م-ار
ببÓدنا» ،مشسÒا إا ¤وجود عدة جهات
تسسعى إا ¤السستثمار ،سسواء ‘ القطاع
الفÓحي أاو قطاعات أاخرى.
أاوضس -ح ب -وط-ال-ب-ي ،أامسس ،خÓ-ل ن-زول-ه
ضس -ي -ف -ا ع -ل -ى ب -رن -ام-ج «ضس-ي-ف الصس-ب-اح»
بالقناة اإلذاعية األو ،¤أان «الهيئة العربية
‰Óاء والسس -ت -ث -م -ار ال -زراع -ي وضس -عت
ل -إ
رسس- -م- -ي- -ا ق -دم -ه -ا ب -ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل
ت-خصس-يصس م-ب-ل-غ م-ل-ي-ار دولر لÓ-سس-ت-ثمار
باÛال الفÓحي ،حيث اسستفادت من ١٠
آالف هكتار ‘ ولية تيارت و ١٠آالف
هكتار أاخرى ‘ اŸنيعة بولية غرداية».
«تسس -ع-ى ال-ه-ي-ئ-ة لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى Œرب-ة
اŸسس -ت -ث-م-رة ا÷زائ-ري-ة  -األم-ري-ك-ي-ة ‘
ال-ب-يضس ،أام Ó-ب-ت-ن-ف-ي-ذ Œرب-ة ‡اث-ل-ة مع
شسركاء جزائري ،»Úمضسيفا «أان أاهم دور
ل -ل -م -رك-ز ال-ع-رب-ي األف-ري-ق-ي لÓ-سس-ت-ث-م-ار
والتطوير هو البحث عن صسناديق دولية
مثل هذه الهيئة التي تسساهم فيها ا÷زائر
Óسسف
ماليا بقوة دون أان تسستفيد منها ،ل أ
الشسديد« ،ونحن نريد دعم هذا التوجه».
وق -ال اŸت -ح -دث ‘« ،اŸرة السس -اب -ق-ة
ع-ن-دم-ا –دث-ن-ا ع-ن اسس-ت-ق-ط-اب  ١مليار
دولر للفÓحة نريد أان يذهب اإلسستثمار
ل-ولي-ت-ي ال-وادي وغ-رداي-ة ،وح-ت-ى ال-ه-ي-ئة
ال-ع-رب-ي-ة ن-فسس-ه-ا ت-ري-د ه-ذا ال-ت-وج-ه ب-ع-د
إاعجابها باŸؤوهÓت الكبÒة التي تعرفها
الوليتان ‘ اÛال الفÓحي».
‘ هذا الصسدد سستكون Ÿسسؤوو‹ الهيئة
زي -ارة ل -ل -م -ن-ط-ق-ة ‘ ال-ت-اسس-ع م-ن الشس-ه-ر
ا÷اري ،كما سستكون لهم زيارة للجزائر

‘ ال - - - -فÎة ب ٢٤ Úو ٢9أاف-ري-ل ا÷اري
لسستكمال اإلجراءات ،حيث سستكون لهم
لقاءات مع وزير الفÓحة ومديري بنك
ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية ،فضس Óعن عديد اŸسستثمرين،
وه -م ال -ي -وم بصس -دد ال -ب -حث ع -ن شس -رك -اء
جدي ÚلÓسستثمار باÛال».

ملتقى دو‹ حؤل ا’سستثمار
يؤمي  9و10
من جهة أاخرى ،أاعلن بوطالبي ،عن
تنظيم اŸلتقى الدو‹ الرابع لÓسستثمار
وال-ت-ج-ارة ي-وم-ي  9و ١٠أاف-ري-ل ا÷اري،
بحضسور مسستثمرين ورجال أاعمال من ٢٣
دولة من ﬂتلف القارات ،على حد قوله،
وه -ي ف-رصس-ة إلب-راز م-ن-اخ السس-ت-ث-م-ار ‘
ال-بÓ-د ول-ق-اء رج-ال األع-م-ال ،ن-ح-و خ-ل-ق
فرصس شسراكة واسستثمار جديدة.
واأشسار بوطالبي ،إا ¤أان هذا اŸلتقى،
الذي ينظم –ت شسعار« :اقتصساد متنوع
ومتفتح» ،سسيقدم رؤوية واضسحة عن الوضسع
القتصسادي لضسيوف ا÷زائر ‡ن لديهم
رغبة ‘ رسسم صسناعة اقتصسادية مع القارة
اإلفريقية.
ولفت اŸتحدث ‘ هذا اإلطار ،إا ¤أان
هناك «رغبة من بعضس اŸسستثمرين من
ه- -ذه ال- -دول ‘ ف -ت -ح ف -روع لشس -رك -ات -ه -م
با÷زائر ،فيما يبحث البعضس اآلخر عن
شسركاء هنا ومنهم من هو مهتم بسسوق
الصسناعات الغذائية وقطع الغيار».
كما كشسف بوطالبي ،أان مسستثمرا قويا
جدا يبحث عن شسريك ‘ ›ال الفÓحة
ب-ا÷زائ-ر وي-ب-حث ع-ن ف-رصس السس-ت-ث-مار
ا÷ادة ،مشسÒا اإ ¤أان «اŸشس- - - - - - -ارك- - - - - - -ة
األفريقية سستكون ‡ثلة بحوا‹  ٣٠رجل
اأعمال من دول ﬂتلفة ،من بينها رجال
اأع -م -ال غ -ان -ا ،ال -ذي -ن ي -ب-ح-ث-ون اسس-تÒاد
اŸنتجات ا÷زائرية ،خصسوصسا الغذائية
منها» ،على حد تعبÒه.
‰Óاء
وي -ؤوك -د ق -رار ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-رب-ي-ة ل -إ
والسس - - -ت- - -ث- - -م- - -ار ال- - -زراع- - -ي ‚اح أاو‹
لÓ-سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي سس-ط-رت-ه-ا ا◊كومة
لتنويع القتصساد ،رغم تأاخر اıطط،
بحسسب خÈاء القتصساد ،الذين دعوا إا¤
تسسريع وتÒة اسستقطاب اŸسستثمرين ‘
اÛال الفÓحي ،ومنح كل التسسهيÓت
إلنشس -اء شس -راك -ات وف -ق -ا ل -ق -اع -دة راب-ح-
رابح.

›مع صصيني يتو ¤بناءها بـ 175مليون دو’ر

مؤؤسسسسة النقل البحري للمسسافرين
تدعم أاسسطؤلها بباخرة جديدة

منحت اŸوؤسصسصة الوطنية للنقل
ال -ب -ح -ري ل -ل -مسص -اف -ري -ن صص -ف -ق -ة
مشصروع بناء باخرة جديدة لنقل
اŸسص -اف -ري -ن Ûم -ع صص -ي -ن-ي وذلك
ب -ع -د ع -م -ل -ي -ة ت -ق -ي-ي-م ال-ع-روضض
ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة واŸال- -ي -ة ل -لشص -رك -ات
اŸك -ت -ت -ب -ة ‘ اŸن -اقصص -ة ال -دول-ي-ة
التي اأطلقتها.
تصسل طاقة اسستيعاب هذه الباخرة
ا÷دي- -دة ،ال- -ت- -ي ” بشس -اأن -ه -ا اإط Ó-ق
م -ن -اقصس -ة دول -ي -ة ‘ سس -ب -ت -م،٢٠١6 È
 ١٨٠٠راك - -ب و 6٠٠سس -ي-ارة ،ب-حسسب
اإعÓن منح الصسفقة الذي نشسر ،اأمسس،
مشسÒا اإ ¤اأن مبلغ الصسفقة بلغ ١٧٥
مليون دولر ،بينما حددت اآجال بناء
السسفينة بـ ٢6شسهرا.
يتكون اÛمع الصسيني ا◊ائز على
اŸشس -روع م -ن شس -رك -ت( Úورشس-ة ع-وان
غزو شسيبيارد انÎناشسيونال) و(شساينا
شسيبوولدينغ كومبا.)Ê
يدخل اقتناء هذه الباخرة ‘ اإطار
ب -رن -ام -ج Œدي -د الأسس -ط-ول ال-ب-ح-ري
ل -ه -ذه الشس -رك -ة ورف -ع ق -درات ال -ن -ق-ل

لÓسستجابة لطلب الزبائن.
للتذك ،Òقامت اŸوؤسسسسة الوطنية
ل-ل-ن-ق-ل ال-ب-ح-ري ل-ل-مسس-اف-ري-ن باإطÓق
ب-رن-ام-ج ل-ت-ج-دي-د اأسس-ط-ول-ه-ا ال-ب-حري
وذلك م- -ن خÓ- -ل اق- -ت- -ن -اء ب -اخ -رت،Ú
الأو ¤ج -دي -دة ك -ل -ي-ا وه-ي ال-ت-ي م-ن-ح
اإ‚ازها للمجمع الصسيني والثانية يقل
عمرها عن  ٥سسنوات.
وق -د ح -رصست الشس -رك -ة م -ن -ذ سس -ن-ة
 ،١99٥ع- - -ل - -ى Œدي - -د اأسس - -ط - -ول - -ه - -ا
تدريجيا ،حيث اقتنت  ٣بواخر جديدة
ل -ن -ق -ل اŸسس -اف -ري-ن وه-ي ح-ال-ي-ا ق-ي-د
السس -ت -غ Ó-ل .ي -ت -ع -ل -ق الأم -ر ب -ب-اخ-رة
ا÷زائر ”( ٢-اق- -ت- -ن- -اءه -ا ‘ م -اي
 )٢٠٠٥وط-اسس-يلي )٢٠٠٤( ٢-وط -ارق
ب- - -ن زي - -اد ( )١996ب -ط -اق-ة اسس-ت-ي-ع-اب
اإج-م-ال-ي-ة تصسل  ٣ . 9٤٠راك -ب و١ . ٠٤6
عربة.
وسسعيا منها لدعم اأسسطولها خÓل
م -واسس -م الصس-ط-ي-اف ،ت-ع-م-د الشس-رك-ة
الوطنية للنقل البحري للمسسافرين اإ¤
اسستئجار بواخر لتلبية الطلب الكبÒ
اŸسسجل ‘ هذه الفÎة من السسنة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تراهن على برامج وشسخصسيات ’سستمالة الناخبÚ

اأ’حزاب تضشبط عقارب السشاعة
على موعد ا◊ملة ا’نتخابية

’حزاب عقارب سساعاتها مع
تضسبط ا أ
اŸوع - -د ال- -رسس- -م- -ي ’ن- -طÓ- -ق ا◊م- -ل- -ة
’حد  9أافريل ا÷اري،
ا’نتخابية يوم ا أ
ÿوضش م- -ع- -رك- -ة ال- -تشس -ري -ع -ي -ات ،عÈ
اخ -ت -ي-ار ب-رام-ج تÓ-مسش واق-ع اŸواط-نÚ
وأاخرى تهمها سسوى اŸشساركة ،لكن بدت
ب -عضش الÈام -ج ف -ارغ -ة م -ن اÙت-وى‘ ،
ح Úتركز أاخرى على القضسايا اÙلية
وتغيب الوطنية.

جÓل بوطي
يسض -اب -ق زع -م -اء وق-ادة أل-تشض-ك-ي-لت ألسض-ي-اسض-ي-ة
أل -وط -ن -ي -ة أل -زم -ن ل-ل-ق-اء أك Èع-دد م-ن أŸوأط-نÚ
وأŸت -ع -اط -ف Úم -ع أح -زأب -ه-م ع Èولي-ات أل-وط-ن،
رأفع Úشضعارأت« :كونوأ معنا ونحن معكم» ،و»نعم
من أجل ألتغي ،»Òلكن رغم ذلك يتطلع أŸوأطن
إأ ¤ب -رأم -ج وأق -ع -ي -ة ت -غ Òأل-وضض-ع م-ن أ◊سض-ن إأ¤
أألحسضن.
جبهة ألتحرير ألوطني أ◊زب ألعتيد وصضاحب
أألغلبية ألŸÈانية ⁄ ،تتضضح بعد معا ⁄برنا›ه
ألن -ت -خ -اب -ي أل -ذي ب -دأ م -ن -ه سض-وى شض-ع-ار« :أألم-ن
وألسض- -ت -ق -رأر» ،أألم -ر أل -ذي ق -د ي -ف -ت -ح ع -لم -ات
أسض -ت -ف-ه-ام ح-ول أÙور أل-رئ-يسس أل-ذي سض-ي-ع-ت-م-ده
أ◊زب ألذي قرر أنطلق حملته ألنتخابية من
قلب أألورأسس ولية خنشضلة.
زع -ي -م «أألف -لن» ،ق -ال سض -اب -ق -ا ،إأن أ◊زب ل-ن

يحيد عن أŸبادئ ألكÈى للجبهة ألتي توؤكد على
موأصضلة أ÷هود إلرسضاء أألمن وألسضتقرأر ،لكن
تعليماته ألتي وجهها ،أألسضبوع أŸاضضيŸ ،تصضدري
ألقوأئم بغرضس –ضض Òبرنامج أ◊زب ،تؤوكد أن
أك Èحزب يعول على ألطابع أÙلي ،وهو ما يشضÒ
إأ ¤أن «أألفلن» يسضعى لرفع أŸشضاركة وفقط.
من أŸنتظر أن يسضتغل «أألفلن» مع أنطلق
أ◊م -ل -ة ألن -ت -خ-اب-ي-ة ،ب-دأي-ة أألسض-ب-وع أل-ق-ادم ،ك-ل
أŸن- -اسض- -ب -ات ◊شض -د أŸوأط -ن Úلصض ّ-ف -ه ،ح -يث ⁄
يسضتثن أ◊زب أسضتغلل حتى أŸناسضبات ألدينية،
وهو مسضعى يبدي ضضعف أ◊زب ‘ أآلونة أألخÒة.
بحسضب ما يرأه متابعون للشضأان ألسضياسضي ،مؤوكدين
أن أ◊زب سضيعرف ترأجعا حسضب أŸعطيات ‘
هذه ألنتخابات ألفاصضلة.
‘ مقابل هذأ ،بدأ غرÁه ألسضياسضي ،حزب
ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي ،أك Ìقوة و“وقعا ‘
أŸشضهد ألسضياسضي ،منذ إأعلن مشضاركته ع48 È
ولي -ة ،وت -رج -م ذلك أل-وأق-ع ،ألÈن-ام-ج ألن-ت-خ-اب-ي
أل- -ذي سض- -ط- -ره أل- -ت- -ج- -م- -ع ÿوضس ه -ذه أŸع -رك -ة
ألسضياسضية وشضمل ﬂتلف مناحي حياة أŸوأطن،Ú
سضوأء تعلق أألمر با÷انب ألقتصضادي أو ألسضياسضي.
وأقع أŸوأطن Úأملى على «أألرندي» أختيار
برأمج تلمسس ألوأقع ،من خلل بلورة أŸطالب
ألجتماعية ألتي رفعت سضابقا وترفع حاضضرأ‘ ،
شض -ك -ل ﬁاور كÈى ◊م -ل -ت-ه ألن-ت-خ-اب-ي-ة ،رغ-م أن
أألم Úألعام للحزب أحمد أويحي قام بجولت
ع -دي -دة ل -ب -عضس ولي -ات أل -وط -ن ،أسض-ت-م-ع خ-لل-ه-ا
Ÿطالب ألشضعب.

موظفة فضساءات التواصسل والتكنولوجيات الرقمية

التششكيÓت السشياسشية ‘ حملة مسشبقة

’ح -زاب السس -ي -اسس -ي -ة وال-ق-وائ-م
ب -اشس -رت ا أ
ا◊رة اŸع -ن -ي -ة ب -ا’ن -ت -خ -اب -ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة
اŸزم-ع ت-ن-ظ-ي-م-ها يوم  4م-اي اŸق-ب-ل ،ح-ملتها
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ق-ب-ل ال-تاريخ اÙدد ’نطÓقها
الرسسمي يوم  9أافريل.
 ⁄تنتظر أألحزأب ألسضياسضية ألنطلق ألرسضمي
لهذه أ◊ملة لدخول أŸعركة ألنتخابية ،من خلل
تكثيف ألنشضاط ألسضياسضي بتنظيم Œمعات شضعبية
وت -ن -ظ-ي-م-ي-ة ،سض-ع-ي-ا م-ن-ه-ا ل-ل-ظ-ف-ر Ãق-اع-د ضض-م-ن
ألتشضكيلة أŸقبلة للمجلسس ألشضعبي ألوطني.
أÎŸشض-ح-ون ب-اشض-روأ ح-م-ل-ت-ه-م ألن-ت-خ-اب-ية من
خلل ألعمل أŸيدأ Êأو ع Èشضبكة أألنÎنت.
يجوب قادة أألحزأب ألسضياسضية ألÎأب ألوطني
لللتقاء بالسضكان أÙلي ÚأŸدعوين للتعب Òعن
آأرأئهم خلل هذه ألنتخابات ألتشضريعية.
ومع أقÎأب هذأ أŸوعد ألنتخابي ،ل تفوت
أألحزأب ألفرصضة ،خاصضة خلل نهاية أألسضبوع،
لللتقاء باŸوأطن ‘ Úكافة أنحاء ألوطن ،على
غرأر ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي ألذي نشضط،
خ-لل أألسض-ب-وع أŸاضض-يŒ ،م-ع-ا شض-ع-ب-ي-ا ب-ت-ن-دوف
وعقد يوم أ÷معة ألفارط أجتماعا Ÿكتبه ألوطني
ب -ق -ي-ادة أم-ي-ن-ه أل-ع-ام أح-م-د أوي-ح-ي ،ل-ل-ت-ط-رق إأ¤
ألتحضضÒأت أŸرتبطة بهذه أ◊ملة ألنتخابية.
وي- -وأصض- -ل أل- -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي أل -دÁق -رأط -ي،
باŸوأزأة مع أتصضاله أŸباشضر مع ألسضكان ،خوضس
حملته ع Èموقعه أإللكÎو Êوشضبكات ألتوأصضل
ألجتماعي ،لشضرح برنا›ه ألنتخابي.
كما نظم أ◊زب ‘ ذأت ألسضياق ،يوما تكوينيا
ح -ول أسض -ت -ع -م -ال وسض -ائ -ل أإلع -لم Ãن -اسض-ب-ة ه-ذه
أŸنافسضة ألنتخابية.
من جهته نظم حزب جبهة ألتحرير ألوطني لقاء
ب -رئ -اسض -ة أم -ي -ن -ه أل -ع -ام ج -م -ال ول -د ع-ب-اسس ،ضض-م
أÎŸشضح Úرؤووسس ألقوأئم ورؤوسضاء أÙافظات.

وشضرع مناضضلو حزب جبهة ألتحرير ألوطني من
جهة أخرى ‘ ،نشضر قوأئم ألتشضكيلة ألسضياسضية عÈ
شضبكات ألتوأصضل ألجتماعي.
بدورها أغتنمت جبهة ألقوى ألشضÎأكية فرصضة
أللقاء ألوطني لشضباب أ◊زب ،ألذي نظم با÷زأئر
ألعاصضمة حول ألتحضض Òلهذأ أŸوعد ألنتخابي،
ألذي تريد أن Œعل منه مرحلة ‘ مسضار بناء
أإلجماع ألوطني وألشضعبي ،بهدف توف Òظروف
تغي Òسضلمي ودÁقرأطي.
وبعد أن أشضارت باŸناسضبة إأ ¤عودة موقعها
أإلل-كÎو Êأل-ذي أصض-ب-ح ي-ح-م-ل تسض-م-ي-ة «أل-رأبط»،
توأصضل جبهة ألقوى ألشضÎأكية ألتحضض Òللحملة
‘ ﬂتلف أŸناطق ،معلنة عن تنظيم Œمع شضعبي
ببجاية يوم أÿميسس أŸقبل.
ك-م-ا ي-ق-وم ح-زب أل-ع-م-ال ب-ت-حسض-يسس م-ن-اضض-ل-ي-ه
وإأط -ارأت -ه أل -ذي -ن  ⁄ي -ت -وق -ف -وأ ع -ن أل -ت -ع -ب Òع -ن
أل-ت-زأم-ات-ه-م ب-ح-م-اي-ة مصض-ال-ح أŸوأط-ن Úوأل-ع-مال
وﬁاربة ألÌأء غ ÒأŸشضروع.
وكثف من جهته حزب ألتجمع من أجل ألثقافة
وأل -دÁق -رأط -ي -ة ،أل-ذي  ⁄يشض-ارك ‘ تشض-ري-ع-ي-ات
 ،2012ل -ق -اءأت -ه م -ع م -ن -اضض-ل-ي-ه ‘ إأط-ار ألÈن-ام-ج
ألن -ت -خ -اب -ي أıصضصس ل -ه -ذه أل-تشض-ري-ع-ي-ات –ت
شضعار« :إأنطلقة جديدة للجزأئر».
وكشضف مناضضلو وإأطارأت أ◊زب ع Èشضبكات
أل -ت -وأصض -ل أإلج -ت -م -اع -ي ،ع-ن نشض-اط-ات ت-ك-وي-ن-ه-م
ألسض -ي -اسض -ي أŸرت -ب -ط ب -الن -ت -خ -اب -ات أل -تشض-ري-ع-ي-ة
ألقادمة ،مع نشضر قوأئم أ◊زب .13
وفضض -ل –ال -ف ح -رك -ة ›ت -م-ع ألسض-ل-م ،أل-ع-م-ل
أ÷وأري بحيث قام عبد ألرزأق مقري مؤوخرأ،
ب- -زي- -ارة إأ ¤ق- -اŸة وسض- -وق أه- -رأسس ،أي- -ن إأل -ت -ق -ى
باŸوأطن Úوفتح مكتبا أنتخابيا جديدأ.
من جهته نوع –الف ألنهضضة ،ألعدألة وألبناء
نشض -اط -ات -ه ع Èأل-وط-ن ،ك-م-ا ق-ام م-رشض-ح-وه ب-نشض-ر

قوأئم أ◊زب ع ÈأألنÎنت.
كما فضضلت أ◊ركة ألشضعبية أ÷زأئرية أ◊اضضرة
‘  49مقاطعة إأنتخابية حسضب أÎŸشضح ،Úألعمل
أ÷وأري.
ويقوم ألعديد من رؤوسضاء أألحزأب ،على غرأر
م -ق -ري (ح -رك -ة ›ت -م -ع ألسض -ل -م) وم -وسض -ى ت-وأت-ي
(أ÷ب -ه -ة أل-وط-ن-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة) وع-م-ار غ-ول (ت-اج)
وﬁسض -ن ب -ل -ع -ب -اسس (أل -ت -ج -م -ع م -ن أج -ل أل-ث-ق-اف-ة
وألدÁقرأطية) باإلعلن أŸسضتمر ع Èحسضاباتهم
على ألفايسضبوك عن نشضاطاتهم وتنقلهم– ،سضبا
للحملة أإلنتخابية.
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القائد ا÷هوي للدرك الوطني بالبليدة:

ا’سشتعدادات التششريعية جارية وفق ﬂطط مدروسس
أاوضس- -ح ق- -ائ- -د ال- -ن -اح -ي -ة
’و ¤ل - -ل- -درك
ا÷ه - -وي - -ة ا أ
ال- -وط- -ن- -ي ال- -ع- -م- -ي- -د غ- -ا‹
ب- - -ل- - -قصس ،Òع- - -ل- - -ى ه- - -امشش
ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ية اŸنظمة،
أامسش ،بالبليدة ،أان ﬂططا
أام- -ن- -ي- -ا ج- -ه- -وي -ا ” إاع -داده
ي- - - -خصش ا’ن- - - -ت- - - -خ- - - -اب- - - -ات
ال-تشس-ري-ع-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،اŸزمع
إاج - - -راؤوه - - -ا ‘ شس- - -ه- - -ر م- - -اي
الداخل.

البليدة :لينة ياسسمÚ

برنامج «أألرندي» يتصضدره أ÷انب ألقتصضادي،
‘ شضقه أŸتعلق Ãلف ألسضكن و–سض Úألظروف
ألجتماعية وألتعليم وألتكوين أŸهني.
ب-خصض-وصس –سض Úأل-ظ-روف أŸع-يشض-ي-ة ،كشض-ف
«أألرندي» ،أمسس ،عن ﬁور أ◊فاظ على ألقدرة
ألشضرأئية و–سضينها.
‘ هذأ أإلطار ،يسضعى ألتجمع ونوأبه ‘ هذأ
لجر
أ÷انب ،للعمل على أŸرأجعة أŸنتظمة ل أ
لجور بصضفة عامة ،من خلل
أألدنى أŸضضمون ول أ
حوأر ألثلثية وأتفاقية ألفروع ،دأعيا إأ ¤ضضرورة
أ◊فاظ على ألقدرة ألشضرأئية من خلل مكافحة
أŸضضاربة ‘ أألسضعار.
كما يدعو أ◊زب إأ ¤أإلبقاء على دعم أسضعار
أŸوأد أألسضاسضية ،مع أسضتهدأف أفضضل للمسضتفيدين
لشضخاصس أŸعوزين،
منه ،وإأعدأد بطاقية وطنية ل أ
لتمكينهم ألسضتفادة من ألدعم أŸوجه لهم.
أل- -تشض- -ك- -ي- -لت ألسض- -ي- -اسض -ي -ة أÙسض -وب -ة ع -ل -ى
أŸعارضضة ،هي أألخرى تخطو أÿطوأت أألخÒة
ل -ت -ح -ق -ي -ق مشض -ارك -ة وف -وز ق -وي ‘ ألن -ت -خ -اب -ات
أل- -تشض- -ري -ع -ي -ة .وك -انت أإلره -اصض -ات أألو ¤ل -ذلك،
ألدخول ‘ –الفات سضياسضية لضضمان ألفوز‘ ،
ح Úوضضعت برأمج شضاملة لسضتمالة أŸوأطن.Ú
أل–اد من أجل ألنهضضة وألعدألة وألبناء ،أكÈ
–الف سضياسضي ‘ هذأ أŸوعد ألنتخابي ،يعتمد
شضعار ألتغي Òويؤوكد على أهمية أŸوعد ألسضياسضي
ألذي أعتÈه قادة ألتحالف ﬁطة مفصضلية نحو
أل -ت -غ -ي ÒأŸنشض -ود ‘ ك -ل أÛالت ،ألسض -ي -اسض -ي -ة،
ألقتصضادية وألجتماعية.

ألعدد
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أضض- -اف أŸت- -ح- -دث ،أن- -ه ”
إأعطاء تعليمات لقادة ألنوأحي
‘ هذأ ألسضياق ،ألجل ألتحضضÒ
للحدث ،مع ترك هامشس أ◊رية
ل -ك -ل ق -ائ -د ن -اح -ي -ة ،ل -ل -تصض-رف
وأل -ت -ع-ام-ل م-ع ظ-روف إأق-ل-ي-م-ه،
دوما وفق ما يقتضضيه ألقانون،
م -ؤوك -دأ ع -ل -ى أن ت -ع -ل -ي -م-ات ”
توجيهها أيضضا بخصضوصس ضضمان
ألتغطية أألمنية أيام ألنتخاب.
أسضتغل قائد ألناحية أ÷هوية
أألو ،¤ألندوة ليصضرح أن نسضبة
ألتغطية أألمنية ع Èكامل ترأب
 11ولية “ثل أإلقليم أ÷هوي،
وصض -لت  85م-ن-اŸائ-ة م-ع ن-هاية
ألسضنة أŸنصضرمة  ،2016وألفضضل
ي- -ع- -ود إأ ¤أŸشض- -اري -ع أŸه -م -ة،
بإا‚از مقرأت فرق إأقليمية عÈ
أل- -ولي- -ات أŸع- -ي -ن -ة ،وأل -ت -ي ”

ت -دشض -ي -ن -ه -ا وأصض -ب-حت ع-م-ل-ي-ة.
وÃوجب ذلك –ق - - - -ق أألم - - - -ن
و“ك- -ن رج -ال ﬁارب -ة أشض -ك -ال
أ÷رÁة بهذه أألقاليم من نشضر
أألم -ن وأألم -ان وأل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن
أألعمال أإلجرأمية ،خاصضة مع
ت- - -وفŒ Òه- - -ي- - -زأت ووسض- - -ائ - -ل
وتقنيات عصضرية وضضعت –ت
تصضرف رجال ألدرك.
ع -ن أل -نسض -ب -ة أŸت-ب-ق-ي-ة ،أك-د
ألعميد بلقصض Òأن فيه مشضاريع
مسضتقبلية لضضمان نسضبة مطلقة،
من حيث ألتغطية أألمنية عÈ
إأقليمه.
وبشض -أان أم -ن أل -ط -رق ،كشض-ف
ق -ائ -د أل -ن-اح-ي-ة أ÷ه-وي-ة أألو¤
للدرك ألوطني،أن أألرقام بينت
‘ م- -ق- -ارن- -ة ،أن- -ه ” تسض- -ج -ي -ل
أنخفاضس ﬁسضوسس ‘ إأرهاب
ألطرق ” ،حسضابها رياضضيا بـ19

م - -ن أŸائ - -ة ،وأل - -فضض - -ل ي- -ع- -ود
ل- -ت -ك -ث -ي -ف أل -دوري -ات أŸدن -ي -ة
أŸم-وه-ة ،وأل-ت-حسضيسس بخطورة
حوأدث أŸرور.
وأسض -ت -غ -ل أل -ع -م -ي -د ب-ل-قصضÒ
أŸن-اسض-ب-ة ل-ت-وضض-ي-ح ن-ق-اط حول
جرÁة أختطاف ومقتل ألطفلة
نهال بولية تيزي وزو ،حيث قال
إأن- -ه ” أل- -ت- -وصض- -ل إأ ¤ح- -ق -ائ -ق
وم -ع -ل -وم-ات ج-دي-دة ،ه-ي ﬁل
أسضتغلل من قبل فريق ألبحث
وأل -ت -ح -ري .وت -ع -ه -د ‘ ،سض -ي -اق
ح - -دي - -ث- -ه ع- -ن أل- -قضض- -ي- -ة ،ب- -أان
أŸع-ل-وم-ات أ÷دي-دة سض-تسض-اع-د
‘ كشض- -ف ل- -غ- -ز أ÷رÁة ،أل -ت -ي
–ولت إأ ¤قضض- - -ي- - -ة رأي ع - -ام،
وم-ادة دسض-م-ة ل-وسض-ائ-ل أإلع-لم،
وألقبضس على مرتكبي أ÷رÁة
أل-ن-ك-رأء وإأح-ال-ت-ه-م ع-لى ألعدألة
Ùاكمتهم.

بوكعومة أاصسغر مرشسحي جبهة اŸسستقبل لـ «الشسعب»:

تاريخ  4ماي فرصشة للتغي Òا◊قيقي

’ نؤومن بÎك السشاحة فارغة واŸششاركة القوية هي البديل

أاك- -د م -ه -دي ب -وك -ع -وم -ة،
أاصسغر مرشسحي حزب جبهة
اŸسس -ت -ق-ب-ل ي-و’ي-ة ا÷زائ-ر
’ط-ار وب-احث،
ال -ع-اصس-م-ة ،ا إ
أان ا’سس - - - -ت - - - -ح - - - -ق - - - -اق - - - -ات
ال-تشس-ري-ع-ي-ة اŸق-ب-لة ﬁطة
ه -ام -ة ل -ل -ت -غ -ي Òا◊ق -ي-ق-ي
اŸرت-ب-ط ب-اŸشس-ارك-ة ال-ق-وية
ل- - - -لشس- - - -عب ا÷زائ - - -ري عÈ
ال- - - -تصس- - - -ويت واخ- - - -ت - - -ي - - -ار
م -رشس -ح -ي -ه ،وج -ع-ل  4ماي
اŸق- -ب -ل ف -رصس -ة ال -ت -غ -ي‘ Ò
ال -ذه -ن -ي -ات وم -يÓ-د مشس-ه-د
سسياسسي جديد ،وإابراز نخبة
سس-ي-اسس-ي-ة ف-ع-لية قادرة على
إادارة اŸرحلة اŸقبلة.

سسعاد بوعبوشش

قال مهدي بوكعومة صضاحب
 26سضنة ‘ تصضريح لـ «ألشضعب»،
إأن ت -زك -ي-ة ت-رشض-ي-ح-ه ج-اءت م-ن
ط-رف ج-ب-ه-ة أŸسض-ت-ق-بل لقائمة
أ÷زأئ -ر أل -ع -اصض -م-ة ،م-ن خ-لل
تنصضيب أللجنة ألولئية أŸكلفة
ب- -ج- -م- -ع ألÎشض -ي -ح -ات ودرأسض -ة
أŸل -ف -ات ،وك -ذأ ب -ع-د أسض-تشض-ارة
أل-ق-اع-دة ،لسض-ي-م-ا ع-لى مسضتوى
أل -ب -ل -دي -ات ،إأ ¤ج -انب أل-نضض-ال
أ◊زب- - - -ي وك- - - -ذأ ‘ أŸي - - -دأن،
ب-اع-ت-ب-اره-م-ا ع-امل Úمهّم‘ Ú
ألÎشض -ي -ح -ات ،وف-ت-حت أألب-وأب
أمام كل أŸناضضل Úو” أختيار
أغ - -لب أŸرشض - -ح Úم - -ن ج - -ي- -ل
ألسض-ت-ق-لل وألشض-ب-اب وه-ي ث-قة

لبد أن نكون Ãسضتوأها.
ب -خصض -وصس ه-اجسس أل-ع-زوف
ألنتخابي ،أوضضح بوكعومة أنه
ل يؤومن بÎك ألسضاحة ألسضياسضية
فارغة ،بل باŸشضاركة ألقوية من
أج -ل –ق -ي-ق أل-ت-غ-ي Òألسض-ل-م-ي،
وهذأ أنطلقا من قناعته بأان
أل - - -ع - - -زوف سض - - -يسض- - -م- - -ح بÈوز
أشض- - -خ- - -اصس ل ع- - -لق- - -ة ل - -ه - -م
ب- -اŸم- -ارسض -ة ألسض -ي -اسض -ي -ة وغÒ
م- -ؤوه- -ل Úل- -ذلك لع- -ت- -لء ق -ب -ة
ألŸÈان ،م -ا سض -ي-ك-رسس ألصض-ورة
ألنمطية لنوأب ألشضعب ‘ .حÚ
أن شض- -ع- -ار أ◊زب ه- -و أخ- -ل- -ق -ة
ألعمل ألسضياسضي ،ألذي ل يكون
إأل ب -وصض-ول ك-ف-اءأت وم-ن-اضض-لÚ
ح -ق -ي -ق -ي ÚلŸÈان ي -فÎضس أن
يكون ألشضباب حاضضرأ فيه ليقول
كلمته.
‘ هذأ ألسضياق ،أعت Èمرشضح
جبهة أŸسضتقبل ألشضباب أŸفجر
للثورة ألتحريرية مصضدر ألهام له
وم -ث -ال ي-ح-ت-ذى ب-ه ‘ أل-نضض-ال،
ف -ك -ان -وأ أل -ق -اط -رة أل -ت-ي غÒت
›رى ت - - -اري- - -خ أ÷زأئ- - -ر م- - -ن

ألسضتعمار إأ ¤ألتحرر ،وبالتا‹
ف- -إام- -ك -ان ألشض -ب -اب أل -ي -وم ل -عب
أألدوأر أŸط -ل -وب -ة م -ن -ه ل-ي-ك-ون
ﬁركا أسضاسضيا لقاطرة ألتنمية
ورسضم ملمح جديدة Ÿسضتقبل
أ÷زأئ- -ر م- -ن خ- -لل أل- -ت- -ح -ل -ي
ب -اŸسض -ت -وى أل -ع -ل-م-ي أŸط-ل-وب
وأل -رصض-ي-د أل-نضض-ا‹ وألسض-ي-اسض-ي
ألذي يحرزه ع Èألنخرأط ‘
أ◊زب .لهذأ من أŸفÎضس أن
ت - -ك- -ون ل- -ه- -م أ◊صض- -ة أألك‘ È
ألŸÈان أŸق- - - -ب- - - -ل ،ألن- - - -ه- - - -م
أŸسضتقبل ألذي يجب أن يحمل
أŸشضعل.
عن سضبب أختياره ألنخرأط
‘ حزب جبهة أŸسضتقبل ،قال
بوكعومة إأن أقتناعه به جاء على
أسض- -اسس أŸب- -ادئ أل -ت -ي ي -رت -ك -ز
عليها ،وجعلها أحد أهم أعمدة
ت- -أاسض- -يسض- -ه ع- -ل -ى غ -رأر أ◊وأر،
أخلقة ألعمل ألسضياسضي وألتغيÒ
ألسضلمي ،فهو حزب يريد ألبناء،
لكن ليسس بالقطيعة مع ما أ‚ز
م -ن -ذ ألسض-ت-ق-لل ،ب-ل ب-ا◊ف-اظ
على أإل‚ازأت ألتي ” ألقيام
ب- -ه- -ا وأŸك- -تسض- -ب- -ات أÙق -ق -ة
وألن-ط-لق ‘ صض-ف-ح-ة ج-ديدة،
من خلل إأعطاء ألفرصضة ÷يل
ألسض- -ت- -ق -لل إلح -دأث أل -ت -غ -يÒ
أل -ذي ل -ن ي -ك -ون إأل ب -ال -ث -ق-ة ‘
أإلنسض -ان أ÷زأئ -ري وم -وأط -ن-ت-ه
و‘ م- -دى ق- -درت- -ه ع- -ل -ى ألسضÒ
با÷زأئر إأ ¤أألمام بعد “كينه
من صضنع ألقرأر.

خÈاء من “Ôاسست يرافعون لليقظة

التعامل مع ششبكات التواصشل بروح اŸسشؤوولية
ثقافة أامنية ضشرورية حفاظا على اسشتقرار الوطن
حذر اŸشساركون ‘ يوم درارسسي حول أاثر
شس -ب -ك -ات ال -ت -واصس -ل ا’ج -ت -م -اع-ي ع-ل-ى ال-ف-رد
واÛتمع ،داع Úإا ¤التفطن لدور الشسبكات ‘
توجيه الرأاي العام‡ ،ا يحتم توحيد الرؤوى
وتبادل اÈÿات ‘ كيفية اسستغÓلها.
أجمع أŸتدخلون ضضمن فعاليات أليوم ألدرأسضي،
أل- -ذي أح- -تضض- -ن- -ه أŸرك -ز أ÷ام -ع -ي أخ -ام -وخ أ◊اج
ليصضال وأإلعلم
موسضى ،نظمته أŸديرية أ÷هوية ل إ
وأل-ت-وج-ي-ه ،ب-حضض-ور ألسض-ل-ط-ات أل-عسض-ك-ري-ة وأŸدن-ي-ة
بالولية‡ ،ثل Úعن أÛتمع أŸد Êوكذأ ألطلبة‘ ،
مدأخلتهم ،على ضضرورة ألوصضول إأ ¤ثقافة أمنية
ووع -ي وط -ن -ي م -ن أج-ل أسض-ت-ق-رأر أل-ب-لد ،م-ن خ-لل
درأسض- -ة ألسض -ل -ب -ي -ات وأıاط -ر أل -ن -اج -م -ة ع -ن سض -وء
أسضتعمالها ،وهذأ دون إأغفال مزأياها وإأيجابياتها،

كوسضيلة أتصضال فعالة.
‘ هذأ ألصضدد ،أكد ألعقيد غربي أألم ،ÚأŸدير
ليصض -ال وأإلع -لم وأل -ت -وج -ي -ه ،ب-ال-ن-اح-ي-ة
أ÷ه -وي ل  -إ
ألعسضكرية ألسضادسضة ‘ ،كلمة ألفتتاح ألرسضمي لليوم
ألدرأسضي ،نيابة عن أللوأء مفتاح صضوأب قائد ألناحية،
أن ألهدف من تنظيم ألتظاهرة هو تسضليط ألضضوء
ع-ل-ى أه-م م-وأضض-ي-ع ألسض-اح-ة ألإع-لم-ي-ة أل-ت-ي لت-زأل
أقلم ألباحث ÚوأŸفكرين تكتب و–اول إأيجاد ألسضبل
أل-ك-ف-ي-ل-ة Ÿع-ا÷ت-ه-ا وأل-ت-ن-ب-ؤو Ãسضتقبلها وأثارها على
حياة ألفرد وأÛتمع.
وعرف أليوم ألدرأسضي عدة مدأخلت من طرف
ﬂتصض› ‘ Úال أŸعلوماتية وشضبكات ألتوأصضل،
وك-ي-ف-ي-ة أسض-ت-غ-لل-ه-ا م-ن ط-رف أ÷ماعات أŸتطرفة
وأإلرهابية ،مسضتغل Úأإلقبال ألكب Òألذي أصضبحت

تشض- -ه- -ده م- -ن ط -رف أÛت -م -ع ،ح -يث تشض Òأألرق -ام
وأإلحصض- -ائ- -ي -ات إأ ¤تسض -ج -ي -ل  37م-ل-ي-ون مسض-تخدم
لنÎنت على ألهاتف ‘ أ÷زأئر ،منهم أزيد من 37
لأ
من أŸائة من عدد ألسضكان يسضتخدمون ألفيسضبوك،
 500ألف مسضتخدم منهم من عاصضمة أألهقار.
ل-ق-ي أل-ي-وم أل-درأسض-ي أسض-ت-حسض-ان أ◊ضض-ور ،أل-ذين
أف -ادوأ ب-ع-دي-د أل-ت-دخ-لت وأŸع-ل-وم-ات أل-ه-ادف-ة إأ¤
ضضرورة ألعمل أŸشضÎك ،بغية ترسضيخ قيم أŸوأطنة
وأل -وع -ي ألج -ت -م -اع -ي أألم-ن-ي ‘ أوسض-اط ألسض-اك-ن-ة،
م -ؤوك -دي -ن ع-ل-ى أه-م-ي-ة ع-ق-د م-ث-ل ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رأت
ألعلمية أ÷وأرية بﬂ Úتلف ألفاعل ‘ ÚأÛتمع
م -ن ج -م -ع -ي -ات وم -ن-ظ-م-ات وت-رسض-ي-خ ق-ي-م أŸوأط-ن-ة
وأ◊فاظ على أمن أألفرأد وأÛتمع.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

أألربعاء  05أفريل  ٢017م
ألموأفق لـ  08رجب  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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للغام اŸدني Úمن بومرداسس:
رئيسس جمعية ضسحايا ا أ

أإلغام إ’سشتعمار على إ◊دود إ÷زإئرية جرÁة ضشد إإ’نسشانية
العÎاف الفرنسسي وتعويضس الضسحايا مطلب غ Òقابل للتنازل

للغام التي زرعها ا÷يشس الفرنسسي
للغام اŸدني« ،Úأان ا أ
أاكد ﬁمد جوادي رئيسس ا÷معية الوطنية لضسحايا ا أ
لركان» .وأاضساف« ،مهما طال الزمن
لنسسانية كاملة ا أ
‘ ا◊دود الشسرقية والغربية للجزائر ،جرÁة ضسد ا إ
ومراوغات فرنسسا ‘ اÙافل الدولية للتنصسل من مسسؤوولياتها التاريخية والقانونية ،فإاننا لن نسسكت عن اŸطالبة
لبرياء».
بالتعويضس اŸادي لضسحايا هذه ا÷رÁة اŸرتكبة ‘ حق ا أ

ألعدد
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مشساريع لفك العزلة والتنمية اÙلية بسسطيف

 1.6مليار دينار لتمويل بنى –تية بالعلمة
تتواصسل عمليات بر›ة اŸشساريع
ال -كÈى ب -ال -ع-ل-م-ة ،ولي-ة سس-ط-ي-ف،
لزم - -ة اŸال - -ي - -ة‡ ،ا ي- -ؤوك- -د
رغ - -م ا أ
ال -دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ه-ذه
اŸدي-ن-ة ال-ت-ج-اري-ة ،ال-تي تسسعى إا¤
إا‚از مشس -اري -ع ه-ام-ة Ãب-ال-غ م-ال-ي-ة
لع -ط -اء وج-ه أاحسس-ن ل-ه-ا،
م -ع -تÈة إ
له-م-ي-ت-ه-ا ال-تجارية وموقعها
ن-ظ-را أ
السسÎاتيجي.
سص- -ط- -رت ألسص- -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ل -ه -ذه
أل-ب-ل-دي-ة ،ب-ع-د أج-ت-م-اع-ه-ا ،مؤوخرأ ،بوأ‹
ولي -ة سص -ط-ي-ف ن-اصص-ر م-عسص-ك-ري ،ع-دي-د
أŸشصاريع ألتي Œاوز غÓفها أŸا‹ 1.6
م -ل -ي -ار دج ،سص -ي -ت -م صص-رف-ه م-ن ﬂل-ف-ات
مشصاريع منتهية أإل‚از ،ومشصاريع جديدة
 ⁄تنطلق بعد ‘ ›ال أألشصغال ألعمومية
وألبنى ألتحتية للبلدية.
‘ هذأ أإلطار ،تقرر فك أÿناق عن
أŸدخل ألغربي Ÿدينة ألعلمة ،أي شصرق
ع -اصص -م -ة ولي -ة سص-ط-ي-ف ،ع-ل-ى أل-ط-ري-ق
أل -وط -ن -ي رق-م  ،5ب -إا‚از ن -ف -ق ب -اŸوق -ع
أŸشص -ار إأل -ي -ه وه -ذأ ب -غ Ó-ف م -ا‹ ي-ق-در
بـ 400مليون دج ،وهو أإل‚از ألذي من

شص -أان -ه أل -ت -خ-ف-ي-ف م-ن ألضص-غ-ط أŸروري
باŸدخل ألغربي للمدينة .كما تقرر إأ‚از
ط -ري -ق أج -ت -ن -اب -ي ب -ن -فسس أŸن -ط-ق-ة إأ¤
أل- -ط- -ري- -ق ألسص- -ي- -ار شص -رق  -غ -رب ،وه -و
مشصروع سصيكلف  360مليون دج ،حيث ”
إأسص -ن -اد م -ه -م-ة إأ‚از ه-ذه أŸشص-اري-ع إأ¤
مؤوسصسصات عمومية ،إأضصافة إأ ¤مشصاريع
أخرى ،منها أإ“ام طريق أŸقÈة ألرأبط
ألطريق ألوطني رقم ،5وكذأ أشصغال تهيئة
ألسصوق أŸغطاة للمدينة.
نشص Òإأ ¤أن مدينة ألعلمة ،ألتي يناهز
ع -دد سص-ك-ان-ه-ا  ٢00أل -ف نسص-م-ة ،تشص-ه-د
ن -هضص -ة ع -م -رأن-ي-ة ك-بÒة بسص-بب نشص-اط-ه-ا
ألتجاري ألضصخم ،من خÓل سصوق دبي
ألوطني ،ألوأقع ‘ مدخلها ألغربي وألذي
يسص -ت -ق -طب آألف أل-زوأر ي-وم-ي-ا .وي-ط-م-ح
سصكان أŸدينة أإ ¤أن ترقى مدينتهم إأ¤
مصص-اف ولي-ة م-ن-ت-دب-ة ،ن-ظ-رأ أله-م-ي-ت-ه-ا
ألق -تصص -ادي-ة وأل-ع-م-رأن-ي-ة ،ح-يث شص-ه-دت
مشص- -اري- -ع سص- -ك- -ن ضص -خ -م -ة ‘ ألسص -ن -وأت
أألخÒة.

سسطيف :نورألدين بوطغان

ب أاجورهم اŸتأاخرة
طالبوا بصس ّ

عمال إلصشحة إ÷وإرية Ãقرة يحتجون
بومردأسس :ز .كمال
ثّمن رئيسس أ÷معية مدأخلة قدمها،
أمسس ،ب- -دأر أل- -ث- -ق- -اف -ة رشص -ي -د م -ي -م -وÊ
ب-ب-وم-ردأسس ‘ ،أل-ي-وم أل-ع-اŸي Ÿك-اف-حة
أأللغام ،أŸصصادف لـ 4أفريل›« ،هودأت
أل- -دول- -ة أ÷زأئ- -ري -ة وم -ن ورأئ -ه -ا أف -رأد
أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشص -ع -ب -ي ل -ن-زع أألل-غ-ام
وتطه Òآألف ألكيلومÎأت من أŸسصاحات
أŸزروع -ة ‘ ع -دي -د أل -ولي-ات ألشص-رق-ي-ة
وأل-غ-رب-ي-ة وك-ذأ أل-ت-ك-ف-ل أل-ن-فسصي وألطبي
بهذه ألشصريحة» .وقال« :لقد أسصتطاعت
أ÷زأئر أن تطّهر ألÎأب ألوطني من أزيد
م -ن  10مÓ-ي Úل-غ-م ق-ب-ل أن-ت-ه-اء أل-تاريخ
أÙدد ألذي وضصعته أتفاقية أوتاوأ ليوم
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كما أصصبح للجزأئر خÈة كبÒة ‘ ميدأن
ن- -زع أألل- -غ- -ام ب -فضص -ل أÛه -ودأت أل -ت -ي
أت -خ -ذت -ه -ا أل -دول-ة Ÿع-ا÷ة ه-ذأ أŸل-ف،
ألذي بقي بعد  50سصنة من ألسصتقÓل
عبارة عن حرب نائمة ب ÓسصÓح ‘ حق
أ÷زأئري.»Ú
ك -م -ا أع -تﬁ Èم -د ج -وأدي أن قضص -ي-ة
أأللغام ⁄« ،تعد ذأت بعد إأنسصا Êفقط
وجرÁة ‘ حق أألبرياء وأألطفال ،بل
–ولت مع ألوقت إأ ¤جرÁة أقتصصادية،
ب- -ع- -د ح- -رم- -ان آألف أل -ف Ó-ح ‘ Úه -ذه
أŸناطق من زرأعة أرأضصيهم ألفÓحية،
وهي عبارة عن نّية مبيتة من قبل فرنسصا
ل -ت-ح-ط-ي-م أإلنسص-ان أ÷زأئ-ري وم-ق-درأت-ه
ضص -م -ن سص -ي -اسص -ة أألرضس أÙروق-ة أل-ت-ي
أتبعتها طيلة توأجدها ‘ أ÷زأئر».

‘ رده ع- -ل- -ى سص- -ؤوأل «ألشص- -عب» ،ح- -ول
أإلجرأءأت ألقانونية أŸلموسصة أŸتخذة
م - -ن ط - -رف أ÷م - -ع- -ي- -ة ل- -دف- -ع ف- -رنسص- -ا
لÓعÎأف بجرأئمها أإلنسصانية وأŸطالبة
بالتعويضس أŸادي لضصحايا أأللغام ،أكد
ﬁمد جوأدي« :أن مطلب ألتعويضس لن
يتقادم مع ألوقت .ومهما حاولت فرنسصا
أإلفÓت من مسصؤوولياتها ‘ زرع مÓيÚ
أألل -غ -ام وﬁاول -ة إألصص -اق-ه-ا ب-ا÷م-اع-ات
أإلرهابية ‘ بعضس أŸوأقف ،لن يثنينا
عن موأصصلة ألعمل ،بالتنسصيق مع ألدول
ألشص-ق-ي-ق-ة وألصص-دي-ق-ة ،أل-ت-ي ع-رفت نفسس
أŸصص ÒأŸأاسص- -وي ،إلح- -ق- -اق أ◊ق وج -ر
أل -ف-اع-ل Úإأ ¤أÙاك-م أل-دول-ي-ة إلنصص-اف
ألضص -ح -اي -ا أل -ذي -ن ي -ع -ان-ون إأ ¤أل-ي-وم م-ن
تشصوهات وب Îأألعضصاء ألسصفلية وألعلوية.

دخل عمال مؤوسصسصة ألصصحة أ÷وأرية
Ãقرة ‘ ،أŸسصيلة ،أمسس ‘ ،إأضصرأب
م- -ف- -ت- -وح ع- -ن أل- -ع- -م- -ل ،ب- -ع- -د أل- -وق- -ف- -ة
ألحتجاجية ألتي نظموها ،صصباح أمسس
أألول ،ع Èع- -دي- -د أل -ه -ي -اك -ل ألصص -ح -ي -ة،

لفراج عن  4666طن من اıزون
بعد ا إ

سشعر إلبطاطا يتهاوى إ 40 ¤دج Ãعسشكر
 ⁄ي- -ع- -د ارت- -ف- -اع أاسس- -ع- -ار اÿضس- -ر وال- -ف- -واك -ه
لسس -واق اÙل -ي -ة ‘ م -عسس -ك -ر ،ه ّ-م -ا ي -ت-ق-اسس-م-ه
ب -ا أ
لف-راد
اŸسس -ت -ه -لك ل -وح -ده ،خ -اصس -ة ب -ال -نسس -ب-ة ل -أ
م -ت-وسس-ط-ي ال-دخ-ل وال-ع-ائ-لت اŸع-وزة ،إا‰ا صس-ار
ه-اجسس-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ت-جار التجزئة وباعة اÿضسر
الذين اشستكوا من الرتفاع ا÷نو Êللمنتوجات
الفلحية ذات السستهلك الواسسع على مسستوى
أاسس-واق ا÷م-ل-ة ،ع-ل-ى غ-رار أاسس-ع-ار ال-ب-ط-اطا التي
أاضس- - -حت واح- - -دة م- - -ن ال- - -ه - -م - -وم اŸشسÎك - -ة بÚ
السس -ل -ط -ات واŸواط -ن وب -ل -غ سس -ع -ره -ا  110دج ‘
لسسواق اÙلية النظامية واŸوازية منها.
ا أ
تدخلت ،أمسس ،أŸصصالح ألفÓحية Ãعسصكر ،بالتنسصيق
مع مصصالح قطاع ألتجارة ،لكبح جماح أŸضصارب‘ Ú
عملية نوعية أسصتحسصنها أŸوأطن أŸعسصكري ،شصملت
ألشصروع ‘ تسصويق  4666طن من ﬂزون ألبطاطا لدى
أŸؤوسصسص -ات أŸت -ع -اق -دة م -ع وزأرة أل -ف Ó-ح-ة وإأخ-رأج-ه
Óسصوأق بسصعر حدد بـ 40دج ،بعد أن شصهدت أسصعار
ل أ
ألبطاطا أرتفاعا رهيبا ‘ أآلونة أألخÒة وأثارت أسصتياء
وأسصتنكار أŸسصتهلك.Ú
‘ أŸوضصوع ،أكد مدير أŸصصالح ألفÓحية Ÿعسصكر
لعرأبي خالد لـ «ألشصعب» ،أن عملية تسصويق  4666طن من
منتوج ألبطاطا أıزنة ،سصتتم طيلة هذأ ألشصهر أ÷اري
ع Èنقاط بيع ﬁددة ع Èترأب ألولية ،بسصعر معقول
لن يتجاوز  40دج ‘ .أنتظار دخول ألبطاطا أŸوسصمية
م -ن أل -ولي-ات أÛاورة أألسص-وأق ،م-وضص-ح-ا أن أل-ع-م-ل-ي-ة
تدخل ‘ إأطار إأجرأءأت تبّنتها ألوزأرة ألوصصية ،بالتنسصيق
مع مصصالح قطاع ألتجارة Ùاربة أŸضصاربة وألوسصطاء.

من جهته ،أكد مدير ألتجارة لولية معسصكر ÿشصب
سص -ي -ف أل -دي -ن ،أن أع -وأن أŸرأق -ب-ة سصÒأف-ق-ون ع-م-ل-ي-ة
تسصويق منتوج ألبطاطا ع Èنقاط ألبيع أıصصصصة لها
على مسصتوى بلديات معسصكر ،وأن ألعملية تهدف إأ¤
تكسص ÒأŸضصاربة وحماية ألقدرة ألشصرأئية للموأطن ومن
ثمة أ◊فاظ على توأزن أألسصعار وأسصتقرأر ألقتصصاد
ألوطني.
‘ ألسصياق ذأته ،تكون أŸصصالح ألفÓحية Ãعسصكر
Ãع-ي-ة مصص-ال-ح أل-ت-ج-ارة وأل-غ-رف-ة أل-فÓ-ح-ية قد باشصرت
أيضصا ‘ عملية تفتيشس وأسصعة لغرف ألتÈيد وألتخزين
أŸنتشصرة بÎأب ألولية ،للتأاكد من ألوضصعية ألقانونية
للمنتوج أıزن وأتخاذ إأجرأءأت ردعية ضصد أıالفÚ
للنظام من ألتجار أ÷شصع ÚوأŸتطفل Úعلى ألقطاع،
حيث مسصت عملية ألتفتيشس أزيد عن  374غرفة تÈيد،
أسصفرت عن إأحالة ملف وأحد أمام أ÷هات ألقضصائية
بعد حجز كمية معتÈة من منتوج ألبطاطا كانت ﬂزنة
Ãسصتودع أحد أÿوأصس بعاصصمة ألولية.

تفكيك  4ششبكات إإجرإمية ﬂتصشة
‘ سشرقة إŸوإششي
‚ح ألدرك ألوطني Ãناطق متفرقة Ãعسصكر ،خÓل
مارسس أŸنقضصي ‘ ،فك خيوط  4شصبكات إأجرأمية
ﬂتصصة ‘ سصرقة أŸوأشصي ،هذه ألظاهرة ألتي أقضصت
مضصجع ألكث Òمن مربي أŸاشصية ببلديات ع Úفرصس،
تيزي ،زلمطة ومطمور ‘ أآلونة أألخÒة ،حيث “كنت

عناصصر ألدرك إلقليم معسصكر ،ع Úأفكان وغريسس ،من
أسصÎجاع رؤووسس أŸوأشصي أŸسصروقة ووضصع حد لنشصاط
 8أشص -خ -اصس ك-ان-وأ ي-نشص-ط-ون ضص-م-ن  4شص-ب-كات خطرة
ﬂتصصة ‘ سصرقة أŸوأشصي –ت ظرف ألليل مسصتغلÚ
هدوء أŸناطق ألريفية لضصرب ضصحاياهم.

تسشمم أإك Ìمن  100ششخصص تناولوإ
حلويات فاسشدة بغريسص
أسصتقبلت مصصلحة ألسصتعجالت Ÿسصتشصفى دأ‹ عبد
ألقادر بغريسس ،أمسس ،أشصخاصصا حالتهم حرجة أصصيبوأ
بتسصمم غذأئي  ⁄تعرف بعد أسصبابه أ◊قيقية .غ Òأن
تشصابه شصهادأت أŸرضصى عن ما تناولوه يرجح جدأ أن
يكون سصببه حلويات فاسصدة تناولها أغلب أŸصصاب.Ú
وع -اشصت أŸؤوسصسص-ة ألسص-تشص-ف-ائ-ي-ة ب-غ-ريسس ،صص-ب-ي-ح-ة
أمسس ،حالة أسصتنفار قصصوى ،بعد توأفد أك Ìمن 100
شصخصس بدت عليهم أعرأضس ألقيء وأإلسصهال أ◊اد،
حيث تعت Èحالة ألتسصمم أ÷ماعي هذه ثا Êحالة ‘
ظرف أيام قليلة بعد ألتسصمم أ÷ماعي ألذي تعرضس له
نحو  50شصخصصا بنفسس أŸنطقة ‘ أألسصبوع أŸاضصي.
كما تعد أ◊الة ألثالثة ألسصوإأ تسصمم جماعي تعرضس له
سصكان مدينة غريسس ،بعد مرور ثÓث سصنوأت عن ذأك
ألذي مسس أك Ìمن  600شصخصس وكان ناŒا عن تناول
مرطبات فاسصدة.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

م -ط -ال -ب Úألسص -ل-ط-ات أŸع-ن-ي-ة ب-ال-ت-دخ-ل
أل- -ع- -اج- -ل لصصّب روأت- -ب- -ه- -م وإأي -ج -اد ح -ل
للمشصاكل أŸهنية ألتي يتخبطون فيها منذ
سصنوأت.
ط -الب أÙت -ج -ون م -ن ع -م-ال ألسص-لك
ألطبي وشصبه ألطبي باŸؤوسصسصة ألعمومية
للصصحة أ÷وأرية ،أŸقدر عددهم قرأبة
 600عامل ‘ أ÷هة ألشصرقية للولية ،من
أل -ق -ائ -م Úع -ل -ى أل-ق-ط-اع ألصص-ح-ي ب-ف-ت-ح
–قيق ‘ أŸشصاكل ألتي يتخبطون فيها،
أنطÓقا من عدم حصصولهم على روأتبهم،
خاصصة ألعمال أŸهني ،Úألذي  ⁄يتلقوأ
روأت-ب-ه-م م-ن-ذ  10أشص -ه-ر ك-ام-ل-ة ‘ ،ظ-ل
أإع -ال -ت -ه -م ل -ع -ائ Ó-ت وه -م ب-أامسس ح-اج-ة
للرأتب ألشصهري .يضصاف إأ ¤هذأ ،غياب
ألÎقيات أÿاصصة بهم منذ أك Ìمن ثÓث
سص- -ن- -وأت ك -ام -ل -ة وع -دم صص -رف أŸن -ح -ة
أÿاصص - -ة ب - -األم - -ر Ãه - -م- -ة ل- -لسص- -ائ- -قÚ
وأإلدأري ‘ .Úح Úرف - - -ع أÙت - - -ج - - -ون
أŸؤوق -ت -ون أل -ع -ام -ل-ون ب-ن-ظ-ام ألسص-اع-ات،
مطلب أإلدماج ‘ مناصصب عمل دأئمة
وأنتقدوأ بشصدة توظيف عمال من خارج
أل -ق -ط -اع ع -ل -ى أل -رغ -م م -ن أق -دم -ي -ت -ه-م
وحصصولهم على أÈÿة أŸطلوبة.
وح - -اولت «ألشص - -عب» ألتصص - -ال Ãدي- -ر
ألصصحة لولية أŸسصيلة لزهر قلفن ،لكن
دون جدوى.
وبقيت ﬂتلف ألهياكل ألصصحية على
مسص-ت-وى ب-ل-دي-ات م-ق-رة ،ب-ره-وم ،بلعائبة،
ع Úأÿضص -رأء ،أŸع -اضص -ي -د ،أولد ع -دي
لقبالة وأولد درأج ،تشصهد حركية كبÒة
ل -ل -م -ح -ت-ج Úأل-ذي-ن أك-دوأ ‘ أألخ ،Òأن
خزينة ما ب Úألبلديات وأŸرأقب أŸا‹
ه - -م أŸتسص - -بب أل - -رئ - -يسس ‘ ع- -دم صصّب
أجورهم أŸتأاخرة.

أŸسسيلة :عامر ناجح
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تأاثّرت بفعل ألعوأمل أŸناخية

09

أأك ـ Ìمن  100مؤؤسّشـ ـسشة تربؤيـ ـة ‘ حاجـ ـة للتّرمي ـ ـم بجيج ـ ـل

كشسفت ÷نة ألÎبية باÛلسش ألشسعبي ألولئي ÷يجل ،أن ما يفوق  100مدرسسة توجد ‘ وضسعية سسيئة –تاج إأ ¤عمليات
لخصش ‘ ألطور ألبتدأئي ،وبدرجة أقل أŸتوسسط ،وذلك على مسستوى بلديات عدة من ألولية وألتي
ترميم وإأعادة تأاهيل با أ
لمطار خÓل ألشستاء
تتطلب وضسعيتها ترميما وصسيانة شساملة قبل أنطÓق أŸوسسم ألدرأسسي أŸقبل ،بعدما تأاثّرت بهطول أ أ
لخ Òوأنعدأم أدنى شسروط ألتمدرسش بأاقسسامها.
أ أ

حي ألزيتون وأ◊ديقة أ◊ضسرية ببلدية ألشسلف

تأاّخر ألشّشطـ ـر ألثّا Êم ـ ـن أأششغال تهيئة ألّط ـ ـرق
أسستغرب سسكان حي ألرأدأر رقم 1
أÙاذي Ÿنطقة ألزبوج ببلدية
ألشسلف تأاخر إأنطÓق أشسغال تهيئة
Óوحال
ألطرق ألتي صسارت مكبvا ل أ
شستاء وألغبار صسيفا رغم ألوعود
ألتي أطلقها أŸنتخبون .من جانب
آأخر ليزأل مشسروع أ◊ديقة
أ◊ضسرية يرأوح مكانه منذ أكÌ
من 10سسنوأت ،وهو ما يجعل صسيف
ألعائÓت بدون فضساء ترفيهي.

جيجل :خالد ــ ع

أاما في جانب النقل المدرسضي ،فتحصضي
نفسص الهيئة  103حافلة للنقل المدرسضي،
وه-ذا ال-ع-دد ق-ل-ي-ل م-ق-ارن-ة ب-ا’حتياجات
الحقيقية في هذا المجال ،لنقل تÓميذ
ال-م-دارسص ف-ي م-خ-ت-ل-ف ا’ط-وار ،ن-اه-يك
عن وجود عدد معتبر من هذه الحافÓت
معطل ،مما اضضطر العديد من البلديات
إال- - -ى إاب- - -رام  27ات-ف-اق-ي-ة م-ع ال-ن-اق-ل-ي-ن
ال -خ -واصص ف -ي إاط-ار ب-رن-ام-ج ي-ه-دف ال-ى
توفير وسضيلة النقل للمتمدرسضين بمختلف
ال -ق -رى وال -م -داشض-ر ال-ن-ائ-ي-ة ل-ف-ئ-ة ال-ط-ور
ا’ب -ت -دائ -ي ،ب -خ Ó-ف ت Ó-م -ي-ذ ال-ط-وري-ن
المتوسضط والثانوي يعانون من التنقل الى
م -دارسض -ه-م سض-ي-م-ا ال-م-وج-ودة ب-ال-م-ن-اط-ق

الجبلية ،ويضضطرون إالى ركوب سضيارات
«الفرود» والسضيارات النفعية في ظروف
صض -ع-ب-ة ،م-ع ارت-ف-اع اأ’سض-ع-ار.وه-ذا ،رغ-م
رصض -د غ Ó-ف م -ال -ي ب -ق -ي-م-ة  03مÓيير
سض - -ن - -ت- -ي- -م م- -ن ق- -ب- -ل وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة
وال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ف-ي ب-داي-ة السض-ن-ة
ال- -دراسض- -ي- -ة ،أ’ج- -ل ح -ل مشض -ك -ل ال -ن -ق -ل
المدرسضي على مسضتوى عدد من بلديات
الو’ية وتحديدا النائية منها ،وذلك من
خÓ- -ل شض- -راء ح- -افÓ- -ت ج- -دي -دة ل -ن -ق -ل
ال-تÓ-م-ي-ذ أاو ك-راء أاخ-رى ب-غ-رضص ت-غ-ط-ي-ة
العجز الذي تعاني منه عدة مناطق من
الو’ية فيما يتعلق بنقل تÓميذ مختلف
اأ’ط -وار ال -ت -ع -ل -ي-م-ي-ة وب-اأ’خصص تÓ-م-ي-ذ
المرحلة ا’بتدائية.

وأاّك -د وال -ي ج -ي -ج-ل ح-ي-ن-ه-ا «ب-أاّن ال-م-ب-ل-غ
ال- -م- -رصض- -ود م- -ن ق- -ب -ل وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
وال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة سضيخّصضصص لشضراء
حافÓت جديدة ،وكذا كراء أاخرى من
أاج -ل ت -غ-ط-ي-ة ك-ل ال-خ-ط-وط وإان-ه-اء أازم-ة
ال -ن -ق -ل ال -م -درسض-ي خصض-وصض-ا ب-ال-م-ن-اط-ق
الريفية التي تعاني أاكثر من غيرها من
ه- -ذا ال- -مشض- -ك -ل» ،وأاضض -اف ال -وال -ي «ب -أاّن
تÓ-م-ي-ذ ال-م-رح-ل-ة ا’ب-ت-دائ-ي-ة سض-ي-ك-ون-ون
المسضتفيد اأ’ول من الحافÓت التي سضيتم
اقتناؤوها وأان كل اأ’مور قد ضضبطت من
أاجل التوزيع المحكم والعادل لهذا الغÓف
ال- -ذي ي- -ع- -د اأ’ضض- -خ- -م م -ن ن -وع -ه ال -ذي
يسضتفيد منه قطاع النقل المدرسضي بو’ية
جيجل».

لحرأشش
بعد أن أتت أ◊رأئق على  4311هكتار من أŸسساحات ألغابية وأ أ

غرسس أأزيد من  390أألف ششجÒة Ãختلف جهات سشيدي بلعباسس

الشسلف :و ــ ي ــ أاعرايبي

وضض -ع-ي-ة ال-ط-رق ال-م-ت-ده-ورة والشض-وارع
ال -ت -راب -ي -ة وال -ت -ي ي -ت -ع ّ-ذر ع -ل -ى السض-ك-ان
اسضتعمالها حتى بواسضطة السضيارات ،أامر
أاث -ار ق -ل -ق ق -اط-ن-ي ال-م-ن-ط-ق-ة ال-م-ح-اذي-ة
ل-مشض-روع ال-م-ح-ك-م-ة اإ’داري-ة ،ح-يث ن-ف-ذ
صضبر هؤو’ء من جراء الوعود التي أاشضبعها
المنتخبون السضكان كلما نقلوا انشضغا’تهم
التي يعانون منها يوميا.
هذا القلق الذي سضجلناه جاء بعد اإنهاء
الشض -ط -ر اأ’ول م -ن اأشض-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ي
مسضت ح -ي ال -زي -ت -ون ،ف -ي-م-ا ب-ق-ي مصض-ي-ر
الجزء الثاني مجهو’ حسضب اأقوالهم ،كما
اسض-ت-غ-رب-وا ل-ل-وع-ود ال-ت-ي منحها المندوب
البلدي بمنطقة أاو’د محمد الذي أاشضعر
ه- -ؤو’ء ب- -إان- -طÓ- -ق اأ’شض- -غ- -ال ف -ي أاق -رب
اأ’ج -ال ،ل-ك-ن م-ا سض-ج-ل-ه ال-م-واط-ن-ون ه-و
مرور أازيد من  5أاشضهر دون أان تجسضد
ال -وع -ود ،وه -ذا ب -ال -رغ-م أان ال-مشض-روع ل-ه
غÓفه المالي وتم تعيين المقاولة المكلفة
باإ’نجاز ،لكن لحد السضاعة ’ شضيء تحقق
في الواقع حسضب تصضريحاتهم الناقمة عن

الوضضع .لذا يطالب هؤو’ء الوالي بالتدخل
لرفع الغبن عنهم.
وفي ذات السضياق ،لم يجد سضكان البلدية
تفسضيرا للتأاخر الفظيع في وتيرة اأ’شضغال
ال -ت -ي ت -ك -اد ت -ت -وق-ف ب-مشض-روع ال-ح-دي-ق-ة
ال -حضض -ري -ة ال -ت -ي م -رت ع -ل-ي-ه-ا مسض-ؤوول-و
إادارتين دون اإنهاء أاشضغالها التي تجاوزت
 10سضنوات كاملة ،وهو ما سضيحرم سضكان
ال- -م -ن -ط -ق -ة وال -و’ي -ة م -ن ه -ذا ال -فضض -اء
ال -ت -رف -ي-ه-ي خÓ-ل م-وسض-م ال-ح-ر الشض-دي-د
الذي لم تفصضلنا عنه إا’ أايام معدودات،
يقول محدثونا.
هذا وقد سضبق أان طرح ملف هذا المرفق
الترفيهي بدورة المجلسص الشضعبي الو’ئي
اأ’خ- -ي- -رة ،وق- -د أاع- -ط- -ى آان -ذاك ال -وال -ي
Óسضراع في
توجيهات للمصضالح المعنية ل إ
تسضليم المشضروع ،ولكن وحسضب معاينتنا
ف-إان اأ’شض-غ-ال تسض-ي-ر وب-وت-ي-رة السض-ل-ح-فاة،
وه -و م-ا ي-ح-رم أاب-ن-اء ال-م-ن-ط-ق-ة م-ن ه-ذا
ال -م -رف -ق ال -ذي م-ازال م-ك-دسض-ا ب-أاشض-ج-ار
الزيتون البرية ،والتي تنعدم بها مظاهر
ال -ظ -ل ل-ت-ل-ط-ي-ف ال-ج-و ،وه-ذا ف-ي غ-ي-اب
ع -م-ل-ي-ة ال-تشض-ج-ي-ر ال-واسض-ع-ة ،ك-م-ا ’زالت
المسضالك والطرق الفرعية بها غير معبّدة
لحد كتابة هذه السضطور.
لذا يناشضد السضكان الوالي بالتدخل لدى
ÓنطÓق في أاشضغال
ال-م-دي-ري-ة ال-م-ع-ن-ي-ة ل إ
ت-ه-ي-ئ-ة ح-ي ال-زي-ت-ون ال-م-ح-اذي ل-م-ن-ط-ق-ة
الردار رقم  ،1وكذا اإ’سضراع في عملية
تسض- -ل- -ي- -م ال- -ح -دي -ق -ة ال -حضض -ري -ة ،يشض -ي -ر
محدثونا.

خدمات أ÷زأئرية للمياه باŸسسيلة

ترششي ـ ـد أسشتهـ ـÓك أŸـ ـاء وتقري ـب أإلدأرة من أŸؤأطن

أحصست ﬁافظة ألغابات لولية سسيدي بلعباسش ،غرسش أزيد من  390ألف شسجÒة Ãختلف مناطق ولية سسيدي
لخÒة ،وحملت أ◊صسيلة أيضسا
بلعباسش ،لسسيما تلك ألتي عرفت نشسوب ألكث Òمن أ◊رأئق خÓل ألسسنوأت أ أ
غرسش حصسة  60ألف شسجÒة Œسسيدأ لÈنامج شسجرة لكل عباسسي.
الحماية المدنية ،الجمارك و غيرها من مارسص ’سضيما باأ’حياء السضكنية الجديدة،
سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو
اإ’دارات و ال- -ج- -م- -ع- -ي -ات.ه -ذا وسض -ب -قت ال -م -ت -واج -دة ب -ح -ي -ي الصض -خ -رة وسض-ي-دي
خÓ- -ل ال- -ف- -ت- -رة ال- -م- -م- -ت- -دة م- -ن شض- -ه- -ر العملية المذكورة عملية أاخرى إامتدت من الجيÓلي.
أاكتوبر 2016إال -ى غ -اي-ة شض-ه-ر م-ارسص م-ن شضهر أاكتوبر  2015إالى غاية مارسص  2016وق-د مّسض-ت ح-مÓ-ت ال-تشض-ج-ي-ر ،ال-مناطق
السضنة الجارية ،تّم غرسص أازيد من  200تم فيها غرسص أاكثر من  226أالف شضجيرة ،التي شضهدت العديد من الحرائق خÓل
أال -ف شض -ج -رة ،م-ن-ه-ا  89أال -ف شض -ج-رة ت-م ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف م-ن-اط-ق و ب-ل-ديات الو’ية ،السضنوات اأ’خيرة خاصضة بمناطق جنوب
غ -رسض -ه -ا ب -اإ’شض-ت-راك م-ع أاف-راد ال-ج-يشص وهي الفترة التي عرفت توزيع أازيد من الو’ية ،حيث احتلت و’ية سضيدي بلعباسص
ال -وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،و  60أال-ف شض-ج-رة ت-م  1430شض-ج-ي-رة ع-ل-ى ال-جمعيات الناشضطة المرتبة اأ’ولى وطنيا في عدد الحرائق
غ-رسض-ه-ا ت-جسض-ي-دا ل-ب-رن-ام-ج «شض-ج-رة لكل ف -ي ال -م -ج -ال ال -ب -ي -ئ -ي ،ول -ج -ان اأ’ح -ي-اء وال-خسض-ائ-ر ال-ن-اج-م-ة ع-ن-ه-ا بـ  339حريق
ع -ب -اسض -ي» ،وه -ي ال -ع -م -ل-ي-ة ال-ت-ي سض-ه-رت السضكنية.
تسض- - -بب ف- - -ي إات Ó- -ف  4311ه-ك-ت-ار م-ن
مقاطعات الغابات السضتة على إانجاحها ،كما برمجت المحافظة حمÓت تشضجير المسضاحات الخضضراء منها  1398هكتار
بغرسص حصضة أالف شضجرة عبر  52بلدية  ،ب -ال -نسض -ي -ج ال-حضض-ري ب-مسض-اه-م-ة اإ’ذاع-ة من الغابات،بعد نشضوب  107حريق ،وكذا
كما عرفت الفترة نفسضها توزيع أازيد من الوطنية «تحت شضعار حدائق المÓئكة» 1230 ،ه- -ك -ت -ار م -ن اأ’ح -راشص وأازي -د 61
 25أال -ف شض-ج-ي-رة ت-م غ-رسض-ه-ا ب-م-خ-ت-ل-ف تزامنا و اإ’حتفال بعيد النصضر 19مارسص ،هكتار من المحاصضيل الزراعية وكذا 400
ال -م -ن -اط -ق ب -مسض -اه -م -ة ه -ي-ئ-ات رسض-م-ي-ة وال -ي-وم ال-دول-ي ل-ل-غ-اب-ات ال-مصض-ادف لـ  21شضجرة مثمرة بعدد حرائق فاق .46
كمديرية اأ’من ،مصضالح الدرك الوطني،

لعÓم على مسستوى أ÷زأئرية للمياه باŸسسيلة حنان عوينة
أّكدت أŸكلفة با إ
على هامشش ألتظاهرة ألثقافية ألرياضسية ألصسحية وألجتماعية ألتي أطلقها
وأ‹ ألولية –ت شسعار «ألبدأية لنا وألسستمرأر لكم» ،أن أÿدمة أ÷ديدة ألتي
لدأرة ألعامة للجزأئرية للمياه تهدف إأ ¤ترشسيد أسستهÓك أŸاء
أسستحدثتها أ إ
لدأرة من أŸوأطن.
وتقريب أ إ

اŸسسيلة :عامر ناجح

من ضضمن الخدمات التي
ب-اشض-رت ال-ج-زائ-رية للمياه
ال - - -ع - - -م - - -ل ب - - -ه - - -ا حسضب
ال-م-ت-ح-دث-ة تسضديد فواتير
ال-م-اء ع-ن ط-ري-ق-ة خ-دم-ة
ال -دف -ع ا’ل -ك -ت -رون-ي ع-ب-ر
شضبكة ا’نترنيت حتى من
داخ -ل ال -م -ن -زل دون ع-ن-اء
ال -ت -ن -ق -ل بشض -رط ام -تÓ-ك
البطاقة البنكية ،كما يمكن
ل-زب-ون ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه
عبر ذات الخدمة ا’طÓع
ع -ل -ى ت -ف -اصض -ي -ل ال -ف -ات-وة

الخاصضة به والتعرف على
تسض -ع -ي -رة ال-م-ي-اه وك-ي-ف-ي-ة
قراءة الفاتورة وحسضابها.
وأاشضارت حنان عوينة إالى
وجود مخبر يخصص المياه
ال -م -ع-ال-ج-ة ،يشض-رف ع-ل-ي-ه
م- -ه- -ن- -دسض- -ون وت- -ق- -ن- -ي -ون
ي - -ق- -وم- -ون ب- -ال- -ت- -ح- -ل- -ي- -ل
ال -م -خ -ب -ري -ة ل -ل-م-ي-اه ع-ل-ى
المباشضر للمواطن الراغب
في تحليل الماء من خÓل
تواجد شضكوك حول نوعية
ال -م -اء ،وف -ي ه -ذا الصض-دد
خ ّصضصضت شضركة الجزائرية

للمياه مركزا هاتفيا يحمل
رقما أاخضضرا مجانا 1593
ال-ذي ب-رم-ج-ت-ه ال-م-ؤوسضسضة
ل -دراسض -ة ك -اف-ة انشض-غ-ا’ت
المواطن.
وت - - -ج- - -در اإ’شض- - -ارة إال- - -ى
اإ’ق-ب-ال ال-ك-ب-ي-ر ل-ل-م-واطن
ل Ó-ط Ó-ع ع -ل -ى م -خ -ت-ل-ف
المعارضص التي شضارك بها
مختلف فعاليات المجتمع
ال- -م- -دن- -ي ع- -ل -ى مسض -ت -وى
ب -ل -دي-ات م-ق-رة وم-خ-ت-ل-ف
اإ’دارات.

الدبلومـاسسي
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ا أ

’وروبـــي بعـــد سضتينيــة الّتـــأاسضيسض
ا’–ــــاد ا أ

معـارك ششاّقـ ـة للحفـ ـاظ
علـى الوحـدة والتّماسشك

دييــــــــــــــــــــم
ي “““إاإاككد
ى ممععتتققللــــــــــــــــــــي
’ ننننسسضضــــــــــــــــــــى
ى’
حتتــــــــــــــــــــى
ح
م إايزيــــــــــك““

ﬁاكم ـ ـ ـ ـة سشياسشي ـ ـ ـ ـ ـ ـة بامتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز وانتهاكـ ـ ـ ـ ـات
صشارخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات القانونيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
م- - -ا ي - -ت - -ع ّ- -رضض ل - -ه ال - -ي - -وم
اŸن- -اضض- -ل- -ون الّصض- -ح- -راوي- -ون
ضض -ح -اي -ا ال -ت -دخ -ل ال-وحشض-ي
ل -ل -ق ّ-وات اŸغ -رب -ي-ة بـ ““إاق-دË
إايزيك““ Ãحكمة ““سضا’““ يثÒ
ﬂاوف ج -دي -رة ب-أان ي-ن-ت-ب-ه
لها الّرأاي العام العاŸي ،وكل
القوى اّÙبة للعدل وال ّسضلم
‘ هذه اŸعمورة .إاّنه –ضضÒ
’ن- - - -زال أاقصض- - - -ى
ن - - - -فسض - - - -ي إ
ال - -ع - -ق - -وب - -ات ع - -ل- -ى ه- -ؤو’ء
’ح -رار ،وتسض -ل -ي -ط ع-ل-ي-ه-م
ا أ
أاحكاما قاسضية جزاء دفاعهم
ع-ن وط-ن-ه-م وشض-عوبهم جّراء
ال -ه -ج -م -ة الّشض -رسض -ة Ùاول -ة
تفكيك اıيّم ،بعد فشضل كل
’ولية وصضمود
’قتحامات ا أ
ا إ
ت -اري -خ -ي ومشض -ه -ود ل -طÓ-ئ-ع
أاف -راد ه -ذا الّشض -عب اŸك -اف -ح،
ال - -ذي أاح- -ب- -ط ك- -ل اÿط- -ط
ا÷هّنمية التي أاراد أاصضحابها
إاط - -ف - -اء شض - -ع - -ل - -ة ال - -ت - -ح- -رر
الوّهاجة ‘ سضماء العيون.

كلمة العدد

رغـ ـم العراقي ـ ـ ـل

فضضيلة دفوسس

’من والسضلم على مسضتوى القارة
’فريقي أاصضبح يقوم بدور كب Òوﬁوري ‘ حفظ ا أ
ن ا’–اد ا إ
’ شضك أا ّ
السضمراء ،وبات يسضارع إا ¤أاخذ زمام اŸبادرة Ÿواجهة كلّ مشضكلة تواجه أاي دولة من دوله ،مصضراّ على سضّد
’حيان
’خرين لعرضض تدّخلهم ومسضاعدتهم التي تكون ‘ أاغلب ا أ
ل منفذ أامام من يسضتغّلون مآاسضي ا آ
كّ
مدفوعة بأاجندات خاصضة أاو بتحقيق أاهداف مدمّرة.
’ف-ري-ق-ي  ⁄ي-ع-د ال-ي-وم ذلك اŸن-ت-ظ-م ال-ق-اري الّضض-ع-ي-ف أاو ت-لك ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ي ’زالت ت-تحّسضسض
ا’–اد ا إ
طريقها وتبحث عن ماهية دورها وأاهدافها ،بل على العكسض “اما ،فهي قد تعاظمت مكانة وقوة ،وأاصضبح
العا ⁄يحسضب لها أالف حسضاب ويعتÈها شضريكا ’ Áكن ا’سضتغناء عنه.
’فريقي،
بعد  54سضنة من إانشضائه –ت اسضم منظمة الوحدة ا’فريقية ،و 15عاما من –ّوله إا ¤ا’–اد ا إ
’ن،
 ⁄يكن أاحد يتوّقع أان تتمّكن هذه ا◊اضضنة التي تضضم أاك Ìمن  50دولة من بلوغ اŸوقع الذي –تله ا آ
و’ أان تسضتو‘ كل أاهدافها التي رسضمتها ،بدءًا باسضتكمال –رير كل بلدان القارة ،مرورا با◊فاظ على أامن
واسض-ت-ق-رار شض-ع-وب-ه-ا ،ووصض-و’ إا ¤إاق-رار ال-ت-ن-م-ي-ة وال-ت-ع-اون وال-تصض-دي ل-ك-ل ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي –اول ك-ب-ح
’فريقية.
ا’نطÓقة ا إ
’فريقي Œاوز مراحل التأاسضيسض والبناء ،وأاصضبح بهياكله ومفوضضياته
’ جدال  -إاذن  ‘ -كون اŸنتظم ا إ
’زمات ،يسضعى إا ¤تطويقها قبل أان تسضتفحل ،وإا ¤حّلها كّلما تفجّرت و–ّولت إا¤
حاضضرا ‘ كل القضضايا وا أ
نزاع دموي ،وهو إان كان يعتمد على ا◊وار لتحقيق مبتغاه هذا ،فإانه ’ يّÎدد ‘ التهديد باسضتخدام القوة
أاو باللجوء إاليها إاذا اقتضضت الضضرورة.
’من بالقارة السضمراء ّÁر حتما ع Èإاقرار أانظمة
’فريقي جّيدا أان طريق السضÓم وا أ
كما يدرك ا’–اد ا إ
’سضاسضية ‘
’حوال نقطة الضضعف ا أ
حكم تختارها الشّضعوب ،ومن خÓل بسضط التنمية التي تعت ‘ Èكل ا أ
إافريقيا ومصضدر كل توّتر واصضطدام.
’فريقي،
لكن رغم كلّ جهوده ومبادراته ،فثّمة عوامل قد –ّد من الدور الهام الذي يلعبه ا’–اد ا إ
وتكبح تنفيذ مبادراته وبرا›ه.
تتلخّصض هذه العوامل ‘ ،العراقيل اŸالية التي تعÎضض سضياسضة إاعادة البناء والتنمية ما بعد الّنزاعات،
رغم أانّ مفوضضية ا’–اد طّورت خ ّ
’قليمي والوطني.
طة عملية لتبني هذه السضياسضة على الصضعيدين ا إ
لكن ا’–اد ا’فريقي يدرك جيدا خطورة العائق اŸا‹ على أاداء مهامه ،لهذا يسضعى بكل جّد لتجاوزه،
ليسض بطلب الدعم اÿارجي ،كما جرت عليه العادة ،والذي أاثبت فشضله على اعتبار أان الغرب يأاخذ دائما
’ليات
أاضضعافا مضضاعفة Ÿا يقّدم ،وإاّنما با’عتماد على مصضادر “ويل إافريقية ،كاÛموعات ا’قتصضادية وا آ
’ليات مؤوّهلة للعب دور مركزي ‘ سضياسضة
’قليمية واÛتمع اŸد Êوالقطاع اÿاصض ،فهذه اÛموعات وا آ
ا إ
إاع-ادة ال-ب-ن-اء وال-ت-ن-م-ي-ة ب-ع-د ال-ن-زاع ،ن-ظ-را ل-ق-رب-ه-ا ا÷غ-را‘ وم-ع-رف-ت-ه-ا Ÿا –ت-اج-ه البلدان اÿارجة من
’زمات.
ا أ

صضحراويــــــــة
القضضيــــــــــة ال ّ
’من الدو‹
قريبا أامام ›لسض ا أ

ح ـ ـ ـ ـان الوق ـ ـ ـ ـت لكسش ـ ـ ـ ـر ا÷م ـ ـ ـ ـود وتطبيـ ـ ـ ـق ح ـ ـ ـق تقري ـ ـ ـر اŸصش ـ ـ ـÒ

3
و

جهة نظر

سشلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ا’حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلل تنك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث
العهـ ـ ـ ـ ـ ـد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء اأ’حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

’و ¤من الّرئاسضيات الفرنسضية
أاسضابيع قبل ا÷ولة ا أ

اŸعرك ـ ـ ـ ـ ـة ا’نتخابيـ ـ ـة –تـ ـ ـدم
وحظـ ـ ـوظ اليسش ـ ـار ‘ انح ـ ـدار
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حتــــــــــى ل ننسســــــــــى معتقلــــــــــي ““إأكديــــــــــم إأيزيــــــــــك““

ﬁاكمة سسياسسية بامتياز وانتهاكات صسارخة لإلجراءات القانونية
م -ا ي -ت -ع ّ-رضس ل -ه أل -ي -وم أŸن -اضس -ل-ون
صس- -ح- -رأوي- -ون ضس -ح -اي -ا أل -ت -دخ -ل
أل ّ
ألوحشسي للقّوأت أŸغربية بـ ““إأقدË
إأي - -زيك““ Ãح - -ك - -م - -ة ““سس - -ال““ ي- -ثÒ
ﬂاوف جديرة بأان ينتبه لها ألّرأي
أل -ع -ام أل -ع -اŸي ،وك -ل أل-ق-وى أّÙب-ة
للعدل وأل ّسسلم ‘ هذه أŸعمورة .إأّنه
لن - - -زأل أقصس - - -ى
–ضس Òن- - - -فسس - - -ي إ
لح -رأر،
أل -ع -ق -وب -ات ع -ل -ى ه -ؤولء أ أ
وتسس -ل -ي -ط ع -ل -ي -ه-م أح-ك-ام-ا ق-اسس-ي-ة
جزأء دفاعهم عن وطنهم وشسعوبهم
ج ّ-رأء أل -ه -ج -م -ة ألّشس -رسس -ة Ùاول -ة
ت- -ف- -ك- -يك أّıي- -م ،ب- -ع- -د فشس- -ل ك- -ل
لول- -ي- -ة وصس- -م- -ود
لق - -ت- -ح- -ام- -ات أ أ
أ إ
تاريخي ومشسهود لطÓئع أفرأد هذأ
ألشّس -عب أŸك -اف -ح ،أل -ذي أح -ب -ط ك-ل
أÿط - -ط أ÷ه ّ- -ن - -م - -ي - -ة أل - -ت- -ي أرأد
أصس -ح -اب -ه -ا إأط -ف -اء شس -ع -ل -ة أل -ت -ح-رر
ألوّهاجة ‘ سسماء ألعيون.

لعÎأفــــــــــات بالقــــــــــّوة
لحالــــــــــة مفــــــــــÈك أنتــــــــــزع أ إ
^ تقريــــــــــر أ إ

جمال أأوكيلي
م-ا ت-ط-ال-ع-ن-ا ب-ه اŸواق-ع ““اŸغ-رب-ي-ة““ ع Èشش-ب-ك-ة
اأ’نÎنت من تقارير وبيانات وششهادات تصشب ‘
ه -ذا اŸن -ح -ى اÿط– ،Òم -ل شش -ت -ى ال -ق-راءات
اŸوحية بأاّن هناك خيارا مفصشو’ فيه مسشبقا،
و’ داعي أ’ي نداءات أاخرى صشادرة عن أاطراف
متابعة لهذا اŸلف ،والتي ’حظت ا’نتهاكات
Óج -راءات
ال ّصش- -ارخ- -ة واإ’خÎاق -ات ال ّسش -اف -رة ل  -إ
القانونية اŸعمول بها ‘ مثل هذه اÙاكمات.
ونعني بهذا الكÓم أاّن هذه اÙاكمة  -عفوا
هذه اŸهزلة ال ّصشورية  -أارادها صشانعوها أان
ت- -ك- -ون مشش- -ه- -دا ل- -ن- -ق -ل صش -ورة ’ ت -وج -د إاّ’ ‘
ّﬂيلتهم ،لن يتحّقق هدفها اŸسش ّ
طر والّرامي
إا ¤إاعطاء ا’نطباع بأاّن كل ششيء “ام ،وهذا
اأ’مر ﬂالف للحقيقة ومناف للوقائع ال ّسشارية
اŸفعول.
اÙاكمة ’ Œري ‘ ظروف عادية كما يّدعيه
ه -ؤو’ء ،وإا‰ا م -ا ّÁي -ز ›ري -ات -ه -ا ه -و تصش -ع-ي-د
اŸزيد من ال ّضشغط ضشّد ““الّرموز ال ّصشحراوّي““Ú
لسشحب منهم إاعÎافات  ⁄يتح ّصشلوا عليها من
ق -ب -ل ب-ال-رغ-م م-ن اسش-ت-ع-م-ال ك-ل أان-واع الّ-ت-ع-ذيب
ضشّدهم ،طيلة هذا ا◊جز ال ّ
Óإانسشا ‘ Êغياهب
ال ّسشجون اŸغربية.

والذين يريدون إاخفاء حقيقة على أاّنها ﬁاكمة
سش -ي -اسش -ي -ة ب -ام -ت -ي -از فشش -ل -وا ‘ مسش-ع-اه-م ه-ذا،
مسش -ت -ن -دي -ن إا ¤م -ف-اه-ي-م غ-ري-ب-ة اأ’ط-وار م-ن-ه-ا
““اإ’نصشاف““ و«اŸسشاواة““.
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ي -ت-حّ-دث-ون ع-ن ““خ-ط-ورة م-ا
جرى““ ‘ اّıيم ،هذه التّناقضشات اŸفضشوحة
تكششف عن نوايا اإ’عداد Ÿا هو أاقذر ،ونقصشد
بذلك Œهيز اأ’رضشية إ’سشدال ال ّسشتار على فصشل
مأاسشاوي Œاه اŸناضشل Úال ّصشحراوّي ،Úهذا ما
يبحث عنه هؤو’ء حاليا.
وع-ل-ي-ه ف-إاّن اÙك-م-ة سش-ي-اسش-ي-ة واّŸت-ه-م-ون ه-م
صش -ح -راوي-ون ول-يسش-وا م-غ-ارب-ة ،وم-ا نسشب ل-ه-م ’
عÓقة له با÷رم بقدر ما يÎجم إاعتقال ‘ حالة
كفاح عن أارضس والدفاع عن ششعب ،وهذا ’ ينجر

صسحرأويــــــــة
ألقضسيــــــــــة أل ّ
لمن ألدو‹
قريبا أمام ›لسس أ أ
صسحرأوية هذأ ألشّسهر حاضسرة ‘ ›لسس
سستكون ألقضسية أل ّ
لمن ألدو‹ ،وهذأ بالّتزأمن مع تسسّلم ألوليات أŸتحدة
أ أ
لمريكية رئاسسته ألدورية خلفا لÈيطانيا.
أ أ

فضضيلة دفوسس

بدون ششك ،تناول ›لسس اأ’من اأ’‡ي للقضشية ال ّصشحراوية ’ يعت Èأامرا
اسشتثنائيا أاو حدثا مسشتجدا ّ ،فقد جرت العادة أان تكون هذه اŸسشأالة التي
تنتظر التسشوية مند أازيد من أاربعة عقود ،موضشوع جلسشة أا‡ية ‘ ششهر
أافريل من كلّ سشنة ،وعليها يعلّق دائما ال ّصشحراوّيون أاك Èاأ’حÓم أام ‘ Óأان
تتبنّى اÛموعة الدولية قرارا ينصشفهم وّÁكنهم من تقرير مصشÒهم من
خÓل اسشتفتاء حّر ونزيه مثلما أاقّرته لوائح اŸنظمة ا’‡ية قبل عششرات
السشن ،Úلكن ‘ أاغلب اأ’حيان كان أاعضشاء ›لسس اأ’من يكتفون بÎديد
ن -فسس اÿط -اب ،يسش -ان -دون ال -تسش -وي -ة ال ّسش -ل -م -ي -ة ،ي -دع -ون إا ¤اسش -ت -ئ -ن-اف
اŸفاوضشات ويكتفون بتمديد مهمة بعثة منظمة اأ’· اŸتحدة لتنظيم
ا’سشتفتاء ‘ ال ّصشحراء الغربية ““اŸينورسشو““ دون أان يكّلفوا أانفسشهم تبّني
قرارات فاعلة  ÈŒا’حتÓل على ا’لتزام بالّلوائح الدولية لتمك Úآاخر
مسشتعمرة إافريقية من اسشتعادة حريتها.
اج -ت -م -اع ›لسس اأ’م -ن ال -دو‹ ال -ق -ادم سش -ي -ق -ف ك-ك-ل م-رة ع-ن-د ال-قضش-ي-ة
ال ّصشحراوية ،ليبحث ا÷مود الذي تعانيه ويتعّرف على مسشتجّداتها ،وهي
كثÒة وخطÒة إا ¤درجة أاّنها تدفع ال ّصشحراوّي Úللّتلويح بالعودة إا ¤حمل
ال ّسشÓح ما دام العا ⁄عاجز عن حمايتهم و“كينهم من حّقهم.
ومن اŸرتقب أان يسشتعجل اÛتمعون تعي Úمبعوث أا‡ي جديد إا¤
ال ّصشحراء الغربية خلفا لـ ““كريسشتوفر روسس““ ،الذي قّدم اسشتقالته الشّشهر
اŸاضشي قبل أاسشابيع من نهاية و’يته الّرسشمية التي بدأات ‘ .٢٠٠9
ومعلوم أاّن روسس ـ وهو ثالث مبعوث أا‡ي إا ¤ال ّصشحراء الغربية بعد مواطنه
جيمسس بيكر والهولندي بي Îفان والسشون ـ فششل ‘ ا◊صشول على تعاون
اŸغرب أ’داء مهمته ،حيث فرضس عليه قيودا ،ومنعه من القيام بتنقÓته
جهة لبعث مسشار السشÓم ،واعتÈه ““ششخصشية غ Òمرغوب
الدبلوماسشية اŸو ّ
فيها““ باأ’راضشي اÙتلة بعد تصشريحاته التي أاششار فيها إاŒ ¤اوزات

ع-ن-ه م-ت-اب-ع-ات قضش-ائ-ي-ة ب-ال ّشش-ك-ل ال-ذي يÓ-ح-ظ
اليوم ،بل أاّن اأ’مر يختلف اختÓفا جذريا من
ب -اب ال ّسش -ع -ي ا◊ث -يث Ùاول -ة فصش -ل ال -قضش -ي -ة
العادلة عن قناعات اأ’ششخاصس بإاضشفاء عليها
ال ّ-ط -اب -ع ال -ع -ادي ‘ ،ح Úأاّن اÙب -وسش Úم -ن -ذ
سشنوات حامل Úقناعة عميقة من الّنضشال من
أاجل –رير وطنهم .وكل الّتÈيرات التي تسشمع
هنا وهناك ،والتي يراد من خÓلها إاضشفاء عليها
طابع الّتغطية Ÿا يجري ‘ قاعة اÙاكمة من
تكميم أ’فواه ال ّصشحراوّي ،Úومنعهم من أاي حق
خÓ-ف-ا Ÿا يّ-دع-ي-ه م-ت-تّ-ب-ع-و ه-ذه اÙاك-م-ة بأاّنه
مضشمون و’ يسشقط أابدا.
ل -ذلك ،ف -إاّن م -غ-ال-ط-ات ك-بÒة تسش-ود أاط-وار ه-ذه
اÙاكمة نظرا لسشعي البعضس ’سشتغÓلها من

أاج-ل ت-ل-م-ي-ع صش-ورة م-عّ-ي-ن-ة ،ي-راد إاسش-ت-ث-مارها ‘
مسشالك أاخرى ،مطروحة على السشاحة اأ’وروبية
وأاخرى إافريقية ،با’ّدعاء بأاّنه مفتوح على كل
اŸق- -اي- -يسس اّŸت -ب -ع -ة ‘ دول ال ّشش -م -ال خ -اصش -ة،
وال ّسش -ؤوال اŸط -روح ‘ خضش -م ه -ذه اŸسش -رح -ي -ة
Ÿاذا نسش -ي اÛت -م -ع ال -دو‹ ه-ؤو’ء اŸن-اضش-لÚ
ال ّصشحراوّي Úطيلة هذه اŸدة؟
اŸغرب على خطأا إان اعتقد بأاّنها ورقة سشياسشية
‘ يده يلوح بها ‘ كل مرة ،بدليل الّتأاجيل تلو
اآ’خ -ر ال -ذي تشش -ه-ده ال-قضش-ي-ة ،وﬁاول-ة ال-تسشÎ
وراء تقارير وبيانات وششهادات إ’صشدار أاو إاعÓن
ا◊ك -م اŸوج -ود ‘ اأ’دراج..إاّن -ه -ا مسش -أال-ة وقت
فقط وإان هم بصشدد انتظار نطق ال ّصشحراوّيÚ
بالعفو عنهم من طرف ““القصشر““ .فهذا ’ يوجد

‘ ق- -ام -وسس ه -ذا ال ّشش -عب اŸق -ات -ل ،أ’ن ال -ذي -ن
انتفضشوا بـ ““إاكد Ëإازيك““ كانوا من أاجل طرد
اÙتل أ’راضشيهم ’ أاك Ìو’ أاقل ،وقفوا كرجل
واحد ‘ وجه حملة قمعية منظّمة ،اسشتطاعوا
تكسش Òششوكتها و ⁄يجدوا أامامهم سشوى إاششعال
‡ا أاّدى إا ¤وقوع إاصشابات ‘
النّار ‘ اّıيم ّ
وسش -ط رج -ال اأ’م -ن اŸغ -ارب -ة ن -ظ -را ل-ع-ج-زه-م
ال ّسش -ي -ط -رة ع -ل-ى اŸوق-ع ،وأالصش-ق ذلك ب-ال ّشش-ب-اب
ال ّصش -ح -راوي ع-م-دا وع-ن-وة ع-ل-ى أاسش-اسس ه-م م-ن
ق -ت -ل -وا ذلك ال -ع -دد ال -وارد ال -ي-وم ع Èرسش-ائ-ل-ه-م
اإ’عÓمية.
ت -ق -ري -ر اإ’ح -ال -ة اŸفÈك اŸب -ن -ي ع-ل-ى ان-ت-زاع
اإ’عÎافات بالقوة مرفوضس جملة وتفصشي Óمن
ق -ب -ل ال ّصش -ح -راوّي  ،Ú-ك -ون-ه م-ل-يء ب-اŸغ-ال-ط-ات،

واأ’خطاء الفادحة ‘ ا÷يششان ششك Óومضشمونا
و’ Áك -ن أاب -دا أان ي -ب -ن -ى ع -ل -ي -ه أاي ح-ك-م ع-ادل
ومنصشف.
ل -ذلك ت -ب -ق -ى ال -قضش -ي-ة ‘ إاط-اره-ا الّ-ن-ضش-ا‹ أاي
السش -ي -اسش -ي اÙضس ،واإ’دع -اء ب -إاخ -راج -ه -ا م-ن
نطاقها العسشكري .هذا ذر الّرماد ‘ العيون،
وﬂادعة اآ’خر ومرواغته والّتÓعب Ãششاعره،
ومن يعتقد بأاّن هذا التحّول اŸزعوم يحسشب له
كنقاط ،فهذا دليل قاطع على أاّنه ’ يفقه أاي
ششيء ‘ مثل هذه اأ’ششياء ’ يكون أاي منطوق
حكم دون إامÓءات ا÷هات العسشكرية اŸششرفة
على اŸلف .وما يجري اليوم هو ال ّسشعي Ùاولة
بناء رأاي عام أاوروبي ،وخاصشة إافريقي ÷لب
اŸزيد من اأ’نظار إا ¤هذا البلد بعد كل الفششل
السشياسشي الذي مني به ‘ القارة ،و‘ الدول
ال -غ -رب -ي -ة اأ’خ-رى ال-ت-ي ت-ط-ال-ب-ه ب-ت-ق-ري-ر مصشÒ
الشّش -عب ال ّصش-ح-راوي ك-انت آاخ-ره-ا روسش-ي-ا ،ال-ت-ي
◊ت عليه باحÎام الشّشرعية الدولية بعد زيارة
أا ّ
وفد صشحراوي إا ¤موسشكو وإافريقيا ،فإاّن تلك
الّ- -رسش -ال -ة ل -ن “ر ب -ع -د ق -رارات ›لسس ال ّسش -ل -م
واأ’من الّتابع ل–Óاد بالّتضشييق على اŸغرب،
وإاجباره على تطبيق ما ”ّ ا’تفاق عليه بأاديسس
أاب- -اب -ا م -ؤو ّخ -را ،وه -ذا ب -دخ -ول -ه ‘ م -ف -اوضش -ات
م-ب-اشش-رة م-ع ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسش-اري-و وت-ف-ع-ي-ل مهّمة
اŸمثل ال ّسشامي جواكيم ششيسشانو ،وفتح مكتب
دائم له بالعيون.
ال -ي -وم اŸشش -ه -د واضش -ح م -ه -م -ا ت -ك -ن اŸن-اورات
القائمة على قضشية معتقلي ““إاكد Ëإازيك““ ،فإاّنها
’ ت -ل -غ -ي أاب -دا إارادة ال ّصش -ح -راوّي  ‘ Ú-م -واج-ه-ة
ا’حتÓل ،وكذلك ’ تسشتطيع تلك القّوة اÙتلة
إاخراج طبيعة ما حدث عن مسشاره النّضشا‹ البحت.
وا÷هات التي يعطي لها اŸغرب الكلمة لتتحّدث
عن هذه القضشية منتقاة بدّقة ،تقول كÓما غÒ
مسشؤوول ينم عن جهل فاضشح ،وانحياز أاعمى ’
يخدم أاي مسشعى ‘ هذا الشّشأان.
ف-ج-م-ع-ي-ة ت-رق-ي-ة ا◊ري-ات اأ’سش-اسش-ي-ة ال-فرنسشية
سش -ق -طت ‘ م -طب –ل -ي -ل ت -اف -ه وغ Òواق -ع -ي،
م-دّون-وه Œاوزت-ه-م اأ’ح-داث ّ‡ا صشّ-ع-ب ع-ل-ي-ه-م
التكيف معها كما هي ‘ الواقع اليومي ،فالّنظرة
باŒاه زاوية واحدة يفقدها اŸصشداقية و–ّولها
إا ¤مدافع عن ال ّ
ظلم يخرجها عن منظومة القيم
اŸؤو ّ
طرة للعدالة ا◊ّقة ،وتبنيها ششهادة زور يؤوّدي
بها إا ¤ا’نهيار والّزوال ،هذا هو مصش Òا÷معية
التي تريد الّتغطية على ا◊ق ضشد أاناسس أابرياء.

ح ـ ـ ـان الوق ـ ـ ـت لكسس ـ ـ ـر ا÷م ـ ـ ـود وتطبي ـ ـ ـق ح ـ ـ ـق تقري ـ ـ ـر اŸصس ـ ـ ـÒ
ا’حتÓل ‘ ال ّصشحراء الغربية ،كما اّتهمه بالوقوف وراء سشعي اŸينورسشو
لتوسشيع مهامها لتششمل مراقبة وضشعية حقوق ا’نسشان با’قليم اÙتل.
اجتماع ›لسس اأ’من الدو‹ اŸرتقب ،سشيتطّرق أايضشا إا“ ¤ديد مهمة
بعثة اŸينورسشو التي فششلت هي اأ’خرى ‘ أاداء دورها ،وأاصشبحت Ãثابة
الشّشاهد الذي ’ يرى ششيئا و’ يحرك سشاكنا ،حيت انحرفت هذه البعثة عن
دورها ا◊قيقي وهو تنظيم ا’سشتفتاء وحصشرته ‘ مراقبة الوضشع دون أان
تكون لها أاّية صشÓحية ‘ تغيÒه ،بل إاّنها عجزت عن مواجهة غطرسشة
ا’حتÓل Ÿا طرد مكّونها اŸد Êوالسشياسشي السشنة اŸاضشية.
كما سشيقف عند التطورات اÿطÒة التي ششهدتها منطقة الكركرات ،والتي
جر القتال من جديد.
كادت تف ّ

كسسر حالة ا÷مود
لقد كششف تقرير أاعّدته ›موعة مقّربة من ›لسس اأ’من الدو‹ ،أاّن
الوضشع ا◊ا‹ ‘ الصشحراء الغربية سشيفرضس على ›لسس اأ’من الدو‹
مناقششة كافة اÿيارات اŸناسشبة لكسشر حالة ا÷مود من خÓل مطالبة
الطرف Úبا÷لوسس إا ¤طاولة اŸفاوضشات.
وأاّك-دت ال-وث-ي-ق-ة أانّ ت-و ّق-ف اŸف-اوضش-ات يششّ -ك-ل انشش-غ-ا’ ح-ق-ي-ق-يا للمجلسس
خ -اصش -ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-و’ي-ات اŸت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة ال-ت-ي سش-تÎأا ّسس ا÷لسش-ات
اّ ıصشصشة للقضشية ال ّصشحراوية باعتبارها الّرئيسس الدوري Ûلسس اأ’من
الدو‹.
وأاّكد الّتقرير أاّن ›لسس اأ’من يريد وضشع حد للتوتر
ا◊ا‹ النا œعن قضشية الكركرات ،وإانهاء اŸأازق
الذي تسشّبب فيه اŸغرب بطرده أ’عضشاء اŸينورسشو.
وثّمة خيار يطرح للّنقاشس يتمثل ‘ ا’سشتجابة لتوصشية
ا’–اد اأ’فريقي اŸطالبة بتوسشيع صشÓحيات بعثة
اŸي -ن -ورسش-و ل-تشش-م-ل م-راق-ب-ة ح-ق-وق

ا’نسشان ،وخلق الظروف اŸناسشبة لتنظيم ا’سشتفتاء بال ّصشحراء الغربية.
وحّذر التّقرير من ّŒدد ا’نقسشامات داخل اÛلسس ،الذي عجز إا ¤حد
كب Òعن اتخاذ إاجراءات صشارمة لتسشريع ا÷هود الرامية إا ¤التوصشل إا¤
حل ّÁكن الششعب الصشحراوي من ‡ارسشة حقه ‘ تقرير اŸصش.Ò
اأ’كيد أاّن ال ّصشحراوّي Úورغم خيباتهم ال ّسشابقة يتطّلعون بأامل إا ¤ا’جتماع
القادم Ûلسس اأ’من الدو‹ علّه يحّقق ا’سشتثناء وينصشفهم بقرار ششجاع
يعيد مسشار السشÓم بالصشحراء الغربية إا ¤سشّكته ال ّصشحيحة بعد أان انحرف
به اŸغرب ‘ ا’Œاه الذي ““يششرعن““ احتÓله.
اأ’مل هذا يتعّزز بتواجد عدد هام من أانصشار القضشية ال ّصشحراوية داخل
›لسس اأ’من الدو‹ كاأ’ورغواي ،بوليفيا ،إاثيوبيا والسشويد ،فأاكيد مواقفهم
اŸؤوّيدة لتقرير اŸصش ÒسشÎفع من حظوظ تبّني مواقف وقرارات
‘ صش- - - -ال- - - -ح ال- - - -قضش- - - -ي - - -ة
ال ّصشحراوية.
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أسسابيع قبل أ÷ولة ألأو ¤من ألّرئاسسيات ألفرنسسية

اŸعركـ ـ ـة ا’نتخابيـ ـ ـة –تـ ـ ـدم وحظـ ـ ـوظ اليسس ـ ـار ‘ انح ـ ـدار
بعد  18يوما ،سسيكون ألفرنسسيون
لو ¤من
على موعد مع أ÷ولة أ أ
ألنتخابات ألرئاسسية أŸقررة ‘ 23
أف - - -ري - - -ل ،وب - - -ي - - -ن - - -م- - -ا ت- - -ت- - -وأ¤
ألسس-ت-طÓ-ع-ات وأل-ت-وق-ع-ات تقدم
لخ - -ر،
ه- - -ذأ أÎŸشس- - -ح وت- - -ؤوّخ - -ر أ آ
يسس -ت -وق -ف -ن -ا أل -وج -ه أل-ف-ات-ر أل-ذي
ي -ظ -ه-ر ع-ل-ي-ه أل-يسس-ار أل-ف-رنسس-ي ‘
ه- -ذأ ألسس -ب -اق أŸصسÒي ،أل -ذي ق -د
ت-ك-ون ك-ل-م-ة أل-فصس-ل ف-ي-ه ل-ع-نصس-ر
أŸفاجأاة كما سسبق وحدث مع فوز
لمريكي دونالد ترأمب.
ألّرئيسس أ أ

فضضيلة دفوسس

ب-الّ-ت-أاك-ي-د ال-يسش-ار ال-ف-رنسش-ي ي-ع-يشس ح-ال-ة م-ن
الضشعف والتششرذم  ⁄يششهد لها نظÒا منذ
سشنوات ،ويرجع ذلك إا ¤عدة عوامل ،منها
تراجع فكرة ““اليسشار وا’ششÎاكية““ ‘ العا⁄
أاجمع منذ ما يقارب ثÓثة عقود ،وعلى الرغم
م- -ن ب- -عضس ح- -ا’ت ال- -ن -ه -وضس ه -ن -ا وه -ن -اك

(اليونان ،إاسشبانيا ،إا ¤حد ما إايطاليا) ،ما زال
ال -يسش -ار مّÎن -ح -ا ،وي -ع -يشس ح-اج-ة م-اسش-ة إا¤
إاعادة روح التجديد ‘ مششروعه ،كي يصشبح
ق -ادرا ع -ل-ى م-واك-ب-ة ال-ت-غÒات ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي
ششهدها العا.⁄
ثم هناك أايضشا التأاث Òالسشلبي لو’ية الرئيسس
ا’ششÎاكي ““هو’ند““ ،الذي أاخفق ‘ تقدË
حصش- -ي -ل -ة ُم -ق -ن -ع -ة ع -ن و’ي -ت -ه’ ،سش -ي -م -ا ‘
القطاعات اأ’ك ÌتأاثÒا على الفرنسشي ،Úمثل
خفضس معد’ت البطالة ،وﬁاربة التطرف
واإ’ره- -اب ،وإان- -ع- -اشس ا’ق -تصش -اد ،وا◊د م -ن
م-وج-ات ال-ه-ج-رة ،وح-م-اي-ة ال-ق-درة الشش-رائ-ية
للمواطن’ ،Úسشيما الششرائح اأ’ك Ìتضشررا من
آاثار اأ’زمة اŸالية وانكماشس معد’ت اإ’نتاج.
لذلك ،تبدو الصشورة اأ’ولية Ÿا سشتكون عليه
ا’نتخابات الرئاسشية اŸقبلة ‘ فرنسشا قريبة
من ا’كتمال والوضشوح بالنسشبة للكثÒين ،فمن
ج -ه -ة ،ه -ن -اك ال -ي-م ÚاŸت-ط-رف ال-ذي دخ-ل
اŸبارزة ا’نتخابية بقوة وإاصشرار على كسشب
جولتها اأ’و ¤على اأ’قل ،وهناك إاÁانويل

ماكرون ،ا◊صشان الرابح الذي تراهن عليه
اأ’غ-ل-ب-ي-ة وت-قّ-دم-ه ك-ل ا’سش-ت-طÓ-ع-ات ل-ل-فوز
بسشباق ا’ليزي ،ثم هناك ‡ثل اليم Úالوسشط
فراسشوا فيون الذي كبحت فضشيحة الوظائف
ال-وه-م-ي-ة ح-ظ-وظ-ه ‘ ال-ف-وز ،ل-ي-ت-ذّي-ل ق-ائمة
التوقعات وا’سشتطÓعات ‡ثل اليسشار بونوا
ه - -ام - -ون ّ‡ا ي- -وح- -ي ب- -أاّن ح- -ظ- -وظ ا◊زب
ا’ششÎاك -ي ال -ذي ي -ع -يشس أاح -لك أاي -ام -ه م -ن-ذ
تأاسشيسشه قبل أاك Ìمن أاربعة عقود تكاد تكون
منعدمة إا’ّ إاذا حصشلت معجزة.

خاوي الوفاضض
حسشب ك- - -ل ال- - -ت- - -وق - -ع - -ات إاذن ،ف - -إاّن ا◊زب
ا’ششÎاكي سشوف لن يكتفي باÿروج منهزما
من الدور اأ’ول ،بل قد يحصشل على أاسشواأ
ن-ت-ي-ج-ة م-ن-ذ رئ-اسش-يات  1969ق-ب-ل أان ي-ت-وّل-ى
الرئيسس فرانسشوا ميÎان أامر إاعادة هيكلته
وضشّخ دماء جديدة فيه.
واأ’كيد أانّ هذه التوقعات ’ Œانب الصشواب
بالنظر إا ¤اÿلل الكب Òالذي ّÁيز معسشكر

اليسشار واŸواقف الشّشاذة التي يتبّناها رجاله،
Óول مّرة نرى قيادات العائلة ا’ششÎاكية
ف أ
تنف ّضس وتتخلى عن مرشّشحها وتعلن دعمها
Ÿرشّشح آاخر ،وهو ما فعله رئيسس ا◊كومة
السشابق مانويل فالسس الذي طلّق مرششح حزبه
ب -ون -وا ه -ام -ون ،وال -ت -ح -ق ب -ا◊صش -ان ال -راب -ح
إاÁانويل ماكرون رغم أانه وّقع على ““ميثاق
شش -رف““ ،ي -تضش ّ-م -ن مسش -ان -دة ال-ف-ائ-ز واŸمّ-ث-ل
الششرعي للحزب ا’ششÎاكي هامون.
سش -ل-وك ف-السس ا’ن-ت-ه-ازي ع-ل-ى م-ا ي-ظ-ه-ر،
يكون قد اأطلق رصشاصشة الّرحمة على ما
تبّقى من روابط ب Úالعائلة ا’ششÎاكية،
وقضشى على حظوظها ‘ السشباق الرئاسشي
ال -ق -ادم ،وال -ت -وق -ع -ات تشش Òاإ ¤اأن ا◊زب
ماضس اإ ¤ا’نفجار بعد ا’نتخابات.
وب -ع -ي -دا ع -ن ح -ال -ة ال -ت -خ -ب-ط ال-ت-ي ي-ع-يشش-ه-ا
اŸعسش- -ك -ر ال -يسش -اري وم -ر ّشش -ح -ه ،م -ن اŸه -م
ال-ت-أاك-ي-د ب-أاّن ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-فرنسشية اŸرتقبة
بعد أاقل من ثÓثة أاسشابيع ،قد تفرز مزيدا من
اŸفاجآات.

رؤؤسساء فرنسسا من ديغول إ ¤هو’ند

تعّددت ألنتخابات ألرئاسسية ‘
ف- -رنسس- -ا م- -ن -ذ ت -ط -ب -ي -ق دسس -ت -ور
أ÷م - - -ه - - -وري - - -ة أÿامسس - - -ة ‘ 5
أك- - - -ت - - -وب - - -ر  ،1958ونشس- - - - - - - - - -أات
أ÷مهورية ألفرنسسية أÿامسسة
ع- - -ل - -ى أن - -ق - -اضس أ÷م - -ه - -وري - -ة
أل -ف -رنسس-ي-ة أل-رأب-ع-ة مسس-ت-ب-دل-ة
أ◊ك - -وم- -ة ألŸÈان- -ي- -ة ب- -ن- -ظ- -ام
برŸا Êرئاسسي.
❊ شسارل ديغول 1970 - 1890
كان ششارل ديغول الذي قاد قوات اŸقاومة
الفرنسشية خÓل ا◊رب العاŸية الثانية ،اأول
م- -ن ت- -ب ّ-وأا م -نصشب ال -رئ -يسس ‘ ا÷م -ه -وري -ة
اÿامسشة ‘ الفÎة من جانفي  1959حتى
أافريل  ،1969تبّنى دسشتورا جديدا لفرنسشا
مؤوسّشسشا بذلك ا÷مهورية اÿامسشة .وانتُخب
رئيسشا للجمهورية بعد أان حقق فوزا سشه‘ Ó
انتخابات  1958وتو ¤ا◊كم ‘ مطلع ،1959
ث -م أا ُع -ي -د ان -ت-خ-اب-ه ب-نسش-ب-ة ‘ % 55 . ٢
ا’نتخابات الرئاسشية عام .1965
أاسّش- - -سس دي- - -غ- - -ول ح- - -زب ا’–اد م - -ن أاج - -ل
ا÷مهورية الذي سشمي سشنة  1968با’–اد
من أاجل الدفاع عن ا÷مهورية ،واسشتقال من
رئ- -اسش -ة ال -ب Ó-د ع -ام  1969ب- -ع -د أان فشش -لت
التعديÓت الدسشتورية التي اقÎحها ‘ كسشب
التأاييد الششعبي اŸطلوب ‘ ا’سشتفتاء الذي
ُن ّ
ظم ‘ تلك السشنة.
❊ آألن بوه1990 - 1909 Ò
ت -وّل-ى م-ه-ام رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة م-وؤ ّق-ت-ا ع-قب
اسش- -ت -ق -ال -ة دي -غ -ول بصش -ف -ت -ه رئ -يسش -ا Ûلسس
الششيوخ ،وخاضس انتخابات الرئاسشة عام 1969
عن حزب الوسشط الدÁقراطي ،لكنه خسشرها
‘ ا÷ول- -ة ال- -ث- -ان- -ي- -ة أام -ام م -ن -افسش -ه ج -ورج
بومبيدو.
❊ جورج بومبيدو 1974 - 1911
ششغل منصشب رئيسس الوزراء ‘ عهد ششارل
ديغول ما ب ،)1968 - 196٢( Úواخت Òرئيسشا

ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ك-م-رشش-ح ع-ن ح-زب ا’–اد من
أاج- - -ل ال- - -دف- - -اع ع- - -ن ا÷م - -ه - -وري - -ة (ا–اد
ال -دÁق -راط -ي Úم -ن أاج -ل ا÷م-ه-وري-ة ف-ي-م-ا
بعد) ،وذلك ‘ انتخابات  ،1969حيث حصشل
على  ‘ % ٤٤ . 5ا÷ولة اأ’و ،¤وعلى 58 . ٢
 ‘ %ا÷ولة الثانية ،ليبدأا حقبته الرئاسشية ‘
 19ج -وان  .1969وظ -ل رئ -يسش -ا ح -ت-ى وف-ات-ه
Ãرضس السش - -رط - -ان ‘ ع - -ام  197٤أاي ق -ب-ل
عام Úمن انتهاء و’يته.
واصشل بومبيدو خÓل فÎته الرئاسشية سشياسشة
التجديد والتطوير على الصشعيد ا’قتصشادي
والصش -ن -اع -ي ،ك -م-ا اضش-ط-ر إا ¤م-واج-ه-ة آاث-ار
اأ’زم -ة ال-ن-ف-ط-ي-ة ع-ام  .1973وف-ى سش-ي-اسش-ت-ه
اÿارج- -ي- -ة ت- -بّ- -ن- -ى السش- -ي- -اسش -ة ال -دي -غ -ول -ي -ة
ا’سش -ت -قÓ-ل-ي-ة ،م-ع إاظ-ه-ار م-رون-ة ،خصش-وصش-ا
Œاه الو’يات اŸتحدة وبريطانيا.
❊ آألن بوه1990 - 1909 Ò
تقّلد منصشب رئيسس ا÷مهورية مؤوقتا للمرة
الثانية بوصشفه رئيسشا Ûلسس الششيوخ ،و⁄
ي -خضس ه-ذه اŸرة ان-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ة ال-ت-ي
جرت عام .197٤

❊ فالÒي جيسسكار ديسستان 1926
سش -ي -اسش -ي ي -ن -ت -م -ي إا ÚÁ ¤ال -وسش -ط ،أاسشسس
ا◊زب ا÷م- -ه- -وري اŸسش- -ت- -ق- -ل ع -ام ،196٢
وحكم فرنسشا ‘ الفÎة من ماي  197٤إا¤
 1981بعد أان فاز ‘ ا’نتخابات بنسشبة 5٠ . 8
 ،%ل -ك -ن -ه ان -ه -زم أام-ام ف-رانسش-وا م-يÎان ع-ام
.1981
اّت -سش -مت فÎة ت -ول -ي-ه ال-رئ-اسش-ة Ãواق-ف أاكÌ
ليÈالية Œاه القضشايا ا’جتماعية وﬁاو’ت
–ديث ال -ب Ó-د وم -ك -تب ال -رئ -اسش -ة ،وإاط Ó-ق
مششاريع البنية التحتية ’ سشيما تلك البعيدة
اŸدى ،وم -ع ذلك ت -ده -ورت شش -ع -ب -ي -ت -ه ب -ع-د
ا’ن -ك -م -اشس ا’ق -تصش -ادي ال -ذي أاع -قب أازم-ة
الطاقة عام .1973
❊ فرأنسسوأ ميÎأن 1996 - 1916
يعت Èفرانسشوا ميÎان أاول اششÎاكي يتو¤
م -نصشب رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،وأاط -ول رؤوسش -اء
فرنسشا بقاء ‘ الكرسشي (‘ )1995 - 1981
ا÷مهورية اÿامسشة ،حيث كان أاول رئيسس
يفوز بو’يت Úرئاسشيت.Ú
وقد جاء إا ¤السشلطة عام  1981بأاغلبية . 8

 ،% 51وفاز بفÎة ثانية ‘ عام  1988بنسشبة
 % 5٤م- - -ر ّشش - -ح - -ا ع - -ن ا◊زب ا’ششÎاك - -ي
اليسشاري.
ُع ِ-رَف Ãواق -ف -ه وب-را›ه اإ’صشÓ-ح-ي-ة ال-ت-ي
سش -اه -مت ‘ –ديث ال -ب Ó-د ،وشش -ه -دت فÎة
رئ -اسش -ت -ه ال -ث -ان-ي-ة مشش-ارك-ة ف-رنسش-ا ‘ ح-رب
اÿليج جنبا إا ¤جنب مع الو’يات اŸتحدة.
❊ جاك شسÒأك 1932
سشياسشي ينتمي إا ¤حزب ا’–اد من أاجل
حركة ششعبية ،انتُخب رئيسشا للجمهورية عام
 1995خلفا لفرانسشوا ميÎان ،حيث حصشل
على  %51 . 8من أاصشوات الناخب ،Úوفاز
بفÎة رئاسشة ثانية ‘ عام  ٢٠٠٢بنسشبة . ٢
 ،%8٢بعدما هزم السشياسشي اليميني اŸتطّرف
جان ماري لوبان ‘ ا÷ولة الثانية .وحّددت
فرنسشا حينها فÎة الرئاسشة بخمسس سشنوات
‘ اسشتفتاء أاجري عام .٢٠٠٠
ارتبط ششÒاك بعÓقات مع زعماء منطقة
الششرق اأ’وسشط ،كما كان من أابرز معارضشي
الغزو اأ’مريكي للعراق عام .٢٠٠3
❊ نيكول سساركوزي 1955
ي -ن -ح -در م-ن أاصش-ول ›ري-ة ي-ه-ودي-ة ،نشش-أا ‘
باريسس ،وهو وزير داخلية سشابق ورئيسس حزب
ا’–اد من أاجل حركة ششعبية.
اسشتطاع أان يربح ا’نتخابات الفرنسشية التي
جرت ‘  6ماي  ٢٠٠7بنسشبة  % 53 . ٢من
أاصشوات الناخب Úالفرنسشي ،Úمتجاوزا بذلك
منافسشته ا’ششÎاكية سشيغول Úرويال ليصشبح
رئ -ي ًسش -ا ل -ل -ج -م -ه -وري -ة خ -ل-ف-ا ÷اك ششÒاك،
واسشتلم مهامه رسشميًا بتاريخ  16ماي .٢٠٠7
❊ فرأنسسوأ هولند 1954
انتخب رئيسشا لفرنسشا Ÿدة خمسس سشنوات
(عن ا◊زب ا’ششÎاكي) بعد فوزه ‘ الدور
الثا Êمن انتخابات الرئاسشة ‘  6ماي ٢٠1٢
على نيكو’ سشاركوزي.
وبانتخاب هو’ند ،عاد ا’ششÎاكيون اإ ¤سشدة
الّرئاسشة بعدما غابوا عنها  17عاما.
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’وروبـــي بعـــد سستينيــة التّـــأاسسيسس
ا’–ــــاد ا أ

معارك شسا ّقة للحفاظ على الوحدة والتّماسسك

’وروب- -ي ‘
ج ّ- -دد ق - -ادة دول ا’–اد ا أ
سستينية التأاسسيسسّ “ ،سسكهم ““بالوحدة
’وروب -ي -ة““ ل -لصس-م-ود ‘ وج-ه ال-زواب-ع
ا أ
ال -ت-ي ت-هّ-دد اÛم-وع-ة ب-ال-ت-ف-كك ،و⁄
ي- -ل -غ -ي ت -أاك -ي -د ال -وف -اء Ÿع -اه -دة روم -ا
( )1957ح-ال-ة ا’رت-ب-اك السس-ائ-دة م-نذ
أازيد من سسنة ،وبات الÎقب وا◊ذر
الشس -دي -د خ -ارط -ة ع -م-ل ل-ل-ت-ع-ام-ل م-ع
التحديات اŸسستعصسية.

حمزة ﬁصصول

اختارت بلدان اÛموعة األوروبية قصصرا يعود لعصصر
ال -ن -هضص -ة ‘ ال-ع-اصص-م-ة الي-ط-ال-ي-ة روم-ا ،ل-ع-ق-د قّ-م-ة
اسص -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ل –Ó-اد األوروب -ي ،األسص -ب-وع اŸاضص-ي،
وحرصصت على رمزية اŸكان الذي شصهد ميÓد الهيئة
‘ الـ  25مارسس من سصنة  ،1957لتأاكيد الثبات على
عهد ““الشصراكة السصتثنائية والتقريب ب Úالشصعوب““.
وأام -ام الّضص-رب-ات ال-ت-ي ي-ت-لّ-ق-اه-ا ال–اد م-ن ا÷ه-ات
األرب -ع ،ت -ب ّ-ن -ت ال -دول اŸؤوّث -رة إاسصÎات-ي-ج-ي-ة ““ه-ج-وم
م -ع -اكسس““ ،اسص-ت-ه-دفت م-ن ورائ-ه-ا ال-ت-ق-ز ËاŸع-ن-وي
ألعدائها وإاظهار التماسصك اŸت Úرغم الهزات القوية
التي تعرضصت لها.
وتّوج البيان اÿتامي للقّمة بالّتأاكيد على أاّن ““ال–اد
واح- -د ل ي- -ن- -فصص- -م““ ،وأان ““أاوروب- -ا ه- -ي مسص -ت -ق -ب -ل -ن -ا
اŸشصÎك““ ،وصصّرح رئيسس اŸفوضصية األوروبية جان
كلود يونكر““ :يجب أان تطلق قمة روما بداية فصصل
جديد من أاجل أاوروبا موحّدة من  27دولة““ ‘ ،إاشصارة
إا“ ¤زيق صصفحة بريطانيا التي ّقررت اŸغادرة.
و‘ م -ق -اب -ل ذلك ،ت -ف-رضس ال-ت-ح-ولت ال-ع-اŸي-ة ال-ت-ي
حدثت بشصكل متسصارع على أاعضصاء ال–اد األوروبي،
–دي -ات ح -ق-ي-ق-ة ل ت-ت-وّق-ف م-واج-ه-ات-ه-ا ع-ل-ى إارادة
ال- -ق- -ادة السص -ي -اسص -ي Úوإا‰ا ب -خ -ي -ارات الشص -ع -وب عÈ
صصناديق القÎاع ،خÓل النتخابات اŸنتظرة ‘ أاكÌ
م- -ن دول- -ة ،وك- -ذا ال -ق -درة ع -ل -ى م -واج -ه -ة ال -دع -اي -ة
اإلعÓمية التي تروج ألفكار ““ شصعبوية““ ،صصادرة عن
ال-ت-ي-ارات ال-ي-م-ي-ن-ي-ة وŒد ك-ل ال-دع-م واŸسص-ان-دة م-ن
ق-وت Úق-ط-ب-ي-ت Úه-م-ا ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة
وروسصيا ،اللتان تتقاسصمان نفسس القناعة بشصأان أاوروبا

رغم تباين أاهداف كل منهما.

ترامب ...ا◊ليف اŸث Òللغضسب؟
غادرت اŸسصتشصارة األŸانية إا‚ي ÓمÒكل أاراضصي
الوليات اŸتحدة ‘ الـ  17مارسس اŸنقضصي ““ﬁبطة
للغاية““ ،بعدما تيّقنت أاّن الرئيسس األمريكي دونالد
ترامب ل يريد التخلي عن أافكاره بشصأان أاوروبا ،بدليل
تسصلمها من يده فاتورة بقيمة  375مليار دولر كدين
◊لف الناتو على بÓدها.
وقال مصصدر حكومي أاŸا Êكشصف اŸعلومة لصصحيفة
““صصنداي تاÁز““ ،أاّن ““اÙادثات التي جمعت مÒكل
بÎامب مثÒة للغضصب وأانه أاراد من خÓل الفاتورة
إاضصعاف الطرف اآلخر““.
ولشصك أاّن ترامب الذي جهر بدعمه ÿروج بريطانيا
من ال–اد األوروبي وتوقعه ◊اق دول أاخرى بها⁄ ،
يكن يقصصد من وراء طلبه إاضصعاف برل ،Úوإا‰ا توجيه
ضصربة معنوية قوية للمجموعة األوروبية من خÓل
أاŸانيا التي تعت Èحجر الزاوية.
وفيما بدى للبعضس أان ترامب الرئيسس ﬂتلف عن
ت- -رامب اŸرّشص- -ح ،ب- -ع- -د ت- -خ- -ل- -ي- -ه ع- -ن اÿط- -اب- -ات
السصتفزازية وتهنئته ‘ آاخر مقابلة صصحفية مطلع
األسصبوع ا÷اري مع ““الفاينانشصل تاÁز““Ÿ ،ا أاسصماه
““ب -ن-ج-اح ال-ك-ت-ل-ة األوروب-ي-ة ‘ ّ ⁄شص-م-ل-ه-ا ب-ع-د خ-روج
بريطانيا““ ⁄ ،يصصدر منه ما يثبت تراجعه عن أافكاره،
فمنذ اعتÓئه ا◊كم بشصكل رسصمي رفضس ا◊ديث عن
أاّية حسصنة لسصتمرار  27دولة أاوروبية –ت سصقف
الوحدة.
وم - -ا إاصص - -راره ع - -ل - -ى دف - -ع دول ال–اد األوروب- -ي
تعويضصات مالية للناتو مقابل حماية أامن أاوروبا ،إال
دليل على رفضصه اإلبقاء على ا◊لف التقليدي بÚ
بÓده والدول األوروبية ›تمعة ،ف Óيريد السصتمرار
‘ خوضس حروب بالنيابة عنها على حسصاب اÿزينة
األمريكية ،إا ¤جانب رغبته ‘ دفن الفكر الليÈا‹
ا◊ر واختÓط ا◊ضصارات والتعامل مع كل دولة كاملة
السصيادة.
ويعود سصبب اختÓف الرئيسس األمريكي مع الدول
األوروبية ككتلة ،إا ¤رؤويته اÿاصصة ألمريكا ونظرته
النعزالية Ÿسصتقبلها بعدد ﬁدود من اŸهاجرين

و

جهة نظر

والÓجئ ،Úول يريد تلقي توبيخات ودروسس أاخÓقية
تصصدر عن أاوروبا بشصأان النفتاح والتعايشس اŸشصÎك
والتضصامن و“ازج الثقافات.
وسصبق له أان انتقد سصياسصية أاوروبا Œاه الÓجئ،Ú
مسصتهدفا على وجه اÿصصوصس اŸسصتشصارة األŸانية
أا‚ي Ó-مÒك Ó-ق-ائ““ :Ó-إاّن-ه-ا سص-ي-اسص-ي-ة رائ-ع-ة ول-ك-نها
ارتكبت خطأا فادحا بسصماح لدخول ذلك العدد الهائل
من اŸهاجرين““.
وقبل صصدور النتائج الصصادمة لÓنتخابات األمريكية،
كان قادة ال–اد األوروبي يهونون من تنامي قوة
أاحزاب اليم ÚاŸتطرف داخل اÛموعة ،ويراهنون
على وعي الناخبŸ Úواجهة ما يسصمونه ““اÿطاب
السصخيف واŸتطرف““ ألمثال العنصصر الهولندي خÒت
فليدرز.
ليجدوا أانّ مثيل لوبان وفليدرز ،بلغ كرسصي ا◊كم ‘
أاع -ت -ى دول-ة ‘ ال-ع-ا ،⁄وأان ق-وة م-ن-اضص-ل-ي الشص-ع-ب-وي-ة
والتطرف والعنصصرية باتت حقيقة يجب التعامل معها
بحذر وعلى جبهات ﬂتلفة.

روسسيا  ...اŸسستفيد اأ’كÈ
الرئيسس الروسصي فÓدم Òبوت ،ÚوخÓل لقاء إاعÓمي
أاول أامسس ،رّد على سصؤوال حول العقوبات الغربية على
بÓده قائ““ :Óأانا أانطلق من أاّن تلك العقوبات لن تدوم
إا ¤األبد ،وإاذا أاصصبحت أابدية ،فإاّن قيودنا سصتكون إا¤
األبد على تلك السصلع التي نسصتطيع إانتاجها بأانفسصنا
إا ¤أاسصواقنا““.
وم- -ا ه- -و م- -ع- -ل- -وم ،أاّن اÓÿف ب Úروسص- -ي -ا وال–اد
األوروب -ي وأام -ري -ك -ا ل ي -ع -ود إا ¤اŸل -ف السص-وري ،أاو
تبادل اŸنتجات الفÓحية أاو النفطية ،وإا‰ا لصصراع
ال -ن -ف -وذ والسص -ي-ط-رة ع-ل-ى خ-ط ال-ت-م-اسس اŸت-م-ث-ل ‘
أاوكرانيا التي كانت أارضس معركة سصاخنة حسصمها بوتÚ
بالضصربة القاضصية عندما أاعاد شصبه جزيرة القرم إا¤
جناح بÓده سصنة .2014
ويكشصف تاريخ اÓÿفات الطويلة ب Úروسصيا وال–اد
األوروبي وأامريكا ،اÈŸرات التي Œعل من الرئيسس
فÓدم Òبوت ‘““ Úقمة الرتياح من تفكك الكتلة
األوروب -ي -ة وانشص -ط -اره -ا إا ¤أاج -زاء ›ّزأاة““ .ف -ه -و ل
ينسصى Œاهل أاوروبا ورموز الفكر الليÈا‹ ◊روب

األقليات التي نشصبت داخل روسصيا ،وسصعادتها الغامرة
بتهاوي ال–اد السصوفياتي أاواخر الثمانينات.
ومن مصصلحة روسصيا مواجهة كل دولة أاوروبية على
حدى بدل التعامل مع ›موعة كاملة تتقاسصم التجارة
والقتصصاد و–رك األشصخاصس ،لذلك  ⁄تبخل البنوك
ال- -روسص -ي -ة ع -ل -ى دع -م م -رشص -ح -ة ال -ي -م Úال -ف -رنسص -ي
اŸتطرف مارين لوبان ماليا ،وتعاطف مع فوز ترامب
النعزا‹ على حسصاب هيÓري كلينتون التي كانت
–ضصر ÿطة تنافسصية شصرسصة مع بÓده.

سصريع عندما تصصّدى لقرار دونالد ترامب حول منع
اسصتقبال اŸهاجرين من  7دول إاسصÓمية اسصتثنى منها
العراق فيما بعد ،مسصتندة إا ¤قوة الدسصتور التي ل
تعÎف بالفرقات ب Úالبشصر مهما كانت.
ول فرق ب Úترامب الذي قال مدير حملته النتخابية
““أامريكا للبيضس““ ،وب Úمارين لوبان التي تنادي يوميا
بطرد اŸسصلم Úوخروج بÓدها فرنسصا من ال–اد
األوروب- -ي لسص- -ت- -ع- -ادة اسص- -ت- -ق Ó-ل -ي -ت -ه -ا السص -ي -اسص -ي -ة
واÛتمعية.

صسراع القيم والّتع ّصسب

اأ’من وا’قتصساد ...سسÓحا اŸواجهة؟

ارت - -ف- -عت مشص- -اك- -ل ال–اد األوروب- -ي م- -ع األح- -زاب
اليمينية اŸتطرفة بداخله واŸدعومة من قبل أامريكا
وروسصيا ،مع ارتفاع أاعداد الÓجئ Úالفارين من نÒان
ا◊رب البشصعة ‘ سصوريا والعراق والرافضص◊ Úياة
البؤوسس بإافريقيا جنوب الصصحراء منذ النصصف الثاÊ
لسصنة  ،2014حيث وجد قادة ال–اد األروبي أانفسصهم
ب Úمطرقة القيم اإلنسصانية القائمة على التضصامن
وال -تسص -ام -ح والن -دم -اج وال -ت -ع -ايشس ب ÚاÛت -م-ع-ات
وا◊ضصارات التي ظلّت ترفعها كشصعارات لعدة عقودة،
وسصندان ا÷ماعات الداخلية اŸنغلقة على نفسصها
Óخر.
الرافضصة ل آ
كما انتهى األمر بزعماء البلدان األوروبية أامام ورطة
أاخÓقية ناŒة عن تداخÓتهم السصافرة ‘ شصؤوون
الدول التي تنهشصها األزمة وعجزهم عن اŸسصاهمة ‘
حلها ،يقابلها غول الهجمات اإلرهابية الذي غذى
ﬂاوف اليم ÚاŸتطرف.
وب -ات اŸواج -ه -ة م-ف-ت-وح-ة ب Úال-ت-مسصك ب-الشص-ع-ارات
ال-ع-اŸي-ة ال-ت-ي رف-عت م-ن-ذ ا◊رب ال-ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ي-ة،
وسص -ي -ادة ال -دول وخصص -ائصص -ه -ا اÛت-م-ع-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة
(اŸسصيحية) للتعامل مع ما يراه العقÓء إارهابا ل دين
له ،وب Úمن ينعته اŸتع ّصصبون““ اÿطر القادم من بÓد
اŸسصلم.““Ú
وقد عبّر الرئيسس األمريكي السصابق باراك أاوباما عن
تخوفه من بلوغ ترامب كرسصي البيت األبيضس ،بتوجيه
رسصائل متكررة إا ¤الشصعب األمريكي مفادها ““علينا
أان نتصصّدى لكل من يهدد قيم أامريكا بالزوال““.
ويبدو أاّن القضصاء األمريكي اسصتوعب الرسصالة بشصكل

 ⁄يجد قادة ال–اد األوروبي من الرد على خطابات
ال -ت -خ-وي-ف وال-ك-راه-ي-ة ،سص-وى ع-ل-ى ال-ت-مسصك ب-ال-ق-ي-م
والتأاكيد على ““أاهمية التÓحم ‘ مرحلة تتسصم بتنامي
الظاهرة اإلرهابية““.
وع -كسس ال -ق -راءات ال -ت-ي ي-ق-دم-ه-ا ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف
Ÿواج -ه -ة ال -ذئ -اب اŸن -ف -ردة ال -ت -ي ت -ق-وم ب-ع-م-ل-ي-ات
انتحارية ،اعت Èوزراء دول اÛموعة األوروبية أان
تفّكك كتلتهم سصيضصعف إاسصÎاتيجية مكافحة اإلرهاب
بسص -بب صص -ع -وب -ة ت -ب -ادل اŸع -ل -وم-ات وت-نسص-ي-ق ج-ه-ود
األج-ه-زة األم-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ح-ال-ي-ا ق-اع-دة بيانات
مشصÎكة تقريبا.
و‘ الوقت الذي يسصوق اŸتع ّصصبون للحد من حرية
األشصخاصس ،تعتقد البلدان األوروبية أان التنقل السصلسس
ضصمان ÓŸحقة اŸتورط ‘ Úاألعمال اإلجرامية
واإلرهابية ويزيل اإلجراءات اŸعقدة ‘ حالة فرضس
تأاشصÒة خاصصة بكل دولة.
وت- -رى ‘ “اسص- -ك- -ه- -ا دع- -ام -ة لن -ت -ع -اشس الق -تصص -اد
وم -واج-ه-ة األزم-ات اŸال-ي-ة اŸسص-ت-عصص-ي-ة ،إا ¤ج-انب
التصصدي لشصبح البطالة وتوف Òامتيازات Œارية كبÒة
للمواطن ،Úهذه المتيازات جعلت عدد واسصعا من
اإل‚ليز يخرجون للتظاهر ضصد انسصحاب بÓدهم من
ال–اد األوروبي شصهر جوان اŸاضصي.
لقد ‚حت دول ال–اد األوروبي ‘ الذكرى السصتÚ
أان ّŒدد ثباتها على الوحدة ،غ ÒاŸواعيد النتخابية
اŸقررة ‘ فرنسصا وأاŸانيا وبعضس الدول األخرى،
وان-ع-ك-اسص-ات سص-ي-اسص-ات ب-وت Úوت-رامب ي-ج-ع-ل-ه-ا أام-ام
مسصلك شصائك يعّج باıاطر.

سسلطـ ـ ـ ـات ا’حتـ ـ ـ ـ ـÓل تنكـ ـ ـ ـ ـث العهـ ـ ـ ـ ـد مـ ـ ـ ـ ـع وفـ ـ ـ ـ ـ ـاء اأ’حـ ـ ـ ـ ـ ـرار

ب -اغ -ت -ي -ال الّشس -ه -ي -د م -ازن ف -ق -ه -ا ي -ك -ون ال-ك-ي-ان
الصس-ه-ي-و Êق-د أاع-ل-ن رسس-م-يً-ا ح-رب-ه ضس-د ﬁرري
’ح -رار ،وكشس -ف ع -ن ح -ق -ي -ق -ة
صس- -ف- -ق -ة وف -اء ا أ
ّ ﬂ
ططاته وسسوء نواياه ،وما عزم على القيام به
ضس -ده -م ول -و ب -ع -د حٍ ،Úوأازاح السس -ت-ار ع-ن أاشس-د
’سس -رى
فصس -ول -ه ن -ك -ث ً-ا وصس -ف -ح -ات -ه سس -وادًا إازاء ا أ
اÙرري- -ن ،وأاع- -ل- -ن ب -ع -د ج -رÁت -ه ‘ غ -زة ضس -د
الفقها ،عزمه على مÓحقة آاخرين من إاخوانه،
’سسرى ،وأانه ماضسٍ ضسدهم
وتصسفية سسواه من ا أ
إا ¤ما هو أابعد من ا’عتقال وأاخطر من النفي
’ب - -ع- -اد ،وق- -د كشس- -ف ع- -ن أاسس- -م- -ائ- -ه- -م ونشس- -ر
وا إ
صسورهم ،واسستعد ÿوضس معركته معهم– ‘ ،دٍ
ج-ديٍ-د ل-ل-م-ق-اوم-ة ال-ف-لسس-ط-ينيٍة ‘ غزة ،وحر ٍب
مفتوحةٍ مع الشسعب الفلسسطيني كله ،فيما يعتقد
أانه بهذه الوسسيلة أاقوى ،وبهذا السسÓح أامضسى،
’منية أاك Ìقدرةً على الوصسول إا¤
وبذراعه ا أ
’هداف.
كل ا أ

بقلم :د .مصصطفى يوسصف اللداوي
باحث وكاتب فلسصطيني
فهو يحقد على ّﬁرري وفاء األحرار وينوي النتقام منهم ،ويحمل
على اŸقاومة ويريد الثأار منها بهم ،ويريد أان يتنصصل عمليًا من
الصصفقة التي أاج Èعلى إابرامها ،وأارغم على التوقيع عليها ،وانصصاع
صصاغراً إا ¤شصروطها ،وأاذعن ذلي ً
 Óإا ¤بنودها ،وقبل بهواٍن ما أاملته
عليه اŸقاومة ،وفيها تراجع عن التزامه القد Ëبعدم اÿضصوع
لشصروط اŸقاومة ،وإاصصراره على –رير جنوده بالقوة العسصكرية ،أاو
بالقدرات األمنية والسصتخبارات اŸعلوماتية.
ولكنه تراجع عن عنجهياته عندما فشصل بعد خمسس سصنواٍت مرٍة

ع- -ج- -اٍف م- -ن ال -ت -ج -ارب
واÙاولت ،واŸسص -اع-ي
وال- -وسص- -اط -ات ،وا÷ه -ود
وا◊روب ،والع -ت -ق -الت
واŸداه- -م- -ات ،وه -ا ه -و
ال -ي -وم ي -فشص-ل م-ن ج-دي-د
وينتكسس مرةً أاخرى ،بعد
أان وقع ‘ ذات األزمة،
وسص- -ق- -ط ج- -ن -وده أاسص -رى
بأايدي اŸقاومة ‘ غزة،
وبات مرغمًا على توقيعٍ
ج -ديٍ-د وال-ت-زاٍم آاخ-ر ،ق-د
ي -ك-ون أاشص-د إايÓ-مً-ا وأاكÌ
وجعًا.
من الواضصح أانّ الحتÓل
اإلسصرائيلي ينوي اسصتهداف جميع ﬁرري صصفقة وفاء األحرار،
ولن يسصتثني منهم أاحداً ‘ غزة أاو الضصفة الغربية ،فهم ليسصوا
كغÒهم من باقي األسصرى اÙررين الذين سصبقوهم بسصنواٍت،
وقد يفرق العدو بينهم رغم أانهم عندنا سصواء ،فهو حاقٌد عليهم
كارهٌ لهم ،ويشصعر بأاّنهم كانوا ثمن إاهانته ومقابل خضصوعه ،وسصبب
إاذعانه ‘ ،الوقت الذي نفذوا فيه ضصده قدًÁا عشصرات العمليات
العسصكرية التي قتلت Ãجموعها مئات ا÷نود واŸسصتوطن،Ú
وك -انت السص -بب ‘ إاصص-دار أاح-ك-اٍم عسص-ك-ري-ة بسص-ج-ن-ه-م ل-عشص-رات
اŸؤوبدات ،ولكن بقاءهم ‘ األسصر  ⁄يدم ،وعقابهم كما يريد
العدو  ⁄يتم ،والتشصفي بهم  ⁄يكتمل ،وزاد ‘ حقد الحتÓل
ع-ل-ي-ه-م أان-ه-م خ-رج-وا م-ن سص-ج-ون-ه-م م-ف-ع-م Úب-األمل ،ومنتشصÚ
ب -ال-ق-وة ،وم-دف-وع Úب-ال-ع-زÁة ،وم-ؤوم-ن Úب-ال-واجب ،وع-ادوا إا¤
‡ارسصة اŸقاومة من جديدٍ ،ولكن بتجربةٍ أاعمٍق وتصصميمٍ أاك،ٍÈ
ويق ٍ
 Úبالنصصر أاك ،Ìفضص ًÓعن –ولهم جميعاً إا ¤رموزٍ وقادٍة،

ومسصؤوول ‘ Úالصصف األول ،وأاصصحاب قراٍر ‘ السصياسصة واألمن
والعسصكر.
العدو اإلسصرائيلي يريد صصراحًة قتل جميع األسصرى اÙررين أاو
إابعادهم عن أارضس الوطن فلسصط ،Úولكنه يجد ‡انعة كبÒة من
اŸقاومة الفلسصطينية التي –تفظ باألسصرى اإلسصرائيلي Úورفات
ا÷نود ،إاذ ترفضس العرضس اإلسصرائيلي باإلفراج عن اÙررين
الذين أاعادت اعتقالهم ،شصرط إابعادهم إا ¤قطاع غزة أاو تركيا
وقطر ،وهو ذات الشصرط الذي رفضصته اŸقاومة الفلسصطينية
عندما كانت تفاوضس العدو ع Èالوسصطاء قبل العام  ،2011ولهذا
فهي لن تقبل Ãا رفضصته سصابقًا ،ولن تعطي العدو نصصراً كان قد
خسصره من قبل.
عشص -رات األسص -رى اÙرري -ن ال -ذي -ن ق -امت سص-ل-ط-ات الح-تÓ-ل
اإلسصرائيلي بإاعادة اعتقالهم وﬁاكمتهمﬂ ‘ ،الفةٍ صصريحةٍ
ي من
وواضصحٍة لبنود الصصفقة ،التي “نعهم من إاعادة اعتقالِ أا ٍ
اÙرري-ن ب-ن-اًء ع-ل-ى الت-ه-ام-ات ال-ت-ي ك-ان-وا م-ع-ت-ق-لÃ Úوجبها
سصابقاً .وقد ضصمنت مصصر التفاق ورعته ،وأاشصرفت على تنفيذه
وسصهرت على “ام اللتزام به ،لكن العدو نكصس على عقبيه،
ونكث التفاق وأاعاد اعتقال العديد من األسصرى اÙررين،
وأاعاد إاليهم األحكام السصابقة ،ومنها أاحكامٌ باŸؤوّبد وعشصرات
السص-ن-وات ،ع-ل-م-اً أاّن-ه ي-ع-ت-ق-ل-ه-م دون ت-هٍ-م ج-دي-دٍة ،وإا‰ا م-ن-اكفة
وعناد ،ورغبة ‘ الثّأار والنتقام ،وﬁاولة جديدة منه لل ّضصغط
على اŸقاومة وإاجبارها على التخلي عن شصروطها ،والقبول
ب-ال-ع-روضس اإلسص-رائ-ي-ل-ي-ة إلع-ادة ا÷ن-ود األسص-رى ورف-ات ا÷ن-ود
القتلى.
فقد أاعادت سصلطات الحتÓل اإلسصرائيلي اعتقال نائل الÈغوثي
إا ¤ج- -انب أاك Ìم- -ن سص- -تﬁ Úرراً آاخ- -ر ،وه- -و أاق- -دم م- -ع -ت -ق ٍ-ل
فلسصطيني ،وكان قد قضصى حتى يوم اإلفراج عنه ثÓثة وثÓثÚ
سصنًة ‘ األسصر ،األمر الذي جعل منه واحداً من أاقدم اŸعتقلÚ
ال- -ف- -لسص- -ط- -ي- -ن- -ي ،ÚوأاكÌه- -م ﬁك -وم -ي ً-ة وإاق -ام ً-ة ‘ السص -ج -ون

اإلسصرائيلية ،و ⁄تكتفِ سصلطات الحتÓل باعتقاله ،بل أاعادت
اÙاك -م ال -عسص -ك-ري-ة األح-ك-ام الصص-ادرة ب-ح-ق-ه ،وب-ح-ق عشص-رات
األسصرى اآلخرين الذين أاعادت اعتقالهم ،وكأاّنها بهذا تنتقم
منهم وتثأار ،وتضصغط على اŸقاومة وتسصخر ،وتهدم ما صصنعوا
وتدمر ما أا‚زوا ،وتعيدهم إا ¤نقطة الصصفر ليشصعروا باإلحباط
والفشصل ،والعجز والعدم.
األمر ليسس غريباً على العدو ول مسصتنكراً منه ،ول شصاذاً ‘ طبعه
أاو اسصتثناءً ‘ سصياسصته ،ول جديداً عليه أاو طارئاً فيه ،إا‰ا هو
أامٌر طبيعي واعتيادي ،نشصأا عليه ومضصى فيه ،فهذه هي ا÷بلة
اليهودية اŸنحرفة ،والطبيعة اإلسصرائيلية اÿبيثة ،فهم قومٌ قد
جبلوا على الغدر واÿيانة ،والكذب ‘ الرواية ،وهم قومٌ ل
ُ
يعرفون الوفاء ول يلتزمون بالعهود ،ول يحفظون الوعود ،بل
ينكثون بكل وعد ،وينكصصون على كل عقب ،وينقلبون على كل
عهد ،ول يوجد ‘ العا ⁄من يضصمنهم أاو يكفلهم ،أاو يصصدقهم
ف أان
ويركن إاليهم ،أاو يثق فيهم ويطمئن إاليهم ،ول يسصتطيع طر ٌ
يضصع نفسصه رهناً للتزامهم ،أاو كفي ًÓلوعودهم ،والتاريخ خÒ
شصاهٍد عليهم ،إاذ  ⁄يفوا يوماً بعهد ،و ⁄يصصدقوا يوماً بوعد،
والقرآان الكر Ëقد شصهد على سصوء فعالهم ،وُخْلف عهودهم،
ونكول أاجيالهم.
لهذا يجب أان تبقى عيوننا مفتوحة ،وعقولنا واعية ،وقلوبنا
يقظة ،وحذرنا قائم ،وأامننا دائمٌ ،واسصتعدادنا تام ،وجاهزيتنا
حاضصرة ،ف Óنؤوخذ من العدو مرةً ثانية على ح Úغرة ،فهذا
العدو ل يؤومن جانبه ،ول نسصلم من بوائقه ،ول يتوّقف عن
جرائمه ،وإان كان قد ‚ح ‘ اسصتهداف الفقهاء ،ف Óنسصمح له أان
ينجح مع غÒه ،ويحقق ما تصصبو إاليه نفسصه ،ويهفو إاليه قلبه،
وعليه يجب علينا أان نكون جمعًا واحداً يخيفه ،وصصوتًا موحداً
يرهبه ،وإارادةً قويًة تصصده ،وأان نبذل جهودنا لنفشصله ،وأان نعمل
بجدٍ لنحبطه ،وأان نفكك خÓياه لنضصعفه ،وأان نعتقل عمÓءه
ونقطع أايديه لنعجزه ،ونفقأا عيون عمÓئه فنعميه.

األربعاء  0٥أافريل  2017م
الموافق لـ  08رجب  1438هـ

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

ثقافة
ÓحÓم
صسانعا ل أ

العدد

17303

15

ق ـ ـ ـراءة ‘ دي ـ ـوان «وسسـ ـط بعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد» للشسأعـ ـ ـر أاحم ـد العسسم
بقلم :ناصسر ناظم ألقريشسي

ع ّ-رف م -الرم -ي -ه الشس -ع -ر ب -ك -ون-ه «ال-ت-ع-ب Òع-ن
اŸع -ن -ى السس ّ-ري ÷وانب ال -وج -ود ب -واسس -ط -ة ال -ل -غ-ة
لنسسانية اŸعادة إا ¤إايقاعها ا÷وهري».
ا إ
ونحن دائما نبحث عن قصسيدة ل حدود لها ول
اŒاهات تتÈعم وتزهر ‘ أاعماق الروح القصسية،
تعّبر عن هذا اŸعنى وهذا ما ‚ده لدى الشساعر
أاحمد العسسم و‘ ديوانه (وسسط بعيد).
فالشسعر عند العسسم ،هو التعب Òالذي يحاكي ا◊ياة من
أاوله إا ¤اŸعنى ‘ أاقصساه التأاملي .فأاول الشسعر “رد ومن
بعده تتسسع اŸعا ،Êوأاول الشسعر رغبة دائمة لÓمتÓء ومن
بعدها تتسسع الرؤويا وتتمرد على ضسيق العبارة؛ فالشسعر
يكتب من أاقاصسي ا◊لم ،الذي يقيسس اŸسسافة فيه بÚ
ا◊ياة والقصسيدة ،وهو يقاسس بالتأاويل.
رÃا ‘ ذلك الوسسط البعيد وهو (يتأامل قمر الليل
يجلسس على التل البعيد) -صس ‘ - 33انتظار الذي يأاتي
ول يأاتي والذي قد يغيب ‘ حضسوره وقد يكون حاضسرا ‘
غيابه ،يصسنع لنا الشساعر من أاشسيائه اليومية أاحÓما يحاول
أان يأاسسر اŸعنى ع Èسسربها الذاهب نحو الزوال ،تلك
األشسياء البسسيطة والواضسحة والقريبة واŸنسسية ‘ أاحيانا
ك-ثÒة واŸسس-ت-ب-ع-دة ،واŸن-ت-ق-ل-ة خ-ل-ف الصس-مت .وتوجيهها
نحو صسياغة اليقاع الشسعري للمفردة وهذا يدل على نزوع
الشساعر للحداثة (Ãعناها األمثل أانا هنا واآلن ،أاي حداثة
ال -زم -ان واŸك -ان) ،ه -ائ -م -ا ‘ ◊ظ-ت-ه الشس-ع-ري-ة م-ن-تشس-ي-ا
ب -اك -تشس -اف األسس -رار ،ح -يث ت -دخ -ر ال -رؤوي -ة وي -ب -دأا ح-واره
الشس - -ع - -ري ب Úال - -روح واألح Ó- -م ،وب Úالسس - -م- -و وال–اد
باŸطلق ،كمن Áسسك باŸوجات ب Úضسفتي الشسعر‘ ،
ماورائية اللغة ع Èاإليقاع الشسعري‚ ،د أان ا◊لم يؤوكد
وجوده ،فلقد تشسكل كليا باللغة ع Èالقصسيدة التي أاصسبحت
ك -األن -ه -ر ل -ه -ا ل -غ -ة أاخ-رى غ ÒاŸوج-ات والضس-ف-اف ال-ت-ي
–تويها ،لغة تع Èعن ذاتها تنسساب ع Èمطلق تكوينها
الذي يحمل سسر ا◊ياة‡ ،ا يجعل تكوين النصس يتشسكل ول
يكتمل ،مبني على هاجسس اإليحاء والتأاويل الذي ينتهي ول
ي-ن-ت-ه-ي ب-ت-ن-وع دللت-ه ،ح-يث أاف-ق ال-ك-ت-اب-ة الشس-ع-رية يتسسع
وينفتح على التشسكيل فيقول بقصسيدة (اŸاء):
«اخطف قدمك سسريعا
من اŸسسافة
أايها البعيد البعيد
لحسساسض بجسسدك
عن ا إ
ما فيك جميل
يشسبه لون الÈتقال
ونيابة عنك سسأاتصسدى
للذي يحاول أان يشسبهك.
...
ا◊ب ماء
لن أادفعه للريح التائهة
...
تعال اخطف
لبيضض اŸنزوي
الطائر ا أ
امنحه فضساء قلبك
هذا التشسكيلي
ينحت ‘ الغيمة».45 - 44 .
لذا ‘ أاحياناً كثÒة ،سسنشسعر بأان ما يدونه الشساعر نحن
الذين دوناه ،فإان تشسكيل اŸعنى على شسكل صسور هي
أاح Ó-م -ن -ا ال-ت-ي –ررن-ا م-ن ف-ي-زي-اء ا÷سس-د ،وه-ي أاحÓ-م
صسوفية ،فنجد أان (األحÓم أاك Èمن العرضس اıتصسر) 12

«ل تتحمسض كثÒا
رÃا “ر حافلة نقل الركاب
دون أان ينتبه لك السسائق
أاو أاي من الركاب ينبهه
أاو يغلق الباب رجل سسمÚ
ينهي حماسسك
ويفلت منك اŸوعد
أاغبطك على هذا ا◊ماسض
لكنني ل أاحب الفراغ».صض8
سس -ت -ت -ه-دل وأانت تسس-ت-م-ع ا ¤إاي-ق-اع-ات ال-قصس-ي-دة وه-ي
“نحك سسÓفه األحÓم ،وروحها اÿفي وهي –اول أان
“نحك أاجوبة جمالية عن أاسسئلة ميتافيزيقية ،بدفقات من
شسجن طويٍل كعزف الناي أاو مرور األصسابع وهي “سسد
اŸوجات وهذا ما سسنجده ‘ قصسيدة «‘ التابوت مع
النصس»:
وأان(ا÷دران ل تتحدث بصسوت عال ،لكن تتسسع حدقة
الع Úلذلك).
ÓحÓ-م م-واع-يِ-ده-ا ع-ل-ى خ-زائ-ن اÿي-ال اŸوصس-دة،
ول -أ
يعزفها قوسس الكمان على أاوتاره ،على عجالة الوقت فهي
مزن ترخي أاغصسانها على ا◊واسس ،يبذل فيها الشساعر
مهجته فيقول ‘ قصسيدة اŸسستطيل:
لحÓم
«اŸكان يفيضض با أ
سسرير النوم
صسور أاصسدقائي
تتزاحم بالذكريات القدÁة
نسسخة من دف ÎقدË
لفكار التي يختزلها عقلي
كل ا أ
حركة تسستمر من أاجل
كتابة نصض زاحف» .صض15
فيرتدي أاحÓمه كلمات ويجعل منها مرآاة ذاته ،فهو ل
يشسرط علينا افÎاضساته أاو يوهمنا بها ،لكنه Áنحنا هذا
الشسعور الهائل بأان ا◊لم كا◊ب قريب جدا ،وÁكن أان
يتحقق وتÓمسسه حواسسنا .لنتأامل قدرة الشساعر اÓÿقة
وما Áتلكه من حسس مرهف وخيال إابداعي ووعي متيقظ
وهو يحول إاحسساسسه إا ¤كلمات مرئية كاألŸاسس عندما
يكون نقيا
فيلم أابيضض وأاسسود
«–تفل بحياة مرتفعة النجوم
لسسرة ‘ العرضض
رغيدة ا أ
ارم بعتبك للبحر
يلتقطه بعضض السسيارة
صسورة خجلك منكسسرة
‘ اŸاء»33 .
يحاول دوما أان يرى ا◊ياة بأاكملها من خÓل أاشسياء
صس -غÒة ك -أاح Ó-م ع -اب -رة م-ن-تشس-ي-ا Ãوروث-ه وب-ي-ئ-ت-ه ،ح-يث
ت-ت-جسس-د ال-ل-ح-ظ-ة الشس-ع-ري-ة ل-دى الشس-اع-ر ‘ ق-درت-ه ع-لى
اسستلهام هذه البيئة ورصسد حركة األشسياء واŸوجودات من
حوله ،وŒاوزه للتمثيل الوصسفي للغة ،فلغته لغة تكوينه
خÓقة دائمة التجدد ومتماثلة “اماً مع وهج ا◊ياة ،فهي
كما يقول الفنان اإليطا‹ رافائيل« :ل تصسور األشسياء كما
ه -ي ،ب -ل ك -م -ا ي-جب أان ت-ك-ون» .ف-ال-دهشس-ة م-ع-ق-ودة ع-ل-ى
نواصسيها والكلمات فيها أاشسرعة لسسفر بعيد ،فهي ﬂلصسة
لروح الشسعر وŸا تعنيه وما –مله من أافكار وتشسكله من
صسور فيقول ‘ قصسيدة «حماسس رجل ينتظر ا◊افلة»:

«الطموح لدي ›روح
‘ كتابة نصض طويل
“ر عاصسفة رمل –ت أاضسلعي
اŸسسافات ‘ عقلي
بتضساريسض ﬂتلفة

أاف-ك-ر ب-ق-دم-ي واكتما‹ ◊ظة
انتهاء
الكتابة»34 .
«إانها ا◊ياة
تنزل آاخر الوقت
بعين ÚمفتوحÚ
وترى أافكاري الغريبة التي تفقد ثقتها
“د يدها وتقطف من الفراغ
أاشسياء ضسخمة»35 .
أاعتقد أان انحياز الشساعر دائما للذين فقدوا األمل وكل

رغبة ‘ البقاء هو الوحيد الذي يعطي الشساعر مÈرا ألن
ي -ك -تب م -ن ج -دي-دا وي-ج-ع-ل ال-قصس-ي-دة ت-ب-دأا ح-يث ت-ن-ت-ه-ي
أاحÓمهم فيقول ‘ قصسيدة «خزانة»:
«أايها الوحيد
ليسض عليك إال الجتهاد
كل سسعي تشسكر عليه
كل ﬁاولة جيدة
حتى لو فشسلت» .صض22
نحن نتوقع دائما أان ما يكتبه الشساعر يصسدر عن نفسس
ما يفكر به الرسسام التشسكيلي فاإلثنان يشسكÓن ا◊ياة
بطريقة واحدة منذ البدايةÃ ،ا يعني ذلك من تعويضس
Óشسياء وللذات ،فهو بوجود اللون يختزل
للوجود ا◊قيقي ل أ
ذاته إا ¤العدم ،ليتجلى ‘ القصسيدة من أاجل –ريك ل
ن-ه-ائ-ي ل-ل-م-ع-ن-ى ،ب-واسس-ط-ة ل-غ-ة ت-ع-بÒية تؤوثر على وجدان
اŸتلقي تنبضس با◊ياة ،ومن جهة أاخرى ،يجعل الكلمات
تغمر اŸتلقي كاŸياه فهو ذاهب نحو اللون األزرق.
فبإامكان اللون أان يحقق القوة التعبÒية إاذا كان تدّرجه
منتظما ومتناسسقا ومتماث Óمع إاحسساسس الشساعر ،فاللون
األزرق هو كÓم الصسمت الذي يع Èعن ذاته ،فيقول ‘
قصسيدة «األزرق»:
لزرق
«فراغ ا أ
لزرق
خلف الزجاج ا أ
لزرق
قرب اŸاء ا أ
داخل العمارة الزرقاء
أاعمل
ما تÎكه الرطوبة من عرق
على الزجاج يحجب رؤوية البحر
والتفاصسيل الصسغÒة
ب Úأاشسجار الشسارع» .صض31
الشس -ع -ر ه -ن -ا ك -مسس -اء م -ل-يء ب-ال-دهشس-ة
يحمل كمية من اŸعا Êاإلنسسانية ويعÈ
Óشسياء.
عن العÓقات الصسامته ل أ
‚د أان قصسائد هذه اÛموعة الشسعرية
ح -ريصس -ة ع -ل -ى ال -ت-ع-ب Òع-ن ا◊ي-اة وك-أان-ه-ا
اسستعادة أازلية لفكرة أان القصسيدة هي حياة
أاخرى نسسعى إاليها دائما ،فيقول ‘ قصسيدة
«ط Úا÷السس:»Ú
«أاعرفهم من رائحة ثيابهم
طبقا للمواصسفات القدÁة
أاعرفهم
جالسس Úكالغرباء
ل متسسخ ،Úول مشساكسسÚ
ل أاصسحاب مشساكل
ول مقالب مدرسسية
لغنية الصسادقة
هم مثل ا أ
‘ الذاكرة».
ونحن نتتبع أاشسياءه اليومية ‘ ا◊ياة كأاحÓم
عابرة ،سسيجد الناظر إاŒ ¤ربة أاحمد العسسم ،أان الشساعر
ÓحÓم والقصسيدة سسÒتها األو ،¤ورغبته الدائمة
يعيد ل أ
بجعل اللغة تع Èعن ذاتها وعن طاقتها اإلبداعية بحرية،
فلغته تتسسع لصسدق إاحسساسسه اŸرهف ومشساعره ،وتنتمي
إا ¤ا◊ي -اة م -ب-اشس-رة و–اك-ي ال-ط-ب-ي-ع-ة ب-بسس-اط-ت-ه-ا .ف-ه-ي
كنسسمة أاحيانا وأاحيانا كغيوم جاﬁة ،فهو شساعر دائم
اإلقامة ‘ القصسيدة وكلماته ل تتحول إا ¤غبار ،لكن ‡كن
أان تكون أازهارا أاو أاحÓما ،فهو السسهل اŸمتنع ،والصسعب
لسسهولته وسسيجد اŸتلقي يتأامل نفسسه ‘ األحÓم اŸبثوثة
كالندى فوق عشسب الكلمات.

ُيعرضض اليوم ‘ إاطار «ليا‹ السسينما الوثائقية العربية»

«هواجسس اŸمثل اŸنفرد بنفسسه» يواصسل تألقه

ت-واصس-ل السس-ي-ن-م-ا ا÷زائ-ري-ة ت-أال-ق-ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف
ال-ت-ظ-اه-رات السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ال-دول-ي-ة وال-عربية ،من
ضس-م-ن-ه-ا «ل-ي-ا‹ السس-ي-ن-م-ا ال-وث-ائ-قية العربية» التي
ي -ن -ظ -م-ه-ا قسس-م السس-ي-ن-م-ا ‘ م-ؤوسسسس-ة ع-ب-د ا◊م-ي-د
لرب-ع-اء،
لردن ،ال -ت -ي ت-ع-رضض ،ال-ي-وم ا أ
شس -وم -ان ب -ا أ
الفيلم ا÷زائري «هواجسض اŸمثل اŸنفرد بنفسسه»،
بحضسور ﬂرجه حميد بن عمرة.
ي - -ع - -ت Èه - -ذا ال - -ف - -ي - -ل - -م ،اŸزي - -ج ب Úال- -روائ- -ي
وال- -وث- -ائ -ق -ي ،ت -ك -رÁا ل -ل -ف -ن -ان Úال -ذي -ن واج -ه -وا
اŸصساعب واıاطر ،وحتى التهديد واŸوت ،إاÁانا
منهم برسسالتهم الفنية.

أسسامة.إأ
يتطرق هذا الفيلم ،على مدى  103دقائق ،إا ¤لقاء
Ãم ّ-ث -ل سس -ب -ق أان شس -اه -ده اıرج ب -وع -م-رة ع-ل-ى شس-اشس-ة
ال -ت-ل-ف-زي-ون ق-ب-ل أارب-ع Úع-امً-ا ،ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-اŸسس-رح-ي
القدير ﬁمد أادار ،واحد من الفنان Úالذين شسهدوا أاو¤
طبعات مهرجان مسستغاŸ Âسسرح الهواة ،والذي يÎأاسس
حاليا ÷نة –كيم تصسفيات الطبعة اÿمسس Úمن ذات

اŸهرجان.
وعلى الرغم من خÈته الطويلة ‘ اŸسسرح ،بتقدÁه ما
يفوق اÿمسس Úعم Óمسسرحيا ،إال أاننا  ⁄نر ﬁمد أادار
‘ السسينما ،ليدخلها من خÓل هذا الفيلم اŸزيج بÚ
الروائي والوثائقي ،والذي وصسفته الصسحافة األردنية بكونه
«Œربة سسينمائية مبدعة ل تخلو من الصسعوبة ،من ناحية
السس -ت-ق-ب-ال ،وا÷رأاة ،م-ن ن-اح-ي-ة ال-ت-ج-ريب ،وت-ن-ت-م-ي إا¤
سسينما اŸؤولف التي يتعامل فيها اıرج مع الكامÒا كما
يتعامل الكاتب مع القلم».
من خÓل تطرقه إا ¤الفنان اŸسسرحي ﬁمد أادار،

هواجسسه وأاحÓمه ،ينطلق اıرج ليقوم بعملية إاسسقاط
على أاوضساع ا÷زائر من ﬂتلف زواياها ...ويعت Èهذا
العمل ،الذي يعتمد على الكث Òمن صسور األرشسيفÃ ،ثابة
تكر Ëللفنان Úوالسسينمائي Úورجال الثقافة ‘ ا÷زائر
والبلدان العربية.
عن اختياره أادار ﬁورا للفيلم ،صسّرح اıرج بن عمرة
ÓعÓم األرد ،Êبأانه يحب هذا اŸمّثل« ،ألنه وجهك
ل إ
ووجهي ووجه ا÷زائر ،التي مازالت –مل أاحÓم طاولت
مدارسسنا؛ فأانا  ⁄أازل أاذكر َق َسسم نشسيدنا ووعود الثورة
العاŸية ضسد اإلمÈيالية ...أاحبّ اŸمّثل أادار ألنه ،مثلي،
يرفضس أان ُيسسuلم بأان ا◊لم انتهت مّدة صسÓحيته» .كما
وصسف اıرج عÓقته Ãفهومي الواقع واÿيال بأانها
متداخلة ،وبأان كÓهما يتغّذى من اآلخر« :ليسس هناك
عجز عن قول األشسياء وفق هذه الصسيغة أاو تلك ،بل هو
مزج مقصسود أانتقل فيه من اŸسسرح إا ¤السسينما ،ومن
األرشسيف إا ¤اÿيال» ،يقول بن عمرة.
ل -يسست ه -ذه أاول مشس -ارك -ة دول -ي -ة لـ «ه -واجسس اŸم -ث-ل
اŸنفرد بنفسسه» أاو «دونكيشسوت ا÷زائري» ،كما ُيطلق
ع- -ل- -ي- -ه ،ح- -يث سس -ب -ق ع -رضس -ه ‘ ﬂت -ل -ف ال -ت -ظ -اه -رات
واŸه - -رج - -ان - -ات السس - -ي - -ن - -م - -ائ- -ي- -ة ،ع- -ل- -ى غ- -رار األي- -ام
السسينماتوغرافية للجزائر العاصسمة ،أاين فاز بتنويه خاصس

من ÷نة التحكيم ،وهو نفسس التتويج الذي حاز عليه من
مهرجان األقصسر اÿامسس للسسينما اإلفريقية Ãصسر.
وكان اıرج حميد بن عمرة ،وهو أايضسا ‡ثل ومصسور
فوتوغرا‘ ،قد أا‚ز أاول عمل له بعنوان «Pour une
( »vie meilleureمن أاجل حياة أافضسل) سسنة ،1981
ÓفÓم القصسÒة ثم الوثائقية منذ
قبل أان يكرسس نفسسه ل أ
عام .2007
Óشس -ارة ،ف -إان م -ؤوسسسس -ة ع -ب -د ا◊م-ي-د شس-وم-ان ،ال-ت-ي
ل -إ
تأاسسسست سسنة  ،1978مؤوسسسسة ل تهدف لتحقيق الربح ،تعنى
ب -السس -ت -ث-م-ار ‘ اإلب-داع اŸع-ر‘ وال-ث-ق-ا‘ والج-ت-م-اع-ي
للمسساهمة ‘ نهوضس اÛتمعات ‘ الوطن العربي من
خÓل الفكر القيادي ،األدب والفنون ،اإلبتكار اÛتمعي.
أاما قسسم السسينما فقد ” تأاسسيسسه ‘ العام  1989من
قبل ÷نة من خÒة النقاد األردني ،Úتشسرف على تنظيم
عروضس ألفÓم منتقاة بعناية من الكÓسسيكيات إا ¤األفÓم
ا◊ديثة والتجريبية من ﬂتلف دول العا ‘ ،⁄عروضس
أاسسبوعية ›انية ‘ قاعة سسينما اŸؤوسسسسة ،كما يتم تنظيم
أاسس -اب -ي -ع أاف Ó-م م -ت-ن-وع-ة .وأاط-ل-قت اŸؤوسسسس-ة سس-ن-ة 2014
سسينما األطفال ،بهدف بناء قدرات األطفال واليافعÚ
وتنمية مهاراتهم ‘ التذوق السسينمائي.

á°VÉjQ

األربعاء  ٠٥أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠8رجب ١٤٣8هـ

’وŸبية أ÷زأئرية
أللجنة أ أ

تكر Ëفريق جبهة التحرير الوطني

’وŸبية
كرمت أللجنة أ أ
أ÷زأئرية فريق جبهة
ألتحرير ألوطني ،صسباح أمسس،
’وŸبي بالعاصسمة،
باŸتحف أ أ
بحضسور وزير أÛاهدين ألطيب التحريرية ‘ ﬂتلف أانحاء العا.⁄
زيتو Êومصسطفى برأف رئيسس أللجنة ‘ اŸداخ -ل -ة ال -ت -ي أال -ق -اه -ا أام -ام
’وŸبية وعدد كب Òمن ألشسخصسيات ،ا◊ضسور أاكد الطيب زيتو« :Êأانا
أ أ
بينهم أعضساء فريق جبهة ألتحرير سس-ع-ي-د ب-ت-واج-دي م-ع ه-ذه ال-وج-وه
ألوطني ،وهم ﬁمد معوشس ،حميد التاريخية .نفتخر بهذا ا÷يل الذي
زوبة ،عبد ألكر Ëكرومﬁ ،مد رفع الراية الوطنية وسساهم ‘ الثورة
التحريرية التي كانت ثورة شسعبية ضسد
سسوكان وسسعيد عمارة ،إأ¤
اŸسستعمر الفرنسسي».
جانب أبطال أوŸبي.Ú
من جهته ﬁمد معوشش ،أاحد أاعضساء
ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،قال
أا“ن- -ى م -ن خ -لل ه -ذا اŸت -ح -ف أان
حامد حمور
ي -ت -اب -ع الشس-ب-ان ﬂت-ل-ف م-راح-ل ه-ذا
اŸناسسبة كانت لسستعادة الذكريات ،ال- -ف -ري -ق إاب -ان ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة.
م - -ن خ - -لل الصس - -ور ال - -ت- -ي ع- -رضست Áك -ن -ن -ي ال -ق-ول إان-ن-ا ق-م-ن-ا ب-واج-ب-ن-ا
باŸتحف واÿاصسة باŸسسÒة الذهبية فقط .كانت الوضسعية صسعبة آانذاك،
للفريق  -الرمز ،الذي تفصسلنا أايام
أاث -ن -اءه -ا ك-ان ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
فقط عن الحتفال بذكرى إانشسائه ‘ ال -وط -ن-ي سس-فÒا ل-ل-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة.
 ١٣أافريل  ،١٩٥8أاين أاسسمع دوي الثورة وباŸناسسبة وباسسم كل أاعضساء فريق

جبهة التحرير الوطني ،أاتقدم بالشسكر
لرئيسش ا÷مهورية السسيد عبد العزيز
بوتفليقة الذي سساعدنا كثÒا».
و–دث مصس -ط -ف -ى ب -راف ع-ن ف-ري-ق
ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ال-ذي رف-ع
ال -راي -ة ال -وط -ن -ي -ة ع -ال-ي-ا إاب-ان ال-ث-ورة
التحريرية.
ع -ن ه -ذه اإلل-ت-ف-ات-ة ال-ت-ي ب-ادرت ب-ه-ا
ال -ل -ج -ن -ة األوŸب -ي-ة ا÷زائ-ري-ة Áك-ن
القول ،إانه ” عرضش عديد الصسور
حول اÙطات التي عرفتها مسسÒة
فريق جبهة التحرير الوطني ‘ الفÎة
م - - -ا ب ١٩٥8 Úو ،١٩٦٢ح -يث أاسس -م -ع
الفريق دوي الثورة التحريرية ،بالنظر
ل-ل-رسس-ال-ة ال-ن-ب-ي-ل-ة ال-ت-ي ح-م-لها هؤولء
ال -لع -ب -ون ال -ذي -ن ك -ان -وا ي -ت -م -ت -ع-ون
بإامكانات فنية كبÒة.

ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم

معاقب ـ ـ ـة ’ ٣عب ـ ـ ـÃ Úبـ ـ ـاراة واحـ ـ ـ ـدة
سسلطت عقوبة الإيقاف Ÿباراة واحدة نافذة ‘ حق
وسسط ميدان مولودية ا÷زائر قاسسم مهدي ولعبي
نصسر حسس Úداي اأحمد قاسسمي وهشسام ﬂتار ،بحسسب
ما اأعلنت عنه الرابطة اÎÙفة Ãوقعها الرسسمي،
اأمسش .اإضسافة للإيقاف ،فاإن اللعب Úقاسسم مهدي
وهشسام ﬂتار مطالبان بدفع غرامة مالية قدرها .٠٠٠
٣٠دج ،بحسسب نفسش اŸصسدر.
تبعا لهذا القرار النضسباطي ،سسيغيب قاسسمي وﬂتار

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

عن اŸباراة اأمام شسبيبة القبائل اŸقررة ،اليوم ،بتيز
وزو◊ ،سساب تسسوية الرزنامة (ا÷ولة .)١٧
فيما سسيضسّيع قاسسم مهدي لقاء الدور نصسف النهائي
ل -ك -اأسش ا÷زائ -ر اأم -ام وف -اق سس -ط -ي -ف اŸق-رر ي-وم ٢٢
اأفريل.
وسسلطت ÷نة النضسباط غرامة مالية قدرها .٠٠٠
٣٠دج بسسبب اسستعمال الألعاب النارية بالنسسبة لوفاق
سسطيف والتنظيم السسيء بالنسسبة ل–اد بلعباسش.

برأف:

تأاجيل ا÷معية
العامة العادية إا¤
 ٢9أافريل ا÷اري

على هامشش ا◊فل التكرÁي الذي
نظمته اللجنة األوŸبية ا÷زائرية
ع-ل-ى شس-رف ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي ،أامسش ،نشس -ط مصس -ط -ف -ى
براف لقاء صسحفيا ،أاكد فيه أانه ”
ت -أاج -ي -ل ا÷م -ع -ي -ة ال-ع-ام-ة ال-ع-ادي-ة
لهيئته إا ¤يوم  ٢٩أافريل ا÷اري،
بعدما كانت مقررة يوم  8أافريل‘ .
ح Úأان ا÷معية العامة النتخابية
للجنة األوŸبية سستكون بعد  ١٥يوما
م -ن ا÷م -ع -ي -ة ال-ع-ادي-ة ،أاي ي-وم ١٤
ماي القادم.
ع -ن أاسس -ب -اب ه -ذا ال -ت -أاج -ي-ل ،أاشس-ار
ب- -راف« :أان- -ه- -ا م -ت -ع -ل -ق -ة Ãسس -ائ -ل
تنظيمية وتقنية حول عملية جرد
اŸم- -ت- -ل -ك -ات وال -ت -ق -ي -ي -م ال -دق -ي -ق
Ÿم-ت-ل-ك-ات ال-ل-ج-ن-ة األوŸبية ،وبعد
يوم واحد من تنظيم ا÷معية العامة
العادية يفتح ›ال الÎشسح Ÿدة ٧
أايام».
 ⁄يفصسل الرئيسش ا◊ا‹ لـ «الكوا»
‘ مسسأالة ترشسحه للعهدة األوŸبية
القادمة ،حيث قال« :كل واحد حّر
‘ تصس-رف-ات-ه ...ب-ال-نسس-ب-ة لÎشس-حي
لعهدة أاخرى ،سسأارى ذلك مقارنة مع
حالتي الصسحية وقرار الÈوفيسسور
‰وشش الذي أاشسكره باŸناسسبة».
و–دث براف كذلك ،عن األلعاب
األوŸب -ي -ة األخÒة ب -ري-و وق-ال⁄« :
تكن مشساركتنا ‘ األلعاب األوŸبية
سس -ل -ب -ي -ة ،ح-يث شس-ارك-ن-ا ب-وف-د ك-بÒ
وال -ن -ت -ائ -ج م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ري-اضس-يÚ
وال -ت -ق -ن -ي ،Úح -يث أان-ن-ا ق-دم-ن-ا ك-ل
ال -وسس -ائ -ل اŸم-ك-ن-ة ل-ت-حضسÒات ‘
اŸسستوى».

حامد حمور

أسسامــــــة درفلـــــو لــــــــ«ألشسعــــب»:

هدفن ـ ـ ـ ـ ـا التتويـ ـ ـ ـ ـج باللقـ ـ ـ ـ ـب القـ ـ ـ ـ ـاري
عّبر ’عب إأ–اد ألعاصسمة أسسامة درفلو ‘ ،حوأر خاصس ÷ريدة «ألشسعب» ،أنهم سسيلعبون كل حظوظهم
‘ دور أÛموعات من منافسسة رأبطة أبطال أفريقيا بعدما أصسبحت لديهم أÈÿة وألتجربة من أجل
ألتتويج باللقب ألقاري .كما أعت ÈأŸوأجهات أŸتبقية من ألبطولة ألوطنية مهّمة ولهذأ سسيسسيّرون
’خر.
’مور لقاء تلو أ آ
أ أ
نتمكن من الفوز باللقب ..لكن هذه اŸوعد حتى نصسل لهدفنا من خلل
حاورته :نبيلة بوقرين
اŸرة سس -ن -ع -م -ل ع-ل-ى –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج تسس- -ي ÒاŸن- -افسس -ة ل -ق -اء ت -ل -و اآلخ -ر
تصصوير :فوآز بوطارن
إاي- -ج- -اب -ي -ة خ -لل دور اÛم -وع -ات لتفادي الضسغط ،إاضسافة إا ¤أان كل
ل-ت-ك-رار ن-فسش السس-ن-اري-و ح-ت-ى ن-تأاهل مواجهة لها معطياتها اÿاصسة بها
«ألشس- -عب» :ك- -ي- -ف ت- -ع -ل -ق ع -ل -ى
للنهائي ،ألن هدفنا هو –قيق اللقب حسسب اŸنافسش الذي سسنلعب معه.
وضس - - -ع - - -ي - - -ة أ’–اد ‘ أل - - -فÎة
ل - -تشس- -ري- -ف أال- -وان ال- -ن- -ادي وال- -ك- -رة ك-ي-ف ت-ع-ل-ق ع-ل-ى ق-رأر ت-وق-يف
أ◊الية من ألبطولة؟
ا
ن
ر
ا
س
ص
ن
أ
ا
د
ا
ع
س
س
إ
ا
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ة
م
ا
ع
ة
ي
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
أل-ب-ط-ول-ة ’سس-ت-ك-م-ال أŸوأجهات
ل
ك
ب
ع
ل
ن
«درفلو» :اآلن ن - -ح- -ن
ال- -ذي- -ن يسس- -ان- -دون- -ن -ا دائ -م -ا ‘ ك -ل أŸتأاخرة؟
اŸباريات من أاجل كسسب أاك Èعدد اŸناسسبات وهذا ما يفكر به ا÷ميع
هذا القرار ‡تاز وإايجابي سسيسسمح
من النقاط حتى نكون ‘ اŸراكز ‘ الفÎة ا◊الية.
÷م- -ي- -ع ال -ف -رق ب -ل -عب اŸواج -ه -ات
األو ،¤ألن -ن -ا ‰لك ›م -وع -ة ق -وي-ة
وشسابة ‘ نفسش الوقت .ولهذا سسنقدم ه- -ل أن- -ت- -م وأث- -ق- -ون م- -ن ب- -ل- -وغ اŸت- - -أاخ - -رة م - -ن دون ضس - -غ - -ط .و‘
ألنهائي مرة أخرى؟
ال- -ع- -ق- -د ب Úج -ازي وف -ري -ق ا–اد
اعتقادي أان اŸسسؤوول ‘ Úال–ادية
ك- -ل م -ا ل -دي -ن -ا ف -وق اŸي -دان خ -لل
ه-دف-ن-ا األسس-اسس-ي ضس-م-ن اŸنافسسة ا÷زائرية لكرة القدم هم أادرى من ا÷زائر هو إاضسافة للنادي واألنصسار
اŸواعيد التي تنتظرنا مسستقبل.
أاي أاحد Ãا يفعلون ،نحن اللعب Úمن أاجل تدعيم أاك Ìلتحقيق نتائج
األفريقية هو التأاهل للنهائي والفوز
ما سسبب ترأجع نتائج ألنادي ‘
أافضسل ‘ اŸسستقبل و‘ نفسش الوقت
ب- -ال- -ك- -أاسش ،خ- -اصس- -ة أان اÛم- -وع -ة سسنطبق ذلك من دون شسك.
مرحلة ألعودة؟
كلمة حول ألعقد ألذي يربط لتسسهيل مهّمة الطلع على األخبار
أاصس- -ب- -حت “لك اÈÿة وال- -ت- -ج -رب -ة
ن
م
ا
ر
خ
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و
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ج
ا
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ت
صسحيح الفريق
وم - -راف - -ق - -ت - -ن - -ا ‘ ك - -ل اŸواع - -ي- -د
الكافيةÃ ،ا أان كل اللعب Úشساركوا أŸتعامل «جازي» با’–اد؟
واŸناسسبات.
حيث النتائج وذلك يرجع إا ¤تغي ‘ Òالطبعة اŸاضسية .لهذا سسنكون ‘
اŸدرب Úو‘ كل مرة يأاتي مدرب
جديد ينطلق من الصسفر ...وهذا ما
أاثر على اÛموعة .لهذا نرغب أان
تعود األمور إا ¤الطريق الصسحيح مع
ق -دوم ب -ول ب -وت ونسس -ت -ع -ي -د اŸرك-ز
سسيشسرع ا–اد العاصسمة ‘ تربصش باŸدرسسة العليا للفندقة واإلطعام بع Úالبنيان من  ١٣إا ٢١ ¤أافريل  ،٢٠١٧بحسسب
ال - -ذي يسس - -ت - -ح - -ق - -ه ال–ادÃ ،ا أان
ما أاعلن عنه فريق ا–اد العاصسمة على موقعه الرسسمي ،أامسش.
ال -ن -ق -اط م -ت -ق -ارب -ة ب Úاألن-دي-ة و⁄
سسيخوضش إا–اد العاصسمة خلل هذا الÎبصش مواجهت Úوديت ١٥ ‘ Úو ٢١أافريل أامام منافسس Úسسيتم –ديدهما
–سس- -م األم- -ور إا ¤ح -د اآلن ون -ح -ن
لحقا– ،سسبا للمواعيد الرسسمية اŸقبلة ‘ ،مقدمتها مواجهة شسبيبة القبائل ‘  ٢٩أافريل ◊سساب ا÷ولة  ٢٣من
ال -لع -ب Úسس -ن -ق -دم م -ا ع -ل -ي -ن-ا ف-وق
تسسوية رزنامة البطولة.وقد منح الطاقم الفني للنادي اللعب Úسستة ( )٦أايام راحة.
اŸيدان بحول الله.
” بر›ة العودة للتدريبات يوم الثلثاء  ١١أافريل Ãلعب عمر حمادي ،وقد برمج الطاقم الفني بقيادة البلجيكي بول
بوت حصسة صسباحية سستتعبها اختبارات اللياقة البدنية باŸركز التقني لسسيدي موسسى بعد الظهÒة.
أه-دأف-ك-م ضس-من منافسسة رأبطة
يحتل فريق ا–اد ا÷زائر اŸركز الرابع ‘ الÎتيب العام بـ ٣٥نقطة ،متأاخرا بـ ١٢نقطة عن اŸتصسدر وفاق سسطيف،
’بطال؟
أ أ
بعد إاجراء ا÷ولة .٢٤سسيشسارك فريق «األحمر واألسسود» ‘ مرحلة اÛموعات من رابطة أابطال إافريقيا حيث
العام اŸاضسي تأاهلنا للنهائي و⁄
بر›ت ا÷ولة األو ١٣ ،١٢ ‘ ¤و ١٤ماي القادم.

إا–اد العاصسمة ‘ تربصس من  ١٣إا ٢١ ¤أافريل بع Úالبنيان

العدد

١٧٣٠٣

’و¤
تسسوية رزنامة ألرأبطة أÎÙفة أ أ
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«الكناري» يشسرع ‘ مهمة تفادي السسقوط
تسستقبل شسبيبة ألقبائل
منافسسها نصسر حسس Úدأي،
أليومÃ )١٨:٠٠( ،لعب أول
نوفم Èبتيزي وزو ،بنية
–قيق ألفوز وألشسروع ‘
مهمة إأنقاذ حاسسمة من
’دنى،
ألسسقوط إأ ¤ألقسسم أ أ
◊سساب تسسوية رزنامة
أ÷ولة  ١٧من ألرأبطة
’و« ¤موبيليسس» لكرة
أ أ
ألقدم.
الشسبيبة القبائلية ( ١٥ـ  ١٩نقطة)
ال -ت -ي خ -رجت م -ن سس -ب-اق ك-أاسش
ا÷م -ه -وري -ة ع -ل -ى ي-د م-ول-ودي-ة
ا÷زائر يوم السسبت بالضسربات
الÎجيحية ،سسÎمي بكل ثقلها
‘ البطولة وطرد النحسش الذي
لزمها على أارضسية ملعبها منذ
النتصسار شسهر ديسسم ÈاŸاضسي
أامام شسباب بلوزداد  ٠/ ١ضسمن
ا÷ولة  ١٥وهو ما جعل زملء
اŸهاجم بولعويدات يعانون ‘
مؤوخرة الÎتيب.
مهمة اإلنقاذ ليسست مسستحيلة،
ألن شس -ب -ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ت-ن-ت-ظ-ره-ا
ث-لث-ة ل-ق-اءات م-ت-أاخ-رة سستلعبها

أام -ام شس -ب-اب ب-ات-ن-ة ( ٢١أافريل)
وإا–اد ال -ع -اصس -م -ة ( ٢8أاو ٢٩
أافريل) ومولودية وهران ( ٥أاو ٦
مايو).
من جهته ،يهدف نصسر حسسÚ
داي (اÿامسش  ٣٥نقطة) أايضسا،
لتجاوز خيبة اإلقصساء من الدور
رب -ع ال -ن-ه-ائ-ي Ÿن-افسس-ة السس-ي-دة

الكأاسش أامام إا–اد بلعباسش (/ ٤
 )٠و–قيق نتيجة إايجابية تقّربه
من اŸراكز اŸؤوهلة للمنافسسات
الدولية .وتبدو مهمة العاصسميÚ
م-ع-ق-دة ،ن-ظ-را ل-ل-ح-اجة اŸاسسة
للشسبيبة إا ¤النقاط الثلث التي
Œع -ل -ه-ا ت-ت-ن-فسش وتصس-ارع ب-ق-وة
للبقاء ضسمن بطولة الكبار.

علي ريال (قائد شسبيبة ألقبائل) لـ «ألشسعب»:

نسسعـ ـ ـ ـى للع ـ ـ ـودة إا ¤أاج ـ ـ ـواء ا’نتصسـ ـ ـارات
أكد قائد فريق شسبيبة ألقبائل علي ريال ،أن مبارأة ألنصسرية صسعبة للغاية ،لكن يجب أغتنام
فرصسة أ’سستضسافة وألوضسعية ألتي يتوأجد فيها ألفريق ألزأئر بعد ألهزÁة ألثقيلة أمام وفاق
سسطيف وإأقصساء مر أمام أ–اد بلعباسس من ألكأاسس ،من أجل ألعودة إأ ¤أجوأء أ’نتصسارأت
وأ’بتعاد أك Ìمن منطقة أÿطر ،موضسحا أن أي تع Ìجديد سسيدخل ألفريق ‘ أزمة
حقيقية.كما –دث عن تنقل ألفريق إأ ¤كينشساسسا ،أÿميسس أŸقبلŸ ،وأجهة نادي تي.بي.ماز
’فريقية لكرة ألقدم ‘ ،هذأ أ◊وأر:
مبي ‘ ألدور  ١6مكرر من منافسسة كأاسس ألكونفدرألية أ إ

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

’قصساء
ألشسعب :كيف هي معنوياتكم بعد أ إ
م -ن ك -أاسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ل -ى ي -د م -ول -ودي-ة
أ÷زأئر؟
ع-ل-ي ريال :م-ع-ن-وي-ات-ن-ا ﬁب-ط-ة ج-دا ب-ع-د هذا
اإلقصساء من منافسسة كأاسش ا÷مهورية التي كنا
ننوي فيها بلوغ الدور النهائي ،رغم أاننا ظهرنا
Ãسستوى جيد خلل  ١٢٠دقيقة من اŸباراة ،إال أان
ا◊ظ خاننا مرة أاخرى أامام مولودية ا÷زائر ،كنا
ن -ري -د م -واصس-ل-ة اŸغ-ام-رة ‘ ه-ذه اŸن-افسس-ة ب-ع-د
اŸشس -وار ال -رائ-ع ال-ذي ق-ط-ع-ن-اه ق-ب-ل ب-ل-وغ-ن-ا ه-ذا
الدور ،إال أان مسسÒتنا توقفت ‘ ضسربات الÎجيح
‘ الدور ربع النهائي .أاعتقد أان مصسÒنا ‘ كل مرة
هو اإلقصساء أامام اŸولودية ‘ الكأاسش ،وا◊ظ ‘
كل مرة يدير لنا ظهره أامام هذا الفريق الذي
أاصس- -ب -ح م -ن ب Úالخ -تصس -اصس -ي Úال -ك -ب -ار ‘ ه -ذه
اŸنافسسة ،اإلقصساء مر ومن الصسعب Œرعه وأاثر
علينا كثÒا ،لسسيما بعد نهاية اŸباراة ،لكن ما
عسسانا أان نفعل اآلن سسوى الÎكيز على اŸباريات
اŸق-ب-ل-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-رن-ا وال-ت-ف-ك ‘ Òال-كيفية التي
سستسسمح لنا بالعودة إا ¤سسكة النتصسارات و–قيق
النتائج اإليجابية ‘ البطولة للبتعاد عن منطقة
اÿطر بشسكل نهائي.
تسس- -ت- -ق- -ب- -ل -ون نصس -ر حسس Úدأي ‘ م -ب -ارأة
متأاخرة عن ألبطولة ،كيف ترى أللقاء؟
مباراة صسعبة للغاية أامام منافسش عنيد حقق نتائج
إايجابية ‘ مرحلة العودة و“كن من إاسسالة العرق
ال -ب -ارد ألك Èال -ف -رق ‘ ال -ب -ط -ول -ة ،وح-ق-ق خ-مسش
مباريات متتالية دون هزÁة ‘ وقت مضسى قبل أان
ينهزم ضسد وفاق سسطيف ‘ البطولة الوطنية وأامام
إا–اد بلعباسش ‘ الكأاسش ،وهي فرصستنا من أاجل
العودة إا ¤أاجواء النتصسارات األربعاء .كما تعلمون
ن -ع -يشش وضس -ع -ي -ة ح -رج-ة وم-ع-ق-دة ‘ آاٍن واح-د ‘
مؤوخرة الÎتيب.
نحن ‘ حاجة ماسسة لفوز يسسمح لنا باÿروج من
منطقة اÿطر ،اÿطأا ‡نوع أامام النصسرية لعدة
أامور أاولهاŒ ،نب الدخول ‘ أازمة ،ثانيها كسسب
مزيد من الثقة ‘ اللقاءات القادمة لنلعب بأاكÌ
أاريحية ولتخفيف الضسغط عنا ،خصسوصسا أان شسباب
باتنة الذي يحتل اŸركز  ‘ ١٤الÎتيب العام Áلك
‘ خزائنه  ٢٢نقطة ،أاي بفارق  ٣نقاط عنا وÁلك
مواجهت Úمتأاخرت Úويسسبقه شسباب قسسنطينة بـ٢٥
نقطة ...كل هذا سسيزيد علينا الضسغط ويدخلنا ‘
صسراع ا◊سسابات .ولتفادي كل هذا ،يجب علينا
الفوز بنقاط النصسرية واإلبقاء عليها ‘ تيزي وزو.

جيدو

اإلقصس -اء م -ن م-ن-افسس-ة ك-أاسش ا÷م-ه-وري-ة ل-ن ي-وؤث-ر
ع -ل-ي-ن-ا أاب-دا ،ب-ل ب-ال-ع-كسش خ-رج-ن-ا بشس-رف ول-ع-ب-ن-ا
م -واج -ه -تÎﬁ Úم -ت Úأام-ام اŸول-ودي-ة ‘ أاسس-ب-وع
واحد وهو ما سسيجعلنا ندخل مباراة النصسرية بقوة
ل-ل-ف-وز ،وال-ت-ن-ق-ل Ãع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة إا ¤ال-ك-ون-غ-و
Ÿواجهة نادي تي.بي .مازمبي ‘ منافسسة كأاسش
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم.
تنقصسكم أربع مباريات متأاخرة ،هل تعتقد
’مكانات من أجل ضسمان ألبقاء؟
أن لديكم أ إ
البقاء لن يكون سسهل ،لكن إان “كنا من اÿروج
من مباراة النصسرية بسسلم والفوز عليه سستتغÒ
الكث Òمن اŸعطيات وسسنتمكن من اللعب بأاكÌ
راحة ،سسنقاوم ونضسحي بكل ما لدينا من أاجل
ضسمان البقاء.
ل -ك -ن ي -جب ع -ل-ي-ن-ا أان ل ‰ر ج-ان-ب-ا ‘ م-ب-اري-ات-ن-ا
اŸتأاخرة ،نحن واعون بحجم اŸسسؤوولية اŸلقاة
⁄ل
على عاتقنا ونتطلع إلنهاء اŸوسسم بقوة و َ
ننهيه ‘ مركز وسسط ،ليكون دليل على أاننا  ⁄نكن
ﬁظوظ Úفقط ‘ بداية اŸوسسم ،ل أاك Ìول
أاقل.
بكل صسرأحة ،هل بدأ” ألتفك ‘ Òمبارأة
مازمبي أم ’؟
كما يقال لكل مقام مقال .ل Áكن القول بأاننا
بدأانا التفك ‘ Òهذه اŸباراة ،لكن كونها سستلعب
بعد ثلثة أايام فقط بعد مباراة نصسر حسس Úداي
‘ البطولة والرحلة م›Èة ليوم اÿميسش ،فإان
ا◊ديث عنها يكون بصسفة تلقائية .هذه اŸباراة
سس -ن -خ -وضس -ه-ا Ãائ-ت Úم-ن اŸائ-ة م-ن أاج-ل ال-ع-ودة
بنتيجة إايجابية من هناك ،والهدف فيها يبقى عدم
تلقي األهداف لضسمان التأاهل لدور اÛموعات
ال -ت-ي غ-ابت ع-ن-ه الشس-ب-ي-ب-ة لسس-ن-وات وال-ع-ودة ب-ق-وة
قاريا.

تعي Úسسيليني وحراث على رأاسس اŸنتخبات الوطنية

” ترسسيم ياسس Úسسيليني على رأسس
أŸنتخب ألوطني للجيدو أكابر رجال‘ ،
ألوقت ألذي سسيتكفل ﬁمد حرأث
باŸنتخب ألنسسوي ،بحسسب ما أعلنت عنه،
أمسس ،أ’–ادية أ÷زأئرية للجيدو
Ãوقعها ألرسسمي.
“ك -ن سس-ي-ل-ي-ن-ي ،ال-ب-ط-ل اإلف-ري-ق-ي السس-اب-ق ،م-ن
لوŸبية ‘ ريو،
للعاب ا أ
تأاهيل أاربعة رياضسي Úل أ
ل -ك -ن دون أان ي -ت -أال -ق أاح -د م -ن -ه-م خ-لل اŸوع-د
األوŸبي .٢٠١٦

لدارة ا÷ديدة لل–ادية Œديد الثقة
وقررت ا إ
فيه وسسيسساعده ‘ مهمته التقني كمال يعيشش.
فيما يخصش اŸنتخب السسوري ،عﬁ Úمد حراث
مدربا للكÈيات ،حيث سسيعمل مع ا◊كم العيد
حموشش.
كما فضسل اŸكتب التنفيذي لل–ادية إابقاء عبد
النور غريوة على رأاسش إادارة اŸنتخبات الوطنية.
وانتخب رشسيد لعراسش رئيسسا جديدا لل–ادية
ا÷زائرية للجيدو للعهدة  ٢٠٢٠ / ٢٠١٧خلفا
Ÿسسعود ماتي.

رتاج

ريبو
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info@ech-chaab..com
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«فايسسبوك»« ،نقابة» و«أانÎبول» Ùاربة الفسساد ‘ ا’قتصساد الرقمي
لنÎنت
 30مليون جزائري مششÎكون ‘ ا أ

–تل مواقع التواصشل الجتماعي مكانة هامة ‘
اÛت- -م- -ع- -ات ،ح- -يث سش- -اه- -مت ﬂت- -ل- -ف ال -ث -ورات
والبتكارات ‘ توسشيع اسشتعمال الرقمية وإادماجها
‘ أاك Ìمناحي ا◊ياة.

ألكث Òمن ألقرأرأت ألعقابية قد ” أتخاذها بعد تدأولها
بصص -ف -ة م -وسص -ع -ة ‘ أل -ع -ا ⁄أألزرق ،أل -ذي Áك-ن أع-ت-ب-اره
شصرطيا ل ينام ول يهدأ ،ونقابيا ‘ ألعا ⁄ألرقمي Ÿن ل
نقابة له ،فمجرد نشصر ألشصكوى أو تصصويرها يهبّ ألعا ⁄كله
Ÿسصاندة أŸظلوم ،لكن يجب أن تكون ألشصكاوى بدلئل
ودون سصبّ أو شصتم أو قذف.

IQGôZƒH º«µM :êÉJQƒÑjQ
أصص -ب -ح أ◊ديث ع -ن أ◊ك -وم -ة أإلل -كÎون -ي -ة و›ت -م-ع
أŸعلومات وألقتصصاد ألرقمي وألعوŸة ألثقافية ،بدل من
أ◊ياة ألسصياسصية وألقتصصادية وألجتماعية وألثقافية‘ ،
مشص -ه -د ي -ؤوك -د أل -ت -ح -ولت أل-ع-م-ي-ق-ة ل-ل-ع-ا ⁄بصص-ف-ة ع-ام-ة
وأ÷زأئر بصصفة خاصصة.
يعت Èأ÷انب ألقتصصادي وألجتماعي وألسصياسصي أكÌ
أÛالت أهتماما على أŸسصاحات ألفÎأضصية لسصتغÓل
ألن -خ -رأط أل -ك -بı Òت -ل -ف ألشص -ع-وب ،سص-وأء ل-لÎوي-ج أو
أإلشصهار أو ‡ارسصة أ◊ريات لÓحتجاج أو حشصد ألدعم ،أو
أل- -ت- -ن- -دي- -د ب -ت -ج -اوزأت وخ -روق -ات أن -ظ -م -ة وح -ك -وم -ات
ومؤوسصسصات ،مهما كان نوعها.
ق- - - - - - -امت أŸؤوسصسص - - - - - -ات
ألق-تصص-ادي-ة ب-ف-ت-ح صصفحات
ع -ل -ى أل -فضص-اء أألزرق لسصÈ
آأرأء أل- -زب- -ائ- -ن،وم -ن -افسص -ة
كÈى أŸؤوسصسصات ألعاŸية
‘ أل - -ت - -ك - -ن - -ول- -وج- -ي- -ات
أ◊دي -ث -ة .ك-م-ا أن-خ-رط
ع- -م- -ال أل -ع -ا ‘ ⁄أكÈ
جمهورية «فايسصبوك»،
م -ن خ Ó-ل صص -ف-ح-ات
ت -ع -كسس أل -ن -ج-اح-ات
وألبتكارأت
أŸت- -وصص- -ل إأل- -ي -ه -ا،
ب -اإلضص -اف-ة إأ ¤ألن-ت-ه-اك-ات
أ◊اصص -ل -ة ‘ ›ال ألشص -غ -ل وح-الت أل-فسص-اد
أŸتعددة وألتجاوزأت أ◊اصصلة من قبل بعضس أرباب ألعمل
وحالت ألفسصاد ألعديدة.
وقف أ÷ميع بفضصل ألفضصاء أألزرق ،ما ولد رأيا عاما
عاŸيا –ت ألرأية ألزرقاء وجعل ألكث Òمن أألمور تتغÒ
نحو أألحسصن ،ما رشصح «أألنÎبول أألزرق» ،ليكون رأدأرأ أو
شصرطيا أو نقابة لÓقتصصاد ألرقمي ،ألذي بقدر ما حقق
نتائج إأيجابية وسصهل أ◊ركة ألتجارية وألقتصصادية ‘
ألعا ،⁄أعت ÈأŸورد ألبشصري أهم حلقة بدل من أآللة وغيّر
مفاهيم ألقتصصاد ألتقليدي من ألسصلع وألبضصائع إأ ¤إأنتاج
أŸعرفة وألتكنولوجية ،وأسصتحدث وظائف جديدة مهمة.
ل-ك-ن ك-ل ه-ذه أإلي-ج-اب-ي-ات أل-ت-ي أسص-ت-ف-اد م-ن-ه-ا أل-ع-ا،⁄
رأفقتها سصلبيات ،أهمها أنتشصار ألفسصاد وأسصتغÓل ألعامل
أدى إأ ¤رفع حماية أ◊قوق وأحÎأم ألكرأمة أإلنسصانية.
ه -ذأ وي -ب -ق -ى أل -فسص -اد م-ن أك Ìأآلف-ات ج-ل-ب-ا لÓ-سص-ت-ن-ك-ار
وألتنديد على مسصاحات ألتوأصصل ألجتماعي.

مواطن «آاشش.دي»...
ي-ع-رف أل-ع-ا ⁄أن-خ-رأط-ا م-ن-ق-ط-ع أل-ن-ظ ‘ Òج-م-هورية
«فايسصبوك» من أجل ‡ارسصة أŸوأطنة وألشصعور بالنتماء
ل -ل -م -ج -ت-م-ع أل-رق-م-ي ،وأإلطÓ-ع ع-ل-ى أ◊ي-اة ألق-تصص-ادي-ة
وألسصياسصية وألثقافية وألرياضصية.
فقد أعلن «مارك زوكربÒج» ألرئيسس ألتنفيذى Ÿوقع
«فايسصبوك» ،عن وصصول عدد مسصتخدمى أŸوقع إأ ¤مليار
و 59مليون مسصتخدم حول ألعا ⁄حتى بدأية  2017بحسصب
ألحصصائيات أألخÒة ،كما سصجلت نفسس أألرقام أك Ìمن 8
مÓي Úجزأئري مشصÎك ‘ هذأ ألفضصاء.
يعرف أ÷زأئريون أنخرأطا كبÒأ للحصصول على صصفة
أŸوأطن ألرقمي ،مثلما تعكسصه ألحصصائيات ،حيث كشصفت
سصلطة ضصبط ألÈيد وأŸوأصصÓت ألسصلكية وألÓسصلكية عن
أرتفاع عدد أŸشصÎك ‘ Úخدمة أألنÎنت خÓل ،2016
بـ 10,5مÓي ÚمشصÎك 29,539 ،مليون مشصÎك ،بعد أن
كانوأ  18,947مليونا سصنة  ،2015وهذأ بفضصل تعميم خدمة
أألنÎنت ع Èألنقال.
أما عدد مشصÎكي شصبكات ألهاتف ألنقال وألثابت ،فقد
أرتفع إأ 50,446 ¤مليونا ،بعد أن كان  46,659مليون
مشصÎك سصنة .2015
أحصصت نفسس ألهيئة  3,4مÓي ÚمشصÎك لدى ›مع
أتصصالت أ÷زأئر ‘ خدمة ألهاتف ،ما Áثل  43,40من
أŸائة من ألعائÓت أ÷زأئرية ألتي “تلك خطا هاتفيا.
كما بلغ عدد زبائن أŸشصÎك ‘ Úأ÷يل ألرأبع خÓل 4
أشصهر  1,4مليون.
ف -ي -م -ا ي -خصس خ -دم -ة أألنÎنت ع Èأل -ث-ابت ،ب-ل-غ ع-دد
ألزبائن نهاية ألسصنة أŸنصصرمة 2,8 ،مليون مشصÎك بزيادة
عن سصنة  2015بـ 6,9من أŸائة ،مقابل  26,680مليون
ÓنÎنت ع Èألنقال بزيادة بلغت 64,28
مشصÎك بالنسصبة ل أ
من أŸائة مقارنة بسصنة .2015
وبلغ رقم أألعمال أŸؤوقت أÙقق من طرف متعاملي
ألهاتف ألنقال 444 ،مليار دج ‘  ،2016بارتفاع يقدر بـ11
مليار دج ،وهو ما يعادل نسصبة ‰و بـ 2,54من أŸائة،

«فايسسبوك» ...نقابة رقمية ورقم أازرق ضسد الفسساد؟

ب-اإلضص-اف-ة إأ ¤ت-غ-ط-ي-ة أل-ق-طر ألوطني
بأاك Ìمن  80ألف كلم
م- -ن أألل -ي -اف
ألبصصرية.
ي-ع-كسس ه-ذأ
أل- -وأق- -ع ح- -ج -م
ت -وغ -ل أل -ث -ق-اف-ة
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ‘
أÛتمع
أ÷زأئ - -ري ،أل - -ذي
أصص - -ب - -ح ›ت- -م- -ع- -ا
رقميا أو «آأشس.دي»،
كما يتحدث ألبعضس.
وأع- - - - - - - - -ت ÈأÿبÒ
ألق - - -تصص- - -ادي ي- - -ونسس
ق - - -رأر ‘ ،تصص - - -ري - - -ح لـ
«ألشص -عب» ،أن أ÷زأئ -ر ح -ق -قت خ -ط -وأت م -ه -م-ة ‘ ب-ن-اء
›تمع رقمي ،من خÓل أإلقبال أŸكثف على أŸعرفة
وألتكنولوجيات أ◊ديثة ،وسصهولة أ◊صصول عليها هذأ من
ألناحية ألجتماعية ،لكن ألقتصصاد ألرقمي مازأل أمامنا
ألكث Òأل‚ازه.
ويبقى ألÎكيز على تطوير أÿدمات ألرقمية أك Ìمن
مهم ،ألن ‚اح ألقتصصاد ألرقمي،وأ◊ديث عن ›تمع
«آأشس.دي» مقÎن Ãعاي Òيجب أحÎأمها ،على غرأر ألرفع
م - -ن شص - -دة ت - -دف - -ق أألنÎنت وت- -وف Òآأخ- -ر ألب- -ت- -ك- -ارأت
ألتكنولوجية للوصصول إأ ¤أإلنتاج ألرقمي وأŸعر‘ ،من
خÓل دخول عا ⁄إأنتاج أŸعرفة وليسس ألسصتهÓك فقط
وكذأ ألوصصول إأ ¤ألتصصدير ‘ نهاية أŸطاف وألÎكيز على
سصلبيات أألمور ،وألتكيف مع ألقيم أ÷ديدة لهذأ ألعا⁄
أل-رق-م-ي أل-ذي ي-ت-ط-لب إأعÓ-م-ا وع-دأل-ة و›ت-م-ع-ا م-دن-ي-ا
ومؤوسصسصات قادرة على ألتفاعل فيما بينها ÷عل أ◊ياة
أك Ìسصهولة ومرنة مع أ◊فاظ على أ◊ريات وألتنوع من
خÓل إأدماج ألشصعوب ‘ هذأ ألعا ⁄ألرقمي أ÷ديد.
وع- -ل- -ل أÿب Òق- -رأر سص- -بب إأق- -ب- -ال أ÷زأئ- -ري Úع- -ل -ى
مسصاحات ألتوأصصل ألجتماعي ،بانتشصار ألوعي ب Úفئات
أÛتمع وحاجات ألتصصال ومعرفة ما يجري ‘ مناحي
أ◊ياة وألتفاعل مع ما ينشصر ويبث .وأطلعنا على مئات
أŸنشصورأت وألفيديوهات ألتي –صصد آألف ردود ألفعل ‘
ظرف قصص ،Òوهو ما يؤوكد ألتأاث Òألكب Òلهذأ ألنوع من
أŸسصاحات ‘ أ◊ياة ألعامة للجزأئري.Ú

«الفايسسبوك»ُ ’ ...يظلم عنده أاحد

Ãج -رد ن-ي-ل أŸوأط-ن-ة م-ن أŸسص-اح-ة أل-زرق-اء ،سص-ت-ج-د
نفسصك مع مÓي Òألبشصر ومن ﬂتلف بقاع ألعا ⁄تدخل
ألدول بدون تأاشصÒةﬁ ،اطا بوزرأء ورؤوسصاء دول وملوك
وأناسس من ﬂتلف ألفئات ألعمرية ،ما حول ألرقمية إأ¤
أه -م م -ظ -اه -ر ألق -تصص -اد أل -ع -اŸي أŸع -اصص -ر ،ت -ت -م ف -ي-ه
أŸع -ام Ó-ت ‘ أل -ع -ا ⁄ألفÎأضص -يÃ .ج -رد أل -ن -ق-ر ع-ل-ى
أ◊اسصوب ،يظهر لك ما –تاجه من سصلع وخدمات ومن كل
ألدول ،مع كل أŸلف وألسصعر وكيفية ألدفع وألشصحن وما
هي إأل ◊ظات حتى يقدم إأليك ما –تاجه ويعرضس بÚ
يديك ،كما Áكنك ألتعليق وألنتقاد وإأبدأء أÓŸحظات
وأآلرأء بكل حرية.
ويعرف «فايسصبوك» إأقبال كبÒأ من أŸنتم Úإأليه ،بينهم
ألصصحافيون ،حيث باتوأ يكتبون بحرية مطلقة ‘ ،ظل
بعضس ألقيود ألتي تفرضصها أحيانا وسصائل أإلعÓم ألعاŸية
ألتقليدية حسصب خطها ألسصياسصي ألفتتاحي ،بتحاشصيها
Óنظمة
نشصر قضصايا وملفات فسصاد وما تسصببه من حرج ل أ
وألسصلطات وأصصحاب أŸال وأألعمال.
أدت ه -ذه أل -ت -ح -ولت ‘ ح -ري -ة أل -ت -ع -ب Òوألصص -ح -اف -ة
وأÛتمع أŸد ÊألفÎأضصي ،إأ ¤تعا‹ أألصصوأت ألتي
تنادي باعتماد ألكتابات حول ملفات وقضصايا ألفسصاد عÈ
«ف -ايسص -ب -وك» كسص -بب ل -ت -ح -ريك دع -اوى ضص -د أŸفسص -دي -ن

وأŸعتدين على حقوق أإلنسصان وألدول.
بالفعل ،أحدثت كث Òألفيديوهات وألكتابات وألصصور
ألتي نشصرت على أŸسصاحة «ألزرقاء» ردود فعل قوية ضصد
مرتكبي أ÷رأئم ضصد أإلنسصانية وألقتصصاد.
ويعت Èأ÷انب ألقتصصادي أك ÌأÛالت حيوية ‘
›ال أل -نشص -ر وأل -ت -قصص -ي ع -ل-ى «ف-ايسص-ب-وك» ،إأذ ” فضص-ح
ع-م-ل-ي-ات ب-ي-ع أل-ت-ن-ظ-ي-م أإلره-اب-ي «دأعشس» ل-بÎول سص-وريا
وليبيا،و” تدأول ما يسصمى بـ «وثائق بنما» على نطاق
وأسصع.
وعرفت أ÷زأئر أهتماما كبÒأ بقضصايا ألفسصاد ،على
غرأر «أÿليفة» و»بيآار.سصي» و»ألسصيار شصرق/غرب».
وعرفت ألرشصاوى وألصصفقات غ Òألشصرعية بﬂ Úتلف
ألدول ،ونهب أموأل ألشصعوب أŸوجهة للتنمية ،وفوأتÒ
ألسص- -تÒأد أŸضص- -خ- -م- -ة ،وأل- -ت- -ه -ريب ،وت -ه -ريب أل -ع -م -ل -ة
وأıدرأت ،أألمر ألذي أدى ‘ ألكث Òمن أألحيان إأ¤
–ريك دعاوى قضصائية أنتهت بحبسس وتوقيف أÛرمÚ
وأŸتورط ،Úونشصر ألوعي ‘ أألوسصاط ألشصعبية بضصرورة
ألنخرأط إأيجابيا ‘ مكافحة ألفسصاد.
وأشص -ار ألصص -ح -ا‘ ع -ب -د أل-وه-اب ب-وك-روح ،أل-ن-اشص-ط ‘
صصحيفة إألكÎونية ‘ تصصريح لـ «ألشصعب» ،إأ ¤أن ما ينشصر
ع -ل -ى أل -فضص -اء أألزرق ،خ -اصص -ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ج-اوزأت ‘
أÛال ألقتصصادي ألذي يعتÈه أıتصصون مهما للغاية،
ألنه يقدم معلومات حول ما يجري ‘ ﬂتلف دوأليب
أإلنتاج وألتسصي ،Òسصوأء من خÓل ألغشس أو ألنهب ،وهو ما
يطلق عليه أليوم باختصصار «ألفسصاد».
وأشصار بوكروح إأ ¤أن دسصتور  2016شصدد على ألرتقاء
بالصصحافة أإللكÎونية ،و“ك Úكل أŸوأطن Úمن أ◊ق ‘
ألسصتفادة من خدمات تكنولوجية رأقية ‘ ،سصياق خدمة
أ◊ق ‘ أإلعÓم .وعليه ،أصصبحت ألوسصائط ألجتماعية
مصصدرأ يعتّد به وبإامكان –ريك دعوى عمومية بناء على
ذلك ،وهو ما حصصل ،مث ‘ ،Óعديد أ◊الت مع ألدرك
ألوطني وألشصرطة.

ب و’ شستم
بلّغوا دون سس ّ

م -ن ج -ه-ت-ه أع-ت Èأألسص-ت-اذ سص-اع-د سص-اع-د ،م-ن ج-ام-ع-ة
أŸلك خالد بالسصعودية لـ «ألشصعب» ،أن «فايسصبوك» Áكن
أن ي -ك -ون ج -ه -از إأن -ذأر ◊م-اي-ة أÛت-م-ع وألق-تصص-اد م-ن
ألتجاوزأت ،قائ ‘ Óهذأ أÛال« :ل يختلف إأثنان من أن
شصبكات ألتوأصصل ألجتماعي أضصحت رقما فاع ‘ Óحياة
أÛتمعات وألشصعوب وأأل· ...وعمل هذه ألشصبكات هو
أسص -ت -م -رأر ل -ع -م -ل أإلع Ó-م أل -ت -ق-ل-ي-دي أل-ث-ق-ي-ل م-ن-ه ع-ل-ى
أÿصصوصس».
أضصاف سصاعد ‘...« :ألسصنوأت أألخÒة “كنت هذه
أألدوأت من تبليغ رسصائل مهمة وذأت قدرة عالية ،خاصصة
مع أسصتخدأم ألصصورة وألصصوت لبعضس ألتجاوزأت أ◊اصصلة
‘ أÛتمع أو ألقتصصاد ،سصوأء كانت من جهة رسصمية أو
من أفرأد بعينهم .وفايسصبوك باعتباره أألك Ìأسصتخدأما ‘
أوسصاط ألشصبابÁ ،كن له أن يسصاهم ‘ كشصف ألفسصاد ‘
أÛتمع ،لكن دون طعن ‘ ألهيئات وأŸؤوسصسصات ...يعني
يجب أن تكون أألدلة وأقعية».
وطرح سصاعد باŸقابل لبسصا ‘ أعتبار فايسصبوك شصرطيا
أو وكيل جمهورية أفÎأضصيا قائ« :ÓأŸشصكلة ليسصت ‘
ألتبليغ ،إأ‰ا هناك فرأغ قانو Êمن حيث ،هل يعت Èكشصف
فضصيحة ما ‘ «فايسصبوك» دلي Óرسصميا إلثبات ألتهمة ،أم
أن أألم- -ر ي- -ح- -ت- -اج إأ ¤ب- -حث م- -ن أل -قضص -اء أŸت -خصصصس.
وأل-ن-ق-ط-ة أل-ث-ان-ي-ة ،ه-ل أŸشص-رع أ÷زأئ-ري سص-م-ح للقاضصي
ووكيل أ÷مهورية بفتح –قيق ‘ قضصية فسصاد منتشصرة
إأل -كÎون -ي -ا ‘ أل -ف -ايسص -ب -وك ...أم ي -ح-ت-اج إأ ¤ت-وج-ي-ه م-ن
ألسصلطات».
وث ّ- -م - -ن أÿب Òي- -ونسس ،ق- -رأر Œاوب أ÷زأئ- -ري Úم- -ع
م- -ك- -اف- -ح- -ة أل -فسص -اد وخ -اصص -ة ع Èمسص -اح -ات أل -ت -وأصص -ل
ألجتماعي ألتي باتت زأوية مهمة ‘ ألتبليغ وألكشصف عن
كل ملفات ‘ هذأ أألمر وألسصلوكات أŸشصينة ،مؤوكدأ أن

قّدر أÿب Òألقتصصادي فارسس مسصدور ،أألموأل ألتي
تدور ‘ ألقتصصاد ألرقمي بأاك Ìمن  3000مليار دولر،
مؤوكدأ أن عائدأت فايسصبوك من ﬂتلف أÿدمات ألتي
يقدمها فاقت  50مليار دولر ،وهو ما يؤوكد أن ألقتصصاد
ألعاŸي يتجه نحو أقتصصاد أŸعرفة أو ما يسصمى بالقتصصاد
ألرقمي ،ألذي سصينتج وظائف جديدة وسصيسصÎجع أŸورد
ألبشصري فيه ريادة ألقتصصاد.
أشص- -ار مسص- -دور ‘ تصص- -ري -ح لـ «ألشص -عب» ،أن ألق -تصص -اد
ألرقمي بقدر ما جلب ألكث Òمن أإليجابيات ،إأل أنه يخلف
ورأءه موجات كبÒة من ألحتجاجات وعدم ألرضصا ،خاصصة
من قبل أألوسصاط ألعمالية ألتي Œد نفسصها معزولة ‘ ،ظل
عدم قدرتها على تبليغ أنشصغالتها ،وتد Êحقوقها ‘ كثÒ
م -ن أÛالت ،م -ا ي -جÈه -ا أل -ل -ج-وء أ ¤فضص-اء أل-ت-وأصص-ل
ألجتماعي ألذي يعت Èجزءأً مهّما من مظاهر ألقتصصاد
أل-رق-م-ي ،ح-يث ب-ات م-ن-ف-ذأ م-ه-م-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق ألتوأصصل بÚ
أرباب ألقتصصاد ألرقمي وألعمال ،خاصصة ‘ ظل أنتشصار
ألشصركات متعددة أ÷نسصيات بفروعها وعدم قدرة ألفئات
ألعمالية على أللتقاء مع أرباب ألعمل.
وج -د أل -ع-م-ال ،ب-حسصب مسص-دور« ‘ ،ف-ايسص-ب-وك» ،ق-ن-اة
لتبليغ أنشصغالتهم وأحتجاجاتهم مع كشصف حالت ألفسصاد
ألتي “يز ألقتصصاد أ◊ديث ،فأاموأل ألفسصاد فاقت كل
ألتوقعات حتى أن  12من أŸائة من رؤووسس أألموأل تذهب
ل -ل -رشص -اوى وأل -ع -م -ولت ،م -ا ي -ع -ط-ي-ه دورأ م-ه-م-ا Ÿوأك-ب-ة
ألقتصصاد ألرقمي ألذي من أŸفÎضس أن يكون شصفافا .لكن
أل -فضص -ائ -ح أŸسص -ج -ل -ة ب -اسص-م-هŒ ،ع-ل م-ن ضص-رورة Ãك-ان
أŸرأفقة وتطوير أسصاليب ألرقابة ألشصعبية.
وح-ت-ى ألسص-ل-ط-ات م-ط-ال-ب-ة ب-اله-ت-مام بتطور ألقتصصاد
أل -رق -م -ي وم -ا ي -رأف-ق-ه م-ن م-ط-الب ع-م-ال-ي-ة ،وأل-بÓ-غ-ات
بخصصوصس ألصصفقات أŸشصبوهة أŸرفقة مع حماية ألشصهود
وفقا Ÿا تقتضصيه أ◊ياة ألرقمية ألتي يجب أن “سس جميع
ألقطاعات حتى تكون أ◊قوق ﬁفوظة.
وأشصار مسصدور لـ «ألشصعب» ،أن قدرة «فايسصبوك» ‘
ألعا ⁄ألرقمي على صصنع ألرأي ألعام ،خاصصة ‘ ›ال
أ◊ريات وحشصد رأي عام أفÎأضصي ،له قوة تأاث Òعجيبة
ج- -دأ ت- -ف- -وق صص- -ن -اع -ة أل -رأي أل -ع -ام ‘ وسص -ائ -ل أإلع Ó-م
ألتقليدية.
‘ سصياق متصصل ،قال وزير أÿارجية أألمريكي ألسصابق
هÔي كيسصنجر ‘ ،كتابه «ألنظام ألعاŸي» ‘ هذأ ألشصأان،
إأن أل -غ -رضس م -ن أل -ت -ف -ك ‘ Òإأنشص -اء مسص -اح -ات أل-ت-وأصص-ل
Óف -رأد وأÛت -م -ع-ات
ألج -ت -م -اع -ي ه -و حشص -د أل -دع -م ل  -أ
أŸضصطهدة وأŸظلومة ‘ ،ظل أتسصاع ظاهرة ألتضصييق
على أ◊ريات ‘ زمن ألرقمية وألعا ⁄ألفÎأضصي.

«با’ك يسسمعوا بّيا ‘ فايسسبوك»

ن- -ق- -ل ع- -دي -د أŸوظ -ف Úرعب أل -ك -ث Òم -ن أŸسص -ؤوولÚ
ألفاسصدين من «ألشصرطي أألزرق» ،حيث نقل «شس.مهدي»،
موظف ‘ شصركة تأام ،Úأنه مع أنتشصار مسصاحات ألتوأصصل
ألجتماعي تقلصصت ألسصلوكيات أŸسصيئة للعمال ،حيث بات
أŸسصؤوولون مرعوب Úمن نشصر سصلوكاتهم أŸشصينة ،موضصحا
أن توفر ألتكنولوجيات أ◊ديثة وألقدرة على ألتوأصصل ‘
أŸسص -اح -ات ألفÎأضص -ي -ة غّ-ي-ر أل-ك-ث Òم-ن ظ-روف أل-ع-م-ل
ألصصعبة.
وأكد «ب.أم ،»Úموظف ي شصركة للنقل أ÷وي ،أن
فيديو «أنا قررت» Ÿضصيفة طÒأن رفضصت ألتعامل بلباقة
م - -ع أح - -د أل - -زب - -ائ - -ن ،ق - -د بث أل- -رعب وسص- -ط أل- -ع- -م- -ال
أŸتقاعسص ،Úحيث باتوأ يحسصبون ألف مرة قبل ألقيام
بتجاوزأت ضصد أŸسصافرين ونسصيان أنهم يقدمون خدمة
عمومية.
وأجÈت نقابة «فايسصبوك» أ◊كومة على ألتحقيق ‘
قضصية تركيب ألسصيارأت ،وأ◊فاظ على ألعطلة أŸدرسصية.
كما أن تغطية ملفات ألفسصاد ‘ أروقة أÙاكم جعل
أل -ك -ثÒي -ن ي-ت-خ-وف-ون م-ن كشص-ف م-ا ي-ح-دث م-ن صص-ف-ق-ات
مشصبوهة.
بات «فايسصبوك» ‘ ظل هذه أŸتغÒأت› ،تمعا مدنيا
للدفاع عن قيم ألشصعوب ،و»أنÎبول» ضصد ألفسصاد ‘ .هذأ
ألسصياق ،أكد أÙامي حمزة شصبارة ،أن مسصاحات ألتوأصصل
ألجتماعي تعت Èمهمة إأذأ ما ” أسصتعمالها ‘ سصياق جيد،
خ -اصص -ة ‘ ظ -ل أل -ت -ح-ولت ألق-تصص-ادي-ة أŸع-روف-ة ب-كÌة
ملفات ألفسصاد وألحتجاجات .لكن يبقى تفادي ألسصب
Óشص-خ-اصس أم-رأ م-هّ-م-ا ل-ل-ح-ديث ع-ن
وألشص -ت -م وأإلسص -اءة ل  -أ
ف -ايسص -ب -وك شص -رط-ي ون-ق-اب-ي .ف-اŸم-ارسص-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة
تفرضس توسصيع ألنخرأط ‘ أÛال ألرقمي و‡ارسصة
أ◊قوق ع Èألتكنولوجيات أ◊ديثة كقدر ﬁتوم.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
أأ’ربعاء  ٠٥أأفريل  ٢٠١٧م

الحمل

أبتسشم يا حمل وأنهضش وتخطّى
ألصشعاب بكل إأيمان وثقة بالله،
أ’ن ألحياة سشتمضشي بكل حلوها
ومرها ،ولن يعود منها ششيء ،وأعلم أأننا في
دأر فناء وليسش دأر بقاء.
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ألموأفق لـ  ٠٨رجب  ١٤٣٨هـ

ألعـ ـدد١٧٣٠٣:

الثور

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

ن َمَع
أأ’ يقول لنا ربّنا يا ثور {ِإا s
اْلُع ْسصِر ُي ْسصرًا} ،وأأن ألضشيق
يأاتي وفي طياته ألفرج ،فأاي
بششرى أأبعث لÓطمئنان من هذه ألبششرى؟

أاŸا Êيدف ـع حيات ـه ثمنا لتأاّخر
وصصـ ـول صصحيفتـ ـه اŸف ّضصلـ ـة

الجوزاء

يا جوزأء ألحياة ألسشعيدة هي:
حياة ألقلب ،رأحة ألبال ،هي
ألقناعة وألرضشا وحب ألخير للناسش،
وبث ألسشعادة فيهم وحفظ أللسشان من ألقيل
وألقال.

السصرطان

لقي رجل حتفه في بلدة لونه بورغ أأ’لمانية في
و’ية سشكسشونيا ألسشفلى ،وتم أحتجاز آأخر بعد
شش -ج -ار دم -وي ب -ي -ن -ه -م -ا ح -ول م -وع -د ت-وصش-ي-ل
ألصشحيفة ألمفضشلة إألى منزل ألقتيل .وصشرحت
ألششرطة في بلدة لونه بورغ ،أأن ششكاوى ألقتيل
( ٥١ع-ام-ا) أل-م-ت-ك-ررة بسش-بب ت-أاخ-ي-ر أسش-تÓ-م-ه
ل -لصش -ح-ي-ف-ة ،ق-د خ-رجت ع-ن ن-ط-اق ألسش-ي-ط-رة،
وذلك عندما تششاجر مع موزع ألصشحيفة (٤٢
ع -ام -ا) بسش -بب م -وأع -ي -د أل -تسش -ل -ي -م أل -م -ت -أاخ-رة
ل-لصش-ح-ي-ف-ة.وي-ب-دو أأن م-وزع ألصش-حيفة أسشتششاط
غضشبا هو أآ’خر ما دفعه إ’ششهار سشكينا بوجه
ألرجل ،قبل أأن يطعنه عدة طعنات في ألجزء
ألعلوي من جسشمه بحسشب بيان ألششرطة .وتمكن
ششاهد عمره  ٢٣عاما من أإ’مسشاك بالقاتل حتى
وصشول ألششرطة ،إأ’ أأن ألمصشاب توفي بعد وقت
قليل من وصشوله إألى ألمسشتششفى ،فيما تحقق
ألششرطة مع موزع ألصشحيفة.

‘ حّبك يا بÓدي

º∏©J πg
^ أانه توجد حالة نفسصية
تسصمى  Bradyesthesia:براديسصتيذيزا يتصصف
صصاحبها بأانه متبّلد المشصاعر ل يتأاّثر بالنقد ول
بالهجوم عليه ،ول يبالي بآاراء ومشصاعر من حوله به؟
^ أان في اللغة اليابانية كلمة  Rōninتعني محارب
ليام يسصتخدمها
السصاموراي المغوار..لكن هذه ا أ
اليابانيون لوصصف العاطل عن العمل؟

ومضضــــــــــة

لصصدقائك تزداد محبتهم
اصصنع الخير أ
لعدائك ليصصبحوا
لك واصصنع الخير أ
أاصصدقاؤوك ،قيل لرسصولنا ادع على
أاعداءك قال« :إانما بعثت رحمة ولم
أابعث لّعاًنا».

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

يا أامــــــــــي لشش
تبكـــــــــــي عليــــــــــــــا

ي- -ا أأم ّـي ’شش ت -ب -كـي ع -ل -ي ـا
ولدك مجند في ألوطنية
حب أل -ج-زأئ-ر وأجـب ع-ل-ي ـا
روحي ومالي للوطنية
ي- -ا أأمـي ’شش ت -ب -ك ـي ع -ل -ي ـا
ولدك مجند على ألحرية
ششبان بÓدي قوموأ جميعا
حياة ألذل رأهي ششنيعة
دم- -ي ن- -ع- -ط- -ي -ه روحـي

من ألمسشتحيل أأن يذهب لـغيرك
ششيء قد كتبه ألله لك يا
أأسشد..فاطمئن ’ تحسشد ’
تحقد وعشش بقلب أأبيضش نقي
ونية صشافية ،وكن مع ألله يكون ألله معك.

دمي نعطيه يا

نفديـه
وطني
ضشد ألحكومة أ’سشتعمارية

^ يا ذا النهي ما اسصم له حاله يحار فيها الذهن والفكر
له حروفـــا خمسصــة إانمـــا ثÓثـــة منها لــه شصطـــر

حل
^ العدد السصابق
* الكتاب. .

^ إاذا قطعت عÓقتك بشصخصش ،أاقطع
لسصانك عنه.

ف- - -ي ي- - -وم م- - -ن
أأ’يام كان هناك رجل ثري جدأ ً
أأخذ أبنه في رحلة ألى بلد فقير
ل-ي-ري-ه ك-ي-ف ي-ع-يشش أل-ف-ق-رأء .ل-قد
أأمضش -وأ أأي -ام -ا ًول -ي -ال ٍف-ي م-زرع-ة
ت -ع -يشش ف -ي -ه -ا أأسش -رة ف-ق-ي-رة ،ق-ال
أ’بن :كانت ألرحلة ممتازة ،أأ’ب:
ه -ل رأأيت ك -ي -ف ي -ع-يشش أل-ف-ق-رأء؟
أإ’بن :نعم ،أأ’ب :إأذأ ً أأخبرني ماذأ
تعلمت من هذه ألرحلة؟
أإ’بن :لقد رأأيت أأّننا نملك كلبًا
وأح -دأ ً وه -م (أل -ف-ق-رأء ) ي-م-ل-ك-ون
أأربعة
ونحن لدينا بركة ماء في وسشط
حديقتنا وهم لديهم جدأول ماء
ٍل- -يسش ل- -ه -ا ن -ه -اي -ة ،ل -ق -د ج -ل -ب -ن -ا
أل-ف-وأن-يسش ل-نضش-يء ح-دي-ق-تنا وهم
Óأ’ في ألسشماء.
لديهم ألنجوم تت أ
ب-اح-ة ب-ي-ت-ن-ا ت-ن-ت-ه-ي عند ألحديقة
أأ’م -ام -ي -ة ول-ه-م أم-ت-دأد أأ’ف-ق،

لسصد
ا أ

 Ÿـ ـ ـاذا ’ نع ـ ـرف ق ـ ـدر ما ‰تل ـ ـك؟

لدينا
مسش -اح -ة صش -غ -ي -رة ن -ع -يشش ع-ل-ي-ه-ا
ول -دي -ه -م مسش -اح -ات ت-ت-ج-اوز ت-لك
أل -ح -ق -ول ،ل -دي -ن -ا خ -دم ي -ق-وم-ون
ب -خ-دم-ت-ن-ا وه-م ي-ق-وم-ون ب-خ-دم-ة
ب -عضش -ه -م أل -ب -عضش ،ن -ح -ن نشش-ت-ري
طعامنا وهم يأاكلون ما يزرعون،

العذراء

أأسشلوبك في ألتعامل مع أآ’خرين
يسشاوي مكانتك يا عذرأء..وكلّما
أرتقى أأسشلوبك كّلما علت
مكانتك وألعكسش بالعكسش.

الميزان

^ الخيبة أان تبكي في كل مرة على
نفسش الوجع.

للعبــرة

لدينا أأششياء جميلة ُتسشعدنا يا
سشرطان :دين ،أأهل ،رفقة ،أأبناء،
صشلوأت وأأذكار ترتاح بها
أأ’روأحو فالحمد لله حمدأ ً كثيرأ ً.

نحن
نملك جدرأن عالية لكي تحمينا
وهم يملكون أأصشدقاء يحمونهم.
ك-ان وأل-د أل-ط-ف-ل صش-ام-تً-ا ع-ن-دم-ا
أأردف ألطفل قائل :ششكرأ ً لك يا
أأبي أ’ّنك أأريتني كيف أأّننا فقرأء!

ابـتـسضـم

^ سشافر ثÓثة رجال وفي
ألطريق عزموأ على
أقتسشام زأدهم وهو
دجاجة ،وأتفقوأ على أأ’ يقتسشموها إأ’
بأابيات من ألذكر ألحكيم :فقال أأ’ول:
{والتفت السصاق بالسصاق} ،فأاعطوه
ألسشاقين ،وقال ألثاني{ :أالم نشصرح لك
صصدرك} فأاعطوه ألصشدر ،أأما ألثالث
فقد ظل حائرأ فيما سشيقوله ،وأأثناء ذلك
نام أ’ثنان فأاخذ ما بقي من ألدجاجة
وأأكله .وعندما أسشتيقظا سشأا’ه عن ألباقي
فقال{ :فطاف عليها طائف من ربك
وهم نائمون}.
^ كانت أإحدى ألحافÓت تسشتثني ألصشغار
دون ألمتوسشط من دفع ثمن بطاقة ألسشفر.
وذأت يوم كانت إأحدى ألسشيدأت تصشطحب
طفلتها ،وحين هّمت بالنزول في إأحدى
ألمحطات أأحب ألسشائق أأن يدأعب ألطفلة
فسشأالها :كم عمرك يا صشغيرتي؟ فأاجابت:
أأربع سشنوأت ونصشف ،فقال ألسشائق :ومتى
ألخامسشة؟ فأاجابت ألطفلة :فور نزولي من
ألحافلة!

كل ألسشعادة في ألدنيا بدأيتها
ألرضشا يا ميزأن ،لذلك قل
دأئما :يا رب عّودنا على أأن
نرضشى بأاقدأرك ،بحكمتك ،بفضشلك ،بخيرك
ألعظيم ألذي ’ ترأه أأعيُننا.

العقرب

َفن ألتعامُل مع أآ’خرين في
ثÓث عبارأت قرآأنية يا عقرب
وهيُ :خذ ألعفو
وأمر بالمعروف ،وأعرضش عن
ألجا لين.

القوسش

يا قوسش..أفرح باختيار ألله
فإانك ’ تدري بالمصشلحة ،فقد
تكون ألششدة لك خير من ألرخاء.

الجدي

ح ّصشن نفسشك جيًدأ بكÓم ألله يا
جدي ،فهناك ششياطين من ألبششر
يضشرونك أأكثر من ششياطين ألجن.

الدلو

لو ششعـرت بـالتأانيـب على موقف
فعلته ذكر نفسشك أأنك بششر،
أأخطأات ،وتخطئ ،وسشوف
تخطئ و’ مفر من بششريتك .أندم
لـحـظـة ثم أعزم على ألتغيير.

الحوت

كن مع ألله في كل لحظة،
وأجعل نيّتك صشادقة في أإعمار
ألكون ،وتوّكل على ألله حتى يبارك
لك في كل ما تقّدمه من قول أأو عمل.
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األربعاء  ٠٥أافريل ٢٠١٧
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متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
١

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
لخرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٩٦نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

ثلثا عام
موفد

٥

حرف مكرر
صسفرة
البيضص

٦

يسسأام
سسئم
اسستفسسر «م»
زهر «م»

خاصستي
براق

أابو البشسرية
قبيح
كد
الشسهر
الثالث

وجع

للنصسب
زين

حطم
وليمة

جمع رمل

للتخيير
ابتكر «م»

والدة
متشسابهة

للسسؤوال

٣

أاجل
حكم دولي
لكرة القدم

نهب

اللغز:

١

ا’سسم اأ’ول لÓعب ومدرب سسابق
لمنتخب كرة اليد

٣

٢

٤

قبيح
٦

٥

٧

الح ـ ـ ـ ــل
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اختبر معلوماتك:
يحتوي علم المريخ على اللون اأ’خضسر
لأÓسسباب اآ’تية:

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

`

الكلمــات السسريــة

يلحق

1

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

للتمني

رجاء
متشسابهان

اسسم إاشسارة
حقد «م»

السسم األول
لÓعب دولي
كرة اليد

٢

سساند
برهان

صسوت
النفجار «م»

فرانسس فيل
البيدق
إارهاصسات
الحاج صسالح

80٦

حارسص سسابق
لفظ هاتفي لمنتخب كرة
اليد

والدة

قواعد

لششارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسش الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لششارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصشل
على اسشم لفيلم عن
زعيم جنوب إافريقيا
راحل.

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

١٧٣٠٣

قارة
صسفراء

الطرق

دردشسة
لسسهم
اأ

العدد

رقــــــــــم

٧

أامرح

لعبــــة الحـــروف
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الكلمـــــــات:

داود ،ششاول ،ملك ،هÓك ،وليمة ،حصشار ،ميÓد ،اخبار،
جليات ،سشليمان ،نصشر ،جيشش‚ ،ت ،جÓء ،جوديت ،انتهاء،
دانيال ،هÒودسش ،صشموده ،يوباك ،Úوالسشت ،Òقيصشر ،خطبة،
اضشطهاد ،هرقانسش ،يوششيا ،سشرنديب ،عدل ،ضشعف ،صشفة.

` 5

ك
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الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٩٣ + ٩٢ + ٩١ + ٦٤+ ٦٥ + ٧٦ + ٧٧ + ٣١
٥٨٥ = ٢٨ + ١٧ + ٩٤
الحل  /تسشل وتثقف

تأاسّسسست اإ’ذاعة الدولية في
العالم عام  ١٩٤٦بعد انتهاء
الحرب العالمية الثانية.
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أافقيا :سسفيان الحيدوسسي ،تندوف ،بل ،لم،
رم ،يلي ،رب ،جدال ،ر.ر ،مج ،محمد
بوحفصص ،رع ،رب ،باي ،حرسص ،لو ،يديل،
لي ،لبد ،يا ،رسسب ،ل.ل ،طب ،رشسيد
فراحي.
عموديا :أاسسسص ،مرسسل ،في ،ملح ،شسرير،
أامرح ،سسي ،انتم ،عدد ،لبد ،ن.ن ،رجب ،لب،
أادرب ،ورود ،لوم ،رحب ،ال ،حف ،حرف،
حليب ،يم ،صسيدا ،لبد ،اي ،وليد جنمبÓط.

` 10

و

ل

ي

م

ة

ن

صص

ر
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ل

م

ج

الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

ا

ن

ت

هـ

ا

ء

ل

ا

ي

ن

ا

د

أا  -أام Óفي إاعماره متل األرضص؟
ب  -إانشسقاقا من لون المركبة
الفضسائية؟
ج  -تشسبيها له بالجنة؟

` 4 `` 3 ` 2

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السشر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 )١رئيسص دفاع تجنانت
 )٢مدرب مولودية وهران
 )٣والد ،حبر،
 )٤مدينة فرنسسية ،جمع حبل «م»،
 )٥من الألوان ،حرف مكرر،
 )٦خوف ،اأبعث،
 )٧رخو ،ارشسد «م» ،للموصسول،
 )٨رئيسص اتحاد الحراشص،
 )٩اأخفق،
 )١٠من اأخطاء كرة القدم ،حرف
مكرر،
 )١١مدرب سسريع غليزان.

عموديا
 )١اشستغل ،منام ،اصسلح البناء،
 )٢للجزم ،للنداء ،عكسص ميت «م» ،ثلثا
كعب،
 )٣مدينة سسورية ،حرف جر «م»،
 )٤والد ،شسعاع ،بديع مبعثرة،
 )٥رب «م» ،الرقم «م» ،نصسف قدوة،
 ) ٦خوف ،غير،
 )٧هز ،متشسابهان ،من األهل
 )٨عاصسمة أاوروبية ،رجاء «م» ،للنهي،
 )٩جميل «م» ،واكب،
 )١٠من األلوان ،أاخفق «م»،
 )١١بني ،ثروة ،قر.

.
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^  05أاف-ري-ل › :1949م-وع-ة م-ن م-ن-اضس-ل-ي اŸنظمة
اÿاصس-ة  O.Sي-نّ-ف-ذون ع-م-ل-ي-ة فدائية ضسد بريد
وه -ران ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة م-ن أاج-ل
“ويل ا◊ركة الوطنية.
^  05أافريل  :1956صسدر قرار من الوزير اŸقيم
با÷زائرÁ ،نع Ãوجبه ،طباعة وتداول وبيع وتوزيع
أاسسبوعية (البصسائر) لسسان حال جمعية العلماء اŸسسلمÚ
ا÷زائري.Ú

’ربعاء  08رجب  1438هـ اŸوافق لـ  05أافريل  2017م
ا أ

الطقسض اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

إادانة دولية لهجوم سشان بÎسشبورغ وإاجماع على اجتثاث اإلرهاب
القـــــÒغيــــزي جليلــــوف متهـــم ‘ انتظـــــار التحقيــــق

دعم دو‹ ’مشسروط
‘ السضياق ذاته ،لقي الهجوم إادانة
واسضعة من قبل رؤوسضاء الدول ،حيث
ع Èال- -رئ- -يسض األم- -ري- -ك- -ي دون- -ال- -د

’و¤
القيادة ا÷هوية ا أ
للــــــدرك الوطنـــــــي

’و¤
“كنت القيادة ا÷هوية ا أ
للدرك الوطني بالبليدة ،خÓل
’و ¤لسسنة
الثÓثة أاشسهر ا أ
 ،2017من معا÷ة  73جرÁة
’عÓم
متصسلة بتكنولوجيا ا إ
وا’تصسال ،كان أاغلب ضسحاياها
’ناث ،بحسسب ما ذكره،
من ا إ
أامسض ،قائد هذه الهيئة العميد
غا‹ بلقصس.Ò
أاوضض- -ح ال- -ع- -م- -ي- -د ب -ل -قصض ‘ ،Òن -دوة
صضحفية نشضطها Ãعية عدد من ضضباط
ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي ل- -ع- -رضض حصض -ي -ل -ة
ال-نشض-اط-ات لسض-نة  ،2016أان ا÷ -ر- Áة
اإلل-كÎون-ي-ة أاضض-حت ج-رÁة «ال-عصضر»
وأاصضبحت تنتشضر بكÌة ،مشضÒا إا ¤أان
مصض - -ا◊ه اŸت- -واج- -دة ع 11 Èولية
ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ل -ق -ي -ادة ا÷ه -وي -ة األو¤
(ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة ،ال-ب-ل-يدة ،البويرة،
ب-وم-رداسض ،الشض-ل-ف ا÷ل-ف-ة ،اŸسض-يلة،
اŸدي -ة ،ت -ي-زي وزو وت-ي-ب-ازة) ،سض-ج-لت
خÓل الثÓثة أاشضهر األو ¤لسضنة 2017
م- -ا ل ي- -ق- -ل ع- -ن  73ج-رÁة م-تصض-لة
بتكنولوجيا اإلعÓم والتصضال.
علما أانه سضجل خÓل سضنة  2016زهاء
 234جرÁة إالكÎونية.
وأاضض - -اف ذات اŸت - -ح - -دث ،أان أاغ- -لب
ال-قضض-اي-ا اŸسض-ج-ل-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ه-دي-د
والتشضه ÒواŸسضاسض با◊ياة اÿاصضة
وب-أان-ظ-م-ة اŸع-ا÷ة اآلل-ي-ة ل-ل-معطيات
وكان أاغلب ضضحاياها من اإلناث.
وأاك -د ق -ائ -د ال -ق -ي -ادة ا÷ه -وي-ة األو¤

ترامب ،عن دعمه الكامل لروسضيا ‘
الرد على الهجوم الذي طال ﬁطة
أان - -ف - -اق سض- -ان بÎسض- -ب- -ورغ وت- -ق- -دË
اŸتورط Úفيه إا ¤العدالة ،كما اتفق
م- -ع ن- -ظÒه ال- -روسض -ي ع -ل -ى ضض -رورة
«إا◊اق ال- -ه- -زÁة ب -اإلره -اب بشض -ك -ل
حاسضم وسضريع».
‘ ح Úشضددت تركيا على ضضرورة
ال–اد ‘ ﬁاربة اإلرهاب ،مؤوكدة
وق -وف -ه -ا إا ¤ج -انب روسض -ي-ا ‘ ه-ذه
اÙنة.
من جانبه ،أاكد الرئيسض الفلسضطيني
عن وقوف بÓده إا ¤جانب روسضيا ‘
م -واج -ه -ة ﬂت -ل -ف أاشض -ك-ال اإلج-رام
واإلرهاب.
ب -ي -ن -م -ا ح -ذرت مصض -ر م -ن خ -ط -ورة
انتشضار ظاهرة اإلرهاب ومن ﬂاطر
ع- -دم ت -ب -ن -ي اسضÎات -ي -ج -ي -ة شض -ام -ل -ة
Ÿواجهته.
وأاعربت اإلمارات العربية اŸتحدة
ع -ن ت -ع-اون-ه-ا م-ع روسض-ي-ا ‘ ال-قضض-اء
على اإلرهاب الذي يسضعى لزعزعة
األم -ن والسض-ت-ق-رار ونشض-ر ال-ف-وضض-ى،
مسضتهدفا أارواح األبرياء ،معتÈة أان
مثل هذه «العتداءات ا÷بانة التي
ت- -ت- -ن- -اف- -ى م- -ع ال- -ق- -ي- -م األخ Ó-ق -ي -ة
واإلنسض -ان -ي-ة تسض-ت-وجب ت-ع-اون-ا دول-ي-ا
وثيقا».
وم - -ن ب - -غ - -داد وصض - -فت اÿارج - -ي - -ة
ال- -ع- -راق -ي -ة ،م -ا ح -دث ‘ روسض -ي -ا بـ

ح -ول م Ó-بسض -ات ال-ه-ج-وم ،أاوضض-حت
÷نة مكافحة اإلرهاب الروسضية ،أان
التفج Òاسضتهدف عربة قطار أانفاق
بﬁ Úط- -ت- -ي «سض- -ي- -ن- -اي -ا ب -ل -وشض -اد»
و»ت-ي-خ-ن-ول-وغ-ي-تشض-يسضكي إاينسضتيتوت»
و‚م عن عبوة ناسضفة كانت مÎوكة
‘ عربة القطار ،مشضÒة إا ¤أان قوة
ال -ت -ف -ج Òك -انت ت -ع -ادل م -ا ب200 Ú
و 300غرام من مادة «تي.إان.تي».
ك- -م- -ا أاع -ل -نت اإلدارة ال -ع -ام -ة ÎŸو
أان- -ف- -اق م- -دي- -ن- -ة «سض -ان بÎسض -ب -ورغ»
ب -روسض -ي -ا ،أامسض ،ع -ن إاغÓ-ق ﬁط-ة
مÎو (سضينايا بلوشضاد) ›ددا ،بعد
ت -ل -ق -ي اتصض -ال م -ن ›ه -ول ب -وج -ود
عبوات ناسضفة داخلها.
وأاك- -د اŸت- -ح- -دث ال- -رسض -م -ي ب -اسض -م
ال- -رئ- -اسض- -ة ال- -روسض- -ي -ة (ال -ك -رم -ل،)Ú

دم - -يÎي ب- -يسض- -ك- -وف ،أامسض ،ث- -ب- -ات
موقف روسضيا ‘ توجهها Ÿكافحة
اإلرهاب.
وقال بيسضكوف ،إان روسضيا «كالكثÒ
من الدول األخرى ،تقف ‘ ا÷بهة
األمامية Ÿكافحة اإلرهاب الدو‹،
و ⁄تسضتطع أاي دولة ‘ العا ⁄حتى
اآلن ،أان ت - -ن - -تصض - -ر ع - -ل- -ى اإلره- -اب
Ãف -رده -ا ،وم-ع ذلك ي-ع-رف ا÷م-ي-ع
ج -ي -دا اŸسض-ار اŸل-ت-زم ال-ذي ت-ت-ب-ع-ه
روسضيا ‘ مكافحة اإلرهاب ،والنهج
اŸلتزم وا◊ازم الذي يتبعه الرئيسض
بوت ‘ Úقضضايا مكافحة اإلرهاب».
وقال اŸتحدث باسضم أاجهزة األمن
‘ ق-رغ-ي-زسض-ت-ان رخ-ات سض-ليمانوف،
إان «انتحاري ﬁطة سضان بÎسضبورغ
هو مواطن من قرغيزسضتان يدعى
اكÈي-ون ج-ل-ي-ل-وف م-ن م-وال-ي-د ال-عام
 ،»1995مضضيفا أانه «من اŸرجح أان
يكون حصضل على ا÷نسضية الروسضية».
ب- -ي -ن -م -ا أاوضض -حت ÷ن -ة ال -ت -ح -ق -ي -ق
الروسضية ،أانه ” فتح –قيق حول
«عمل إارهابي» ،مشضÒة إا ¤أانه سضيتم
تدارسض «كل الحتمالت األخرى».
وبحسضب السضتخبارات الروسضية ،فقد
انضضم سضبعة آالف شضخصض على األقل
م -ن م -واط -ن -ي ال–اد السض -وف -ي -ات -ي
سضابقا ،من بينهم نحو  2900روسضي،
إا ¤صضفوف التنظيم اإلرهابي داعشض
‘ العراق وسضوريا.

ل -ل -درك ال -وط -ن-ي ،أان ال-ق-ان-ون 04/09
اŸتضضمن القواعد اÿاصضة للوقاية من
ا÷رائم اŸتعلقة بتكنولوجيا اإلعÓم
والتصضال ومكافحتها الصضادر ‘ أاوت
 2009جاء Ãجموعة من اإلجراءات
وال -ت -داب Òسض-م-حت ل-وح-دات ق-ي-ادت-ه،
بالتنسضيق مع مركز الوقاية من جرائم
اإلع Ó-م اآل‹ وا÷رائ -م اŸع-ل-وم-ات-ي-ة
ل -ل -درك ب -ب -ئ -ر م-راد رايسض ب-ال-تصض-دي
وﬁاربة هذا النوع من ا÷رائم.
وكشضف اŸتحدث ،أان مصضا◊ه “كنت

من حل  90من اŸائة من هذه القضضايا
وت -وق -ي -ف اŸت -ورط Úف -ي -ه -ا ولت -زال
التحقيقات جارية ◊ل باقي القضضايا.
ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-نشض-اط-ات اŸرت-ب-ط-ة
باإلجرام العام ،أاوضضح العميد بلقصضÒ
أان مصضا◊ه التي تسضجل نسضبة تغطية
أام -ن -ي -ة ع -ل-ى مسض-ت-وى إاق-ل-ي-م-ه-ا ت-ق-در
بـ 85.80من اŸائة قامت خÓل سضنة
 2016بـ 1586م -داه -م-ة ” خÓ-ل-ه-ا
ت-وق-ي-ف  6216شض- -خصض وح -ج -ز 162
م-رك-ب-ة و 10أاسض -ل -ح-ة ن-اري-ة و12.850

غرام من الكيف اŸعالج و 932قرصض
م - - -ه - - -ل - - -وسض وغÒه - - -ا م- - -ن األدوات
اŸسضتعملة ‘ ﬂتلف ا÷رائم.
‘ سضياق آاخر ،ذكر ذات اŸسضؤوول أان
فرقته عا÷ت عددا من القضضايا تتعلق
ب -ان -تشض -ار ال-ط-ائ-ف-ة األح-م-دي-ة وأال-قت
ال -ق -بضض ع -ل -ى ع -دد م -ن ع-ن-اصض-ره-ا،
لسض -ي -م -ا ‘ ولي-ت-ي الشض-ل-ف وال-ب-ل-ي-دة
(ب-ل-دي-ة األرب-ع-اء) ،م-ؤوك-دا أان ال-دسض-تور
ي-ك-ف-ل ح-ري-ة اŸع-ت-ق-د ،ل-ك-ن-ه ل ي-كفل
حرية الطائفية.

«إارهاب أاسضود» ،مؤوكدة على ضضرورة
ت-نسض-ي-ق اŸزي-د م-ن ا÷ه-ود ال-دول-ي-ة
ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى ا÷م-اع-ات اŸت-طرفة
التي باتت تسضتهدف األبرياء ‘ كل
مكان.
‘ سضياق متصضل ،عبّرت دول أاخرى
ك- -ال- -ي- -اب -ان ،األردن ،ل -ب -ن -ان ،الصض،Ú
سض- -ن- -غ- -اف- -ورة وغÒه -ا ع -ن إادان -ت -ه -ا
الشضديدة لهذا الهجوم.
’مامية Ÿكافحة
‘ ا÷بهة ا أ
’رهاب
ا إ

معا÷ة  73جرÁة إالكÎونية خÓل  3أاششهر األو ¤من 2017

أاجــــــــواء مؤوثـــــــرة
اغرورقت فيها دموع

 20°ا÷زائر

17303 Oó©dG

روسسيـــــا تضسمــــد جراحهـــــا وتتجنـــد ضســـد ا÷رÁــة

أاثار الهجوم الذي اسستهدف
ميÎو أانفاق مدينة سسان
بÎسسبورغ الروسسيةﬂ ،لفا 14
قتي Óو 51جريحا ،ردود فعل
كبÒة من قبل دول عربية
وغربية ،إا ¤جانب منظمات
دولية عّبرت عن مسساندتها
لروسسيا ‘ ﬁنتها ‘ .وقت ”
’جماع على ضسرورة توحيد
ا إ
جهود اÛتمع الدو‹ برّمته
’رهاب الذي Áثل
’جتثاث ا إ
Óمن والسسÓم ‘
تهديدا حقيقيا ل أ
العا.⁄
عّبرت ا÷زائر بـ «شضدة» عن إادانتها
لهجوم سضان بÎسضبورغ ،الذي خلف
ضضحايا أابرياء ،وتضضامنها مع روسضيا
شضعبا وحكومة .ووصضفت ا◊ادثة بـ
«اŸأاسضاة الكبÒة» ،حيث بعث رئيسض
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة،
ب -رق -ي -ة ت -ع -زي -ة إا ¤ن -ظÒه ال-روسض-ي
فÓد ÒÁبوت ،Úندد فيها بالعتداء
اإلره -اب -ي ال-ذي اسض-ت-ه-دف ،اإلث-ن،Ú
مÎو مدينة سضانت بÎسضبورغ.
من جهته ،دعا األم Úالعام األ·
اŸت -ح -دة أان -ط -ون -ي -و غ-وتÒيسض ،إا¤
ضض - -رورة ﬁاسض - -ب - -ة اŸسض - -ؤوول ع - -ن
ال -ه -ج -وم ال-ذي اسض-ت-ه-دف أاب-ري-اء ‘
روسضيا ،مدينا جميع أاشضكال العنف
واإلرهاب ‘ العا.⁄
بدوره أاعرب ›لسض األمن الدو‹
عن مواسضاته وتعازيه اÿالصضة ألسضر
الضض-ح-اي-ا ول-روسض-ي-ا ،شض-ع-با وحكومة،
مشضددا على ضضرورة تقد Ëمنفذي
األع - -م - -ال اإلره - -اب - -ي - -ة اŸشض - -ي- -ن- -ة
وم -ن-ظ-م-ي-ه-ا و‡ول-ي-ه-ا ورع-ات-ه-ا إا¤
العدالة ،وحث جميع أاعضضائه على
التعاون مع روسضيا ‘ هذا الصضدد.
أاما ال–اد األوروبي ،فقد عبّر عن
اسض -ت -ي -ائ -ه م -ن ال -ه -ج -وم ،م-عÈا ع-ن
وقوفه مع شضعب روسضيا ،خاصضة أاسضر
وأاصض- - -دق- - -اء ضض- - -ح - -اي - -ا مÎو سض - -ان
بÎسض-ب-ورغ ،م-ت-م-ن-ي-ا الشض-ف-اء ال-ع-اجل
للمصضاب.Ú

 23°ا÷زائر

 18°وهران

الثمن  10دج

20°

france prix 1

’صسوات الرافضسة لÓسستحقاقات
داعيا من ڤاŸة إا ¤غلق الباب أامام ا أ

ڤريـ ـن :ل يج ـ ـ ـ ـب علـ ـ ـ ـ ـى الصشحاف ـ ـ ـة أان تك ـ ـون
مك ـ ـ ـ ـ ـ ـÈات صش ـ ـ ـ ـ ـوت لن ـ ـ ـ ـ ـ ـداء اŸقاطع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

دعا وزير ا’تصسال حميد
ڤرين ،أامسض ،بڤاŸة ،وسسائل
’عÓم إا ¤غلق الباب أامام
ا إ
’صسوات اŸنادية
كل ا أ
Ãقاطعة ا’نتخابات
التشسريعية اŸقبلة.
وقال الوزير خÓل ندوة صضحفية
نشضطها بجامعة  8ماي ،1945
ع -ق -ده -ا ع -ل-ى ه-امشض إاشض-راف-ه
على الندوة السضابعة عشضرة حول
«ال-ت-ع-رف ع-ل-ى وسض-ائ-ل اإلعÓ-م
ل- -ل- -م- -واط -ن ا◊ق ‘ م -ع -ل -وم -ة
م- - -وث- - -وق - -ة»« ،ل ي - -جب ع - -ل - -ى
الصض- -ح- -اف- -ة أان ت -ك -ون م -كÈات
صض- -وت ل- -ن- -داءات اŸق- -اط -ع -ة»،
مشضÒا ‘ ه - - -ذا السض - - -ي - - -اق اإ¤
ضض -رورة –ل -ي الصض -ح -ا‘ ب-روح
اŸسضؤوولية واللتزام بالحÎافية
وأاخÓقيات اŸهنة.
أاوضضح قرين ،أان غلق الباب أامام
ن -داءات اŸق-اط-ع-ة «ل-يسض ن-وع-ا
من أانواع الديكتاتورية حسضب ما
يريد البعضض تسضويقه ،لكنه ‘
اŸق -اب-ل ي-دخ-ل ضض-م-ن ب-رن-ام-ج
ع -م -ل ال -وزارة اŸسض -ت -وح -ى م-ن
ت -وج -ي -ه-ات رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة،
ال - - -ه - - -ادف إا ¤خ- - -ل- - -ق إاعÓ- - -م
م -وضض -وع -ي ون -زي-ه ت-راع-ي ف-ي-ه
اŸصضلحة العليا للوطن» ،مÈزا
أان دول م -ع -روف -ة ب-ع-راق-ت-ه-ا ‘
اŸم-ارسض-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ،ع-ل-ى
غ - -رار سض - -ويسض - -را وب - -ل- -ج- -ي- -ك- -ا
واسضÎال -ي-ا ،ت-ع-ت Èأان الن-ت-خ-اب
«واجب».
وجدد الوزير باŸناسضبة ،دعوته
للصضحافي Úوالعامل ‘ Úوسضائل
اإلعÓم اıتلفة ،إا ¤ضضرورة
البتعاد عن كل الشضبهات وعدم

اÿضض-وع لسض-ل-ط-ة اŸال ،م-ؤوك-دا
ب - -أان ب- -عضض أاصض- -ح- -اب األم- -وال
يريدون اسضتعمال الصضحافة ‘
الهدم وليسض البناء.
وبعدما وصضف نفسضه بأانه «وزير
بدون لون سضياسضي» ،دعا ڤرين
اŸواط -ن Úل-ي-ت-وج-ه-وا ب-ق-وة إا¤
صض- -ن -ادي -ق القÎاع ي -وم  4ماي
اŸقبل إلسضماع صضوتهم وإاظهار
ح -ب -ه-م ل-ل-ج-زائ-ر ح-ت-ى ول-و ك-ان
التصضويت ع Èورقة بيضضاء.
وك- -ان وزي -ر التصض -ال ق -د شض -دد
خÓ-ل ك-ل-م-ت-ه الف-ت-ت-اح-ي-ة ل-هذه
ل- -ن- -دوة ،ال- -ت- -ي حضض -ره -ا أايضض -ا
اŸديرون العامون لكل من وكالة
األن-ب-اء ا÷زائ-ري-ة ع-ب-د ا◊ميد
ك- -اشض- -ا وم- -ؤوسضسض -ة ال -ت -ل -ف -زي -ون
ا÷زائ- - -ري ت- - -وف - -ي - -ق خ Ó- -دي
واإلذاع- -ة ا÷زائ- -ري- -ة شض- -ع -ب -ان
لوناكل ومؤوسضسضة البث اإلذاعي

والتلفزي شضوقي سضحن ،Úعلى
ضضرورة إارسضاء تقاليد جديدة ‘
ال-ع-م-ل اإلعÓ-م-ي ل-ت-ن-وير الرأاي
العام ،من خÓل العتماد على
مصض- -ادر م- -وث- -وق- -ة ،م- -ؤوك- -دا أان
شض -ب-ك-ات ال-ت-واصض-ل الج-ت-م-اع-ي
ل -يسضت أاب -دا مصض -درا أاو وسض -ي -ل-ة
إاعÓمية.
ك- -م- -ا أال -ق -ى م -دي -ر «ال -ق -ن -اة »3
ل -ل -ت -ل -ف -زي -ون ا÷زائ -ري ع -م -ار
ب -ورويسض ب-اŸن-اسض-ب-ةﬁ ،اضض-رة
ح- -ول «ال -ت -ع -رف ع -ل -ى وسض -ائ -ل
اإلع Ó- -م ل - -ل - -م- -واط- -ن ا◊ق ‘
م -ع -ل -وم -ة م -وث -وق -ة» م-ن خÓ-ل
الÎكيز على موضضوع الروبورتاج
ا÷واري ،معتÈا أان هذا النوع
الصض-ح-ف-ي ي-ك-تسض-ي أاه-مية كبÒة
‘ وسضائل اإلعÓمŸ ،ا له من
أاه -م -ي -ة اج -ت -م -اع -ي -ة وت -ن-م-وي-ة
واقتصضادية.

إاثر دورية اسستطÓع بع Úقزام وبومرداسض

ا÷يشش يدمر ﬂابئ لإÓرهابي Úويع Ìعلى أاسشلحة ومتفجرات

الشسعب ‘ /إاطار مكافحة
’رهاب ،وإاثر دورية
ا إ
اسستطÓعية بعÚ
قزام/ن.ع ،6.كشسفت مفرزة
للجيشض الوطني الشسعبي،
يوم  03أافريل ﬂ ،2017بأا
يحوي كمية معتÈة من
الذخÒة ( 1981طلقة) من
ﬂتلف العيارات و()06
ﬂازن خاصسة باŸسسدسض
الرشساشض من نوع
كÓشسنيكوف.
‘ نفسض السضياق ،دمرت مفارز
للجيشض الوطني الشضعبي بكل من
ب- -وم- -رداسض وت -ي -زي وزو/ن.ع1.
وت -بسض-ة وب-ات-ن-ة وب-ج-اي-ة/ن.ع،5.
أارب- - - -ع- - - -ة عشض - - -ر (ﬂ )14ب - - - - -أا
Óره-اب-ي ÚوثÓ-ث-ة ( )03أال -غ-ام
ل -إ
وأارب - - -ع ( )04ق -ن -اب -ل ت -ق -ل-ي-دي-ة
الصض -ن -ع ،ف -ي -م -ا أاوق -ف ع-ن-اصض-ر
ال -درك ال -وط-ن-ي ع-نصض-ري ()02

دع- -م ل -ل -ج -م -اع -ات اإلره -اب -ي -ة
بتبسضة.
و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال- -ت- -ه- -ريب
وا÷رÁة اŸن- -ظ -م -ة ،ضض -ب -طت
مفرزة للجيشض الوطني الشضعبي
وع - -ن - -اصض - -ر ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي

«رادي ـ ـوز» وعن ـ Îيحي و‚وم قدامى يزورون األطفال اليتامى بوهران

‘ التفاتة إانسسانية ووفاء لتقاليدها التضسامنية ،زارت جمعية راديوز
وضسيف «نهائيات الباهية فوت» عن Îيحي ،وبعضض الÓعب Úالقدامى:
بن زرقة ،مزوار ،حدو مو’ي و‡ثل شسركة موبيليسض اكواشسي ،مركز
Óطفال اليتامى ،حيث قدمت جمعية راديوز إاعانة مالية
السسÓم ل أ
وحافلة ‘ حالة جيدة ،إا ¤جانب أالبسسة ولوازم نظافة وعطور أاهداها
’سسبق عن Îيحي وزمÓءه الÓعب.Ú
الÓعب الدو‹ ا أ

مراسسلة خاصسة

جرت اŸبادرة التضضامنية ‘ أاجواء جد مؤوثرة ⁄ ،يتمالك فيها بعضض ا◊ضضور
أانفسضهم واغرورقت أاعينهم بالدموع.
صضانع ملحمة أام درمان عن Îيحي قال« :سضعدت كثÒا بهذه الزيارة اإلنسضانية
التي كانت بهدف التضضامن وتقد Ëيد العون لهذه الفئة اÙرومة .كما أاوجه
ندائي ÷ميع أافراد اÛتمع لعدم البخل على هذه الشضريحة ومسضاعدتها قدر
اŸسضتطاع».
ووجه عن Îيحي سضؤوال لبعضض األبناء قائ« :Óكيف يسضمح لكم الضضم Òوقسضت
قلوبكم على أاوليائكم..؟ ندائي أان تراجعوا ضضمÒكم ،كما أادعو الشضباب لتجنب

 17°وهران

19°

الوقوع ‘ أاخطاء اجتماعية يكون ضضحاياها أاطفال ل ذنب لهم».
من جهته شضكر رئيسض راديوز قادة الشضا‘ ،ا◊ضضور الفعلي لÓعب عن Îيحي
والÓعب Úالدولي .Úكما وجه –ية تقدير ÷ميع عامÓت وعمال اŸركز على
شضجاعتهم وصضÈهم خدمة لهذه الشضريحة من اÛتمع.

)51
بتلمسضان/ن.ع( ،2.
كيلوغراما من الكيف اŸعالج،
ف- -ي- -م -ا ح -ج -زت م -ف -ارز أاخ -رى
( )22240وح - -دة م - -ن ﬂت- -ل- -ف
اŸشض- -روب- -ات ب -ك -ل م -ن ال -وادي
وورقلة/ن.ع.4.

قوات الششرطة تداهم أاوكار ا÷رÁة

الشسعب /أاسضفرت عمليات مداهمة متفرقة قامت بها
قوات األمن الوطني ألهم الفضضاءات اŸشضبوهة والنقاط
السضوداء بكل من وليات وهران ،سضوق أاهراسض ،غليزان،
ب -ج -اي -ة وب-ات-ن-ة م-ن ح-ج-ز  292وح -دة م -ن اŸشض-روب-ات
الكحولية وضضبط  156,25غرام من الكيف اŸعالج و58
غ -رام -ا م -ن م -ادة ال -ك -وك-اي ،Úب-اإلضض-اف-ة إا 90 ¤قرصضا
مهلوسضا من ﬂتلف األنواع وقارورت Úمن النوع السضائل.
كما ” حجز  270قرصض مضضغوط مقلد و 06أاسضلحة
ب -يضض -اء ﬂت -ل -ف -ة تسض -ت -ع -م -ل ‘ السض -رق-ة والسض-ط-و ع-ل-ى
اŸواطن ،Úمع توقيف  09أاشضخاصض مشضتبه فيهم ،ثÓثة
منهم مسضبوقون قضضائيا.
Óم-ن ›ن-دة ب-ك-اف-ة
ه -ذا وت -ب-ق-ى اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
وح -دات -ه-ا األم-ن-ي-ة اŸن-تشض-رة ع Èك-اف-ة الÎاب ال-وط-ن-ي
للتصضدي ألي ﬁاولة من شضأانها اŸسضاسض بأامن اŸواطن
واŸمتلكات ،كما تذكر بالرقم األخضضر اÛا15-48 Ê
ورقم النجدة اŸوضضوع –ت تصضرف اŸواطن Úللتبليغ
عن أاي شضيء ﬂالف للقانون.

