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لضش -اف-ة إا ¤ل-ق-اءات م-ع
اŸواشش -ي ،ب -ا إ
فÓحي ومربي الولية.
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إلغازي ‘ مسشتغاÂ
يقوم وزير العمل والتششغيل والضشمان الجتماعي ﬁمد الغازي ،اليوم،
ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ل-ل-ه-ي-ئ-ات ال-ق-ط-اع-ي-ة ب-ولي-ة مسش-ت-غ-ا ،Âاب-ت-داء م-ن
السشاعة  0٧:1٥صشباحا من مقر الولية.

ولد علي ‘ زيارة تفقد لوحدإت وكالة إلتسشلية

أإويحيى ينششط Œمع ÚششعبيÚ
بتيسشمسشيلت وتيارت

يقوم وزير الششباب والرياضشة الهادي ولد علي ،اليوم،
–ضشÒا ل -ل -م -وسش -م الصش-ي-ف-ي ،ب-زي-ارة ت-ف-ق-د ل-وح-دات
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تسشلية ونششاطات الششباب ،اليوم
 1٥أافريل ،حيث تنطلق الدورة على السشاعة التاسشعة
صشباحا من ﬂيم الششباب بزرالدة ثم ﬂيمات سشيدي
فرج.
ع -ل -م -ا أان ه -ن -اك ح -اف -ل-ة ل-ن-ق-ل الصش-ح-اف-ي Úم-ن م-ق-ر
الوزارة على السشاعة  08:1٥صشباحا.

لم Úال- -ع- -ام ◊زب ال -ع -م -ال ج -م -ال ل -د
ي- -نشش- -ط ا أ
ع -ب -اسس ،ال -ي -ومŒ ،م-ع-ا شش-ع-ب-ي-ا ب-اŸدي-ة ،ب-ال-ق-اع-ة
م -ت -ع -ددة ال -ري -اضش -ات اب -ت -داء م-ن السش-اع-ة 09:٣0
صشباحا.

زوخ يتفقد
مششاريع Ãقاطعة
إ◊رإشش

ينششط رئيسس جبهة ا÷زائر ا÷ديدة ،أاحمد بن
ع-ب-د السشÓ-م ،،ال-ي-ومŒ ،م-ع-ا شش-ع-ب-ي-ا بدار الششباب
خرايسشية ،ابتداء من السشاعة  1٦:٣0مسشاء.

سشاحلي ‘ سشعيدة وتيارت
لم Úال-ع-ام ل-ل-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري ب-ل-ق-اسش-م
ي -نشش-ط ا أ
لول بسش -ع -ي -دة Ãرك -ز
سش- -اح- -ل- -ي ،غ -داŒ ،م -ع Úشش -ع -ب -ي ،Úا أ
الÎف-ي-ه ال-ع-ل-م-ي اب-ت-داء م-ن السشاعة  10:00صش-باحا .والثاÊ
بببلدية السشوقر بتيارت– ،تضشنه دار الثقافة أاحمد معاششو
ابتداء من السشاعة  14:00بعد الزوال.

حنون تنششط Œمعا ششعبيا بتلمسشان
لمينة العامة ◊زب العمال لويزة حنون،
تنششط ا أ
ال-ي-ومŒ ،م-ع-ا شش-ع-ب-ي-ا ب-ت-ل-مسش-ان– ،تضش-نة القاعة
م-ت-ع-ددة ال-ري-اضش-ات ال-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي ع-ل-ى السشاعة
 10:00صشباحا.

بطاشش يششرف على فعاليات إحياء يوم إلعلم
يشش -رف رئ -يسس اÛلسس الشش -ع -ب-ي ل-ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر
الوسشطى بطÓشس عبد ا◊كيم ،غدا ،على فعاليات
إاحياء يوم العلم ،بقاعة سشينما «اÿيام» ابتداء من
السشاعة  14:0بعد الزوال.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)٦0.٧0.٣٥:

(021) 60.70.40

يوم درإسشي حول
إلهيموفيليا
يششرف وزير الصشحة والسشكان وإاصشÓح
اŸسش-تشش-ف-ي-ات ع-ب-د اŸالك ب-وضش-ي-اف ،يوم
 1٧أاف- -ري- -ل ا÷اري ،ع- -ل -ى ي -وم دراسش -ي
ي -خصشصس Ÿرضس ال -ه -ي -م -وف -ي -ل -ي -ا ،وذلك
بفندق السشوفيتال ابتداء من السشاعة
 08:٣0صشباحا.

بن عبد إلسشÓم ينششط Œمعا ششعبيا بخرإيسشية

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

توقيع عقد تكوين
مع معهد إلقتصشادي
إ÷مركي وإ÷بائي

لم Úال- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي
ي- -نشش- -ط ا أ
ال- -دÁق -راط -ي أاح -م -د أاوي -ح -ي -ى ،غ -داŒ ،م -عÚ
شش- -ع- -ب -ي Úب -ت -يسش -مسش -ي -لت ع -ل -ى السش -اع -ة 10:00
صشباحا،
وبتيارت على
السشاعة  14:00بعد الزوال.

ولد عباسش ينششط Œمعا ششعبيا باŸدية

التحرير

يشش- -رف وزي- -ر السش- -ك- -ن وال -ع -م -ران
واŸدي-ن-ة وال-ت-ج-ارة ب-ال-ن-ي-اب-ة ع-بد
اÛي-د ت-ب-ون ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح
اŸع- -رضس ال -وط -ن -ي ح -ول «ت -رق -ي -ة
لن -ت -اج ال-وط-ن-ي وذلك
وتشش -ج -ي -ع ا إ
ع - -ل- -ى مسش- -ت- -وى شش- -رك- -ة اŸع- -ارضس
وال -تصش -دي -ر «سش-اف-كسس» اب-ت-داء م-ن
السشاعة  09:00صشباحا.

يقوم وا‹ ولية ا÷زائر
ع -ب-د ال-ق-ادر زوخ ،ب-زي-ارة
ع -م -ل Ÿشش -اري -ع ال -ت -ن -م -ي-ة
اÙل-ي-ة ب-ب-ل-ديات مقاطعة
ا◊راشس ،ب- - - - -داي - - - -ة م - - - -ن
السشاعة  08:00صشباحا.

حفل تكرÁي
Ãؤوسشسشة إإعادة
إلÎبية وإلتأاهيل
إلقليعة
ت -ن -ظ -م اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة
لدارة السش- - -ج- - -ون ،غ- - -دا،
إ
ح -ف  Ó-ت -ك-رÁي-ا Ãن-اسش-ب-ة
ي - -وم ال - -ع - -ل - -م– ،تضش - -ن- -ة
م- -ؤوسشسش- -ة إاع- -ادة الÎب -ي -ة
وال - -ت - -أاه - -ي - -ل ال- -ق- -ل- -ي- -ع- -ة
ب - -ت - -ي - -ب - -ازة ،اب - -ت- -داء م- -ن
السش- - - -اع - - -ة  14:00بعد
الزوال.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أإمينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

يÎأاسس وزي- -ر اŸال- -ي -ة ح -اج -ي ب -اب -ا
ع -م -ي ،غ -دا ،م -راسش -م ت-وق-ي-ع ع-ق-د
ت- -ك- -وي- -ن م- -ع م- -ع- -ه- -د الق- -تصش -ادي
ا÷مركي وا÷بائي ،بغرضس إاطÓق
ت -ك -وي -ن Ÿراف -ق -ة مشش -اري-ع –ديث
ال - -ن - -ظ - -م اŸال- -ي- -ةÃ ،ق- -ر ال- -وزارة،
ابتداء من السشاعة  08:٣0صشباحا.

ندوة حول قضشايا إألمن إلغذإئي با÷زإئر
لول
ت -ن -ظ -م ›م -وع -ة ال -ت -ف -ك Òف Ó-ح -ة ،غ -دا ،ن -دوة Ãن-اسش-ب-ة ان-ع-ق-اد اŸن-ت-دى ا أ
لمن
«ك-ريسش-وسس فÓ-ح-ة» لÓ-ب-ت-ك-ار ‘ ال-فÓ-ح-ة ،ي-ت-ن-اول م-وضش-وع «قضشايا سشياسشة ا أ
الغذائي با÷زائر» ،وذلك بأاولد فايت ابتداء من السشاعة  10:00صشباحا.

ندوة تاريخية حول مسشار إلششهيد بوجمعة سشويدإÊ
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد يوم  1٧أافريل ا÷اري ،ندوة تاريخية
ح -ول اŸسش-ار ا÷ه-ادي وال-نضش-ا‹ لسش-تشش-ه-اد ال-ب-ط-ل «ب-وج-م-ع-ة
سشويدا ،»Êابتداء من السشاعة  14:00بعد الزوال.

قافلة كششفية
–سشيسشية للمششاركة
‘ إلنتخابات

يومي علمي حول تثم ÚإŸنتجات إلغذإئية إلوطنية

ت-ن-ظ-م اŸدرسش-ة ال-ت-حضشÒي-ة ‘ ع-ل-وم الطبيعة
وا◊ي -اة ،غ -دا ،ي -وم -ا ع -ل -م -ي -ا وث -ق -اف -ي -ا ح-ول
ت - -ن - -ظ - -م ال - -كشش- -اف- -ة ا÷زائ- -ري- -ة «ت-ث-م ÚاŸن-ت-ج-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة»Ã ،قر
لسشÓ-م-ي-ة ،ال-ي-وم ،ق-افلة ششبانية اŸدرسشة با◊راشس ،ابتداء من السشاعة 1٢:٣0
ا إ
–سش - - -يسش- - -ي- - -ة ل- - -ل- - -مشش- - -ارك- - -ة ‘ ظهرا.
الن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-ع-ية بولية
ت - - -ي- - -ب- - -ازة ،ح- - -يث سش- - -ت- - -ك- - -ون
الن- -طÓ- -ق- -ة م -ن م -ق -ر دائ -رة
ال - - -دام- - -وسس اب- - -ت- - -داء م- - -ن
تقدم مكتبة ششايب دزاير Ÿؤوسشسشة التصشال ،النششر
السشاعة  10:٣0صشباحا.
لشش -ه -ار ،ال -ي -وم ،ع -رضس ك -ت -اب «ح -روف دواخ -ل-ي»
وا إ
لهداء ،ابتداء
للششاعر زجلي توفيق وامان ،يليه بيع با إ
من السشاعة  1٥:00مسشاء بششارع باسشتور.

عرضش كتاب «حروف دوإخلي»

إلع ـÓناتكـم إتصشل ـ ـوإ تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألسشبت  1٥أفريل  201٧م
ألموأفق لـ  1٨رجب  143٨هـ

ترأاسسها وزيرا خارجية البلدين

الدورة  4للجنة اŸشسÎكة توصسي بÎقية التعاون القتصسادي ب Úا÷زائر وإاثيوبيا
لرهاب وحل النزاعات القارية
تنسسيق العمل Ùاربة ا إ
لول ،با÷زائر العاصسمة ،ضسرورة بحث
أاكد وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،أامسس ا أ
وسسائل تعزيز التعاون القتصسادي ب Úا÷زائر وأاثيوبيا ،مشسÒا إا ¤أان الروابط السسياسسية ب Úالبلدين «‡تازة».
صش -رح ل -ع -م-ام-رة خÓ-ل أل-دورة أل-رأب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة
أŸششÎك -ة أ÷زأئ -ري-ة  -أألث-ي-وب-ي-ة ،أل-ت-ي يÎأسش-ه-ا
م -ن-اصش-ف-ة م-ع ن-ظÒه أألث-ي-وب-ي وورك-ن-ي-ه ج-ي-ب-ي-ه-و،
«ي- -جب إأي- -ج- -اد سش- -ب -ل ووسش -ائ -ل ت -ع -زي -ز أل -ت -ع -اون
ألقتصشادي بحكم ألروأبط ألسشياسشية أŸمتازة بÚ
ألبلدين».
وأوضشح أن «مفتاح» ألتعاون هو «ألعمل سشويا»
م-ن أج-ل ت-ن-وي-ع أق-تصش-اد أل-ب-ل-دي-ن ،م-ؤوك-دأ «ه-ن-اك
ألكث Òلنتعلمه من بعضشنا ألبعضس».
أششار لعمامرة إأ ¤أن ألبلدين « قوت Úرأئدت»Ú
‘ مسشار أندماج ششعبيهما ،مضشيفا «من أŸهم أن
نعمل من أجل بلدينا وترقية ألقضشايا أإلفريقية».
وأسشتطرد قائ ‘ Óذأت ألسشياقÁ« ،كننا ألقول
إأن أ÷زأئ- -ر أح- -ت -لت أل -ري -ادة ‘ ت -رق -ي -ة أل -وح -دة
أإلف -ري -ق -ي -ة وأث-ي-وب-ي-ا ه-ي أŸك-ان أألم-ث-ل لل-ت-ق-اء
أل- -زع- -م- -اء أألف -ارق -ةÃ ،ا أن «ه -ن -اك أل -ك -ث Òم -ن
أل- -ن- -زأع -ات ‘ أل -ق -ارة أإلف -ري -ق -ي -ة ،خ -اصش -ة ت -لك
أŸوروث -ة ع -ن ألسش -ت -ع -م -ار .ول -ك -ن ب -فضش -ل ق-ي-ادة
مسش -ؤوول-ي-ن-ا ،أردن-ا رف-ع ب-عضس أل-ت-ح-دي-ات وأج-ت-ي-از
ألعقبات» .مضشيفا ،أنه يجب خلق مناخ «مÓئم»
لÎقية وتعزيز هذه ألششرأكة ،ألن «أإلرأدة ألسشياسشية
موجودة وكذلك أŸهارأت» وتابع بالقول ،إأنه «من
ألضشروري أن نÈز وجود ذهنية ألعمل أ÷ماعي».
وأضشاف لعمامرة قائ« ،Óيتع Úعلينا أن نتعلم
من خÈة ك Óألطرف Úوألسشتعدأد للمنافسشة من
أجل أن يسشتفيد كل وأحد منّا من حصشته ‘ ألسشوق
‘ زمن ألعوŸة».
وأوضشح لعمامرة ،أن إأثيوبيا تعت Èسشوقا وأسشعة
ل -ل-ذي-ن ي-رغ-ب-ون ألسش-ت-ث-م-ار ف-ي-ه-ا ،م-ع أل-ع-ل-م أن-ه-ا
سشجلت نسشبة ‰و مرتفعة خÓل سشنوأت» .وأضشاف
أل -وزي -ر ،أن ألق -تصش-اد أإلث-ي-وب-ي أضش-ح-ى «عصش-ري-ا
ومنافسشا» ،مÈزأ ‘ هذأ أإلطار أن ألششركة أ÷وية
أألثيوبية تتسشم «بديناميكية» كبÒة ‘ ألعا.⁄
وأسشÎسشل لعمامرة قائ ،Óإأن أ÷زأئر أصشبحت

«بلدأ قياديا» وحان ألوقت لتنويع ألقتصشاد ،معتÈأ
أن أ÷زأئر Áكن أن تكون مفيدة ألثيوبيا ،لسشيما
‘ ›ال أسش -ت -كشش -اف أل -غ -از و»أأله -م ه-و أŸضش-ي
قدما بحماسس وألطÓع على ألفرصس أŸتاحة».
من جهته ،دعا وزير ألششؤوون أÿارجية أإلثيوبي
ووركنيه جيبيهو ‘ ،كلمته باŸناسشبة ،إأ ¤إأعطاء
«دفع» للششرأكة ألتي تعود باŸنفعة على ألطرفÚ
مع أ÷زأئر.
وأكد ألوزير أألثيوبي أن «أ÷زأئر كانت دأئما
‘ ألريادة ح Úيتعلق أألمر بالقومية أإلفريقية
لصش -ال -ح ألن-دم-اج ألج-ت-م-اع-ي وألق-تصش-ادي وه-ي
تلعب دورأ مهما كما أننا ننتظر ترقية ألششرأكة
أŸربحة للطرف.»Ú
و‘ ذأت ألسشياق أششار أŸسشؤوول ألثيوبي إأ ¤أن
هذه أللجنة “ثل فرصشة من أجل تعزيز ألعÓقات
ب Úألبلدين مؤوكدأ أن «أ÷زأئر قامت بخطوأت
‡اثلة منذ عششريت Úعلى أŸسشتوى ألقتصشادي
ﬁققة بذلك صشناعة مثالية».
كما أكد رئيسس ألدبلوماسشية ألثيوبية «تطابق

وجهات ألنظر» ب Úألبلدين فيما يتعلق باŸسشائل
ألقليمية وألدولية ذأت ألهتمام أŸششÎك مششÒأ
إأ ¤أن «أثيوبيا تسشعى خاصشة إأ ¤تنسشيق أŸوأقف
على ألصشعيدين أألفريقي وألدو‹».
وأردف وورك- -ن- -ي- -ه ق- -ائ « Ó- -ت- -ع- -د أل- -عÓ- -ق- -ات
أ÷زأئرية وأألثيوبية متينة وأسشÎأتيجية» مؤوكدأ أن
ألطرف ⁄« Úيسشتغ Óبعد كل ألفرصس» خاصشة على
أŸسشتوى ألقتصشادي.
و أثنى ألوزير أألثيوبي على ششجاعة ألششعب
أ÷زأئري ‘ ﬁاربته لÓسشتعمار ألفرنسشي وأصشفا
أيه ب»رمز مكافحة ألسشتعمار».
من جهة أخرى أكد جيبيهو ،أن بÓده لن تدخر
أي جهد من أجل أن تكون أفريقيا «موحدة وسشلمية
ومسشتقرة» .كما أضشاف قائ« ،Óسشنقدم أنششغالتنا
Ûلسس أألمن باأل· أŸتحدة».
وصشرح أŸسشؤوول أألثيوبي ،أن بÓده سشجلت ‰وأ
أق -تصش -ادي -ا ج-ع-ل-ه-ا م-ن ب« Úأأله-م» ‘ أŸن-ط-ق-ة.
مضش -ي -ف-ا ،أن-ه-م م-ع-ن-ي-ون ك-ذلك Ãح-ارب-ة أإلره-اب
وتسشوية ألنزأعات.

لعمامرة وجيبيهو ‘ ندوة صسحفية:

الوسساطة الدبلوماسسية مقاربة أاثبتت ‚اعتها
لزمة سسوريا
لبديل عن حل سسلمي أ
اأب -دت ا÷زائ-ر واإث-ي-وب-ي-ا ،اإرادة ق-وي-ة ‘
ال - -رق - -ي ب- -ال- -ت- -ع- -اون ال- -ث- -ن- -ائ- -ي ‘ اŸي- -دان
الق - - -تصس- - -ادي اإ ¤مسس- - -ت- - -وى ال- - -عÓ- - -ق- - -ات
السس -ي -اسس-ي-ة اŸت-م-ي-زة ،واأك-دا ف-ع-ال-ي-ة م-ب-داأ
ا◊لول الإفريقية للمشساكل الإفريقية ‘
م -ع -ا÷ة ﬂت -ل -ف الأزم -ات ال -ت -ي ت -ع -رف-ه-ا
القارة وفق مقاربة الوسساطة الدبلوماسسية.

حمزة ﬁصصول
أف -اد وزي -ر أل -دول -ة ،وزي -ر ألشش -وؤون أÿارج-ي-ة
وأل -ت -ع-اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ،أن أ÷زأئ-ر
وأإثيوبيا قررتا أإعطاء دفع قوي للعÓقات ألثنائية
‘ ششتى أÛالت
ق -ال ‘ ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة م -ع ن-ظÒه ألإث-ي-وب-ي
وورك -ن -ه ج -ي-ب-ي-ه-و ،أمسس ألأول  ،ب-اŸرك-ز أل-دو‹
ل-ل-م-وؤ“رأت ع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف رح-ال« ،غ-ال-ب-ا م-ا كّنا
نقصشد أديسس أبابا من أجل أŸششاركة ‘ أششغال
أل–اد ألإف - -ري - -ق - -ي ،وق- -د ح- -ان أل- -وقت ل- -دف- -ع
ألعÓقات ألثنائية أإ ¤مسشتويات وأعدة».
أوضشح لعمامرة ،أن أ÷زأئر وأإثيوبيا تضشطلعان
بدور قيادي بارز على مسشتوى ألقارة ألإفريقية
وت -ع -ل -م -ان ب -ت-ك-ام-ل م-ن أج-ل أن تصش-ب-ح أإف-ري-ق-ي-ا
ألطرف ألفاعل على ألسشاحة ألدولية ،موؤكدأ أن
أل-عÓ-ق-ات ألسش-ي-اسش-ة أŸت-م-ي-زة سش-تشش-م-ل ›الت
أخرى أبرزها ألتعاون ألقتصشادي وألتجاري.
ول -فت رئ -يسس أل -دب -ل -وم -اسش -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة ،أن
أ◊ركية ألقتصشادية ألتي يعرفها ك Óألبلدين ،من
خ Ó-ل ت -ع -دد أŸت -ع -ام -ل Úوت -ن -ام -ي دور أل-ق-ط-اع
أÿاصس“ ،ث- -ل أرضش -ي -ة صش -ل -ب -ة لإط Ó-ق شش -رأك -ة
متميزة« ،وسشتقوم سشفارتا ألبلدين بدور ألÎويج

أاشس - -رف وزي- -ر ال- -دول- -ة وزي- -ر الشس- -ؤوون
اÿارج - -ي - -ة وال - -ت - -ع - -اون ال - -دو‹ رم- -ط- -ان
ل - -ع - -م - -ام - -رة ،ووزي - -ر الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة
لث-ي-وب-ي وورك-ن-ي-ه ج-ي-ب-ي-هو ،رسسميا ،أامسس
ا أ
لول ،ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ع-ل-ى ال-ت-دشسÚ
ا أ
الرسسمي Ÿقر سسفارة أاثيوبيا با÷زائر.
خÓل مرأسشم ألتدشش ،Úألتي حضشرها عدد من
‡ثلي ألسشلك ألدبلوماسشي أŸعتمد با÷زأئر وعدة
شش -خصش -ي-ات ،أك-د ل-ع-م-ام-رة أن ع-دم وج-ود سش-ف-ارة
إأثيوبية با÷زأئر ⁄ ،يششكل ◊د أآلن «عائقا» أمام
«أل -ت -ق -ارب» ب Úأل -ب -ل-دي-ن ،م-ذك-رأ ب-وج-ود ‡ث-ل-ي-ة
ديبلوماسشية للجزأئر بأاديسس أبابا منذ أك Ìمن 40
سشنة.
وإأذ وصشف ألعÓقات ب Úألبلدين بـ «أŸميزة
جدأ» ،فقد أوضشح لعمامرة أن أ÷زأئر وعلى غرأر

وألتعريف بالفرصس وألإمكانات» ،مششÒأ أإ ¤تنقل
ألسش -ف Òألإث -ي -وب -ي أإ ¤ع -دي -د أŸدن أ÷زأئ -ري -ة
لعرضس ›الت ألسشتثمار ‘ بÓده.
‘ ألسش -ي -اق ،ق -ال وزي -ر أل -دول -ة وزي-ر ألشش-وؤون
أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون أل -دو‹ ،أإن ت-وق-ي-ع خ-مسش-ة
أت -ف-اق-ات ‘ ،خ-ت-ام أشش-غ-ال أل-ل-ج-ن-ة ألق-تصش-ادي-ة
أŸششÎك -ة أل -ت-ي أن-ع-ق-دت ب-قصش-ر أŸوؤ“رأت ،ل-ن
تكون ألأخÒة ،موؤكدأ توقيع أتفاقات أخرى ‘
أقرب ألآجال ،حيث يعكف أÈÿأء على أإعدأد
ألورششات أÿاصشة بها.
و أعلن لعمامرة ،عن أإنششاء خط جوي مباششر
ب Úأ÷زأئ -ر أل -ع-اصش-م-ة و أديسس أب-اب-ا ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
ألسشنة أ÷ارية ،ما سشيسشمح بتسشهيل عملية تنقل
ألأششخاصس وأŸتعامل Úألقتصشادي ،Úوقال« :أإن
أ÷سشور ألفÎأضشية ألتي دأئما ما عكسشت حسشن
و“يز ألعÓقات ب Úألبلدين ،سشُتَترجَم أإ ¤جسشر
جوي يربط ما ب Úألششعب Úوألقتصشادين وششحن
مزيد ألسشلع وأŸنتجات ‘ ألŒاه.»Ú
ع -ل -ى ألصش -ع -ي -د أل-دب-ل-وم-اسش-ي ،أك-د ل-ع-م-ام-رة
أل -ت -ف -اه -م أل -ك -ب Òب Úأ÷زأئ -ر وأإث -ي -وب -ي -ا بشش -اأن
أŸوأقف وألقرأرأت ألدولية Œاه ألقضشايا ذأت
أله -ت -م -ام أŸششÎك ،م -وؤك -دأ “سش -ك -ه -م -ا Ãب-دأإ
أ◊ل -ول ألإف -ري-ق-ي-ة ل-ل-مشش-اك-ل ألإف-ري-ق-ي-ة وت-ب-ن-ي
أŸقاربات ألششاملة للتعامل مع ظاهرة ألإرهاب
ومكافحته عﬂ Èتلف ألآليات ألقارية.
من جانبه ،أكد وزير خارجية أإثيوبيا ووركنه
ج -ي -ب -ي -ه -و ،ت -ق -اسش -م ب Ó-ده م -ع أ÷زأئ -ر ق -وأسش -م
وموأقف أسشÎأتيجية مهمة ،وقال« :نحرصس على
ت -ع -م -ي -ق وأسش -ت -غÓ-ل أل-ف-رصس أŸت-اح-ة أم-ام-ن-ا»،
مضشيفا «لدينا عÓقات ‡يزة يجب أن تÎجم أإ¤

تدشس Úمقر سسفارة أاثيوبيا
أثيوبيا «تعتÈأن قاطرة ألتنمية بإافريقيا».
ك - -م - -ا أك - -د أل - -وزي - -ر ،أن- -ه ك- -ان ل- -ه «أ◊ظ» ‘
أŸششاركة ،قبل سشنة ‘ ،أÙادثات ب Úرئيسشي
أل -ب -ل -دي -ن ،أل -ل-ذي-ن ق-ررأ ،إأضش-اف-ة إأ ¤مسش-أال-ة ف-ت-ح
ألسشفارة ،إأقامة ششرأكة ب Úألبلدين «يحتذى بها»
على أŸسشتوى ألقاري.
ل -دى وصش -ف -ه ت -دشش ÚأŸم -ث -ل-ي-ة أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة
أ÷دي-دة ل-ب-ل-ده بـ «أل-ت-اري-خ-ي-ة» ب-ال-نسش-ب-ة للعÓقات
ألقائمة ب Úألبلدين ،فقد أكد رئيسس ألديبلوماسشية
أألث-ي-وب-ي-ة أن ب-ل-ده ي-و‹ «أه-ت-م-ام-ا ك-بÒأ ل-عÓقاته
أإلسشÎأت -ي -ج -ي -ة وأل -ع -ري -ق -ة م-ع أ÷زأئ-ر» ،م-ذك-رأ
بالششرأكة ألسشÎأتيجية ألتي تربط ألبلدين منذ
.2013
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،أع-رب رئ-يسس أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة
أإلثيوبية عن أمله ‘ أن تسشاهم ألسشفارة أ÷ديدة

عÓقات أقتصشادية ‡يزة و أن ‚سشد كل ما هو
مدون ‘ ألتفاقات أŸوقعة».
وثّ- - -م- - -ن أŸت - -ح - -دث ف - -ت - -ح خ - -ط ج - -وي بÚ
ألعاصشمت ،ÚمششÒأ أإ ¤أنه أضشطر أإ ¤أŸرور عÈ
م- -ط- -ار أسش -ط -ن -ب -ول ل -يصش -ل أإ ¤أ÷زأئ -ر .وق -ال:
«سش-ي-ك-ون ب-اإم-ك-ان-ن-ا مسش-ت-ق-ب Ó-أسش-ت-غÓ-ل ألأج-وأء
ألإفريقية للتنقل».
وأعت Èألوزير ،أن مقاربة أ◊لول ألإفريقية
للمششاكل ألإفريقية وأتخاذ أ◊وأر وألوسشاطات
كمنهجية عمل ،أثبتت ‚اعتها وسشاهمت ‘ حل
عديد ألأزمات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تخصس التجارة ،التصسال ،الفÓحة واŸوارد اŸائية

 ٥اتفاقات تعاون ب Úالبلدين

توجت أاشسغال الدورة الرابعة للجنة
ال - - -وزاري - - -ة اŸشسÎك- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة -
لول،
لث- -ي- -وب -ي -ة ،ب -ال -ت -وق -ي -ع ،أامسس ا أ
ا أ
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،ع- -ل -ى خ -مسس -ة
ات -ف -اق -ات ت -ع -اون .وأاع-رب ال-ط-رف-ان ‘
لشس-غ-ال ،ع-ن ال-ت-زامهما بإاعطاء
خ-ت-ام ا أ
دفع جديد للتعاون الثنائي.
” توقيع خمسشة أتفاقات خÓل مرأسشم
ترأسشها وزير ألدولة وزير ألششؤوون أÿارجية
وأل -ت -ع -اون أل -دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ون-ظÒه
أألثيوبي ووركنه جيبيهو.
يتعلق أألمر بثÓثة أتفاقات تعاون ‘ قطاع
أل- -ت- -ج- -ارة وألتصش- -ال وح- -م- -اي -ة أŸزروع -ات
وأ◊جر ألنباتي ،ومذكرتي تفاهم ‘ قطاع
ت -رب -ي -ة أŸوأشش -ي وألصش-ي-د أل-ب-ح-ري وأŸوأرد
أŸائية.
ب- -ه -ذه أŸن -اسش -ب -ة أع -رب ل -ع -م -ام -رة «ع -ن
أرتياحه لنتائج أللجنة ألتي توجت بتوقيع هذه
ألتفاقات ،ألتي من ششأانها إأعطاء دفع جديد
ل -ل -ت -ع -اون أل -ث -ن -ائ -ي ‘ أل -ق -ط-اع ألق-تصش-ادي
وألرت -ق -اء ب -الشش -رأك-ة إأ ¤مسش-ت-وى أل-عÓ-ق-ات
ألسشياسشية أÿاصشة ب Úألبلدين».
وأع-ت Èل-ع-م-ام-رة أن ألأم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-خطوة
تسشمح «بفتح آأفاق جديدة بغية تعزيز ألششرأكة
ب Úألبلدين وتنويع ›الت ألتعاون» ،حيث
ذك -ر ع -ل -ى سش -ب -ي -ل أŸث -ال ق -ط-اع-ي أل-ت-ج-ارة
وألسشكك أ◊ديدية.
وأك- -د ‘ ه- -ذأ أإلط- -ار« ،ضش- -رورة إأشش -رأك
أل -ق -ط -اع أÿاصس ل -ب-ل-وغ ألأه-دأف أŸسش-ط-رة
لهذأ ألغرضس» ،من خÓل تعدد ألتبادلت بÚ
أŸتعامل Úألقتصشادي ‘ Úألبلدين.
وكشش -ف ل -ع -م -ام -رة ‘ ن -فسس ألسش -ي-اق ،ع-ن
مششروع فتح «خط جوي مباششر ب Úألبلدين
مع نهاية سشنة  ،201٧ألذي عÓوة على أثره ‘

تطوير ألتعاون ألقتصشادي ،سشيسشاهم كذلك
‘ تقارب ششعبي ألبلدين» ،مضشيفا أن «ألثقافة
يجب أن –تل مكانة هامة ‘ تعزيز ألعÓقات
أل- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل أل- -ت -ب -ادلت ب Úك Ó-
ألطرف.»Ú
ورأفع وزير ألششؤوون أÿارجية ،ألذي أبرز
«تقارب وجهات نظر» ألبلدين ،ألجل «تكثيف
أŸششاورأت ألسشياسشية» على أŸسشتوى ألثنائي
وكذلك على أŸسشتوي Úألقاري وألدو‹.
وأسش- -ت- -ط- -رد ق- -ائ ،Ó- -إأن -ه «ب -فضش -ل أإلرأدة
ألسشياسشية للبلدين وتوجيهات رئيسشيهما» ،من
أŸفÎضس أن تتعزز ألعÓقات ألثنائية أك،Ì
حيث تعت Èألدورة أÿامسشة للجنة أŸششÎكة
أŸرتقبة ‘ أديسشا أبابا فرصشة جديدة لتوثيق
هذه ألعÓقات.
م -ن ج -ه-ت-ه أع-رب ج-ي-ب-ي-ه-و «ع-ن أرت-ي-اح-ه
ل -ن -ج -اح أشش -غ-ال أل-دورة أل-رأب-ع-ة أل-ت-ي ت-وجت
بتوقيع خمسشة أتفاقات تعاون».
وذكر ‘ هذأ ألصشدد ،أن «أÙادثات كانت
بناءة ومثمرة ،ما يسشمح بإاعطاء دفع جديد
للعÓقات ألثنائية عموما وألتعاون ألقتصشادي
على وجه أÿصشوصس».
ونادى وزير أÿارجية أألثيوبي بـ «أنتهاز
ه -ذه أل -ف-رصش-ة ل-ل-مضش-ي ق-دم-ا ب-ه-ذأ أل-ت-ع-اون
وألرت-ق-اء ب-ال-عÓ-ق-ات إأ ¤مسش-ت-وى ط-موحات
أل-ب-ل-دي-ن ووسش-ائ-ل-ه-م-ا» ،م-ع-رب-ا ع-ن «أل-ت-زأم-ه
بتنفيذ ألتفاقات أŸوقعة ب Úألبلدين إل‚از
أألهدأف أŸسشطرة».
وأششار إأ ¤أن ألعÓقات ألسشياسشية أŸمتازة
ب Úأل -ب -ل -دي -ن ،ي -جب أن تسش -اه -م ‘ ت -ط -وي -ر
أل -ت -ع -اون ألق-تصش-ادي أŸم-ت-از أيضش-ا» م-ؤوك-دأ
«أهمية ألبلدين ‘ ألسشاحة ألقارية من خÓل
ألدور ألذي يقومان به ‘ تسشوية ألنزأعات ‘
ألقارة أإلفريقية».

تبون يتحادث مع وزير التجارة األثيوبي
–ادث وزي- -ر السس- -ك- -ن وال- -ع- -م -ران
واŸدي-ن-ة ووزي-ر ال-ت-ج-ارة ب-النيابة عبد
لثيوبي
اÛيد تبون ،مع وزير الدولة ا أ
اŸكلف بالتجارة أايانا زيداي ،حول سسبل
ت -ع -زي -ز ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ-ي ،لسس-ي-م-ا ‘
اŸي -دان الق -تصس -ادي ،ب -حسسب م-ا ف-اد ب-ه
بيان للوزارة.
يندرج هذأ أللقاء ،بحسشب ألبيان ‘ ،إأطار
“ت Úورفع عÓقات ألتعاون ب Úألبلدين إأ¤
أع -ل -ى مسش -ت -وى ،خ -اصش -ة م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اÛال
ألقتصشادي ،حيث أبدى ألطرفان رغبتهما ‘
ت -ط -وي -ر أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي م-ن خÓ-ل ت-ط-وي-ر
وتعزيز حجم ألتبادل ألتجاري ب Úألبلدين،

Ãا ينسشجم ومتانة ألعÓقات ألثنائية.
وأتفق أ÷انبان على إأقامة معرضش ‘ Úكل
م-ن إأث-ي-وب-ي-ا وأ÷زأئ-ر ،ل-ل-ت-ع-ري-ف Ãن-ت-وجات
ألبلدين ،كما أتفقا على إأرسشال فرقة خÈأء
م- -ت- -خصشصش- -ة ‘ ›ال أل- -ت- -ج -ارة أÿارج -ي -ة
وأل- -ت- -ع- -اون ألق- -تصش- -ادي ل- -ع- -رضس خÈأت- -ه- -ا
لنظرأئهم أألثيوبي.Ú
ورحب تبون بالعمل أŸششÎك ب Úأ÷زأئر
وأث -ي -وب -ي -ا Ãا ي -ع -ود ب-ال-ن-ف-ع ع-ل-ى أل-ط-رف،Ú
بحسشب ألبيان.
م -ن ج -ه -ت -ه أب-دى زي-دأي« ،ت-فّ-ه-م-ه أل-ت-ام»
Óج- -رأءأت أŸت- -خ- -ذة م- -ن ق -ب -ل أ◊ك -وم -ة
ل - -إ
أ÷زأئرية فيما يتعلق بالتجارة أÿارجية.

بوطرفة وسسف ÒاŸكسسيك يبحثان تطوير التعاون الطاقوي

لعمامرة :لبديل عن تسسوية
سسلمية ‘ سسوريا
ج -دد وزي -ر أل -دول -ة وزي -ر ألشش -وؤون أÿارج -ي -ة
وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة ،موقف أ÷زأئر
أل -ث -ابت ح -ي -ال ألأزم -ة ألسش -وري-ة ،وق-ال أإن «أ◊ل
ألسشلمي خيار أسشاسشي يجب أن تتقاسشمه كافة
ألأط -رأف ل -ت -ج-اوز ه-ذأ أل-ن-زأع أل-ه-ج ،»Úم-وؤك-دأ
«ضش -رورة أل -ت -ق -اء ج -م -ي -ع أل -ف -اع -ل Úب -اسش -ت -ث -ن -اء
أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات ألإره-اب-ي-ة ع-ل-ى ط-اول-ة أŸفاوضشات
وأل -ع -م -ل وف -ق م -ن -ه -ج -ي -ة ت -رأع -ي ›م -وع-ة م-ن
أÿط -وط أ◊م -رأء ،ع -ل -ى ر أسش -ه-ا أحÎأم سش-ي-ادة
وأسشتقÓل ألدول».
ودعا لعمامرة ،أإ ¤مششاركة أطرأف ﬁايدة
‘ أإجرأء ألتحقيق ‘ قضشية أسشتخدأم ألسشÓح
أل-ك-ي-م-ي-اوي ب-خ-ان شش-ي-خ-ون ،ت-ت-ك-ف-ل ب-ه أŸنظمة
أل -دول -ي -ة ◊ظ-ر ألأسش-ل-ح-ة أل-ك-ي-م-ي-اوي-ة ب-ط-ري-ق-ة
ششفافة.

‘ تعزيز ألعÓقات ألثنائية ،خصشوصشا على ألصشعيد
ألقتصشادي ،مششÒأ إأ ¤أنه من أŸفروضس أن تلعب
دور «أŸسش -ه -ل» ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -م -ت -ع -ام-ل Úوألسش-ي-اح
أ÷زأئري Úألرأغب ‘ Úألتوجه إأ ¤أثيوبيا.
ك-م-ا أغ-ت-ن-م أŸسش-ؤوول أألث-ي-وب-ي ه-ذه أل-ف-رصش-ة،
ليوجه ندأء إأ ¤رجال أألعمال با÷زأئر ،من أجل
ألسشتثمار ببلده ،مÈزأ «ألتقدم ألهام» ألذي ”
–قيقه من أجل ضشمان «مناخ مÓئم» للمتعاملÚ
وجعل آأثيوبيا «إأحدى أهم وجهات ألسشتثمارأت
أŸباششرة ‘ إأفريقيا وألعا.»⁄
من جهته صشرح ألسشف Òأألول إلثيوبيا با÷زأئر،
أن «أ÷زأئ -ر وأث-ي-وب-ي-ا ع-م-ل-ت-ا وت-ع-مÓ-ن ب-ال-ت-ع-اون
ألوثيق ‘ أÙافل أإلقليمية وألدولية ولهما –ليل
وم- -وق- -ف م- -ب- -دئ- -ي مششÎك Úح- -ول أل- -ع -دي -د م -ن
ألقضشايا».

اسس- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر ال -ط -اق -ة ن -ورال -دي -ن
بوطرفة السسف ÒاŸكسسيكي با÷زائر خوان
لول،
خوسسي غونزاليز ميخاريسس ،أامسس ا أ
با÷زائر ،حيث بحثا سسبل تطوير التعاون
ال -ط-اق-وي وال-وضس-ع ا◊ا‹ لسس-وق ال-ن-ف-ط،
بحسسب بيان للوزارة.
تطرق ألطرفان خÓل أللقاء ،للتطورأت ألتي
تششهدها أسشوأق ألنفط وأÛهودأت أŸششÎكة

أل -ت -ي ي-ت-م ب-ذل-ه-ا ب-ه-دف –ق-ي-ق ألسش-ت-ق-رأر ‘
لسشوأق ‘ ،إأطار ألتفاق أŸوقع ب Úمنظمة
أأ
أل- -دول أŸصش- -درة ل- -ل- -ن- -ف- -ط «أوبك» م- -ع أل -دول
لعضشاء ،وفق ذأت أŸصشدر.
أŸصشدرة غ Òأ أ
ك-م-ا ت-ن-اول ب-وط-رف-ة وغ-ون-زأل-ي-ز م-يخاريسس،
ف -رصس أل -ت -ع -اون وت -ب -ادل أÈÿأت ب Úأ÷زأئ -ر
وأŸكسش - - -يك ،خ- - -اصش- - -ة ‘ ›ال أÙروق- - -ات
وألتكوين.

ترقية الطفل ورفاهيته

‡ثل اليونيسسيف يشسيد بنوعية التعاون مع ا÷زائر
أششاد ‡ثل صشندوق أأل· أŸتحدة من أجل
ألطفولة «أليونيسشيف» با÷زأئر مارك لوسشي ،أمسس
أألول ،با÷زأئر ألعاصشمة ،خÓل أسشتقباله من قبل
وزيرة ألتضشامن ألوطني وأألسشرة وقضشايا أŸرأة
مونية مسشلم ،بنوعية ألتعاون ألقائم ب Úأ÷زأئر
وأŸنظمة أأل‡ية.
أوضشح بيان للوزأرة ،أنه بعد أسشتعرأضشه ﬂتلف
ألÈأمج ألتي ” Œسشيدها« ،أششاد لوسشي خÓل
أللقاء بنوعية ألتعاون ألقائم ب Úأليونيسشيف ‘

أ÷زأئر وقطاع ألتضشامن ألوطني وأألسشرة وقضشايا
أŸرأة».
من جهتها قدمت ألوزيرة «عرضشا حول برنامج
أ◊ك -وم -ة ‘ ›ال أل -ت -ك -ف -ل ب-ال-ط-ف-ول-ة ،لسش-ي-م-ا
مرحلة ألطفولة ألصشغÒة وأألطفال ذوي أإلعاقات
ومن هم ‘ وضشع صشعب».
وأوضش- -ح أŸصش- -در ،أن أل- -ط- -رف« Úأع- -رب -ا ع -ن
أسش-ت-ع-دأده-م-ا ل-ت-وث-ي-ق أل-ت-عاون أŸششÎك من أجل
ترقية ألطفل أ÷زأئري ورفاهيته».

السسبت  15أافريل  2017م
الموافق لـ  18رجب  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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نوري :عقلنة اسستعمال العقار Ãناطق التوسسع السسياحي ضسرورة بوضسياف 145٠ :أاخصسائي Ÿسستشسفيات مناطق ا÷نوب
أاك- -د وزي- -ر ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ال -ع -م -ران -ي -ة
والسس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-قليدية عبد
لول ،ب -ا÷زائ -ر
ال -وه -اب ن -وري ،أامسس ا أ
العاصسمة ،على ضسرورة تشسجيع وتنويع
السس-ت-ث-م-ار السس-ي-اح-ي ،لسس-ي-ما Ãناطق
ا÷ن- -وب ،ل- -ل- -ت- -م- -ك -ن م -ن ب -ن -اء م -قصس -د
سس-ي-اح-ي م-ن الم-ت-ي-از ال-رفيع ،إا ¤جاب
عقلنة اسستعمال العقار Ãناطق التوسسع
السسياحي.
اعت Èالوزير ‘ رّده على سسؤوال ÚشسفهيÚ
ط -رح -ه -م-ا ن-ائ-ب-ان Ãج-لسس األم-ة ‘ ،ج-لسس-ة
علنية حول مدى Œسسيد اŸشساريع السسياحية،
لسس -ي-م-ا Ãن-اط-ق ا÷ن-وب وك-ذا ح-ول أاه-م-ي-ة
وضس-ع ﬂط-ط-ات ال-ت-ه-ي-ئ-ة السس-ي-اح-ي-ة حفاظا
ع -ل-ى ال-ع-ق-ار Ãن-اط-ق ال-ت-وسس-ع السس-ي-اح-ي ،أان
اıط-ط ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة السس-ي-اح-ي-ة آاف-اق
 2030والسسÎاتيجية الوطنية للسسياحة Ãثابة
““مرجع Úأاسساسسي Úلتثم Úالقدرات السسياحية
اŸت-ن-وع-ة ال-ت-ي ت-ت-واف-ر ع-ل-ي-ه-ا ا÷زائ-ر وكذا
إلعادة تأاهيل الوجهة السسياحية للبلد““.
وذكر نوري ‘ ،هذا اإلطار ،أان اıطط
الوطني للتهيئة السسياحية يركز أاسساسسا على
دع-م وتشس-ج-ي-ع السس-ت-ث-م-ار ،م-ن خ-لل ت-قدË
تسس -ه -ي -لت ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن ،لسس-ي-م-ا Ãن-اط-ق
ا÷نوب قصسد إا‚از مشساريعهم السستثمارية،
مشسÒا إا ¤أان قطاع السسياحة يعمل مع كل
ا÷هات اŸعنية لرفع كل العراقيل التي حالت
دون تعزيز و–سس Úالسسياحة الصسحراوية ◊د
اآلن.
وأاك - -د ال - -وزي - -ر ‘ ه- -ذا الصس- -دد ،أان- -ه ”،
م -ؤوخ -را ،ف -ت-ح  4مسس-الك سس-ي-اح-ي-ة Ãن-ط-قة
“Ôاسست وأاخ -رى ب -إال -ي -زي ،إا ¤ج -انب إاب-رام
اتفاقيات مع مؤوسسسسات النقل ا÷وي لتقدË
أاسس-ع-ار ت-ن-افسس-ي-ة وم-ن-خ-فضس-ة للسسياح ،لسسيما
األجانب منهم ،للتوجه نحو مناطق ا÷نوب،
إا ¤ج -انب ك -ل ا÷ه -ود ،م -رك -زا ع -ل-ى وج-وب
–سس Úاÿدمات وتغي Òالذهنيات وترسسيخ
ثقافة سسياحية مسستدامة ‘ البلد.

حول ›ال السستثمار السسياحي ،لسسيما
Ãن -اط -ق ا÷ن -وب ،أاك -د ن-وري أان-ه م-ن ضس-م-ن
 1674مشسروع سسياحي معتمد على اŸسستوى
ال - -وط - -ن- -ي ،خصسصس  415مشس -روع Ÿن -اط-ق
ا÷نوب من شسأانه خلق  17أالف منصسب شسغل
وتوف 45 Òأالف سسرير ،مشسÒا إا ¤أان التكلفة
اŸالية لتجسسيد هذه اŸشساريع قدرت بـ241
مليار دج.
وذكر ‡ثل ا◊كومة ‘ نفسس الوقت ،أانه
ي -ج -ري ح -ال -ي -ا ،م -ن ضس -م -ن ه -ذه اŸشس -اري -ع
اÿاصس - -ة Ãن - -اط - -ق ا÷ن- -وبŒ ،سس- -ي- -د 133
مشسروع سسياحي ،تÎاوح نسسبة تقدم أاشسغالها
ما ب 50 Úو 60من اŸائة .مؤوكدا ‘ نفسس
ال- -وقت ،أان -ه ” ت -خصس -يصس  9700ه-ك-تار من
األراضسي قصسد إا‚از هذه اŸشساريع ا÷ديدة
لتنمية السسياحة الصسحراوية.
لدى تطرقه إا ¤أاهمية وضسع ﬂططات

لتهيئة السسياحة ،ذكر الوزير بتوفر ◊د اآلن
ﬂ 180طط للتهيئة السسياحية على اŸسستوى
ال-وط-ن-ي ،ال-غ-رضس م-ن-ه-ا ““وضس-ع حّ-د ل-ل-فوضسى
ال -ت -ي ل -ط-اŸا ع-ان-ى م-ن-ه-ا ال-ع-ق-ار السس-ي-اح-ي
Ãناطق التوسسع السسياحي والتي يفوق عددها
 200منطقة على اŸسستوى الوطني““.
من ب Úأاهداف هذه اıططات ،يضسيف
ال-وزي-ر““ ،ت-رشس-ي-د وع-ق-ل-ن-ة اسس-تعمال األراضسي
السسياحية Ãناطق التوسسع السسياحي““ ،مشسÒا
إا ¤أانه ” لهذا الغرضس تشسكيل ÷نة متعددة
األطراف لتدارك الختللت التي تعا Êمنها
هذه اŸناطق.
كما ذكر بكل ا÷هود التي يبذلها قطاع
السسياحة ،بالتعاون مع وزارة الفلحة ،للتمكن
م -ن Œسس -ي -د اŸشس -اري -ع السس -ي -اح -ي -ة ‘ ه-ذه
اŸناطق ،دون تبذير العقار الفلحي ،خاصسة
فيما يتعلق بالغابات وا÷بال.

التضسامن الوطني يكمن ‘ اسستقبال ودراسسة
م -ل -ف -ات ط -ل -ب -ات إانشس -اء م -ؤوسسسس -ات وم-راك-ز
الطفولة الصسغÒة على مسستوى اللجان الولئية
اÿاصس-ة ،ط-ب-ق-ا ألح-ك-ام اŸرسس-وم ال-ت-ن-ف-يذي
رقم  287-08اŸؤورخ ‘  17ديسسم2008 È
ال -ذي ي -ح-دد شس-روط إانشس-اء وت-ن-ظ-ي-م وتسس-يÒ
ومراقبة مؤوسسسسات ومراكز اسستقبال الطفولة
الصسغÒة ،إا ¤جانب مهمة اŸراقبة الدورية
لهذه اŸؤوسسسسات.
ك- -م- -ا كشس- -فت مسس -ل -م ،أان وزارت -ه -ا ب -ادرت
Ãشسروع تعديل اŸرسسوم التنفيذي اÿاصس
بهذه اŸراكز ،الذي هو قيد اإلعداد“““ ،شسيا
واŸتطلبات ا÷ديدة““ وهذا بغرضس ““تبسسيط
اإلج -راءات اإلداري -ة““ ،خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق
بالشسروط اŸطلوبة إلنشساء مؤوسسسسات ومراكز
اسستقبال الطفولة الصسغÒة ورغبة ‘ توسسيع
الشس-ب-ك-ة اŸؤوسسسس-ات-ي-ة ع-ل-ى اŸسس-توى الوطني
والتي أاضسحت ““ضسرورة ملحة ‘ ظل التغÒات
لسسرة ا÷زائرية
الجتماعية والقتصسادية ل أ
وبهدف “ك Úاألمهات العاملت من التوفيق
ب Úالواجبات اŸهنية واألسسرية““.
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر ،ت-ط-رقت ال-وزي-رة إا¤
مسسأالة اŸنحة ا÷زافية للتضسامن اŸوجهة
إا ¤ال- -ف- -ئ -ات اÙروم -ة اŸع -ن -ي -ة وذلك ع -ن
ط -ري -ق وك-ال-ة ال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة
ل-ل-ق-ط-اع ،ح-يث ذك-رت ب-دور ال-ل-ج-ان ال-ولئ-ية
اıتصسة والتي تتابع ملفات اŸسستفيدين من
ه - - - -ذه اŸن- - - -ح- - - -ة ،مشسÒة إا ¤أان ق- - - -وائ- - - -م
اŸسستفيدين يتم ““–يينها وتطهÒها بصسفة
دورية““.
وأاشس -ارت ‘ ذات السس -ي -اق ،أان -ه ” سس -ن -ت -ي
 2014و 2015شسطب  3.573شسخصس من قائمة
اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن ،ل -ي-ت-م ت-ع-ويضس-ه-م ب-أاشس-خ-اصس

مؤوهل ،Úمسسجل ‘ Úقوائم النتظار.
فيما يتعلق بتشسغيل الشسباب ‘ إاطار جهاز
اŸسس -اع-دة ع-ل-ى اإلدم-اج الج-ت-م-اع-ي ،ال-ذي
تشس -رف ع -ل -ي -ه وك -ال -ة ال -ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
واŸوج -ه ل -ط -ال -ب-ي ال-ع-م-ل ال-ذي-ن ل-يسست ل-ه-م
مؤوهلت ،كشسفت السسيدة مسسلم ،أانه ““نظرا
ل-ل-ع-دد ال-ك-ب Òل-لشس-ب-اب اŸسس-ت-ف-يدين من هذا
ا÷ه- -از ” ،رف -ع ه -ذا النشس -غ -ال إا ¤ال -وزي -ر
األول ،ب- -ح- -يث ” وضس- -ع ÷ن- -ة تضس -م وزارات
التضسامن الوطني واŸالية والعمل والتشسغيل
والضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ب-غ-ي-ة دراسس-ة ““إامكانية
إايجاد حلول للشسباب الذين اسستفادوا من هذه
العقود اŸؤوقتة ‘ إاطار هذا ا÷هاز““.
و‘ ردها على سسؤوال حول التكفل بالرعايا
السسوري ÚاŸتواجدين با÷زائر ،أابرزت مسسلم
اإلجراءات التي ” اتخاذها ‘ هذا اÛال،
من خلل توف Òمراكز إاقامة لهؤولء الرعايا،
على غرار مركز سسيدي فرج (غرب ا÷زائر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة) ال -ذي ي -ت -واف -ر ع -ل -ى الشس -روط
الضسرورية ويضسم ما يقارب  44عائلة ،مكونة
من  160فرد ،بينهم  68طفل ” إادماج 21
م -ن -ه -م ‘ ال -وسس -ط اŸدرسس -ي ع -ل -ى مسس-ت-وى
األطوار التعليمية الثلثة ،مؤوكدة أان معظم
السسوري ÚاŸتواجدين با÷زائر ل يرغبون ‘
اإلق -ام -ة ب -ه -ذه اŸراك -ز وي -فضس -ل-ون ‡ارسس-ة
نشساطات مهنية ‘ عديد اÛالت ،خاصسة
التجارية منها واÿدماتية.
وأاشسارت مسسلم ،إا ¤أان الدعم الذي تقدمه
الدولة ا÷زائرية والÎحاب الذي يخصسصسه
لشسقاء السسوري ،Úيعكسس
الشسعب ا÷زائري ل أ
اŸواقف الثابتة للدولة ا÷زائرية ‘ التضسامن
مع البلدان الصسديقة والشسقيقة التي تعيشس
أازمات و“ر بأاوضساع صسعبة.

مسسلم 1.755 :مركز ’سستقبال الطفولة تخضسع لتفتيشش دوري
أاك- -دت وزي- -رة ال- -تضس- -ام- -ن ال- -وط- -ن -ي
لسس -رة وقضس -اي -ا اŸرأاة م -ون-ي-ة مسس-ل-م،
وا أ
لول ،ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس -م -ة ،أان
أامسس ا أ
م -راك -ز اسس -ت -ق -ب -ال ال -ط -ف-ول-ة الصس-غÒة
تخضسع لتفتيشس دوري Ãوجب تعليمة
مشسÎكة ب Úوزارتي التضسامن الوطني
والتجارة صسدرت ‘  3أابريل سسنة 2014
بغية التأاكد من مدى مطابقتها مع دفÎ
الشسروط.
أاوضسحت الوزيرة ‘ ردها على سسؤوال ألحد
أاعضس -اء ›لسس األم -ة ،ح -ول وضس -ع -ي-ة م-راك-ز
اسس -ت -ق -ب -ال ال-ط-ف-ول-ة الصس-غÒة ،خ-لل ج-لسس-ة
علنية ،أان روضسات األطفال ودور ا◊ضسانة
التي بلغ عددها  1.755وتسستقبل 122.182
طفل ،تخضسع لعمليات تفتيشس ““دورية فجائية““
Ãوجب تعليمة مشسÎكة ب Úوزارتي التضسامن
الوطني والتجارة ،للتأاكد من مطابقتها مع
دف Îالشسروط وحسسن سسÒها.
وأاضسافت مسسلم ،أان هذه التعليمة الوزارية
اŸشسÎكة “““كن أاعوان مراقبة قمع الغشس
ال-ت-اب-ع Úل-ل-م-دي-ري-ات ال-ولئ-ي-ة ل-ل-ت-ج-ارة ،م-ن
القيام بدورات تفتيشسية فجائية ،للتأاكد من
مطابقة ذات اŸؤوسسسسات مع دف Îالشسروط““،
سس -ي-م-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ج-ودة ال-وج-ب-ات ال-غ-ذائ-ي-ة
لطفال ،مراقبة الظروف الصسحية
اŸقدمة ل أ
ون -ظ -اف -ة ال -ه -ي -اك -ل ،م -راق -ب -ة ﬂازن اŸواد
ال-غ-ذائ-ي-ة وم-دى م-ط-اب-ق-تها Ÿعاي Òالسسلمة
لط-ف-ال
اŸع -م -ول ب -ه -ا واŸل-ف-ات الصس-ح-ي-ة ل -أ
واŸسستخدم Úوكذا مدى التزام إادارة هذه
اŸؤوسسسس- -ات واŸراك -ز ب -ط -اق -ة السس -ت -ي -ع -اب
وال- -ف- -ئ- -ات ال- -ع -م -ري -ة اÙددت ‘ Úرخصس -ة
العتماد.
‘ ن- -فسس السس- -ي- -اق ،أاب -رزت أان دور ق -ط -اع

أاعلن وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف ،أامسس
لول ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ع-ن تعيÚ
ا أ
 1450ط- -ب -يب أاخصس -ائ -ي م -ن ال -دف -ع -ة
اŸتخرجة ا÷ديدة لسسنة  2017ضسمن
اÿدمة اŸدنية Ãناطق ا÷نوب.
أاكد بوضسياف ،خلل رّده على انشسغالت
نواب ›لسس األمة ‘ جلسسة علنية خصسصست
لطرح األسسئلة الشسفوية ،برئاسسة عبد القادر
بن صسالح رئيسس اÛلسس ،أانه من ب2400 Ú
ط- -ب- -يب أاخصس- -ائ- -ي ت- -خ -رج -وا خ -لل السس -ن -ة
ا÷اري- -ة ،سس- -ي -ت -م إاي -ف -اد  1450إا ¤م -ن-اط-ق
ا÷نوب.
وأاوضسح ‘ هذا اإلطار ،أانه سسيتم من خلل
هذه العملية ““القضساء تدريجيا““ على النقصس
الفادح الذي كانت تعا Êمنه مناطق ا÷نوب

للتزامات
تبون يؤوكد اسستكمال الوفاء با إ

تسسليم  ٨٠٩سسكن ترقوي عمومي بالعاصسمة وتيبازة

ق -امت اŸؤوسسسس -ة ال -وط-ن-ي-ة
ل- -لÎق- -ي -ة ال -ع -ق -اري -ة ،أامسس
لول ،ب-تسس-ل-ي-م م-فاتيح 809
ا أ
وح- -دة سس- -ك- -ن- -ي- -ة Ÿك- -ت -ت -ب -ي
برنامج الÎقوي العمومي ‘
سس - -ت- -ة ( )6م- -واق- -ع ت- -ت- -واج -د
بوليتي ا÷زائر وتيبازة.
ي-ت-ع-ل-ق األمر بـ 226وح -دة ‘
م -وق -ع ع-مÒوشس ب-ال-رغ-اي-ة113 ،
وح - -دة ‘ م - -وق - -ع ف- -اي- -زي بÈج
ال-ب-حري 66 ،وح -دة Ãوق -ع عÚ
طاية 144 ،وحدة ‘ موقع علي
عمران بÈج الكيفان 180 ،وحدة
‘ موقع دمروشس بÈج البحري
و 80وحدة ‘ القليعة.
أاوضس -ح وزي -ر السس -ك -ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة
وزي -ر ال -ت -ج-ارة ب-ال-ن-ي-اب-ة ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون،
خلل حفل تسسليم اŸفاتيح Ãوقع عمÒوشس
(الرغاية) ،أان هذه العملية تندرج ‘ إاطار
اسستكمال الوفاء باللتزامات التي ” قطعها
Œاه مكتتبي ﬂتلف الÈامج السسكنية ،مؤوكدا
أان وتÒة إا‚از السس -ك -ن -ات سس -ت -ت-واصس-ل ،ع-ل-ى
ال -رغ -م م -ن ت -راج -ع اŸوارد اŸال -ي -ة ل-ل-ب-لد،
ب- -اع- -ت -ب -ار أان ق -ط -اع السس -ك -ن ي -ح -ظ -ى دوم -ا
باألولوية ‘ النفقات العمومية.
وبلغ إاجما‹ الوحدات السسكنية اŸوزعة
منذ مطلع  2015بالعاصسمة 68.000 ،وحدة ‘
ﬂتلف الصسيغ ،بينها  45.000وحدة خصسصست
للقضساء على السسكن القصسديري ،بحسسب ما
صسرح به الوزير.
غ Òأان ت - -ب - -ون ل - -فت إا ¤أان ال - -ك - -ث Òم - -ن
اŸسستفيدين من برنامج الÎقوي العمومي ل

ميهوبي :الدولة –مي الÎاث اŸادي وغ ÒاŸادي و–افظ عليه

اع- -ت Èوزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة ع- -زال- -دي -ن
لمة،
لول› ‘ ،لسس ا أ
ميهوبي ،أامسس ا أ
أان ““ال- -دول- -ة –م -ي الÎاث اŸادي وغÒ
اŸادي و–افظ عليه““ ‘ ،رده على سسؤوال
شس-ف-ه-ي ب-خصس-وصس م-ا ي-ت-ع-رضس ل-ه م-وقع
هيبون التاريخي بعنابة من إاهمال.
لسسئلة
ذكر الوزير ‘ جلسسة ﬂصسصسة ل أ
الشسفوية Ãجلسس األمة ،برئاسسة عبد القادر
بن صسالح رئيسس اÛلسس ،أان ““ا÷زائر من بÚ
بلدان البحر اŸتوسسط التي –وز كّما هائل
م -ن اآلث -ار ال -روم-ان-ي-ة““ ،ح-يث –صس-ي ع-ن-اب-ة

وحدها ““ 200موقع أاثري تابع لوزارتي الثقافة
والشسؤوون الدينية واألوقاف““.
واع -ت Èال -وزي -ر ،أان م -ه-م-ة ال-دول-ة ت-ت-ع-دى
حماية الÎاث إا““ ¤الÎويج له““ ،مؤوكدا أان أاكÌ
من  1000عون حراسسة تابع Úللديوان الوطني
◊ماية اŸمتلكات الثقافية يقومون باŸهمة.
واعÎف الوزير ،بأان تهيئة اŸواقع الÎاثية
““تفرضس وضسع وسسائل مادية وأاغلفة ورصسد
أاموال واللجوء إا ¤خÈات ‘ ›ال ا◊ماية
والتهيئة““.
بخصسوصس اÈÿات والتقني ،Úكشسف الوزير

أانه تتم حاليا ،ضسمن الشسراكة ،إاقامة ““دورات
تدريبية مع أاجانب ،بينهم األŸان واألتراك““
ح -يث ي -ق -وم اÈÿاء األŸان ب-ت-ه-ي-ئ-ة م-ت-ح-ف
شس -رشس -ال واألت -راك ب -أاشس -غ-ال ت-رم-ي-م مسس-ج-د
كتشساوة.
‘ سسياق ،متصسل –دث وزير الثقافة عن
أاشسغال ا◊فريات والتنقيب اŸتواصسل الذي
““يتم ‘ الكث Òمن اŸواقع ،خاصسة الرومانية
والنوميدية اŸتواجدة ‘ داخل البلد ،على
غرار األهرامات بتيارت““.
وشس -دد ال -وزي -ر ،أان -ه ي -جب –وي-ل اŸواق-ع

والهضساب العليا ‘ عدد األطباء األخصسائي،Ú
مشسÒا إا ¤اإلجراءات التي اتخذتها الدولة
ل-تسس-ه-ي-ل م-ه-م-ة ه-ؤولء ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ظروف
العمل.
‘ رده على انشسغال نائب ولية تبسسة ،حول
ت -زوي -د ه -ذه ال -ولي-ة ب-األط-ب-اء األخصس-ائ-ي،Ú
سسيما ‘ ›ا‹ القلب وطب النسساء والتوليد،
فضسل عن فتح عيادة متخصسصسة ‘ جراحة
األطفال قال بوضسياف ،إان اŸنطقة –ظى بـ
““ال -ت-غ-ط-ي-ة الصس-ح-ي-ة ال-لزم-ة““ ك-اف-ي-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة
اح- -ت- -ي- -اج- -ات السس- -ك -ان وت -ت -م -ث -ل ‘ سس -ب -ع -ة
مسستشسفيات عمومية ،سست مؤوسسسسات للصسحة
ا÷وارية و 33عيادة متعددة اÿدمات تتوافر
على  9قاعات مد›ة ﬂصسصسة للولدة.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إانشس-اء ع-ي-ادة متخصسصسة ‘
جراحة األطفال باŸنطقة ،قال بوضسياف إان
ال- -وزارة سس -ت -ت -ك -ف -ل ب -ه -ذا النشس -غ -ال ،حسسب
الظروف واإلمكانات اŸتاحة.
لشسارة إا¤
واغتنم وزير الصسحة الفرصسة ،ل إ
العيادات متعددة اÿدمات التي تشستغل بنظام
24سسا24 /سسا ع Èالقطر والبالغ عددها 723
عيادة ع Èالقطر ،تضسمن خدمات متخصسصسة
ق -اع -دي -ة ،م -ع-ل-ن-ا ع-ن ت-وسس-ي-ع ه-ذا ال-ع-دد ‘
اŸدى القريب وفق الحتياجات الوطنية.
‘ رده على انشسغال نائب ولية اŸدية،
اŸتعلق بتذبذب تزويد مسستشسفى بني سسليمان
باألوكسسج ،Úكشسف بوضسياف عن إانشساء خزان
لهذه اŸادة ،يدعم عدد القارورات اŸتوفرة
حاليا ( 48قارورة) وأاخرى ﬂزنة باŸسستودع
( 22قارورة) ،مؤوكدا أان هذه الكمية كافية
لتزويد اŸسستشسفى ،الذي ل يتعدى  -بحسسبه
 اسستهلكه اليومي  12قارورة.ب - -خصس - -وصس إاع - -ادة ب - -عث مشس - -روع ب- -ن- -اء
مسستشسفى ببلدية بن شسكاو بسسعة  160سسرير،
الذي كان م›Èا فيما سسبق و ⁄تنطلق به
األشس- -غ- -ال ب -ع -د ،أاوضس -ح اŸسس -ؤوول األول ع -ن
القطاع أان الوزارة ““بصسدد وضسع دراسسة لهذا
اŸشس-روع ال-ذي سس-ي-ت-م اسس-ت-ئ-ن-اف-ه ب-ع-د ت-ه-ي-ئة
الظروف اŸناسسبة لذلك““.

األث -ري -ة إا ¤م -ورد اق -تصس-ادي سس-ي-اح-ي وم-ن-ح
رخصس لسس -ت -غ -لل-ه-ا وŒاوز ال-دور ال-ث-ق-ا‘““،
مضسيفا أان الÎويج والتعريف يقع على وزارة
السسياحة““.
وبشس-أان ال-نشس-اط-ات ال-ف-ن-ي-ة وال-ث-ق-افية التي
ت- -ق- -ام ب- -ب- -عضس اŸواق- -ع األث -ري -ة ،خصس -وصس -ا
اŸسس-ارح ال-روم-ان-ي-ة ،ق-ال ال-وزي-ر إان-ه ““ت-وج-د
نصس -ائ -ح ب -ع -دم اسس -ت -غ -لل اŸواق -ع األث-ري-ة““،
مشسÒا إا ¤اŸسسارح البديلة التي ” إانشساؤوها
‘ ت -ي -م -ق -اد وج -م-ي-ل-ة قصس-د ح-م-اي-ة اŸواق-ع
األصسلية.

يدفعون ثمن السسكن لدى تسسليم اŸفاتيح ،كما
ه -و م -ت -ف -ق ع -ل -ي -ه ،ق -ائ -ل‚““ :د ال-ك-ث Òم-ن
اŸك-ت-ت-ب Úل ي-ت-وق-ف ع-ن اŸط-ال-ب-ة ب-تسس-ري-ع
وتÒة اإل‚از ،غ Òأانه Ãجرد النتهاء من
األشس- -غ- -ال Áاط -ل ‘ ال -دف -ع وه -ذا أام -ر غÒ
مقبول““.
يذكر ،أان موقع عمÒوشس يشسمل إاجمال
 822سسكن ترقوي عمومي ،شسرع ‘ إا‚ازها
م -ط -ل -ع  2015ب- -ع- -دم -ا ” ت -رح -ي -ل سس -ك -ان
الشس -ال -ي -ه -ات ال -ذي -ن ك -ان -وا ي-ق-ط-ن-ون ال-وع-اء
العقاري الذي أاقيم عليه هذا اŸشسروع.
يضسم موقع عمÒوشس ،الذي ينتظر النتهاء
من إا‚ازه كلية ،نهاية العام ا÷اري ،عدة
Œه- -ي- -زات ع- -م- -وم- -ي- -ة ،ب- -ي -ن -ه -ا م -درسس -ت -ان
ابتدائيتان ،ثانوية ،دار حضسانة ،مركز صسحي
وسسوق جواري.
‘ رده على سسؤوال صسحفي على هامشس
ح- -ف -ل ال -ت -وزي -ع ،ب -خصس -وصس رخصس اسس -تÒاد
السسيارات ،ذكر الوزير أان توزيع ا◊صسصس على
وك -لء السس -ي-ارات وم-راق-ب-ة م-دى Œسس-ي-ده-م
اللتزامات التي تضسمنها دف Îالشسروط ،يعد
من صسلحيات وزارة الصسناعة ،لتقوم وزارة
ال-ت-ج-ارة ب-ع-ده-ا ب-إامضس-اء ال-رخصس وتسس-ل-يمها
للمعني.Ú
وح- -ول اآلج- -ال اŸق- -ررة ل- -تسس- -ل- -ي- -م ه- -ذه
الرخصس ،رد الوزير بالقول““ :من اŸفروضس
سسيتم ذلك قريبا جدا““.
وأاكد من جهة أاخرى ،أان اإلجراءات التي
تقوم بها ا◊كومة ‘ إاطار تنظيم السستÒاد ل
تتعارضس مع التزامات ا÷زائر مع ﬂتلف
الشس -رك -اء ،لسس -ي -م -ا ال–اد األوروب-ي ول م-ع
مسسار انخراطها ‘ منظمة التجارة العاŸية.
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السشبت  ١٥أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٨رجب  ١٤٣٨هـ

أاكد من اŸدية على ضسرورة إا‚اح ا’سستحقاقات

بدوي :كل التداب Òاتخذت بششأن التششريعيأت
إاحالة من شسّوه شسعار «سسمع صسوتك» على العدالة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قرين يعرب عن «ارتيأحه» للتغطية اإلعÓمية
للحملة النتخأبية

أاكد وزير الداخلية و ا÷ماعات اÙلية نور الدين بدوي ،أاول أامسس ،جاهزية
’نتخابات التشسريعية اŸقررة يوم  4ماي  ،2017مطمئنا
 1541بلدية لتنظيم ا إ
باسستمرار تسسليم بطاقات الناخب إا ¤غاية يوم ا’قÎاع شسريطة أان يكون الناخب
مسسج ‘ Óالقائمة ا’نتخابية.

أŸدية :م.أم Úعباسس
عن احتمال تسشجيل إاخطارات حول Œاوزات
اإ’دارة ‘ اسش-ت-ع-م-ال اإ’م-ك-ان-ي-ات ال-ع-م-وم-ية ‘
ا◊م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،م -ن ق-ب-ل ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا
اŸسشتقلة Ÿراقبة اإ’نتخابات ،قال بدوي خلل
زيارة عمل و تفقد إا ¤و’ية اŸدية ،إان مصشا◊ه
تتواصشل مع الهيئة بششكل يومي وأان اأ’مور Œري
على أاحسشن ما يرام ،كما أان وزارة الداخلية
تتناقشس مع هذه الهيئة ‘ أادق اأ’مور ،بدليل

مناقششة معها مسشأالة اإ’نتخابات ‘ فرنسشا و”
اإ’ت- -ف -اق ب -أان ي -ك -ون ذلك ي -وم Úق -ب -ل  ٠٤ماي
ل-ت-زام-ن ه-ذه ال-تشش-ري-ع-ي-ات م-ع ان-ت-خ-اب-ات بهذه
ال-دول-ة ،وه-ذا ح-ت-ى ي-تسش-ن-ى ل-ل-ج-الية ا÷زائرية
أاداء واجبها اإ’نتخابي ‘ جو من الراحة.
و‘ رده ع- -ل- -ى تصش- -ري- -ح- -ات أاح -د ا’أح -زاب
الرامية إا ¤تخويف اŸواطن Úمن العودة إا¤
سشنوات العششرية السشوداء ‘ حال عزوفهم عن
أاداء واجبهم اإ’نتخابي ،أاوضشح بدوي أانه يجب

بلعيد من جيجل:

ال- -ت- -ح- -دث ع- -ن ال- -واق- -ع اŸع- -يشس بصش- -دق ،م -ع
–سش -يسس اŸواط -ن Úب -اŸشش -ارك-ة ب-ق-وة ‘ ه-ذه
اإ’نتخابات بناء على عدة حقائق منها ما عششناه
‘ هذه الفÎة و ما نعيششه حاليا حتى نكون ‘
مسش -ت -وى ال -ت -ح -دي -ات ،مششÒا إا ¤أان ك -ل ح -زب
سشياسشي له خطابه وهناك هيئات مكلفة Ãتابعة
أاي Œاوزات ،باعتبار أان مواطن اليوم بات واعيا
بالتحديات و يعرف مصشلحته وحقائق ماضشيه
واŸكتسشبات ،منبها ‘ هذا الصشدد بأان ا÷زائر
تعيشس ‘ مرحلة اسشتثنائية و ﬁاطة بتهديدات
كبÒة تريد من خللها قوى من داخل وخارج
البلد م ّسس و زعزعة اسشتقرارنا .معتÈا ‘ هذا
اŸق -ام ب -أان الشش-رك-اء السش-ي-اسش-ي Úمسش-ؤوول Úع-ن
كلمهم وتصشريحاتهم.
و‘ رده عن سشؤوال حول التحقيق اŸفتوح
بششأان التششويه الذي طال ششعار «سشمع صشوتك»
Ãوق -ع حسش -اب اج -ت-م-اع-ي ،ق-ال ب-دوي ب-أان-ه ”
التعرف على اŸششوه و “ت إاحالته على العدالة،
كما أان كل من يلحق ضشررا بأاي قائمة انتخابية
على اŸسشتوى الوطني عليه أان يتصشل بالهيئة
العليا Ÿراقبة اإ’نتخابات ،مؤوكدا فيما أاث Òحول
اختفاء أاحد مÎششحي اأ’فلن ببجاية بأانه يجب
التدقيق ‘ اŸصشطلحات ،باعتبار أان مصشالح
الشش- -رط- -ة  ⁄تسش- -ج- -ل ب- -ع- -د أاي ف- -ع- -ل ي -وصش -ف
با’ختفاء ،مششÒا ‘ جانب آاخر بأان ا÷زائر
لديها كل اإ’مكانيات والوسشائل للتصشدي إا ¤كل
من يخدم أاجندات ومصشالح أاجنبية ،وأان من
Áسس القيم و هذه اŸصشالح يجب معاقبته.

حوار وطني إليجأد حلول لأÓزمة
دعا رئيسس حزب جبهة اŸسستقبل عبد
العزيز بلعيد ،أامسس ،بجيجل ،إا ¤ضسرورة
فتح حوار وطني دائم يشسمل جميع شسركاء
السساحة الوطنية على اختÓف توجهاتهم
’زمة ا◊الية
’يجاد حلول للخروج من ا أ
إ
التي تعا Êمنها البÓد.
وأاوضش -ح ب -ل -ع -ي-د خ-لل Œم-ع شش-ع-ب-ي نشش-ط-ه
’داري ب- -ذات
ب - -ق - -اع - -ة اÙاضش - -رات ب- -ا◊ي ا إ
اŸدينة ‘ إاطار ا◊ملة ا’نتخابية لتششريعيات ٤
ماي القادم بأان هذا ا◊وار الوطني السشياسشي ‘‘’
بد أان يسشتمر و’ يÎاجع للوراء» وذلك بإاششراك
إاط- -ارات وخÈاء وﬂتصش Úم -ن أاج -ل «م -ع -رف -ة
عميقة Ÿا تعانيه البلد».
وق -ال رئ -يسس ج -ب -ه -ة اŸسش -ت-ق-ب-ل إان ب-رن-ام-ج

تشش -ك -ي -ل-ت-ه السش-ي-اسش-ي-ة ي-تضش-م-ن ‘
ج -ان -ب -ه اŸت -ع -ل -ق ب-ق-ط-اع الÎب-ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة إال -غ -اء ام -ت-ح-ان شش-ه-ادة
التعليم ا’بتدائي وتخفيف الÈامج
’ط- -وار
اŸوج - -ه - -ة ل - -ت - -لم - -ي - -ذ ا أ
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ث-لثة وإاعطاء أاهمية
لنشش- -ط- -ة ال- -ري- -اضش- -ة والÎب- -ي -ة
ل - -أ
’ع- -ادة ال- -ت- -وازن ـ
اŸوسش - -ي - -ق- -ي- -ة إ
حسش -ب -ه -ل -لÈام-ج ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ا◊ال-ي-ة م-ن أاج-ل
–صشيل علمي أاحسشن للتلميذ.
و–دث بلعيد باŸناسشبة كذلك عن التنمية
بو’ية جيجل ،مÈزا أانها تتوفر على «قدرات
سشياحية هائلة» ،مقÎحا ‘ هذا السشياق منح
تسشهيلت أاك Ìللسشتثمار ‘ قطاع السشياحة.

بن بعيبشس من اŸدية:

وشش -دد رئ -يسس ج -ب -ه -ة
اŸسشتقبل على تثم Úدور
اŸسشتششفيات
واŸؤوسشسش- -ات الصش- -ح- -ي- -ة
ال - -ع- -م- -وم- -ي- -ة واÿاصش- -ة
’ولوية للششباب
وإاعطاء ا أ
م- -ن خ -ري -ج -ي ا÷ام -ع -ة
للسشتثمار ‘ مششاريع ‘
’راضشي
قطاع الفلحة من خلل اسشتصشلح ا أ
والصشناعات التحويلية.
وخ -ت -م ب -ل -ع -ي -د خ -ط -اب -ه ا’ن -ت-خ-اب-ي ب-دع-وة
اŸواطن Úإا ¤التصشويت لصشالح مرششحي حزبه
ل -لن -ت -خ -اب -ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة اŸق-ب-ل-ة واŸشش-ارك-ة
بكثافة فيها.

النتخأبأت السشبيل الوحيد إلحداث التغي Òالذي ينششده الششعب
صسرح ا’أم Úالعام ◊زب الفجر ا÷ديد
ط - -اه - -ر ب - -ن ب - -ع- -ي- -بشس ،اأمسس ،ب- -اŸدي- -ة ،اأن
ا’نتخابات “ثل السسبيل الوحيد ’إحداث
ال -ت -غ -يÒال -ذي ي -نشس -ده الشس -عب ا÷زائ-ري،
داع-ي-ا اإŒ ¤ن-د واسس-ع ل-ل-م-واط-ن Úم-ن اأج-ل
ا‚اح هذه ا’نتخابات.
‘ مداخلة له Ãناسشبة Œمع ششعبي نششطه
باŸركب الرياضشي ا÷واري Ÿدينة سشواقي على
ب -ع-د  6٥ك- -ل- -م شش -رق اŸدي -ة ‘ اإط -ار ح -م -ل -ة
تششريعيات  ٤ماي القادم ،اعت Èبن بعيبشس اأن
تسشوية اŸششاكل ا’جتماعية وا’قتصشادية للبلد
تتم « حتما عن طريق صشناديق ا’قÎاع فقط»
واأن « اأي ﬁاولة ’إحداث هذا التغي Òخارج

القواعد الدÁقراطية ومبداأ
التداول السشلمي على السشلطة
سشتكون لها نتائج وخيمة على
اسشتقرار البلد وموؤسشسشاته».
ويرى ا’أم Úالعام للفجر
ا÷ديد اأن اقÎاع  ٤ماي هو
م - -وع- -د « ه- -ام ي- -جب ع- -ل- -ى
الششعب ا÷زائري اسشتغلله»
’أن -ه ع -ل -ي -ه اغ -ت -ن -ام ف -رصش -ة
ت- -ن- -ظ -ي -م ه -ذه ا’ن -ت -خ -اب -ات
’إسش- -م- -اع صش- -وت- -ه واخ- -ت- -ي- -ار
ا’شش -خ -اصس ال -ذي-ن ي-ع-تÈه-م
موؤهل Úلتمثيله والدفاع عن تطلعاته وطموحاته

مقري من معسسكر:

ا◊كومة».

‘ ›ال ال-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ية
و ا  Ÿس ش - -ا و ا ة و ا ل -ر ف -ا ه -ي -ة ح س ش ب
قوله.
كما اأن التحديات والرهانات
التي تواجهها ا÷زائر يجب اأن
تشش-ج-ع ال-ط-ب-ق-ة السشياسشية على
Œاوز خ - -لف - -ات- -ه- -ا وت- -غ- -ل- -يب
مصشلحة الوطن على اŸصشالح
الشش -خصش -ي-ة حسشب ق-ول-ه داع-ي-ا
ال-ط-ب-ق-ة السش-ي-اسشية واŸواطنÚ
اإ ¤عدم « الÎكيز فقط على
ا÷وانب السش - -ل - -ب - -ي - -ة ل - -ع - -م - -ل

 4مأي فرصشة للمنأظرة ب Úبرامج األحزاب
نششط عبد الرزاق مقري رئيسس
حركة ›تمع السشلم ،أامسسŒ ،معا
شش -ع -ب -ي -ا ب -ق -اع -ة سش -ي -ن -م -ا ال -ف -ت-ح
Ãعسشكر ،دعا فيه ا◊اضشرين إا¤
اŸشش- -ارك- -ة ال -ق -وي -ة ‘ ال -ع -م -ل -ي -ة
ا’نتخابية من أاجل إاحداث التغيÒ
السشلمي ،مؤوكدا أان ا’سشتحقاقات
م -ن -اسش-ب-ة ل-ل-ت-ق-ي-ي-م واŸن-اظ-رة بÚ
الÈامج التي وجد بعضشها ÿدمة
الوطن ،مسشتعرضشا برنامج حركة
«ح-مسس» اŸرت-ك-ز ع-ل-ى ا’سش-ت-غناء
عن مداخيل اÙروقات وتعزيز
ا’قتصشاد الوطني بتطوير القدرات الزراعية ،من
خ -لل ن -ق -ل اŸه -ارات ال -ف -لح -ي -ة ب Úال -ف -لحÚ

وا’سش- - -ت- - -ث- - -م- - -ار ‘ ال- - -ق- - -درات
واŸؤوهلت الفلحية مع تطوير
وسشائل السشقي الفلحي.
وراف -ع م -ق -ري ل -ت-ع-زي-ز ال-ب-ن-ى
ال -ت -ح -ت -ي-ة ل-ل-م-وارد اŸائ-ي-ة وح-ل
مشش- -ك- -ل ا÷ف- -اف ب -ا’سش -تسش -ق -اء
والدعوة الصشادقة ‘ ،وقت ثّمن
ف -ي -ه ع -ب -د ال -رزاق م -ق -ري دع -وة
وزارة الششؤوون الدينية إا ¤صشلة
ا’سشتسشقاء ،معرجا على برنامج
ا◊ركة لÎقية اÿدمات الصشحية
للمواطن Úواسشتبدال اŸؤوسشسشات
ا’سشتششفائية اŸبنية با÷اهز.
‘ سشياق ا◊ملة ا’نتخابية ،أاكد رئيسس «حمسس»

أان اخ-ت-ي-ار م-رشش-ح-ي ق-ائ-م-ة –ال-ف ح-رك-ة السش-ل-م
وجبهة التغي Òجاء بعد اسشتششارة واسشعة وتوافق
ك- -ب Òوأان ح- -رك- -ة ح -مسس ج -اءت بÈن -ام -ج ي -خ -دم
اŸواطن Úوينفعهم ‘ ،ظل توفر إامكانات العمل
ب -ت -ج-رب-ة ال-دول الصش-ن-اع-ي-ة اŸت-ط-ورة ،فضش-ل ع-ن
ال -ت -زام ا◊رك -ة ب -ت -ع-زي-ز ال-رواب-ط ال-ت-اري-خ-ي-ة بÚ
اأ’جيال.
وششهد Œمع عبد الرزاق مقري بقاعة سشينما
الفتح ،توافد عدد كب Òمن مناضشلي حركة حمسس
واŸتعاطف Úمعها  ⁄تتسشع لهم القاعة ،غ Òأان
رداءة أاجهزة الصشوت وحماسس ششباب ا◊ركة قد
أاثر كثÒا على هذا اللقاء.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

’يصسال حميد قرين،
أاجرى وزير ا إ
أاول أامسس ،ج - -ول - -ة ق- -ادت- -ه إا ¤م- -رك- -ز
ال -تسس -ج -ي -ل السس -م -ع -ي ال -بصس-ري ب-ن-ادي
الصس-ن-وب-ر (ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة) وم-قري
’ذاعة الوطني ،Úحيث
ال-ت-ل-ف-زي-ون وا إ
أاع-رب ع-ن «ارت-ي-اح-ه» ل-ظ-روف ال-عمل
Óمكانيات اŸادية والتقنية اÛندة
ول إ
من قبل هذه اŸؤوسسسسات ‘ إاطار ا◊ملة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة –سسبا لتشسريعيات  4ماي
اŸقبل.
شش -رع ق -ري -ن ‘ ج -ول -ت -ه Ãرك -ز تسش -ج-ي-ل
حصشصس «ال - -ت - -ع- -ب ÒاŸب- -اشش- -ر» اıصشصش- -ة
ل -ل-مÎشش-ح Úل-ل-ت-ع-ب Òع-ن آارائ-ه-م وت-وضش-ي-ح
أاه- -داف -ه -م وت -ق -د Ëب -رن -ام -ج ا◊زب ال -ذي
Áثلونه.
و–دث ال- - - -وزي- - - -ر ب- - - -ع ÚاŸك - - -ان م - - -ع
اÎŸشش -ح Úال -ذي -ن ك -ان -وا بصش -دد تسش -ج -ي -ل
ت -دخ -لت -ه -م ‘ إاط-ار ا◊صش-ة ب-ح-يث أاع-رب
ه -ؤو’ء ع -ن «ارت -ي -اح-ه-م» ل-ظ-روف سش Òه-ذه
العملية بصشفة عامة.
ومن جهته أابدى قرين «ارتياحه» لرد فعل
اÎŸشش -ح Úال -ذي -ن شش -ج-ع-ه-م رف-ق-ة ت-ق-ن-ي-ي
’ذاعة الوطني Úعلى «مواصشلة
التلفزيون وا إ
جهودهم وا◊رصس على السش Òا◊سشن لعملية
تسشجيل تدخلت جميع اŸتدخل.»Ú
’ول عن القطاع
بعد ذلك تنقل اŸسشؤوول ا أ
إا ¤مقر مؤوسشسشة التلفزيون الوطني ،حيث

ق - -دم ل - -ه اŸدي - -ر ال- -ع- -ام ت- -وف- -ي- -ق خ- -لدي
’ع -لم -ي -ة
ت- -وضش- -ي -ح -ات ح -ول ال -ت -غ -ط -ي -ة ا إ
ل-لن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة ق-ب-ل وخ-لل وب-عد
ا◊ملة ا’نتخابية.
وŒول قرين ع Èاسشتوديوهات التسشجيل
وال -بث ل -ل -ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ،ح-يث –دث
م-ط-و’ م-ع الصش-ح-ف-ي Úح-ول ظ-روف ال-ع-م-ل
داعيا إاياهم إا ¤ضشمان اÿدمة العمومية مع
’حزاب السشياسشية دون اسشتثناء.
›موع ا أ
وأاوضش- - - -ح خ- - - -لدي ‘ ه - - -ذا الشش - - -أان أان
ال -ت -ل -ف -زي -ون ا÷زائ -ري ج -ن -د ل -ه-ذا ا◊دث
›موع  9٠٠ششخصس ب Úصشحفي ÚوتقنيÚ
’علمية للنتخابات عÈ
لضشمان التغطية ا إ
الÎاب الوطني.
’ذاع -ة ال -وط -ن -ي -ة ت -ل -ق -ى ق -ري -ن
وÃق -ر ا إ
توضشيحات حول الÎتيبات التي ” وضشعها
’و ¤والثانية
’ربع (ا أ
على مسشتوى القنوات ا أ
وال -ث -ال -ث -ة وال-دول-ي-ة) إاضش-اف-ة إا ¤رادي-و -نت
’ع-لم-ي-ة ل-ه-ذا
’‚اح ال -ت-غ-ط-ي-ة ا إ
اÛن -دة إ
ا◊دث» حسش- -ب- -م- -ا أاوضش- -ح- -ه اŸدي -ر ال -ع -ام
لذاعة الوطنية ششعبان لوناكل.
ل إ
وأاع- -رب وزي- -ر ا’تصش -ال ع -ن «ارت -ي -اح -ه»
لمكانيات البششرية والتقنية اÛندة من
ل إ
’ذاع- - - -ة ،مششÒا إا ¤أان ج- - - -دي - - -د
ط- - - -رف ا إ
تشش-ري-ع-يات  ٢٠١٧ي -ك -م -ن ‘ إادراج وبشش -ك-ل
لع-لم
م -ك -ث -ف ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة ل -إ
وا’تصشال.

الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات

 35إاخطأرا و 39إاششعأرا ‘ األربعة أايأم األو ¤للحملة
تلقت الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة
’رب- -ع- -ة
’ي- -ام ا أ
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات خÓ- -ل ا أ
’و ¤للحملة ا’نتخابية لتشسريعيات
ا أ
 4م-اي اŸق-ب-ل 35إاخ -ط -ارا ووج -هت 39
إاشس- -ع- -ارا “ح- -ورت م- -واضس- -ي- -ع- -ه- -ا ح -ول
’شسهار العشسوائي للقوائم ا’نتخابية،
ا إ
حسسبما علم أاول أامسس من ذات الهيئة.
وأاوضشحت وثيقة صشادرة عن الهيئة تسشلمت
وأاج نسشخة منها أانه ” تسشجيل  ٣9إاششعارا
لحزاب السشياسشية
منها  ١٧إاششعارا موجها ل أ
ال-ت-ي ق-امت إام-ا ب-ال-ت-ع-ل-ي-ق ال-عشش-وائ-ي ل-قوائم
مÎشش- -ح -ي -ه -ا أاو إالصش -اق صش -ور ك -بÒة ا◊ج -م
Ÿتصش- -دري ق- -وائ -م -ه -ا ع -ل -ى مسش -ت -وى ب -عضس

مداخل اŸؤوسشسشات وحتى منازل مواطن.Ú
وإازاء هذه اإ’ششعارات وجهت الهيئة أاوامر
للمعني Úبهذه التجاوزات لتصشحيحها وإاعلم
الهيئة كتابيا بالتداب ÒاŸتخذة ‘ هذا الششأان
على غرار اأ’مر بنزع اŸلصشقات العششوائية
ومراسشلة متصشدري القوائم ا’نتخابية.
وباŸوازاة ” تسشجيل  ٣٥إاخطارا منها ٢٤
واردة ع- -ن اأ’ح- -زاب السش- -ي- -اسش- -ي- -ة رك -زت ‘
›م -ل -ه -ا ع -ل -ى ال-ت-أاخ-ر اŸسش-ج-ل ‘ ع-م-ل-ي-ة
انتداب اÎŸششح Úللتششريعيات اŸقبلة وكذا
ط -لب ت -وضش -ي -ح ح -ول ال -وضش -ع -ي -ة ال -ق -ان -ون-ي-ة
للموظف ÚاÎŸششح Úأاثناء انطلق ا◊ملة
ا’نتخابية.

دع -ا رئ-يسس ال-ت-ج-م-ع م-ن
أاج- - - - - -ل ال - - - - -ث - - - - -ق - - - - -اف - - - - -ة
وال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ﬁسس- -ن
بلعباسس ،أامسس ،من تيبازة،
اŸواط - -ن Úإا ¤ا’ن- -ت- -خ- -اب
ع-ل-ى «الÈام-ج ول-يسس ع-لى
’شس - - - - -خ - - - - -اصس» ،مÈزا أان
ا أ
مشس- - - - -ارك- - - - -ة ح- - - - -زب - - - -ه ‘
تشس -ري-ع-ي-ات  2017تهدف
’م - -ل وﬁارب- -ة
إا« ¤زرع ا أ
ال- - - - - -ي - - - - -أاسس ‘ ن - - - - -ف - - - - -وسس
اŸواطن.»Ú
قال بلعباسسŒ ‘ ،مع ششعبي نششطه بقاعة
السشينما Ãدينة تيبازة ،إان ا’نتخابات «برامج
ول -يسس أاشش -خ -اصش -ا» ،م -ع -تÈا أان حصش -ي -ل -ة ن -واب
وم-ن-ت-خ-ب-ي ح-زب-ه «إاي-ج-اب-ي-ة» ،ك-ون-ه-ا ن-اب-ع-ة م-ن
«ب- - -رن- - -ام- - -ج ا◊زب ول - -يسشت ›رد شش - -ع - -ارات
وعناوين».
وأاوضشح ،أان مششاركة ا◊زب ‘ التششريعيات
اŸقبلة «جاءت بقرار مدروسس هدفه إاعادة زرع
’مل ‘ نفوسس ا÷زائري ،»ÚمششÒا إا ¤ضشرورة
اأ

«إايجاد حلول ناجعة للخروج
’حباط
با÷زائر من أازمة ا إ
’زمة
التي تعد أاخطر من ا أ
اŸالية».
‘ السش -ي -اق ذات -ه ،ان-ت-ق-د
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ط -ري -ق -ة تسش -يÒ
لزم -ة اŸال -ي-ة،
ا◊ك -وم -ة ل  -أ
مرافعا لصشالح «برنامج عمل
لزمة».
يقÎح حلو’ ناجعة ل أ
وأابرز ‘ هذا الصشدد ،أان
حزبه «يقÎح حلو’ ملموسشة
وجادة وناجعة للمششاكل التي
يعا Êمنها اŸواطن» ،مÈزا أان حزبه «يعيشس
على هموم ويوميات اŸواطن».
’مر ،بحسشب بلعباسس« ،بحلول عملية
ويتعلق ا أ
تخصس عدة قطاعات ،سشيما منها ا’جتماعية،
مثل الÎبية والصشحة والعمل» ،مششÒا إا ¤أان
«سشياسشة التقششف سشتؤودي بالبلد إا ¤الهاوية».
وك -ان ب -ل -ع -ب -اسس ق -د ق -ام ق -ب-ل ذلك ،ب-نشش-اط
ج -واري ،ط -اف أاث -ن-اءه Ãخ-ت-ل-ف شش-وارع م-دي-ن-ة
تيبازة للمرافعة لÈنامج حزبه.

بلعبأسس من تيبأزة :النتخأب على الÈامج وليسس األششخأصس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دعا من بلعباسس إا ¤جلب ا’سستثمار وترقية التباد’ت

غول :ا’بتعاد عن ا’سشتدانة وإاششراك ا÷امعة لتحقيق اقتصشاد مسشتدام

دع----ا ع---م---ار غ---ول رئ---يسس
ح----زب Œم----ع أام---ل ا÷زائ---ر،
خÓل تنشسيطه Œمعا شسعبيا
ب--ق--اع-ة اŸركب ال-ري-اضس-ي 24
فيفري بسسيدي بلعباسس ،إا¤
ضس-----رورة –ريك ا÷ام-----ع----ة
نحو القطاعات ا’قتصسادية،
ي
باعتبارها القلب النابضس أ
’ ّ
–و’ت إاق------------تصس------------ادي------------ة
وتنموية.
أاكد عمار غؤل ،أان الÈنامج

ال---ب---دي---ل ◊زب ““ت--اج““،
يضس-----ع ا÷ام-----ع-----ة ‘
ﬁؤر التحؤلت من
خÓ---ل الع--ت--م--اد
ع----ل----ى اŸن----ت----ؤج
الفكري واŸعر‘
للباحثÚ
واسستغÓله
◊ل-ح-ل-ة اŸشساكل
لج---ت---م---اع---ي---ة
لق----تصس----ادي----ة ،ا إ
اإ
لخ----ذ ب----آاراء
وال-----ت-----ن----م----ؤي----ة ،وا أ
اıتصس ‘ Úصس-------ي-------اغ------ة رؤوى
جديدة من شسأانها إاعطاء حلؤل
ن---اج---ع---ة ل---ل---مشس--اك--ل وال--قضس--اي--ا
التنمؤية الراهنة.
‘ هذا الصسدد ،دعا غؤل إا¤
ت--ك-ي-ي-ف الق-تصس-اد م-ع ال-ؤضس-ع-ي-ة
ا◊الية التي “ر بها البÓد‘ ،
ظل تهاوي احتياطي الصسرف إا¤
 109مليار دولر وبلؤغ اŸديؤنية
 4مÓ---ي Òدولر ،مشس---ددا ع---ل--ى
ضس--رورة الب-ت-ع-اد ع-ن السس-ت-دان-ة

واسس--ت-غÓ-ل ك-ل ا◊ل-ؤل اŸم-ك-ن-ة،
م---ن خÓ---ل اع---ت---م---اد م---راج---ع--ة
لول----ؤي----ات
وت-----رت----يب شس----ام----ل Úأ
ال--ن--ف--ق--ات وك--ذا السس-ت-ث-م-ار ،م-ع
ت-رشس-ي-د ال-ت-ؤزي-ع اŸا‹ وعصس-رنة
ال--ن--ظ--ام اŸصس--ر‘ ال--ذي لي--زال
م--ت--أاخ-را م-ق-ارن-ة ب-ع-دي-د ال-دول.
مÈزا أاهمية فتح دوائر اقتصسادية
على مسستؤى السسفارات ا÷زائرية
ع Èال-----ع----ا ‘ ،⁄خ----ط----ؤة ÷لب
السس--ت--ث--م--ار وت--رق--ي--ة ال--ت-ب-ادلت

القتصسادية ،فضس Óعن فتح فروع
ب--ن--ك--ي--ة ج--زائ--ري-ة خ-ارج-ا ÷لب
لم--------ؤال وتسس--------ه--------ي-------ل
رؤووسض ا أ
اŸع-----امÓ-----ت وك-----ذا تشس-----ج----ي----ع
السستثمار لفائدة أابناء ا÷الية.
وأاضس------اف ع------م------ار غ-----ؤل ،أان
القتصساد اŸسستدام يجب أان يبنى
ع---ل---ى السس---ت---ث---م--ار ‘ ال--ق--ط--اع
الصس- - -ن - -اع - -ي ،م - -ن خ Ó- -ل خ - -ل - -ق
مؤؤسسسسات مصسغرة “ؤل من فائضض
ال-ت-ح-ؤيÓ-ت الج-ت-م-اع-ية التي قال
غ -ؤل ب -ح -ت -م -ي -ة تصس -ح -ي -ح م -ل-ف-ه-ا
وال- -ت- -ح- -ؤل إا ¤ال- -دع- -م اŸب- -اشس- -ر
اŸؤجه إا ¤الفئات اÙتاجة.
وختم غؤل قؤله ،بالتأاكيد على
السس -ت -ث -م -ار ‘ ال -ع -نصس -ر ال-بشس-ري
ودع -م وت -ؤج -ي-ه الشس-ب-اب ب-اع-ت-ب-اره
ال -ق -ؤة ا◊ق -ي -ق -ي-ة ل-ل-بÓ-د وال-ؤرق-ة
ال-راب-ح-ة ل-ت-ح-ق-يق تنمية اقتصسادية
واجتماعية مسستدامة.

سضيدي بلعباسس :غ .شضعدو

 ..ويعلن من مسشتغا :Âالنهوضص بالسشياحة كفيل بتحقيق ا’زدهار

شس - -ك - -لت السس - -ي - -اح- -ة ﬁورا ه- -ام- -ا ‘
برنامج حزب Œمع أامل ا÷زائر بو’ية
مسس -ت -غ -ا ،Âح -يث اقÎح رئ-يسس ا◊زب
ع-م-ار غ-ول ع-دة ت-داب Òل-ل-ن-هوضس بهذا
اÛال ا◊ي - -وي ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى ه - -ذه
اŸدي-ن-ة ،ال-ت-ي ت-زخ-ر Ãن-اظ-ر ط-ب-ي-عية
خ Ó- -ب - -ة ،م - -ع ضس - -رورة دع- -م مشس- -اري- -ع
الشسباب وتأاطÒهم ‘ ﬂتلف اÛا’ت،
ب-اع-ت-ب-اره-م ال-ف-ئ-ة ال-ت-ي ي-راه-ن ع-ل-ي-ها
ا◊زب والبÓد.

مبعوثة ““ألشضعب““ :آأسضيا مني

ق -دم غ -ؤل خÓ-ل Œم-ع شس-ع-ب-ي ج-م-ع-ه بسس-ك-ان
ولية مسستغا ،Âغرب البÓد ،جملة من اŸقÎحات
التي يركز عليها برنامج تشسكيلته السسياسسية لهذه
ال- -تشس- -ري -ع -ي -ات وال -رام -ي ا ¤إاع -ادة الزده -ار إا¤
الؤطن ،حيث يرى ا◊زب أاهمية فتح اÛال أامام
اŸسس -ت -ث -م-ري-ن وتسس-ط Òب-رن-ام-ج خ-اصض ل-ل-ن-ه-ؤضض
بالتنمية اÙلية للمدينة واŸسساهمة ÃقÎحات
◊ل - -ح - -ل - -ة اŸشس - -اك - -ل اŸط - -روح- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
ال-ق-ط-اع-ات ،السس-ك-ن ،ال-ب-ط-ال-ة وال-ق-درة الشس-رائية،
–سس Úظروف اŸؤاطن ،اÿدمات والصسحة.
وشس -دد غ -ؤل ‘ ن -فسض ال -ت -ؤج -ه ،ال -ذي ي-ح-م-ل-ه
برنا›ه النتخابي ،على حتمية تنؤيع القتصساد
للخروج من التبعية خارج اÙروقات ،مؤؤكدا أان

اإلصسÓحات التي ينادي بها تÎجم العمق الشسعبي
للحزب الذي Áضسي نحؤ تذليل ﬂتلف العراقيل
التي تؤاجه اŸؤاطن ‘ حياته اليؤمية من خÓل
ﬁاولة إايجاد حلؤل بديلة لها.

...و‘ عمل جواري :نحرصص على نقل كل
ا’نششغا’ت
و‘ عمل جؤاري جمعه Ãؤاطني ولية عÚ
“ؤشس -نت ،دع -ا ع -م -ار غ -ؤل م -ؤاط-ن-ي ال-ؤلي-ة إا¤
ال - -تصس - -ؤيت لصس- -ال- -ح السس- -ت- -ق- -رار الج- -ت- -م- -اع- -ي
والقتصسادي والسسياسسي الذي يقؤد البÓد إا ¤بر
األم -ان ‘ ك-ن-ف األم-ن والسس-ت-ق-رار ،م-ؤؤك-دا ت-ب-ن-ي
ح- -زب- -ه Ÿث- -ل ه -ذه ال -ره -ان -ات اŸسس -ط -رة ضس -م -ن
برنا›ه النتخابي ،الرامي إا– ¤قيق الزدهار
Ãا يتمشسى وخصسؤصسيات كل منطقة من مناطق
البÓد.
وأاوضسح غؤل أامام اŸؤاطن Úبعدد من بلديات
ال -ؤلي -ة ،أان ح -زب ““ت -اج““ سس-يسس-ع-ى ج-اه-دا إلع-ادة
العتبار ıتلف شسرائح اÛتمع ،خاصسة الذين
ي-ع-ان-ؤن ال-ت-ه-م-يشض ،م-ب-دي-ا ح-رصس-ه ع-ل-ى اŸرافعة
ا÷ادة ıت- -ل -ف انشس -غ -الت -ه -م ،م -ع -رج -ا ‘ ه -ذا
اÛال على مشسكل البطالة التي باتت تشسكل شسبحا
لشسريحة الشسباب.
وك- -انت ل- -غ- -ؤل ف- -رصس- -ة ا◊ديث م -ع ع -دد م -ن

اŸؤاطن ،Úحيث شسرح برنامج حزبه الذي يعتÈه
حزب الشسباب بامتياز ،باعتبار أان جل قؤائمه من
ه -ذه ال -ف -ئ -ة ،إلع -ط -ائ -ه -ا ف -رصس -ة خ -ؤضض م-عÎك
السس -ي -اسس -ة ،م -ؤؤك-دا ل-ه-م ع-زم ا◊زب ع-ل-ى ضس-م-ان
مسس -ت -ق-ب-ل األب-ن-اء واŸضس-ي ن-ح-ؤ –ق-ي-ق الزده-ار
للبÓد والعباد.

...ومن معسشكر”” :تاج””
سشيصشنع اŸفاجأاة
أاكد رئيسض حزب Œمع أامل ا÷زائر عمار
غؤلŒ ‘ ،مع شسعبي ،أامسض ،بغريسض ،ولية
معسسكر ،أان حزبه سسيصسنع اŸفاجأاة ويكؤن مع
األوائل ‘ رسسم اÿارطة السسياسسية ا÷ديدة،
ويشسكل مع األحزاب الفائزة ا◊كؤمة اŸقبلة.
غ -ؤل راف -ع لÈن -ام -ج ال -ن-م-ؤذج الق-تصس-ادي
ا÷دي -د ،ال -ذي م -ن شس -أان -ه ال -دف -ع ب-الق-تصس-اد
ال- -ؤط- -ن- -ي .وع- -رضض ب- -اŸن -اسس -ب -ة ج -م -ل -ة م -ن
القÎاحات البديلة للنهؤضض به.
ودافع عن ““تاج““ ،حيث قال إانه حزب جامع
ل يقؤم على مبدإا ا÷هؤية ول Áيل أليّ طرف.
مؤضسحا أان هذا التميّز هؤ ما يشسكل حاجة
ا÷زائر إاليه ‘ ظل الؤضسعية والتحديات التي
“ر بها اقتصساديا واجتماعيا.

رافع من بسسكرة للعدالة ا’جتماعية

راف- -ع رئ- -يسس ح- -زب ا◊ري -ة
والعدالة ﬁمد السسعيد ،أامسس،
ب -أاو’د ج Ó-ل ،ب-و’ي-ة بسس-ك-رة،
م - -ن أاج - -ل ت - -ك- -ريسس ال- -ع- -دال- -ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-وزي-ع
خÒات ال -ب Ó-د ب Úك -ل ا÷ه -ات
ب - -دون اسس - -ت - -ث- -ن- -اء ،ع- -ل- -ى ح- -د
تعبÒه.
قال ﬁمد السسعيد ،خÓل Œمع
شس- -ع- -ب- -ي نشس- -ط- -ه ‘ إاط- -ار ا◊م- -ل -ة
الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-تشس-ري-ع-ي-ات ال-راب-ع م-ن
مايؤ اŸقبل ،إان سسياسسة حزبه تهدف
إا ¤ضسمان العدالة ‘ تؤزيع مناصسب
اŸسس -ؤؤول -ي -ة ب Úذوي ال -ك -ف -اءة ،دون
إاغفال  -كما قال  -ما “ليه اŸرحلة
ال-راه-ن-ة ألج-ل ت-ق-اسس-م أاع-ب-اء األزمة
القتصسادية.
وب - -ع - -د أان أاك - -د أان تشس - -ك - -ي- -ل- -ت- -ه
السس -ي-اسس-ي-ة ت-ت-ن-افسض ‘ الن-ت-خ-اب-ات
ال-تشس-ري-ع-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ب-روح ال-تضسحية
ÿدم -ة الصس -ال -ح ال-ع-ام ،أاب-رز ﬁم-د
السس -ع -ي-د أان م-رشس-ح-ي ح-زب ا◊ري-ة
والعدالة مسستعدون ‘ ،حال فؤزهم
Ãقاعد ‘ اÛلسض الشسعبي الؤطني
اŸق -ب-ل ،ل-ل-ت-ف-ا ‘ Êخ-دم-ة مصس-ال-ح
الشسعب واألمة.
وب - - -رأاي رئ- - -يسض ح- - -زب ا◊ري- - -ة
وال -ع -دال -ة ،ف-إان م-رشس-ح-ي تشس-ك-ي-ل-ت-ه
السس -ي -اسس -ي -ة ““ي -ت -م-ت-ع-ؤن ب-الصس-دق ‘
القؤل واإلخÓصض ‘ العمل ولديهم
ال- -ق- -درة ل- -ي- -ك- -ؤن- -ؤا ق- -دوة ل- -غÒه -م
وسس- -ي- -ك- -ؤن- -ؤن ‘ ت- -ؤاصس -ل دائ -م م -ع
اÛتمع““.
ودع -ا ﬁم -د السس-ع-ي-د اŸؤاط-نÚ
ل-ع-دم م-ن-ح ال-ث-ق-ة ›ددا ل-ل-م-نتخبÚ
السس -اب -ق ،Úال -ذي -ن أاث -ب-ت-ؤا ،ب-حسس-ب-ه،
فشسلهم ‘ اŸيدان ،مÈزا ‘ ذات
ال -ؤقت أاه -م -ي -ة تشس -ج -ي -ع ال -ك-ف-اءات
الؤطنية النزيهة.
واع- - -ت Èرئ- - -يسض ح- - -زب ا◊ري - -ة
وال -ع -دال -ة ‘ خ -ت -ام خ -ط -اب-ه ،ال-ذي
اسس -ت -غ -رق ح-ؤا‹ نصس-ف سس-اع-ة أام-ام

حضس- - -ؤر غ - -ف ،Òأان السس - -ت - -ح - -ق - -اق
النتخابي اŸقبل ““فرصسة للتغي‘ Ò
إاط- -ار ن- -ظ- -ام- -ي وق- -ان- -ؤ ،““Êداع- -ي- -ا
اŸؤاط- - -ن Úك- - -ذلك إا ¤ال- - -تصس - -ؤيت
لصسالح مرشسحي تشسكيلته السسياسسية.

...ويؤوكد من معسشكر:
التعاون ب Úالقوى السشياسشية
من أاجل ا÷زائر
ك -م -ا نشس -ط رئ -يسض ح-زب ا◊ري-ة
والعدالة ﬁمد السسعيد بلعيد ،أامسض
األولŒ ،معا شسعبيا بدار الثقافة أابي
رأاسض الناصسري Ãعسسكر ،التقى فيه
Ãناضسلي ا◊زب الفتي ،حيث أاكد أان
مسساعي ا◊زب ل تسستهدف الؤصسؤل
إا ¤السسلطة ،إا‰ا الدفاع عن الدولة
وحمايتها بكل الؤسسائل.
أاك- -د ﬁم- -د السس -ع -ي -د ،أان ◊زب
ا◊ري - -ة وال - -ع- -دال- -ة ،ال- -ذي ل Áلك
خصسؤمة مع أاي طرف ‘ السسلطة أاو
Óم-ل واألخÓ-ق،
خ -ارج -ه-ا ،رسس-ال-ة ل -أ
هدفه التعاون ب Úالقؤى السسياسسية
والنفتاح على كل التيارات السسياسسية
‘ ا÷زائر من أاجل بناء دولة قؤية
بقؤة مؤؤسسسساتها وجيشسها وعادلة ‘
تطبيق القانؤن على ا÷ميع .مؤؤكدا
‘ ذات السس- -ي- -اق ،أان م- -ن أاسس- -ب -اب
ال- -ع- -زوف الن- -ت- -خ- -اب- -ي ،إاحسس -اسض

اŸؤاط -ن ب-إاقصس-ائ-ه وت-ه-م-يشس-ه ع-ن
اŸم -ارسس -ة السس -ي-اسس-ي-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة.
داعيا ‘ هذا الشسأان ،إا ¤اŸشساركة
القؤية ‘ العملية النتخابية التي
ت - -ع - -د ﬁط - -ة ه- -ام- -ة Ùاسس- -ب- -ة
الفاشسل.Ú
و،أاضس- -اف ﬁم- -د السس- -ع- -ي- -د أان
حزبه ل يشسجع على خرق القانؤن
وأان - -ه ي - -جب اسس - -ت - -غ Ó- -ل م - -كسسب
السس- -ت- -ق- -رار ال- -ؤط -ن -ي ‘ تسس -ؤي -ة
اŸشساكل الجتماعية والقتصسادية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،رفضض رئ-يسض
حزب ““ا◊رية والعدالة““ ،ا◊ديث
عن تفاصسيل أاك Ìعن برنامج حزبه
الن -ت -خ -اب -ي لـ ““الشس -عب““ اسس-ت-ث-ن-اًء،
بحجة أانه ““مقاطع““ للجريدة ،قال

إان ال- -ق -رار السس -ي -اسس -ي م -ه -دد م -ن
طرف ““تغّؤل““ أاصسحاب اŸال وأانه
يسس -ع -ى ل -ب -ن -اء دول -ة ق -ؤي -ة وع-ادل-ة
و«ن- -ظ- -ي -ف -ة““ م -ن أاشس -ك -ال ال -فسس -اد
و«النزاعات ا÷هؤية““.
أام - -ا ع - -ن خ - -ي - -ار م - -ق - -اط - -ع- -ة
النتخابات ،أاكد الرجل السسياسسي
أانه ل يخدم البÓد وأان الناخبÚ
م-ط-ال-ب-ؤن ب-ال-تصس-ؤيت ح-ت-ى لؤ كان
ال- - -تصس - -ؤيت ““أاب - -يَضض““ ،ك - -ؤن ه - -ذه
ال -ط -ري -ق -ة تسس -م -ح ب -إال -غ -اء ن -ت -ائ-ج
الن - -ت - -خ - -اب - -ات ‘ ب - -عضض ال - -دول
اŸتطؤرة.

معسضكر :أم أ.Òÿسس

«الششعب”” أاك Èمن ””اŸقاطعة””؟؟

سسجلنا ،بأاسسف ،رفضض ﬁمد السسعيد بلعيد ،رئيسض حزب العدالة وا◊رية،
على هامشض Œمع شسعبي Ãعسسكر ،اإلجابة على سسؤؤال وجهناه إاليه حؤل
برنامج ا◊زب النتخابي ورده بصسريح العبارة ““ :ل ل أا–دث لـ «الشسعب» أانا
مقاطعهم وهم مقاطعؤنني““.
ت بأاي صسلة ألخÓقيات السسياسسة
وراح رئيسض ا◊زب يردد كÓما ل ّ Á
وال -ت -ع -ام -ل م -ع م -راسس -ل -ة ““الشس -عب““ ،ا÷ري -دة ال -ت -ي ت -ت -ع-ام-ل ب-إانصس-اف م-ع
اÎŸشسح Úوتفتح الصسفحات لÈا›هم النتخابية وأانشسطتهم ،سسؤاء خÓل
التجمعات أاو اÿرجات ا÷ؤارية.
ما يؤؤكد هذا ،أان ““الشسعب““ التي تفؤه بشسأانها ﬁمد السسعيد بكÓم غÒ
لئق ،غ ّ
طت له ‘ نفسض اليؤم ،اÿميسض  13أافريل  ،2017نشساطا بسسيدي
بلعباسض ضسمن ا◊ملة النتخابية ،إاضسافة إا ¤أاجندة نشساطه ‘ صسفحة
““مؤاعيد““ أاسسؤة بالتشسكيÓت السسياسسية األخرى .فأاين هي مقاطعة ““الشسعب““
◊زب العدالة وا◊رية  -إاذاً  -التي تفؤه بها رئيسسه؟
نتسساءل هنا ،كيف سسيكؤن صسرح هذه الدولة التي تريدون أان تكؤن،
بإاقصساء أاحد أاعمدة الرأاي من اŸشسهد اإلعÓمي والسسياسسي ،بل بلغت ردة
فعل رئيسض حزب العدالة وا◊رية معنا درجة اإلهانة وإاطفاء شسعلة حماسض
‘ قلب إاعÓمية جزائرية عمرها ل يتجاوز  33سسنة ،هذا بالؤصسف الدقيق
واسس -ت -ن -ادا Ÿراف-ع-ت-ك-م ﬁم-د السس-ع-ي-د ال-ط-ؤي-ل-ة ح-ؤل ال-دف-اع ع-ن الشس-ب-اب
وإاشسراكه ‘ الفعل السسياسسي والؤاجب الؤطني.
م -ع ذلك ّ،فضس -ل -ن -ا Œاوز صس-دم-ة رّدة ف-ع-ل-ك-م و“ّسس-ك-ن-ا ب-ق-رار ال-ت-غ-ط-ي-ة
اإلعÓمية لتجّمعكم الشسعبي Ãعسسكر ،التزاما بضسمان التغطية اإلعÓمية
للحملة النتخابية دون “ييز ب Úاألحزاب.

أم أ.Òÿسس
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ح ّ
ث من بجاية على الذهاب بقوة يوم ا’قÎاع

بن يونسص :العنف سشيسشاهم ‘ نفور اŸسشتثمرين

ح ّ
ث رئ - - - - -يسس ا◊رك- - - - -ة
الشسعبية ا÷زائرية عمارة
ب- -ن ي- -ونسس ،ع- -ل- -ى ضس- -رورة
ال-ذه-اب ب-ق-وة إا ¤صس-ن-ادي-ق
ا’قÎاع ’خ -ت -ي -ار ‡ث -ل -ي
الشس - -عب ال - -ق - -ادري - -ن ع- -ل- -ى
–ق -ي -ق ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي-ة
وخدمة الوطن.
أاكد بن يؤنسض ،خÓل Œمع
شسعبي نشسطه Ãدينة تازمالت،
ن -ه -اي -ة األسس -ب -ؤع ،ع -ل-ى ضس-رورة
التصسؤيت بقؤة ‘ السستحقاقات
القادمة ،ألنها الطريق الؤحيدة
ÿدم -ة ولي -ة ب -ج-اي-ة واق-تصس-اد
ال -ب Ó-د .ك -م -ا أاشس-ار إا ¤أان غ-ل-ق
ال- -ط- -رق واسس- -ت- -ع- -م- -ال ال -ع -ن -ف
سسيسساهم ‘ نفؤر اŸسستثمرين

الق -تصس -ادي ،Úح -يث ي -رغ -م -ؤن
على التؤجه إا ¤وليات أاخرى،
خؤفا على تعطل مصسا◊هم.
أاضس- -اف ،أان ه -ن -اك م -ط -الب
شس-رع-ي-ة ل-ل-م-ؤاط-ن ،Úل-كن يجب
اŸطالبة بها بأاسسلؤب حضساري.

كما دعا إا ¤التغي ،Òمن خÓل
اŸشساركة ‘ انتخابات  4ماي
اŸقبل للتعب Òعن انشسغالتهم،
واخ-ت-ي-ار ال-ن-ؤاب األك-ف-اء ال-ذي-ن
يحملؤن مشسروع اÛتمع لتعزيز
ال -ت -ن -م -ي -ة الق -تصس -ادي -ة واألم-ن
باŸنطقة.
‘ اÿت - -ام ،ن ّ- -ؤه ب- -ن ي- -ؤنسض
باإلجراءات التي اتخذتها وزارة
ال -ت -ج -ارة ،ال -رام -ي -ة إا ¤ح-م-اي-ة
اقتصساد البÓد وتنظيم األسسؤاق
الؤطنيةÃ ،ا يسساعد على حماية
القدرة الشسرائية للمؤاطن.

بجاية :بن ألنوي
توهامي

...ويصشرح من الششلف :ا◊ملة هادئة واŸقاطعة خيار فاششل

’م Úال -ع -ام ل -ل -ح -رك -ة الشس -ع -ب -ي-ة
راف -ع ا أ
ا÷زائ -ري -ة ع-م-ارة ب-ن ي-ونسس ،خÓ-ل Œم-ع
’سس Ó-م -ي
شس- -ع- -ب- -ي ن- -ظ- -م ب -اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ا إ
بالشسلف ،لÓسستقرار والسسلم واÿروج بقوة
’عداء ا÷زائر ‘
يوم  4ماي لتوجيه رسسالة أ
ال - -داخ - -ل واÿارج واŸب- -اشس- -رة ‘ ت- -ط- -ب- -ي- -ق
ال -دسس -ت -ور ا÷دي -د ال -ذي يضس -م -ن ال -ع -دال -ة
وال-دÁق-راط-ي-ة وم-ك-اف-ح-ة الفسساد والرشسوة
’قتصساد الوطني.
وتنشسيط ا إ
رّد ب -ن ي -ؤنسض ع -ل -ى اŸشس -ك -ك ‘ Úع -دم ق-درة
ا÷زائري Úعلى Œاوز هذه السستحقاقات بنجاح
و–ق -ي -ق ال -ؤث -ب -ة الق -تصس -ادي -ة ب-ع-د ت-دّن-ي أاسس-ع-ار
البÎول ،قائ Óإان التحديات والرهانات التي رفعتها
كللت بانتصسارات باهرة ،بفضسل اإلرادة التي يتحلى
بها الشسعب ا÷زائري عندما يراد النيل منه ،ولعل
إان-ت-خ-ابات  4م- -اي ه- -ي ع- -رب -ؤن وف -اء وإاخ Ó-صض
لسس -ت -ك -م-ال ال-ب-ن-اء اŸؤؤسسسس-ات-ي ال-ذي يسس-ع-ى إال-ي-ه

حزبه.
بخصسؤصض وضسعية ا◊ملة بعد مرور  5أايام منها،
ق-ال إان-ه-ا اتسس-مت ب-ال-ه-دوء وال-ت-ن-ظ-ي-م وه-ؤ م-ؤؤشس-ر
إايجابي على احÎام الأحزاب الضسؤابط القانؤنية،
معتÈا اÿروج بقؤة مكسسبا Ÿصسداقية السستحقاق
الذي يعزز اŸسسار الدÁقراطي اŸعادي للفسساد
والرشسؤة.
وأاضس - -اف ،أان صس - -ؤت اŸق - -اط- -ع Úسس- -ي- -ج- -اب- -ه
ب -ال -رفضض ،ألن خ -ي -ارات الشس -عب صس -ارت واضس -ح -ة
وتهدف إا ¤تقؤية ا◊سض الؤطني وروح اŸشساركة
وت -ف -ؤيت ال -ف -رصس -ة ع-ل-ى اŸغ-ام-ري-ن ال-ذي-ن أاب-دوا
فشسلهم الذريع ‘ كل مرة‡ ،ا ترك انطباعا على
ال -ت -ف-اف اŸؤاط-ن Úح-ؤل ت-ؤج-ه-ات ال-بÓ-د ‘ ظ-ل
السستقرار والؤقؤف إا ¤جانب ا÷يشض وأاسسÓك
األمن والقيادة ا◊كيمة.

ألشضلف /و.ي .أعرأيبي

سساحلي من سسطيف:

فلنحافظ على اŸؤوسشسشات اŸنتخبة
أاشس -رف ب-ل-ق-اسس-م سس-اح-ل-ي،
’م Úال - - - - - - - -ع- - - - - - - -ام ◊زب
ا أ
ال - - -ت - - -ح - - -ال- - -ف ال- - -وط- - -ن- - -ي
ا÷مهوري ،أاول أامسس ،على
نشس - -اط ‘ Úإاط - -ار ا◊م- -ل- -ة
ا’ن- - - -ت - - -خ - - -اب - - -ي - - -ة Ÿوع - - -د
تشس-ري-ع-يات  4م-اي اŸق-ب-ل،
وهذا Ãنطقتي بني عزيز،
شسمال شسرق و’ية سسطيف،
و بالعلمة  27كم شسرقا.

سضطيف :نور ألدين بوطغان

ﬁمد السشعيد :توزيع مناصشب اŸسشوؤولية على الكفاءات

العدد
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ف-ف-ي ق-رى ب-ل-دي-ة ب-ن-ي ع-زي-ز،
ك -ان لسس -اح-ل-ي نشس-اط ج-ؤاري م-ع
مؤاطني اŸنطقة وخاصسة الشسباب
م- - -ن- - -ه- - -م ،ح- - -يث اسس- - -ت - -م - -ع إا¤
انشس -غ-الت-ه-م اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙل -ي -ة وال -ن -ق -ائصض اŸسس-ج-ل-ة،
على غرار السسكن
و تعبيد الطرق وتؤف ÒاŸياه
والتهميشض الذي يعيشسه الشسباب،
وق- - -د أاك- - -د ل- - -ل- - -ح- - -اضس - -ري - -ن أان
اÎŸشس -ح Úضس -م -ن ق-ؤائ-م ح-زب-ه
سس-ي-ع-م-ل-ؤن بسس-ي-اسس-ة التؤاصسل بÚ
اŸؤاط- - -ن واŸن- - -ت - -خب ،داع - -ي - -ا
اŸؤاط -ن Úل -ل-مشس-ارك-ة ال-ق-ؤي-ة ‘

هذا اŸؤعد السسياسسي ألن عدم
ال- -تصس -ؤيت ل -ن ي -غ Òشس -ي -ئ -ا ن -ح -ؤ
اإليجاب.
و أاك - -د سس- -اح- -ل- -ي أان- -ه ي- -ق- -دم
حصس -ي -ل -ت -ه وحصس -ي -ل -ة تشس -ك -ي -ل -ت-ه
ل-ل-م-ؤاط-ن Úل-ل-ح-كم عليها ،مشسÒا
إا ¤أاهمية اللتزام نحؤ الشسعب،
ألن ال- -بÓ- -د م- -ازالت ف- -ي -ه -ا ع -دة
م- -ن- -اط- -ق –ت -اج إا ¤اŸزي -د م -ن
التنمية لؤجؤد فؤارق من قرية إا¤
قرية ،ومن بلدية إا ¤بلدية ،وأان
اللتزام بالنسسبة إا ¤حزبه هؤان
اŸؤاطن يجد نائبه ‘ الŸÈان أاو
رئ -يسض اÛلسض الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي
عند ا◊اجة والضسرورة ،و قال إانه
ل يعد بتحقيق اإل‚ازات ،بقدر

ما يؤؤكد على اللتزام ،واعت Èأان
اŸنطقة –تاج إا ¤ولية منتدبة
بالعلمة لتؤفر اŸرافق األسساسسية
واŸقؤمات لذلك.
و‘ م-دي-ن-ة ال-ع-ل-م-ة ،وباŸركز
ال -ث-ق-ا‘ ج-ي ÊÓ-م-ب-ارك ،أاشس-رف
سس-اح-ل-ي ع-ل-ى Œم-ع شس-ع-ب-ي ،أاك-د
فيه أانه يدخل النتخابات بÈنامج
طؤيل وعريضض ،وأانه من واجبه
تقد Ëحصسيلة عمله وعمل حزبه
‘ اŸي- -دان ،واŸؤاط- -ن ه- -ؤ م- -ن
يحكم مشسÒا إا ¤الكفاءة العالية
ÎŸشس- - - - -ح- - - - -ي ح - - - -زب - - - -ه ،وألن
اŸؤؤسسسسات –تاج الكفاءة ،مذكرا
أان اŸؤؤسسسسات اŸنتخبة يجب أان
تكؤن مبنية على أاسساسض الكفاءة
والنفتاح ،وأان رسسالة حزبه هي
ال -ت -ج-دي-د ‘ إاط-ار السس-ت-م-راري-ة
وال - -ب - -ن - -اء ل - -ت - -ك - -ؤن اŸؤؤسسسس- -ات
اŸن -ت -خ -ب -ة ال-ت-ي دف-ع م-ن أاج-ل-ه-ا
شسعبنا ثمنا غاليا ‘ ،التسسعينات،
‘ خ- -دم- -ة اŸؤاط- -ن ،Úوع -ل -ي -ن -ا
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ي- -ه -ا،وأان ن -ع -زز ه -ا
ون- -ق -ؤي -ه -ا م -ن أاج -ل دÁؤم -ت -ه -ا،
خاصسة وأان بلدانا عربية افتقدتها
‘ الربيع العربي.

سشÓم من البويرة :إاعطاء عناية للجزائر العميقة

’ول ،ع - -ب - -د
نشس- - -ط ،أامسس ا أ
ال -رح -م -ان سس Ó-م رئ -يسس ح-زب
’صس -ي-لŒ ،م-ع-ا شس-ع-ب-ي-ا
اÿط ا أ
Ãدي -ن -ة ح -ي-زر 7 ،ك-ل-م شس-رق
م- -دي- -ن- -ة ال- -ب- -وي- -رة ،حضس -رت -ه
إاط- - -ارات ا◊زب ال- - -وط- - -ن - -ي - -ة
والو’ئية وكذا مرشسحو ا◊زب
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات ال- -تشس- -ري -ع -ي -ة
اŸقبلة.
‘ ت - -دخ - -ل - -ه أاك - -د سسÓ- -م ،أان
ا◊زب ج- -اء ب -اقÎاح -ات ب -دي -ل -ة
وبناءة لكل األفكار التي ينتقدها
أاو يرى فيها اعؤجاجا ،مؤضسحا
أان العÈة ليسست ‘ النتقاد ،بل ‘
ت- -ق- -د Ëب- -دائ- -ل ت- -ب- -ن- -ي ال- -دول- -ة
ا÷زائري وتأاتي باألحسسن ◊ياة
اŸؤاط -ن ال -بسس -ي -ط وب -ع -ي -دا ع -ن
الؤعؤد الكاذبة.
‘ نفسض السسياق ،أاكد أان بناء
ا÷زائر يتكفل به الشسباب ،لذا ”
اختيار اŸرشسح Úمن فئة الشسباب
على رأاسض القائمة وكذا “يزهم
ب -ال -ق -رب م-ن اŸؤاط-ن وي-ع-رف-ؤن
اŸشساكل اليؤمية التي يتخبط بها.
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-رأاة ل-يسست ع-بارة

عن رقم ،بل لها دور ‘ اÛتمع
وه - -ي رك - -ي- -زة وال- -ن- -ؤاة األو‹ ‘
اÛت -م-ع ،أال وه-ي ال-ع-ائ-ل-ة ،ف-إان
أاحسس -نت الÎب -ي -ة صس -ل-ح اÛت-م-ع
كله ،لذا يجب أان نعطي لها العناية
الÓزمة واŸكانة اŸرمؤقة ‘ كل
هياكل الدولة ،نظرا للقدرات التي
تتؤافر عليها ،مثلها مثل الرجل
وأاحيان أاحسسن ‘ التسسي Òللدقة
التي تتميز بها.
واقÎح لدى تطرقه إا ¤قطاع
الفÓحة ،إاعادة النظر ‘ سسياسسة
ال - -دع- -م ،ح- -يث ق- -ال إان اÓŸيÒ
ت- -ذهب إا ¤السس- -م -اسس -رة ،ب -ي -ن -م -ا
الفÓح ا◊قيقي مهّمشض وهذا ما

ي -ت -ج -ل -ي ب-ع-د –ل-ي-ل تصس-ري-ح-ات
اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل- -ب- -نك ال -ت -ن -م -ي -ة
ال-فÓ-ح-ي-ة وال-ري-ف-ي-ة وال-ت-ي ي-قؤل
فيها درسسنا  10.000ملفات قرضض
حسسن و“ت اŸؤافقة على 8000
ملف ،لكن ‚د النتهازي Úهم من
يسستفيدون منه ،رغم أان القؤانÚ
مؤجؤدة ،لكن ل تطبق جيدا ،لذا
ن- -قÎح أان ت- -ك- -ؤن اإلع- -ان -ات ع -ن
ط - -ري- -ق وسس- -ائ- -ل ال- -ع- -م- -ل م- -ث- -ل
ا÷رارات واŸاكينات.
بالنسسبة للؤعاء العقاري هناك
آالف ال- - -ه- - -ك- - -ت- - -ارات م - -ؤج - -ؤدة
ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -م -ي -ق -ة ،ل -ذا وجب
إانشساء مناطق صسناعية فيها ودعم
كل مسستثمر يريد أان ينتج منتؤجا
يدخل ‘ السسياسسة التي انتهجتها
البÓد واŸتعلقة Ãا بعد البÎول
وتسس-ت-ح-دث ث-روة وم-ن-اصسب ع-م-ل
ل- -ت- -ق- -ل- -يصض ال- -ب- -ط -ال -ة ،وم -ن بÚ
الصسناعات التي يجب أان تشسجع،
ال- -نسس- -ي- -ج وا÷ل- -ؤد اŸع- -روف ‘
ب Ó-دن -ا ب -ج -ؤدت -ه ع -ل-ى اŸسس-ت-ؤى
العاŸي.

ألبويرة :ع .نايت رمضضان
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ألسضبت  15أفريل  ٢٠1٧م
ألموأفق لـ  1٨رجب  14٣٨هـ

أحمد أويحيى ‘ Œمع ششعبي بعنابة:

الؤحدة وأامن واسستقرار ا÷زائر من أاولؤيات األرندي
أل -ت-ح-دي-ات أل-ت-ي Áك-ن
أن ت- -وأج- -ه وط- -ن- -ن- -ا،
وحسض- -ب- -ه ف -إان أم -ن
أل-وط-ن وأسض-ت-ق-رأره
ه- - -ي مسض- - -ؤوول- - -ي - -ة
أ÷م- - -ي- - -ع ب- - -دأي- - -ة
باŸوأطن وﬂتلف
أج - -ه - -زة أل - -دول - -ة،
وذلك ل - - - -ل - - - -تصض - - - -دي أ’ي ﬁاو’ت
لزعزعة أمن ووحدة أ÷زأئر.
وق -ال أوي -ح -ي -ى إأن ح-زب-ه يسض-ان-د
تطبيق عقوبة أإ’عدأم ضضد مغتصضبي
وق- -ت- -ل- -ة أأ’ط- -ف- -ال ،وك- -ذأ ب- -ارون -ات
أıدرأت ،وت -ف -ع -ي -ل -ه -ا ع -ل-ى أرضض
ألوأقع ،مشضيدأ بدور أ÷يشض وكافة
مصضالح أأ’من ‘ حفظ ألوطن ،دأعيا
أ÷م- -ي- -ع إأ ¤م- -زي- -د م- -ن أل- -ي- -ق -ظ -ة
ل - -ت - -حصض Úأل - -ب Ó- -د م - -ن أأ’خ- -ط- -ار
أÿارجية.
وشض- -دد أوي- -ح- -ي- -ى ع -ل -ى ﬁارب -ة
ﬂت - - -ل - - -ف أشض- - -ك- - -ال أ÷رÁة وردع
أŸتسض -ب -ب Úف -ي -ه -ا ،وذلك م -ن خÓ-ل
ألتطبيق ألصضارم للقوأن ،Úوقال بأان
ب-رن-ا›ه سض-ي-ت-م ت-ط-ب-يقه ‘ ﬂتلف
جهات ألوطن ،وعدم أ’عتماد على
مركزية ألتسضي..Ò
كما دعا إأ ¤تبني صضيغ جديدة ‘

أل - -وح- -دة وأم- -ن وأسش- -ت- -ق- -رأر
أ÷زأئ - -ر م - -ن أول - -وي - -ات ح - -زب
أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي ألدÁقرأطي،
حسشب ما أكده أمينه ألعام أحمد
أويحيى ،دأعيا إأ ¤تبني أ◊ذر
وأل -ي -ق -ظ -ة ◊م -اي -ة أل -بÓ-د م-ن
أıاطر أÙيطة بها من ألدول
لي
أÛاورة ،وأل - - - - - - -تصش- - - - - - -دي أ
ﬁاولت لضش -رب أسش-ت-ق-رأر ه-ذأ
ألوطن.

عنابة :هدى بوعطيح

دعا أويحيى لدى تنشضيطه لتجمع
شضعبي ،أول أمسض ،باŸسضرح أ÷هوي
عز ألدين ›وبي بعنابة ،إأ ¤أليقظة
ألدأئمة وأŸسضتمرة Ÿوأجهة جميع

أ÷انب أ’ج -ت-م-اع-ي’ ،سض-ي-م-ا ف-ي-م-ا
ي-ت-ع-ل-ق ب-السض-ك-ن ،م-قÎح-ا رف-ع ق-يمة
أ’سضتفادة من ألسضكنات أ’جتماعية
وت- -ق- -د Ëدع- -م ح- -ك- -وم- -ي ل- -ت -م -كÚ
أŸوأط- -ن Úم- -ن إأي- -ج- -ار ألسض -ك -ن -ات،
م -ؤوك -دأ ب -أان ه-ذأ أإ’ج-رأء ل-ن ي-ك-ل-ف
ألدولة سضنتيما وأحدأ.
وخ -اطب أوي -ح -ي -ى ج -م-ه-وره ب-أان
برنا›ه أ’جتماعي ’ يتوقف فقط
عند ألسضكن ،بل يتضضمن أيضضا ألعمل
على إأعادة أŸنحة أŸدرسضية وأŸنح
أأ’خرى ،مثنيا على ›انية ألتعليم
‘ أ÷زأئر وألعمل أ÷اد وأŸتوأصضل
لبناء أŸرأفق ألتعليمية.
أويحيى –دث خÓل هذأ ألتجمع
عن ﬁاور برنامج حزبه للتشضريعيات

أŸق- -ب- -ل- -ة ،خ- -اصض- -ة ف- -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
ب -ا’ق -تصض -اد أل -وط-ن-ي ،مشضÒأ إأ ¤أن
أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي ي-ل-ح
ع - -ل - -ى أ’سض- -ت- -م- -رأر ‘ أŸي- -زأن- -ي- -ة
أل -ع -م -وم -ي -ة ل Ó-سض -ت -ث -م -ار ك -م-ح-رك
لÓقتصضاد ألوطني ،من أجل ألنهوضض
ب -ال -بÓ-د وأ◊ف-اظ ع-ل-ى دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
أل- -ن- -م- -و ،وب- -ال- -ت -ا‹ خ -دم -ة أل -وط -ن
وأŸوأطن.
ودع- -ا لÎق- -ي- -ة ألصض -ادرأت خ -ارج
أÙروق- -ات ودع- -م أ’سض- -ت -ث -م -ارأت
ألقابلة للتصضدير ،مشضÒأ إأ ¤أن حزبه
سض -ي -ع -م -ل ع -ل -ى أسض-ت-ح-دأث أآ’ل-ي-ات
أıتلفة Ÿرأفقة أŸصضدرين ،وذلك
‘ إأطار ألنهوضض با’قتصضاد ألوطني
وأل -ذي ي -ع -ت Èم-ن أول-وي-ات أل-ت-ج-م-ع
أل -وط -ن -ي أل -دÁق -رأط -ي ،ع -ل -ى أم-ل
أÿروج م- -ن أأ’زم- -ة أل- -ت- -ي “ر ب -ه -ا
أل -ب Ó-د ،م -ط -ال-ب-ا ب-ع-دم كسض-ر ع-ج-ل-ة
ألتنمية وتنويع أ’قتصضاد ألوطني““.
أويحيى وخÓل Œمعه ألذي شضهد
حضضورأ جماهÒيا كبÒأ Ãسضرح عز
أل- -دي- -ن ›وب- -ي ،أل -ح ع -ل -ى ضض -رورة
أسضتغÓل ألطاقات أŸتجددة ،مؤوكدأ
بأان أ÷زأئر “تلك ‘ هذأ أÛال
ما يؤوهلها لكسضب رهانات أك Ìمن
حتمية لضضمان مسضتقبل هذأ ألوطن.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

ي- -أات- -ي ‘ م- -ق- -دم- -ة ﬁاور ب- -رن -ام -ج أأ’رن -دي
أ◊فاظ على أمن وأسضتقرأر ألبÓد ،موضضحا ‘
هذأ أإ’طار أن أÙافظة على وحدة ألبÓد تتطلب

ألسض-ه-ر ع-ل-ى أ◊ف-اظ م-رج-ع-ي-ت-ن-ا أل-دي-ن-ية ،وبذلك
نتفادى أŸلل ألضضالة ألوأفدة ،مشضÒأ إأ ¤طائفة
أأ’ح -م -دي -ة ،وﬁاو’ت-ه-ا أ’ن-تشض-ار ب-رب-وع أل-وط-ن،
وأÙور ألثا ،Êألعمل على –سض Úتسضي Òشضؤوون
ألبÓد Ãحاربة كل أشضكال ألبÒوقرأطية وعصضرنة
أÿدمة ألعمومية ،وأÙور ألثالث هو أÿروج من
ألتبعية أ’قتصضادية للمحروقات ،خاصضة بعد ترأجع
ع-ائ-دأت-ه-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى أأ’سض-وأق أل-دول-ي-ة ،ب-خ-ل-ق
ثروأت بديلة ،وأ’سضتثمار ‘ ألطاقات أŸتجددة،
مشضÒأ ‘ هذأ أإ’طار ““أنه ’بد من أسضتغÓل ألغاز
ألصض -خ -ري ،م -ع ت -ف -ع -ي-ل ك-ل أل-ق-وأن Úأل-ت-ي –م-ي
أŸوأطن وألوطن من تبعات ذلك ،للمحافظة على
أسضتقÓل ألبÓد ‘ ›ال ألطاقة““.

وركز أويحيى على قطاع ألفÓحة كبديل حتمي
للمحروقات با’عتماد على برأمج تنموية جادة
لصض -ال -ح أل -ب -ل -دي -ات أل -ري -ف-ي-ة أ÷ب-ل-ي-ة ل-ت-ط-وي-ره-ا
وأ’سضتمرأر ‘ دعم ألبناء ألريفي ،من أجل ألقضضاء
على مشضكلة ألنزوح ألريفي وأسضتقرأر سضكان تلك
أŸن-اط-ق ب-أارأضض-ي-ه-م ،م-ع-تÈأ أŸدي-ون-ية أسضتعمارأ
جديدأ ،لهذأ نسضعى إأ ¤دعم ألقدرأت ألوطنية حتى
’ ن- -ذهب إأ ¤أŸدي- -ون -ي -ة –ت أي ذري -ع -ة ك -انت،
ل- -ت- -دع- -ي- -م أ’سض- -ت- -قÓ- -ل أل- -وط -ن -ي ب -ا’سض -ت -ق Ó-ل
أ’قتصضادي.
أم -ا أÙور أأ’خ Òف -ي -ت -ع -ل -ق ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى
أسضتمرأر سضياسضة ألتكفل أ’جتماعي ألتي تنتهجها
ألدولة لفائدة ألشضرأئح ألهشضة.

جيل شضرب من مبادئ وبيان أول نوفم ،Èفهم أبناء
وأحفاد شضهدأء ثورة ألتحرير أŸباركة وسضيعملون
على تطبيق برنامج أ◊زب خدمة لسضكان قسضنطينة
وأ÷زأئر عامة““.
ودعا أحمد أويحي كل مرشضحي حزبه للتجند
وأ’ل-ت-زأم وأل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ألÈأمج أŸسضطرة
ل -ل -ت -ج-م-ع أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي ،ف-ه-ي مسض-ؤوول-ي-ة
يحاسضبون عليها أمام منتخبيهم ـ كما قال ـ ،مذكرأ
‘ ذأت ألسضياق بهذأ ألÈنامج أŸبني على أربعة
مبادئ وهي““ :أ◊فاظ على وحدة ،أمن وأسضتقرأر
أل -ب Ó-د– ،صض -ي -ل أ◊وك -م -ة ،إأع -ط -اء دف -ع إأضض-ا‘
لÓقتصضاد ألوطني وأخÒأ –سض Úأأ’دأء ‘ ›ال
ألسضياسضة أ’جتماعية““.

وعرج أويحي على أ’لتزأمات ألتي يتعهد بها
مناضضلو حزبه خÓل ألعهدة ألŸÈانية ألقادمة،
منها ““ﬁاربة ألرشضوة وألتطبيق ألصضارم للقوأن،Ú
خاصضة ‘ ظاهرة خطف أأ’طفال وتنفيذ عقوبة
أإ’عدأم على أ÷ناة ،رفع سضقف أأ’جر أŸعتمد
Ÿنح ألسضكن أ’جتماعي ،ترشضيد ميزأنية ألتسضي،Ò
إأع- -ادة أ’ع- -ت- -ب- -ار ل- -لصض- -ح- -ة أل -ع -م -وم -ي -ة وتسض -يÒ
أŸسض-تشض-ف-ي-ات ،مسض-اع-دة أŸت-مدرسض ÚأÙتاجÚ
وأخÒأ تشضجيع ودعم أ’سضتثمار ÿلق مؤوسضسضات
وط -ن -ي -ة ج -دي -دة م -ن أج -ل خ -ل -ق ألÌوة و–اشض -ي
أ’قÎأضض وأŸديونية أÿارجية وغلق باب ألوقوع
‘ فخ صضندوق ألنقد ألدو‹““.

...يراهن من قسسنطينة على الÈامج و–مل اŸسسؤؤولية

لم Úأل-ع-ام
أك -د ،أمسس ،أح -م -د أوي-ح-ي ،أ أ
ل-ل-ت-ج-م-ع أل-وط-ني ألدÁقرأطي ،على أهمية
ألن -ت -خ -اب -ات ،ب -اع-ت-ب-ار أŸرشش-ح Úي-ح-م-ل-ون
برنامج حزبهم ويتحملون كل أŸسشؤوولية ‘
ت -ن -ف -ي -ذ ﬁت -وأه خ Ó-ل أل -ع -ه -دة ألŸÈان-ي-ة
ألقادمة.

قسسنطينة :أحمد دبيلي

أضضاف أويحي ‘ ،ألتجمع ألشضعبي نشضطه بدأر
أل-ث-ق-اف-ة ““م-الك ح-دأد““ ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة““ :جئنا لندعم
ق-ائ-م-ة أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي ألدÁقرأطي بقسضنطينة،
فهي قائمة جلها من ألشضباب أŸثقف وهم أبناء

أع- - -ت Èرئ- - -يسس أ÷ب - -ه - -ة
أل- -وط- -ن- -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة م -وسش -ى
توأتي ،مسشاء أول أمسس ،بأادرأر،
أن ورقة ألتصشويت Ãثابة قوة
لتحقيق ““ألتغي ÒأŸنششود““.
وأكد توأتي خÓل تنشضيطه لتجمع
شض-ع-ب-ي Ãك-ت-ب-ة أŸط-ال-ع-ة أل-ع-م-ومية
ب -ع -اصض -م -ة أل -و’ي -ة ‘ إأط-ار أ◊م-ل-ة
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ل-تشض-ري-ع-ي-ات  4ماي
بحضضور جموع من مناضضلي تشضكيلتيه
ألسض - -ي - -اسض - -ي- -ة وأنصض- -اره- -ا أن ورق- -ة
أل-تصض-ويت ه-ي Ãث-اب-ة ““ق-وة ل-ت-ح-قيق
أل- -ت- -غ- -ي ÒأŸنشض- -ود““ ،مÈزأ أن ه- -ذأ
ألتغي ’““ Òيتحقق إأ’ من خÓل قوة
ألشض -عب أل -ذي ي -ع -ت Èوح -ده أıول
ل- -ل- -دف- -اع ع- -ن وط- -ن- -ه وم- -ق- -وم- -ات- -ه

صشا◊ي من ورڤلة:
لم -ي -ن -ة أل -ع-ام-ة
أع -تÈت أ أ
◊زب أل -ع -دل وأل -ب-ي-ان ن-ع-ي-م-ة
صش - - - - - -ا◊ي ،مسش- - - - - -اء أول أمسس،
لنتخابات
بورقلة ،أن مقاطعة أ إ
““ل- - - -يسشت ح ،““Ó- - - -دأع- - - -ي - - -ة إأ¤
لنتخابات
أŸششاركة ألوأسشعة ‘ أ إ
ألتششريعية أŸقبلة.
وأك - -دت صض - -ا◊ي خ Ó- -ل Œم - -ع
شض-ع-ب-ي نشض-ط-ت-ه ب-دأر أل-ث-قافة مفدي
زكرياء بعاصضمة ألو’ية ‘ إأطار أليوم
أÿامسض م- -ن أ◊م -ل -ة أإ’ن -ت -خ -اب -ي -ة
ل -تشض-ري-ع-ي-ات  4م - -اي أŸق - -ب - -ل أن
““مقاطعة أإ’نتخابات ليسضت ح،““ Ó
ح- - -اث- - -ة أŸوأط- - -ن Úع- - -ل- - -ى ““ع- - -دم

الكرة ‘ مرمى ا÷زائريÚ

لعل أهم أأ’حدأث ألتي ميزت أأ’سضبوع أŸنقضضي ،ألذي تزأمن وأأ’سضبوع أأ’ول من أ◊ملة أ’نتخابية
–سضبا لÓسضتحقاقات ألتشضريعية ،أ›ÈŸة ‘ ألرأبع ماي ألدأخل ،تصضريحات ألوزير أأ’ول عبد
أŸالك سضÓل ألذي مرر رسضالة هامة ،مفادها ““أ’نتخاب حق ووأجب ،ومن أرأد ألتفريط ‘ حقه فهو
حر ،ولكن ليسض له أن يفرضض علينا خياره ،يدعو أ÷زأئري Úليدخلوأ ‘ جحور ألشضك وأليأاسض““.
حديث ألوزير أأ’ول من و’ية أ÷لفة ،عن دعاة أŸقاطعة ألذين يسضعون جاهدين إأ ¤فرضض خيار
عدم أدأء ألفعل أ’نتخابي على أ÷زأئري ،Úمن خÓل زرع ألتيئيسض وألشضك ⁄ ،يكن أعتباطيا لتزأمن
مثل هذه أÙاو’ت وأ◊ملة أ’نتخابية ،ألتي ركز خÓلها أأ’مناء ألعامون ورؤوسضاء أأ’حزأب أŸشضاركة،
وكذأ متصضدرو ألقوأئم ،إأ ¤جانب أŸرشضح ‘ Úقوأئم حرة ‘ ،خطاباتهم على إأقناع أ÷زأئريÚ
للتوجه بقوة إأ ¤مكاتب أ’قÎأع يوم ألرأبع ماي’ ،ختيار ‡ثليهم ‘ ألŸÈان أ÷ديد.
وإأذأ كان أŸشضاركون يرأهنون على أŸشضاركة بقوة ‘ أ’نتخابات ألوشضيكة ،لعدة أعتبارأت أولها
ضضمان “ثيل بقبة أÛلسض ألشضعبي ألوطني ،خÓل ألفÎة ألتشضريعية ألثامنة ،فإان دعاة أŸقاطعة وعلى
قلتهم يرأهنون على ألعزوف عن أدأء ألفعل أ’نتخابي ،ومن هذأ أŸنطلق جاءت تصضريحات سضÓل أن
““من أرأد ألتفريط ‘ حقه فهو حر““ ،لكن ـ أضضاف يقول ‘ ألسضياق ـ ““ليسض له أن يفرضض علينا خياره،
يدعو أ÷زأئري Úليدخلوأ ‘ جحور ألشضك وأليأاسض““.
ألرهان على ألعزوف على أأ’رجح فاشضل ،أ’نه يعكسض ضضعف كل من يرأهن عليه وعجزه عن دخول
ألسضباق وتقد Ëألبديل ،رÃا لقناعة مسضبقة بأان ألشضعب لن يقتنع Ãا يقدمونه ،أو أ’نهم عاجزون أصضÓ
عن تقد Ëخيارأت ،وإأقناع ألناخب Úباختيارهم لتمثيلهم ‘ ألŸÈان ألقادم ،وأن خطابهم ‘ أ◊قيقة
’ يتجاوز دأئرة أ’نتقادأت ،و’ مكان فيه للمقÎحات.
أÿطابات ألتي ميزت أأ’سضبوع أأ’ول من أ◊ملة أ’نتخابية،ألتي وإأن حاولت أسضتمالة ألناخبÚ
بالÎكيز على أ÷انب أ’جتماعي بدرجة أو ¤من خÓل تناول ملفات تشضغل أŸوأطن بدرجة كبÒة على
غرأر ألسضكن ،إأ’ أنها  ⁄تغفل نقطة جوهرية ذلك أن أ’نتخابات ألتشضريعية ألتي Œري ‘ وقتها ‘ حد
ذأتها مكسضب سضياسضي للجزأئر ،ألتي تنظم أŸوأعيد أ’نتخابية بانتظام ،أمر يعكسض أسضتقرأر أأ’وضضاع،
وأأ’هم من ذلك ثبات أÿطوأت ألتي تقطعها على طريق تكريسض ألصضرح ألدÁقرأطي.
كما أن ‚اح أ’نتخابات ‘ ألظرف ألرأهنŸ ،ا Áيزه من –ديات مهم جدأ لتحصض Úأهم
أŸكتسضبات أÙققة ‡ثلة ‘ أأ’من وأ’سضتقرأر على جميع أأ’صضعدة ،ومن هذأ أŸنطلق حرصض ألوزير
أأ’ول على ألتوضضيح أن أ’نتخابات ألتشضريعية هي وبكل بسضاطة ““ﬁطة يختار فيها ألشضعب ،بكل سضيادة
‡ثليه لتجسضيد إأرأدته أ÷ماعية““ ،ويبقى أأ’مر أأ’كيد أن ألكرة أليوم ‘ مرمى أ÷زأئري Úلقول كلمتهم
باختيار من Áثلهم ‘ أÛلسض ألشضعبي ألوطني.

فريال بوشسوية

ويÈز من سشكيكدة

لم Úألعام ◊زب ألتجمع ألوطني
نششط أ أ
أل-دÁق-رأط-ي أح-م-د أوي-ح-ي-ى ،صش-باح أمسس،
Œم -ع -ا شش -ع -ب -ي -ا ح -اشش -دأ ب -ال-ق-اع-ة أŸت-ع-ددة
ألرياضشات ألخوة بوششاشس بسشكيكدة ،حيث
أغتنم فرصشة لقائه Ãناضشلي حزبه وجمع
غف Òمن أŸوأطن ،Úمن أجل ششرح برنامج
لنتخابي.
حزبه أ إ

ورقة التصسؤيت ““قؤة لتحقيق التغي ÒاŸنشسؤد““

أأ’سضاسضية““.
ودع- -ا ذأت أŸسض- -ؤوول أŸوأط- -نÚ
إأ““ ¤ق- -ط- -ع أل- -ط- -ري- -ق أم- -ام أل- -ذي -ن
ي- -روج- -ون Ÿق- -اط- -ع -ة أ’ن -ت -خ -اب -ات
ألتشضريعية ألقادمة““ ،معتÈأ أن هذه

أŸق- - -اط- - -ع - -ة ““ل - -ن ت - -زي - -د ألشض - -عب
أ÷زأئري إأ’ معاناة وتكريسضا للوضضع
ألقائم““.
وبعد أن ذكر أن حزبه ““نابع من
ع -م -ق ألشض -عب وم -ق-وم-ات-ه أل-ث-اب-ت-ة““،
أن -ت-ق-د ت-وأت-ي م-ا وصض-ف-ه بـ ““ت-ه-م-يشض
ألكفاءأت ألوطنية ‘ مسضار ألتنمية
ألوطنية““.
كما تطرق أيضضا إأ ¤مسضأالة ألهوية
ألوطنية دأعيا ألشضعب أ÷زأئري إأ¤
ألعمل على ““حماية هذه ألهوية ألتي
ي - -ت - -ق - -اسض- -م- -ه- -ا ك- -ل أف- -رأد ألشض- -عب
أ÷زأئري““.
وقال توأتي إأن حزبه يطمح إأ¤
““ب- -ن- -اء أق- -تصض- -اد ق- -وي ي- -ق- -وم ع -ل -ى
أ’سض- -ت- -ث- -م- -ار ‘ أإ’نسض- -ان وإأع- -ط -اء

ألفرصضة وأŸكانة ألÓئقة للكفاءأت
ألوطنية من أجل أŸسضاهمة ‘ بناء
أل -وط -ن وإأرسض -اء ›ت -م -ع م -تضض -ام -ن
وم -ت -م -اسضك وف -اء ل -رسض -ال-ة ألشض-ه-دأء
أأ’برأر ألذين قدموأ تضضحيات جسضام
م - -ن أج - -ل ت - -ك - -ريسض ق - -ي- -م أل- -ث- -ورة
أل -ت -ح-ري-ري-ة أŸظ-ف-رة أŸب-ن-ي-ة ع-ل-ى
أسض - - -اسض أŸسض- - -اوأة ب Úك- - -ل أف- - -رأد
ألشضعب أ÷زأئري““.
ودع- -ا ت- -وأت- -ي ‘ خ -ت -ام ت -دخ -ل -ه
موأطني و’ية أدرأر إأ““ ¤أŸسضاهمة
‘ ألÎوي- -ج ل- -لÈن- -ام -ج أ’ن -ت -خ -اب -ي
ل -ل -ج -ب -ه -ة أل -وط -ن -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة Ãا
يسضاعدها على ألفوز ‘ ألتشضريعيات
أŸقبلة““.

اŸقاطعة ليسست حÓ

أŸق -اط-ع-ة وأŸشض-ارك-ة أل-وأسض-ع-ة م-ن
خ Ó-ل أل -ت -وج -ه ب -ق -وة إأ ¤صض -ن -ادي-ق
أإ’قÎأع من أجل ألتغي Òمن خÓل
وضضع ألشضخصض أŸناسضب ‘ أŸكان
أŸناسضب““.
وترى ذأت أŸسضؤوولة أ◊زبية ‘
ت -دخ -ل -ه-ا أم-ام ج-م-وع م-ن م-ن-اضض-ل-ي
تشض-ك-ي-ل-ت-ه-ا ألسض-ي-اسض-ي-ة وأنصض-اره-ا أن
مقاطعة أإ’نتخابات تؤودي -حسضبها-
إأ““ ¤ت -ع -زي -ز أل -ت-زوي-ر ون-هب أصض-وأت
ألناخب ،““Úمشضددة على ضضرورة –لي
ألناخب Úبروح أŸسضؤوولية ‘ أختيار
‡ث -ل -ي -ه -م م -ن أج -ل أŸسض -اه -م-ة ‘
أل-ت-غ-ي ÒأŸنشض-ود وإأب-ع-اد م-ا وصض-ف-ت-ه

““ب- -ال- -وج -وه أل -ق -دÁة ““ و«إأقصض -اءه -م
“اما من ألسضاحة ألسضياسضية““.
وذك -رت صض -ا◊ي ب -اŸن -اسض -ب -ة أن
تشض -ك -ي -ل -ت-ه-ا ألسض-ي-اسض-ي-ة ت-ع-د ““ب-ديÓ-
سضياسضيا ““ يعمل دوما على تشضجيع
وإأت- -اح- -ة أل- -ف- -رصض- -ة أم- -ام ألشض- -ب- -اب
وأل- -ك- -ف- -اءأت دون “ي- -ي- -ز ب Úأب -ن -اء
ألوطن ألوأحد.
و‘ ختام تدخلها أمام موأطني
و’ي -ة ورق -ل-ة ن-وهت أأ’م-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة
◊زب ألعدل وألبيان Ãا قدمه سضكان
أ÷ن -وب م -ن تضض -ح -ي-ات إأب-ان أل-ث-ورة
أل- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة أÛي -دة وتشض -ب -ث -ه -م
ب-ال-وح-دة ألÎأب-ي-ة ل-ل-وط-ن م-ن خÓل
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حنون من سشيدي بلعباسس:

سسياسسة التكفل الجتماعي غ Òقابلة للمسساسس

توأتي من أدرأر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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نؤاب حزب العمال ملتزمؤن بـ  60تعهدا أامام الشسعب
وع - -دت ل - -وي- -زة ح- -ن- -ون
لم - -ي - -ن - -ة أل- -ع- -ام- -ة ◊زب
أ أ
أل -ع -م -ال ،خ Ó-ل ت -نشش-ي-ط-ه-ا
ل -ت -ج-م-ع-ه-ا ألشش-ع-ب-ي ب-ق-اع-ة
ع- - -دة ب- - -وج Ó- -ل بسش - -ي - -دي
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،ب- -ال -ت -زأم ن -وأب
ح- -زب- -ه- -ا بـ  60ت-ع-ه-دأ أم-ام
ألشش -عب و أك -دت أن ح -زب -ه -ا
سش -يسش -ج -ل ت -وأج -ده أل -دأئ -م
لم-ة
ل -ل -ح-ف-اظ ع-ل-ى ك-ي-ان أ أ
وأسشتقرأرها.

سسيدي بلعباسس :غ
شسعدو

قالت حنون بأان أإ’نتخابات
ه- -ي ›اب- -ه- -ة م- -ا ب ÚألÈأم- -ج
وأأ’ف - - - -ك - - - -ار وره- - - -ان مصضÒي
Óم-ة ولغالبية ألشضعب
ب-ال-نسض-ب-ة ل -أ
أ÷زأئ-ري م-ن خÓ-ل أسض-ت-ع-م-ال
ك -ل أل -وسض -ائ-ل ألسض-ي-اسض-ي-ة لشض-رح
ألرهانات ألتي توأجه أ÷زأئر،
ك-م-ا –دثت م-ط-و’ ‘ ك-ل-م-ت-ه-ا

أم -ام م -ن -اضض -ل -ي -ه -ا ع -ن أ÷انب
أ’ج -ت -م-اع-ي م-ؤوك-دة أن ألشض-عب
أ÷زأئ-ري ب-ح-اج-ة أل-ي-وم ل-دول-ة
قوية يتجه إأليها لطرح مطالبه
وأنشضغا’ته ،وأضضافت أن نوأب
ح- -زب أل- -ع- -م- -ال سض- -ي- -ل- -ت -زم -ون
بتعهدأتهم ألتي يتضضمنها برنامج
أ◊زب م- -ن- -ه- -ا ت -ك -ريسض أل -ل -غ -ة
أأ’م-ازي-غ-ي-ة ك-ل-غ-ة وط-ن-ي-ة ‘ كل
و’ي -ات أل -وط -ن ،فضض Ó-ع-ن ك-ل
أل-قضض-اي-ا أل-وط-ن-ي-ة أإ’ق-تصضادية،

أإ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،أل-ث-قافية ،ألبيئية،
وكذأ قضضايا أ÷امعة ،أŸدرسضة
وكل قضضايا ألشضباب Ãا ‘ ذلك
ألبطالة ،ألهجرة ألسضرية وغÒها
من أŸشضاكل.
وأعتÈت حنون أن أ÷زأئر
مهددة أليوم أك Ìمن أي وقت
مضض -ى ومسض -ت -ه-دف-ة م-ن أÿارج
خ- - - -اصض- - - -ة ‘ ظ- - - -ل أأ’وضض- - - -اع
أŸشض- -ح- -ون- -ة أل- -ت- -ي تشض- -ه- -ده -ا
أŸن -ط -ق -ة أÛاورة وأل -ع -رب -ي -ة
ع -م -وم -ا ،م -ؤوك-دة أن ح-زب-ه-ا ل-ن
ي -ك -ون ﬁاي -دأ وسض -ي -ع-م-ل ع-ل-ى
أÙافظة على ألسضيادة ألوطنية
لتحصض ÚألبÓد وتقوية قرأرأتها
ألدأخلية وأÿارجية .مؤوكدة ‘
أل- -وقت ذأت- -ه أن أل- -تصض -ويت ه -و
أ◊ل أل -وح -ي-د إ’ح-دأث أل-ت-غ-يÒ
أإ’ي- -ج -اب -ي ول -ت -ح -ق -ي -ق أل -ب -ن -اء
ألوطني ،وهو أختبار كب ÒللبÓد
يفرضض على كل ألشضعب إأ‚احه
لتفويت ألفرصضة على أÎŸبصضÚ
بأامن ألبÓد وأسضتقرأرها.

لفÓن» بتيارت ألطاهر حجار:
متصشدر قائمة «أ أ

التصسؤيت تفؤيت الفرصسة على اŸشسكك ‘ Úالدولة
شش-دد أل-ط-اه-ر ح-ج-ار م-تصش-در ق-ائم حزب
جبهة ألتحرير ألوطني بولية تيارت ،على
ضش -رورة أل-ت-وج-ه إأ ¤ألصش-ن-ادي-ق ي-وم  4ماي
أل - -ذي أع - -تÈه ع - -رسش- -ا ج- -زأئ- -ري- -ا خ- -اصش- -ا،
وأل- -ع- -رسس ك -م -ا ق -ال ي -ف -رح ل -ه و يشش -ارك ‘
مرأسشيمه أ÷ميع.

تيارت  :ع.عمارة

م -تصض -در ق -ائ -م -ة أأ’ف Ó-ن أسض-هب ‘ إأب-رأز دور
ألعلم ‘ ألرفع من تثقيف أŸوأطن و تعريفه بوطنه
و قضضاياه ،مذكرأ أ◊ضضور بأاعمدة ألعلم بتيارت
وأآ’ث -ار أل -ت -اري -خ -ي -ة أل -ت -ي ت -زخ-ر ب-ه-ا ،ح-يث ذك-ر
أ◊ضضور باأ’هرأمات أŸوجودة بدأئرة مغيلة وألتي
” أكتشضافها مؤوخرأ من قبل باحث Úو مؤورخ‡ Úا
ينم على دور ألعلم ‘ تنوير ألرأي ألعا.⁄
وركز حجار على أإ’طارأت أ÷امعية عندما
خ -اط -ب -ه -م ب -ل -غ -ة أل -ع -ل-م وخ-اطب أل-فÓ-ح Úب-ل-غ-ة
ألفÓح ،Úحيث أبرز دور ألطبلة ‘ بناء ألدولة
كونهم ألفئة ألتي سضتسضتلم أŸشضعل و تؤورخ للجزأئر

أل-ت-ي م-ه-م-ا ت-ك-الب ع-ل-ي-ه-ا أأ’ع-دأء ت-ب-ق-ى شض-اﬂة
بسضبب أإ’رث ألتاريخي وألثوري وألعقائدي ألذي
تعرفه منذ بدأية ألتاريخ ،مذكرأ أن أول إأنسضان دب
على أرضض أŸغرب ألعربي كان من تيارت حسضب
درأسضات أ‚زت مؤوخرأ بعد أكتشضاف هيكل عظمي
عمÓق ‡ا يؤورخ لوجود أ÷زأئر على أŸعمورة.
ح -ج -ار أل -ذي ت -رأسض Œم -ع -ا شض-ع-ب-ي-ا ب-ال-ق-اع-ة
أŸت -ع -ددة أل -ري-اضض-ات ب-ع Úك-رمسض ،ق-ال إأن ع-ل-ى
ألفÓح Úأنتهاج ألطريقة ألعلمية أ◊ديث إأذأ ما
أردنا تطوير ألفÓحة وأسضتبدألها بالنفط ألذي ⁄
ي -ع -د ألÌوة أل -ب -دي-ل-ة ،أم-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-مشض-ارك-ة ‘
أ’نتخابات قال حجار إأن على أ÷زأئري Úسضوأء
م -ن -اضض -ل -ي أأ’ف Ó-ن أو غÒه -م إأظ -ه -ار ل -ل -ع-ا ⁄أن
أ÷زأئ -ر ك-ت-ل-ة وأح-دة م-وح-دة ،مضض-ي-ف-ا أن ج-م-ي-ع
أأ’حزأب ألتي تنشضط ‘ أ◊ملة أ’نتخابية هي
جزأئرية وخيارأتها ﬁفوظة ومعÎف بها لكون
‡ثلي ألتشضكيÓت ألسضياسضية على ﬂتلف أنوأعها
ك -ل-ه-ا ج-زأئ-ري-ة وت-ري-د أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أ÷زأئ-ر،
وبرأ›ها ثرية غ Òأن مناضضلي أأ’فÓن باقون
على عهدهم وسضيصضوتون للجبهة كما قال.

للوصشول إأ ¤كل طبقات أÛتمع:

–الف حركة ›تمع السسلم يكثف العمل ‘ بشسار
ألتصضدي Ÿسضاعي أŸسضتعمر آأنذأك
ل -فصض -ل ألصض -ح -رأء ع-ن ب-اق-ي ألÎأب
ألوطني مؤوكدة أن أÙافظة على
ثوأبت أأ’مة وقيم ثورة أول نوفمÈ
 1954أÛيدة موقف ثابت ◊زبها
ألسضياسضي.

كثفت قائمة –الف حركة ›تمع ألسضلم ‘ و’ية بشضار من حمÓتها أ÷وأرية للقصضور وأأ’حياء
أÛاورة ب-إاق-ل-ي-م أل-و’ي-ة إأذ فضض-ل أÎŸشض-ح-ون أ’ح-ت-ك-اك أŸب-اشض-ر ب-اŸوأط-ن Úب-ع-ي-دأ ع-ن أل-ت-ج-م-ع-ات
وأÿطابات.
و‘ إأطار هذه أÿطة قام متصضدر قائمة –الف حركة ›تمع ألسضلم بشضار أŸهندسض برشضيد يوسضف
وألوفد أŸرأفق له بنزو’ت ميدأنية إأ ¤كل من قصضور ““ ألشضمال““ و«بوكايسض ““ و ““صضفيصضفة ““و““ أ◊مر ““
و«موغل ““ ،وهي ألقصضور أÛاورة Ÿدينة بشضار وقد لقيت هذه أÿرجات قبو’ حسضنا من طرف سضكان
هذه ألقصضور ألذين أسضتحسضنوأ هذه ألنزو’ت ،كما أكدوأ على دعمهم لقائمة –الف حركة ›تمع ألسضلم
بشضار ألتي أسضتبشضروأ فيها خÒأ ووصضل كذلك إأ ¤زيارة دأئرة بني ونيف وقرية ألرصضف ألطيبة أ◊دودية
وزيارة بلديات ودوأئر وقصضور وأد ألسضاورة أنطÓقا من ببلدية عرق فرأج بدأئرة ألعبادلة وصضو’ إأ ¤تبلبالة،
وهو ألوعاء ألذي يرجح كفة أŸيزأن لكل حزب عرف كيف يقنع ألناخب Úبالتصضويت لصضا◊ه.

بشســــار :دحمــان جمــال
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ألسضبت  1٥أفريل  2017م
ألموأفق لـ  1٨رجب  143٨هـ

رافع ◊ملة انتخابية نظيفة من بجاية:

ولد عباسس :إŸششاركة ‘ إ’قÎإع لقطع إلطريق أإمام دعاة إŸقاطعة

’م Úال- -ع- -ام ◊زب ج- -ب- -ه- -ة
ط- -الب ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،الدكتور جمال ولد
ع -ب -اسس ،ب -اع -ت -م -اد ح -م -ل -ة ان -ت -خ -اب -ي -ة
ن- -ظ- -ي -ف -ة ،م -ن خ Ó-ل احÎام ﬂت -ل -ف
’حزاب والقوائم ،كما ذكر باŸكتسضبات
ا أ
اÙق- -ق- -ة ‘ ظ- -ل ال- -ق- -ي- -ادة ال- -رشض -ي -دة،
ل- -رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال- -ع -زي -ز
بوتفليقة ‘ شضتى اÛا’ت.
أع- -رب ول- -د ع- -ب- -اسس ‘ Œم- -ع ب -اŸسض -رح
أ÷هوي ببجاية ،عن أمله ألكب ‘ Òأن –قق
تشض -ك -ي -ل-ت-ه ألسض-ي-اسض-ي-ة أأ’غ-ل-ب-ي-ة أŸط-ل-ق-ة ‘

ألŸÈان ،ح -يث ” تسض -ج -ي -ل إأق -ب-ال ك-ب Òم-ن
أŸوأطن ‘ Úألتجمعات ألشضعبية ‘ أ◊ملة
أ’نتخابية لتشضريعيات  4ماي ألقادم.
وذّكر أأ’م Úألعام ◊زب جبهة ألتحرير
أل -وط -ن -ي ،ب -ال -ت -اري -خ أل-ك-ب Òل-ب-ج-اي-ة عÈ
ﬂتلف أ◊قب ،وقال إأن نقصس ألعقار يعد
م -ن أك Èأل -ع -وأئ -ق ل -ل-ت-ن-م-ي-ة ،إأذ ح-ال دون
Œسضيد بعضس أŸشضاريع ،على غرأر ألسضكن،
ك- -م -ا وع -د ب -إاع -ط -اء دف -ع ق -وي إ’“ام إأ‚از
مشض- -اري- -ع أخ- -رى ،ك- -اŸسض- -تشض -ف -ى أ÷ام -ع -ي
وج-ام-ع-ة ب-ج-اي-ة ،ح-يث أع-ط-يت ت-ع-ل-يمات ‘
هذأ ألصضدد لوزرأء أأ’فÓن.
و‘ سضياق متصضل وجه ولد عباسس ندأء،
دعا من خÓله إأ ¤ألوحدة ألوطنية وألعمل من
أجل مصضلحة ألبÓد ،وأكد على أعتماد ألتوأزن
أ÷هوي ‘ تو‹ مناصضب أŸسضؤوولية ،معتÈأ
أن أ’نتخابات ألقادمة سضتجري ‘ شضفافية
تامة.
و‘ أÿتام أكد ولد عباسس ،أن قيادة حزب
أأ’فÓن تسضعى ‘ هذأ أ’سضتحقاق ألهام ،نحو

بجاية :بن النوي توهامي

’م Úال -ع -ام ÷ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر
دع -ا ا أ
ال -وط -ن -ي ج-م-ال ول-د ع-ب-اسس أاول أامسس،
ب -ت -ي -زي وزو ،إا ¤ال -تصض -ويت ب -ق-وة ‘ 4
م -اي ال -ق -ادم م -ن أاج -ل تسض -ل -ي -م اŸشض-ع-ل
ل -ل-مÎشض-ح Úال-ذي-ن سض-ي-ح-اف-ظ-ون ع-ل-ى
وح - -دة الشض - -عب والسض Ó- -م- -ة الÎاب- -ي- -ة
للبÓد.
ودعا أأ’م Úألعام ÷بهة ألتحرير ألوطني
خÓل Œمع شضعبي نشضطه بدأر ألثقافة مولود
م -ع -م -ري أل-ن-اخ-ب Úخ-اصض-ة ألشض-ب-اب ’خ-ت-ي-ار
أÎŸشضح Úألذين سضيحافظون على أسضتقرأر
وأمن ألوطن.
وأشضار إأ ¤أن حزبه Áنح ““مكانة هامة““
للشضباب أŸدعوين ’سضتÓم أŸشضعل ،مذكرأ
أن ألتدأول على ألسضلطة سضيتم ب Úأ÷يلÚ
ألقد Ëوأ÷ديد وأنه يجب تسضليم أŸشضعل
للذين سضيحافظون على أŸكتسضبات أÙققة
ع -ل -ى ألصض-ع-ي-دي-ن أ’ق-تصض-ادي وأأ’م-ن-ي وك-ذأ

ألوحدة ألوطنية.
ك -م -ا أك -د أأ’م Úأل -ع -ام ÷ب -ه -ة أل -ت -ح-ري-ر
ألوطني أنه بتوجههم إأ ¤صضناديق أ’قÎأع ‘
 4ماي ألقادم سضيوأصضل سضكان تيزي وزو ““
مسضار أجدأدهم ألذين شضاركوأ بقوة ‘ بناء
ألدولة أ÷زأئرية ’سضيما خÓل حرب ألتحرير
أل -وط -ن -ي““ ،مسض -تشض -ه -دأ ع -ل -ى سض -ب -ي -ل أŸث-ال
بالعقدأء ألـ 11للو’ية ألتاريخية  3وبيان أول
ن -وف -م Èأل -ذي ” ط-ب-ع-ه ب-ق-ري-ة أغ-ي-ل أÁو’
(بلدية تيزي نتÓثة) وألتوقيع على أتفاقيات
أي -ف -ي -ان م -ن ق -ب -ل أب -ن ه -ذه أŸن -ط-ق-ة ك-رË
بلقاسضم أŸولود ‘ آأيت يحيى موسضى.
ودع- -ا ج- -م -ال ول -د ع -ب -اسس أل -ن -اخ -ب Úإأ¤
أل -تصض -ويت ع -ل -ى مÎشض -ح -ي ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
أل- -وط- -ن- -ي أ◊زب أل- -ذي ح- -رر أل- -بÓ- -د م -ن
أ’سض-ت-ع-م-ار وق-ام ب-تشض-ي-ي-د أل-بÓ-د ،مضض-يفا أن
حزبه ““ ليسس أفضضل من أأ’حزأب أأ’خرى
ول-ك-ن-ه م-ت-م-ي-ز ل-ك-ون-ه ه-و أل-ذي أسضسس أل-دولة

أ÷زأئرية ويعت Èعمودها ألفقري““.
ولدى تطرقه إأ ¤برنامج حزبه أÿاصس
بتشضريعيات  4ماي  ،2017أكد نفسس أŸسضؤوول
أن حزب جبهة ألتحرير ألوطني يدعم برنامج
رئيسس أ÷مهورية وسضيسضتمر ‘ ذلك قبل أن
يع Èعن ألتزأمه بالعمل على إأيجاد حلول
للمشضاريع أÛمدة ‘ و’ية تيزي وزو مثل
أŸركز أ’سضتشضفائي أ÷امعي ألثا Êومركب
أأ’مومة وألطفلولة.
ك -م -ا أل-ت-زم ب-أان-ه سض-ي-ط-الب ب-إاع-ادة ت-أاه-ي-ل
جامعة حسضناوة وبدعم إأضضا‘ للبناء ألذأتي
لفائدة  22بلدية ريفية تابعة للو’ية وتنمية
ج -ن -وب أل -و’ي -ة أل -ذي يسض -ج -ل ت -أاخ -رأ ج -رأء
ألعشضرية ألسضودأء.
وذكر جمال ولد عباسس فيما يخصس دسضÎة
أللغة أأ’مازيغية لغة وطنية ورسضمية بأان هذه
أأ’خÒة “ثل ترأث ألشضعب أ÷زأئري وثقافته
وهويته.

Œسض -ي -د أل -ف -وز ب -ه -ذأ أل -ره -ان أ’ن -ت -خ -اب -ي،
وت -ك-ريسس أل-ري-ادة ‘ ألسض-اح-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة‘ ،
Óحزأب ألسضياسضية،
خضضمّ أŸشضاركة ألقوية ل أ
دأعيا أŸوأطن Úللمشضاركة بقوة.

..و يدعو من تيزي وزو لتسشليم إŸششعل للششباب

داعيا ’نتصضار قيم اŸواطنة وتكوين الفرد الصضالح،عمران:

هبة إلعاصشمي’ Úششك فيها وأإصشحاب إ Òÿإلرهان إ◊قيقي
اعت Èمتصضدر القائمة ا◊رة ““موجة
ا ““Òÿأان تشض - -ري- -ع- -ي- -ات  2017فرصضة
’ن - - -تصض- - -ار ق- - -ي- - -م اŸواط- - -ن- - -ة داع- - -ي- - -ا
ا÷زائ -ري Úإا ¤اŸشض -ارك -ة ب-ق-وة ‘ ه-ذا
ال-ع-رسس ا’ن-ت-خ-اب-ي واضض-ع-ا ره-ان-ه ع-لى
أاب- -ن- -اء ال- -ع- -اصض- -م -ة ل -ي -ك -ون -وا ‘ اŸوع -د
ا◊قيقي يوم  4ماي  ،2017واصضفا إاياهم
’ب-واب السض-ب-ع-ة
ب -أاه -ل ا ،Òÿم -ع -تÈا ا أ
اÙي -ط -ة ب -ال-ع-اصض-م-ة ““ ه-ي أاب-واب ظ-لت
مشضرعة أامام القادم Úمن ربوع الوطن،
وسض-ت-ظ-ل م-ف-ت-وح-ة أام-ام العابرين وأاهل
ال-ع-ل-م ،ل-ن ت-غ-ل-ق أاب-دا وه-ذه هي صضفات
وأاخÓ- -ق أاه- -ل م- -زغ- -ن- -ة م- -ن- -ذ ال -ع -ه -ود
السضابقة وأاعمالهم وخصضالهم ‘ تقدË
اŸسضاعدة ’ يختلف عليها اثنان ويكفي
أان ال-قصض-ب-ة ال-ع-ري-ق-ة ك-انت ب-يتا واحدا
أام- -ام ك- -ل سض- -ك- -ان- -ه- -ا وه -م م -ن ﬂت -ل -ف
اŸناطق.

نور الدين لعراجي

أك -د ج -م -ال ع -م -رأن ‘ ل -ق -اء ج -م-ع-ه م-ع
““ألشض- -عب““ ،أمسس ،ب- -ال -ع -اصض -م -ة ،أن أŸوأط -ن
أ÷زأئري فرد صضالح بالفطرة ،وهذه ميزة
ق -ل -م -ا Œده -ا ل -دى شض -ع-وب أخ-رى ،ل-ك-ن-ه ‘
ألوقت نفسضه كيسس وفطن و’ يحب أن يكون
ورقة تتدأول مثلها مثل ألبورصضة ب Úأيدي
Œار ألسض- -ي- -اسض- -ة وأل- -ب- -زنسض- -ة ،ل -ذلك ح -رصس
أÎŸشضحون ضضمن قائمة ““موجة أ ““Òÿأن

يكون حديثهم مع أŸوأطن Úوخاصضة سضكان
أل -ع -اصض -م -ة خ -ال م-ن أل-وع-ود أÛان-ي-ة أل-ت-ي
يوزعها ألبعضس كما وصضفهم بصضكوك ألغفرأن.
‘ ألسضياق ذأته أكد بأان قائمته ليسضت لديها
أية رغبة ‘ حمل أي صضبغة ◊زب سضياسضي
وليسضت لديهم أية رغبة ‘ أمتطاء هذأ ألنسضق
أ◊زبي على أإ’طÓق ،ولو تعلق أأ’مر بذلك
لكان و’ؤوهم أ’ي تشضكيل حزبي منذ ألبدأية،
خ -اصض-ة وأن ج-م-ع-ه-م ل-ل-ت-وق-ي-ع-ات ف-اق أل-ع-دد
أÙدد قانونا وهو أأ’مر ألذي عجزت عنه
ب -عضس أأ’ح -زأب ،ق -ائ  Ó-إأن ع -م-ل-ه-م م-رت-ب-ط
بالفعل أÒÿي وأ÷وأري ،أ’نهم أبناء أأ’حياء
ألشض-ع-ب-ي-ة وه-ي م-رج-ع-ي-ت-ه-م ‘ ق-يم أŸوأطنة
وألوطنية.

و‘ رده ع- -ل- -ى م- -ن ي- -ق- -ول أن أل- -ع -اصض -م -ة
للعاصضمي Úفقط ،أعت Èجمال عمرأن مرشضح
أل- -ق- -ام- -ة أ◊رة م- -وج- -ة أ Òÿأن م -ث -ل ه -ذه
ألنعرأت ألقبلية هي منبوذة ‘ كل ألقوأنÚ
وأأ’ع- -رأف م- -ا ب- -الك أن -ه -ا ج -اءت ع -ل -ى إأث -ر
تصضريح ‘ وسضائل أإ’عÓم على لسضان مرشضح
إأ ¤قبة ألŸÈان و‘ حملة أنتخابية أجتمعت
حولها كل أأ’طياف حسضب رأيه ،ليضضيف بأانه
أمر غ Òمقبول إأطÓقا ،أ’ن ألنعرأت أ÷هوية
وألعشضائرية سضرطان كب Òيجب ﬁاربته ’
أل -دع -وة إأ ¤ت -رسض -ي -خ-ه ‘ ›ت-م-ع ق-اوم أكÈ
أسضتعمار ‘ ألتاريخ ،حرصس أÙتل على زرع
هذه ألنزعة لكنه فشضل ‘ تثبيتها ب Úأبناء
ألشضعبﬁ .ذرأ ‘ ألسضياق ذأته من مثل هذه
ألتصضريحات ألتي سضوف تؤوجج ألفوأرق و’
Œمع و’ توحد.
و‘ سضياق ذي صضلة باŸوعد أ’نتخابي،
دع -ا ع -م -رأن أŸوأط -ن Úب -ال-ذه-اب ب-ق-وة إأ¤
صض-ن-ادي-ق أ’قÎأع وأصض-ف-ا أصض-وأت-ه-م ب-اأ’مانة
أ’ن- - -ه - -م يسض - -اه - -م - -ون ‘ ت - -ع - -زي - -ز أŸسض - -ار
أل -دÁق -رأط -ي ل -ل -ب -ل-د و‘ ب-ن-اء صض-رح م-ع-ا⁄
أ ،Òÿكما شضدد على تفويت ألفرصضة أمام
دع -اة أŸق -اط -ع -ة ،ح-اث-ا إأي-اه-م ع-ل-ى ضض-رورة
أ’لتقاء حول مشضروع أ ÒÿوألصضÓح للحفاظ
على ألقيم ألشضريفة وأ’رتقاء با÷زأئر إأ¤
أحسضن أŸرأتب ‘ ظل أŸؤوأمرأت ألتي –اك
ضضد ألبلد.

ا’–اد من أاجل النهضضة والعدالة والبناء :

إإششرإك إلطاقات إلششابة ‘ إŸسشÒة

أاكد أاعضضاء ا’–اد من أاجل النهضضة
وال- -ع -دال -ة وال -ب -ن -اء (ح -رك -ة ال -ن -هضض -ة
وح- -رك- -ة ال- -ب- -ن- -اء وج- -ب- -ه- -ة ال- -ع- -دال -ة
والتنمية) ،أاول أامسس ،بالبليدة ،على أان
مشض-ارك-ة اŸواط-ن Úب-ق-وة ‘ ا’ن-تخابات
ال- -تشض- -ري- -ع- -ي- -ة اŸق -ب -ل -ة ““ي -قضض -ي ع -ل -ى
’طماع اÿارجية““.
ا أ
وأوضض-ح مصض-ط-ف-ى ب-ل-م-ه-دي رئ-يسس ح-رك-ة
ألبناء ألوطني (عضضو ‘ أ’–اد) خÓل Œمع
شضعبي عقده م بدأر ألشضباب بأاو’د يعيشس أن

أŸشضاركة ألقوية ‘ تشضريعيات  4ماي أŸقبل
““تقضضي على أأ’طماع أÿارجية وتعطي صضورة
مشضرفة للجزأئر للعا.““⁄
وم -ن ج -ه -ت -ه ،أوضض -ح ع-ب-د أل-ل-ه ج-اب أل-ل-ه
رئ -يسس ج -ب -ه -ة أل -ع -دأل -ة وأل -ت-ن-م-ي-ة (عضض-و ‘
أ’–اد) أن برنامج أ’–اد سضÒكز على ألعمل
على أحÎأم مبدأ ألعدل وأŸسضاوأة وألدفع
Ãشض -اري -ع أل -ت-ن-م-ي-ة وإأصضÓ-ح سض-ي-اسض-ة أأ’ج-ور
وألضضرأئب وألرسضوم أ÷بائية.
وشضدد جاب ألله على ضضرورة تقوية روأبط

أأ’مة ووجوب تطبيق مبدأ ألتعاون وأ’نسضجام
مع ألذأت وألتنافسس على خدمة أ÷زأئر من
خÓل أحÎأم ﬂتلف ألقوأن.Ú
كما كشضف عن تبني أ’–اد لفكرة تفجÒ
ألطاقات ألشضبانية ◊ملها على أŸشضاركة ‘
تنمية ألبÓد ‘ أŸيادين ألصضناعية وألفÓحية
وأÿدم-ات-ي-ة ل-ل-ت-ح-رر م-ن أ’ع-ت-م-اد ع-لى ريع
أÙروقات بهدف –قيق وفرة أإ’نتاج ورفع
ألدخل ألقومي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إلدولة –تاج لإلسشتئناسس Ãن يخدمه
إ من إلسشياسشيÃ ’ Úن يخدعها
إاخ- -ت- -ار ،أاول أامسسﬁ ،م- -د ب -ن ح -م -و
رئيسس حزب الكرامة ،العمل ا÷واري،
ح- -يث دع- -ا م -ن ب -ل -دي -ة سض -ي -دي ◊سض -ن
بسضيدي بلعباسس إا ¤اŸشضاركة القوية ‘
’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ال -تشض -ري -ع -ي -ة ال -ق -ادم -ة
ا إ
’رتقاء باÿطابات السضياسضية وجعل
وا إ
’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ﬁط- -ة ل- -ط- -ي صض- -ف -ح -ة
ا إ
اŸاضضي.
قال بن حمو بأان أ÷زأئر ﬁتاجة أآ’ن
Óنتخابات لطي صضفحة أŸاضضي وفتح عهد
ل إ
ج -دي -د ي -رت -ك -ز ع -ل-ى أل-ن-زأه-ة وأŸصض-دأق-ي-ة
وأضض- -اف أن ذلك ’ ي- -ت- -ح- -ق -ق إأ’ م -ن خ Ó-ل
أŸشض-ارك-ة أل-ق-وي-ة ‘ أإ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشضريعية
وأÿطابات ألسضياسضية ألرأقية ،مشضÒأ إأ ¤أن
Óسض-ت-ئ-ن-اسس Ãن
أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة –ت -اج ل -إ
يخدمها من ألسضياسضيÃ ’ Úن يخدعها .فهي
–تاج لŸÈاني Úنزهاء ‡ن يضضعون خدمة
ألشضعب ضضمن أولوياتهم على حد قوله ،مؤوكدأ
أن حزبه يرغب ‘ بناء دÁقرأطية موجهة،
دأعيا ‘ ألوقت ذأته أŸوأطن إأ ¤ألتعب Òعن

ن -فسض -ه وإأسض -م -اع صض -وت -ه ي -وم أإ’قÎأع لصض -ن -ع
أل -ت -غ -ي Òب -اع -ت -ب -ار أن أ÷زأئ -ري ’ ي -ب-اع و’
يشضÎى فهو حر ‘ إأتخاذ قرأرأته وإأختيار
أأ’نسضب وفق قناعاته.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

’غواط:
غويني ‘ Œمع شضعبي با أ

‘‘نريد للجزإئر أإن تسشتمر ‘ إلبناء إلدÁقرإطي إلسشليم‘‘
’صضÓ- -ح
صض - -رح رئ - -يسس ح - -رك - -ة ا إ
ال- -وط -ن -ي ف -ي  ‹Ó-غ -وي -ن -ي ،أاول أامسس،
’غواط ،أان حزبه ““يريد للجزائر أان
با أ
تسضتمر ‘ البناء الدÁقراطي السضليم““.
وأوضضح غويني خÓل Œمع شضعبي نشضطه
باŸركز ألثقا‘ ألبلدي باأ’غوأط أن حزبه
يسض - -ع - -ى إأ ¤أسض- -ت- -م- -رأر أل- -بÓ- -د ‘ أل- -ب- -ن- -اء
أل -دÁق -رأط -ي ألسض -ل -ي -م وم -ن ذلك ““أل -ت-مسضك
ب -اŸصض -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة وأŸضض -ي ف-ي-ه-ا ح-ت-ى
تسض -ت -ك -م -ل أه-دأف-ه-ا““ ك-إا‚از““ضض-خ-م ل-لشض-عب
أ÷زأئري““.
وأضض - -اف ق- -ائ““ Ó- -إأن ح- -رك- -ت- -ن- -ا ج- -اه- -زة
ومسض-ت-ع-دة ل-ل-ت-ع-اون م-ع ك-ل م-ك-ون-ات أل-ط-بقة
ألسض -ي -اسض -ي -ة““ وت -ه -دف إأ ¤ت -ع -زي -ز أŸك-اسضب
أل- -كÈى وأ◊ف -اظ ع -ل -ى أŸن -ج -زأت وم -ن -ه -ا
أŸصضا◊ة ألوطنية““ ألتي تعد Œربة و‰وذجا
لباقي ألدول  -على حد تعبÒه.
وبخصضوصس ألتشضريعيات أŸقبلة أعتÈها
غ -وي -ن -ي ﬁط -ة ل -ت -ق -وي -ة م -ؤوسضسض-ات أل-دول-ة
وأÛت -م -ع وف -رصض -ة ل -ت -ج -دي-د أل-دم-اء ف-ي-ه-ا
ول - -ت - -ق - -د ËألÈأم - -ج وم - -ن - -اقشض - -ة أأ’ف- -ك- -ار
وأŸقÎحات.
وأشضار رئيسس حركة أ’إصضÓح ألوطني إأ¤
أن ‚اح هذأ أŸوعد أ’نتخابي ’ يتحقق
دون مشضاركة أŸوأطن فهو ““جوهر ألعملية

أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة وأدأة ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا““ ،مÈزأ ضض-رورة
م- - -وأج- - -ه- - -ة ك- - -اف- - -ة أأ’ط- - -رأف لـ ““ه- - -اجسس
أŸقاطعة““.
و‘ ه- -ذأ ألصض- -دد دع- -ا ف- -ي ‹Ó- -غ- -وي -ن -ي
ألسض-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة إأ““ ¤أت-خ-اذ أŸزي-د من
أإ’ج- -رأءأت إ’‚اح أسض- -ت- -ح- -ق -اق -ات  4ماي
وإأشضرأك ﬂتلف ألفعاليات ‘ ذلك““.
ودأفع ‘ أأ’خ Òعن تشضكيلته ألسضياسضية
حاثا أ◊ضضور على ألتوجه وبقوة إأ ¤صضناديق
أ’قÎأع وأختيار مرشضحي حزبه.

أاسضبوع من ا◊ملة ا’نتخابية

إÿرجات إ÷وإرية إلطابع إŸميز
ت-ع-يشس رب-وع ب-ل-دي-ات ال-ب-ليدة
الـ 25نشض -اط -ا سض -ي -اسض -ي -ا –سض -ب-ا
ÿوضس انتخابات تشضريعيات ماي
ال- -ق- -ادم ،ظ- -ه- -ر ‘ ال- -ت- -ج- -م- -ع- -ات
واÿرج- - - - - - - - - - -ات ا÷واري- - - - - - - - - - -ة
ل -ل -مÎشض -ح Úل -ف -ائ-دة  20حزبا
Óحياء الشضعبية،
وق-ائ-م-ة ح-رة ل -أ
حاول ويحاول اÎŸشضحون إاقناع
اŸواطن ،لكسضب اŸزيد من أاصضوات
ال -ن -اخ-ب ‘ ،Úح Úظ-ه-ر اه-ت-م-ام
اŸواطن ‘ بحثه عن أاسضواق لبيع
البطاطا بأاسضعار منخفضضة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

م - -ر أأ’سض- -ب- -وع أأ’ول م- -ن ع- -م- -ر أ◊م- -ل- -ة
أ’نتخابية بردأ وسضÓما ‘ ألبليدة ،حيث ⁄
تشض -ه-د Œم-ع-ات لشض-خصض-ي-ات ح-زب-ي-ة ن-اف-ذة،
ي -ق -وده -ا رؤوسض -اء أأ’ح -زأب ،م -ا ع -دأ ت -ع -ل-ي-ق
ملصضقات أÎŸشضح Úبا÷دأريات أıصضصضة
لذلك ،وأجتهاد شضبه مكثف من ‡ثلي ألقوأئم
ألتي ” أعتمادها وقبولها من قبل أإ’دأرة‘ ،
ألتقرب من أŸوأطن Úبأاحيائهم وﬁاو’تهم
إأق -ن -اع -ه -م م -ن ج -ه -ة ،وأل-ت-ع-ري-ف بÈأ›ه-م
وﬂط -ط -ات -ه-م ‘ ح-ال ف-ازوأ Ãق-ع-د ن-ي-اب-ي
باÛلسس ألشضعبي ألوطني ‘ عهدته أŸقبلة.
وت -ع -رف م -ن -دوب -ي -ات أأ’ح-زأب وأأ’ح-رأر،
وقاعات ألسضينما وأخرى للحفÓت وألسضاحات
ألعامة زيارأت مفاجئة لبعضس أÎŸشضح‘ ،Ú
نية منهم أ’حتكاك باŸوأطن Úأك ،Ìحيث
ظهر نشضاطهم مركزأ ‘ إأبدأء ألرغبة لرفع
أنشض- - -غ- - -ا’ت ومشض- - -اك- - -ل أŸوأط- - -ن Úع - -ل - -ى

أŸسضؤوول ،Úوألتعهد بإايجاد سضبل للقضضاء على
أزم -ة ألسض-ك-ن ب-ال-و’ي-ة ،وألسض-ع-ي ل-رف-ع حصض-ة
ألبليدة ‘ حظÒة ألسضكن ،لتمك Úأصضحاب
ألطلبات من –قيق حلم ألفوز Ãسضكن كر،Ë
Ãا ‘ ذلك أ◊ديث ع -ن ظ -اه -رة أل -ب -ط -ال -ة،
وإأي- - -ج- - -اد ق- - -ن- - -وأت ت- - -رب- - -ط ب ÚأŸوأط- - -ن
وأŸسض -ؤوول ÚأÙل -ي Úإ’يصض -ال أه -ت -م -ام -ات
ألناسس ،كل هذأ سضيكون حسضبهم ‘ حال ألفوز
Ãقعد نيابي.
ل- - -ك - -ن أل Ó- -فت وأÓŸح - -ظ أن أŸوأط - -ن
بالبليدة أظهر أهتماما مغايرأ وﬂالفا وبعيدأ
ع - -ن أ’ن - -دف- -اع ورأء أÎŸشض- -ح ،Úأن- -حصض- -ر
ب -اÿصض -وصس ‘ أل-ب-حث ع-ن أسض-وأق وم-ت-اج-ر
تسض -وق أل -ب -ط-اط-ا ب-أاسض-ع-ار م-ن-خ-فضض-ة ،بسض-بب
أ’رت -ف -اع أ÷ن -و’ Êأسض-ع-اره-ا م-ن-ذ أسض-ب-وعÚ
وألتي وصضلت إأ ¤سضقف  90و  100دينار ،أ’ن
أأ’م- -ور حسضب أل- -ع- -ي -ن -ة أÙددة ،كشض -فت أن
أŸوأط-ن ي-ري-د ح-ل-و’ ل-ت-ط-ل-ع-ات-ه أآ’ن-ي-ة ،و‘
مقدمتها أŸضضاربة وأ’حتكار ،وبعدها لديه
كامل ألوقت ألكا‘ للنظر ‘ أمور ألسضياسضة
وأأ’حزأب.
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السصبت  15أافريل  2017م
الموافق لـ  1٨رجب  143٨هـ

مصسالح مكافحة الغشص تضسرب اıالف Úبقوة

اسسÎجاع سسلع غ Òدون فوترة بقيمة  52،279مليون دج
حجز منتوجات Ãبلغ  943،22مليون دج
لسسعار ،عن أارقام هامة ،تتمثل ‘
أاسسفرت عمليات الرقابة التي قامت بها مصسالح وزارة التجارة اŸكلفة Ãكافحة الغشص وارتفاع ا أ
اسسÎجاع مبلغ إاجما‹ من سسلع غ Òمفوترة بقيمة  52،279مليون دج ،وحجز منتوجات Ãبلغ  943،22مليون دج ،فيما تقرر غلق ﬁ 103ل

حياة  /ك
نشص -اط -ات م -ك -ث -ف -ة ق -امت ب -ه -ا مصص -ال -ح وزارة
ال -ت -ج -ارة م -ن-ذ م-ط-ل-ع الشص-ه-ر ا÷اري ،م-ك-نت م-ن
تسص -ج-ي-ل ﬂ 2250ال -ف-ة ،و–ري-رﬁ 21٨1ضصر،
تطبيقا لتعليمات عبد اÛيد تبون وزير التجارة
بالنيابة ،وقد سصمحت التدخÓت بالكشصف عن ربح
غ Òشصرعي بقيمة  921،244دج ،حسصب ما جاء ‘
البيان الوزاري ،الذي تسصلمت «الشصعب» نسصخة منه.
و‘ إاط -ار م-راق-ب-ة م-ط-اب-ق-ة السص-ل-ع واÿدم-ات
وقمع الغشص ،سصمحت تدخÓت أاعوان الرقابة على
مسص -ت -وى م -راح -ل ال-ت-وزي-ع ،ب-ت-ح-ري-ر ﬁ 950ضصر
م -ت -اب -ع -ة قضص -ائ -ي-ة م-ع ال-غ-ل-ق اإلداري ل ﬁ 47ل
Œاري ،ب -اإلضص -اف -ة إا ¤ح -ج-ز سص-ل-ع غ Òم-ط-اب-ق-ة
أاوغ Òصصا◊ة لÓسصتهÓك قدرت كميتها بـ 64،12
طن ،بقيمة  6٨،3مليون دج.
وت-ت-م-ث-ل ط-ب-ي-ع-ة اıال-ف-ات اŸسص-ج-لة ‘ عدم
اإلعÓم باألسصعار والتعريفات ،عدم الفوترة ،وضصع
أاسصعار غ Òشصرعية‡ ،ارسصة نشصاط Œاري دون
القيد ‘ السصجل التجاري ( ﬂ 43الفة ) ،معارضصة
Óعوان القيام Ãهامهم (
الرقابة وعدم السصماح ل أ
ﬂ 3٨الفة ) ..وعدم التعديل ‘ السصجل التجاري (
ﬂ 2الفة ).
كما ضصربت مصصالح الرقابة على يد اıالفÚ
لشص -روط ت -ن -ظ-ي-م السص-وق وق-واع-د ال-ن-ظ-اف-ة ،ح-يث
سص-ج-لت ﬂ 411ال -ف -ة ف -ي-م-ا ي-خصص ه-ذه األخÒة
بنسصبة  9٨،40باŸائة ،وعدم اŸطابقة للخصصائصص
ال-ت-ن-ظيمية ﬂ 120ال -ف -ة ب-نسص-ب-ة  9٨،11باŸائة،
وتسصجيل ﬂ 90الفة متعلق بالوسصم ،باإلضصافة إا¤
ﬂال -ف -ات أاخ -رى ت -ت -ع -ل -ق ب -ع -دم احÎام سص -لسص -ل-ة

التÈيد.
Œاوزات التجار  ..أاثرت على القدرة الشصرائية
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا ن -ددت ج -م -ع-ي-ة األم-ان ◊م-اي-ة
اŸسص- -ت- -ه- -لك – ا÷زائ -ر – ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا تسص -ل -مت
«الشصعب» نسصخة منه ،باŸضصاربة التي يقوم بها
بعضص التجار «غ Òالنزهاء» ،والتي تزيد من حدة
التضصخم الناجم عن الوضصعية القتصصادية التي “ر
بها البÓد.
وجاء فيه تشصديد على ضصرورة تكثيف ›ال
الرقابة ،التي يجب أان تكون مسصتمرة وبدون هوادة،

Ÿواجهة انحرافات بعضص التجار التي تؤودي إا¤
فقدان الثقة من طرف اŸسصتهلك ،Úوتؤوثر على
القدرة الشصرائية لهم.
ودعت ا÷معية ‘ هذا الصصدد إا ¤بذل اŸزيد
من ا÷هود ألخلقة اŸمارسصات التجارية ووضصع
ب -رام -ج –سص -يسص -ي -ة ل -ف -ائ -دة ال -ت -ج -ار ،ك -م -ا دعت
اŸسصتهلك ÚلÓنخراط أاك ‘ Ìالدفاع عن حقوقهم
وقدرتهم الشصرائية ،من خÓل التنديد باŸمارسصات
غ Òالنزيهة وتبني مواقف صصارمة Œاه التجاوزات
اŸسصجلة.

 600خبŸ Òراجعة وإاثراء ديباجة التكوين اŸهني ‘ ا÷زائر

أام Úبلعمري
اليوم تطفو مسصأالة التكوين اŸهني إا ¤السصطح
›ددا لتجدد معها النقاشصات حول هذا القطاع
وهذا بالتزامن مع التوجه نحو تنويع القتصصاد
ال -وط -ن-ي واÿروج م-ن ح-ل-ق-ة ال-ري-ع اŸف-رغ-ة عÈ
إاع -ادة ب-عث وت-أاه-ي-ل الصص-ن-اع-ة ‘ بÓ-دن-ا وج-ع-ل-ه-ا
قادرة على السصتجابة Ÿتطلبات السصوق الوطنية

وضصمان التنافسصية وا◊ضصور ‘ األسصواق اÿارجية
وهذا يتطلب بطبيعة ا◊ال تكوينا متخصصصصا ذا
جودة يطلق قاطرتي الصصناعة والزراعة على أاسصسص
متينة.
ضص-م-ن ال-ن-ق-اشص-ات اŸث-ارة ح-ول ق-ط-اع ال-تكوين
اŸهني ببÓدنا ،نظم اŸركز الوطني للدراسصات
السصÎاتيجية الشصاملة اÿميسص مائدة مسصتديرة
ب -ع -ن -وان « ال -ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ‘ ا÷زائ-ر :ره-ان-ات
ومسص-اه-م-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة والقتصصادية
ل-بÓ-دن-ا « نشص-ط-ت-ه-ا السص-ي-دة ع-ق-ي-ل-ة شصرقو ،مديرة
التكوين اŸتواصصل والعÓقات ما ب Úالقطاعات
بحضصور ‡ثل عن الوزارة األو ¤ومسصؤوو‹ التكوين
‘ ﬂتلف الوزارات واŸؤوسصسصات العمومية.
ضصيفة اŸعهد اسصتهلت مداخلتها با◊ديث عن
اإلسصÎات -ي-ج-ي-ة ا÷دي-دة ال-ت-ي سص-ي-ع-ت-م-ده-ا ق-ط-اع
التكوين والتعليم اŸهني ‘ Úا÷زائر التي تقوم
بشصكل أاسصاسصي على السصتجابة Ÿتطلبات السصوق
الوطنية ‘ ›ال التكوين وليسص التكوين لذاته و‘

هذا الصصدد صصرحت شصرقو أانه سصيتم إاعادة النظر
‘ دي -ب -اج-ة ال-ت-ك-وي-ن وأاضص-افت أان ه-ذه اŸراج-ع-ة
أاوكلت إا 600 ¤خب Òومتخصصصص Ÿراجعة هذه
الديباجة وتطويرها وهذا من أاجل الوصصول إا¤
ت -ك -وي -ن م -ت -ك -ي -ف ي -خ -ف -ف ال -عبء ع -ل-ى اÿزي-ن-ة
العمومية.
ضصيفة اŸعهد الوطني للدراسصات اإلسصÎاتيجية
الشصاملة و‘ ردها على سصؤوال الشصعب عن التكوين
‘ اÿارج ل -ت Ó-م-ي-ذ م-ع-اه-د ال-ت-ك-وي-ن ‘ ا÷زائ-ر
قالت إان النظام اŸعمول به ‘ التكوين اŸهني ل
يقوم على نظام اŸنح التكوين ‘ اÿارج كما هو
معمول به ‘ ا÷امعات قبل أان تسصتدرك بالقول إان
ذلك ل Áنع وجود بعثات للتكوين ‘ اÿارج ‘
إاطار اتفاقيات تعاون مع ﬂتلف مراكز التكوين
كاألŸانية والكندية وغÒهما و‘ ردها عن التكوين
‘ اÛال الزراعي قالت السصيدة شصرقو إان عدد
اÎŸبصص ‘ Úهذا القطاع انتقل من  3772سصنة
 2003إا 20 ¤أالف مÎبصص سصنة .2015

مدير العÓمة الصسينية «مايزو» لـ «الشسعب»:

إاطÓق الهاتف الذكي Ãعاي Òا÷يل الرابع با÷زائر
كشس -ف م -دي -ر وم-وزع عÓ-م-ة «م-اي-زو « ‘
ا÷زائ - -ر ع- -ن رغ- -ب- -ة اŸؤوسسسس- -ة ‘ تصس- -ن- -ي- -ع
منتجاتها ‘ ا÷زائر نظرا لسسياسسة ا◊كومة
لجنبي
التي تسسعى إا ¤تشسجيع السستثمار ا أ
‘ ا÷زائ - -ر ب - -غ - -ي - -ة ت - -ق - -ل - -يصص السس - -تÒاد
والنهوضص بالقتصساد الوطني.

صسونيا طبة
أاشص -ار إاسص-م-اع-ي-ل خÓ-ل ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة ن-ظ-مت
بالعاصصمة إا ¤أاهمية السصوق ا÷زائرية اŸشصجعة
وهو ما جعل الشصركة تكثف نشصاطها وتطمح إا¤

تعزيز مكانتها ‘ السصوق ا÷زائرية بعد أان عرفت
م -ودي Ó-ت -ه -ا ال -ت -ي ت -وزع ع -ل -ى مسص-ت-وى  40ولية
جزائرية اسصتحسصانا كبÒا من قبل الزبائن.
وأاوضصح اŸدير العام وموزع عÓمة «مايزو» ‘
ا÷زائ -ر أان الشص-رك-ة الصص-ي-ن-ي-ة ت-واصص-ل اك-تسص-اح-ه-ا
للسصوق ا÷زائرية ،حيث تتوفر على  300نقطة بيع
على اŸسصتوى الوطني معلنا حصصريا عن إاطÓق
ه -ات -ف -ه -ا ال-ذك-ي Ãع-اي Òا÷ي-ل ال-راب-ع ‘ M 5
ا÷زائر.
وحسصب ‡ث -ل -ي اŸؤوسصسص -ة ‘ ا÷زائ -ر ف -ب -ه-ذا
اإلط Ó-ق ا÷دي -د ت -ن -ت -ق-ل  Meizuإا ¤السص -رع-ة
ال-قصص-وى ف-ي-م-ا ي-خصص ت-ط-وي-ر ت-ع-ام-ل-ه-ا ‘ السصوق
ا÷زائ -ري -ة ل سص -ي -م -ا وأان م -ن -ت -وج -ه-ا األخ Òي-ع-د

اŸوديل األول اŸتوافق مع جميع نطاقات الÎدد
Ÿعيار ا÷يل الرابع و» ال تي أاو» ويتماشصى مع
اح- -ت- -ي -اج -ات ك -اف -ة ف -ئ -ات اÛت -م -ع ا÷زائ -ري.
من جهته دعا مسصؤوول التوزيع ‘ منطقة وسصط
ا÷زائر ›اهد خليل اŸواطن Úإا ¤عدم تفويت
فرصصة اإلقبال على Óﬁت بيع منتوجات «مايزو»
واإلطÓع على جديدها الذي سصيطرح ‘ األسصواق
ا÷زائرية بعد شصهر وبسصعر ل يتعدى  25900دج،
موضصحا أانه مزود ببطارية تدوم طوي Óتصصل طاقة
اسصتيعابها  3070مليون أامب ‘ Òالسصاعة ،باإلضصافة
إا ¤شص -اشص -ة ال -ع -رضص اÙم -ي -ة ب -زج -اج’  2.5دي
وب -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ة ج-دي-دة –م-ي  %70م- -ن مسص- -اح -ة
الهاتف ‘ حال تعرضصه لصصدمات ﬁتملة.

مركز جهوي باŸسسيلة Ÿكافحة داء اللشسمانيا ا÷لدي

لسساتذة اıتصسون خÓل اليوم
اتفق ا أ
ال -دراسس -ي ال -ت -حسس -يسس -ي اŸن -ظ-م ب-اŸسس-ي-ل-ة
لسسبوع بالقطب ا÷امعي بجامعة
نهاية ا أ
ﬁمد بوضسياف حول داء اللشسمانيا وأاثره
ع-ل-ى اÛت-م-ع ،ع-ل-ى ضس-رورة إانشس-اء م-رك-ز
جهوي Ÿكافحة الداء.

اŸسسيلة :عامر ناجح
من جملة التوصصيات التي رفعها اŸشصاركون
خÓل اŸلقى هي تكثيف ا◊مÓت التحسصيسصية
والتوعية للتقليل من الداء الذي عرف انتشصارا

لخÒة وبشص-ك-ل م-ف-رط
ره -ي-ب-ا خÓ-ل السص-ن-وات ا أ
بكل من باتنة وبسصكرة ومسصيلة ،وكذا إانشصاء مركز
ج-ه-وي Ÿك-اف-ح-ة داء ال-لشص-م-ان-ي-ا ا÷ل-دي-ة يكون
مقره بالولية.
من جانبه وا‹ الولية حاج مقداد أالح على
لسص -اسص -ي ‘
ضص- -رورة ل- -عب اŸن -ت -خ -ب Úال -دور ا أ
مكافحة الداء الذي عرف حسصبه انتشصارا كبÒا
من خÓل بر›ة أايام –سصيسصية وتوعوية ،داعيا
إا ¤وضصع برنامج خاصص يتعلق Ãحاربة الداء
وك -ذا م -ن -ع ت -رب -ي -ة ا◊ي -وان -ات داخ -ل اÙي -ط
العمرا Êوالقضصاء على القوارضص وا◊شصرات
ا◊املة لفÒوسص Ÿنع انتشصاره وخاصصة ا÷رذان
م -ن -ه -ا ال -ت -ي ت -ع-ت Èال-ن-اق-ل ال-رئ-يسص-ي ل-ل-فÒوسص
لماكن القذرة التي تعتÈ
انطÓقا من ا◊قول وا أ

النقطة السصوداء لنتشصار الداء.
ودع -ا ح -اج م -ق -دار اŸسص -ئ -ول Úإا ¤ت -ك -ث-ي-ف
ا◊مÓ-ت ال-ت-حسص-يسص-ي-ة ع ÈاŸدارسص وت-ك-ث-ي-ف
النشصاطات ب Úمعهد باسصتور وا÷امعات قصصد
خلق نشصاطات ودراسصات من شصانها القليل من
لصصابة بداء اللشصمانيا ا÷لدية.
ا إ
و‘ ح Úأاشصار الدكتور حراث اŸدير العام
Ÿعهد باسصتور إا ¤اÿطورة التي يسصببها الداء
لنسصان وبصصفة مباشصرة ،معتÈا أان
على صصحة ا إ
لصصابات ،داعيا
لو ‘ ¤عدد ا إ
ا÷زائر هي من ا أ
‘ خ Ó-صص -ة ح -دي -ث -ه إا ¤إاع -ط -اء أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة
لنشصطة
للموضصوع من خÓل بر›ة العديد من ا أ
التوعية والتحسصيسصية بخطورة اŸرضص والسصبل
لصصابة به.
الكفيلة بالتقليل من ا إ
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فيما نصسح خÈاء بتناول فيتام« Úد» الÈفسسور عشسايبو:

«ايديوسس» دواء جديد لعÓج نقصس الكالسسيوم
متوفر ‘ السسوق الوطني

كشس-ف ال-ط-ب-يب ك-ر Ëعشس-اي-بو مدير
« Èﬂإاينوتك» مكلف بشسمال إافريقيا،
عن الشسروع ‘ إانتاج دواء جديد يسسمى
«إاي- -دي- -وسص» يسس -ت -خ -دم ‘ ع Ó-ج ن -قصص
ال - -ك - -السس - -ي- -وم ب- -ف- -ي- -ت- -ام« Úد» اŸوج- -ه
ل -ل -م -رضس -ى اŸصس -اب Úب-هشس-اشس-ة ال-ع-ظ-ام،
واŸن- -درج ‘ إاط- -ار الشس- -راك -ة ب ÚاÈı
ا÷زائ- - - - - -ر ل–Ó- - - - - -اد الصس - - - - -ي - - - - -دلÊ
ال - -قسس - -ن - -ط - -ي - -ن - -ي وا Èıال - -ف - -رنسس - -ي
«اي- -ن- -وتك» ،م- -ن أاج- -ل –سس Úن- -وع -ي -ة
أادوي-ت-ه-ا اŸن-ت-ج-ة ﬁل-ي-ا وال-ت-ق-ليصص من
فاتورة السستÒاد.

سسهام بوعموشسة

ليصسبح أاك Ìمرونة وتكيفا مع متطلبات السسوق الوطنية

يعت Èالتكوين اŸهني من القطاعات التي
راه-نت ع-ل-ي-ه-ا ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة وج-ع-لتها
لو¤
ضس- -م- -ن أاول- -وي- -ات- -ه- -ا م- -ن- -ذ السس -ن -وات ا أ
Óه - -م- -ي- -ة
ل Ó- -سس - -ت - -ق Ó- -ل وه - -ذا ن - -ظ - -را ل  - -أ
السسÎاتيجية لهذا القطاع التي ازدادت مع
اعتماد خيار الصسناعات اŸصسنعة وما تطلب
ذلك من يد عاملة وطنية مؤوهلة –مل على
عاتقها تشسغيل عجلة الصسناعة ‘ بÓدنا.

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

العدد
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أاوضصح الدكتور عشصايبو على هامشص اللقاء
ال - -ع - -ل - -م- -ي ال- -ذي ن- -ظ- -م أاول أامسص ،ب- -قصص- -ر
اŸؤو“رات ب- -ن- -ادي الصص -ن -وب -ر،
ح - - -ول م- - -وضص- - -وع «هشص- - -اشص- - -ة
ال- -ع- -ظ -ام» ،أان ه -ذا ال -ن -وع م -ن
اŸرضص يعتمد ‘ عÓجه على
اŸك-مÓ-ت م-ن ال-ك-السص-ي-وم م-ن
ف - -ي - -ت - -ام« Úد» ،ك - -م - -ا ي- -ن- -ت- -ج
الشص-ري-ك-ان ب-قسص-ن-ط-ي-نة منتوجا
آاخ - -ر غ Òم- -ت- -وف- -ر ‘ السص- -وق
الوطنية موجه لعÓج التهابات
أامراضص النسصاء.
وكشصف مدير ا ‘ Èıهذا الشصأان ،عن
سص -ع -ي ه -ذا األخ Òإلن -ت-اج م-ل-ي-ون ع-ل-ب-ة دواء
تدخل ‘ عÓج مرضص هشصاشصة العظام ،علما
أان اŸصصنع الذي أانشصأا ‘ إاطار شصراكة قام
بتسصويق دواء ينتج ﬁليا يدعى «بو÷يناكسص»
وذلك ‘ شصهر نوفم ÈاŸاضصي ،بعد حصصوله
على ترخيصص لتصصنيع اŸنتوج ‘ أافريل 2016
ب -فضص -ل ال -تسص -ه -ي Ó-ت ال -ت -ي ق-دم-ت-ه-ا ال-وزارة
الوصصية.
وأاشصار ‘ هذا الصصدد إا ¤أان  75باŸائة من
رق- -م أاع- -م -ال ا ‘ Èıا÷زائ -ر مصص -دره -ا

اإلنتاج الوطني حسصب اŸعاي Òاألوروبية ،مع
تبادل اÈÿات ب Úالشصريك اÙلي وفريق
ا.Èı
أاك Ìمن  50باŸائة من النسصاء لديهن نقصص
‘ الفيتام« Úد»
م -ن ج-ه-ت-ه-ا –دثت الÈوفسص-ور ف-ل-ة ه-ن-ي
Ãصص-ل-ح-ة ال-روم-ات-ي-زم ب-اŸسصتشصفى ا÷امعي
بباب الوادي ،عن التوصصيات الدولية األخÒة
‘ ›ال ال -ت -ك -ف -ل Ãرضص هشص -اشص -ة ال-ع-ظ-ام
وجوانبها التطبيقية ‘ ا÷زائر ،حيث أاعطت
مثال عن التوصصيات الفرنسصية التي تعمل بها
ا÷زائر وهي ﬁينة والتوصصيات األمريكية.
وحسصب توصصيات الدراسصات الدولية ،فإانه
ينبغي تناول مكمÓت الكالسصيوم من فيتامÚ
«د» للوقاية من كسصور هشصاشصة العظام ‘ سصن
اليأاسص ،مشصÒة إا ¤أان ميزة هذا اŸرضص هو
أان- - -ه صص - -امت وأان  20ب -اŸائ -ة م-ن اŸرضص-ى
يحتاجون إا“ ¤ريضص.
وت- -رى الÈوفسص- -ور ه- -ن- -ي،
ضص- - -رورة وج- - -ود م- - -ق- - -ارب- - -ة
تشص-خ-يصص-ي-ة ل-ل-م-رضص بالنسصبة
ل- - -ل- - -نسص - -اء ‘ سص - -ن ال - -ي - -أاسص
والرجال ابتداء من  50سصنة
وكذا تقييم ﬂاطر الكسصور،
وال-عÓ-ج ب-ال-ع-قاق ،Òوخلصصت
اÙاضصرة للقول بأان التكفل
Ãرضص هشص - -اشص - -ة ال - -ع- -ظ- -ام
تسص- -ت- -وجب م- -ع- -رف- -ة ج- -ي- -دة
ب- -ع -ن -اصص -ر اÿط -ر والÎك -ي -ز ع -ل -ى ال -وق -اي -ة
والتشصخيصص والعÓج.
وباŸقابل اسصتعرضصت الÈوفيسصور سصمÒة
ل -ه -ت -ي -هت Ãصص -ل-ح-ة ال-روم-ات-ي-زم ب-اŸؤوسصسص-ة
السصتشصفائية اıتصصة بالدويرة دراسصة حول
عوامل اÿطر ونقصص فيتام»Úد» والكالسصيوم
لدى النسصاء ‘ سصن اليأاسص فما فوق  45سصنة،
مشصÒة إا ¤أان مشص- -ك -ل ن -قصص ال -ف -ي -ت -ام»Úد»
ع- -اŸي ،ب -ح -يث أان أاك Ìم -ن م -ل -ي -ار شص -خصص
م -ع -ن -ي ،Úم -ؤوك -دة أان ال-ع-دي-د م-ن ال-دراسص-ات
أاظهرت أان أاك Ìمن  50باŸائة من النسصاء ‘
سصن اليأاسص لديهن نقصص ‘ الفيتام»Úد».

نسسعى إلنتاج
مليون علبة
دواء

مركز باتنة لزرع الكلى يتصسدر وطنيا

العÓمة الكاملة وفق اŸقاييسس األوروبية قريبا
أاكد اŸشساركون ‘ اŸلتقى الدو‹ السسنوي
لم -راضص وزرع ال -ك -ل -ى ب -ع -اصس -م-ة الوراسص
أ
ب -ات-ن-ة ،ب-ر›ة  80ع-م-ل-ي-ة زرع ل-ل-ك-ل-ى من
مانح حي سسنة  ،2017منها  20عملية أاجريت
لن وكللت بنجاح كب.Ò
إا ¤حد ا آ
كشص -ف رئ -يسص مصص -ل -ح -ة أام -راضص و زرع ال -ك-ل-ى
وتصصفية الدم بباتنة الدكتور أاحمد بوقرورة ،تصصدر
مركز باتنة لزرع الكلى للÎتيب الوطني لسصنتÚ
م-ت-ت-ال-ي Ïم-ن ح-يث ال-ع-م-ل-ي-ات ا÷راحية اŸنجزة
وبنجاح بفضصل طاقم طبي شصاب تلقى تكوينه منذ
مارسص  2014على يد عميد أاطباء زراعة الكلى
با÷زائر الÈوفسصور حسص Úشصاوشص رئيسص مصصلحة
ا÷راح -ة الصص -دري -ة وال -ق -لب والشص -راي Úب -اŸرك-ز
السص-تشص-ف-ائ-ي ا÷ام-ع-ي مصص-ط-ف-ى ب-اشص-ا با÷زائر
العاصصمة ،ليسصتقل بعدها مركز باتنة ‘ إاجراء هذه
العمليات منذ أاكتوبر .2016
وأاشصار اŸتحدث إا ¤اسصتحداث أاول فريق طبي
على اŸسصتوى الوطني بباتنة لتنسصيق مشصروع زرع
الكلى انطÓقا من مانح متوفى إا ¤مريضص وهو
ا◊ل -م ال -ذي ب -دأا ي-ت-ح-ق-ق ع-ل-ى أارضص ال-واق-ع ب-ع-د
›هودات جبارة بذلها األطباء بدعم مباشصر من
وزارة الصص -ح-ة واإلسص-ك-ان وإاصصÓ-ح اŸسص-تشص-ف-ي-ات،
حيث تلقت مصصلحة زراعة الكلى Ãسصتشصفى باتنة
ا÷امعي للضصوء األخضصر للشصروع ‘ عملية زرع
ال -ك-ل-ى ان-طÓ-ق-ا م-ن م-ان-ح م-ت-وف-ى ،ب-ع-د م-واف-ق-ة

ال -ف-ري-ق ال-ط-ب-ي ال-ف-رنسص-ي اıتصص ‘ م-ث-ل ه-ذه
ا÷راحة والقادم من الوكالة البيوطبية الفرنسصية
بالتنسصيق مع ﬂتصص Úمن الوكالة الوطنية لزرع
األعضصاء والذي قام بعدة زيارات ميدانية وعلى
فÎات ﬂت -ل-ف-ة Ÿصص-ل-ح-ة السص-ت-ع-ج-الت ال-ط-ب-ي-ة
باŸركز السصتشصفائي ا÷امعي بباتنة ،أاين وقف
ع-ل-ى م-دى ال-ت-حضصÒات ال-ت-ي وف-ره-ا اŸسص-تشص-ف-ى
وعاين ﬂتلف التجهيزات اŸوجودة واإلمكانيات
اŸادية والبشصرية اŸسصخرة لذلك ليعطي بعدها
م-واف-ق-ت-ه ال-ن-ه-ائ-ي-ة والصص-ري-ح-ة م-رف-وقة بالعÓمة
الكاملة وباŸقاييسص األوروبية Ÿركز باتنة ،األمر
الذي من شصأانه يضصيف اŸتحدث الشصروع مباشصرة
‘ عمليات زرع الكلى من مانح متوفى.
وا÷دي -ر ب-ال-ذك-ر ه-ن-ا يضص-ي-ف ال-دك-ت-ور شص-ي-ن-ار
عثمان ﬂتصص ‘ جراحة الكلى بباتنة أان نسصبة
‚اح العمليات ا÷راحية ‘ زراعة الكلى بباتنة
واŸقدرة إا ¤حد اآلن بـ  150عملية زرع ناجحة
تعود أاول عملية لتصصفية الكلى بالولية إا ¤سصنة
 19٨4بقسصم اإلنعاشص الطبي باŸركز السصتشصفائي
ا÷ام -ع -ي ل -ي -ت-م ‘ سص-ن-ة  1994اسص-ت-حداث وحدة
منفصصلة بذات اŸؤوسصسصة وبعدها ” إانشصاء قسصم
أامراضص الكلى والتصصفية ‘ سصنة  1999والذي تطور
ووصصل إا ¤ما هو عليه اليوم من ريادة وطنية.

باتنةŸ :وشسي حمزة

بعد –ويل خطوط نقل وليات ا÷هة الغربية إاﬁ ¤طات أاخرى

عمال اÙطة الÈية «سسوقرال» ببلعباسس يحتجون
إاحتج ،صصبيحة اÿميسص ،عمال اÙطة الÈية
« سص -وق -رال « أام -ام م -ق -ر ولي -ة سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص،
م- -ط -ال -ب Úب -إال -غ -اء ق -رار –وي -ل اÿط -وط الÈي -ة
اŸتعلقة بوليات ا÷هة الغربية كمعسصكر ،سصعيدة،
ت - -ل- -مسص- -ان ،ع“ Úوشص- -نت ووه- -ران إاﬁ ¤ط- -ة «
الغاŸي « بحي الروشصي وﬁطة السصاقية ا◊مراء.
وحسصب العمال اÙتج Úفإان قرار التحويل
أاح -دث شص -ل  Ó-ت -ام-ا ب-اÙط-ة ال-ت-ي أاضص-حت شص-ب-ه
فارغة بإاسصتثناء اÿطوط البعيدة كسصوق أاهراسص،
عنابة ،قسصنطينة ،بشصار ،حاسصي مسصعودÔ“ ،اسصت،
خنشصلة ،سصكيكدة ،جيجل وا÷زائر العاصصمة والتي
غالبا ما يكون نشصاط النقل فيها ضصعيفا Ãعدل مرة
أاو مرت ÚخÓل يوم Úأاو ثÓثة أايام األمر الذي
تسص -بب حسص -ب -ه -م ‘ ت-راج-ع م-داخ-ي-ل اÙط-ة م-ا

سصيدخلها ‘ حالة إافÓسص ناهيك عن غلق أاصصحاب
اÓÙت ال- -ت- -ج- -اري- -ة ÓÙت -ه -م بسص -بب ت -راج -ع
نشصاطهم.
وأاضص- -اف اÙت- -ج -ون أان اÙط -ة ك -انت تضص -م
حوا‹  121حافلة تعمل بخطوط ا÷هة الغربية
منها  70حافلة بخط ولية معسصكر 71 ،حافلة
بخط ولية سصعيدة و 65حافلة بخط ولية وهران،
قبل –ويل هذه اÿطوط وإاحداث خلل كب‘ Ò
ال-ع-ائ-دات اŸال-ي-ة ل-ل-م-وؤسصسص-ة ال-ت-ي ق-د ت-ع-ج-ز عن
تسصديد أاجور عمالها ‘ حال إاسصتمرار الوضصع على
حاله ،ومن جهته قام األم Úالعام للولية باسصتقبال
‡ثلي اÙتج Úأاين وعد بإايجاد حلول سصريعة
للمشصكل.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لراضشي اÙتلة
ل· اŸتحدة بإارسشال مراقب Úاإ ¤ا أ
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كانوا بصشدد الهجرة غ Òالششرعية نحو أاوروبا

إانقاذ  23ششخصشا من الغرق قبالة السشواحل الليبية

اأنقذ خفر السشواحل الليبية ،اأمسس ٢3 ،ششخصشا من الغرق وسشط
مياه البحر الأبيضس اŸتوسشط عقب –طم مركبهم ‘ ،مايزال مصشÒ
اأك Ìمن تسشع Úششخصشا ›هول.

اأف-اد اŸت-ح-دث ب-اسس-م خ-ف-ر السس-واح-ل ال-ل-ي-بي
اأيوب قاسسم ‘ ،تصسريح للصسحافة ،باأن عناصسر
اÿفر البحري اأنقذوا  23مهاجرا غ Òشسرعي
من اŸوت ،عقب غرق قارب كان يقل اأك Ìمن
 120مهاجر قبالة السسواحل الليبية.
واأشسار اإ ¤اأن مصس Òاأك Ìمن تسسع Úشسخصسا،
بينهم  15امراأة وطف‡ Óن كانوا على مÏ
الرحلة التي انطلقت ،اÿميسض ،من قرقاشض،
غ -رب ال -ع -اصس-م-ة ط-راب-لسض ،م-اي-زال ›ه-ول.
واأوضس -ح اأن ال -ق -ارب اŸط -اط-ي الصس-غ Òال-ذي
ك -ان ي -ق -ل اŸه -اج -ري-ن غ Òالشس-رع-ي“ ،Úزق
ن -ت-ي-ج-ة ح-م-ول-ت-ه ال-ك-بÒة ‡ا اأدى اإ ¤غ-رق-ه.
يشس -ار اإ ¤اأن السس -واح -ل ال -ل-ي-ب-ي-ة ت-ع-د ال-ب-واب-ة
الرئيسسة للمهاجرين غ Òالشسرعي ÚالسساعÚ
للوصسول اإ ¤اأوروبا بحرا ،حيث قدرت منظمة
الهجرة الدولية عدد الأشسخاصض الذين سسلكوا
هذه الطريق خÓل الأعوام الثÓثة اŸاضسية،
باأك Ìمن  150األف شسخصض.

اسشتئناف منح التاأششÒات
اأعلن مصسدر دبلوماسسي تركي ،اأمسض الأول،
اأن ت -رك -ي -ا سس -تسس -ت-اأن-ف ،اع-ت-ب-ارا م-ن الأث-نÚ

اŸقبل ،منح الليبي Úالراغب ‘ Úالسسفر اإليها
تاأشسÒات دخول وذلك بعد اأك Ìمن شسهرين
من اإعادة فتح سسفارتها ‘ طرابلسض.
و ق -ا ل ا  Ÿص س -د ر  ،اإ ن -ه « س س -ي -ت -م ا س س -ت -ئ -ن -ا ف م -ن -ح
ا ل ت اأ ش س  Òة ا ل  Îك ي ة ل ل ي ب ي  Úع  Èس س ف ا ر ة ت ر ك ي ا
‘ ط ر ا ب ل س ض  ،ا لأ ث ن  Úا ل ق ا د م »  .و و ص س ف ه ذ ه
ا  ÿط و ة ب اأ ن ه ا « ث ا  Êخ ط و ا ت ا ل ت ق ا ر ب ا ل  Îك ي
 ا ل ل ي ب ي ب ع د اإ ع ا د ة ف ت ح خ ط و ط ا ل ط  Òا نب Úالبلدين».
ومنذ سسبتم Èمن العام  2015تفرضض تركيا
ع -ل -ى ا ل -ل -ي -ب -ي  Úا ل -ر ا غ -ب  ‘ Úا ل س س -ف -ر اإ ل -ي -ه -ا ،
ا ◊ ص س و ل ع ل ى ت اأ ش س  Òة د خ و ل  ،ب ع د م ا اأ ل غ ت
ا ت ف ا ق ا ك ا ن ي ن ص ض ع ل ى « ر ف ع ت اأ ش س  Òة ا ل د خ و ل »
اŸتبادل مع ليبيا.
و ق ا ل ت ا ل س س ل ط ا ت ا ل  Îك ي ة ‘ اأ و ت م ن ا ل ع ا م
ذ ا ت ه  ،اإ ن اإ ل غ ا ء ا ل ت ف ا ق ي اأ ت ي ‘ اإ ط ا ر « خ ف ض ض
ت -د ا ع -ي -ا ت ا ل -غ -م -و ض ض ا ل س س -ي -ا س س -ي ‘ ل -ي -ب -ي -ا
و ا  ıا ط ر ا لأ م ن ي ة ع ل ى ت ر ك ي ا و م و ا ط ن ي ه ا اإ ¤
اأ د ن ى ح د » .
و اأ ع ا د ت اأ ن ق ر ة ف ت ح س س ف ا ر ت ه ا ‘ ط ر ا ب ل س ض ‘
 3 0ج ا ن ف ي ا  Ÿا ض س ي ب ع د اإ غ  Óق ه ا لأ ك  Ìم ن
ع - -ا م  Úو ن ص س - -ف ا ل - -ع - -ا م اإ ث - -ر ت - -ر د ي ا ل -و ض س -ع
ا لأ م ن ي ‘ ل ي ب ي ا .

توتر غ Òمسشبوق ‘ ششبه ا÷زيرة الكورية

ن -ددت اŸن -ظ -م -ة الÈي -ط -ان -ي -ة ل-ل-دف-اع ع-ن
ح- - -ق- - -وق الشش- - -عب الصش- - -ح- - -راوي «ع- - -دال- - -ة
ب- -ري -ط -ان -ي -ا» ،ب -اسش -ت -م -رار ق -وات الح -ت Ó-ل
اŸغ- -رب- -ي- -ة ‘ ان- -ت- -ه- -اك- -ات ح- -ق- -وق ال- -ط- -ف -ل
بالصشحراء الغربية كل يوم وبششتى الطرق.
أاوضسحت اŸنظمة الÈيطانية ‘ بيان لها ،أانه ل
وجود ألي طفل Ãنأاى عن عنف الشسرطة اŸغربية.
وذكرت عديد ا◊الت ،على غرار الطفل الكنتي
عÓلوي 12 ،سسنة ،الذي أاوقفته القوات اŸغربية
ي -وم  29م -ارسض اŸنصس -رم وه -و ج -السض أام -ام ب-اب
منزله.
أاشسارت اŸنظمة إا ¤أان –ويل واسستجواب األطفال
دون حضسور أاوليائهم ،يعت Èانتهاكا جسسيما لتفاقية
األ· اŸت-ح-دة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ح-ق-وق األط-ف-ال وال-تي
وقعتها اŸغرب.
وط- -ال- -بت اŸن- -ظ- -م -ة م -ن األ· اŸت -ح -دة وك -اف -ة
اÛت- -م -ع ال -دو‹ إارسس -ال م -راق -ب Úإا ¤األراضس -ي
اÙتلة ‘ الصسحراء الغربية ،من أاجل مسساعدة
ضسمان حقوق اإلنسسان للشسعب الصسحراوي.
كما حثت ا◊كومة اŸغربية لوضسع حد لسسياسسة
النتهاكات اŸرتكبة من قبل قواتها اÿاصسة ضسد
اŸواطن Úالصسحراوي ،Úخاصسة األطفال منهم.
ي -ذك -ر ،أان م -ن -ظ-م-ة ع-دال-ة الÈي-ط-ان-ي-ة ق-دمت ‘
نوفم 2016 Èتقريرا Ÿنظمة األ· اŸتحدة حول
انتهاك حقوق الطفل ‘ الصسحراء الغربية.

مقابر جماعيـ ـ ـة باألراضش ـ ـي
اÙتل ـ ـة
كشس- -ف رئ- -يسض ج- -م- -ع- -ي- -ة أاول -ي -اء اŸع -ت -ق -لÚ
واŸفقودين الصسحراوي Úالسسيد عبد السسÓم
عمار ،عن وجود مقابر جماعية باŸناطق
اÙتلة من الصسحراء الغربية ،حيث Œاوز
عدد اŸفقودين الصسحراوي 500 Úشسخصض ‘
اŸدن اÙت -ل -ة ،اإلم -ر ال -ذي ي -ت -ط -لب كسس -ر
ا◊صس -ار ع -ن وسس -ائ -ل اإلع Ó-م واŸن -ظ -م -ات
ا◊قوقية للتحقيق ‘ اŸسسأالة وكشسف ما يقوم

به اÙتل اŸغربي.
وأاوضسح عبد السسÓم عمار ،أامسض األول‘ ،
ﬁاضسرة قدمها أامام اŸشسارك ‘ Úالندوة
الدولية للشسباب والطلبة للتضسامن مع الشسعب
الصس -ح-راوي ب-ع-ن-وان« :واق-ع ح-ق-وق اإلنسس-ان»
ال-ت-ي ان-ط-ل-قت ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ،األربعاء اŸاضسي،
Ãخيم الداخلة لÓجئ Úالصسحراوي ،Úبحسسب
وك -ال -ة األن -ب -ا الصس -ح -راوي-ة (وأاصض) ،أان ج-ه-ل
الصس -ح -راوي Úوال-ع-ا ⁄ب-ه-ذه اÛازر« ،راج-ع
إا ¤عدم السسماح للمنظمات غ Òا◊كومية
من زيارة اŸناطق اÙتلة من أاجل البحث
عن هذه اŸقابر والتعرف على أاهلها».
وأاشس- -ار رئ- -يسض ج- -م- -ع- -ي -ة أاول -ي -اء اŸع -ت -ق -لÚ
واŸف - -ق- -ودي- -ن الصس- -ح- -راوي ،Úإا ¤أان «ع- -دد
اŸف -ق -ودي-ن Œاوز  500شس -خصض ‘ م-ن-اط-ق
ﬂتلفة باŸدن اÙتلة».
ودع -ا ع -ب -د السس Ó-م ع -م -ار اÛت -م-ع ال-دو‹
للتحرك من أاجل فتح اإلقليم أامام اŸنظمات
اإلنسس- - -ان - -ي - -ة واŸراق - -ب Úاألج - -انب› ،ددا
ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضس-رورة م-ن-ح ب-ع-ث-ة اŸي-ن-ورسس-و
مسس-ؤوول-ي-ة م-راق-ب-ة ح-ق-وق اإلنسس-ان وال-ت-ق-ري-ر
عنها.
وتعود ‘ كل مرة مسسأالة اŸقابر ا÷ماعية ‘
األراضسي الصسحراوية اÙتلة إا ¤الواجهة،
لتؤوكد من جديد مدى ا÷رائم التي يقÎفها
اÙتل اŸغربي ‘ حق الشسعب الصسحراوي
األعزل ،حيث كان عبد السسÓم قد كشسف من
ق- -ب- -ل أان- -ه ” ال- -ع -ث -ور ‘  2013ع-ل-ى م-قابر
ج -م -اع -ي -ة ‘ م -ن -ط -ق -ة م -ق -ال-ة ب-ال-ق-رب م-ن
السسمارة ،وغ Òبعيدة عن (جدار العار) ،حيث
” ب -ال -ف-ع-ل ال-كشس-ف ع-ن م-قÈة –ت-وي ع-ل-ى
رفات  60شسخصسا على األقل ،بينهم أاطفال،
وسس-م-ح ب-ت-ح-دي-د هوية  9م-ن-ه-م ،ح-يث يتعلق
األمر Ãدني Úصسحراوي Úقتلوا من طرف
ال- -ق- -وات اŸغ- -رب- -ي- -ة خÓ- -ل غ -زو الح -ت Ó-ل
للصسحراء الغربية سسنة .1976
ويÈز اكتشساف مثل هذه اŸقابر ا÷ماعية،
مرة أاخرى« ،اŸمارسسات غ Òاإلنسسانية» التي

بسشبب قضشية الوظائف الوهمية

ينتهجها اŸغرب ضسد الشسعب الصسحراوي منذ
 40سسنة خلت ،وذلك على الرغم من النداءات
ال -ع -دي -دة م -ن ال -ب-ل-دان واŸن-ظ-م-ات ال-دول-ي-ة
لدراسسة مسسأالة حقوق اإلنسسان ‘ الصسحراء
الغربية ومنها ملف مئات اŸفقودين الذين
يبقى مصسÒهم ›هول ،بحسسب اŸسسؤوولÚ
الصسحراوي.Ú
ودعت السسلطات الصسحراوية مرارا ،إا ¤كسسر
القيود اإلعÓمية اŸفروضسة من اŸغرب ‘
األراضسي الصسحراوية اÙتلة ،حيث ترتكب
النتهاكات اŸمنهجة ◊قوق اإلنسسان وقمع
أاعمى ووحشسي ضسد السسكان اÙلي.Ú

دور  ﬁـ ـ ـوي للششبـ ـ ـاب والطل ـ ـبة

أاكد رئيسض اÛلسض الوطني ،عضسو األمانة الوطنية
÷ب -ه -ة ال -ب -ول -يسس -اري -و ،خ -ط-ري أادوه ،ع-ل-ى ال-دور
اÙوري ل -لشس -ب -اب وال -ط -ل -ب -ة ‘ رف-ع ال-ت-ح-دي-ات
وم- - -واصس - -ل - -ة اŸشس - -وار ح - -ت - -ى –ق - -ي - -ق ا◊ري - -ة
والسستقÓل.
خطري أادوه وخÓل إاشسرافه ،أامسض األول ،على
اخ-ت-ت-ام أاشس-غ-ال ال-ن-دوة ال-دول-ي-ة ل-لشس-ب-اب وال-ط-ل-ب-ة
ل -ل -تضس -ام -ن م-ع الشس-عب الصس-ح-راوي ،دع-ا الشس-ب-اب
والطلبة إا ¤اŸسساهمة ‘ بناء دولة اŸؤوسسسسات
واŸشساركة ‘ –قيق األهداف الوطنية التي تطمح
ال- -دول -ة الصس -ح -راوي -ة وج -ب -ه -ة ال -ب -ول -يسس -اري -و إا¤
–قيقها.
كما حمل عضسو األمانة الوطنية خطري أادوه‘ ،
ك -ل -م -ت -ه اÿت -ام-ي-ة ،ال-وف-ود اŸشس-ارك-ة اŸسس-ؤوول-ي-ة
ال -ك -ام -ل -ة ل -ن -ق -ل ا◊ق -ائ -ق ال -ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا الشس-عب
الصسحراوي للعا ،⁄مطالبا ›لسض األمن الدو‹
بضسرورة الضسغط على اŸغرب من أاجل النصسياع
للشسرعية الدولية و“ك Úالشسعب الصسحراوي من
حقه ‘ تقرير اŸصس ÒوالسستقÓل.
وأاضس - - -اف اŸسس- - -ؤوول الصس- - -ح- - -راوي« ،أان الشس- - -عب
الصسحراوي ومنذ أاك Ìمن  41سسنة ليزال قادرا
ب- -فضس- -ل- -ه صس- -م -وده وك -ف -اح -ه وال -ت -مسسك Ãب -ادئ -ه
اŸشسروعة حتى –قيق ا◊رية وتقرير اŸصسÒ
على كامل تراب ا÷مهورية الصسحراوية».

قضشـ ـاة فرنسشي ـ ـون يطلب ـ ـون رفـ ـ ـع ا◊صشانـ ـ ـة ع ـ ـن مارين لوبـ ـ ـان

قال مصشدر قضشائي
فرنسشي ،أامسس ،إان قضشاة
فرنسشي Úطلبوا رفع
ا◊صشانة اŸمنوحة Ÿارين
لوبان مرششحة اليمÚ
اŸتطرف ‘ انتخابات
الرئاسشة الفرنسشية،
باعتبارها نائبا ‘ الŸÈان
لوروبي ،وذلك ‘ إاطار
ا أ
التحقيق ‘ مزاعم
اسشتخدامها أاموال ال–اد
لدفع أاجور مسشاعدي
ا◊زب.

ذك - - -ر ذات اŸصس - - -در ،أان ال- - -قضس- - -اء
الفرنسسي طلب ‘ ،نهاية مارسض ،من
الŸÈان األوروبي رفع ا◊صسانة عن
لوبان ،التي يسستهدفها –قيق بشسأان
وظائف وهمية Ÿسساعدين برŸانيÚ
◊زبها ،ا÷بهة الوطنية.
وكانت لوبان قد رفضست ‘ العاشسر
م-ارسض ت-ل-ب-ي-ة اسس-ت-دع-اء ل-لمثول أامام
القضساء بشسأان هذه القضسية ،مشسÒة
إا ¤حصسانتها.

وق -ال اŸصس -در ال -قضس-ائ-ي ،إان قضس-اة
التحقيق ‘ القطاع اŸا‹ أاصسدروا
طلب Úبرفع ا◊صسانة الŸÈانية عن
لوبان ونائب أاخرى للجبهة الوطنية،
كريسست Úبوتونيه ،وقعا ‘  29و30
مارسض اŸاضسي.
وأاضساف ،أان الطلب Úأارسس Óإا ¤نيابة
ب -اريسض وم -ن -ه -ا إا ¤ال-ن-ي-اب-ة ال-ع-ام-ة،
ب- -حسسب األصس -ول واإلج -رائ -ي -ة ق -ب -ل
إارسسالهما إا ¤الŸÈان األوروبي.
وصسرحت لوبان إلذاعة فرانسض أانفو،
«ه- -ذا ط- -ب- -ي- -ع- -ي .إان- -ه -ا اإلج -راءات
التقليدية ول أاسستغرب ذلك».
وق -الت ل -وب -ان ،ردا ع -ل -ى سس -ؤوال م -ن
تلفزيون فرانسض أانفو ،عما إاذا كانت
سس -ت -دع -و أاعضس -اء الŸÈان األوروب -ي
إا ¤رفضض ال- -ط -لب« ،إان -ه -ا م -ن -اقشس -ة
سس -ن -خ -وضس -ه -ا ‘ ال-ل-ج-ن-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة
للŸÈان األوروبي» .ورفضست اإلدلء
Ãزيد من التعليقات.
وك- -ان اŸشسّ- -رع- -ون األوروب- -ي -ون ق -د
رف -ع -وا ا◊صس-ان-ة ع-ن ل-وب-ان ،الشس-ه-ر
اŸاضس-ي ‘ ،قضس-ي-ة م-ن-فصس-ل-ة ت-ت-علق
بنشسرها صسورا لعنف تنظيم داعشض

اإلرهابي على توي.Î

ملينششون يث Òاıاوف
سس -ل -طت الصس-ح-ف ال-ف-رنسس-ي-ة الضس-وء
ع -ل -ى ت -زاي -د شس-ع-ب-ي-ة م-رشس-ح أاقصس-ى
اليسسار وزعيم حركة «فرنسسا األبية»
ووصس -ف -ت -ه ب -أان-ه فّ-زاع-ة الن-ت-خ-اب-ات
ال - -رئ - -اسس - -ي - -ة ا÷دي - -دة ،إاذ أاصس- -ب- -ح
منافسسوه يهاجمونه بشسدة ،كما كانوا
يفعلون ‘ البداية مع مرشسح حركة
«إا ¤األمام» مانويل ماكرون.
ووصس -فت صس -ح -ي -ف -ة ل-وم-ون-د م-رشس-ح

أاقصسى اليسسار وزعيم حركة «فرنسسا
األبية» جان لوك ميلنشسون ،بالفزاعة
ا÷دي- -دة ‘ ا◊م -ل -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة.
وق- -الت ،ب- -ع- -د ت- -زاي -د شس -ع -ب -ي -ت -ه ‘
اسستطÓعات الرأاي األخÒة ،أاصسبح
م -ي -ل -نشس -ون ه-دف-ا رئ-يسس-ا Ÿن-افسس-ي-ه
الذين ل يفوتون الفرصسة لنقده بعد
أان ك -ان -وا ي -رك -زون ع -ل -ى م -ه -اج -م -ة
مرشسح حركة «إا ¤األمامأا إاÁانويل
م -اك -رون .وأاضس -افت الصس -ح -ي -ف -ة‘ ،
البداية كان بقية اŸرشسح Úاألوفر
ح-ظ-ا وم-ن-ه-م خ-اصس-ة زع-ي-مة ا÷بهة
الوطنية مارين لوبان ومرشسح حزب
«ا÷مهوري »Úيسسخرون ‘ كل مرة
من حملة ميلنشسون.
من جانبها ركزت جريدة لوباريزيان،
على الهجوم الذي يشسنه مرشسح حزب
«ا÷م -ه -وري »Úف -رنسس -وا ف -ي-ون ضس-د
وسس- -ائ- -ل اإلعÓ- -م ،وق- -الت إان ف -ي -ون
ي -ه -اج -م وسس-ائ-ل اإلعÓ-م ‘ ك-ل م-رة
ويحملها جزءا كبÒا من اŸسسؤوولية
ع -ن تشس -وي -ه ح -م -ل -ت -ه الن -ت -خ -اب -ي-ة،
واع - -تÈت أان ف - -ي - -ون ي- -رى وسس- -ائ- -ل
اإلعÓم خصسمه األول.

واششنطن مسشتعدة لضشربة وقائية وبيونع يونع تتوعد
ق - -ال مسش- -ؤوول- -ون ب- -أاج- -ه- -زة
اسش -ت -خ -ب -ارات أام-ري-ك-ي-ة ،إان
ال - -ولي - -ات اŸت - -ح- -دة ع- -ل- -ى
اسش -ت -ع -داد ل-ت-ن-ف-ي-ذ «ضش-رب-ة
وق - - -ائ - - -ي- - -ة» ضش- - -د ك- - -وري- - -ا
الشش- -م- -ال- -ي -ة إاذا م -ا أاظ -ه -رت
التقارير السشتخباراتية أان
بيونغ يانغ على وششك القيام
باختبار صشاروخي آاخر.
وأاضس- -اف اŸسس- -ؤوول- -ون ،ب- -حسسب
ت- -ق -ري -ر لشس -ب -ك -ة «إان.ب -ي.سس -ي»
األم-ري-ك-ي-ة ،أان ك-وري-ا الشس-م-ال-ية
ق-د ت-ق-وم ب-اخ-ت-ب-ار ن-ووي ،ال-ي-وم
السسبت أاو غد األحد ،مؤوكدين أان
واشس -ن-ط-ن مسس-ت-ع-دة «Ÿن-ع-ه ع-ن
طريق صسواريخ من طراز كروز
ت -وم -اه -وك ي -ت -م إاط Ó-ق -ه -ا م-ن
مدمرت Úتتواجد إاحداهما على
ب -ع -د  300ك -ي -ل-وم Îف-ق-ط م-ن
سسواحل كوريا الشسمالية».
ك -م -ا Áك -ن ل -ق -اذف -ات ال-ق-ن-اب-ل
األمريكية أان تط Òمن قواعدها
‘ غ - -وام ب - -اÙي - -ط ال - -ه- -ادي
«ل -تضس -رب م-واق-ع ن-ووي-ة ل-ك-وري-ا
الشس -م -ال -ي -ة» ،ب -حسسب ال-ت-ق-ري-ر،
بينما تتحرك حاملة الطائرات
األمريكية «كارل فنسسون» بالفعل
صسوب شسبه ا÷زيرة الكورية.
وقالت كوريا الشسمالية ،إانها قد
تسس -ت -خ -دم أاسس -ل -ح -ت -ه -ا ال -ن-ووي-ة

لضسرب الوليات اŸتحدة أاول ‘
ح- -ال أاوشس -كت واشس -ن -ط -ن ع -ل -ى
توجيه ضسربة لها‡ ،ا أادى إا¤
رفع حدة التوتر ‘ شسبه ا÷زيرة
الكورية إا ¤أاعلى مسستوياته.
‘ ب -ي -ان صس -ادر ع-ن م-ع-ه-د ن-زع
األسسلحة والسسÓم التابع لوزارة
اÿارج -ي-ة ‘ ك-وري-ا الشس-م-ال-ي-ة،
ان -ت -ق-دت ب-ي-ون-غ ي-ان-غ اسس-ت-دع-اء
ال - -ولي - -ات اŸت - -ح - -دة «أاصس - -ول
اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ن- -ووي- -ة» لشس- -ب -ه
ا÷زيرة الكورية .وقال البيان،
إان –رك -ات ال -ولي-ات اŸت-ح-دة
«تشس-ك-ل ت-ه-دي-دا خ-طÒا للسسÓم
واألمن وتصسل باألمر إا ¤حافة
اندلع حرب نووية».
وتوعد ا÷يشض الكوري الشسما‹،
أامسض ،برد «ل رحمة فيه على أايّ
اسس -ت -ف -زاز» أام -ري-ك-ي يسس-ت-ه-دف
كوريا الشسمالية.
وأافاد بيان للجيشض ،نشسرته وكالة
األن -ب -اء ال -رسس -م-ي-ة ،وت-ط-رق إا¤
الضس-رب-ة الصس-اروخ-ي-ة األم-ريكية
ضس- -د م- -ط- -ار سس -وري ،األسس -ب -وع
اŸاضس - - -ي ،أان إادارة ال - - -رئ - - -يسض
دون- -ال- -د ت -رامب «دخ -لت مسس -ار
التهديد اŸفتوح وابتزاز» كوريا
الشسمالية.
وأاضساف ،أان رده على أاي عمل
عسس - -ك- -ري أام- -ري- -ك- -ي ﬁت- -م- -ل

سس - -يشس - -م - -ل ت - -دم Òال- -ق- -واع- -د
األم -ري -ك -ي-ة ‘ ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة
واŸقر الرئاسسي لكوريا ا÷نوبية
«بشسكل تام وخÓل دقائق قليلة».
‘ اŸق- -اب- -ل ،صس -رح اŸت -ح -دث
الرسسمي باسسم الرئاسسة الروسسية
«ال-ك-رم-ل »Úدم-يÎي ب-يسس-ك-وف،
أامسض ،أان روسس- -ي- -ا ت -دع -و ك -اف -ة
ال- -دول لضس- -ب- -ط ال- -ن- -فسض بشس -أان
الوضسع ‘ شسبه ا÷زيرة الكورية.
ون - -ق- -لت وك- -ال- -ة أان- -ب- -اء «ت- -اسض»
الروسسية عن بيسسكوف– ،ذيره
 ‘ تصسريحات للصسحافي- Úم -ن األع -م -ال السس -ت -ف-زازي-ة ‘
اŸن -ط -ق -ة ،مضس -ي-ف-ا أان «روسس-ي-ا
اتخذت موقفا متسسقا حول ملف
م-ن-ع ان-تشس-ار األسس-ل-ح-ة ال-ن-ووي-ة،
ولزالت ع-ل-ى م-وق-ف-ه-ا وسس-ت-ظل
داع- -م- -ة ل- -لسس- -ب- -ل السس- -ي- -اسس- -ي- -ة
وال- -دب- -ل- -وم- -اسس -ي -ة ◊ل ج -م -ي -ع
األزم- - -ات Ãا ف- - -ي- - -ه - -ا ك - -وري - -ا
الشسمالية».
ه -ذا وأاع -ل -نت شس -رك-ة اÿط-وط
ا÷وية الصسينية ،تعليق رحÓتها
ن- -ح- -و م- -ط- -ار ع -اصس -م -ة ك -وري -ا
الشس -م -ال -ي -ة اب -ت -داء م -ن األث -نÚ
اŸق- - - - -ب - - - -ل ،دون أان ت - - - -ق - - - -دم
ت- -وضس- -ح- -ي- -ات .ب- -ي -ن -م -ا رب -طت
اÿط -وة Ãخ -اوف م -ن ان-فÓ-ت
األمور ‘ أاية ◊ظة.

لسشلحة الفتاكة
الرئيسس كرزاي ندد باسشتغÓل بÓده لتجريب ا أ

أام القناب ـ ـل تقضشـ ـي علـ ـى  36إارهابيـ ـا بأافغانسشتان

ق- - - -الت وزارة ال - - -دف - - -اع
الأف - -غ- -ان- -ي- -ة ،اأمسس ،اإن م- -ا
يصشل اإ 36 ¤ششخصشا يششتبه
اأن- -ه- -م اأعضش- -اء ‘ ت- -ن- -ظ- -ي -م
داعشس الإره -اب-ي ،ق-ت-ل-وا ‘
اأف -غ -انسش -ت -ان ع -ن -دم-ا األ-قت
ال - - -ولي - - -ات اŸت - - -ح- - -دة «اأّم
ال-ق-ن-اب-ل» اأق-وى ق-ن-بلة غÒ
نووية ‘ ترسشانتها.
ج - -اء ال- -ه- -ج- -وم ع- -قب اإرسس- -ال
ال- -رئ- -يسض الأم- -ري- -ك- -ي دون -ال -د
ترامب وفدا رفيع اŸسستوى اإ¤
كابول وسسط حالة تشسكك بشساأن
خططه اإزاء نحو تسسعة اآلف
ج -ن -دي اأم -ري -ك-ي م-راب-ط‘ Ú
اأفغانسستان.
و ⁄ي -تسس ّ-ن ال -ت -ح -ق -ق م-ن ع-دد
ال -ق -ت -ل -ى بشس-ك-ل مسس-ت-ق-ل ،ل-ك-ن
اŸت -ح-دث ب-اسس-م وزارة ال-دف-اع
الأفغانية دولت وزيري ،قال اإن
النفجار الهائل الذي وقع يوم
اÿميسض واسستهدف شسبكة من
الكهوف والأنفاق ⁄ ،يسسفر عن
سس- -ق- -وط خسس- -ائ- -ر ‘ صس -ف -وف
اŸدني.Ú
وقال وزيري ‘ بيان ⁄« ،يصسب
اأي م- -د Êو ⁄ي- -ل- -ح -ق ال -دم -ار
سس- -وى ب- -ال- -ق- -اع- -دة ال- -ت -ي ك -ان
يسس-ت-خ-دم-ه-ا ال-تنظيم الإرهابي
لشسّن هجمات ‘ مناطق اأخرى
من الإقليم».

واأقام تنظيم داعشض الإرهابي،
م -ع -ق  ‘ Ó-شس -رق اأف -غ -انسس -ت-ان
وشس- -ن ه- -ج -م -ات ف -ت -اك -ة ع -ل -ى
العاصسمة كابول.
وقال اآدام سستومب ،اŸتحدث
ب-اسس-م وزارة ال-دف-اع الأم-ري-كية

ال- -ب- -ن- -ت- -اغ- -ون ،اأمسض الأول ،اإن
طائرة من طراز «اإم.سسي»130-
اأسس-ق-طت ال-ق-ن-بلة «جي.بي.يو-
 »43التي تزن  9797كيلوغرام
ع -ل -ى م -ن -ط -ق -ة اأتشس Úب -اإق-ل-ي-م
ننكرهار اÙاذي لباكسستان.

اششهار

تعزية
ب - - - -ب- - - -ال- - - -غ ا◊زن
واألسسى ،تلقى السسيد
م - -راد ب - -وخ - -م - -ي- -ة
واأسس - -رت - -ه ،ن - -ب - -أا ف- -اة
اŸغ - -ف- -ور ل- -ه ب- -اذن- -ه
تعا:¤
اÛاه- - - - - -د ا◊اج
ﬁمد بورويسس،
ويتقدمون اإ ¤اإبنه
ري -اضض ،وك -اف-ة اأف-راد
ال - -ع - -ائ - -ل- -ة ب- -أاخ- -لصض
عبارات اŸواسساة والتعازي ،متضسرع Úللمو ¤عز
وجل اأن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسسعة ويسسكنه
فسس -ي -ح ج -ن -ان -ه وي -ل -ه -م أاه -ل-ه وذوي-ه ج-م-ي-ل الصسÈ
والسسلوان.
«إانا لله وإانا إاليه راجعون».
الششعب ٢٠1٧/٠٤/15

الرياضصي
اشصراف :حامد حمور

السصبت  ١٥افريل  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٨رجب  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٣١١

الفاف –ّدد رؤؤية جديدة
Ÿشصرؤع لعب النّخبة الوطنية
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كأاسس الكاف

حظوظ مولودية ا÷زائر
كبÒة لبلوغ دور اÛموعات

أالكـ ـ ـاراز ..
أاّول مدرب إاسسباÊ
يشسرف على «اÿضسر»
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رابح شصباح (رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية للمصصارعة اŸشصÎكة):

نطمح ميدالية أاوŸبية ‘ 2020
« زيزو »  ..ا’سستثناء ؟

تصصوير:عباسس تيليوة

@ توحيد برنامج
الّتدريبات ومركزية
تعي ـ ـ ـ ÚاŸدّربÚ
جاءت بنتائج جيّدة
@ التّسسي Òالّراشسد
سس ـ ـاهم ‘ زيـ ـ ـادة
مـ ـ ـداخيلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
@ مسستوى التحكيم
تطور كثÒا و هدفنا
ضسمان تواجد حكم
على ا’قـل ‘ طوكي ـو
@لدينـ ـ ـ ـ ـا  8آا’ف
مصس ـ ـارع عـ ـ ـ ـ ـ ـÈ
الّتراب الوطنـ ـ ـي

كلمة العدد

َيعَتِبـُر أغلب أ’ختصصاصصي Úأن
أل Ó-عب أل -ع -اŸي أل -ك -ب Òل-يسس
ب -الضص -رورة أن ي-ك-ون ي-وم-ا أح-د
أŸدرب Úأل- -ك -ب -ار ب -ع -د ن -ه -اي -ة
مشص - -وأره ك Ó- -عب ،وأأ’م - -ث - -ل - -ة
عديدة عن ’عب Úأبدعوأ ‘
أŸيادين ‘ ألوقت ألذي كانت
Œربتهم ‘ ألتأاط Òفاشصلة إأ¤
أبعد درجة أ’سصباب ﬂتلفة.
ظهر ‘ أŸدة أأ’خÒة مثال عن
‚اح ب- -اه- -ر ‘ مسص -ت -وى ع -ال،
^ حامد حمور
وت - -ع - -ل - -ق أأ’م - -ر Ãدرب ري - -ال
مدريد أ◊ا‹ زين ألدين زيدأن ألذي بعد أن « أبهر ألعا« ⁄
ب-ف-ن-ي-ات-ه أل-ع-ال-ي-ة وأŸوه-ب-ة أل-ف-ري-دة م-ن ن-وعهاّ– ..ول بشصكل
مذهل إأ ¤مدرب ذ كفاءة عالية ‘ وقت قياسصي  ⁄يكن ينتظره
‘ هذأ أŸسصتوى حتى أك ÈأŸتفائل...Ú
فقد ” أختياره Ÿنصصب يتطلب خÈة « تدريبية « كبÒة بفعل
وجود ‚وم عديدة ‘ ألريال و أŸنافسصة « ألقوية ‘ ألليغا
ورأبطة أأ’بطال  ،إأ’ أنه ‚ح ‘ تسصي Òسصفينة أصصحاب ألزي
أأ’بيضس بثبات.
وأسصتطاع أن يتغلب على بايرن ميونيخ ‘ عقر دأره ويضصع قدما
‘ نصصف نهائي رأبطة أأ’بطال بذكاء تكتيكي كب ‘ ، Òألوقت
ألذي يتوأجد ‘ أ÷هة أŸقابلة مدرب له مسصÒة طويلة ‘
أÙطات ألكÈى و هو أنشصيلوتي ألذي سصبق له وأن دّرب ..
زيدأن عندما كان ‘ جوفنتوسس أ’يطا‹ ،كما أن « زيزو» كان
مسصاعدأ أ’نشصيلوتي Ÿا كان هذأ أ’أخ Òعلى رأسس ألعارضصة
ألفنية للريال.
وÁكن ألقول أن زيدأن « كسصب « ألعديد من ألنقاط عند
أحتكاكه Ãدرب Úكبار ،وأسصتفاد من مسصÒته كÓعب إأ ¤أبعد
درجة كونه يفهم تفك « Òألنجوم « وطريقة أسصتغÓل إأمكانياتهم
فوق أŸيدأن.
و ⁄يكن أ’عÎأف بـ» قوة زيدأن « من طرف أŸتتبع Úفقط،
وإأ‰ا جاء أعÎأف أنشصيلوتي ليكون مؤوثرأ جدأ و صصريحا على
زيزو ،أين قال أŸدرب أإ’يطا‹  « :زيدأن غيّر رؤويتي لكرة
ألقدم عندما كان ضصمن تشصكيلتي ،حيث عرفت عند مشصاهدته
أن م -ه -ارة أل Ó-ع -ب Úه -ي أق -وى م -ن أل -ت-ن-ظ-ي-م أل-ت-ك-ت-ي-ك-ي أ’ي
فريق»...
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الفاف –ّدد رؤوية
جديدة Ÿشصروع
لعب الّنخبة
الوطنية
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info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

ضش -رورة م -ت -اب -ع -ة ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ا÷دي-د
للبطولة الوطنية التي قد “كنه من اكتششاف
اŸواهب التي قد تدعم التششكيلة الوطنية،
وهو األمر الذي سشوف يقدم الضشافة لÓعب
اÙل -ي وÁك -ن -ه اŸن -افسش -ة ع-ل-ى م-ك-ان ‘
الفريق الوطني األول.
و‘ قراءة للسشÒة الذاتية للناخب الوطني
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السشبت  15افريل  2017م الموافق لـ  18رجب  1438هـ العدد 17311

رابح شصباح (رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية للمصصارعة اŸشصÎكة):

نطمح Ÿيدألية أأوŸبية ‘ 2020
من أاجل ترقية
مسصتوى اŸمارسصة:

«ا’سصتمرارية ‘ العمل» ،هو عنوان العهدة الثانية لرئيسس ا’–ادية ا÷زائرية للمصصارعة رابح
شصباح الذي ” اعادة انتخابه على رأاسس ا’–ادية ،حيث اسصتضصفناه Ãقر ا÷ريدة «ضصيف الشصعب» ‘
’مور اŸتعلقة بوضصعية هذه الرياضصة
’سصبوع اŸاضصي والذي –دث بصصراحته اŸعهودة عن كل ا أ
بحر ا أ
’وŸبية من  2017إا ¤غاية .2020
” تسصطÒها خÓل العهدة ا أ
ي
ت
ل
ا
ف
ا
د
ه
أ
’
ا
و
،
ر
ئ
با÷زا
ّ
حامد حمور

ألكارأز  ..أّول مدرب
إأسسبا Êيشسرف على «أÿضسر»
’سصبا Êلوكاسس أالكاراز
سصيقود ا إ
غونزاليسس اŸنتخب الوطني ا÷زائري
بعد أان ابرم العقد مع رئيسس الفاف
خ Òالدين زطشصي ،وسصيبدأا عمله
’يام القليلة
على رأاسس «اÿضصر» ‘ ا أ
القادمة ،حيث أان ا’–ادية
ا÷زائرية ومكتبها الفيدرا‹
ا÷ديد رّكز على ضصرورة اسصتقدام
مدرب بامكانه الذهاب بعيدا ‘
مشصروعه مع اŸنتخب ا÷زائري ‘
إارسصاء «أاسصلوب لعب» يّتفق مع
امكانيات الÓعب ا÷زائري.
حامد حمور
لوكاسس أالكاراز يعت Èمن اŸدرب Úالذين
لديهم خÈة كبÒة ‘ تدريب األندية ،بالرغم
من أان سشنه ل يتجاوز الـ  50سشنة‡ ،ا يعني
أانه قد يعمل مع الفاف على اŸدى البعيد،
‘ ح -ال -ة ال -وصش -ول ا ¤ن -ت -ائ -ج اي -ج-اب-ي-ة ‘
مشش -واره ال-ذي سش-ي-ن-ط-ل-ق بصش-ف-ة رسش-م-ي-ة ‘
جوان القادم ‘ اطار تصشفيات كأاسس افريقيا
 ،2019 ·Óويكون أالكاراز قد أامضشى على
ل أ
عقد مدته سشنت Úقابل للتجديد.
يعت Èأالكاراسس أاول مدرب اسشبا Êيششرف
على «اÿضشر» ،حيث أان اŸدرسشة السشبانية
ت - -ع - -د م- -ن ضش- -م- -ن أاك ÈاŸدارسس ‘ ع- -ا⁄
ال -ت -دريب ‘ ك-رة ال-ق-دم م-ن خÓ-ل ال-ن-ت-ائ-ج
ال -ك-بÒة ل-ل-ك-رة السش-ب-ان-ي-ة ع-ل-ى الصش-ع-ي-دي-ن
األوروبي و العاŸي.

أولوية زطشسي ّ Œسسدت...

أاسش- -م -اء ع -دي -دة ك -انت م -ط -روح -ة Óÿف -ة
اŸدرب البلجيكي جورج ليكنسس مباششرة بعد
ان -ت-خ-اب-ات ال-ف-اف ،وان-طÓ-ق ع-م-ل اŸك-تب
ال -ف -ي -درا‹ ا÷دي -د ب -رئ-اسش-ة زطشش-ي ال-ذي
يعرف عنه تفضشيله للمدرسشة السشبانية.
وك -ان رئ -يسس ال–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة ق-د أاك-د
م-ب-اشش-رة ب-ع-د ان-ت-خ-اب-ه أان األول-وي-ة سش-ت-ك-ون
÷لب مدرب لـ «اÿضشر» ،وأاعطى مهلة التي
“ك -ن -ه م-ن م-ب-اشش-رة التصش-الت ال-ت-ي ك-انت
مركزة بصشفة كبÒة على اŸدرب Úالسشبان،
بالرغم من ظهور من ح Úآلخر أاسشماء من
البطولة الفرنسشية على غرار كوربيسس ولوران
بÓن.
ك - -م- -ا أاّن اسش- -م اŸدرب السش- -ب- -ا Êخ- -واكÚ
كاباروسس طرح بقوة ‘ اŸدة األخÒة كخيار
أاول الذي بامكانه ششغل اŸنصشب ،ل سشيما
وأاّن Œربته الكبÒة و اقÎابه ‘ األششهر
اŸاضشية من تدريب اŸنتخب السشبا ،Êإال
أان ب -عضس ال -ن-ق-اط ت-ك-ون ق-د رج-حت ال-ك-ف-ة
أللكاراز الذي ل يتجاوز سشنة الـ  50سشنة
واختار العيشس با÷زائر خÓل فÎة العقد
الذي يربطه باŸنتخب الوطني.

ألتوأجد با÷زأئر
و متابعة ألبطولة ألوطنية

وحسشب مصشادر مقربة من الفاف ،فإان من
ب Úالشش -روط ال -ت -ي ط -رح -ه -ا زطشش-ي ت-ك-ون

ا÷ديد ،فإانه Áلك Œربة كبÒة كمدرب ‘
الليغا السشبانية خاضس خÓلها ‘  22سشنة
›م - -وع  755م - -ب- -اراة ‘ ال- -درج- -ة األو¤
وال -ث -ان-ي-ة ،م-ن-ه-ا  279م- -ب -اراة ‘ ال -درج -ة
األو..¤والشش - -يء ال- -ذي Áي- -ز أال- -ك- -اراز ه- -و
تدريبه طيلة  22سشنة ‘ اسشبانيا بطريقة
م -ت -واصش -ل -ة ،و“ّك-ن م-ن الصش-ع-ود م-رت Úا¤
الليغا عندما كان يدرب ريكرياتيفة هويلفا
وريال مورسشيا .،بالضشافة ا ¤خوضشه Œربة
قصشÒة باليونان بنادي سشالونيك التي دامت
موسشما واحدا.
وقبل توقيع الناخب الوطني ا÷ديد لعقده
مع الفاف كان قد أاقيل منذ  3أايام من ناديه
غرناطة السشبا Êمباششرة بعد انهزام فريقه
‘ عقر داره أامام فالنسشيا بنتيجة ،3 – 1
ويحتل حاليا اŸركز ال  ‘ 19الليغا.

أول Œربة على مسستوى
أŸنتخبات..وجلب مسساعدين
إأسسبانيÚ

و ⁄يدّرب الكاراز أاندية اسشبانية كبÒة أاو
منتخبات وطنية وسشتكون Œربته األو ¤مع
«اÿضشر» ‘ هذا الطار أاين بإامكانه أان
ي -ع -ت -م -د ع -ل -ى خÈة ال -ع-دي-د م-ن ال-ع-ن-اصش-ر
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ال- -ت- -ي كسش- -بت خÈة م -ع -تÈة ‘
السشنوات األخÒة ‘ اŸنافسشات القارية ،ل
سشيما وأانه سشبق له وأان عمل مع الÓعبÚ
ا÷زائري ‘ Úنادي غرناطة السشبا ،Êوهما
براهيمي ويبدة.
وأاّكدت ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم يوم
أامسس ع -ل -ى م -وق -ع -ه -ا ال -رسش-م-ي أان اŸدرب
أال -ك -اراز سش -يشش -رف ع-ل-ى اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي
Ãسش-اع-دة ت-ق-ن-ي Úاسش-ب-ان-ي ،Úوه-ما مسشاعد
اŸدرب خ - -يسش - -وسس ك- -ان- -اداسس و اÙضش- -ر
البد Êميغال أانخال كامبوسس.
وتقول بعضس اŸصشادر أان أالكاراسس سشيحل
با÷زائر يوم الثÓثاء القادم لÓنطÓق ‘
ع -م -ل -ه ،ح-يث سش-ي-نشش-ط ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ي-وم
وصشوله أاو ‘ اليوم اŸوا‹ كأاول اتصشال له
مع وسشائل العÓم ،ومن اÙتمل جدا أان
ينتقل بعد ذلك ا ¤اŸركز التقني الوطني
بسش- -ي- -دي م- -وسش- -ى م- -ك- -ان اق- -ام- -ة و–ضشÒ
اŸنتخب الوطني.
وÁكن القول أان أاغلب اŸتتبع Úارتاحوا
لÓختيار الذي حصشل على اŸدرب السشباÊ
ل-ت-ك-ون ن-ق-ط-ة –ّول ب-ال-نسش-ب-ة Ÿشش-روع ل-عب
للمنتخب الوطني الذي سشتكون له طريقة
لعب جد جذابة وجد فعالة بالنظر لرؤويته
خÓل إاششرافه عن األندية التي دربها ‘
اسشبانيا التي تعتمد على التمريرات القصشÒة
والسشريعة والوصشول ا ¤منطقة اÿطر حتى
بعدد قليل من الÓعب ‘ Úالهجوم.
‘ ح Úأاّن ا÷زء اآلخر من اŸتتبع Úرّكزوا
على ضشرورة اعطائه الوقت الكا‘ للتأاقلم
‘ م -ه -م -ت -ه ا÷دي -دة ول سش -ي -م -ا اŸواع-ي-د
اŸنتظرة ‘ اŸنافسشات الفريقية ،كونه ل
Áلك رؤوي -ة واضش -ح -ة ع -ن ال -ك -رة ‘ ال -ق -ارة
ال ّسشمراء.

أاوضشح ششباح أاّن خÓل العهدة األوŸ ¤كتبه منذ 2013
كانت جد إايجابية أاين ” تطبيق كل الÈنامج اŸعد
بصشفة كاملة من خÓل الوصشول إا ¤نتائج معتÈة على
اŸي-دان ‘ ج-ل ال-ن-ق-اط اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ك-وي-ن ،ال-تنظيم،
اكتششاف اŸواهب الششابة وكذا ترقية مسشتوى النخبة
الوطنية ‘ كل األصشناف ،وقال ‘ هذا الطار« :لدينا
طموحات كبÒة من خÓل امتÓكنا Ÿنتخبات وطنية
متكاملة التي اسشتطاعت ان –قق نتائج معتÈة على
اŸسش -ت -وى ال -دو‹ ‘ األل -ع -اب اŸت -وسش -ط-ي-ة األخÒة ‘
مرسش Úوأالقاب افريقية عديدة ،إا ¤جانب أاننا ‰لك
رياضشي Úمصشنف ‘ Úمراتب  6 ،5ا ‘ 8 ¤الÎتيب
العاŸي ،و“كننا من –قيق نتيجة تاريخية ‘ البطولة
Óششبال بفضشل اŸيدالية الÈونزية لبشش Òسشيد
العاŸية ل أ
عزارة ‡ا يعطينا قوة أاك Ìلرؤوية إا‚ازات أاخرى على
اŸسشتوى األوŸبي و–ديدا ‘ أاوŸبياد  2020أاين نطمح
ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ي-دال-ي-ة ون-ك-ون ف-وق م-نصش-ة ال-تتويج Ãيدالية
أاوŸبية».

توف« Òألبيئة أŸناسسبة»
للمصسارع Úذوي أŸسستوى ألعا‹

وبالنسشبة لـ «ضشيف الششعب» ،فإان الوصشول إا ¤هذه الغاية
يتطلب رؤوية جد احÎافية ‘ تسشي Òالنخبة من خÓل
ت -وف Òالم -ك-ان-ي-ات الضش-روري-ة ل-ذلك م-ن ح-يث ال-ت-أاطÒ
اŸناسشب على اŸسشتوى العا‹ ،حيث يقول ششباح ‘ هذا
الطار« :لدينا  4مصشارع Úو 2مصشارعات من مسشتوى
كب Òحيث نفكر بالتنسشيق مع وزارة الششباب و الرياضشة ‘
ت -خصش -يصس ل -ه -م ب-رن-ام-ج خ-اصس ا ¤غ-اي-ة  2020والذي
يسشمح لهم السشﬁ ‘ Òيط سشمته اŸسشتوى العا‹ الذي

Áكنهم من التحسشن باسشتمرار للوصشول ا ¤األهداف..
فاŸسشتوى العا‹ يتطلب برنا›ا خاصشا وكفاءة عالية
من حيث التأاط ،Òوبالتا‹ نحن حاليا نقوم Ãباحثات مع
مسشÒي اŸصشارعة لـ  3بلدان لها خÈة ومسشتوى كبÒين
‘ هذه الرياضشة وهي روسشيا ،أاذربيجان ورومانيا ،وقد
ت- -ت- -جّسش -د ه -ذه اŸف -اوضش -ات ‘ ن -ه -اي -ة الشش -ه -ر ا◊ا‹
ل -ل-حصش-ول ع-ل-ى ت-أاط Òم-ن-اسشب و الت-ف-اق ع-ل-ى ب-رن-ام-ج
ومواعيد تبادل ‘ اŸنافسشات والتدريبات التي سشتكون
‘ صشالح النخبة الوطنية».
وذكر ششباح أانه من الضشروري البحث عن كل السشبل التي
تسشمح لنا الوصشول ا ¤ترقية مسشتوى النخبة و الوصشول
ا ¤نتائج عاŸية ،حيث قال« :طموحاتنا أان نكون فوق
منصشة التتويج ‘ أاوŸبياد  ،2020و–ضش Òهذه اŸيدالية
يكون على مدى  8سشنوات حسشب تقديرات اıتصش،Ú
لذلك فإان مصشارعينا ذوي اŸسشتوى العا‹ لبد أان توفر
لهم بيئة خاصشة بهذا اŸسشتوى والحتكاك اŸباششر مع
مصش -ارع Úم -ن مسش -ت -وى ك-ب ،Òوي-ت-حصش-ل-ون ع-ل-ى ت-أاطÒ
مناسشب يجعلهم ‘ تطور مسشتمر على كل اŸسشتويات.»..
وبالتا‹ Áكن القول أان ال–ادية ا÷زائرية للمصشارعة
ل -دي -ه -ا ب -رن -ا›ا ط -م -وح -ا ل -دى ال -ن -خ-ب-ة وك-ذا ت-وسش-ي-ع
اŸمارسشة من خÓل أاقطاب حقيقية التي تكون Ãثابة
اÿزان ا◊ق -ي -ق -ي لÎق-ي-ت-ه ا ¤اŸسش-ت-وى ال-ع-ا‹ بشش-ك-ل
تدريجي.
ولÓششارة ،فإان رياضشة اŸصشارعة ا÷زائرية كانت ‡ثلة
بـ  3رياضشي ‘ Úاأللعاب األوŸبية اŸاضشية بريو دي
جانÒو و نخصس بهم الذكر كل من طارق بن عزيز ،حمزة
حلوي وادم بوجمل Úالذين يواصشلون حاليا تدريباتهم
و–ضشÒاتهم للمواعيد الرسشمية القادمة ‘ ظروف جد
جعة.
مشش ّ

توحيد برنامج التّدريبات ومركزية
تعي ÚاŸدّرب Úجاءت بنتائج جّيدة

« تطوير أأ’قطاب ألّرياضسية سساهم ‘ ألّرفع من مسستوى أŸصسارعة»

ج ّ-دد راب -ح شص -ب -اح رئ -يسس ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
للمصصارعة رغبته ‘ تطوير ا’قطاب الرياضصية
اÿاصصة بهذه الرياضصة واŸتواجدة عﬂ Èتلف
و’ي- -ات ال- -وط- -ن م- -ن اج- -ل ا’رت- -ق- -اء Ãسص- -ت -وى
اŸصصارعة ا÷زائرية.

نسسعى لتنظيم
تظاهرأت قارية
مسستقبل

تصصوير:عباسس تيليوة

 5مÓي Òسصنتيم ميزانية ا’–ادية سصنويا

ألتّسسي Òألّرأشسد سساهم ‘ زيادة مدأخيلنا ونطمح لألفضسل خلل ألعهدة أ◊الية

حّ-ق-قت ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة للمصصارعة
أارباحا مالية خÓل العهدة اŸاضصية بفضصل
سص-ي-اسص-ة ال-تسص-ي Òال-راشص-د ال-ت-ي ان-ت-ه-ج-ت-ها
حسصب رئ -يسص -ه -ا راب-ح شص-ب-اح ،ال-ذي أاك-د أان
ا’سصتثمار ‘ العامل البشصري كان له أاثر
كب Òعلى تطور اŸوارد اŸالية.
وقامت ال–ادية بانتهاج سشياسشة منفتحة على
العÓم من أاجل التعريف برياضشة اŸصشارعة من
أاجل جلب اهتمام اŸمّول ،Úوهو ما كان له أاثر
إايجابي على اŸداخيل اŸسشجل سشنويا ،فيما أاكد
ششباح أان ميزانية ال–ادية سشنويا هي  5مÓيÒ
سشنتيم.
وسش -اه -م ت -ن -ظ -ي-م أاح-داث ري-اضش-ي-ة ك-بÒة خÓ-ل
السش -ن -ة اŸاضش -ي -ة م -ن –ق -ي-ق م-داخ-ي-ل م-ع-تÈة
حسشب ششباح ،الذي أاكد أان الهم هو اسشتغÓل
اŸوارد اŸال - -ي - -ة ج - -ي - -دا وت - -ف- -ادي ال- -ق- -رارات

الرŒالية التي تؤودي غالبا إا ¤طريق مسشدود.
ل ت -ع -ا Êال–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ل-مصش-ارع-ة م-ن
متاعب مالية حسشب ششباح الذي قال:
«حاليا ميزانيتنا السشنوية تقدر بحوا‹  5مÓيÒ
سشنتيم ول نعا Êمن متاعب مالية لكن هذا ⁄
ي -ات م -ن ف -راغ ب-ل ك-ان ب-ع-د دراسش-ة مسش-ت-ف-يضش-ة
وبرنامج عملي سشمح لنا بتحقيق مداخيل جيدة
خÓل العهدة اŸاضشية».
وكان األهم بالنسشبة ل–Óادية هو السشتثمار ‘
ال- -ع- -ام- -ل ال- -بشش- -ري ،ح -يث ق -ال شش -ب -اح ‘ ه -ذا
اÿصش-وصس« :ال-ب-داي-ة ك-انت م-ن خÓ-ل اسش-ت-ث-م-ار
الع Ó- -م والتصش - -ال ‘ ال - -ت- -ع- -ري- -ف ب- -ري- -اضش- -ة
اŸصش- - -ارع - -ة ووضش - -ع - -ه - -ا ‘ صش - -ورة الح - -داث
الرياضشية ،وهو ما يلفت انتباه اŸمول Úوهذا من
خÓل وضشع كفاءات جيدة على مسشتوى خلية
العÓم والتصشال على مسشتوى ال–ادية ،حيث

‰ت-لك م-وق-ع-ا ال-كÎون-ي-ا ي-غ-ط-ي ك-اف-ة الحداث
اÿاصش -ة ب -اŸصش -ارع -ة أاول ب -أاول ،وه-و م-ا Áن-ح
صشورة إايجابية لدى اŸمول Úوأاعتقد أاّن هذه
اÿطوة كانت لها إايجابيات كثÒة خÓل العهدة
اŸاضشية».
وكانت اÿطوة الثانية حسشب ششباح هي تنظيم
تظاهرات كÈى حيث قال« :تنظيم التظاهرات
الكÈى Áنحنا مداخيل كبÒة إان أاحسشنا تسشيÒ
ميزانية التنظيم Áكننا توف Òمبالغ مالية معتÈة
من أاجل اسشتغÓلها ‘ التكوين وتوف Òظروف
العمل الحÎا‘ بالنسشبة للرياضشي ،Úوهو ما كان
خÓل السشنة اŸاضشية أاين نظمنا حدث Úبارزين
سش- -اه- -م ‘ زي -ادة اŸداخ -ي -ل اŸال -ي -ة ،وه -و م -ا
انعكسس إايجايا على ميزانية ال–ادية».
عمار حميسصي

ا÷زائر سصتكون ‡ثلة بحكم ‘ Úالعاب التضصامن ا’سصÓمي بباكو

مسستوى ألتحكيم تطور كثÒأ و هدفنا ضسمان توأجد حكم على أ’قل ‘ طوكيو

عمار حميسصي
قامت ال–ادية باتخاذ جملة من القرارات من أاجل
اŸسشاهمة ‘ تطوير مسشتوى الرياضشي ÚاŸتواجدين ‘
األق -ط -اب ال -ري -اضش -ي -ة اŸوزع Úع Èال-وط-ن م-ن خÓ-ل
توحيد طريقة التدريب ومركزية تعي ÚاŸدرب.Ú
ويبقى القطب الرياضشي اŸتواجد بÈج بوعريريج من
أاهم القطاب اÿاصشة برياضشة اŸصشارعة ،حيث يعد
حسشب شش-ب-اح خ-زان-ا م-ه-م-ا ل-ل-ري-اضش-ي ،Úف-ي-م-ا سش-ي-ت-م ‘
الفا— ماي اŸقبل تدشش Úقطب الطارف.
تسشتثمر ال–ادية ا÷زائرية للمصشارعة ‘ القطاب
الرياضشية اŸوزعة ع Èالوطن بالنظر ألهميتها الكبÒة،
حيث قال رئيسس ال–ادية ششباح ‘ هذا اÿصشوصس:
«ه-ن-اك اه-ت-م-ام ك-ب Òم-ن ط-رف-ن-ا ب-األق-ط-اب ال-ري-اضش-ية
اŸتواجدة ع Èالوطن ألنها تسشمح لنا باكتششاف اŸواهب
الصشاعدة ،خاصشة بعد الطريقة ا÷ديدة التي طبقتها
‡ا سشمح لنا بتحقيق نتائج جيدة
ولقت ‚احا كبÒا ّ
خÓل العهدة اŸاضشية ونطمح لتحقيق الفضشل خÓل
العهدة ا◊الية».
وتتوّزع األقطاب الرياضشية على ›موعة من الوليات
حسشب ششباح ،الذي قال« :هناك عدة أاقطاب خاصشة
ب -ري -اضش -ة اŸصش -ارع -ة م -وزع -ة ع Èال -وط -ن ع -ل -ى غ-رار
ا÷زائر العاصشمة ،البليدة ،وهران ،برج بوعريرج ،عنابة
ومؤوخرا الطارف الذي سشنقوم بتدششينه ‘ الفا— ماي
اŸق -ب -ل ب -ع -د أان أان -ه -ي -ن-ا ك-ل الج-راءات خÓ-ل زي-ارت-ن-ا
الخÒة للولية ،وأاعتقد أان القطاب اŸذكورة سشتقّدم
دفعا كبÒا للمصشارعة ا÷زائرية بالنظر لعدد الرياضشيÚ
اŸتواجدين ،إاضشافة ا ¤وفرة النوعية».
ويبقى قطب برج بوعريرج من أاهم األقطاب حسشب
ششباح الذي قال« :يعد قطب برج بوعريرج من أاهم
األق -ط -اب ال -ري-اضش-ي-ة اÿاصش-ة ب-اŸصش-ارع-ة ،ح-يث ي-ع-د
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خّ-زان-ا م-ه-م-ا ب-ال-نسش-ب-ة ل-ن-ا ب-ال-ن-ظ-ر ل-ن-وع-ي-ة ال-ري-اضشيÚ
اŸت- -واج- -دي- -ن ف- -ي -ه ،إاضش -اف -ة إا ¤مسش -اه -م -ت -ه ‘ م -ن -ح
اŸن-ت-خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف الصش-ن-اف ري-اضشي Úمن
مسشتوى ‡يز سشاهموا ‘ رفع الراية الوطنية ‘ اÙافل
الدولية».
وقامت ال–ادية Ãجموعة من الجراءات من أاجل
ال -رف -ع م -ن مسش-ت-وى اŸن-خ-رطﬂ ‘ Úت-ل-ف الق-ط-اب،
حيث قال« :أاول ششيء قمنا به وجاء بنتائج جيدة هو
مركزية تعي ÚاŸدرب ،Úحيث تقوم ال–ادية بتعي Úكل
اŸدرب ÚاŸتواجدين على مسشتوى القطاب والرابطات،
إاضشافة إا ¤وضشع برنامج تدريبي موحد من أاجل تفادي
التفاوت ‘ اŸسشتوى ب Úقطب وآاخر ،وهذه الجراءات
ك -انت ل -ه -ا ن -ت -ائ -ج ج -ي -دة ل -ك -ن األه -م ب-ال-نسش-ب-ة ل-ن-ا ه-و
السشتمرارية على هذا النهج ألنه سشينعكسس إايجابا على
مسشتوى رياضشة اŸصشارعة ‘ اŸسشتقبل ،و‘ السشابق
ك -انت ال -راب -ط -ات ه -ي م -ن ت -ق-وم ب-ذلك ل-ك-ن وم-ن اج-ل
حد».
ا◊صشول على نتائج أافضشل قمنا بوضشع برنامج مو ّ
وÁارسس رياضشة اŸصشارعة  8000رياضشي ع Èالوطن
منهم أاك Ìمن ‡ 4000ن Áارسشونها وينتمون ıتلف
اŸنتخبات الوطنية.

ت -و‹ ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل-مصص-ارع-ة اه-ت-م-ام-ا ك-بÒا بسص-لك
’هميتهما الكبÒة ودورهما ‘
التحكيم وتكوين اŸدرب Úبالنظر أ
ت -ط -وي -ر ال -ل-ع-ب-ة م-ن خÓ-ل ال-ت-اط Òا÷ي-د ل-ل-ري-اضص-ي ،Úوه-و م-ا
ينعكسس إايجابا على مسصتواهم خÓل اŸنافسصات الكÈى.
وتعد ا÷زائر البلد العربي والفريقي الوحيد حسشب ششباح ،الذي سشيكون
‡ث Óبحكم Úاثن ‘ Úأالعاب التضشامن السشÓمي التي سشتجرى بباكو
األذربيجانية الششهر اŸقبل ،وهو ما يعكسس تطور التحكيم ا÷زائري.
وأاّكد ششباح أاّن ال–ادية تقوم دوريا
ب -ت-ن-ظ-ي-م دورات خ-اصش-ة ب-اŸدربÚ
من اجل تطوير مسشتواهم من خÓل
الع -ت -م-اد ع-ل-ى ب-رام-ج ت-ك-وي-ن م-ن
مسشتوى عا‹ خاصشة أان النخبة ل
–ق- - -ق ن - -ت - -ائ - -ج ج - -ي - -دة ÃدربÚ
متواضشعي اŸسشتوى.
يحظى سشلك التحكيم بأاهمية كبÒة
لدى ا–ادية اŸصشارعة ،حيث قال
شش - -ب - -اح« :ن- -و‹ اه- -ت- -م- -ام- -ا ك- -بÒا
بالتحكيم وهذا نابع من قناعتنا أان
تطوير اللعبة ‘ ا÷زائر ل يكون إال
ب-ت-واج-د سش-لك –ك-ي-م م-ن مسش-ت-وى
عا‹ ،وهو ما قمنا به حيث حصشلنا
ع -ل -ى ن -ت -ائ -ج ‡ي -زة خ Ó-ل ال -ع -ه -دة اŸاضش-ي-ة م-ن ط-ري-ق-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ي
اعتمدناها ،وسشتكون هناك نتائج افضشل خÓل العهدة ا◊الية ،وهو ما
سشيسشاهم ‘ الرفع من مسشتوى الرياضشي Úألنهم سشيتعاملون مع حكام من
مسشتوى ‡يز ل يختلف عن ا◊كام اŸتواجدين ‘ اŸنافسشات الكÈى التي
يششاركون فيها».
وسش -ي -ك -ون ال-ت-ح-ك-ي-م ا÷زائ-ري ح-اضش-را ب-ق-وة خÓ-ل اŸن-افسش-ات اŸق-ب-ل-ة
اŸنظمة على اŸسشتوى الدو‹ ،حيث قال ششباح« :النّتائج التي حّققناها

فيما يخصس التحكيم جعلتنا نحظى بثقة ال–اد الدو‹ للعبة ،الذي اختار
حكم Úاثن Úمن ا÷زائر للمششاركة ‘ العاب التضشامن السشÓمي التي
سشتجري باذربيجان الششهر اŸقبل ،علما أان ا÷زائر هو البلد العربي
والفريقي الوحيد الذي سشيكون ‡ث Óبحكم Úاثن ،Úوالبلدان الخرى
التي لها باع كب ‘ Òهذه الرياضشة على غرار مصشر وجنوب إافريقيا سشتكون
‡ثلة بحكم واحد فقط ،وهو ما يعكسس ‚اعة السشياسشة اŸتبعة من جانبنا
‘ هذا اÛال».
وي -ب -ق -ى الشش -غ -ل الشش -اغ-ل ل-رئ-يسس
ال–ادية هو ضشمان تواجد حكم
ج -زائ -ري ع-ل-ى الق-ل ‘ أاوŸب-ي-اد
طوكيو اŸقبل ،حيث قال« :هدفنا
السشاسشي هو ضشمان تواجد حكم
على القل خÓل أاوŸبياد طوكيو
ع -ل -م -ا أاّن ا÷زائ -ر  ⁄يسش -ب -ق ل -ه-ا
التواجد على مسشتوى التحكيم ‘
ري- -اضش- -ة اŸصش- -ارع -ة ‘ الل -ع -اب
الوŸبية ،وبالنظر لرتقاء مسشتوى
ال-ت-ح-ك-ي-م ا÷زائ-ري خÓ-ل الفÎة
اŸاضشية أاعتقد انه Áكننا –قيق
ذلك Ãواصشلة العمل ومنح الفرصشة
للكفاءات الششابة».
وفيما يخصس اŸدرب ⁄ Úتّدخر ال–ادية جهدا لتطوير مسشتواهم ،حيث
قال ششباح« :تطوير مسشتوى اŸدرب Úيبقى من األمور التي –ظى باهتمام
كب Òلنعكاسشه اŸباششر على مسشتوى الرياضشي ،Úونقوم حاليا بوضشع برنامج
دوري للتكوين علما أاّننا سشنقوم بانتداب مدرب اجنبي ﬂصشصس لتكوين
اŸدرب Úفقط ،وهذا بالنظر ألهمية هذا العامل ‘ الرتقاء Ãسشتوى
رياضشة اŸصشارعة».
عمار حميسصي

أاّك -د رئ -يسس ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة
ل -ل -مصص -ارع-ة اŸشصÎك-ة راب-ح شص-ب-اح
خ Ó- -ل ن- -زول- -ه ضص- -ي- -ف- -ا ب- -ج- -ري- -دة
«الشص- -عب» ،أا ّن -ه -م سص ّ-ط -روا ب -رن -ا›ا
شص-ام Ó-وم-ت-ك-ام Ó-ب-ال-نسص-بة لعناصصر
ال-ف-رق ال-وط-ن-ي-ة ل-دى الصصنف Úمن
أاج-ل ال-ت-حضص Òل-ل-م-واع-يد الدولية
ال-ق-ادم-ة ل-ت-ح-قيق نتائج إايجابية ‘
ق -ول -ه« :سص -نسص ّ-ط -ر ب -رن -ا›ا خ -اصص-ا
ب -أارب -ع مصص -ارع Úومصص -ارع-ت Úم-ن
أاجل التحضص Òا÷يد Ÿوعد طوكيو
 2020ب- -ه- -دف ›اب -ه -ة اŸسص -ت -وى
’ن هذه الرياضصة
’وŸبي والعاŸي أ
ا أ
فردية ،وتتطلب احتكاك و“ارين
’وŸبي Úحتى
مع أابطال عاŸي Úوا أ
يصص- - -ب- - -ح- - -وا أاب- - -ط - -ال ب - -دوره - -م ‘
اŸسصتقبل».
نبيلة بوقرين
أاضشاف الرجل األول على رأاسس الهيئة:
«قبل ا◊ديث عن ميدالية أاوŸبية يجب
أان ن-حّضش-ر ل-ه-ا بشش-ك-ل ج-ي-د وف-ق-ا ل-ع-م-ل
Áتد لعدة سشنوات حتى نصشل إا ¤نتيجة
إايجابية ،ونحن نعمل بالتنسشيق مع وزارة
الشش -ب-اب وال-ري-اضش-ة ح-ت-ى ن-حضش-ر ه-ؤولء
الرياضشي Úالـ  6كما يجب لكي يكونوا
ج-اه-زي-ن خÓ-ل األل-ع-اب األوŸب-ي-ة ال-تي
سش -ت -ك-ون ب-ط-وك-ي-و وف-ق-ا لÈن-ام-ج خ-اصس
لسش-ي-م-ا ب-ع-دم-ا حّ-ق-ق-ن-ا ن-ت-ي-ج-ة تاريخية
Óواسشط بفضشل
خÓل البطولة العاŸية ل أ
بشش Òسش -ي -د ع -زارة ،ال -ذي –صش -ل ع -ل-ى
ميدالية برونزية بفرنسشا حيث سشنواصشل

العمل مع هؤولء الششباب».

ألعمل أŸكّثف أأسساسس ألّنجاح

أاّكد ششباح أاّنه ل ششيء يأاتي من عدم ‘
قوله« :األموال لوحدها ل تأاتي بنتيجة،
ويجب أان تتوّفر عوامل أاخرى أابرزها
توف Òالتحضش Òاألمثل ومدرب له القدرة
على رفع مسشتوى الرياضشي Úألّننا سشطّرنا
مششروعا ونهدف إا ¤إا‚احه حتى نكون
م -ث -ل ال -ب-ل-دان األخ-رى ال-ت-ي ت-ل-عب ع-ل-ى
األدوار األو ،¤ون -ح -ن ن -نّسش -ق ب -ال -درج-ة
األو ¤م -ع روسش -ي -ا ألن -ه -ا رائ -دة ‘ ه -ذا
اÛال ،إاضشافة إا ¤رومانيا وأاذربيجان».

حّققنا  378ميدألية ‘ ألعهدة
أŸاضسية

يأاتي ذلك ‘ ظل النتائج ا÷يدة التي
–ّق-ق-ه-ا ال-ع-ن-اصش-ر ال-وط-ن-ي-ة ‘ ﬂت-لف
التظاهرات ،خاصشة ‘ العهدة السشابقة:
«سش -ب -ق ل-ن-ا أان ف-زن-ا Ãي-دال-ي-ة ذه-ب-ي-ة ‘
األل -ع -اب اŸت-وسش-ط-ي-ة Ãرسش ،Úأام-ا ع-ن
›موع اŸيداليات اّÙققة ‘ العهدة
السشابقة  378ميدالية من كل اŸعادن و‘
كل األصشناف عربيا وإافريقيا ،وفزنا بـ 22
ذهبية وحّققنا اŸركز األول حسشب الفرق
بعدما تفّوقنا على مصشر ألول مرة خÓل
Óواسشط واألششبال
ال-ب-ط-ول-ة األف-ري-ق-ي-ة ل أ
التي ن ّ
ظمت با÷زائر عام  ،2016وهذا
إا‚از كب Òلنا بتواجد فرق قوية على
غ-رار ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا ،اŸغ-رب ،تونسس،
وهذا أامر جيد بالنسشبة لنا وسشنعمل على
–ق -ي -ق ن -ت -ي -ج -ة إاي-ج-اب-ي-ة ‘ اŸواع-ي-د

القادمة بداية من البطولة األفريقية التي
سشتجري Ãراكشس ب Úالـ  26والـ  30أافريل
ا◊ا‹».
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،كشش -ف شش -ب -اح أاّن -ه -م
ي -ط -م -ح -ون ل -ت -ن -ظ-ي-م ت-ظ-اه-رات أاخ-رى
ب -ا÷زائ -ر» ن -ه -دف إا ¤ت -ن -ظ -ي-م ب-ط-ول-ة
أافريقيا أاششبال ،أاواسشط ،أاكابر ‘ نفسس
ال -وقت ع -ام  2018ألّن -ن -ا ن -ه-دف إا ¤أان
تكون هناك تظاهرة ‘ كل سشنة با÷زائر
وهذا أامر يسشاعدنا على رفع اŸسشتوى
أاك Ìك- -م- -ا ن- -رغب ‘ اح- -تضش- -ان ال- -دورة
Óلعاب األوŸبية .»2020
التأاهيلية ل أ

أأعطينا أأهمية كبÒة للمصسارعة
ألنّسسوية

أاما عن اŸصشارعة النسشوية كششف ضشيفنا
أاّنهم يعطون أاهمية كبÒة لها ‘ قوله:
«أاعطينا أاهمية كبÒة للمصشارعة النسشوية
Óناث
من خÓل تنظيم بطولت وطنية ل إ
‘ ﬂتلف الأعمار بداية من الصشغريات
إا ¤غاية الكÈيات وŸسشنا إاقبال كبÒا،
خاصشة من عدة وليات عدا العاصشمة
ال -ت -ي سش -ج-ل-ن-ا ب-ه-ا ت-واف-د ضش-ئ-ي-ل ،ح-يث
ت - -ت- -واج- -د ح- -وا‹  250مصش- -ارع- -ة ‘
اÛم- -وع ال- -ع- -ام و“ك- -ن- -ا م -ن اح -ت Ó-ل
اŸرك - -ز الـ  9ع-اŸي-ا ب-فضش-ل اŸصشارعة
ششيماء خÒة ،ونحن نعّول عليها كثÒا من
أاج -ل –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج أافضش -ل مسش -ت -ق-بÓ-
إاضشافة ◊نان صشلوا‚ي ،وهذا دليل على
الهتمام الكب Òالذي نوليه للمصشارعات
‘ ﬂتلف األصشناف».

’وŸبية ا◊الية
عددها مرشّصح لÓرتفاع ‘ العهدة ا أ

 8آأ’ف مصسارع ع Èألتّرأب ألوطني

كشصف رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية
للمصصارعة اŸشصÎكة «رابح شصباح»
ع -ن -د ح -ل -ول-ه ضص-ي-ف-ا ع-ل-ى ج-ري-دة
«الشص- - - -عب» ،أاّن ع- - - -دد اŸصص- - - -ارعÚ
الذين Áارسصون رياضصة اŸصصارعة
ي-ب-لغ  8آا’ف مصص- - - -ارع ع ÈالÎاب
الوطني.
ﬁمد فوزي بقاصس
ششباح الذي يششغل كذلك منصشب األمÚ
ال-ع-ام ل–Ó-ادي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة للمصشارعة،
أاوضشح بأان هناك  8آالف مصشارع عÈ
القطر الوطني Áارسشون الرياضشة التي
يششرف عليها كمسشؤوول أاول ‘ ا÷زائر،
موضشحا بأان  5آالف منها تششارك ‘
اŸن-افسش-ات ال-رسش-م-ي-ة اÙل-ية والقارية
والدولية ،والـ  3آالف اŸتبقية “ارسس
رياضشة اŸصشارعة من أاجل ا◊فاظ على
ال- -ل -ي -اق -ة ال -ب -دن -ي -ة ودون اŸشش -ارك -ة ‘
اŸن -افسش -ات م -ن ك -ب -ار السش -ن والشش -ب -اب
الذين لديهم اهتمامات أاخرى ‘ ا◊ياة
عداالرياضشة.
موضّشحا بأان هذا العدد مرششح لÓرتفاع
‘ العهدة األوŸبية ا◊الية ،خصشوصشا
م -ع مشش -روع ت-ط-وي-ر ري-اضش-ة اŸصش-ارع-ة
باختصشاصشيها ‘ األقطاب السشتة التي

“تلكها ا÷زائر والهتمام أاك Ìبالفئات
الششابة التي سشتخلف ا÷يل ا◊ا‹ ‘
اŸنتخبات الوطنية.
«شش -ب -اح» أاوضش-ح ب-أان ه-ن-اك ال-ع-دي-د م-ن
الفرق اŸنتششرة ع ÈالÎاب الوطني لكن
أاق -واه -ا ت -ت -م-رك-ز ‘  6ولي -ات ،وق-ال:
«‰لك ال -ع -دي -د م -ن ال -ف -رق ال -ري -اضش -ي-ة
اŸنتششرة ع Èالقطر الوطني ،لكن أاقوى
ال -ف -رق ال -ت-ي “دن-ا دائ-م-ا ب-اŸصش-ارعÚ
على مسشتوى اŸنتخبات الوطنية تتواجد
‘  6ولي -ات وه-ي ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة
والبليدة ووهران باإلضشافة إا ¤عنابة هي
ال- -ت- -ي “لك ت -ق -ال -ي -د ك -بÒة ‘ ري -اضش -ة
اŸصشارعة ،وأاضشفنا إاليها مؤوخرا أاندية
ولية الطارف التي سشندعهما بششكل كبÒ
ل -تصش-ب-ح ق-ط-ب-ا ل-ل-مصش-ارع-ة ب-ام-ت-ي-از ألن
مصشارعيها Áلكون مؤوهÓن كبÒة ،ضشف
إا ¤ذلك ولية برج بوعريريج و–ديدا
‘ منطقة رأاسس الوادي التي تبعد بـ 50
ك- -ل- -م ع- -ن م- -ق- -ر ال -ولي -ة ،وال -ت -ي “لك
مصش-ارع ‘ Úال-ق-م-ة وي-ع-تÈون ب-ال-نسش-بة
ل–Óادية خزانا كبÒا للمنتخب الوطني
ا÷زائ- - -ري وي- - -جب السش- - -ت- - -ث- - -م- - -ار ‘
إام- -ك- -ان- -ي- -ات- -ه- -م وم -ؤوه Ó-ت -ه -م أاك Ìألن
غ-ال-ب-ي-ت-ه-م يشش-ك-ل ن-واة اŸن-ت-خب ح-اليا،
وشش -ب -اب -ه -م ي -ح -ب -ذ اŸصش -ارع-ة ع-ل-ى أاي
ري- -اضش- -ة أاخ -رى وه -ذا م -ا ي -ج -ع -ل ه -ذه

اŸنطقة مهمة للغاية بالنسشبة لنا».
وعّما إاذا كان هناك إاقبال على ‡ارسشة
رياضشة اŸصشارعة ‘ ا÷نوب ا÷زائري
وت -وف -ر أان -دي -ة ل-ل-ري-اضش-ة ه-ن-اك ،أاوضش-ح
اŸسشؤوول الأول عن اللعبة بأان ا÷نوب
ا÷زائري مهم للغاية ولديه فرق جيدة،
وق -ال« :ا÷ن-وب ا÷زائ-ري م-ه-م ل-ل-غ-اي-ة
ب -ال-نسش-ب-ة ل-ري-اضش-ة اŸصش-ارع-ة..ون-ه-دف
حاليا إا ¤إانششاء أاندية ‘ بششار واأخرى
‘ ورق -ل -ة ال -ل -ت -ان ت-ع-تÈان م-ن ب ÚأاكÈ
اŸدن ا÷زائرية ‘ ا÷نوب ،كما أاّننا
نود أان نؤوسّشسس ناديا كبÒا ومهما ‘ ولية
غرداية ودخلنا ‘ اتصشال مع عائلة كانت
تقيم بالعاصشمة وتنقلت للعيشس Ãسشقط
رأاسشها ‘ الآونة األخÒة بغرادية ،هذه
العائلة من الأب إا ¤األبناء كلهم مارسشوا
ري -اضش -ة اŸصش -ارع -ة ،وÁل -ك-ون مسش-ت-وى
ع -ال-ي-ا وÁك-ن-ه-م اإلشش-راف ع-ل-ى ت-ك-وي-ن
ال -ف-ئ-ات الشش-اب-ة واŸواهب ،وت-أاسش-يسش-ه-م
ن- -ادي ل- -ل- -مصش -ارع -ة ب -ع -اصش -م -ة ال -ولي -ة
سش -ي -ج -ع -ل -ن -ا ن -ط -م -ئ -ن ع -ل -ى مسش -ت -ق -ب-ل
اŸصش- -ارع- -ة ‘ غ- -رداي- -ة ،خصش -وصش -ا أاّن
ال -ولي -ة “لك ه -ي -اك -ل ق -اع -دي -ة ‡ي-زة
وÁكننا تطويرها هناك ،كما أاّنها ليسشت
ب -ال-ب-ع-ي-دة ب-ال-ك-ث Òع-ن األق-ط-اب السش-ت-ة
اŸذكورة».
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كأاسس إلكاف

مولودية إ÷زإئر  -نادي يونغ أإفريكانز إلتنزإÊ

حظوظ العميد كبÒة لبلوغ دور اÛموعات

يلتقي إليوم فريق مولودية إ÷زإئر مع نادي يونغ أإفريكانز إلتنزإ Êمن أإجل رسصم
لخ Òق -ب -ل دور إÛم -وع -ات م -ن م -ن -افسص -ة ك -أاسس
وق- -ائ- -ع م- -وإج- -ه- -ة إي- -اب إل- -دور إ أ
لوŸب-ي ب-دإية من
لف-ري-ق-ية ،وإلتي سصتكون Ãلعب  5ج-وي-ل-ي-ة إ أ
إل-ك-ون-ف-ي-درإل-ي-ة إ إ
إلسصاعة إلـ .١٨ : ٠٠
نبيلة بوقرين
تعرفوأ عليه ‘ ألنصسف أألول من موأجهة
أل -دور ث -م -ن أل-ن-ه-ائ-ي ،حسس-ب-م-ا أّك-ده أŸدرب
يسسعى ألعميد إأ ¤ألعودة ‘ ألنتيجة من خÓل ك- -م- -ال م -وأسس -ة ÷ري -دة «ألشس -عب» ‘ ق -ول -ه:
أل- -دخ- -ول ب- -ق- -وة إأ ¤أرضس -ي -ة أŸي -دأن Ãا أن «ح ّضس -رن -ا بشس-ك-ل ع-ادي Ÿوأج-ه-ة أل-ع-ودة و⁄
ح - -ظ - -وظ - -ه م - -ازألت ق- -ائ- -م- -ة ‘ ب- -ل- -وغ دور نغّير أي شسيء ،ولكن أ÷ديد ‘ أألمر أّننا
أÛموعة بعدما أنهزم بهدف نظيف ‘ لقاء أصس-ب-ح-ن-ا ن-ع-رف ج-ي-دأ ط-ري-ق-ة لعب منافسسنا
أل-ذه-اب أل-ذي ك-ان ب-ت-ن-زأن-ي-ا م-ط-ل-ع أألسس-بوع أل -ذي ك -ن -ا ‚ه -ل -ه م -ن ق -ب -ل و ⁄ت -ك-ن ل-دي-ن-ا
أŸاضس- -ي م- -ن خÓ- -ل أل- -ع- -م- -ل ع- -ل -ى ت -دأرك أŸعلومات ألكافية عنه ،وهذأ ما سسيسساعدنا
أألخطاء أŸسسجلة وأسستغÓل ألفرصس أŸتاحة ‘ موأجهة ألعودة ألتي سستكون نهائي حقيقي
أمامهم للوصسول إأ ¤مرمى أŸنافسس لتحقيق بالنسسبة لنا وسسنعد أÿطة أŸناسسبة بناءأ على
أل- -ت- -أاه- -ل ‘ أل- -دي- -ار وأم -ام أ÷م -اه Òأل -ت -ي أل -ن -ق -اط أل -ت -ي وق -ف -ن -ا ع -ن -ده -ا ‘ أألسس-ب-وع
أŸاضسي».
سستتنقل إأ ¤مدرجات أŸلعب.
ووأصس -ل أل -رج -ل أألول ع -ل -ى رأسس أل -ع -ارضس -ة
ألفنية للمولودية قائ« :Óقّدمنا مسستوى جّيدأ
‘ ل -ق -اء أل-ذه-اب ،ح-يث صس-ن-ع-ن-ا ع-دة ف-رصس
أين ح ّضسر ‡ثل أ÷زأئر بشسكل جيد لهذه سس -ان-ح-ة ل-ل-تسس-ج-ي-ل ،خ-اصس-ة ‘ ألشس-وط أألول
Óسسف  ⁄نتمكن من –قيق ذلك عكسس
أŸوأجهة من أجل أإلطاحة Ãنافسسهم بعدما ولكن ل أ

مواسسة :لقاء العودة نهائي
حقيقي وهدفنا التأاهل

أإوروبا ليغ

أاندرÿت وشسالك يرهنان حظوظهما

رهن كل من أندرÿت ألبلجيكي وشسالك 04
أألŸا Êح -ظ -وظ -ه -م -ا ‘ أل -ت -أاه -ل إأ ¤أل-دور
ألنصسف ألنهائي من أألوروبا ليغ ‘ ،ح Úخرج
أوŸبيك ليون بأاقل أألضسرأر ‘ لقاءأت يوم
أÿميسس ◊سساب ألدور ألربع ألنهائي ذهاب.
إأنهزم نادي شسالك  04أألŸا Êألذي ينشسط
ف -ي -ه أل -دو‹ أ÷زأئ-ري ن-ب-ي-ل ي-ن ط-الب أم-ام
مضسيفه أجاكسس أمسسÎدأم ألهولندي (.)0 - 2
وسسجل ألÓعب دأ‘ كÓسسان هدف 2٣( Úضس
ج  ،)52مهديا فريقه فوزأ مهما قبل لقاء
أإلياب حتى ولو أن تشسكيلة ألروهر  ⁄تقل
كلمتها أألخÒة.
أشسرك مدرب شسالك  04ألÓعب أ÷زأئري
نبيل بن طالب طيلة أللقاء.
ووقع نادي أندرÿت ألبلجيكي ألذي ينشسط
ف -ي -ه أل -دو‹ أ÷زأئ -ري سس-ف-ي-ان ه-ن-ي ‘ ف-خ
أل -ت -ع-ادل أم-ام ألضس-ي-ف أإل‚ل-ي-زي م-انشسسسÎ
يونايتد (.)1 -1
أف -ت -ت -ح ب -اب أل -تسس -ج -ي -ل أألرم -ي -ن-ي ه-ان-ري-خ
ﬂيتاريان للشسياط Úأ◊مر ‘ ألدقيقة ٣7
قبل أن يتمكن ليندأر دأندونكار من تعديل
أل -ن -ت -ي -ج -ة ‘ أل -دق -ائ -ق أألخÒة م -ن أل -ل -ق-اء
(ألدقيقة .)٣7

وسسيكون نادي أندرÿت ‘ مهمة صسعبة خÓل
لقاء أإلياب ‘ مانشسسس Îأÿميسس أŸقبل،
خ -اصس-ة وأن لع-ب-ي ج-وزي م-وري-ن-ي-و ي-ري-دون
إأعادة هيبة ألنادي على ألسساحة أألوروبية.
بدأ ألدو‹ أ÷زأئري سسفيان هني أللقاء على
دكة ألبدلء قبل أن يتم إأشسرأكه مكان نيكول
سستانسسي ‘ ألدقيقة .65
من جهته حّقق أوŸبيك ليون ألذي يلعب له
أل -دو‹ أ÷زأئ -ري رشس -ي -د غ-زأل ف-وزأ صس-ع-ب-ا
أمام ضسيفه بشسيكتاسس ألÎكي ( )1 - 2بعد أن
كان متأاّخرأ ‘ ألنتيجة.
وع -اد أوŸب-يك ل-ي-ون ‘ أل-ن-ت-ي-ج-ة ع-ن ط-ري-ق
كرونتان توليسسو ‘ ألدقيقة  8٣قبل أن يضسف
زمليه جÁÒي مورأل ألهدف ألثا Êمهديا
ف -ري -ق -ه ف -وزه -ا ث -م ‘ Úأل-ن-فسس أألخ Òم-ن
أللقاء.
بدأ رشسيد غزأل أللقاء أسساسسيا دون تقدË
أل- -ك- -ث Òق- -ب- -ل أن ي -ت -م أسس -ت -ب -دأل -ه ب -ال Ó-عب
م- -اكسس- -وي- -ل ك- -ور ‘ Êأل -دق -ائ -ق أألو ¤م -ن
ألشسوط ألثا.Ê
وشسهد لقاء أوŸبيك ليون وبشسيكتاسس تأاّخر بـ
 45دقيقة قبل صسافرة ألبدأية بسسبب دخول
أ÷ماه Òإأ ¤أرضسية أŸلعب.

ألنادي ألتنزأ Êألذي “كن من تسسجيل هدف
أل - -ف- -وز..ول- -ك- -ن أألم- -ور – ⁄سس- -م وم- -ازألت
ح-ظ-وظ-ن-ا ق-ائ-م-ة وسس-نسس-ت-غ-ل ع-ام-لي أألرضس
وأ÷مهور ألذي سسيسساندنا مثلما جرت ألعادة
من أجل ألضسغط على منافسسة وقلب ألنتيجة
لصسا◊نا و–قيق ألتأاهل لدور أÛموعات
ب- -ح -ول أل -ل -ه ح -يث سس -ن -دخ -ل أŸب -ارأة ب -ق -وة
وسس -نضس -غ -ط م -ن أل -ب-دأي-ة ونسس Òأألم-ور ف-وق
أŸسس -ت -ط -ي -ل ب -ك -ل ع-قÓ-ن-ي-ة ك-م-ا ط-ل-بت م-ن
ألÓعب Úضسرورة ألÎكيز للوصسول إأ ¤هدفنا».
كما تطّرق موأسسة للغيابات ألتي شسكلت عائقا
أم -ام -ه« :مشس -ك -ل أل-غ-ي-اب-ات م-ازأل ق-ائ-م-ة ‘
أÛموعة على غرأر بدبودة ألذي  ⁄يتعاف
نفسس ألوضسع بالنسسبة لنقاشس ‘ ،ح Úسسيكون
منصسوري وعزي حاضسرين ‘ هذأ أللقاء ألهام
أل -ذي رّك -زن -ا خ Ó-ل-ه ع-ل-ى ج-انب ألسسÎج-اع
وأل-ع-م-ل أل-ت-ك-ت-ي-ك-ي ح-ت-ى ن-ت-م-ك-ن م-ن إأسس-ع-اد
أنصسارنا وألتأاهل لدور أÛموعات وŒاوز
كل ألعقبات ،حيث سسنكون ‘ أŸوعد بعدما
ع -م -ل-ن-ا بشس-ك-ل ج-ي-د وب-إام-ك-ان-ن-ا أل-وصس-ول إأ¤
هدفنا عند صسافرة ألنهاية».

تأاجيل لقاءي الكأاسس قرار صسائب

أم -ا ع -ن ت -وق -ف أل -ب -ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة وت-أاج-ي-ل
م -وأج -ه -ة ك -أاسس أ÷م -ه -وري -ة .ق -ال ّﬁدث-ن-ا:
«ألفريق تأاّثر منذ ألبدأية بعدم أللعب ضسمن
أل -ب -ط -ول -ة أل -وط -ن -ي-ة ،ح-يث غ-ب-ن-ا Ÿدة شس-ه-ر
ونصس -ف ،وه -ذأ م-ا أن-ع-كسس ع-ل-ي-ن-ا وت-رأج-ع-ن-ا
بشسكل كب Òمن ناحية ألنتائج باŸقارنة مع
ف -رق أخ -رى أسس -ت -غ -لت غ -ي -اب-ن-ا وصس-ع-دت إأ¤
أŸرأكز أألو ¤على غرأر وفاق سسطيف ألذي
كان أŸسستفيد أألك ،Èأما أآلن قرأر ألفاف
أŸتعلق بتأاجيل موأجهتي نصسف نهائي كأاسس
أ÷مهورية هو صسائب ،ولن يؤوّثر سسلبيا على
ألفرق أŸتأاّهلة».

رونالدو:

« ⁄أاتخّيل أاّنني
سسأاسسّجل  100هدف
‘ البطولت األوروبية»

أع -رب لعب ري -ال م -دري -د ل -ك -رة أل -ق-دم
ألÈت -غ-ا‹ ك-ريسس-ت-ي-ان-و رون-ال-دو ع-ن سس-ع-ادت-ه
بتسسجيل هدف ‘ Úمرمى فريق بايرن ميونخ
أألŸا ،Êوع- -ن ع- -دم ت- -خ- -ي- -ل- -ه ‘ وقت م- -ن
ألوقات ألوصسول إأ 100 ¤هدف ‘ ألبطولت
أألوروبية .وأشسار
رون- - - - -ال- - - - -دو ‘ -
تصس- -ري -ح ل -وسس -ائ -ل
إأع Ó- - -م أل - - -ن - - -ادي
أŸلكي نقلته وكالة
أألنباء أإلسسبانية -
إأ ¤أنه حصسل قبل
ب- - - -دء أŸرأن م - - -ن
رئ- -يسس ن -ادي ري -ال
م-دري-د ف-ل-ورن-تينو
بÒيز على قميصس تذكاري Ãناسسبة إأحرأزه
 100هدف ‘ أŸنافسسات أألوروبية ،مضسيفا:
«سس ّ-ج-لت رق-م-ا ق-ي-اسس-ي-ا ج-دي-دأ ‘ مسسÒت-ي
ألطويلة..إأّنه شسرف كبÒ
إأحرأز  100هدف ‘ أوروبا ،كان أمسس يوما
‡يزأ ،شسهد فوزأ مهما للغاية ،أود أن أشسكر
ريال مدريد على ألفرصسة ألتي منحها ‹ كي
أقدم مسسÒة لمعة ‘ هذأ ألنادي وزمÓئي
أيضسا هم مشسكورين».
وأوضسح« :حينما بدأت تسسجيل أألهدأف ‘
رأبطة أألبطال  ⁄أكن أتخيل أنني سسأاصسل
لهذأ ألرقم ألقياسسي ،إأنه شسرف ‹ ألنه رقم
يصسعب جدأ –قيقه ،أشسعر بسسعادة وبهجة
ع -ارم -ة» .وح- -ول م -ب -ارأة أألرب -ع -اء ،ق -ال
رون -ال -دو« :ق -ب -ل دخ -ول أŸل-عب ف-ك-رت أن-ه-ا
سستكون مبارأة صسعبة ،وأن ألبايرن سسيبدأ
أل-ل-ق-اء ب-ك-ل ق-وة ،ل-ك-ن ب-ع-د إأه-دأره-م ل-رك-ل-ة
أ÷زأء ك- - -ان ل- - -دي أع- - -ت - -ق - -اد أن أ◊م - -اسس
سس -ي -ت-م-ل-ك-ن-ا وأن-ن-ا سس-نسس-ي-ط-ر ع-ل-ى ›ري-ات
أألمور ‘ ألشسوط ألثا..Êسسجلت أنا ،لكن
ك- -ان م- -ن أŸم- -ك- -ن أن ي- -ك- -ون لع -ب -ا آأخ -ر».
وأضس-اف ق-ائ« :Ó-ه-دف-ا أŸب-ارأة سس-أاصس-ف-ه-م-ا
بشسكل سسهل للغاية..كانا رأئع Úوفريدين ألننا
كنا متأاخرين وكان ألتعويضس صسعبا ،فعلناها
مرت Úوبعد تسسجيل هدف Úشسعرت بالسسعادة
أل -ب -ال -غ -ة ألّن -ن-ي سس-اع-دت ري-ال م-دري-د ع-ل-ى
ألفوز ،ورÃا تكون هناك ثنائية أخرى ‘
ألÈنابيو».

»°VÉ`` `` jôdG

نصصف مارإطون إ÷يشس إلوطني إلشّصعبي

مشساركة أاك Ìمن  13أالف عّداء

عرفت إل ّ
طبعة إلـ  ١١لنصصف مارإطون
إ÷يشس إل -وط -ن -ي إلشص -ع -ب-ي إل-ت-ي ج-رت
أإمسس بالعاصصمة مشصاركة قياسصية فاقت
إل- -ـ  ١3أإل- -ف مشص- -ارك ومشص-ارك-ة م-ن
لصص- -ن- -اف ،وإل- -ذي- -ن م- -ث -ل -وإ
ﬂت- -ل- -ف إ أ
ﬂتلف إŸدإرسس وإلنوإحي إلعسصكرية،
حيث كانت إلنطÓقة بالنسصبة للذكور
من ملعب  5جويلية ،أإما بالنسصبة لÓناث
ف- -ك- -انت م- -ن م- -ل- -عب «إل -غ -ول -ف» ل -دإ‹
إبرإهيم.
عمار حميسصي
أّك -د أل -ع -م -ي -د ع -م -ر ق -ريشس م -دي-ر مصس-ل-ح-ة
ألرياضسات بوزأرة ألدفاع ألوطني خÓل كلمته
ألف -ت -ت -اح-ي-ة ،أن أل-ه-دف ألسس-اسس-ي م-ن ه-ذه
أل -ت-ظ-اه-رة ه-و أل-ت-حسس-يسس ب-أاه-م-ي-ة ‡ارسس-ة
ألرياضسة ،حيث قال« :لقذ دأبنا سسنويا على
ت -ن-ظ-ي-م ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة أل-ري-اضس-ي-ة م-ن أج-ل
تعزيز ‡ارسسة ألرياضسة ب Úأألفرأد وألتأاكيد
على أهمية هذأ ألعامل ‘ أ◊ياة أليومية لدى
أف- -رأد أ÷يشس أل- -وط- -ن -ي ألشس -ع -ب -ي ،وأن -ت -ه -ز
ألفرصسة لشسكر أŸشسارك ÚوأŸنظم Úعلى
حسسن سس Òهذه ألتظاهرة» .وتندرج ألتظاهرة
‘ إأطار حرصس ألقيادة ألعليا للجيشس ألوطني
ألشسعبي على تعميم أŸمارسسة ألرياضسية ‘

تصصوير:عباسس تيليوة
صسفوف أ÷يشس وألتقييم أŸسستمر للقدرأت
ألبدنية وجاهزية أألفرأد ألعسسكري ،Úحيث
بات نصسف مارأطون أ÷يشس من ألعادأت ألتي
يتم تنظيمها سسنويا.
وع -رف أŸسس-لك أıصسصس ل-لسس-ب-اق ت-ن-افسس-ا
كبÒأ ب Úألعدأئ ،Úحيث كانت ألنطÓقة من
مركب ﬁمد بوضسياف مرورأ بع Úألله ،دأ‹
أب -رأه -ي -م ،شس -وف -ا‹ وصس -ول أ ¤ب -ن ع -ك -ن-ون
وب - - -الضس- - -ب- - -ط أ ¤م- - -رك- - -ز Œم- - -ع و–ضسÒ
أŸنتخبات ألعسسكرية.
و”ّ ت- -قسس -ي -م أŸشس -ارك Úإأ ¤ث Ó-ث أصس -ن -اف
حسسب ألسسن ،ففي فئة ما ب 18 Úو ٣5سسنة،
ف -از أل -ع -دأء دري -ف -ل نسس -ي -م م -ن م-رك-ز Œم-ع
و–ضس ÒأŸن- - -ت - -خ - -ب - -ات أل - -عسس - -ك - -ري - -ة بÍ
عكنون باŸرتبة أألو.¤
و‘ فئة ما ب ٣5 Úو 50سسنة فاز ألعدأء سسناÊ
ربيع من أŸدرسسة ألتقنية للمعتمدية بالبليدة
باŸركز أألول ،أما ‘ فئة أك Ìمن  50سسنة
فعادت أŸرتبة أألو ¤للعدأء بوطالب أحمد
من قيادة ألدرك ألوطني.
و‘ فئة ألناث فقد عادت أŸرتبة أألو ¤إأ¤
ألعدأءة بن دربال مليكة من أ◊ماية أŸدنية،
و”ّ ب- -اŸن -اسس -ب -ة ت -ك -ر Ëأك Èع -دأء وع -دأءة
شس -ارك -ا ‘ ه -ذأ أ◊دث ،إأضس -اف -ة إأ ¤أصس -غ -ر
عدأءة وهذأ من أجل تشسجيعهم على ‡ارسسة
ألرياضسة.

أإلعاب إلقوى

حضسور  12عّداء جزائريا ‘ موعد «باكو»
كشسفت أل–ادية أ÷زأئرية أللعاب ألقوى عن قائمة  12رياضسيا معني ÚباŸشساركة ‘ ألعاب
ألتضسامن ألسسÓمي ،2017أŸقررة من  12إأ 22 ¤ماي بباكو (أذربيجان).
وأوضسحت ألهيئة ألفيدرألية على موقعها ألرسسمي على شسبكة ألنÎنت أنه ” «أنتقاء ألرياضسيÚ
على أسساسس ألنتائج ألتي –صسلوأ عليها أŸوسسم أŸاضسي» ،مشسÒة إأ ¤أن «ألفريق ألوطني
أ÷زأئري يسستهدف أربع أإ ¤خمسس ميدأليات».
وتشسارك أ÷زأئر ‘ ألعاب ألتضسامن ألسسÓمي 17 ‘ ،أختصساصسا رياضسيا ،منها ألعاب ألقوى.
قائمة إلرياضصيّ ÚإŸسصتدعي:Ú
أسسكندر عثما 200( Êم) ،أم Úبلفرأر ( 800م) ،صسفيان بوهدة ( 200م و 400م) ،ميلود رحماÊ
( 400م حوأجز) ،سسليم كدأر ( 1500م) ،علي مسسعودي ( ٣000م موأنع) ،أمينة بتيشس ( ٣000م
موأنع) ،هشسام شسرأبي (ألقفز بالزأنة) ،لوهاب قفية (ألقفز ألثÓثي) ،ياسسر تريكي (ألقفز ألطويل
وألقفز ألثÓثي) ،رميسسة بلبيوضس (ألقفز ألطويل) ،يسسرى عرعار (ألقفز ألعا‹).

إيطاليا

برلسسكو Êيكمل صسفقة بيع نادي ميÓن اإليطا‹
ث أكمل أŸلياردير ورئيسس ألوزرأء أإليطا‹
ألسسابق ،سسيلفيو برلسسكو ،Êصسفقة بيع نادي
ميÓن إأ ¤كونسسورتيوم ,يرأسسه ألصسيني ‹
ي- -و‚ه- -و„ حسسب م -ا أوردت -ه وك -ال -ة أألن -ب -اء
أإلسسبانية .ويؤوكد نفسس أŸصسدر« ،أن عملية
نقل أسسهم نادي ميÓن أإليطا‹ ،ألبالغة . ٩٣
 ،% ٩٩أنتهت أليوم إأ ¤كونسسورتيوم روسسونÒي
سسبورت إأنفسستمنت لوكسس».
وأك -د ب -رلسس -ك -و ،Êأل -ذي ف -از م -ي Ó-ن –ت
رئاسسته بـ  2٩بطولة ،أن «كرة ألقدم أ◊ديثة
–ت - -اج إأ ¤أسس- -ت- -ث- -م- -ار وم- -وأرد ل Áك- -ن أن
تتحملها أسسرة وأحدة».
وأوضسح أŸالك أ÷ديد ŸيÓن  ‘ -بيان -
أن -ه سس -ي -وأصس -ل أŸسس -اع -ي م -ن أج -ل أل -ق -ي -ام
ب -أاع -م -ال ل -ت -ع -زي-ز أإلرث أل-ري-اضس-ي وأ÷انب
أŸا‹ للنادي .و“ثل عملية ألشسرأء ،ألتي
كانت قد بدأت ‘ أوت  ،2016نهاية حقبة
برلسسكو ،Êألتي أسستمرت  ٣1عاما مع ميÓن،
ألذي تقدر قيمته بـ  740مليون يورو ،وعليه
ديون قدرها  220مليونا ،ولكنه بات أآلن –ت

رئاسسة صسيني.Ú
ويأاتي تغي Òمالك ميÓن ‘ ،وقت يسستعد فيه
ألفريق لدربي مدينة ميÓنو أمام أإلن Îأليوم
ضس -م -ن م -ن -افسس -ات أ÷ول -ة  ٣2م-ن أل-ب-ط-ولة
أإليطالية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إلطّبعة إلعاششرة Ÿهرجان وهرإن إلدو‹ للفيلم إلعربي

تكر ËكرÁة ﬂتار ،حسسن ا◊سسني ،مولود معمري وبشسار إابراهيم
سشيششهد مهرجان وهرإن إلدو‹
ل-ل-ف-ي-ل-م إل-ع-ربي ‘ طبعته إلعاششرة
لعÓ- -م
ت - -ك - -ر› Ëم - -وع- -ة م- -ن إ أ
لمر
إلفنية وإلسشينمائية ،يتعلق إ أ
ب -ال -ف -ن-ان إل-رإح-ل حسش-ن إ◊سش-ن-ي
ع -ل -ى م -ا قّ-دم-ه م-ن أإع-م-ال خ-ال-دة
ل-لسش-ي-ن-م-ا إ÷زإئ-ري-ة ،وسش-ي-تضشّ-م-ن
إل-ت-ك-ر Ëت-ق-د Ëك-ت-اب عن مسشاره
أإ‚زه إل -دك -ت-ور سش-ع-ي-د ب-ن زرق-ة،
ك- -م- -ا سش- -ي- -كّ- -رم ك- -ل م- -ن إل -ف -ن -ان -ة
إŸصش -ري-ة إل-رإح-ل-ة ك-رÁة ﬂت-ار،
إل-ن-اق-د إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي إلرإحل بششار
لديب إل-روإئ-ي مولود
إب-رإه-ي-م ،وإ أ
معمري.

أسسامة إأفرأح
أاع- -ل- -نت ﬁاف- -ظ -ة م -ه -رج -ان وه -ران
ال -دو‹ ل -ل -ف -ي -ل -م ال-ع-رب-ي أان ه-ذه ال-دورة
ال- -ع- -اشس- -رة ،إا ¤ج- -انب ت- -ك -رÁه -ا حسس -ن
ا◊سسني ،سستحتفي كذلك Ãائوية رمز من
رم -وز األدب ا÷زائ -ري ،األديب ال -راح -ل
مولود معمري ،أاول رئيسض ل–اد الكتاب
ا÷زائ -ري ،Úال -ذي خ ّ-ل -د ذك -راه ب-أاع-م-ال

أادبية راقية على غرار ““الربوة اŸنسسية““،
و“يزت هذه األعمال الروائية بتحويلها
إا ¤أاعمال سسينمائية كبÒة.
ك -م -ا سس -ت -ع -رف ال -ط-ب-ع-ة ال-ع-اشس-رة م-ن
اŸه- -رج- -ان ت -ك -ر Ëال -ف -ن -ان -ة اŸصس -ري -ة
الراحلة كرÁة ﬂتار ،عرفانا لها على ما
قّدمت للسسينما العربية خصسوصسا والفن
السس-اب-ع ع-م-وم-ا ،وسس-يسس-ت-ل-م تكر ËكرÁة
ﬂتار ابنها اإلعÓمي معتز الدمرداشض
وسس-ي-كّ-رم اŸه-رج-ان ا÷زائ-ري ذو ال-ب-ع-د
ال-ع-رب-ي ال-ن-اق-د السس-ي-ن-م-ائ-ي ال-ف-لسسطيني
بشسار إابراهيم الذي غادرنا قبل أايام ،وكان

بشسار إابراهيم واحدا من أابرز األقÓم
السسينمائية النقدية ‘ العا ⁄العربي،
وسس-اه-م ‘ إاث-راء اŸك-ت-ب-ة السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة
ال -ع -رب -ي -ة ب -ال-ع-دي-د م-ن اإلصس-دارات ‘
›ال الفن السسابع.
ويحتفي مهرجان وهران هذه السسنة
Ãرور عشسرة سسنوات على تأاسسيسسه ،كما
يضس- - -م الÈن- - -ام- - -ج ع- - -روضض أاف Ó- -م ‘
اŸسسابقة الرسسمية وتكرÁات ،وذلك ‘
ال - -فÎة م - -ا ب Úاÿامسض وال - -عشس - -ري - -ن
وا◊ادي وال -ث Ó-ث Úم -ن شس -ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
اŸقبل Ãدينة وهران.
للتذك ،Òيعت Èاليوم السسبت آاخر أاجل
إلرسس -ال األع -م -ال اŸرّشس-ح-ة Ÿسس-اب-ق-ة
أاحسسن ملصسق ““أافيشض““ للدورة العاشسرة،
التي سسبق وأان أاعلنت ﬁافظة مهرجان
وه- -ران ال- -دو‹ ل- -ل- -ف- -ي- -ل -م ال -ع -رب -ي ع -ن
ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ،وسس -ي -ت -م اخ -ت -ي-ار اŸلصس-ق-ة
األحسسن لتكون اŸلصسقة الرسسمية لهطه
الدورة ،مع العلم أاّن اŸهرجان يّتخذ شسكل
األسس- - -د ك- - -رم- - -ز أاسس - -اسس - -ي ،ويشسÎط ‘
اŸسسابقة أان تكون الصسورة أاصسلية وغÒ
مقتبسسة ،البسساطة والوضسوح وا÷ودة ،وأان
ت -ع -كسض أاه-م-ي-ة اŸه-رج-ان ب-ال-ت-زام-ن م-ع
الحتفاء بالدورة العاشسرة.

 ..وانطÓق الÈنامج السسينمائي لديوان الّثقافة واإلعÓم
إرت-أاى إل-دي-وإن إل-وط-ن-ي ل-ل-ث-قافة
لعÓم أإن يكون إنطÓق برنا›ه
وإ إ
إلسش -ي -ن -م -ائ -ي لسش -ن-ة  2017بعرضس
لم-ري-ك-ي““ ”،La La Land
إل -ف -ي -ل -م إ أ
لثن Úبقاعة
وذلك مسشاء بعد غد إ إ
إŸوق -ار ‘ أإول ع -روضش -ه إل -وط -ن -ي -ة،
لي - -ام
ع - -ل - -ى أإن ي - -ت - -م ع - -رضش - -ه ‘ إ أ
إلقادمة ‘ كل من قاعة أإحمد باي
بقسشنطينة ،قاعة إلسشعادة بوهرإن،
وق - -اع - -ة إل - -ع - -روضس يسش- -ر ب- -ولي- -ة
بومردإسس.
و»لل لن - -د““ ه - -و ف - -ي - -ل- -م روم- -انسس- -ي

م -وسس-ي-ق-ي ك-وم-ي-دي -درام-ي م-ن ت-أال-ي-ف
وإاخ -راج دام -ي -ان تشس -ازل ،وب -ط-ول-ة راي-ان
غوسسلينغ وإاÁا سستون ،إاضسافة إا ¤جي كي
سسيمونز وروزماري ديويت .تدور أاحداث
القصسة ‘ مدينة لوسض أا‚لسض حول ““ميا““،
‡ث -ل -ة ط -م -وح-ة ُت-ق-دم مشس-روب الÓ-ت-ي-ه
لنجوم األفÓم فيما بŒ Úارب األداء،
و«سس -ي -ب -اسس -ت -ي -ان““ ،م-وسس-ي-ق-ي م-ت-خّصس-صض
Ãوسسيقى ا÷از ،شسق طريقه بصسعوبة من
خÓ- -ل ع- -زف م- -ن- -وع -ات األغ -ا Êخ Ó-ل
ا◊فÓ- -ت ‘ ا◊ان- -ات الصس- -غÒة ..ي- -ق- -ع
اإلث- -ن- -ان ‘ ا◊ب ،ول- -ك- -ن م- -ع تصس- -اع- -د

‚احاتهما يبدآان ‘ مواجهة القرارات
التي ُتفuكك النسسيج الهشض للعÓقة بينهما.
واألح Ó-م ال -ت -ي سس -ع-ي-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق-ه-ا ب-ج-د
ح -ف -اًظ -ا ع -ل-ى ب-عضس-ه-م-ا ال-ب-عضض ،أامسست
تهّدد عÓقتهما بالفشسل.
وقد رشّسح الفيلم إا 14 ¤جائزة أاوسسكار
ه -ذه السس -ن -ة ،ح -از م -ن -ه-ا ع-ل-ى  6جوائز
أاوسس- -ك -ار ،إاضس -اف -ة إا 7 ¤ج-وائ-ز غ-ولدن
غلوب وجائزة افضسل ‡ثلة ‘ مهرجان
البندقية السسينمائي.

أسسامة ــ إأ

‘ أإمسشية نشّشطها بفضشاء فنون وثقافة

القاصش لعراجي يلتقي جمهوره ويقّدم إاصسداره األخ““ Òماغسسي““
الكتابة Œارب متباينة تسستفز اŸبدع و“تع القارئ

لعÓمي وإلقاصس نور إلدين
إحتضشن فضشاء فنون وثقافة با÷زإئر إلعاصشمة أإول أإمسس أإمسشية أإدبية نشّشطها إ أ
لعرإجيّ– ،دث فيها عن Œربته إلقصشصشية مع إصشدإره إ÷ديد ““ماغسشي““ .و‘ كلمة إلفتتاح ذكرت إلششاعرة
لسشماء إلفاعلة ‘ إŸششهد إلعÓمي وإلثقا‘ ‘ إ÷زإئر ،إضشافة إ ¤هذه
ن ضشيف إلفضشاء من ب Úإ أ
فوزية لرإدي بأا ّ
إلتجربة فهو أإحد إلفاعل Úأإيضشا ‘ إ◊ركة إلثقافية منذ تسشعينيات إلقرن إŸاضشي مع رإبطة إبدإع إلثقافية ثم
حاليا مع إ–اد إلكتاب إ÷زإئري Úبحكم عضشويته ‘ إلمانة إلوطنية مكلفا بالنششاط إلثقا‘ ،ومسشاهماته ‘
لدبية ،أإو من خÓل إششرإفه على إÓŸحق
إŸيدإن إلعÓمي معتÈة Œربته إلصشحفية إضشافة حقيقية للسشاحة إ أ
لدبية بوسشائل إلعÓم.
إلثقافية وإلصشفحة إ أ

حبيبة غريب

اŸوع -د ال-ذي حضس-رت-ه ب-عضض
الوجوه اإلعÓمية وعشساق األدب،
اع -تÈه ال-ق-اصض ل-ع-راج-ي ف-رصس-ة
للقاء جمهور القراء واألصسدقاء
ل -ط -رح ب -عضض ال -ن -ق -اشس -ات ال -ت -ي
تشس-غ-ل السس-اح-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وتبادل
اآلراء ،خ- - -اصس - -ة أان م - -ث - -ل ه - -ذه
اŸواع- -ي- -د ه -ي ف -رصس -ة ل -ي -ك -ون
الح -ت -ك -اك م -ب -اشس -رة م-ع-ه-م م-ع
إاع-ط-اء Ùة وت-ق-دË
إاصس- - - - -داره ا÷دي - - - -د
““م- - -اغسس- - -ي““ ،ال - -ذي
ي- -ح- -م- -ل  38نصسا
قصسصسيا ،قام كل من
ال - -دك - -ت - -ور عÓ- -وة
كوسسة أاسستاذ الدب
ال -ع -رب-ي ب-ج-ام-ع-ة
سسطيف
والÈوفيسسور
ح -ف -ي -ظ-ة ط-ع-ام
أاسس - -ت - -اذة األدب
ال-ع-ربي بجامعة
تيسسمسسيلت بتقدÁه للقّراء،
وب-اع-ت-ب-اره-م-ا م-ن األسس-م-اء التي
تنظر لهذا ا÷نسض الدبي ،كما
تضسمن أايضسا لوحة فنية ‘ غÓف

اÛموعة
ب- - -ع - -ن - -وان ““ه - -ذه
ح - - -ي - - -ات- - -ي““ م- - -ن
تصس -م -ي -م ال -ف -ن -ان -ة
ف- -اط- -م- -ة ال -زه -راء
ب - -وع - -و ،Êوإاصس- -دار
دار األوطان.
أاب - -رز ضس- -ي- -ف
ال- -فضس -اء الدب -ي أاه -م
اÙط- -ات ‘ مسس- -اره
الب-داع-ي واإلعÓ-م-ي،
ب -داي -ة م -ن تسس -ع-ي-ن-ي-ات
القرن اŸاضسي معتÈا ›موعته
الخÒة عبارة عن قصسصض قصسÒة
جدا –مل عدة Œارب ومواضسيع

ﬂتلفة ،ناهيك انها ﬂاضض مهم
‘ حياته بعد انتقاله من الشسعر
ا ¤ف- -ن ال -قصس -ة ،ق -ائ  Ó-إان ه -ذا
ا÷نسض األدب- - - -ي ال- - - -ذي رÃا ⁄
تكتمل بعد دعائمه الدللية كما
هو موجود ‘ فن القصسة التي
ت-ق-وم ع-ل-ى ع-ن-اصس-ر ب-ن-ائ-ه-ا م-ث-ل
اŸق - - -دم - - -ة وا◊وار ،ا◊ب - - -ك- - -ة
والشس-خصس-ي-ات ،ال-عقدة ،اÿا“ة،
إال ان هذه الخÒة تعتمد على
أارب -ع -ة خصس -ائصض وه -ي ال-دهشس-ة
وال-رغ-ب-ة وال-ت-ك-ث-ي-ف ال-ل-غوي ،إا¤
جانب الختزال معتÈا أان الكتابة
ه -ي ع -ب-ارة ع-ن Œارب م-ت-ب-اي-ن-ة
تسستفز اŸبدع و“تع القارئ ،ول

Áك-ن أان تضس-ع ف-اصس Ó-ل-ت-ج-رب-ت-ه
ال -ط -وي -ل -ة ‘ ال -ك -ت-اب-ة واإلب-داع،
ب -اع -ت -ب -ار الب -داع ه -و ال -ت -ج -اوز
واÿلق والختزال.
‘ السسياق ذاته اعت Èالقاصض
لعراجي أان ›موعة من النماذج
القصسصسية ‘ هذا ا÷نسض الدبي
ال - -ذي اع- -تÈه م- -وازي- -ا ل- -ل- -ع- -ا⁄
ال- -رق- -م- -ي ،وك- -ل م- -ا ل- -ه ع Ó-ق -ة
ب-ال-ت-ج-دي-د وال-تحديث ‘ الدب،
وإان ك - -ان ‘ ا÷زائ - -ر م - -ازال ⁄
يشس -ت -ه -ر ب -الشس -ك -ل ال-ك-ب ،Òإال أان
بعضض العمال ‘ هذا الصسنف
بدأات Œد ذاتها ‘ عا ⁄النشسر،
فعلى سسبيل الذكر هنالك بعضض
األسس -م-اء ال-ت-ي ك-ت-بت ذلك أام-ث-ال
زي- -ن ال- -دي- -ن ب- -وم- -رزوق ،ع Ó-وة
ك- -وسس- -ة ،ا Òÿشس -وار ،ح -ف -ي -ظ -ة
طعام ،نبهات الزين...وغÒهم.
من جانبه أاثرى ا◊ضسور جانبا
م -ه -م-ا م-ن ال-ن-ق-اشض وال-تسس-اؤولت
حول كتابة هذا الفن السسردي ،ما
أاضسفى على الندوة نوعا مهما من
ال- -ت- -ج -اوب م -ع ه -ذه ال -ك -ت -اب -ات
ونقدها ،ليختتم الضسيف موعده
م- -ع ّﬁب- -ي -ه ب -ق -راءات تضس ّ-م -نت
ب - - - -عضض م- - - -ن فصس- - - -ول ا◊ي- - - -اة
الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ال -ت -ي ج -اء ب -ه -ا
الصسدار.

العدد

17311

15

لّنقاشش إاذا أاردت تعطيل فكر متوثب جديد
ل
فاشسغله با÷دل
ي -ن-ق-ل إل-ع-ق-اد ‘ ك-ت-اب-ه ““إل-ت-ف-كÒ
ف-ريضش-ة إسشÓ-م-ي-ة““ ف-ق-رة ذإت ششأان،
ع- -ن جÓ- -ل إل- -دي -ن إلسش -ي -وط -ي م -ن
ك- -ت- -اب- -ه ““إ◊ج- -ة ‘ ت- -ارك إ◊ج -ة““
روإي -ة ع-ن إلشش-ي-خ نصش-ر إŸق-دسش-ي ‘
حديثه عن دولة بني إلعباسس ،وما
أإح -دث-وه م-ن ث-ل-م وت-ع-وي-ر ‘ إل-ف-ك-ر
لسشÓمي ،ننقلها بنصشها.
إ إ

بقلم  /د  -حبيب مونسسي
«فأاول ا◊وادث التي أاحدثوا ،اإخراج
““كتب اليونانية““ (يقصسد كتب الفلسسفة) اإ¤
أارضض اإلسسÓم فÎجمت بالعربية وشساعت
‘ أايدي اŸسسلم .Úوسسبب خروجها من
أارضض الروم إا ¤بÓد اإلسسÓم يحيى بن
خالد بن برمك ،وذلك اأن كتب اليونانية
كانت ببلد الروم وكان ملك الروم خاف
على الروم إان نظروا ‘ كتب اليونانية أان
يÎكوا دين النصسرانية ويرجعوا إا ¤دين
ال -ي -ون -ان -ي -ة ،وت -تشس -تت ك -ل-م-ت-ه-م وت-ت-فّ-رق
جماعتهم ،فجمع الكتب ‘ موضسع ،وبنى
عليها بناء مطمئناً با◊جر وا÷ ّصض حتى
ل يوصسل إاليها .فلما أافضست رياسسة بني
عباسض إا ¤يحيى بن خالد وكان زنديقاً
بلغه خ Èالكتب التي ‘ البناء ببلد الروم،
فصس -ان -ع م -لك ال -روم ال -ذي ك -ان ‘ وق-ت-ه
بالهدايا ول يلتمسض منه حاجة .فلما اأكÌ
عليه جمع اŸلك بطارقته وقال لهم ،إان
ي من
هذا الّرجل  -خادم عربي  -أاك Ìعل ّ
هداياه ول يطلب مني حاجة ،وما أاراه اإلّ
يلتمسض حاجة وأاخاف اأن تكون حاجته
ي .فلما جاءه رسسول يحيى قال
تشسقّ عل ّ
ل- -ه :ق- -ل لصس- -اح- -بك إان ك -انت ل -ه ح -اج -ة
فليذكرها ،فلما أاخ Èالّرسسول يحيى رّده
إاليه وقال له :حاجتي الكتب التي –ت
البناء ،يرسسلها إا‹ّ أاخرج منها بعضض ما
أاحتاج إاليه وأارّدها إاليه .فلما قراأ الرومي
ك-ت-اب-ه اسس-ت-ط-ار ف-رحً-ا ،وج-م-ع ال-ب-ط-ارقة
واألسساقفة والّرهبان ،وقال لهم :قد كنت
ذكرت لكم عن خادم العربي اأنه ل يخلو
من حاجة ،وقد أافصسح عن حاجته وهي
أاخ ّ- -ف ا◊وائ- -ج ع- -لّ- -ي .وق- -د رأايت رأايً- -ا
ف -اسس-م-ع-وه ف-إان رضس-ي-ت-م-وه اأمضس-ي-ت-ه ،واإن
رأايتم خÓفه تشساورنا ‘ ذلك حتى تتّفق
كلمتنا ،فقالوا ما هو؟ قال :حاجته الكتب
اليونانية يسستخرج منها ويردها .فقالوا:
م -ا رأايك؟ ق -ال :ق -د ع -ل -مت أاّن -ه م -ا ب-ن-ى

عليها من كان قبلنا إالّ أانه خاف إان وقعت
‘ اأي -دي ال -نصس -ارى وق -رأاوه -ا ك-ان سس-ب-بً-ا
لهÓك دينهم وتبديد جماعتهم ،وأانا أارى
اأن اأبعث بها اإليه واأسسأاله أالّ يرtدهاُ ،يبتلون
بها ونسسلم نحن من شسرها :فإاّني ل آامن
اأن يكون بعدي من يجÎئ على إاخراجها
اإ ¤ال-ن-اسض ف-ي-ق-ع-وا ف-ي-م-ا خ-ي-ف ع-ل-ي-هم.
ف- -ق- -ال- -وا :ن -ع -م ال -رأاي رأايك أاي -ه -ا اŸلك
فامضسه.““...
يعّلق العقاد على الفقرة قائ ً
““ :Óوهذه
ق ّصسة تصسح ‘ التاريخ أاو ل تصسح ،فÓ
شسبهة على ا◊ال ‘ Úسسوء األثر الذي
أاصسيبت به األمة الإسسÓمية من آافة ا÷هل
باسسم اŸنطق اŸزّيف ،فإاّنها أاشسبه شسيء
ب -ال -ن -ق -م -ة يصسّ-ب-ه-ا ال-ع-دو ع-ل-ى ع-دوه ،أاو
اŸك -ي -دة ال -ت -ي ي -دسّس -ه -ا ع -ل -ي -ه ل -يشس-غ-ل-ه
ب- -الّشس- -ق- -اق والشس- -ت- -ات ع -ن م -ه -ام دن -ي -اه
ومطالب دينه““ ،وهي من وجه آاخر حادث
اعÎضض طريق الفكرالعربي اإلسسÓمي،
ت
بأان وضسع ب Úيديه (تراثا) أاجنبياً ل t Á
إال -ي -ه بصس -ل -ة ،ف -انشس -غ-ل ب-ه وان-ح-رف ع-ن
السس -ب -ي -ل اŸسس -ط-ور ،وارت-د إا ¤م-اضس-وي-ة
جدلية ،شسأان الفكر الغربي  ‘ -عهوده
األوÁ - ¤ضسغ اŸاء ،وهو ل يعبأا باÿطر
اÙدق ب - -ه ،ف - -نشس - -أا ا÷دل وال- -ت- -عصسب
وتسسّ- -ربت اŸف -اه -ي -م اŸادي -ة وال -وث -ن -ي -ة
والغنوصسية اإ ¤حقول اŸعرفة الفكرية،
خ -اصس -ة وأان ال -ك -تب اŸن -ق -ول-ة  ⁄تÎج-م
بكلّيتها ،بل وقعت الÎجمة على عينّات
م -ن -ه -ا ﬂت -ارة ل -ت -ؤودي ال -غ -اي -ة اŸب -يّ-ت-ة،
والشساهد على ذلك أان أاوربا  ⁄تنطلق من
ع -ق -ال -ه -ا اإّل ب -ع -د ت -خ ّ-ل -صس-ه-ا م-ن ال-ق-ي-د
اŸي- -ت- -اف- -ي -زي -ق -ي وال -ن Òاألرسس -ط -ي م -ع
ف-رنسس-يسض ب-ي-ك-ون وإارسس-اء دع-ائ-م اŸن-هج
التجريبي الذي قام عليه الفكر العربي
اإلسسÓمي انطÓقاً من النظر ،والّتعقل،
والتّدبر ،والعمل.

إحياء لششهر إلتّرإث

اŸمتلكات الثّقافية روافد لتعزيز الهوية الوطنية
سس-ت-نّ-ظ-م مديرية الثقافة
ل- - -وه- - -ران ال- - -ع - -دي - -د م - -ن
األنشسطة الثقافية Ãناسسبة
إاح - -ي - -اء شس - -ه- -ر الÎاث (18
أاف - -ري - -ل  18 -م - -اي –ت
شسعار ““الÎاث الثقا‘ دافع
ل -ت-ن-م-ي-ة اإلق-ل-ي-م““ ،حسس-ب-م-ا
اسس -ت -ف -ي -د ل-دى اŸن-ظ-م.Ú
و‘ هذا اإلطار سسيكتشسف
ا÷م - -ه - -ور ال- -وه- -را Êم- -ن
خÓل معرضض متنوع تراث
م -ن -ط -ق -ة م -ي -زاب غ -رداي -ة
وقصسورها ،الذي سسيقام من
 30أاف- - -ري - -ل إا 10 ¤ماي
باŸتحف العمومي الوطني
““أاح- - -م- - -د زب- - -ان - -ة““ .ك - -م - -ا
سسيتعّرف الزوار من خÓل
م - -ع- -ارضض ع- -ل- -ى ﬂت- -ل- -ف
مراحل مسسار حفظ التحفة
م -ن اك -تشس -اف -ه -ا إا ¤غ -اي-ة
إادراج-ه-ا ضس-م-ن اÛم-وعة
اŸتحفية ،وكذا إابراز طرق
صسيانة وترميم القطع الفنية
وال -نصسب ال -ت-ذك-اري-ة فضسÓ-
ع - -ن ت - -ق - -دﬁ Ëاضس - -رات
ت-ت-ن-اول ع-دة م-واضس-يع منها
““اŸم- -ت- -ل- -ك- -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة
ك -رواف -د ل -ت -ع -زي -ز ال -ه -وي -ة

الوطنية““ و«جولة أاثرية ‘
اله- -ق- -ار وال- -ط- -اسس- -ي -ل -ي““
و«الكنوز الطبيعية والÎاثية
للمتحف““ .ويتضسّمن
ب -رن -ام -ج ال -ت -ظ-اه-رة أايضس-ا
عرضض أافÓم وثائقية حول
مدينة وهران وﬁاضسرات
لفائدة تÓميذ اŸؤوسسسسات
الÎبوية بدائرة بطيوة شسرق
الولية وزيارات بيداغوجية
إاﬂ ¤تلف اŸواقع األثرية
ل- -ت- -حسس- -يسس- -ه- -م ب- -أاه- -م- -ي -ة
اÙافظة على الÎاث من
ت -ن-ظ-ي-م دار ال-ث-ق-اف-ة ““زدور
إاب- - -راه- - -ي- - -م ب- - -ل - -ق - -اسس - -م““
واŸتحف .كما “ت بر›ة
م - - -ع - - -ارضض ح- - -ول ““الÎاث

القناوي““ ÷معية ““القناوي
ال- - - -ب- - - -اه- - - -ي- - - -ة““ و«ا◊رف
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة““ ÷م-ع-ي-ة أافراح
الشس- -ب- -اب وع -روضض ألف Ó-م
ت - -ت - -ن - -اول م - -وضس - -وع ث - -ورة
ال-ت-ح-ري-ر اŸظ-ف-رة ب-قاعة
متحف السسينما لوهران.
وÃن -اسس -ب-ة شس-ه-ر الÎاث
ت- -نّ- -ظ- -م م- -ل- -ح- -ق -ة وه -ران
ل -ل -دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-تسس-يÒ
واسس- -ت- -غÓ- -ل اŸم- -ت- -ل -ك -ات
ال-ث-ق-اف-ي-ة ج-ولت سس-ي-اح-ية
للمعا ⁄التاريخية واألثرية
ل- -ل -ح -ي ال -ع -ت -ي -ق ““سس -ي -دي
الهواري““ ،وأاخرى Ãنطقة
ق- -دي- -ل وب -غ -اب -ة ““ال -ع -ذراء““
مسسرغ.Ú
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مواطنون يتوافدون على أاطباء التغذية
لخÒة عيادات
ظهرت ‘ السضنوات ا أ
لطباء
 ⁄نعتد وجودها من قبل ،هي أ
التغذية الذين صضاروا خيار الكثÒين
للحصضول على تغذية صضحية أاو حمية
تعتمد ‘ جوهرها على حسضاب
ا◊ريرات التي يأاكلها الفرد ،ل
لكل ،كما تعودنا
النقطاع على ا أ
سضابقا.
نزلت ““الشضعب““ إا ¤الشضارع وسضأالت
لقبال على
اŸواطن Úعن سضر ا إ
ﬂتصضي التغذية وجمعت لكم هذه
لراء.
ا آ

اسستطÓع :فتيحة.ك

أابحث عن قائمة طعام متوازن
مسض-ي-ك-ة ب-ن دا 54 ،Êسضنة ،م-ن-ذ خمسس
سسنوات تواظب على زيارة أاخصسائي تغذية
ب -ال -ع -اصس -م -ة ،سس-أال-ت-ه-ا ““الشس-عب““ ع-ن السس-بب
فقالت ‘““ :نهاية العقد الرابع من عمري
وعند بلوغي قمة مرحلة سسن اليأاسس ،بدأا
وز ‘ Êا’رت-ف-اع ب-ط-ري-ق-ة غ-ري-ب-ة ،ج-ع-لتني
انتقل من  75كغ إا 120 ¤كغ ،ما جعلني أابدو
ك -ال-ك-رة اŸن-ف-وخ-ة .ول-يت اأ’م-ر ان-حصس-ر ‘
ا÷م -ال ف -ق -ط ،ب -ل أاصس -ب -حت أاع -ا Êال -ث-ق-ل
واÿمول ،وآا’ما ‘ الظهر والركب والرقبة.
ع -ن -د ب -ل -وغ -ي اÿمسس ،Úأاصس -بت ب -السس -ك-ري
وارت -ف -اع ضس -غ-ط ال-دم ،م-ا ج-ع-ل-ن-ي أاف-ك-ر ‘
حمية غذائية تسساعد Êعلى العيشس بطريقة
على اأ’قل طبيعية ،حاولت اتباع اإ’رشسادات
التي يقدمها ‹ اأ’طباء الذين أاراجعهم بشسأان
حالتي الصسحية ،لكن دون جدوى ⁄ .أا–رك
من  120كلغ ولو غراما واحدا ،اأ’مر الذي
أادخ -ل -ن-ي ‘ دوام-ة أ’ن-ن-ي ع-اج-زة ع-ن ات-ب-اع
حمية غذائية قاسسية ،بحثت ‘ الفايسسبوك
عن طعام أاو حيل تسساعد ،Êلكن هيهات أان
يكون ا◊ل بهذه السسهولة““.
أاضسافت مسسيكة قائلة““ :عملي وتنقلي الدائم
ب ÚاŸصسالح وضسعني ‘ حرج بسسبب وزÊ
ومظهري الذي يسسبب ‹ الكث Òمن ا◊رج،
ففي إاحدى اŸرات سسمعت إاحدى همسسات
السس -خ -ري -ة ت -خ -رج م-ن أاف-واه ب-عضس ال-زمÓ-ء
والزميÓت ،أاصسبت جراءها بارتفاع ضسغط
الدم ،نقلت على إاثرها إا ¤اŸسستشسفى ،أاين
نصس-ح-ن-ي ال-ط-ب-يب ب-إان-ق-اصس وز Êوأاع-ط-اÊ
رق- -م ه- -ات -ف ط -ب -يب ﬂتصس ‘ ال -ت -غ -ذي -ة
وأاخ ÊÈأانه سسيسساعد ÊكثÒا .وبالفعل،
عندما ذهبت إاليه حدد ‹ قائمة الطعام
الواجب تناوله ،مع إاقصساء بعضس اŸواد
كاÿبز وا◊لويات والعجائن.
مع مرور الوقت أاصسبحت أاشسعر بفرق
بدأا يظهر على جسسمي والراحة التي
ك -نت أاشس -ع -ر ب -ه -ا ،وب -ع-د أارب-ع سس-ن-وات
اسستطعت الرجوع إا ¤وز Êالسسابق ،ما
جعلني أاشسعر بالسسعادة والفرح““.
واسس -ت -ط -ردت مسس -ي-ك-ة ق-ائ-ل-ة““ :ق-ب-ل
زي- -ارت- -ي ال -ط -ب -يب ،ك -نت أاظ -ن أان -ه
سس-ي-ع-ط-ي-ن-ي ح-م-ي-ة غ-ذائ-ي-ة ق-اسسية
Œعلني أاموت جوعا ،لكني تأاكدت
بعد اŸتابعة ،أان أاخصسائي التغذية
ي -حسس -ن ت -رت -يب أاول -ي-ات ال-ط-ع-ام
ويعرف جيدا كيف يضسع قائمة
اأ’كل الصسحية التي تبعدنا عن
أاغ -لب اŸضس -اع -ف -ات الصس -ح-ي-ة
ال -ت -ي ت -ك -ون غ -ال -ب -ا م -رت-ب-ط-ة
ب -ال -ن-ظ-ام ال-غ-ذائ-ي ال-ذي ي-فضس-ل-ه
الكث Òمنا ،حتى أانك مع مرور الوقت تصسبح
خبÒا Ãا يجب اختياره من الطعام لتحافظ
على جسسمك سسليما““.
م - -ه- -دي .سس 35 ،سضنة‡ ،ث- -ل إ’ح -دى
العÓمات التجارية ،قال عن اŸوضسوع⁄““ :
أاك -ن أات -خ-ي-ل ي-وم-ا أان-ن-ي سس-أاضس-ط-ر إا ¤زي-ارة
طبيب ﬂتصس ‘ التغذية ،خاصسة أانني ⁄
أاشستك يوما من اŸرضس أاو اŸسسنة ،فمنذ
صسغري أاملك جسسما رياضسيا جعل اŸؤوسسسسة
ال-ت-ي أاع-م-ل ف-ي-ه-ا ت-ع-ي-ي-ن-ي ك-ممثل لها ،حيث
أاق-وم ب-ع-رضس-ه-ا وت-ق-دÁه-ا ıت-ل-ف ا÷هات
اŸعنية من أاجل تسسويقها ،لكن منذ سسنتÚ
عانيت اأ’مرين بسسبب زيادة وز Êبسسبب خلل
‘ الهرمونات ،اأ’مر الذي اسستدعى إايجاد
حل سسريع وأاكيد حتى ’ أافقد ا’متيازات

عيادات من نوع خاصص ‘ انتششار غ Òمسشبوق
التي أا“تع بها.
ب- -ال- -ف- -ع- -ل زرت ط- -ب -ي -ب -ا ﬂتصس -ا ‘ ال -غ -دد
وأاخصسائيا ‘ التغذية ‘ نفسس الوقت ،من
أاجل ا◊صسول على نتائج سسريعة .واسستطعت،
ب -ع -د سس -ت -ة أاشس -ه-ر ف-ق-ط ،اسسÎج-اع جسس-م-ي
الرشسيق وكذا Œاوز اأ’عراضس التي تتسسبب
ف -ي -ه -ا اضس -ط -راب -ات ال -غ-دة ال-ك-ظ-ري-ة ،ول-و’
ا◊مية التي أاوصسا Êبها أاخصسائي التغذية Ÿا
اسستطعت فعل شسيء““.
وأاضساف مهدي قائ““ :Óعندما توجهت إا¤
اأ’خصسائي ،ظننت أانني سسأاكون مع قلة ‘
عيادته ،لكن كان الصسحيح أان دخو‹ تطلب
ث Ó-ث سس -اع -ات م -ن ا’ن -ت-ظ-ار بسس-بب ال-ع-دد
الهائل من اŸرضسى الذين جاءوا بحثا عن
ا◊مية الصسحية التي Œعلهم أاحسسن ،واأ’كيد
أان اإ’قبال الذي نراه اليوم على أاخصسائي
ال-ت-غ-ذي-ة م-ردي-ة غ-ي-اب

التوعية
الصس -ح -ي -ة ب -ال -ن-م-ط اŸع-يشس-ي ال-ذي
سسيطر على يومياتنا وجعلنا ’ نبحث عن
اأ’كل الصسحي بل نشسÎي فقط ما يشسعرنا
ب -الشس -ب -ع ول -ع -ل ا’ن -تشس -ار ال -ره-يب ÓÙت
““ال- -ف -اسست-ف -ود““ خ Òدل -ي -ل ع -ل -ى ذلك ،أ’ن
أاغلبها ’ تراعي الشسروط الصسحية ‘ حفظ
ال -ط -ع-ام م-ا ي-ؤودي ا ¤ت-ف-اع-ل ك-ي-م-ي-ائ-ي ق-د
ي -تسس -بب ‘ مضس-اع-ف-ات صس-ح-ي-ة خ-طÒة ،ب-ل
أاك Ìمن ذلك اأ’كل غ Òالصسحي الذي نتاوله
‘ الشسارع جعل نسسبة السسمنة ترتفع وتهدد
ح- -ت- -ى اأ’ط- -ف- -ال ،ل- -ذلك ك- -ان ل- -زام -ا ع -ل -ى
اŸسس -ت-ه-لك ال-رج-وع إا ¤ال-ط-ع-ام ال-ذي ي-ع-ود
ع -ل -ى جسس -م -ه ب -اŸن -ف-ع-ة ،ول-ك-ن ات-ب-اع ‰ط
غ-ذائ-ي خ-اط-ئ لسس-ن-وات ط-وي-ل-ة ج-ع-ل مهمة

ال -ع -ودة صس -ع -ب -ة ،ل -ذلك ي -ل -ج -أا ال-ك-ثÒون إا¤
أاخصس -ائ -ي ال -ت -غ -ذي-ة م-ن أاج-ل ن-ظ-ام غ-ذائ-ي
صسحي““.

«الصشورة النمطية للعروسص
فرضشت علّي حمية””
سض-مÒة سض-اع-د 36 ،سض-نة ،ت-زور أاخصس-ائي
ال-ت-غ-ذي-ة ب-ح-ي ““’ب-روف-ال““ ب-ال-ق-ب-ة م-نذ سسنة
تقريبا ،سسأالتها ““الشسعب““ عن السسبب فأاجابت:
““منذ صسغري أاشسكو السسمنة ولكن  ⁄أابال يوما
بها ،رغم كل التعليقات والتهكم الذي أاسسمعه
م -ن أاق -ارب -ي بسس -ب-ب-ه-ا .ل-ك-ن ع-ن-دم-ا خ-ط-بت
وأاصسبح لزاما علي عرضس ﬂتلف اÓŸبسس
التقليدية و‘ قاعة ا◊فÓت ،يوم عرسسي،
فكرت ‘ إانقاصس وز Êولو قلي Óحتى تبدو
اÓŸبسس ج - -م - -ي - -ل- -ة .ف- -اŸوروث ال- -بصس- -ري
للمجتمع عن العروسس ،هي صسورة فتاة فائقة
ا÷م- - - - -ال ،ق - - - -ده - - - -ا

‡شسوق ،نحيف
وطويل ،وحتى أاكون مثلها قررت اتباع
ح -م -ي -ة غ -ذائ -ي-ة ،ل-ك-ن –ت إاشس-راف ط-ب-يب
ﬂتصس ح -ت -ى ’ أاع -رضس ن -فسس -ي ل -ل -خ -ط -ر.
وبالفعل ا ¤غاية اليوم فقدت  10كغ من وزÊ
ونزلت من قياسس  50ا ،46 ¤طبعا هو ليسس
القياسس اŸثا‹ لعروسس ،لكن رÃا أاصسل إا¤
 40شسهر أاوت اŸقبل““.
و’حظت سسمÒة قائلة““ :أاصسبح اليوم قوام
اŸرأاة مهّما ‘ الزواج ما وضسع البدينة ‘
ال -ق-ائ-م-ة السس-وداء ل-لشس-ب-اب ،أ’ن-ه-م ي-فضس-ل-ون
الرشسيقة والنحيفة ،بل أاك Ìمن ذلك الفتيات
اليوم تشسÎطن ‘ فارسس أاحÓمهن ا÷سسم

الرياضسي،
على عكسس ما كرسسته الثقافة الشسعبية ‘
اŸاضس-ي ،ب-ج-ع-ل اŸع-اي Òال-ت-ي ت-خ-ت-ار ع-ل-ى
أاسس -اسس -ه-ا ال-ع-روسس م-رت-ب-ط-ة Ãا ت-ت-ق-ن-ه م-ن
أاع-م-ال وح-رف وك-ذا أاصس-ل-ه-ا وع-ائ-ل-ت-ه-ا ،كان
م -ف -ه -وم ا÷م -ال ﬂت-ل-ف-ا ع-م-ا ه-و م-ع-روف
ال -ي -وم ،رÃا اŸسس -لسس Ó-ت ال -ت -ي ت -ع -رضس ‘
ﬂت- -ل -ف ال -ق -ن -وات ا÷زائ -ري -ة واأ’ج -ن -ب -ي -ة
رسسخت صسورة معينة للمراأة التي تكون ‘
الغالب وكتانها عروسس بحر““.
‘ سس- - -ي - -اق ح - -دي - -ث - -ه - -ا م - -ع
““الشسعب““ ،روت
لنا قصسة إاحدى
ق -ري-ب-ات-ه-ا ال-ت-ي
ط -ل -ق -ه -ا زوج-ه-ا
بسسبب فشسلها ‘
إان - -ق - -اصس وزن- -ه- -ا
الذي تضساعف بعد
إا‚اب- -ه- -ا ط- -ف- -ل،Ú
وك- -انت ح- -ج- -ت- -ه ‘
ذلك أان- - -ه ع - -ن - -دم - -ا
تزوجها كان وزنها ’
يتجاوز  60كغ واليوم
هي على عتبة  110كغ،
ه- -ذه ال- -قصس -ة ،ب -حسسب
سس- -مÒة ،ك- -انت Ãث- -اب -ة
الصسدمة بالنسسبة لها ،أ’ن
ق -ري -ب -ت -ه -ا ك-انت مصس-اب-ة
ب - - -السس- - -ك- - -ري ،ل- - -ذلك ⁄
تسستطع التحكم ‘ ا’تفاع
اŸف- -اج- -ئ ل- -وزن- -ه- -ا ،ل -ك -ن
الزواج اليوم أاصسبح مرتبطا
Ãفاهيم مغلوطة ’ن العشسرة
واأ’خÓق النبيلة هي ما تعطي اŸرأاة أاهلية
ا’رتباط.

غداؤوك ...سشر صشحتك
فاطمي دنيازاد ،أاخصسائية تغذية ،أاكدت لـ
““الشس- -عب““ أان السس- -ر ال- -ذي ي- -ق- -ف وراء ه- -ذا
ا’قبال هو البحث عن نظام غذائي صسحي
ومتوازن بعيدا عن الدهون والسسكريات وعن
ا◊ميات العشسوائية التي قد تسسبب أامراضسا

م - -ث - -ل ف - -ق - -ر ال - -دم او
ان -خ -ف -اضس السس -ك-ر ‘ ا÷سس-م ،ل-ذلك أاصس-ب-ح
ا÷زائري يذهب ا ¤الطبيب من اجل قائمة
طعام تعود بالفائدة والنفع على ا÷سسم.
و’حظت ان النمط اŸعيشسي للكثÒين أاصسبح
مرتبطا ارتباطا وثيقا باأ’كل ‘ اÿارج ،ما
يهددهم باأ’مراضس وهو السسبب وراء انتشسار
ال -ع -دي -د م -ن -ه -ا ،خ -اصس -ة سس-رط-ان ال-ق-ول-ون،
الكولسسÎول ،اإ’مسساك ،السسكري وأاخرى...
ف -ال-ط-ع-ام ال-ذي ن-أاك-ل-ه ي-جب أان ن-راع-ي ف-ي-ه
صسحيته وتوازنه.
و’حظت فاطمي دنيازاد ،أان اŸرضسى الذين
يذهبون إا ¤أاخصسائي التغذية ينقسسمون ا¤
نوع ،Úاأ’ول يبحث عن الرشساقة والنحافة.
والثا Êيبحث عن نظام غذائي يتÓءم وما
يتطلبه اŸرضس الذي يعانيه خاصسة السسكري،
ال-ق-لب ،ضس-غ-ط ال-دم ،والسس-رط-ان ...ف-ال-ع-دد
الكب Òللمرضسى جعل اأ’طباء اıتصس’ Ú
يسستطيعون إاعطاء اŸريضس النصسائح الكاملة
عن اأ’كل الذي يجب اتباعه ،فمث Óمريضس
هشساشسة العظام يجب أا’ يتعدى وزنه حدا
معينا حتى ’ تصسبح سسمنته عبئا على جسسمه،
لذلك يأاتي لطلب النصسائح من أاجل انتقاصس
وزنه ،وكذا ا◊د من آا’م الظهر والركبت.Ú
و’ح -ظت اأ’خصس -ائ -ي -ة أان ال -ن-ظ-ام ال-غ-ذائ-ي
يجب مراقبته منذ الصسغر ،حتى ينشسأا الطفل
وهو Áلك ثقافة غذائية صسحية ،ما يقيه
عديد اŸشساكل ‘ كÈه.
وأاك -دت أان ب -عضس اأ’ول-ي-اء ي-ع-رضس-ون آاب-اءه-م
على أاخصسائيي تغذية من أاجل معرفة اأ’كل
اŸتوازن الذي يليق بصسغÒهم ،خاصسة وأان
السسمنة اليوم أاصسبحت تتهدد الصسغار .وركزت
‘ ذات السس -ي -اق ع -ل -ى أاه -م -ي -ة نشس -ر ال-وع-ي
ب -أاه -م -ي -ة ال -غ -ذاء الصس-ح-ي واŸت-وازن وسس-ط
اŸتمدرسس Úواأ’طفال ‘ الروضسة ،أ’ن اأ’مر
متعلق بحياة آامنة وبعيدة عن كل ما يعكرها
من آا’م أاو مرضس .وأاكدت أان أاغلب اأ’مراضس
اŸن -تشس -رة ال -ي -وم م -رت -ب -ط -ة ب -ال -ط -ع -ام غÒ
اŸتوازن ،إاذ غالبا ما يكون مشسبعا بالدهون
والسسكريات ،ما يجعله يحتوي على سسعرات
حرارية كبÒة.

السسبت  ١٥أافريل  ٢٠١٧م
اŸوافق لـ  ١٨رجب  ١٤٣٨هـ
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إاعداد  :عبد الكر . Ëل

نبي الّرفق الذي ’ن القلوب الغليظة حتى أاذابها با◊ب

ال -ن -اسس أاج -ن -اسس ،وال-ن-اسس درج-ات،
والناسس معادن ،هناك أاشسخاصس عندهم
غلظة ،عندهم فظاظة ،عندهم شسsدة،
عندهم قسسوة ،فكيف عامل النبي عليه
الصسÓ- -ة والسسÓ- -م ه- -ؤولء؟ ك- -ان ع- -ل- -ي -ه
لعرابي
الصسÓة والسسÓم يتحsمل جفوة ا أ
ويÓطفه ،فَعن اْلَبَرا ِ
لَ :قا َ
ء َقا َ
ل َرسُسولُ
الs-لِ-ه ــ صسّ-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-لّ-م ــ «َمْ-ن َبَ-دا
جَفا»_(مسسند أاحمد).
َ

اإلنسسان قد يعيشض في مكان ناٍء ،ليسض له
مجلسض علم ،ليسض له مَْن يهuذبه ،ول مَْن
يوجuهه ،ل يحضسر مجلسض علم ،ل يصسغي
إالى خطيب ،ل يقرأا ،ل يهتمّ بفهم ول بعلم،
ك
يعيشض بأاعماله ،هذا إاذا أاراد أان يحت s
ب -ال -ن -اسض رّب -م-ا ك-ان فّ-ظً-ا ،ول-ذلك ف-ال-ع-ل-م
يهuذب.فكان عليه الصسÓة والسسÓم يتحمل
جفوة األعرابي ويÓطفه ،ويقابل غلظته
بلطيف المقال والحال؛ وذلك لتثبيته أاو
م- -ن أاج -ل أاّل ُي -ف -ت -ن ،ويسس -لك ب -ه مسس -الك
الرحمة ،واللين ،حتى ل ينفر ويشسُرد.
فسسيد الخلق ،زعيم أامة ،قائد أامة ،نبي،
رسسول ،يمسسكه أاعرابي من ثوبه ويشسده إالى
أان يؤوثuر في صسفحة عنقه ،فَعْن َأاَنسضِ ْبِن
ل الsل ِ
مالِكٍ َقالُ :كْن ُ
ه صسsلى
ت أاَمشِسي مع رسسو ِ
َ
ِ َ « ُ َ ِ ِ ُ َ َ َ ِ ْ sأاأاحسس- -نت إال- -يك؟» ،ق- -ال األع- -راب- -ي :ل ول
الs-لُ -ه عَ-ل-ي-ه وسس-ل-م وعَ-ل-ي-ه ب-رد َن-جراني َغليظ
ْ َِ ْ ِ َ َ ََ َ َ َ َ ْ ُ ْ ٌ َ َْ َ  ِ ِ wأاجملت ،فغضسب بعضض المسسلمين وهّموا أان
ال -ح -اشس -ي-ة ،ف-أادرَكُ -ه أاع-راب-ي ف-ج-ب-ذه ب-ردائ-ه
َ َ ً ََ ِ ً ْ َ  ِ َ ِِ ِ ُ ْ َ َ َw ُ ِ َ َ ْ sيقوموا إاليه ،فأاشسار النبي الكريم ـ صسّلى الله
ق
حة َعات
ِ
حتى َنظْرت ِإالى صَسف َ
جْبذة شسديَدة َ
َ
عليه وسسلّم ـ إاليهم أان كفوا ،فلما قام النبي
ه َعَلْي ِ
َرسُسولِ الsل ِ
م َقْد أاَsثَر ْ
ه صَسsلى الsل ُ
ت ِبَها
ه َوسَسsل
َ
ع -ل -ي -ه الصس Ó-ة والسس Ó-م ،وب -ل -غ م -ن-زل-ه دع-ا
ن شِسsدِة جبَذِت ِ
حاشِسَيُة اْلُبْرِد ِم ْ
ه ،ثُم َقال :يا
َ
َ ْ  َ َ ْ ِs ِ s ِ sاألع -راب -ي إال -ى ال-ب-يت ،ف-ق-ال« :إان-م-ا ج-ئ-ت-ن-ا
ح s-م ُ-د ُم ْ-ر ِل -ي ِم ْ-ن َم -اِل ال -ل-ه ال-ذي ع-نَ-دَك،
ُم -
َ
ِ تسسأالنا فأاعطيناك ،فقلت ما قلت» ،فزاده
ل الs-لِ-ه صَسs-ل-ى الs-لٍُ -ه َعَ-لْ-ي-ه
ت ِإاَلْ-يِ-ه َرسُس-و
َف -اْل َ-ت َ-ف َ -
ُ
النبي الكريم ـ صسلّى الله عليه وسسلّم ـ شسيئًا
ه ِبَع َ
م أاََمَر لَ ُ
طاء (متفق
م ضَسِح َ
كُ ،ث s
مُ ،ث s
َوسَسsل َ
وق -ال« :أاأاحسس -نت إال-يك؟» ،ق-ال :ن-ع-م (ي-ع-ن-ي
ع-ل-ي-ه).ال-ت-ع-ل-ي-م ل-ن-ا ،فصس-احب ال-ح-اج-ة أارعن،
اآلن العطيّة معقولة) ،فجزاك الله من أاهلٍ
صساحب الحاجة أاعمى مع سسيد الرسسل أامسسكه
وعشسيرٍة خيرا ،فقال النبي الكريم ـ صسّلى
من ردائه وجذبه حتى أاsثر في عنقه ،وقال :يا
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ «إانك ج -ئ-ت-ن-ا فسس-أال-ت-ن-ا
محمد  -ناداه باسسمه  -أاعطني من مال الله؛
ف -أاع -ط -ي -ن -اك ف -ق -لت م -ا ق -لت ،وف -ي ن -فسض
فهذا ليسض مالك ول مال أابيك .تب sسسم النبي
أاصسحابي عليك من ذلك شسيء ،فإاذا جئت
عليه الصسÓة والسسÓم وقال« :صسدق إانه مال
ف -ق -ل ب -ي-ن أاي-دي-ه-م م-ا ق-لت ب-ي-ن ي-دي ح-ت-ى
الله أاعطوه ما يريد» ،هكذا كان عليه الصسÓة
ي- -ذهب م- -ا ف- -ي صس- -دوره- -م» ،ف- -ل- -م- -ا ج- -اء
والسسÓم يعامل جفاة األعراب.
األع -راب -ي ق -ال ع-ل-ي-ه الصسÓ-ة والسسÓ-م« :إان
وعن أابي هريرة  -رضسي الله عنه  -قال:
صساحبكم كان جاءنا فسسأالنا فأاعطيناه ،فقال
إاِن أاعرابياً جاء إالى النبي ـ صسلّى الله عليه
ما قال ،وإاsنا قد دعوناه فأاعطيناه ،فزعم أانه
وسسلّم ـ يسستعينه في شسيء ،فأاعطاه النبي ـ
ق - -د رضس- -ي ،ك- -ذلك ي- -ا أاع- -راب- -ي؟» ،ف- -ق- -ال
:
صسّلى الله عليه وسسلّم ـ شسيئاً ،ثم قال له
األعرابي :نعم جزاك الله من أاهل عشسيرٍة

ك ـ ـ ـÓم م ـ ـ ـن ن ـ ـ ـور

هام جدا

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

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

من كنوز السسنة النبوية

روي الحافظ النسسفي بإاسسناده عن الزهري عن أابي
سسلمة عن أابي هريرة  -رضسي الله عنه  -قال :مر
رسس -ول ال -ل-ه ب-رج-ل سس-اج-د وه-و ي-ق-ول :الّ-ل-ه-م إاّن-ي
أاسستغفرك وأاتوب إاليك من مظالم كثيرة لعبادك
قِبلَي ،فأايما عبد من عبادك أاو أامة من إامائك
كانت له ِقبَلي مظلمة ظلمتها إاياه من مال أاو بدن
أاو عرضض علمتها أاو لم أاعلمها ولم أاسستطع أان
أاحللها ،فأاسسأالك أان ترضسى عني بما شسئت وكيف
شسئت ثم تهبها لي من لدنك إانك واسسع المغفرة
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ولديك الخير كله ،يا رب ما تصسنع بعذابي ورحمتك
وسسعت كل شسيء فلتسسعني رحمتك فإاني ل شسيء،
وأاسسأالك يا رب أان تكرمني برحمتك ول تؤواخذني
بذنوبي وما عليك أان تعطيني الذي سسأالتك يا رب،
يا الله ،فقال رسسول الله ـ صسلّى الله عليه وسسلّم ـ
«ارفع رأاسسك فقد غفر الله لك إان هذا دعاء أاخي
شسعيب عليه السسÓم» (كنز الدعاء أابو الفداء محمد
عزت عارف).

قـ ـ ـ ـال رسسـ ـ ـول اللـ ـ ـه

قال رسسول اللّـه ــ صسّلى الله عليه وسسّلم ــ «اأرحم اأّمتي باأمّتي اأبو بكر،
واأشسّدهم في الله عمر ،واأصسدقهم حياءً عثمان ،واأقضساهم علي ،واأعلمهم
بالحÓل والحرام معاذ بن جبل ،واأفرضسهم (اأعلمهم بالمواريث) زيد بن
ثابت ،واأقروؤهم اأُبي بن كعب ،ولكل اأمة اأمين..واأمين هذه الأمة
اأبو عبيدة.»...

ا’ختÓل ‘ نظام اأ’كوان بسسبب عدم طاعة الّرحمن

خ-ي-را ً.اسس-م-ع-وا ال-ت-ع-ل-يق :فقال عليه الصسÓة
والسس Ó-م« :إاّن م -ث -ل -ي وم -ث -ل ه-ذا األع-راب-ي
كمثل رجٍل له ناقة ،فشسردت عليه ،فاsتبعها
ال-ن-اسض ف-ل-م ي-زي-دوه-ا إال ن-ف-ورا ً ،ف-ق-ال ل-ه-م
صساحب الناقةَ :خtلوا بيني وبين ناقتي ،فأانا
جه إاليها
أارفق بها منكم ،وأانا أاعلم بها ،فتو s
صساحبها ،وأاخذ لها من ُقمام األرضض (أاي
حشسيشض ،أاي من نبات األرضض) ودعاها ،حتى
جاءت واسستجابت ،وشسsد عليها رحلها ،وإاني
لو أاطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار»قال
له( :ل أاحسسنت ول أاجملت) ،النبي ـ صسلّى
الله عليه وسسلّم ـ زاده عطاء ،فقال« :أاحسسنت
وأاج- -م- -لت وج- -زاك ال -ل -ه م -ن أاه -ل عشس -ي -رٍة
خيرا ً».هذه الق sصسة دقيقة جدا ً ،إانسسان غير
مصسقول ،محدود التفكير ،صساحب حاجة،
أارع-ن ،ت-كs-ل-م ك-ل-م-ة ،ف-أانت ام-ت sصس-ه-ا ،احَ-ت ِوهِ،
امت sصض هذه الكلمة ،تجاْوز عنها تأاخذ بيده،
أاما لو انتقمت منه أاهلكته.
فسسÓم الله عليك يا رسسول الله يا رحمة
مهداة يا نعمة مسسداة..صسلى عليك الله يا
رحمة للعالمين أارسسلها الله.

ما اأجمل ما جاء به الإسسÓم من عفو وصسفح واإعراضض وصسبر جميل ،قال تعالى{ :والكاظمين الغيظ والعافين عن
الناسس} ( / ١٣٤اآل عمران).ويقول د  -عائضض القرني ،في كتابه (ل تحزن) :الناظر في حياتنا القصسيرة يجد اأن من ذهب
لرد اعتبار نحو مضسايقة ل يجد اإل الخسسارة بمعنى اأن المرء لو جلسض يمحصض ما بلغه من سسوء عن شسخصض اأومضسايقة عن
طريق ما ،فهو يظن اأنه بهذا التمحيصض وهذه المطالبة يعيد لنفسسه حقها ،والأمر على العكسض من هذا ،فالمسساألة على
الضسد تقع الوحشسة بينك وبينه ويسستمر العداء وتسستقر الخصسومة.

ال -ل -ه سس-ب-ح-ان-ه ه-و خ-ال-ق السس-م-اوات واألرضض وم-ا
بينهما ب Óريب ول شسك ،وكل ما خلقه الله مسسخر
Óنسسان وفيه ِحكم بالغة ،فالشسمسض سسبب لحصسول
ل إ
الليل والنهار ،والقمر سسبب لبتداء الشسهر ونهايته،
واألرضض سسبب القرار ،والسسعي ،والرزق ،والنجوم
سسبب الهتداء ،والسسماء سسبب في المطر ،غير أان
بعضض هذه المخلوقات المقدرة بحسسبان قد يختل
نظامها في بعضض األحيان ،كاألرضض قد يضسطرب
بعضض أاجزائها بفعل بركان ،أاو زلزال ،أاو انهيار.
والسسماء قد تمسسك ماءها عن أاجزاء من األرضض،
وقد ينهمر ماؤوها إالى حد الطوفان ،وبما أان هذه
األح -وال ع -ارضس -ة ول -يسست أاصس -ل -ي -ة ف -إان ال -ع -ل -م-اء
يشس-ت-غ-ل-ون ب-ت-فسس-ي-ره-ا ،وال-ب-حث ع-ن ع-للها .إال أان
أاكثرهم يفسسرها بنظر جغرافي أاو فلكي بحت،
دون أان ينفذ إالى أاعمق من ذلك ،رافضسا فكرة
السسبب الخارج عن إاطار الحدث ،الذي ُذكر في
األخ -ب -ار اإلل-ه-ي-ة ،وه-ذا راج-ع إال-ى ع-ل-م-ن-ة ال-ع-ل-وم
وال -ع -ل -م -ن -ة ال -ع -ارم -ة.أام -ا ال-مسس-ل-م ال-م-ؤوم-ن ب-ال-ل-ه
والمصسدق برسسوله األكرم محمًدا ـ صسلّى الّلـه عليه
وسسلّم ـ فإانه ينظر في الحدث من كافة جوانبه:
جغرافيا ،وفلكيا ،ويرجع إالى الخبر اإللهي ،ليجد
أاخبارا قطعية تحدد له األسسباب ،كما في قوله
ت -ع-ال-ى{ :ظَ َ-ه َ-ر اْلَ-فَ -سس-اُد ِف-ي اْلَ-بu-ر َواْلَ-بْ-حِ-ر ِبَ-م-ا
َكَ-سس-بَْ-ت أاَْيِ-دي الs-ن-اسِس ِلُ-يِ-ذيَ-قُ-هْ-م بَْ-عَضس اsلِذي
ن} (الروم ،)٤١ ،وقال الله
َعِملُوا لََعلُsه ْ
م َيْرِجُعو َ
ن ُمصِسيبَ ٍ
َ
ُ
م ِم ْ
ة َفِبَما َك َسسَب ْ
ت
ك
ب
ا
س
ص
أ
ا
َ
تعالىَ{ :وَما َ ْ
م َوَيْعُفو َع ْ
ن َكِثيٍر} (الشسورى .)٣٠ ،وقال
أاَْيدِيُك ْ
أايضس - -اَ{ :وَلْ- -و أاَsن أاَْه َ-ل اْل ُ-ق َ-رى آاََم ُ-ن -وا َواsت َ-ق ْ-وا
لْرضِس
ء َوا َْ أ
ن ال sسسَما ِ
لََ-فَ-تْ-ح-نَ-ا َع-لَْ-يِ-هْم َبَرَكاٍت مِ َ
َوَلِك ْ
م ِبَما َكاُنوا َيْكسِسُبونَ}
ن َكsذُبوا َفأاََخْذَناُه ْ
(األعراف .)96 ،وجاء في السسنة ما يوضّسح سسبب
ك -ث -ي -ر م -ن األزم -ات واألم -راضض وال -ع -وارضض ال-ت-ي
تحدث في الفصسول والمناخات ،من حّر على غير
العتياد ،أاو مطر في موسسم الحصساد ،وما سسبب
ذلك إال ظلم هؤولء العباد ،ففي صسحيح الترغيب
والترهيب وعند البيهقي والطبراني قال رسسول الله
ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ «يا معشسر المهاجرين؛
خصسال خمسض إان ابتليتم بهن ،ونزلن بكم ،وأاعوذ
بالله أان تدركوهن :لم تظهر الفاحشسة في قوم قط،
حتى يعلنوا بها ،إال فشسا فيهم األوجاع التي لم تكن
في أاسسÓفهم ،ولم ينقصسوا المكيال والميزان إال

أاخذوا بالسسنين ،وشسدة المؤونة ،وجور السسلطان ،ولم
يمنعوا زكاة أاموالهم إال منعوا القطر من السسماء،
ول -ول ال-ب-ه-ائ-م ل-م ي-م-ط-روا ،ول ن-قضس-وا ع-ه-د ال-ل-ه
وعهد رسسوله إال سُسلط عليهم عدو من غيرهم،
فيأاخذ بعضض ما في أايديهم ،وما لم تحكم أائمتهم
ب -ك -ت -اب ال-ل-ه إال ج-ع-ل ب-أاسس-ه-م ب-ي-ن-ه-م».ف-ف-ي ه-ذه
األخبار تنصسيصض صسريح أان سسبب هذا الختÓل من
قلة المطر ،وضسيق الرزق ،وظهور الفسساد في البر
والبحر واألنفسض ،اختÓلُ التزام الناسض بشسريعة
الله تعالى ،وهو ما اكتسسبته أايدي الناسض من عدم
إاي -م -ان-ه-م ،وع-دم ت-ق-واه-م وت-ك-ذي-ب-ه-م ،وم-ن-ع زك-اة
أاموالهم ونقضض العهد منهم ،والحكم بغير ما أانزل
الله إاليهم ،فقد ذكر النبي ـ صسلّى اللّـه عليه وسسّلم ـ
ه-ذه ال-ذن-وب وج-ع-ل-ه-ا ال-م-ان-ع م-ن سس-ي-ر شس-يء م-ن
النظام الكوني وفق أاصسوله المطردة .ومن المعنى
أايضسا :أان اللتزام الشسرعي يوجب األثر الكوني
الحسسن ،وعدم اللتزام يوجب األثر الكوني السسيئ.
إان عمل الناسض بشسريعة الله تعالى ليسض سسببا في
اتسساق نظام الكون وسسÓمته من الختÓل فحسسب،
بل هو سسبب كذلك في كف شسر كل ذي شسر ،إان
اسستكملوا العمل بها؛ حيث إان الشسرور عقوبات،
فإاذا انتفت أاسسباب العقوبات (الذنوب) ،ول تنتفي
إال بالعمل الكامل بالشسريعة انتفت الشسرور ،ففي
الصسحيح أان عيسسى عليه السسÓم إاذا نزل في آاخر
الزمان ،لم يقبل من الناسض إال اإلسسÓم ،ف Óيبقى
في األرضض إال مسسلم ،وحين ينتشسر اإلسسÓم في
األرضض يزول الشسر ،فماذا يكون حينذاك؟ يخبر
عليه الصسÓة والسسÓم عن هذا العهد الخالي من
الشسر بخلوه من الكفر الذي هو أاصسل الشسر ،فيقول:
«ُثs-م ُيَ -ق-اُل ِلْ-لَ-أاْرضِض :أا َْنِ-بِ-ت-ي َثَ-مَ-رَتِ-كَ ،وُرuدي َبَ-ر َكَ -تِك،
َفَ-يْ-وَمِ-ئٍ-ذ َت-أا ْ ُكُ-ل اْلِ-عَ -صس-اَبُ-ة (ال-ج-م-اع-ة) مِ-نْ الtرsما َنِة،
ك ِفي الuرسْسِل
حِفَها (ِقشسرها)َ ،وُيَباَر ُ
َوَي ْسسَتِظtلوَن ِبِق ْ
(ال -ل -ب-ن)َ ،حs-ت-ى َأاsن الu-لْ -قَ-حَ -ة (أاي ق-ري-ب-ة ال-ع-ه-د م-ن
الولدة من اإلبل والبقر والغنم) مِْن اإلِِبِل لََتْكِفي
حَة مِْن اْلَبَقِر َلَتْك ِْفي الَْقِبيلََة
اْلِفَئاَم ِمْن الsناسِضَ ،واللْuق َ
حَة ِمْن الَْغَنم ِ لََتْكِفي اْلَفِخَذ ِمْن
ِمْن الsناسضَِ ،والuلْق َ
ال s -ن -اس ِض» (رواه مسس -ل -م ف -ي ك -ت -اب ال-ف-ت-ن ب-اب ذك-ر
الدجال) .وفي أاثر آاخر عند اإلمام أاحمد« :وتقع
األَمَنة على األرضض حتى ترتع األسسود مع اإلبل،
وال ِ-ن -م -ار م -ع ال -ب -ق -ر ،وال-ذئ-اب م-ع ال-غ-ن-م ،وي-ل-عب
الصسبيان بالحيّات ل تضسرهم».

العم ـ ـ ـ ـل سسبي ـ ـ ـ ـل ا◊يات ـ ـ ـ ـ ـÚ
خلق الله سسبحانه وتعالى الكون وما فيه
من مصسادر الثروة من حيوان ونبات وجماد
Óنسسان خليفة الله في
وجعل كله مسسخرا ل إ
األرضض ،ق- -ال ت -ع -ال -ى{ :وسسّ-خ-ر ل-ك-م الّليل
والّ- -ن- -ه -ار والّشس -مسس وال -ق -م -ر وال ّ-ن -ج -وم
مسسخّرات بأامره} (سسورة النحل  ،)١٢وقال
تعالى{ :هو الذي أانزل من ال ّسسماء ماء
ل - -ك- -م م- -ن- -ه شس- -راب وم- -ن- -ه شس- -ج- -ر ف- -ي- -ه
تسسيمون} ،فالعمل هو الوسسيلة الوحيدة التي
يسستثمر بها اإلنسسان ما أاودعه الله في الكون
من ثروات قال تعالى{ :هو الذى جعل لكم
لرضس ذلول فامشسوا في مناكبها وكلوا
ا أ
م-ن رزق-ه وإال-ي-ه ال-نشس-ور} (سس -ورة ال -م-لك
 .)١٥ول-ل-ع-م-ل وظ-ائ-ف اج-ت-م-اع-ي-ة واقتصسادية
تحدد قيمته وتعين قدره فعليه يتوقف عمار
الكون وبقاء النوع واسستمرار الحياة.

مكانة العمل

ل-ل-ع-م-ل ف-ي ال-ق-رآان ال-ك-ري-م م-كانته وقدسسيته،
وقد جاءت هذه المكانة من أان العمل - ١:هو
الصس -ي -غ-ة ال-وح-ي-دة ال-ت-ي رب-ط ف-ي-ه-ا ال-ل-ه ب-ي-ن
اإلنسسان والطبيعة حين خلق آادم من تراب ثم
قال له :كن فكان.
 - ٢هو األسساسض الوحيد لتحديد قيمة اإلنسسان
في الدنيا واآلخرة ،فهو حين يعمل صسالحا
يحيا في الدنيا حياة طيبة وله في اآلخرة

جنات النعيم ،وحين يعمل سسيئا تكون معيشسته
في الحياة الدنيا معيشسة ضسنكا وله في اآلخرة
جهنم وبئسض المصسير  - ٣العمل واجب ديني ل
ي- -ع- -ف- -ى م- -ن -ه إانسس -ان م -ه -م -ا ك -انت م -ك -ان -ت -ه
اإلج-ت-م-اع-ي-ة ،ف-ق-د ع-م-ل األن-ب-ياء والمرسسلون
وكان رسسول الله ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ يرعى
الغنم لقريشض وكان يتاجر في مال خديجة
رضس -ى ال -ل -ه ع -ن -ه-ا وك-ان ن-ب-ي ال-ل-ه داود ع-ل-ي-ه
السسÓم يأاكل من عمل يده فقد روى عن النبي ـ
صسّلى اللّـه عليه وسسّلم ـ قوله‘‘ :ما أاكل أاحد
طعاما قط خيرا من أان يأاكل من عمل يده وأان
نبي الله داود عليه السسÓم كان يأاكل من عمل
يده‘‘.

العمل ال ّصسالح

اشسترط الله سسبحانه وتعالى على الناسض العمل
الصسالح إان أارادوا الفÓح والسسعادة :وهو العمل
الذي يحّقق وظيفته اإلجتماعية والذي تصسلح
به حال الفرد وحال الجماعة وحال اإلنسسانية
جمعاء ،وكل عمل يؤودي إالى الصسÓح واإلصسÓح
ف -ه -و ع -م -ل صس -ال -ح ،ول-ذا ك-ان قصس-د الإسسÓ-م
ب -الصس Ó-ة أان يصس -ل إال -ى ال -ن-ه-ى ع-ن ال-ف-حشس-اء
صسÓة تنهى عن
والمنكر قال تعالى{ :إا ّ
ن ال ّ
الفحشساء والمنكر} ،وأان يصسل بالصسوم إالى
تعود اإلنسسان الصسبر على مشسقات الحياة ،وأان
يصس -ل ب -ال -ح -ج إال -ى ت -ق -وي -ة الشس -ع -ور ب -األخ-وة

اإلنسس -ان -ي -ة وال -ت -ع -اون وت -ب -ادل ال -م -ن-اف-ع ب-ي-ن
المسسلمين.

خصسائصص العمل ال ّصسالح

 - ١أاّنه مؤوسّسسض على العلم ،فقد جعل اإلسسÓم
ت -ع -ل -م ال -ع -ل -وم وال -ف -ن -ون ال -ت -ي ي -ح-ت-اج إال-ي-ه-ا
ال -مسس -ل -م -ون م -ن ال -ف -روضض ال -دي -ن -ي -ة ،وت -ع -د
الجماعة اإلسسÓمية عاصسية ومخالفة لتعاليم
اإلسسÓم إاذا لم ينهضض من أافرادها من يقوم
بتحقيق ما تحتاجه من تلك العلوم والفنون في
Óيمان،
مختلف مجالت الحياة - ٢.أاّنه ثمرة ل إ
فاإليمان هو الذي يجنب العاملين النحراف
عن الغاية الرشسيدة للعمل ،ويحول بينهم وبين
ال-ت-ي-ه والضسÓ-ل وي-ج-ع-ل-ه-م دائ-م-ا ع-ل-ى ط-ريق
ال-ح-ق و اإلسس-ت-ق-ام-ة وارت-ب-اط ال-ع-م-ل الصس-ال-ح
ب- -اإلي- -م- -ان ،ق- -ال ت -ع -ال -ى{ :وال-ذي-ن آام-ن-وا
وع -م -ل -وا الّصس -ال-ح-ات سس-ن-دخ-ل-ه-م جّ-ن-ات
لن-ه-ار خالدين فيها
ت-ج-رى م-ن ت-ح-ت-ه-ا ا أ
أاب-دا ل-ه-م ف-ي-ه-ا أازواج م-طّ-ه-رة ون-دخ-لهم
ظ ّÓظلي ،}’Óفقد جعل الله الجنة جزاء من
عمل صسالحا إاذ اإليمان بغير عمل صسالح ل
يكفى لتزكية النفسض وإاعدادها لهذا الجزاء ٣
 أانه صسادر من الجميع وموجه لخير ل فرقفي ذلك بين الذكر واألنثى ،قال الله تعالى:
{من عمل صسالحا من ذكر أاو أانثى وهو
مؤومن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
أاجرهم بأاحسسن ما كانوا يعملون} (سسورة

النحل - ٤ )9٧ :أاّنه متقن وموجود ،فالعمل
الصس -ال -ح ال -م -ؤوسسسض ع-ل-ى ال-ع-ل-م والصس-ادر ع-ن
اإليمان يعرضض على الله تعالى ورسسوله ـ صسّلى
الّلـه عليه وسسلّم ـ ومن آامن بالله وعرف أان الله
يرى فÓبد أان يراقبه في هذا العمل ويخلصض
فيه ويحسسنه ليفوز برضسا الله عنه في الدنيا
ب-ت-ح-ق-ي-ق ال-ح-ي-اة ال-ط-ي-ب-ة وف-ي اآلخ-رة ب-ن-عيم
الجنة ،قال تعالى{ :إان الذين آامنوا وعملوا
الصس -ال-ح-ات إان-ا ل نضس-ي-ع أاج-ر م-ن أاحسس-ن
عم(}Óسسورة الكهف.)٣٠ :

اإ’سسÓم ينهى عن الكسسل

والمسسلم منهي عن الخلود إالى الكسسل والبطالة
أاو العتماد على مال غيره أاو مال موروث أاو

ال-وق-وف م-واق-ف ال-ذل-ة وال-م-ه-ان-ة م-ط-الب أان
ينظم حياته بين العمل الجاد المثمر من ناحية
وب -ي -ن السس -ت-م-ت-اع ب-ال-راح-ة والسس-ت-ق-رار ،م-ن
ناحية أاخرى ،ذلك أان الله خلق نظام األرضض
بشسكل ينتج عنه تقسسيم الزمن بين ليل يهدأا
اإلنسسان فيه ويسسكن عن الحركة والعمل وبين
نهار يسسعى فيه على رزقه يبتغي فضسل ربه قال
ت-ع-ال-ى{ :وم-ن رح-م-ت-ه ج-ع-ل ل-ك-م ال-ل-يل
والنهار لتسسكنوا فيه ولتبتغوا من فضسله
ولعلكم تشسكرون} (سسورة القصسصض،)٧٣ :
وقال تعالى{ :وجعلنا الّليل لباسسا وجعلنا
الّنهار معاشسا} (سسورة النبأا { ،)١١ - ١٠وقل
اع -م-ل-وا فسس-ي-رى ال-ل-ه ع-م-ل-ك-م ورسس-ول-ه
والمؤومنون}.

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
ألسسبت  ١٥أأفريل  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ١٨رجب  ١٤٣٨هـ

ألعـ ـدد١٧٣١١:

إلحمل

إأن لم تترك أأثر جميل فÓ
تترك عكسض ذلك فـعدم
ذكرك أأفضسل من ذكرك بسسوء
ياحمل.
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سشقطـ ـ ـت مـ ـ ـن أعل ـ ـ ـى جسشـ ـر
بكاليفورني ـا مـ ـن أج ـل «سشيلفي»

ذ

إلثور

مهما أختفت من حياتك أأمور
ظننت أأنها سسبب سسعادتك تأاكد
ياثور ..أأن ألله صسرفها عنك قبل أأن تكون
سسبب في تعاسستك.

إلجوزإء
كل حدث في حياتك ينمي شسيئًا
بدأخلك ياجوزأء  ..فأاجعله قوة لك ’
ضسعفاً.

إلسشرطان

^ من إلياذة إ÷زإئر

فقدت أمرأأة توأزنها وسسقطت من أأعلى جسسر
في كاليفورنيا بينما كانت تحاول ألتقاط صسورأ
شسخصسية «سسيلفي».وقالت ألشسرطة ألمحلية في
سساكرأمنتو ،عاصسمة و’ية كاليفورنيا ،إأن أمرأأة
مغامرة سسقطت من ألجسسر ،عن أرتفاع  ١٨مترأ،
ع -ن -دم -ا ك-انت ت-ح-اول أل-ت-ق-اط صس-ورة سس-ي-ل-ف-ي،
مشسيرة إأ’ أأنها تعرضست إ’صسابة في ألذرأع وكسسر
في بعضض ألعظام ،كما أأنها فقدت ألوعي.وذكرت
شسبكة «سسي إأن إأن» أأن ألمغامِرة كانت برفقة ٥
أأصسدقائها يزورون جسسر فورسست هيل ،بالرغم
م -ن أأن زي -ارة وأل -مشس -ي ع -ل-ى ه-ذأ أأ’خ-ي-ر غ-ي-ر
قانونية ،إأ’ أأن ألمرأأة تحدت ألجميع وحاولت
أل-ت-ق-اط صس-ور سس-ي-ل-ف-ي ب-ط-رق خ-ط-ي-رة ،وهو ما
عرضض حياتها للخطر.وكشسف أأحد أأصسدقائها أأن
ألمرأأة كانت تلتقط صسورأ قبل أأن تفقد توأزنها
وتسسقط إألى ألورأء..ويعد فورسست هيل أأعلى
وأأخ -ط -ر جسس -ر ف -ي ك -ال -ي -ف-ورن-ي-ا ،ح-يث ي-رت-ف-ع
بحوألي  ٢٢٠مترأ عن سسطح أأ’رضض.

‘ حّبــــك يــــا بــــÓدي
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^ أإنه عند حدوث تسشرب
إشش-ع-اع-ي ك-م-ا ح-دث ف-ي م-ف-اع-ل ف-وك-وشش-ي-ما باليابان
ف-إان-ه-م ي-زرع-ون ن-ب-ت-ة دّوإر إلشش-مسض ح-ول إل-م-نطقة
لششعاعات؟
لنها تقوم بتنظيفها من إ إ
أ
^ أإن توماهوك هو رسشم صشاروخ جوإل أإمريكي بعيد
إلمدى ،ذو حجم صشغير ولديه إمكانية إلطيرإن
بارتفاع منخفضض يجعل من إلصشعب إكتششافه يترإوح
سشعره بين  600إلف و  2.1مليون دولر؟

ومضضــــــــــة
ح مِ ْ
ك إلسشّماَح
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َ
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أرضض أ÷زأئر يا أمنا

لسشد
إ أ

أأرضض إلجزإئر يا أإمنا
علوك للمجد كل
إلمنى فحبك يلهج في دمنا
أإحق بأاروإحنا أإمنا
نعاهد على دفع كل بÓ
لم بالمهج
عن إ أ
إلغالية حياة إلششعوب
بششبانها
ونحن إلى إلششعب ششبانه
لنا هّمة سشوف نعلو بها
إلى أإن يعمّ إلورى
ششانه ويبلغ إلع Óمن أإرإد
إلعÓ

إلعذرإء

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأأمثـ ـ ـ ـال

ك -انت ه-ن-اك
حمامتان ..
ذكر و أنثى  ,كانتا متحابتين
و متعاونتين ,و قامتا ببناء
عشس-ه-م-ا,و ق-ام-ا ب-م-لء ه-ذأ
ب-ال-ق-م-ح-و ألشس-ع-ي-ر ...و قال
ألذكر
لÓنثى::
_أن -ن-ا ن-ت-رك ه-ذأ أل-ق-م-ح و
ألشسعير مخزونا للشستاء
و هيا بنا نبحث عن طعام
يوما بيوم.
فوأفقت أ’نثى على ذألك و
قالت :
_حسسن  ,فالشستاء طويل و
ألحب قليل..
و ك -ان أل -حب رط -ب -ا م -ب -ل Ó-
,ف -ل -م -ا ج -اء ألصس -ي -ف ج-ف
أل - - -حب و خ - - -ف و صس - - -غ - - -ر
ح -ج -م -ه,و ك -ان أل -ذك -ر ق -د
أنطلق فغاب في ألصسحاري
قلي , Óفلما رجع رأأى ألحب
ن -اقصس -ا صس -غ-ي-رأ  ,ف-ق-ال

كذإ قضشت إلهمة
إلعالية
فعقبة في مجدكم ضشارب
مثال إلوفا وإلفدإ
لبا وطارقنا للع Óوإثب
وإ إ
بأاجدإدنا أإسشد إغلبا.

حل
إلعدد إلسشابق
^
إلقلم.

^ تجعل حياتك في «حيره» فربما هناك
فوق إلحاء نقطة لم تلحظها بعد.

للعبــرة

سستعيشض مرة على هذه أ’رضض
يا أأسسد ، ..دع مشساعرك تأاخذ
صسوتها  ،أخطأات أعتذر ،
أشستقت تكلم  ،تحب عبر ،حزين أبك  ,لماذأ
ألتعقيد.

وذوي أإوجــه لكنــه غير بائــح بسشر وذو إلوجهين للسشر يظهر
لسشرإر أإسشرإر وجهه فتسشمعها بالعين ما دمت تبصشر
تناجيك با أ

^ إلبـعضض ل يرإك بعينه يرإك بعين ششخصض
وصشفك و تحدث عنك.

لÓنثى:
_أل -م ن -ت -ف-ق ع-ل-ى
عدم أ’كل من ألحب
؟!ف-ل-م-اذأ ق-مت بأاكله
؟!
فقالت أ’نثى:
_لم أكل منه شسيئا
,صسدقني,فأانا
أدخره للشستاء...
فلم يصسدقها ألذكر
 ,و غطى ألغضسب
ع -ي -ن -ي-ه و ع-ق-ل-ه,و
ب-دأأ ع-ق-اب زوج-ت-ه
ب-ن-ق-ره-ا ف-ي أأسس-ها
ب- -م- -ن- -ق- -اره ح- -ت -ى
ماتت...
و جلسض ألذكر و حيدأ
فلما جاءت أ’مطار و دخل
ألشستاء رطب ألحب و أبتل و
 Óأل-عشض
زأد ح -ج -م -ه و أم -ت -أ
كما كان ...
ف- - -ل- - -م - -ا رأأى ذألك أل - -ذك - -ر
ن - -دم,أن ح- -م- -ام- -ت- -ه ك- -انت
صسادقه و قال في تفسسه:

َتعود على أسسعاد نفسسك بنفسسك
ياسسرطان ،..فالناسض لي ُسض
َمهرجين حتى يسسعدونك متى ما
أردت.

’..للن ـ ـ ـ ـدم

_لن
ينفعني ألحب بعد أن أهلكت زوجته
كم مرة ظلمنا أحبابنا بسسبب
زوجتي ..
و ح -زن ح -زن -ا شس -دي -دأ ف-ل-م تسس -رع -ن -ا ب -ال -ح -ك -م ع-ل-ي-ه-م
وبسس -بب غضس -ب -ن -ا وأن-ف-ع-ال-ن-ا
يتذوق ألطعام و ألشسرأب
ألغير مبرر فلم ينفعنا ألندم.
حتى مات نادما على تعجله
و تسس -رع -ه ف-ي أل-ح-ك-م ع-ل-ى

ابـتـسضـم
^ إلمدرسض :أإعرب
جملة (مات
إلرجل).
إلتلميذ:مات /فعل ماضشي مبني
على فتح إلقبر..
إلرجل/فاعل مرفوع على
إلنعشض.
^ حاولت إلممرضشة إيقاضض
إلمريضض فلم تفلح...فأالقت
على وجهه بعضض إلماء
فاسشتيقظ مذعورإ وسشأالها عما
تريد ،فقالت له:لقد حان
موعد إلدوإء إلتي سشتسشاعدك
على إلنوم!!.

ألمسستحيل ياعذرأء هو  :ما لم
يكتبه ألله لك وليسض ما عجزت
عن فعله آأنت.

إلميزإن

أأبدأ ً ’ تكسسر أأثنين في حياتك
يا ميزأن… ..ألثقة  ..وألوعود ..
أ’نها إأذأ كسسرت ’ تصسدر صسوتاً
 ..بل ألكثير وألكثير من أأ’لم.

إلعقرب
نعتقد أأن حياة أآ’خرين أأفضسل
من حياتنا  ،وأآ’خرين يعتقدون
أأن حياتنا أأفضسل منهم  ،سسر ألمسسأالة
ياعقرب تكمن في فقدأن ألقناعة.

إلقوسض
أ’بتسسامه معديه فعندما تبتسسم
ياقوسض ..تلقائيا سستجد ألطرف أ’خر
يبتسسم .ي عدوى رقيقه رأئعه جميله أتمنى
أن يصساب بها ألعالم

إلجدي
عندما تكون إأنسساناً عفويًا قد تقع
في مشسكÓت لم تكن تتوقعها ياجْدي ،..
أ’ن ألنقاء ألذي بدأخلك لم يتوأفق مع
ألتلوث ألذي تعج به عقول بعضض ألبشسر

إلدلو

كن في ألحياه كÓعب وليسض
كحكم ،أ’ن أأ’ول يبحث عن
أأ’هدأف وأآ’خر يبحث عن أأ’خطاء ! أأ’
تعتقد يادلو أأنها حكمة كروية هادفة جدأ؟.

إلحوت

أإ’نسسان أأ’نيق في تعامله ..
وحديثـه  :يقتحـم أأعماق كل من
يقابله  ...ويحظى بإاحترأم
ألجميع بطريقته  ..كن بسسيطاً ياحوت ..تكن
أأجمل.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسش -رسض ج -ار  Êف -اسش -ن ان -ك-م ك-ل اسض ن-السش-بث اغ-م-يسض ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسض ووال-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سش-ك-ل ،اشش-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشش-اويث،
اتراقيث..الششياي يÓن هيقيث"الششعب" مانك اتيلي سشما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

فرنن ذول بقذذ
اأق - - -ذذ اأدزي - - -ر اأدي - - -ل اآسض 4م -ق ال -دث -دد اأذي -ون ن -تسش -ع -ذ
اسش - - -وزلسض,اأن - - -د اغ - - -ذذ اأدزي - - -ر اأن - - -د م - - -ي - - -ل اأدي - - -ن اأولسض
ذث -ف -رن -ن غ -فسش -ق -م اأغ -رف -ن اغ -ن -و .ذاسض
الÒن ذم - -زري ادزي- -ر اإم اأن- -ف اأسش- -ن
اأق -ذذ اأدي -ف -غ اأم-ي-ون Ãذن اإوك-ن
اأدي- -ن اأولسض،اأك- -ن ي -ب -غ ي -خÌ
غر اإقذ اأدبدن غر ثفرنن نغ
اإكÈن Ÿع- - - -ن اتسش- - - -م- - - -رث
ثدزيرث الديفررن.
البويرة :ع
نايت
رمضشان

ثفرنن اأدسسبدنت اإعقلن اإمنث اليلن ذفسسقم اأغرفن اأغنو .اذيون
Ãكن سسلمعنسس .اأذنتسس اإدسسفغن لقمونن امك اأثلح اثمرث ثدزير
اأمكن انف اأكن اإعقلن اأسسقم اغرفن اغنو
اأذنث اإقسس - -مسس - -ل Úاسس - -يسس - -م ب- -ق- -ذذ ،
يصس - -وضس اإغ - -ب اذÿصسصس ب- -ق- -ذذ اأذب
ام -ك -ن اأث -ن -ف اأدن-تسس اإق-ف-رق-ن
ث - -ذرمت غ - -ف ي- -ح- -رشس- -ن م- -ر
اأن- - -ت - -م - -رث اأم اأذل - -ق - -ري ،ن - -غ
ذصس -هضس,ث -م -ح-دث اأذوي-ن
ينضسن.ذعقل غقولن ذشس
غقلقن غثمرث.
Ÿعن سسلجه اأنضسن
اق - - -ذذ ذح- - -قسس اأذول
اإع - -ق - -ل - -ن اإدسس - -ب - -دن
اإم -نسس -ن غ -ر ث -ف -رن-ن
وذول - -ن ي- -ل اك Èذشس
اأتسسكثون اإديب ،اأكن
اأق- - -ر وث زك ي- - -ل
ي -ون ي -ق -رد ذب-ون
غ- - - - -و اإق - - - -تسس،Í
 Ÿع - - - - -ن ا أ م  - - - - -ذ ن
اإلقسس اأذميز مقبل
اأذنقز,اإلقسس
اأذيسسف غر اأكÈن وغر
Áذنن اإدبدن غر ثفرنن
غ- - -وك - -ن اأذخ Ìغ - -رسس - -ن،
ÿث Òيتسسلد غر اإقذ يسسعن
ث -ك-ث-ون ث-م-ي-نث اأك-ن اأدسس-ف-غ-ن
ثمرث سسزضسح ايذغ ثل ثر.
اأك- -ن ن- -ع- -ل- -م ث- -م- -رث اأث- -خصس
ثذرمت ذين ثفنسسن يتزغن ثقر،
ثر اإلق اأنشسمر اإغلن اإوكن اأنخذم
ثمرث,اأطاسس بعذون اإدعسسن ثمرث ملم

إارباع Úنالسسياسسة تكا’نت فسسذنان ٌقلمسسالت أاسسيمضض نتÈات ’بوت ٌقتيبازة

اأخÓ-ل ن-تÒب-اع Úن-السش-ي-اسشة اإٌق Óن
مزرباعانت ٌقالو’ية نتيبازة تكا’نت
اإكالو فسشذنان ٌقلمداذ اأسشيمضض نتÈات
’ب-وت نـ 4م-اي اإدي-ات-اسش-ان و سش-رسشانت
اأيتي نسشانت فÓسشانت ’خطر نهنينت
اإٌق -اق-ي-م-ان ري-ي-م-ارو تبوتانت سشالقواث
م - -اشش - -ي ﬁال اإري - -ازان ي Ó- -ن ع - -ي- -ط- -ا
زيسشان اأٌقارناشض اأوذم اإليقان اإوامو.
ذٌق -ام-و هÒو اأدوك Ó-ن-تسس-ذان-ان ن-ال-دزائ-ر
مي قاران  UNFAييج ومÓقا داقرضسال
السسوقو اإÁضسان قلمقر واخام اإزذيان اأرعث
’ف -ا’ن ٌق -ت -ي -ب -ازة م -ا Êواصس -انت اإم-دب-ري-ن
اإب- - -دان ف- - -دوكÓ- - -ي- - -و اإسس - -ذن - -ان اإحضس - -ران
ف -ل-مشس-ارك-ة اإغ-زران قÓ-ب-وت نـ 4م -اي دو’
ف -وسس -ي-غ-ي ’ري-وي نسس-انت اإه-رب-عث ’ف-ا’ن

ي Ó-ن ت -وغ -يت دو’ اأروشس -يت ه -زذي اأخ Ó-ل
سسٌقذ Êيسسبدان اأمورث ٌقهسسويح Úاإوعران،
دو’ وك -ذانت اإهسس -ذن -ان -و ب -ل -ي اإم -رشس -ح -ان
’ف- -ا’ن سس -ي -غ -ان ال -ع -اه -ذ ورٌق -اب ن -ال -ك -ول
اإغÒان ن -ال-و’ي-ة ٌق -ـ 5اإسسٌ-ق -اسسان اإدياتاسسان
وي Óاأوليان روخام نالŸÈان،
دو’ اأربعضس نحمسس اتيان هتكال اأخÓل
فسسذنان ٌقلمسسالتو و اأهنتيان اإسسذنان نيغ
دو’ اأراشس Úي - -وذف - -انت اأك - -ي - -ذاسس ك - -ا’نت
ت-نضس-انت ف-ي-ي-خ-ام-ان دم-وك-ان ما Êتنضسانت
اإسس-ذن-ان ٌق -ل-م-داذ اأسس-ق-ن-ع نسسانت فلمشساركة
ٌقÓبوت دو’ اأسسيغي ’ريوي نسسانت اإهربعث
ن- -ح- -مسس ’سس- -ان- -ت- -ي- -دي- -وي- -ان ا◊ق نسس- -انت
اإسس- -ن- -تÒوح- -ان ،و الشس- -ي- -و هسس- -رسس فÓ- -سس
اأيتييسس اأربعث نا’صسÓح يÓن هباد فÓسس
م - -اسس - -ة ت - -ي- -ط- -اوي- -ن اأم- -ال يÓ- -ن ه- -ح- -دام

ت-ب-وٌق -اط-ويث سس-ع-ي-ط-ااأي-و و ات-اي-ان هسس-رسس
اأي - -ت - -ي - -يسس اأخÓ- -ل فسس- -ذن- -ان ال- -كÌث اإذÊ
اإزغ- -ذان ٌق - -م- -وك- -ان ي- -ف -غ -ان اأب -ري -ذ و ي Ó-ن
هوكذاسسانت بلي اأهسسيوال فا◊الت نسسانت
سس- -واوال اإج- -ه- -ذان اأسس- -ح- -ال اأه -ا‹ روخ -ام
نالŸÈان.
اأربعث ’رندي نتاث اأتايان هتكال فالكول
م -ي -دان يسس -ع -ان ا◊ق ’ب-وت اأب-وت-ان فÓ-سس
بصسح هÒو سسووذم اإضسبعان اإهسسذنان يÓن
ه -ع -ذ’سس-انت اإم-رشس-حث اإسسÓ-ث-ا ف-ل-ج-ري-دة
نÎب-ع-ث-و اأخÓ-ل دمÓ-ق-ان ٌق -وسس-ان-و اإÁضس-ان
ٌق -ل -م -داذ اأه -ن -ت -ي -دج -ب-اذ غ-راسس و اوروشس-ي
اأهايان ا÷هذو يتكمال اأŸعاذ اأسسان اأنٌقار
اأيورو ملمي اأهم Òا◊ملث اأ’غا فلجريداث
’ب- -وت ع- -ل- -ى حسس- -اب ال -ق -ان -ون اإٌق -سس -ب -دان
اإمدبران اإمقرانان نتمورث.

الثغل اأكن اأدنقزن و ذفرقن ثمرث ذحرشسن  ،و يق اأنولث ذشس قضسرن
ذقطسس انتمر اإغديزن نغ ثجرثن اأند اأصسوضسنت ثر اأمبعذ اإم األنت
سسشسن انسسنت اأغلن لسسمنغن غرسسن،اأفكن اأفسس ذثمرث نسسن ا⁄
غديكشسم و عذو اإهد ثمرث ،ينغ اإرقزن ثلون اأطسس اإقنجلن غر اأثمر
ثÈن Úاأجن ثمرث اأنسس ايذغ اإدللن ،ثتسسرن ذقÈذن ينغثن اأشسر.
اأي -ق اأق -ذذ اأدزي -ر اأرل -ق اأذي -غ -ف -ل ف-لسس،اأذيسس-ح-ب Èغ-ف اث-م-رثسس
ارتسسج اتسسنغل غر اإفسسنسس اأذŸن اإسسدجن ÷ذذ ،اأبرذ اإد‚رن
اإمغرسسن اأنتقرول ثدزيرث اأرثتسسجن,اأزلن غدمن اأقجلنت ورشس
اأجل Ïثلون ،ثر اسس برك اأين اإعدن اأرديتسسغل .ثمرث ارنتسسك اأذقسس
اأفسس.

توتÓيت انتومزابت

اسسدر نتوتÓيت نتومزابت ادقل غال اسسقسسنو امدجورا ايرقب
اقن وزعام سسوفوسس ا‰ناو ‰اسسانان اقÓن غال توتÓيتو اتوغ
ت -دج-ور ات-قضس-ع م-ع وت-اف ن-وا’ن ان-ت-ع-رابت دال-ق-لت ن-وسس-ول-غ-اسس
دوحدي امزانان باÿصسوصس اغربازان انتوات.
“شسروسست اوف Úاماسسانن اجرو نوا’ن نتومزابت اكبار ’شس
اق- -ن انشس- -رى ات- -واري اوا’ن اق- -م- -ن- -د غ Òاي- -لسس- -اوان ‰ق- -ران -ان
د“قران’ Úشس اقت ا÷هة اŒرو انغ اتاري اوالنو يغلب قضسعان
يد ادبابسس مع وحبو اتوتÓيت انتعرابت فيلسساوان.
بكري ادماما دفر تنضساسس اتقمانت يد ترواسسنت تزفري انغ
ا◊جرة انغ دسسات انايان Œرسست اما انفدو ا◊وشس انغ تغرغرت
انغ ت Óازط ت Óاتالسس تنفاسس لÎواسس دقت اŸناسسبة نوسسوضس
نوا’ن انتومزابت دمزروي انوغÓن دتنفاسس اقنانت سسالÎاث نات
اغرسسان غال امزانان.
ت» دقن
ت اَأْتَنـ َّـْز ِتيِغيظَ ْ
سسلمثال ابكري اقارن َماِني اإِْتَنـ َّـْز ْتَغاطْ ْ
اŸث -ال اسسشس -ن اق -ول ادوت -ب -اع ‰زان -ان ال -وال-دن-نسس-ان ’زم ادي-لÚ
دالقدوة اقارن دخ -وتوسسوقاسس سستلفسسى ادقاد اوزلوم -اŸعنى
باباسس ’زم اددج تيتي يقرى ◊سساب.
ام -اشس -ي ا’ن دخ اإن -زاْن اَأ َ ’sو ْن ان -غ ال -ب -وق -ا’ت ات -ودج-ان اج-راو
امناوت نتسسادنان اŸناسسبات كلينت اَأ’َsوْن اشس اقت دالفالسس.
سسمسسانان ا’ن اتعافارن احرشسو اناف عبد الرحمن حواشس نوح
عبد الله ابراهيم عبد السسÓم ترشس Úصسالح عبد الوهاب فخار
احمد نوح مفنون لعسساكر ادمناو اضسضسن Úا‚مان باشس ادوشسان
اقن ودسسيل ايزعلك اتوتÓيت نتومزابت اسسوفغاند مناو اضسليسسان
اناŸعجم انتومزابت ادفغ اسسقسس  2002دسس  7900نوا’ن.
اغÓن ي Óدسس اقن ا Òÿايزعلك نالÎاث يلزم فقاع مدان
اوطوف دبسسون ا’ن غرسسان قبل اقضساعنسسن اماشسي قضسعان
يغلب نبسسون .
تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

اآوال دونزروب:
@اآرياز ب Óاآمطوث اآ موفجاج بÓ
تامندوث
@ اأوذم ثيط
@ اإ‹ د اآر تاششداي
@ البارود اإي ﬁند اأو
صشاحيت اإي مسشعود
‡ي داآول
@ اآمّتا ّ
اآغ- -وج -ي -ل ب Ó-
اإيلسض
ي ّسشاوال
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مواقيت الظهر1٢.٤٩...............:
الصشلة العصشر1٦.٢٩...............:
المغرب1٩.٢٤..............:
العششـاء٢٠.٤٧................:
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^  1٥أاف-ريل  :1٨٤٥صش-دور م-رسش-وم فرنسشي،
يق ّسشم ا÷زائر الششمالية إا ٠٣ ¤مقاطعات
وهي :ا÷زائر ،قسشنطينة ووهران.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

^  1٥اأفريل  :1٩٥٦سشقوط حكومة «فليكسس
قايار» الفرنسشية لفششلها أامام انتصشارات الثورة
ا÷زائرية.
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’رهابي «ق.فؤواد»
سشيناريو يتكرر بعد إالقاء القبضس على ا إ

أاطفال أابرياء آلباء منحوهم مصضÒا ›هول بعيدا عن اإلنسضانية

24°

 19°وهران

24°

 23°وهران

الثمن  1٠دج

france prix 1

قامت بها مفرزة للجيشس مدعومة بحوامت Úجنوب تندوف:

القضضاء على Œ 3ار ﬂدرات واسضÎجاع أاسضلحة

الفرصشة متاحة Ÿن ضشلوا الطريق للعودة إا ¤أاحضشان اÛتمع

«الشش-عب» “ر ال-ي-وم ث-لث-ة أاي-ام ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي ن-ف-ذت-ه-ا م-ف-رزة ل-لجيشس الوطني الششعبي بالقطاع العسشكري سشكيكدة
’رهابية «ف.نادية» اŸكناة
’رهابي «ق.فؤواد» اŸكنى «صشالح أابو أاÁن» رفقة ا إ
بالناحية العسشكرية اÿامسشة واŸتمثلة ‘ القبضس على ا إ
’ربع.
«ُيسشرى» وأابنائها اÿمسشة والتي تب Úأان أابوها وأامها إارهابيان ،وكذلك أاخواتها ا أ
وجدت هذه العائلة ‘ حالة مزرية سشواء من حيث الوضشع
الصش-ح-ي وان-ع-دام ال-ن-ظ-اف-ة ا÷سش-دي-ة وا◊ال-ة ال-ن-فسش-ية
اŸتدهورة التي ميزت أافراد هذه العائلة خاصشة األطفال
م -ن -ه -م ،ح -يث ع -م -لت اŸصش -ال -ح اıتصش-ة ع-ل-ى ت-وفÒ
الرعاية الصشحية والنفسشية لهؤولء والتكفل بهم من حيث
النظافة واللباسس والراحة.
مرة أاخرى نفسس السشيناريو يتكرر و‚د أاطفال أابرياء
ذنبهم الوحيد أانهم ولدوا ‘ غياهب ا÷بال والغابات من
آاباء اختاروا أان Áنحوهم مصشÒا ›هول ب Úوحششة
الظÓم ولسشعات الÈد وهيمنة ا÷هل وبعيدا عن كل
صشفات اإلنسشانية وا◊ياة البششرية.
ف -ح -ي -ن -م -ا ت-ن-ظ-ر إال-ي-ه-م ت-رى ‘ أاع-ي-ن-ه-م شش-ع-اع األم-ل،
واÿوف م -ن ال -ع -ودة إا ¤م -ا ك -ان -وا ع -ل-ي-ه ،ل-ي-ت-أاك-دوا أان
مكانهم وسشط ›تمعهم حيث السشكن والدراسشة واألهل
والسشكينة ،وليسس ‘ غياهب اÛهول واŸصش ÒاŸششؤووم
حيث ل ينفع الندم ،فالفرصشة متاحة قبل فوات األوان
إا ¤كل من ضشلوا الطريق ،ليسشلموا أانفسشهم ويطّلقوا
األعمال اإلجرامية ويعودوا ◊ضشن الوطن.

ثورة ‘ العمران تكششفها ’فارج هولسشيم

هندسضة معمارية بكل اŸواصضفات –دثها اÿرسضانة
إان -ه -ا ال -ث -ورة ا◊ق -ي -ق -ي -ة ال -ت -ي ي -ح-دث-ه-ا
Îﬁفو العمران والتعم Òوالبناء بفضشل
تصش -ام -ي -م ه-ن-دسش-ي-ة تسش-ر ال-ن-اظ-ر وت-زي-د
اŸدن وال-ت-ج-م-ع-ات ج-اذب-ي-ة وت-ل-ه-فا بعيدا
عن الصشور البائسشة اŸنفرة التي كثÒا ما
تطبع مدننا وقرانا.

..توقف  23مهربا و–جز أاجهزة
اتصضال باألقمار الصضناعية

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال-ت-ه-ريب
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج-يشس
الوطني الششعبي ووحدات ◊راسس ا◊دود بكل
م- - - -ن “Ôاسشت وع Úق- - - -زام وب- - - -رج ب- - - -اج - - -ي
ﬂتار/ن.ع )23( ،6.مهربا وحجزت أاربع ()04
مركبات رباعية الدفع و( )03أاجهزة اتصشال عÈ
األقمار الصشناعية وُمعدات تنقيب عن الذهب.

..وتوقف مهاجرين غ ÒشضرعيÚ

وبكل من تيارت/ن.ع 2.وإاليزي/ن.ع 4.وسشوق
أاهراسس/ن.ع 5.و“Ôاسشت/ن.ع ،6.أاوق - - - -فت
مفارز للجيشس الوطني الششعبي وعناصشر الدرك
الوطني ( )42مهاجرا غ Òششرعي من جنسشيات
ﬂتلفة ،من بينهم ( )23من جنسشية سشورية.

انهيار ششرفة بحي كيفيلي وهران

*فنيدسس بن بلة
ثورة أاعطت للبنايات والتهيئة العمرانية أاششكال
ه-ن-دسش-ي-ة ت-ع-رضس ح-ل-ول اق-تصش-ادية ،تكنولوجية
سشياحية وبيئية ‘ عا ⁄التعم ÒاŸتغ Òبأاسشرع
ما Áكن متخذا دوما مواد بناء تراعي اÙيط
وذوق النسشان وحلمه األبدي العيشس ‘ ﬁيط
ط-ب-ي-ع-ي ي-ري-ح-ه م-ن ك-واب-يسس ال-بنايات اŸششيدة
بطرق تليق لكل ششيء عدا العمران.
ه -ذا اŸشش -ه -د ع -اشس أاج -واءه ‡ث-ل-و الصش-ح-اف-ة
الوطنية يوم اÿميسس ‘ دورة تكوينية نظمتها
«لفارج هولسشيم» إلظهار مدى العناية اŸمنوحة
من اŸؤوسشسشة لهذا التحول وا◊رصس على عرضس
حلول للبناء اŸسشتد Ëوالتم Òالعمرا Êالذي
ت-ف-رضش-ه م-دي-ن-ة ا◊اضش-ر واŸسش-ت-قبل وتقدÁها
للجزائر التي –ولت إا ¤ورششة للبناء وإا‚از
سش- -ك- -ن- -ات ب- -اŸواصش -ف -ات اŸط -ل -وب -ة آاخ -ذة ‘
ا◊سش -ب -ان اخ -ت Ó-لت م -دن ج -دي -دة شش-ي-دت ‘
ظروف  ⁄يراع فيها هذا اŸعطى و ⁄يحÎم.
اطلع الصشحافيون ‘ الورششة التكوينية ÃخÈ
لف-ارج ه-ولسش-ي-م ب-ال-روي-ب-ة ع-ل-ى ك-ي-ف-ي-ة صش-ناعة
األسش -م-نت وم-ك-ون-ات-ه-ا وم-ق-اوم-ات-ه-ا ل-ل-م-ؤوث-رات
الطبيعية واŸناخية وكذا اÿرسشانة التي فرضشت
نفسشها وحلت ﬁل مواد البناء التقليدية من
حجر وغÒها معطية Ÿصشممي العمران أافكارا

«الشش -عب» ‘ إاط -ار ح -م -اي -ة ا◊دود وم-ك-اف-ح-ة
ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة ،قضشت م- -ف- -رزة ل- -ل -ج -يشس
م -دع -وم -ة ب -ح -وام -ت ،Úي-وم  14أاف -ري -ل ،2017
ب- - - - - - -الشش - - - - - -ري - - - - - -ط ا◊دودي ا÷زائ - - - - - -ري-
اŸوري- -ت- -ا/Êال- -ق- -ط- -اع ال- -ع -م -ل -ي -ات -ي ج -ن -وب -ي
تندوف/ن.ع ،3.على ثÓثة (Œ )03ار ﬂدرات
ودمرت مركبة رباعية الدفع.
ب- -حسشب ب- -ي- -ان وزارة ال- -دف- -اع ال -وط -ن -ي ت -ل -قت
«الششعب» نسشخة منه ،فإان العملية مكنت من
اسشÎجاع ما يلي:
 رششاشش )02( Úمن نوع  ،FMقاذف صشاروخي( )01من نوع  ،7RPGبندقية آالية ( )01من نوع
كÓششنكوف  ،PMAKمسشدسس آا‹ (.)01
كما مكنت العملية من اسشÎجاع نظارة ميدان
( )01جهاز اتصشال ( )01ع Èاألقمار الصشناعية،
وكمية معتÈة من الذخÒة.
هذه العملية النوعية ،التي قامت فيها وحداتنا
ب - -ال - -تصش - -دي م - -رة أاخ - -رى Ûرم Úم- -روج- -ي
ﬂدرات م -دج -ج Úب-األسش-ل-ح-ة ال-ث-ق-ي-ل-ة ،ت-أات-ي
ب-فضش-ل ال-ي-ق-ظ-ة اŸسش-ت-م-رة والسش-ت-ع-داد ال-دائم
لقوات ا÷يشس الوطني الششعبي اŸرابطة على
ا◊دود.
Óرهابي Úوأالغام
..تكششف وتدمر ﬂ 16بأا ل إ

الشش- -عب ‘ /إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة اإلره- -اب وإاث -ر
عمليات تفتيشس وبحث ،كششفت مفارز للجيشس
الوطني الششعبي ،يوم  12أافريل  ،2017بكل من
سش-ك-ي-ك-دة وب-ات-نة وبرج بوعريريج/ن.ع)16 ( ،5.
Óرهابيُ ،Úع Ìبداخلها على ( )12قنبلة
ﬂبأا ل إ
و( )07أال -غ -ام ت -ق -ل -ي -دي-ة الصش-ن-ع و( )03ن -ظ-ارات
ميدان ومواد غذائية وأاغراضس ﬂتلفة.

ا◊ماية اŸدنية تقذ شضخصضÚ

ومبادرات إابداع وابتكار تؤوسشسس عليها التنمية
اŸسش -ت -دÁة ال -ت-ي ت-أاخ-ذ ‘ ا◊سش-ب-ان اŸع-ادل-ة
الثÓثية األبعاد التي تسشتقر على  3ركائز ثابتة
متكاملة ل تقبل ا◊واجز والفواصشل :اإلنسشان،
العمران والبيئة.
–دثت ع - -ن ه- -ذا إاط- -ارات لف- -ارج ه- -ولسش- -ي- -م
ضش- -ارب Úأام -ث -ل -ة ع -ن ورشش -ات إاع -ادة ال -ت -ه -ي -ئ -ة
والÎم -ي -م ‘ ع-دة ج-ه-ات م-ن ال-وط-ن تسش-ت-ع-م-ل
اÿرسش-ان-ة اŸل-ون-ة ‘ أاشش-ك-ال ه-ن-دسش-ي-ة ت-ع-طي
النطباع ألول وهلة أانها من حجر ،خششب أاو أاي
ششيء آاخر من الطبيعة السشاحرة الفاتنة.
هشش -ام خ -د Ëق -دم صش -ورة دق -ي -ق -ة ع -ن ال -دورة
التكوينية التي تؤوسشسس لعÓقات تواصشل مع رجال
اإلعÓ-م وت-زوي-ده-م ب-آاخ-ر ا◊ل-ول ال-ت-ك-نولوجية
للبناء .ودعم هذا التوجه هششام خد Ëبالغوصس
‘ أاع- -م- -اق صش- -ن- -اع -ة اسش -ت -ع -م -الت األسش -م -نت
ووظ -ائ -ف -ه-ا حسشب اŸك-ون-ات واألل-وان .وذّك-رت
ماجدة بن دا Êبأاهمية اÿرسشانة التي أالهمت
أاصشحاب مهنة الهندسشة والتصشاميم بلورة أافكار
الششعب٢٠1٧/٠٤/1٥ /pub /

ي -ع -ط -ون م -ن خ Ó-ل -ه-ا الشش-ك-ل األن-ي-ق ل-ل-ع-م-ران
م- -كسش- -ري- -ن ال- -ت- -ب- -ع- -ي- -ة Ÿادة ا◊ج -ر واÿششب
اŸسش -ي -ط -رة ع -ل -ى ك -ل شش -يء ‘ ح -قب وعصش-ور
مضشت.
قدم إاطارات لفارج هولسشيم صشورة حية عن
Œربة Œسشد ‘ ا÷زائر Œيب على التسشاؤول
ا ÒÙأاي عمران نريد؟ وكيف هي األ‰اط
السش-ك-ن-ي-ة وال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ي-ط-م-ع إاليها ا÷زائري
الغيور على التطور الهندسشي الباحث عن موقع
لئق ‘ العمران اŸششيد بأابهى هندسشة وأاكÌ
خ -رسش -ان -ة إاغ-راء تضش-ف-ي ع-ل-ى اŸك-ان وال-زم-ان
انتعاششا وتعطيه وجهة.
ل غريب ‘ هذا التوجه لÓفارج هولسشيم التي
اعتمدت جائزة خاصشة للمششاريع الرائدة ﬁفزة
جيل الششباب على اقتحام هذا العا ⁄الذي جمع
مهن الهندسشة اŸعمارية والتصشاميم والتخطيط
العمرا Êومنتجات التكنولوجيا جنبا إا ¤جنب
وأادخلهم ‘ سشباق البتكار هي ﬁطة الفصشل
وا◊سشم ‘ آاخر اŸطاف.

أانقد عناصشر ا◊ماية اŸدنية للوحدة الرئيسشية بوهران ،عششية أاول أامسس ،ششخصش Úحوصشرا داخل
ششقة متواجدة ببناية قدÁة النششأاة تقع بحي كفيلي وسشط اŸدينة ،بعد انهيار ششرفة ششقة قدÁة.
وقد أاثار ا◊ادث حالة من الذعر والهلع وسشط اŸواطن Úالذين قاموا بطلب النجدة والتدخل من
قبل عناصشر ا◊ماية اŸدنية الذين قاموا بإانقاذ اŸعني Úبواسشطة السشلم اŸيكانيكي ومعاينة البناية
التي  ⁄تعد صشا◊ة للسشكن وبالتا‹ فهي تششكل خطرا على حياة قاطنيها.
براهمية مسشعودة

لندية ‘ الكونغ فو ووششو
البطولة العربية الـ 11ل أ

فريق ا÷معية الرياضضية
لألمن الوطني يشضارك ‘ دورة األردن

 Óمن
«الششعب» ‡ث Óللجزائر وبصشفته بطل ﬁلي وعربي لـ  ،2016يششارك فريق ا÷معية الرياضشية ل أ
Óندية ،رج ـ ـال وسشيدات والتي –تضشنها
الوطني لرياضشة الكونغ فو ووششو ‘ البطولة العربية الـ 11ل أ
الع ـاصشمة األردني ـة عم ـان ،من  16إا 22 ¤أافريل .2017
وتكون اŸنافسشة فرصشة للفريق للدفاع عن أالقابه اÿمسشة التي –صشل عليها بجدارة ،كما سشتعرف
البطولة التي ينظمها اإل–اد العربي للكونغ فو ووششو بالتنسشيق مع اإل–اد األرد ،Êمششاركة  18ناديا
رياضشياÁ ،ثلون  09دول عربية ‘ اختصشاصش ،Úهما السشاندا مصشارعة وتقنيات الووششو فنيات
Óمن الوطني من ثÓثة عششر 13
Óششارة ،يتكون فريق ا÷معية الرياضشية ل أ
اسشتعراضشية ﬂتلفة .ل إ
رياضشي ،منهم  10ذكور و  03إاناث ،حائزين على تتويجات وأالقاب على الصشعيدين الوطني والدو‹.
اششهار

