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بوضضياف ‘ زيارة عمل لبسضكرة

عيسضى يشضرف على يوم دراسضي حول يوم العلم

يقوم وزير الصصحة والسصكان واإصصÓح
اŸسص -تشص -ف -ي -ات والأشص -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة
والنقل بالنيابة عبد اŸالك بوضصياف،
اليوم ،بزيارة عمل وتفقد اإ ¤ولية
بسصكرة.

وزي -ر الشص-وؤون ال-دي-ن-ي-ة والأوق-اف ﬁم-د ع-يسص-ى ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ي-وم
دراسص -ي Ãن -اسص -ب -ة ي -وم ال -ع -ل -م ،اإ ¤ج -انب م -واصص -ل -ة ا◊م -ل -ة ال -ت -حسص -يسص -ي-ة
لÓنتخابات التشصريعية وكذا ضصبط برنامج التحضص Òلشصهر رمضصان اŸبارك،
وذلك بدار الإمام اÙمدية ،ابتداء من السصاعة  09 : 00صصباحا.

حداد ينشضط Œمع ÚشضعبيÚ
بتمÔاسضت

ميهوبي يفتتح اŸلتقى الدو‹ حول الÎاث الÓمادي

يقوم وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد اإ ¤ولية
اأدرار ،ح -يث سص -يشص -رف ع -ل -ى اŸل -ت -ق -ى ال -دو‹ ح -ول الÎاث ال Ó-م -ادي .ك -م -ا
سصيتفقد الهياكل الثقافية التابعة للقطاع.

ي- -نشص- -ط رئ- -يسس ح- -زب ج- -ب- -ه- -ة ال- -نضص -ال
ال -وط -ن -ي ع -ب -د ال -ل -ه ح-داد ،ي-وم  ٢٢و٢٣
اأف- -ري -ل ا÷اريŒ ،م -ع -ا شص -ع -ب -ي -ا ب -اŸل -عب
البلدي ودار الثقافة بتمÔاسصت.

...ويفتتح يوما دراسضيا حول اŸكتبات واŸطالعة العمومية

كما يقوم ميهوبي ،يوم  ٢٢اأفريل ا÷اري ،بافتتاح يوم دراسصي حول اŸكتبات
واŸط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ولي-ة ا÷زائ-ر ،ب-قصص-ر ال-ث-ق-اف-ة «م-ف-دي زك-ري-ا» ،اب-ت-داء م-ن السصاعة 09 : ٣0
صصباحا.

Œمعان
ألويحيى باألغواط
والبيضس

ولد عباسس ينشضط Œمعا شضعبيا
بالوادي

ي -نشص -ط الأم Úال -ع -ام ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني جمال ولد عباسس ،غداŒ ،معا شصعبيا
بدار الثقافة «ﬁمد الأم Úالعمودي» بولية
الوادي ،ابتداء من السصاعة  09 : ٣0صصباحا.
كما سصينشصط Œمعا اآخر بولية بسصكرة ،بالقاعة متعددة الرياضصات
«سصيدي عبدون» قرب سصوق الأربعاء ،ابتداء من السصاعة  14 : ٣0بعد
الزوال.

فروخي ينشضط Œمعا شضعبيا للشضباب
بÈج الكيفان

ي- - -نشص- - -ط الأم Úال- - -ع- - -ام
ل- -ل -ت -ج -م -ع ال -دÁق -راط -ي
اأح -م -د اأوي -ح -ي -ى ،ال-ي-وم،
Œم -ع Úشص -ع-ب-ي ،Úالأول
ب- -ح -اسص -ي ال -رم -ل ب -ولي -ة
الأغ - - -واط اب- - -ت- - -داء م- - -ن
السص -اع -ة  10 : 00صصباحا،
وال -ث -ا Êب -ولي -ة ال -ب-يضس
اب - -ت - -داء م - -ن السص- -اع- -ة

ي-نشص-ط م-تصص-در ق-ائ-م-ة ح-زب ج-ب-هة التحرير
الوطني لولية ا÷زائر ،اليومŒ ،معا شصعبيا
ب- -ب -ل -دي -ة ب -رج ال -ك -ي -ف -ان ب -ال -ق -اع -ة م -ت -ع -ددة
ال-ري-اضص-ات بÈج ال-ك-ي-ف-ان ،اب-تداء من السصاعة
 14 : 00بعد الزوال.

بلعيد ‘ عÚ
“وشضنت

ينشصط الأم Úالعام
ل -ل -ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
ا÷م-ه-وري ب-ل-ق-اسص-م
سص - -اح - -ل - -ي ،ال- -ي- -وم،
Œم - -ع - -ا شص - -ع - -ب - -ي - -ا،
بقاعة اŸتحف عبد
اÛي- - - - -د م- - - - -زي - - - -ان
بالشصلف ،ابتداء من
السص - - - - -اع- - - - -ة 15 : 00
مسصاء.

ي- -نشص- -ط رئ -يسس ج -ب -ه -ة
اŸسص -ت-ق-ب-ل ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -ل -ع -ي -د ،ال -ي -ومŒ ،م -ع-ا
شص -ع -ب -ي -ا ب -ع“ Úوشص-نت،
اب- - -ت - -داء م - -ن السص - -اع - -ة
 15 : 00مسصاء.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
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ع-ب-د ال-رزاق م-ق-ري ،ال-ي-ومŒ ،م-عا شصعبيا
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 10 : 00صصباحا.
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ي- - -نشص- - -ط رئ- - -يسس ا÷ب - -ه - -ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة م- - -وسص - -ى ت - -وات - -يŒ ،م - -عÚ
شص -ع -ب -ي ،Úالأول ب -ج -ي -ج -ل ع -ل -ى السص-اع-ة
 09 : 00صصباحا ،والثا Êببجاية ابتداء من
السصاعة  15 : 00مسصاء.
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زيارته مدرجة ضسمن توجيهات ألرئيسس بوتفليقة

مسصاهل :لبديل عن ا◊ل السصياسصي التوافقي ب ÚالليبيÚ
أك - -د وزي - -ر ألشس- -ؤوون أŸغ- -ارب- -ي- -ة
وأل–اد ألف- -ري- -ق- -ي وج- -ام- -ع- -ة
أل- -دول أل- -ع- -رب- -ي -ة ع -ب -د أل -ق -ادر
مسس -اه -ل أن رسس -ال -ة أ÷زأئ -ر م-ن
خ Ó- -ل ه - -ذه أ÷ول- -ة ““وأضس- -ح- -ة
وه- - -ي أن- - -ه لب- - -دي - -ل ع - -ن أ◊ل
ألسس-ي-اسس-ي أل-ت-وأفقي ب ÚألليبيÚ
أن -فسس -ه -م دون ت-دخ-ل خ-ارج-ي““،
معربا عن تفاؤوله بشسأان مسستقبل
ألبÓد.
ق- -ال مسش- -اه- -ل ع- -قب ل- -ق- -ائ -ه ،أامسس،
Ãدينة البيضشاء ،ششرق ليبيا ،مع رئيسس
›لسس النؤاب الليبي عقيلة صشالح ،إان
““رسشالة ا÷زائر من خلل هذه الزيارة
واضش- - -ح - -ة وأان - -ه ’ب - -دي - -ل ع - -ن ا◊ل
السش -ي -اسش -ي ال -ت -ؤاف -ق -ي ب Úال -ل -ي -ب -يÚ
أان-فسش-ه-م ،م-ع إام-ك-ان-ي-ة ت-عديل ا’تفاق
السش -ي -اسش -ي ع -ل -ى أاسش-اسس ا’قÎاح-ات
التي تقدمها اأ’طراف الليبية““.
وأاضش -اف ،أان ““زي -ارت -ي إا ¤الشش -ق -ي -ق -ة
ليبيا ،تندرج ‘ إاطار ا÷هؤد اŸبذولة
م - -ن ط - -رف ا÷زائ - -ر ،وب - -ن- -اًء ع- -ل- -ى
ت-ؤج-ي-ه-ات ف-خ-ام-ة رئ-يسس ا÷م-هؤرية
عبد العزيز بؤتفليقة ،بأان نؤاصشل هذا
ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل أان ي-ت-ؤصش-ل أاشش-ق-اؤون-ا
ال-ل-ي-ب-ي-ؤن إا ¤ح-ل سش-ي-اسش-ي ي-ج-م-ع كل
الليبي ‘ Úليبيا مؤحدة““.
وأابرز الؤزير ،أان ““مؤقف ا÷زائر حؤل

اأ’زم -ة ‘ ل -ي -ب-ي-ا م-ع-روف .ف-ا÷زائ-ر
كانت السشبّاقة إا ¤الدعؤة إا ¤ا◊ؤار
الليبي  -الليبي““ ،مششددا على أاهمية
هذه النقطة ◊ل اأ’زمة ‘ البلد.
كما أاكد أان ““ا÷زائر كبلد جار وششقيق
ل -ه -ا ع -لق -ات ت -اري-خ-ي-ة وع-ري-ق-ة م-ع
الشش -عب ال-ل-ي-ب-ي““ و«سش-ت-ظ-ل إا ¤ج-انب
الشش-ق-ي-ق-ة ل-ي-ب-ي-ا ،أ’ن مصش Òومسشتقبل
ليبيا من مصش Òومسشتقبل ا÷زائر““.
وكان مسشاهل قد حّل ‘ وقت سشابق
أامسسÃ ،دينة البيضشاء ،ششرق ليبيا‘ ،
ج -ؤل -ة ع -م -ل ت-ق-ؤده إا ¤ع-دة م-ن-اط-ق

بالبلد ‘ ،إاطار ا÷هؤد اŸتؤاصشلة
ال -ت -ي ت -ب-ذل-ه-ا ا÷زائ-ر م-ن أاج-ل دع-م
اŸسشار السشياسشي ◊ل اأ’زمة الليبية.
واسش ُ- -ت - -ق - -ب - -ل مسش - -اه - -ل م - -ن ط - -رف
شش- -خصش- -ي- -ات ﬁل- -ي- -ة ،أامسسÃ ،ط -ار
““اأ’ب- -رق““ ال- -دو‹ Ãدي- -ن- -ة ال- -ب -يضش -اء
ال -ل -ي -ب-ي-ة ،ح-يث شش-رع ‘ ج-ؤل-ت-ه ال-ت-ي
سش -تشش -م -ل م -دن ً-ا وم -ن -اط َ-ق ﬂت -ل -ف -ة
ب- -ال- -ب -لد ،ي -ل -ت -ق -ي خ -لل -ه -ا ب -ع -دي -د
الشش -خصش -ي -ات السش -ي -اسش -ي-ة وال-نشش-ط-اء
الفاعل ‘ ÚاŸششهد السشياسشي الليبي.
وتندرج هذه ا÷ؤلة ‘ سشياق ا÷هؤد

اŸتؤاصشلة التي تبذلها ا÷زائر قصشد
التقريب ب Úمؤاقف اأ’ششقاء الليبي،Ú
م -ن أاج -ل ال -ت-ؤصش-ل إا““ ¤ح-ل سش-ي-اسش-ي
لزم -ة م -ن خ-لل ا◊ؤار
ومسش -ت -دام ل  -أ
الليبي الششامل واŸصشا◊ة الؤطنية““،
ما من ششأانه ا◊فاظ على السشلمة
الÎاب -ي-ة ل-ل-ي-ب-ي-ا وسش-ي-ادت-ه-ا ووح-دت-ه-ا
وانسشجام ششعبها.
وكان مسشاهل قد زار العاصشمة الليبية
طرابلسس ‘ أافريل  ‘ 2016أاول زيارة
من نؤعها لؤزير عربي وإافريقي ،بعد
دخؤل أاعضشاء حكؤمة الؤفاق الؤطني
إا ¤ال -ع -اصش -م-ة ط-راب-لسس ،ح-يث ج-دد
مسشاهل دعم ا÷زائر للجهؤد الرامية
إا ¤اسش - - -ت- - -ت- - -ب- - -اب السش- - -لم واأ’م- - -ن
وا’سشتقرار ‘ ليبيا.
واع- -ت ÈاŸب- -ع -ؤث اأ’‡ي إا ¤ل -ي -ب -ي -ا
م- -ارت- -ن ك- -ؤب -ل -ر ح -ي -ن -ذاك ،أان زي -ارة
مسشاهل إا ¤طرابلسس هي ““رسشالة دعم
قؤية للسشتقرار ‘ ليبيا““.
وأاّيدت ا÷زائر منذ بداية اأ’زمة ‘
ل -ي -ب -ي -ا ،اŸسش -ار السش -ي-اسش-ي والسش-ل-م-ي
وششجعت الليبي Úعلى مباششرة حؤار
صش- -ري- -ح وب- -دون إاقصش- -اء ،ك -م -ا أاّي -دت
تشش- -ك- -ي -ل ح -ك -ؤم -ة ال -ؤف -اق ال -ؤط -ن -ي
ب- -ط- -راب- -لسس Ÿؤاج- -ه- -ة ال- -ت- -ح -دي -ات
اŸؤؤسشسشاتية والسشياسشية واأ’منية.

ال- -ت- -ق- -ى وزي- -ر الشش- -ؤؤون اŸغ- -ارب- -ي -ة
وا’–اد ا’ف -ري -ق-ي وج-ام-ع-ة ال-دول
العربية عبد القادر مسشاهل ،أامسس،
رئيسس ›لسس النؤاب الليبي عقيلة

صشالح Ãدينة البيضشاء ،ششرق ليبيا‘ ،
إاطار ا÷ؤلة التي يقؤم بها من أاجل
دعم اŸسشار السشياسشي ◊ل اأ’زمة
بالبلد.

و” اسش -ت -ق -ب -ال مسش-اه-ل ،ال-ذي ح-ل،
أامسسÃ ،دي -ن -ة ال -ب-يضش-اء ،ع-ل-ى رأاسس
وف -د ه -ام م -ن ط -رف السش -ي -د صش-ال-ح
عقيلة بديؤان هيئة صشياغة مششروع

ال -دسش -ت -ؤر ،أاي -ن أاك-د ““ا÷زائ-ر ك-انت
السش - -ب - -اق - -ة إا ¤ال - -دع- -ؤة إا ¤ا◊ؤار
ال-ل-ي-ب-ي-ال-ل-ي-بي““ ،مششددا على أاهمية
هذه النقطة ◊ل اأ’زمة ‘ البلد.

–ادث وزي - -ر الشش - -ؤؤون اŸغ - -ارب - -ي- -ة
وا’–اد اإ’ف -ري -ق-ي وج-ام-ع-ة ال-دول
العربية عبد القادر مسشاهل ،أامسس،
م- -ع اŸشش Òخ -ل -ي -ف -ة ح -فÃ Îدي -ن -ة
بنغازي ،ششرق ليبيا ‘ ،ثاﬁ Êطة له

‘ إاطار ا÷ؤلة التي يقؤم بها ‘ ليبيا
لزم -ة ‘
ل- -دع -م ا◊ل السش -ي -اسش -ي ل  -أ
البلد.
واسشتقبل مسشاهل ببنغازي على رأاسس
وفد هام ‘ ثاﬁ Êطة له ‘ إاطار

ا÷ؤلة التي بدأاها ،أامسس ،من مدينة
البيضشاء (ششرق) ،من طرف اŸششÒ
خ -ل-ي-ف-ة ح-فÃ Îق-ر ال-ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة
للقؤات اŸسشلحة العربية الليبية.
وتناول ا’جتماع اأ’وضشاع الراهنة ‘

ليبيا وتطؤرات اŸششهد السشياسشي مع
الÎك- -ي -ز ع -ل -ى أاه -م -ي -ة دع -م ا◊ؤار
الليبي  -الليبي دون تدخل أاجنبي،
ب - -ن - -اء ع - -ل - -ى ا’ت- -ف- -اق السش- -ي- -اسش- -ي
واŸصشا◊ة الؤطنية.

ُ ...يسصتقَبل م ـ ـ ـن ط ـ ـرف رئي ـ ـسض ›لـ ـ ـسض النـ ـ ـواب الليبـ ـ ـي Ãدينـ ـ ـة البيضص ـ ـ ـاء

...ويتح ـ ـ ـ ـ ـادث م ـ ـ ـ ـ ـع اŸشص ـ ـ ـ ـ ـ Òخليف ـ ـ ـ ـ ـة حف ـ ـ ـ ـ ـ Îببنغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازي

أسستهدف معسسكرأ للجيشس Ãنطقة تومبوكتو

ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر تديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ““شصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة““ العتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء اإلرهابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

أادانت ا÷زائر بـ ““ششدة““ ،ا’عتداء
اإ’ره- - - -اب - - -ي واإ’ج - - -رام - - -ي ال - - -ذي
اسشتهدف ،الثلثاء ،معسشكرا للجيشس
Ãنطقة تؤمبؤكتؤ ‘ ما‹› ،ددة
اسشتعدادها Ÿؤاصشلة مسشاهمتها ‘
ج -ه -ؤد ت -ع -زي -ز السش -ل -م ب -ه-ذا ال-ب-ل-د،
ب -حسشب م -ا صش -رح ب-ه ال-ن-اط-ق ب-اسش-م
وزارة الششؤؤون اÿارجية عبد العزيز
بن علي ششريف.

أاك -د ب -ن ع-ل-ي شش-ري-ف ق-ائ-ل““ :ن-دي-ن
بششدة ا’عتداء اإ’رهابي واإ’جرامي
ال- -ذي اسش- -ت -ه -دف ،أامسس ،م -عسش -ك -را
للجيشس Ãنطقة غؤرما -راروسس ‘
ما‹““ ،مششÒا إا ¤أان ““تصشاعد أاعمال
العنف التي تهدف إا ¤تقؤيضس عملية
Œسشيد اتفاق السشلم واŸصشا◊ة ‘
م -ا‹ اŸن -ب -ث -ق ع -ن مسش -ار ا÷زائ-ر،
سش-ت-ب-ق-ى دون ج-دوى وسش-ت-ؤاج-ه ع-زم

الششعب اŸا‹ على مؤاصشلة تقدمه
ن- -ح- -ؤ السش- -ل- -م واŸصش- -ا◊ة وال -ب -ن -اء
الؤطني““.
‘ نفسس الششاأن ،أاكد الناطق باسشم
وزارة الششؤؤون اÿارجية ““من جهتنا
‚دد اسشتعدادنا Ÿؤاصشلة مسشاهمتنا
‘ ج- -ه- -ؤد ت- -ع- -زي -ز السش -ل -م ‘ م -ا‹
الششقيق““ ،معربا عن تعازي ا÷زائر
ل -ع -ائ -لت ضش -ح -اي -ا ““ه -ذا ا’ع -ت -داء

تفقد مرأفق جديدة بقسسنطينة

ا÷ب-ان ون-ؤؤك-د تضش-ام-ن-ن-ا م-ع الشش-عب
وا◊كؤمة اŸالي Úالششقيق.““Ú
يذكر ،أان خمسشة جنؤد مالي Úوعششرة
إاره-اب-ي Úل-ق-ؤا ح-ت-ف-ه-م ،الثلثاء‘ ،
ا’ع -ت-داء اإ’ره-اب-ي ال-ذي اسش-ت-ه-دف
م-عسش-ك-را ل-ل-ج-يشس Ãن-ط-ق-ة غ-ؤرما-
راروسس ،ال -ؤاق -ع -ة ع-ل-ى مسش-اف-ة 120
كلم ششرق تؤمبؤكتؤ ،بحسشب ما أاعلنه
وزير الدفاع اŸا‹.

لـ ـ ـ ـوح يؤوك ـ ـ ـد عل ـ ـ ـى العصصرنـ ـ ـة وتقري ـ ـ ـب القضص ـ ـ ـاء مـ ـ ـن اŸواط ـ ـ ـن

أكد ،أمسس ،ألطيب لوح وزير ألعدل حافظ
لخ -ت-ام ،ع-ل-ى أه-م-ي-ة أŸرأف-ق أل-ت-ي ت-دع-م
أ أ
م -ه -م -ة ق-ط-اع أل-ع-دأل-ة وت-ق-رب أل-قضس-اء م-ن
أŸوأطن ،حيث تدخل هذه أŸشساريع ‘ إأطار
Œسس-ي-د ب-رن-ام-ج رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ألسس-ي-د
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ‘ إأصسÓح أŸنظومة
ألقضسائية.

قسسنطينة :أحمد دبيلي

أاضشاف الؤزير ‘ ،لقاء جمعه بالقضشاة باÛلسس
القضشائي ،خلل زيارة العمل التي قادته إا ¤و’ية
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،أان عصش-رن-ة ق-ط-اع ال-ع-دال-ة م-ن رقمنة
وال - -ت - -ؤق - -ي - -ع اإ’ل - -كÎو ÊوغÒه - -ا م - -ن اŸراف- -ق
الضشرورية ،من ششأانها تكريسس اآ’ليات التي تؤؤدي
إا– ¤سش Úاÿدم- -ات وتسش- -ه- -ي- -ل اŸه- -م- -ة ع- -ل- -ى
اŸتقاضش.Ú
واعت Èالؤزير أان العدالة وهي تؤؤدي الدور اŸنؤط
بها ،صشمام اأ’مان الذي تعيد به الدولة مصشداقيتها
وأان القضشاء اŸسشتقل هؤ حامي اأ’مة من ا’نفلت
وا’نز’ق .فتعميق اإ’صشلحات ،كما قال ،ليسشت
وع -ؤدا وتصش -ري -ح-ات ب-ل ه-ي ع-م-ل م-ي-دا Êي-دخ-ل

ضش -م -ن ال -ن -ظ -رة الشش -ام -ل -ة ل-ل-دول-ة ‘ ت-ع-زي-ز ه-ذا
القطاع ،داعيا ‘ ذات السشياق إا ¤تغي Òالذهنيات
وبششكل إايجابي Ÿمارسشة مؤظفي القضشاء مهامهم
على أاحسشن وجه.

وحث ل -ؤح ع -ل -ى ضش -رورة ت -ع -زي -ز وضش -م -ان ح-ق-ؤق
وح -ري -ات اأ’شش -خ -اصس وال-ت-ط-ب-ي-ق اأ’م-ث-ل ل-ق-ؤانÚ
ا÷مهؤرية ،مذكرا بأان كل القؤان Úالتي صشدرت
ح -ت -ى اآ’ن وخ -اصش -ة ق -ان-ؤن اإ’ج-راءات ا÷زائ-ي-ة،
تضشمن و–مي مثل هذه ا◊قؤق وا◊ريات وبهذا
يتقؤى جهاز العدالة ويزرع ا’طمئنان ب Úأافراد
اÛتمع الذي ’ يخضشع إا’ لسشلطان القانؤن.
و ه ؤ يؤؤكد ع ل ى اŸسشؤؤو ل ي ة ا ل كب Òة ا لتي تقع
على القضشاة ‘ تطبيق قؤان Úا÷مهؤرية ‘
ظ - -ل اإصش - -ل ح ا ل- -ع- -دا ل- -ة  ،د ع- -ا ا ل- -ؤزي- -ر وك- -ل ء
ا ÷ م -ه -ؤري -ة اإ – ¤ريك ا ل -دع -ؤى ا ل -ع -م-ؤم-ي-ة ،
و د و ن ‡اط -ل -ة  ،ك -ل -م -ا ت -ع-ل-ق ا’أم-ر ب-اŸسش-اسس
وا ل -ت -ع-دي ع-ل-ى ا’أم-ؤال ا ل-ع-م-ؤم-ي-ة اأو ا ل-ن-ظ-ام
ا لعام  ،واأيضشا ا لتعدي ع ل ى ا’أراضشي ا لفل ح ي ة
التي يحميها الدسشتؤر وتعت Èمصشدر رزق كل
ا÷زائري.Ú
ا ÷ دير بال ذكر  ،اأ ن وزير ا لعدل حافظ ا’أ ختام
دشش- -ن ،اأمسس ،اŸق- -ر ا ÷دي- -د ل- -ل- -م- -ح- -ك -م -ة بـ
“ “زي -غ -ؤت ي-ؤسش-ف “ “  ،ك-م-ا ت-ف-ق-د مشش-رو ع-ي م-ق-ر
اÛلسس القضشائي ا÷ديد بطريق ““ع Úالباي““
واŸركز ا ÷هؤي ل لأرشش ي ف ا ل قضشائ ي .

مسسلم من ڤاŸة:

ت-ن-ظ-م أل-ك-ن-ف-درأل-ي-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ات أ÷زأئ-رية ،مع
أŸن-ظ-م-ة أل-دول-ي-ة ل-ل-ع-م-ل وب-ال-تعاون مع أŸنظمة ألدولية
لرباب ألعمل ،يومي  22و 23أفريل أ÷اري ،ندوة مسسبقة
أ
ل -ل -ق -م -ة م -ن أج -ل أل -تشس -غ -ي -ل وأل -ك -ف-اءأت ل-ل-ج-ن-ة أل-ع-م-ل
لفريقي.
وألشسؤوون ألجتماعية ل–Óاد أ إ
يندرج هذا اللقاء ‘ ،إاطار تنفيذ الكتاب اأ’بيضس للتششغيل ‘
إافريقيا .هذا الكتاب يتضشمن  10تؤصشيات “خضشت عن اجتماع
جرى ‘ ديسشم 2015 Èبالدار البيضشاء باŸغرب ،جمع ‡ثلي أارباب
العمل والنقابات من ﬂتلف بلدان القارة ،بحثؤا ا◊لؤل اŸمكنة

Ÿكافحة البطالة ‘ القارة السشمراء.
من ب Úتلك التؤصشيات ،إاحداث ششروط لنمؤ منششئ للششغل وا◊ؤار
ا’جتماعي واŸؤؤسشسشاتي وتطؤير اŸقاو’تية وملءمة التكؤين مع
سشؤق العمل ...و‘ نؤفم 2016 Èأاطلقت مؤؤسشسشة ““جؤبسس فؤر
أاف-ري-ك-ا““(شش-غ-ل م-ن أاج-ل إاف-ري-ق-ي-ا)Ã ،ب-ادرة م-ن اŸن-ظ-مة الدولية
أ’رباب العمل و«بيزنيسس أافريكا““ ،التفك Òحؤل التششغيل وفرصس
العمل من أاجل دعم النمؤ ا’قتصشادي وتسشريع وتÒة تؤف Òالششغل
‘ القارة اإ’فريقية.ويتضشمن جدول أاعمال الندوة ،التي –ضشرها
اأ’مينة العامة للمنظمة الدولية أ’رباب العمل ويتؤ ¤خÈاء تنششيط
النقاشس ،بحضشؤر ‡ثلي ا◊كؤمة وأاصشحاب العمل والعمال ،بحث
وم -ن -اقشش -ة م -ؤاضش -ي -ع ﬁؤري -ة ،ت -ت -م -ث -ل ‘ ال -دف -ع ب -ن -م -ؤ شش-ام-ل
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فريق عمل لتكييف الÈنامج البيداغوجي لألطفال اŸعاق Úسصمعيا باŸدارسض

لسسرة
صس-رحت وزي-رة أل-تضس-ام-ن أل-وط-ني وأ أ
وقضس -اي -ا أŸرأة م-ون-ي-ة مسس-ل-م ،أمسس ،ب-ق-اŸة،
أن- -ه ” ت- -نصس -يب ف -ري -ق ع -م -ل مشسÎك بÚ
وزأرت -ي أل -تضس -ام -ن وألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة م-ن
أج- -ل ت- -ك- -ي- -ي- -ف ألÈن -ام -ج أل -ب -ي -دأغ -وج -ي
Óطفال أŸعاق Úسسمعيا باŸدأرسس.
ل أ
أاوضشحت الؤزيرة خلل زيارتها Ÿدرسشة اأ’طفال
اŸعؤق ÚسشمعياÃ ،خطط ششغل اأ’راضشي الششما‹
لبلدية قاŸة ‘ ،إاطار زيارة عمل وتفقد إا ¤هذه
ال -ؤ’ي -ة ،أان ف -ري -ق ال -ع -م -ل سش -ي -ق -ؤم ب -دراسش-ة ك-ل
اŸشش- -اك- -ل ال- -ت -ي ت -ؤاج -ه اأ’ط -ف -ال ذوي اإ’ع -اق -ة
السش- -م- -ع- -ي- -ة اŸت- -م -درسش ‘ ÚاŸدارسس ال -ع -ادي -ة
وتعيقهم عن التحصشيل الدراسشي ا÷يد.
وقالت مسشلم ،إان وزارة التضشامن الؤطني سشتعمل
ك -ل م -ا ‘ وسش -ع -ه -ا م -ن أاج -ل م -راج -ع -ة وت-ك-ي-ي-ف
الÈنامج البيداغؤجيÃ ،ا يتمششى وقدرة التلميذ
اŸصشاب Úبإاعاقات سشمعية على التحصشيل ،معتÈة
أانه ““من غ Òالعادل ،أان يتلقى التلميذ اŸعاق نفسس
الÈنامج الذي يتلقاه باقي زملئه السشليم Úمن
أاية إاعاقة““.
وأاضش- -افت ،أان ع -ددا ك -بÒا م -ن ال -دول اأ’ج -ن -ب -ي -ة
“كنت من وضشع برامج بيداغؤجية ‘ مؤؤسشسشاتها
الÎب- -ؤي- -ة ،خ- -اصش- -ة ب- -ف -ئ -ة ال -ت -لم -ي -ذ اŸصش -ابÚ
ب -اإ’ع -اق -ات السش -م-ع-ي-ة ،مÈزة أان وزارة ال-تضش-ام-ن
الؤطني سشتعمل على ا’سشتفادة من هذه التجارب
““الرائدة““ ،على غرار ما يجري  -كما قالت ‘ -
أاŸانيا وأامريكا.
وجددت الؤزيرة باŸناسشبة ،تثمينها قرار وزارة
الÎبية الؤطنية القاضشي بإاعفاء فئة تلميذ الطؤر
اŸت-ؤسش-ط اŸع-اق Úسش-م-ع-ي-ا ،م-ن اج-ت-ي-از امتحان
شش -ه -ادة ال -ت-ع-ل-ي-م اŸت-ؤسش-ط وا’ك-ت-ف-اء ب-اح-تسش-اب
اŸع - -دل السش - -ن- -ؤي م- -ن أاج- -ل اŸرور إا ¤ال- -ط- -ؤر
ال- -ث- -ان -ؤي ،مششÒة إا ¤أان ه -ذا ال -ق -رار سش -ي -ع -ط -ي
ال -ف -رصش -ة أاك Ìل -ه -ذه ال -ف -ئ -ة Ÿؤاصش -ل -ة مشش-ؤاره-ا
التعليمي بالثانؤي وا÷امعة.
‘ نفسس السشياق ،أاكدت الؤزيرة أانه سشيتم Œهيز كل
مدارسس اأ’طفال اŸعاق Úسشمعيا بأاجهزة إارسشال
واسشتقبال الصشؤت على اŸؤجة ““أاف-أام““ ،مذكرة
ب -أان ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة سش -خ -رت ك -ل اإ’م -ك-ان-ات
اŸالية اللزمة للحفاظ على اŸكتسشبات اÙققة

‘ ›ال السشياسشة ا’جتماعية’ ،سشيما اإ’عانات
اŸالية اŸؤجهة للفئات الهششة وذوي اإ’عاقات.
كما ذكرت السشيدة مسشلم ،بأان معجم لغة اإ’ششارات
ا÷زائرية اÿاصس بفئة اŸعاق Úسشمعيا هؤ حاليا
قيد الطباعة وسشيؤزع ،قريبا ،على كل اŸدارسس
اŸتخصشصشة ،مÈزة أانه يؤجد مششروع ‡اثل قيد
اإ’ع -داد ،ي -ت -ع -ل -ق ب-إا‚از م-ع-ج-م إاشش-ارات ب-ال-ل-غ-ة
ال -ف -رنسش -ي -ة م-ن أاج-ل –ضش Òال-ت-لم-ي-ذ اŸع-ؤقÚ
لؤلؤج اŸسشتؤى ا÷امعي.
وكانت وزيرة التضشامن الؤطني قد عاينت خلل
هذه الزيارة ،معرضشا للنششاطات التي قامت بها
اŸراكز اŸتخصشصشة واÿليا ا÷ؤارية وجمعيات
ذات طابع اجتماعي وإانسشا Êوذلك على مسشتؤى
لطفال اŸعاقÚ
اŸرك-ز ال-ن-فسش-ي ال-ب-ي-داغ-ؤج-ي ل -أ
ذه -ن -ي -ا Ãدي -ن-ة ق-اŸة ،ح-يث أاشش-رفت أايضش-ا ع-ل-ى
تؤزيع بعضس التجهيزات على فئة اŸعاق ،Úمنها
دراجات نارية وكراسشي متحركة.
واخ -ت -ت -مت ال -ؤزي -رة زي-ارت-ه-ا إا ¤ق-اŸة ‘ ال-فÎة
اŸسشائية بزيارة معرضس ا◊رف التقليدية والتقت
ببعضس النسشاء اŸسشتفيدات ضشمن القرضس اŸصشغر
والقرضس ا◊سشن وذلك باŸركز الثقا‘ اإ’سشلمي
مبارك بؤلؤح ،حيث جمعها لقاء Ãمثلت ا◊ركة
ا÷معؤية النسشؤية.

Óمن ألوطني أللوأء عبد
شسرع أŸدير ألعام ل أ
ألغني هامل ،أمسس ‘ ،زيارة عمل إأ ¤أŸانيا
ع -ل -ى رأسس وف -د ه -ام م -ن إأط -ارأت أل -ق-ط-اع،
ب -دع -وة م -ن رئ -يسس ألشس -رط -ة أل -ف -ي-درأل-ي-ة
لŸانية ديي Îرومان ،بحسسب ما أورده بيان
أ أ
Óمن ألوطني.
للمديرية ألعامة ل أ
تأاتي هذه الزيارة ،يضشيف نفسس اŸصشدر ‘ ،إاطار
““م -ؤاصش -ل -ة ت -ع -زي-ز ال-ت-ع-اون والشش-راك-ة ب Úشش-رط-ة
ال -ب-ل-دي-ن ‘ اŸي-ادي-ن ال-ت-ي ت-ه-م ال-ط-رف Úوت-ب-ادل
اÈÿات وال -ت -نسش -ي -ق ‘ ›ال م -ك-اف-ح-ة ا÷رÁة
اŸنظمة Ãختلف أاششكالهاÃ ،ا فيها اإ’رهاب .إا¤
ج -انب ب -حث اŸؤاضش -ي -ع ذات ا’ه-ت-م-ام اŸششÎك
وال -ت -ي ت -خ -دم ›ال اأ’م -ن ‘ ال -ب -ل -دي-ن وخ-اصش-ة
ا÷رائم اŸسشتحدثة““.
وسش -ت -ك -ؤن ل -ل-م-دي-ر ال-ع-ام ل-لأم-ن ال-ؤط-ن-ي وال-ؤف-د
اŸراف- -ق ل- -ه خ- -لل ه- -ذه ال- -زي -ارة““ ،ل -ق -اءات م -ع
مسش- -ؤؤول Úسش -ام ‘ Úج -ه -از الشش -رط -ة اأ’Ÿان -ي -ة.
وسشيطلع أايضشا ،على عدة مرافق ششرطية بهدف
ت -ؤط -ي -د ع -لق -ات ال-ت-ع-اون والشش-راك-ة ب Úشش-رط-ة

ال -ب -ل -دي -ن ال -ت -ي ت-ع-رف ت-ط-ؤرا ك-بÒا ‘ السش-ن-ؤات
اأ’خÒة.

اللواء هامل يشصرع ‘ زيارة عمل إا ¤أاŸانيا

لفارقة:
رئيسس تنسسيقية ›السس أخÓقيات ألصسيدلة أ أ

منطقة جنوب الصصحراء تسصتلهم Œربتها من اÈÿة ا÷زائرية

أك - -د رئ - -يسس ت - -نسس - -ي - -ق - -ي - -ة
›السس أخÓقيات ألصسيدلة
لف- -ارق- -ة أل -دك -ت -ور ك -ب -ت -و
أ أ
ك- -ون- -دي أي- -ن- -وسس- -نت ،أمسس،
ب - -ا÷زأئ - -ر أل - -ع - -اصس- -م- -ة ،أن
م -ن -ط -ق -ة ج -ن -وب ألصس -ح-رأء
تسستلهم Œربتها من أÈÿة
أ÷زأئرية ‘ ›ال ألصسحة
وألصس - - -ي - - -دل- - -ة وأل- - -ق- - -وأنÚ
أŸسسÒة لهما.
أاوضشح اŸسشؤؤول اإ’فريفي ،خلل
ندوة صشحفية نششطها ،بالتنسشيق
مع اأ’م Úالعام للمنتدى الدو‹
ل -لصش -ي -دل -ة ال -دك -ت-ؤر ك-ريسش-ت-ؤف
أاوم- - - - -ب- - - - -ؤام ،ورئ- - - - -يسس ›لسس
أاخ -لق -ي-ات الصش-ي-دل-ة ا÷زائ-ري

ندوة حول ألتشسغيل ‘ إأفريقيا ‘  22و 23أفريل

تقييم مدى تنفيذ توصصيات ““الكتاب األبيضض““ ورصصد األفاق

سسعيد بن عياد
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للقتصشاديات اإ’فريقية (أاي إاسشÎاتيجية وجعل تششغيل السشباب
رهان أ’من إافريقيا) ،ا’تفاقات من أاجل الششغل والتنافسشية كأاداة
للحؤكمة (اسشتعراضس التجارب واŸمارسشات ا÷يدة ‘ إافريقيا
والعا– ،)⁄سشﬁ Úيط اأ’عمال ومؤضشؤع التعليم والتكؤين وفرصس
ال-ع-م-ل.وت-عّ-د اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة أ’رب-اب ال-ع-م-ل ،أاك Èشش-ب-كة دولية
للقطاع اÿاصس ‘ العا ،⁄حيث تضشم  150فيدرالية من  143بلد
و“ث- -ل مصش- -ال- -ح أارب- -اب ال- -ع- -م- -ل (اŸسش- -ت- -خ- -دم ‘ )ÚاŸسش -ائ -ل
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ن-ق-اب-ي-ة ع-ل-ى الصش-ع-ي-د ال-دو‹ .وقد انضشمت إاليها
الكنفدرالية العامة للمؤؤسشسشات ا÷زائرية التي ترأاسشها السشيدة نغزة
سشعيدة ،التي أاششارت إا ¤غياب “ؤيل هذه اŸبادرة ذات اأ’همية،
خاصشة ‘ هذا الظرف ا’قتصشادي الصشعب.

ل- -ط- -ف- -ي ب- -ن ب- -اح -م -د– ،ضشÒا
ل -ل -م -ن -ت-دى ال-دو‹  18للصشيدلة
الذي سشتحتضشنه ا÷زائر من 14
إا 16 ¤ماي اŸقبل ،أان منطقة
ج- -ن- -ؤب الصش- -ح- -راء ““تسش- -ت- -ل- -ه -م
Œربتها من اÈÿة ا÷زائرية““،
مؤؤكدا أان هذا اŸنتدى سشيعطي
““دفعا جديدا““ للتعاون ب Úدول
ال - - -ق- - -ارة ‘ ›ا’ت الصش- - -ح- - -ة
والصش- -ي- -دل- -ة وال -ق -ؤان ÚاŸسشÒة
لهذين القطاع.Ú
وقال ‘ ذات السشياق ،إان معظم
ال -دول اإ’ف-ري-ق-ي-ة تسش-ت-ؤرد م-ؤاد
صش -ي -د’ن -ي -ة أاوروب -ي -ة وآاسش -ي-ؤي-ة،
مÈزا أان ا÷زائ- - - -ر ل- - - -دي- - - -ه- - - -ا
م- -ن- -ت- -ؤج- -ات صش- -ي -د’ن -ي -ة ““ذات
جؤدة““.
ودعا إا ¤ضشرورة تعزيز التعاون
‘ هذا اÛال ب Úجنؤب القارة
وششمالها ،مششÒا ‘ ذات السشياق
إا ¤سشعي حكؤماتها ومهنييها إا¤
““تؤف Òاأ’دوية ÷ميع مؤاطنيها
بأاسشعار معقؤلة““.
وتطرق اأ’م Úالعام للمنتدى إا¤
““ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-اب-ي-ة““ ال-ت-ي ت-ت-ؤج
أاشش- -غ- -ال اŸن- -ت- -دي- -ات ال- -دول- -ي -ة
للصشيدلة حؤل القارة اإ’فريقية،
منذ انعقاد الدورة اأ’و ‘ ¤دولة
البن Úسشنة  ،2000معتÈا إاياها
Ãث -اب -ة ““فضش -اء يسش -م -ح ب -ت -ب -ادل
اÈÿات وت- - - -ؤسش- - - -ي- - - -ع ›ا’ت
التعاون بﬂ Úلف مناطق القارة

السشمراء““.
وث- - -م- - -ن ب- - -دوره رئ- - -يسس ›لسس
أاخ-لق-ي-ات الصش-ي-دل-ة ا÷زائري،
مثل هذه اللقاءات العلمية التي
تسشاهم  -مثلما قال ““ ‘ -تطؤير
ال- -ق -ط -اع الصش -ح -ي والصش -ي -د’Ê
وم -ك -اف -ح-ة اأ’م-راضس اŸن-تشش-رة
باŸنطقة ،فضشل عن البحث عن
ت -ؤح -ي-د ال-ق-ؤان Úضش-م-ن ا’–اد
اإ’فريقي““.
وب- - -خصش - -ؤصس اŸن - -ت - -دى ال - -ذي
سشتحتضشنه ا÷زائر ‘ منتصشف
ششهر مايؤ اŸقبل ،قال الدكتؤر
بن باحمد إان هذا اللقاء العلمي
سش- -ي- -ت- -ن- -اول ““ﬂت- -ل- -ف ا÷ؤانب
اÿاصش- -ة ب- -الصش- -ح -ة وال -ت -ك -ؤي -ن
وال -ق -ؤان Úواإ’ن -ت -اج الصش -ي -د’Ê
وسش -ي -حضش-ره ق-راب-ة  3000مهني
وخ- -ب Òم- -ن ال -ه -ي -ئ -ات ال -دول -ي -ة
وا÷هؤية““.
ومن اŸتؤقع أان تتؤج أاششغال هذا
اŸن - -ت - -دى ،ب - -حسشب اŸشش- -رفÚ
عليه ،باإ’علن عن إانششاء الؤكالة
لدوي-ة ال-ت-ي تسش-ع-ى
اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل -أ
ا÷زائر ’حتضشان مقرها وذلك
Ÿا –ؤزه من إامكانات ‘ ›ال
الصشناعة الصشيد’نية التي تغطي
 ٪60م -ن اح -ت -ي -اج-ات-ه-ا ‘ ،حÚ
’زالت العديد من دول القارة،
اسش -ت -ن -ادا إا ¤تصش -ري -ح-ات ب-عضس
اÈÿاء ’““ ،ت -غ -ط-ي سش-ؤى نسش-ب-ة
 ٪10فقط من أاسشؤاقها الؤطنية““.

إلخميسس  20أإفريل  2017م
إلموإفق لـ  23رجب  1438هـ
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سشÓل :ا÷زائر انطلقت ‘ مرحلة مابعد البÎول ...وكفانا زرع اليأاسس
’ول عبد أŸالك سشÓل ،أمسس ،إأ ¤مششاركة وأسشعة وبقوة ‘ تششريعيات ألرأبع ماي ألقادم ،مؤوكد أن أŸششاركة تقوي أ◊سس ألوطني و–صشن أسشتقرأر ألبÓد ،مششÒأ
دعا ألوزير أ أ
‘ ألششق أ’قتصشادي إأ ¤أن أ÷زأئر أنطلقت ‘ مرحلة ما بعد ألبÎول ،دأعيا ‘ نفسس ألوقت إأﬁ ¤اربة ألفكر ألذي يكتفي بالنقد ويدفع باÛتمع نحو أليأاسس وأ’سشتقالة
’ول إأ ¤وهرأن متابعة لتنفيذ برنامج رئيسس أ÷مهورية.
أ÷ماعية .جاء هذأ خÓل زيارة ألوزير أ إ

وهران :مبعوث ““الششعب““ جÓل بوطي
دعا سسÓل إ ¤مشساركة وإسسعة ‘ إ’نتخابات
إلتشسريعية يوم إلرإبع ماي وإلتوجه يوم إ’قÎإع
للتعب Òعن إلرأإي وإختيار إأ’نسسب ،قائ““ :Óهي
ت -ع -ب Òع -ن إل -وع -ي ومسس -اه -م-ة ه-ام-ة ‘ مسسÒة
أإم -ت -ن -ا““““ ،ع -ل -ي -ن -ا ج-م-ي-ع-ا أإن نشس-ارك ف-ي-ه-ا ب-ك-ل
مسسؤوولية وجدية““ ،مشسÒإ إ ¤أإن إ÷زإئر –تاج
إ ¤كل أإبنائها ‘ إلوقت إلرإهن إ’رسساء دعائم
إ’سستقرإر وإ’زدهار““.
وأإوضسح إلوزير إأ’ول ‘ كلمة أإلقاها ،أإمسس ،بقاعة
إأ’م Òعبد إلقادر خÓل لقائه بالسسلطات إÙلية
وإÛت - -م - -ع إŸد Êل - -و’ي - -ة وه- -رإن ،أإن خ- -ي- -ار
إلتشسريعيات سسيبنى على أإسساسس إŸفاضسلة بÚ
إلÈإم - -ج وإل - -تشس - -ك- -يÓ- -ت إلسس- -ي- -اسس- -ي- -ة وك- -ذلك
إإ’‚ازإت.
‘ هذإ إإ’طار قال ““إن نعمة إأ’من وإ’سستقرإر ’
تقودنا إ’غفال خطورة إلفرقة وإ◊قد وإلثمن
إل-ب-اه-ظ ل-ل-تÓ-عب ب-ال-ث-وإبت إل-وط-ن-ي-ة وم-قومات
إلهوية ،إلتي Œعل من إ÷زإئري◊ Úمة وإحدة
وتشسكل قاعدة مصسÒهم إŸشسÎك““.
ودعا سسÓل إŸوإطن Úإ ¤إلتعب Òعن قوة ووحدة
إلشسعب إ÷زإئري بالتوجه إ ¤صسناديق إ’قÎإع
بقوة يوم إلرإبع ماي ،موضسحا أإنه لو  ⁄تكن قوتنا
‘ وحدتنا Ÿا أإصسّر إأ’عدإء على تفريقنا وزرع
إلفتنة بيننا ،قائ““ :Óلذلك أإطلب منكم أإن تÈهنوإ
ي -وم إل -رإب -ع م -ن م -اي إل -ق -ادم ،ع -ل -ى إف -ت -خ-ارن-ا
بجزإئريتنا إلغنية وإŸتنوعة وإŸتحدة ‘ نفسس
إلوقت““.
سسÓل ،إلذي كان مرفوقا بوفد وزإري هام خÓل
زيارته إ ¤و’ية وهرإن ،أإكد قائ““ :Óإننا نريد
خÒإ لبÓدنا ،وقد شسرعنا –ت قيادة إلرئيسس
ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ تشس-ي-ي-د جزإئر إلقرن
إلوإحد وإلعشسرين ،جزإئر ما بعد إلبÎول وجزإئر
إإ’نتاج وإŸنافسسة وجزإئر إلتقدم وإ’زدهار““.
ولدى حديثه عن إلوضسع إ’قتصسادي للجزإئر ⁄
يفوت إلفرصسة ليؤوكد ،أإن تقدم إلبÓد لن يكون إ’
ببعث تنمية شساملة ع Èكل و’يات إلوطن ،قائ:Ó
““إن تقدم وطننا لن يكون كام ،Óإ’ إذإ عرفت كل
جهات إلوطن وو’ياته ‰وإ منسسجما ومتجانسسا““،
وهو إلنهج إلذي تعتمده إ◊كومة ‘ عملها.
‘ ه- -ذإ إإ’ط- -ار ،شس- -دد سسÓ- -ل ع- -ل -ى أإن ت -ن -وي -ع
إ’ق -تصس -اد إ÷زإئ -ري وت -وج-ي-ه-ه ن-ح-و ق-ط-اع-ات
إإ’ن -ت -اج وإÿدم -ات ،ب -ات أإم -رإ ح -ت -م-ي-ا ،ت-درك-ه
إلسسلطات إلعمومية جيدإ وتهيئ له كل شسروط
إل- -ن- -ج- -اح ،مشسÒإ إ ¤أإن ي- -د إŸسس- -اع -دة ت -ب -ق -ى
‡دودة لكل من يريد إ’نتفاع من خÒإت إلوطن
لدعم إ’قتصساد إلوطني.

مقاربة رئيسس ا÷مهورية بتحرير قضشايا
الدين ،الهوية واللغة من مسشتنقع
اŸزايدة السشياسشية
إن إإ’رإدة إلسس -ي -اسس -ي -ة ل -رئ-يسس إ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
إلعزيز بوتفليقة ،قال إلوزير إأ’ول ،سسمحت عÈ
مسسعى إŸصسا◊ة إلوطنية وإŸرإجعة إلدسستورية،
بتحرير قضسايا إلدين ،إلهوية وإللغة من مسستنقع

إارادة ال -رئ-يـ ـ ـ ـ ـسس ب-وت-ف-ل-ي-قـ ـ ـ ـ ـة حـ ـ ـ ـ ـررت قضش-ايـ ـ ـ ـ ـا ال-ديـ ـ ـ ـ ـن
والهويـ ـ ـ ـ ـة واللغـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـن اŸزايـ ـ ـ ـ ـدة السشياسشيـ ـ ـ ـ ـة
إŸزإيدة إلسسياسسية ،وإ’رتقاء بها بعد تثبيتها ‘
إل - -نصس إأ’ول ل - -ل- -بÓ- -د ،إ ¤إل- -فضس- -اء إأ’ك- -ادÁي
وإل -ع -ل -م -ي ،ح -يث ي -ت-م-ك-ن أإه-ل إ’خ-تصس-اصس م-ن
تناولها Ãوضسوعية تخدم وحدة إلشسعب ومصسالح
إلوطن.
وإغتنم سسÓل إحتفال إ÷زإئر بيوم إلعلم وذكرى
إلربيع إأ’مازيغي إلتي تصسادف ،إليوم 20 ،أإفريل،
ل -ي -ؤوك -د أإن إل -ي -وم Úع -ظ -ي -م ‘ Úت -اري -خ نضس -ال
إ÷زإئر من أإجل تثبيت هويتها ،حيث أإن تعديل
إلدسستور أإقر وجاهة وأإهمية إ◊فاظ على إلهوية
إلوطنية ،وعلينا إليوم ،بحسسب تعبÒه ،أإن نكون ‘
مسس- -ت- -وى ذلك إل -ت -اري -خ ،مشسÒإ إ ¤أإن إل -ت -مسسك
ب- -اŸرج- -ع- -ي- -ة إل- -دي- -ن -ي -ة إل -وط -ن -ي -ة إل -وسس -ط -ي -ة
وإŸتسس-اﬁة سس-ي-ك-ون ل-ن-ا حصس-ن-ا م-ن-ي-ع-ا ‘ وج-ه
إلفتنة إلطائفية وإŸذإهب إلشساذة.
‘ هذإ إلسسياق ،ذكر إلوزير إأ’ول باأ’همية إلبالغة
ل -ل -ت -ع -دي-ل إل-دسس-ت-وري إل-ذي رسس-م م-ع-ا ⁄إل-دول-ة
إ÷زإئ -ري -ة إ◊ضس -اري-ة،سس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ه-وي-ة
إلوطنية إلتي ’ Áكن أإن يزإيد فيها طرف و’
جهة ،معتÈإ أإن مبادئ إلهوية خط أإحمر ،وحصسن
منيع ‘ وجه إلفتنة وإلنحل إلطائفية إÿطÒة.
وأإضساف سسÓل ،أإن إلتنوع إلثقا‘ ‘ إلبÓد هو
ث- -روة إ÷زإئ -ر إ◊ق -ي -ق -ي -ة ،ق -ائ ““ :Ó-ف -الشس -اوي -ة
وإل-ق-ب-ائ-ل وب-ن-ي سس-ن-وسس وإل-ك-ال آإه-ق-ار وإل-زن-ات-ة
وغÒهم ...كلنا أإمازيغ ،عازمون على حماية هذه

إسستهدفت هذه إلعمليات –قيق ثÓث غايات
م -ت -ك -ام -ل-ة ،شس-م-لت تسس-وي-ة وضس-ع-ي-ة أإصس-ح-اب
قرإرإت إ’سستفادة إŸسسبقة وإلبالغ عددهم
 6300عائلة ،إضسافة إ ¤إلقضساء على عديد
إلتجمعات إلفوضسوية ،سسوإء بقلب إŸدينة أإو
إŸدن إأ’خرى إÙيطة بها ،على غرإر إ◊ي
إلفوضسوي إŸسسمى ““إلصسنوبر““ إلذي شسهد منذ
ب -دإي -ة أإف -ري -ل إŸاضس -ي ت -وزي -ع  2000وحدة
سسكنية قاربت على إ’نتهاء ،هذإ إ ¤جانب
إع -ادة إسس-ك-ان  6400ع-ائ-ل-ة ت-قطن بالبناءإت
إلقدÁة.
كما مكنت هذه إلعمليات ،يضسيف زعÓن ،من
إنشساء أإقطاب عمرإنية جديدة بكل من بلقايد
وإدي ت -ل -ي Ó-ت ،ب -ئ -ر إ÷ Òوم -ن -ط -ق -ة ح -ي -اة
ري -ج -نسس -ي بسس -ي -دي إلشس -ح -م-ي وك-ذإ إل-ق-طب
إلعمرإ Êإ÷ديد أإحمد زبانة Ãسسرغ ،Úهذإ
إأ’خ Òإلذي يسستقبل لوحده  50أإلف وحدة

إلنقل إلعمومية ،ناهيك عن مشسروع توسسعة
ميناء وهرإن إلذي سسيمكن عند إسستÓمه من
رفع مسساحته من  7هكتارإت حاليا إ23 ¤
هكتارإ.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ق-ط-اع إلسس-ياحة ،إلذي ترإهن
عليه إلسسلطات إÙلية ،خاصسة وإأنّ وهرإن
م -ق -ب -ل -ة ع -ل -ى إح -تضس -ان ت -ظ-اه-رإت ه-ام-ة،
تسس -ت -دع -ي ج -لب إلسس -ي -اح وت -ط -وي -ر إ÷انب
إلسسياحي بتدعميه Ãرإفق هامة ،على غرإر
إŸوؤسسسس-ات إل-ف-ن-دق-ي-ة ،إŸرك-ب-ات إلسسياحية
وغÒه - -ا ...إأع - -ل - -ن زعÓ- -ن ع- -ن إ‚از 128
موؤسسسسة فندقية بطاقة إسستيعاب تقدر بـ18
إألف سسرير ،إ ¤جانب إنشساء مدرسسة عليا
متخصسصسة ‘ إلفندقة وإ’إطعام.
كما كشسف وإ‹ إلو’ية عن بر›ة عمليات
إأخرى هامة ‘ إلقريب إلعاجل ،على غرإر
إعادة ترميم حصسن سسانتاكروز ،إضسافة إ¤
عملية إأخرى خاصسة بÎميم إŸعَلَم Úقصسر
إل -ب -اي وقصس -ر إل -ب -اشس -ا ‘ ،إط -ار إ’ت-ف-اق-ي-ة
إÈŸمة ما ب Úو’ية وهرإن وموؤسسسسة تيكا،
باعتبارهما من إلشسوإهد إلتاريخية إلقّيمة
بالو’ية ،فضس Óعن إسسناد صسفقة تهيئة نزل
شساطوناف إلذي ظلت وضسعيته لفÎة طويلة

تشس- -غ -ل ب -ال سس -اك -ن -ة إŸدي -ن -ة وسس -ل -ط -ات -ه -ا
إلعمومية إ ¤موؤسسسسة تركية.
وبغرضس –سس Úإ’إطار إ◊ياتي للموإطن ”
إل-ت-ك-ف-ل ب-اإ‚از ع-دي-د إل-فضس-اءإت إل-عمومية
وكذإ مرإفق جوإرية ومسساحات إللعب ،إذ ”
خÓل إلعام Úإ’أخÒين إعادة تهيئة إأك Ìمن
 40ه -ك -ت-ارإ ع-ل-ى شس-ك-ل مسس-اح-ات خضس-رإء
وم- -رإف- -ق ع- -م- -وم- -ي- -ة وه- -ي إل- -ع- -ق- -ارإت ”
إسسÎج -اع -ه -ا ب -ع -د إزإل -ة إل -ب -ن -اءإت إل -هشس -ة
وإÛمعات إلقصسديرية.
‘ سسياق إلتكفل باحتياجات إلشسباب ،عرفت
وهرإن قفزة نوعية من خÓل إنشساء 174
فضس -اء “ث -ل مسس -اح -ات إل -ل-عب إŸعشس-وشس-ب-ة
إصسطناعيا وإŸزودة بنظام إ’إنارة إلليلية،
تقع إأغلبها على مسستوى إ’أحياء إلشسعبية.
وقد مكنت هذه إŸرإفق من ترإجع معد’ت
إ÷رÁة وإ÷نح على مسستوى إ’أحياء إلتي
إسس -ت -ف-ادت م-ن ه-ذه إل-فضس-اءإت ،ك-م-ا سس-ج-ل
إأيضس- - - -ا رد ف- - - -ع - - -ل إي - - -ج - - -اب - - -ي ‘ إÛال
إل -ب -ي -دإغ -وج -ي م -ن خ Ó-ل –سس Úإل -ن -ت-ائ-ج
إلÎبوية للمتمدرسس ،Úخاصسة ‘ إŸسستويÚ
إŸتوسسط وإلثانوي.

إلÌوة وإ◊ف -اظ ع -ل -ى وح -دة ب Ó-دن-ا م-ه-م-ا ك-ان
إلثمن ،أ’ن ك Óمن عروبتنا وأإمازيغيتنا وإسسÓمنا
Œعل منا رجا’ أإحرإرإ““.
سسÓل وجه رسسائل قوية ع Èدعوته إ ¤إلوحدة
وإلتأاكيد على إلتمسسك بالهوية إلوطنية ،موضسحا

إل-تضس-ح-ي-ات ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى أإمازيغيتهم وإسسÓمهم
وعروبتهم ،بقي إ÷زإئريون متسسا ÚﬁمتفتحÚ
ع- -ل -ى ث -ق -اف -ات إل -ع -ا ⁄وه -م أإب -ع -د إل -ن -اسس ع -ن
إلعنصسرية ،أ’ن إلوطنية عندنا تعني حب إ÷زإئر
وليسس كرإهية إلغ.Ò

اŸششاركة الواسشعة
‘ التششريعيات –صشÚ
لÓسشتقرار

نبذ التفريق ب Úالقطاع Úالعام واÿاصس

أإنه يجب علينا إلتأاكيد ‘ كل مناسسبة“ ،سسكنا
ب -ق -ي -م إل -ه -وي-ة وح-رصس-ن-ا ع-ل-ى إسس-ت-قÓ-ل بÓ-دن-ا
وسسيادتها ،دإعيا إ ¤إ’سستلهام من بطو’ت إبناء
إ÷نوب ،إلذين إنتفضسوإ دفاعا عن وحدة إأ’رضس
وإلشس- -عب ،وت- -ع- -ط- -لت م- -ن أإج- -ل -ه -م م -ف -اوضس -ات
إ’سستقÓل وأإفشسلوإ ﬂططات إ’سستعمار لفصسل
إلصسحرإء عن باقي إ÷زإئر.
‘ ه- -ذإ إÿصس -وصس ق -ال إل -وزي -ر إأ’ول ،إن -ه م -ن
درسس إلتاريخ يعرف كم دإفع شسعبنا عن ثوإبته
ومقومات شسخصسيته ع Èإلعصسور ،رغم كل تلك

مششاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى أارضس الواقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع

’خÒة ،أهمها
أششاد وأ‹ وهرأن عبد ألغني زعÓن ،بعديد أŸششاريع ألتي تدعمت بها ألو’ية خÓل ألسشنوأت أ أ
’سشد .حيث ششهدت ألو’ية منذ سشنة  ،2014عمليات إأعادة إأسشكان
أŸششاريع ألسشكنية ألتي أخذت ،بحسشبه ،حصشة أ أ
’يجاري فقط .
وأسشعة “ثلت ‘ توزيع أك Ìمن  33ألف وحدة سشكنية ،منها  25ألف وحدة بصشيغة ألعمومي أ إ

براهمية مسشعودة

كما دعا سسÓل إ ¤نبذ أإي تفرقة ب ÚإلقطاعÚ
إلعام وإÿاصس ،فاŸهم ،بحسسب تعبÒه ،بالنسسبة
للحكومة هو ‚اح إŸؤوسسسسة إ÷زإئرية وقدرتها
على إŸنافسسة إلنوعية وإلكمية لتغطية إ◊اجيات
إÙل -ي -ة وإخÎإق إأ’سس -وإق إل-ع-اŸي-ة ،دإع-ي-ا إ¤
إلبحث عن أإسسوإق خارجية لتصسدير إŸنتجات
إل -ت -ي ت -ع -رف ف -ائضس -ا ،م-ع-تÈإ أإن إ’ن-ف-ت-اح ع-ل-ى
إأ’سس- -وإق إÿارج- -ي- -ة م- -ف -ت -اح ل -دع -م إ’ق -تصس -اد
’ع-م-ال
إل -وط -ن -ي ،مشس-ددإ ع-ل-ى –سسﬁ Úي-ط إ أ
وت-بسس-ي-ط إإ’ج-رإءإت ،مضس-ي-ف-ا أإن إل-ت-ع-ق-ي-د ع-دو
إŸسستثمر وعدو إلدولة وكل مصسا◊ها ،مسستطردإ
بالقول ““إننا نريد قوإعد بسسيطة يفهمها إ÷ميع
وتطبق على إ÷ميع دون إسستثناء““.
و ⁄يخف إلوزير إأ’ول إلعقليات إلتي تقوم على
منطق إلسسلبية ،دإعيا إ ¤إلتغي Òإ÷ذري من
هذه إلعقليات وردود إلفعل إلسسلبية إلتي تزرع
إل -تشس -اؤوم وإل -ه -روب م -ن إŸسس -ؤوول -ي-ة ،سس-وإء ل-دى
إŸوظ- - -ف إل- - -بسس- - -ي- - -ط ‘ إلشس- - -ب- - -اك أإو ع- - -ن - -د

’هم لتحرير
’سساسس وإ أ
إلوزير،معتÈإ أإن ذلك هو إ أ
إقتصساد مت Úوقوي.
وقال سسÓل““ ،نحن ‰د إأيدينا للجميع لنعمل
سس -وي -ا وبصس -دق ،ك -م -ا ف -ع -ل إأج-دإدن-ا ح-ت-ى ’
يرتبط إ’إسسÓم إ◊نيف با’إرهاب وإ’قتصساد
إل -وط -ن -ي ب -ا’سس-تÒإد و’ إل-ث-ق-اف-ة إ÷زإئ-ري-ة
بالÎجمة ،موؤكدإ إأن إسستقرإر إلبÓد مرهون
ب -ال -وح -دة ب Úإأب -ن -اء إل -وط-ن وإل-ت-ك-ات-ف صس-ف-ا
وإحدإÙ ،اربة كل إأشسكال إلتفرقة.
بخصسوصس إلتنمية إÙلية إلتي عرفتها و’ية
وهرإن ،فقد –ولت وهرإن ‘ ظرف قياسسي
إ ¤قطب جهوي يتوفر على بنية –تية حديثة
وي-ح-تضس-ن دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة إب-ت-ك-ار وت-طور ‘ عدد
ك -ب Òم -ن إÛا’ت وإŸي -ادي -ن .وك-غÒه-ا م-ن
إŸدن إل -كÈى ‘ إل -وط -ن ،ت -ع -ل -ن وه -رإن ع-ن
إلÈوز إŸق -ب -ل ل Ó-ق -تصس-اد إل-وط-ن-ي إل-ن-اشس-ئ.
حيث سسمحت إلÈإمج إلتنموية إŸتوإلية وإلتي
ن-ن-وي م-وإصس-ل-ت-ه-ا ،ب-تحسس Úملحوظ لÓأوضساع
إ’ق- -تصس- -ادي- -ة وإ’ج -ت -م -اع -ي -ة ،ك -م -ا شس -ه -دت
إلسسنوإت إŸاضسية إنطÓق مشساريع إقتصسادية
وصسناعية كÈى ‘ إŸيكانيك وإلبيÎوكيمياء
وإ◊دي- -د وإلصس- -لب وإلصس -ن -اع -ات إل -غ -ذإئ -ي -ة،
موؤكدإ إأن و’ية وهرإن Œسسيد ميدإŸ Êفهوم
إ◊صس - -ي - -ل- -ة إ’إي- -ج- -اب- -ي- -ة و–ق- -ي- -ق إل- -وع- -ود
وإ’لتزإمات.

سسكنية.
من جهة أإخرى ،عمدت إلسسلطات إÙلية إ¤
إعادة ترميم  200عمارة من أإصسل  600عمارة
ذإت قيمة عمرإنية وتاريخية ،معظمها تقع
بوسسط إŸدينة ،تدهورت حالتها’ ،سسيما وأإّن
م-ع-ظ-م-ه-ا ي-ع-ود إ ¤إ◊ق-ب-ة إ’سس-ت-عمارية ،ما
يسس-ت-دع-ي إ◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا ك-م-وروث ت-اري-خ-ي
هام.
كما تطرق نفسس إŸسسؤوول إ ¤ملف إ’سستثمار
ب- -ال- -و’ي- -ة ،ب- -ع- -دم -ا أإحصست خ Ó-ل إلسس -ن -تÚ
إأ’خÒت Úإسس -ت-ق-ب-ال  915م-ل-ف إسس-ت-ث-مار ”
قبول  755منها ،فيما ” إ’نطÓق إلفعلي ‘
 302مشسروع منتج للÌوة.
‘ نفسس إلسسياق ،تدعمت وهرإن خÓل إلسسنة
إأ’خÒة بـ 17منطقة نشساط صسناعي جديدة
ﬂصسصس -ة ◊ام -ل -ي إŸشس -اري -ع م -ن إلشس -ب-اب،
ب -دع -م م -ن وزإرة إل -دإخ -ل-ي-ة وÃسس-اه-م-ة م-ن
صسندوق إلتضسامن وإلضسمان ،تضساف إ18 ¤
منطقة نشساط و 5مناطق صسناعية موجودة من

قبل.
باŸوإزة مع ذلك ،باشسرت إلسسلطات إÙلية
‘ إ‚از وبعث عديد إŸشساريع إلهامة ،على
غرإر إأشسغال إ‚از إلطريق إ’جتنابي إلثاÊ
إل -ذي ي -رب-ط شس-رق وه-رإن Ãدخ-ل إل-ط-ري-ق
إلسسيار شسرق  -غرب على مسسافة  21كلم
وإلذي ” إسستÓم إلشسطر إ’أول منه على
مسس-اف-ة  8ك -ل -م ،إضس -اف -ة إ ¤إأشس -غ-ال إ‚از
إل -ط -ري -ق إ’ج-ت-ن-اب-ي ل-وسس-ط إŸدي-ن-ة إل-ذي
يربط إŸيناء إلبحري بالطريق إلسسيار شسرق
 غرب.ك -م -ا إأشس -ار وإ‹ وه -رإن إ ¤مشس -اري -ع ه-ام-ة
تدعم بها قطاع إلنقل بالو’ية ،منها إ‚از
ﬁطة جوية دولية Ãطار وهرإن إلدو‹ مع
ب -رج ل -ل-م-رإق-ب-ة ،م-ا سس-ي-م-ك-ن م-ن رف-ع ق-درة
إ’سس -ت -ي-ع-اب إ 6 ¤مÓ-ي Úمسس-اف-ر سس-ن-وي-ا،
إضس -اف -ة إ ¤دخ -ول خ -ط إلسس -ك -ة إ◊دي -دي-ة
إلرإبط ب Úميناء إأرزيو مدينة وهرإن على
مسسافة  42كلم حيز إÿدمة ،سسيدعم وسسائل

ألخميسص  20أفريل  2017م
ألموأفق لـ  23رجب  1438هـ

التخلـ ـ ـ ـي ع ـ ـ ـن العقلي ـ ـ ـ ـة
القدÁة ‘ بناء اŸدن
لول عبد اŸالك سسÓل ،على
أالح الوزير ا أ
ضس- -رورة ال- -ت- -خ- -ل- -ي ع- -ن ال -ن -م -ط ال -ق -دË
وال-عشس-وائ-ي-ة ‘ ال-ب-ن-اء وال-تعم Òوالتوجه
نحو اŸدن الذكية Ÿواكبة العصسر ا÷ديد.
داعيا ‘ نفسس الوقت ،إا ¤اتخاذ القرارات
ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-م-واف-ق-ة على اıطط النهائي
ال-ع-م-را Êل-ه-ذه اŸدي-نة ا÷ديدة بالقطب
العمرا Êببلدية مسسرغ.Ú
سس -ج -ل-ن-ا ذلك خÓ-ل ت-ف-ق-ده Ÿشس-روع إا‚از
اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة ب-ب-ل-دي-ة مسسرغ Úلبناء
 50أال-ف حصس-ة سس-ك-ن-ي-ة م-ن صس-ي-غ ﬂتلفة
آافاق  2020وإاشسرافه على توزيع مقررات
ال -ت -خصس -يصس لـ 700م- -ك -ت -تب ‘ صس -ي -غ -ة
““عدل““.
وع-اد سسÓ-ل ل-ي-ؤوك-د ع-ل-ى ضس-رورة ال-توجه
إا ¤ال- - - - - - - -ط - - - - - - -راز ا◊ديث ‘ إا‚از اŸدن
ال- - -ذك - -ي - -ة ،وف - -ق دف Îشس - -روط ي - -راع - -ي
ل‚از لتفادي تكرار
اŸقاييسس العاŸية ‘ ا إ
سس-ي-ن-اري-و م-دي-ن-ة علي منجلي بقسسنطينة،
ق -ائ  Ó-إان م-ه-م-ة ال-ق-ط-اع اÿاصس ت-ك-م-ن ‘
الوقوف جنبا إا ¤جنب الدولة التي تقوم
ب -واج -ب -ه -ا ال -رئ -يسس-ي ك-ام› ‘ Ó-ال إا‚از
الطرق واŸاء والتهيئة وﬂتلف متطلبات
لجتماعية والÎقوية واŸرافق
السسكنات ا إ
العمومية.
لول تعليمات إا ¤السسلطات
ووجه الوزير ا أ
لسس -د
لع -ط -اء حصس -ة ا أ
ال -ولئ -ي -ة واÙل -ي -ة إ
للمسستثمرين اÿواصس من أاجل اŸشساركة ‘
بناء اŸدينة ا÷ديدة Ãرافقها ،شسريطة أان
ل تكون اسستثمارات على شسكل مسستودعات.
ك- -م- -ا أاع- -ط- -ى ت- -ع -ل -ي -م -ات ل -رب -ط اŸدي -ن -ة
ا÷دي - -دة ب- -السس- -ب- -خ- -ة ع‡ Èر م- -ب- -اشس- -ر
لسس -ت -غÓ-ل-ه-ا ‘ خ-ل-ق م-دي-ن-ة ““أاك-وا ب-ارك““
واسستغÓل ‘ ا÷انب السسياحي والÎفيهي
الج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي وال - -ف Ó- -ح - -ي ب - -زراع - -ة
اÿضس- -روات ال -ت -ي تسس -ق -ى ب -اŸي -اه اŸا◊ة،
على غرار القرنون

براهمية .م

إامكانية –قيق الكتفاء الذاتي
من هذه اŸادة

أاضشخم مششروع إلنتاج السشكر
يدخل حيز اÿدمة
أاّكد سسÓل ،أامسس ،بوهران ،أان ا÷زائر
فور اسستÓمها مصسانع إانتاج السسكر الثÓثة
ل‚از ““سس - -ت - -غ- -ط- -ي
ال - -ت - -ي ه - -ي ‘ ط - -ور ا إ
اح -ت -ي -اج -ات-ه-ا م-ن ه-ذه اŸادة ال-ت-ي ت-ع-رف
طلبا متزايدا““.
قدر سسÓل احتياجات اŸسستهلك ا÷زائري
Ãليون و 600أالف إا 2 ¤مليو Êطن سسنويا،
فيما سستتعزز السسوق الوطنية بـ 2.5مليون
طن من السسكر ‘ مرحلة دخول جميع هذه
لنتاج بنسسبة .٪100
اŸشساريع ا إ
وه-و م-ا ج-ع-ل-ه ي-ع-ط-ي ت-ع-ل-ي-م-ات ب-ت-وج-ي-ه
ال-ف-ائضس م-ن إان-ت-اج السس-ك-ر ن-ح-و ال-تصسدير،
لسس- -واق ال- -واع- -دة ‘
لف - -ت - -ا إا ¤ع- -دي- -د ا أ
أافريقيا ،بحسسب تصسريحه ،خÓل زيارته
التفقدية إا ¤ولية وهران والتي قادته
إا ¤مصسنع تكرير السسكر بطافراوي الذي
يطمح لبلوغ  700أالف طن سسنويا.
لول ه -ذا اŸشس -روع
وق- -د وصس- -ف ال- -وزي -ر ا أ
ل‚از الضس- -خ- -م ،م- -عÈا ع- -ن اŸسس- -اع- -ي
ب- -ا إ
ا÷ادة ل -ل -قضس -اء ع -ل -ى ظ -اه -رة الح-ت-ك-ار
اŸفروضسة على مادة السسكر من خÓل منح
الÎاخيصس لعدد من اŸتعامل Úللشسروع ‘
إا‚از وح- - -دات إان- - -ت- - -اج- - -ي - -ة ل - -ت - -ك - -ري - -ر
وإانتاج السسكر عﬂ Èتلف مناطق الوطن،
‘ إاشسارة منه إا 6 ¤من اŸتعامل Úلهم نية
إا‚از هذه اŸعامل.
وعلى ضسوء ذلك ،شسدد سسÓل على ضسرورة
لراضس -ي
ال- -ت- -ف- -ك Òا÷دي ‘ اسس- -تصس Ó-ح ا أ
والسس - -ت - -ث - -م - -ار ‘ الشس - -م- -ن- -در السس- -ك- -ري،
ل- -ل- -ت- -ق- -ل- -يصس م- -ن ف- -ات- -ورة اسس- -تÒاد اŸواد
لول -ي -ة ال -ت-ي ت-دخ-ل ‘ إان-ت-اج ه-ذه اŸادة
ا أ
لسساسسية.
ا أ
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لنتاج زيوت السسيارات:
لول خÓل معاينته مصسنع توتال إ
الوزير ا أ

“ييع الغ ـ ـاز بدل تصشديره هدفنا
دخول مصسنع ““توسسيا‹““ مرحلة التصسدير نهاية السسنة

أّكد ألوزير أألول خÓل معاينته مصصنع زيوت أŸركبات Ûمع ““توتال أ÷زأئر““ أŸتوأجد ببلدية شصهايرية ،ألتابعة لدأئرة بطيوة،
أن أ÷زأئر سصتسصعى من أجل –ويل غازها ‘ أ÷زأئر.
بعد تقد ËأŸشصروع ،قال سصÓل لدى حديثه عن ألقطاع ألوطني للبيÎوكيمياء““ ،نهدف مسصتقب Óإأ ¤عدم تصصدير ألغاز أ÷زأئري
ب- -ل “ي- -ي- -ع- -ه ﬁل- -ي- -ا .ك- -م- -ا دع- -ا مسص- -ئ- -و‹ ““أÛم- -ع““ إأ ¤ت- -دأرك أل- -ت- -أاخ- -ر وتسص -ري -ع وتÒة أإل‚از ل -تسص -ل -ي -م -ه ق -ب -ل شص -ه -ر أوت
 2018وفق ما وعد به هذأ أŸسصتثمر ألفرنسصي.بحسصب ألتوضصيحات أŸقدمة ،سصينجز هذأ أŸشصروع أŸقدرة تكلفته بـ4.4
مÓي Òدج على مسصاحة  4.4هكتارأت ،وÃجرد دخوله حيز أÿدمة سصيسصمح بتلبية جزء من ألطلب أŸسصجل بالسصوق ألوطنية
وأŸق- -در بـ  180أل -ف ط -ن سص -ن -وي -ا م -ع ضص -م -ان ب -دي -ل ب -نسص -ب-ة  ٪50ع- - -ن ألسص - -تÒأد أ◊ا‹ وف - -ت - -ح أزي - -د م - -ن  50م-نصصب شص-غ-ل
مباشصر و 150منصصب غ Òمباشصر.وخÓل معاينته وحدة إأنتاجية Ÿركب أ◊ديد وألصصلب ““توسصيا‹““ بالشصرأكة مع أألترأك ،أّلح سصÓل
على ضصرورة أسصتغÓل إأنتاج منجم غار جبيÓت ببشصار ‘ “وين مصصنع ““توسصيا‹““ باŸادة أÿام وأ◊د من ألسصتÒأد.
وأع -ل -ن أن-ه ب-دخ-ول  2020سص-ت-دخ-ل أ÷زأئ-ر م-رح-ل-ة أإلك-ت-ف-اء أل-ذأت-ي ‘ ت-غ-ط-ي-ة ح-اج-ي-ات-ه-ا م-ن م-ادت-ي أ◊دي-د وأل-ف-ولذ ،م-ع-ل-نا
أنه مع نهاية ألسصنة أ÷ارية سصيقوم أŸصصنع بتصصدير أو ¤شصحنات أ◊ديد إأ ¤أألسصوأق أÿارجية.
يتعلق هذأ أŸشصروع ،ألذي تقدر طاقته أإلنتاجية بـ 2مليو Êطن سصنويا ،بتوسصعة مركب إأنتاج أ◊ديد وألصصلب وأ◊ديد أŸصصفح
ل - -ل - -م - -ج - -م - -ع ألÎك - -ي أÿاضص - -ع ل - -ل - -ق - -ان- -ون أ÷زأئ- -ري ““ت- -وسص- -ي- -ا‹ أي- -رون أن- -د سص- -ت- -ي- -ل أن- -ديسصÎي أ÷زأئ- -ر““ ،ع- -ل- -ى مسص- -اح- -ة
 100هكتار وأıصصصص إلنتاج حديد ألبناء.
وسص -ت -دخ -ل ﬂت -ل -ف أج -زأء أŸركب ح -ي -ز أإلن -ت -اج ت -دري -ج -ي-ا إأ ¤غ-اي-ة أل-تشص-غ-ي-ل أل-ك-ام-ل ل-ل-مصص-ن-ع ،أŸق-رر ‘ م-ارسص- ‡ ،2018ا
سصيسصمح باسصتحدأث زهاء  3.750منصصب شصغل وأزيد من  10آألف منصصب غ Òمباشصر ،بحسصب ما أشص Òإأليه خÓل تقد ËأŸشصروع.
و‘ حديث ذي صصلة ،شصدد ألوزير أألول خÓل زيارته مصصنع أللوألب أ◊ديدية Ÿصصنع علي حدأد باŸنطقة ألصصناعية بطيوة،
ع -ل -ى ضص -رورة ت -دأرك أل -ت -اأخ -ر أŸسص -ج -ل ‘ دخ -ول أŸصص -ن -ع ح -ي -ز ألسص -ت -غ Ó-ل وأإلن -ت-اج ل-ل-مسص-اه-م-ة ‘ ت-غ-ط-ي-ة ألسص-وق أل-وط-ن-ي-ة
وألتحول نحو مرحلة ألتصصدير .كما أشصار إأ ¤أن أŸصصنع يعد أألك Èمن نوعه ‘ إأفريقيا ،مؤوكدأ ‘ هذأ ألسصياق على جودة هذه
أŸنتوجات ألتي يجب أن يكون معÎف بها و–ظى بالتصصديق على ألصصعيد ألدو‹.
يتشصكل هذأ أŸركب ألصصناعي ،ألذي يندرج ‘ إأطار ألسصتثمار أÿاصص Ûمع حدأد ،من وحدت Úلصصنع وتكسصية أألنابيب
أللولبية ألفولذية ألذي أطلقت أشصغاله ‘  2013باسصتثمار قدره  21مليار دج.
وسصينتج أŸصصنع  450.000طن سصنويا من أألنابيب أŸوجهة لتحويÓت أŸياه ونقل ألغاز وألبÎول ،وهو ما جعل ألوزير
أألول يؤوكد على ضصرورة ألتعاقد ‘ هذأ أÛال مع كل من ›مع سصونطرأك ووزأرة أŸوأرد أŸائية.
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ششراكة اسشÎاتيجية متعددة األبعاد
‘ مسشتوى طموحات الفÓحة
براهمية مسسعودة
لول ع-ب-د اŸالك
ت -ك-تسس-ي ال-زي-ارة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ال-وزي-ر ا أ
لربعاء ،إا ¤اŸشسروع السستثماري الفÓحي
سسÓل ،أامسس ا أ
Ãنطقة طفرواي وهران ،الواقعة بسسهل مÓتة ،أاهمية
ك -بÒة ،ب-اع-ت-ب-اره سس-ي-ع-ط-ي دي-ن-ام-ي-ة ج-دي-دة ل-لشس-راك-ة
لب -ع-اد ال-ق-ائ-م-ة ب Úال-دول-ة
السسÎات -ي -ج -ي -ة م -ت -ع -ددة ا أ
لقتصسادي.Ú
والفاعل Úا إ
وينظر إا ¤عاصسمة الغرب ا÷زائري ،التي رفعت رهان
التحديث والعصسرنة على أانها اÙرك وراء –قيقها أاحد
Óلفية وهو تطوير البنية التحتية
أاهم أاهداف التنمية ل أ
ل- -ل- -م- -ي -اه لضس -م -ان إام -دادات اŸي -اه ل -ل -م -ن -اط -ق ا◊ضس -ري -ة
والري الÓزمة لتحقيق التنمية الفÓحية واŸسساهمة ‘
النمو‡ ،ا يجعلها أا‰وذجا يحتذى به.
شس-ك-ل ت-ط-وي-ر ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي و“ك-ينه من الضسطÓع
باŸهام اŸنوطة به ،أاسساسس اسسÎاتيجية التطوير ،باعتباره
اÙرك الرئيسس للنمو لÓقتصساد الوطني ،وسسط –ديات
جسسيمة للنمو السسكا Êوالتوسسع العمرا Êوتزايد الضسغط
على اŸوارد اŸائية ،لسسيما ‘ اŸناطق ا÷افة ،على غرار
وه -ران وال -ت -ي ت -ب -نت خ -ي -ار إاع-ادة ت-دوي-ر م-ي-اه الصس-رف
الصسحي ‘ مشسروعات زراعية.
لراضس -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة ل -ه -ذه
وأاشس -اد سس Ó-ل ب -خ -ي -ار سس -ق -ي ا أ
اŸزرع -ة ال -ن-م-وذج-ي-ة ال-ت-ي سس-ي-ت-م سس-ق-ي أاراضس-ي-ه-ا ب-اŸي-اه
اŸسس-ت-ع-م-ل-ة اŸع-ا÷ة ،ان-طÓ-ق-ا م-ن ﬁط-ة ال-ك-رم-ة ،ال-تي
تتيح طاقة سسقي تقدر بـ 6.280هكتار قابلة للتوسسع إا¤
 10.000هكتار ،معتÈا أان هذا اŸسسعى Áكنه أان يكون
ح› ‘ Óال السسقي الفÓحي.
وذكر أايضسا بالفرصس اŸتاحة ‘ هذا اÛال ،مشسÒا إا ¤أان
القدرات الوطنية للسسقي باŸياه اŸسستعملة اŸعا÷ة تقدر
بـ 400مليون م Îمكعب وÁكنها أان تصسل إا 800 ¤مليون
م Îم-ك-عب ،م-ط-ال-ب-ا م-ن مسس-ت-غ-ل-ي ه-ذه اŸزرع-ة إا ¤رف-ع
اŸسساحة اŸسسقية.
لول ع-ل-ى اŸزرع-ة ال-ن-م-وذج-ي-ة Ûمع
وأاوضس-ح اŸسس-ؤوول ا أ
أاروروسس ،م - -راد صس - -ح- -راوي ‘ ،تصس- -ري- -ح لـ ““الشس- -عب““ ،أان
اŸزرع -ة ت -ع -ت -م -د ‘ سس-ق-ي-ه-ا ع-ل-ى اŸي-اه اŸع-ا÷ة Ãح-ط-ة
ال -ك -رم-ة ،ال-ت-ي اع-تÈه-ا خ-ط-وة ه-ام-ة أاخ-رى ل-ل-ن-ج-اح ‘
لهداف اŸتوخاة اقتصساديا واجتماعيا.
–قيق ا أ
لج -م -ال -ي -ة ل-ل-م-زرع-ة
وق ّ-در ن -فسس اŸت -ح -دث اŸسس -اح -ة ا إ
لشس-ج-ار
بـ 1.441ه -ك -ت -ار ،ت -خ -تصس ح -ال -ي-ا ‘ ا◊ب-وب وا أ
اŸث-م-رة ،ف-ي-م-ا ب-ل-غت مسس-اه-م-تهم ( )2م -ل-ي-اري-ن و 400دج
تضس -اف إا ¤مسس -اه -م -ة ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لسس-ق-ي ““أاون-ي-د““
والتي قدرها بـ 8مÓي Òدج.
واعت Èهذا اŸشسروع أا‰وذجا لشسراكة ناجحة Œمع بÚ
ال- -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -لسس -ق -ي اŸك -ل -ف ب -تسس -ي ÒاŸسس -اح -ات
اŸسسقية ،واŸزرعة العمومية النموذج Úو›مع أاريسس
لنتاج 25
اıتصس ‘ التنمية الزراعية ،متوقعا أان يفوق ا إ
أالفا آافاق .2020
كما تهدف خارطة الطريق تلك ،إا ¤التوجه نحو هذه
لشسجار اŸثمرة ،لسسيما الزيتون اŸشسمشس
للية لزراعة ا أ
ا آ
واÿوخ ،وسسط توقعات لبلوغ  1مليون و 200أالف شسجرة
سس-ن-ة  2020وم -ن ث -م -ة ال -ت-ف-ك Òا÷دي ‘ ب-ل-وغ م-رح-ل-ة
لوربية،
لسسواق ا أ
التصسدير لبحث فرصس التصسدير نحو ا أ
أامريكا الÓتنية وروسسيا.

إلخميسش  ٢٠أإفريل  ٢٠١7م
إلموإفق لـ  ٢٣رجب ١4٣٨هـ
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مقري من بومرداسس:

التح ـالف قدم برنا› ـ ـا انتخابيـ ـا متكام ـ ـ Óللخروج من اأ’زم ـة

عّبر رئيسس –الف حركة ›تمع السصلم عبد الرزاق مقري ‘ ،كلمة مقتضصبة
ببومرداسس ،عن تفاؤوله بتحقيق نتيجة إايجابية ‘ ا’نتخابات التشصريعية القادمة،
مؤوكدا «أان التحالف قدم برنا›ا انتخابيا متكام ،Óأاعده خÈاء وإاطارات ا◊ركة
’زمة وتقد Ëمشصروع بديل لبناء اÛتمع
للمسصاهمة ‘ إاخراج ا÷زائر من ا أ
ا÷زائري.

بومرداسس :ز .كمال

أإك-د م-ق-ري «أإن إلÈن-ام-ج إ’ن-ت-خ-اب-ي ل-ل-ت-ح-الف
بإامكانه إŸسصاهمة ‘ –سص Úوترقية ﬂتلف
إل -ق -ط -اع -ات وت-ط-وي-ره-ا ك-السص-ي-اح-ة ،إل-فÓ-ح-ة
وإÿدمات خÓل خمسش سصنوإت ،كما بإامكانه
إŸسص -اه -م -ة ‘ وضص -ع آإل-ي-ات ل-ت-ح-ق-ي-ق إ’ك-ت-ف-اء
إل - -ذإت - -ي ل - -ل - -ج- -زإئ- -ر ‘ إÛال إ’ق- -تصص- -ادي
وإل-فÓ-ح-ي خÓ-ل عشص-ر سص-ن-وإت» .وإن-ت-ق-د ع-بد
إل- -رزإق م- -ق- -ري ب- -عضش إأ’ط- -رإف وإل -ب -ارون -ات
إ’ق -تصص-ادي Úإل-ذي-ن ي-ح-اول-ون ع-رق-ل-ة مشص-اري-ع

إل-ت-ن-م-ي-ة وإل-ن-ه-وضش ب-ا’ق-تصص-اد إل-وط-ن-ي إŸنتج
’سصتمرإر عملية إحتكار إ’سصتÒإد ،مثلما قال.
كما تطرق رئيسش –الف حركة ›تمع إلسصلم
خÓل إللقاء ،إ ¤إإ’مكانات إ’قتصصادية إلكبÒة
إلتي تتمتع بها و’ية بومردإسش إلتي بإامكانها
إŸسصاهمة ‘ إلتنمية إÙلية ،ليتعهد ‘ إلنهاية
بخدمة إلشصعب وإŸسصاهمة ‘ –سص Úظروفه
إ’جتماعية.
م -ن ج -ه -ت-ه دع-ا م-تصص-در ق-ائ-م-ة –ال-ف ح-رك-ة
›تمع إلسصلم ببومردإسش سصعيد زوإر ،إŸوإطنÚ
«إ ¤إلتصصويت بقوة ‘ إ’سصتحقاق إ’نتخابي

أاويحي من غليزان

إلقادم ومعاقبة إأ’حزإب وإŸنتخب Úإلذين ⁄
ي -ح -ق -ق -وإ وع-وده-م إ’ن-ت-خ-اب-ي-ة إل-ت-ي ق-دم-وه-ا
للشصعب خÓل إلعهدإت إلسصابقة».

الشسعب يعرف قيمة اأ’من ويتذكر دوما مأاسساة اÙنة
دعا ،ا’أم Úالعام للتجمع الوطني الدÁقراطي ،اأحمد اأويحي ،اأمسس ،اŸواطن Úاإ ¤ضصرورة اŸشصاركة ‘
ا◊فاظ على مكتسصبات ا’أمن وا’سصتقرار باعتبارهما طريقا اإ– ¤قيق التنمية التي يبحث عنها اŸواطن.

وذّكر ،أإحمد أإويحي ،سصكان غليزإن ‘ ،إلتجمع
إلشص-ع-ب-ي إل-ذي ن-ظ-م-ه ب-ق-اع-ة ﬁم-د خميسصيتي
ب -ع -اصص -م -ة إل -و’ي -ة ،ب-اأ’ح-دإث إŸأاسص-وي-ة إل-ت-ي
عرفتها مناطق و’ية غليزإن على غرإر منطقتي
إلرمكة وحّد إلشصكالة ،وهي إŸرحلة إلتي أإفرزت
ن- -ت -ائ -ج سص -ل -ب -ي -ة ع -ل -ى ح -د ت -ع -بÒه‡ ،ا ج -ع -ل
سصكان غليزإن على غرإر سصكان إ÷زإئر يعرفون
جيدإ قيمة إأ’من ‘ بناء إلدولة.
وأإوضصح أإويحيى أإّن برنامج حزبه يعتمد على
ﬁاور متعددة ،تهدف إ ¤إعمار إلبÓد وتعزيز
إŸكتسصبات إŸنجزة ‘ ،إطار برنامج فخامة
رئيسش إ÷مهورية ،إلذي قال أإويحي بشصأاّنه إّن
إأ’رن -دي ي -ع -م-ل ع-ل-ى ت-دع-م-ي-ه وإŸسص-اه-م-ة ‘
تطبيقه.
ودع -ا أإوي -ح -ي إŸوإط -ن Úإ ¤ضص -رورة ت -ق-ديسش
إلعمل ،وهو من شصعار حزب إأ’رندي إلذي يقوم

على ثÓثية إأ’مل وإلعمل وإلتضصامن.
وإعت Èأإويحي أإّن مرحلة «رإقدة و“و‚ي» قد

إن -ت -هت وأإّن -ه آإن ل Ó-ج -ت-ه-اد ‘ إل-ع-م-ل م-ن أإج-ل
إعمار إلبÓد ،وتقليصش ميزإنية إ’سصتÒإد حتى
يأاكل إ÷زإئري ‡ا ينتجه .مسصتشصهدإ بقطاع
إل - -ف Ó- -ح - -ة إل - -ذي Áي - -ز خصص - -وصص - -ي - -ة و’ي - -ة
غليزإن ،ومثمنا تدعيم إلدولة لفئة إلفÓح،Ú
غ Òأإّنه أإشصار ‘ سصياق هذإ إلتجمع إ ¤قضصية
إلتهاب إأ’سصعار ،وإعت Èأإنّ ذلك يجب مقاومته
م -ن ق -ب -ل إل -دول -ة ،و’ ي-ب-ق-ى إŸوإط-ن ‘ و’ي-ة
فÓحية مثل غليزإن يشصÎي إلبطاطا بـ  ٨٠دينار
جزإئري للكيلو غرإم إلوإحد.
و‘ خ -ت -ام ك -م -ل -ت -ه ،أإك -د أإوي -ح -ي ع-ل-ى ضص-رورة
إŸشص -ارك -ة إل -ق -وي-ة ‘ إ’ن-ت-خ-اب-ات إل-تشص-ري-ع-ي-ة
إŸقرر إجرإؤوها يوم إلرإبع ماي ،بغية إ◊فاظ
على إŸكتسصبات إÙققة بفضصل برإمج رئيسش
إ÷مهورية ،وتفويت إلفرصصة على دعاة إلعزوف.

’رندي» بسصيدي بلعباسس:
متصصدر قائمة «ا أ

غليزان :ع .عبد الرحيم

– ـ ـ ـ ـ ـسس Úالواقـ ـ ـ ـ ـ ـع اŸعي ـ ـ ـ ـ ـشش للم ـ ـ ـ ـ ـواطنÚ
أاكد بوسصماحة يحياوي ،متصصدر قائمة
حزب التجمع الوطني الدÁقراطي بسصيدي
بلعباسس لـ» الشصعب» ،أان قائمة الدائرة
ا’نتخابية للو’ية ” اختيارها وفق
معاي Òمدروسصة ،أاخذت بع Úا’عتبار
بعضس اŸقاييسس أاهمها الكفاءة ،النزاهة
والتوازن ا÷هوي.
أإضصاف ،أإن إلقائمة تضصم مÎشصح ’ Úيتعدى معدل
أإعمارهم  45سصنة ،بينهم متصصدر إلقائمة إلذي
يشص -غ -ل م -نصصب م -دي -ر ج -ه -وي ل -ل -م-وإرد إل-بشص-ري-ة
Ãؤوسصسصة إلرياضش ،إÎŸشصح عبوب خليفة إلذي
شصغل منصصب رئيسش بلدية مرين لثÓث عهدإت،
أإسص -ت-اذ ج-ام-ع-ي وإط-ارإت ،فضص Ó-ع-ن مÎشص-ح-تÚ
إأ’و ¤منتخبة باÛلسش إلشصعبي إلبلدي وإلثانية
مديرة متوسصطة .مشصÒإ أإن إ◊زب ومنذ إنطÓق
إ◊م-ل-ة ح-رصش ع-ل-ى إق-ن-اع إŸوإط-ن Úب-ال-تصص-ويت
بقوة ‘ إ’سصتحقاق وإختيار إأ’فضصل لتمثيلهم ‘
إلŸÈان ،ح -يث ت -ع -ه -د ‘ ه -ذإ إلصص -دد ب -ن-ق-ل ك-ل
إنشصغا’ت إŸوإطن ‘ Úحال وصصوله لقبة إلŸÈان
ومتابعتها إ ¤غاية Œسصيد حلولها ،خاصصة وأإن
وإقع إلتنمية بالو’ية ترهنه عديد إŸشصاكل إلتي
أإث- -رت وبشص -ك -ل م -ب -اشص -ر ع -ل -ى إل -وضص -ع إŸع -يشص -ي
للموإطن.
عن برنا›ه إ’نتخابي إÙلي ،قال بوسصماحة إنه
يرتكز على عدة ﬁاور أإسصاسصية ،بدأإها بقطاع
إ’سصتثمار ،حيث أإكد ضصرورة خلق مناطق نشصاطات
بكل من سصيدي ◊سصن ،سصفيزف ومنطقة جنوب
إل -و’ي-ة ،فضص Ó-ع-ن إع-ادة إ’ع-ت-ب-ار ل-ع-دة مصص-ان-ع
ومؤوسصسصات ،من ذلك إعادة بعث نشصاط إŸركب
إإ’لكÎوÃ Êنطقة تÓغ جنوبا ،إعادة فتح مصصنع
إل -ط -م -اط -م ب -اب-ن ب-اديسش غ-رب-ا ومصص-ن-ع-ي إلسص-ك-ر
بسصفيزف وإلنسصيج Ãصصطفى بن إبرإهيم شصرقا،
وه- -ي إÿط- -وة إل -ت -ي م -ن شص -أان -ه -ا ب -عث إ◊رك -ي -ة

إإ’ق -تصص -ادي -ة ب -ك -ام -ل ت -رإب إل -و’ي -ة وإسص-ت-ح-دإث
مناصصب شصغل لشصباب هذه إŸناطق.
أإم -ا ‘ إل -ق -ط -اع إل -ف Ó-ح -ي ،إل -ذي ي -ع -د إل -رك-ي-زة
إأ’سص -اسص -ي -ة ‘ ب -عث إق -تصص -اد ح -ق -ي -ق-ي ب-ال-و’ي-ة،
باعتبارها و’ية فÓحية بامتياز ،فقد قال متصصدر
قائمة إأ’رندي ،بأاهمية دعم هذإ إلقطاع وتشصجيع
إلشصباب لولوجه من خÓل منحهم إأ’رإضصي وكل
أإنوإع إلدعم إÿاصش بهذإ إÛال ،باإ’ضصافة إ¤
إيجاد حلول ناجعة للمشصاكل إلفÓحية إلتي تعانيها
إŸناطق إ÷نوبية إلسصهبية ‘ .هذإ إلصصدد ،أإكد
إÎŸشصح عبوب ،أإن إ◊ل يكمن ‘ تنظيم عملية
إلرعي إلتي ’يزإل يغلب عليها إلطابع إلعشصوإئي،
ما تسصبب ‘ إتÓف كلي Ÿسصاحات وإسصعة من
إلنباتات إلسصهبية وما إ‚ّر عنه من إضصرإر بالتوإزن
إلبيئي لهذه إŸناطق .كما أإكد أإن إ◊ل يكمن أإيضصا
‘ ت- - -أاط Òه- - -ذإ إل - -نشص - -اط وت - -خصص - -يصش ب - -اق - -ي
إŸسصاحات ،إلتي “تد من حدود تلمسصان ،إلنعامة
وسصعيدة إ ¤أإرإضش فÓحية وتعميم نظام إلسصقي
من خÓل إسصتغÓل إŸياه إ÷وفية إلتي تتوإفر

عليها إŸنطقة وبكÌة.
وعاد بوسصماحة ليؤوكد أإن إلتنمية إÙلية ،خاصصة
باŸناطق إ÷نوبية للو’ية ’ ،تتحقق إ’ بعد حل
مشصاكل إلنقل ،من خÓل Œسصيد مشصروع إزدوإجية
إل -ط -ري -ق إل -رإب -ط ب Úع -اصص-م-ة إل-و’ي-ة وإل-دوإئ-ر
إ÷نوبية ،مؤوكدإ أإن إŸوإصصÓت هي عصصب إلتنمية
إإ’قتصصادية ‘ .هذإ إلصصدد أإكد سصعيه ’سصتكمال
إلشصطر إأ’خ Òمن خط إلÎإموإي على طول  7كلم،
إلذي ” إلغاؤوها سصابقا .مع إلسصعي أإيضصا إ’‚از
مطار بالو’ية على إŸدى إلبعيد .ليتحدث بعدها
ع -ن إل -ق -ط -اع إلسص -ي -اح -ي ،إل-ذي ي-ع-د م-ن إل-ن-ق-اط
إلسصودإء بالو’ية ،أإين وعد بإاعادة بعث إŸشصاريع
إلتي ماتزإل ترإوح مكانها ،كمشصروع تهيئة بحÒة
سصيدي ﬁمد بن علي ،مشصروع إıيم إلصصيفي
بأاعا‹ جبل تسصالة وإعادة إ’عتبار Ÿوإقع سصياحية
وﬂيمات مهملة كمخيم سصفيزف ،إلضصاية وإŸوقع
إلسصياحي بسصد صصارنو.
وأإضص- -اف ،أإن ب- -رن -ا›ه ي -ه -دف ل -ت -حسص Úإل -وإق -ع
إŸعيشصي للموإطن ،من خÓل إŸطالبة Ãرإجعة
أإسصعار إلسصكن إŸدعم Ãا يتناسصب ومكان إلتوإجد،
حيث ’ يعقل ،بحسصبه ،تقييد نفسش إلقيمة إŸالية
لسصكان شصمال وجنوب إلو’ية .هذإ و–دث أإيضصا،
ع -ن سص -ع -ي ح -زب -ه ل -دع -م إل -ف-رق إل-ري-اضص-ي-ة ع-ل-ى
إختÓف تخصصصصاتها وأإماكن توإجدها ‘ ،خطوة
’حتوإء أإك Èعدد ‡كن من إلشصباب وإنتشصاله من
إلضصياع.
وختم حديثه بالتأاكيد على فتح  5مدإومات بكل من
سص -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسش ،ت Ó-غ ،رأإسش إŸاء ،إب-ن ب-اديسش
وسص-ف-ي-زف ،ل-ت-ف-ع-ي-ل إل-ع-م-ل إ÷وإري و“ك Úك-افة
إŸوإطن Úمن طرح إنشصغا’تهم وإهتمامتهم بشصكل
مسصتمر.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

متصصدر قائمة ا÷بهة الوطنية للعدالة ا’جتماعية ببشصار لـ «الشصعب»:

ا’سستثم ـ ـ ـ ـ ـ ـار  ﬁـ ـ ـ ـ ـرك التنمي ـ ـ ـ ـ ـ ـة والتشسغيـ ـ ـ ـ ـ ـل

دعا متصصدر قائمة حزب ا÷بهة الوطنية للعدالة ا’جتماعية ◊سصن مباركي بو’ية بشصار ‘ ،تصصريح لـ «الشصعب» اÎŸشصح Úلتشصريعيات  ،2017إا¤
’حÓم الوردية.
مصصارحة الشصعب با◊قائق التي تخدمه وتخدم الوطن ’ بالكذب وا أ

قال مباركي ،إن –قيق إلعدإلة إ’جتماعية مرهون
بتوف Òمناصصب شصغل للشصباب وفتح أإبوإب إ’سصتثمار
لتحريك ودفع عجلة إلتنمية بهذه إلو’ية إ◊دودية.
وأإكد مباركي ،أإن إŸوإطن ‘ بشصار وإ÷نوب عامة،
يعا Êإلتهميشش ،متسصائ Óعن كيفية ترشصح نوإب لعهدة
جديدة وقد أإثبتوإ فشصلهم ،على حد قوله ،وÁ ⁄ثلوإ
إلشصعب كما ينبغي ‘ قبة إلŸÈان ،حيث  ⁄يفوإ
ب -وع -وده -م إلسص -اب -ق -ة ل -ل-م-وإط-ن إل-بسص-ي-ط وأإصص-ب-ح-وإ
يسصاهمون ،بحسصبه ‘ ،إ’نهيار إلذي تعيشصه إلبÓد.
من جهة أإخرى ،دعا مباركي إ ¤ضصرورة فتح إÛال
للشصباب إلذي أإصصبح يشصعر باليأاسش ،معددإ إŸشصاكل

إلتي يعا Êمنها شصباب إ÷نوب وشصباب بشصار ،منها
ك -الشص -غ -ل ،ح -يث إن -ت -ق -د ‘ ه -ذإ إلسص -ي -اق إلسص -ي -اسص-ة
إŸنتهجة ‘ توظيف إلشصباب إلتي وصصفها بالÎقيعية،
قائ :Óيجد شصاب متخرج من جامعة أإو معاهد وطنية
صصرفت عليه أإموإل طائلة ،نفسصه ‘ إلشصارع أإو يوظف
بعقد «أإنام» أإو ‘ إطار إلشصبكة إ’جتماعية أإو يعمل
سص- -ائ- -ق أإج -رة وه -و ي -ح -وز ع -ل -ى دك -ت -ورإه أإو شص -ه -ادة
م -اجسص -ت ،Òوه -و إلسص -بب إل -ذي ي -دف -ع ب -خÒة شص-ب-اب
إ÷زإئر إ ¤إ◊رقة أإو إ’نتحار ،على حد قوله.
وأإضصاف مباركي ،أإن هناك أإطرإف أإجنبية لها أإجندإت
خارجية تريد دفع إ÷زإئري Úإ ¤عدم إلتصصويت،

موضصحا أإن إ÷بهة إلوطنية للعدإلة إ’جتماعية ’
تكذب على مناضصليها وإŸتعاطف Úمعها و’ توزع
وعودإ Ãنح إلسصكن وإلشصغل للموإطن ،Úأ’ن ذلك من
مهام إلدولة .منتقدإ ‘ نفسش إلوقت ،عجز إلعديد من
‡ثلي إأ’حزإب عن طرح إŸشصاريع إلكÈى إلتي تخدم
إلو’ية وإقناع بعضش إلوزرإء ‘ عهدتهم إلنيابية بزيارة
بشصار وإ’طÓع على إŸشصاكل إلتي تعا Êوتتخبط فيها
إلو’ية وموإطنوها.
وأإضصاف مرشصح إ÷بهة إلوطنية للعدإلة إ’جتماعية،
إذإ “كنا من إلفوز وإلوصصول إ ¤قبة إلŸÈان ،سصنعمل
ع -ل -ى ط -رح و–ق -ي-ق ب-عضش إŸط-الب ،م-ن-ه-ا تشص-غ-ي-ل

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

غويني من باŸدية:

إلعدد
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نحرصش على التوافـق السسياسسي من أاجل ا’سستقرار الوطني

’صصÓح الوطني في‹Ó
دعا رئيسس حركة ا إ
غويني ،أامسسŒ ‘ ،مع شصعبي له باŸدية،
التشصكيÓت السصياسصية إا ¤ا’نخراط ‘ رؤوى
سصياسصية بديلة من أاجل الذهاب إا ¤توافق
سصياسصي وطني كب ،Òيكون جامعا لكل الطبقة
’سصتقرار واŸشصاركة ‘
السصياسصية الراغبة ‘ ا إ
البناء الوطني ،مع ضصرورة إاسصناد ذلك بقاعدة
شصعبية عريضصة ومسصؤوولة.
كشصف غويني عن أإبعاد خطة برنا›ه إŸعد لهذه
إلتشصريعيات ،أإن تشصكيلته تقÎح ‘ ›ال إ’قتصصاد
إإ’عتماد على إلطاقات وإلكفاءإت أ’جل إحدإث وثبة
تنموية حقيقية ،من خÓل منحهم كل إلوسصائل إلتي
تسصاعد على ترجمة جهدهم إ ¤ثروة إ‰ائية ،دون
إهمال فكرة إ’عتماد على إ’سصتثمار إلدإخلي بإاعطاء
أإه -م -ي -ة كÈى ل-ق-ط-اع-ي إل-فÓ-ح-ة وإلسص-ي-اح-ة ل-ت-ن-وي-ع
إŸدإخيل خارج عائدإت إÙروقات .منبها ‘ هذإ
إلتجمع بدإر إلثقافة حسصن إ◊سصني ،إ ¤ضصرورة إلعمل
بفلسصفة إلدعم إ’جتماعي ،إذ ،بحسصبه ،يجب أإن يذهب
ه-ذإ إل-دع-م إ ¤مسص-ت-ح-ق-ي-ه ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ف-ه-وم إلعدإلة
إ’جتماعية إلتي يطلبها إŸوإطن بالبÓد.
وإعت Èرئيسش حركة إإ’صصÓح إلوطني ،أإن إلتشصريعيات
تعد باÙطة إلهامة ‘ تاريخ إ÷زإئر لبناء دولة
إŸؤوسصسصات وإعطاء إلرد إلقوي لكل إŸشصكك‘ Ú
قدرإتنا وإمكاناتها ‘ تخطي إأ’زمة إŸالية وتشصبعنا

بالقيم إلنوفمÈية إلتي –افظ على إسصتقرإر إلبÓد،
مشصÒإ أإيضصا أإن إلŸÈان هو فضصاء للحوإر ما بÚ
إ÷زإئري Úحول مسصتقبل إلوطن وأإجياله ،جازما بأانه
ليسش هناك أإي حزب سصياسصي بإامكانه أإن يحقق وعوده
ويطبق برنا›ه إلسصياسصي ‘ هكذإ نظام سصياسصي،
ﬁذرإ من إأ’خطار إلتي –دق با÷زإئر من كل جهة،
ﬂاطبا إلشصباب إ÷زإئري بضصرورة عدم إ’نصصياع
ل -ل -ح -اق -دي -ن ع -ل -ى إل -وط-ن وإل-رإفضص Úل-ه-ذإ إŸوع-د
إ’نتخابي إلهام.

اŸدية :م.أام Úعباسس
ﬁمد رودان مÎشصح «تاج» بالبليدة:

حلول Ÿشساكل قاطني اأ’حواشش واŸناطق اŸعزولة

أاّكد اÎŸشصح ‘ قائمة Œمع أامل ا÷زائر
بو’ية البليدة الدكتور ﬁمد رودان ،أاّنه
سصيسصعى جاهدا من أاجل اسصتغÓل نتائج
البحث العلمي ‘ ﬂتلف اÛا’ت ◊لحلة
ا’نشصغا’ت اŸعّبر عنها من طرف سصكان
’حواشس
الو’ية’ ،سصيما اŸقيم Úبا أ
ن ذات
واŸناطق اŸعزولة ،مع ا إ
’شصارة إا ¤أا ّ
اÎŸشصح يشصغل حاليا منصصب نائب عميد
كلية التكنولوجيا وأاسصتاذا باحثا بدائرة
الهندسصة اŸيكانيكية ÷امعة سصعد دحلب.
قال إلدكتور ﬁمد رودإن بهذإ إلشصأان ،إنّ برنا›ه
إ’ن-ت-خ-اب-ي Ãع-ي-ة زمÓ-ئ-ه ب-ال-ق-ائ-م-ةÁ ،ك-نه أإن يقدم
ح-ل-و’ م-ق-ن-ع-ة Ÿشص-اك-ل سص-اك-ن-ة إأ’ح-وإشش إŸن-تشصرين
Ãختلف أإقاليم إلو’ية ،من حيث دعم إإ’نارة إلعمومية
وم -د شص -ب -ك-ة إلصص-رف إلصص-ح-ي وإع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة إل-ط-رق
إŸهÎئة وإلتقليل من إلبطالة وإلفاقة ،ومن ثمّ فقد
إقÎح إلدكتور ﬁمد رودإن إسصتغÓل تقنية إلطاقة
إلشصمسصية لتوف Òإإ’نارة إلعمومية ،إضصافة إ ¤إلÎكيز
ع -ل -ى سص -ي -اسص -ة “ك Úإلشص-ب-اب م-ن إل-ق-رضش إŸصص-غ-ر
لغرضش إنشصاء أإك Èقدر ‡كن من إŸؤوسصسصات إŸصصغرة
بالشصكل إلذي يتيح إمتصصاصش إلبطالة وتوف ÒإلÌوة.
كما أإشصار إلدكتور رودإن ،إ ¤كون و’ية إلبليدة –وز
ع -ل-ى فضص-اءإت سص-ي-اح-ي-ة ه-ائ-ل-ة ،غ Òأإّن-ه-ا ت-ب-ق-ى غÒ
مسصتغّلة وفقا Ÿقتضصيات إلسصياحة إ◊ديثة ،على غرإر
ما هو حاصصل با◊ظÒة إلوطنية للشصريعة ،أإين تتوإجد
فضصاءإت سصياحية هامة ،غ Òأإّنها تبقى غ› Òهزة
حاليا باŸرإفق إلضصرورية كدورإت إŸياه وإŸطاعم
وÓﬁت إÿدمات إأ’خرى ،إأ’مر إلذي ’ يتمشصى
وط-ب-ي-ع-ة إŸن-ط-ق-ة إل-ت-ي إسص-ت-ف-ادت م-ن دع-م إ’صصÓح
إŸصصعد إلهوإئي خÓل إلعام إŸنصصرم.
وأإّكد إلدكتور ﬁمد رودإن أإيضصا ،على أإّن مهمة إلنائب
’ تقتصصر أإسصاسصا على عملية إلتشصريع وسصّن إلقوإن،Ú
إّنما تعنى ‘ جزء كب Òمنها بنقل إنشصغا’ت إŸوإطن
للجهات إŸعنية للفصصل فيها ،مشصÒإ إ ¤كون خرجاته
إŸيدإنية قبل إ◊ملة إ’نتخابية وأإثناءها مكنته من
أإخذ صصورة وإضصحة عن إلنقائصش إلتي تعا Êمنها
إلو’ية ،سصوإء تعلق إأ’مر بالصصرف إلصصحي أإو إإ’نارة
إلعمومية أإو إŸرإفق إلضصرورية ،بحيث سصيسصعى برفقة

زمÓئه بالقائمة إ’عدإد تقارير مفصصلة عنها Ãنظور
علمي مقنع يجمع ب Úجرد إلنقائصش وطرح إلبدإئل،
على أإن يتم إرسصالها وإيدإعها لدى إ÷هات إŸعنية ،إن
ﬁليا أإو وطنيا ،بحيث سصتتم هذه إلعملية بالتوإزي مع
إسص -ت -ق -ب -ال إلسص -اك-ن-ة ب-اŸدإوم-ة إل-و’ئ-ي-ة إل-ت-ي سص-ي-ت-م
إعتمادها على مدإر إلعهدة ،مع ضصمان توإصصل دإئم مع
إŸوإطن إلتزإما بالوعود إŸقدمة له خÓل إ◊ملة.
أإما عن أإهم إÙاور إلتي تضصمنها إلÈنامج إ’نتخابي
لقائمة تاج بالو’ية ،فقد أإشصار ﬁدثنا إ ¤أإنها تشصمل
جميع إلقطاعات إلنشصطة و”ّ تسصطÒه وفقا ◊اجيات
إلبليدة من إŸرإفق وإÿدمات ،بالرغم من كون إلنائب
’ يحوز على صصÓحيات Œسصيد إلÈنامج ميدإنيا ،إ’
أإّنه سصيسصعى ’قÎإح عينات منه للجهات إŸعنية تلبية
ل -ل-ح-اج-ة إŸعّ-ب-ر ع-ن-ه-ا وه-و إلÈن-ام-ج إل-ذي ي-تضص-م-ن
إقÎإحات بناءة و’فتة ‘ ›ا’ت إلفÓحة وإلبيئة
وإلسصياحة وإŸوإرد إŸائية وإلصصحة وغÒها ...ولعّل
أإه -م م -ا ي -ل -فت إ’ن-ت-ب-اه ،إصص-رإره ع-ل-ى إقÎإح ق-وإنÚ
ج -دي -دة ل -ت -أاط Òع-م-ل-ي-ة رب-ط إŸؤوسصسص-ات إ÷ام-ع-ي-ة
باŸؤوسصسصات إ’قتصصادية ،لغرضش ضصمان تكوين أإفضصل
وأإنسصب للطالب إ÷امعي ،إضصافة إ ¤ضصمان مرإفقة
إلفÓح ‘ Úإ‚از مشصاريعهم إ’سصتثمارية ،با’عتماد
على إلتقنيات إ◊ديثة ‘ إلفÓحة.

تيبازة :عÓء ملزي

رئيسس ›لسس الشصورى ◊ركة ا’صصÓح من تيبازة:

 40باŸائة من مÎشسحي ا◊ركـ ـة عنـ ـصسر نسسـ ـوي

’صصÓح الوطني فيصصل بوسصدراية ،أامسس ،من
أاّكد رئيسس ›لسس الشصورى ◊ركة ا إ
القليعة بتيبازة ،على أانّ ا◊ركة تو‹ عناية خاصصة لفئة النسصاء ،مشصÒا إا ¤انتماء
 40باŸائة من مÎشصحي ا◊ركة للتشصريعيات ا◊الية لهذه الفئة فيما يضصم اŸكتب
الوطني  25باŸائة من النسصاء ويضصم ›لسس الشصورى  20باŸائة من هذه الفئة أايضصا.
تدخل رئيسش ›لسش إلشصورى للحركة إلذي نيابة إجتماعي تتكفل فيه إأ’سصرة بÎبية إأ’بناء أإخÓقيا
عن رئيسش إ◊ركة إلذي غاب عن إŸوعد ’رتباطه وعاطفيا وفق ما تقتضصيه إلقيم إلسصمحة للمدونة
بفاجعة وفاة شصقيقه أإمسش قد رإفع من أإجل نظام إلتي تعنى بحقوق إلطفل وضصمن إطار إŸوروث
إ◊ضص -اري ل-ل-ج-زإئ-ر م-ع م-رإج-ع-ة ق-ان-ون إأ’ح-وإل
إلشص-خصص-ي-ة ب-الشص-ك-ل إل-ذي يسص-م-ح بسص-د إل-ف-رإغات
ويحقق إ’نسصجام ب Úإ÷وإنب إلشصرعية وإلقانونية
وي - -رإع - -ي إل - -ت- -ط- -ورإت إ◊اصص- -ل- -ة ‘ إÛت- -م- -ع
ويسصتوعب إŸسصتجدإت ‘ تقوية و–صص Úإأ’سصرة
إ÷زإئرية ،ودعا بوسصدرإية إ ¤فتح إÛال أإكÌ
أإم- -ام إŸرأإة إ÷زإئ- -ري- -ة ‘ م- -وإق- -ع إŸسص- -ؤوول- -ي -ة
و“كينها من إŸشصاركة ‘ جمبع مؤوسصسصات إلدولة،
مشصÒإ إ ¤كون رئيسصة مكتب و’ية تيبازة للحركة
بتيبازة هي إمرأإة.
أإما عن إ÷الية إلوطنية باÿارج فقد رّكز رئيسش
›لسش إلشص- -ورى ◊رك- -ة إإ’صصÓ- -ح ع- -ل -ى أإه -م -ي -ة
مشص -ارك -ة إ÷ال -ي -ة ‘ إع -ط -اء دف -ع ق-وي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
إل- -وط -ن -ي -ة وإ’ق -تصص -اد إل -وط -ن -ي ،مشصÒإ إ ¤ك -ون
إ÷الية عند جÒإننا تسصاهم بقدر كب Òمن إلعملة
إلشصباب وذلك بالسصعي ÷لب بعضش إŸشصاريع إلتي
إلصصعبة إلتي يتم جلبها من إÿارج ‘ ح’ Úيسصمح
تخدم إلو’ية وإ÷نوب ،ودعا ‡ثلي إأ’حزإب إ¤
÷ال -ي -ت -ن -ا ب -ذلك ،وأإشص-ار إ ¤ت-ن-ام-ي ه-ذه إ÷ال-ي-ة
إلتحلي بالشصجاعة وإ’بتعاد عن إأ’وهام وإلكذب على
باÿارج ومن ثمّ فإانّ حركة إإ’صصÓح توليها أإهمية
إلشصباب بأاحÓم وردية.
بالغة مسصتقب.Ó

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اıالفات اŸسسجلة بسسيطة ل تسستدعي –ريك دعؤى عمؤمية
واÎŸشصح.Ú
ت- - -أاسص- - -ف درب - -ال،
خ- -لل زي -ارت -ه Ÿق -ر
اŸداومة الو’ئية لباتنة ،للوقوف على
آاخر ترتيبات التحضص Òليوم ا’قÎاع،
لبقاء الفضصاءات اıصصصصة ’سصتغلل
اŸلصصقات اإ’شصهارية اÿاصصة با◊ملة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ف -ارغ -ة و ⁄تسص -ت -غ -ل م -ن
اأ’حزاب واŸرشصح Úوهو أامر Òﬁ
وغ Òم- -ف- -ه- -وم ،ك- -ون ه -ذه ال -فضص -اءات
واŸسصاحات خصصصصت لتمك Úاأ’حزاب
وال -ق -وائ -م ا◊رة م -ن ع -رضض ب -را›ه-ا
وم -رشص -ح-ي-ه-ا إ’ق-ن-اع ال-ن-اخ-ب ،Úغ Òأان

باتنةŸ :وششي حمزة
ط -م -أان درب -ال ب -أان ه -ذه السص -ل-وك-ات
ﬂالفات بسصيطة ’ تؤوثر على ›ريات
ا◊ملة ا’نتخابية و’ تسصتدعي –ريك
الدعوى العمومية ،كونها سصلوكات فردية
معزولة ” التكفل بها ‘ حينها بعد
اإ’ب - -لغ ع- -ن- -ه- -ا م- -ن ط- -رف اأ’ح- -زاب

تكشصف ضصعفا كبÒا ‘ العملية ،تراوح
‘ عديد الو’يات ب 20 Úو ٪35رغم
دخول ا◊ملة أاسصبوعها الثا.Ê
وأاشصار دربال ،خلل زيارته Ÿركز
اأ’م Òعبد القادر بوسصط مدينة باتنة،
إا ¤أان عدد اŸراقب Úالدولي Úالذين
سص -ي -حضص -رون ل -ل -ج -زائ -ر Ÿت -اب -ع-ة سصÒ
ا’نتخابات التشصريعية ،اŸقررة يوم 4
م -اي ال -ق -ادم ،ي -زي -د ع-ن  300مراقب،
Áثلون ا’–اد اإ’فريقي وجامعة الدول
ال -ع-رب-ي-ة وم-ن-ظ-م-ة ال-ت-ع-اون اإ’سص-لم-ي
وا’–اد اأ’وروبي ،لبوا دعوة ا÷زائر
ع Èالقنوات الدبلوماسصية الرسصمية.

الواقع اŸيدا Êوالتقارير التي تصصلنا
م- -ن ﬂت- -ل- -ف اŸداوم- -ات ب- -ال -و’ي -ات

ولد عباسس من سشوق أاهراسس:

كما ع Èدربال عن ارتياحه للظروف
العامة ،من هدوء وسصكينة ،التي ميزت
سص Òا◊ملة اإ’نتخابية› ،ددا دعوته
للمÎشصح Úبضصرورة ا’لتزام بالقانون
وا’بتعاد عن اıالفات القانونية ،كون
العملية ا’نتخابية ،بحسصبه ،تكاملية بÚ
ال -ل -ج -ن -ة واإ’دارة‡ ،ث-ل-ة ‘ ا◊ك-وم-ة،
بالتنسصيق والتعاون ب Úوسصائل اإ’علم
واÛتمع اŸد Êواأ’حزاب السصياسصية
وال- -ق- -وائ- -م ا◊رة اŸشص- -ارك -ة ،م -ن -وه -ا
Ãجهودات اللجنة ودورها ‘ مراقبة
ا’ن -ت-خ-اب-ات وإارسص-اء م-ب-ادئ الشص-ف-اف-ي-ة
وتطبيق القانون ،يضصيف رئيسض الهيئة.

«األفÓن» يخؤضس التشسريعيات بـ 52قائمة تتصسدرها النخب
لم Úالعام ◊زب جبهة
ششدد ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي الدكتور جمال
ول -د ع-ب-اسس ،ع-ل-ى حشش-د ال-ق-واع-د
الشش-ع-ب-ي-ة ل-ل-ح-زب م-ن أاجل إاعطاء
ال - -درسس ي - -وم ال- -راب- -ع م- -اي ◊زب
ال- -ث- -ورة ال- -ت- -ح- -ري -ري -ة ،وإاع -ط -اء
ال-ق-ي-م-ة ا◊ق-ي-قية للحزب العتيد
م- -ن ط- -رف ق- -ائ- -م- -ة تضش- -م أاح -ف -اء
›اه- -دي ال- -ق- -اع- -دة الشش- -رق- -ي -ة،
ي -ت -ق -دم -ه -م الÈوف-يسش-ور ب-ل-ق-اسش-م
سشÓطنية برتبة عميد جامعة.

ي-ن-ح-درون م-ن أاغ-لب ج-ام-ع-ات ال-وط-ن،
ع -ل -ى غ -رار ج -ام -ع -ات ق-اŸة ،بسص-ك-رة،
تيسصمسصيلت ،ا÷زائر العاصصمة ...مؤوكدا
أان-ن-ا ن-دع-م اŸسص-ار ال-نضص-ا‹ ل-ق-واع-دنا
الشص -ع -ب -ي -ة ال -ت-ي –Îم ال-ت-درج ‘ ت-ب-وإا
اŸناصصب على أاسصاسض الكفاءة واÈÿة.
كما أاكد أان ا◊زب لن يخرج عن
قواعده اأ’سصاسصية التي جاء بها نداء
الفا— من نوفم .Èكما أاننا كنا و’زلنا
ع- -ل- -ى رأاسض ا◊زب مصص- -ط- -ف Úخ- -ل -ف
اÛاهد رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،مرتكزين على أاهم الÈامج
التي جاء بها منذ  1999إا ¤يومنا هذا،
ثابت Úعلى اÿط الرئيسصي ◊زب جبهة
التحرير الوطني.
ورد ولد عباسض على اŸشصكك‘ Ú
نضص-ال-ه ال-ث-وري ،ب-إاظ-ه-ار ح-ك-م اإ’ع-دام

الذي صصدر ‘ حقه من طرف اإ’دارة
ا’سص-ت-ع-م-اري-ة إاب-ان ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية.
م- -ؤوك- -دا ‘ ذات السص- -ي- -اق ،أان نضص- -ال -ن -ا
الوطني ’ غبار عليه ،وما تلك اأ’صصوات
ا◊اقدة إا’ دليل على أاننا ‰ثل وزنا
وث-ق-ل ك-بÒي-ن ‘ ال-تشص-ك-ي-ل-ة السص-ي-اسصية
ال -ت -ي ت-دخ-ل غ-م-ار ال-تشص-ري-ع-ي-ات ل-ه-ذا
ال- -ع- -ام ،ع- -ل- -ى أام -ل أان نسصÎج -ع ال -وزن
ا◊قيقي ◊زب جبهة التحرير الوطني
ع Èهذا اŸوعد ا’نتخابي اŸصصÒي،
كما قال.
‘ ذات السصياق ” ،اسصتقبال اأ’مÚ
ال -ع -ام ب -ح -ف -اوة ك -بÒة ب-حضص-ور شص-ع-ب-ي
بالقاعة متعددة الرياضصات بو’ية سصوق
أاهراسض ،حيث تقدم الÈوفسصور متصصدر
القائمة بكلمة تضصمنت «أاهم اÿطوط
العريضصة التي ” رسصمها من أاجل “ثيل

و’ي -ة سص -وق أاه -راسض ‘ ،إاط -ار ال -ع -م -ل
الكب Òالذي يضصمن اسصتقطاب ﬂتلف
الشص-رائ-ح ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،وإاسص-م-اع صص-وت
اŸواطن الذي يعت Èشصريكا رئيسصيا ‘
هذا ا’سصتحقاق الهام ،مؤوكدا أان هذه
أام- -ان -ة ن -ح -ن ع -ازم -ون ع -ل -ى –م -ل -ه -ا
وت -وصص -ي-ل-ه-ا إا ¤أاه-ل-ه-ا ،م-ؤوك-دا أان ه-ذه
أامانة غالية على قلوبنا نسصعى إا“ ¤ثيل
ال - -و’ي - -ة اÛاه - -دة ،وا◊زب ث - -ان- -ي- -ا
ومسصاره التاريخي اŸضصيء ،وا÷زائر».
الرجل الثا ‘ Êقائمة حزب جبهة
ال - -ت - -ح - -ري - -ر ب - -و’ي - -ة سص - -وق أاه- -راسض،
والŸÈا Êالسصابق رجل اأ’عمال أاحمد
صص -ال -ح ل -ط -ي-ف-ي ،ت-ع-ه-د ‘ ه-ذا ال-ل-ق-اء
ب -إانشص -اء ن -اد ل -لŸÈان -ي Úع -ل-ى حسص-اب-ه
اÿاصض ،وأان اŸكان ” اختيار أارضصية
له ،يكون هذا الفضصاء اŸكان اŸناسصب

لم Úالعام ◊زب جبهة
أاكد ا أ
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ج-م-ال ول-د
ع -ب -اسس ،ب -أان -ه سش -ي-ق-ف ب-اŸرصش-اد
ل- - -ك- - -ل م - -ن Áسس ب - -ه - -ذا ا◊زب
العتيق ،قائ Óبأانه يحÎم جميع
لحزاب واÎŸششح ،Úإال أانه لن
ا أ
لي ك - - -ان ب - - -اŸسش - - -اسس
يسش - - -م - - -ح أ
لفÓ- -ن
Ãن - -اضش- -ل- -ي- -ه أاو ضش- -رب ا أ
الذي يعد رمزا من رموز الدولة
ا÷زائرية وعمودها الفقري.

رؤوسصاء اأ’حزاب الذين قالوا بأان ولد
عباسض يعتقد بأان رئيسض ا÷مهورية
ح- -ك- -ر ل- -ه ،ق- -ائ -ل «م -ن م -ن الشص -عب
ا÷زائري ’ يريد أان يكون فخامة
رئيسض ا÷مهورية حكرا له».
وأاضص- -اف ول -د ع -ب -اسض ب -أان -ه م -ن
واجب اأ’ف- -لن مسص- -ان -دة ب -رن -ام -ج
رئ- - -يسض ا÷م - -ه - -وري - -ة ومسص - -ان - -دة
ا◊ك -وم -ة ،م-وج-ه-ا رسص-ال-ة ل-ه-ا ب-أان
ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن-ي
سصيكون لها باŸرصصاد على مسصتوى
الŸÈان ‘ حال ما  ⁄تطبق هذا
الÈنامج.
وأاك- - -د اأ’م Úال- - -ع - -ام ع - -ل - -ى أان
الÈن- - -ام- - -ج ال - -رئ - -يسص - -ي ل - -رئ - -يسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقه هو
ال - -دف - -اع ع - -ن ح - -ق - -وق اŸواط - -ن،
وب-رن-ام-ج اأ’ف-لن م-ب-ن-ي ع-ل-ى ب-يان
 ،1954قائل بأان مبدأانا اأ’ول هو

ا◊فاظ على وحدة الÎاب الوطني،
ووح - - -دة الشص - - -عب ا÷زائ- - -ري ،إا¤
ج -انب ح -م -اي -ة ح -ق -وق اŸواط -نÚ
وب -اÿصص -وصض ال -ف -ق-راء وال-ك-ادحÚ
والضصعفاء ،والطلبة..
و–دث اأ’م Úالعام للحزب عن
ا‚ازات الدولة› ‘ ،ال الصصحة،
التعليم ،واإ’سصكان ..مشصÒا إا ¤أانه
م-ن-ذ  1999إا ¤غ- -اي -ة  31ديسصمÈ
 2016ق- -امت ال- -دول -ة ا÷زائ -ري -ة
ب-ت-وزيع  3م -لي Úو 40أال-ف وح-دة
سصكنية ،حيث اسصتفاد ما يقارب 15
مليون جزائري من السصكن بفضصل
السص-ي-اسص-ة ال-رشص-ي-دة ل-ف-خ-امة رئيسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما أاكد أان برنامج ا◊زب هو
Œسصيد شصعاره «اأ’من وا’زدهار ‘
ظ - -ل ال - -ع - -ز وال- -ك- -رام- -ة» ،وط- -الب
Ãسص -ان -دة ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر

ال -وط -ن -ي ال -ع -م-ود ال-ف-ق-ري ل-ل-دول-ة
ا÷زائرية ،مشصÒا إا ¤أان اأ’فلن
يضص- -م أاعضص- -اء وم- -ن -اضص -ل Úأاك -ف -اء،
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-وصص-ي-ات ف-خ-ام-ة رئ-يسض
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة،
وهي الرفع من مسصتوى اÎŸشصحÚ
للنتخابات التشصريعية.
وأاك - -د ب - -أان  ‘ 70اŸائ - -ة م - -ن
اÎŸشص -ح Úذوو مسص -ت-وى ج-ام-ع-ي،
من بينهم  183امرأاة مÎشصحة على
اŸسص - -ت - -وى ال - -وط- -ن- -ي ،إا ¤ج- -انب
›اه- -دي -ن وع -م -ال ب -ا’ت -ف -اق م -ع
ا’–اد ال -ع -ام ل -ل-ع-م-ال ا÷زائ-ريÚ
وم- - -ه - -ن - -دسص Úف - -لح Úوط - -ل - -ب - -ة
وم -ن -اضص -لت م -ن ا’–اد ال -نسص -وي
وذوي ا’حتياجات اÿاصصة ،قائل
إانه تلقى  4294ملف للÎشصح ،حيث
فتح اÛال ÷ميع اŸناضصل Úدون
اسصتثناء.

سشوق أاهراسس :صشحراوي.ح
ق -ال ول -د ع -ب -اسض ،إان اأ’ف -لن دخ-ل
غمار التشصريعيات القادمة بحوا‹ 52
ق-ائ-م-ة ،تضص-م ن-خ-ب-ة أاب-ن-اء ه-ذا ال-وط-ن،

..ويؤؤكد من عنابة :سسنقف باŸرصساد Ÿن Áسس ب»الفÓن»

عنابة :هدى بوعطيح
وق- -ال ج -م -ال ول -د ع -ب -اسض خ -لل
Œم- -ع شص -ع -ب -ي ل -ه أامسض Ãسص -رح ع -ز
ال -دي -ن ›وب -ي ب-ع-ن-اب-ة ،أان ب-رن-ا›ه
واضصح ،وهو مواصصلة Œسصيد برنامج
فخامة رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،م-ن-تقدا تصصريحات بعضض

غول من ورڤلة:

نرافع لدعم الفئات الهشسة و–سس Úالظروف اŸعيشسية
صش- -رح رئ- -يسس ح- -زب Œم -ع
أامل ا÷زائر ‘‘تاج‘‘ عمار غول،
أامسس ،ب- - -ورق- - -ل - -ة ،أان ح - -زب - -ه
يقÎح برنا›ا جديدا يتمثل
‘ ‘‘الدعم الجتماعي اŸباششر‘‘
ل- - -ف - -ائ - -دة ﬁدودي ال - -دخ - -ل
والفئات الهششة.
أاوضص- - -ح ع- - -م - -ار غ - -ول ،خ - -لل
تنشصيطه Œمعا شصعبيا بدار الثقافة
مفدي زكرياء بعاصصمة الو’ية‘ ،
إاطار ا◊ملة ا’نتخابية لتشصريعيات
 4م- -اي اŸق- -ب -ل ،أان تشص -ك -ي -ل -ت -ه
السص-ي-اسص-ي-ة ت-قÎح ب-رن-ا›ا جديدا
ي -ت -م -ث -ل ‘ «ال -دع -م اإ’ج -ت -م -اع-ي
اŸب- - -اشص- - -ر ل - -ف - -ائ - -دة اŸواط - -نÚ
ﬁدودي الدخل والفئات الهشصة ‘
اÛتمع».
يشص- -م- -ل ه- -ذا الÈن- -ام- -ج ،دع- -م
اŸواد ا’سص - -ت- -ه- -لك- -ي- -ة والسص- -ك- -ن
والتمدرسض والنقل وكل ما له علقة
بتحسص Úظروف معيشصة ﬁدودي
ال-دخ-ل وال-ط-ب-ق-ة ال-هشص-ة ‘ ،إاط-ار
ال -ت -ك -اف -ل ا’ج -ت -م -اع-ي وذلك م-ن
خ -لل م -ن -ح -ة شص -ه-ري-ة ت-ق-دم ل-ه-م
بصصفة مباشصرة لسصد حاجياتهم ،كما

قال.
وسصيعوضض هذا الÈنامج ،الذي
سص -يسص -اه -م ،م -ث -ل -م -ا ذك-ر غ-ول‘ ،
لسص -ر
«ضص- -م -ان ال -ع -يشض ال -ك -ر Ëل  -أ
واأ’ف - -راد م - -ن ال - -ف- -ئ- -ة اŸذك- -ورة
بالدعم الذي توفره الدولة ÷ميع
ط - -ب - -ق - -ات اÛت - -م- -ع Ãا ف- -ي- -ه- -ا
اŸيسصورة ا◊ال».
كما أاشصار ‘ خطابه ا’نتخابي
أان ‘‘تاج‘‘ يقÎح أايضصا خطة جديدة
ل -ل -ت -ق -ل -يصض م-ن ظ-اه-رة ال-ب-ط-ال-ة،
ترتكز على «تأاط Òطالبي الشصغل
وتوجيههم وإاعانتهم للحصصول على
ف - - -رصض الشص- - -غ- - -ل» ،مÈزا ‘ ذات
السص -ي -اق أاه -م -ي -ة ت -ط -وي -ر اإ’ن -ت -اج
ال- -ف- -لح- -ي ،م- -ن خ- -لل ت- -دع- -ي- -م

وم -راف -ق-ة ال-ف-لح Úوا’سص-ت-ج-اب-ة
’نشص- -غ -ا’ت -ه -م ،سص -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل -ق
Ãجا‹ التسصويق والتصصدير ،فضصل
ع-ن إام-ك-ان-ي-ة اسص-ت-فادتهم ،بحسصبه،
م - -ن «ق - -روضض تشص - -ارك - -ي - -ة ب - -دون
فوائد».
‘ سص- -ي- -اق آاخ -ر ،دع -ا غ -ول إا¤
اإ’سصراع ‘ Œسصيد برنامج «البديل
ال- -ط- -اق -وي‘‘ ،ال -ذي ي -رت -ك -ز ع -ل -ى
ال- -ط- -اق -ات اŸت -ج -ددة الصص -دي -ق -ة
ل-ل-ب-ي-ئ-ة ،خ-اصص-ة ال-ط-اقة الشصمسصية،
مÈزا أان ا÷زائ- -ر ت- -ت- -وف- -ر ع- -ل- -ى
اŸؤوه -لت ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة وال-ك-ف-اءات
ال -بشص -ري -ة داخ -ل ال -وط -ن وخ-ارج-ه
لتجسصيد هذا اŸشصروع «الطموح».
وأابرز كذلك ،أاهمية بناء اقتصصاد
وط -ن -ي م -ت -ن-وع خ-ارج اÙروق-ات
وضص -رورة ت -أاه -ي-ل م-ن-اط-ق ا÷ن-وب
والهضصاب العليا ’حتضصان البديل
ا’ق -تصص -ادي ا÷دي -د ال-ذي يشص-م-ل
عدة قطاعات اسصÎاتيجية.
‘ ختام تدخله ،أاكد أان حزبه
يراهن على فئة الشصباب ‘ Œسصيد
ب -رن -ا›ه ،م -ؤوك-دا ع-ل-ى مسص-ؤوول-ي-ة
اŸواطن ‘ Úا◊فاظ على وحدة

اأ’م -ة واÛت -م -ع وال -وق -وف صص-ف-ا
واحد ‘ مواجهة كل ما يهدد أامن
ا÷زائر واسصتقرارها.

ل- -ط- -رح انشص -غ -ا’ت م -واط -ن -ي ال -و’ي -ة،
والسص -ع -ي إا ¤ح -ل ﬂت -ل -ف اإ’شص-ك-ا’ت
التنموية التي تعا Êمنها .كما أاكد أاننا
سصاعون ‘ هذا اإ’طار إا ¤العمل ا÷اد
من أاجل أان ‰ثل و’ية سصوق أاهراسض
ب -ال-ق-در ال-ذي ت-ت-ي-ح-ه ل-ن-ا الصص-لح-ي-ات
كنواب برŸاني ،Úكما أان حزب جبهة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ه-و اأ’رضص-ي-ة الصصلبة
التي تشصكل نواة الدولة ا÷زائرية بتاريخ
مضصيء رسصم بدماء الشصهداء.
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شسبكات التؤاصسل...
الؤجه اآلخر للحملة

مقّيما من باتنة ا◊ملة النتخابية ،دربال:

كشش-ف رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسش-ت-ق-ب-ل-ة Ÿراق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات ع-ب-د ال-وه-اب درب-ال ،أامسس ،ع-ن ت-لقي الهيئة ›موعة إاششعارات من
لششهار اÿاصس بالصشور،
للصشاق العششوائي للقوائم النتخابية وا إ
التششكيÓت ا◊زبية والقوائم ا◊رة اŸتنافسشة ،تناولت مواضشيع ا إ
قائ Óإان أاحزابا وأاحرارا وضشعوا ملصشقات خارج اŸسشاحات اıصشصشة ،كجدران اŸرافق العمومية وأاعمدة الكهرباء والعمارات ...وهذا
غ Òمقبول ويسشتدعي مواجهته بأاقصشى الصشرامة القانونية.

العدد
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لعل ما Áيز ا◊ملة النتخابية اÿاصشة
ل-تشش-ري-عيات  ٤م -اي ال -ق -ادم ،ال -ت -ي ت-ؤوسشسس
ل -ل -فÎة ال -تشش -ري -ع -ي -ة ال -ث -ام -ن-ة‡ ،ارسش-ات
ج-دي-دة ت-خ-ت-ل-ف “ام-ا ع-ن ت-لك اŸأال-وف-ة ‘
السش-ت-ح-ق-اق-ات اŸاضش-ي-ة ،إاذ ب-رز ج-ل-ي-ا ت-أاثÒ
لزرق ،إا ¤درج- - -ة غ- - -لب ÷وء
ال - - -فضش- - -اء ا أ
اŸرشش -ح Úإا ¤وسش -ائ -ل ال -تسش-ج-ي-ل السش-م-ع-ي-ة
البصشرية؛ مÓحظة سشجلتها وأاكدتها الهيئة
العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات.
ي -ك -ون ه -اجسس ال -ع-زوف ع-ن أاداء ال-ف-ع-ل
الن-ت-خ-اب-ي ،وراء ت-رك-ي-ز اŸرشش-ح Úب-درجة
كبÒة على الششبكات الجتماعية Ÿا لها من
ت - -أاث ،Òلسش - -ي - -م- -ا وأان مÓ- -ي Úا÷زائ- -ريÚ
يسش- -ت- -ع- -م- -ل- -ون- -ه- -ا ي -وم -ي -ا ،ل -ت -ح -ل الشش -ب -ك -ة
العنكبوتية ﬁل الوسشائل الثقيلة‡ ،ثلة ‘
لذاعة.
التلفزيون وا إ
م - -ا ي - -ؤوك - -د ه - -ذا ال - -ط- -رح ،ع- -دم إاق- -ب- -ال
اŸرشش -ح Úع -ل -ى إاع -داد تسش -ج-يÓ-ت سش-م-ع-ي-ة
بصشرية بقوة ،كما ‘ السشابق ،إاذ  ⁄تتجاوز
لو¤
ليام العششرة ا أ
النسشبة  ‘ ٪17غضشون ا أ
من عمر ا◊ملة النتخابية.
ورغ-م ت-رك-ي-زه-م ع-ل-ى شش-ب-ك-ات التواصشل
الج-ت-م-اع-ي ع-م-وم-ا ،وال-ف-ايسش-بوك بدرجة
ليام اŸقبلة قد تسشجل –ول
كبÒة ،إال أان ا أ
لذاع- - -ة
اŸرشش- - -ح Úإا ¤ال- - -ت- - -ل- - -ف- - -زي- - -ون وا إ
ال -ع -م-وم-ي ،Úال-وح-ي-دي-ن اıول Úف-ق-ط بث
لخÒة سش-ت-ك-ون
لي-ام ا أ
لن ا أ
تسش -ج -يÓ-ت-ه-م ،أ
حاسشمة .كما أان ا◊ملة النتخابية سشتعرف
لو ¤ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز
لي -ام ا أ
ذروت -ه -ا ،ع -كسس ا أ
دائما بالفتور.
إا ¤جانب الÎكيز على ششبكات التواصشل
الج -ت -م-اع-ي ،ف-إان-ه وم-وازاة م-ع ال-ت-ج-م-ع-ات
لحزاب وكذا
الشش-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي نشش-ط-ه-ا قادة ا أ
لح - -رار ،ت - -ف- -رغ اÎŸشش- -ح- -ون وم- -تصش- -درو
ا أ
ال -ق-وائ-م ،إا ¤ال-ع-م-ل ا÷واري ،م-قÎب Úم-ن
اŸواط- -ن ،Úم- -ا م- -ك- -ن- -ه -م م -ن السش -ت -م -اع إا¤
انششغالتهم من جهة ،كما اسشتغلوا اŸناسشبة
لقناعهم Ãنحهم أاصشواتهم ،ما Áكنهم من
إ
“ثيلهم باÛلسس الششعبي الوطني.

فريال بوششوية

حنون من ا÷لفة:

نضسالنا منصسب على تعزيز منظؤمة ضسريبية عادلة
لمينة العامة
أاكدت ا أ
◊زب ال- -ع- -م- -ال ل- -وي -زة
ح -ن-ون ،أامسس ،ب-ا÷ل-ف-ة،
أان م- - -رشش- - -ح- - -ي ق- - -وائ- - -م
تشش -ك -ي -ل -ت -ه -ا السش-ي-اسش-ي-ة
ÿوضس تشش - -ري- -ع- -ي- -ات ٤
م-اي اŸق-ب-ل ،سش-ي-ن-اضش-لون
من أاجل تعزيز منظومة
ضشريبية «عادلة».
ق- - - -الت ح- - - -ن- - - -ون ل - - -دى
ت-نشص-ي-ط-ه-ا Œم-ع-ا شصعبيا ‘
إاطار ا◊ملة ا’نتخابية ،إان
مرشصحي حزبها سصيقومون،
إا« ¤جانب تعزيز منظومة ضصريبية عادلة،
تقد Ëمشصروع قانون يرسصخ ضصريبة على
لغنياء».
الÌوة بالنسصبة ل أ
وأاكدت اأ’مينة العامة ◊زب العمال ،أان
ما سصيلتزم به مرشصحو تشصكيلتها السصياسصية
ﬁارب- -ة «افÎاسض اŸال ال- -ع- -ام و›اب -ه -ة
الفسصاد» ،من خلل تقد Ëمشصروع بعنوان
«من أاين لك هذا؟» ،إا ¤جانب ﬁاسصبة
«اأ’غنياء ا÷دد وكل مسصؤوول مارسض تبديد
اŸال العام واسصتحوذ على جزء من اŸلكية
ا÷ماعية».
م - -ن أاج - -ل ج - -ذب أاصص- -وات اŸواط- -نÚ
ل -ق -وائ -م ح -زب ال -ع -م -ال ،أاك -دت ح -ن-ون أان

تشصكيلتها السصياسصية بحاجة
إا« ¤ت -ف -ويضض شص -ع -ب -ي» م-ن
أاج - - -ل «“ث - - -ي - - -ل ق- - -وي ‘
الŸÈان Áك -ن م -ن ح-م-اي-ة
اŸك- -اسصب ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
للشصعب ا÷زائري اÙققة
منذ ا’سصتقلل».
وراف-عت اأ’م-ي-ن-ة ال-ع-امة
◊زب العمال من أاجل حث
اŸواط - - -ن Úع- - -ل- - -ى اإ’د’ء
ب- -أاصص- -وات- -ه -م ي -وم  4ماي
اŸق-ب-ل واخ-ت-ي-ار م-رشص-ح-يه
ال -ذي -ن ي -تسص-م-ون ب-ال-ن-زاه-ة
وال- -ك -ف -اءة وه -م م -ن -اضص -ل -ون وم -ن -اضص -لت
يبحثون ،على حد تعبÒها ،عن «ا◊لول
ا÷م-اع-ي-ة حصص-ري-ا» وه-م ع-ل-ى «اسص-ت-ع-داد
ليواصصلوا نفسض الكفاح داخل قبة الŸÈان».
وأاك -دت ح -ن -ون ،أان ال -ع -ه -دة ال -ن -ي -اب -ي -ة
ب -ال -نسص -ب-ة ◊زب ال-ع-م-ال ،ت-ع-ت« Èت-ف-ويضص-ا
شصعبيا مقدسصا»« .سصيقوم مرشصحونا بالكفاح
من أاجل إاعادة ا’عتبار للحصصانة الŸÈانية
ال-ف-ع-ل-ي-ة ال-ت-ي –ولت إا ¤وسص-ي-ل-ة ل-تشص-ك-يل
الÌوات وخلق القوان Úمن قبل أاحزاب،
ف - -ي - -م - -ا –ولت ا◊صص - -ان - -ة إا ¤وسص - -ي - -ل- -ة
ال ّ
لعقاب» ،كما قالت.

..ومن اŸدية:

حملتنا اإلنتخابية مقاوماتية وكفاحية للخروج من اإلحباط السسياسسي
لمينة العامة
أاكدت لويزة حنون ا أ
◊زب العمال ،عششية أامسسŒ ‘ ،مع
شش-ع-ب-ي ب-دائ-رة الÈوق-ي-ة ب-اŸدي-ة ،بأان
م -رشش -ح -ي -ه -ا ه-م م-ن أاصش-ح-اب الل-ت-زام
السش -ي -اسش -ي وم -ن -خ -رط ‘ Úال -نضش -الت
الشش -ب -ان-ي-ة وال-ع-م-ال-ي-ة وي-ب-ح-ث-ون ع-ن
ا◊ل -ول ال Ó-زم -ة ال -ت-ي ت-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا
البÓد وكل الفئات الهششة.
وصص-فت ح-ن-ون ح-م-ل-ت-ه-ا ا’ن-تخابية بأانها
لح-ب-اط السص-ياسصي،
م-ق-اوم-ات-ي-ة وك-ف-اح-ي-ة ل -إ
ﬁت -م -ل-ة إام-ك-ان-ي-ة وج-ود ال-ن-ف-ور السص-ي-اسص-ي
بسص -بب ان-ه-ي-ار ال-ق-درة الشص-رائ-ي-ة وال-ت-ق-ه-ق-ر
ا’ج -ت -م -اع -ي وت -راج -ع ا◊ري -ات وا◊ق-وق،
م -ع -تÈة ب-أان اح-ت-م-ال ضص-ع-ف اŸشص-ارك-ة ق-د
تعمل على معاقبة اŸتورط ‘ Úذلك جراء
الوضصع ا’جتماعي اÎŸدي .
أاوضص-حت ح-ن-ون ،أان-ه م-ه-م-ا ك-انت ن-ت-ائ-ج

هذه التشصريعيات فإانها –Îم خيار الشصعب،
مبدية تأاييدها ‘ هذا الصصدد لتصصريحات
السصيد دربال لعدم وجود حوافز انتخابية،
م -ط -م -ئ -ن -ة مسص -ت -ق -ب -ل -ي-ه-ا ب-اح-ت-م-ال –رك
اŸعنويات واŸشصاعر مع اقÎاب موعد 4
ماي ﬁ ،ملة مسصؤوولية الفتور إا ¤التفسصخ
السص -ي -اسص-ي اŸوج-ود ‘ السص-اح-ة السص-ي-اسص-ي-ة
بفضصل شصراء الذ· من طرف من أاسصمتهم
باŸفÎسص.Ú
قالت حنون بأان حزبها سصوف لن يضصغط
ع -ل -ى ال -ن -اخ -ب ،Úم -ن -ت -ق -دة ‘ ال -وقت ذات-ه
ال -ت -عسص -ف ال -ذي صص -در ‘ ح -ق مÎشص-ح-ي-ه-ا
بسص -بب ح -رم-ان-ه-م م-ن أاخ-ذ ال-ع-ط-ل ل-ل-ت-ف-رغ
ل-ع-م-ل-ي-ة ت-نشص-ي-ط ا◊م-لة ا’نتخابية ،معتÈة
ذلك ب - -أان - -ه خ - -رق ل - -ل - -دسص - -ت- -ور وإاضص- -ع- -اف
ÎŸشص -ح -ي -ه -ا والسص -م -اح ل -ه-ؤو’ء اŸفÎسصÚ
للفوز بالŸÈان ،مبدية تفاؤوله النسصبي حيال

هذه التشصريعيات على أان الشصباب ا÷زائري
وال -ع -م -ال واع-ون ب-ال-ره-ان-ات وي-ف-رق-ون بÚ
اŸناضصل Úاأ’وفياء والوصصولي ÚواŸنافقÚ
وال - -راغ- -ب ‘ Úا◊صص- -ول ع- -ل- -ى ا◊صص- -ان- -ة
الŸÈانية جازمة بأانه سصوف لن تكون فيه
نية انتحار جماعي Ÿنح تفويضض جماعي
Ÿن اشصÎى ذ· الناخب. Ú
ج - -ددت ح - -ن - -ون ت - -ذك Òم - -رشص- -ح- -ي- -ه- -ا
ب -ا’ل -ت -زام -ات ال-ت-ي ق-ط-ع-وه-ا ن-ح-و ح-زب-ه-ا
واŒاه ال- -وط- -ن واŸواط -ن م -ن أاج -ل اقÎاح
ا◊ل-ول ال-ت-ي سص-ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وق-ي-ف ع-م-ل-ية
ال-ه-ب-وط ‘ ال-درك اأ’سص-ف-ل وال-ب-ط-ال-ة ال-ت-ي
ت- -ن -خ -ر جسص -م الشص -عب ،داع -ي -ة إاﬁ ¤ارب -ة
زيادات اأ’سصعار وكسصاد اإ’نتاج واسصÎجاع كل
م-ن ال-ق-رار السص-ي-اسص-ي وا’ق-تصص-ادي إ’خ-راج
ا÷زائري Úمن هذه اÙنة ا’قتصصادية.

اŸدية/م أام Úعباسس
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ألخميسس  20أفريل  2017م
ألموأفق لـ  23رجب  143٨هـ

بلعيد من سصيدي بلعباسس:

البناء ا◊قيقي للجزائر يسصتدعي
ا◊وار ا÷امع لكل األطياف
قال عبد ألعزيز بلعيد رئيسس حزب
ج- -ب- -ه -ة أŸسص -ت -ق -ب -ل ،أمسس ،م -ن سص -ي -دي
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،إأن ب- -ن- -اء أ÷زأئ- -ر مشص- -روع
م -ت -ك -ام -ل ي -ت -ط -لب تضص -اف-ر ك-ل أ÷ه-ود
’ح - -زأب وأ◊ك - -وم- -ة
وت - -ك - -ام - -ل ك - -ل أ أ
’ن شص - -روط أل - -ب- -ن- -اء
وأÛت - -م - -ع أŸد Êأ
أ◊قيقي تسصتدعي أ◊وأر أ÷امع لكل
’طياف.
أ أ

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
أضشاف بلعيد ‘ لقائه مع مناضشليه Ãكتبة
أŸطالعة ألعمومية ﬁمد قباطي أن جبهة
أŸسشتقبل حزب ل يعارضس من أجل أŸعارضشة
فقط باعتباره طرفا وليسس خصشما ،حيث ذكر
أن أ◊زب ألفتي أسشسس على يد مناضشل‡ Úن
يأاسشوأ من ألنضشال ‘ أألحزأب ألتقليدية ،وهو
أآلن يسش -ع -ى ل -ت -غ -ي Òأل -ذه -ن -ي -ات ق -ب-ل ت-غ-يÒ
أألوضشاع ألن أŸششكل ‘ أ÷زأئر حاليا مششكل
أخÓق وليسس مششكل إأقتصشاد.

وأكد أن أ◊زب يعمل Ãبدأ ألنضشال
أل - -ن - -ظ - -ي- -ف أŸب- -ن- -ي ع- -ل- -ى أألخÓ- -ق
ألسش -ي -اسش -ي -ة ،وه -ي ألصش -ف-ة أل-غ-ائ-ب-ة ‘
ألعمل ألسشياسشي أليوم حيث أألوضشاع متعفنة
بعد أن دخلت رؤووسس أألموأل أŸششبوهة ‘
أل-ع-م-ل ألسش-ي-اسش-ي وت-ع-ف-نت أألرضش-ية وتششكلت
ل-وب-ي-ات “ل-ي سش-ي-اسش-ات-ه-ا  -يضش-ي-ف ب-ل-ع-يد -
ألذي ينادى ‘ برنا›ه باإلبتعاد عن أŸال
أل -ف -اسش -د وإأسش -ت -غ Ó-ل أألم -وأل أل -ن -ظ -ي -ف-ة ‘
أإلسش-ت-ث-م-ارأت أإلق-تصش-ادي-ة ك-م-ا ي-ن-ادي أيضش-ا
باإلبتعاد عن كل ما له عÓقة بالعنف خاصشة
ألعنف ألذي Œلى دأخل ألعمل ألسشياسشي أين
أضش -ح -ي -ن -ا نÓ-ح-ظ أل-ي-وم ألÎأشش-ق-ات وألسشب
وألششتم ب Úألسشياسشي Úوهي ألتصشرفات ألتي
ترفضشها أŸمارسشات ألسشياسشية ألصشحيحة.
و‘ حديثه عن برنامج حزبه ركز بلعيد
على ألتغي Òألذي وصشفه باŸسشار ألصشعب قبل
Óجيال
أن يرأفع من أجل وضشع أألرضشية ل أ
Ÿوأصشلة ألكفاح وألنضشال كما –دث عن دور
ألطبقة أŸثقفة ‘ أ◊ياة ألسشياسشية و‘ صشنع
ألتغي Òوعدم فسشح أÛال أمام أإلنتهازي.Ú
وأضشاف أن برنامج جبهة أŸسشتقبل Áسس
ق - -ط - -اع - -ات أسشÎأت - -ي - -ج - -ي- -ة ف- -ف- -ي أÛال
ألجتماعي يركز على ألتعليم وألتكوين أين

يعتمد أ◊زب على أإلنسشان وأإلسشتثمار ‘
ألعنصشر ألبششري و‘ هذأ ألصشدد ذكر بلعيد أن
ألدولة “كنت من بناء ألهياكل وألبنايات لكنها
فشش- -لت ‘ ت- -ك -وي -ن أإلنسش -ان ،أم -ا ‘ أÛال
أإلق -تصش -ادي فÒك -ز ألÈن-ام-ج ع-ل-ى ألسش-ي-اح-ة
وأل- -فÓ- -ح- -ة ه- -ذه أألخÒة أل -ت -ي ت -ع -د عصشب
أإلقتصشاد فضش Óعن ألصشناعة باإلعتماد على
ت- -ط -وي -ر أŸؤوسشسش -ات أŸت -وسش -ط -ة وألصش -غÒة
وتششجيعها باعتبار أن أŸششكل أ◊ا‹ ليسس ‘
ألكفاءأت بقدر ما هو ‘ أÙيط ألعام ألذي
تششوبه ألبÒوقرأطية ألتي –د من أŸبادرأت.

التصصويت اŸكثف يوم  4ماي من أاجل مسصتقبل ا÷زائر

أŸتحدث «بعوأقب أŸقاطعة ألتي توؤدي إأ¤

ألتزوير» على حد تعبÒه ،دأعيا أ◊ضشور إأ¤
«أختيار ألرجال أألكفاء ألذين يرغبون حقا ‘
خدمة ألوطن ويضشعون أŸصشلحة ألعامة فوق
كل أعتبار ومن هؤولء مÎششحي حزبه».
كما وجه ذأت أŸسشؤوول أ◊زبي أنتقادأت
للمجالسس ألŸÈانية ألسشابقة «ألتي  ⁄تسشتغل
 حسشبه -ألفرصشة وأ◊صشانة ألتي منحها لهمأŸششرع أ÷زأئري من أجل سشن قوأن Úلفائدة
ألششعب وألوطن».
وتأاسشف رئيسس حزب ألفجر أ÷ديد لتطور
أ◊ملة ألنتخابية أ◊الية ألتي Œري ‘ -
ن -ظ -ره « ‘ -غ -ي -اب أل -ن -ق -اشس أŸث -م -ر ح-ول
ألÈأمج وأإلششهار ألعششوأئي ألذي أسشاء إأ¤
أŸنظر ألعام للمدن أ÷زأئرية».

مشصهد يتكرر مع كل أسصتحقاق ببومردأسس

“زيق اŸلصصقات وفوضصى النشصر ...ظاهرة –uرك اŸداومة

ح- - -ركت ظ- - -اه - -رة “زي - -ق أŸلصص - -ق - -ات
’عÓ-ن ‘
وأل Ó-ف -ت -ات وف -وضص -ى أل-نشص-ر وأ إ
غ ÒأŸوأق- - -ع أل - -ت - -ي ح - -ددت - -ه - -ا أŸدأوم - -ة
ألو’ئية للهيئة ألعليا Ÿرأقبة أ’نتخابات
ب - -و’ي - -ة ب - -وم - -ردأسس ،ب- -عضس أÎŸشص- -حÚ
وأل-ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة أل-ذي-ن ن-ددوأ بهذأ
ألسص -ل -وك غ Òأ◊ضص -اري ،وه-و أ’نشص-غ-ال
أل -ذي دف -ع أيضص -ا أل-ه-ي-ئ-ة ل-ل-ت-ح-رك وأخ-ذ
’ج-رأءأت أل-ق-ان-ون-ي-ة أŸن-اسصبة بناء على
أ إ
’خطارأت أŸقدمة من قبل أŸعني.Ú
أ إ

بومرداسس :ز .كمال
بدخول أ◊ملة ألنتخابية منعرج أ◊سشم
مع أنقضشاء أسشبوع ثان من ألنششاطات وألعمل
أŸي - -دأ ÊأŸك - -ث - -ف م- -ن ق- -ب- -ل أÎŸشش- -حÚ
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات أل -تشش -ري -ع-ي-ة أل-ق-ادم-ة ،ت-ع-الت
أصش -وأت ع -دي -د أÎŸشش-ح Úم-ن-ددة ب-ظ-اه-رة
“زيق أŸلصشقات وألصشور أÿاصشة بالقوأئم
ألن -ت -خ -اب -ي-ة أل-ت-ي ه-ي ‘ أ◊ق-ي-ق-ة ل ت-ع-تÈ
ع -م -ل -ي -ة ج-دي-دة ،إأ‰ا ت-ت-ك-رر ك-ل أسش-ت-ح-ق-اق
أنتخابي ،خاصشة تلك أŸتوأجدة ‘ أŸناطق
وأألح - -ي - -اء أŸع - -زول - -ة أل- -ب- -ع- -ي- -دة ع- -ن أعÚ
أŸرأقب.Ú
ل- -ك- -ن م- -ا أث -ار ح -ف -ي -ظ -ة أل -ب -عضس وح -ت -ى
أŸوأطن Úأنفسشهم أŸتابع Úألجوأء أ◊ملة،
ح -ال -ة أل -ف -وضش -ى أل -ت -ي ت -ط-ب-ع إألصش-اق ألصش-ور
وبرأمج أألحزأب وألقوأئم أ◊رة وكذأ موأعيد
إأجرأء ألتجمعات ألششعبية وأللقاءأت أ÷وأرية
أل -ت -ي  ⁄تسش -ل -م م -ن -ه -ا ل أŸب -ا Êأل -ع -م-وم-ي-ة
وأÿاصشة ،موأقف أŸسشافرين ،أ÷درأن ألتي
شش -اب -ه -ا تشش-وي-ه وأضش-ح لصش-ورة أ◊م-ل-ة ك-ف-ع-ل
حضشاري أنتخابي.
‘ ﬁاولة لÓسشتفسشار عن أسشباب ألظاهرة
وأألط - -رأف أل - -ت - -ي ت - -ق - -ف ورأءه - -ا ،ح- -اولت
«ألشش - -عب» أسش - -ت - -قصش- -اء أألم- -ر ل- -دى ع- -دي- -د
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سصاحلي من سصوق أهرأسس :

«أادعو الشصباب للتصصويت صصونا Ÿؤوسصسصات الدولة »
نشص -ط ب-ل-ق-اسص-م سص-اح-ل-ي رئ-يسس ح-زب
أل- - -ت- - -ح- - -ال- - -ف أ÷م- - -ه - -وري ،ب - -ق - -اع - -ة
ألسص -ي -ن -ي -م -ات -اك ب-و’ي-ة سص-وق أه-رأسس،
ل -ق -اء شص -ع -ب -ي -ا حضص -ره م -ن-اضص-ل-و أ◊زب
وم -وأط -ن -و أل -و’ي -ة ،ح -يث أك -د ‘ ه -ذأ
أل - -ل - -ق - -اء ع- -ل- -ى ضص- -رورة أل- -ت- -وج- -ه إأ¤
صصناديق أ’قÎأع يوم  04ماي للجزأئر
وليسس للحزب فقط ،مؤوكدأ أن أ◊زب
أنطلق ‘ أ◊ملة أ’نتخابية مبكرأ مع
أ÷ال -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ ك-ل م-ن ب-اريسس
وف- -رنسص -ا ،م -ن أج -ل إأيصص -ال رسص -ال -ة إأ¤
جاليتنا باÿارج أننا نسصعى إأ ¤إأشصرأك
ألكفاءأت ‘ هذه أ’نتخابات أŸصصÒية.

سسوق اهراسس  :صسحراوي .ح

بن بعيبشس من تلمسصان:

دع -ا رئ -يسس ح -زب أل -ف -ج -ر أ÷دي-د
أل- -ط -اه -ر ب -ن ب -ع -ي -بشس ،أمسسÃ ،غ -ن -ي -ة
(ت- -ل- -مسص- -ان) ،إأ ¤أل- -تصص- -ويت أŸك -ث -ف ‘
أن-ت-خ-ابات  4م -اي ،م -ن أج-ل «مسص-ت-ق-ب-ل
أ÷زأئ - - -ر» و»ق- - -ط- - -ع أل- - -ط- - -ري- - -ق أم- - -ام
أŸزورين».
أوضشح ألسشيد بن بعيبشس خÓل Œمع ششعبي
نشش -ط -ه ب -ق -اع -ة ألسش-ي-ن-م-ا «دن-ي-ازأد» ‘ إأط-ار
أ◊م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-تشش-ري-ع-ي-ات أŸقبلة أن
«هذأ ألقÎأع فرصشة لنا جميعا من أجل بناء
م -ؤوسشسش -ات وط -ن -ي -ة ق -وي -ة وم -وأج -ه-ة أألزم-ة
ألعاŸية ألتي مسشت ألبÓد عن طريق ترأجع
أŸدأخيل ألوطنية».
وب- -ع- -د أل◊اح ع- -ل- -ى أل- -تصش -ويت وج -ع -ل -ه
«ضشرورة وطنية ‘ هذه أŸرحلة» ذكر نفسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أك -د أن مسش -ت -ق -ب -ل ألشش -ب -اب أ÷زأئ-ري ‘
ب Ó-ده ول -يسس ورأء أل -ب -ح-ار ‘ ،ت-ن-م-ي-ة أل-بÓ-د
وألعمل على أŸششاركة ‘ ألنهضشة ألوطنية.
كما قال إأن ألنتخابات لها أربعة أهدأف
إأسشÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة وط- -ن- -ي- -ة ،أل -ه -دف أألول ه -و
أÙافظة على دÁومة موؤسشسشات أ÷مهورية
وأسش- -ت- -م- -رأري- -ت- -ه- -ا بصش -ورة م -ن -ت -خ -ب -ة ،ه -ذه
أŸؤوسشسشات ألتي كانت ‘ ألتسشعينيات مهددة،
بفضشل هذه أŸؤوسشسشات أسشتطعنا أن نتجاوز
ه -ذه أÙن -ة أل -وط -ن -ي -ة آأن-ذأك ،ك-ان ألشش-عب
آأن -ذأك مسش -ل -وب أإلرأدة ،ل -ت -ع -ود أل -ك-ل-م-ة إأ¤
ألششعب ‘  ،1995وكانت ألتكلفة باهظة بـ 200
أل-ف شش-ه-ي-د و 30م-ل-ي-ار دولر خسش-ائ-ر ،ن-حن
ن- -ؤوسشسس إأ ¤ع -دم أل -ع -ودة إأ ¤ت -لك أŸرح -ل -ة
أŸؤوŸة ،وأل -دول أل-ع-رب-ي-ة أحسش-ن دل-ي-ل أل-ي-وم
فيما يعرف بالربيع ألعربي.
ك -م -ا ق -ال م -ن ه -ذأ أŸن Èأدع -و ألشش -ب -اب
أ÷زأئ- -ري إأ ¤ألل- -ت- -ف- -اف ح -ول أŸصش -ل -ح -ة
ألوطنية ألكÈى وأÿروج أ ¤ألتصشويت بقوة،
ك- -م- -ا ل ن -ن -ج -ر ورأء أألصش -وأت أل -ت -ي ت -ن -ادي
ب -ال -ت -ي -ئ -يسس ،ون -دع -م أŸسش -ار أل -دÁق -رأط-ي

ألوطني ألذي يعد هذأ ألŸÈان لبنة تضشاف
إأ ¤هذأ أŸسشار ألوطني.
أه- -م م- -كسشب أن- -ن -ا ن -ع -يشس ‘ ظ -ل ن -ظ -ام
ج -م -ه -وري ي -ح -ف-ظ أŸسش-اوأة ب Úم-وأط-ن-ي-ه،
ألتنمية  ⁄تقتصشر على شش Èمن هذأ ألوطن
ألكب ،Òوبالتا‹ يوم  04من ماي نحن نكرسس
أŸسش-اوأة ،ك-م-ا أن ألضش-م-ان-ات أل-ت-ي ق-ط-ع-ت-ها
ألسشلطة على نفسشها ‘ سش ÒدÁقرأطي لهذأ
ألسش -ت -ح-ق-اق أل-وط-ن-ي ،ون-ح-ن ن-ث-ق ‘ رئ-يسس
أ÷م -ه-وري-ة أل-ق-اضش-ي أألول ل-ل-بÓ-د ‘ ت-أاطÒ
هذأ ألعرسس ألوطني.
‘ ذأت ألسشياق أكد أن برŸان  2017نحن
‘ حاجة ماسشة إأ ¤تأاط Òأ◊رأك ألششباÊ
باŸرأفقة وأŸتابعة ،بعيدأ عن أألعمال ألتي
ت- -خ- -ل ب- -ال -ن -ظ -ام أل -ع -ام،وب -ال -ت -ا‹ لب -د م -ن
م- -ؤوسشسش- -ات م -ن -ت -خ -ب -ة –ت -وي ه -ذأ أ◊رأك
ألششعبي من خÓل طرح بدأئل وبرأمج لحتوأء
أنششغالت ﬂتلف ألششرأئح ألششبابية ،مؤوكدأ
أن أ÷زأئ- -ر ب- -ه -ا ث Ó-ث -ة أج -ي -ال ح -ال -ي -ا م -ن
›اهدين وأ÷يل ألذي حافظ على ألوطن
زم -ن أÙن -ة أل-وط-ن-ي-ة ‘ أل-تسش-ع-ي-ن-ي-ات ،أم-ا
أ÷يل ألثالث هو ألذي نحن جزء منه ،وهو
من سشيحافظ على ألسشتقرأر وينمي ألوطن
وي -ع -م -ل ع -ل -ى ت -دع -ي -م ألسش -ت-قÓ-ل أل-وط-ن-ي
ألسشياسشي وألقتصشادي.

بن يونسس من ميلة:

صصندوق القÎاع هو ا◊ل و الحتكام للشصارع يؤودي للدمار
أع - -ت Èرئ- -يسس أ◊رك- -ة ألشص- -ع- -ب- -ي- -ة
أ÷زأئرية عمارة بن يونسس ،بعد ظهر
’ربعاء ،بالقرأرم قوقة بو’ية
أمسس أ أ
ميلة ،أن صصندوق أ’قÎأع هو «أ◊ل
ألصص -ح -ي -ح أل -ك -ف -ي -ل» ب -إاع -ط -اء أل-ك-ل-م-ة
ل - -لشص - -عب « ،مشصÒأ إأ ¤أن «أ’ح - -ت- -ك- -ام
ل- -لشص- -ارع سص- -ي- -ؤودي ل- -ل- -دم- -ار وتضص- -ي- -ي -ع
’م - - -ن أل- - -ل- - -ذي- - -ن ”
أ’سص - - -ت - - -ق - - -رأر وأ أ
أسصتعادتهما بعد دفع ثمن باهظ».
ذك -ر رئ -يسس أ◊رك -ة ألشش -ع -ب -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
خÓل تنششيطه لتجمع بدأر ألششباب « 5جويلية
 »1962لذأت أŸدينة برسشم أ◊ملة ألنتخابية
أ÷ارية Ãا عاششته ألبÓد من ويÓت نتيجة
«أسشتعمال ألششارع « ،مؤوكدأ بأان «ألششعب هو
أل- -ط- -رف أل -وح -ي -د أıول ب -ات -خ -اذ أل -ق -رأر
ألسشيادي».
ودع -ا ب -ن ي -ونسس إأ »¤مشش -ارك -ة ق -وي -ة» ‘
تششريعيات  4ماي ألقادم من أجل «إأعطاء
مصشدأقية كبÒة لهذأ ألتصشويت» و «أنتخاب
أغ -ل -ب-ي-ة ب-رŸان-ي-ة Áك-ن-ه-ا تشش-ك-ي-ل أ◊ك-وم-ة
ÓصشÓحات ألدسشتورية أألخÒة
أŸقبلة وفقا ل إ
« ألتي أقرها رئيسس أ÷مهورية.
وتلتزم أ◊ركة ألششعبية أ÷زأئرية  -مثلما
ذك- -ر ب -ه رئ -يسش -ه -ا -ب -خ -ط « أل -دÁق -رأط -ي -ة

ألهادئة» ألتي “كنها من طرح أفكارها «بكل
أتزأن ومن دون أللجوء للششتم وألسشب».
وأعت Èبن يونسس من جهة أخرى أن أ◊ل
‘ أ÷زأئر هو أقتصشادي أيضشا من خÓل
«عودة ألششعب للعمل وأإلنتاج» وكذأ «ألتششمÒ
عن ألسشوأعد من أجل تقد Ëأألفضشل لهذه
أل- -بÓ- -د أل- -ت- -ي أع- -ط- -ت -ن -ا ك -ل شش -يء « ،مÈزأ
ب -اŸن -اسش -ب -ة «رفضس أل -ع-ودة لح-ت-ك-ار أل-دول-ة
ل -ل -ت -ج -ارة أÿارج -ي -ة» و « Œسش -ي -د أل -ع -دأل -ة
ألج- -ت- -م- -اع -ي -ة « و « أل -ع -م -ل ع -ل -ى ﬁارب -ة
ألرششوة».

’ول للشصرطة بن ناصصر عبد ألله :
ألعميد أ أ

أÎŸشش- -ح Úأن- -فسش- -ه -م أل -ذي -ن أج -م -ع -وأ «أن
أŸشش-ك-ل-ة ي-ق-ف ورأءه-ا مÎشش-ح-ون أن-فسش-ه-م؛
Ãعنى هناك صشرأع خفي ب Úألقوأئم كإاجرأء
ت -اك -ت -ي-ك-ي ‘ ﬁاول-ة ل-رب-ح م-ع-رك-ة أإلشش-ه-ار
ب-ال-فضش-اءأت أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-أاث Òأل-ن-فسشي على
سشلوك ألناخب ،لكنها تعدت حدود أŸعقول
وأإلطار ألقانو .ÊباŸقابل ،أكد بعضس آأخر
«أن أŸسشأالة تتعلق بتصشفية حسشابات أنتخابية
ب Úأل -ق -وأئ -م وأألسش -م -اء أÎŸشش -ح -ة ك -إاف -رأز
ıاضس م- -ا ق- -ب -ل أ◊م -ل -ة ‘ ب -دأي -ة إأع -دأد
ألقوأئم ألنتخابية وما صشاحبها من صشرأعات
وإأقصشاءأت وتسشابق على تصشدر ألقائمة ،بغضس
ألنظر عن ألقناعات ألسشياسشية وألتوجهات،
Œسشيدأ Ÿفهوم ألتجوأل ألسشياسشي على أرضس
أŸعركة.
‘ هذأ أإلطار بالذأت ،كششف مرششح قائمة
ح- -زب أل- -ع- -م- -ال ﬁم- -د دوم- -ر ،م -ت -ح -دث -ا لـ
«ألشش- -عب» ،أن ق- -ائ- -م- -ة أ◊زب ب- -ب- -وم- -ردأسس
تتعرضس إأ ¤ضشغوطات كبÒة من قبل بعضس

أألطرأف أŸتنافسشة  ⁄ -يذكرها باإلسشم -
‘ ﬁاولة للتضشييق على أÎŸششح ،Úخاصشة
‘ ألدوأئر ألنتخابية ألتي Áلك فيه حزب
ألعمال وعاء أنتخابيا معتÈأ وهذأ باللجوء إأ¤
“زيق ملصشقاتنا أو تعّمد أإللصشاق فوقها وهي
ألعملية ألتي دفعتنا إأ ¤رفع ششكوى ‘ ششكل
إأخطار Ÿدأومة مرأقبة ألنتخابات للتدخل.
ه -ذه أل -ت -ج -اوزأت أل -ت -ي ع -رف-ت-ه-ا أ◊م-ل-ة
ألنتخابية بولية بومردأسس ،دفعت أŸدأومة
ألنتخابية إأ ¤ألتحرك بعد أن أسشتقبلت أربعة
إأخطارأت وقامت بعششر معاينات ميدأنية عÈ
 6ب -ل -دي-ات ه-ي :ح-م-ادي ،خ-م-يسس أÿشش-ن-ة،
بودوأو ،برج منايل ،دلسس وحي ألكرمة Ãدينة
ب- -وم- -ردأسس ل- -ت- -ح- -دي- -د ط -ب -ي -ع -ة أÿروق -ات
ألقانونية ،بحسشب ما صشرح به منسشق أŸدأومة
ح - -م - -ادي م- -دأ ،Êأل- -ذي وع- -د أŸت- -ن- -افسشÚ
وأصش - -ح - -اب أإلخ- -ط- -ارأت ،ب- -ع- -د أŸدأولت،
ب- -ال- -ت -دخ -ل وأت -خ -اذ أإلج -رأءأت أÙددة ‘
قانون ألنتخابات ضشد أıالف.Ú

العثور على جثة مرشصح األفÓن «جودر السصعيد»
ببجاية ‘ رأاسس كاربون

ت -وصص-لت مصص-ال-ح أم-ن و’ي-ة ب-ج-اي-ة،
أمسس ،إأ ¤أل- -ع -ث -ور ع -ل -ى ج -ث -ة م -رشص -ح
’فÓن «جودر ألسصعيد» مقتو’ ،وذلك
أ أ
Ãن -ط-ق-ة «رأسس ك-ارب-ون» ،وّ” ت-وق-ي-ف
أŸتورط Úأÿمسصة.
أكد ألعميد أألول للششرطة بن ناصشر عبد
أل -ل -ه ‘ ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة ،أل -ع -ث-ور ع-ل-ى جّ-ث-ة
أÎŸششح عن حزب جبهة ألتحرير ألوطني
أŸنحدر من ولية بجاية ،بعد أختفائه منذ
” إأثر هذه ألقضشية
 30مارسس ألفارط ،وقد ّ
توقيف خمسشة أششخاصس يكونون ورأء عملية
ألغتيال.
وت -ع -ود ح -ي -ث -ي-ات أل-قضش-ي-ة إأ 31 ¤مارسس
Ÿا قدم أحد أبناء ألضشحية ششكوى
أŸاضشيّ ،
مفادها أختفاء وألده ‘ ظروف غامضشة ،وهو
ما جعل مصشالح أألمن تباششر عملية ألبحث

وأل- -ت- -ح -ري ،وب -رزت أÿي -وط أألوŸ ¤ف -ت -اح
أل -قضش -ي-ة ‘  16أف -ري-ل أŸاضش-ي ،ب-ع-دم-ا ”
أل- -ع -ث -ور ع -ل -ى سش -ي -ارة ألضش -ح -ي -ة ،بضش -وأح -ي
بوسشماعيل بولية تيبازة.
وأضش- -اف أن -ه ” ت -وسش -ي -ع ن -ق -اط أل -ب -حث،
وم -ك -نت أل -ت-ح-ري-ات م-ن –دي-د أŸشش-ت-ب-ه ‘
تورطهم ،و” توقيف خمسشة أششخاصس ،تÎأوح
أع -م -اره-م ب 29 Úو  30سش-ن-ة ،ك-م-ا ت-وقيف
أل -ف -اع -ل أل-رئ-يسش-ي ل-ل-ج-رÁة ،وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر
Ãوظف بالعاصشمة ينحدر من ولية بجاية،
وهو ألذي أعÎف Ãكان أ÷ثة على مسشتوى
غابة رأسس كاربون ،مششÒأ إأ ¤أن ألتحقيق ‘
ألقضشية متوأصشل Ÿعرفة دوأفع هذه أ÷رÁة
ألششنعاء.

بجاية :بن النوي توهامي

»æWh

ألخميسض  20أفريل  201٧م
ألموأفق لـ  23رجب  1٤3٨هـ

«ألشضعب» تزور ألصضالون ألوطني للتوظيف

خريجو ا÷امعات يتوافدون على اŸؤوسصسصات بحثا عن شصغل

عرف ألصضالون ألوطني للتشضغيل ‘ طبعته  11أإقبال كبÒأ من قبل أŸوأطن Úفاق جميع ألتوقعات ،ل
سضيما أŸتخرج Úمن أ÷امعة وألشضباب ألباحث Úعن عمل ،حيث أسضتنجدوأ بعروضس ألصضالون بعد أأن
ضضاقت بهم جميع ألفرصس لإيجاد مناصضب شضغل ‘ موؤسضسضات أقتصضادية.

صسونيا طبة

خÓل جولتنا أŸيدأنية بالصضالون
ألذي Œرى فعالياته برياضض ألفتح
’حظنا أن أغلبية أŸتوأفدين على
صضالون ألتشضغيل هم ألشضباب ألذين
تخرجوأ من أ÷امعات ويبحثون منذ
سض- - -ن- - -وأت ع- - -ل- - -ى ع- - -م - -ل ‘ ›ال
أخ -تصض -اصض -ه -م ،ح -يث خضض -ع أل -ك-ثÒ
منهم إأ ¤أسضتجوأب من قبل ‡ثلو
أŸؤوسضسض -ات أل -وط -ن -ي-ة أŸشض-ارك-ة ‘
ألصض -ال -ون م -ن ب -ي-ن-ه-ا شض-رك-ة ن-يسض-ل-ي
وويكو للهوأتف ألنقالة وعÓمة سضيما
موتورز و مؤوسضسضة فاديركو.
وعلق ألشضباب آأمالهم ‘ صضالون
ألتشضغيل للحصضول على مناصضب شضغل
و ⁄يÎددوأ ‘ أ’سضتفسضار حول أهم
أ’خ -تصض -اصض -ات أل -ت -ي ت -ب-حث ع-ن-ه-ا
أŸؤوسضسض- -ات أ◊اضض- -رة ‘ أŸع -رضض
وعدد مناصضب ألشضغل أŸقÎحة ‘
ه- -ذه أل- -ط -ب -ع -ة ،م -وضض -ح Úأن ه -ذأ
أ◊دث ف -رصض -ة ه-ام-ة ب-ال-نسض-ب-ة ل-ه-م
لÓ- -ح- -ت- -ك- -اك م- -ب -اشض -رة ب -أاصض -ح -اب
أŸؤوسضسض -ات وإأب -رأز م -ه -ارأت -ه -م وع-دم
أ’كتفاء بتقد ËألسضÒة ألذأتية فقط.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ،أك- -دت مسض- -ؤوول -ة
Ãؤوسضسض- -ة ن- -يسض- -ل -ي م -ر Ëرك -اشض أن
ت- -وظ- -ي -ف ألشض -ب -اب وأل -ب -اح -ث Úع -ن
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لنسضان و ألبيئة
أŸنتدى أ÷زأئري ◊قوق أ إ

–ريك دعوى عمومية للتحقيق ‘ الكارثة
البيئية لوادي سصيبوسس

ع Èأعضضاء أŸنتدى أ÷زأئري ◊قوق
لنسضان وألبيئة ،عن قلقهم إأزأء ألوضضعية
أ إ
ألبيئة ألكارثية ألتي مسضت وأدي سضيبوسس
وأŸنطقة أÙيطة به بولية ألطارف،
وألتي كان لها أثار خطÒة على صضحة
لنسضان أ◊يوأن وألنبات.
أ إ
قرر أŸنتدى خÓل أجتماعه –ريك
دعوى عمومية لدى ›لسس قضضاء ألطارف،
حيث تأاسضسس كطرف مد ‘ ،Êشضكل طلب
فتح –قيق ،أودع يوم  16أفريلŸ ،عرفة
لسضباب ألتي أدت للكارثة ألبيئية ألتي
أ أ
مسضت وأدي سضيبوسس ،حسضب ما جاء ‘ ألبيان
ألذي تسضلمت ““ألشضعب““ نسضخة منه .

حياة /ك

طالب أعضضاء أŸنتدى بتنصضيب ÷نة ﬂتلطة،
تضض -م ‡ث -ل -ي أŸك -اتب أل-و’ئ-ي-ة ،ل-ك-ل م-ن ق-اŸة،
ألطارف وعنابة ،تسضمى ““أللجنة ألتقنية أإ’قليمية
◊وضض سض -ي -ب -وسض““ ،م -ن م -ه -ام -ه -ا وضض -ع أآ’ل -ي -ات

وأŸي-ك-ان-زم-ات ،وأل-ت-ف-ك Òوأل-ق-ي-ام بالدرأسضات مع
ك -اف -ة ألشض -رك -اء م -ن سض -ل -ط -ات ع -م-وم-ي-ة ،ف-اع-لÚ
أقتصضادي ،ÚأÛتمع أŸد Êوأ÷امعي ،Úبهدف
ألتكفل أأ’مثل Ãلف حوضض سضيبوسض ،فيما يخصض
أآ’ثار أÎŸتبة عن ألقرأرأت ألصضادرة ،كما دعوأ
أأ’سضرة أإ’عÓمية Ÿرأفقة ›ريات ألعملية.
سض - -ج - -ل أŸن - -ت - -دى أأ’ه - -م - -ي - -ة أ’ق- -تصض- -ادي- -ة
وأ’جتماعية وألبيئية◊ ،وضض سضيبوسض ،وألعقبات
ألتي تؤوثر ‘ بلوغ أهدأف ألتنمية أŸسضتدأمة ،ألتي
تبنتها ألدولة ،وطبقا لقانون  01-03أŸؤورخ ‘
جويلية  ، 2003أŸتعلق بحماية ألبيئة .
يذكر أن وأدي سضيبوسض عرف ‘ ›رى عبوره
Óسضماك ،وهÓك رأسض من
بو’ية ألطارف نفوقا ل أ
ألبقر بعد شضربها من ألوأدي وقد أطهرت نتائج
ألتحاليل أن مياه ألوأدي تكون قد أسضتقبلت مياه
متسضربة –وي أسضمدة وأدوية تسضتعمل ‘ ألفÓحة.
لكن مديرية ألبيئة أكدت أن بقرب أŸكان ﬁل
أإ’ثارة ’ توجد وحدأت صضناعية ملوثة.

للكÎونية
سضاشضا مؤوسضسس ›مع جوميا للتجارة أ إ

مناصضب شضغل لن يتم وفق ما تتضضمنه
ألسضÒة أل- -ذأت- -ي- -ة ف- -ق- -ط وإأ‰ا ي- -ت -م
ألÎك- -ي- -ز ع- -ل -ى أخ -ت -ي -ار أل -ك -ف -اءأت
وألشض -ب -اب أل -ذي -ن Áل -ك -ون م -ه -ارأت
تؤوهلهم للمسضاهمة ‘ تطوير خدمات
ألشض- - - - - -رك - - - - -ة ،مشضÒة إأ ¤أن أÈÿة
تكتسضب ‘ أŸيدأن وبعد وقت من
ألعمل وأŸثابرة.
كما أشضارت إأ ¤أن مؤوسضسضة نيسضلي
م- -ت- -وأج- -دة ‘ أ÷زأئ- -ر م -ن -ذ 2010

ومنتجاتها ‘ ألسضوق ألوطنية تلقى
روأجا كبÒأ نظرأ لنوعيتها أ÷يدة،
مضضيفة أن ألصضالون ألوطني للتشضغيل
سض - -ي - -م - -ك- -ن أŸؤوسضسض- -ة م- -ن إأي- -ج- -اد
أŸهارأت ألتي تبحث عنها ‘ بعضض
ألتخصضصضات وهي مسضتعدة لتكوينهم
ومرأفقتهم .
أم- -ا م -ن -ظ -م وﬁاف -ظ ألصض -ال -ون
أل -وط -ن-ي ل-ل-تشض-غ-ي-ل ف-ق-د شض-دد ع-ل-ى
ضضرورة تقريب ألباحث Úعن ألعمل

بالشضركات أ’قتصضادية ،مشضÒأ إأ ¤أن
ع-دد أŸؤوسضسض-ات أŸشض-ارك-ة أل-ت-اب-ع-ة
للقطاع أÿاصض وألعام فاق  32شضركة
تسض -ع -ى إأ ¤أل -ت -ع-ري-ف ب-ع-روضض-ه-ا ‘
›ال ألشضغل وهو ما من شضأانه أن
يسضاهم ‘ تنشضيط سضوق ألعمل عن
ط - - -ري - - -ق أ’تصض- - -ال أŸب- - -اشض- - -ر بÚ
أŸؤوسضسض- -ات وخ- -ري -ج -ي أ÷ام -ع -ات
حسضب أح- -ت- -ي -اج -ات -ه -م سض -وأء خ Ó-ل
فعاليات ألصضالون أو بعدها.

فتحت  250منصضب ◊املي ألدكتورأه وتخصضصضات هامة

جامعة باب الزوار –تفل بذكرى تأاسصيسصها  ٤٣اأ’حد القادم
^ أك Ìمن  8آألف طالب تسضتقبلهم خÓل أŸوسضم أ÷امعي
سضيتم تكر 43 Ëأسضتاذ باحث “ت ترقيته إأ ¤رتبة بروفيسضور و 56أسضتاذ رقي إأ ¤رتبة أسضتاذ ﬁاضضر ،و 18عونا تقنيا
وصضيانة و 15أسضتاذأ منهم سضت بروفيسضور أحيلوأ على ألتقاعد منذ جانفي  .2017هذأ ما تعرفه جامعة هوأري بومدين للعلوم
لحد بالذكرى  43لتاسضيسضها حسضب رئيسضها ﬁمد سضعيدي.
وألتكنولوجيا ألتي –تفل هذأ أ أ

سسهام بوعموشسة

أوضضح رئيسض جامعة باب ألزوأر
لدى تنشضيطه لندوة صضحفية ،أمسض،
أن أل-ت-ظ-اه-رأت أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-رياضضية
وأل-ث-ق-اف-ة أح-ت-فا’ بتأاسضيسض أ÷امعة
سضتقام على مدأر أسضبوع إأ ¤غاية 2٧
أفريل أ÷اري –ت شضعار““ألرقمنة:
رهانات وآأفاق““Ã ،شضاركة ألطلبة من
خÓ-ل أل-ن-وأدي أل-ع-ل-م-ية وألتنظيمات
ألطÓبية ،علما أن هذه ألتظاهرأت
لن تؤوثر على ألتدريسض ألذي سضيجرى
بصضورة مسضتمرة ‘ أŸدرجات ،كي ’
يكون تأاخ Òبيدأغوجي وألوصضول إأ¤
إأنهاء ألسضنة ‘ ظروف جيدة.
وأشض - -ار رئ - -يسض أ÷ام - -ع- -ة أل- -ت- -ي
تاسضسضت عام  ‘ 19٧٤هذأ ألصضدد،
إأ ¤أن أخ- -ت- -ي -ار ه -ذأ ألشض -ع -ار أل -ذي
يصض -ادف أل -ي -وم أل -ع -اŸي ل -ل -رق -م -ن-ة
ل-ل-وق-وف ع-ل-ى أÛه-ودأت أŸب-ذولة
من طرف أأ’سضرة أ÷امعية من أجل
عصض -رن -ة ن -ظ -ام -ه -ا أل -تسض-يÒي ع-ل-ى
أŸسض - - -ت - - -وى أإ’دأري ،أل - - -ع - - -ل- - -م- - -ي
وألبيدأغوجي ،وكذأ تعويد كل أأ’سضرة
أ÷امعية على أ’ندماج وأ’سضتثمار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أك ‘ ÌأÛال أل - -رق- -م- -ي ،و–سضÚ
رؤوي- -ت- -ه- -ا ك- -ي ت- -رت- -ق- -ي إأ ¤مصض -اف
أ÷امعات ألعاŸية ،باعتبار ألرقمنة
رهانا مهما ’ رجعة فيه من أجل
إأحدأث ألتنمية أ’قتصضادية .
وحسضب سض- -ع -ي -دي ف -إان تصض -ن -ي -ف
ج- -ام -ع -ة ه -وأري ب -وم -دي -ن ل -ل -ع -ل -وم
وأل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا  ⁄ي -ت-غ Òت-رت-ي-ب-ه-ا
ألعاŸي وهو أقل من  2000من بÚ
 25ألف جامعة عاŸية ،معتÈأ ألرقم
باŸعقول.
وباŸقابل ،قال رئيسض أ÷امعة

إأن أل -دخ -ول أ÷ام -ع -ي ل -ه -ذه ألسض-ن-ة
“ 201٧-201٦ي -ز ب -ال -ع-دد أل-ه-ائ-ل
للطلبة بتسضجيل  ٨٦00حامل شضهادة
ب- -ك- -ال- -وري- -ا ج -دي -د ،ب -ح -يث ق -دمت
أ÷امعة  ٤3عرضض تكوين ‘ شضهادة
أل -ل-يسض-انسض 102 ،م - -اسض Îو‘ ٤5
أل- -دك- -ت- -ورأه م- -ع ف -ت -ح  250منصضب
◊املي ألدكتورأة أ÷دد ‘ أŸيادين
أÿمسضة.
وأضضاف أن نسضبة أŸتخرج Úمن
أإ’ن - -اث أخ - -ذت حصض- -ة أأ’سض- -د بـ 92
باŸائة ‘ ألبيولوجيا و ٨3باŸائة ‘

ألكيمياء و ٦0باŸائة ‘ ألرياضضيات
و 39باŸائة ‘ أإ’عÓم أآ’‹ و٤1
ب -اŸائ-ة ‘ أل-ه-ن-دسض-ة أŸدن-ي-ة وأق-ل
نسضبة ‘ تخصضصض أإ’لكÎونيك ،وهو
ما أعتÈه بالشضئ أإ’يجابي ،مشضÒأ
إأ ¤أن ألدروسض تتوقف بجامعة باب
ألزوأر يوم  1٨ماي ألدأخل ‘ مرحلة
أ’متحانات وأŸدأو’ت .
م -ؤوك -دأ أن ع Ó-ق -ة ج -ام -ع -ة ب-اب
ألزوأر مع ألقطاع ألسضوسضيو أقتصضادي
‘ ت -ط -ور م -ن خ Ó-ل إأب -رأم ﬂت-ل-ف
أ’تفاقيات ألتي أسضتفاد منها ألطلبة
‘ إأج- -رأء ت- -ربصض- -ات ‘ م- -ؤوسضسض -ات
وم -ت -اب -ع-ة مشض-اري-ع ن-ه-اي-ة أل-درأسض-ة،
وبدورهم أأ’سضاتذة أسضتفادوأ إ’برأز
قدرأتهم ألعلمية.
وكشضف سضعيدي ‘ هذأ ألشضأان،
ع-ن ت-ن-ظ-ي-م أب-وأب م-ف-ت-وح-ة موجهة
◊ام -ل -ي شض -ه -ادة أل -ب -ك-ال-وري-ا أ÷دد
أل -ذي -ن سض -ي -قÎح -ون أرب-ع شض-عب م-ن
أختيارهم بدل سضت أختيارأت ،وهذأ
خÓ- -ل ألسض- -ن- -ة أ÷ام -ع -ي -ة أŸق -ب -ل -ة
 ،201٨-201٧كما سضيتم فتح عروضض
تكوين جديدة ‘ أŸاسض .Îوتنظيم
تظاهرة دولية كÈى من  12إأ15 ¤
جويلية  201٧بالتعاون مع مؤوسضسضة
ألرياضضيات لكوريا أ÷نوبية.

مديــــــر ألتكويـــــن وألتعليــــم أŸهنيــــ Úبسضيــــدي بلعبــــاسس

أاك Ìمن  ٥آا’ف زائر للموقع شصهريا

كشضف سضاشضا بوأنيونيك ،مؤوسضسس ““›مع
جوميا““ ألرأئد ‘ ›ال ألتجارة
أللكÎونية ،أن نسضبة أسضتعمال ألهوأتف
لنÎنت ‘ أ÷زأئر ‘ ‰و
ألذكية لولوج أ أ
لن ›ال أŸوبايل يسضمح بالبتكار
دأئم أ
أŸتوأصضل ،مشضÒأ إأ ¤أن  18مليون جزأئري
من أصضل  40.72مليون نسضمة من
لنÎنت بنسضبة ولوج قدرت بـ
مسضتخدمي أ أ
 44باŸائة.
وقال سضاشضا إأن أ÷زأئر –تل أŸرتبة ألـ 6
لنÎنت،
إأفريقيا ‘ ›ال ألقتناء ع Èأ أ
كاشضفا أن ﬂتلف أنوأع ألهوأتف سضتعرف
تخفيضضات جد مغرية من  24إأ 28 ¤أفريل
أ÷اري.

آاسسيا مني

ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ب-ي-ع ع-ن ط-ري-ق أŸوب-اي-ل ،أكد
سضاشضا خÓل ندوة صضحفية نشضطها ،أمسض ،باŸركز
ألدو‹ للمؤو“رأت عبد أللطيف رحال ،أن موقع
جومبيا با÷زأئر سضجل ما يعادل  5٧٧٧ألف زيارة
شضهريا ٤2،باŸائة منها “ت من طرف ألنسضاء و5٨
ب -اŸائ -ة م -ن ق -ب-ل أل-رج-ال ،وه-و م-ا Áث-ل يضض-ي-ف
سضفيان بودري مدير جوميا با÷زأئر قائ -Óنسضبة

أرتفاع قدرت بـ ٤٤باŸائة ماب 2015 Úو ،201٦
وأحصضت أ÷زأئر  ٤٧.٦٤مليون مسضتخدم للموبايل
من أصضل  9٦0مليون نسضمة مقيمة بإافريقيا ،من بÚ
هؤو’ء  39باŸائة جزأئري يتصضفح أأ’نÎنت عÈ
ألهاتف ألذكي حسضب إأحصضائيات .201٦
وأضض -اف سض -اشض -ا أن -ه وب -ال-رغ-م م-ن أن أ÷زأئ-ر
تشض -ك -ل أفضض -ل م -ث -ال Ãن -ط -ق -ة أŸغ -رب أل -ع -رب-ي
وإأف -ري -ق -ي -ا م -ن ح -يث أرت -ف -اع ول -وج أأ’نÎنت عÈ
ألهاتف ألنقال ،غ Òأنه توجب بذل أŸزيد من
أ÷هود لتشضجيع متصضفحي أأ’نÎنت ’كتشضاف آأخر
أسضتعما’ت هذأ أأ’خ Òعلى أŸوبايل ،إأذ ’ تزأل
أŸباد’ت حسضب تصضريحاته بعيدة نوعا ما حيث
ي- -ت- -ط- -لب ره- -ان- -ات م -ن أج -ل كسضب ث -ق -ة أل -زب -ون
أ÷زأئري من خÓل ألعروضض وأأ’سضعار أŸغرية
معتÈأ إأياه بالزبون ألذكي.
أوضضح سضاشضا أنه يتوقع مع آأفاق  2020بيع ٧20
م -ل -ي -ون ه -ات-ف ن-ق-ال ذك-ي ‘ إأف-ري-ق-ي-ا م-ن خÓ-ل
ج -وم -ب -ي -ا ،ح -يث أف -ت -كت حصض -ة أأ’سض -د Ÿب -ي-ع-ات
ألهوأتف ألنقالة خÓل  201٦بانسضبة 91باŸائة من
إأج-م-ا‹ ط-ل-ب-ي-ات أ÷زأئ-ري Úع-ل-ى م-وق-ع ج-ومبيا
وهو ما يÈر أ’رتفاع أÙسضوسض Ÿبيعات هذأ
ألنوع من ألهوأتف ألنقالة.

 50عارضضا Áثلون ألف عÓمة دولية

الصصالون الدو‹ للنظارات والبصصريات
يومي  20و 21أافريل بوهران

تنظم وكالة ألتصضال ““بي سضي
كومينيكاسضيون““ ألطبعة ““ 3لصضالون وهرأن
ألدو‹ للنظارأت وألبصضريات أيكسضبو
فيزيون  ،““2017يومي  20و  21أفريل،
بفندق ألشضÒأطونÃ ،شضاركة أزيد من 50
عارضضا Áثلون  1.000عÓمة Œارية.

وهران :براهمية مسسعودة

يهدف ““وهرأن أكسضبو فيزيون““ ألذي يعت ÈأكÈ
صض -ال -ون ل-ل-بصض-ري-ات ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أŸغ-ارب-ي إأ¤
خلق أرضضية لتبادل أŸعلومات وألتجارب وألتوأصضل
ب Úألعارضض Úوألزوأر وموردي أŸنتجات ألبصضرية
وألنظارأت Ãختلف أنوأعها ،حيث يشضارك هذه
ألسضنة عارضضون ﬂتصضون ‘ إأطارأت ألنظارأت
وع -دسض -ات -ه -ا وأل -ع -دسض -ات أل Ó-صض -ق -ة وأل -ن-ظ-ارأت
ألشض -مسض -ي -ة وأج -ه -زة أل -بصض -ري-ات وŒه-ي-ز Óﬁت

ألنظارأت.
وق -د ” ت -ن -ظ-ي-م ألصض-ال-ون حسضب أرب-ع أق-ط-اب
خصضصض أأ’ول ل -ل -م -وضض -ة وأل -ث-ا Êل-لسض-ل-ع أل-ف-اخ-رة
وألثالث للصضحة أما ألرأبع فيتعلق باÙاضضرأت
وألتكوين ،حيث بر›ت ›موعة من أÙاضضرأت
سضينشضطها خÈأء من دأخل ألوطن وآأخرون من
بلدأن أوربية على غرأر سضويسضرأ ،أŸانيا وفرنسضا.
كما سضيلقى طلبة ألبصضريات أهتماما خاصضا،
حيث خصضصضت لهم عدة فرصض للتكوين ‘ ﬂتلف
تخصضصضات ألبصضريات سضوأء تعلق أأ’مر با÷انب
ألتقني أو ألنظري.
وي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ب-أارب-ع-ة ب-رأم-ج ل-لتكوين يسضتطيع
ألطلبة ألتسضجيل فيها خÓل ألصضالون أو ’حقا عÈ
أأ’نÎنت وأل- -ت- -ي سض- -ت- -ن- -ظ- -م- -ه- -ا وك -ال -ة ““ب -ي سض -ي
كومينيكاسضيون““ ألتي تطمح أن تكون رفيقا Ÿهنيي
ألبصضريات وطÓبه خÓل سضنة .201٧

مرافق ـ ـ ـة اÎŸبصصـ ـ ـ Úداخـ ـ ـل الوسصـ ـ ـط ا’قتصص ـ ـادي ضص ـ ـرورة حتميـ ـ ـة
^ ألتكيـــــــف مـــــــع سضـــــــوق ألعمـــــــل وŒـــــــاوز ألتكويـــــــن ألنظـــــــري

ن -اقشس ،أمسس ‘ ،ي -وم درأسض -ي ،م -ف-تشض-ون،
أسض- - -ات- - -ذة ومسض - -تشض - -ارون وأق - -ع أل - -ت - -م - -هÚ
وأŸع -وق -ات أل -ت-ي –د م-ن ‚اح-ه ب-اع-ت-ب-اره
لك Ìت - - -ك - - -ي- - -ف- - -ا م- - -ع أل- - -رؤوى
أل - - -ن - - -م - - -ط أ أ
لسضÎأتيجية أ÷ديدة ألهادفة إأ ¤تكوين
أ إ
لقتصضادي.
أليد ألعاŸة أŸؤوهلة ‘ ألوسضط أ إ

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

خ -لصض أŸشض -ارك -ون إأ ¤ج -م-ل-ة م-ن أل-ت-وصض-ي-ات
تصضب ‘ ›م- -ل- -ه- -ا ح- -ول أه- -م- -ي- -ة ضض -ب -ط ك -اف -ة
أإ’خت’Óت أÿاصضة بهذأ ألنمط ألتكويني ألذي
ترأهن عليه أŸؤوسضسضات من أجل ضضمان تكوين
مؤوهل للشضباب دأخل أأ’وسضاط أإ’قتصضادية ،حيث
أضضحى من ألضضرورة إأعطاء أأ’همية ألكÈى لهذأ
ألنمط وألرفع من نسضبته إأ ٧0 ¤باŸائة وأإ’بقاء
ف -ق -ط ع -ل -ى م -ا نسض -ب-ت-ه  30ب -اŸائ-ة ‘ أل-ت-ك-وي-ن
أإ’قامي.
ضضم أليوم ألدرأسضي ﬁ 3اور أولها تقييم هذأ
ألنمط وألوقوف على جملة ألعوأئق ألتي سضاهمت
‘ ع -رق -ل -ة ألسض Òأ◊سض -ن Ÿرأح -ل أل -ت -ك-وي-ن ،م-ع

إأقÎأح حلول ‘ هذأ ألشضأان خاصضة بعد ألتعديÓت
أأ’خÒة ألتي مسضت ألقانون وألتي سضمحت أ’كÈ
شضريحة من ألشضباب باإ’سضتفادة من فرصضة للتكوين
‘ ‰ط ألتمه Úبعد أن فتح أÛال أمام ألفئات
ألبالغة من ألعمر  35سضنة للتسضجيل عكسض ألقوأنÚ
ألسضابقة ألتي إأقتصضرت فقط على ألشضباب ألبالغÚ
 25سضنة كأاقصضى تقدير.
ورأفع أŸتدخلون من أجل خلق Œانسض وتنسضيق
ب Úأل -ت -ك -وي -ن -ات أŸق-ام-ة ‘ أل-وسض-ط أإ’ق-تصض-ادي
وت - -خصضصض أأ’سض- -ت- -اذ أŸشض- -رف ع- -ل- -ى ألÎبصض ‘
ألتكوين ألتطبيقي وألتقني ،و‘ هذأ ألصضدد أكد
م -دي -ر أل -ت -ك -وي -ن وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي Úع-ب-د أل-ق-ادر
مصض- -ط- -ف- -اوي أن مصض- -ا◊ه تسض- -ع- -ى لضض -ب -ط ه -ذه
أإ’خت’Óت من خÓل أإ’سضتعانة بأاسضاتذة ﬂتصضÚ
‘ ألشضعبة أŸهنية ووضضعهم ‘ خدمة أŸتمهنÚ
باعتبار أن مشضكل نقصض أأ’سضاتذة كان ورأء ترأجع
أدوأر هذأ ألنمط ألتكويني بسضب نقصض ألتنظيم
وألتحكم ‘ تسضي ÒأŸوأرد ألبشضرية ألتقنية.وأضضاف
ذأت أŸسضؤوول أن مشضاكل أخرى تعيق ‰ط ألتمهÚ
ع-ل-ى غ-رأر مشض-ك-ل أل-ت-حصض-ي-ل أل-ع-ل-م-ي أي-ن ي-ت-ل-قى

أÎŸبصضون دروسضهم ألنظرية ‘ نفسض ألفوج على
ألرغم من إأختÓف مسضتوياتهم وتخصضصضاتهم وهو
ما دفع إأ ¤ألتفك ‘ Òتنظيم أفوأج متناسضقة –Îم
فيها أŸسضتويات وألتخصضصضات .
كما ” أيضضا إأطÓق مشضروع خاصض باŸناطق
أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة وه-و أŸشض-روع أل-ذي سض-م-ح ب-إاسضتحدأث
ثÓثة مناطق بالو’ية كل منطقة تضضم عدد من
أŸؤوسضسض -ات ت -ت -ك -ل -ف بضض-م-ان م-ت-اب-ع-ة أÎŸبصضÚ
دأخل ألوسضط أإ’قتصضادي متابعة جدية وفعالة من
خÓ-ل م-رأق-ب-ة حضض-وره-م وم-ت-اب-ع-ة ط-رق “هينهم
ومدى إأسضتيعابهم للحصضصض ألتطبيقية بشضكل دوري
وفجائي مع منع إأسضتغÓلهم من قبل أŸسضتخدمÚ
‘ أعمال خارج عن نطاق ألتمه ،Úفضض Óعن
توف Òتعليم متخصضصض لهم .كما سضيتم أإ’عتماد
على أدوأت متابعة من شضأانها تسضهيل مهام أأ’سضتاذ
أŸت -اب -ع وألضض -ب -ط أل-دق-ي-ق ل-ل-م-ه-ام أل-ت-ي ق-ام ب-ه-ا
أÎŸبصض يوم أŸرأقبة.
وحمل أÙور ألثا Êطرق تنصضيب أŸتمهنÚ
دأخ -ل أŸؤوسضسض -ات أل -ت -ي يسض -ت-وجب أن تضض-م-ن ك-ل
ألشضروط ألتعليمية وكذأ أŸقاييسض أأ’منية لضضمان

سضÓمة ألطلبة ،و‘ هذأ ألصضدد أيضضا ” ألتشضديد
ع -ل -ى ع -دم م -ن -ح أŸوأف -ق -ة إأ’ ب -ع -د إأج-رأء زي-ارة
للمؤوسضسضة وألوقوف على كافة إأمكانياتها وشضروطها
أŸهنية مع خلق تنسضيق دأئم مع أŸؤوسضسضة ألتكوينية
وألهيئة أŸسضتخدمة.
أم -ا أÙور أل -ث -الث ف -ق -د رك -ز ع -ل-ى ألÈن-ام-ج
أل -ت -ك -وي -ن-ي أل-ذي ’ ي-زأل ي-ع-ت-م-د ‘ ›م-ل-ه ع-ل-ى
ب-رن-ام-ج أل-ت-ك-وي-ن أإ’ق-ام-ي ح-يث ” أإ’ت-ف-اق ع-ل-ى
ضضرورة إأدرأج برنامج يعتمد على ألتطبيق بالتناوب
وه-و ألÈن-ام-ج أل-ذي ي-ت-م-اشض-ى وخصض-وصض-ي-ة ألنمط

.وأق -ام أŸشض -ارك -ون ورشض -ات ت -ع -ل -قت م-وأضض-ي-ع-ه-ا
ب-اإ’ج-رأءأت وأل-ت-دأب Òأل-وأجب أت-خ-اذه-ا Ÿع-ا÷ة
أŸع- -وق -ات وألصض -ع -وب -ات أل -ت -ي ت -ع -ي -ق سض‰ Òط
أل -ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ري-ق أل-ت-م-ه ،Úأل-ت-ف-ك ‘ Òب-رأم-ج
أل-ت-ك-وي-ن ،م-ي-ك-ان-ي-زم-ات ووسض-ائ-ل أŸت-اب-عة وتقييم
أل -ت-م-ه Úب-ال-ن-ظ-ر إأ‡ ¤ي-زأت وخصض-وصض-ي-ات ه-ذأ
ألنمط ألتكويني ،كما ” ألتطرق لدور أجهزة ألدعم
وأل-ف-اع-ل Úوشض-رك-اء أل-ت-م-ه ‘ Úت-ط-وي-ر أŸه-ارأت
وأل -ك -ف -اءأت أل -بشض -ري -ة وأأ’نشض -ط -ة أ’سضÎأت -ي-ج-ي-ة
للمؤوسضسضات.

اÿميسس  20أافريل  2017م
الموافق لـ  23رجب  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’سسواق
بعد موجة الغلء التي شسهدتها ا أ

أاسصع ـ ـ ـار اÿضص ـ ـر ‘ إاسصتقـ ـ ـرار ملحوظ

« باشض جراح» وجهة مفضسلة ’قتنـــــاء اŸنتجـــــات الفلحيـــــة

’سسواق بالعاصسمة نتيجة الوفرة اŸوجودة أاي العرضض الكب ،Òوبالتوازي مع
تسسجّل أاسسعار اÿضسر اسستقرارا ملحوظا ع Èا أ
‡ا يث Òدهشسة واسستغراب اŸواطن،Ú
ن أاصسحاب اÙلت با أ
ذلك فإا ّ
’حياء يبيعون بأاضسعاف ما هو عليه باŸسساحات القانونية ّ
الذين بالرغم من اŸسسافات ال ّ
طويلة يف ّ
’خصض سسوق باشض جراح.
صسصسة لهذا الغرضض منها با أ
ضسلون الفضساءات اّ ı

قطـــــاع الÎبيـــة لو’يـــة باتنـــــة

›هـ ـ ـودات كبÒة إل‚ـ ـ ـاح ﬂتلف اŸسصابقـ ـ ـات

’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة
كشس-فت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ل-و’ي-ة ب-ات-ن-ة،ع-ن Œن-ي-ده-ا ل-ك-ل ا إ
لطوار التعليمية الثلث و‘ جميع
’سساتذة ل أ
’‚اح مسسابقات توظيف ا أ
والبشسرية إ
اŸواد وال -ت -ي أاع-ل-نت ع-ن-ه-ا وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وب-ه-دف ضس-م-ان السس Òا◊سس-ن
والتنظيم اÙكم لهاته اŸسسابقة شسرعت اŸديرية ‘ عملية التوظيف بو’ية باتنة
’رضسية الرقمية للتوظيف بالنسسبة
لهذه السسنة ع Èأاربعة أاشسكال عن طريق فتح ا أ
للمرحلة الو’ئية ،تليها اŸرحلة الوطنية خاصسة ‘ بعضض اŸواد اŸهمة.

Ÿوششي حمزة

جمال أاوكيلي
هذا اŸكان  ⁄يعد عبارة عن طاولت
ف-وضش-وي-ة م-نصش-ب-ة ه-ن-ا وه-ن-اك ،م-تسشّببة
م - -ت - -اعب ل - -ل ّ- -ن - -اسس اإ ¤درج - -ة ح- -دوث
م Ó-سش -ن -ات وم-ن-اوشش-ات ي-وم-ي-ة ،وسش-م-اع
كÓم بذيء صشادر عن اأششخاصس ل عÓقة
لهم باأخÓقيات التّجارة.
بل اأنّ الأمر تغيّر راأسشا على عقب،
وه -ذا ع -ن -دم -ا ّ” ب-ن-اء سش-وق ج-دي-د ك-ل
الأشش - -خ- -اصس ،ال- -ذي- -ن ك- -ان- -وا وراء ت- -لك
اŸرّبعات ال ّسشالفة الذكر اسشتفادوا من
ﬁل وه -م م-عّ-ززون م-كّ-رم-ون ي-نشش-ط-ون
عاديا بعيدا عن اأي ضشغط يذكر ‘ اإطار
ن -ظ -ام -ي م -رج -ع -ي -ت-ه ال-وث-ائ-ق الداري-ة
الّتابعة للبلدية.
وشش ّ- -ت - -ان ب Úالأمسس وال - -ي- -وم ت- -غّ- -ي- -ر
اŸششهد تغيّرا جذريا باŒاه الأحسشن،
وعّبر الكث Òمن هوؤلء عن فرحتهم Ãا
منحتهم بلديتهم وفق تسشلسشل منطقي
حسشب الأول- - - -وي - - -ات دون اأي ظ - - -ل - - -م اأو
اإجحاف ‘ حق اي واحد.

هذا الّتذك Òبالوضشعية ضشروري من
باب اإعطاء صشورة واقعية عن سشوق باشس
ج -راح ل -ل -خضش -ر ،ال -ذي ت -قصش -ده اأع -داد
ك- - - - -بÒة م- - - - -ن اŸواط- - - - -ن Úن- - - - -ظ- - - - -را
لÓأسشعاراŸعقولة واŸقبولة ‘ اآن واحد
وبالرغم من ضشيق اŸكان ،فاإن القبال
على اقتناء ما هو معروضس يعد هائÓ
يصشعب اأحيانا السش Òع‡ Èراته ،ويرجع
ذلك ا ¤ال- -تصش -م -ي -م اÿاصس ب -ه ه -ذا ل
Áنع اأبدا من الششارة اإ ¤اأّن الأسشعار ‘
متناول ا÷ميع اإذا ما قارنا ذلك Ãا كان
سشائدا خÓل الأششهر الفائتة ،وكل ذلك
يندرج ‘ اإطار اسشتقرار السشوق اسشتنادا
اإ ¤العقÓنية ‘ قيمة اŸواد الفÓحية
اŸع- -روضش- -ة ّ‡ا يÎج- -م م -ا ي -ح -دث ‘
سش- -وق ا÷م -ل -ة م -ن ت -ف -ه -م ال -ب -عضس م -ن
اŸضش -ارب Úل -لسش -ق -ف ال-ذي وصش-لت ال-ي-ه
الأسش -ع -ار ،وم-ا ت-رّت-ب ع-ن-ه م-ن اح-ت-ج-اج
يومي للمواطن على هذه التجاوزات عÈ
وسشائل العÓم وغÒها ،وهذه الأسشعار
اŸث- -ب- -ت- -ة ‘ ل- -وح- -ات صش- -غÒة ي- -ح- -اول
اأصشحابها اأن ل تتجاوز حّدا معّينا ،وهو

اŸعّدل الذي يّتفق عليه كل من يششتغل
‘ ه -ذا اŸي -دان ،ف-ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال ه-و
ال- -ذي ي- -ح- -دد السش -ع -ر ‘ الأسش -واق ذات
التوافد الواسشع بدليل اأن ما هو مرسّشم
‘ نقاط اأخرى من البيع هو نفسشه الذي
Œده ‘ اŸرك - -ز ،وه- -ك- -ذا ف- -اإّن سش- -ع- -ر
ا÷زر 40دينار ،اللفت بـ  ،35البطاطا بـ
 ، 70السشلطة بـ  ،80الطماطم بـ ،150
الفول بـ  ،٦0الششمندر السشكري بـ ،35
اÿيار بـ  ،50البصشل ما ب 40 Úو،50
القرعة بـ  50البسشباسس بـ  ،٦0الششيفلور بـ
 ،80اللوبياء اÿضشراء بـ  200دينار.
وي ّ-ت -ضش-ح م-ن خÓ-ل ه-ذا ال-ع-رضس م-ن
العّينات اŸذكورة ،اأنّ هناك اسشتقرارا
معقول وانخفاضشا ﬁسشوسشا اإذا ما قورن
ذلك ب - -الأسش - -اب - -ي- -ع اŸاضش- -ي- -ة ،م- -اع- -دا
ال-ف-اصش-ول-ي-اء وال-ط-م-اط-م ال-تي تتعدى الـ
 100دي -ن -ار ك -ون -ه -ا ت -ن -ت -ج ‘ ال -ب -ي -وت
البÓسشتيكية وغ Òموسشمية ،ومع مرور
الوقت سشتصشل اإ ¤اŸسشتوى العادي الذي
يكون ‘ حدود الـ  50فما فوق.

بلدية عريب بع Úالدفلى

متاعب تنموية بحيي أاولد سصا ⁄وغناجة تنتظر تكّفÓ
ي -ع -ا Êسس -ك -ان م -ن -ط-ق-ت-ي أاو’د
سسا ⁄وغناجة ببلدية عÒب ‘
ع Úال- - - -دف- - - -ل- - - -ى م - - -ن اŸت - - -اعب
ال-ت-ن-م-وي-ة ال-قاسسية التي يتخبط
فيها هؤو’ء بالرغم من النداءات
’صسلح الوضسع ،حسسب
العديدة إ
أاقوالهم بع ÚاŸكان.

ع Úالدفلى :و ـ ي ــ أاعرايبي
بحسشب تصشريحات السشكان اŸتذمرين ‘
ع ÚاŸكان ،فإان مآاسشي هؤولء صشارت تثÒ
قلقهم خاصشة وهم مقدمون على فصشل ا◊ر
الشش- -دي- -د ،ف- -اŸاء الشش- -روب  ⁄ي -ع -د صش -ا◊ا
للششرب بالنظر إا ¤ملوحته التي  ⁄يعد هؤولء
يحتملونها‡ ،ا يحتم عليهم إاقتناءه يوميا عÈ
الصشهاريخ اÿاصشة التي تتنقل ب Úالششوارع.
وأام- -ام ه -ذه ال -وضش -ع -ي -ة ي -ن -اشش -د اŸغ -ب -ون -ون
السش -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ب›Èة مشش -روع ي -ن-ه-ي
معاناتهم عن طريق ربطهم Ãياه سشد أاولد
سش -دي اﬁم -د ب -ن ط -ي -ب -ة ال-ذي لي-ب-ع-د ع-ن
م -ن -ط -ق -ت -ه -م سش -وى ب -أاق -ل م -ن مسش -اف -ة وح-د
كيلومÎكونهم يسشتقرون ‘ منحدر بالنسشبة
ل -ذات ال -ه -ي -ك -ل اŸائ -ي اŸع -روف ب-ال-ن-وع-ي-ة
ا÷يدة Ÿياهه ،حسشب وقوفنا اŸيدا Êبذات
السشد ،الذي يتسشع ألزيد من  87مليون مÎ
مكعب حسشب مصشالح الري بالولية.
وم -ن ج -انب آاخ -ر ،ي -ج-د السش-ك-ان وخ-اصش-ة
األط -ف -ال صش -ع-وب-ات ك-بÒة ‘ إاج-ت-ي-از شش-وارع
ا◊ي بالنظر إا ¤األوحال لتي تÎاكم ششتاء
وال -غ -ب -ار ال-ذي ي-ت-ط-اي-ر صش-ي-ف-ا ،وه-ذا بسش-بب
ان-ع-دام ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-ط-رقات وغياب
األرصشفة‡ ،ا يلقي بأابناءهم واŸتمدرسشÚ

على وجه اÿصشوصس ‘ قلب الششارع اŸؤودي
إا ¤منطقة العناب والسشد من الناحية الغربية
للبلدية ،حيث لزال هاجسس حوادث اŸرور
اÿطÒة ي -ق -ول السش -ك -ان ال -ذي -ن –دث-وا ع-ن
صشراعهم خاصشة ‘ فصشل الششتاء مع ظاهرة
اÛاري اŸائية التي تتسشرب إا ¤منازلهم
Óرصشفة
ن-ت-ي-ج-ة غ-ي-اب ال-ق-والب اإلسش-م-ن-ت-ي-ة ل أ
اŸن- -ع- -دم- -ة “ام- -ا ك -م -ا ح -دث ‘ األم -ط -ار
األخÒة ال- -ت- -ي أات- -ل- -فت أاوان- -ي- -ه- -م اŸن- -زل- -ي -ة
واألفرششة ،يششﬁÒدثونا بتذمر كب.Ò
و‡ا زاد ‘ معاناة هؤولء هو ضشعف اإلنارة
ال- -ع- -م -وم -ي -ة‡ ،ا ي -ج -ع -ل ه -اجسس اıاوف
األم -ن -ي -ة تسش-ي-ط-ر ع-ل-ى السش-ك-ان ال-ق-رب Úم-ن
الششريط الغابي اŸؤودي إا ¤منطقة واد ا◊د.
كما أاششار مرافقون من سشكان اŸنطقة أامثال
ﬁمد وعلي والششيخ عمر إا ¤ظاهرة انتششار
األوسش-اخ وال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة ال-ت-ي  ⁄ت-ك-لف
مصش-ال-ح ال-ن-ظ-اف-ة ال-ع-ن-اء ÷م-ع-ها بالرغم من
وج -ود ال -غ-م-ك-ان-ي-ات ال-ك-بÒة ب-ح-ظÒة ب-ل-دي-ة
ع - -ريب ال - -ت - -ي ك- -انت ‘ وقت سش- -اب- -ق حسشب
تصش-ري-ح-ات السش-ك-ان مضش-رب-ا ل-ل-ن-ظ-افة بولية
ع Úال -دف -ل -ى ،غ Òأان ح -ال -ة ال -تسش -يب وع -دم
اإلهتمام بهذا اŸيدان صشارظاهرة تث Òقلق
ا÷ميع نتيجة الروائح الكريهة التي صشارت
ت-ه-دده-م ›ال-ه-م الصش-ح-ي ،ي-ق-ول ﬁدث-ون-ا،
وق -د ت -ع -دت ال -ظ -اه-رة Ÿا وصش-ل ال-وضش-ع إا¤
وجود تسشربات مائية داخل كومة من األوسشاخ
حسشب معاينتنا للناحية.
و‘ سشياق اŸعاناة ،أاوضشح سشكان غناجة
ال- -ذي- -ن لي- -ب- -ع- -دون ع -ن ح -ي أاولد سش -ا ⁄إال
ب-ح-وا‹  8م ،Îأان -ه -م ي-ن-ت-ظ-رون ح-ظ-را م-ن
ال -رب -ط بشش -ب -ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ال-ت-ي مسشت
جÒانهم دون أان يسشتفيدوا من هذه اŸادة
الضشرورية التي صشارت مطلبهم الوحيد ،يششÒ
اÙرومون.

وأامام هذه النقائصس العديدة التي صشارت
ت -ؤورق -ه -م ‘ غ -ي -اب ع -دم ت -ك -ف -ل اŸن-ت-خ-بÚ
اÙل- -ي Úب- -إانشش- -غ- -الت- -ه- -م ،ي- -ن- -اشش- -د ه -ؤولء
السش -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ب -ال -ت -دخ -ل ل-ت-خصش-يصس
عمليات تنموية لرفع الغ Íعن سشكان ا◊ي.Ú

واأشش -ار م -دي -ر ال-ت-رب-ي-ة الأسش-ت-اذ ل-ح-ب-يب
عبيدات اإلى تنظيم مسشابقة على اأسشاسس
الخ-ت-ب-ارات ال-ك-ت-اب-ي-ة ن-هاية ششهر جوان
ال -م -ق -ب -ل ،ع -ل -ى اأن ت -ك-ون ال-تسش-ج-يÓ-ت
الإلكترونية واإيداع الملفات خÓل اآخر
اأسش- -ب- -وع م- -ن شش- -ه- -ر م- -اي ،وب- -ال- -نسش- -ب -ة
ل Ó-م -ت -ح-ان ال-م-ه-ن-ي ل-ل-ت-رق-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة
لثمانية رتب على غرار اأسشتاذ رئيسشي
واأسش-ت-اذ م-ك-ون لÓ-أط-وار ال-ثÓ-ث-ة ،م-دي-ر
م -ت -وسش -ط -ة  ،اأسش -ت -اذ ال -ت -ع -ل-ي-م ال-ث-ان-وي
ف-اسش-ت-ك-م-لت ال-م-دي-ري-ة ك-ل التحضشيرات
لإن-ج-اح-ه-ا ،وب-ال-نسشبة لÓمتحان المهني
للترقية بالنسشبة للواحد والعششرين رتبة
ال -خ -اصش -ة ب-م-ع-ل-م ال-م-درسش-ة الب-ت-دائ-ي-ة
وم-دي-ر ث-ان-وي-ة وم-دي-ر م-درسش-ة ابتدائية
وب- -اق- -ي الأسشÓ- -ك الأخ- -رى فسش- -ت- -ك- -ون

مباششرة بعد اإجراء المسشابقة الخاصشة
بالرتب الثمانية الأخرى وسشتكون حسشب
السش- -ت- -ح- -ق- -اق وال- -ت- -رت- -يب ف- -ي ح- -دود
المناصشب الششاغرة الموجودة .
وف-ي سش-ي-اق م-تصش-ل ف-ي اإط-ار ال-ع-م-ل-يات
ال-ت-حسش-يسش-ي-ة وال-ت-وع-وي-ة ال-ت-ي ت-قوم بها
م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة ل-ولي-ة ب-ات-نة بالتنسشيق
وال-ت-ع-اون م-ع م-خ-ت-ل-ف الشش-رك-اء ن-ظ-مت
مصش-ال-ح ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ل-ولي-ة باتنة
قافلة تحسشيسشية ضشد الزلزل الطبيعية
وك -ي -ف -ي -ة م -واج -ه -ت -ه -ا ل -ف -ائ-دة م-دي-ري
ال -م -دارسس الب-ت-دائ-ي-ة ب-م-درسش-ة الأم-ي-ر
عبد القادر وسشط المدينة تلقى خÓلها
المعنيون بالعملية ششروح حول مواجهة
هاته الظاهرة والتصشرف معها في حال
ح -دوث -ه -ا وه -ي ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ي ل -ق -يت
اسشتحسشانا كبيرا.

نحـ ـ ـو تصصدي ـ ـر تف ـ ـ ـاح باتن ـ ـة للخ ـ ـارج

ي -راه -ن م -ن -ت -ج -و ال -ت -ف-اح ب-م-ن-ط-ق-ة إايشش-م-ول
ب- -ع- -اصش -م -ة األوراسس ب -ات -ن -ة ،ع -ل -ى أان ج -ودة
منتوجهم المحلي من فاكهة المششمشس سشيكون
له دور فعال في تصشديره بعد تغطية السشوق
ال-وط-ن-ي ،خ-اصش-ة م-ع ال-ت-وج-ه ال-ج-ديد للدولة
وال-ق-اضش-ي ب-م-ن-ع السش-ل-ط-ات ال-ع-مومية مؤوخرا
لسش -ت -ي -راد ال -ت-ف-اح وع-دة ف-واك-ه أاخ-رى ت-ن-ت-ج
بوفرة محليا وذلك في إاطار حماية وترقية
المنتوج الوطني.
وت-ت-وف-ر م-ن-ط-ق-ة إاشش-م-ول ب-ب-ات-نة على قدرات
إان -ت-اج-ي-ة ك-ب-ي-رة ف-ي ه-ذه الشش-ع-ب-ة ال-فÓ-ح-ي-ة
الهامة والتي تطورت في السشنوات األخيرة
ب- -فضش- -ل دع- -م ال- -دول- -ة وإارادة ال- -م- -ن- -ت- -ج -ي -ن
والفÓحين لكسشب رهان التصشدير إالى الخارج
ب -ع-د ع-ام-ي-ن م-ن اآلن ب-ع-د ت-ح-ق-ي-ق الك-ت-ف-اء

 ⁄يسستغلها اŸسستفيدون منها

الذاتي بإانتاج أاكثر من  900أالف قنطار العام
الماضشي ما جعل باتنة تحتل المرتبة األولى
وطنيا في إانتاج الفواكه خاصشة التفاح ،في
حين بلغت المسشاحة اإلجمالية المخصشصشة لها
ح-وال-ي  4400ه-ك-ت-ار وه-ن-اك ج-ه-ود م-عتبرة
لتوسشيعها لتطوير الششعبة.
وتفاءل منتجو التفاح بباتنة بقرار الحكومة
ب -حضش -ر اسش -ت -ي -راد ال -ت-ف-اح ل-م-واج-ه-ة مشش-ك-ل
التسشويق الذي كان هاجسشا للفÓحين في ظل
المنافسشة الكبيرة التي يواجهونها من طرف
التفاح المسشتورد إاضشافة إالى مششكل توفير مياه
السشقي بغية توسشيع المسشاحة الخاصشة بأاششجار
وهو النششغال الذي تعهدت بششأانه مديرية
المصشالح الفÓحية بمعالجته.

باتنةŸ:وششي حمزة

من ـ ـ ـ ـ ـح ﬁـ ـ ـ ـ ـÓت Œاريـ ـ ـ ـة إلدارات ولي ـ ـ ـة تيـ ـ ـ ـارت

أامر والي ولية تيارت بن تواتي عبد السشÓم ،بمنح
محÓت لصشالح تجار ومحامين ومكاتب دراسشات
وغيرها من اإلدارات التي كانت تبحث عن مقرات،
خÓل الزيارة التفقدية التي قام بها إالى المركز
ال -ت-ج-اري  82م -ح -ل ب -ت -ي -ارت ،ح -يث ق -رر إال -غ -اء
السشتفادة للذين تخلوا عن المحÓت .وكان والي
تيارت قد قام بخرجات فجائية تفقدية للعديد من
البلديات بالسشوقر حيث أابدى امتعاضشه للوضشعية
التي آالت إاليها المحÓت في ظل الطلب المتزايد
من طرف الششباب .حيث عين مسشير إاداريا للتكفل
ب-ال-م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة وال-ت-ي يشش-رف عليها المدير
العام لديوان الترقية و التسشيير العقاري .وأامام
ال-وضش-ع-ي-ة غ-ي-ر ال-م-ق-ب-ول-ة ال-ت-ي تششهدها المحÓت
ال -م-ع-ن-ي-ة ع-ب-ر ت-راب ال-ولي-ة ق-ام ال-وال-ي شش-خصش-ي-ا
بمتابعة هذا الملف واتخذ جملة من القرارات و تم
تبليغها لرؤوسشاء الدوائر و المديرين المعنيين ،حيث
عبرت العديد من اإلدارات عن احتياجاتها لمقرات
ومحÓت إادارية تم منحها األولوية وهذا ما تجسشد
حقيقة على أارضس الواقع ،كمجمع  109محل الواقع
بمحاذاة مركز الفروسشية أاصشبح حاليا مقرا جديدا
ل -ب -ل -دي -ة ت -ي-ارت ب-ع-د إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ت-ه وف-ق ال-ه-ي-ك-ل
التنظيمي ووفر على مصشالح البلدية غÓفا ماليا
م -ع -ت -ب-را ي-وج-ه ل-مشش-اري-ع ت-ن-م-وي-ة ،ك-ذلك ت-م م-ن-ح
مقرات لكل من الديوان الوطني للتطهير و الديوان
ال-وط-ن-ي ل-ت-رب-ي-ة ال-خ-ي-ول واإلب-ل ،ال-دي-وان ال-وطني
Óراضشي الفÓحية  ،..وبششأان  145محل الواقع
ل أ
بوسشط المدينة والذي طاله اإلهمال دون اسشتغÓله
م-ن-حت ال-م-واف-ق-ة ال-م-ب-دئ-ي-ة ل-م-دي-ري-ة التجهيزات
العمومية لتهيئته واسشتغÓله كمقر إاداري لها و 124

م -ح -ل ب -ب -ل -دي-ة قصش-ر الششÓ-ل-ة وب-ط-لب م-ن رئ-يسس
البلدية منحت له أايضشا الموافقة لتحويله إالى مقر
بلدية ،وبعد زيارته لبلدية عين الذهب و نزول عند
رغ -ب-ة رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة ت-مت ال-م-واف-ق-ة ع-ل-ى إاع-ادة
تأاهيل المركز التجاري ذي الطابقين واسشتغÓله
كمقر جديد للبلدية ،حيث أاثبتت التجربة نجاحها
ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-ارت ،وب-ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة وف-ي ظل ترششيد
النفقات تم توفير أاموال طائلة إلنجاز مقرات أاو
كراء بأاثمان مرتفعة.
وقد تم تعيين مسشير إاداري يتولى عمليات الصشيانة
وال-ت-ن-ظ-ي-ف وال-ح-راسش-ة م-ق-اب-ل دف-ع ال-مسش-ت-ف-ي-دين
أاتاوى التسشيير زيادة على مبلغ الكراء ،ويششرف على

ال-ع-م-ل-ي-ة دي-وان ال-ت-رق-ي-ة وال-تسش-ي-ي-ر ال-ع-قاري .وقد
أاضشاف اإلجراء الجديد اسشتغÓل المحÓت لكل من
يثبت جديته في العتناء بالمحل واسشتغÓله جيدا.
في حين كل من ل يسشتغل المحل يلغى له مقرر
السش -ت -ف -ادة و ك -ل م -ن أاث -بت ج -دي -ة نشش -اط-ه وك-ان
بحاجة للتوسشعة تمنح له األولوية .وأاضشاف اإلجراء
الجديد إاجراءات أاخرى مفادها أانه في حالة ما ل
يتقدم أاي ششاب لÓسشتفادة سشتتحول المحÓت إالى
مرافق عمومية يتم إاعداد دفتر ششروط لكرائها
ب- -ال- -م- -زاد ال- -ع- -ل -ن -ي ل -م -دة ت -ت -راوح م -ن  11سشنة
إالى غاية  33سشنة ششريطة احترام البنود.

تيارت ع.عمارة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ل–اد الفريقي موسشى فقيه:
رئيسس مفوضشية ا إ

 ١300أاسس Òفلسسطيني ‘ إاضسراب عن الطعام

 ·ÓاŸتحدة،
للجنة القتصضادية إلفريقيا التابعة ل أ
حيث تباحثا حول «العرقلة اŸغربية األخÒة التي
أادت إا ¤فشضل اجتماع دكار حول الشضؤوون اŸالية
والنقدية والتخطيط القتصضادي».
وأاعرب حمدي اÿليل عن الرتياح الكبŸ Òا
جاء ‘ اŸذكرة الشضفهية التي أاصضدرتها مفوضضية
ال–اد اإلفريقي مؤوخرا لتوضضيح األسضباب التي
أادت إا ¤فشضل اجتماع دكار اŸشضÎك ب Úال–اد
اإلف- -ري -ق -ي واأل· اŸت -ح -دة وال -ت -ي ح -م -لت ف -ي -ه
اŸملكة اŸغربية «اŸسضؤوولية الكاملة « عن ذلك
ع Èاف- -ت- -ع- -ال- -ه- -ا ألزم- -ة دب- -ل- -وم- -اسض- -ي- -ة أاظ -ه -رت
السضتشضارات القانونية بعد ذلك أانه ل أاسضاسس لها».

إاجماع دو‹ على تقرير اŸصسÒ
اإلفريقي لتطبيق مقررات ولوائح الشضرعية الدولية
‘ الصضحراء الغربية.
وج -دد ت -رح -يب ا◊ك-وم-ة الصض-ح-راوي-ة وج-ب-ه-ة
البوليسضاريو بالقرار األخÛ Òلسس السضلم واألمن
اإلف -ري -ق -ي ح -ول ال -وضض -ع ‘ الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة
ومشضاطرة ال–اد اإلفريقي «المتعاضس من غياب
اŸغرب عن اجتماعات اÛلسس الذي يعت Èالهيئة
اŸع -ن -ي -ة ب -ح-ل ال-ن-زاع-ات وتسض-وي-ة اÓÿف-ات ع-ن
طريق ا◊وار والتفاهم السضلمي».
وحسضب (واصس) ف -ق -د ت -ن -اولت اŸب -اح -ث-ات بÚ
ا÷انب Úتطورات الوضضع Ãنطقة الكركرات جنوب
غ- -رب الصض- -ح- -راء ال- -غ -رب -ي -ة ب -دءا م -ن اÙاولت
اŸغربية ÿرق وقف إاطÓق النار لسضيما التفاق
رق- -م واح- -د اŸوق- -ع م- -ن ال- -ط -رف ،Úإا ¤اŸن -اورة
اŸغربية األخÒة بسضحب جنودها من الكركرات
واسضتمرار احتÓل باقي تراب الصضحراء الغربية
إاضضافة إا ¤انتهاكات حقوق اإلنسضان وملف معتقلي
«اكد Ëازيك» والسضتغÓل غ Òالشضرعي للÌوات
الطبيعية للصضحراء الغربية.
وال -ت-ق-ى ال-وزي-ر الصض-ح-راوي اŸن-ت-دب اŸك-ل-ف
ب -الشض -ؤوون اإلف -ري -ق -ي-ة ب-األم Úال-ت-ن-ف-ي-ذي اŸؤوقت

أاكد ‡ثل جبهة البوليسضاريو الدائم ‘ األ·
اŸتحدة أاحمد بخاري أان اإلجماع الدو‹ حول
القضضية الصضحراوية كتصضفية اسضتعمار الذي انضضم
م- -ؤوخ- -را إال- -ي- -ه ال–اد األوروب- -ي ل -يسس ت -ن -ازل أاو
اخÎاع -ا اصض -ط -ن -اع -ي -ا وإا‰ا ه -و ان -ع -ك -اسس ع -ل -ى
اŸسض -ت -وى ال -دو‹ ل -ل -واق -ع ال -وط -ن -ي الصض-ح-راوي
ول -ل-م-ط-الب اŸشض-روع-ة لشض-عب آاخ-ر مسض-ت-ع-م-رة ‘
إاف -ري-ق-ي-ا ‘ ت-ق-ري-ر اŸصض Òوالسض-ت-قÓ-ل ،مشض-ددا
على أان «هذا هو اÿط األسضاسضي الذي ل Áكن
ألحد تعديله».
ون -ق -لت وك-ال-ة األن-ب-اء الصض-ح-راوي-ة (وأاصس) ع-ن
ب- -خ -اري ،أامسس األول ،ح -ول ت -ق -ري -ر األم Úال -ع -ام
ا÷ديد أانطونيو غوتÒسس أان «التقرير هو ككل
تقرير ألم Úعام ل يزعم ول Áكنه تغي Òموقف
األ· اŸت- -ح- -دة أاو ال–اد اإلف- -ري- -ق- -ي ال- -ل -ذي -ن
يحددان قضضية الصضحراء الغربية كمسضأالة تصضفية
اسض- -ت- -ع- -م- -ار ت- -ن- -درج –ت م -ب -دأا ت -ق -ري -ر اŸصضÒ
اŸتضضمن ‘ القرار .1514
وبشضأان ﬁتويات التقرير يؤوكد بخاري أان األمÚ
Óم اŸتحدة أاظهر ‘ تقريره «حذرا زائدا
العام ل أ
والبوليسضاريو ل تشضاطره فيه».

ماكرون يتششبث بتقدمه ‘ سشباق الرئاسشة الفرنسشية

تقلصس الفارق ب ÚاÎŸشسح Úيزيد من حالة عدم اليق Úبشسأان نتيجة الدورة اأ’و¤
أاظ -ه-ر اسش-ت-طÓ-ع ل-ل-رأاي ي-ح-ظ-ى Ãت-اب-ع-ة
لرب-ع-اء ،أان م-رشش-ح ال-وسش-ط
شش -دي -دة ،أامسس ا أ
إاÁان-وي-ل م-اك-رون م-تشش-بث ب-ت-ق-دم-ه ك-أاوفر
اŸرشش-ح Úح-ظ-ا ل-ل-ف-وز ‘ ان-ت-خ-ابات الرئاسشة
الفرنسشية.
لكن السضتطÓع أاوضضح أان ا÷ولة األو ¤من
ال- -تصض- -ويت ال- -ت- -ي Œري األح- -د اŸق- -ب- -ل ل ت -زال
متقاربة بدرجة يتعذر معها القطع بنتيجتها.
ول ي- -زال ه- -ن- -اك أارب- -ع- -ة م- -رشض -ح ‘ Úدائ -رة
التنافسس للوصضول إا ¤ا÷ولة الثانية التي Œري بعد
أاسض- -ب- -وع Úم -ن اقÎاع األح -د ،وق -د ت -أات -ي ا÷ول -ة
األوÃ ¤ف -اج -آات ال -ل-ح-ظ-ات األخÒة ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
ارت -ف -اع م -ع -دل الم -ت -ن -اع اŸت -وق-ع ع-ن ال-تصض-ويت
ومسضتوى الÎدد ‘ صضفوف الناخب.Ú
وأاصضبحت حملة النتخابات الصضاخبة متوترة
على نحو متزايد مع تقلصس الفارق ب ÚاŸرشضح.Ú
واتسض-مت ا◊م-ل-ة ب-ن-ت-ائ-ج م-ف-اج-ئ-ة ‘ الن-ت-خابات
التمهيدية ‘ ا◊زب Úالرئيسضي Úوتراجع فرصس
اŸرشضح Úالذين كانوا أاوفر حظا ‘ بادئ األمر
وصضعود ا◊ركة السضياسضية Ÿاكرون.
واıاطر عالية بالنسضبة للمسضتثمرين مع وجود
اثن Úمناهضض Úل–Óاد األوروبي ولليورو ضضمن
اŸرشضح Úاألربعة.

ماكرون ولوبان يتصسدران
وأاظ- -ه- -ر السض- -ت -ط Ó-ع ال -ذي أاج -رت -ه م -ؤوسضسض -ة
سضيفيبوف وشضمل  11601شضخصس لصضالح صضحيفة
لوموند أان ماكرون والزعيمة اليمينية اŸتطرفة
مارين لوبان فقدا القوة الدافعة قبيل تصضويت يوم
األحد لكن ل يزال من اŸتوقع أان يتأاه÷ Óولة
اإلعادة ‘ السضابع من ماي على أان يفوز ماكرون ‘
ا÷ولة الثانية.
وه-ذا السض-ت-طÓ-ع ه-و أاح-د

عÈ

العا⁄

السض-اب-ق-ة ت-ق-ري-ب-ا اتضض-حت ت-رك-ي-ب-ة ا÷ول-ة ال-ث-ان-ية
اع -ت -ب -ارا م -ن ف -ي -ف -ري أاو م -ارسس» .وأاضض-اف «ل-ك-ن
اŸواجهة بأاربعة لعب Úتقاربت نتائجهم كثÒا بÚ
 19و %23أامر غ Òمسضبوق».

حملة –ت التهديد اإ’رهابي
أاك ÌاŸسض- - - -وح شض- - - -م- - - -ول ب› Úم- - - -وع- - - -ة م - - -ن
السض -ت -ط Ó-ع-ات ال-ك-بÒة ال-ت-ي Œرى ع-ل-ى أاسض-اسس
يومي.
وتوقعت سضيفيبوف أان –صضل لوبان ،التي أاكدت
على رسضالتها األسضاسضية بشضأان منع اŸهاجرين من
دخول البÓد األسضبوع اŸاضضي ‘ ،ا÷ولة األو¤
على  ‘ 22.5اŸئة من أاصضوات الناخب ÚمÎاجعة
 2.5نقطة مئوية مقارنة مع مطلع أافريل ‘ ،حÚ
سضيحصضل ماكرون على  ‘ 23اŸئة مÎاجعا بواقع
نقطت Úمئويت.Ú
أاما مرشضح أاقصضى اليسضار جان لوك ميلينشضون،
والذي زادت شضعبيته ‘ األسضابيع األخÒة ،فقد
أاظهر السضتطÓع أان نسضبة تأاييده بلغت  ‘ 19اŸئة
‘ ح Úسضجل اŸرشضح اÙافظ فرانسضوا فيون،
الذي تعافى من فضضيحة ﬁسضوبية ‘ 19.5 ،اŸئة.
وقالت سضيفيبوف إان المتناع عن التصضويت ،وهو
عامل رئيسضي يزيد من حالة عدم اليق Úبشضأان
نتيجة ا÷ولة األو ،¤بلغ  ‘ 28اŸئة.
وتتسضق جميع نتائج سضيفيبوف إا ¤حد بعيد مع
توجهات السضتطÓعات األخÒة التي تظهر سضباقا
متقاربا للغاية.
و‘ سضياق متصضل ،كتبت صضحيفة ليÈاسضيون أان
األمر يتعلق بـ «أاحجية بأاربعة رؤووسس» ‘ إاشضارة إا¤
تقلصس الفوارق ب ÚاŸرشضح Úاألربعة ،وهو وضضع
غ Òمسضبوق بتاريخ النتخابات الرئاسضية الفرنسضية.
وق- -ال ف- -ري- -دي- -ريك داب -ي م -ن م -ع -ه -د إاي -ف -وب
لÓ-سض-ت-طÓ-ع-ات «‘ ج-م-ي-ع الن-ت-خ-اب-ات الرئاسضية

تشسريعيات مبكرة

@ لندن :صضوت النواب الÈيطانيون ،أامسس ،على إاجراء
انتخابات تشضريعية مبكرة دعت إاليها رئيسضة ا◊كومة تÒيزا
م -اي ل -ت -ع -زي -ز م -وق -ف-ه-ا ‘ اŸف-اوضض-ات ح-ول خ-روج اŸم-ل-ك-ة
اŸتحدة من ال–اد الوروبي.
وقالت ماي إان إاجراء انتخابات مبكرة ‘ ذلك التاريخ بدل
من النتظار حتى عام  2020سضيجعلها تتجنب وضضعا قد تضضطر
فيه Ÿواجهة ◊ظة حاسضمة ‘ ﬁادثات اÿروج من ال–اد
األوروبي (الÈيكسضت) وانتخابات ﬁلية ‘ الوقت نفسضه.

إاجهاضس هجوم ‘ روسسيا
@ موسشكو :أاعلنت السضتخبارات الروسضية ،أامسس ،أان رجلÚ
ينحدران من آاسضيا الوسضطى ويشضتبه بأانهما أاعدا لعتداءات ‘

هذا و ركزت الصضحف الفرنسضية الصضادرة أامسس
ع-ل-ى كشض-ف خ-ل-ي-ة إاره-اب-ي-ة ك-انت ت-خ-ط-ط ل-ت-نفيذ
ه -ج -وم إاره -اب -ي خ Ó-ل ا◊م -ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ك-م-ا
ت- -وق- -فت ع- -ن- -د اıاوف اŸت- -زاي -دة م -ن صض -ع -ود
التيارات الشضعبوية ‘ النتخابات الرئاسضية.
ا Èÿالبارز ،كان تفكيك خلية إارهابية الثÓثاء
‘ مدينة مرسضيليا جنوب فرنسضا ،هذه اÿلية كانت
ع -ل -ى وشضك ت -ن-ف-ي-ذ ه-ج-وم إاره-اب-ي ع-ن-ي-ف حسضب
اŸدعي العام لباريسس فرانسضوا مولنسس.
و–ت عنوان « تهديدات إارهابية لÓنتخابات
الرئاسضية»  ،كتبت صضحيفة لوفيغارو ‘ افتتاحيتها
أان فرنسضا مسضتهدفة من قبل الرهابي .Úوأاضضافت
بأان التهديد اإلرهابي خÓل ا◊ملة النتخابية كان
يخشضاه ا÷ميع لكن ل أاحد كان يجرؤو على ذكره،
وها هو صضار اليوم حقيقة بتوقيف شضخصض‘ Ú
مرسضيليا.
من جانبها ترى صضحيفة «ليÈاسضيون» أان كشضف
اÿلية اإلرهابية والوصضول إا ¤مكان الشضخصضÚ
Óرهاب و
اŸشضتبه بهما هو Ãثابة فشضل جديد ل إ
‚اح ي -حسضب Ÿصض -ال -ح السض -ت -خ -ب -ارات ،ل -ك-ن-ه ‘
اŸقابل  -كما تضضيف الصضحيفة  -يعيد قضضية
األمن إا ¤صضلب النقاشس ‘ فرنسضا .
وك - -ان اŸدع - -ي ال- -ع- -ام ‘ ب- -اريسس ف- -رانسض- -وا
مولنسس ،أاعلن مسضاء الثÓثاء ،أان الرجل Úاللذين
اعتق ‘ Óمرسضيليا كان بحوزتهما  3كيلوغرامات
م -ن اŸت-ف-ج-رات وأاسض-ل-ح-ة وراي-ة ت-ن-ظ-ي-م «داعشس»
الرهابي .

روسض -ي -ا ق -ت ‘ Ó-م-دي-ن-ة فÓ-د ÒÁالسض-ي-اح-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ب-ع-د 200
كيلوم Îإا ¤الشضرق من موسضكو.
كما ذكرت أان الرجل ÚاŸولودين ‘  1987و 1991كانا على
اتصضال مع أاشضخاصس يجندون Ÿنظمات إارهابية دولية وكذلك
مسضتعدين لتنفيذ اعتداءات ‘ روسضيا.

مادورو يتهم واشسنطن
@ كركاسس :اسضتبق الرئيسس الفنزويلي نيكولسس مادورو
نزول معارضضيه إا ¤شضوارع كراكاسس ،أامسس األربعاء ،بالتنديد
Ãح -اول -ة ان -ق Ó-ب ضض -ده ت-رع-اه-ا ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ‘ ،وقت
ح - -ددت اŸع- -ارضض- -ة  26ن- -ق- -ط- -ة ‘ ال- -ع -اصض -م -ة إلط Ó-ق» أام
اŸظاهرات».
وجاء هذا التهام بعد تصضريح للمتحدث باسضم اÿارجية
األمÒكية مارك تونر وجه فيه –ذيرا حازما إا ¤سضلطات
كراكاسس ،داعيا إا ¤التوقف عن قمع اŸتظاهرين اŸعارضض.Ú

رحلة جديدة لنيل الثقة
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تنديدا Ãمارسشات الحتÓل التعسشفية

قضسية الصسحراء الغربية يجب أان –ظى باهتمام أاكÈ
أاك -د رئ-يسس م-ف-وضش-ي-ة ال–اد الف-ري-ق-ي
م -وسش -ى ف -ق-ي-ه ﬁم-د ،أان ال–اد الف-ري-ق-ي
سشÒاف- -ق الشش- -عب الصش- -ح -راوي ح -ت -ى ي -ق -رر
مصشÒه واصشفا دوراŸنظمة القارية لتحقيق
ذلك بـ«اŸسشؤوولية التاريخية».
أاب- -رز رئ- -يسس اŸف- -وضض- -ي- -ة الف- -ري- -ق -ي -ة خ Ó-ل
اسض-ت-ق-ب-ال-ه ،أاول أامسس ،ب-ال-ع-اصض-م-ة الث-يوبية أاديسس
اب- -اب- -ا ،ل- -ل- -وزي- -ر الصض -ح -راوي اŸك -ل -ف ب -الشض -ؤوون
اإلفريقية حمدي اÿليل ميارة «الدورالتاريخي
للمنظمة القارية كضضامن وشضريك إا ¤جانب ال·
اŸتحدة لتنفيذ ﬂطط التسضوية ‘ الصضحراء
الغربية» مشضددا على أان اŸسضأالة تتطلب التسضريع
م- -ن أاج- -ل إان- -ه -اء ه -ذا ال -ن -زاع وم -راف -ق -ة الشض -عب
الصضحراوي حتى يقرر مصضÒه.
ون -ق -لت وك-ال-ة األن-ب-اء الصض-ح-راوي-ة (واصس) ع-ن
رئ- -يسس اŸف- -وضض -ي -ة اإلف -ري -ق -ي -ة ق -ول -ه إان قضض -ي -ة
الصضحراء الغربية يجب أان –ظى باهتمام كبÒ
ع -ل -ى مسض -ت-وى ال–اد اإلف-ري-ق-ي Ÿسض-اع-دة األ·
اŸتحدة ‘ إايجاد حل لهذا النزاع الذي دام ما
يقارب  43سضنة وÃا يتوافق مع مقررات ولوائح
اŸنظمت Úوخاصضة بعد التطورات األخÒة التي
تشضهدها السضاحة اإلفريقية.
وباŸناسضبة أاشضار فقيه ﬁمد إا ¤أانه سضيشضرع
·Ó
‘ زيارة إا ¤نيويورك للقاء األم Úالعام ل أ
اŸت -ح -دة وال -ت -ب -احث م -ع -ه ح -ول سض -ب -ل ال-ت-نسض-ي-ق
والتعاون من أاجل حل قضضايا السضلم واألمن ‘
إافريقيا و ‘ مقدمتها قضضية الصضحراء الغربية.
اسض-ت-ع-داد صض-ح-راوي ل-ل-ت-ع-اون م-ن أاج-ل ت-ط-بيق
الشضرعية الدولية ‘ الصضحراء الغربية وشضكل اللقاء
ب Úمسض- -ؤوول اŸف- -وضض- -ي- -ة اإلف- -ري- -ق- -ي- -ة وال- -وزي- -ر
الصضحراوي مناسضبة لسضتعراضس آاخر اŸسضتجدات
والتطورات التي تشضهدها القضضية الصضحراوية على
السضاحت Úاأل‡ية واإلفريقية لسضيما بعد اجتماع
›لسس السضلم واألمن اإلفريقي والبنود الواردة ‘
تقريره.
وباŸناسضبة أاكد حمدي اÿليل اسضتعداد الطرف
الصض- -ح- -راوي وج- -اه- -زي- -ت -ه ل -ل -ت -ع -اون م -ع ال–اد

العدد
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ط- - - - - - -ال - - - - - -بت أاط - - - - - -راف
فلسشطينية ،أامسس ،بضشرورة
ع - - -ق - - -د ج- - -لسش- - -ة ط- - -ارئ- - -ة
·Ó
ل -ل -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
اŸت- - - -ح - - -دة ،ل - - -ل - - -ن - - -ظ - - -ر ‘
الن- -ت- -ه- -اك- -ات واŸم- -ارسش- -ات
ال - -ت- -عسش- -ف- -ي- -ة لÓ- -ح- -تÓ- -ل
السش -رائ-ي-ل-ي ضش-د اŸع-ت-ق-لÚ
ال- -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ‘ Úسش -ج -ون
الحتÓل ‘ ﬁاولة ÿمد
ح- -رك -ت -ه -م الح -ت -ج -اج -ي -ة
وإاضش- -راب- -ه- -م ع- -ن ال- -ط- -ع- -ام
«م- - - - - -ع - - - - -رك - - - - -ة ا◊ري - - - - -ة
والكرامة».
ك -ان ن -ح -و  1300فلسضطيني،
ق- -د دخ- -ل- -وا م- -ن- -ذ ي -وم اإلث -نÚ
اŸاضض- - -ي وب- - -ال- - -ت- - -زام- - -ن م- - -ع
الح- - -ت- - -ف- - -الت ب- - -ي- - -وم األسضÒ
الفلسضطيني ‘ ،إاضضرابهم الذي
ي - - -ق - - -وده اŸن - - -اضض - - -ل م - - -روان
الÈغ -وث -ي ،ح -يث انضض -م إال -ي-ه-م
ع- -دد آاخ -ر م -ن اŸضض -رب ،Úم -ع
توقعات بزيادة عددهم ‘ األيام
اŸق- -ب- -ل- -ة م- -ن األسض -رى ال -ب -ال -غ
عددهم نحو  6500أاسض.Ò
وأاكدت هيئة شضؤوون األسضرى
واÙررين الفلسضطينية ،أانه ‘
حال اسضتمرار اإلضضراب وŒاهل
إاسضرائيل –قيق مطالب األسضرى
فسضÎت - - -ف - - -ع نسض- - -ب- - -ة األسض- - -رى
اŸشض -ارك Úف -ي -ه خÓ-ل  10اأيام
إا ‘ 90 ¤اŸائة.
وأام- -ع -نت مصض -ل -ح -ة سض -ج -ون
الح - -ت Ó- -ل اإلسض - -رائ - -ي - -ل - -ي ‘
‡ارسض- -ات- -ه -ا ال -ت -عسض -ف -ي -ة ضض -د
األسض -رى اŸضض -رب Úب -ل -غت ب -ه -ا
◊د التحريضس على قتلهم ،ما
دف - -ع ه - -ي - -ئ - -ة شض - -ؤوون األسض- -رى
واÙررين الفلسضطينية ،لدعوة
 ·ÓاŸت- -ح -دة
األم Úال- -ع- -ام ل - -أ
ان -ط -ون -ي -و غ-وتÒيشس ،إا ¤ع-ق-د
اجتماع طارئ وعاجل للجمعية
ال - -ع - -ام- -ةŸ ،ن- -اقشض- -ة األوضض- -اع
اŸتصض- - - - - -اع - - - - -دة واÿطÒة ‘
سضجون الحتÓل اإلسضرائيلي.
ودعت ق - -ادة دول ا÷ام - -ع- -ة
ال -ع -رب -ي -ة ل -ل -ت -دخ-ل ا÷اد ع-ل-ى

اŸسض- -ت- -وى السض- -ي- -اسض- -ي ‘ ظ- -ل
اÿط -ر ا◊ق -ي -ق -ي ع-ل-ى صض-ح-ة
األسض-رى ج-راء م-واصض-ل-ة ق-م-عهم
وعزلهم ‘ الزنازين.
وأاب-رز رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ،عيسضى
قراقع ،أان الوضضع ‘ السضجون
أاصضبح «خطÒا» ‘ ظل سضلطة
اح -ت Ó-ل «ع -نصض -ري -ة وع-دائ-ي-ة»
تسض - -ت - -ه - -دف ح - -ق - -وق األسض- -رى
واŸسضاسس بكرامتهم ما يتطلب
«تدخ Óسضريعا» من قبل األ·
اŸت -ح -دة ل -ت -وف Òا◊م-اي-ة ل-ه-م
وال- -ت- -ح- -رك ب- -ه- -دف إان -ق -اذه -م
وإال- - -زام إاسض- - -رائ- - -ي- - -ل ب- - -احÎام
ح- -ق -وق -ه -م وف -ق ق -رارات األ·
اŸت -ح -دة وات -ف -اق -ي -ات ج -ن -ي-ف
واŸع - - - -اه- - - -دات ال- - - -دول- - - -ي- - - -ة
واإلنسضانية.

إاجراءات قمعية من قبل
ا’حتÓل
وف -رضضت مصض -ل-ح-ة السض-ج-ون
ل -ق -وات الح -ت Ó-ل اإلسض -رائ-ي-ل-ي
ج-م-ل-ة م-ن اإلج-راءات ال-ق-م-ع-ية
ب- -ح- -ق األسض -رى اŸضض -رب Úع -ن
ال - -ط - -ع - -ام ‘ ﬁاول - -ة ل - -كسض- -ر
اإلضض - -راب ،ب - -ع- -د أان ق- -امت ‘
ال- -ي -وم Úاألول Úب -ح -م -ل -ة ن -ق -ل
Óسض -رى اŸضض -رب Úول-ق-ي-ادات
ل -أ
اإلضض - -راب إا ¤سض - -ج- -ون أاخ- -رى
وأاقسض -ام ع -زل ،و ⁄يسض -ل -م ح-ت-ى
اŸرضض - -ى م- -ن- -ه- -م م- -ن ال- -ع- -زل
وال-ت-ج-ري-د م-ن ك-ل اŸسضتلزمات
الضضرورية للحياة.

واأع- - -ت Èع- - -يسض - -ى ق - -راق - -ع،
تصضريحات الوزراء اإلسضرائيليÚ
ب - -ح - -ق األسض Òال- -ن- -ائب م- -روان
الÈغ -وث-ي واŸط-ال-ب-ة ب-إاع-دام-ه
وال - -ت - -ح- -ريضس ع- -ل- -ى األسض- -رى،
«م -ت -ط -رف -ة» تشض -ب-ه تصض-ري-ح-ات
ال -ن -ازي Úوت -ف -وح م -ن -ه -ا رائ-ح-ة
الكراهية والعنصضرية.
وت- - - -واصض - - -ل ،أامسس ،ا◊راك
ال- -رسض- -م- -ي والشض- -ع- -ب- -ي ل -نصض -رة
األسض- -رى ،ح- -يث ك- -ان ال- -رئ- -يسس
ﬁمود عباسس ،قد أاكد من قبل
أان قضض -ي -ة األسض -رى ع -ل -ى سض -ل -م
أاول -وي -ات ال -ق -ي -ادة ،وأان -ه ي -ت-اب-ع
ويهتم بقضضيتهم ‘ ،ح Úشضددت
حكومة الوفاق الوطني ،على أان
«نضض - - -ال وك- - -ف- - -اح األسض- - -رى ‘
معتقÓت الحتÓل اإلسضرائيلي
يعد رأاسس حربة نضضالنا الوطني،
ورمزا عاŸيا للدفاع عن القيم
والصض- -ف- -ات اإلنسض- -ان- -ي- -ة وع -ل -ى
رأاسضها ا◊رية».
وت -ت -واصض -ل ح -م Ó-ت ال -دع-م
واŸسضاندة إلضضراب األسضرى ‘
ك- -اف- -ة اÙاف- -ظ- -ات ،إاذ ع- -مت
اŸسضÒات وأاقيمت اŸهرجانات
وخ- -ي- -ام الع- -تصض- -ام ‘ م- -راك -ز
اŸدن ،وسض -ط دع -وات ل -ت -ف-ع-ي-ل
اŸشضاركة الشضعبية لنصضرتهم.
وي -ذك -ر أان ع -دد اإلضض-راب-ات
ا÷م-اع-ي-ة ال-ت-ي ن-فذتها ا◊ركة
األسضÒة م - -ن - -ذ ع- -ام 23 ،1967
إاضض -راب-ا ،ك-ان آاخ-ره-ا اإلضض-راب
ا÷ماعي الذي خاضضه األسضرى
اإلداري -ون ‘ سض -ج-ون الح-تÓ-ل
عام  ،2014واسضتمر  63يوما.

تنامي الهجرة غ Òالششرعية من السشواحل الليبية

إانقاذ  8360مهاجر من الغرق ‘ البحر اŸتوسسط

أاعلنت اŸنظمة الدولية للهجرة أان حرسس
ليطا‹ وسشفن أاخرى Ÿنظمات غÒ
السشواحل ا إ
حكومية وسشفن Œارية “كنوا من إانقاذ 8360
م -ه -اج -ر م -ن ال -غ -رق ‘ ال-ب-ح-ر اŸت-وسش-ط خÓ-ل
لسش-ب-وع ا◊ا‹ م-ع-ظ-م-ه-م ” إان-ق-اذهم خÓل
ا أ
عمليات وقعت قبالة سشواحل ليبيا.
ذك-رت اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ه-ج-رة ‘ ب-ي-ان لها
أامسس األول ،أانه ” إانقاذ ذلك العدد «خÓل الفÎة
من  14إا 16 ¤أابريل ا÷اري».
وأاوضض -حت اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة اŸه-ت-م-ة بشض-ئ-ون
اŸه -اج -ري -ن ح -ول ال -ع -ا ⁄أان «اŸه -اج-ري-ن ك-ان-وا
يسضافرون على م 55 Ïقاربا مطاطيا كل منها
يحمل ما ب 110 Úإا 150 ¤شضخصضا ،إاضضافة إا3 ¤
قوارب خشضبية –مل  200و  250و  500شضخصس
على التوا‹».
وبشضأان من ” إانقاذهم أافادت اŸنظمة الدولية
ل- -ل- -ه- -ج -رة ب -أان -ه « ” ن -ق -ل م -ن ” إان -ق -اذه -م م -ن
اŸهاجرين إا ¤مواقع ﬂتلفة ‘ إايطاليا «.
وأاوضض -حت اŸن -ظ -م -ة أان -ه « م -ن -ذ ب -داي-ة ال-ع-ام
ا◊ا‹ قد وفد  32أالفا و 800مهاجر إا ¤إايطاليا «
متوقعة أان يصضل « إاجما‹ الوافدين إا ¤حوا‹ 36
أالفا خÓل اليوم ÚاŸقبل « Úحسضب البيان.
وعن وفيات اŸهاجرين قالت اŸنظمة الدولية
للهجرة أان عددها « بلغ ‘ اŸتوسضط خÓل العام
ا÷اري وحتى اآلن ( )900حالة وفاة «مشضÒة ‘
الوقت ذاته إا ¤أان « حوا‹  % 90من حالت الوفاة

@ الرباط :دخلت ا◊كومة ا÷ديدة ‘ اŸغرب ‘
Óع -داد Ÿا يسض -م -ى ‘
«صض- -مت مسض- -ت- -م -ر» ،وف -ق اŸراق -ب ،Úل  -إ
القاموسس السضياسضي مغربيا بـ»التصضريح ا◊كومي» ،أاي الÈنامج
ا◊كومي لنيل ثقة اŸؤوسضسضة التشضريعية ‘ اŸغرب.
وبعد تعي Úرسضمي ،وأاداء اليم Úالدسضتورية أامام العاهل
اŸغربي ﬁمدالسضادسس– ،تاج ا◊كومة ا÷ديدة ،للنجاح ‘
امتحان ا◊صضول على الثقة من اŸؤوسضسضة التشضريعية اŸغربية.

تفجÒات تزامنا مع اإ’جÓء
@ دمششق :تزامنت عملية إاجÓء السضكان واŸسضلح Úمن
أاربع بلدات سضورية ﬁاصضرة ،أامسس األربعاء ،مع انفجار دام ‘
أاحد أاحياء مدينة حلب أاوقع سضتة أاشضخاصس على األقل وأاصضيب
ف -ي -ه أاك Ìم -ن ث Ó-ث Úج -ري-ح-ا .وŒري ع-م-ل-ي-ة اإلجÓ-ء وسض-ط
مراقبة مشضددة بعد اÛزرة التي اسضتهدفت منطقة الراشضدين
السض- -بت اŸاضض- -ي و أاودت ب- -ح- -ي -اة  126شض-خصض-ا م-ع-ظ-مهم من
اŸدني Úواألطفال.

حدثت على الطريق ب Úليبيا وإايطاليا».

تونسس سستعيد فتح سسفارتها
ق - -ال ب - -رŸا Êت - -ونسض - -ي إان رئ - -يسس ا◊ك- -وم- -ة
التونسضية يوسضف الشضاهد أاكد للوفد الŸÈا Êالذي
زار ليبيا مؤوخراً على أان إاعادة فتح سضفارة تونسس ‘
ليبيا سضتتم خÓل األيام القليلة القادمة.
وكشض- -ف ال- -ن- -ائب اŸن -ج -ي ا◊رب -اوي ‘ ل -ق -اء
إاعÓمي ،أاول أامسس ،عن اسضتعداد بÓده إلعادة فتح
السضفارة التونسضية بالعاصضمة طرابلسس.
ي - -ذك - -ر أان ا÷زائ - -ر ،ت - -ونسس ومصض - -ر ،ت - -ب - -ذل
›ه -ودات دب -ل -وم -اسض-ي-ة م-ع-تÈة م-ن أاج-ل ت-ق-ريب
اŸواقف ب Úالفرقاء الليبي Úودفعهم نحو التسضوية
السض -ي -اسض -ي-ة وŒاوز اŸرح-ل-ة الصض-ع-ب-ة ال-ت-ي ت-تسض-م
بالتوتر الشضديد ب Úأابرز الفاعل ‘ Úاألزمة.

Œدد ا’شستباكات

‘ اŸق -اب -لŒ ،ددت الشض -ت -ب -اك -ات اŸسض -ل-ح-ة
Ãدينة سضبها ،واسضتخدمت ‘ معارك السضيطرة
على القاعدة ا÷وية “نهنت ،الطائرات ا◊ربية
واألسضلحة الثقيلة ما أا◊ق أاضضرارا بليغة Ãهبط
القاعدة ،وذكرت القوات اŸوالية ◊كومة الوفاق
ال- -وط -ن -ي أان ال -قصض -ف اسض -ت -ه -دف م -ن -اط -ق آاه -ل -ة
بالسضكان.

العبادي يحذر ا’أكراد
@ بغداد :حّذر رئيسس الوزراء العراقي حيدر العبادي أاكراد
بÓده من السضتعجال ‘ إاجراء اسضتفتاء من أاجل تقرير اŸصض،Ò
وقال إان الوقت  ⁄يحن بعد.
وأاضضاف العبادي أان طموح األكراد بإاجراء اسضتفتاء ‘ إاقليم
كردسضتان العراق إلنشضاء دولة مسضتقلة حق ل يسضتطيع أاي شضخصس
أان Áنعه.

اأ’من واإ’سستقرار ركيزة التنمية
@ تونسس  :شضدد الرئيسس التونسضي الباجي قائد السضبسضي
على أان األمن واإلسضتقرار هما ركيزتان أاسضاسضيتان لكسضب رهان
التنمية الشضاملة ودعا إا ¤مضضاعفة ا÷هود للقضضاء على آافة
اإلرهاب.
كلمة السضبسضي جاءت Ãناسضبة اإلحتفال بالذكرى  61لعيد
قوات األمن الداخلي –ت شضعار «األمن رافد أاسضاسضي للتنمية».
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قراءة نقدية

من مواليد مدينة تنسس السصاحرة ،اهتم بالعلم
م -ن -ذ الصص -غ -ر ،ظ -ل شص -غ -وف -ا ل -ل -ب -حث ‘ خ -ب -اي -اه
وا’سص-ت-ل-ه-ام م-ن رؤوى ال-ف-ق-ه-اء وال-ع-ل-م-اء ال-ذي-ن
سصبقوه متخذا منهم مرجعية  .سصافر أايضصا إا¤
اŸشصرق ليسصتفيد ‡ا يرويه ﬁدثيه وعلمائه
وتÓمذته بسصعة علمه ،واطÓعه الكب Òالذي
كسصبه من ›السصته الطويلة للعلماء.
وك -ل م-ن ق-رأا ل-ه ي-كشص-ف أان-ه يشص-ق ع-م-ق ال-ب-ح-ر
سصابحا وغائصصا ‘ معا Êاللغة ،يجمع ب ÚمعاÊ
ال -ع -ب -ارة ورّق -ت -ه-ا وع-م-ق ال-ف-ك-رة وقّ-وت-ه-ا ،ل-ق-د
اجتمعت له حافظة قوية وقريحة وقادة وذهن
ثاقب.
إأّن -ه أل -عÓّ-م-ة أأب-و ع-ب-د أل-ل-ه
ﬁم- -د ب- -ن ع- -ب- -د أ÷ل- -ي- -ل
أل- -ت- -نسس- -ي أ÷زأئ -ري أل -ذي
ت- -ت- -و ّق- -ف صس -ف -ح -ة «أع Ó-م
أ÷زأئ - -ر» ع - -ن - -ده ل - -رصس- -د
مسساره ومسسÒته.
’قطاب
هو من قمم أأولئك أ أ
ألذين أأناروأ حكمة وضسياء
وهديا وعرفانا وقطبا وأسسع
ق -ل-ب-ه ،م-ع-رف-ة ،صس-ار ق-طب
’سصتاذ
بقلم :ا أ
ف
’كوأن ،هو أ إ
أ أ
’مام ألعار عبد القادر حمداوي
و
ب
أ
أ
م
ظ
ا
ن
ل
أ
خ
ر
ؤ
و
Ÿ
أ
ث
د
Ù
أ
باحث ‘ التاريخ
ع -ب -د أل -ل -ه ﬁم -د ب -ن ع -ب-د
أ÷ليل ألتنسسي أ÷زأئري ،ولد Ãدينة تنسس ‘ سسنوأت
( 832إأ )834 ¤حسسب ألسسخاوي ألذي فرغ من تبيضس
كتابه سسنة ( ،)896حفظ على يد أأبيه ألقرآأن ألكرË
وأ◊ديث.
ظهر ‘ صسغر سسنه ألذكاء وطاقة هائلة تتفجر عزما
وح- -زم -ا وق -وة ،نشس -أا ع -ن حب أ Òÿوأ÷م -ال وأ◊ي -اة
ألطيبة.
وأنتقل بعد ذلك إأ ¤مدينة تلمسسان ،كانت حياته كلها
جد وعمل وفكر وعلم ،حيث قرأأ ألعÓمة أأبي عبد ألله
ﬁم- -د ب- -ن ع- -ب- -د أل -ل -ه أل -ت -نسس -ي أ÷زأئ -ري أل -ت -فسسÒ
وألقرأءأت وألفقه عن علماء أأجÓء منهم :أبن مرزوق،
أأح- -م -د ب -ن ﬁم -د ب -ن م -رزوق وأل -وأق -ي أب -ن إأسس -ح -اق
إأبرأهيم ألنازي.
ومن خÓل هذه أÛموعة ألسسديدة أأعمال مفيدة ،قل
إأن أجتمعت ‘ رجل من رجال هذأ ألعصسر ،ومهدت له
مقعده ‘ مشساركة ألعلوم ألعقلية وألنقلية ،تعشسعشست
ن -فسس -ه أل-زك-ي-ة ب-ت-حصس-ي-ل أل-ع-ل-وم أل-دي-ن-ي-ة وأل-ت-ع-م-ق ‘
’سسفار لنيل ألعلم
بضساعته أŸزجاة وشسق بسسفره من أ أ
من علماء فاسس.
وسسافر أأيضسا إأ ¤أŸشسرق ليسستفيد ‡ا يرويه ﬁدثيه
وعلمائه وتÓمذته بسسعة علمه ،وأطÓعه ألكب Òألذي
كسسبه من ›السسته ألطويلة للعلماء ،وكل من قرأأ له
يكشسف أأنه يشسق عمق ألبحر سسابحا وغائصسا ‘ معاÊ
أللغة ،يجمع ب Úمعا Êألعبارة ورقتها وعمق ألفكرة
وقوتها ،لقد أجتمعت له حافظة قوية وقريحة وقادة
وذهن ثاقب.
و‘ عهد يغمرأ سسن جهز موكبا عسسكريا ‘ سسنة 1420
م ،أّت -ج -ه ن -ح -و ت -نسس ل -يصس -ط -حب م -ع-ه أل-ع-ا ⁄أ÷ل-ي-ل
أ◊اف -ظ أل -ت -نسس -ي إأ ¤ت -ل -مسس -ان ل -ي -نشس -ر ف -ي -ه أل -ع -ل -م
وأŸعرفة.
كان ‘ تنسس ألعا ⁄ألكب Òسسيدي أأحمد بومعيزة تخرج
ع -ل -ى ي -ده  80ع -اŸا ‘ شس -ت -ى أل-ت-خصسصس-ات أل-دي-ن-ي-ة
وأل-ف-ق-ه-ي-ة وأل-ل-غ-وي-ة ،رج-ع إأ ¤وط-ن-ه ت-ل-مسس-ان وأسستقر
Ãسساجدها يلقي ألدروسس حضسر له خلق ’ يعد و’
’مام ألتنسسي
يحصسى لسسن Úطويلة ،تخّرج على يد أ إ
تÓمذة كثÒين ،فيقول تلميذه ألعا ⁄أأبو عبد ألله أبن
’م -ام أب -ن أل -ع -ب -اسس «أأن -ه شس -ي -خ م-ن شس-ي-وخ عصس-ره ‘
أ إ
’فعال) ’بن مالك‘ ،
تلمسسان ومن كتبه (شسرح ’مية أ أ
’نبياء عن قرية
ألصسرف ،و(ألعروة ألوثقى ‘ تنزيه أ أ
أ’لقا) وفتاوى كثÒة».
ويقول تلميذه’« :زمت ›لسس ألفقيه ألعا ⁄ألشسه،Ò
ألذي ينهل من قبضس علمه ألعزير غذأء ألقلب وقوت
ألعقل عشسرة سسنوأت بالتمام» ،كان أ÷انب ألعلمي عند
سسيدي ألتنسسي قاعدة صسلبة أأسسسسها لكي يقيم عليها
بنيانه أأنه صسرح ألعمل أ÷د ألذي ينظف سساحة ألقلب
وتتلمذ عليه ألشسيخ ألعÓمة أأبو عبد ألله ﬁمد بن
’نصساري.
أأحمد بن أأبي ألفضسل بن سسعيد أ أ
’ولياء ألله من أŸناقب.
مؤولف «ألنجم ألثاقب» فيما أ
’سسÓم» ‘ فضسل ألصسÓة على ألنبي ـ صسلى
و»مفاخر أ إ

العّÓمة أابو عبد الله ﬁمد بن عبد ا÷ليل التنسصي ا÷زائري

اإلمام
منزلة رفيعة
ب Úالعلماء
‘ عصصره

ألله عليه وسسلم ـ
’مام ألتنسسي باهتمامه ألكبÒ
كما عرف أ إ
’دب شس- -ع- -رأ ونÌأ ،وك- -ث Òأه- -ت- -م -ام -ه
ب- -ا أ
بالتاريخ.
ك-ان أÎŸج-م-ون وأŸؤورخ-ون ق-د أن-ت-ب-ه-وأ
بقوة حافظته و لسسعة إأطÓعه ولتبحره ‘
علم أ◊ديث ألنبوي ألشسريف و‘ أللغة
وأل- -ف- -ق- -ه ،ويÓ- -ح- -ظ أأن -ه -م ح -رصس -وأ ك -ل
أ◊رصس ع -ل -ى إأظ -ه -ار م -ي -ل-ه إأ ¤أل-ت-اري-خ
’ه -ت -م -ام ل -ه -ذه أŸادت Úك -ان
’دب .ف -ا إ
وأ أ
ق -ل -ي  ‘ Ó-ذلك أل -عصس-ر أل-ذي ت-غ-ل-بت ف-ي-ه
ألعلوم ألدينية
وصسف أأحمد ألونشسريسسي صساحب «أŸعيار
أŸع- -رب ،وأ÷ام- -ع أŸع- -رب ع -ن ف -ت -اوى
’مام ألتنسسي:
’ندلسس وأŸغرب أ إ
علماء إأفريقيا وأ أ
’ديب ألشساعر»،
«ب-ال-ف-ق-ي-ه ،أ◊اف-ظ ،أل-ت-اري-خ-ي وأ أ
وقد أأورد أŸقري أأبو ألعباسس أأحمد ‘ كتابه:
«أأزهار ألرياضس ‘ أأخبار ألقاضسي عياضس» .وقد
’فتاء كباقي كبار
’مام ألتنسسي أأيضسا با إ
أشستهر أ إ
ألعلماء ‘ أŸغرب ألعربي ،جوأبه ألطويل ‘
قضس -ي -ة ي -ه -ود ت -وأت (ب-ت-م-ن-ط-ي-ط) ،بسس-ط ه-ذه
’مام أأحمد بن يحي ألونشسريسسي ‘
ألنازلة أ إ
م -وسس -وع -ت -ه أل-ف-ق-ه-ي-ة« :أŸع-ي-ار أŸع-رب ع-ن
’ندلسس وأŸغرب».
فتاوى إأفريقيا وأ أ
’وتاد ألرأسسخÚ
كان ألعّÓمة ألتنسسي أأحد أ أ
’ئمة ،فبعد أأن
’ئمة ألعارف Úوهو شسيخ أ أ
وأ أ
إأختلف ألفارقان ‘ حق أليهود ألقاطن‘ Ú
ت -وأت .ل-ق-د أح-ت-ج ك-ل ف-ري-ق ب-أاح-اديث ن-ب-وي-ة وب-أاق-وأل
’ئمة غ Òأأن كل ألفريق ⁄ Úيقو على
ألسسلف من أ أ
فرضس آأرأئه.
وكان ألعا ⁄ألكبﬁ Òمد بن عبد ألكر ËأŸغيلي ،وقد
’م-ر
أشس -ت -ه -ر ه -ذأ أل -ف -ق -ي -ه ب -نشس -اط -ه وب-ح-ي-وي-ت-ه ‘ أ أ
باŸعروف ،وألنهي عن أŸنكر.
أأصسدر فتوى يسستوجب ﬁاربتهم وهدم كنائسسهم وكسسر
شسوكتهم ،وهناك ‘ أأوسساط معاصسريه من ألعلماء بÚ
م -ؤوي -د وم -ع -ارضس ،وأشس -ت-د أÓÿف ب-ي-ن-ه-م .رأسس-ل كÓ-
ألفريق Úأأك Èعلماء ألعصسر ‘ تلمسسان و‘ فاسس و‘
ت -ونسس ،وك -انت أŸدن أل -ث Ó-ث أل -ع -وأصس -م ألسس -ي -اسس-ي-ة،
Óج -زأء أل -ث Ó-ث-ة م-ن أŸغ-رب
أل -دي -ن -ي -ة وأل -ث -ق -اف -ي -ة ل  -أ
’سسÓمي.
أ إ

يسصتفتيانهم ‘ القضصية....

وكان كل فريق يأامل تأاييد موقفه ورغم شسهرة ألشسيخ
أل -ت -نسس -ي وك -ان ﬁل إأع -ج -اب سس-ك-ان أŸغ-رب أل-ع-رب-ي
ع-ل-م-ائ-ه-ا وطÓ-ب-ه-ا وأسس-ت-ج-اب شس-ي-خ-ن-ا بدعوة ،فكانت
إأسسهاماته مهمة ‘ –اكم ألفريق ،Úفهذأ دليل على
رفعة مكانته ‘ عيون معاصسريه.
كان ألشسيخ ﬁمد ألتنسسي من حملة موقف أŸغيلي
أŸوأفقة أ◊اسسمة ،وأأيد موقفه أŸناهضس لليهود.
’مام ألتنسسي
ويقول أŸؤورخون :إأنه فور وصسول جوأب أ إ
ل -وأح -ة “ن -ط -ي -ط ،ح -م -ل أŸغ -ي -ل -ي وأأنصس -اره ألسس Ó-ح

’ديبة الكبÒة أامّ سصهام
رسصالًة إا ¤ا أ

ما  ⁄يكتبه
القلب ...بعد..؟
“رين على خاطري وأأنت –مل Úباقة جميلة من
أ ◊ ر و ف ع ب ق ه ا ز م ن ج م ي لٌ ع ا د أ  ¤أ ذ ه ا  ، Êو أ أ ن ت
تسسبح ‘ Úأأفق من أ’بدأع ،ترسسم عيون ‘ أ’فق
شسوٌق من زمن كانت فيه ألكلمة ﬂضسبة بدماء
ألشسهدأء ،ب Úطيات حديثك ألهادئ أÙكم قبل
أأن تتحدثي أأشسعر أأنك تنحت Úألكلمات بدقة ’
م-ت-ن-اه-ي-ة أ÷م-ال ك-ل-وح-ة ف-ن-ي-ة خ-ل-دت ‘ أأج-مل
أŸتاحف ألعاŸية ،فتنÌين دررأ ً تعانق أفكارنا
وتاأخذنا أ ¤زمن كانت فيه ألكلمة لها ألف معنى
ومعنى ،وقيمُة صسنعت ›دك أ’بدأعي ،وأنت ’
ت- -زأل Úسس- -ي- -دة أ’حسس- -اسس وأل- -دق- -ة ‘ أل- -ت -ع -بÒ
 Ìسساحٌر أأّخاذٌ.
ألقيم ،لك ن ٌ
سسيدتي أ’ديبة ألكبÒة أıضسرمة أ’سستاذة أأم
سس -ه -ام ،م -ن -ذ ن -ع -وم -ة أظ-اف-ري ح Úدخ-لت ع-ا⁄

’’ت،
وأل -ف-ؤووسس وأ آ
وأن- - -قضس- - -وأ ع - -ل - -ى
ك - -ن - -ائسس أل - -ي- -ه- -ود،
فهدموها.
’م-ام أل-ت-نسسي
أح-ت-ل أ إ
م - -ن- -زل- -ة رف- -ي- -ع- -ة بÚ
ألعلماء ‘ عصسره ،فقد
سسموه بـ «أ◊افظ» ،فتح
ع -ي-ن-ي-ه ع-ل-ى ن-ور أل-دي-ن
ف -إاذأ أل -دن -ي -ا ك -ل -ه -ا نÒة
مشسرفة ،وفتح عقله على
حقائق نور ألدين.
وإأذأ هو يفتح مغاليق أÒÿ
فاهتدى إأ ¤نوع خاصس من
ألÎب -ي -ة ،ومصس -در خ Òه -ذأ
’مر هو قطب ألعارف Úفوصسل شسيخنا ﬁمد ألتنسسي
أ أ
إأ ¤ألرفعة على أأيدي أأئمة كبار إأ ¤أأن وصسل وصسار أأحد
أأقطاب ألكÈى بسسندها أŸت Úألذي يضسيء كالشسمسس
‘ وضسوحه وطهوره.
فهو Áتاز Ãوأقفه وفصساحة رأأيه وعمق تفكÒه ،و‘
ألوقت نفسسه شسديد وصسلب ‘ أŸوأقف أ÷ادة ألتي ’
يسستهان بها ،فهو أ◊ريصس بدقة لكل ألتفاصسيل.
’مام ألتنسسي فهو كا÷بل ‘ صسÓبة موأقفه وثبات
أ إ
مبادئه وشسموخ علو ،مكانته أأنه ألبحر ‘ موسسوعية
علمية وعمق مفاهيمه ،فإان جميع ألكتب ألتي ترجمت
له.
هذأ أأمر غريب ‘ حق عا ⁄مشسهور كالتنسسي ينسسى
’مة
وتو‘ رحمه ألله سسنة  871هـ ،لقد جاهدت هذه أ أ
قدÁا وحديثا جهادأ متوأصس Óفاعتمدت على ألعلم،
فكان من ثمرأت ألنصسر هذه ألعلوم ألتاريخية وألفقهية
وأ◊ديث أل -ت -ي ول -دت أل -ك -ت -اب وأÿط -ب -اء وأل -ع -ل -م -اء
وأŸفكرين ⁄ ،تعتمد إأ’ على نفسسها ⁄ ،تلتق من ألعدو
إأ’ أŸعارضسة أ◊ادة.
ن -ك -تب ون-ب-حث ‘ م-ك-ت-ب-ات-ن-ا و‘ وط-ن-ن-ا ل-ن-م-ح-ي ت-لك
ألوصسمة ألتي كتبها عدونا علينا ،أأّننا نثور على ألبوأدر
ألتافهة ألتي يعدها أŸظّللون.
أ’دب ع -رف-تك وأأح-ب-بُت
ف - -يك أل - -ت - -ح- -دي وق- -وة
أل - -ك - -ل - -م- -ة وأ’حسس- -اسس
أŸره- - -ف ‘ أف - -ك - -ارك
وك -ت -اب -اتك أل -ت -ي ب -ق -ي -ة
كوجه ألصسباح تطل علينا
مع كل فجر جديد..
سس- -ي- -دت- -ي أ÷م- -ي- -ل -ة أأم
سسهام أ’نيقة ألوأرفة ‘
بقلم :ا’ديبة
فضس -اء أ’ب-دأع ،كشس-ج-رة
والصصحافية
ألسسنديان ألتي ’ تهدها
ي
سصليمة مّليز
رياح و’ أأعاصس ،Òوأأنت
تخط Úخطوأتك بثقل وثبات وتبحث Úعن معنى
لوقوفك أأمام هذأ ألعا ⁄ألفوضسوي –اويل Úأأن
ترسسمي لنا طريقًا قويا من أأجل أأن نحمل مشسعل
ألفكر وأ’بدأع على أأحسسن وجه ،وكانك تشسÒين
لنا أن ألزمان لن يتوقف فقطار ألكلمة أأصسبح
سسريعًا
اأسصرع من افكارنا واŒاهاتنا...
سصيدتي الراقية اأم سصيهام ..اأيقونة
أ◊رف ،سس -اح -رة ألشس -ب -اب ل -ق-د ح-اولت ع-ب-ثً-ا أأن
أ ح ت س س ب ز م ن ي ب ا ل ك ل م ة أ ل ق و ي ة  ،و ك ا ن د أ ئ م اً ي ع و ز Ê
أ’ن -تسس -اب أ◊ق -ي -ق -ي ل -زم -نك ذلك أأن أ’ن-تسس-اب

حلم شصديد
اليقظة

قراءة ‘ ديوان «أارشصيف الغوايات»
للشّصاعر حامد الراوي

تقول ألكلمات كنت
م- - -وج - -ة م - -ن م - -اء،
صس- -ن- -ع -ت -ن -ي أل -ري -اح
وأأه- -دت -ن -ي ل -ل -ح -ل -م
أل -ذي صس ÊÒن -ه-رأ؛
وأل -ن -ه -ر “رد ع -ل -ى
ضسفتيه فغدأ بحرأ،
وأل -ب -ح-ر غ-ادر ن-ح-و
ألغيوم –مله ألرياح
م- -رة أأخ -رى ،ف -ق -ال
ل-ل-دهشس-ة أŸت-دف-ق-ة
ب  Ó- - - - -م - - - - -زأم Òأأو
بقلم :الّناقد ناظم ناصصر
ا
أأج - - -رأسس أأي - - -ت- - -ه- - -
القريشصي
ة
أل -فسس -ي -ح -ة ك -غ -وأي -عضصو ا’–اد العام للكّتاب
أط- -وي- -ن -ي ب -روع -تك
’دباء ‘ العراق
وا أ
ه - -ذأ ه - -و ألشس- -اع- -ر
وه -ذأ ه -و ح -ام -د أل -رأوي ‘ (أأرشس -ي -ف أل -غ -وأي -ات)
وألصس- -ادرة ع- -ن دأر أ÷وأه- -ري ‘ م -ط -اب -ع بÒوت،
فمنذ ألبدء سسنجد ألشساعر وهو يحاول ألبحث عن
أأسسطورته ،فيقول ‘ قصسيدة (ورقة أأو:)¤
عجيب أأمر أأصسابعي
فهي تدخن
وتÌثر أأك Ìمني صس ()5
هذه ألبدأية ألتي تذكرنا بسسينما جان كوكتو حيث
’و ’ ¤تشس -ي ب -ب -دأي -ات-ه-ا ف-ب-ط-اق-ة ألشس-ع-ر
ورق -ت -ه أ أ
أÓÿق-ة ،وب-ت-ل-ق-ائ-ي-ة ’ف-ت-ة ج-ع-ل-ن-ا ن-ن-ت-ظ-ر ونÎقب
ونتوجسس ،كلماته أŸسسكونة بالدهشسة وهي تتسسرب
ع Èمسساماتنا ،وŒعلنا ندرك ألشسفرة ألسسرية للشسعر
وأأن ث -م -ة رسس -ائ -ل ﬂف -ي-ة ب Úألسس-ط-ور؛ ت-لك أل-ل-غ-ة
’ن تع Èبحيوية وحرية
ألذكية و أللماحة ‘ ذأت أ آ
عن ما تعنيه قصسيدة ألن.Ì
بيد أأّن أهتمامنا هنا سسينصسب على قدرة ألشساعر
ع-ل-ى خ-ل-ق ت-دأخ-ل ك-ث-ي-ف ي-ج-م-ع أل-وأق-ع ب-اŸتخيل،
وسس-ع-ي-ه ÿل-ق أن-زي-اح-ات ف-ك-ري-ة وج-م-ال-ية ‘ نفسس
ألوقت ع Èمغادرته للمأالوف ،فهو قادر على ألتعبÒ
عن مسستويات ﬂتلفة من أŸعنى ‘ آأن معا وأأن
يخÎع لنا حياة أأخرى ‘ جملة وأحدة تفيضس تلقائيا
Ãا فيها وÁضسي غ Òمبا‹ ،وهو يتمثل قصسيدته
ألتي تتسسم بالتأامل وأ◊وأر مع ألذأت ألباحثة عن
أÓÿصس.
ف -ف -ي قصس -ي -دة (ث Ó-ث -ة صس -ب -ي-ان) يسس-ت-حضس-ر أل-زم-ن
بكلماته ألتي ينتابها قلق ألغياب وأ◊ضسور ألتي يقول
فيها:
كنا ثÓثة صسبيان مرصسوصس Úعلى ألرف
وموصسوف Úبأابناء أŸاء

أل -ذي ي -ه -ت -ف ب -ن -ا ح Úنصس -ح -و ‘ ألصس -ب -اح ‚د
فرأغًا روحياً يعيدنا أ ¤هذأ ألزمن ألهشس ،حاولت
كم من مرة أأمر أ ¤زمنك أ÷ميل ،وأأعيد ترتيب
أأورأق- -ي أŸنسس- -ي- -ة ‘ أدرأج- -ي ’أح- -ك -ي لك أل -ف
حكاية من ألقلب  ⁄تكتب بعد ،ح Úأأتذكرك
أأشسعر بشسموخ ألكلمة ،حينها أأطمئن أأن أ’بدأع
بخ ...Òأأردت أأن أأحكي لك حكاية بانني أأشسعر أأن
أل -ك -ل -م-ة ‘ حضس-رتك ،ت-زه-ر ب-اأوسس-م-ة أ’أق-ح-وأن
وشسقائق ألنعمان ‘ عز ألربيع ألذي ينحت من
خ -دك ل -ون ٌ-ه أ’رج -وأ ،Êوم -ن بسس -م -تك أق-ح-وأن-ة
تعانق ألوأدي على صسدر حروفك ينبت ألعشسب
ألندي ويسستمر ألربيع ‘ ألعطاء..
س س ي د ت ي أ ◊ ا  Ÿة أ أ م س س ه ا م  . . .ل ل و ر د أ أ ح ي ا ن اً ع ت ا ب . . .
وعتابنا على أأنفسسنا أأننا  ⁄نتوأصسل مع جيلك
أ÷ميل Ãا فيه ألكفاية من أأجل حمل مشسعل
أ’بدأع حتى ’ ينقطع حب ألوأصسل ب Úألزمن
أ÷م -ي -ل وزم -ن -ن -ا ه-ذأ ،أل-ذي يسس-رف م-ن-ا أأج-م-ل
◊ظات ألعمر ويجري بدون أسستئذأن و’ حتى
Áن -ح -ن-ا ◊ظ-ة ت-اأم-ل ن-رأج-ع ف-ي-ه-ا أف-ك-ارن-ا ق-ب-ل
ألولوج ‘ نشسر ألكلمة ألتي ’ تعود وتشسبه رصساصسٌة
ط-ائشس-ة تصس-يب أل-ق-ل-وب ب-وع-ك-ة ف-ك-ري-ة عسس-ى أأن
نشسفى من جمرها...
أإن شسروق ألعمر يذهلني ،يبع ÊÌأ ¤أشسÓء من
ألضسياع أأبحث عن بزوغ ألفجر ورغبتي ‘ ألتغي،Ò
يرغم ألسستارة ألتي –وله أإ ¤شسرأنق من حرير

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

ثÓثة صسبيان ÓÃمح يتم
وك-ان أل-غ-ب-ار ي-ن-فضس-ن-ا ع-ن أل-نسس-ي-ان ف-ن-ب-دو ’ م-عÚ
كاŸرأيا
وضساحك Úكالعطل ألرسسمية
ثÓثة صسبيان ’ يفÎقون على ألرف
وكنا نؤودي فروضسنا قبل ألثامنة دأئماً
ودأهمنا ألدرسس
فأاصسبحنا ثÓثة أأشسباح
ﬂتلف Úعلى ألرف صس ()9
فالبنية ألشسعرية ‘ هذه ألقصسيدة جاءت مبنية على
شس -ك -ل ث Ó-ث -ة مسس -ت -وي-ات ت-ت-ح-رك ب ÚثÓ-ث-ة أأزم-ن-ة
ﬂت-ل-ف-ة ،زم-ن م-اضس-ي ي-ل-ق-ي ضسÓ-ل-ه ع-ل-ى أ◊اضس-ر
’شسباح (كنا ثÓثة صسبيان مرصسوصس Úعلى ألرف)
كا أ
وزم -ن م -ف -ق -ود ي -ب -حث ع -ن-ه ألشس-اع-ر (وك-ان أل-غ-ب-ار
ينفضسنا عن ألنسسيان فنبدو ’ مع ÚكاŸرأيا) وزمن
ح -اضس-ر (ف-أاصس-ب-ح-ن-ا ثÓ-ث-ة أأشس-ب-اح ﬂ /ت-ل-ف Úع-ل-ى
ألرف) إأذن نحن هنا أأمام Œربة إأبدأعية لشساعر
Œاوز ألزمن ،فقد صساغ ألرأوي أأفكارهوهي أأكÌ
أن -ف -ع -اً’ Œاه أل -زم-ن،
وعمل بكّل حرّية على
إأعادة تشسكيل زمنه من
ج -دي -د( ،وه -و أل -زم -ن
أŸط- -ل- -ق ل -ل -قصس -ي -دة)
وج - - -ع - - -ل- - -ه ي- - -خضس- - -ع
لسس- -ي- -ط -رت -ه أل -وأع -ي -ة
و–وي - -ل - -ه أ ¤ف - -ك- -رة
ول - -يسس فضس- -اء ›ازي
ل-ل-ذك-ري-ات ،ف-ب-دأأ أأكÌ
معاناة ‘ ألتعب Òعن
–و’ت -ه ‘ أل -قصس-ي-دة
حيث تÓشست مﬁÓه
‘ ألصسورة أŸتعاقبة،
ح - -ت - -ى  ⁄ت- -ع- -د ه- -ذه
أÓŸمح ،سسوى ذكرى
ب -ع -ي -دة ’ يسس -ت-وع-ب-ه-ا
ح-ي-ز أل-وقت ف-ي-ودع-ه-ا
أŸرأي - - -ا أل- - -ت- - -ي تÈق
كأاشسباح –مل دهشستها
ألهادئة.
يقول ألرسسام ألفرنسسي
ك- -ل- -ود م- -ون -ي -ه «ن -ح -ن
نرسسم كما يغني ألطÒ؛
أل- -رسس -وم ’ تصس -ن -ع -ه -ا
ألشسرأئع» ،حيث أŸدى
قصسيدة بسسعة ألطبيعة؛
وألشساعر حامد ألرأوي
ح- -اول أب- -ت- -دأع شس- -ع -ر
يشس - -ب - -ه أل - -ط - -ب - -ي - -ع- -ة
ويضساهي أŸوسسيقى أŸنبثق من فضساءأت أŸعنى ‘
أل-ط-ب-ي-ع-ة أل-وأسس-ع-ة وألسس-خ-ي-ة ،ح-يث أأضس-ف-ى ع-ل-ي-ه-ا
ألشّس -اع -ر وج -ودأ ً آأخ -رأ؛ ف -وضس -ع ألشس -اع -ر ن-فسس-ه م-ع
أŸتلقي ‘ Œاه ألقصسيدة ،ووضسع ألقصسيدة باŒاه
أ◊ياة و ألطبيعة و يصسغي للهديل ألذي أأصسبح مرئي
يسسيل على أأغصسان ألصسفصساف أأو يسسري كالنسسغ ‘
جسسد ألقصسيدة فÒسسم ألشساعر لوحة ألكÓم ،فيقول
‘ قصسيدة (خلوة حرف)

ترسسم ‹ أŸسستقبل وتذكر Êباألوف أ◊وأجز ألتي
Œعل من دروبي حرير ،أأنسسج بها مسستقبلنا بقوة
حتى ’ تضسيع منا بوصسلة أ◊ن ،Úوأأنت “رين
على عمر من ألزمن رÃا أأثقل ألعمر؟ لكنه ⁄
يوقف تلك ألطاقة ألهائلة ‘ أبدأعاتك،
دع -ي -ن -ي أأدغ -دغ ح -وأسس -ي وأأع -ي -د ت -لك أل-ل-ح-ظ-ة
أ÷ميلة ألتي أأكر متيني بها ‘ أŸلتقى ألدو‹
للربيع ألبليدي للشسعر ،وأأنا أأنزل من أŸنصسة بعد
أن -ت -ه -ائ -ي م -ن ق -رأءة قصس -ائ -د م -ن أل -ق-لب زرعِت
خ-ط-وأت-ي ب-ي-نك وب-ي-ن-ي ب-اأك-ال-ي-ل م-ن أل-فرح نعم..
وبنور من ألضسياء ألذي أأضساء عتمة ألقلب ،وأأنا
أنزل ألدرج أأبحث عن طريق Œر Êأ ¤زأوية ما
أŸلُم فيها ما بعÌتني حرو‘ لعلي أأسستفيق من
وهج ألضسياع ..كان هناك صسوتي يدوي ألقاعة
شسعرأ ً ونÌأ َ للبليدة ألتي أحتضسنتنا وجمعتنا على
أإيقاعات أ◊روف ألتي عزفت سسمفونية ألربيع..
وج -دتك ت-ن-هضس Úم-ن م-ك-انك وت-ف-ت-ح Úذرأع-يك
’حتضسا Êبكل حب وأبتسسامتك ألرأئعة ترسسم ‹
نورأ ً من أ’مل أأن كلمتي أخÎقت ذأك ألفكر ألنÒ
أ÷ميل ...كانت ◊ظة لن تنسسى ‘ حياتي...
شسكرأ ً على مرأفقتي أ ¤فضساء أ◊ر وأ’بدأع..
فكانت ألكلمة هي سسيدة أللقاء.
البليدة  16مارسس 2017

نهرأ نهروه عن أ÷ريان
فاسستحال إأ ¤غابة من غيوم
@@@@@@
يسسيل ألهديل على أأغصسان ألصسفصساف
أأو على جذوع أأشسجار ألتوت
حتى يصسل إأ ¤أ÷ذور
ولكّننا ’ نرأه صس ()95
فهو يشسارك ألطبيعة ‘ كتابة قصسيدته ،بهذأ ألتدفق
ألذي أحتوته لغته ،وهو ‘ حالة أسستغرأق تام معها
وب-ي-ق-ظ-ة ك-اف-ي-ة ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-درك إأي-ق-اع-ات-ها ونصسغي
ونتأامل ونرتقب بتوتر أأخاذ سسقوط ورقت Úوهما
ذه -ب -ت -ان أ ¤أل -زوأل ،ه -ن -ا زم-ن أل-ل-ح-ظ-ة ألشس-ع-ري-ة
’يقاع هو ألقوة أŸغناطيسسية للشسعر
متحقق وأأن أ إ
كما يخÈنا ألشساعر ماياكوفسسكي ،وهذأ ما يجعل
من ألقصسيدة منجز جماليا وشسك ً
 Óفريدأ ً من أأشسكال
ألكتابة ناصسعة أŸضسمون حول فيها ألشساعر ألكلمات
إأ ¤لغة مرئية تفيضس باŸعا ÊأŸطلقة
وأأنت تسس Òإأ ¤جانبي
وأأن - - -ت ت - - -سس Ò- - -إأ¤
جانبي يا صسديقي
ف ّ -ك-ر م-ث-ل-ي ب-ال-غ-اب-ة
ألتي هناك
وتأامّل ذلك أل ّسسكون
ألشساسسع ÿضسرتها
وحاول
حاول مثلي
أأن تشس- - -م ألّ- - -ظÓ- - -ل
وأ÷ذوع وأ÷ذور
وأأن تصسغي مثلي
إأ ¤ح - - -وأر ورق - - -تÚ
ت- -وشس -ك -ان أأن ت -غ -ادر
ألغصسن معا
وترقب مثلي
ل - - -نسس - - -م - - -ع صس- - -وت
أرت-ط-ام-ه-ما بالÎأب
صس ()47
إأشس- -ارأت تصس -وي -ري -ة
تع Èلنا عن تأاثÒها
أ’سستثنائي بقدر ما
–ت -وي -ه م -ن ط-اق-ت-ه
إأب- - -دأع- - -ي- - -ة ت - -أات - -ي
ب -ا÷دي -د وأŸغ -اي-ر،
ح -ام-ل-ه سس-ر ألشس-اع-ر
وسس -ره -ا أŸع -ل-ن إأ¤
’ب- - -د ،ل - -ق - -د أأدرك
أ أ
ألشساعر أأن ألشسعر هو
ج -وه -ر أ◊ي-اة ،وه-و
أل-ذي ي-ن-قصس-ه ل-يكون
إأنسسانا وشساعرأ حقيقيا كامÓ
عندما تكون أ◊ياة صسوبا كامÓ
تغدو أللغة نحيلة إأ ¤حد ألبؤوسس
’بر
وألكلمات مسستقيمة كا إ
وأŸوسسيقى ›رد حشسو بارد للوقت صس ()83
’حرى تصسبح
تأاخذ ألكلمات روحاً من ألشساعر ،وبا أ
’خرى ألتي سسيحيى فيها ‘ عاŸه
روح ألشساعر أ أ
’ن أ◊ل-م نشس-وة أل-قصس-ي-دة
أ’فÎأضس -ي أل -قصس-ي-دة ،و أ
ودهشستها ألتي تختال ألبهجة ب Úثناياها ،فالشساعر
’نه
’ ينسسى حلمه ينسسى نفسسه و’ ينسسى حلمه أ
ع -اي -ن م -ع -ن -ى أل -ع-ط-اء ،وق-د دلت سس-ط-وة أل-ك-ل-م-ات
’بدأعي
بحضسورها على أأنها تدأعيات ÿياله أ إ
تقÎبÚ
تقÎب Úمن ألليل ،آأمنة وتضسحكÚ
يتناثر شسجن أŸسساء على ألسستائر
وتضسحكÚ
‘ أللوحة شسرفتان ووعد
و‘ أ◊ديقة عطر آأثم صس ()31
’بدأع
ديوأن (أأرشسيف ألغوأيات) يختزل كل أأسسرأر أ إ
ويبوح بلغز أ◊ياة ،ويعرفنا Ãدى عطاء هذأ ألروح
ألشساعرة ‘ أÿلق وأ’بتكار ألذي يأاتي مثلما أŸطر
م -ع أل -غ -ي-م ،ول-ت-فصس-ح ع-ن ه-ي-م-ن-ة ع-اط-ف-ة ووج-دأن
م -ت -ق -دي -ن ي -ح -و’ن أل -ك -ل -م -ات إأ ¤قصس -ي -دة ف-اع-ل-ة
ب-ع-ن-ف-وأن-ه-ا ’ ي-ح-دده-ا إأ’ ح-ل-م-ه-ا ألشس-دي-د أليقظة
’و،¤
وأل -ذي ي -ع -ي -دن -ا أ ¤أل-ب-دأي-ة ح-يث وج-وه-ن-ا أ أ
’و ،¤ويذهب بالشسعر إأ ¤أأقصساه حيث كل
وأأيامنا أ أ
شسي شسخصسي أ ¤حد ما
أأترأ Êأنتزعتك من كذبة
بنيت على أأسسطورة
فÓحت أأجمل من حقيقة
ﬂبوءة ‘ قارورة حلم صس ()36
هنا حيث يذهب بنا ألشساعر إأ ¤ألينابيع ألسسرية
للشسعر لنقرأأه
’ّن ألكلمات تنتسسب إألينا.
أأك Ìمن مرة أ

جهة نظر

أاعÓم ا÷زائر

وصصف بالفقيه ،ا◊افظ ،الّتاريخي واألديب الشّصاعر
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سصلطات الحتÓل تنكث
العهد مع وفاء األحرار

باغتيال ألشسهيد مازن فقها يكون ألكيان
ألصسهيو Êقد أأعلن رسسمياً حربه ضسد
’ح-رأر ،وكشس-ف
ﬁرري صس -ف -ق -ة وف-اء أ أ
بقلم:
عن حقيقة ﬂططاته وسسوء نوأياه ،وما عزم على
د  -مصصطفى
ألقيام به ضسدهم ولو بعد ح ،ٍÚوأأزأح ألسستار عن
يوسصف
’سسرى
أأشسد فصسوله نكثاً وصسفحاته سسوأدأ ً إأزأء أ أ
اللداوي
أÙرري- -ن ،وأأع- -ل -ن ب -ع -د ج -رÁت -ه ‘ غ -زة ضس -د
ألفقها ،عزمه على مÓحقة آأخرين من إأخوأنه،
’سسرى ،وأأنه ماضٍس ضسدهم إأ¤
وتصسفية سسوأه من أ أ
م -ا ه -و أأب -ع -د م -ن أ’ع -ت -ق-ال وأأخ-ط-ر م-ن أل-ن-ف-ي
’بعاد ،وقد كشسف عن أأسسمائهم ونشسر صسورهم ،وأسستعد ÿوضس معركته معهمٍ– ‘ ،د
وأ إ
جديدٍ للمقاومة ألفلسسطينيٍة ‘ غزة ،وحرٍب مفتوحٍة مع ألشسعب ألفلسسطيني كله ،فيما يعتقد
’منية أأك Ìقدرًة على ألوصسول إأ ¤كل
أأنه بهذه ألوسسيلة أأقوى ،وبهذأ ألسسÓح أأمضسى ،وبذرأعه أ أ
’هدأف.
أ أ
’حرأر وينوي أ’نتقام منهم ،ويحمل على أŸقاومة ويريد ألثأار
فهو يحقد على ﬁرري وفاء أ أ
منها بهم ،ويريد أأن يتنصسل عمليًا من ألصسفقة ألتي أأج Èعلى إأبرأمها ،وأأرغم على ألتوقيع
عليها ،وأنصساع صساغرأ ً إأ ¤شسروطها ،وأأذعن ذلي ًÓإأ ¤بنودها ،وقبل بهوأٍن ما أأملته عليه
أŸقاومة ،وفيها ترأجع عن ألتزأمه ألقد Ëبعدم أÿضسوع لشسروط أŸقاومة ،وإأصسرأره على
’منية وأ’سستخبارأت أŸعلوماتية.
–رير جنوده بالقوة ألعسسكرية ،أأو بالقدرأت أ أ
ولكنه ترأجع عن عنجهياته عندما فشسل بعد خمسس سسنوأٍت مّرٍة عجافٍ من ألتجارب
وأÙاو’ت ،وأŸسساعي وألوسساطات ،وأ÷هود وأ◊روب ،وأ’عتقا’ت وأŸدأهمات ،وها هو
’زمة ،وسسقط جنوده أأسسرى
أليوم يفشسل من جديد وينتكسس مرًة أأخرى ،بعد أأن وقع ‘ ذأت أ أ
بأايدي أŸقاومة ‘ غزة ،وبات مرغماً على توقيعٍ جديدٍ وألتزأٍم آأخر ،قد يكون أأشسد إأيÓماً
وأأك Ìوجعاً.
’حرأر ،ولن
’سسرأئيلي ينوي أسستهدأف جميع ﬁرري صسفقة وفاء أ أ
من ألوأضسح أأن أ’حتÓل أ إ
’سسرى أÙررين
يسستثني منهم أأحدأ ً ‘ غزة أأو ألضسفة ألغربية ،فهم ليسسوأ كغÒهم من باقي أ أ
ألذين سسبقوهم بسسنوأٍت ،وقد يفرق ألعدو بينهم رغم أأنهم عندنا سسوأء ،فهو حاقٌد عليهم كارٌه
لهم ،ويشسعر بأانهم كانوأ ثمن إأهانته ومقابل خضسوعه ،وسسبب إأذعانه ‘ ،ألوقت ألذي نفذوأ
ف -ي -ه ضس -ده ق -دًÁا عشس -رأت أل -ع -م -ل -ي -ات أل -عسس -ك-ري-ة أل-ت-ي ق-ت-لت Ãج-م-وع-ه-ا م-ئ-ات أ÷ن-ود
وأŸسستوطن ،Úوكانت ألسسبب ‘ إأصسدأر أأحكامٍ عسسكرية بسسجنهم لعشسرأت أŸؤوبدأت ،ولكن
’سسر  ⁄يدم ،وعقابهم كما يريد ألعدو  ⁄يتم ،وألتشسفي بهم  ⁄يكتمل ،وزأد ‘
بقاءهم ‘ أ أ
’مل ،ومنتشس Úبالقوة ،ومدفوعÚ
حقد أ’حتÓل عليهم أأنهم خرجوأ من سسجونهم مفعم Úبا أ
بالعزÁة ،ومؤومن Úبالوأجب ،وعادوأ إأ‡ ¤ارسسة أŸقاومة من جديٍد ،ولكن بتجربٍة أأعم ٍ
ق
 Úبالنصسر أأك ،Ìفضس ً
 ،Èويق ٍ
وتصسميم ٍ أأك ٍ
 Óعن –ولهم جميعًا إأ ¤رموٍز وقادٍة ،ومسسؤوول‘ Ú
’من وألعسسكر.
’ول ،وأأصسحاب قرأٍر ‘ ألسسياسسة وأ أ
ألصسف أ أ
’سسرى أÙررين أأو إأبعادهم عن أأرضس ألوطن
’سسرأئيلي يريد صسرأحًة قتل جميع أ أ
ألعدو أ إ
’سس-رى
ف -لسس -ط ،Úول -ك -ن -ه ي-ج-د ‡ان-ع-ة ك-بÒة م-ن أŸق-اوم-ة أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة أل-ت-ي –ت-ف-ظ ب-ا أ
’فرأج عن أÙررين ألذين
’سسرأئيلي با إ
’سسرأئيلي Úورفات أ÷نود ،إأذ ترفضس ألعرضس أ إ
أ إ
أأعادت أعتقالهم ،شسرط إأبعادهم إأ ¤قطاع غزة أأو تركيا وقطر ،وهو ذأت ألشسرط ألذي
رفضسته أŸقاومة ألفلسسطينية عندما كانت تفاوضس ألعدو ع Èألوسسطاء قبل ألعام  ،2011ولهذأ
فهي لن تقبل Ãا رفضسته سسابقاً ،ولن تعطي ألعدو نصسرأ ً كان قد خسسره من قبل.
’سسرأئيلي بإاعادة أعتقالهم
’سسرى أÙررين ألذين قامت سسلطات أ’حتÓل أ إ
عشسرأت أ أ
ي
وﬁاكمتهمﬂ ‘ ،الفةٍ صسريحٍة ووأضسحةٍ لبنود ألصسفقة ،ألتي “نعهم من إأعادة أعتقاِل أأ ٍ
من أÙررين بناًء على أ’تهامات ألتي كانوأ معتقلÃ Úوجبها سسابقًا ،وقد ضسمنت مصسر
أ’تفاق ورعته ،وأأشسرفت على تنفيذه وسسهرت على “ام أ’لتزأم به ،لكن ألعدو نكصس على
’حكام
’سسرى أÙررين ،وأأعاد إأليهم أ أ
عقبيه ،ونكث أ’تفاق وأأعاد أعتقال ألعديد من أ أ
ألسسابقة ،ومنها أأحكاٌم باŸؤوبد وعشسرأت ألسسنوأت ،علماً أأنه يعتقلهم دون تهم ٍ جديدٍة ،وإأ‰ا
م -ن-اك-ف-ة وع-ن-اد ،ورغ-ب-ة ‘ أل-ث-أار وأ’ن-ت-ق-ام ،وﬁاول-ة ج-دي-دة م-ن-ه ل-لضس-غ-ط ع-ل-ى أŸق-اوم-ة
’سسرى
’عادة أ÷نود أ أ
’سسرأئيلية إ
وإأجبارها على ألتخلي عن شسروطها ،وألقبول بالعروضس أ إ
ورفات أ÷نود ألقتلى.
’سسرأئيلي أعتقال نائل ألÈغوثي إأ ¤جانب أأك Ìمن سستÚ
فقد أأعادت سسلطات أ’حتÓل أ إ
’فرأج عنه ثÓثة وثÓثÚ
ﬁررأ ً آأخر ،وهو أأقدم معتقٍل فلسسطيني ،وكان قد قضسى حتى يوم أ إ
’مر ألذي جعل منه وأحدأ ً من أأقدم أŸعتقل Úألفلسسطيني ،ÚوأأكÌهم
’سسر ،أ أ
سسنًة ‘ أ أ
’سسرأئيلية ،و ⁄تكت ِ
ف سسلطات أ’حتÓل باعتقاله ،بل أأعادت
ﬁكوميًة وإأقامًة ‘ ألسسجون أ إ
’خرين ألذين أأعادت
’سسرى أ آ
’حكام ألصسادرة بحقه ،وبحق عشسرأت أ أ
أÙاكم ألعسسكرية أ أ
أعتقالهم ،وكأانها بهذأ تنتقم منهم وتثأار ،وتضسغط على أŸقاومة وتسسخر ،وتهدم ما صسنعوأ
’حباط وألفشسل ،وألعجز وألعدم.
وتدمر ما أأ‚زوأ ،وتعيدهم إأ ¤نقطة ألصسفر ليشسعروأ با إ
’مر ليسس غريباً على ألعدو و’ مسستنكرأ ً منه ،و’ شساذأ ً ‘ طبعه أأو أسستثناًء ‘ سسياسسته ،و’
أ أ
جديدأ ً عليه أأو طارئاً فيه ،إأ‰ا هو أأمٌر طبيعي وأعتيادي ،نشسأا عليه ومضسى فيه ،فهذه هي
جبلوأ على ألغدر
أ÷بلة أليهودية أŸنحرفة ،وألطبيعة أ إ
’سسرأئيلية أÿبيثة ،فهم قوٌم قد ُ
وأÿيانة ،وألكذب ‘ ألروأية ،وهم قوٌم ’ يعرفون ألوفاء و’ يلتزمون بالعهود ،و’ يحفظون
ألوعود ،بل ينكثون بكل وعد ،وينكصسون على كل عقب ،وينقلبون على كل عهد ،و’ يوجد ‘
ألعا ⁄من يضسمنهم أأو يكفلهم ،أأو يصسدقهم ويركن إأليهم ،أأو يثق فيهم ويطمئن إأليهم ،و’
ف أأن يضسع نفسسه رهنًا ’لتزأمهم ،أأو كفي ًÓلوعودهم ،وألتاريخ خ Òشساهدٍ عليهم،
يسستطيع طر ٌ
إأذ  ⁄يفوأ يومًا بعهد ،و ⁄يصسدقوأ يومًا بوعد ،وألقرآأن ألكر Ëقد شسهد على سسوء فعالهم،
وُخْلف عهودهم ،ونكول أأجيالهم.
لهذأ يجب أأن تبقى عيوننا مفتوحة ،وعقولنا وأعية ،وقلوبنا يقظة ،وحذرنا قائم ،وأأمننا دأئٌم،
وأسستعدأدنا تام ،وجاهزيتنا حاضسرة ،ف Óنؤوخذ من ألعدو مرًة ثانية على ح Úغرة ،فهذأ ألعدو
’ يؤومن جانبه ،و’ نسسلم من بوأئقه ،و’ يتوقف عن جرأئمه ،وإأن كان قد ‚ح ‘ أسستهدأف
ألفقها ،ف Óنسسمح له أأن ينجح مع غÒه ،ويحقق ما تصسبو إأليه نفسسه ،ويهفو إأليه قلبه ،وعليه
يجب علينا أأن نكون جمعًا وأحدأ ً يخيفه ،وصسوتًا موحدأ ً يرهبه ،وإأرأدًة قويًة تصسده ،وأأن نبذل
جهودنا لنفشسله ،وأأن نعمل بجٍد لنحبطه ،وأأن نفكك خÓياه لنضسعفه ،وأأن نعتقل عمÓءه
ونقطع أأيديه لنعجزه ،ونفقأا عيون عمÓئه فنعميه.

ثقافة
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ملتقى اŸثّقف ÚاŸقدسسي يقّلد ميهوبي درع «زهرة اŸدائن»
كّرم ملتقى اŸثقف ÚاŸقدسشي أامسشية أاول
لم Úالعام السشابق
أامسس الششاعر والروائي وا أ
ل–اد ال -ك -ت -اب ا÷زائ-ري Úوزي-ر ال-ث-ق-اف-ة
ع- -زال Úم- -ي- -ه -وب -ي ،ح -ف -ل ال -ت -ك -ر Ëج -رت
م-راسش-ي-م-ه ب-ال-ع-اصش-م-ة ب-قصشر الثقافة مفدي
زكرياء ،بحضشور وزير التكوين اŸهني ووزير
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ب-ال-ن-ي-اب-ة
ﬁم - -د م - -ب- -ارك- -ي ،إا ¤ج- -انب سش- -ف Òدول- -ة
فلسشط Úالدكتور لؤوي ،وششخصشيات سشامية ‘
الدولة ورؤوسشاء مؤوسشسشات ثقافية ،وأاعضشاء
من ملتقى اŸثقف ÚاŸقدسشي يتقدمهم رئيسس
لسشتاذ طÓل عبد ا÷بار.
الهيئة ا أ

قصصر الثقافة :نور الدين لعراجي
أفتتح حفل ألتكر Ëبعرضس شسريط قصس Òيحمل
بصس -م-ات أل-ه-ي-ئ-ة أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة م-ل-ت-ق-ى أŸث-ق-فÚ
أŸقدسسي منذ نشسأاتها إأ ¤غاية أليوم ،و–ت أأنغام
أ◊نجرة ألذهبية وصسوت أŸدأئن ألسسيدة فÒوز
أسس- -ت- -م- -ت- -ع أ÷م- -ه- -ور ب- -ع- -رضس آأخ -ر ي -خصس أأه -م
أÙطات ألتي سساهمت ‘ بناء شسخصسية ألكاتب
أÙت -ف -ى ب -ه ‘ أل -ت -ك -ر Ëم -ن-ذ أأن ب-دأأت مÓ-م-ح
ألتجربة ألبدأعية تصسنع له أألفق ‘ فضساء ألكتابة
وألبدأع ،مع قصسيدته «يا غزة أصسمدي».

لؤوي :ل ننتظر من أاحد منحنا شسهادة
حسسن ال ّسسلوك
أأث -ن -اء ت -د ّخ -ل -ه ذك -ر سس -ف Òدول-ة ف-لسس-ط Úل-ؤوي
عيسسى بأانّ فلسسط Úحملت رأية أ÷هاد كما حملها

انطÓق فعالية ششهر الّتراث ببومرداسس

معا ⁄أاثرية وتاريخية
تنتظر نفضض الغبار

أنطلقت أأول أأمسس بولية بومردأسس فعاليات
شس- -ه -ر ألÎأث م -ن  18أأف -ري -ل إأ 18 ¤م -اي –ت
إأشسرأف مديرية ألثقافة بالتنسسيق مع دأر ألثقافة
رشس-ي-د م-ي-م-و Êوأ÷م-ع-ي-ات أل-ف-اع-ل-ة ‘ أŸيدأن،
ح- -يث ” تسس- -ط Òب- -رن- -ا›ا ث- -ري -ا ب -ال -نشس -اط -ات
وألندوأت ألفكرية وألفنية ،كما ”ّ توزيع أألنشسطة
أ›ÈŸة على ﬂتلف أŸرأكز ألثقافية للولية
وأŸؤوسسسس -ات ألÎب-وي-ة إلع-ط-اء ف-رصس-ة أŸشس-ارك-ة
وأŸتابعة للجمهور وألتعريف أأك ÌبالÎأث أŸادي
وألÓمادي ألذي تزخر به ألولية.
ألّ-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي أأخ-ذت شس-ع-ار»ألÎأث ألثقا‘،
دأفع لتنمية أإلقليم» تشسمل جملة من أألنشسطة
أŸت -ن -وع-ة م-ن-ه-ا أأي-ام –سس-يسس-ي-ة ون-دوأت ف-ك-ري-ة
سس -ت -ن -ظ-م ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة ألÎب-ي-ة ل-ل-ولي-ة
لتعريف ألتÓميذ بالÎأث ألزأخر أŸنتشسر بعدة
بلديات ،مع دعم ألفعالية Ãكتبة متنقلة Œوب
أل-ولي-ة وم-ت-ن-ظ-ي-م م-ع-ارضس ل-لصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دية
وأ◊رف أليدوية ،خرجات ميدأنية ألهم أŸوأقع
أألثرية وألتاريخية ومنها قصسبة دلسس بالتنسسيق مع
ج-م-ع-ي-ة «ق-م-م ألشس-ب-اب وأل-ط-ف-ول-ة» ل-ب-ل-دية قدأرة
وف- -رع أل- -دي- -وأن أل- -وط- -ن- -ي ل- -تسس- -ي Òوأسس- -ت- -غ Ó-ل
أŸم -ت -ل -ك -ات أل -ث -ق -اف -ي -ة وغÒه-ا م-ن أل-نشس-اط-ات
أألخ -رى ‘ ›ال أŸسس -رح ،ألسس -ي -ن -م -ا ،أل-ع-روضس
أŸوسس -ي -ق-ي-ة وأألمسس-ي-ات ألشس-ع-ري-ة أل-ت-ي سس-ت-ط-ب-ع
أŸوعد طيلة شسهر كامل.
برنامج ألتظاهرة ينتظر أأن ينطلق نهار أليوم
وط -ي -ل -ة أأسس -اب -ي -ع ب -ت -ن-ظ-ي-م ع-دة م-دأخÓ-ت ح-ول
«ألÎأث ألثقا‘ وأأهمية أ◊فاظ عليه وحمايته
وع Ó-ق -ت -ه ب -الق -ل -ي -م» ع Èع -دد م -ن أŸؤوسسسس-ات
ألÎبوية ‘ بلديات يسسر ،سسيدي دأود ،بن شسود،
قورصسو ،بوزقزة قدأرة ولقاطة ينشسطها أأسساتذة
ﬂتصسون ‘ ألتاريخ وألÎأث وباحث Úجامعي.Ú
وسستحتضسن أŸكتبة ألبلدية لزموري هذأ ألسسبت
يوما درأسسيا حول «أŸوقع أألثري لزموري ألبحري
روسس-ي-ب-ي-ك-اري م-آاث-ر وآأث-ار» ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ج-معية
ألسسوأقي أŸتخصسصسة ‘ ›ال ألÎأث.
كما سسيحتضسن أŸعهد ألوطني أŸتخصسصس ‘
ألفندقة وألسسياحة بالكرمة يوم  24أأفريل أ÷اري
ن -دوة ف -ك -ري -ة Ÿن -اقشس -ة م -وضس -وع «دور ألسس-ي-اح-ة
وألÎأث أل -ث -ق -ا‘ ‘ ت-ن-م-ي-ة أإلق-ل-ي-م» ،ن-دوة ح-ول
«ألعÓقة ب ÚألÎأث وألقليم» يوم  14ماي باŸركز
ألثقا‘ أإلسسÓمي ،باإلضسافة إأ ¤أأسسابيع أأخرى
خ ّصس-صست ل-ل-م-ع-ارضس أل-ف-ن-ي-ة وأل-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ل-عرضس
إأبدأعات كل من ألتشسكيلي بن زأوي ألطيب وطمÚ
عمار ‘ ميدأن ألÎأث ألشسعبي وألتاريخي بعنوأن
«فن وترأث ‘ خدمة ألهوية ألوطنية» ،وذلك بدأر
ألثقافة رشسيد ميمو ‘ ÊألفÎة من  11إأ 18 ¤ماي
ت-اري-خ أخ-ت-ت-ام أل-ت-ظ-اه-رة وت-ق-ييم نتائجها ألفعلية
حتى ل تبقى ›رد فعاليات وأأنشسطة على ألورق،
ومدى مسساهمتها فعليا ‘ ألتعريف بÎأث ولية
بومردأسس ،خاصسة وأأّن أ÷زء أألك Èمنه ل يزأل
طي ألنسسيان وألتهميشس ،وأأخرى تتعرضس للنهب
وكل أأشسكال ألتجاوزأت وعدم ألعتبار لسستغÓلها
‘ ›ال تنشسيط ألبعد ألسسياحي ألهزيل بولية
“لك كل شسيء لكنها ل تقّدم شسيئا للقطاع.

بومرداسس :ز ــ كمال

أأب -ن -اء أ÷زأئ -ر ب -األمسس ،وب -الÈغ -م م -ا ي-ج-ري ‘
فلسسط Úيظل موقف أ÷زأئر ألثابت حافز كي
تسستمر ألقضسية إأ ¤أأن نصسلي جميعا ‘ أألقصسى،
ق -ائ  Ó-م -ه -م -ا ح -اول أل-ب-عضس ت-ب-ن-ي قضس-اي-ا أأخ-رى
لطمسس ألقضسية أألم فإان ألتهميشس ل يكتم صسوتنا
أأبدأ ،ف Óأأبوة على ألقدسس برغم يتمها وأ◊صسار
أŸضس -روب ع -ل -ي -ه -ا وأل -ع -دو يسس ق -وأن Úت -رفضس-ه-ا
أألعرأف ألدولية يظل ألعا ⁄صسامتا ل يتحّرك،
ليختتم كلمته بقوله إأنه بفلسسط Úشسعب يقاوم عن
أأرضسه وعرضسه أأك Èمن ألفصسائل ،ول ننتظر من
أأحد أأن Áنحنا شسهادة حسسن ألسسلوك.

طÓل :تكرÁنا له هو تكر Ëلبلد اŸليون
ونصسف مليون شسهيد
من جانبه ألدكتور طÓل رئيسس ألهيئة وألذي
كان مرفوقا بوفد من أŸؤوسسسسة ألثقافية أŸعتمدة،
ذكر من جانبه بأاّن أختيار ميهوبي كشسخصسية دأعمة

للقضسية ألفلسسطينية ألذي ”ّ بناء على توصسيات
مهرجان «زهرة أŸدأئن» ،وباعتبار إأبدأعه ليسس
جزأئريا فحسسب بل هو إأبدأع عاŸي .ول شسك أأنّ
ألشّساعر ميهوبي كتب أأك Ìمن عشسرين قصسيدة حول
أل -ق -دسس وح -وأ‹ خ-مسس-ون قصس-ي-دة ح-ول أل-قضس-ي-ة
ألفلسسطينية،وتكرÁنا له بامتياز ومن خÓله تكرË
قيادة أ÷زأئر وألشسعب ألفلسسطيني لن ينسسى دعم
أ÷زأئر لقضسيته ألم فلسسط.Ú

ميهوبي :ا÷زائر لن تنسسى فلسسطÚ
بالتّقادم حتى لو نسسيها العا⁄
من جهته عّبر ميهوبي عن فرحته وتتويجه بهذأ
ألتكر ،ËمعتÈأ أأن فلسسط Úبالنسسبة للجزأئر هي
جوهر ألعرب ل Áكن أأن تنسسينا فيها ألصسرأعات،
وأ÷زأئر منذ أإلعÓن أألول عن دولة فلسسطÚ
وه-ي ب-ج-ان-ب-ه-ا ،وع-دأل-ة أإلل-ه سس-ت-ن-تصس-ر ل-ل-قضس-ية،
وحلمنا أأن تصسفى ألشّسعوب من ألسستعمار.

ا◊ائز على جائزة آاسشيا جبار ‘ ضشيف مكتبة «ششايب دزاير»

قسسيمي يقّدم كتابه «اŸاشساء» للجمهور

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

شش-ه-د ل-ه ك-ل م-ن ق-رأا إاصش-دارات-ه ب-أاسش-ل-وب-ه
اŸت-م-ي-ز وب-ن-ائ-ه ل-ل-رواي-ة ب-ط-ري-ق-ة ح-دي-ث-ة
ترتكز على أاسشسس فلسشفية وطرح إاششكاليات
ل- -ه- -ا إاسش- -ق- -اط- -ات م- -ب- -اشش- -رة ع- -ل -ى ا◊اضش -ر،
وتسش-ت-م-د أاح-داث-ه-ا م-ن وق-ائ-ع ح-ق-يقية وقد
تّوجت آاخر أاعماله السشبعة «كتاب اŸاششاء»
باللغة العربية بجائزة آاسشيا جبار ‘ طبعتها
لو ¤والتي أاطلقتها ششهر ديسشم ÈاŸاضشي
ا أ
لشش-ه-ار .إا ّن-ه
اŸؤوسشسش -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -نشش-ر وا إ
ال- -ك- -اتب سش- -م Òقسش- -ي- -م- -ي ،ال- -ذي ت -رج -مت
أاع-م-ال-ه إا 14 ¤ل -غ -ة ،وال-ذي حّ-ل أاول أامسس
لهداء
ضشيفا ‘ ندوة نقاشس متبوعة ببيع با إ
ل- -ك -ت -اب -ه اÎŸج -م إا ¤ال -ف -رنسش -ي -ة« ،حب ‘
خ- -ري- -ف م- -ائ- -ل» Ãك- -ت- -ب- -ة «شش- -ايب دزاي»ر
بالعاصشمة.

حبيبة غريب
كشسف ألكاتب أأّن روأيته «أŸاشساء» رحلة بحث
ع -ن أ◊ق -ي -ق-ة وﬁاول-ة ط-رح أأسس-ئ-ل-ة ع-ن أل-وج-ود
وأ◊ياة وأŸوت وأ Òÿوألشسر قد تخالج كل وأحد

1731٦

أاكد أان اŸثقف Áلك عناصشر القوة ،اŸبدع طارق عÎوسس:

الشسهرة دون ثروة ل “نح الفنان مراتب متقدمة اجتماعيا

عدم تقدير الذات عائق يقلل من مسساهمته ‘ السستحقاقات الوطنية
العصسامية تقوم على الذات اŸبدعة
الفن رسشالة اجتماعية نبيلة ،تقوم
ع -ل -ى الحسش -اسس ال -ع -م -ي -ق Ãا ي -ع -ان-ي-ه
اÛت-م-ع م-ن قضش-اي-ا وإاشش-كاليات يتناولها
م -ن م -ن -ظ-ور اب-داع-ي ج-م-ا‹ ي-ق-دم ا¤
ج-م-ه-ور ذواق ايضش-ا ،ي-فك ح-ب-ك-ة ه-ات-ه
الع -م -ال ال -ف -ن -ي -ة ب-ع-د اسش-ق-اط-ه-ا ع-ل-ى
الواقع اŸعيشس ،هذا الواقع القريب من
ال -ف-ن-ان وال-ب-ع-ي-د ع-ن ا÷م-ه-ور ال-ذي ‘
ال- -غ- -الب ل ي- -ف -ه -م خصش -وصش -ي -ات ه -ات -ه
القضشايا التي يعيششها ،كان من اŸفروضس
ان ي -ن -دم -ج ال -ف -ن -ان ‘ صشÒورة ا◊ي -اة
الج -ت-م-اع-ي-ة ع-ام-ة ،ل أان ي-ق-ف دائ-م-ا
على وصشفها ،وŒسشيدها وتقدÁها ا¤
ى
ا÷م-ه-ور ،لن ال-ف-ن-ان ال-ذي ف-ه-م م-عن
ألزمان وأŸكان.
ن
أ
ا
الحداث ا÷ارية ،كان من اŸفروضس
@ ن -ف-ه-م م-ن كÓ-مك أان ل-ل-ف-ن-ان أاول-وي-ات،
،
ا
ه
ي - -ك - -ون ط- -رف- -ا ف- -اع ‘ Ó- -صشÒورت- -
ع-ل-ى رأاسش-ه-ا ال-رسش-ال-ة ال-ف-ن-ي-ة ،ه-ل Áكن أان
وه - -ذام - -ا ن - -راه ‘ ﬂت - -ل - -ف ال- -قضش- -اي- -ا تكون الرسشالة الفنية لوحدها كافية ليبدي
ال-وط-ن-ي-ة والسش-ت-ح-ق-اق-ات الن-ت-خ-اب-ية الفنان رأايه؟
@@ ح-ق-ي-ق-ة ل ت-ع-د أل-رسس-ال-ة أل-ف-ن-ي-ة كافية ‘
‚د دائما الفنان على ا◊افة يÓحظ
توصسيل ألغايات
ويسشاهم
ل-دى أل-ف-نان،
ة
مسشاهم
إان رسشالة الفنان هي جزء من وجوده
لب-د ل-ل-ف-نان
حذرة،
ووجود اÛتمع ،فكم من العمال الفنية التي أن ي- -ت -ج -اوز
ت -رى ع-ل-ى
مات اصشحابها لكن لتزال خالدة تذكرهم ‘ كل هاته ألنظرة
م
م- -اذا ي- -ن- -
ألضسيقة
ل
–
ة
ب
ش
س
ا
ن
م
ل
ك
‘
و
م
ش
س
و
م
حذر
ويدخل
ال -ف -ن -ان م-ن
أŸعÎك
ان ي- - -دخ- - -ل م- - -عÎك وغ- - -م - -ار ه - -ات - -ه ألسسياسسي ويكون فاع Óفيه ،يجب عليه أن يبدي
الحداث ا÷ارية اذا كان هو اول من رأأيه ،ويوصسل صسوته ،لن ألنزعة ألفردأنية ألتي نشسأا
يفقه ›ريات احداثها؟ هل يبقى دوره عليها ألفنان ل تخدمه ‘ ألوقت ألرأهن ،حتى
ف- -ق- -ط ل ي -ت -ج -اوز تصش -م -ي -م اŸلصش -ق -ات مهنة ألفن يجب أن –اط بدعائم أخرى– ،مي
والشش- -ع- -ارات وال- -ومضش- -ات الشش -ه -اري -ة ،ألفنان ورسسالته ،و–يطه بروح جماعية يحيي ‘
وكتابة البيانات واÿطابات فقط؟ هذا ظ-ل-ه-ا ع-ن-اصس-ر ت-ف-كÒه وأب-دأع-ه ،ك-م-ا أن أÿل-ف-ي-ة
ألتقليدية ألتي ترى دأئما بع Úألنتقاصس من شسأان
ما سشوف نراه من خÓل هذا ا◊وار مع
ألفنان هي نظرة ضسيقة تنم عن أقصساء أجتماعي
الفنان طار ق عÎوسس.
وذأتي لفئة فاعلة ‘ أÛتمع.

أاجرى ا◊وار :صصحراوي.ح

منا ،وهي روأية جديدة تكمل روأية «هÓبيل»،
ألبن أŸهمشس ألدم وحوأء ،ألذي ولدت من نسسله
حسسب خيال ألكاتب ألشسعوب أŸهمشسة ،ألتي وأأن
ت -خسس -ر دأئ-م-ا م-ع-ارك-ه-ا إأل أأن ل-ه-ا إأدي-ول-وج-ي-ات-ه-ا
ودياناتها وكتابها أŸقّدسس «أŸشساء» ،وألذي يعني
ما شساء ألله.
وصسّرح قسسيمي قائ Óإأّنه أسستلزم من ألوقت مدة
 5سس -ن -وأت ل -ل-ب-حث وأل-ت-ن-ق-يب ودرأسس-ة أل-دي-ان-ات
وألكتب ألسسماوية وأŸعتقدأت ألدنيوية ،إأ ¤جانب
أل-ب-حث ‘ ت-اري-خ ألسس-ت-ع-م-ار أل-ف-رنسس-ي ب-ا÷زأئ-ر
حتى تتوفر بعدها أŸادة أÿام لروأيته».
وق -د دأر أل -ن -ق -اشس ح-ول وأق-ع أل-روأي-ة وألسس-رد
خاصسة وألكتابة أألدبية عامة ،حيث تأاسسف ألكاتب
إأ ¤فقدأن ألسساحة ألثقافية أ÷زأئرية Ÿكانيزمات
تسساعد أإلبدأع لدى ألشسباب وتخلق ألنجومية ،ألتي
ت -ن -حصس -ر دوم -ا وأأب -دأ ع -ل -ى أأسس -م -اء ب -ارزة وتسسÒ
بطريقة هرمية ،مشسÒأ أأن فضساء ألكتاب مسسطح
وفيه متسسع للجميع».
وع -ن مشس -ارك -ت -ه ‘ ج -ائ -زة آأسس-ي-ا ج-ب-ار ،أأشس-ار
قسسيمي إأ ¤أأّن ألتجربة كانت جد إأيجابية ل سسيما
وأأّن-ه-ا مسس-اب-ق-ة أّت-سس-م ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا با÷دية وألسسرية
ألتامة.

ألعدد
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@ «الششعب» :كفنان بأاي نفسشية تسشتقبل
لحداث الوطنية ا÷ارية؟
ا أ
@@ طارق عÎوسس :حقيقة سسؤوأل مهم جدأ،
وموضسوع مهم حول دورنا نحن ألفنانﬂ ‘ Úتلف
ألسستحقاقات ألوطنية ،غالبا ما Œد ألفنان طرفا
فاع ‘ Óأ◊ياة ألجتماعية ،بل مرجعية للعديد
م -ن ألشس -رأئ -ح ألخ -رى ل -ف -ه -م ﬂت -ل -ف أل -قضس -اي-ا
أ÷ارية ،لكن وظيفة ألفن ألتي غالبا ما ترتبط
ب -الب -دأع وأل -ت -جسس -ي -د وأل -ب-حث ع-ن م-اورأء ه-ات-ه
ألحدأث تعطي للفنان نوعا من ألتشسبع ألذأتي
ألذي يتولد عن فهم ماهو جار سسوأء كان ذلك
باÿطأا أم بالصسوأب ،ألمر ألذي يÎك ألفنان ‘
حÒة من أمره ،هل يدخل هاته ألحدأث كطرف
فاعل يسساهم مسساهمة عملية ‘ تبوإأ أدوأر ضسمن
ﬂت- -ل -ف أل -تشس -ك -ي Ó-ت ألسس -ي -اسس -ي -ة أو ألدب -ي -ة أو
ألقيادية ،أو أن يبقى وفيا Ÿهنته ألنبيلة .كما نرى
أيضس -ا ‘ أل -وأق -ع مسس-اه-م-ة أل-ف-ن-ان ه-ي مسس-اه-م-ة
عصس- -ام- -ي- -ة ت- -ق -وم ع -ل -ى أل -ذأت أŸب -دع -ة ،ه -ات -ه
أل- -عصس -ام -ي -ة ول -دت ل -دى أل -ف -ن -ان شس -ي -ئ -ا م -ن روح
ألفردأنية ألتي “يزه‚ ،ده ل يعول كثÒأ على
ألفعل ألتشساركي ،وهذأ ما حصسر ألفنان تقريبا ‘
أل -زأوي -ة و ⁄يÎك -ه ي -ن -دم -ج ‘ ب -اق -ي أل-ف-ع-ال-ي-ات
ألسسياسسية وألجتماعية ألخرى ،ما تولد لديه أألنا
ألذي ل يسسمح له بأان ينزل أ ¤مسستويات أخرى
رÃا يرأها أنتقاصسا من أأعماله ووظائفه ورسسالته
ألتي تتصسف بالنبل ،أو أنتقاصسا من شسخصسيته ألتي
مع ألوقت تشسكل نرجسسية شسخصسية تتعدى حدود

@ ل - -و ن - -ع - -ود ايضش - -ا ا ¤ن - -ق- -اط ال- -ق- -وة ‘
الشش -خصش -ي -ات ال -ت -ي ت -دخ -ل الن -ت -خ -اب-ات ‘
ا÷زائ -ر م -ث  ،Ó-ه -ل ل -ل -ف -ن-ان نصش-يب ‘ ذلك
حسشب رأايكم؟
@@ هاته نقطة مهمة بالنسسبة أ ¤عناصسر ألقوة
وألتأاث Òبالنسسبة للفنان كشسخصسية أجتماعية ،يأاتي
ع -ل -ى رأأسس ن -ق -اط أل -ق -وة ب -ال-نسس-ب-ة ألي شس-خصس-ي-ة
ألشسهرة ،وهاته متاحة للفنان كشسخصسية أجتماعية
معروفة Áكن أن –قق ألفارق كغÒه من ألجناسس
ألجتماعية ألخرى .ألنقطة ألثانية وهي أŸال
وألÌوة ،ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-ف-ن-ان ‘ أ÷زأئ-ر ه-ي ن-ق-ط-ة
ضسعف بصسرأحة ،فأاغلب ألفنان Úعندنا ‘ أ÷زأئر
هم يعيشسون على عائدأت أعمالهم ألفنية ،وبالتا‹
‚دهم ‘ مسستويات أجتماعية متوسسطة أو دنيا،
ألمر ألذي يضسعف من شسخصسية ألفنان خاصسة أمام
رجال ألعمال أو أمام ألفئات أŸتعلمة ألخرى
تعليما عاليا ،لكن هذأ شسخصسيا ل أعتÈه عائقا
كبÒأÁ ،كن للفنان أن يتجاوزه أذأ كان فع Óله من
ألعÓقات وله من ألرتباطات ما يعطيه دفعا ‘
ألبحث عن مكامن للÌوة وألتدعيم خاصسة أذأ كان
ف -ع Ó-ل-ه شس-خصس-ي-ة ق-وي-ة وج-ذأب-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-رأأي
ألعام.
هناك أيضسا نقطة ضسعف بالنسسبة للفنان وهي
ألنظرة ألجتماعية ألضسيقة للفنان وألفن بصسفة
ع -ام -ة ،ف -ن-ح-ن ›ت-م-ع ل ن-رى ‘ أل-ف-ن وﬂت-ل-ف
ألعمال ألفنية ضسرورة حياتية ،بل ترأه متنفسسا
Áكن أن نهرب أليه ب Úألفينة وألخرى فقط ،لكن
‘ ألدول أŸتقدمة ألفن هو حياة وروح ألفرد،
ألتسسلية وألبدأع هو جزء من ألكيان أإلجتماعي،
كما أن رسسالة ألفنان هي جزء من وجوده ووجود
أÛت -م -ع ،ف -ك -م م -ن ألع -م-ال أل-ف-ن-ي-ة أل-ت-ي م-ات
أصسحابها لكن ل تزأل خالدة تذكرهم ‘ كل موسسم

برنامج ثري لÓحتفال بششهر التّراث باŸدية

الكاتب مولود معمري ‘ يوم دراسسي بكلية األدب
افتتحت ال ّسشلطات اÙلية باŸدية عششية
أاول أامسس فعاليات ششهر الÎاث لسشنة 2017
–ت شش -ع-ار «الّ-ت-راث الّ-ث-ق-ا‘ ،داف-ع ل-ت-ن-م-ي-ة
لقليم» –ت رعاية وزيــر الثّقافــة ووا‹
ا إ
ولية اŸدية على مسشتوى دار الثقافة حسشن
ا◊سشني –ت أانغام الزرنة.

اŸدية :م ــ أام Úعباسس
أأّكد مدير دأر ألثقافة من Òعيسسوق ‘ كلمة
ترحيبية بهذه أŸناسسبة بأان رئيسس ألديوأن قد بات
صس -دي-ق-ا Ÿؤوسسسس-ت-ه ول-ق-ط-اع أل-ث-ق-اف-ة ،م-عّ-ب-رأ ع-ن
أمتنانه ألشسديد إلحتضسانه كونه Áثل شسخصس ألوأ‹
ألذي ما فتئ يقدم كل ألعون Ÿثل هذه أŸبادرأت،
موضسحا بأان هذأ ألقطاع يو‹ ألتثم Úوأإلهتمام
م -ن م -ن -ط -ل -ق أأن أل -ع -ام-ل Úب-ه ي-ن-ج-زون أأع-م-ال-ه-م
ب-أاري-ح-ي-ة ك-بÒة ب-فضس-ل ت-وصس-ي-ات ألسس-ل-ط-ات أل-عليا

وأل -ولئ-ي-ة وع-ل-ى رأأسس-ه-ا وأ‹ أل-ولي-ة ،م-ع-تÈأ ب-أان
شسهر ألÎأث هو تخليد ألخاديد ألسسيدة أ÷زأئرية
من ألتاء إأ ¤ألتاء ،موضسحا أأمام أŸدعوين بأان
أسستقÓلنا مّكننا من رفع شسخصسيتنا رغم تنّوعها
وّŒذره-ا ،م-ب-دي-ا أسس-ت-ع-دأد ط-اق-م-ه وك Ó-إأطارأت
ألقطاع للتضسحية أأك Ìألجل أ÷زأئر وترأثها.
أأشس -ار م -دي -ر دأر أل -ث -ق -اف -ة ب -أاّن أأصس -وأت أل-دف
وأل -قصس -ب -ة ل -ه -ا أأث -ره -ا أل-ع-م-ي-ق ‘ ن-ف-وسس-ن-ا ع-ل-ى
أŸسس -ت -وي Úأل -وط -ن -ي وأل -دو‹ ك -ون ذلك ي -رب-ط-ن-ا
بجذورنا ،مثنيا ‘ هذأ ألصسدد على أÛهودأت
ألتي تقوم بها مديرة أŸتحف ألوطني ألعمومي
للفنون وألثقافة ألشسعبية من أأجل أÙافظة على
ترأثنا Ãختلف فسسيفسسائه .أعت Èرئيسس ألديوأن
أبرأهيم بومعزة بهذه ألولية نيابة عن ألوأ‹ ،بأانّ
شس -ه -ر ألÎأث ي -ع-د م-ن-اسس-ب-ة غ-ال-ي-ة ل-ت-ث-م ÚألÎأث
ألوطني بنوعيه ،مÈزأ ما تزخر به هذه ألولية
ألعريقة ،معلنا عن أفتتاح ألرسسمي لهذه ألتظاهرة،
على أأمل أأن نتجح وتصسل إأ ¤أألهدأف أŸنشسودة.

ق ّ-دم أل ّشس-اع-ر م-ع-م-ر رزق أل-ل-ه قصس-ي-دة ب-ع-ن-وأن
«ألّترأث ألشّسعبي» ،مÈزأ فيها أأمام أ÷مهور بأان
ثقافة ألبÓد وأسسعة ول Áكن حصسرها ‘ كلمات
ومفردأت ،متبوعا بعرضس فني حول بيوت ثرأء
إأقليم من لدن جمعية ألدألية باŸدية أأبان ﬂتلف
مÓمح هذأ ألÎأث ألعريق بكل من عاصسمة ألولية
ومدينة قصسر ألبخاري ،كما أأمتعت فرقة عيسساوة
ألÎأثية باŸدية أ◊ضسور بوصسÓت دينية صسّفق لها
أŸدعوون ،ليسستمتع هؤولء بطبق غنائي من ألقناوة
من طرف فرقة قعدة ألوأحة ببشسار ،ليتوأصسل
حفل أإلفتتاح بعرضس للوحات رأقصسة شساركت فيها
كل ألفرق ألفلكلورية أŸشساركة –ت أأنغام ألفرقة
ألبشسارية ،ليختتم أليوم من هذه ألتظاهرة ألسسنوية
بتقد Ëأأوبرأ من قبل فرقة «“يزي» بتيزي وزو،
جسسدت ترأث أÛتمع ألقبائلي ألضسارب ‘ عمق
ألتاريخ.
تتضسّمن هذه أإلحتفالية برنا›ا ثريا من خÓل
تنظيم يوم Úدرأسسي Úحول موقع أأشس ،Òوعن

شسخصسية ألكاتب وألباحث مولود معمري ،إأقامة
ورشسات حرفية مع معرضس للبيع ،تنظيم ألروأق
أل-وط-ن-ي ألسس-ادسس ل-ل-ف-ن-ون أل-تشس-ك-ي-ل-ي-ة –ت شسعار
«أإلبصسار بالقلوب» ،إأ ¤جانب عقد مئوية ألرأحل
م-ول-ود م-ع-م-ري أأي-ام  28و 29م -ن ألشس-ه-ر أ÷اري
Óمازيغية ،حيث
بالتعاون مع أÙافظة ألسسامية ل أ
بر›ت زيارة ميدأنية إأ ¤ثانوية ألدكتور ﬁمد بن
شسنب حيث كان معمري أأسستاذأ بها سسنة  ،1947كما
سستعرف هذه ألتظاهرة تنظيم ندوأت وﬁاضسرأت
متنوعة وذأت صسلة ،بكل من دأر ألثقافة وÃتحف
أل-ف-ن-ون وأل-ت-ق-ال-ي-د ألشس-ع-ب-ية Ãشساركة ﬂتصس‘ Ú
أŸي -دأن ،م-ع أل-ع-ل-م ب-أان أل-ه-ي-ئ-ات أŸشس-رف-ة ع-ل-ى
ت -أاط Òه -ذه أŸب -ادرة سس -ت-خصس أألط-ف-ال بÈن-ام-ج
خاصس Áتد من  22أأفريل إأ ¤غاية يوم  13ماي من
خÓل عرضس شسريط حول ألÎأث ألثقا‘ متبوع
Ãناقشسة Ãقر متحف ألفنون وألتقاليد ألشسعبية،
Óدوأت أŸعروضسة وكذأ ورشسة
إأقامة ورشسة رسسم ل أ
حول كيفية درأسسة أÛموعات أŸتحفية.

إلخميسص  20أإفريل  2017م إلموإفق لـ  23رجب  1٤3٨ه ـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com

…OÓ` ` ` ` ` H ÜÉ` ` ` ` ` Ñ°T

ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـر تسشـ ـ ـ ـ ـ ـÒ
واألب ـ ـ ـواق تزم ـ ـ ـر

¢†HÉædG Ö∏≤dG ÜÉÑ°ûdG
ájƒ©ª÷G ácôë∏d

^ ﬁمد مغÓوي

^ عـ ـ ـدم امتÓكنـ ـ ـا مقـ ـ ـرا أاع ـ ـاق نششاطن ـ ـ ـا
ﬁم -د ق-
اÒÿية ط -اري ،م-
ؤ
و
س
ص
س
س
و
ر
 ،مهن
ئ-يسس
دسس دولة
الش
ج-م-ع-ي-ة “
م صلف ،حاصصل على ش ‘ الهندسصة اŸدنية “ال-بسص-م-ة““
ص
ن ج -ام -ع -ة خ -م -يسس هادة ماسص ‘ Îالهند من جامعة
س
ص
Á
م
ا
رسس ال  -ع- -م -ل ا÷م ل -ي -ان-ة ،م-ت-زوج وأا ة اŸدنية
ﬁافظ ﬁلي لفوج ع -وي م -ن -ذ  2002ب ل-ط-ف-ل-ة،
‘ا
ك
جمعيات خÒية ،شصا شصفي سصابقا ،مؤوسصس ÷ام -ع -ة،
س
ر
و
وال
ك
ع
ضصو ‘
ه دولية ‡ث Óعن ‘ عديد ا
Ÿ
ل
ت
ق
ي
ا
ت
ا
ج
معية ““البسصمة““ .لوطنية
ذا ا◊وار
ا
ل
ذ
ي
خ
ي
ب -داي -ات -ه ‘ ال -ع -م  -صس ب -ه ج -ري -دة ““ال تحدث ‘
ش
ل
مشصاريعه وطموحا ا÷م -ع -وي وال -ت -ط  -ص -عب““ ع -ن
و
ت
ا÷معية التي يرأا ه ،إا ¤جانب نشصاطا ع -ي وأاه-م
ت
ه
ا
و
أ
ا
سص وغ
هداف
Òها من ا أ
لمور.

حاورهﬁ :مد مغÓوي
““الشصعب““ :كيف اقتحمتم ›ال العمل
ا÷معوي والتطوعي؟
^^ ﬁمد قطاري :إقتحمت إلنشساط إ÷معوي
سس-ن-ة  2002ب-ج-ام-ع-ة حسس-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي بالشسلف
بحكم إلدرإسسة وإإ’قامة هناك .ومن باب إلتكوين
وإ’سستفادة و÷نا هذإ إلعا ⁄أ’عرج على إلكشسافة
إإ’سسÓمية إ÷زإئرية ،حيث كنت ﬁافظا ﬁليا
ب -ب -ل -دي -ة ب -ورإشس -د ل -يسس-ت-ق-ر ب-ي إŸق-ام ب-ا÷م-ع-ي-ة
إÒÿية ””إلبسسمة”” مؤوسسسسا ورئيسسا لها منذ فيفري
 2007إ ¤غاية إآ’ن.
ك-ي-ف ت-رون اه-ت-م-ام الشص-باب بالنشصاط
ا÷معوي؟
^^ إقبال إلشسباب على إلنشساط إ÷معوي إقبال
معت ،Èفهم إÙرك إلرئيسسي لكل إŸبادرإت وخÒ
دليل وجود أإك Ìمن  60شسابا من  35و’ية ‘
إŸلتقى إلوطني للشسباب إŸتطوع إŸقام بو’ية
إل -ب -وي -رة م -ؤوخ -رإ ،وك -ذإ إل -ع-دد إل-ه-ائ-ل ل-ل-ج-م-ع-ي-ة
وإÛم -وع -ات إلشس-ب-ان-ي-ة إل-ت-ي ت-نشس-ط ‘ ﬂت-ل-ف
إÛا’ت خاصسة إÒÿية منها.
حدثنا عن ا÷معية التي تÎأاسصونها؟
^^ جمعية ””إلبسسمة”” إÒÿية جمعية تضسامنية،
تطوعية وإجتماعية تأاسسسست ‘  10فيفري ،2007
تعمل على نشسر قيم إلتعاون ومسساعدة إلغ Òوإلعمل
على قضساء إ◊وإئج ،وكفالة إليتيم ،وغÒها من
إأ’ع-م-ال إل-ت-ي ت-رت-ق-ي ب-أاح-وإل إÛت-م-ع شس-ع-اره-ا
””تضسامن ،تكافل ،توإصسل”” ،تضسم إ÷معية أإزيد من
 60منخرطا وأإك Ìمن  150متعاون ،يسسÒها طاقم
م -ك -ون م -ن  07أإف -رإد يشس -ك-ل-ون إŸك-تب إل-و’ئ-ي،
تنشسط ع Èترإب و’ية ع Úإلدفلى.
” تأاسسيسص إ÷معية من قبل نخبة من إŸثقفÚ
وإلشسباب إلفاعل Úإ’جتماع ‘ Úكافة إÛا’ت
بهدف تفعيل إلعمل إلتضسامني وإلتكافل إ’جتماعي
وتشس -ج -ي -ع إل -ع -م-ل إل-ت-ط-وع-ي ،وإŸشس-ارك-ة ‘ ب-ن-اء
وتطوير وتنمية إÛتمع ‘ و’ية ع Úإلدفلى،
فهي جمعية و’ئية بامتدإدإت وطنية Ÿا لها من
عÓقات مع جمعيات و›موعات تتشسارك معها ‘
نفسص إأ’هدإف.
ماهي أاهم النشصاطات التي قمتم بها؟
^^ للجمعية إلكث Òمن إأ’نشسطة وإŸبادرإت نذكر
منها :حملة شستاء دإفئ  ،02حملة Œهيز إلعروسص
إل-ي-ت-ي-م-ة وإŸع-وزة إŸسس-ت-م-رة ط-ي-ل-ة إلسس-ن-ة ،ح-ملة
Œميع إأ’لبسسة وكل إŸسستلزمات إŸسستعملة وإعادة
توزيعها على مسستحقيها ،قافلة إلنجاح إŸوجهة
ل-تÓ-م-ي-ذ إأ’قسس-ام إل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ت-ق-د Ëل-ه-م ت-ق-ن-ي-ات
إŸرإجعة وإ’سستذكار ،زيارة إŸسستشسفيات وإŸركز

إŸت -خصسصس -ة ودور إل -ع -ج-زة وإŸسس-ن Úل-ل-ت-خ-ف-ي-ف
عليهم وموإسساتهم ،إŸرإفقة إلطبية وإلتوسسط لدى
إأ’ط -ب -اء إ’ج -رإء إل -ع -م-ل-ي-ات إ÷رإح-ي-ة ل-ل-م-رضس-ى
إŸع -وزي -ن وأإيضس -ا ل -دى وسس -ائ -ل إإ’ع Ó-م ل -ت -م-ري-ر
ندإءإتهم وهذإ إلنشساط دإئم طيلة إلسسنة ،إ◊مÓت
إلتضسامنية خÓل شسهر رمضسان وإلدخول إŸدرسسي
وكذإ إŸناسسبات إلدينية إلتي نحتفل بها ،إحياء
وتنظيم حمÓت للتÈع بالدم كل ثÓثة أإشسهر وأإيضسا
حمÓت للتنظيف وإلتشسج Òوتزي ÚإÙيط ،هذه
›مل إ◊مÓت وإأ’نشسطة إلدإئمة وإلتي تتفرع
للعديد من إأ’نشسطة.
أاي مشصاكل تعيق نشصاطكم؟
^^ أإهم إŸشساكل إلتي نعا Êمنها عدم إمتÓك
إ÷معية Ÿقر خاصص بها ،حيث تعتمد على إلكرإء
وما يكلفها من أإعباء مالية إضسافية ،كذلك إلدعم
إلبسسيط إلذي نتلقاه من طرف إلسسلطات إلو’ئية
وإل -ذي ’ ي -ت -م-اشس-ى ونشس-اط-ات إ÷م-ع-ي-ة ،ح-يث ’
يكفي لتغطية سسوى نشساط وإحد من ب Úأإنشسطة

طموحاتكم؟
^^ أإن أإؤوسسسص لعمل خاصص بي أإعيل به عائÓتي
وأإسساهم به ‘ إلعمل إÒÿي ،وأإن أإقوم بإانشساء
مؤوسسسسة خÒية –مل إسسم وإلدي رحمة إلله عليه،
لتكون صسدقة جارية وهو أإقل شسيء Áكن أإن أإقدمه
له نظ Òماقدمه لنا وبذرة إ Òÿإلتي زرعها فينا،
حيث كان هو بحد ذإته مؤوسسسسة خÒية.
وم -اه -ي مشص -اري -ع ج-م-ع-ي-ة ““ال-بسص-م-ة““
اŸسصتقبلية؟
^^ هدفنا إأ’سسمى نيل رضسا إلله عز وجل ،كما
ن- -ه -دف إ– ¤ق -ي -ق شس -ع -ار إ÷م -ع -ي -ة ب -أان ن -ك -ون
متضسامن Úفيما بيننا ،نتقاسسم هموم بعضسنا إلبعضص
ونتكافل فيما بيننا للرفع من غ Íمن جارت عليهم
إŸقادير وﬁاولة إعادة إأ’مل لهم ،وإلذي إن فقد

إلعدد
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ﬁمد قطاري رئيسس جمعية ““البسصمة““ اÒÿية لـ«الشصعب““:

إ÷م-ع-ي-ة .أإه-م ن-ق-ط-ة ه-ي غ-ي-اب إل-وع-ي ب-أاه-م-ي-ة
إلدعم وإلعطاء من طرف إŸوإطن ،Úوبالرغم من
ذلك يبقون هم أإك Èمصسدر لتمويل إ÷معية.
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تÓشسى معه إأ’مل ‘ إ◊ياة ،وذلك بأان نشسكل جسسر
توإصسل ب ÚإÙسسن وإŸعوز –ت شسعار ””إÒÿ
أإنتم أإهل ونحن طريقه”” ،بهذإ نسساهم ‘ رسسم
إلبسسمة على من غيبت عنهم قهرإ بفعل إلظروف
إلصس -ع-ب-ة إل-ت-ي ي-ع-ان-ون-ه-ا ،وإ’ن-ت-ق-ال م-ن إأ’نشس-ط-ة
إلتقليدية إ ¤إ’حÎإفية بإانشساء مؤوسسسسة خÒية.
من أإهم مشساريع إ÷معية إإ’عدإد إ’طÓق مشسروع
””بسسمة إŸريضص”” لزيارة إŸرضسى كل يوم جمعة
ط-ي-ل-ة إلسس-ن-ة ع-ل-ى أإن ن-ت-دإول ع-ل-ى إŸسس-تشس-ف-ي-ات
وإأ’قسس -ام ،مشس -روع إل -ت -ك -ف-ل ب-اŸرضس-ى إŸع-وزي-ن
وإل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن إأ’ع-ب-اء إل-ت-ي أإن-ه-ك-ت-ه-م ،ومشس-روع
””موجة ‚اح”” بتخصسيصص أإمسسيات تدريبية ‘ طرق
إŸرإجعة وإ’سستذكار ،وحملنا إأ’ك Èأإن نوفق ‘
Œسس- -ي- -د مشس- -روع ””ب- -اب رزق”” ب- -إاطÓ- -ق مشس -اري -ع
مصس-غ-رة ل-ل-ع-ائÓ-ت إŸع-وزة وم-رإف-ق-تها ،إ◊مÓت
إلتضسامنية خÓل شسهر رمضسان –ت شسعار ””رمضسان
ي -ج-م-ع-ن-ا ب-ا ””Òÿونشس-اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة وت-ع-ل-ي-م-ي-ة
Óطفال دون نسسيان إلقوإفل إلتضسامنية للمناطق
ل أ
إلنائية.

لفكارهم
لعÓمي أ
بحثا عن الصصدى ا إ
اÿب- -ي- -ث- -ة ،وﬁاول- -ة م- -ن -ه -م زرع ال -فÏ
واŸشص-اك-ل ،وب-ن-ي-ة زع-زع-ة اسصتقرار وأامن
البلد ،واسصتدراك فشصلهم الذريع ‘ خلق
““ربيع عربي““ بها ،يسصتغل ا◊اقدون على
ا÷زائ- -ر ب- -رت- -ب- -ة م- -ؤورخ Úوسص- -ي- -اسص -يÚ
وﬁل- -ل Úوح- -ت- -ى مسص- -ؤوول Úم- -ن ال -ع -رب
وال -ع -ج -م ك -ل م -وع -د ان-ت-خ-اب-ي ل-ل-ت-ط-اول
والتحامل على بلد الشصهداء ،والتشصكيك
‘ تاريخه ومؤوسصسصاته ووطنية شصعبه.
اسص - -ط - -وان - -ة ه - -ؤولء اŸشص- -وشص Úت- -ع- -ود
ل - -ل - -دوران م - -ع اقÎاب ك - -ل اسص - -ت- -ح- -ق- -اق
دÁق -راط -ي ،ف -ت -ارة يسص -ت -ه-دف-ون ث-وابت
ال- -ب- -ل- -د وق- -ي- -م- -ه وم- -ق -درات -ه ال -ف -ك -ري -ة
والعلمية ،وتارة أاخرى يسصعون للمسصاسس
بتاريخه وثورته التحريرية ورجالتها،
وم -رة ي -ح -اول -ون زرع ال -ب -ل -ب -ل -ة وال -ي -أاسس
لح -ب -اط ‘ ن -ف -وسس ا÷زائ-ري ،Úوم-رة
وا إ
أاخرى يحّرضصون على الفوضصى واÿروج
للشصارع باسصم ا◊رية والدÁقراطية.
ه-ي ‡ارسص-ات ي-ائسص-ة ت-ن-م ع-ن ال-غÒة
لشص- -ق -اء
وا◊سص- -د وا◊ق- -د ل- -دى ب- -عضس ا أ
لصص-دق-اء أال-ف-ن-اه-ا ف-ي-ه-م م-ن-ذ سص-ن-وات،
وا أ
ترتفع درجاتها وتزيد حدتها كلما –قق
م- - - -كسصب سص- - - -ي- - - -اسص- - - -ي أاو اق- - - -تصص- - - -ادي أاو
اجتماعي ..يعتمدون أاسصلوب التحريضس
ليصص-ال
وال -ك -ذب وال -تضص-ل-ي-ل وال-ت-ه-وي-ل إ
سصمومهم.
ل-ك-ن –ل-يÓ-ت وت-خمينات وخزعبÓت
ه- -ؤولء وم- -ن م- -ع- -ه -م تسص -ق -ط ك -ل م -رة ‘
ال -وح -ل ،ول Œد م-ن يصص-دق-ه-ا أاو ي-ول-ي-ه-ا
اهتماما أاو يقتنع بها أاو من يتبناها ويبني
لن مسص-اع-ي-ه-م اÿب-ي-ث-ة
أاف -ك -اره ع-ل-ي-ه-ا ،أ
ان-كسص-رت وﬂط-ط-ات-هم الدنيئة انكشصفت
ورآاهم ا÷هنمية انفضصحت.
لخÒة ب-ع-د أان
ه-م ي-ل-ع-ب-ون أاوراق-ه-م ا أ
وج- - -دوا أام- - -ام - -ه - -م شص - -عب م - -ت - -ح - -د وراء
م- -ؤوسصسص- -ات -ه وواع Ãسص -ؤوول -ي -ات -ه وم -ع -ت -ز
ب- -ت- -اري- -خ- -ه وج- -زائ- -ري- -ت- -ه ،ل ي- -ر“ي ‘
الشص - -ع - -ارات ا◊م - -اسص - -ي - -ة ال- -فضص- -ف- -اضص- -ة
لكاذيب اŸقنّعة ،ول يع Òأادنى اهتمام
وا أ
Ÿق -ولت -ه -م وت -فسصÒات -ه-م ،راف-ع Úشص-ع-ار
لبواب تزمر““.
““ا÷زائر تسص Òوا أ
لقد أاثبت التاريخ أان كل من Áسس بلد
الشص- -ه- -داء بسص -وء ق -ول أاو ف -ع  Ó-وي -ح -اول
ضص- -رب اسص- -ت- -ق- -راره وأام- -ن -ه ،وم -ن يسص -ع -ى
ل -تشص -وي -ه ت -اري-خ-ه وث-ورت-ه ال-ت-ح-ري-ري-ة
اŸضصفرة و›اهديها وشصهدائها ويسصتهدف
ث -واب -ت -ه وق -ي-م-ه ،سص-ي-ل-ق-ى اŸصص ÒاÙت-وم
ل-ف-ع-ل-ت-ه ال-دن-ي-ئ-ة وينال عقابه عاج Óأام
آاج.Ó

meghlaouim@yahoo.fr

اıـــــــــــــرج الهـــــــــــــاوي ﬁـــــــــــــي الديـــــــــــــن سصعـــــــــــــدا:Ê

اŸواه ـ ـ ـ ـ ـ ـب الششاب ـ ـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي حاجـ ـ ـ ــ ـ ـة اإل ــ ــ ــ ــى تكف ــ ــ ـ ـ ـ ـل أاك ـ ـ ــ ــ ـ ـÈ
هو مصصور ومركب ومصصمم وﬂرج هاو ،اقتحم اŸيدان مبكرا فأاخرج عدة أافÓم قصصÒة
لشص-ه-اري-ة ل-ل-تصص-وي-ر
لم -ر ،ث -م ق-ام ب-إانشص-اء م-ؤوسصسص-ة صص-غÒة سص-م-اه-ا ““بصص-م-ة ا إ
‘ ب -ادئ ا أ
والتصصميم والطباعة““ ،كانت له مشصاركات ‘ عدة تظاهرات وطنية وﬁلية.

م.مغÓوي

إنه ﬁي إلدين سسعدإ Êبن علي بن طاهر ،من
م-وإل-ي-د ن-وف-مÃ 1992 Èن-ط-ق-ة إل-دب-يديبي بلدية
إل -رب -اح و’ي -ة إل-وإدي ،ط-الب ج-ام-ع-ي سس-ن-ة ث-ان-ي-ة
ماسس Îتخصسصص علوم حديث .يؤوكد لـ«إلشسعب”” أإنه
مازإل ‘ بدإية إلطريق و ⁄يبلغ درجة إıرجÚ
أ’نه مازإل يتعلم ،فهو يرى أإن هذإ إŸيدإن علم
قائم بحد ذإته وعا ⁄وإسسع جدإ.
وقال سسعدإ ،Êإنه إقتحم إإ’خرإج وإلتصسوير منذ
إل -ط -ف-ول-ة م-ن خÓ-ل تصس-وي-ر أإفÓ-م قصسÒة .ف-ف-ي
بادئ إأ’مر كان يصسور بالهاتف ثم يقوم بÎكيبها
ع Èبر›يات عادية ،إ ¤غاية سسنة  2015عندما
حصس-ل ع-ل-ى م-ي-زإن-ي-ة ل-ي-ن-ط-ل-ق ‘ إل-ع-م-ل ب-أاج-هزة
وإمكانيات ’بأاسص بها ،حيث قام بإانشساء مؤوسسسسة
صس -غÒة سس -م -اه -ا ””بصس -م -ة إإ’شس -ه -اري -ة ل -ل -تصس -وي-ر
وإلتصسميم وإلطباعة””.
كانت لسسعدإ Êمشساركات ‘ تظاهرإت ونشساطات
ﬁل -ي-ة سس-ن-ة  ،2016ح -يث حضس -ر إأ’ي -ام إÙل -ي -ة
أ’فÓم إلهوإة إلتي نظمها نادي ””وقفات ضسوئية””
بدإر إلثقافة و’ية إلوإدي بأافÓم قصسÒة ‘ شسكل
حمÓت توعوية و–سسيسسية ،باإ’ضسافة إ ¤ذلك

لديه مشساركات ‘ دورإت تكوينية ،من بينها دورة
””أإسس-اسس-ي-ات إإ’خ-رإج إل-ت-ل-ف-زي-و ””Êل-ل-مخرج ﬁمد
إلبشس Òزميلي.
حول ما إذإ كانت لديه مشساكل أإكد ﬁي إلدين
سس- -ع- -دإ Êأإن- -ه ‘ سس -ن -ة  2015ع -رف إل -ك-ث Òم-ن
إلعوإئق ،متمثلة ‘ غياب إلدورإت إلتكوينية ‘
›ال إلسس -ي -ن -م -ا ون -درة إŸع -ل -وم -ات ح -ول ج-انب
إإ’خرإج ،إ ¤غاية  2016ح ” Úفتح بالوإدى أإول
نادي لصسناعة إأ’فÓم فالتحق به وتعلم خÓلها
إإ’خرإج إÎÙف.
‘ سسياق أإخر ،أإشسار سسعدإ Êإ ¤أإن إلسسينما ‘
إ÷زإئر ما تزإل ضسعيفة و ⁄تبلغ إلنضسج إلكا‘،
ح -يث ب -ق -يت ح -ب -يسس -ة إل-ع-وإم-ل إŸادي-ة وي-ق-تصس-ر
وج-وده-ا ووج-ود إŸدإرسص إل-ت-ك-وي-ن-ي-ة وإل-ت-ع-ل-يمية
ب -ب -عضص إل-و’ي-ات ك-ال-ع-اصس-م-ة ووه-رإن وقسس-ن-ط-ي-ة
وسسطيف وبدرجة أإقل عنابة ،أإما ‘ إ÷نوب فهي
منعدمة.
وأإضساف أإن إلسسينما ‘ إ÷زإئر –تكرها فئة
إلكبار على حسساب إلشسباب إلذي يعا Êإلتهميشص
وغ - -ي - -اب إل - -دع - -م ،ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إ ¤ع- -دم وج- -ود
تخصسصسات جامعية ومدإرسص “كن هذه إلفئة من
إ◊صسول على تكوين جيد ،مشسÒإ إ ¤أإن و’ية

Áكنكم مشصاهدة فيديوهات ““ الشصعب““ على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:
www.youtube.com/journalechaab

إلوإدى “تلك موإهب وقدرإت شسبانية ‘ ›ال
إلسسينما لكنها تعا ‘ Êصسمت من غياب إŸشساريع
وإلدعم على غرإر إلكث Òمن إلو’يات ،معتÈإ أإن
دإر إلثقافة ﬁمد إأ’م Úإلعمودي بالوإدي قامت
ب -دور م -ه -م ‘ تشس -ج -ي -ع -ه وم -ن -ح-ه ف-رصس-ة إلÈوز

وإلظهور من خÓل فتحها نادي ””وقفات إلضسوئية””
وتنظيمها فيما بعد إأ’يام إÙلية أ’فÓم إلهوإة،
كاشسفا أإن إلنادي َقِبَل سسيناريو فيلمه إ÷ديد إلذي
سسيشسرع ‘ تصسويره قريبا.
ودعا سسعدإ Êكل هوإة إلسسينما وإإ’خرإج Ÿوإصسلة
إŸشس- -وإر وع- -دم إ’سس- -تسسÓ- -م م- -ن أإج- -ل Œسس -ي -د
مشساريعهم وإبدإعاتهم ،أ’ن إلÈوز وإلظهور يأاتي
بالتفا ‘ Êإلعمل وإلتعب وكل إبدإع فيه إإ’خÓصص
وإ÷هد سسيحقق إلنجاح ويصسل إ ¤قلوب إ÷مهور،
ن -اصس -ح -ا إلشس -ب -اب ب -ا◊رصص ع -ل -ى إŸشس -ارك -ة ‘
Óخرإج بهدف تطوير قدرإتهم
إلدورإت إلتكوينية ل إ
إıتلفة ‘ هذإ إÛال.
وتسساءل إıرج سسعدإ Êعن سسبب إلغاء إلعديد
من إŸهرجانات إلتي تعنى باŸوإهب ‘ إلفيلم
إلقصس ÒباŸسسيلة وإلشسلف وغÒها من إلو’يات،
متمنيا أإن يدعم مسسؤوولو إلثقافة ميدإن إلسسينما
إلذي يعا Êمن عدة مشساكل خاصسة فيما يتعلق
بشسح إأ’عمال ،وإن وجدت فهي دون إŸسستوى و’
ت-رت-ق-ي Ÿسس-ت-وى سس-ي-ن-م-ا إلسس-ب-عينات وإلثمانينيات
وحتى إلتسسعينيات عندما كانت إلسسينما إ÷زإئرية
رإئ- -ج- -ة ع- -ل- -ى إŸسس- -ت- -وي Úإإ’ق -ل -ي -م -ي وإل -دو‹،
وتصسدرت إلسسينما إلعربية بشسكل ’فت ،كما كان
لها حضسور متميز Ãختلف إŸهرجانات إلدولية.
و‘ إأ’خ Òوجه سسعدإ Êشسكره ÷ريدة ””إلشسعب””
على منحه إياه فرصسة إسسماع صسوته وإلتعب Òعن
طموحاته وأإحÓمه.

صصفحـــة شصباب بÓدي علـــى الفايــــسس بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com

صصرخة لكل اŸعني Úمن أاطفال أابرياء:

كفان ـ ـ ـا ظلم ـ ـا وتعني ـ ـفا نري ـ ـد فق ـ ـط أان نعي ـ ـشش

لط -ف -ال ‘
ت- -ت -واصص -ل ظ -اه -رة ت -ع -ن -ي -ف ا أ
›ت -م -ع-ن-ا رغ-م ال-ت-ن-دي-دات ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا
ا÷ه -ات ال -وصص -ي -ة وا◊م Ó-ت ال -ت-حسص-يسص-ي-ة
لطفال
لنسصان وحماية ا أ
÷معيات حقوق ا إ
‘ ﬂت- - -ل- - -ف أارج - -اء ال - -وط - -ن ،إاضص - -اف - -ة إا¤
القوان Úالردعية التي أاقرتها عدة وزارات
ل-ه-ا صص-ل-ة ب-ه-ذه الشص-ري-ح-ة اŸه-مة ‘ ›تمعنا
لنها جيل اŸسصتقبل.
أ

عـ ـ ـ ـ Úالدفل ـ ـة (:)44

نبيلة بوقرين

أاكدت اإ’حصشائيات اأ’خيرة أان سشنة  ،2016ششهدت
ارتفاع ظاهرة العنف ضشد اأ’طفال وهذا دليل على
أان القوانين التي تمّ وضشعها لم تجدي نفعا أامام
فاقدين الضشمير الذين يعتدون على أابرياء ’ حول
و’ قوة لهم و’ ذنب لهم سشوى أانهم يريدون عيشس
ط-ف-ول-ت-ه-م بسشÓ-م ب-ع-ي-دا ع-ن ك-ل ا’ع-ت-داءات ال-تي
ي -ت -ع -رضش -ون ل -ه -ا ب-م-خ-ت-ل-ف اأ’ن-واع وال-ت-ي ع-رق-لت
عيششهم لطفولتهم كما يجب.
وقفت جريدة «الششعب» خÓل هذا اأ’سشبوع على
حالة حرجة متعلقة بطفل يتيم اأ’بوين يعيشس في
بيت جدته في باشس جراح قام خاله المدمن على
المخدرات بضشربه بطريقة همجية من دون ششفقة
و’ رحمة تاركا آاثار كبيرة بجسشده تدل على وحششية
سشتترك أاثار نفسشية وسشتجعل هذا الطفل يتعقد
أاك- -ث- -ر م -ا ت -وجب ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى ط -ب -يب ن -فسش -ي

لمسشاعدته على الوضشع الصشعب ،خاصشة أان المصشادر
المقربة أانها ليسشت المرة اأ’ولى التي تعرضس فيها
للضشرب من طرف نفسس الششخصس.
ول- -ه -ذا ،ف -إان ال -ج -ه -ات ال -وصش -ي -ة ي -جب أان ت -ت -خ -ذ
اإ’جراءات الÓزمة من خÓل وضشع قوانين صشارمة
وتطبق على أارضس الواقع من اجل الحد من ظاهرة
ا’عتداء على أاطفال أابرياء في كل اأ’ماكن التي
يتواجدون بها بداية من اأ’سشرة ،دور الحضشانة،
ال-م-راف-ق ال-ري-اضش-ي-ة ،ال-م-دارسس وف-ي الشش-ارع ح-تى
نسشمح لهم بعيشس طفولتهم بكل معانيها وحيثياتها
بعيدا عن الظلم والعنف أ’نهم بكل بسشاطة رمز
الحرية ،البراءة ،السشÓم ،الحياة ،البسشمة.

صش -رخ -ة ل -ك -ل أاف -راد ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي ،ال-ج-ه-ات
ال-وصش-ي-ة وال-م-ع-ن-ي-ي-ن ف-ي ك-ل ال-مرافق والمؤوسشسشات
التي تتعامل مع اأ’طفال يجب أان تكون المعاملة
مناسشبة لسشن هذه الششريحة أ’ننا كلنا معنيون أ’ننا
مسشلمين وديننا ينهى على التعنيف ،وعلينا توفير
الرعاية والعناية لكي يتمكنوا من النمو في جو
م -ن -اسشب يسش -اع -ده -م ع -ل -ى ت -ط-وي-ر م-واه-ب-ه-م ف-ي
ال-دراسش-ة وال-ري-اضش-ة وت-ط-ب-ي-ق أاف-ك-اره-م على أارضس
ال-واق-ع أ’ن-ه-م ج-زء م-ه-م م-ن م-ج-ت-م-ع-ن-ا وه-م ج-ي-ل
ال-مسش-ت-ق-ب-ل ال-ذي-ن سش-ي-ح-م-ل-ون مشش-عل مواصشلة بناء
ال -ج -زائ -ر وذلك ي -ت -ح -ق-ق ب-ال-ع-ل-م ال-ت-ك-وي-ن ف-ي ك-ل
المجا’ت.

النظافة من اإلÁان

سشلمى هي اأ’خت الكبرى وأامل
اأ’خت الصشغرى ،كانت سشلمى تحب
ال -ت -رت -يب وت -ه -ت-م ب-ن-ظ-اف-ة ال-م-ك-ان
ال- -م- -وج- -ودة ف- -ي- -ه ..ف -ت -ن -هضس م -ن
سش-ري-ره-ا وت-رت-ب-ه وت-ن-ظ-ف أاسش-نانها
وتسش - -وي شش - -ع - -ره - -ا ل - -ت- -ذهب إال- -ى
المدرسشة بأاحلى وأانظف هندام كما
أان- -ه- -ا ت- -ع- -م- -ل ج- -اه- -دة ع- -ل -ى أاداء
واجباتها المدرسشية على أاكمل وجه
فترتب خطها وهي تكتب وظائفها
ح-ت-ى ت-رضش-ى ع-ن-ه-ا ال-م-ع-ل-م-ة و في
المدرسشة تهتم برمي القاذورات في
سش -ل -ة ال -م -ه -م Ó-ت ال -خ -اصش-ة ب-ت-لك
اأ’وسشاخ.
أام -ا أام -ل ف -ك -انت ط -ف -ل -ة ف-وضش-وي-ة
ت -ن -هضس م -ت -أاخ -رة ع -ل -ى ال -م -درسش-ة
ف -ت-ت-رك سش-ري-ره-ا ي-عّ-ج ف-ي ف-وضش-ى
عارمة و’ تهتم بنظافة أاسشنانها و’
ت-مشش-ط شش-ع-ره-ا و’ ت-ه-ت-م ب-ن-ظ-افة
ال -م -ك -ان ال -م -وج-ودة ف-ي-ه و’ ت-ه-ت-م
ب- -أاظ- -اف- -ره- -ا ف- -ه -ي دائ -م ً-ا سش -وداء
وط- - -وي- - -ل- - -ة ،و ك- - -انت اأ’م ت - -وج - -ه
المÓحظات لسشلوك أامل وتقارنها
ب -أاخ -ت -ه -ا ال -ك-ب-رى سش-ل-م-ى ال-م-رت-ب-ة
والنششيطة وتحزن عندما ترى أامل
’ تعطي باً’ لما تقول أامها.
وفي يوم من اأ’يام عادت كل من
سش - -ل - -م - -ى وأام - -ل م- -ن ال- -م- -درسش- -ة،
فسش -ارعت سش -ل-م-ى ل-غسش-ل ي-دي-ه-ا ث-م
جلسشت على مائدة الطعام ،أاما أامل

Óذكياء
ل أ
فقط

اسس ـ ـم و معنـ ـ ـى

^ رفيدة :في قاموسس معاني
هن -ياهر ا:ل -هع -وطم-يش-شةِر اقلصش -غ -ي-رة،
اأ’سش -م -اء مز-ع -
ُ
ال -م -ع-ون-ة ،ال-نصش-يب ،وُرف-ي-دة اأ’سش-ل-م-ي-ة،
الوجه ،تصشغير زهر وهي مجموع
مجاهدة كانت تداوي جرحى المسشلمين.
وي ادللزعهار’،سشسشمم.ىفيالقاعلر:برااف’يسشم زهير
منذ القديم ،ويعتبر الششاعر زهير بن
بسش-ماء
^ أاب نيوفسلش:لمف-ىيمنق-اأام-هومسشسشعم-راع-ءانا-ليعراأ’
م -ع -ن-اه الشش-اب ال-ج-م-ي-ل ال-وج-ه ،ال-رج-ل
حاة،ب االلبمحعلر،قا ذتك.ر الضشباع.
الموعهطواءم،ناأالعصشطي
،
ة
ر
ط
ع
ل
ا
،
ة
ي
ف
ا
ش
ص
ل
ا
ةف:ليعانلتيي هي العطايا .ونوفل بن
مزنكالينوا
فلناجمدية،جاالهلطاي.هرة ،المزكية
العصبشادلمحنةا ،ا
للخير.

فإانها جلسشت مباششرة دون أان تقوم
ب -ت-ن-ظ-ي-ف ي-دي-ه-ا ،ف-ق-الت ل-ه-ا أام-ه-ا:
لماذا لم تغسشلي يديك يا أامل .أاجابت
أام -ل :ي -داي ن -ظ -ي -ف -ت -ان ي -ا أام -ي....
انظري.
ف -ق -الت ل -ه-ا أام-ه-ا :إان ي-ديك ت-ب-دوان
ن -ظ -ي -ف -ت-ي-ن ول-ك-ن-ه-م-ا ف-ي ال-ح-ق-ي-ق-ة
م -ل -ي -ئ -ت -ي -ن ب-ال-ج-راث-ي-م ال-ت-ي ت-ؤوذي-ن-ا
وتسشبب لنا اأ’مراضس.
فأاجابتها أامل :ولكنني جائعة يا أامي
أاريد أان آاكل؟ ،وهكذا تجاهلت أامل
نصشيحة أامها.
وفي المسشاء أاخبر اأ’ب أاسشرته أانه
سش -ي -أاخ -ذه -م ف -ي ال -ي -وم ال -ت -ال-ي إال-ى
ح-دي-ق-ة ال-ح-ي-وان-ات أ’ن-ه ي-وم عطلة،
ففرحت العائلة لذلك.
وف-ي صش-ب-اح ال-ي-وم ال-ت-ال-ي اسش-تيقظت

سشلمى كعادتها نششيطة تسشتعد لتلك
ال-ن-زه-ة ال-ج-م-ي-ل-ة ،أام-ا أام-ل ف-إانها لم
تسش -ت-ط-ع ال-ن-ه-وضس م-ن سش-ري-ره-ا أ’ن
حرارتها كانت مرتفعة وتبدو عليها
عÓمات المرضس..
وه - -ك - -ذا أال - -غ - -يت ن- -زه- -ة ح- -دي- -ق- -ة
ال - -ح - -ي- -وان- -ات بسش- -بب م- -رضس أام- -ل،
وع -ن -دم -ا ذه -بت أام -ل إال -ى ال -ط -ب-يب
أاخ- -ب- -ره- -ا ب- -أان- -ه- -ا م- -ريضش- -ة بسش- -بب
الجراثيم ،فنظرت أامها إاليها وقالت
لها أالم أاقل لك إان الجراثيم تسشبب لنا
أامراضشاً عديدة وتذكري يا أامل أان
ال -ن-ظ-اف-ة م-ن اإ’ي-م-ان .ف-ق-ررت أام-ل
م-ن-ذ ذلك ال-ي-وم أان ت-ه-ت-م ب-ن-ظ-اف-ت-ه-ا
وال -م -ك -ان ال -م -ت -واج -دة ف -ي -ه وت-رتب
غرفتها حتى ’ تتمكن الجراثيم من
إاصشابتها.

تأاسشسشت بعد التقسشيم اإ’داري سشنة  1984بعدما كانت تابعة لو’ية
الششلف تقع على بعد  150كلم غرب ا÷زائر العاصشمة– ،دها ششما’
ت -ي -ب -ازة ،ج -ن -وب -ا ت -يسش -مسش -ي -لت ،اŸدي -ة شش-رق-ا ،ال-ب-ل-ي-دة م-ن الشش-م-ال
الششرقي،غربا و’ية الششلف ،تتكون من  36بلدية أاهمها بلدية عن
الدفلة ،خميسس مليانة ،مليانة ،الروينة ،جليدة ،العطاف ،العبادية،
جندل ،بومدفع ،اıاطرية ،بوراششد“ .تاز الو’ية بطابع فÓحي
حيث تنتج  50باŸائة من اإ’نتاج الوطني للبطاطا وحوا‹ ثلث اإ’نتاج
الوطني للتفاح ،حيث تششتهر بزراعة اأ’ششجار اŸثمر ،يرجع ذلك
للمناخ السشائد بها ونوعية تربتها اÿصشبة التي تسشاعد ‘ ‚اح هذا
اÛال ،وتعد من أاك Ìالو’يات ‰وا ً ،خاصشة ‘ قطاع الزراعة ،حيث
خصشصشت لها مبالغ هامة ‘ إاطار برنامج اإ’نعاشس ا’قتصشادي الذي
اتبعته ا÷زائر منذ سشنة  .2000كما تعت Èع Úالدفلة واحدة من
أاجمل اŸدن ا÷زائرية وهي متوسشطة ا◊جم ،توجد على مسشتوى
الو’ية عدة مواقع تاريخية أاهمها اأ’ثر الروما ‘ Êمدينة العامرة،
حصش-ون م-دي-ن-ة م-ل-ي-ان-ة  975م ،اسش -ت-م-رت ب-ال-ت-ط-ور وح-ق-قت م-راتب
متقدمة ‘ عدة أاصشعدة ،وÁكن اعتبارها بحق سشلة غذاء ا÷زائر Ÿا
تنتجه من منتجات زراعية ،بداية بالقمح والششع ،Òتششهد عدة مناطق

º∏©J πg
ر ال -ع -ن-ك-ب-وت^ أانّ ح -ري
ت من الفولذ.
أاقوى  5مّرا
ليا هي سصادسش
نّ أاسصترا
^ أار دولة عالميا.
أاكب

∂ë°VG
Éæ©e
^ واحد النهار القاضصي كان يحقق مع واحد قصص Òسصقسصاه
عن اسصمه ،قالوا :نخلة ،قالو بديتها بالكذب.
^ خطرة واحد سصافر لبÓد بعيدة داء معاه غ Òالسصكر،
سصقسصاوه عÓشش ،قالهم ÿاطشش الغربة مرة.

óLhGC
¥QGƒØdG

^ يجب ترك وسصائل التواصصل
الجتماعي ‘ اŸدرسصة.
^ احÎام اŸعلم من سصبل النجاح.

قـقـــــللوو’’ تتقـ ـق ـــلل
مـع السسـ ـبـب

قل :ما زال الخÓف قائمًا ،ولم يزل قائمًا ،وما زلت أاقرأا؛
و’ تضشع في مثل هذه التعبيرات (’) بدل (ما) ،فÓ
يسشتقيم اسشتعمال (’) مع فعل ا’سشتمرار (زال) ،إا’ بأاحد
ششرطين :إاما تكرارها ،وإاما أان تكون الجملة للدعاء ،أاو
للرجاء.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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الكرة الطائرة:

النجم السساحلي يتوج
بالبطولة للمرة
التاسسعة ‘ تاريخه

البطولة العربية
للعاب القوى بتونسس :
أ

ا’–ادية ا÷زائرية –دد
ا◊د ا’دنى للمشساركة

العاب القوى ينبغي –قيقه ‘ الفÎة ما ب 1 Úيناير و 30يونيو
 .2017ت -ق -ب -ل ف -ق -ط ال -ن-ت-ائ-ج اÙق-ق-ة وف-ق ق-واع-د م-ن-افسس-ات
ا’–ادية
الدولية لهذه الرياضسة ( منافسسات دولية ,اŸسسابقات اŸنظمة
ب -رع -اي -ة ال-ه-ي-ئ-ة ال-ف-ي-درال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة م-ث-ل ا÷ائ-زة ال-كÈى ,
التجمعات والبطو’ت الوطنية ».
و 22اختصساصسا ‘ 10مسسابقات فقط معنيا با◊د ا’دنى .ويحق

حددت مديرية اŸنتخبات الوطنية ل–Óادية ا÷زائرية أ’لعاب
القوى ا◊د ا’دنى وشسروط اŸشساركة ‘ الطبعة ال 21للبطولة
العربية  ,اŸقررة من  15ا 18 ¤يوليو  2017بتونسس ,حسسبما
اوردته يوم ا’ربعاء الهيئة الفيدرالية ‘ موقعها الرمسسي على
ا’نÎنت.
واوضسحت ا’–ادية ان « ا◊د ا’دنى الذي حددته مديرية
اŸنتخبات الوطنية بالتشساور مع مدربي ﬂتلف اختصساصسات

ل -ري -اضس -ي Úاث -ن ‘ Úمسس -اب -ق -ة واح -دة ,اŸشس-ارك-ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة
العربية.
اما اŸشساركة ‘ مسسابقات التتابع (  4مرات  100م و  4مرات
400م رجال وسسيدات) فتخضسع لتقييم اŸديرية الفنية ,حيث
سسيشسارك فريق واحد على ا’قل ‘ حال حصسول رياضسي ÚاثنÚ
على ا◊د ا’دنى ‘ مسسابقة الفردي ,حسسب
الهيئة الفيديرالية.

توج النجم السساحلي بلقب بطولة تونسس للكرة
الطائرة للمرة التاسسعة ‘ تاريخه اثر فوزه
على الÎجي الرياضسي حامل اللقب -3صسفر
( 23-25و 25-27و ‘ )23-25اŸباراة الثالثة
والفاصسلة التي اقيمت امسس بقصسر الرياضسة
باŸنزه (تونسس).
وكان النجم السساحلي فاز ‘ اŸباراة ا’و¤
ب -ق -اع -ة ال-زواوي ب-ت-ونسس ( )2-3ب -ي -ن -م -ا حسس-م
الÎجي الرياضسي اŸقابلة الثانية ‘ سسوسسة -3
صس -ف -ر وه -و م -ا ح-ت-م ال-ل-ج-وء ا ¤م-ب-اراة ث-ال-ث-ة
فاصسلة.
وسس -ب -ق ل -ل-ن-ج-م السس-اح-ل-ي أان ف-از ب-ال-ب-ط-ول-ة ‘
سسنوات ,2006 ,2002 ,2001 ,2000 ,1995
 2012 ,2011و .2014
أاما الÎجي التونسسي فقد توج ب  17لقبا ما بÚ
 1964و .2016

رابطة ابطال اوروبا

 3أاخطاء أ’نشسيلوتي أاسسقطت بايرن ميونيخ أامام ريال مدريد
مازالت الصسدمة تسسيطر على ’عبي ومسسؤوو‹ بايرن ميونيخ ،بعد
الهزÁة أامام الريال واÿروج من دوري اأ’بطال .ورغم حديث
ا÷ميع عن أاخطاء ا◊كم اÛري فيكتور كاسساي وتسسببه ‘ خسسارة
بايرن ميونيخ أامام ريال مدريد ‘ ربع نهائي دوري أابطال أاوروبا،
ي -جب ع -ل -ى اŸدرب اإ’ي -ط -ا‹ ك -ارل -و أانشس -ي -ل -وت -ي أايضس -ا ا’عÎاف
بارتكاب ثÓثة أاخطاء سساهمت ‘ تلك اÿسسارة ،كما علق موقع
فوكسس اأ’Ÿا.Ê
-١عدم تغي Òفيدال
كان على اŸدرب اإ’يطا‹ أا’ يÎك فيدال ،فاسستمراره ‘ اŸباراة
حتى ◊ظة الطرد ‘ الدقيقة  ⁄ 84يكن قرارا موفقا من قبل
أانشسيلوتي.
وما كان الÓعب التشسيلي سسيطرد لو أان اŸدرب اسستبدل الÓعب من
قبل ،لكن أانشسيلوتي غامر ببقاء فيدال وأاخرج بد’ منه تشسابي
أاولونسسو قبل نهاية الوقت اأ’صسلي للمباراة بربع سساعة ،وكان بايرن
متقدما .1-2
وبقي فيدال ليمارسس لعبه اÿشسن ‘ وسسط اŸلعب الذي ارتكب إا¤
ح Úذلك الوقت سستة أاخطاء قبل أان يعاقبه فيكتور كاسساي بالبطاقة
ا◊مراء.
 -2نزول كوسستا بد’ من ريبÒي
‘ الدقيقة  71قام اŸدرب اإ’يطا‹ بإاشسراك دوجÓسس كوسستا بد’
من فرانك ريبÒي ،وهذا التغيÁ ’« Òكن فهمه» فبايرن ضسغط
بشسدة منذ بداية الشسوط الثا Êوكان ريبÒي أاحد العوامل الرئيسسية
للطفرة التي حققها الفريق ‘ هذا الشسوط.
وكان النجم الفرنسسي ينجح بشسكل مسستمر ‘ الضسغط بسسرعة على
دفاع الريال  ،وإاضسافة إا ¤ذلك فقد كان يقوم بتمريرات ذكية ويجمع
الÓعب Úحوله ،ورغم أان سسنه  34عاما إا’ أانه ‘ مباراة كهذه ،كان
باسستطاعة ريبÒي أايضسا أان يشسن هجمات طوال  120دقيقة.
وكرر أانشسيلوتي ما فعله أايضسا ‘ مباراة الذهاب واسستبدل كوسستا
بفرانك ريÈي وكما حدث أايضسا ‘ مباراة الذهاب  ⁄يÎك الÓعب
الÈازيلي بصسمته على اŸباراة فانهارت فجأاة ا÷بهة اليسسري (جبهة
ريبÒي) بعد التغي Òوضسعفت فاعلية بايرن.
ويقول اŸوقع اأ’Ÿا Êإان الغرضس اŸنطقي من التغي Òهو Œديد
الدماء ،لكن تغي Òأانشسيلوتي لدوجÓسس كوسستا كان سسبب الفشسل ‘
ذلك وهذه ليسست اŸرة اأ’و ¤التي يحدث فيها ذلك.
 -3غياب البديل للنجم ليفاندوفسسكي
أاما أاهم أاخطاء أانشسيلوتي على اإ’طÓق فلم تكن ‘ تلك اŸباراة
فقط ،وإا‰ا كانت موجودة حتى قبل انطÓق اŸوسسم ا◊ا‹ ،حسسب

صسحيفة اأŸانية
تنتقد
إادارة بايرن ميونيخ

موقع فوكوسس.فمن أاجل ا◊فاظ على التناغم داخل الفريق تخلى
اŸدرب القدير بشسكل مقصسود عن توسسيع قاعدته من الÓعب.Ú
ووفقا ◊سسابات أانشسيلوتي فإان جلوسس ’عب Úمن أاصسحاب اŸسستوى
الرفيع على مقاعد البد’ء مسسأالة تسسبب مشساكل داخل الفريق.
بالنسسبة للعديد من النجوم ،كانت اأ’جواء داخل بايرن على كل حال
أافضسل ‡ا كانت عليه ‘ زمن جوارديو’ ،ومن بينهم ليفاندوفسسكي،
الذي ظهر طيلة الوقت Ãسستوى بد Êرائع.
وأاوضسح كارل-هاينز رومينيجه الرئيسس التنفيذي لبايرن إاشسكالية ‘
الفريق عندما قال «لدينا واحد من أافضسل قلب الهجوم ‘ العا،⁄

ENTREPRISE ALGERIENNE DES TEXTILES INDUSTRIELS ET TECHNIQUES
- EPE - EATIT - Spa
AU CAPITAL SOCIAL DE: 5 000 000 000 DA

لنسصجة الصصناعية والتقنية «م ج أا صس ت  -شس ذ أا»
اŸؤوسصسصة ا÷زائرية ل أ

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية

وزارة الصصناعة واŸناجم
الوكالة الوطنية للوسصاطة والضصبط العقاري
رقم التعريف ا÷بائي٠٠٠٨١٦٠٩٧٩٨٤٦٨٩ :

إاعÓن منح مؤوقت للصسفقة

طبقا أ’حكام اŸادة  65الفقرة  2من اŸرسسوم الرئاسسي رقم  15ـ  247اŸؤورخ ‘  16سسبتم ،2015 ÈاŸتضسمن تنظيم الصسفقات
العمومية وتفويضسات اŸرفق العام ،تعلم الوكالة الوطنية للوسساطة والضسبط العقاري كافة اŸتعهدين الذين شساركوا ‘ طلب
العروضس الوطني اŸفتوح مع اشسÎاط قدرات دنيا رقم  / 26إا.ح.صس  ،2017 /اŸتضسمن «أاشسغال تهيئة ا◊ظÒة الصسناعية واد
سسلي ،و’ية الشسلف ،ذات مسساحة  110هكتار  29آار  21سسآا» ،اŸنشسور ‘ اليومية الوطنية ا’عÓمية اÛاهد بتاريخ ،2017/01/29
أانه على إاثر تقييم العروضس ،قد ” منح الصسفقة ،بصسفة مؤوقتة ،إا:¤
اŸسصتفيد من اŸنح اŸؤوقت
النقطة اŸتحصصلة عليها آاجال مبلغ العرضض اŸصسحح (دج /باحتسساب كافة الرسسوم) معيار اŸنح
ل‚از الرسسم على القيمة اŸضسافة ٪ ١٩
ا إ
›مع :شس.ع.إا  -شس.ذ.أا هيدروترا“و/شس.ذ.شس.و ن .ت 110 / 77.50
 أاو.جي.تي.بي.أاشس بوميا عبد ا◊ق50 / 50
ن.م
 13شسهر
GROUPEMENT: EPE SPA
HYDRO-TRAITEMENT/EURL
 EGTPHن .إا 160 / 127.50
BOUMIA ABDELHAK

2.576.492.785،72

أاحسسن عرضس من
حيث اŸزايا
ا’قتصسادية

لجمالية
ن.ت :النقطة التقنية ـ ن.م :النقطة اŸالية ـ ن.إا :النقطة ا إ
يتع Úعلى اŸتعهدين الراغب ‘ Úا’طÓع على النتائج اŸفصسلة لتقييم عروضسهم التقنية واŸالية ،التقرب من مقر اŸديرية العامة
للوكالة الوطنية للوسساطة والضسبط العقاري ،الكائن بـ 13شسارع مصسطفى سسيد الوا‹ (كلود ديبيسسي سسابقا) ا÷زائر ‘ ،أاجل أاقصساه ثÓثة
( )03أايام ابتداء من اليوم اأ’ول لصسدور إاعÓن اŸنح اŸؤوقت ‘ النشسرة الرسسمية لصسفقات اŸتعامل العمومي أاو ‘ يومية وطنية.
كما Áكن لكل متعهد يحتج على هذا ا’ختيار ،أان يرفع طعن لدى اللجنة القطاعية للصسفقات لدى وزارة الصسناعة واŸناجم،
الكائن مقرها ب ـ 02شسارع أاحمد باي ،عمارة لوكوليزي ،ا÷زائر العاصسمة ‘ ،أاجل عشسرة ( )10أايام ابتداء من تاريخ أاول صسدور
لهذا اإ’عÓن ‘ النشسرة الرسسمية لصسفقات اŸتعامل العمومي أاو ‘ يومية وطنية ،طبقا أ’حكام اŸادة  82فقرة  3 ،2 ،1و 4واŸادة
 182من اŸرسسوم الرئاسسي رقم 15 :ـ  247اŸؤورخ ‘  16سسبتم ،2015 ÈاŸتضسمن تنظيم الصسفقات العمومية وتفويضسات اŸرفق
العام.
الشصعب ٢٠١٧/٠٤/٢٠

فلماذا يجب علينا أان نبحث عن واحد (آاخر) يجلسس على مقعد
البد’ء  32مرة».
لكن الرياح أاتت Ãا ’ تشستهي السسفن ،و‘ أاشسد أاوقات حاجة بايرن
إا ¤النجم البولندي ا’سستثنائي أاصسيب ليفاندوفسسكي ،الذي  ⁄يلعب
مباراة الذهاب ،و’ يوجد بديل يقÎب من مسستواه ،فتوماسس مولر ’
يلعب مهاجما صسريحا ،وكانت نتيجة الذهاب حاسسمة بشسكل كب‘ Ò
مصس Òبايرن .ويÓحظ موقع فوكوسس موضسحا« :كان من اأ’فضسل أان
ي -وج -د ع -ل -ى م -ق -ع -د ال-ب-د’ء م-ه-اج-م م-ت-ذم-ر  ،وي-ود اŸشس-ارك-ة ‘
اللحظات ا◊اسسمة.».

علقت صسحيفة «ميتلبايريشسه تسسايتو„»
اأ’Ÿان- -ي- -ة ،ع- -ل- -ى خسس -ارة ن -ادي ب -اي -رن
ميونيخ أامام نادي ريال مدريد اإ’سسبا،Ê
‘ إاياب دورالثمانية لدوري أابطال أاوروبا
الثÓثاء ،مؤوكدة أان القائم Úعلى الفريق
قصسروا مؤوخرا ‘ إانشساء جيل جديد.
وأاضسافت« :جيل ’ يكتفي فقط بإابداء
إاع -ج -اب -ه م -ن ع -ل -ى دك-ة ال-ب-د’ء بÈاع-ة
الÓ- -عب ال- -ف- -رنسس- -ي ف -رانك ري -بÒي ‘
التعامل مع الكرة ،بل يسسعى للعب دون
اكÎاث باسستحقاقات النجوم القدÁة».
وخسسر بايرن  4ـ  2أامام الريال ‘ مباراة
مثÒة امتدت لوقت إاضسا‘ بعد انتهاء
الوقت اأ’صسلي بتقدم بايرن  2ـ  ، 1وهي
نفسس النتيجة التي فاز بها الريال على
ملعب بايرن ذهابا.
ورأات الصسحيفة أانه ليسس أامام مسسوؤو‹
ال -ن -ادي سس -وى اإ’ن -ف -اق بسس -خ-اء الصس-ي-ف
اŸقبل لضسم ‚وم جديدة للفريق ،مشسÒة
إا ¤أان ال - -ن - -ادي اشسÎى م - -ؤوخ - -را ب- -عضس
الÓ- -ع -ب ÚاŸوه -وب Úول -ك -ن «ال Ó-ع -بÚ
ي -وشس -وا ك -ي -م -يشس و دوج Ó-سس ك -وسس -ت -ا و
ري -ن -ات -و سس -انشس -ي -ز و ك -ي -ن-جسس-ل-ي ك-وم-ان
يغرقون حتى اآ’ن ‘ آاثار أاقدام ا÷يل
الذهبي».
وذهبت الصسحيفة إا ¤أانه رÃا كان ›ديا
ل-ل-ف-ري-ق ع-ل-ى اŸدى ال-ب-ع-ي-د أان ي-ت-ع-ام-ل
بشسكل نقدي مع إاعداده لناشسئيه.

ANEP 215158

بÓغ عدم جدوى AONI N° A/03/2017
Filés Laine, Laine / Polyester et Aramide/ Viscose

بÓغ منح مؤوقت للصسفقة

Óنسسجة الصسناعية والتقنية «م ج أا صس ت ـ شس.ذ.أا» اŸزايدين اŸعني ÚباŸناقصسة
تعلم اŸؤوسسسسة ا÷زائرية ل أ
الوطنية والدولية اŸفتوحة رقم أا ،2017 /03 /بأان ا◊صسصس ‡نوحة حسسب ا÷دول التا‹:
Société Critère de choix
retenue
Utexbel
MEILLEURE
OFFRE
INFRUCTUEUX
INFRUCTUEUX
INFRUCTUEUX

-

Désignation du produit

Filés 2/40, 50% Aramide 50% Viscose
Vert GN
Filés 2/40, 50% Aramide 50% Viscose
Bleu Marine
)Filés (VM 250 et AT250
)Filés (GN 215, GN 132 et GN 185

N° Lot
SA 01
SA 01
SA 02
SA 03

كل متنافسس معÎضس على هذا اŸنح ،يسستطيع تقد Ëطعن أامام ÷نة الصسفقات للمؤوسسسسة الكائنة 4 :ـ  6نهج
باتريسس لو‡با ،ا÷زائر الوسسطى ـ ا÷زائر ‘ ،أاجل مدته  10أايام إابتداء من أاول نشسر ‘ ا÷رائد الوطنية.
الشصعب ٢٠١٧/٠٤/٢٠

ANEP 215139

á°VÉjQ

الخميسس  20أافريل  2017م
الموافق لـ  23رجب 1438هـ

أالكــــــاراز ‘ أاول لقــــــاء اإعÓمــــي:

ت ـ ـدريب أŸنتخـ ـب أ÷زأئ ـ ـري أكـ ـ – Èـxد ‘ مسضÒتي كمـ ـدرب
الهدف اŸسشطر مع الفاف ...الوصشول إا ¤نصشف نهائي «كان »2019

اعت Èمدرب اŸنتخب الوطني
لوكاسس أالكاراز ‘ الندوة
الصشحفية التي عقدها ،أامسس،
Ãركز سشيدي موسشى ،أان
تدريب «اÿضشر» هو أاكّ– Èد
يواجهه ‘ مسشÒته كمدرب،
’سشاسشي هو
مؤوكدا أان هدفه ا أ
الوصشول إا ¤نصشف نهائي «كان
 »2019التي سشتجرى
بالكامÒون.

ال -رسس -م -ي -ة م -ع اأ’ن-دي-ة وصس-ل إا800 ¤
وأاعتقد أانه بعد كل هذا وصسلنا إا¤
مسستوى جيد».
وكشس - - - - -ف اŸدرب اإ’سس - - - - -ب - - - - -ا ،Êأان
اŸفاوضسات مع زطشسي انطلقت قبل
فÎة قصسÒة ف- - - -ق- - - -ط ،ح - - -يث ق - - -ال:
«ا’تصسا’ت مع ا’–ادية  ⁄تكن خÓل
فÎة إاشسرا‘ على غرناطة وأاول اتصسال
حدث كان مباشسرة بعد فسسخ عقدي مع
ال- -ف- -ري -ق .وت -ف -اج -أات إ’Ÿام ال -رئ -يسس
زطشس- -ي ب- -ك- -ل صس- -غÒة وك- -بÒة ت -خصس
مشسواري التدريبي».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،اعÎف أال-ك-اراز أان-ه
يعلم ما ينتظره حيث قال« :من جهة
ال -ن -ق -د ف -أان -ا أات -ق-ب-ل-ه ،أ’ن-ن-ي أاع-ل-م م-ا
ي- -ن- -ت -ظ -ر .Êف -ت -دريب م -ن -ت -خب ل -يسس
كتدريب ناد».
ال- -ك -رة الشش -ام -ل -ة ◊ل مشش -ك -ل -ة
الدفاع
 ⁄ي-فصس-ح أال-ك-اراز ع-ن ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي
سسينتهجها مع اŸنتخب ،إا’ أانه أاعطى
بعضس اإ’شسارات حيث قال« :أاعلم أان
اŸن -ت -خب ا÷زائ-ري ل-دي-ه مشس-ك-ل-ة ‘
الدفاع ،لكن ◊ل هذه اإ’شسكالية يجب
ا’عتماد على أاسسلوب الكرة الشساملة،
أاي ا÷م -ي -ع ي -داف -ع وي -ه-اج-م ‘ ن-فسس
ال -وقت ،وه -و م -ا ق -د ي -ع -ط -ي -ن-ا ن-ت-ائ-ج
‡يزة».
ط -ري -ق -ة ل -عب ب-رشس-ل-ون-ة أاصس-ب-حت م-ن
اŸاضسي ،بحسسب أالكاراز ،الذي قال:
«ط -ري -ق-ة ال-ت-ي-ك-ي -ت-اك-ا أاصس-ب-حت م-ن

اŸاضس- -ي وح -ت -ى ف -ري -ق ب -رشس -ل -ون -ة ’
ي-ط-ب-ق-ه-ا اآ’ن ،أ’ن-ه-ا ت-ت-طلب ›موعة
معينة من الÓعب Úوهو اأ’مر الذي ⁄
يصسبح متوفرا اآ’ن».
لسشت صش- -ارم- -ا و’ م -تسش -اﬁا...
لكنني أاعطي وأاطالب باŸقابل
أاكد التقني اإ’سسبا Êأانه من اŸدربÚ
ال - -ذي - -ن ي - -ت - -أاق - -ل- -م- -ون م- -ع ﬂت- -ل- -ف
الشسخصسيات ،حيث قال «لقد دربت ‘
إاسس -ب -ان -ي-ا ع-دة أان-دي-ة ووصس-ل اأ’م-ر ‘
ب- -عضس اأ’ن- -دي- -ة ل -ت -واج -د أاك Ìم -ن 15
ج -نسس -ي -ة ،ل -ك -ن-ن-ي ك-نت أات-ع-ام-ل م-ع-ه-ا
بطريقة جيدة ،تسسمح ‹ با◊فاظ على
اسستقرار الفريق وبالتا‹ فلدي Œربة
‘ معاينة كل شسخصسية على حدة».
أالكاراز ليسس من فئة اŸدرب Úالذين
ي-فضس-ل-ون الصس-رام-ة ف-ق-ط ،ح-يث ق-ال:
«لسست صس -ارم -ا و’ م -تسس -اﬁا .ل-ك-ن-ن-ي
أاع- -ط -ي وأاط -الب ب -اŸق -اب -ل وال Ó-عب
ال -ذك -ي ه -و م -ن يسس -ت -ط -ي -ع ف -ه-م ه-ذه
اŸع - - -ادل - - -ة أ’ن - - -ه اÿاسس- - -ر اأ’ك‘ È
النهاية».
ت -ربصس اÙل -ي Úك-ل شس-ه-ر وسس-أاحضس-ر
مباراة العميد وا◊مراوة
وع- -د أال- -ك- -اراز ب- -ال- -ب- -حث ع -ن أافضس -ل
الÓعب ‘ Úالبطولة ،حيث قال« :أانوي
ب - -ر›ة ت - -ربصس خ - -اصس ب - -ال Ó- -ع- -بÚ
اÙل- -ي Úك- -ل شس- -ه- -ر وه -ذا م -ن أاج -ل
اك- -تشس- -اف أافضس- -ل اŸواهب ال- -ك- -روي -ة
اŸوجودة هنا ومنحها الفرصسة للعب

رابطة الهواة لكرة القدم

أختت ـ ـ ـ ـ ـ ـام أŸنافسضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ي ـ ـ ـ ـ ـ ـوم  ١٣م ـ ـ ـ ـ ـاي

يسشدل السشتار على بطولة
قسشم الهواة خÓل ا÷ولة
 30اŸقرر إاجراؤوها يومي 12
و 13مايو ،بحسشب ما أاعلنت
رابطة الهواة لكرة القدم
على موقعها الرسشمي.
سستلعب ا÷ولة  28يوم ا÷معة،
‘ ال- - -وقت ال- - -ذي Œرى ف - -ي - -ه
ا÷ولة  29يومي  28و 29أابريل،
أاضساف ذات اŸصسدر.
يعت Èوداد تلمسسان من ›موعة

ال -غ -رب ،ال -ف-ري-ق ال-وح-ي-د ال-ذي
ضس - -م - -ن الصس- -ع- -ود م- -ب- -ك- -را إا¤
ال- -راب- -ط- -ة اÎÙف- -ة ال -ث -ان -ي -ة
م - -وب - -ي- -ل- -يسس ،ب- -ع- -د م- -وسس- -مÚ
قضس -اه -م -ا ‘ قسس-م ال-ه-واة .أام-ا
على مسستوى ›موعتي الوسسط
والشسرق ،فاأ’ندية اŸتواجدة ‘
ق- -م -ة الÎت -يب  ⁄تضس -م -ن ب -ع -د
تأاشسÒة الصسعود.
وت- -ب- -ق -ى اŸن -افسس -ة شس -رسس -ة ‘
›موعة الوسسط ب Úرائد القبة

اŸتصسدر بـ 52نقطة ومÓحقه
إا–اد ب - -ن- -ي دوال- -ة بـ 49نقطة،
الذي يحوز مباراة متأاخرة.
من جهتها اقÎبت جمعية عÚ
م- -ل- -ي- -ل -ة م -ن ال -ظ -ف -ر ب -ت -أاشسÒة
الصس - - -ع - - -ود ،ب- - -ع- - -د أان ع- - -ززت
صسدارتها ‘ ›موعة الشسرق،
ح -يث ب -ح -وزت -ه -ا خ -مسس ن-ق-اط
كفارق عن الوصسيف إا–اد عنابة
ق -ب -ل ثÓ-ث ج-و’ت م-ن اخ-ت-ت-ام
البطولة.

حكيم بوغدو رئيسس ا–ادية السشباحة لـ «الششعب»:

«أول أجتماع مع أعضضاء أŸكتب ألتنفيذي أليوم لتحديد أألهدأف ألقادمة»

كششف رئيسس ا’–ادية
ا÷زائرية للسشباحة حكيم
بوغدو ‘ تصشريح خاصس لـ
«الششعب» ،أانهم سشيعقدون،
اليوم ،أاول اجتماع رفقة
أاعضشاء اŸكتب التنفيذي
ا÷ديد من أاجل دراسشة
نقاط الÈنامج اÿاصس
’وŸبية القادمة
بالعهدة ا أ
’هداف
و–ديد أاهم ا أ
’عادة هذه
اŸسشطرة إ
الرياضشة إا ¤الواجهة،
مثلما كانت ‘ السشابق.

نبيلة بوقرين
خ- -ارط- -ة ط- -ري- -ق اŸسس- -ت -ق -ب -ل -ي -ة
واŸت -ع -ل -ق-ة ب-اŸل-ت-ق-ي-ات فصس-ل-ه-ا
بقوله «سسنعقد أاول اجتماع ،عقب
انتخابنا على رأاسس ا’–ادية ،مع
أاعضساء اŸكتب الفيدرا‹ فقط،
ح -ت -ى ن -ع Úك -ل ال-ل-ج-ان م-ن أاج-ل
الشسروع ‘ العمل ا÷اد فيما بعد
وت-ط-ب-ي-ق ن-ق-اط الÈن-امج اÿاصس
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’و¤
تسشوية رزنامة الرابطة اÎÙفة ا أ

موأجهت ـ ـ ـان وأعدتـ ـ ـان ‘ وه ـ ـ ـرأن وباتن ـ ـ ـ ـة
تلعب ،عششية الغد ،مواجهتان متأاخرتان عن ا÷ولة العششرين من الرابطة اÎÙفة
’و ¤ب ÚاŸولوديت Úالوهرانية والعاصشمية ،والثانية بÚ
’و ¤لكرة القدمŒ ،مع ا أ
ا أ
’مور على
ششباب باتنة وششبيبة القبائل .وهما اللقاءان اللذان سشيغÒان الكث Òمن ا أ
’ندية ،خصشوصشا على
مسشتوى الÎتيب العام للبطولة ويعيدان حسشابات الكث Òمن ا أ
مسشتوى أاسشفل السشلم.

ﬁمد فوزي بقاصص

عمار حميسسي
تصسوير :عباسص تيليوة

أاكد التقني اإ’سسبا ‘ Êأاول لقاء له مع
وسس-ائ-ل اإ’عÓ-م ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ت-دري-ب-ه
ل -ل -م -ن -ت-خب ق-ائ« :Ó-ت-دريب اŸن-ت-خب
ا÷زائ - - -ري أاه - - -م –ّد أاخ - - -وضس- - -ه ‘
مسسÒت-ي ال-ري-اضس-ي-ة ك-م-درب ،وال-نجاح
فيها يبقى هدفا مشسروعا بالنسسبة ‹،
حيث لن آاتي إا ¤هنا للعب مباراة ثم
أاع -ود ،ب -ل ه -د‘ ال -ب -ق -اء أ’ط -ول م-دة
‡كنة وهذا لن يكون إا’ من خÓل
مشسوار ناج».
و –دث أال- - - -ك- - - -اراز ع - - -ن اأ’ه - - -داف
اŸسس -ط -رة م -ع «ال -ف -اف» ،ح -يث ق -ال:
«ع -ق -دي Áت -د لسس -ن -ت Úم -ع ا’–ادي-ة
والهدف اŸسسطر هو التأاهل إا ¤كأاسس
إاف-ري-ق-يا  2019وال- -وصس -ول إا ¤نصس -ف
ال-ن-ه-ائ-ي ،اأ’م-ر ال-ذي نسس-ع-ى لتحقيقه
رفقة اÛموعة التي ‰تلكها».
وضش -ع -ي -ة اŸن -ت -خب ‘ تصش -ف -ي-ات
اŸونديال صشعبة
اعÎف أال -ك -اراز بصس -ع -وب -ة ال-ت-أاه-ل إا¤
م- -ون- -دي -ال روسس -ي -اÃ ،ا أان -ه ل -يسس م -ن
اأ’ه- -داف اŸسس- -ط- -رة م- -ع ا’–ادي -ة،
ح- -يث ق- -ال« :ا÷م- -ي- -ع ي- -ع- -ل- -م ج- -ي -دا
الوضسعية التي يتواجد عليها اŸنتخب
‘ تصس -ف -ي -ات اŸون -دي-ال وال-ت-ي ت-ب-ق-ى
صسعبة للغاية بحكم أان مصسÒنا ليسس
بأايدينا ،لكن لن نسستسسلم بل سسنقاتل ‘
كل مباراة من أاجل الفوز بها وهدفنا
هو الفوز بجميع مبارياتنا اŸتبقية ‘
التصسفيات رغم أان التأاهل يبقى أامرا
صسعبا».
أاتقبل النقد وزطششي اتصشل بي
بعد فسشخ عقدي مع غرناطة
ح -اول أال -ك -اراز إايصس -ال صس-ورة م-غ-اي-رة
لتلك اŸوجودة ‘ أاذهان الرأاي العام
الرياضسي ،حيث قال« :أاعلم أان البعضس
تفاجأا ÿيار الرئيسس زطشسي بالتعاقد
معي ،لكن أاؤوكد لكم أا Êامتلك خÈة
جيدة كمدرب امتدت على مدار 15
سس- -ن- -ة ورصس- -ي- -د ث- -ري م -ن اŸب -اري -ات

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

العدد

ب -اأ’رب -ع سس -ن -وات ال -ق-ادم-ة ،أ’ن-ن-ا
ن- -ري -ده -ا أان ت -ك -ون ‘ اŸسس -ت -وى
اŸطلوب».
واصس- -ل ال- -رج -ل اأ’ول ع -ل -ى رأاسس
العارضسة الفنية ل–Óادية ،قائ:Ó
«سس- -ن -ن -اقشس أايضس -ا ك -ل م -ا ت -ع -ل -ق
ب-السس-ب-اح-ة إ’ع-ادة ه-ذه ال-ري-اضس-ة
إا ¤مكانتها ا◊قيقية مثلما كانت
ع-ل-ي-ه ‘ السس-اب-ق ،ك-م-ا سس-ن-تحدث
ع -ن اŸل -ت -ق -ي -ات ال -ت -ي سس -ت -ع -ق-د
مسس - -ت - -ق - -ب Ó- -م- -ع ك- -ل اŸع- -ن- -يÚ
بالسسباحة ‘ ا÷زائر حتى نسسمع
مقÎحاتهم ‘ إاطار شسفاف مثلما
سسبق لنا التصسريح ‘ السسابق».
نهائيات كأاسس ا÷زائر يومي
ا÷معة والسشبت

وأاضس - -اف ﬁدث - -ن - -ا« ،سس- -ي- -ع- -رف
ا’ج - - -ت- - -م- - -اع ا◊ديث ع- - -ن ك- - -ل
ا÷وانب اŸتعلقة بالسسباحة وكل
م -ا ي -ت-ع-ل-ق الÈن-ام-ج ،أ’ن-ن-ا ج-ئ-ن-ا
ب-ن-ق-اط ت-ن-ظ-ي-مية جديدة ،إاضسافة
إا ¤م -ن -اقشس-ة ال-ت-واري-خ ال-رسس-م-ي-ة

اŸتبقية من الÈنامج السسابقÃ ،ا
أان اŸوسسم الرياضسي  ⁄ينته بعد
وب - -ق - -يت ك - -أاسس ا÷زائ - -ر ال - -ت - -ي
سس-ت-ك-ون ،ن-ه-اي-ة اأ’سس-بوع ا÷اري،
Ãسس -ب-ح  50مÎا ب -ح -ي -درة ،أ’ن-ه
يتوافر على كل الشسروط اŸناسسبة
’ح - -تضس - -ان م- -ث- -ل ه- -ذا اŸوع- -د
الهام».
وأاك -د ب -وغ -دو ،أان -ه -م وضس -ع -وا ك-ل
الÎت- -ي- -ب- -ات ال Ó-زم -ة إ’‚اح أاول
ح- -دث رسس- -م- -ي ل- -ه -م ع -ل -ى رأاسس
ا’–ادي- - -ة« ،ن - -ه - -ائ - -ي - -ات ك - -أاسس
ا÷زائ -ر سس -ت -ك -ون ي-وم-ي ا÷م-ع-ة
والسس- - -بت ب- - -اŸسس - -ب - -ح اأ’وŸب - -ي
◊يدرة Ãشساركة  27فريقا عند
الصس -ن -ف Úإان -اث وذك -ورÃ ،ج-م-وع
 256سسباح ‘ كل ا’ختصساصسات،
حيث وفرنا كل الظروف الÓزمة
بهدف إا‚اح هذه اŸنافسسة التي
ت -ع -د أاول م-وع-د رسس-م-ي ل-ن-ا م-ن-ذ
ان -ت -خ -اب -ن -ا ع -ل -ى رأاسس ا’–ادي-ة
ولهذا نرغب ‘ أان تكون اأ’جواء
جيدة ومناسسبة للجميع».

مع اŸنتخب».
سس-ت-ك-ون ال-ب-داي-ة ،ب-حسسب أال-ك-اراز ،من
وه -ران ،ح -يث ق -ال« :سس-أاك-ون ح-اضس-را
خ Ó- -ل م - -واج- -ه- -ة م- -ول- -ودي- -ة وه- -ران
ومولودية ا÷زائر وهذا من أاجل أاخذ
ن- -ظ- -رة أاو ¤ع- -ن مسس- -ت- -وى ال- -ب -ط -ول -ة
والتعرف على الÓعب ÚاŸوجودين ‘
الفريق.»Ú
ك -ل اŸن-ت-خ-ب-ات الشش-اب-ة سش-ت-ك-ون
–ت اÛهر
 ⁄يخف أالكاراز اهتمامه باŸنتخبات
السس- - -ن- - -ي- - -ة ،ح - -يث ق - -ال« :م - -ن أاج - -ل
اŸسستقبل ،يجب البحث من اآ’ن عن
اŸواهب وهذا من خÓل التعرف عن
ق - -رب ع - -ل - -ى إام - -ك - -ان - -ات ال Ó- -ع- -بÚ
اŸوج-ودي-ن ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸن-ت-خ-بات
الشس -اب -ة ،ال -ت -ي سس -ت -ك-ون –ت إاشس-راف
مباشسر مّني ومن طاقمي الذي سسيهتم
بكل كبÒة وصسغÒة تخصسها».
ل-ن ي-ك-ون ه-ن-اك مشش-ك-ل إاسش-مه
اللغة
سس - -ي - -ق - -وم أال- -ك- -اراز ب- -أاخ- -ذ دروسس ‘
ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة ،ح- -يث ق- -ال ’« :أاحسس- -ن
التحدث باللغة الفرنسسية بشسكل جيد
للتواصسل اŸباشسر مع الÓعب ،Úلكنني
سس- -أات -ل -ق -ى دروسس ت -ق -وي -ة م -ن أاسس -ت -اذ
م -ت -خصسصس ‘ ا÷زائ -ر ،وح-ت-ى خÓ-ل
الفÎة التي سسأاتواجد بها ‘ إاسسبانيا
سسأاتعلم الفرنسسية على يد أاسستاذ هناك
وأاع -دك -م أان -ن -ا خ Ó-ل ال -فÎة اŸق -ب -ل-ة
سسنتواصسل بدون مÎجم».

’عاقة الذهنية
دورة ‘ كرة القدم لذوي ا إ

إأج ـ ـرأء أŸنافسض ـ ـة بوه ـ ـرأن
يوم ـ ـ ـ ـ ـ ـي  ٢١و ٢٢أأفريـ ـ ـ ـ ـل

تقام الدورة اÿامسسة واأ’خÒة للبطولة الوطنية لكرة
القدم لذوي اإ’عاقة الذهنية ،يومي ا÷معة والسسبت،
بالقاعة متعددة الرياضسات «هاشسمي حنتاز» بع ÚالÎك
(وهران) ،بحسسب ما علم لدى الرابطة اŸنظمة.
سس -ت -ع -رف ه-ذه ال-دورة ال-وط-ن-ي-ة ،اŸن-ظ-م-ة ع-ل-ى م-دار
ي- -وم ،Úم- -ن ط- -رف ال- -راب -ط -ة ال -و’ئ -ي -ة ل -ري -اضس -ة ذوي
ا’حتياجات اÿاصسة ،بالتنسسيق مع ا’–ادية ا÷زائرية
لهذه الرياضسة ،مشساركة  12فريقا ،يتعلق اأ’مر بكل من
اŸنار واŸسستقبل من ا÷زائر العاصسمة ومولودية بلدية
بجاية و‚اح بسسكرة ونادي البليدة ونادي بشسار ونادي
اŸدية والنور وا’–اد من مسستغا Âوجمعية خميسس
اÿشسنة وجمعية ع“ Úوشسنت وجمعية التحدي لوهران.
خÓل هذه الدورة اÿامسسة واأ’خÒة سسيتحدد بطل
اŸوسسم الرياضسي .2017 / 2016

الدورة الدولية للتنسس بتلمسشان

إأجرأء ألطبعة  ١١من  ٢٢إأ ٢٨ ¤أفريل

تقام الطبعة  11للدورة الدولية للتنسس أاواسسط إاناث وذكور والتي
سسيحتضسن منافسساتها ميادين منصسورة بتلمسسان من  22إا 28 ¤أافريل
ا÷اري ،بحسسب ما علم لدى الرابطة الو’ئية لهذه الرياضسة.
سسيشسارك ‘ هذه التظاهرة الرياضسية ،اŸنظمة على مدار
أاسس -ب -وع م -ن ط-رف ال-راب-ط-ة ال-و’ئ-ي-ة ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ا’–ادي-ة
ا÷زائرية 80 ،رياضسيا ورياضسية ،بينهم  12جزائريا من  30بلدا،
على غرار أاŸانيا وكولومبيا وكرواتيا والصس Úوإاسسبانيا وفرنسسا
وبريطانيا وإايطاليا واŸغرب والهند وبلغاريا والÈازيل وسسويسسرا
وتركيا والو’يات اŸتحدة اأ’مريكية وكندا.
ووفق الÈنامج اŸسسطر ،فإان اليوم Úاأ’ول والثا Êمن هذه
الدورة الدولية التي سسيديرها ا◊كم الدو‹ ا÷زائري أامÚ
ﬁطات ،سستخاضس فيهما مقابÓت تأاهيلية وفق جدول يعمل
على إاقحام رياضسي Úغ Òمصسنف ‘ ÚاŸنافسسة ،إا ¤جانب
باقي الÓعب Úذوي اÈÿة العاŸية ،على أان ينطلق اإ’قصساء
اŸباشسر يوم  24أابريل ابتداء من الدور السسادسس عشسر ‘
الفردي وثمن النهائي عند الزوجي.
ويشسكل هذا اŸوعد الدو‹ ،اŸدرج ضسمن برنامج الهيئة
الدولية للتنسس ،فرصسة للرياضسي Úمن أاجل –سس Úترتيبهم
‘ ا÷دول العام الدو‹ ،بغية حصسد اŸزيد من النقاط
وكذا لÓعب Úا÷زائري ÚلÓحتكاك باŸسستوى العاŸي
وتأاهيل قدراتهم الرياضسية.

سس-ي-ح-تضس-ن م-ل-عب «أاح-م-د زب-ان-ة»
بوهران ،قمة نارية Œمع صساحب
الضسيافة مولودية وهران ا÷ريح
‘ م - -رح - -ل- -ة ال- -ع- -ودة Ãول- -ودي- -ة
ا÷زائر ،الذي يتواجد ‘ أافضسل
أاحواله ،بعد عبوره مؤوخرا إا ¤دور
اÛم- - -وع- - -ات م- - -ن اŸن - -افسس - -ة
اإ’فريقية.
أاشس -ب -ال اŸدرب ع -م -ر ب -ل -ع -ط-وي
سسيلعبون اللقاء بشسعار –قيق اأول
فوز ‘ مرحلة العودة والتصسالح
م -ع اأ’نصس -ار وال -ق -ف-ز إا ¤اŸرك-ز
السسابع مناصسفة مع أاوŸبي اŸدية
م- -ؤوق -ت -ا ،خصس -وصس -ا أان ا◊م -راوة
ت -ن-قصس-ه-م م-ب-اراة م-ت-أاخ-رة أاخ-رى
برسسم ا÷ولة  24ضسد فريق شسبيبة
ال-ق-ب-ائ-ل Ãل-عب الشس-ه-ي-د «زبانة».
وه -ي ف -رصس -ة م -ن أاج -ل اسس-ت-ع-ادة
ال -ق -وى وال -ع -ودة ق -ب -ل اسس -ت-ئ-ن-اف
اŸنافسسة بشسكل عادي ابتداء من
السس - -ادسس م- -اي اŸق- -ب- -ل ب- -رسس- -م
ا÷ول- -ة  25ضس -د وف -اق سس-ط-ي-ف
ول -ل -م -رة ال -ث-ال-ث-ة ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ‘
وهران ،ما قد ينعشس حظوظ أابناء
ال -ب -اه-ي-ة ‘ ال-ل-عب ع-ل-ى اŸراك-ز
اأ’و ¤قبيل نهاية اŸوسسم الكروي
وضس-م-ان م-رك-ز م-ؤوه-ل ل-ل-م-ن-افسسة
اإ’ف -ري -ق -ي -ة .ل -ك -ن اب-ت-ع-اد رف-ق-اء
ا◊ارسس «ع -ب -د ال -رؤووف ن-ات-اشس»
عن اŸنافسسة الرسسمية لـ 42يوما
بسسبب توقف البطولة الوطنية ،قد
’ يكون ‘ صسا◊هم ويرجح كفة
أاشس -ب -ال اŸدرب «ك -م -ال م -واسس-ة»
أاك ‘ Ìالعودة بنتيجة إايجابية من
وهران ،وهو الذي  ⁄يتوقف عن
اŸنافسسة الرسسمية ،عكسس أاندية
اÎÙف اأ’ول وب -ق -ي ت -ن -افسس -ي-ا
ب-خ-وضس-ه ك-ل ن-ه-اي-ة أاسس-بوع مباراة
اŸنافسسة اإ’فريقية أاو اŸباريات
اÙلية ‘ البطولة والكأاسس.
وسس-ي-ت-ن-ق-ل ’ع-ب-وه Ãع-ن-وي-ات جد
مرتفعة إا ¤وهران منتشس Úبفوز
عريضس برباعية نظيفة أامام نادي
ي -ون -غ أاف-ري-ك-ان-ز ال-ت-ان-زا ،Êال-ذي

ح- -ق- -ق ت -أاه  Ó-ت -اري -خ -ي -ا إا ¤دور
اÛم- - - - -وع- - - - -ات م- - - - -ن ك- - - - -أاسس
ال -ك -ون -ف -درال -ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة
القدم ،ولن يكون ‘ نزهة هناك
وسسيضسحي رفقاء القائد «حشسود»
م -ن أاج-ل ال-ع-ودة ب-ن-ق-اط اŸب-اراة
لكسسب ثقة اأ’نصسار أاك Ìوإارضساء
إادارة ال -ف -ري -ق وال -ط -اق -م ال-ف-ن-ي،
ال -ذي -ن وضس -ع -وا ك -ه -دف حصس -د 7
ن -ق -اط ع -ل-ى اأ’ق-ل ‘ اŸب-اري-ات
ال -ث Ó-ث اŸت -أاخ -رة ال -ت -ي ت-ن-ت-ظ-ر
العميد ،لتضسييق اÿناق أاك Ìعلى
صس -احب ال -ري -ادة وف -اق سس -ط-ي-ف،
وه-و م-ا سس-ي-ج-ع-ل-ه-م يكسسبون أاكÌ
ث- -ق- -ة –ضسÒا Ÿب -اراة ،ال -ث Ó-ث -اء
القادمÃ ،لعب  5جويلية اأ’وŸبي
أام- -ام اŸت- -وج- -ه ب- -خ -ط -ى ث -اب -ت -ة
للمحÎف الثا Êمولودية بجاية.
اŸباراة الثانية سستجمع أاصسحاب
ذيل الÎتيب شسباب باتنة وشسبيبة
القبائل ،اللذين يتقاسسمان اŸركز
ال -راب -ع عشس-ر ب-رصس-ي-د  22نقطة،
ع -ل -ى أارضس -ي -ة م-ي-دان «سس-ف-وح-ي»
ب -ب -ات -ن -ة .وه -و ل-ق-اء بسست ن-ق-اط،
سس -يسس -م -ح ل -ل -ف -ائ -ز ب -اÿروج م -ن
م-ن-ط-ق-ة اÿط-ر م-ؤوق-ت-ا ،وت-ع-ق-ي-د
م -ه -م -ة شس -ب -اب قسس -ن -ط-ي-ن-ة ال-ذي
سس- - -ي- - -ع- - -ود رسس - -م - -ي - -ا إا ¤دائ - -رة

ا◊سسابات ،ما يجعل كل السسنافر
ي-ت-م-ن-ون ان-ت-ه-اء اŸواج-هة بتعادل
الفريق.Ú
ال -ك -ن -اري ،ال -ذي خ-رج م-ن سس-ب-اق
كأاسس ا÷مهورية على يد مولودية
ا÷زائ -ر ‘ ال -دور رب -ع ال -ن -ه -ائ-ي
وأاقصسي ‘ الدور  16مكرر من
ك- -أاسس ال -ك -اف ع -ل -ى ي -د ت -ي.ب -ي.
م -ازم -ب -ي ال -ك -ون -غ -و‹ ،سس -ي -وج -ه
بوصسلته إا ¤البطولة اÙلية التي
ي -ه -دف م -ن خ Ó-ل -ه -ا إا ¤ضس -م-ان
ال -ب -ق -اء وا’ب -ت -ع -اد ع -ن م -ن -ط -ق-ة
اÿطر وإانقاذ موسسمه اıيب،
بداية باللقاء اŸتأاخر أامام شسباب
ب-ات-ن-ة ،ال-ذي سس-ي-ك-ون سسّ-دا م-ن-يعا
وخصس -م -ا ع -ن -ي -دا ،خصس -وصس -ا أان -ه
سس- - -ي - -ك - -ون صس - -احب الضس - -ي - -اف - -ة
ويسسÎج -ع ج -م -ه -وره ال -غ-ائب ع-ن
اŸباريات اأ’خÒة بسسبب العقوبة
اŸسس-ل-ط-ة ع-ل-ي-ه .ل-ك-ن-ه ق-د ي-ع-اÊ
ب -عضس الشس -يء بسس-بب اب-ت-ع-اده ع-ن
اŸنافسسة الرسسمية هو اآ’خر بـ42
يوما ،وسسيعمل من أاجل التصسالح
مع ا’أنصسار و–قيق ثا Êفوز ‘
مرحلة العودة بعد ذاك اÙقق
أامام أاوŸبي اŸدية بثÓثية نظيفة
ب -رسس-م ا÷ول-ة  16م -ن اÎÙف
اأ’ول.

الكأاسس الوطنية العسشكرية لكرة القدم داخل القاعة

تتويج فريقي قيادة ألدرك ومدرسضة ألصضحة ألعسضكرية

توج فريقا قيادة الدرك الوطني (رجال)
واŸدرسشة الوطنية للصشحة العسشكرية
’و ¤للكأاسس
(سشيدات) بلقب الطبعة ا أ
الوطنية العسشكرية لكرة القدم داخل
القاعة التي اختتمت ،أامسس ،باŸدرسشة
الوطنية للصشحة العسشكرية «قضشي بك»Ò
بع Úالنعجة (ا÷زائر العاصشمة).
عند الرجال ،فاز ‘ النهائي فريق قيادة الدرك
Óدارة ال-عسس-كرية
ال-وط-ن-ي ع-ل-ى اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل -إ
بوهران (الناحية العسسكرية  )2بنتيجة (.)2-3
وع -ن-د السس-ي-دات ،ت-غ-لب ف-ري-ق اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة
للصسحة العسسكرية لع Úالنعجة (ن.ع )1على نظÒه
من اŸدرسسة العليا للبحرية بتامنفوسست با÷زائر
(ن.ع )1بنتيجة (.)0-2
و‘ اŸب -اراة الÎت -ي -ب -ي -ة ل -ن -ي -ل اŸرك -زي -ن ال-ث-الث
والرابع ،التي جرت يوم الثÓثاء بنفسس اŸدرسسة،

عاد الفوز إا ¤قيادة الناحية العسسكرية ا’و ¤أامام
اŸدرسسة التطبيقية لسسÓح اŸدرعات بباتنة (ن.ع
 )5بنتيجة (.)2-3
وصسرح مدرب الدرك الوطني كراغل مصسطفى،
بعد أان شسكر الÓعب Úعلى التتويج اŸسستحق ،أان
اŸن-افسس ك-ان ›ه-و’ ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا ،ل-ك-ن-ن-ا أاخذنا
فكرة عنه ‘ اŸباراة اأ’و.¤
‘ الشسوط اأ’ول سسيطرنا لكن تراجعنا ‘ اŸرحلة
الثانية نوعا ما ،غ Òأاننا “كنا من ا◊فاظ على
التقدم ‘ النتيجة إا ¤غاية النهاية».
من جهتها أاوضسحت قائدة فريق اŸدرسسة الوطنية
للصسحة العسسكرية بلعيد سسارة ،أان «النهائي  ⁄يكن
سسه ،Óخصسوصسا ‘ اŸرحلة اأ’و ،¤أ’ننا نحتك
ل -ل -م -رة اأ’و ¤ب -ه -ذا اŸن -افسس ،ل -ك -ن ‘ اŸرح-ل-ة
الثانية عرفنا نقاط ضسعفهم وركزنا عليها وحققنا
الفوز».

يونسس إافتيسشان مدرب ششبيبة بجاية لـ «الششعب»:

كثفنا من ألتحضضÒأت وسضÔمي بثقلنا لتحقيق ألصضعود

تواصشل تششكيلة ششبيبة بجاية –ضشÒاتها،
–سشبا للقاء ا÷ولة  28من بطولة الرابطة
اÎÙفة الثانية ،اŸرتقب هذا السشبت،
Ãلعب الوحدة اŸغاربية أامام مولودية
العلمة ،حيث اسشتغل اŸدرب يونسس إافتسشان
هذه الفÎة ،لتكثيف العمل البدÊ
لÓعب ÚواسشÎجاع كامل لياقتهم البدنية
وإاعادة ششحن البطاريات .كما ” الÎكيز
على هذه اŸباراة اŸصشÒية وا◊اسشمة التي
يريد الفوز فيها.
‘ ه - -ذا الصس- -دد ،صس- -رح اŸدرب ي- -ونسس إاف- -تسس- -ان لـ
«الشسعب» ،لقد ” اسستغÓل توقف البطولة للتحضسÒ
ا÷ي -د واسسÎج -اع ك -ل ال Ó-ع -ب Úخ -اصس -ة اŸصس-اب،Ú
ومعا÷ة النقائصس التي تسسمح لهم بالظهور بوجه
أاحسس -ن ‘ اŸب -اري -ات اŸت -ب-ق-ي-ة ،ب-دءاً ب-ل-ق-اء السس-بت
القادم ،للذهاب بعيدا ‘ –قيق الهدف اŸسسطر
ن -ه -اي -ة اŸوسس -م ،اŸت -م -ث -ل ‘ الصس-ع-ود إا ¤ال-راب-ط-ة
اÎÙفة اأ’و.¤
مضسيفا ،أانه قد ” الÎكيز على العمل الهجومي،
بهدف –ضس ÒالÓعب Úكما ينبغي وكسسب الفعالية
التي لطاŸا كانت سسببا ‘ ا◊يلولة دون التهديف.
وعليه ،فقد طالبت من الÓعب Úأان يكونوا أاك Ìفعالية
‘ ال- -ه -ج -وم وع -دم ت -ف -ويت ال -ف -رصس اŸت -اح -ة ل -ه -م
وترجمتها إا ¤أاهداف الفوز ،خاصسة أان الفريق جاهز
Ÿباراة العلمة والدفاع عن حظوظه ‘ انتزاع النقاط

الثÓث.
كما أان عناصسر اÛموعة ›نّدة ومصسرة على الفوز.
وبخصسوصس العناصسر اأ’سساسسية التي سسيعتمد عليها،
قال إانه حسسم هذا اأ’مر ،با’عتماد على الÓعبÚ
اأ’ك Ìجاهزية.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ف-ق-د ق-ررت إادارة ف-ري-ق شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة،
Óنصسار بهدف اسستقطاب أاك Èعدد
الدخول اÛا Êل أ
‡كن منهم ،سسيما وأان الفريق يحتاج إا ¤دعم قوي
وال -ظ -ف-ر ب-ال-ن-ق-اط ال-ثÓ-ث ،وضس-م-ان ال-ب-ق-اء ‘ رواق
سسباق الصسعود ‘ ،حال تع Ìصساحب اŸركز الثالث
ا–اد بسسكرة أامام جمعية وهران.

بجاية :بن النوي توهامي

الخميسس  ٢0أافريل  ٢01٧م
الموافق لـ  ٢٣رجب  1٤٣٨هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إاعداد  :عبد الكر . Ëل

اŸن Èالنّبوي روضضة من رياضض ا÷نّة

هام جدا

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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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آاداب تع Úعلى النتفاع بخطبة ا÷معة

قام النبي  -عليه الصصÓة والسصÓم
 يخطب يوم ا÷معة إا ¤جذع نخلة ‘اŸسصجد ،وكان ا÷ذع ب Úمكان اŸنÈ
واÙراب ،وŸا شصق على النبي ــ صصّلى الّلـه
Èا يجلسس عليه
عليه وسصّلم ــ القيام اتخذ من ً
ويخطب .و‘ الصصحيح أانه صصلى الله عليه
لنصصار كان لها
وسصلم أارسصل إا ¤امرأاة من ا أ
غÓم ‚ار يقول لها« :انظري غÓمك النجار
يعمل ‹ أاعواًدا أاكلم الناسس عليها»؛ فعمل
هذه الدرجات الثÓث ثم أامر بها فوضصعت ‘
هذا اŸكان؛ فأاصصبحت منÈه الشصريف ‘
مكانه الدائم.

ف-ل-م-ا ت-حّ-ول ال-ن-ب-ي ـ صسّ-ل-ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه
وسسّلم ـ بخطبته عن الجذع إالى المنبر
حsن الجذع إالى النبي ـ صسّلى الّلـه عليه
وسسلّم ـ مثل حنين الناقة التي فقدت
اب-ن-ه-ا ،وارت-ف-ع ح-ن-ي-ن-ه .ع-ن سس-ع-يد بن
ال- -مسس- -يب ع- -ن ج -اب -ر ب -ن ع -ب -د ال -ل -ه
األنصساري قال :كان رسسول الله ـ صسلّى
اللّـه عليه وسسلّم ـ يقوم إالى جذع قبل أان
يجعل المنبر ،فلما جعل المنبر حsن
ذلك الجذع حتى سسمعنا حنينه ،فوضسع
رسسول الله ـ صسّلى اللّـه عليه وسسّلم ـ يده
عليه فسسكن ،وقال النبي ـ صسّلى اللّـه
عليه وسسلّم ـ «لو لم اعتنقه لحّن إالى يوم
القيامة».
وقد ورد في منبره الشسريف أاحاديث
عدة تدل على فضسله ،فمن ذلك :ما
رواه الشسيخان ،عن أابي هريرة  -رضسي
الله عنه  -أان رسسول الله ـ صسلّى اللّـه
عليه وسسّلم ـ قال« :ما بين بيتي ومنبري
روضسة من رياضس الجنّة ،ومنبري على
حوضسي».

وروت أام سسلمة  -رضسي الله عنه  -أان
النبي ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ قال:
«قوائم منبري رواتب في الجنة» ،وهذا
يعني أان هذا المنبر بذاته يعيده الله
يوم القيامة على حاله فينصسبه عند
حوضسه ـ صسّلى اللّـه عليه وسسلّم ـ كما
يعيد الله تعالى الخÓئق يوم البعث.
وعن أانسس  -رضسي الله عنه  -أان النبي
ـ صسّلى اللّـه عليه وسسلّم ـ قال« :منبري
على ترعة من ترع الجنة» والترعة هي
ال- -روضس- -ة أاو ال- -ب- -اب أاو ال -درج -ة .رواه
أاح -م -د وغ -ي -ره ،وأاخ -رج أاب-و داود واب-ن
ماجه.
عن جابر بن عبد الله  -رضسي الله عنه
 أان رسسول الله ـ صسّلى اللّـه عليه وسسلّمـ قال« :ل يحلف أاحد عند منبري هذا
على يمين آاثمة ولو على سسواك أاخضسر
إال تبوأا مقعده من النار أاو وجبت له
النار» .وقد عرف الصسحابة (رضسي الله
عنهم) لهذا المنبر فضسله ،وأانه حظي
بوقوف النبي ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ

القليل من الناسس من يسستمع ÿطبة
ا÷معة وينتفع من التذكرة التي تلقى
على مسسامع الناسس يوم ا÷معة ،فلو
سسأالت كثÒا من الناسس بعد ا÷معة
عن موضسوع اÿطبة Ÿا أاجاب أاكÌهم
ج -واب -ا صس -ح -ي -ح-ا ،وه-ذا راج-ع ل-ع-دم
األخ- -ذ ب- -آاداب اإلنصس -ات ،وأاه -م ه -ذه
اآلداب :أاوًل :أان ينصست للخطبة ول
يلغو بالكÓم مع غÒه أاو حتى
باإلشسارة؛ فعن أابي هريرة
رضس -ي ال -ل -ه ع-ن-ه ع-ن
النبي ـ صسلّى الّلـه
ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ
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اإلصس -غ -اء .ع -ن ع-ب-د ال-ل-ه ب-ن مسس-ع-ود
رضسي الله عنه قال :كان رسسول الله ـ
صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ـ إاذا اسستوى على
اŸن Èاسس -ت -ق -ب-ل-ن-اه ب-وج-وه-ن-ا .ث-ال-ثً-ا:
ي-ج-لسس اŸسس-ت-م-ع بشس-ك-ل م-ناسسب فÓ
يضسطجع أاو يحتبي أاو ّÁد رجليه إال
لعذر ،فقد ورد النهي عن الحتباء يوم
ا÷معة؛ فعن سسهل بن معاذ رضسي الله
عنهما عن أابيه :اأن النبي ـ صسلّى الّلـه
ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ ن -ه -ى ع-ن ا◊ب-وة ي-وم
ا÷م -ع -ة واإلم -ام ي -خ -طب .راب -ع ً-ا :ل
يتلهى عن اÿطبة Ãا حوله؛ كالعبث
ب- -األشس- -ي -اء م -ث -ل :ا◊صس -ى واÓŸبسس
واألظافر وفرقعة األصسابع؛ فعن أابي
هريرة رضسي الله عنه قال :قال رسسول
الله ـ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ـ «من
توضسأا فأاحسسن الوضسوء ،ثم أاتى ا÷معة
فاسستمع وأانصست ،غفر له ما بينه وبÚ
ا÷معة ،وزيادة ثÓثة أايام ،ومن م sسس
ا◊صسى فقد لغا» .وأاما بعد اÿطبة
ف- -إان- -ه ي- -ن- -ب- -غ -ي الن -تشس -ار ‘ األرضس
والب -ت -غ -اء م -ن فضس -ل ال -ل -ه ل -ت -ت -ح-ول
اŸع -ا Êإا ¤ت -ط -ب -ي -ق { َف -إاَذا ُق-ضِسَ-ي-تِ
ال sصسُÓة َفانَتشِسُروا ِفي اَألْرضِس َوابَْتُغوا
ِمن َف ْضسِل الsلِه} (ا÷معة )10 :إا“امًا
للعبودية لله .وأايضسا اإلكثار من ذكر
الله والصسÓة على رسسوله ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسلّم ـ و–ّري سساعة اإلجابة؛
حتى يبقى اŸنصسرف من الصسÓة على
صسلة Ãا أافاد من خطبة ا÷معة.
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^  20أإف- -ري -ل  :1886صس - -دور إأول ق - -ان- -ون
ل-لسس-ت-ي-لء ع-ل-ى أإرإضس-ي إلغابات لتوطÚ
إŸسستعمرين إلفرنسسي Úإ÷دد.
^  20أإف- -ري- -ل  :1٩22صس -دور ج -ري -دة
– L’avenir d’Algerieت إشس- - -رإف «ب - -ن
إلتهامي».
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متابعة للزيارإت إŸيدإنية بالعاصسمة

زوخ يعاين منشسآات ومشساريع باŸقاطعة اإلدارية بئر مراد رايسص اليوم

 23°إ÷زإئر
 20°إ÷زإئر

 17°وهرإن
 16°وهرإن

إلثمن  10دج

21°
19°

france prix 1

قضسى عليه إ÷يشس بوإدي إلصسفصساف بجيجل

التعـ ـ ـرف علـ ـ ـى هوي ـ ـة اإلرهـ ـ ـ ـابي «اأبو حم ـ ـ ـ ـد»

لحياء إلسسكنية إ÷ديدة
تدإرك إلنقصس ‘ إŸرإفق با أ

متابعة لزيارته إŸيدإنية يعاين
وإ‹ إلعاصسمة عبد إلقادر زوخ،
إليوم ،عدة منشسآات باŸقاطعة
لدإرية بئر مرإد رإيسس ،حاثا
إ إ
على إلتكفل باŸوإطن وأإخذ
إنشسغاله مأاخذ جد مرإفعا
ل‚از حسسب إلكيفية
با إ
وإلنوعية بعيدإ عن إلÈيكولج.

العاصسمة :سسارة بوسسنة

وق- -د ع Èوأ‹ أل -ع -اصض -م -ة ع -ب -د
أل- -ق- -ادر زوخ أك Ìم- -ن م- -رة ع- -ن
أمتعاضضه من ألتأاخر أŸسضجل ‘
وتÒة إأ‚از أŸشض - -اري - -ع رأفضض - -ا
ألسضكوت عن هذه ألوضضعية.
وجدد زوخ على هذأ أول أمسس
خÓل معاينته لهياكل ومنجزأت
باŸقاطعة أإلدأرية بئرتوتة .هذأ
م- - -ا رصض- - -دت- - -ه «ألشض - -عب» ب - -عÚ
أŸكان.
وبعد إأبدأء غضضب كب Òمن من
أل- - - -ت - - -أاخ - - -ر أ◊اصض - - -ل ‘ وتÒة
أألشض - -غ - -ال ل - -ع - -دي- -د أŸشض- -اري- -ع
أل -ت -ن-م-وي-ة ب-اŸق-اط-ع-ة ه-دد زوخ
ب- -فسض- -خ أل- -ع- -ق- -ود م -ع أŸق -اولÚ
أŸت- -أاخ- -ري- -ن ‘ إأ‚از ب- -رن -ام -ج
ألولية أÿاصس بالتنمية أÙلية
بأاحياء وبلديات ألعاصضمة.
ت -ف -اج -أا أل -وأ‹ زوخ خ Ó-ل زي-ارة
تفقدية أمسس للمقاطعة أإلدأرية
ل -ب -ئ -ر ت -وت -ة ،ب -ال -ت -ق -دم أل-ب-ط-يء
ألشضغال مشضاريع ألتنمية أÙلية
باŸنطقة ،حيث أبدى أمتعاضضه
ألشضديد من تأاخر أشضغال أل‚از،
م -ط -ال -ب -ا ب -إارسض-ال ÷ان ت-ف-ت-يشس
وم -رأق -ب -ة ل -ل-مشض-اري-ع أŸت-أاخ-رة،
حيث كان من أŸنتظر تسضلمها ‘
هذه ألفÎة ،إأل أن نسضبة أألشضغال
ع -رفت ت -أاخ -ر ك -بÒأ ب -ه-ا م-ه-ددأ
ب -ات -خ -اذ إأج -رأءأت صض -ارم-ة ضض-د

أŸقاول ÚأŸتأاخرين.
وخÓل تدشضينه لبعضس أŸشضاريع
أ÷وأري- -ة ب- -األح- -ي- -اء ألسض -ك -ن -ي -ة
أ÷دي -دة أل -وأق -ع-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى
أŸقاطعة أإلدرأية لبئر توتة ⁄
ينكر وأ‹ ألعاصضمة غياب بعضس
أŸرأفق ألضضرورية بها دأعيا ‘
ه -ذأ ألشض -ان إأ ¤ضض -رورة أل -ع -م -ل
ع -ل -ى ت -وف ÒأŸرأف-ق ألضض-روري-ة
ألتي من شضأانها –سض ÚأÙيط
ألج -ت -م -اع -ي Ãوأق -ع ألسض -ك-ن-ات
أ÷دي- -دة أل -ت -ي ع -رفت ت -رح -ي -ل
آألف ألعائÓت إأليها.
وط - -الب أل - -وأ‹ خÓ- -ل ج- -ول- -ت- -ه
أل-ت-ف-ق-دي-ة رؤوسض-اء أل-بلديات ببذل
م -زي -د م -ن أ÷ه -د وأل-ع-م-ل ع-ل-ى
ألتجسضيد ألفعلي لÈنامج ألتنمية
أÙل - - -ي- - -ة أÿاصس ب- - -ال- - -ولي- - -ة
و–سض Úظروف عيشس أŸوأطنÚ

وت -وف Òك -ل أŸرأف -ق ألضض -روري -ة
وت- -ه- -ي -ئ -ة أألح -ي -اء وأل -فضض -اءأت،
مشضÒأ أن كل مسضؤوول متقاعسس
سضينال عقابه وألدليل أŸتابعات
أل - -قصض - -ائ - -ي - -ة ل- -ب- -عضس أألم- -ي- -ار
أŸت- -ق- -اع -يسس ‘ أدأء وأج -ب -ه -م،
وأل- -ذي أك- -د ‘ شض- -أان -ه -م ب -أان -ه -م
سض-ي-ن-ال-ون ع-ق-وب-اتهم وأن ألقضضاء
ه- -و أ÷ه- -ة أل- -وح- -ي- -دة أıول- -ة
Ãعاقبتهم.
ك - -م - -ا أك- -د أŸسض- -ؤوول أألول ع- -ن
أل- -ع- -اصض- -م- -ة ‘ شض- -أان آأخ- -ر ب- -أان
مصض -ال -ح أل -ولي -ة بصض -دد أل -ق -ي -ام
بدرأسضات لضضم حديقة بن عكنون
إأ‡ ¤ت -ل -ك -ات أل -ولي -ة وب -ال-ت-ا‹
سض- -ي -ك -ون تسض -ي Òأ◊دي -ق -ة –ت
إأشض -رأف أل -ولي-ة ‘ ح-ال أع-ت-م-د
هذأ ألقرأر ،مفيدأ بأان مصضا◊ه
سض -ت -ع-م-ل ج-اه-دة ع-ل-ى ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا

ل -ت -ك -ون م -رف -ق -ا ت -رف -ي -ه -ي-ا ل-ك-ل
ألعاصضمي.Ú
زيارة تفقدية للمقاطعة لبئر توتة
سضمحت له بالوقوف على مدى
ت- -ق -دم أشض -غ -ال إأ‚از أŸشض -اري -ع
ألتنموية ألتكميلية ألتي تدخل ‘
إأط- -ار ألÈن- -ام- -ج ألسضÎأت- -ي -ج -ي
لولية أ÷زأئر كما قام بتدشضÚ
عدة مرأفق جوأرية على غرأر
م- -ط- -ع- -م م- -درسض- -ي ب- -ح -ي 1310
مسض-ك-ن ب-تسض-ال-ة أŸرج-ة وم-ك-ت-ب-ة
ب -ل-دي-ة ب-ح-ي  2160مسض-ك-ن ب-بئر
توتة باإلضضافة إأ ¤معاينة أشضغال
تهيئة سضاحة مسضجد أإلمام ببلدية
أولد شضبل وملحقة إأدأرية بحي
 1680ب -ب -ئ -ر ت -وت-ة ،ك-م-ا أع-ط-ى
إأشض- -ارة أن- -ط Ó-ق ل -ع -دة مشض -اري -ع
ت -دخ -ل ‘ إأط-ار ب-رن-ام-ج أل-ولي-ة
ألسضÎأتيجي.

إسستغلوإ بناية لتخزين
مـــــــــوإد ﬁظــــــــورة

أامن العاصسمة يوقف  3أاشسخاصص بحسس Úداي بالعاصسمة

تعـــــود إ ¤إ◊قبة
إلرومانيــــــــــــــة

اسسÎجـ ـ ـاع  4303قطع ـ ـة أاثري ـ ـة خÓل  15شسهـ ـرا

“كنت مصضالح أمن ولية أ÷زأئر
م -ؤوخ -رأ ،م -ن ت-وق-ي-ف  3أشضخاصس
أح -ت -ل-وأ ب-ن-اي-ة ب-حسض Úدأي ب-ولي-ة
أ÷زأئ -ر ،ب -ط -ري -ق -ة غ Òشض-رع-ي-ة،
وأسضتغÓلها لتخزين موأد ﬁظورة
وأسضلحة بيضضاء وألعاب نارية ،حيث
” ح- -ج- -ز  4درأج -ات ن -اري -ة و56

إسسÎجعت إلفرق إıتصسة
‘ مكافحة إŸسساسس بالÎإث
لمن
إلثقا‘ ،إلتابعة ل أ
إلوطني 4303 ،قطعة من
إŸمتلكات إلثقافية خلل
لشسهر إلثلثة
سسنة  2016وإ أ
لو ¤من إلسسنة إ÷ارية،
إ أ
بحسسب بيان للمديرية
لمن إلوطني.
إلعامة ل أ
ت- -ع- -ود أل -ق -ط -ع أŸسضÎج -ع -ة إأ¤
ﬂت -ل -ف أ◊قب أل -زم -ن -ي -ة أل -ت-ي
مرت بها أ÷زأئر و»خاصضة ألفÎة
ألرومانية» ،كما يفيد بيان ألبيان.
وعا÷ت فرق مكافحة أŸسضاسس
بالÎأث ألثقا‘ 40 ،قضضية تتعلق
ب -الع -ت -دأء ع-ل-ى ألÎأث أل-ث-ق-ا‘
وتهريب أآلثار «ع Èألوطن» ،و”
«ت -وق-ي-ف  59شض-خصض-ا» م-ت-ورطا
وتقدÁهم أمام ألقضضاء.
وأشضار بيان أألمن ألوطني ،إأ ¤أن
Óم-ن ألوطني
أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
تو‹ أهمية بالغة ◊ماية ألÎأث
أل - -ث- -ق- -ا‘ «أŸادي وألÓ- -م- -ادي،
ألثابت وأŸنقول ،وأŸغمور –ت

سض Ó- -ح- -ا أب- -يضس ك- -بÒأ و 223من
أŸف -رق-ع-ات و( )2ج -ه -ازي ت -ل-ف-از،
ب- -حسضب م -ا أف -اد ب -ه ،أمسس ،ب -ي -ان
صضادر عن ذأت أŸصضالح.
ح -ي -ث -ي-اث أل-قضض-ي-ة ،ب-حسضب ذأت
أŸصض -در ،ب -دأت إأث -ر ق -ي -ام أح -د
أŸوأط-ن Úب-ت-ب-ل-ي-غ مصض-الح أألمن

ع- - -ن وج - -ود غ - -رب - -اء ع - -ن أ◊ي
يسض -ت-غ-ل-ون أŸق-ر أل-ق-دŸ Ëركب
أ◊بوب أŸقابل Ùطة ألقطار
بحسض Úدأي ألغرأضس ﬂلة وغÒ
م- -ق -ب -ول -ة ،ح -يث –ركت إأث -ره -ا
أل- -ف- -رق- -ة أŸت- -ن- -ق- -ل -ة ل -لشض -رط -ة
ألقضضائية ودأهمت ألبناية أين ”

ت -وق-ي-ف أŸشض-ت-ب-ه ف-ي-ه-م أل-ثÓ-ث-ة
ألذين تÎأوح أعمارهم ما ب22 Ú
و 25سضنة .وقد ” تقدÁهم أمام
وك- - -ي - -ل أ÷م - -ه - -وري - -ة أıتصس
إأق -ل -ي -م -ي -ا ،ح -يث أسض -ت -ف-ادوأ م-ن
إأج -رأءأت ألسض-ت-دع-اء أŸب-اشض-ر-
يضضيف ذأت ألبيان.

أŸي -اه» وذلك ع« Èت -ب -ن -ي خ -ط-ة
◊مايته من ألنهب وألتخريب».
وب -ه -ذأ ألصض -دد« ” ،إأنشض -اء ف -رق
متخصضصضة ‘ مكافحة أŸسضاسس
بالÎأث ألثقا‘ مع تعميمها عÈ
ك -ام-ل ولي-ات أل-وط-ن» .ويضض-ي-ف
أل- -ب- -ي -ان ،أن -ه م -ن مسض -اع -ي ت -لك

أل -ف -رق «حصض -ر نشض-اط ألشض-ب-ك-ات
أإلجرأمية ألتي تنشضط ‘ Œارة
ﬂت -ل -ف أل -ت -ح-ف أألث-ري-ة وأل-ت-ي
«Áتد نشضاطها ‘ بعضس أألحيان
إأ ¤خارج ألوطن».
ودع - -ا أل - -ب - -ي- -ان أŸوأط- -ن ،Úإأ¤
«أŸسض -اه -م -ة» ‘ ﬁارب -ة ك -اف -ة

أشض- -ك -ال ألسض -ط -و ع -ل -ى أŸوروث
أل-ث-ق-ا‘ وح-م-اي-ت-ه م-ن ك-ل ألنهب
وأل-ت-خ-ريب وذلك ب-ال-ت-ب-ل-ي-غ عليه،
مذكرأ أن جرأئم سضرقة ألÎأث
يضض - -ع صض - -اح - -ب - -ه –ت ط- -ائ- -ل- -ة
ألعقوبات أuÛرمة.

غلق مطار حاسسي مسسعود عقب حادث عطب ‘ عجلة طائرة
أإغلق مطار حاسسي مسسعود ،أإمسس ،إثر حادث
تعرضست له طائرة تابعة لشسركة ““آإير تيك““
م - -ن ط- -رإز ““آإل.أإو.ت- -ي ““420ع- -ل- -ى مسس -ت -وى
لمامية وهي طائرة مسستأاجرة من
إلعجلة إ أ
ط-رف شس-رك-ة ط-اسس-ي-ل-ي ل-ل-ع-م-ل إ÷وي (فرع
شسركة طاسسيلي للطÒإن) ،بحسسب ما علم من
شس-رك-ة ط-اسس-ي-ل-ي للطÒإن وشسركة إÿطوط
إ÷وية إ÷زإئرية.
وأوضضحت شضركة ““طاسضيلي للطÒأن““ ،أن أ◊ادث
لقÓع Ãطار حاسضي
سضجل صضباحا خÓل مرحلة أ إ
مسضعود.
يذكر ،أن هذه ألطائرة مسضتأاجرة لدى شضركة ““آأير
تيك““ أ÷نوب إأفريقية ،كانت تضضمن رحلة ما بÚ
حاسضي مسضعود باŒاه بئر سضبع لنقل عمال قطاع
ألطاقة.

وبحسضب شضركة طاسضيلي للطÒأن ،فإان ألطائرة كان
على متنها  10ركاب وعامÓن إأثنان ( )2من طاقم
أل -ط -ائ -رة ،م-ؤوك-دة أن-ه  ⁄ي-ت-م تسض-ج-ي-ل أي-ة أضض-رأر
بشضرية.
وقد ” إأيفاد ÷نة على جناح ألسضرعة إأ ¤عÚ
أŸك-ان ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ مÓ-بسض-ات وظ-روف وأسض-باب
هذأ أ◊ادث.
وأوضضحت شضركة أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية ،أنه
وإأثر هذأ أ◊دث عادت طائرة تابعة لها كانت
تضض -م -ن رح-ل-ة م-ا ب Úأ÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة وح-اسض-ي
مسضعود أدرأجها إأ ¤ألعاصضمة بسضبب غلق مطار
حاسضي مسضعود.
كما ” أيضضا Œميد رحلة لنفسس ألشضركة كانت
م›Èة م- -ن م- -ط- -ار ح -اسض -ي مسض -ع -ود إأ ¤م -ط -ار
قسضنطينة لذأت ألسضبب.

إلشسعب ‘ /إطار ﬁاربة
لرهاب ” ،إلتعرف على
إ إ
لرهابي إŸقضسي عليه
هوية إ إ
خلل إلعملية إلنوعية
إŸنفذة من طرف مفرزة
للجيشس ،يوم  16أإفريل
Ã ،2017نطقة وإدي
إلصسفصساف بجيجل/ن.ع،5.
لرهابي
لمر با إ
يتعلق إ أ
إŸسسمى «ب.أإحمد» إŸكنى
«أإبو أإحمد».

‘ سضياق متصضل ،وعلى أإثر
ع -م -ل -ي -ات ب -حث و“شض -ي -ط،
دمرت مفارز للجيشس ألوطني
ألشض -ع -ب -ي ب -ك -ل م -ن ج -ي -ج -ل
وسض -ك -ي -ك -دة وت -بسض -ة/ن.ع،5.
ث Ó- - - -ث - - - -ة (ﬂ )03اب - - - - - - - -ئ
Óرهابي– Úوي ( )08ألغام
ل إ
ت -ق-ل-ي-دي-ة ألصض-ن-ع وك-م-ي-ة م-ن
أل -ذخÒة وأŸوأد أŸت -ف -ج-رة
وأŸوأد ألغذأئية.
توقيف  18مهاجرإ غÒ
شسرعي بتلمسسان و“Ôإسست
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،و‘ إأط -ار
ﬁارب -ة أل -ت-ه-ريب وأ÷رÁة
أŸن -ظ -م -ة ،ضض -ب -طت م -ف-ارز
ل -ل -ج -يشس ب-ك-ل م-ن “Ôأسضت

وع Úق- - -زأم وب- - -رج ب- - -اج - -ي
)05
ﬂتار/ن.ع( ،6.
شضاحنات ﬁملة بـ( )31طنا
م - - -ن أŸوأد أل - - -غ - - -ذأئ - - -ي - - -ة
و( )30200ل Îم- - -ن أل- - -وق - -ود
وأدوأت تنقيب عن ألذهب،
ف -ي -م -ا أوق-فت م-ف-ارز أخ-رى
وع - - -ن - - -اصض - - -ر أل - - -درك ()18
م- -ه- -اج- -رأ غ Òشض -رع -ي م -ن
ج -نسض-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن
تلمسضان و“Ôأسضت.
‘ إأط -ار م -ك-اف-ح-ة أإلره-اب
وب -فضض -ل ألسض -ت -غ Ó-ل أ÷ي-د
ل-ل-م-ع-ل-وم-ات“ ،ك-نت م-فرزة
ل- -ل- -ج- -يشس ت- -اب -ع -ة ل -ل -ق -ط -اع
أل-عسض-ك-ري ل-ورق-ل-ة ب-ال-ن-اح-ية
أل -عسض -ك -ري -ة أل-رأب-ع-ة ،صض-ب-اح
أم -سس  19أف-ري-ل 80 ،2017
ك -ي -ل -ومÎأ ج -ن -وب -ي م-ن-ط-ق-ة
ق -اسض-ي أل-ط-وي-ل ،م-ن أل-ع-ث-ور
على رشضاشس ثقيل عيار 14,5
م- -ي- -ل- -ي- -مÎأ وج- -ه- -ازي ()02
أتصضال لسضلكي.
ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة أل-ت-ي لت-زأل
م-ت-وأصض-ل-ة ،ت-ؤوك-د م-رة أخرى
م -دى أل -ي -ق -ظ-ة وألسض-ت-ع-دأد
أل - -دأئ- -م Úل- -ق- -وأت أ÷يشس،

ل - - - - - -دحضس ك - - - - - -ل ﬁاولت
أŸسض -اسس ب -ح -رم -ة وسض Ó-م-ة
ألÎأب ألوطني.
...وŒ 3ار ﬂدرإت
ومهربÚ
‘ إأط- -ار ﬁارب -ة أل -ت -ه -ريب
وأ÷رÁة أŸن -ظ-م-ة ،أوق-فت
م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس وع -ن -اصض -ر
ألدرك وحرأسس أ◊دود ،يوم
 18أفريل  ،2017ثÓثة ()03
Œار ﬂدرأت وضض- - - -ب- - - -طت
ك -م -ي -ة م -ع -تÈة م -ن أل -ك -ي-ف
أŸعالج تقدر بقنطارين ()02
و( )34ك -ي-ل-وغ-رأم-ا ،وذلك ‘
ع-م-ل-ي-ات م-ن-فصض-ل-ة ب-ك-ل م-ن
تلمسضان ووهرأن/ن.ع.2.
وبورقلة/ن.ع ،4.أوق- - - - - - - -فت
مفرزة أخرى للجيشس ألوطني
ألشض -ع-ب-ي م-ه-رب )02( Úع -ل-ى
م Ïشضاحنتُ )02( ÚمحملتÚ
بثÓثة ( )03أطنان من مادة
ألنحاسس ‘ ،ح ” Úتوقيف
( )50مهاجرأ غ Òشضرعي من
ج -نسض-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن
ت- -ل- -مسض- -ان وغ- -ل- -ي- -زأن وت- -ي -ارت
وغردأية وأألغوأط وع Úقزأم.

ثّمنوإ إهتمام إلوصساية بانشسغالتهم

«الباتريوت”” يطالبون بتفعيل اŸرسسوم الرئاسسي

ث ّ-م-نت إŸن-ظ-م-ة إل-وط-ن-ي-ة
ل- - -ل- - -دف- - -اع ع- - -ن ح- - -ق - -وق
إŸق- -اوم““ Úإل- -ب- -ات -ري -وت““،
إهتمام إلوصساية بقضسيتهم
لخ،Ò
وإلرد على طلبهم إ أ
ب -ع -رضس ورف -ع إنشس -غ -ال -ه-م
و–دي- - -د إŸط - -الب إل - -ت - -ي
يطمحون لتحقيقها.
كشض - - - -ف ب- - - -ن ع- - - -زة دأودي،
أŸت -ح -دث ب -اسض -م أŸن -ظ-م-ة
أŸكلف بالعÓقات ألعامة ،لـ
““ألشض - - -عب““ ،أن أل - - -وصض- - -اي- - -ة
مشضكورة على ألهتمام ألذي
أب-دت-ه وت-ف-اع-ل-ه-ا م-ع ط-ل-بهم
أل-ق-اضض-ي Ãق-ابلة أŸسضؤوولÚ
Ãؤوسضسضات ألدولة ،ألجل نقل
أنشض - -غ - -الت أل- -ق- -اع- -دة دون
إأقصضاء.
وأضضافوأ ،أنهم يريدون أليوم،
ق- - - -ب- - - -ل أل- - - -غ - - -د ،ألعÎأف
بتضضحياتهم ‘ زمن ألعشضرية
أل-دأم-ي-ة وأل-ت-ي ك-ل-فت ب-عضض-ا
م-ن-ه-م أروأح-ه-م و‡ت-ل-كاتهم
وأصض- -يب ف- -ي- -ه- -ا ب -عضس آأخ -ر
ب -أام -رأضس ن -فسض-ي-ة وجسض-دي-ة
وعاهات مسضتدÁة ،ثم ألرد
على ملفهم وطلب ألعتماد
Ÿن -ظ -م -ت -ه -م ،أل -ذي أودع-وه
ع - -ل - -ى مسض - -ت- -وى أŸصض- -ال- -ح
أŸسض -ؤوول -ة م -ن -ذ  4سضنوأت،
وتشض-ك-ي-ل ÷ن-ة ث-ن-ائ-ية تتكون
م- -ن ‡ث- -ل Úع- -ن أ◊ك- -وم -ة

وم-ن-ظ-م-ت-ه-م ،ألج-ل ألتباحث
ودرأسض -ة أرضض -ي -ة م -ط -ال-ب-ه-م
بشض- -ك -ل ن -ه -ائ -ي ،ح -ت -ى ي -ت -م
تسض- -وي- -ة م- -ل- -ف أل -ب -ات -ري -وت
وأل- - -ت- - -ف- - -رغ ألم- - -ور أخ- - -رى
مصضÒي - - -ة ت- - -ه- - -م أŸوأط- - -ن
وألبÓد على ألسضوأء.
كما طالبوأ تفعيل أŸرسضوم
ألرئاسضي ألصضادر ‘ أ÷ريدة
ألرسضمية لعام  ،2013خاصضة
أŸادة  ،77ألتي تنصس على أن
ك- -ل م- -ن شض- -ارك ‘ أل- -دف -اع
ومقاومة أإلرهاب وألعصضيان
أŸد ،Êله أ◊ق ‘ ألتقاعد
أل - -نسض - -ب - -ي وألم - -ت - -ي - -ازأت.
مضضيفا ،أن ألباتريوت أملهم

كب ‘ Òأإلدأرة ألوصضية ،بعد
أسض -ت -ج -اب -ت -ه-ا ل-ط-ل-ب-ه-م وه-م
ي -أام -ل-ون ‘ أن ت-ت-جسض-د ه-ذه
أŸطالب و–قق أحÓم فئة
 ⁄ت -ت -وأن و ⁄ت -ت -خ -ل -ف ع -ن
تلبية ندأء ألدفاع عن ألوطن
وأŸم- - -ت- - -ل- - -ك - -ات أل - -ع - -ام - -ة
وأÿاصض- -ة ،سض -ن -وأت أل -وضض -ع
غ Òأآلم- -ن وأل- -دأم- -ي ،وه -م
دوم- -ا وأب- -دأ ،أل- -ي- -وم وغ- -دأ،
مسض- -ت- -ع- -دون ◊م- -ل ألسض Ó-ح
وأل- - - - -ذود ع- - - - -ن أل - - - -وط - - - -ن
ومؤوسضسضات ألدولة باÛان،
ألن أ÷زأئر هي وطنهم ول
وطن لهم غÒها.

البليدة :لينة ياسسمÚ

