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ي -ق -وم وزي -ر التصس -ال ح -م -ي -د ق -ري-ن ،ب-وضس-ع ب-اق-ة ورد
ترحما على شسهداء اŸهنة من الصسحفيÃ Úناسسبة اليوم
ال-ع-اŸي ل-لصس-ح-اف-ة ،وذلك يوم  03م-اي ،بسس-اح-ة ا◊ري-ة
شس-ارع حسس-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي .ك-م-ا ي-ن-زل ضس-ي-ف-ا ع-لى القناة
لو ¤وعلى القناة الثالثة.
لذاعية ا أ
ا إ

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

عيسص ـ ـى يختتـ ـ ـم ملتقـ ـ ـى
الزوايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا با÷لف ـ ـ ـ ـ ـ ـة

17323

بوطرفة يتفق ـ ـد مشصاري ـع
ولي ـ ـ ـ ـة الشصلـ ـ ـف

بوضصياف يشصرف على لقاء
دو‹ بقصصر األ·

يقوم ،اليوم ،وزير الطاقة والبيئة واŸوارد اŸائية نور
ال-دي-ن ب-وط-رف-ة ،ب-زي-ارة إا ¤ولي-ة الشس-ل-ف ،ي-ت-ف-ق-د
خÓلها مشساريع القطاع ،كما يقوم بإاطÓق العديد من
اŸشس-اري-ع اŸت-ع-ل-ق-ة ب-إايصس-ال شس-ب-ك-ت-ي ال-غ-از وال-ك-ه-رب-اء
ويزور ﬁطة تنقية اŸياه على مسستوى دائرة التنسس .

اليـ ـ ـوم العاŸـ ـ ـ ـي لأÓمـ ـ ـن
والصصحـ ـ ـة ‘ العم ـ ـ ـ ـ ـل

ت-ن-ظ-م وزارة ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-يل والضسمان الجتماعي
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ك-تب م-ن-ظ-مة العمل الدولية با÷زائر
وال-ه-ي-ئ-ات ال-وق-ائ-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-لوزارة مراسسم الحتفال
Óمن والصسحة ‘ العمل من كل سسنة –ت
باليوم العاŸي ل أ
لم-ن
شس -ع -ار –سس Úج -م -ي -ع واسس -ت -خ -دام ال -ب -ي -ان -ات ‘ ا أ
والصسحة ‘ العمل ،وذلك اليوم ،ابتداء من السساعة  09:00صسباحاÃ ،قر الوزارة بشسارع
ﬁمد بلوزداد.

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر
الصسحة
والسسكان
وإاصسÓح
اŸسستشسفيات
ع- - - - -ب- - - - -د اŸالك
بوضسياف،
لشس-راف ع-ل-ى
ب-ا إ
اŸل -ت-ق-ى ال-دو‹
الثاhopital Ê
pharma
لع-م-ال الصس-ي-دل-ة واŸسس-تشس-ف-ى
اÿاصس ب-إادارة ا أ
وهذا على مسستوى اŸركز الدو‹ للندوات بقصسر
لحد  30أافريل  ،2017ابتداء من
ال· ،يوم ا أ
السساعة  09:00صسباحا.

أاويحيى ‘ Œمع شصعبي
بالعاصصمة

حنون ‘ العاصصمة

لم - -ي - -ن - -ة
ت- - -نشس - -ط ا أ
ال-ع-ام-ة ◊زب ال-عمال
ل-وي-زة ح-ن-ون ،ال-ي-وم،
Œمعا شسعبيا ،بالقاعة
اŸت -ع -ددة ال -ري -اضس -ات
بجسسر قسسنطينة على
السس- - - - - - -اع - - - - - -ة 10:30
صسباحا.

لوقاف ﬁمد عيسسى،
يشسرف وزير الشسؤوون الدينية وا أ
اليوم ،على اختتام فعاليات اŸلتقى الوطني الثالث حول
دور الزوايا ‘ خدمة الدين والوطن وحفظ السستقرار و
لمنÃ ،قÈة زاوية الشسيخ احمد فلقومة اŸتواجدة
ا أ
على مسستوى دائرة حد الصسحاري بولية ا÷لفة .

بعثة جامعة الدول العربية ‘ لقاء بفندق ا÷زائر

لن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-عية لقاء بفندق
ي-ع-ق-د وف-د ج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ÓŸح-ظ-ة ا إ
ا÷زائر ويلتقي بسسلطة ضسبط السسمعي البصسري ،وذلك اليوم ،على السساعة 15:00
مسساء ،ويدخل اللقاء ‘ إاطار النتخابات التشسريعية .

بلعي ـ ـ ـد ‘ اŸسصيل ـ ـة
وبرج بوعري ـ ـريج

ي -نشس -ط رئ -يسس ج -ب -ه -ة اŸسس -ت-ق-ب-ل ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،ال-ي-ومŒ ،م-ع ÚشسعبيÚ
ب - -ولي - -ت - -ي اŸسس - -ي - -ل - -ة ع - -ل - -ى السس- -اع- -ة
10:00صس -ب -اح -ا ،وب -رج ب -وع -ري -رج ع -ل-ى
السساعة 15:00مسساء.

Óرن-دي أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى
لم Úال -ع -ام ل -أ
ي -نشس -ط ا أ
،ال-ي-ومŒ ،م-ع-ا شس-ع-ب-ي-ا ب-ال-ع-اصس-مة ،على السساعة
 9:00صسباحا ،بقاعة حرشسة حسسان.

غول ‘ بومرداسس والعاصصمة

ال–اد من أاجل النهضصة
والعدالة والبناء ‘ قسصنطينة

ي - -نشس - -ط ‡ث- -ل- -و
–ال - - - - -ف ال–اد
م -ن أاج -ل ال-ن-هضس-ة
وال-ع-دال-ة وال-ب-ناء
ع- -ب- -د ال- -ل -ه ج -اب
الله ﬁمد ذويبي
ومصس -ط-ف-ى ب-ل-م-ه-دي ،ال-ي-ومŒ ،م-ع-ا شس-ع-ب-ي-ا ب-ولي-ة
قسسنطينة.

ملتقى وطني حول اإلعÓم

لعÓ-م والتصس-ال-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر-3
ت -ن -ظ -م ك-ل-ي-ة ا إ
لعÓم اŸرأاة...اÿطاب
اŸلتقى الوطني الثالث حول «ا إ
لع Ó-م -ي و ت-وظ-ي-ف م-ف-اه-ي-م ان-دم-اج اŸرأاة ‘ الشس-أان
ا إ
العام» ،و ذلك اليوم ،ابتداء من السساعة  09:00صسباحا،
Ãقر الكلية ب Íعكنون.

داقيزون يحاضصر Ãعهد
الدراسصات السصÎاتيجية

لسسÎاتيجية
ينظم اŸعهد الوطني للدراسسات ا إ
الشساملة ندوة حول موضسوع «ترامب ،ال–اد
لوسس -ط :آاف -اق ق-رن م-ن
لوروب -ي ،الشس -رق ا أ
ا أ
الشس- -ك- -وك» ،ي- -نشس- -ط- -ه- -ا ال -دك -ت -ور ج -ون
لحد 7
فرانسسوا داقيزون ،وذلك يوم ا أ
م -اي  ،2017ع -ل -ى السس-اع-ة 13:45
زوال .

لم Úال -ع -ام
ي- -ق- -وم ا أ
÷بهة ا◊كم الراشسد
بلهادي عيسسى ،اليوم،
بتنشسيط Œمع شسعبي
ب-ولي-ة أادرار ،اب-ت-داء
م - -ن السس - -اع- -ة 10:00
صسباحا.

ندوة حول اإلعÓم ‘
ا÷زائر Ãتحف اÛاهد

ي-ن-ظ-م اŸتحف الوطني
ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-تعاون مع
اŸك-ت-ب-ة ال-وط-نية ندوة
لعÓم ‘
بعنوان دور ا إ
ا÷زائر خÓل مرحلتي
ال- -ت- -ح- -ري- -ر وال- -ب- -ن- -اء،
Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي
ل -لصس -ح -اف-ة اŸصس-ادف ل
 03م- - -اي ،وذلك ي- - -وم
الثÓثاء  02ماي ،2017
ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة 14:00
زوال .

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

لم Úال -ع-ام ÷ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ي -نشس -ط ا أ
ال- -وط- -ن- -ي ج- -م -ال ول -د ع -ب -اسس ،ال -ي -وم،
Œم-ع Úشس-ع-ب-ي Úب-ولي-ت-ي البليدة على
السس -اع-ة  09:30صس-ب-اح-ا ،وت-ي-ب-ازة ع-لى
السساعة  14.30بعد الزوال.

سصاحلي ‘ قسصنطينة وسصطيف

ي -نشس -ط ع -م -ار غ -ول رئ-يسس ح-زب Œم-ع أام-ل
لول ‘ ب-وم-رداسس
ا÷زائ -ر Œم -ع Úشس-ع-ب ،Úا أ
ع -ل-ى السس-اع-ة 10:00صس-ب-اح-ا وال-ث-ا Êبالقاعة
اŸت-ع-ددة ال-ري-اضس-ات ب-ح-ي ال-ك-ث-ب-ان ب-الشس-راقة
على السساعة  14:00بعد الزوال.

بلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي
‘ أادرار

ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس
‘ البلي ـ ـدة وتيب ـ ـازة

لم Úال-ع-ام ل-ل-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري
ي-نشس-ط ا أ
ب -ل -ق -اسس -م سس -اح-ل-ي ،ال-ي-وم Œ ،م-ع Úشس-ع-ب Úب-ولي-ت-ي
قسسنطينة على السساعة  10:00صسباحا ،وسسطيف على
السساعة 16:00مسساء.

«موج ـ ـ ـة اÿـ ـ ـ »Òتختتـ ـ ـم حملتهـ ـ ـا النتخابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

يقوم متصسدر القائمة ا◊رة «موجة ا »Òÿعمران جمال باختتام حملته النتخابية بزيارة جوارية تقوده إا ¤كل من بوزريعة ،اليوم ،على السساعة
لحد ،على السساعة 10:00صسباحا ،بقاعة السسينما شسارع مقداسس بن يوسسف .
14:30زوال بقاعة دار الشسباب حسسان ا◊سسني ،وببلدية بئر توتة ،غدا ا أ

منتدى اإلذاعة يسصتضصيف دربال

لذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة ع-ب-د ال-وه-اب دربال رئيسس
يسس-تضس-ي-ف م-ن-ت-دى ا إ
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات ،للحديث عن اختتام
ا◊ملة النتخابية لتشسريعيات الرابع مايو وإاطÓع الرأاي العام على
ب -اق -ي اÿط -وات ،وذلك ي -وم الث -ن 01 Úم -اي  ،2017ع-ل-ى السس-اع-ة
11:00صسباحا.

منظمة الشصبيبة ا÷زائرية تعقد مؤو“رها التأاسصيسصي

ت-ع-ق-د اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة للشسبيبة ا÷زائرية مؤو“رها التأاسسيسسي،
اليوم السسبت  29أافريل  ،2017على السساعة 12:00منتصسف النهار،
باıيم الدو‹ سسيدي فرج ،وتقوم باŸناسسبة بحملة –سسيسسية من
أاجل اŸشساركة ‘ النتخابات التشسريعية.

يوم
دراسصي حول –ولت
سصوق العمل

معرضس للسصيارات
بالرويبة

ت -ن -ظ -م ا÷م -ع -ي -ة ال -ث -ق -اف -ي-ة
للعربات العتيقة معرضس كبÒ
تنظم جامعة ا÷زائر  3يوما دراسسيا
ل -لسس -ي -ارات ،ال -ي -وم السس -بت 29
حول –ولت سسوق العمل ‘ ا÷زائر
أاف - -ري - -ل  ،2017اب - - -ت - - -داء م- - -ن
ب- - - - - -حضس - - - - -ور خÈاء ‘ اŸسس - - - - -ائ - - - - -ل
السس -اع -ة  08:30صس-ب-اح-ا ،ع-لى
الق-تصس-ادي-ة ،وه-ذا ال-ي-وم السس-بت،
مسستوى السساحة اŸقابلة للملعب
ع- -ل- -ى السس -اع -ة  09:00صسباحا،
ال -ب -ل -دي شس -ب -اشسب ب-ل-دي-ة ال-روي-ب-ة
ب- -ك- -ل- -ي- -ة الق- -تصس- -اد ب- -دا‹
وسسيتبع اŸعرضس بجولة شسرفية على
ابراهيم.
مسستوى كل أاحياء العاصسمة.

موبيليسس يحتضصن ا÷معية العامة للجنة األوŸبية الرياضصية

لوŸبية الرياضسية ا÷زائرية ،اليوم السسبت  29أافريل  ،2017على السساعة 08:30
يحتضسن موبيليسس الراعي الرسسمي للجنة ا أ
لوŸبية الرياضسية.
صسباحاÃ ،ديريته العامة ‘ باب الزوار ،ا÷معية العامة العادية للجنة ا أ
ا÷معية العامة التي يرأاسسها مصسطفى بÒاف ،تصسادق على ﬁضسر ا÷معية السسابقة التي انعقدت ‘  27فيفري اŸاضسي وكذا
لدبي لـ .2016
التقرير اŸا‹ وا أ
وي-ع-رضس ‘ ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ت-ق-ري-ر ﬁاف-ظ ا◊سس-اب-ات وﬂط-ط ال-ع-م-ل واŸي-زان-ية اŸقÎحة لـ  2017دون نسس-ي-ان اıط-ط
السسÎاتيجي لتطوير رياضسة النخبة.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألسصبت  29أفريل  2017م
ألموأفق لـ  0٣شصعبان  14٣8هـ

‘ برقية تهنئة لنظÒه ا÷نوب إافريقي

الرئيسس بوتفليقة يؤوكد حرصضه على العمل لتعزيز ا’–اد اإ’فريقي
ب -عث رئ -يسض ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ-ة إا ¤ن-ظÒه
ا÷ن-وب إاف-ري-ق-ي ج-اك-وب زوم-اÃ ،ن-اسس-ب-ة
اح-ت-ف-ال بÓ-ده ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ني ،جدد له
م-ن خÓ-ل-ه-ا ح-رصس-ه ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ال-ع-مل
لفريقي
اŸشسÎك ‘ سسبيل تعزيز ال–اد ا إ
وخدمة السسلم ‘ القارة.
ق -ال أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-ي-ة أل-ت-ه-ن-ئ-ة:
«يشص-رف-ن-ي وج-م-ه-وري-ة ج-ن-وب إأف-ري-قيا ألشصقيقة
–تفل بعيدها ألوطني ،أن أتقدم إأليكم ،باسصم
أ÷زأئر شصعبا وحكومة وأصصالة عن نفسصي ،بأاحر
أل-ت-ه-ا Êوأط-يب أل-ت-م-ن-ي-ات ل-ك-م Ãوف-ور ألصص-ح-ة
وألرفاه وباŸزيد من ألرقي وألزدهار لشصعبكم
ألشصقيق».
وأضصاف ألرئيسس بوتفليقة قائ« :Óوأغتنم هذه
ألسصانحة ألعّبر لكم عن أرتياحي ÷ودة عÓقات
ألصصدأقة وألتعاون ألتي تربط أ÷زأئر وجنوب
إأفريقيا وألجدد لكم إأصصرأري على ألعمل معكم
على توطيد وتنويع تعاوننا ألقتصصادي ألثنائي
وذلك خدمة Ÿصصالح شصعبينا ألشصقيق.»Ú
وخ- -لصس رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ةﬂ ،اط -ب -ا ن -ظÒه
أ÷ن -وب إأف-ري-ق-ي« :ك-م-ا أج-دد ل-ك-م ح-رصص-ي ع-ل-ى
موأصصلة عملنا أŸشصÎك ‘ سصبيل تعزيز أل–اد
أإلف -ري -ق -ي وخ -دم -ة ألسص -ل -م وألزده-ار وألن-دم-اج
أإلفريقي ألدأخلي ‘ سصياق ألتحولت أإلقليمية
وألدولية ألعميقة».

يهّنئ نظÒه الطوغو‹ بالعيد
الوطني لبÓده
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
برقية تهنئة إأ ¤نظÒه ألطوغو‹ فورأيسصوزÁنا
غناسصينغبي وهذأ Ãناسصبة ألعيد ألوطني لبÓده،
ع ّ-ب-ر ل-ه ف-ي-ه-ا ع-ن أل-ت-زأم-ه أل-ت-ام ب-ت-ق-وي-ة أل-ت-ع-اون
ألثنائي ب Úألبلدين.

باي كوروماÃ ،ناسصبة ألعيد ألوطني لبÓده،
جدد له فيه حرصصه للعمل معه على تعزيز
عÓقات ألتعاون ألقائمة ب Úألبلدين.
جاء ‘ برقية رئيسس أ÷مهورية قوله:
«إأن أح-ت-ف-ال ج-م-ه-وري-ة سصÒأل-ي-ون بعيدها
أل-وط-ن-ي سص-ان-ح-ة أغ-ت-ن-م-ه-ا ألت-ق-دم إأليكم،
باسصم أ÷زأئر شصعبا وحكومة وأصصالة عن
ن -فسص -ي ،ب -ت -ه -ان -ي-ن-ا أ◊ارة و“ن-ي-ات-ي ل-ك-م
Ãوفور ألصصحة وألرفاة وبالرقي وألزدهار
لشصعب سصÒأليون ألشصقيق».
وأضص -اف أل -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ق-ائ:Ó-
«وأنتهز هذه أŸناسصبة ألسصعيدة ،ألعّبر عن
أرتياحي ÷ودة عÓقات ألصصدأقة وألتعاون
ألتي تربط ب Úأ÷زأئر وسصÒأليون وألجدد
لكم حرصصي على ألعمل معكم على تعزيز
عÓقات ألتعاون ألقائمة ب Úبلدينا».

جاء ‘ برقية رئيسس أ÷مهورية قوله« :يطيب
‹ وجمهورية ألطوغو –تفل بعيدكم ألوطني أن
أتقدم إأليكم ،باسصم أ÷زأئر شصعبا وحكومة وأصصالة
عن نفسصي ،بتهانينا أ◊ارة مشصفوعة بتمنياتي لكم
Ãوف- -ور ألصص- -ح -ة وأل -رف -اه وب -اŸزي -د م -ن أل -رق -ي
وألزدهار لشصعب ألطوغو ألشصقيق».
وأضصاف رئيسس أ÷مهورية قائ« :Óوأغتنم هذه
ألسصانحة ألعّبر عن ألهتمام ألذي أوليه لتعزيز
أوأصصر ألصصدأقة ألتي تربط أ÷زأئر وجمهورية
أل -ط -وغ-و وك-ذأ مصص-ل-ح-ة ب-ل-دي-ن-ا ‘ ألل-ت-زأم أل-ت-ام
بتقوية ألتعاون ألثنائي خدمة لشصعبينا».

...نظÒه السضÒاليوÊ
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
برقية تهنئة إأ ¤رئيسس جمهورية سصÒأليون إأرنسصت

...ويهنىء ملك هولندا
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
ب -رق -ي -ة ت-ه-ن-ئ-ة إأ ¤م-لك ه-ول-ن-دأ ويÓ-م أل-كسص-ن-در،
Ãناسصبة أحتفال بÓده بعيدها ألوطني ،أكد له من
خÓلها أسصتعدأده للعمل رفقته على ترقية عÓقات
ألصصدأقة وألتعاون ب Úألبلدين.
جاء ‘ برقية رئيسس أ÷مهورية قوله« :يسصرÊ
أÁا سصرور و‡لكة هولندأ –تفل بعيدها ألوطني،
أن أت -وج -ه إأل-ي-ك-م ،ب-اسص-م أ÷زأئ-ر شص-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة
وأصص -ال -ة ع -ن ن -فسص -ي ،ب -ت -ه -ان -ي -ن-ا أ◊ارة م-ق-رون-ة
بتمنياتي Ãوفور ألصصحة وألهناء ÷Óلتكم وأعضصاء
أألسص- -رة أŸل- -ك- -ي- -ة وب- -ال- -رق -ي وألزده -ار ل -لشص -عب
ألهولندي ألصصديق».
وأضصاف ألرئيسس بوتفليقة ﬂاطبا ملك هولندأ:
«هذأ وأغتنم هذه أŸناسصبة ألسصعيدة ألؤوكد لكم
أسصتعدأدي للعمل معكم على تعزيز وترقية عÓقات
ألصصدأقة وألتعاون ألتي Œمع بلدينا».

مديرة اŸدرسسة العليا للضسمان الجتماعي ،آاسسيا عبابو:

تكوين إاطارات إافريقية ‘ تسضي Òاأ’نظمة ابتداء من السضنة اŸقبلة

أاك -دت م -دي -رة اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا
ل-لضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي آاسس-ي-ا ع-ب-اب-و،
أامسض ،أانه سسيتم ،ابتداء من السسنة
اŸقبلة ،الشسروع ‘ تخصسيصض برامج
ت -ك -وي -ن م -ت -واصس-ل ل-ف-ائ-دة إاط-ارات
صس- -ن- -ادي- -ق الضس- -م- -ان الج -ت -م -اع -ي
لف- -ري- -ق- -ي- -ة ،لÎق -ي -ة
ل- -ل- -ب- -ل- -دان ا إ
اŸهارات الضسرورية ‘ ›ال تسسيÒ
لن-ظ-م-ة الج-ت-م-اع-ية وذلك وفقا
ا أ
للمعاي ÒاŸعتمدة من قبل منظمة
العمل الدولية.
أوضصحت عبابو خÓل زيارة ألوفد
ألوزأري أإلفريقي أŸتوأجد با÷زأئر،
‘ إأطار ألدورة ألثانية للجنة ألتقنية
أŸت-خصصصص-ة ‘ أل-ت-ن-م-ي-ة ألج-ت-م-اع-ية
ل–Óاد أإلفريقي إأ ¤أŸدرسصة ألعليا
ل- -لضص- -م- -ان ألج -ت -م -اع -ي ب Íع -ك -ن -ون
(أ÷زأئر ألعاصصمة) ،أنه سصيتم ،أبتدأء

من ألسصنة أŸقبلة ،تخصصيصس برأمج ‘
أل -ت -ك -وي -ن أŸت -وأصص-ل ل-ف-ائ-دة إأط-ارأت
صص-ن-ادي-ق ألضص-م-ان ألج-ت-ماعي للبلدأن
أإلفريقية وذلك ‘ عدة تخصصصصات،
سصيما ‘ أ◊ماية ألجتماعية وألتكفل
ب- -اŸسص- -ن Úوح- -ول ﬂت- -ل- -ف أن- -ظ -م -ة
ألتقاعد ومهام أألطباء أŸسصتشصارين.
وأضصافت أن أŸدرسصة توفر أيضصا
تكوينا قاعديا يتوج Ãاسص Îمهني ‘

›ال أ◊ماية ألجتماعية ،وأن هذأ
أل -ت -ك -وي -ن م -ف -ت -وح ل-ل-م-ت-حصص-ل Úع-ل-ى
شصهادأت ليسصانسس أو مسصتوى مهندسس
‘ ت- -خصصصص- -ات ت -ت -مشص -ى م -ع ›الت
ألضص -م -ان ألج -ت -م -اع -ي ،م -ن -ه-ا ق-ان-ون
أ◊م-اي-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة وتسص-ي Òأن-ظ-م-ة
أإلعÓم للحماية ألجتماعية وألتسصيÒ
ألسصÎأتيجي وألعملي لهيئات أ◊ماية
ألجتماعية.

‘ ه- -ذأ ألشص- -أان ،أب -رزت أن -ه ع -ل -ى
غرأر ألطلبة أ÷زأئري ،Úفإان أŸدرسصة
تفتح للطلبة من بلدأن إأفريقية فرصصة
ألسصتفادة من ألتكوين ألقاعدي وذلك
‘ إأط -ار أت -ف -اق ألشص-رأك-ة م-ع م-ن-ظ-م-ة
ألعمل ألدولية ،مضصيفة أن ثÓثة طلبة
م- -ن م- -وري- -ت -ان -ي -ا وط -ال -ب Úأث -ن Úم -ن
أل -ك -امÒون ي -زأول -ون ت -ك -وي -ن-ه-م ب-ه-ذه
أŸدرسص -ة م -ن-ذ سص-ن-ة  2016وأن ع -ددأ
آأخ-ر م-ن أل-ط-ل-ب-ة ب-عضص-ه-م م-ن أل-ن-ي-جر
وم -ا‹ ،ق -دم -وأ م -ل-ف-ات ط-لب ألÎشص-ح
Ÿسصابقة ألدخول للسصنة أŸقبلة.
وق- - - -الت ن- - - -فسس أŸسص- - - -ؤوول- - - -ة ،إأن
أŸدرسص- -ة سص- -ج- -لت م- -ن- -ذ سص -ن -ة 2014
›موع  170طالب ،منهم  58تخرجوأ
سص -ن -ة  ‘ 2016ت- -خصصصص- -ات أ◊ق -وق
وألتسصي ÒوأإلعÓم أآل‹.

لخضسرية:
لقمار الصسناعة با أ
سسا Êمايكوشسي عقب زيارته ﬁطة ا أ

النيجر يعول على التعاون مع ا÷زائر لتطوير ا’تصضا’ت
ت -ع -ول ج -م -ه -وري -ة ال -ن -ي -ج -ر ك-ثÒا ع-ل-ى
ال- - -ت - -ع - -اون م - -ع ا÷زائ - -ر لÎق - -ي - -ة ق - -ط - -اع
التصس - -الت والسس - -ت- -ف- -ادة م- -ن ال- -ت- -ج- -رب- -ة
ا÷زائرية مع ما‹ ،بحسسب ما ذكره ،أامسض
لول ،وزي- -ر الÈي- -د وال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات
ا أ
والقتصساد الرقمي للنيجر سسا Êمايكوشسي.
قال سصا ‘ Êتصصريح للصصحافة« ،نعول كثÒأ
على ألتعاون مع أ÷زأئر لÓسصتفادة من Œاربها ‘
›ال أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا وألتصص-الت ،ب-ه-دف ت-ط-وي-ر
ودعم هذأ ألقطاع ‘ بÓدنا خصصوصصا ‘ أ÷هة
ألشص-م-ال-ي-ة وألشص-م-ال-ي-ة ألشص-رق-ي-ة ألتي تعت Èمنطقة
غ Òمفتوحة على شصبكة ألتصصالت».
وأعجب أŸسصؤوول ألنيجري ،ألذي زأر ﬁطة
أألقمار ألصصناعية لتصصالت أ÷زأئر باألخضصرية،
ك -ثÒأ ب -ال -ت -ق-دم أل-ذي وصص-لت إأل-ي-ه أ÷زأئ-ر خÓ-ل
ألسصنوأت أألخÒة ‘ أÛال وألذي بإامكان ألنيجر
ودول م -ن -ط-ق-ة ألسص-اح-ل وأإلق-ل-ي-م ألسص-ت-ف-ادة م-ن-ه
ل-ل-رب-ط ب-األنÎنت وŒسص-ي-د ط-م-وح-ات-ه-م ‘ أل-نمو
ألقتصصادي ألجتماعي أŸبني على ألرقمنة.
وذك -ر سص -ا Êأن أ÷زأئ -ر وأل -ن -ي -ج -ر ون -ي -جÒي -ا
وتشصاد ،أمضصت أتفاقية شصرأكة ‘ إأطار مشصروع
خط أأللياف ألبصصرية ألعابر للصصحرأء وألذي من
شص -أان -ه أن ي -دع -م وي -ؤوuم -ن ‘ ك -ل ب-ل-د ي-عÈه شص-ب-ك-ة
ألتصص -الت أل -دول -ي-ة ذأت أل-ب-ن-د أل-ع-ريضس ويسص-م-ح
ل -لسص -ك -ان ب-السص-ت-ف-ادة م-ن خ-دم-ات ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
أإلع Ó-م وألتصص -ال بسص -ع-ر م-ع-ق-ول ،ب-اإلضص-اف-ة إأ¤
أŸسصاهمة ‘ أ◊د من ألفقر وتطوير خدمات
أإلدأرة أإلل-كÎون-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م أإلل-كÎو Êوألصص-ح-ة
أإللكÎونية وألتجارة أإللكÎونية.
وأب -دى أل -وزي -ر أل -ن -ي -ج -ري ،أل -ذي زأر ﬂت-ل-ف
مصص -ال -ح ﬁط -ة أألخضص -ري -ة وأسص -ت -م -ع إأ ¤ع-رضس
حولها ،إأعجابه بخصصوصس إأطÓق ألقمر ألصصناعي

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

أ÷زأئري قبيل نهاية ألسصنة أ÷ارية .وقال ‘ هذأ
ألصص -دد« ،ه -ذأ أم -ر ج -ي-د ل-ل-ج-زأئ-ر وأل-ن-ي-ج-ر وك-ل
إأفريقيا ،خصصوصصا منطقة ألسصاحل».
وسص-ي-وج-ه أل-ق-م-ر ألصص-ن-اع-ي أ÷زأئ-ري ل-ت-غطية
ألÎأب ألوطني وسصيضصمن تغطية شصبكة أألنÎنت
ب-نسص-بة  90م -ن أŸائ -ة ‘ أل -ن-ي-ج-ر وم-ا‹« .ت-ع-تÈ
Œربة أ÷زأئر Ãا‹ ،أين ” مؤوخرأ نصصب ثÓث

ﬁطات لÓتصصالت ،هامة جدأ وأ“نى أن يتم
نفسس ألشصيء قريبا ‘ ألنيجر» ،يقول سصا.Ê
وأشصار ألوزير ألنيجري ،ألذي كان مرفوقا بوأ‹
ألبويرة مولود شصريفي ،إأ ¤أنه من أŸتوقع أن يبدأ
ألعمل بالنسصبة للنيجر ‘ غضصون شصهرين ،حيث ”
إأطÓق أŸناقصصة.

ألعدد
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الŸÈان ا÷زائري «مسضتعد» لدعم مسضار إاعادة
بعث ديناميكية العÓقات الثنائية
لمة
أاكد رئيسض ›لسض ا أ
عبد القادر بن صسالح ،أامسض
لول« ،اسس- -ت -ع -داد» الŸÈان
ا أ
ا÷زائ- - -ري ل- - -دع- - -م مسس- - -ار
إاع- -ادة ب- -عث دي- -ن- -ام- -ي -ك -ي -ة
ال- -عÓ- -ق- -ات ال- -ث- -ن -ائ -ي -ة بÚ
ا÷زائر واليونان ،بحسسب ما
لمة.
أاكده بيان Ûلسض ا أ
أوضصح ألبيان ،أن بن صصالح،
ل -دى أسص -ت -ق -ب -ال -ه وزي -ر ألشص-وؤون
أÿارج -ي -ة أل -ي -ون -ا Êن -ي-ك-ولسس
ك - - -وت - - -زي - - -اسس Ãق- - -ر أÛلسس
ب - -حضص - -ور وزي- -ر أل- -دول- -ة وزي- -ر
ألشص - -ؤوون أÿارج - -ي - -ة رم - -ط- -ان
ل- -ع- -م- -ام- -رة ،أب- -رز «أسص- -ت- -ع- -دأد
ألŸÈان أ÷زأئري لدعم مسصار
إأعادة بعث ديناميكية ألعÓقات
أل- -ث- -ن -ائ -ي -ة أŸن -ت -ه -ج م -ن ق -ب -ل
ح-ك-وم-ت-ي أل-ب-ل-دي-ن ،خ-اصص-ة عن
ط- -ري- -ق إأنشص- -اء م- -ن- -ت -دى رج -ال
أألعمال».

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه أث- -ن- -ى ألسص- -ي -د
ن- -ي- -ك- -ولسس ك- -وت- -زي- -اسس ،ع -ل -ى
«أل- -عÓ- -ق- -ات أل- -ت -اري -خ -ي -ة» بÚ
أ÷زأئ- -ر وأل- -ي- -ون -ان ،م -ن -وه -ا بـ
«أإل‚ازأت وأإلصص Ó- - - - -ح - - - - -ات
خ - - -اصص - - -ة ‘ ›ال ت - - -ع - - -زي- - -ز
أل -دÁق -رأط -ي -ة أل -ت -ي ح-ق-ق-ت-ه-ا
أ÷زأئ - -ر– ،ت ق - -ي - -ادة رئ- -يسس
أ÷م - -ه - -وري - -ة ع - -ب - -د أل- -ع- -زي- -ز

بوتفليقة» ،مÈزأ أنها «إأ‚ازأت
ل ي - -وج - -د م - -ا يضص- -اه- -ي- -ه- -ا ‘
ألعا ÚŸألعربي وأإلسصÓمي».
ي -ذك-ر ،أن ه-ذأ أل-ل-ق-اء سص-م-ح
ب- -اسص- -ت- -ع- -رأضس «سص- -ب- -ل أل- -رق -ي
بالعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين
إأ ¤مسصتويات أفضصل وتوسصيعها
إأ› ¤الت أل-ث-ق-اف-ة وأل-ت-ك-وي-ن
وألبحث ألعلمي».

لجنبي ‘ شسؤوون الدول
رفضض التدخل ا أ

اليونان يشضيد بتوافق وجهات النظر مع ا÷زائر
أاب- - -رز وزي- - -ر اÿارج- - -ي - -ة
ال- - - -ي- - - -ون- - - -ا Êن - - -ي - - -ك - - -ولسض
لول،
ك- - - -وت- - - -زي - - -اسض ،أامسض ا أ
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة ،ت-واف-ق
وج - -ه- -ات ال- -ن- -ظ- -ر ب ÚبÓ- -ده
لوضساع
وا÷زائر بخصسوصض ا أ
السس- -ائ- -دة ‘ ال- -ع -ا ،⁄م -ؤوك -دا
رفضض اليونان ،مثل ا÷زائر،
لي تدخل أاجنبي ‘ شسؤوون
« أ
دول اŸن-ط-ق-ة».أاوضس-ح الوزير
ال - -وزي - -ر ال - -ي- -ون- -ا ‘ Êن- -دوة
صس -ح -ف -ي-ة ،أان-ه ت-ط-رق خÓ-ل
ﬁادث -ات -ه م -ع وزي -ر ال-دول-ة
وزي- - -ر الشس - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة
وال- -ت- -ع- -اون ال- -دو‹ رم- -ط -ان
ل-ع-م-ام-رة ،إا ¤ال-وضس-ع السسائد
‘ ال- - - -ع- - - -ا ⁄وب - - -اÿصس - - -وصض
لب- -يضض
م - -ن- -ط- -ق- -ة ال- -ب- -ح- -ر ا أ
اŸتوسسط ،مؤوكد رفضض بÓده،
لّي
ع - -ل - -ى غ - -رار ا÷زائ- -ر « ،أ
تدخل أاجنبي ‘ شسؤوون دول
اŸنطقة».
كما نّوه باŸناسصبة ،بالعÓقات
«ألتاريخية وألطويلة» ألتي تربط
بÓده بـ «أك Èبلد ‘ أفريقيا» ،أي
أ÷زأئ- - -ر -ك- - -م- - -ا ق- - -ال  -وه - -ي
ألعÓقات ألتي «سصتتعزز» Ãناسصبة
زيارة رئيسس ألوزرأء أليونا ،Êقبل
ن -ه -اي -ة أل -ع -ام أ÷اري ل -ل -ج-زأئ-ر،
وأن -ع -ق -اد م -ن -ت -دى أرب -اب أل -ع-م-ل
أ÷زأئري  -أليونا.Ê
من جهته أعت Èلعمامرة ،أن
أل -ي-ون-ان ،أل-ذي ت-رب-ط-ه ب-ا÷زأئ-ر
«عÓ-ق-ات صص-دأق-ة وم-ودة وب-حكم
ت - - -وأج- - -ده ‘ فضص- - -اء أل- - -ب- - -ح- - -ر
أŸت- -وسص- -ط ،م- -ه- -ت- -م ب- -ه -م -وم -ن -ا
أŸشصÎك -ة» ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-قضص-ي-ة
ف -لسص -ط Úوأألوضص -اع ألسص -ائ-دة ‘
ألعرأق وسصوريا.
وذك- - - -ر ‘ ه - - -ذأ أإلط - - -ار ،أن
أل -زي -ارة أل -ت -ي ق -ام ب -ه -ا أل -رئ-يسس
أليونا Êللجزأئر ‘  ،2014كان لها
«أألث- -ر أل -ع -م -ي -ق ‘ ب -ل -ورة أوج -ه

لوروبي
عرضض فيلم وثائقي دعائي ‘ الŸÈان ا أ

أل-ت-ك-ام-ل» ب Úأل-ب-ل-دين بخصصوصس
أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي ون-ظ-رة أل-ب-لدين
حول «هموم أÛموعة ألدولية ‘
منطقة ألبحر أŸتوسصط وألشصرق
أألوسصط».
ك-م-ا ج-دد أل-ت-أاك-ي-د م-ن ج-ه-ت-ه
أيضص-ا ،ع-ل-ى أه-م-ي-ة «ب-ذل أŸزي-د
من أ÷هود» من أجل عقد أجتماع
أل -ل -ج -ن -ة أŸشصÎك -ة ل -ل -ت-ع-اون بÚ
ألبلدين قبل نهاية ألسصنة ومنتدى
رؤوسص- - - -اء أŸؤوسصسص - - -ات «ل - - -دع - - -م
ألسص -ت -ث -م -ار أل -ي -ون -ا Êب -ا÷زأئ -ر
وأل- -رف- -ع م -ن مسص -ت -وى أŸب -ادلت
ألتجارية ألثنائية».
وأوضص - -ح ،أن أل - -زي - -ارة أل - -ت - -ي
سصيقوم بها ألوزير أألول أليونا،Ê
سص - -تسص- -اه- -م ‘ دف- -ع أل- -عÓ- -ق- -ات
ألثنائية ،مشصÒأ إأ ¤أن ألتعاون بÚ
ألبلدين «إأيجابي ،سصيما ‘ ›ال
أل-ط-اق-ة ،ب-دل-ي-ل ت-وأج-د ع-دد جد
ه- -ام م- -ن ألشص- -رك- -ات أل -ي -ون -ان -ي -ة
عندنا’’.
وأكد لعمامرة ‘ ذأت ألسصياق،
أن ألتعاون ‘ ›ال ألطاقة مهم
ج - - -دأ ،ب- - -ال- - -ن- - -ظ- - -ر إأ ¤ب- - -ع- - -ده
ألسصÎأت- -ي- -ج- -ي ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع -ل -ق
بالعÓقات ب Úأ÷زأئر وأوروبا،
معتÈأ أن ألشصهادة ألتي أد ¤بها
أل- -وزي- -ر أل- -ي- -ون- -ا ،Êع- -ل- -ى غ -رأر
أŸسصؤوول Úأإليطالي ،Úدليل على
أن أ÷زأئ -ر «شص -ريك يسص-ت-ح-ق ك-ل
ألثقة من طرف ألزبائن» ،مضصيفا

أن «ألدور ألذي قامت به أ÷زأئر
على مدأر عقود ‘ تزويد أوروبا
بالطاقة ،دليل على أنها تتقاسصم
م -ع أوروب -ا أل -رغ -ب -ة ‘ أسص -ت-ق-رأر
أŸنطقة ورفاهيتها».
و‘ أŸقابل  -أضصاف يقول -
«م- - -ن ح- - -ق أ÷زأئ- - -ر أن –ظ - -ى
باŸزيد من ألسصتثمار من طرف
ألبلدأن وألشصركات أألوروبية» ألتي
ي -ت -ع Úع -ل -ي -ه -ا أن ت-ب-ل-ور أل-ن-ظ-رة
ألسصÎأت- -ي- -ج- -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -ت Èأن
«أسصتقرأر أ÷زأئر يخدم أسصتقرأر
وأمن أوروبا».
ك -م -ا ي -ع -م -ل أل -ط -رف-ان ،ع-ل-ى
صصعيد آأخر ،على توسصيع وتعميق
›الت ألتشصاور ألسصياسصي لتشصمل
–دي- - -ات أخ- - -رى ،ع - -ل - -ى غ - -رأر
ألتعاون للتصصدي لظاهرة أإلرهاب
وألعديد من ألنقاط ألتي تدرج ‘
أجندة أل–اد ألوروبي ،أضصاف
لعمامرة ،ألذي أعت Èأن أليونان
مقتنع بالدور أإليجابي ألذي تقوم
ب- - -ه أ÷زأئ- - -ر ل- - -يسس ‘ أل- - -ع - -ا⁄
أإلفريقي وألعربي فحسصب ،وإأ‰ا
‘ كافة أÙافل ألدولية «دفاعا
ع -ن ن -فسس أŸب-ادئ أل-ت-ي Œم-ع-ن-ا
وإأياهم كدول ملتزمة Ãيثاق أأل·
أŸتحدة وبرفع نوعية ألتفاهم بÚ
دول ألشص -م -ال وأ÷ن -وب م -ن أج-ل
إأحÓ-ل ألسص-ل-م وأألم-ن ل-ل-بشص-رية»-
كما قال.

ب ÊÓيندد «بتضضليل مغربي جديد»

ن- -دد سس- -ف Òا÷زائ- -ر بÈوكسس- -ل ع- -م- -ار
ب  ،ÊÓ-أامسض ،بـ «تضس -ل -ي -ل م -غ -رب -ي ج -دي-د»،
لوروب- -ي ل- -ف- -ي -ل -م
واصس- -ف- -ا ع- -رضض الŸÈان ا أ
وثائقي يقارن ب Úحركة جبهة البوليزاريو
ال -ت -ح -ري -ري -ة وم -ن-ظ-م-ات إاره-اب-ي-ة ن-اشس-ط-ة
Ãنطقة السساحل «بتعتيم إاعÓمي فاضسح».
صصرح لوأج يقول ،إأن أألمر يتعلق»بتضصليل مغربي
جديد» بالŸÈان أألوروبي .و‘ أ◊قيقة يتعلق أألمر
هنا بعملية تعتيم إأعÓمي فاضصح يدبرها ويطبقها
أŸتعاونون أÙليون مع ألسصتخبارأت أŸغربية».
وأعت Èب ،ÊÓأن «هذه أŸؤوأمرة تعد جد فاضصحة،
حيث فضصل كل ألنوأب أألوروبي ،Úلسصيما ذلك ألذي
كان من أŸقرر أن يكون أŸشصرف ألرئيسس على هذأ
ألعرضس عدم أŸشصاركة فيها ،خوفا منهم على فقدأن
مصص -دأق -ي -ت -ه -م ع-ن-د إأشص-رأك إأسص-م-ه-م ب-ه-ذه أŸن-اورة
أÿبيثة وأŸصصطنعة».
ونظمت ألنائب أŸغربية من أ◊ركة أإلصصÓحية
لطيفة آأيت بعلى ،وهي من أصصل مغربي ،بالŸÈان
أألوروب -ي ع -رضص -ا ل -ف -ي -ل -م وث -ائ-ق-ي ب-ع-ن-وأن« :روأب-ط
ألصص- -ح- -رأء وألسص- -اح -ل :ت -ه -ريب وﬂدرأت وإأره -اب»

أخرجه أŸغربي ◊سصن بوحاروتي وهو ﬂتصس ‘
أألف Ó-م أل-وث-ائ-ق-ي-ة أل-دع-ائ-ي-ة وأŸروج-ة ألط-روح-ات
ألسصتعمار أŸغربي.
يحاول هذأ ألفيلم ألوثائقي ،ألذي يتمثل ‡ثلوه
أل- -رئ- -يسص -ي -ون ‘ أل -ن -ائب أألوروب -ي إأÁريك شص -وب -رأد
أŸطرود من حزب أليم ÚأŸتطرف ألفرنسصي أ÷بهة
أل -وط -ن -ي-ة ،ب-ت-ه-م-ة م-ع-ادأة أألج-انب .وم-دي-ر أŸك-تب
أŸرك -زي ل -ل -ت-ح-ري-ات أل-قضص-ائ-ي-ة ع-ب-د أ◊ق أÿي-ام،
ألتشصكيك ‘ مصصدأقية جبهة ألبوليزأريو ألتي تصصنفها
م -ن -ظ -م -ة أأل· أŸت -ح -دة ك -ح -رك -ة –ري -ر وط -ن -ي -ة،
و–وي-ل-ه-ا إأ ¤م-ن-ظ-م-ة إأره-اب-ي-ة ك-ت-ن-ظ-يم ألقاعدة ‘
أŸغرب ألعربي أو أ÷ماعة أإلرهابية موجاو.
وق- -د ح- -م- -ل أعÎأضس أل- -ع- -دي- -د م- -ن ألŸÈان -يÚ
أألوروبي Úعلى عرضس هذأ ألفيلم ألوثائقي أŸشصرف
أل-رئ-يسس ع-ل-ى أل-ع-رضس ،أل-ن-ائب أألوروب-ي أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي
وأŸفوضس أألوروبي ألسصابق لوي ميشصال ،إأ ¤عدم
أŸشصاركة فيه.
وكان موقف ألنائب أألوروبي لوي ميشصال ‡اثÓ
ل -دى ع -رضس أل -ف-ي-ل-م أل-وث-ائ-ق-ي أل-دع-ائ-ي «ألصص-ح-رأء
ألغربية :مصصدر وموأرد» بالŸÈان أألوروبي ‘ أبريل

 2016لنفسس أıرج أŸغربي ◊سصن بوحاروتي ،حيث
 ⁄يشصارك ‘ هذأ ألعرضس.
وع- -ن -د إأخ -ط -اره م -ن ق -ب -ل ن -وأب أوروب -ي Úب -ه -ذأ
أل -ع -رضس ،أشص -ار رئ -يسس ألŸÈان أألوروب -ي أن -ط -ون -ي-و
Œا ‘ ،Êرده ،إأ ¤أن «مثل هذه ألتظاهرأت حتى وإأن
ن- -ظ- -مت Ãق- -ر ألŸÈان أألوروب- -ي ،ف- -إان- -ه- -ا ل “ث -ل
أŸوقف ألرسصمي للŸÈان ألذي يعبّر عنه من خÓل
أللوأئح ألعامة وع Èأجهزته ألŸÈانية ألرسصمية».
وأضص -اف ب  ÊÓ-ق -ائ« :Ó-أضص-ط-ر أŸن-ظ-م-ون ع-ل-ى
مسص -ت -وى ألسص -ف-ارة أŸغ-رب-ي-ة ،أن يسص-ت-دع-وأ خ-ادم-ه-م
أŸطيع أŸعروف دأخل ألŸÈان بعدوأنيته للجزأئر،
وهو ‡ثل تيار سصياسصي حقود وبغيضس من أجل ألتكفل
بحيثيات هذه أŸهزلة أŸثÒة للشصفقة».
وم - -ن ب 751 Úن -ائب ب -الŸÈان أألوروب-ي ،حضص-ر
إأÒÁيك شصوبرأد وحده عرضس «ألفيلم ألوثائقي».
ك-م-ا أضص-ط-ر أŸن-ظ-م-ون إلج-رأء ب-عضس أل-ت-غيÒأت
على بطاقة ألعرضس للفيلم ألوثائقي ،من خÓل حذف
إأسص -م ج -ب -ه -ة أل-ب-ول-ي-زأري-و أل-ذي ك-ان وأردأ إأ ¤ج-انب
منظمات إأرهابية.
وت -ع ّ-م -د أل -ف -ي -ل -م ع-دم أل-ت-ط-رق إأ ¤ح-ق-ي-ق-ة ك-ون

أŸغرب أحد أك ÈأŸمون ÚألعاŸي Úباıدرأت ‘
ŒÓار باıدرأت ألقادمة من
جزئه أıصصصس ل إ
أمريكا ألÓتينية ‘ أŸنطقة.
و ⁄يتطرق ألفيلم ،عمدأ ،إأ ¤ألعÓقة ب Úأ÷رÁة
وأإلŒار ب- -اıدرأت ،ك- -ون- -ه- -ا ت- -زع- -ج ألسص- -ل- -ط- -ات
أŸغربية ،حيث أوضصح ألسصيد ب ÊÓأن ألتقرير أŸنجز
سصنة  2016من قبل «فرونتاكسس» وألذي نشصر مؤوخرأ
«يشص Òبوضصوح إأ ¤مسصؤوولية أŸغرب ‘ جزئه أÿاصس
با÷رÁة ألعابرة للحدود».
وأضصاف ،أن هذأ ألتقرير أكد أن «أŸغرب أصصبح
منفذأ لتجارة ألقنب ألهندي باŒاه أوروبا وأألسصوأق
أÙلية» ،مÈزأ أن ألتقرير يشص Òإأ ¤أن «أإلŒار
ب -اıدرأت ه -و أل -نشص -اط أألك Ìرب -ح -ا ل -ل-ج-م-اع-ات
أإلج -رأم -ي -ة أل -ن-اشص-ط-ة ‘ شص-م-ال أŸغ-رب وأن Œارة
أ◊شصيشس تعد نشصاطا قليل أÿطر ،كث Òأألرباح ،حيث
يبقى ›ال أك Ìجاذبية من ألŒار باŸهاجرين».

السسبت  ٢٩أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣شسعبان ١٤٣٨هـ
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ا◊سس اŸد Êوروح اŸسصؤوولية اللذان بلغهما ا÷زائريون طفرة كÈى
لول ع-ب-د اŸالك سسÓ-ل ،أان الن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ال-ت-ي
أاك-د ال-وزي-ر ا أ
Œري هذا اÿميسسÃ ،ثابة ““لبنة إاضسافية ‘ بناء اŸؤوسسسسات الوطنية““،
لهقار بقوة ‘ هذا العرسس الدÁقراطي““.
متوقعا ““مشساركة عاصسمة ا أ
‘ كÓم وجهه إا ¤من يظنون أان ““تفاؤولنا باŸسستقبل مبالغ فيه““ ،قال
““جوابي أانه ‘ مسستوى ا÷زائر ،التي ل Áكن لها إال أان تكون كبÒة““،
ج- -ازم- -ا ب- -أان ““مسس -ت -وى ا◊سس اŸد Êوروح اŸسس -ؤوول -ي -ة ال -ت -ي ب -ل -غ -ه -ا
لمتنا““.
ا÷زائريون ،يعد طفرة حصسرية كÈى بالنسسبة أ

مبعوثة ““الششعب““ إاÔ“ ¤اسشت :فريال بوششوية

@ من عاصسمة األهقار “Ôاسست ،التي حلّ بها ،اÿميسس ‘ ،زيارة عمل وتفقد ،تندرج
‘ إاطار متابعة برنامج رئيسس ا÷مهورية ،أاكد سسÓل أان ““النتخابات التشسريعية التي
Óحرار نحو ذلك الغد اŸشسرق .وأانا على يق Úـ
Œري بعد أايام خطوة أاخرى بالنسسبة ل أ
أاضساف يقول ـ أان ““مواطني األهقار وتيدكلت وع Úقزام ،سسيشساركون بقوة ‘ هذا العرسس
الدÁقراطي واللبنة اإلضسافية ‘ بناء اŸؤوسسسسات الوطنية““.
وخلصس إا ¤القول ،مسستقبل ا÷زائر ‘ عقول وسسواعد شسبابها ،مشسرق ومزدهر شسيء
نؤومن به –ت قيادة رئيسس ا÷مهورية““.
ومن عاصسمة ““األهقار““ ،رد الوزير األول على من يظنون أان ““تفاؤولنا باŸسستقبل مبالغ
فيه ،بأان جوابي أانه ‘ مسستوى ا÷زائر التي ل Áكن لها إال أان تكون كبÒة ،كما أاننا
نخدم شسعبا كان القرن العشسرون بالنسسبة له قرن كفاح مرير وتضسحيات كبÒة من أاجل
ا◊رية والسسيادة ثم ا◊فاظ على ا÷مهورية وﬁاربة ثقافة العنف .ومن حق هذا
الشسعب الكب Òأان يكون القرن الواحد والعشسرون زمن طموحات ورفاه ،نعيشس فيه
متصسا◊ Úوفخورين بجزائريتنا ،وعازم Úعلى نقل بÓدنا إا ¤ا◊داثة ،وهو هدفنا““.
كما أاكد الوزير األول ،أان ““مسستوى ا◊سس اŸد Êوروح اŸسسؤوولية التي بلغها ا÷زائريون،
يعد طفرة حصسرية كÈى بالنسسبة ألمتنا““ ،مسستطردا ‘ السسياق ““لقد عشسنا ﬁاولت
كبÒة لتفريق الشسعب ا÷زائري ،و“ييز الشسمال عن ا÷نوب ،أاو العرب عن األمازيغ ،أاو
الشسرق عن الغرب ،لكنها كلها فشسلت ،ألن وحدتنا صسنعتها عقود من النضسال من أاجل
ا◊رية والسسيادة““.
وحرصس خÓل لقائه Ãمثلي اÛتمع اŸد ،Êفضساء ل يفوته حرصسا منه على السستماع
إا ¤انشسغالت اŸواطن ،Úبعد تبليغ ““–يات وسسÓم رئيسس ا÷مهورية ،الذي يحمل هذه
ا÷هة من البÓد ‘ قلبه ويكنّ ألهلها الكرام كل التقدير والحÎام““ ،حرصس على اإلشسارة
إا ¤أان ““كل الزيارات التي قادته للوليات ،رأاينا وحدة الفكر واŸصس Òالتي تربط
ا÷زائري ،Úسسواء اليوم معكم ،أاو ‘ الوليات األخرى ،العقلية نفسسها واŸزاج كذلك
وحتى الطريقة ‘ نقل النشسغالت نفسسها““.
وقال ‘ السسياق““ ،تنوعها الثقا‘ ثورة ل تزيدنا إال قوة““ ،على اعتبار أانها ““مثال حصسري
يجب ا◊فاظ عليه ‘ .كل Œارب ا◊ياة التي خاضسها شسعبنا  ⁄يخيب يوما الرهان
عليه ،ألنه يحب وطنه أاك Ìمن أاي شسيء ،يقدر من يخدمه بإاخÓصس““.
و ⁄يخف ‘ السسياق ،أان ““هناك من يحسسد ا÷زائر على ثرواتها الطبيعية ،وا◊قيقة أان
أاك Èكنز ‘ هذه البÓد هو أانتم ،هو الشسعب ا÷زائري““.
واسستنادا إاليه ،فإان ““ولية “Ôاسست هي بوابة ا÷زائر نحو السساحل والعمق اإلفريقي،
وأانتم بالتأاكيد أاعلم بالصسعوبات التي يواجهها أاشسقاؤونا ‘ دول ا÷وار““ ،مفيدا ““إاننا
نتعاطف ونتضسامن مع إاخواننا وجÒاننا ،ونقف معهم ،ألننا نؤومن أان أامنهم هو أامننا
واسستقرارهم هو ضسمان لÓسستقرار ‘ ا÷زائر““.

حكمة رئيسس ا÷مهورية جنبتنا الضصطرابات التي عصصفت باŸنطقة

لهذا الغرضس ـ أاضساف يقول عبد اŸالك سسÓل ـ ““نؤوكد أان الطريق العابر للصسحراء ،أاحسسن
Œسسيد لÓنفتاح بالŒاه اإلفريقي““ ،لفتا إا ¤أانه ““أالحّ ومنذ وصسوله عمل على تعبئة كل
اإلمكانات الÓزمة لصسيانته وعودته كما كان ‘ السسابق““ ،لفتا إا ¤أان ““رئيسس ا÷مهورية
يعرف جيدا هذه األرضس الطيبة““ ،مذكرا بـ ““حكمته التي جّنبت الضسطرابات التي عصسفت
باŸنطقة ،وجيشسنا الباسسل الذي اسستطاع تأام Úترابنا الوطني ،وشسريطنا ا◊دودي ،دون
التدخل ‘ شسؤوون جÒاننا““.وخلصس إا ¤القول““ :نعم ا÷زائر سسيدة على أارضسها ،وقادرة على
ضسمان أامنها ،وتعمل بإاخÓصس Ÿسساعدة جÒانها ‘ Œاوز أازماتهم .من خÓل ا◊وار
الوطني –فظ وحدة الشسعوب والسسيادة و–قق السستقرار““.
‘ سسياق آاخر ،قال اŸسسؤوول األول على ا÷هاز التنفيذي““ ،إاذا تعودت أان أاقول إان تطوير
السس -ي -اح -ة الصس -ح -راوي -ة ل-يسس ضس-رورة اق-تصس-ادي-ة ف-حسسب ،ب-ل م-ن-ف-ع-ة ع-ام-ة ي-جب أان ت-ت-اح
للمواطن Úواألجانب حتى يشساهدوا ويدركوا ثراء ثقافتنا““ .كما أان تطوير هذه اŸناطق ـ وفق
ما أاكد ـ ““ل Áكن أان يبنى فقط على اسستغÓل اŸوارد الطبيعية ،بل إاضسافة إا ¤السسياحة،
علينا العتماد على األنشسطة الفÓحية والرعوية إلرسساء تنمية مسستدامة ‘ ،الهضساب العليا
و‘ ا÷نوب ‘ ،األهقار و‘ تيدكلت ،و‘ غÒها من جهات الوطن““.

الهضصاب العليا وا÷نوب الكب Òالفضصاء األول لتجسصيد القتصصاد الناشصئ
انطÓقا من إاÁان الدولة بـ ““التوازن التنموي لتهيئة اإلقليم والنمو اŸنسسجم““ ،جعلت من
الهضساب العليا وا÷نوب الكب Òـ بحسسب ما أاكد الوزير األول ـ ““الفضساء األول الذي سسيتجسسد
فيه –ويÓت القتصساد الناشسئ ،وذلك بالنظر إا ¤اإلمكانات الضسخمة لتلك اŸناطق التي ⁄
نسستعملها كاملة ،مثل الطاقة اŸتجددة ،واŸياه والعقار الفÓحي والصسناعي““ ،جازما بأان
““خصسائصس “Ôاسست تؤوهلها لتصسبح ـ وهو هدفنا ـ قاعدة لوجيسستيكية للتبادل التجاري
واÿدماتي مع الدول اإلفريقية.
وبعدما كشسف عن التفك““ ‘ Òإانشساء ميناء جاف بالولية ،لكي يتم نقل السسلع التي تسسوق إا¤
إافريقيا من الباخرة مباشسرة ،دون اŸرور ع Èا÷مارك– ،ول إا ¤اŸيناء وتنقل إا ¤كل

الدول ‘ القارة السسمراء““ ،قال““ :نعم إافريقيا هي هدفنا إاذا أاردنا تطوير اإلنتاج الوطني
وأانشسطة التصسدير ،ألن إافريقيا هي العمق السسÎاتيجي للجزائر ،وليسست أاوروبا أاو أامريكا،
و“Ôاسست البوابة““ ،مسستدل ‘ ذلك ““باŸشسروع الضسخم لتغطية كل اŸنطقة ،كل ا◊دود عن
طريق السساتل الذي سسيتم اسستÓمه ‘ األشسهر اŸقبلة ،لكل من يريد اسستعمال ““األنÎنت““ ‘
التواصسل أاي نقطة من الوطن ،أاو مع دول ا÷وار انطÓقا من “Ôاسست““.
الولية ““سستلعب دورا ﬁوريا ‘ مسسعانا للتطور والتواصسل القاري ،من إامكانات النقل الÈي
وا÷وي ،إا ¤إامكانات التصسال الرقمي ،التي يتم تطويرها حاليا ،لسسيما ‘ اŸناطق
ا◊دودية““ ،وتنصسيب الوليات اŸنتدبة يندرج ،بحسسب ما أاكد سسÓل ‘ ،إاطار ““مرافقة هذا
اŸسسعى الطموح ورفع قدرات التعليم العا‹ والتكوين اŸهني ،إاضسافة إا ¤وضسع تدابÒ
مشسجعة للتوظيف ‘ النشساطات القتصسادية ،كي يسستفيد شسباب اŸنطقة من الدينامية
اإليجابية ويشساركوا ‘ Œسسيدها و‘ التجديد الوطني““.

اŸرأاة –ظى Ãوقع دسصتوري يحفظ مكاسصبها

من “Ôاسست ،خاطب سسÓل اŸرأاة ا÷زائرية ،أاينما كانت ‘ ا÷زائر ،بقوله““ :وألننا ‘
مدينة األمÒة تينهينان ،لبد أان نتعرضس لقضسايا اŸرأاة ا÷زائرية من “Ôاسست ،ألن نسساء
األهقار حرائر““ ،مؤوكدا عدم السستغناء عن نصسف اÛتمع ،وبأان ““اŸرأاة ا÷زائرية يجب أان
–ظى Ãكانتها وتسساهم ‘ نصسف بÓدها““.
ونّبه ‘ السسياق إا ¤أانه ““إاذا أاردنا مواجهة –ديات اŸرحلة ونقل بÓدنا نحو األحسسن أاو نحو
القرن الواحد والعشسرين ،نحتاج إا ¤كامل قوتنا ‘ هذه اŸعركة““ ،وا÷زائريات ـ اسستطرد ـ
““ع Èالتاريخ مثال للعطاء والتضسحية ،وبفضسل اإلصسÓحات التي أاقرها رئيسس ا÷مهورية،
–ظى اŸرأاة Ãوقع دسستوري يحفظ اŸكاسسب التي حققتها ،ويحصسن موقعها ‘ اÛتمع
كعنصسر فعال ومشسارك““.

وحدتن ـ ـ ـ ـ ـا صصنعته ـ ـ ـ ـ ـ ـا عق ـ ـ ـ ـ ـ ـود م ـ ـ ـ ـ ـ ـن النضص ـ ـ ـ ـ ـ ـال
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ا’سستقرار أاّم القضسايا ...وغلق ا◊دود
الÈية ضسرورة للحفاظ على أامن بÓدنا
لول عبد اŸالك سشÓل ،إا ¤أان السشتقرار أامّ القضشايا بالنسشبة للجزائر ،موضشحا أان
نّبه الوزير ا أ
غلق ا◊دود ضشرورة أامنية ،لسشيما ‘ ظل تواجد جماعات إارهابية قوية جدا ،إا ¤جانب أاطماع
دول أاخرى ‘ ا÷زائر .وجدد التأاكيد أان غلق ا◊دود الÈية ضشرورة للحفاظ على أامن بÓدنا‘ ،
لمنية للدول اÛاورة.
لوضشاع ا أ
ظل ا أ

دششــــــن مششاريــــــع حيويــــــة بعــــــ Úصشالـــــــح

الدول ـ ـ ـ ـة سستواصس ـ ـ ـ ـل دع ـ ـ ـ ـم الفÓح ـ ـ ـ ـ...Ú
وتوفـ ـ ـ ÒاŸـ ـ ـاء مسسأالـ ـ ـة جوهريـ ـة
فريال بوشسوية

@  ⁄ي -ف -وت ال -وزي -ر األول ل -ق -اءه Ãم -ث-ل-ي
اÛتمع اŸد Êللرد على أاهم النشسغالت
اŸط -روح -ة ،م -ن -ه -ا غ-ل-ق ا◊دود م-ع ال-دول
اÛاورة لعتبارات أامنية ‘ ،الوقت الذي
ت -ن -ع-م ف-ي-ه ا÷زائ-ر ب-السس-ت-ق-رار .م-ؤوك-دا أان
““اسسÎجاع األمن حقيقة““ ،مضسيفا ‘ السسياق
““لدينا جيشس ومصسالح أامن قوية جدا““ ،إال أان
هذه الدول باŸقابل فيها جماعات إارهابية
قوية جدا ،إا ¤جانب أاطماع دول أاخرى ‘
ا÷زائر.
وفتح الوزير األول عبد اŸالك سسÓل اÛال
أامام ‡ثلي اÛتمع اŸد Êالذين حضسروا
بقوة خÓل زيارة العمل والتفقد التي قادته
إا ¤ولية “Ôاسست ،وحرصسوا على Œديد
تأاكيدهم ‘ دعم رئيسس ا÷مهورية ،وتثمÚ
إا‚ازاته ،لطÓعه على كل ما يشسغلهم وكذا
اŸشساكل التي يصسادفونها ،من أاجل التكفل
بها.
وألنهم ركزوا على اآلثار اÎŸتبة عن غلق
ا◊دود ،لسسيما على النشساط التجاري الذي
سس -ج -ل ت-راج-ع-ا ،ل-فت ان-ت-ب-اه-ه-م إا ¤ت-واج-د
جماعات إارهابية قوية جدا ‘ دول ا÷وار،
إا ¤جانب أاطماع دول أاخرى ‘ ا÷زائر،
ي -ق -تضس-ي األم-ر ا◊ي-ط-ة م-ن-ه-ا ،لسس-ي-م-ا وأان
السستقرار أاّم القضسايا ‘ بÓدنا.
و‘ كÓم وجهه إا ¤سسكان ولية “Ôاسست،
ذك- -ره- -م ب- -أان ““السس- -ت -ق -رار أام ال -قضس -اي -ا ‘

ب Ó-دن -ا““ ،م -وضس -ح -ا أان ““ان -ع -دام السس -ت-ق-رار
يزعزع ا÷زائر ،ونصسبح ‘ مأازق لن نسستطيع
اÿروج منه““ .ومن أاجل ذلك ،لبد أان نقبل ـ
أاضساف يقول ـ ““ببعضس الضسغوطات األمنية
وم -ا يÎتب ع -ن -ه -ا ،ألن -ه -ا ‘ صس -ال -ح ال -بÓ-د
والعباد““.

ا÷زائر أابانت العا ⁄أانها قادرة على
مواجهة التهديدات
ول -وضس -ع اŸسس -أال -ة ‘ سس -ي -اق -ه -ا ،ن ّ-ب-ه إا ¤أان
““األمن يزعزع العا ⁄بأاسسره““ ،وأان ““سسياسسة
رئيسس ا÷مهورية زرع السسكينة ‘ كل دور
ا÷وار ،ألن أام -ن -ه -م أام -ن -ن-ا““ .وق-ال ﬂاط-ب-ا
مدير الغرفة التجارية بالنيابة ،الذي –دث
عن تأاثر النشساط التجاري““ ،أاتفق معك ،أانها
شس- -ك- -لت اضس- -ط- -راب- -ات ل- -ل -ت -ج -ارة اÙل -ي -ة
والسسياحة““ ،لكن السسائح قد يتعرضس لكمÚ
بسسهولة ،لسسيما وأان  ٨آالف من ا◊دود كلها
حمراء ‘ ،إاشسارة إا ¤اıاطر التي تÎتب
عن فتحها.
وذك-ر ب-اŸن-اسس-ب-ة ب-اع-ت-داء ت-ي-قنتورين ،الذي
““أاب -ان ل -ل -ع -ا ⁄ك -ل -ه أان ا÷زائ -ر ق -ادرة ع-ل-ى
م -واج -ه -ة ال -ت -ه -دي -دات ،وه -ي رسس -ال -ة ل -ك -ل
اإلرهاب ‘ العا ،⁄لكل من تسسول له نفسسه
التفك ‘ ÒاŸسسأالة ،بأان ا÷زائر سستكون لهم
ب- - -اŸرصس- - -اد““ ،وان ال- - -ت- - -زم ب- - -دراسس - -ة ك - -ل
النشسغالت اŸطروحة Ãا يعالج اŸشساكل
اŸطروحة ،إال أان ضسمان األمن بنسسبة ١٠٠

من اŸائة ضسروري ،لتأام Úا÷زائر.

جمدنا بعضض اŸشساريع أ’ننا ’ نريد
اŸغامرة Ãسستقبل ا÷زائر
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،و‘ م- -ع- -رضس رّده ع -ل -ى
انشسغالت أاخرى تخصس مشساريع حيوية ،على
غرار رفع التجميد عن إا‚از مسستشسفى 6٠
سس- -ري- -را ،أاوضس- -ح أان ““اŸشس- -ك- -ل ل ي- -ت- -ع- -ل- -ق
ب -ال -ت -ج -م -ي -د ،ل ن -ري-د اŸغ-ام-رة Ãسس-ت-ق-ب-ل
ا÷زائ- -ر ،وم- -ا ي- -وج- -د م- -ن أام -وال لضس -م -ان
مسستوى معيشسة ا÷زائريÃ ،Úا يجنب آاثار
األزمة““ خطوة ناجحة مادامت اŸؤوسسسسات
الوطنية والعمال  ⁄يتأاثروا بتبعات األزمة.
وأاكد ‘ رده على انشسغال يخصس فتح مصسنع
لصسناعة الرخام ،أاكد أانه قام بوضسع حجر
األسساسس للمشسروع خÓل زيارته ،على أان يتم
توظيف شسباب اŸنطقة .كما التزم Ãعا÷ة
اŸشس -اك -ل اŸط -روح -ة ‘ ق -ط -اع السس -ي -اح -ة
و–ديدا الوكالت قبل سسبتم ÈاŸقبل.
م -ن ب Úاإلشس -ك -الت ال -ت -ي ط -رح -ه -ا سس -ك-ان
اŸنطقة ،إاضسافة إا ¤السسكن والطرق ،عدم
وج -ود صس -ي -دل -ي -ات م -ت -ع-اق-دة م-ع الصس-ن-دوق
ال-وط-ن-ي ل-لضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي ،ع-ل-ى سس-ب-يل
اŸثال بعيد قزام ،ما يفرضس عليهم عناء
ال-ت-ن-ق-ل إا ¤ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ،لق-ت-ناء الدواء
ب -ب -ط -اق -ة الشس -ف-اء ،وك-ذا ع-دم وج-ود م-راك-ز
اجتياز امتحان شسهادة البكالوريا ‘ مناطق
رغم أان عدد اŸمتحن Úيقدر بـ ١٧٠مÎشسح.

“Ôاسسـت قاعـدة لوجيسستي ـة
للتبـ ـادل مع الـدول اإ’فريقية
لول عبد اŸالك سشÓل ،خÓل زيارة العمل
كششف الوزير ا أ
لسشبوع
لهقار نهاية ا أ
والتفقد التي قادته إا ¤عاصشمة ا أ
اŸنصشرم ،وأاثناء اللقاء الذي جمعه باÛتمع اŸد Êعلى
مسشتوى اŸركز ا÷امعي ا◊اج موسشى أاق أاخاموخ‘ ،
التفك÷ Òعل “Ôاسشت قاعدة لوجسشتية للتبادل مع
لفريقية ،مؤوكدا بأان القارة السشمراء هي الهدف
الدول ا إ
لنها “ثل العمق
لنتاج الوطني ،أ
اŸسشتقبلي ،لتطوير ا إ
لسشÎاتيجي ،وهذا انطÓقا من Œسشيد مششروع ضشخم
ا إ
لتغطية كل اŸنطقة عن طريق السشاتل ،والذي من اŸنتظر
لششهر القليلة القادمة‡ ،ا يؤوهل
أان يتجسشد خÓل ا أ
لتصشال الرقمي والنقل
الولية أان تلعب دورا ﬁوريا ‘ ا إ
الÈي وا÷وي.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

@ إاسستهل الوزير األول زيارته بتفقد وتدشس Úجملة من اŸشساريع
التنموية التي ” Œسسيدها مؤوخرا بعاصسمة الهقار ،البداية كانت
بقرية تيت  ٤٠كلم ،بوضسع حجر األسساسس إل‚از مصسنع الرخام ،الذي
من اŸنتظر أان يدخل حيز اÿدمة بحلول  ،٢٠١٨مع توف5٠٠ Ò
منصسب دائم و  ٢٠٠مؤوقت ،أاين أاكد سسÓل على السسلطات اÙلية
بضسرورة العمل رفقة أارباب العمل بتسسويق ما تزخر به اŸنطقة من
ثروات طبيعية‡ ،ا يشسجع على جلب اإلسستثمار.
و‘ إاطار السسكن وقف سسÓل على مشسروع ربط  ٢5٧٩سسكن بحي
أانكوف Ãختلف الشسبكات (الصسرف الصسحي ،الكهرباء ،اŸاء) ،أاين
طالب القائم Úعلى ضسرورة التقييد بالطابع العمرا Êللمنطقة،
وﬁاربة السسكن الفوضسوي ونهب العقار ،ولو أاسستدع ذلك اسستعمال

@ أاشسرف الوزير األول عبد اŸالك سسÓل بدائرة ع Úصسالح ،التي تبعد عن عاصسمة الولية “Ôاسست
بـ ٧5٠كلم ،على تدشس Úووضسع حجر الأسساسس Ÿشساريع حيوية وهامة بالنسسبة للمنطقة ،تندرج ‘ إاطار
Œسسيد برنامج رئيسس ا÷مهورية ،لعل أاهمها مصسنع معا÷ة الغاز بحاسسي مومن ،كما أاكد مواصسلة الدولة
دعم الفÓح.Ú
الزيارة التفقدية اŸندرجة ‘ إاطار متابعة برنامج رئيسس ا÷مهورية ،التي قادت الوزير األول ،نهاية
األسسبوع ،إا ¤ولية “Ôاسست ،مرفوقا بوزراء التصسال والفÓحة والشسؤوون الدينية والÎبية الوطنية والÈيد
وتكنولوجيات اإلعÓم والتصسال والسسكن والتجارة“ ،يزت بتدشس Úمشساريع هامة ووضسع حجر األسساسس
Ÿشساريع أاخرى ل تقل أاهمية وبع Úصسالح التي كانت اÙطة األو ¤التي توجه إاليها ،دشسن الوزير األول
ﬁطة إلزالة الشسوائب اŸعدنية من اŸياه بطاقة تناهز  5٠أالف م Îمكعب.
وصسرح سسÓل باŸناسسبة ،أان اŸشسروع يكتسسي أاهمية بالغة ،على اعتبار أانه يندرج ‘ إاطار اŸشساريع
التنموية◊ ،ل مشسكل اŸياه اŸطروح بحدة ‘ اŸنطقة ،مشسددا على ضسرورة إايÓئه كل العناية Ãا يضسع
حدا إلشسكالية مشسكل انقطاع اŸياه ،وخلصس إا ¤القول إان ““اŸسسأالة –مل بعدا متصس Óباألمن الوطني““.

يدشسـ ـ ـ ـن مصسنـ ـ ـ ـع معا÷ـ ـ ـ ـة الغـ ـ ـ ـاز بحاسسـ ـ ـ ـي مومـ ـ ـ ـن
ورافع الوزير األول ،لدى تدشسينه منشسأاة أاخرى ل تقل أاهمية‡ ،ثلة ‘ مصسنع معا÷ة الغاز Ãنطقة حاسسي
مومن للصسناعات البÎوكيميائية ،التي تسسمح للجزائر النتقال من مرحلة ضسخ وتصسدير الغاز ،إا ¤مرحلة أاخرى.
ومن مقر اŸصسنع الذي أا‚ز ‘ إاطار شسراكة ب““ Úسسوناطراك““ و«بيÎوفاك““ ،وتناهز قدرة إانتاجه ١٤
مليون م Îمكعب ،أاكد أان هذا النوع من الصسناعات يحمل قيمة مضسافة ويسساهم ‘ إاعطاء دفع لÓقتصساد
الوطني.
ولدى تبادله أاطراف ا◊ديث مع عمال اŸصسنع ،أاكدوا أانهم يقطنون با÷نوب الكب ،Òما يؤوكد التزام
ا◊كومة Ãنح األولوية ‘ التوظيف ألبناء اŸنطقة ،مشسددا على ضسرورة السستمرار على نفسس النهج.

الكهرب ـ ـاء والغـ ـاز الطبيعـ ـي حيز اÿدمـ ـة بالسساهلـ ـة الغربيـ ـة
اسستفادت منطقة السساهلة الغربية ،من مشسروع هام يخصس الكهرباء الريفية والتزويد بالغاز الطبيعي
اŸوجه لفائدة  5٠٧عائلة ،سساهمت فيه الدولة بنسسبة .٪٧5
وبهذه النقطة شسدد سسÓل ،على ضسرورة توسسيع السستفادة من الغاز ،لسسيما وأان اŸنطقة غازية بالدرجة
األو.¤

...ويعايـ ـن ﬁي ـ ـط فÓح ـ ـي ببلدي ـ ـة فقـ ـ ـارة الـ ـ ـزوى
وختم اŸسسوؤول الأول على ا÷هاز التنفيذي ،زيارته اإ¤
دائ -رة ع Úصس -ال -ح ب -زي -ارة مسس -ت -ث -م -رة ف Ó-ح -ي-ة ،ث-م-رة
اسس -تصس Ó-ح زراع -ي ،اأي -ن اأك -د اأن ال -دول -ة سس -ت -واصس-ل
دعمها للفÓحÃ ،Úا ‘ ذلك الكهرباء.

فريال.ب

القوة ،خاصسة ‘ اŸناطق السسياحية.
كما وقف سسÓل على مشسروع إا‚از مسستشسفى  ٢٤٠سسرير بحي
تÈكات ،أاين وضسع حجر األسساسس ،وأاعطى إاشسارة انطÓق األشسغال،
حيث شسدد على ضسرورة فتح فرع لتكوين الشسبه الطبي بالولية،
وإاعطاء األولوية ألبناء اŸنطقة ،من أاجل القضساء على مشسكل نقصس
األعوان الطبي ÚباŸنطقة.
و‘ ›ال الطاقة تفقد الوزير األول ﬁطة التزويد بغاز الÈوبان،
ح -يث ث -م -ن وأاشس -اد ب -ال -ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ي Œع-ل اŸواط-ن ‘ Úغ-ن-ى ع-ن
قارورات الغاز.
كما دشسن ‘ قطاع الÎبية متوسسطة اÛاهد اŸتو‘ حبادي أاحمد،
بقاعدة .٠6
و‘ ›ال تكنولوجيات اإلتصسال ،كانت له وقفة Ãحطة اإلتصسالت
ال -فضس -ائ -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ،أاي -ن ق -دمت ل -ه شس -روح -ات ع -ن اÿدم -ات
اŸق -دم -ة› ‘ ،ال اإلتصس -ال ال -فضس -ائ -ي ،ومشس -روع ت -وف Òخ -دم -ة
الهاتف واألنÎنت عن طريق السساتل إا ¤ما‹ والنيجر ،وعن ا÷انب
اإلقتصسادي اŸنتظر من العملية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاششرف على تخرج دفعت Úلضشباط وأاعوان إاعادة الÎبية بالقليعة

لوح :مششروع قانون حول السشوار الإلكÎو Êأامام ا◊كومة
مواجهة الفكر اŸتطرف لدى اÙكوم عليهم ‘ قضشايا إارهابية
’ختام الطيب لوح ،أاول أامسس ،بالقليعة ،على هامشس تخرج دفعت Úمن الضشباط وأاعوان
كششف وزير العدل حافظ ا أ
’دارة السشجون ،عن تنسشيق ﬁكم على مسشتوى اŸؤوسشسشات العقابية ب Úقطاع العدالة وقطاع
السشجون باŸدرسشة الوطنية إ
’رهاب.
الششؤوون الدينية Ùاربة الفكر اŸتطرف لدى بعضس اÙكوم عليهم ‘ قضشايا لها عÓقة با إ

القليعة :عÓء ملزي
ق -ال ل-وح إأن أ÷زأئ-ر أع-ت-م-دت م-ق-ارب-ة شص-ام-ل-ة
Ùاربة ظاهرة أإ’رهاب ألتي أسصتفحلت خÓل
ألسص- -ن- -وأت أأ’خÒة Ãع- -ظ- -م دول أل- -ع- -ا ⁄وه -ي
أŸقاربة ألتي ضصمت جوأنب أمنية وأخرى له
عÓ- -ق -ة م -ب -اشص -رة ب -ال -وئ -ام أŸد ÊوأŸصص -ا◊ة
ألوطنية ،إأضصافة إأ ¤عّدة إأجرأءأت عملية أخرى
“ت بعضصها بالتنسصيق مع دول أخرى ،كاشصفا عن
ّ
وجود تنسصيق ﬁكم مع قطاع ألشصؤوون ألدينية
ي -ع -ن -ى Ãح -ارب -ة أل -ف -ك-ر أŸت-ط-رف ل-دى ن-ز’ء
أŸؤوسصسص -ات أل -ع -ق -اب -ي -ة أل -ذي-ن ح-وك-م-وأ بسص-بب
قضص- -اي -ا ل -ه -ا ع Ó-ق -ة ب -اإ’ره -اب ،م -ع -تÈأ ه -ذه
أÿطوة جّد هامة ‘ مسصار إأصصÓح أŸنظومة
أل -ع -ق -اب -ي-ة ’سص-ي-م-ا وأّن أل-ن-ت-ائ-ج أل-ع-م-ل-ي-ة ل-ه-ذه
أÿطوة أثبتت ‚اعتها على أرضض ألوأقع.
أشصار لوح إأ ¤إأبرأم عّدة أتفاقيات تعاون ثنائية
م- -ع عّ- -دة دول ‘ ›ال أل- -ت- -نسص- -ي -ق أل -قضص -ائ -ي
وألقانوÙ Êاربة أإ’رهاب ما أسصفر عن أسصتÓم
 7م -ط -ل-وب Úم-ن أل-قضص-اء أ÷زأئ-ري وتسص-ل-ي-م 6
آأخ -ري -ن ك -ان -وأ ﬁل ب -حث م-ن ط-رف أأ’ن-ظ-م-ة
ألقضصائية لدول أخرى بتهم لها عÓقة با’رهاب
أو أ’Œار ب - - - -اıدرأت خ Ó- - - -ل ألسص - - - -ن - - - -تÚ
أأ’خÒت ،Úمؤوكدأ على أّن أ’رهاب أصصبح آأفة
ت -ه ّ-دد أم -ن وأسص -ت -ق-رأر أل-دول ‡ا ي-ؤوث-ر بصص-ف-ة
مباشصرة على ألتنمية بها.
وفيما يتعلق بالسصوأر أإ’لكÎو Êكشصف ألوزير عن
إأيدأع قانون جديد للسصجون لدى أأ’مانة ألعامة
للحكومة قبل –ويله للمجلسض ألشصعبي ألوطني.
يعنى مشصروع ألقانون بإادخال ألسصوأر أإ’لكÎوÊ
‘ ع -م -ل -ي -ة ت -ن -ف -ي-ذ أل-ع-ق-وب-ة ب-ح-يث ي-أات-ي ذلك
أسصتكما’ Ÿرحلة أإ’صصÓح ألسصابقة ألتي شصملت
أع- -ت- -م- -اد ذأت ألسص -وأر Ÿت -اب -ع -ة أŸت -ورط‘ Ú
م-رح-ل-ة أل-ت-ح-ق-ي-ق أل-قضص-ائ-ي ق-بل صصدور أ◊كم

’م Úالعام لوزارة
ا أ
الÎبية لـ»الششعب»:

إاجراء امتحان نهاية التعليم البتدائي على مرحلة واحدة أامر مهم

’م Úالعام لوزارة الÎبية
كششف ا أ
الوطنية عبد ا◊كيم بلعابد ل»الششعب»،
أامسس ،اسشتكمال –ضشÒات ا’متحانات
للموسشم الدراسشي ا◊ا‹ وتوف Òكل
ششروط إا‚احها خاصشة ما تعلق بششهادتي
البكالوريا ونهاية مرحلة التعليم
’سشاسشي.
ا أ

باتنةŸ :وشسي حمزة

وأشص -ار ب -ل -ع -اب -د ‘ أŸل -ت -ق -ى أل-وط-ن-ي أŸن-ظ-م
ل-رؤوسص-اء مصص-ال-ح أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ف-تيشض Ÿديريات
ألÎبية ألوطنية ألـ 50ومعاهد ألتكوين بثانوية
أإ’خوة ألعمرأ ‘ Êباتنة ،إأ ¤ألقرأر ألشصجاع
أل-ذي أت-خ-ذت-ه أل-وزأرة ب-ت-ن-ظ-ي-م أم-ت-ح-ان ن-ه-اي-ة
مرحلة ألتعليم أ’بتدأئي ‘ دورة وأحدة خÓفا
للسصنوأت أŸاضصية حيث كان يعرف دورة عادية
وأخرى أسصتدرأكية.
ك -م -ا ق -ررت أل-وزأرة أإ’ب-ق-اء ع-ل-ى تÓ-م-ي-ذ ه-ذه
ألشص -ه -ادة ل Ó-م -ت -ح-ان ‘ م-ؤوسصسص-ات-ه-م أأ’صص-ل-ي-ة
وجعلها مرأكز أمتحان رسصمية بدل تنقلهم إأ¤

خÈاء ‘ يوم دراسشي
بالبليدة

ضص- -ده- -م ‡ا سص- -يسص- -م- -ح
ب-ت-خ-ف-يضض ألضص-غ-ط ع-ل-ى
أŸؤوسصسصات ألعقابية.
وأشص- -ار أل- -ط- -يب ل- -وح إأ¤
ك- - -ون قضص- - -ي- - -ة ح- - -ق - -وق
أإ’نسصان ’ تتجزأ وقطعت
ف -ي -ه -ا أ÷زأئ -ر أشص -وأط -ا
كبÒة من خÓل ما ورد ‘
أل-دسص-ت-ور أŸصص-ادق ع-ليه
منذ أك Ìمن سصنة بحيث
أت -ي-حت ل-ل-م-ع-ارضص-ة عّ-دة
صص Ó- -ح - -ي - -ات Áك - -ن- -ه- -ا
أسص-ت-غÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى مسصتوى
ألŸÈان ،كما يؤوّكد قانون
أإ’ج- -رأءأت أ÷زأئ -ي -ة ‘
طبعته أ÷ديدة أŸعتمدة حاليا على أّنه ’ يجوز
أŸسصاسض بحريات أآ’خرين إأ’ بأامر قضصائي و’
Áكن تفتيشض منزل أي شصخصض إأ’ باأ’مر ذأته
ي شصخصض ‘ مكان غ Òمعلوم
و’ يجوز حجز أ ّ
دون ع-ل-م أ÷ه-ة أل-قضص-ائ-ي-ة أıتصص-ة إأق-ل-ي-م-يا،
وأسص -ف -ر إأصص Ó-ح ﬁك -م -ة أ÷ن -اي-ات ع-ن “كÚ
أŸتقاضص Úمن ألتقاضصي على مرحلت ‘ Úإأطار
ضصمان أÙاكمة ألعادلة وأ◊فاظ على حقوق
أإ’نسصان.
وعن سصياسصة أإ’دماج باŸؤوسصسصات ألعقابية قال
ألوزير إأن عدد ألنز’ء أŸشصارك ÚوألناجحÚ
أيضصا ‘ شصهادتي ألتعليم أŸتوسصط وألبكالوريا
يزدأد سصنويا وأأ’مر ذأته بالنسصبة للمسصتفيدين
من ألتكوين أŸهني ‘ ﬂتلف أ◊رف بحيث ”ّ
ت-زوي-د أŸؤوسصسص-ات أل-ع-ق-اب-ي-ة ب-ال-ت-جهيزأت ذأت
ألعÓقة بسصياسصة ألتكوين وألتعليم وأإ’دماج.
و‘ تقييمه أأ’و‹ لسصÒورة أ◊ملة أ’نتخابية
أعرب ألطيب لوح عن تفاؤوله وأرتياحه للمسصتوى
ألعا‹ من أ’حÎأفية ألذي أبانت عنه ألصصحافة
أل -وط -ن -ي -ة م -ن ح -يث ضص -م-ان أل-ت-غ-ط-ي-ة أل-ع-ادل-ة

ıت- -ل- -ف أأ’ح -زأب أŸشص -ارك -ة
دأعيا أ÷زأئري Úللوقوف وقفة
رجل وأحد يوم  4ماي أŸقبل
حفاظا على أ÷زأئر ألتي عانت
م -ن وي Ó-ت أإ’ره -اب وك-اف-ح-ت-ه
لوحدها خÓل فÎة ألتسصعينيات.
وك - - -ان أل - - -وزي - - -ر ق - - -د أشص- - -رف
ب -اŸدرسص -ة أل -وط -ن -ي -ة Ÿوظ-ف-ي
إأدأرة ألسص -ج -ون ب -ال -ق-ل-ي-ع-ة ع-ل-ى
تخّرج ألدفعة ألوأحدة وألعشصرين
لضص -ب-ط إأع-ادة ألÎب-ي-ة وأل-دف-ع-ة
ألتاسصعة وألعشصرين أ’عوأن إأعادة
ألÎب- -ي- -ة ع- -قب أسص -ت -ن -ف -اذ فÎة
أل- -ت- -ك -وي -ن وأل -ت -دريب أŸك -ث -ف
ب- -حضص- -ور وزي -ر أل -ع -دل ح -اف -ظ
أأ’ختام ألطيب لوح.
وشصملت ألدفعة أŸتخرجة من ألضصباط  18فردأ
كلهم من ألذكور فيما شصملت دفعة أعوأن إأعادة
ألÎبية  295فردأ من بينهم  ٣2فردأ من فئة
“ت تسصمية دفعة ألضصباط باسصم
أ’ناث بحيث ّ
ألفقيد حجبلة ﬁمد وهو ضصابط إأعادة ألÎبية
ألذي وأفته أŸنية سصنة  2011كما حظيت دفعة
أعوأن إأعادة ألÎبية باسصم ألشصهيد عبد ألهادي
ألشصريف وهو عون إأعادة ألÎبية ألذي إأغتالته
أيادي ألغدر بتاريخ  6فيفري من سصنة  1996مع
أإ’شص - -ارة إأ ¤ك- -ون  76ط-ال-ب-ا م-ت-ك-ون-ا كانوأ قد
غادروأ مقاعدهم ‘ مرحلة ألتكوين عن طريق
ألتنازل عن أŸنصصب أو من خÓل إأقرأر عقوبة
ألطرد ألنهائي ‘ حقهم أ’سصباب أنضصباطية و
يتعلق أ’مر بضصابط وأحد و  75عونا إ’عادة
ألÎب -ي -ة ،وم -ن أŸرت -قب أن ي -ت -م ت -ع -ي› Úم-ل
أŸت-خ-رج Úعﬂ Èت-ل-ف أŸؤوسصسص-ات أل-ع-ق-ابية
أŸنتشصرة ع Èألوطن لتعزيز ودعم وظيفة تأاطÒ
ألسصجون وفقا للمعطيات أ÷ديدة ألتي أقرها
ألقطاع ‘ ألفÎة أأ’خÒة.

مرأكز إأجرأء بعيدة عن
مقار سصكناهم وما لذلك
من تأاث Òنفسصي عليهم،
رغ - -م ت - -دأع - -ي - -ات ه- -ذأ
أل- -ق- -رأر م- -ن رف -ع ل -ع -دد
أŸرأكز وبذل Ÿزيد من
أÛه - - -ودأت ‘ ت - - -أامÚ
وتنظيم هذه أ’متحانات
خاصصة ما تعلق با÷انب
أأ’مني ،ألذي حسصمته مع
وزأرة أل - - - -دأخ - - - -ل - - - -ي- - - -ة
Óمن
وأŸديرية ألعامة ل أ
ألوطني بتسصط Òبرنامج
خ - - -اصض ل- - -ت- - -أام Úه- - -ذأ
أ◊دث ألÎبوي ألوطني ألهام.
وأشص - -اد ذأت أŸسص - -ؤوول ب- -ال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م أÙك- -م
وألشصروط ألعامة ألتي وفرتها مديرية ألÎبية
لو’ية باتنة لهذه أ’متحانات مذكرأ بالتوأريخ
أل -رسص -م -ي -ة ل -ه -ا وأل -ت -ي سص -ت-ج-ري حسص-ب-ه وسص-ط
إأجرأءأت تنظيمية غ Òمسصبوقة بالتنسصيق مع
ﬂتلف ألفاعل.Ú

حسصب أŸت- -ح -دث ف -إان وزأرة ألÎب -ي -ة
ق -امت ع -ل -ى م-دأر سص-ن-ة ك-ام-ل-ة ب-ع-ق-د
سصلسصلة من أ’جتماعات مع ألشصركاء
أ’جتماعي Úلدرأسصة هذأ أŸلف حيث
” تنظيم ورشصة عمل إ’عطاء ألكلمة
ل -ل -خÈأء وأل -ب -اح -ث Úم-ن أج-ل ت-ق-دË
آأرأئهم وأقÎأحاتهم.
ب -دوره م -دي -ر ألÎب-ي-ة ل-ب-ات-ن-ة أأ’سص-ت-اذ
◊ب -يب ع -ب -ي -دأت أك -د ع -ل-ى أأ’ه-م-ي-ة
أل -ب -ال -غ -ة ل -ل-م-ل-ت-ق-ى أل-وط-ن-ي أÿاصض
ب- -ال- -ت -ف -ت -يشض ودوره ‘ –سص Úتسص -يÒ
ع -م -ل -ي-ات أل-ت-ك-وي-ن Ãخ-ت-ل-ف أ‰اط-ه
أل- -ت- -ك -وي -ن أث -ن -اء أÿدم -ة ،أل -ت -ك -وي -ن
أŸت - -خصصصض وأل - -ت- -ك- -وي- -ن ع- -ن ب- -ع- -د
ول -ت-حسص Úمصص-ال-ح أل-ت-ك-وي-ن Ãدي-ري-ات ألÎب-ي-ة
للو’يات وكذأ معاهد ألتكوينÃ ،ا سصتُقبل عليه
وزأرة ألÎبية ألوطنية ‘ ›ال قيادة ألتكوين
أل -ب -ي-دأغ-وج-ي أل-ت-حضصÒي لصص-ائ-ف-ة  2017وما
تتطلبه من –ضصÒأت على مسصتوى ألتخطيط
وأل -ت -ن -ف -ي -ذ ل -ف -ائ -دة أأ’سص-ات-ذة أ÷دد أŸن-ت-ظ-ر
توظيفهم.

أأ’مور ألسصخيفة غ ÒأÛدية ،أي «إألهاؤوه « Ãا هو
أفيد له وÙيطه وأÛتمع عموما ،وكشصف بعضض
أŸشصارك Úبأان أÿطة مرحليا ‚حت وظهر فيه
إأقبال ألتÓميذ على هذه أأ’نشصطة وأŸسصابقات
ألتنافسصية ،فكرية كانت أم رياضصية.
وأضصاف أŸتدخلون أن أإ’سصÎأتيجية تبني أيضصا
على عوأمل مسصاعدة أخرى مسصاعدة ،إ’نتاج إأن
صصح ألتعب « Òتلميذأ سصويا « ،ترتكز على –فيز
أل -ت -ل -م -ي -ذ دوم -ا ع -ل -ى ألÎب-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة وأل-ت-نشص-ئ-ة
ألصص-ح-ي-ح-ة ،ب-دف-ع-ه ◊ف-ظ أل-ق-رآأن وأل-ت-وأفد على
مرأكز و دور ألشصباب ،و قيام أıتصص Úبقطاع
ألصصحة على ألتحسصيسض ‘ ألوسصط ألÎبوي ضصد
أضص -رأر أإ’دم -ان وأل -ت -دخ ،Úوأل -ع -وأقب أل -ن -فسص-ي-ة
وألصص -ح -ي -ة أل -ت -ي تÎتب ع -ن -ه -ا ،وت-وج-ي-ه أه-ت-م-ام
أŸت-م-درسص Úوتشص-ج-ي-ع-ه-م لÓ-ن-خ-رأط وأŸشص-ارك-ة
وأŸسص -اع -دة ‘ أل -ن -وأدي أل -ب -ي -ئ-ي-ة ،أŸع-روف-ة بـ «
ألنوأدي أÿضصرأء « .
وتفاعلت مديرة ألÎبية مع أŸشصارك Úوحرصصت
على توضصيح نقاط مهمة ،تعلقت بالعنف أŸوجود
ب ÚألتÓميذ أنفسصهم أو أŸرتكب ب Úأأ’سصاتذة
ضصد ألتÓميذ أو ألعكسض ،من أن ألدولة حرصصت
على «تخصصيصض خÓيا إأصصغاء « تسصتقبل ألتÓميذ
على وجه ألتحديد وترشصدهم ،للبحث ‘ أسصباب
ودأفع إأقدأمهم على أرتكاب جرأئم عنف ،ثم أن
أل -دول -ة بشص -أان أل -ع -ن -ف أŸرت -كب م-ن أŸع-ل-م ضص-د
أل -ت -ل -م-ي-ذ ،ح-ددت م-ن ح-يث م-رج-ع-ي-ت-ه-ا أل-دي-ن-ي-ة
وقوأنينها أŸدسصÎة وألدأخلية وضصبطت أŸسصأالة
بشصكل صصارم وعادل ،خصصوصصا ‘ ألدسصتور أ÷ديد

 ، 2016و‘ أل -ق -ان -ون أل -ت-وج-ي-ه-ي ل-وزأرة ألÎب-ي-ة
ألوطنية  08/04بـ «منع ونبذ ألعنف ‘ أي شصكل كان
Ãؤوسصسص -ات أل -ت -ع -ل -ي-م» ،وأي Œاوز يسص-ج-ل ي-ع-اقب
صصاحبه Ãا يقتضصيه ألقانون.

اŸدرسشة فضشاء للتعليم واŸواطنة وليسس العنف

توصشل خÈاء ونششطاء ‘ قطاعات الÎبية
والصشحة والششؤوون الدينية والثقافة ،إا ¤أان
ظاهرة العنف ‘ اŸؤوسشسشات التعليمية،
انتششرت وتفششت و’مسشت خطوطا حمراء
خطÒة ،انتهت ‘ بعضس ا◊ا’ت إا ¤اقÎاف
متعلم Úجرائم ضشرب وجرح وقتل ضشد
زمÓئهم ،حينما خلت ضشمائرهم من القيم
التي تلجم أافعالهم وتسشويها وتوجهها ،وأانها
’جل التدخل وتوجيه
حان الوقت أ
السشلوكيات وضشبطها وردعها ومنعها من
’هواء والوسشاوسس Ÿا يغيب
ا’نسشياق وراء ا أ
العقل والقيم اÿلقية.

وأتفق أÛتمعون ‘ أليوم ألتحسصيسصي وأإ’عÓمي
ألذي أطرته إأدأرة ألÎبية ‘ ألبليدة ،وحمل شصعار «
أŸدرسصة فضصاء للتعلم وبناء أŸوأطنة» ،على أنه
ح -ان أل -وقت Ÿع-ا÷ة ه-ذه أل-ظ-اه-رة ،وأسص-ت-ئصص-ال
أŸرضض وألظاهرة بشصكل نهائي ،خاصصة وأن ألعنف
ب-ات ي-ت-ل-ون ‘ سص-ل-وك-ي-ات مسص-ل-ح-ة ،تسص-ت-ع-م-ل ف-ي-ه
أدوأت ألقتل وأإ’صصابة بجروح وعاهات مسصتدÁة.
وذك -ر ه -ؤو’ء أن أل -ع -م-ل أŸضص-ن-ي ‘ إأسصÎأت-ي-ج-ي-ة
تكثيف أ◊مÓت ألتحسصيسصية بالوسصط أŸدرسصي،
سصمح بنشصر ألوعي ألتصصدي للعنف ،وجلب أنتباه
وأهتمام ألتÓميذ باÿصصوصض ‘ ‡ارسصة أأ’نشصطة
أل -ث -ق -اف -ي -ة وأل -ري -اضص -ي -ة ،وب-ذلك ي-ج-دون أÛال
وأÙيط وألبيئة لـ « تفج Òطاقتهم « وأ’بتعاد عن
كل ما يشصوشض ويلهي على ألفكر وألذأت ،وبذلك
يصص Òأل-ت-ل-م-ي-ذ م-رت-ب-ط-ا ب-ع-ا ⁄أل-ت-ث-قيف وألنشصاط
ألرياضصي ،وليسض لديه ألوقت للعبث وقتل ألوقت ‘

البليدة :لينة ياسسمÚ

فيما حــــددت
الوصشاية رزنامة

ألعدد
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بوششـ ـ ـوارب يدششـ ـ ـ ـن وحـ ـ ـدة جدي ـ ـ ـدة
Ÿصشنـ ـ ـع رون ـ ـو ا÷زائـ ـر بـ ـ ـوادي تلي ـ ـ ـÓت
طاقة انتاجية  5أاضشعاف واسشتحداث  800منصشب ششغل

أاششرف ،نهار أاول أامسس اÿميسس ،وزير الصشناعة واŸناجم عبد السشÓم بوششوارب،
Óنتاج Ãصشنع رونو ا÷زائر بواد
على تدشش Úوحدة جديدة ل إ
’نتاجية  5أاضشعاف القدرة ا◊الية للمصشنع.
تليÓت والذي تقدر طاقته ا إ
أإ’‚از ه - - -ذأ م- - -ن شص- - -أان- - -ه أن
يسص -اه -م ‘ ت -ط -وي -ر ألصص -ن -اع -ة
أŸيكانيكية إأ ¤جانب توف Òما
’ يقل عن  800منصصب عمل
جديد و 2000منصصب عمل غÒ
م -ب -اشص -ر حسصب م -ا كشص -ف ع -ن-ه
بوشصورأب ألذي أعلن أيضصا عن
شصروع مصصنع رونو أ÷زأئر ‘
تصص -ن-ي-ع أول سص-ي-ارة ج-دي-دة م-ن
صصنف كليو  4ضصمن أŸرحلة
ألثالثة من عملية ألتصصنيع.
حيث سصتكون ألسصيارة أ÷ديدة
Ãصصنع وأد تليÓت بوهرأن قبل
ن - -ه- -اي- -ة ألسص- -ن- -ة أ÷اري- -ة وف- -ق
أŸع- -اي- -ر أل- -دول- -ي- -ة وب- -أاسص- -ع- -ار
تنافسصية ،حسصب تصصريح ألوزير
ألذي أّكد خÓل كلمة ألقاها ‘
تصصريح على هامشض لقاء حول
أت -ف -اق-ي-ة أŸن-اول-ة أّن ج-زءأ م-ن
ألسص- -ي- -ارأت أŸن- -ت- -ج- -ة سص- -ي- -ت- -م
تصصديرها إأ ¤أÿارج.
وقد ع Èألشصريك ألفرنسصي عن
أرت -ي -اح -ه Ÿا وصص -ل إأل-ي-ه ح-ج-م
ألشصرأكة أ÷زأئرية ألفرنسصية ‘
›ال تصص -ن -ي -ع ألسص-ي-ارأت أل-ذي
تّوج أول أمسض أÿميسض بتوقيع
أتفاقية وعقد شصرأكة مع شصركة
ألنقل ألبحري أ÷زأئرية وأخرى
فرنسصية وتركية من أجل تسصهيل
عمليات ألنقل ألبحري ıتلف
ألسصيارأت ضصمن ألعملية أÿاصصة
بالتصصدير إأ ¤أÿارج .
كما أوضصح بوشصوأرب ،أن لقاء
أمسض يهدف أسصاسصا إأ ¤تشصجيع
شص -رك -ات أŸن -اول -ة أل -رأغ -ب-ة ‘

دخ -ول ألسص -وق أ÷زأئ-ري-ة سص-وأء
منها ألوطنية من خÓل إأبرأم
أت- -ف -اق -ي -ات شص -رأك -ة ‘ أÛال
ل- -ل- -وصص- -ول إأ ¤صص- -ن- -اع -ة ق -وي -ة
وم -ت -ج -انسص -ة ‘ إأط -ار سص -ي -اسص-ة
أ÷زأئ- -ر أل -رأم -ي -ة إأ ¤ت -ط -وي -ر
نسص- -ي- -ج- -ه -ا ألصص -ن -اع -ي وم -ن -ه -ا
ألصصناعات أŸيكانيكية.
وأع -ط -ى م -ع -ال-ي-ه أه-م-ي-ة كÈى
ل- -ل- -م -ن -اول -ة ‘ أل -ظ -رف أ◊ا‹
ل- -ل -ب Ó-د أل -ذي ي -ت -م -ي -ز ب -اأ’م -ن
وأ’سصتقرأر ،ناهيك عن ﬂتلف
أل -تسص -ه-يÓ-ت أل-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا إأ¤
أŸسصتثمرين لتجسصيد مشصاريعهم
‘ إأطار ألدعم وأŸرأفقة.
ك - -م - -ا ل - -فت أŸت- -حّ- -دث إأ ¤أّن
أ÷زأئ- -ر ت- -ت- -ج- -ه ح- -ال -ي -ا ن -ح -و
إأف -ري -ق -ي-ا ،ب-ع-د ت-ب-ن-ي أ◊ك-وم-ة
لقاعدة بÎوكيماوية ،مشصÒأ ‘
أل- - -وقت ن - -فسص - -ه إأ ¤أّن نسص - -ب - -ة
أإ’دم - -اج سص- -تÎأوح ب 42 Úو46

ب- -اŸائ- -ة أف -اق  ‘ 2019ح Ú- -
قدرت ألنسصبة لسصنة  2016ب 28
باŸائة.
كما قال ألشصريك ألفرنسصي إأن
أ÷زأئ -ر ت -ع -ت Èع -م-ود صص-ن-اع-ة
ألسص - - - -ي - - - -ارأت ‘ أ÷زأئ- - - -ر ‘
إأفريقيا ،حيث ينتظر بلوغ 60
ألف Ãصصنع رونو أ÷زأئر بوأد
تليÓت مع نهاية ألسصنة أ÷ارية.
Œدر أإ’شصارة ‘ أأ’خ Òإأ ¤أن
مصصنع رونو وهرأن حقق نتائج
كبÒة بتخطي أأ’هدأف ،حيث
“ّكن من إأنتاج  25ألف سصيارة
‘ أل - - -ع- - -ام أأ’ول م- - -ن دخ- - -ول
أŸصصنع حيز أÿدمة ،مقابل
 40أل - -ف وح - -دة سص- -ن- -ة ،2016
جل بذلك أŸصصنع تقدما ‘
ليسص ّ
أإ’نتاج بنسصبة  60باŸائة ،فيما
ت -ع ّ-د أ÷زأئ-ر أل-رأب-ع-ة ‘ إأن-ت-اج
سص - -ي- -ارأت رون- -و ب- -ع- -د ك- -ل م- -ن
فرنسصا ،تركيا وسصلوفينيا.

نوري من غليزان

 580مششروع سشياحي لتدعيم ا◊ظÒة الفندقية ‘ ا÷زائر
كششف ،أاول أامسس ،وزير
التهيئة العمرانية
والسشياحة والصشناعة
التقليدية عبد الوهاب
ن أاك Ìمن 580
نوري ،عن أا ّ
مششروع سشياحي ‘ طور
’‚از لتدعيم ا◊ظÒة
ا إ
الفندقية الوطنية .
وأبرز ألوزير على هامشض زيارة
ع -م -ل و ت -ف -ق-د ل-وأق-ع ق-ط-اع-ه
ب- - -و’ي- - -ة غ- - -ل- - -ي- - -زأن أن ه - -ذه
أŸشصاريع سصيسصتلم  100مشصروع
منها خÓل ألسصنة أ÷ارية.
وأشص -رف أل -وزي -ر ع -ل -ى ت-دشصÚ
أŸقر أ÷ديد Ÿديرية ألسصياحة ،وهي منشصأاة
” تشصييدها بجوأر مديرية مسصح
من طابقّ Ú
أأ’رأضص -ي وم -دي -ري -ة ألÎب -ي -ة ،ب -أاع -ا‹ م -دي -ن -ة
غليزأن ،بغÓف ما‹ يقدر بـ  65مليون دينار
جزأئري.
ÓعÓ-م
دع -ا أل -وزي -ر إأ ¤أسص -ت -ح -دأث م -ك-ت-ب Úل -إ
وأ’سص -ت-ق-ب-ال وأل-ت-وج-ي-ه وه-ذأ ع-ن ط-ري-ق ج-لب
م -ع -ل -وم -ات وب -ط -اق -ات ف -ن-ي-ة ÷م-ي-ع أŸن-اط-ق
ألسص -ي -اح -ي -ة وأل -ه -ي -اك -ل أل -ف-ن-دق-ي-ة وأŸؤوهÓ-ت
ألسصياحية ألتي تتوفر عليها ألو’ية وهذأ قصصد
ت -ع -ري-ف زوأر أŸدي-ري-ة Ãا ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه و’ي-ة
غليزأن من مناطق ومرأفق سصياحية وكذأ جلب

أŸسص- - -ت- - -ث- - -م- - -ري- - -ن أÙل - -يÚ
وأأ’ج - - -انب قصص - - -د Œسص - - -ي - - -د
مشص- -اري- -ع ‘ ق -ط -اع ألسص -ي -اح -ة
أن -ط Ó-ق -ا م -ن أŸؤوهÓ-ت أل-ت-ي
تنعم بها و’ية غليزأن.
وأكد نوري ألذي كان مرفوًقا
بوأ‹ غليزأن ،درفوف حجري
على أن ألو’ية أŸعروفة بأاّنها
فÓحية ،صصارت –تضصن قطًبا
صصناعًيا بامتياز ،و’ بّد من أن
ت - -وأكب ألسص - -ي - -اح - -ة أ◊رك- -ي- -ة
أ◊اصصلة ‘ أŸشصاريع ألتنموية.
وأعاد ألوزير ببلدية ألقلعة فتح
مركز صصناعة ألزربية وألهيكل
ألذي خضصع للتهيئة وألتجهيز بقيمة تقدر بـ 8
مÓي Úدج ‘ إأطار ميزأنية ألو’ية حمل تسصمية
شصهيد أŸنطقة باي أ◊بيب.
ك- -م -ا أشص -رف أل -وزي -ر أيضص -ا ع -ل -ى وضص -ع ح -ج -ر
أأ’سص- -اسض إ’‚از ف -ن -دق م -ن ‚ 4وم ‘ إأط - -ار
أ’سصتثمار أÿاصض ،سصيتّم تسصليمه ‘ غضصون 24
شص -ه-رأ ،تشص-رف ع-ل-ى إأ‚ازه م-وؤسصسص-ة إأسص-ب-ان-ي-ة،
ي -تشص-ك-ل م-ن  125غ-رف-ة ،م-ط-ع-مْين 5 ،طوأبق،
صصونة وقاعة حفÓت على مسصاحة تقدم بـ 5820
م Îمربّع.

غليزان :ع .عبد الرحيم

أاسشاتذة الطور البتدائي يقررون إاجراء الختبارات بعد التششريعيات

تششرع اŸدارسس ا’بتدائية ‘ التحضشÒ
’متحانات الفصشل الثالث ،التي تبدأا
مباششرة بعد ا’نتخابات التششريعية أاي
ابتداء من  7ماي ،حسشب ما علمته
«الششعب» ،ما يعني أانه لن يتم التقيد
بالرزنامة اÿاصشة با’متحانات التي
وضشعتها وزارة الÎبية الوطنية .

حياة  /ك
 ⁄يتحصصل أولياء ألتÓميذ على معلومات مؤوكدة
بشص -أان أم -ت -ح -ان -ات أل -فصص -ل أل -ث -الث م -ن ألسص-ن-ة
أل-درأسص-ي-ة ،ف-ب-ي-ن-م-ا ت-ؤوك-د أل-وزأرة أل-وصص-اي-ة م-ن
خ Ó-ل أل -ت -ع-ل-ي-م-ات أل-ت-ي وج-ه-ت-ه-ا ل-ل-م-ؤوسصسص-ات
ألÎبوية ،على رزنامة أ’متحانات ألتي  ⁄يطرأ
عليها أي تغي ،Òعدأ أمتحانات نهاية ألطور
أ’بتدأئي ،تعمل بعضض أŸؤوسصسصات ألÎبوية على
’خ Òق-ب-ل
ت -ق -د Ëإأج -رأء أم -ت-ح-ان-ات أل-فصص-ل أ أ

’ولياء،
’مر ألذي رحب به بعضض أ أ
أوأنها ،وهو أ أ
’خر ،متسصائل Úعن سصبب
وأسصتنكره ألبعضض أ آ
مثل هذأ ألتصصرف ألذي حÒهم.
فيدرألية ألÎبية «سصناباب» تطالب بتقد Ëإأجرأء
أ’ختبارأت إأ 20 ¤ماي
ولÓسصتفسصار عن ذلك أتصصلت «ألشصعب» بنبيل
’عÓم لدى فيدرألية ألÎبية
فرقنيسض أŸكلف با إ
«سصناباب» ،ألذي أكد بدوره على أن ألرزنامة ⁄
تتغ ،Òعدأ تقد Ëإأجرأء أمتحانات نهاية ألطور
أ’بتدأئي إأ 24 ¤ماي.
وأرجع سصبب ÷وء بعضض أŸؤوسصسصات ألÎبوية إأ¤
ت- -ق- -د Ëم -وع -د إأج -رأء أخ -ت -ب -ارأت ،إأ ¤غ -ي -اب
’سصاتذة يضصعون
أŸرأقبة وألتفتيشض ،ما جعل أ أ
ألرزنامة ألتي تخدمهم ،ضصارب Úعرضض أ◊ائط
بالتوجيهات وألتعليمات ألتي أصصدرتها ألوزأرة
‘ هذأ ألشصأان.
كما دعا ألوزأرة إأ ¤إأرسصال مفتشص ‘ Úزيارأت
فجائية ،على مسصتوى أŸدأرسض للقيام بعمليات
أل-ت-ف-ت-يشض ،ح-ت-ى ت-ك-ون أل-ت-ق-اري-ر أل-ت-ي ي-كتبونها

مؤوسصسصة و’ تظلم أحدأ ،كما يطلب أŸتحدث
’دأرة ،ألتي
من أولياء ألتÓميذ ،أن يتوجهوأ إأ ¤أ إ
عليها أن تتصصل Ãفتشض أŸقاطعة لÓسصتفسصار
’مر ،كما يرى ضصرورة ألتنسصيق بÚ
عن هذأ أ أ
’سص- -ات- -ذة ،إأذأ أرأدوأ أن ي- -ق -دم -وأ
أŸف- -تشص Úوأ أ
’ولياء
موعد إأجرأء أ’ختبارأت ،وعليهم إأخبار أ أ
بذلك ،حتى ’ يبقى هؤو’ء ‘ حÒة من أمرهم ،
’خÒ
خ -اصص -ة وأن ت -اري -خ أم -ت -ح-ان-ات أل-فصص-ل أ أ
تتزأمن وبدأية شصهر رمضصان ألكر.Ë
Óسص-ات-ذة أل-ذي-ن ق-رروأ
ب -ال -رغ -م م -ن أن -ت -ق -اده ل -أ
أنفرأديا إأجرأء أ’ختبارأت ‘ توأريخ حسصب ما
يخدمهم ،إأ’ أنه ‘ ذأت ألوقت يطالب فرقنيسض
أل -وزأرة أل -وصص -ي -ة ،أن ت-ق-دم م-وع-ده-ا إأج-رأءه-ا
بأاسصبوع ،أي تكون أبتدأء من  20ماي عوضض 28
م -اي ،ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ط-ور أ’ب-ت-دأئ-ي ،ب-ال-ن-ظ-ر أإ¤
أل -ظ -روف أŸن -اخ-ي-ة أ◊ارة أل-ت-ي “ي-ز م-ن-اط-ق
أ÷نوب ،وألتي ’ يقوى ألتÓميذ على –ملها،
’ن ألرزنامة موحدة ،وتعني كل مناطق ألبÓد
أ
على حد سصوأء.

»æWh
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سشاحلي من بجاية:

يجب ا◊فاظ على اŸكتسصبات الدسصتورية

لم Úال - -ع - -ام ◊زب ال - -ت - -ح- -ال- -ف
راف - -ع ا أ
ال -وط -ن -ي ا÷م -ه-وري ب-ل-ق-اسش-م سش-اح-ل-ي ،أاول
أامسس ،م- -ن أاج- -ل ا◊ف- -اظ ع -ل -ى اŸك -تسش -ب -ات
ال -دسش -ت -وري -ة اŸت -م -ث-ل-ة ‘ ،ع-ن-اصش-ر ال-ه-وي-ة
لرضس ،وك-ذا
ال -وط -ن -ي -ة ووح -دة الشش -عب وا أ
ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى ا◊ق - -وق الج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة
والق -تصش -ادي-ة ل-ل-م-واط-ن ا÷زائ-ري ،ودع-م
السشتثمار.
واسش-ت-ع-رضس سش-اح-ل-ي ل-دى إاشش-راف-ه ع-ل-ى Œم-ع

ششعبي Ãدينة خراطة التاريخية‘ ،
إاط -ار ا◊م -ل -ة الن -ت -خ -اب -ي-ة –سش-ب-ا
ل-تشش-ري-ع-ي-ات ال-راب-ع م-اي ،األه-داف
اإلسشÎات -ي -ج-ي-ة Ÿشش-ارك-ة ا◊زب ‘
ال -تشش -ري -ع-ي-ات اŸق-ب-ل-ة ،ح-يث خّصس
بالذكر التكفل باإلنششغالت التنموية
للمواطن ،Úوالتنمية القتصشادية من
خÓ- -ل –سش Úالسش- -ت- -ث- -م -ار وخ -ل -ق
الÌوة ع - -ل - -ى اŸسش - -ت- -وي ÚاÙل- -ي
والوطني.
ك -م -ا أاشش-ار سش-اح-ل-ي ،إا ¤ضش-رورة
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى دÁوم- -ة م- -ؤوسشسش -ات ا÷م -ه -وري -ة
اŸنتخبة ،كونها تعطي فرصشة إلصشÓحات عديدة
م-ن-ه-ا إاصشÓ-ح م-ن-ظ-وم-ت-ي الÎب-ي-ة وال-ب-حث العلمي
يششرف عليه خÈاء ،بهدف تكوين اŸواطن الصشالح
ال -ذي ي -ق-ب-ل اآلخ-ر ،وي-ح-م-ل ق-ي-م-ا وه-وّي-ة وط-ن-ي-ة
ومتفتح على العصشرنة والتكنولوجيا.

سش- -اح- -ل -ي دع -ا إا ¤اŸشش -ارك -ة
ب -ق -وة ‘ الن -ت -خ -اب -ات ال -ق-ادم-ة،
والعمل ترقية اللغة األمازيغية ‘
إاطار ا◊فاظ األمازيغية التي ”
دسشÎت-ه-ا ،ح-ت-ى ل ت-ب-ق-ى ع-نصش-را
للتÓعب السشياسشوي ،وحتى تعزز
الوحدة والتÓحم الوطني ،مضشيفا
أان مسش- -ت- -ق- -ب- -ل الشش -ب -اب ل -يسس ‘
‘ا◊رقة‘ خارج الوطن ،وإا‰ا ‘
بÓدنا ا÷زائر حتى يصشنعوا ما
صش - -ن - -ع - -ه أاسش Ó- -ف- -ن- -ا الشش- -ه- -داء،
«فاصشنعوا مسشتقب Óزاهرا لبÓدكم بالنتخاب بقوة
يوم  4ماي على اسشتقرار البÓد ،وا◊فاظ على
م -ؤوسشسش -ات -ه -ا السش -ي -ادي -ة والن -ت -خ -اب ع-ل-ى ق-وائ-م
ا◊زب».

بجاية :بن النوي توهامي

..ويدعو من سصكيكدة إا ¤التصصويت بكثافة

لم Úال- -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف ال -وط -ن -ي
ق- -ال ا أ
ا÷مهوري ،لدى إاششرافه ،مسشاء أاول أامسس،
ع-ل-ى Œم-ع شش-ع-ب-ي ب-ق-اع-ة السش-ي-ن-م-ا ال-نجمة
Ãدي- -ن- -ة سش- -ك- -ي- -ك- -دة« ،إان ح- -زب- -ه ي -ت -م -ي -ز
Ãمارسشة الدÁقراطية بكل ششفافية ويعمل
لخÒة داخل ا◊زب»،
على ترسشيخ هذه ا أ
م- -ع- -تÈا ‘ ن- -فسس السش- -ي- -اق» أان تشش- -ك- -ي- -ل -ت -ه
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة رسش- -خت ‡ارسش- -ات سش- -ي -اسش -ي -ة
ج- -دي- -دة ،ب- -ال- -ت- -واج- -د ‘ ال- -ق- -واع- -د ‘ ك -ل
اŸن -اسش -ب -ات وال -ت -واصش -ل م -ع اŸواط -ن ،ووضش -ع
اŸصش -ال -ح ال -ع -ل -ي -ا ل-ل-وط-ن ف-وق ك-ل اع-ت-ب-ار»،
مؤوكدا على « أان مسشعى تششكيلته السشياسشية
ل -ل -تشش -ري-ع-ي-ات ال-ق-ادم-ة ي-ه-دف إا ¤ح-م-اي-ة
واسشتدامة اŸؤوسشسشات الوطنية للدولة».
ودع -ا سش -اح -ل -ي إا ¤ا◊ف-اظ ع-ل-ى اŸك-تسش-ب-ات
الوطنية ،وقال إان ما يهم يوم  04ماي هو –قيق
األهداف الوطنية واŸتمثلة حسشبه ‘  04أاهداف

إاسشÎات-ي-ج-ي-ة ل-ب-ق-اء األم-ة ،أاول-ه-ا اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
اسش- -ت -م -راري -ة ودÁوم -ة اŸؤوسشسش -ات ا÷م -ه -وري -ة،
باختيار اÎŸششح Úبنزاهة وحرية ،وثانيها إارجاع
الكلمة للششعب Ÿمارسشة سشيادته ،معتÈا أان النظام
ا÷مهوري هو األنسشب للششعب ا÷زائري.
وأاكد أان حزبه يثق ‘ الضشمانات التي قدمتها
السشلطة ورئيسس ا÷مهورية ‘ خطابته ،كما أانه
هناك ضشمانات قانونية جادة ،أاما ثالث األهداف
اإلسشÎات-ي-ج-ي-ة ف-ت-ت-م-ث-ل ‘ اخ-ت-ي-ار ال-ك-ف-اءات فÓ
يكفي أان يكون الŸÈان غ Òمزور ،بل لبد من
ال-ك-ف-اءات ل-ل-ت-ح-دي-ات اŸق-ب-ل-ة ل-ت-ق-د Ëاإلضش-اف-ة،
وع-ل-ى اŸن-ت-خب Œسش-ي-د ال-دÁق-راط-ي-ة التششاركية
ون -ن -ت -ظ -ر م-ن اŸن-ت-خب ت-أاط Òوم-راف-ق-ة ا◊راك
الج -ت -م -اع -ي ،وراب -ع األه-داف ت-ت-م-ث-ل ‘ اخ-ت-ي-ار
برŸان قادر على Œسشيد ا◊قوق والواجبات التي
جاء بها الدسشتور ا÷ديد ،وا◊فاظ على العناصشر
الهوية الوطنية.

وركز سشاحلي ‘ خطابه النتخابي على أاهمية
إاح -داث ت -وازن ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة بﬂ Úت-ل-ف م-ن-اط-ق
الوطن ،معتÈا «أان األرياف والقرى تعد اÿزان
ا◊قيقي إلقÓع تنموي مسشتد Ëيكون بدي Óعن
ثروات اÙروقات» ،داعيا الششعب إا ¤أاخذ العÈة
م -ن ﬁن -ة ا÷زائ -ر أاث -ن-اء ال-عشش-ري-ة السش-وداء ال-ت-ي
كلفت الوطن « 20أالف ششهيد و 30مليار دولر من
اÿسشائر وكذا من الف Ïالتي نششبت لدى األششقاء
وا÷Òان ن- -ت- -ي- -ج- -ة الن- -ف -ت -اح ال -دÁق -راط -ي غÒ
اŸدروسس» ،م - -ذك - -را ب - -أان «الŸÈان ال - -ق- -ادم ه- -و
اÿامسس ‘ ظل التعددية والذي يعد نتاج مقاومة
وتضش - -ح- -ي- -ات الشش- -عب ا÷زائ- -ري ‘ م- -واج- -ه- -ت- -ه
اإلره - -اب» ،م - -ؤوك - -دا ع - -ل - -ى» أان- -ه م- -ن الضش- -روري
للمواطن Úالتصشويت بكثافة Ÿواصشلة جهود Œسشيد
ال- -دÁق -راط -ي -ة ‘ ا◊ي -اة السش -ي -اسش -ي -ة ‘ ال -ب Ó-د
و–قيق التنمية القتصشادية».

سسكيكدة :خالد العيفة

ولد عباسس ‘ Œمع ششعبي بالقاعة البيضشوية بالعاصشمة:

مصص ÒالبÓد مرتبط با’نتخابات التشصريعية اŸقبلة

لم Úال - -ع - -ام ◊زب
ق- - -ال ا أ
ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وطني جمال
ول - -د ع- -ب- -اسس ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،إان مصش Òا÷زائ -ر
م-رت-ب-ط ب-تششريعيات الرابع ماي
اŸق - -ب - -ل ،داع - -ي - -ا اŸواط- -ن Úإا¤
اŸشش- -ارك- -ة ب -ق -وة ‘ ه -ذا اŸوع -د
النتخابي.
اعت Èولد عباسس ‘ Œمع ششعبي
باŸركب األوŸبي ﬁمد بوضشياف،
أان «مصش ÒالبÓد مرتبط بتششريعيات
ال- -راب- -ع م- -اي -و اŸق -ب -ل» ،م -ؤوك -دا أان
ا◊ضش -ور «ال -ك-ب »Òل-لشش-ب-اب وال-نسش-اء
واÛاه- - - - -دي- - - - -ن واŸن- - - - -اضش - - - -لÚ
واŸن- - -اضش Ó- -ت ل - -ه - -ذا ال - -ت - -ج - -م - -ع
ا÷ماهÒي« ،دليل على رضشا الششعب

ع -ن ا◊زب وق -وائ -م -ه الن -ت -خ -اب -ي -ة
اÎŸشش-ح-ة وب-رن-ا›ه اŸسش-ت-م-د من
برنامج رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة».
ودعا ›ددا األم Úالعام للحزب

إا ¤تسشليم اŸششعل «ألياٍد آامنة» من
الشش -ب -اب ،م-ع-تÈا أان ح-زب-ه «ي-ن-اضش-ل
لتسشليم اŸششعل للششباب ،بششرط أان
يكون ‘ أاياد آامنة» ،مششددا من جهة
أاخرى على «وحدة الÎاب الوطني»
و»وحدة الششعب ا÷زائري» الذي «ل
تفرق أابناءه ل ا÷هوية ول اللغة ،بل
هم جزائريون وفقط».
كما اعت Èولد عباسس خÓل هذا
ال -ت -ج-م-ع ،أان ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني هو من «قرر اندلع الثورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة وه-ي-ك-ل-ه-ا( )...ك-ما نظم
م-ؤو“ر الصش-وم-ام وات-ف-اق-ي-ات إاي-ف-يان
وبنى البÓد بعد السشتقÓل ،»...على
حد قوله.
من جهته متصشدر قائمة ا◊زب

بالعاصشمة سشيد احمد فروخي قال،
إان حملة ا◊زب تتلخصس ‘ «الوفاء»
Ÿب- - -ادئ ال- - -ث- - -ورة ال- - -ت- - -ح- - -ري - -ري - -ة
و»اسشتمرارية» إاعÓء الوطن وترسشيخ
م- -ؤوسشسش -ات ال -دول -ة وال -دف -اع ع -ن -ه -ا
و»ترقية» الششعب وحق اŸواطنة و»رد
ا÷م -ي -ل» ل -رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ال-ذي
أاط- -ف- -أا ن- -ار ال- -ف- -ت- -ن- -ة وح- -ق- -ن دم -اء
ا÷زائري ،Úكما قال.
وختم فروخي بالقول ،إان حملة
ا◊زب كانت «ناجحة ونظيفة وعلى
أاعلى درجة من اŸسشؤوولية واللتزام
األخ Ó-ق -ي» ،داع -ي -ا ا÷زائ -ري Úإا¤
اŸششاركة بقوة ‘ هذا اŸوعد «وفاء
لÈن- -ام- -ج ال- -رئ -يسس وح -ف -اظ -ا ع -ل -ى
السشتقرار».

بن يونسس من عنابة:

ا’قÎاع ..حفاظا على اسصتقرار ا÷زائر
دعا رئيسس ا◊ركة الششعبية
ا÷زائ- -ري- -ة ع -م -ارة ب -ن ي -ونسس
سش-ك-ان ع-ن-اب-ة إا ¤ال-ت-وج-ه بقوة
ن -ح-و صش-ن-ادي-ق القÎاع ي-وم 04
ماي جاري ،كون ذلك سشيسشاعد
ا÷زائ -ر ‘ اÿروج م -ن أازم -ت -ه -ا
الق - -تصش- -ادي- -ة ال- -ت- -ي “ر ب- -ه- -ا،
م-ؤوك-دا ب-أان ذلك ي-ت-ط-لب Œاوب-ا
شش-ع-ب-ي-ا ك-بÒا م-ع السش-ت-ح-قاقات
اŸق - -ب - -ل - -ة سش - -ي - -م- -ك- -ن م- -ن ب- -عث
إاصش Ó-ح -ات تسش -ه -م ‘ اÙاف -ظ -ة
على اسشتقرار ا÷زائر.

عنابة :هدى بوعطيح

أاكد عمارة بن يونسس خÓل Œمع
ششعبي نششطه بقصشر الثقافة والفنون
«ﬁمد بوضشياف» بعنابة ،على حنكة
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة التي مكنت من مواجهة آاثار

األزم -ة الق -تصش -ادي -ة ع -ل -ى م-دار 05
سشنوات ،داعيا ‘ ذات السشياق إا¤
ضشرورة اŸواصشلة على هذا اŸنهاج
وم- -ب- -اشش- -رة إاصشÓ- -ح -ات اق -تصش -ادي -ة
وتدارك العجز اŸسشجل فيما يخصس
اسشتحداث مؤوسشسشات اقتصشادية».
وشش - - -دد ب - - -ن ي - - -ونسس ع - - -ل- - -ى أان
اإلصشÓ- -ح- -ات اŸق- -ب -ل -ة اق -تصش -ادي -ة
بالدرجة األو› ،¤ددا ما قاله بأان
النتخابات اŸقبلة ضشرورة إلحداث
التغي ،Òوإاعطاء الششرعية Ÿؤوسشسشات
ال- -دول- -ة ،و“ك- -ن- -ي -ه -ا م -ن م -ب -اشش -رة
اإلصشÓ- -ح- -ات ال Ó-زم -ة ،فضش  Ó-ع -ن
ال -وق -وف ‘ وج -ه اÎŸبصش Úال-ذي-ن
يسش -ع-ون إا ¤ضش-رب اسش-ت-ق-رار ال-وط-ن
وزعزعته ،وجعل ا÷زائر Ãنأاى عن
أاي ﬂاطر داخلية أاو خارجية أاو أاي
وضشع دو‹ متأازم.
رئيسس ا◊ركة الششعبية ا÷زائرية

عمارة بن يونسس دعا
لن - -ت - -خ - -اب ب - -رŸان
ق- -وي ،ب- -إام- -ك- -ان -ه أان
Áث - - - - - - -ل الشش- - - - - - -عب
ا÷زائ- - - -ري أاحسش- - - -ن
“ث- - -ي - -ل خ Ó- -ل الـ05
سشنوات اŸقبلة ،مششÒا إا ¤أان حزبه
رشش -ح أاسش -م -اء ذات ك -ف -اءة سش -واء م-ن
الرجال أاو النسشاء قادرين على التغيÒ
وسش- -ي- -ك- -ون- -ون ‘ خ- -دم -ة اŸواط -ن،
وسش -ي -ع-ط-ون اŸصش-داق-ي-ة والشش-رع-ي-ة
للنواب وا◊كومة».
ب- -ن ي- -ونسس و‘ Œم- -ع- -ه خ- -اطب
ال -ن -خ -ب -ة اŸث -ق-ف-ة ب-أان ال-ث-ق-اف-ة م-ن
أاولويات ا◊ركة الششعبية ا÷زائرية،
واع -دا ب -أان -ه ‘ ح -ال ت -زك -ي -ة ح -زب-ه
سش -ي -ع -م -ل ع -ل-ى إاع-ط-اء داف-ع ج-دي-د
للثقافة ‘ ا÷زائر ،واŸطالبة برفع
ميزانيتها ألجل النهوضس بها ›ددا،

..يدعو من قسصنطينة إا ¤التغي Òالهادئ

حث ،ع -م -ارة ب -ن ي-ونسس ،رئ-يسس ا◊رك-ة
الششعبية ا÷زائرية ،الناخب Úعلى الذهاب
إا ¤صش -ن -ادي -ق القÎاع ب -ق -وة ل-ل-مشش-ارك-ة ‘
الن -ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة م-ن أاج-ل
إارسشاء قواعد للدÁقراطية الهادئة.

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

قال خÓل Œمع ششعبي احتضشنه ،أامسس« ،قصشر
ال-ث-ق-اف-ة» ﬁم-د ال-ع-ي-د آال خ-ل-ي-ف-ة ب-قسش-نطينة ،إان
اŸششاركة تعني إاضشفاء الششرعية واŸصشداقية على

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

اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ال -ق -ادم ،وإان ال -ن-واب
سشيكون لكلمتهم الصشدى القوي ‘ “ثيل منتخبيهم،
معتÈا أان دعوة بعضس أابواق اŸعارضشة إا ¤مقاطعة
النتخابات ل يعني سشوى دفع اŸواطن Úللخروج
إا ¤الششارع والعودة إا ¤كارثة التسشعينيات وما وصشل
إاليه أايضشا الششارع ‘ بعضس الدول العربية والتي ⁄
تعرف السشتقرار إا ¤اليوم.
واعت« Èبن يونسس» أان السشبيل الوحيد للخروج
من األزمة ا◊الية هو اللجوء إا ¤الدÁقراطية
ال- -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى ال -ن -ق -اشس وا◊وار السش -ل -م -ي
ا◊ضشاري ،مؤوكدا أان الششعب هو صشاحب القرار

وال- - -ت - -ك - -ث - -ي - -ف م - -ن
ال-نشش-اط-ات ال-ث-ق-اف-ية
وال -ت -ي ت -ك -اد ت -ك -ون ـ
حسشبه ـ ششبه منعدمة،
وق - -ال ب - -أان ع - -ن - -اب- -ة
تسش- -ت- -ح- -ق أان ت- -ك- -ون
ع-اصش-م-ة م-غ-ارب-ي-ة ب-ام-ت-ياز ‘ ›ال
السش - -ي - -اح - -ة وال- -ث- -ق- -اف- -ة وﬂت- -ل- -ف
اÿدمات.
وجدد ‘ األخ Òعمارة بن يونسس
دعوة اŸواطن Úللتصشويت بقوة ‘
الن -ت -خ -اب -ات ال -تشش -ري -ع-ي-ة اŸق-ب-ل-ة،
والل - -ت - -ف- -اف ح- -ول ا÷زائ- -ر ،وف- -اء
ل-تضش-ح-ي-ات شش-ه-دائ-ن-ا األب-رار وأاب-ن-اء
ه - -ذا ال - -وط - -ن األوف- -ي- -اء» ،م- -ع- -تÈا
مقاطعة التششريعيات اŸقبلة Ãثابة
ال -دع -وة ل -ل -ف -وضش -ى ،وق-ال «ا÷زائ-ر
ب -ح-اج-ة إا ¤دÁق-راط-ي-ة ه-ادئ-ة ،ول
بديل عن ذلك».

السشيد ‘ إارسشاء هذا اÿيار والذي سشيحسشم يوم
ال -راب -ع م -اي ال -ق -ادم ح -ف-اظ-ا ع-ل-ى السش-ل-م واألم-ن
وبعيدا عن اللجوء إا ¤الفوضشى وعدم السشتقرار.
ودع -ا رئ -يسس ا◊رك -ة الشش -ع -ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة إا¤
م -راج -ع -ة السش -ي -اسش -ة الق-تصش-ادي-ة ل-ل-دول-ة وإاج-راء
إاصشÓحات عميقة للخروج من األزمة التي سشببها
انهيار أاسشعار البÎول والتبعية القتصشادية ،وهذا
ع- -ن ط- -ري- -ق إارسش- -اء ‚اع- -ة اق -تصش -ادي -ة وع -دال -ة
اج -ت -م-اع-ي-ة ،مششÒا إا ¤أان اŸؤوسشسش-ة الق-تصش-ادي-ة
يجب أان تكون ‘ قلب اŸششروع القتصشادي اŸبني
على العمل كسشبيل وحيد ÿلق الÌوة.

العدد

1٧323

حنون من اŸدية:

07

التشصريعيات ﬁطة مفصصلية Ÿمارسصة الدÁقراطية
لم -ي -ن -ة ال -ع -ام-ة
ج -ددت ا أ
◊زب ال- - - -ع- - - -م - - -ال ل - - -وي - - -زة
ح- - - -ن- - - -ون ،مسش - - -اء أاول أامسس،
‘ Œم - - - - - - -ع شش - - - - - - -ع- - - - - - -ب- - - - - - -ي
ب - - -اŸدي - - -ة ،ت - - -أاك- - -ي- - -ده- - -ا أان
ا÷زائ-ري Úي-ع-يششون مرحلة
م -فصش -ل -ي -ة ‘ ظ -ل م -ا ي -ح -ي-ط
بالبÓد من الداخل واÿارج،
م- -ع- -تÈة أان م- -وع- -د  04ماي
سش- - - - - - -ي- - - - - - -ك- - - - - - -ون ﬁط- - - - - - -ة
للدÁقراطية.

اŸدية :ع.علياÊ

وصش - - -فت ح - - -ن - - -ون ا◊م- - -ل- - -ة
اإلن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة ال -ت -ي ق -امت ب -ه -ا
تشش -ك -ي -ل-ت-ه-ا ب «ال-ن-ظ-ي-ف-ة» ،ع-ل-ى
اع - -ت - -ب - -ار أان مÎشش - -ح - -ي ح - -زب
ال -ع -م -ال ك -ان-وا ال-وح-ي-دي-ن ال-ذي-ن
ج -ن -دوا اŸن -اضش -ل Úدون إاك-راه أاو
ضشغط على حد قولها ،ألن للحزب
م- -ب- -ادئ ،وي- -ع- -م -ل ع -ل -ى ان -ت -زاع
ا◊ق -وق ب-ال-نضش-ال ،م-ذك-رة ال-رأاي
العام بأان ا◊قوق  ⁄تأات بسشهولة
.

وق- - - - - - - -الت ح- - - - - - - -ن - - - - - - -ون إان
ا◊قوق الجتماعية التي انتزعها
اŸواطنون والششباب «خ Òمن ل
ششيء» وجاءت بفضشل كفاح حزبها
بالŸÈان ،مششÒة إا ¤أان ما أا‚ز
ح- -زب ال -ع -م -ال ‘ ه -ذه ال -ع -ه -دة
النيابة كان نتاج صشراع مع األغلبية
ال - -ت - -ي صش - -وتت ع - -ل- -ى ال- -ق- -وانÚ
غ Òالجتماعية حسشب قولها ،كما
أان ن- -واب- -ه- -ا ي- -ب- -ق- -ون م- -ن- -اضش -لÚ
وي- - - - - -حÎم- - - - - -ون ال - - - - -ع - - - - -ه - - - - -د
ال- -ن- -ي- -اب- -ي- -ة وي- -قÎح- -ون ا◊ل- -ول
اŸيدانية ıتلف اŸششاكل التي
تعا Êمنها أاغلب فئات الششعب.

ودعت حنون سشكان اŸدية إا¤
م- -ن- -ح- -ه- -م ال- -ت- -زك- -ي -ة Ùاسش -ب -ة
اıطئ ‘ Úحق الششعب ،مششÒة
إا ¤أان ح - -زب- -ه- -ا ي- -حÎم آاراء ك- -ل
واح -د ،م -وضش -ح -ة أايضش-ا ب-أان ه-ذه
التششريعيات هي فرصشة Ùاربة
ال - -ف- -اسش- -دي- -ن وف- -رضس ال- -ت- -ح- -ول
ال - -دÁق- -راط- -ي وت- -أاسش- -يسس دول- -ة
القانون و›لسس وطني حقيقي به
ن -واب ي-حÎم-ون اإلرادة الشش-ع-ب-ي-ة
وÁث- - -ل- - -ون ك - -ل ف - -ئ - -ات الشش - -عب
اıت- -ل- -ف -ة ،وه -و ف -رصش -ة ل -ق -لب
›رى ا◊ي- -اة السش- -ي -اسش -ي -ة ن -ح -و
األفضش -ل وإارج -اع األم -ل ل -لشش -ب-اب
وا◊ق ‘ العمل.
وأاضشافت حنون أان موعد 04
ماي هو فرصشة ◊ماية البÓد من
أاي مكروه ﬁذرة من األطراف
ال- -ت- -ي Áك- -ن أان –ول اإلح- -ب -اط
والغضشب بداخلها إا ¤ما ل يحمد
عقباه ،حاثة على التوجه بقوة إا¤
صش -ن -ادي -ق اإلقÎاع ي -وم اÿم -يسس
اŸق-ب-ل ل-ل-تصش-ويت ع-ل-ى ‡ث-ل-ي-هم
بالŸÈان.

..وتعلن من تيزي وزو:

فرضض إاجبارية تعليم اأ’مازيغية ع Èالوطن

لمينة العامة ◊زب العمال لويزة
أاكدت ا أ
ح- -ن- -ون ،أاول أامسس ،ب- -ت- -ي- -زي وزو ،أان ح- -زب- -ه -ا
لمازيغية
سشيعمل على فرضس إاجبارية تعليم ا أ
ع Èكافة الÎاب الوطني.
وأاوضش -حت ح -ن -ون خ Ó-ل Œم -ع شش -ع -ب-ي أان ن-واب
حزبها الذين سشيتم انتخابهم ‘ اÛلسس الششعبي
الوطني سشيعملون من أاجل «جعل مكانة لهذه اللغة
التي أاصشبحت وطنية ورسشمية بفضشل نضشال الرجال
وال- -نسش -اء ال -ذي -ن ان -خ -رط -وا ‘ ال -قضش -ي -ة وإادراج -ه -ا
خصشوصشا كمادة إاجبارية ‘ اŸدارسس».
وقالت ذات اŸتحدثة إان حزبها اقÎح إانششاء كتابة
للدولة للغة األمازيغية بهدف ضشمان ترقيتها والتي
سش-تضش-م-ن ال-ت-ك-ف-ل ا◊صش-ري ب-ا÷وانب ال-ع-ل-م-ية التي
سشتسشمح بإادخالها ‘ ﬂتلف هيئات الدولة.

من جهة أاخرى ،ذكرت حنون باألهمية «الكبÒة»
ال- -ت- -ي ي- -ول- -ي -ه -ا ح -زب ال -ع -م -ال ل -ت -حسش Úال -ظ -روف
الجتماعية والقتصشادية للششعب ا÷زائري خصشوصشا
الشش -ري -ح -ة اŸت -وسش-ط-ة والضش-ع-ي-ف-ة وال-ت-ي ان-خ-فضشت
ق -درت -ه-ا الشش-رائ-ي-ة م-ن-ذ  2015ع-قب ت-ب-ن-ي سش-ي-اسش-ة
التقششف بسشبب انخفاضس أاسشعار البÎول.
وقالت ‘ هذا الصشدد «أاخاطب العمال والطلبة
وال-ب-ط-ال Úوال-نسش-اء وال-رج-ال ال-ذي-ن ي-ري-دون ال-تغيÒ
ويأاملون أان يصشبح مسشتقبل ا÷زائر أافضشل لغتنام
فرصشة يوم  4مايو اŸقبل لفرضس التغي ÒواŸششاركة
بقوة ‘ التششريعيات واختيار الرجال والنسشاء الذين
بإامكانهم أان يكونوا ‘ مسشتوى التحدي الكب Òالذي
ينتظر بÓدنا».

لنتخابية لـ«الششعب»:
تواتي يقيم ا◊ملة ا إ

رفعنا  ٧إاخطارات وتلقينا إاشصعارا واحدا
اŸواطن يريد اإ’لتزام بالوعود

كششف موسشى تواتي رئيسس
ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ية ا÷زائرية
أان- - -ه رف- - -ع  ٧إاخ- -ط -ارات إا¤
الهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة
لن-ت-خ-اب-ات ت-ت-ع-ل-ق ب-إاضش-اف-ة
ا إ
صشفر إا ¤الÎقيم اŸمنوح له
أال وهو واحد وهذا ما يعني
أانه أاصشبح برقم Úأاي ‡ ،0١ا
ي-دخ-ل ال-تشش-ويشس ع-ل-ى ذهن
لششارة إا¤
الناخب Úكما ” ا إ
غ- - -ي- - -اب ح- - -ي- - -ز ا÷ب- - -ه- - -ة ‘
لط- -ار
اŸلصش- -ق- -ات و‘ ن- -فسس ا إ
ت -ل -قت ق-ي-ادة ا÷ب-ه-ة إاشش-ع-ارا
واح- - -دا خ- - -اصش - -ا ب - -الصش - -ور ‘
لمر بحجب
القائمة ويتعلق ا أ
وج - -وه اÎŸشش - -ح- -ات و‘ ه- -ذا
السش-ي-اق ق-ال ت-وات-ي ل ي-وج-د
سشند قانوÁ Êنع ذلك .ومن
حق ا÷بهة أان تضشع أاي ششعار
لي
ت- -راه م -ن -اسش -ب -ا ول ي -ح -ق أ
جهة التدخل.
وأاوضش-ح ت-وات-ي ال-ذي أاال-ت-قيناه
Ãقره الكائن بالعاصشمة أان الهيئة
ال- -ع- -ل- -ي- -ا اŸسش- -ت- -ق- -ل- -ة Ÿراق- -ب- -ة
اإلنتخابات أابلغته بأان هناك 3500
إاخطار.
و‘ م-ع-رضس ت-ق-ي-ي-م-ه ل-ل-ح-ملة
اإلن -ت -خ -اب-ي-ة ب-ع-د أان زار أاك Ìم-ن
ثÓ- -ث Úولي- -ة ق- -ال ت- -وات- -ي إان -ه -ا

تختلف عن اŸواعيد السشابقة من
ن -اح-ي-ة ا◊ضش-ور ال-ذي ك-ان ي-ق-در
ب - -اآللف إال أان ال- -ي- -وم ت- -غ Òذلك
اŸشش- - -ه - -د ب - -اŒاه الÎاج - -ع غÒ
اŸفهوم.
ويعزو تواتي هذه الظاهرة إا¤
أان اŸواط - -ن أاصش - -ب- -ح ل ي- -ث- -ق ‘
اÎŸششح Úفيما يتعلق بإاحداث
التغي ÒاŸأامول ،زيادة على تخليه
عن التزاماته Œاه من منحوه هذه
ال -ف -رصش -ة ل-ل-دف-اع ع-ن إانشش-غ-الت
الناسس.
وم -ا سش -ج -ل -ن-اه خÓ-ل إاشش-راف-ه
على تلك التجمعات والنششاطات
ا÷وارية هو أان اŸواطن يريد من
ي -ن -ق -ل صش -وت -ه إا ¤إاط-ار سش-ي-اسش-ي
منظم من أاجل التكفل Ãششاكله
اليومية.
وتسش - -اءل ت - -وات - -ي ق - -ائ Ó- -م- -ا
Óف -ك -ار
ال- -ف- -ائ- -دة م -ن الÎوي -ج ل  -أ

اŸضشرة بالعملية اإلنتخابية كعدم
ال - - - - -ذه- - - - -اب إا ¤أاداء ال- - - - -واجب
اإلنتخابي يوم  4ماي القادم.
هنا أاكد تواتي أان اŸطلوب من
اŸواط -ن Úاإلق -ب-ال ال-واسش-ع ع-ل-ى
الصش- -ن- -ادي- -ق ل -يسس ف -ق -ط ك -ف -ع -ل
حضشاري ،وحق سشياسشي ينم عن
ا◊سس اŸد ،Êوإا‰ا التحلي بتلك
اإلرادة الصشلبة الراغبة ‘ التغيÒ
وإان ترك ا◊ال على هذا اŸنوال
فإان هناك من يحل ﬁله ونبقي
الوضشع على حاله.
وت - -أاسش - -ف ت - -وات - -ي ،إلن - -ع- -دام
التنسشيق ب Úالقائم Úعلى العملية
اإلنتخابية ‘ الوليات ،فقد وجد
القاعة اıصشصشة لتجمع بجاية
ﬁجوزة لنششاط رياضشي‡ ،ا أادى
فورا إا ¤تغي ÒاŸكان ،وما يتطلب
مثل هذا الوضشع من نقل للعتاد
واألشش - -خ- -اصس ..ه- -ذا م- -ا سش- -م- -ح
ب-إاخ-ط-ار ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-يا اŸسشتقلة
Ÿراقبة اإلنتخابات على ما وقع.
ونشش Òه- - - -ن - - -ا إا ¤أان رئ - - -يسس
ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية سشيعقد
ندوة صشحفية هذا األحد بقاعة
سشÒا م-ايسشÎا ب-ال-ع-اصش-م-ة ل-تقييم
ا◊م - -ل - -ة اإلن - -ت - -خ- -اب- -ي- -ة رف- -ق- -ة
مÎششحيه.

جمال أاوكيلي

رئيسس حزب ا÷بهة الوطنية للحريات من اŸدية:

حان الوقت إ’حداث التغيÒ

ت-ع-ه-د ﬁم-د زروق-ي رئ-يسس ح-زب ا÷ب-ه-ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ح- -ري- -ات ،ب- -أان- -ه ‘ ح -ال ‚اح
مÎششحيه ‘ التششريعيات اŸقررة يوم  4ماي،
سش-ي-ل-زم-ه-م ب-ال-دف-اع ع-ل-ى م-ن اخ-ت-اروهم وفاء
لصش- -وات ال- -ن- -اخ- -ب ،Úم -ن م -ن -ط -ل -ق أان صش -وت
أ
الناخب أامانة.
واعت Èزروقي بأانه حان الوقت إلحداث التغي،Ò
مثنيا على قوة الششباب باعتبارهم مسشتقبل ا÷زائر،
وأاعرب عن أامله ‘ أان تضشم قوائم األفانال مسشتقبÓ
هذه الفئة ‘ اإلنتخابات اÙلية اŸقبلة ،داعيا ‘
الوقت ذاته إا ¤تكثيف اÛهودات والوصشول إا ¤عمق
اŸداششر والقرى ،ألن العمل ا÷واري حسشبه يعد من
ب Úأاحسشن الوسشائل اإلتصشالية للنجاح والوصشول إا¤
الناخب Úوإاقناعهم.

وحث رئيسس حزب ا÷بهة الوطنية للحريات على
ضشرورة الذهاب بقوة إا ¤صشناديق اإلقÎاع ألجل منع
أاي تÓعب بأاصشوات الناخب ،Úوقال « لدينا ثقة كبÒة
‘ الدولة و‘ رئيسس ا÷مهورية الذي التزم بششفافية
ال-تشش-ري-ع-ي-ات ،وك-ذا رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسش-ت-ق-لة
Ÿراقبة اإلنتخابات عبد الوهاب دربال الذي أاعطى
تطمينات كبÒة حول هذه اŸسشأالة «.
وأاعرب عن أامله ‘ أان –Îم إارادة الششعب ،معلنا
أان حزبه لن يجند اŸراقب Úوهذا بعد التصشريحات
األخÒة لدربال الذي قال بأانه هناك اسشتعداد كبÒ
إلجراء هذه التششريعيات ‘ جو من الثقة واحÎام
خيارات الششعب ا÷زائري.

اŸدية :ع.علياÊ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السشبت  ٢٩أافريل  ٢٠١٧م
المؤافق لـ  ٠٣ششعبان ١4٣٨هـ

بلعيد من سشطيف وبسشكرة:

تثم Úروابط الوحدة ب Úأابناء الوطن

لول ،إا ¤رقمنة نظام
دعا رئيسس حزب جبهة اŸسشتقبل عبد العزيز بلعيد ،أامسس ا أ
الضشرائب ،ما من ششأانه عصشرنته ،مثل باقي القطاعات التي م ّسشها التحديث .معتÈا أان
ال-زي-ادة ‘ الضش-رائب ك-ل م-رة م-ره-ق-ة ،م-ا يسش-ت-دع-ي م-راج-ع-ة اŸن-ظ-وم-ة الضش-ريبية
لقل لفÎة سشنة.
والذهاب إا ¤ما أاسشماه Ãصشا◊ة ضشريبية وطنية على ا أ

سسعاد بوعبوشس
‘ هذا اإلطار ،اقÎح بلعيد خÓل
Œم -ع شش -ع -ب-ي نشش-ط-ه ب-دار ال-ث-ق-اف-ة
ه -ؤاري ب-ؤم-دي-ن بسش-ط-ي-ف ‘ ،إاط-ار
ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة لتششريعيات ماي
الداخل ،إاجراء مصشا◊ة ضشريبية يتم
فيها إاعفاء ا÷ميع خÓل فÎة معينة،
ب -غ -ي -ة ضش -ب -ط األم -ؤر الضش -ري-ب-ي-ة ث-م
الن- -طÓ- -ق م -ن ج -دي -د م -ن ن -ق -ط -ة
الصش -ف -ر ،إا ¤ج -انب إانشش -اء ب -رن -ام -ج
ج -دي -د Áك -ن م -ن –صش -ي -ل  6٠من
اŸائة من الضشرائب غ ÒاÙصشلة
وعدم معاقبة دافع الضشرائب اŸلتزم
بالزيادة كل مرة ‘ نسشب الضشرائب
وتؤف Òاإلمكانات اŸادية والبششرية

السشاحة السشياسشية بحاجة إا¤
إاصشÓح ونضشال حقيقي
وم- -ن بسش- -ك- -رة ،أاك- -د رئ- -يسض ج- -ب -ه -ة
اŸسش -ت -ق -ب-ل ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،أان
حزبه  ⁄يدخل السشاحة السشياسشية من
باب التطفل ،بل كمناضشل ،طمعا ‘
اإلصشÓح والتغي Òا◊قيقي للمفاهيم
واŸب -ادئ ،وا◊ؤار ال -ب -ن -اء ‘ سش -ع-ي
ن-ب-ي-ل ل-ه ل-ت-ن-ظ-ي-ف السش-اح-ة وإاع-ط-اء
األم -ل ل-لشش-عب واسش-ت-ع-ادة ث-ق-ت-ه رغ-م
فتؤته ،مششÒا إا ¤أانه حزب حقيقي

ول -يسض سش-جŒ Ó-اري-ا م-ن-اسش-ب-ات-ي-ا أاو
حزبا ›هريا.
قال بلعيد خÓل Œمع ششعبي نششطه
بؤلية بسشكرة ،إان ثقافة اÙاسشبة
والتقييم ‘ ا÷زائر ،فتحت اÛال
أامام النتهازي Úللتسشي Òوالتخطيط
ورمي اŸسشؤؤولية على الششعب الذي
ي-ت-ح-م-ل ع-ؤاقب أاخ-ط-اء ه-ؤؤلء ،عÈ

قائ ،Óإانه يعتز بهذا ا◊ضشؤر القليل،
ك- -ؤن- -ه  ⁄ي- -ت- -م دف- -ع م- -ق- -اب- -ل م -ا‹
للحاضشرين .وأاكد جلؤل بعؤشض ،أانه
يثق ‘ قدرة حزب جبهة اŸسشتقبل
‘ إاح - -داث اŸف - -اج - -أاة وال - -ف- -ؤز ‘
الن -ت -خ -اب -ات ال -تشش -ري -ع-ي-ة اŸق-ب-ل-ة،
م-ك-ت-ف-ي-ا ب-ت-ق-ي-ي-م األي-ام السش-اب-قة من
عمر ا◊ملة النتخابية بالقؤل ،إانها

ع -رفت ط -غ -ي -ان -ا شش -دي-دا م-ن ط-رف
أاصشحاب اŸال وإان جبهة اŸسشتقبل
ق- -دمت لسش- -ك- -ان م- -عسش -ك -ر ك -ف -اءات
ششريفة ونزيهة سشتعمل على تطبيق
ب -رن-ام-ج ح-زب ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل ‘
ششتى اÛالت ،لسشيما ‘ الششقÚ
ال -ف Ó-ح -ي والق-تصش-ادي وال-رف-ع م-ن
مسش - - -ت- - -ؤى اÿدم- - -ات الصش- - -ح- - -ي- - -ة

فرضض ضشرائب وزيادات وغÒها من
ال- -ق- -رارات الرŒال- -ي- -ة ،داع- -ي -ا إا¤
ضشرورة اÙاسشبة والتقييم على كل
اŸسشتؤيات لتحديد اŸسشؤؤوليات.
وأاوضشح بلعيد ،أان الششعب واعٍ ،ألنه
جّرب أازمات ومآاسشي كثÒة ،مششÒا
إا ¤أان -ه إاْن  ⁄ت -ع -ال -ج مشش -اك -ل ال-ي-ؤم
فسشتدخل البÓد ‘ متاهات ومششاكل
أاك Èمسش- -ت- -ق -ب  ،Ó-وذلك ل ي -ك -ؤن إال
بحؤار ونقاشض جدي وبناء دون أاي
إاقصشاء ،رغم أان اŸهمة صشعبة.
‘ ح -دي-ث-ه ع-ن األزم-ة الق-تصش-ادي-ة،
أاك -د ب -ل-ع-ي-د أان اŸؤؤسشسش-ات الصش-غÒة
ق -ؤة إان -ت -اج -ي -ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ،ب-إام-ك-ان-ه-ا
اŸسش- -اه- -م- -ة ‘ ت- -ن- -ؤي- -ع الق -تصش -اد
واÿروج م -ن ت -ب -ع -ي -ة ال -بÎول وب -ن-اء
صش -ن -اع-ات ﬂت-ل-ف-ة وم-ت-ع-ددة ق-ادرة
ع -ل -ى خ -ل -ق الÌوة وم -ن -اصشب شش -غ -ل
مسش-ت-دÁة وŒاوز اŸرح-ل-ة ال-راه-نة
وتصشحيح أاخطاء اŸاضشي ،والسشبب
‘ ذلك أان ما صشرف من أامؤال ‘
اإل‚ازات ل يع Èبكث Òعما خرج
من أامؤال اÿزينة العمؤمية.

...وŒم ـ ـ ـ ـ ـ ـع ششعب ـ ـ ـ ـ ـ ـي ج ـ ـ ـ ـ ـ ـواري Ãعسشك ـ ـ ـ ـ ـ ـر

نششط مÎئسس قائمة جبهة اŸسشتقبل
ج -ل-ول ب-ع-وشسŒ ،م-ع-ا شش-ع-ب-ي-ا ب-ق-اع-ة
سشينما الفوكسس Ãعسشكر ،حضشره نحو
 3٠ششخصشا فقط.
برر متصشدر القائمة العزوف الذي
شش- -ه- -ده ل- -ق- -اء ج- -ب -ه -ة اŸسش -ت -ق -ب -ل،
ب -ال -ت -غ-يÒات اŸف-اج-ئ-ة ال-ت-ي ط-رأات
ع -ل -ى ب -رن -ام -ج ا◊م -ل -ة الن-ت-خ-اب-ي-ة

وال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،فضش Ó-ع-ن ال-ع-مل على
بذل مزيد من ا÷هؤد من أاجل تعزيز
اŸك- -اسشب وج -لب مشش -اري -ع ج -دي -دة
ل- -ؤلي- -ة م- -عسش- -ك- -ر والسش- -ت -ث -م -ار ‘
الطاقات والكفاءات الششبانية التي لن
Œد فضش -اًء غ Òج -ب -ه -ة اŸسش -ت -ق -ب-ل
لتفج Òطاقاتها اإليجابية.

أام ا.Òÿسس

رئيسس ا◊زب الوطني ا÷زائري ،يوسشف حميدي:

 4مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاي موعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تاريخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

معسسكر :أام ا.Òÿسس

أاك - - -د ‡ث - - -ل –ال - - -ف ف - - -ت - - -ح ‘
تشش- -ري- -ع -ي -ات م -اي  ،٢٠١٧رئ - - -يسض
ا◊زب الؤطني ا÷زائري يؤسشف
ح -م -ي -دي ،خ Ó-ل إاشش -راف -ه ،أامسض،
على Œمع ششعبي بالقاعة متعددة
الرياضشات ببلدية وادي األبطال ‘
معسشكر ،أان النتخابات التششريعية
اŸق -ررة ‘ م -اي ال -داخ -ل ﬁط -ة
مفصشلية وسشتكؤن مؤعدا انتخابيا
اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ا ،ب-ح-كم إاصشرار وحرصض
رئيسض ا÷مهؤرية على تؤف Òكافة
الشش- -روط والضش- -م- -ان- -ات إلضش- -ف- -اء
ال - -ن - -زاه - -ة والشش - -ف - -اف - -ي - -ة ع- -ل- -ى
الن -ت -خ -اب -ات ال -تشش -ري -ع-ي-ة ،داع-ي-ا
ششباب منطقة وادي األبطال النائية
إا ¤ت -ق -ري -ر مصشÒه -م ب -اŸشش-ارك-ة
اإلي-ج-اب-ي-ة ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خابية
وال -تصش -ؤيت لصش-ال-ح ق-ائ-م-ة –ال-ف
ف -ت -ح والن -دم-اج ‘ ق-ؤائ-م ا◊زب
مسش -ت -ق -ب  Ó-ب-ال-نسش-ب-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
اÙلية.
واسشتعرضض يؤسشف حميدي خÓل
Œم -ع -ه الشش -ع-ب-ي ب-ؤادي األب-ط-ال،

النقاط األسشاسشية لÈنامج –الف
فتح ،اŸرتكزة على رفع الضشرائب
ع -ن األج-ؤر ال-زه-ي-دة واÙتشش-م-ة
وتخفيضض ضشريبة القيمة اŸضشافة
على اŸؤاد السشتهÓكية األسشاسشية
‘ قانؤن اŸالية اŸقبل إا ٩ ¤من
اŸائ -ة م -ن أاج -ل تشش -ج -ي -ع اإلن-ت-اج
الؤطني واŸؤؤسشسشات الؤطنية على
اإلن - -ت- -اج وف- -ت- -ح م- -ن- -اصشب شش- -غ- -ل
ل -ل-ع-اط-ل Úع-ن ال-ع-م-ل ،إاضش-اف-ة إا¤
مسش -ع -ى ت -نصش -يب اÛلسض األع-ل-ى

للÎبية وتششكيله من نخبة جزائرية
تهتم Ãراجعة اŸنظؤمة الÎبؤية
وسش- -ن- -ه- -ا وف- -ق ت- -ق -ال -ي -د وأاع -راف
وم- -ق- -ؤم- -ات اÛت -م -ع ا÷زائ -ري
وإاسش - -ن- -اد شش- -ؤؤون تسش- -ي ÒاŸراف- -ق
الÎبؤية لؤزارة الÎبية ،إا ¤جانب
ح - -ديث ي - -ؤسش - -ف ح - -م- -ي- -دي ع- -ن
العراقيل البنكية التي تفرمل النمؤ
الق - - -تصش- - -ادي وضش- - -رورة إاصشÓ- - -ح
ا÷ه- -از اŸصش -ر‘ وإال -غ -اء ال -ع -م -ل
بنظام الفؤائد الربؤية التي تعيق

ل–اد م- - -ن
دع- - -ا ‡ث- - -ل ا إ
أاج- -ل ال- -ن- -هضش- -ة وال- -ع- -دال- -ة
وال -ت -ن -م -ي -ة ع -ب-د ال-ل-ه ج-اب
لول ،من
الله ،مسشاء أامسس ا أ
ولي -ة ال -وادي ،إا ¤إال-زام-ي-ة
“ت Úرواب - - - -ط ال - - - -وح - - - -دة
ال- -وط- -ن- -ي -ة ب Úا÷زائ -ريÚ
أابناء الوطن الواحد.
أاكد عبد الله جاب الله ‘ Œمع
ششعبي أامام مناضشلي ““اإل–اد““،
‘ إاط- - -ار ت- - -نشش- - -ي- - -ط ا◊م - -ل - -ة
الن-ت-خ-اب-ي-ة لسش-تحقاقات الرابع
م- -اي -ؤ اŸق -ب -ل ،أان -ه لب -د م -ن وضش -ع
سشياسشة كفيلة بتمت Úأاواصشر اÙبة
واألخؤة ب Úأابناء الششعب الؤاحد.
وأاششار ذات اŸسشؤؤول ا◊زبي ‘ ،ششرحه لرؤوية
““اإل–اد““ ‘ مسشأالة اÿطر الذي يÎصشد ““الؤحدة
ال -ؤط -ن -ي-ة““ ،ل-غ-ي-اب اإلرادة الصش-ادق-ة م-ن السش-ل-ط-ة
السشياسشية ‘  ّ⁄ششمل ششتات أابناء الؤطن الؤاحد.
وأاضشاف جاب الله ،أان ““اÿطر ا◊قيقي الذي يهدد
مسشتقبل الؤحدة الؤطنية هؤ اŸمارسشات اŸفتعلة
ألطراف حاقدة تهدف إا ¤القضشاء على مششاعر
اÙبة واألخؤة ب Úأابناء الؤطن الؤاحد ،بالتغييب
ت- -ارة وال- -ت -زوي -ر ت -ارة أاخ -رى ل -ع -ن -اصش -ر اإلن -ت -م -اء
واŸسشتقبل اŸششÎك التي يحددها التاريخ الؤاحد
والؤطن الؤاحد““.
كما انتقد ‡ثل اإل–اد من أاجل النهضشة والعدالة
والتنمية ،ما أاسشماه ““التؤزيع غ Òالعادل““ للمششاريع

التغي Òالذاتي حتى ’ يفرضض من الششارع أاو اÿارج

نشش - -ط ﬁم - -د السش - -ع - -ي- -د
رئ - - - - -يسس ح- - - - -زب ا◊ري- - - - -ة
وال- -ع- -دال- -ة ،أامسس ا÷م -ع -ة،
بدار الثقافة هواري بومدين
بسش -ط -ي -فŒ ،م -ع -ا شش -ع -ب -ي -ا،
ت-ط-رق ف-ي-ه ل-ع-دة م-واضش-ي-ع،
ت -ت -ع -ل -ق ب-اŸوع-د السش-ي-اسش-ي.
ح- -يث ذك- -ر أان الن -ت -خ -اب -ات
فرصشة للمواطن لتقييم أاداء
الŸÈان السش - -اب - -ق ،م- -ن أاج- -ل
Œديد الثقة ‘ أاعضشائه ،أاو
ال -ت -غ -ي ،Òوأان ي -وم ا÷م -ع-ة
اŸقبل سشيكون سشاعة –قيق،
ك - -م - -ا وصش- -ف- -ه- -ا ،وال- -ت- -اري- -خ
يسشتمر وا÷زائر تسشتمر.

سسطيف :نورالدين بوطغان

دخ- -ؤل اŸسش- -ت- -ث- -م- -ري- -ن الشش- -ب- -اب
اŸعÎك القتصشادي.

ال -ت -ن-م-ؤي-ة والÌوة ب Úال-ؤلي-ات،
وه-ي سش-ي-اسش-ة تسش-يÒي-ة ي-رفضش-ها
اإل–اد ،داعيا الهيئات اإلدارية
إا ¤اعتماد تؤزيع عادل للمششاريع
التنمؤية ب Úكل وليات الؤطن،
ب-دون اسش-ت-ث-ن-اء ،ل-ت-ح-قيق العدالة
الجتماعية.
ك - -م - -ا رك - -ز ذات اŸت - -ح- -دث ‘
خ -ط -اب -ه ،ع -ل -ى مسش-أال-ة إال-زام-ي-ة
ال- -ع- -دل واŸسش -اواة ‘ ال -رع -اي -ة
اإلج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -ف -ئ -ات ال -هشش-ة
واŸعؤزة وذوي ا◊قؤق ،لتحقيق
ع-دال-ة اج-ت-م-اع-ي-ة ب Úك-ل ف-ئات
وششرائح اÛتمع ،بدون “ييز.
وأاششار جاب الله ،إا ¤أان جهازي
ال -قضش-اء واإلدارة م-ل-زم-ان ب-إاعÓ-ء م-ب-ادئ ال-ع-دال-ة
القانؤنية ،وإاخضشاع كل ‡ارسشاتهما اإلدارية إا¤
سش -ل -ط -ان ال -ق -ان -ؤن وذلك ل -ؤضش -ع ح -د Ÿم-ارسش-ات
السشتغÓل والنهب وتبذير اŸال العام .وأاضشاف
ذات اŸسش - - -ؤؤول ا◊زب - - -ي ،أان رؤوي - - -ة ““اإل–اد““ ‘
Œسشيد هذه القيم واŸبادئ ‘ التسشي Òالقضشائي
واإلداري والسش- -ي- -اسش- -ي ،ل ت- -ك -ؤن أاب -دا إال ‘ ظ -ل
›تمع صشالح ،داعيا إا ¤تكؤين الفرد وتنششئته على
األخÓق واŸبادئ والقيم التي تتناسشب وانتمائه
التاريخي ومششاربه الؤطنية.
وأاك- -د ذات اŸت- -ح- -دث ،أان ال- -قضش -اء ع -ل -ى األزم -ة
اإلق -تصش -ادي -ة ي -ت -ط -لب ت -ن -م-ي-ة اق-تصش-ادي-ة شش-ام-ل-ة
ومتنؤعة تعتمد على اإلسشتثمار اŸدروسض الهادف.

ﬁمد السشعيد من سشطيف:

قال ﬁمد السشعيد ،إان التجديد Ÿن  ⁄يكؤنؤا ‘
اŸسشتؤى هؤ ششراكة ‘ الفششل ،وبالتا‹ اسشتمرار
الرداءة وغلق األبؤاب أامام الكفاءات.
وان- -ت- -ق- -د ‘ سش- -ي- -اق آاخ- -ر ،م- -ا ي- -دور ‘ ا◊م- -ل -ة
النتخابية ووصشفه ﬁمد السشعيد بـ «الزردات»،
بينما يرى أان هذه اŸناسشبات يجب أان تكؤن لطرح
الÈامج واألفكار واآلراء .كما انتقد ا÷ري وراء
اŸسشؤؤولية واŸناصشب من طرف البعضض ،ل لششيء

رئيــــــــــسس حـــــــــــــزب الوسشيــــــــــــط مـــــــــــن باتنـــــــــــة:

سش -ؤى ل -ل -حصش-ؤل ع-ل-ى ا◊صش-ان-ة
الŸÈانية وليسض ÿدمة الؤطن
واŸؤاطن.
وذكر ﬁمد السشعيد ،باŸناسشبة،
أان راأسض قائمة حزبه بسشطيف،
ع- -ب- -د ا◊ك -ي -م سش -رار ،ال -رئ -يسض
السش -اب -ق ل -ن -ادي وف -اق سش-ط-ي-ف،
ترّدد ‘ قبؤل الÎششح وهؤ من
اتصش- -ل ب- -ه م -ن أاج -ل أان يÎشش -ح،
طالبا منه أان يتقدم للمؤعد Ÿا
يتمتع به من وطنية كبÒة وسشمعة
‘ تاريخه.
وق- - - - -ال ‘ ه- - - - -ذا الصش - - - -دد ،إان
اŸسشؤؤولية أامر خط ،Òوأاجدادنا
رغم تفقههم ⁄ ،يكؤنؤا Áيلؤن

إاليها.
واعت Èرئيسض حزب ا◊رية والعدالة ،أان برنامج
ح - -زب - -ه م- -ن- -ذ أان تشش- -ك- -ل ،و‘ ك- -ل اŸن- -اسش- -ب- -ات
النتخابية ،ينادي بالتغي ،Òكيفما كان الثمن ،وهؤ
ح-اج-ة غ Òق-اب-ل-ة ل-ل-ت-أاج-ي-ل وت-ت-ط-اب-ق م-ع مسشتؤى
اÛتمع ا÷زائري ،حتى ل يبقى ا◊اكم ‘ واٍد
والششعب ‘ واٍد آاخر.
كما ذكر أان التغي ÒاŸنششؤد يجب أان يتم ذاتيا،
ح -ت -ى ل ي -ف -رضض ع -ل -ي -ن -ا م -ن الشش-ارع أاو م-ن ق-ؤى
خارجية.

مقاطع ـ ـ ـ ـ ـ ـة التششريعيـ ـ ـ ـ ـ ـات اŸقبلـ ـ ـ ـ ـ ـة ’ تخـ ـ ـ ـ ـ ـدم الدÁقراطيـ ـ ـ ـ ـ ـة

اع - -ت Èرئ - -يسس ح - -زب ال - -وسش- -ي- -ط
السشياسشي أاحمد لعروسشي رويبات،
لول ،بباتنة ،أان
بعد ظهر أامسس ا أ
م-ق-اط-ع-ة الن-ت-خ-ابات التششريعية
اŸق-ب-ل-ة ““ل ت-خ-دم مصش-ال-ح الشش-عب
ا÷زائري““.
قال روبيات خÓل Œمع ششعبي ،نششطه
‘ إاطار ا◊ملة النتخابية للتششريعيات

اŸق- -ب- -ل- -ة ،إان ال- -ع- -زوف ع -ن صش -ن -دوق
القÎاع ““ل يخدم التغي Òالسشلمي ول
ال -دÁق-راط-ي-ة““ ول ح-ت-ى ف-ئ-ة الشش-ب-اب
التي تتطلع ،كما قال ،إا ¤غد أافضشل.
مضش-ي-ف-ا ،أان ال-ؤاجب ال-ؤط-ن-ي ““ي-ف-رضض
ع - -ل - -ي- -ن- -ا اŸشش- -ارك- -ة وب- -ق- -ؤة ‘ ه- -ذا
السشتحقاق““.
وأاضش- - -اف رئ- - -يسض ح- - -زب ال- - -ؤسش- - -ي - -ط

السشياسشي ،أان النتخاب يعد ““الطريق
ال- -ؤح- -ي- -د ال -ذي سش -ي -ح -دث ث -ؤرة ضش -د
(ا◊ق -رة) واÙسش -ؤب -ي -ة وضش -د ال -ف-ق-ر
أايضش - -ا وع - -ل - -ى ال- -ك- -ل أان ي- -درك ه- -ذه
ا◊قيقة““.
ودع -ا روي -ب -ات الشش -عب ،ب -اŸن-اسش-ب-ة ،إا¤
اŸششاركة القؤية والفعالة ‘ تششريعيات 4
ماي اŸقبل ،ألن ‘ ذلك تعب ،Òكما قال،

عن حب ا÷زائر ووفاء لعهد الششهداء.
وت- -ط- -رق ن- -فسض اŸسش -ؤؤول ا◊زب -ي إا¤
برنامج تششكيلته السشياسشية التي اعتÈ
أان - -ه - -ا ““ت - -ن - -ف - -رد ب - -ان - -ب- -ث- -اق- -ه- -ا ع- -ن
الؤسشطية““““.نحن بذلك حزب نتقبل كل
األف- -ك- -ار““ ،ك- -م- -ا أاوضش- -ح ،مضش- -ي -ف -ا أان
تششكيلته تسشعى إلحداث ““قفزة نؤعية““
‘ البÓد.

تزامنت والسشتحقاقات التششريعية

ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى انتفاضشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ريغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ...دفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن كرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
حملت فعاليات إاحياء ذكرى انتفاضشة
ريغية  ١٩٠١ببلدية ع ÚالÎكي والتي
ق -اده -ا الشش -ي -خ ي -ع -ق-وب م-ع رف-ق-ائ-ه ضش-د
ا◊ك- -م ال- -عسش -ك -ري ب -اŸن -ط -ق -ة ،اŸسش -م -اة
آانذاك ““ماغريت““ ،دعوات من اıتصشÚ
لرشش -ي -ف
‘ الشش- -أان ال- -ت- -اري- -خ- -ي ÷م -ع ا أ
السشمعي البصشري واıطوطات التي من
شش- -أان- -ه- -ا –صش Úأاح- -داث الن- -ت- -ف- -اضش- -ات
الششعبية ومسشاهمتها ‘ –ضش Òالثورات
ضشد السشتدمار الفرنسشي.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
ب -خصش -ؤصض ال -ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا م-ؤق-ع-ة
اإلن-ت-ف-اضش-ة Ãن-ط-ق-ة ت-زي أاوشش ،Òب-ب-ل-دية عÚ
الÎكي ،اÙاذية ÷بال زكار ،فإان اŸتدخلÚ
من أاعيان اŸنطقة وذوي العائÓت التي كان
لها الششرف ‘ –ريك اإلنتفاضشة ،التي يعدها
اŸؤؤرخؤن آاخر انتفاضشة للمقاومات الششعبية
ب -ا÷زائ -ر ،أاع -ادوا ل -ت -لك اŸؤق -ع -ة اŸشش -رف -ة
بريقها من خÓل خروج الششيخ يعقؤب ا◊اج

١٧٣٢٣

جاب الله من الوادي:

رقمنة نظام الضشرائب ضشرورة

الÓزمة لهذا القطاع.
لدى تطرقه إا ¤األزمة
القتصشادية ،أاكد رئيسض
ج -ب -ه -ة اŸسش -ت -ق -ب -ل أان
زيادة الضشرائب ‘ قانؤن اŸالية ،هؤ
ع -ق -اب ل-ل-ف-ئ-ة اŸل-ت-زم-ة ال-ت-ي ت-دف-ع
الضشرائب واŸتمثلة ‘  4٠من اŸائة
فقط ،والنسشبة اŸتبقية التي ل تدفع
الضشرائب من رجال األعمال واŸال
يتمتعؤن على حسشابها.

العدد

08

أاحمد بن عمر يؤم  ٢6أافريل  ١٩٠١بصشحبة
مرافقيه البالغ Úأاك Ìمن  ٢٠٠ششخصض من أابناء
اŸنطقة ضشد الطغمة العسشكرية ا◊اكمة التي
ح-اصش-رت ق-ؤات-ه-ا اŸن-ت-فضش Úواع-ت-قلت الششيخ
ي-ع-ق-ؤب و ٨٨شش -خصش -ا م -ن ث -ؤار ال -ن-اح-ي-ة” ،

–ؤيلهم على الفؤر إاﬁ ¤كمة مؤنبيلييه أاين
أاصشدر ا◊كم ‘ حقهم بالنفي إا ¤كاليدونيا
وكيان ،أاين اسشتششهد السشيخ يعقؤب ‘ زنزانته
سشنة  ،١٩٠5حبسشب ششهادة مؤؤرخ Úفرنسشي،Ú
وهؤ ما تناوله اÙاضشر اŸهتم باإلنتفاضشة

الشش-ع-ب-ي-ة ل-ري-غية  ١٩٠١وعضش- -ؤ ›لسض األم- -ة
أاوعمر بؤرزق اıتصض ‘ جمع اŸعلؤمات
ل -ذات اإلن-ت-ف-اضش-ة ال-ت-ي ح-ظ-يت ب-اÛاه-دي-ن
والسش -ل -ط -ات ال -ؤلئ -ي -ة وال -عسش -ك-ري-ة وع-ائÓ-ت
ششهداء وضشحايا اإلنتفاضشة.
اŸؤق -ع -ة ط -رحت ج -م -ل-ة م-ن ال-ن-داءات ÷م-ع
أارششيف اإلنتفاضشات الششعبية عن طريق التؤثيق
السشمعي البصشري الذي مازال  ⁄يف انتفاضشة
ريغية حقها من العناية والهتمام ،معتÈين ششح
اŸعلؤمة وانعدام الدراسشات ،باسشتثناء ما ورد
‘ ك -ت -اب ي -ح -ي ب -ؤع -زي -ز ،رح -م -ه ال -ل-ه ،ح-ؤل
الثؤرات ،لكن بششكل مقتضشب.
يأاتي هذا لربط الششباب والباحثÃ Úاضشيهم،
‘ وقت يريد البعضض إافراغ التاريخ ا÷زائري
من بعضض مكؤناته وصشفحاته اÿالدة .يقؤل
عضشؤ ›لسض األمة أاوعمر بؤرزق،
إاح -ي -اء ال -ذك -رى ج -اء ‘ وقت يسش -ت-ع-د الشش-عب
ا÷زائ- -ري ل- -ؤضش- -ع ح- -ج- -ر ب- -ن- -اء م- -ؤؤسشسش- -ات -ه
التششريعية ‘ وقت –يط بالبÓد ﬂاطر للنيل
من تاريخها وششعبها ومكاسشبها.

تعـازي
ي -ع -رب وزي -ر ال -دول -ة وزي -ر الشش-ؤؤون
اÿارج- -ي- -ة وال- -ت -ع -اون ال -دو‹ ،وزي -ر
الششؤؤون اŸغاربية واإل–اد اإلفريقي
وجامعة الدول العربية والسشيد األمÚ
ال -ع-ام وك-اف-ة اŸؤظ-ف ،Úع-ن ت-أاث-ره-م
ال-ب-ال-غ ع-ل-ى إاث-ر وف-اة وال-دة زم-ي-ل-ت-هم
السش-ي-دة ب-ركات نصشÒة ،وي-ت-قدمؤن
ل -ه -ا ول -ك-ل أاف-راد ع-ائ-ل-ت-ه-ا ب-ت-ع-ازي-ه-م
اÿالصشة ،متضشرع Úللمؤ ¤عز وجل
أان ي -ت -غ -م -د روح ال -ف -ق -ي -دة ب -رح -م-ت-ه
ال-ؤاسش-ع-ة ويسش-ك-ن-ه-ا فسش-ي-ح ج-نانه وأان
يلهم ذويها جميل الصش Èوالسشلؤان.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfqGEh ¬∏d ÉfqGE
الششعب ٢٠١٧/٠٤/٢٩

ANEP 511460

»æWh

ألسسبت  ٢٩أفريل  ٢01٧م
ألموأفق لـ  0٣شسعبان 14٣٨هـ

تسشتمر لـ 3أيام و–ظى Ãتابعة هيئة مرأقبة ألنتخابات

ا÷الية ا÷زائرية تشضرع اليؤم ‘ اختيار
‡ثليها بالغرفة السضفلى

ج.ب/واج
‘ ألوقت ألذي تدخل فيه أ◊ملة
ألن-ت-خ-اب-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر يومها قبل
أألخ ،Òي - -ت - -وج - -ه أل- -ي- -وم أف- -رأد
أ÷الية أ÷زأئرية ‡ثل ‘ Úأربع
م-ن-اط-ق م-ن أل-ع-ا ⁄إأ ¤صس-ن-ادي-ق
ألقÎأع لخ- -ت -ي -ار ‡ث -ل -ي -ه -م ‘
أÛلسص ألشس -ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ع-ل-ى
مدأر يوم Úأبتدأء من أليوم ،من
ضسمن أŸناطق أ÷غرأفية أألربعة
توجد أثنت ‘ Úفرنسسا ،أŸنطقة
أألو ¤بباريسص و أŸنطقة ألثانية
Ãرسس -ي -ل -ي -ا ،وأŸن -ط -ق-ة أل-ث-ال-ث-ة
تشسمل أŸقاطعات ألدبلوماسسية
‘ أŸغ- -رب أل- -ع- -رب- -ي وأŸشس -رق

يتجه أفرأد أ÷الية أ÷زأئرية باÿارج،أليوم ،إأ ¤صشناديق ألقÎأع لختيار
‡ثليهم ‘ ألغرفة ألسشفلى للŸÈان ،حيث سشخرت ألبعثات ألدبلوماسشية ألوطنية
لمكانيات لتسشهيل عملية ألتصشويت لـ  955.426ناخبا Áثلون أربع مناطق ‘
كل أ إ
ألعا ،⁄وÁيز موعد ألتششريعيات باÿارج توسشيع فÎة ألتصشويت Ÿدة ثÓث أيام.
وإأف- -ري- -ق -ي -ا وآأسس -ي -ا -وÁثل أ÷الية ‘ أÿارج ثمانية أل -ق -نصس -ل -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة ب-ل-ي-ل ‘
أقيانوسسيا ‘ ،ح Úتضسم أŸنطقة ن - - -وأب ‘ أÛلسص ألشس - - -ع- - -ب- - -ي ألتصسويت أليوم ‘ أنتخاب نوأبهم
ألرأبعة أŸقاطعات ألدبلوماسسية أل -وط -ن -ي ،م -قسس-م Úع-ل-ى أرب-ع-ة م - -ن ب 1٩ ÚمÎشس-ح-ا باŸنطقة
وألقنصسلية ألمريكا وباقي أوروبا .مناطق ،أي نائب Úلكل منطقة.
ألشس- -م -ال -ي -ة وسس -ت -ج -رى ع -م -ل -ي -ة
وحسسب أŸعطيات ألتي قدمتها وع-ل-ى ع-كسص ألن-ت-خ-اب-ات ألسسابقة ألتصسويت إأ ¤غاية أألحد وكذأ
وزأرة أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة وأ÷م- -اع- -ات سس-ت-ج-ري ألن-ت-خ-اب-ات أل-تشس-ري-ع-ي-ة يوم أÿميسص  4ماي ،للسسماح لكل
أÙل- -ي- -ة ،ف- -ق- -د ” تسس- -خ 61 Òب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-الية ألوطنية أŸقيمة أل -ن -اخ -ب Úب -ال -ت -وج -ه لصس -ن -ادي -ق
مركز أقÎأع و ٣٩0مكتب تصسويت ‘ فرنسسا ‘ ظرف ثÓثة أيام أليوم ألقÎأع ،وتبلغ ألهيئة ألنتخابية
–ت تصس- - -رف أف- - -رأد أ÷ال - -ي - -ة وغدأ أألحد وكذأ أÿميسص  4ماي ل -ل-ج-ال-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة Ãدي-ن-ة ب-ل-ي-ل
أل-وط-ن-ي-ة ب-اÿارج ل-ت-م-ك-ي-نهم من م- -ن أل- -ث -ام -ن -ة صس -ب -اح -ا إأ ¤غ -اي -ة  6٧.٢٨1ناخبا حسسب أŸعطيات.
وÃنطقة أŸشسرق يصسوت أفرأد
ت -أادي -ة وأج -ب -ه -م ألن -ت -خ -اب -ي ‘ ألسسابعة لي.Ó
أحسس- - -ن أل - -ظ - -روف ،لخ - -ت - -ي - -ار وع-ي-نت أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسس-تقلة أ÷ال -ي -ة أب-ت-دأء م-ن أل-ي-وم وع-ل-ى
أألحزأب ألتي رشسحت عددأ من Ÿرأقبة ألنتخابات ألتي أقرها مدأر يوم‡ Úثليهم ‘ ألغرفة
ألشسخصسيات ألسسياسسية.
أل -ت -ع -دي -ل أل -دسس-ت-وري‡ ،ث-ل-ي-ه-ا ألسس -ف -ل-ى ل-لŸÈان ،ح-يث ي-خ-ت-ار
وب- -ف- -رنسس- -ا ي- -وج- -د أه- -م “رك -ز Ÿتابعة سس ÒألقÎأع ‘ أÿارج أفرأد أ÷الية ب Úقائمة ألتجمع
ل-ل-ج-ال-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ،ح-يث تسس-جل وأل -ت -أاك -د م -ن شس-ف-اف-ي-ت-ه ون-زأه-ة أل- -وط- -ن- -ي أل- -دÁق -رأط -ي ،وك -ذأ
 ٧6٣.٣1٣ناخبا مسسج ،Óمنهم أل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ع Èك- -اف- -ة م- -ك -اتب قائمة حرة ‘ ،ح ⁄ Úتشسارك
أألح -زأب أألخ-رى ب-ق-وأئ-م ن-ظ-رأ
 ‘ 46٣.٢60م -ن -ط -ق -ة ألشس-م-ال ألتصسويت.
و ‘ ٣00.05٣م -ن-ط-ق-ة أ÷ن-وب ،وسس- -يشس- -رع أل- -ن- -اخ- -ب- -ون ب -دأئ -رة لقلة ألوعاء ألنتخابي.

غول من سشطيف:

قؤائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاج للكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاءة ’ تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع و’ تشضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎى

أك- -د رئ- -يسش ح- -زب Œم- -ع
أمل أ÷زأئر تاج عمار غول،
لوأن ،ليكون ألششباب
أنه آأن أ أ
أل -ع -م -ود أل -ف -ق -ري ل -ل -ت -غ -يÒ
ليجابي ‘ بÓدنا ،من أجل
أ إ
ب -ن -اء ج -زأئ -ر أفضش-ل وأحسش-ن
للجميع.
ق -ال غ -ول ،خ Ó-ل Œم -ع شس -ع-ب-ي
ح- -اشس- -د ،أمسص ب- -دأر أل- -ث- -ق- -اف- -ة
ه -وأري ب -وم -دي -ن بسس -ط -ي -ف ،إأن
””تاج”” أعطى ألفرصسة كاملة غÒ
م-ن-ق-وصس-ة ول م-غشس-وشس-ة ل-لشسباب
أ÷زأئري ،و وضسعه نصسب عينيه
و هو تاج فوق رؤووسسنا.
وع- - -ن ق - -وأئ - -م ح - -زب - -ه ‘ ه - -ذأ
أŸوع -د ،ذك -ر غ -ول أن -ه -ا ق -وأئ-م
كفاءة ونزأهة ومصسدأقية وشسباب،

ل ت - -ب - -اع ول تشسÎى ،ي - -رأد ب- -ه- -ا
ت- - -وج- - -ي - -ه رسس - -ال - -ة إأ ¤ألشس - -عب
أ÷زأئ -ري وأل -ط -ب-ق-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة
وألدولة وأŸتتبع ،Úأن تاج أختار
ألشس -ب -اب ألن -ه ي -رى ف -ي-ه أıرج
وأ◊ل ،وع -ل -ي -ن -ا أن ن -وف-ر ل-ه ك-ل
أسسباب ألنجاح وأŸرأفقة ،وحسسن
أل- -ت- -وج -ي -ه ل -ي -ك -ون ب -ن -اءأ ول -يسص
هدأما.
وأعت Èغول أن هذأ من شسانه أن
يوقف كل رياح تهدف أŸسساسص
ب -اسس -ت -ق -رأر أ÷زأئ -ر ،وأل-تصس-دي
للثقافات ألدخيلة ألتي تسستهدف
ألشسباب ليكون منهزما وﬁبطا
ويائسسا.
و قال أŸتحدث ،إأن حزبه يقÎح
‘ برنا›ه ألوطني وألولئي ،أن

ت-ك-ون ولي-ة سس-ط-ي-ف ب-ه-ا م-دي-نة
Óل- -كÎون- -يك وأل- -ع- -ا⁄
ذك - -ي - -ة ل - -إ
أل -رق -م -ي ،ألن ه -ن -اك م -ؤوه Ó-ت
ك -بÒة ب -ه -ا ،وه -ذأ ل -ل -ت -خ-ل-ي ع-ن
أقتصساد ألنفط ،مثل دول كثÒة

متقدمة ‘ أÛال ودون ثروأت
ط -ب -ي -ع -ي-ة ،وي-جب أن ت-ك-ون ه-ذه
أل- -ولي- -ة رأئ -دة ‘ ك -ل أÛالت
ب- -اع -ت -ب -اره -ا ث -ا Êأك Èولي -ة ‘
ألوطن.
وع - -ن ألÈن- -ام- -ج ألج- -ت- -م- -اع- -ي
للحزب ،أكد غول ،أنه يهتم بقوة
ب- -ال- -ف -ق -رأء وأل -ط -ب -ق -ات أل -هشس -ة
وأŸع - -وق ،Úوي - -قÎح ب - -رن - -ام- -ج
ألدعم أŸباشسر ،من خÓل منحة
شسهرية ،وإأجرأءأت للحصسول على
ألسس-ك-ن بسس-ه-ول-ة ،م-ع رف-ع سس-ق-ف
أألج -ر ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن ألسس -ك-ن
ألجتماعي ليشسمل أك Èعدد من
أŸسستفيدين.

سشطيف :نور الدين بوطغان

..ويؤؤكـ ـ ـد مـ ـ ـن سض ـ ـؤق أاه ـ ـراسس :رم ـ ـؤز الدول ـ ـة والث ـ ـؤرة خـ ـ ـط أاحم ـ ـر

دعا رئيسش حزب Œمع أمل
أ÷زأئ -ر ““ت -اج““ ع-م-ار غ-ول‘ ،
Œم - - -ع شش - - -ع - - -ب - - -ي ب - - -ق- - -اع- - -ة
ألسش -ن -ي -م-ات-يك ب-وسش-ط م-دي-ن-ة
سش- - - - -وق أه- - - - -رأسش ،إأ ¤ع - - - -دم
أŸسشاسش برموز ألدولة وألثورة
لن ذلك ي - - -ع - - -ن - - -ي ““أŸسش - - -اسش
أ
Ãق- -وم- -ات ألشش- -عب وسش -ي -ادت -ه
ووحدة ألوطن““.
مؤوكدأ بان تشسكيلته ألسسياسسية تو‹
أه-م-ية بضس -رورة “اسسك أÛت-م-ع
‘ زمن يعمل فيه ألكثÒون ـ كما
قال -على ””نشسر ألتفرقة وألتهميشص
وثقافة أليأاسص وأإلحباط وأألفكار
أŸتطرفة لتقسسيم أ÷زأئر”” ،دأعيا
ب -اŸن -اسس -ب-ة إأ”” ¤ع-دم ألسس-تسسÓ-م
ل- -ب- -عضص أق- -اوي- -ل أل- -ت -ي -ئ -يسص وزرع
أألفكار ألنهزأمية””.

وج- -دد غ- -ول ت- -أاك- -ي -ده ب -أان ح -زب -ه
””أق - -رب ح- -زب إأ ¤ألشس- -ب- -اب ألن- -ه
يرأفق ويؤوطر ألشسباب ويضسمن له
فرصص شسغل ويوفر له ألسسكن ويضسمن
ل -ه ع -يشس -ة م -ك -رم -ة م -ع-ززة مضس-ي-ف-ا
عنصسر بناء ومفيد للجزأئر”” .
وبعد أن دعا ألشسباب ليكون ””عنصسر
بناء ومفيد للجزأئر”” ،أضساف غول
بأان حزبه أعد برنا›ا أجتماعيا
ل-ف-ائ-دة أل-ط-ب-ق-ة أŸع-وزة وأل-فقÒة
يسس-م-ى ””ب-رن-ام-ج أل-دع-م أŸب-اشس-ر””
ع-ل-ى شس-ك-ل م-ن-ح-ة ل-ت-دع-ي-م أŸوأد
ألسس-ت-هÓ-ك-ي-ة وألسس-ك-ن وأل-تمدرسص
وأل -ن -ق -ل ق -ب-ل أن ي-ث-م-ن أإل‚ازأت
أÙق- -ق- -ة ‘ ك- -اف -ة أل -ق -ط -اع -ات
ب- -فضس- -ل ب -رأم -ج وسس -ي -اسس -ة رئ -يسص
أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة.
وأك- -د ب- -أان ب -رأم -ج ح -زب -ه تضس -م -ن

أ◊صس -ول ع -ل-ى ألسس-ك-ن ب-ع-ي-دأ ع-ن
أÙسسوبية وأإلقصساء وهي ألÈأمج
أŸب- -ن -ي -ة ع -ل -ى إأج -رأءأت وت -دأبÒ
جديدة تتمثل ‘ رفع أألجر ألذي
يسس- -م- -ح ب- -ا◊صس- -ول ع- -ل- -ى سس- -ك -ن
عمومي إأيجاري من  4٢ألف د.ج
إأ ¤أع -ل -ى مسس -ت -وى ب -اإلضس-اف-ة إأ¤
مرأفقة مالية دون فوأئد لطالبي
ألسسكن ‘ إأطار ألقرضص ألتسساهمي
أو ألقرضص ألÓربوي.
وأضساف بأان هذأ ألÈنامج يتضسمن
ك - -ذلك ””م - -قÎح- -ات ل- -ل- -رف- -ع م- -ن
مسستوى ألقدرة ألشسرأئية”” من خÓل
ت -ن -ظ -ي -م ألسس -وق وأألسس -ع-ار وﬁور
آأخ -ر ي -خصص ألضس-م-ان ألج-ت-م-اع-ي
وأل-ت-أام Úخ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-لشسباب
أل -ع -ام -ل ‘ Úإأط -ار ع-ق-ود م-ا ق-ب-ل
أل -تشس -غ -ي -ل ،ب -اإلضس-اف-ة إأ ¤إأع-ط-اء

بن بعيبشش من ميلة

ع-ن-اي-ة خ-اصس-ة ل-ذوي ألح-ت-ي-اجات
أÿاصسة ومرأفقتهم للحصسول على
ألسسكن وألشسغل وكذأ ألتكفل بذوي
أ◊ق -وق ج -رأء أŸأاسس -اة أل -وط -ن -ي-ة
وذلك ل””توحيد أ÷زأئر Ÿوأجهة
صس- -دم -ات وﬂاط -ر أÿارج حسسب
تعبÒه””.
رئيسص حزب تاج دعا أ÷زأئريÚ
من ولية سسوق أهرأسص إأ ¤ألتوجه
ن -ح -و صس -ن -ادي -ق ألقÎأع ل -ت -ف -ويت
ألفرصسة على أÎŸبصس Úبالوطن،
وإأع - - -ط - - -اء درسص ‘ أŸم- - -ارسس- - -ة
ألدÁقرأطية ألتي قدمت أ÷زأئر
‘ سس -ب -ي -ل -ه -ا أل -ك -ث ،Òأألم -ر أل-ذي
يسستدعي منا أÙافظة على هذأ
أŸسس- -ار أل- -دÁق- -رأط- -ي أŸشس -رف
للجزأئر.

سشوق أاهراسس :صشحراوي.ح

ضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرورة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء «دولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»
دع- -ا رئ- -يسش ح- -زب أل -ف -ج -ر
أ÷دي -د أل-ط-اه-ر ب-ن ب-ع-ي-بشش،
أول أمسشÃ ،يلة ،أإ ¤ضشرورة
بناء «دولة وطنية قائمة على
أŸوؤسشسش- - - - - - - - - - -ات ومسش- - - - - - - - - - -اوأة
أ÷زأئري Úأمام ألقانون».
وأع - -ت Èب - -ن ب - -ع - -ي - -بشص خ Ó- -ل
ت- -نشس- -ي -ط -ه Œم -ع -ا شس -ع -ب -ي -ا ب -دأر
أل-ث-ق-اف-ة «م-ب-ارك أŸي-ل-ي» ب-وسس-ط
أŸدينة برسسم أ◊ملة ألنتخابية
للتشسريعيات أŸقبلة أن بناء هذه
أل -دول -ة أل -وط -ن-ي-ة «ي-ت-ط-لب أإق-ام-ة
موؤسسسسات –ظى Ãصسدأقية لدى
ألشسعب» ،مÈزأ ‘ نفسص ألسسياق
«ح -ت -م -ي -ة أن-ت-خ-اب ›لسص شس-ع-ب-ي
وط -ن -ي Áث-ل ح-ق-ا أإرأدة أل-ن-اخ-بÚ
وسس-ل-ط-ة قضس-ائ-ي-ة م-وضس-ع ث-ق-ة م-ن

ط- - - -رف أŸوأط- - - -ن Úوك- - - -ذأ أإدأرة
ﬁاي- -دة غ Òمسس- -يسس- -ة ‘ خ -دم -ة
أŸوأطن».
وم- -ن ه- -ذأ أŸن- -ظ- -ور ي -ك -تسس -ي
أŸوع -د ألن -ت -خ -اب -ي ل -ل-رأب-ع م-اي
أل- -ق- -ادم « أه- -م- -ي -ة قصس -وى» ع -ن -د
رئيسص حزب ألفجر أ÷ديد ألذي
أع -ت Èه -ذأ ألسس -ت -ح -ق-اق «ف-رصس-ة
ح-ق-ي-ق-ي-ة أم-ام ألسس-ل-طة وألأحزأب
وأŸوأطن Úعلى حد سسوأء لأجل
ألتغي Òألسسلمي وأ◊ضساري وأإنقاذ
أ÷زأئر من ألوضسع ألرأهن».
وأع- -ت Èب- -ن ب- -ع- -ي -بشص ‘ ن -فسص
ألسس- -ي- -اق ك- -ذلك أن ألسس- -ت -ح -ق -اق
أŸق -ب -ل «ي -ع -د ﬂرج -ا ŸعضسÓ-ت
أل - -بÓ- -د» وذلك م- -ن خÓ- -ل –م- -ل
ألشسعب  -كما قالŸ -سسوؤوليته ‘

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

أختيار ‡ثليه بكل حرية ،مضسيفا
باأن أنتخابات  4ماي «فرصسة كبÒة
ل يجب أن تضسيع» من خÓل أإقبال
ج -م -اهÒي وأسس -ع ع -ل -ى صس -ن-ادي-ق
ألقÎأع وذلك ما من شساأنه «غلق
أل -ب -اب أم -ام أي ﬁاول-ة ل-ل-ت-زوي-ر
وفرضص أحÎأم أختيارأت ألشسعب».
وق - -ال رئ - -يسص ح - -زب أل - -ف- -ج- -ر
أ÷دي -د أن تشس -ك -ي -ل -ت-ه ألسس-ي-اسس-ي-ة
ت-رك-ز ع-ل-ى ثÓ-ث-ة ﬁاور أسس-اسس-ية
ذأت أول- - -وي- - -ة قصس - -وى م - -ن أج - -ل
«أإصسÓح أوضساع ألبÓد» على حد
تعبÒه تتمثل ‘ قطاعات ألÎبية
وألصس -ح -ة وألأم -ن› ،ددأ دع -وت -ه
ب- -اŸن- -اسس- -ب -ة أإ ¤ت -نصس -يب ›لسص
وطني أعلى للÎبية وتوف Òظروف
موأتية لضسمان ألصسحة للجزأئريÚ

و أمنهم أإ ¤جانب ألهتمام بتوفÒ
غذأء أŸوأطن Úمن خÓل «تدعيم
ألفÓحة و–قيق ألأمن ألغذأئي».
وأخ -ت -ت -م أل -ط -اه -ر ب -ن ب-ع-ي-بشص
خطابه بالدعوة لإ‚اح موعد 4
ماي ألقادم من أجل «وضسع قوأعد
و أسسسص جديدة لتحقيق ألنسسجام
وألتÓحم ألوطني».

ألعدد

1٧٣٢٣

أويحيى من ألششلف وع Úألدفلى:

09

منح عقؤد امتياز ’سضتغÓل اŸناطق الصضناعية لتشضجيع ا’سضتثمار

لم Úأل - - - -ع- - - -ام
رأف - - - -ع أ أ
ل- - -ل- - -ت- - -ج- - -م- - -ع أل- - -وط - -ن - -ي
أل- - -دÁق- - -رأط- - -ي أح- - -م- - -د
أوي - - -ح - - -ي - - -ىŒ ‘ ،م - - -عÚ
شش -ع -ب -ي Úب -ك -ل م -ن ق -اع-ة
ألشش- -ه- -ي- -د ﬁم -د ن -اصش -ري
وأŸركب شش - - - -ب - - - -ه أوŸب - - - -ي
ب- -ولي- -ت- -ي ألشش- -ل- -ف وعÚ
أل -دف -ل -ى ،لصش -ال -ح ت -وسش-ي-ع
أŸناطق ألصشناعية ومنحها
ع Èع-ق-ود أم-ت-ي-از خ-اصش-ة
لسش -ت -ث-م-ار وك-ذأ تÈئ-ة
ب -ا إ
أل-فÓ-ح Úم-ن أزم-ة أسش-عار
أل- -ب -ط -اط -ا أل -ت -ي أرج -ع -ه -ا
لششرأف،
ل-ل-ج-ه-ات أŸع-ن-ي-ة ب-ال-تسش-ي Òوأ إ
م -ع -تÈأ أسش-ت-ح-ق-اق-ات  4م -اي ب -ا◊دث
لسشتمرأرية ونبذ
Óسشتقرأر وأ إ
أŸدعم ل إ
كل أششكال ألطائفية.

الششلف/ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

قال أويحيى إأن –دي فتح ›ال أإلسستثماري
ع- -ل- -ى مصس- -رع- -ي- -ه و–سس Úظ- -روف وآأل -ي -ات
إأسس -ت -ق -ب -ال أŸسس -ت -ث -م -ري-ن م-ن خ-ارج أل-وط-ن
ودأخ- -ل- -ه صس- -ار ق- -اع- -دة إأق- -تصس -ادي -ة م -ل -ح -ة
وضسرورية ‘ ألظروف ألرأهنة بعد ألهزأت
ألكبÒة ‘ سسوق ألنفط ألذي  ⁄تعد أ÷زأئر
تتحكم فيه ،وحتى وإأن –سسن رهانها فÓ
نعول عليه ‘ ‰و إأقتصسادي مسستمر وتنمية
Óرن-دي ل-ذأ
مسس -ت -دأم -ة ي -ق-ول أألم Úأل-ع-ام ل -أ
فتوسسيع أŸناطق ألصسناعية ومنحها بوأسسطة
عقود إأمتياز للخوأصص سسيكون مؤوشسرأ إأيجابيا
ي -وف -ر أل -فضس-اء ÷لب أŸسس-ت-ث-م-ري-ن أألج-انب
وأÿوأصص ع - -ل - -ى ح - -د سس - -وأء ألن أن - -ت - -ظ- -ار
أإلج- -رأءأت أŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -اŸن -اط -ق أ◊ال -ي -ة
يسس -ت -غ -رق وق -ت -ا ط-وي Ó-ل ي-خ-دم أل-ق-ط-اع ‘
ألظرف ألرأهن حسسب قوله.
و‘ ذأت ألسسياق نفى أن يكون ألفÓحون ورأء
أزمة أسسعار منتوج ألبطاطا ،متهما أŸعنيÚ
ب -تسس -ي Òأل -ق -ط -اع وأإلشس -رأف ع -ل -ى أل-ع-م-ل-ي-ة
ب -ال -وق -وف ورأء ت -لك أل -ه -زة أل -ت -ي ب -رأ م -ن-ه-ا

أŸنتج Úألذين تخلت عنهم
أ÷ه -ة أل -وصس -ي-ة Ÿا ت-ك-ب-دوأ
خسسائر باهظة ‘ ألسسنوأت
ألقليلة أŸنصسرمة بعد هبوط
أألسسعار ألتي وصسلت إأ ¤أقل
من 10د.ج دون أن يتحصسلوأ
ع- - -ل- - -ى ت- - -ع- - -ويضص أو دع- - -م
يسس -اع -ده -م ع -ل -ى م -وأصس -ل-ة
أإلن - -ت - -اج .إأن ب - -ق - -اء ه - -ؤولء
أŸسستثمرين بدون دعم رغم
Óنتاج ألوطني
ما يقدمونه ل إ
م- -ن م- -ورد إأق- -تصس- -ادي ه- -ام
نقطة سسلبية ينبغي معا÷تها
وتدأركها يقول أويحيى عÈ
آأليات يرأها ناجعة حسسب تصسوره.
و‘ سس -ي -اق ت-دخ-ل أل-دول-ة ل-ل-رف-ع م-ن م-ع-ان-اة
طالبي ألسسكن ومعا÷ة مشسكلة ألبطالة ألتي
ت- - -ط- - -ارد ألشس- - -ب- - -اب أل - -ذي رفضص إأغ - -رأءأت
أألحمدية وألدوأعشص وألطائفة ألشسيعية من
خÓل “سسكه بدينه ،قال أألم Úألعام للتجمع
ألدÁقرأطي  «:حان أألوأن للتدعيم أŸباشسر
للشسباب لتجسسيد مشساريعه وضسمان إأسستفادته
م -ن مسس -ك -ن ي -وف -ر ل -ه أإلسس-ت-ق-رأر ،ألن-ه ع-دة
أŸسس-ت-ق-ب-ل وسس-اع-د م-ن سس-وأع-د ب-ن-اء أل-وط-ن
ألذي تتكالب عليه قوى خارجية من أجل ألزج
به ‘ مسستنقع ما يجري ‘ ألعا ⁄ألعربي””.
أم - -ا ب- -خصس- -وصص أŸك- -اسسب أÙق- -ق- -ة دع- -ا
أويحيى إأ ¤تثمينها وتدعيمها وألتوجه إأرسساء
دول -ة أ◊ق وأل -ق -ان -ون أل -ت -ي وضس -عت أل-ق-ي-ادة
دع-ائ-م-ه-ا م-ن-ادي-ا Ãك-اف-ح-ة أل-رشسوة وألفسساد
وŒر Ëخ -اط -ف -ي أألط -ف -ال وإأع-دأم-ه-م ك-م-ا
أع- -ت Èم -ا ت -ق -وم ب -ه ب -عضص أل -دوأئ -ر إلغ -رأق
أ÷زأئ- -ر ‘ مسس- -ت -ن -ق -ع أıدرأت ب -ال -ع -م -ل
أ÷بان وأ÷رÁة ألتي تسستحق هي أألخرى
أإلعدأم ضسمن ألقانون ألدو‹ ،أويحيى ألذي
 ⁄ي -ف -وت أل-ف-رصس-ة دون أإلشس-ادة ÎÃشس-ح-ي-ه
ذوي ألكفاءأت وأألخÓق أعت Èيوم  4ماي
ع -رسس -ا ل -ل -ج-زأئ-ري Úل-ت-ف-ويت أل-ف-رصس-ة ع-ل-ى
أعدأئه وأÎŸبصس Úبه.

ذويبي من بومردأسش:

التغي Òالسضلمي عن طريق الصضناديق ورفضس العنف

دع -ا رئ -يسش أل–اد م -ن
أج -ل أل -ن -هضش -ة وأل -ع -دأل -ة
وأل -ب -ن-اء ﬁم-د ذوي-ب-ي‘ ،
Œم- -ع شش -ع -ب -ي نشش -ط -ه إأ¤
جانب مصشطفى بن مهدي،
أول أمسش أÿم - - - - - - - - - - - -يسش،
ب - -ب - -ودوأو ،أŸوأط- -ن““ Úإأ¤
ضش -رورة أŸشش-ارك-ة ب-ق-وة ‘
ألن-ت-خ-اب-ات أل-تشش-ريعية““،
وق- - - -ال““أŸشش - - -ارك - - -ة ح - - -ق
ووأجب وسش - -وف ل- -ن نصش- -ل
إأ ¤ح -ق -وق -ن -ا ألسش -ي -اسش -ي -ة
وألقتصشادية
وألج- - -ت- - -م - -اع - -ي - -ة إأذأ ⁄
نششارك ‘ أدأء ألوأجب ألنتخابي يوم 4
ماي““.

بومرداسس :ز /كمال

أك -د ﬁم -د ذوي -ب -ي ‘ ك -ل -م -ت -ه أم-ام م-ن-اضس-ل-ي
أ◊زب””أن أل–اد من أجل ألنهضسة وألعدألة
وأل -ب -ن -اء وضس -ع أو ¤أه -ت -م -ام -ات -ه أل-نضس-ال-ي-ة ‘
أŸيدأن مهمة أسستكمال رسسالة ألشسهدأء لبناء
أ÷زأئر ،كما أن ألنتخابات ألتشسريعية هي من
أجل أنتخاب سسلطة تشسريعية ألننا نسسعى إأ¤

أل -ت -غ -ي Òع -ن ط -ري -ق صس -ن-ادي-ق
ألقÎأع وب - - -ال - - -ت- - -ا‹ ن- - -رفضص
أل- -وسس- -ائ- -ل أألخ- -رى ك- -ال -ع -ن -ف
وأإلره- -اب ألن أل- -ع- -ن- -ف ي- -ول- -د
ألعنف.
وأضس -اف ذوي -ب -ي ب -ال -ق-ول””ن-ح-ن
ن -ري -د أ÷زأئ -ر أن ت-ك-ون فضس-اء
ل -ل -ح -ري -ة ألسس -ي -اسس -ي -ة وأ◊ري-ة
أإلع Ó-م -ي -ة وأ◊ري-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة
وح- - - -ري - - -ة أÛت - - -م - - -ع أŸدÊ
أألصس -ي -ل ،ث -م ح -ري-ة أإلب-دأع ‘
أألفكار وألÈأمج وألتنافسص من
أجل خدمة أ÷زأئر ،مع ألدعوة
‘ أألخ Òإأ””¤أنتخاب أألصسلح
للعمل على تفعيل سسلطة ألتشسريع ‘ ألŸÈان
ألقادم.
بدوره ركز مصسطفى بن مهدي ‘ كلمته ””على
أهمية ألعدألة ‘ تكريسص أ◊كم ألرأشسد ،من
خ Ó-ل ت -ف -ع -ي -ل م -ن -ظ -وم -ة أإلنسس -ان أ÷زأئ -ري
وم -ن -ظ -وم -ة أل -تشس -ري -ع وأ◊ك -م ورب-ط ألسس-ل-ط-ة
بالقانون وباŸثقف Úوأهل أ◊كمة للمسساهمة ‘
تسسي Òشسؤوون أŸوأطن ،مع تشسديده على أهمية
Óمة من كل أشسكال
حماية ألثوأبت ألوطنية ل أ
ألتجاوزأت.

مقري من بجاية:

ا’نتخابات فرصضة لبناء ا÷زائر

أع-ت Èرئ-يسش ح-رك-ة ›ت-م-ع
ألسش -ل -م ع -ب -د أل -رزأق م -ق-ري،
أمسش ،باŸسشرح أ÷هوي مالك
ب -وق -رم -وح ب -ب -ج-اي-ة ‘ ،إأط-ار
أ◊م - - -ل - - -ة ألن- - -ت- - -خ- - -اب- - -ي- - -ة
لتششريعيات  4ماي أŸقبل ،أن
ألن-ت-خ-اب-ات أ◊ال-ي-ة ف-رصش-ة
سش- - -ان - -ح - -ة ل - -ب - -ن - -اء أ÷زأئ - -ر
لخ -ط -اء وت-ب-دي-ل
وت -دأرك أ أ
ألسش -ي-اسش-ات أŸن-ت-ه-ج-ة ،مششÒأ
إأ ¤أنه يجمل برنا›ا بديÓ
سش- -ط- -ره ن- -خ- -ب- -ة م -ن أÈÿأء
وأıتصش.Ú

بجاية :بن النوي
توهامي

أكد مقري ،أن حزبه شسارك ‘ ألنتخابات أŸقبلة
م -ن أج -ل أل -ت -غ -ي Òوإأرسس-اء ألسس-ل-م وأŸصس-ا◊ة بÚ
أ÷زأئ - - -ري ،Úوأن - - -ه ل ي - - -وج - - -د أي خ Ó- - -ف بÚ

أ÷زأئ - -ري Úسس- -وأء أل- -ق- -ب- -ائ- -ل،
ألÎقية ،ألشساوية ،وألعرب وكلهم
إأخوة ،وأÙتل ألفرنسسي هو من
أرأد خلق ألفتنة بينهم بغرضص
ألتشستيت ليسسود.
مضس - -ي - -ف - -ا ،أن - -ه ي - -جب أإرسس- -اء
أل- -رح- -م- -ة بﬂ Úت- -ل -ف ف -ئ -ات
أÛت- -م- -ع ،وه- -ذه ألصس -رأع -ات
أŸقيتة ل تخدم أحدأ وأ÷زأئر
ل -ل -ج -م-ي-ع ،ول ي-ع-ق-ل حسس-ب-ه أن
يكون جزأئري لديه مشسكلة مع
أللغة ألعربية ،لأنها لغة ألقرأآن
ألكر Ëألذي نعتز به ،موؤكدأ أنه
ي-ح-م-ل ب-رن-ا›ا ت-ن-م-وي-ا كبÒأ،
م -ب -ن -ي ع-ل-ى عشس-ر رك-ائ-ز ،ع-ل-ى رأسس-ه-ا ،أل-ت-وأف-ق
وألشس -رع -ي-ة ،ك-رأم-ة ألإنسس-ان ،أŸوأط-ن-ة ،أل-ع-دأل-ة
ودولة ألقانون.
وطالب ‘ ألأخ Òكل سسكان بجاية للتوجه وبقوة،
ل Ó-إدلء ب -اأصس -وأت -ه -م ي -وم أل-رأب-ع م-اي لÓ-ن-ت-خ-اب
وأختيار رجال ونسساء Áلكون عزÁة ألتغي.Ò

السصبت  2٩أافريل  2017م
المؤافق لـ  03شصعبان  143٨هـ

من مراسسلينا

معاناة سشكان  1000مسشكن ببلدية زرالدة من غياب الّنقل

توّقـ ـ ـف نشضـ ـ ـاط حاف ـ ـ ـÓت «إايتوزا» زاد من تعقي ـ ـد الوضضـ ـع

يعا Êسشكان  1000مسشكن ببلدية زرالدة نقصشا ‘ ﬁطات ومواقف النقل ،خاصشة بعد التوقف اŸفاجئ ◊افÓت النقل
العمومي «إايتوزا» القادمة من وسشط مدينة زرالدة ،يحدث هذا رغم مناششداتهم اŸتكّررة للسشلطات البلدية من أاجل التدخل
وتزويد ا◊ي با◊افÓت الÓزمة واŸواقف الضشرورية.

سسارة بوسسنة

ي -ع -د ال -خ-ط ال-راب-ط ب-ي-ن م-دي-ن-ة زرال-دة
والجزائر العاصصمة المتنفسض الؤحيد لفك
عزلة أازيد من  1000عائلة تقطن بحي
 1000مسصكن بزرالدة ،ولكن بعد تؤقف
حافÓت النقل العمؤمي عن الخدمة في
هذا الخط ،أاعرب السصكان في هذا الشصأان
ع -ن ت -ذّم -ره -م ال -ؤاسص -ع ت -ج -اه ال-مشص-ك-ل،
مطالبين بؤسصائل نقل من شصأانها أان تقلهم
إالى أاماكن وجهاتهم المقصصؤدة.
ويضصطر سصكان حي  1000مسصكن بزرالدة
إال- -ى ا’ن- -ت -ظ -ار سص -اع -ات ب -ع -د ال -ت -ؤق -ف
ال -م -ف -اج -ئ ل -ح -اف Ó-ت ال-ن-ق-ل ال-ع-م-ؤم-ي
«إايتؤزا» عن العمل في هذا الخط ،ما
يسصبّب في تأاّخرهم بصصفة مسصتمّرة عن
مقاعد الدراسصة والعمل ،رغم خروجهم
ب -اك -را م -ن ب -ي -ؤت -ه -م ،مشص -ي-ري-ن ف-ي ه-ذا
الصصدد إالى أانّ الحافÓت إان وجدت ’
تتؤّفر على أادنى شصروط ال ّسصÓمة ،كؤنها
دائمة التعطل ومكتظّة عن آاخرها.
كما اشصتكى آاخرون افتقاد الحي لخطؤط
نقل والتي تعد أاكثر من ضصرورية ،على
غ -رار ال -خ -ط -ؤط ال -ت-ي ت-رب-ط-ه-م خ-اصص-ة
ب-ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،مّ-م-ا يضصطر الكثير
منهم ا’سصتعانة بالحافÓت القادمة من
م-دي-ن-ت-ي ال-ق-ل-ي-ع-ة وب-ؤسص-ماعيل ،والتي ما
تكؤن عادة مملؤءة عن آاخرها با’ضصافة
إال-ى ا’سص-ت-ع-ان-ة بسص-ي-ارات «ال-كلؤندسصتان»
التي اسصتغلت غياب النقل لتفرضض عليهم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ضضبط قوائم الّتÓميذ مع ضضمان اŸرافقة الّنفسضية
’خÒة للتحضشÒات
ششرعت مديرية الÎبية لو’ية بجاية ‘ وضشع اللمسشات ا أ
’جراء ا’متحانات الرسشمية اÿاصشة بنهاية السشنة الدراسشية  ،2017وذلك من
– ّسشبا إ
خÓل ضشبط كافة قوائمها النهائية للمÎشّشح .ÚوŒري التحضشÒات ‘ ظروف جيدة،
’‚اح هذا اŸوعد الهام واŸصشÒي
’مكانيات اŸادية والبششرية إ
” تسشخ Òكل ا إ
حيث ّ
‘ اŸسشÒة الدراسشية للتÓميذ ،مع الÎكيز أاك Ìعلى ا÷انب النفسشي ،والذي يششرف
عليه ﬂتصشون Ÿسشاعدة اŸمتحن Úعلى إاجراء ا’متحانات ‘ ظروف ’ئقة.
العقلية واأقراصض مهلؤسصة.
وبحسصب المعلؤمات المسصتقاة ،تمّ من خÓلها
وفي هذا الصصدد ،اأّكد مصصدر مسصؤؤول اأنّ كل ضصبط  44شصخصض متؤرط في هذه القضصايا،
الظروف المادية والبشصرية اأصصبحت جاهزة واأن -ج -زت ف -ي ح -ق-ه-م م-ل-ف-ات ج-زائ-ي-ة ،وت-م
من اأجل اإنجاح عملية امتحانات اآخر السصنة ،ت-ح-ؤي-ل-ه-م اإل-ى ال-ج-ه-ات ال-قضصائية المختصصة
وال -ت -ي سص -ؤف ت -ت -م ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ال-مصص-ال-ح اإقليميا ،فصصدر في حق  23منهم اأمر اإيداع،
الؤ’ئية المختلفة ،بغرضض المتابعة والتكفل ووضصع 14منهم تحت الرقابة القضصائية ،فيما
ب-ال-م-ت-رّشص-ح-ي-ن وال-م-ؤؤّط-ري-ن ل-مختلف مراكز اإسص-ت-فاد  07م-ن-ه-م م-ن ا’سص-ت-دعاء المباشصر،
ا’م-ت-ح-ان-ات ع-ب-ر ب-ل-دي-ات ال-ؤ’ي-ة ،وسصيكؤن حيث اأسصفرت هذه القضصايا عن حجز 216
اأزي -د م -ن  45األ-ف م-ت-رشص-ح وم-ت-رشصحة على قرصصا مهلؤسصا من مختلف ا’أصصناف ،اإضصافة
مؤعد مع اجتياز امتحانات نهاية السصنة ،في اإل -ى م -ا ي -ق-ارب  3 . 5ك-ل-غ م-ن ال-مخدرات
ج-م-ي-ع ا’أط-ؤار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ثÓ-ثة عبر  424والمتمثلة في الكيف المعالج.
مركز اإجراء.
واأضصاف ذات المصصدر ،اأّنه اإضصافة اإلى هذه
العؤامل المادية والبشصرية ،هنالك المرافقة
ه
ال -ن -فسص-ي-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ال-م-ق-ب-ل-ي-ن ع-ل-ى ه-ذ
يشصكؤ سصكان قرية هليل ببلدية وادي غير
Ó
ا’متحانات المصصيرية ،حيث تعتبر عام
العطشض ،مما يضصطر معظم المؤاطنين اإلى
يسص-اع-د ع-ل-ى ت-خ-ف-ي-ف ال-ت-ؤت-ر والقلق على التمؤين بهذه المادة الحيؤية بصصهاريج المياه
ال -م -م -ت -ح -ن -ي -ن ،وي -دف -ع -ه-م اإل-ى ا’ه-ت-م-ام المكلفة .وفي هذا الصصدد قال السصيد تؤلؤن
وا’جتهاد من اأجل تؤظيف كافة قدراتهم ممثل عن السصكان« :يشصكؤ سصكان القرية من
الÓزمة.
شصّح المياه ،وتتفاقم المشصكلة خاصصة خÓل
اأيام الصصيف ،فالمياه ’ تصصل ،وهؤ ما ترك
الناسض يتهافتؤن على صصهاريج المياه ،التي
يسص- -ت- -غ -ل اأصص -ح -اب -ه -ا ح -اج -ة السص -ك -ان ل -ه -ا،
فيقؤمؤن برفع اأسصعارها.
وهذه الؤضصعية تؤؤثّر سصلبا على ذوي الدخل
عالجت فرقـة مكافحة المخدرات باأمن و’ية
المحدود ،وبالرغم من الشصكاوى التي تقّدمنا
بجاية بداية من مطلع السصنة الجارية27 ،
بها اإ’ اأن البلدية ’ تسصتطيع اإنجاز مشصاريع
قضص -ي -ة م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ح -ي-ازة وا’ت-ج-ار غ-ي-ر
التمؤين بالمياه ،وعليه نطالب من الجهات
الشص-رع-ي ب-ال-م-خ-درات وال-م-ؤؤث-رات ال-ع-ق-لية،
المعنية اإدراج مشصروع لتمؤين السصكان بالمياه
وذلك ف- -ي اإط- -ار م- -ك- -اف- -ح -ة ا’ت -ج -ار غ -ي -ر
ووضصع حد لمعاناتهم».
الشصرعي بالمخدرات ،كيف معالج ،المؤؤثرات

بجاية :بن النوي توهامي

سضكان قرية هليل يشضتكون

سصيطرتها.
وقد تسصاءل السصكان عن سصبب تؤقيف
حافÓت النقل الجماعي التي كانت تعمل
ع-ل-ى ال-خ-ط ال-راب-ط ب-ي-ن حّ-ي-ه-م وم-دي-نة
زال-دة ال-مّ-ت-ج-ه-ة إال-ى ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصصمة،
داعين في هذا الشصأان مديرية النقل إالى
النظر في قضصيتهم وتزويدهم بحافÓت
تنهي من حدة أازمة النقل التي يتخّبطؤن
ف -ي -ه -ا م -ن -ذ أان ت -ؤق -فت ح-افÓ-ت ال-ن-ق-ل

العمؤمي عن الخدمة.
وأاضص -اف السص -ك-ان ب-أان-ه وع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
الشص-ك-اوى ال-ع-دي-دة ال-ت-ي ق-ام-ؤا ب-إارسصالها
للبلدية من أاجل النظر في انشصغا’تهم
وت -خ -ف -ي-ف م-ع-ان-ات-ه-م ع-ن ط-ري-ق ت-ؤف-ي-ر
وسصائل إاضصافية ،إا’ أان هذه اأ’خيرة لم
تتحرك لمعالجة مشصاكلهم  -حسصب ما
أاّكدوه  -كما تسصاءلؤا عن اأ’سصباب التي
تمنع إانشصاء خط ثابت خاصض بهم.

إانتششار فوضشوي للمهن اÿدماتية والتّجارية بتيارت

اأ’ماك ـ ـن العامـ ـ ـة تتح ـ ـ ـّول إا ¤فضضـ ـ ـاءات تقلـ ـ ـق اŸواط ـ ـن

ا’ّتج ـ ـار غ ـ ـ ـ ـ ـ Òالشّضرعـ ـ ـ ـي
با ıـ ـ ـ ـدرات

دعـــم ذوي ا’حتياجــات اÿاصشـــة

إاعـ ـداد كت ـ ـب صضوتيـ ـة وبر›يـ ـات تعليميـ ـة

خلصشت أاششغال اŸلتقى الوطني حول دور التقنيات ا◊ديثة ‘ دعم الÈامج
’سشبوع اŸاضشي جامعة
التعليمية لذوي ا’حتياجات اÿاصشة الذي احتضشنته ا أ
باتنة  1إا ¤جملة من التوصشيات الهامة لتحسش Úالظروف اŸهنية وا’جتماعية
لهذه الششريحة ،أابرزها الدعوة إا« ¤ضشرورة اسشتغÓل وسشائل التكنولوجية
ا◊ديثة لتصشميم وتطبيق خطط عÓجية لتمك Úوتأاهيل اŸعاق Úلتنمية
طاقتهم وقدراتهم الفكرية والذهنية.

’جراءات الردعية والقانونية التي قامت بها السشلطات اÙلية والو’ئية،
انتششرت الّتجارة اŸوازية والفوضشوية رغم ا إ
وحتى الوظائف واŸهن  ⁄تسشلم من ا’نتششار العششوائي.

تيارت :ع ــ عمارة

فمث Óالعيادات الطبية ومقرات ا’أطباء
المختصصين تتؤاجد داخل اأحياء شصعبية
يصصعب الؤلؤج اليها بسصبب ضصيق ا’أزقة
واهتراء الطرقات بعاصصمة الؤ’ية تيارت
ت -ؤج -د م -ق -رات ال -م -ح -ام -ي -ن ف-ي وسص-ط
ال- -م- -دي- -ن- -ة ووسص -ط ا’زدح -ام ال -م -روري
بالقرب من اأكبر سصاحة عمؤمية بمحاذاة
سصؤق يؤمية للخضصر والفؤاكه على بعد
اأمتار من بيع السصمك في الهؤاء الطلق
وحتى الؤصصؤل الى مكتب محامي يتطلب
حنكة وتركيز لكؤن العشصرات يؤجدون في
ع-م-ارت-ي-ن م-ت-ج-اورت-ي-ن ،وح-تى الÓفتات
ال -ت -ي ت -دل ع-ل-ى اسص-م ال-م-ح-ام-ي يصص-عب
قراءتها بسصبب علؤها .اأما محÓت تجارة
ال-م-ج-ؤه-رات ف-اإن ال-ب-عضض م-ن-ه-ا ب-اأماكن
خفية وسصط شصؤارع غير اآهلة بالسصكان،
وهي اأماكن من المفروضض اأن تكؤن اآمنة
خ -ؤف -ا م -ن السص -ط -ؤ .ال -عّشص -اب -ؤن وب -اع -ة
ال -ب -ه -ارات وال-ت-ؤاب-ل ت-ت-م-رك-ز م-حÓ-ت-ه-م
باأماكن تجارية متزاحمة رغم اأن هذه
ال -م -ن-ت-ؤج-ات ت-ع-رضض ف-ي ال-ه-ؤاء ال-ط-ل-ق
وت-ت-ع-رضض لÓ-ت-رب-ة ،و’ سص-ي-م-ا ف-ي شص-ه-ر
رمضص- -ان .ف- -ي زي- -ارة م- -ي -دان -ي -ة ل -ب -عضض

المحÓت التي يمتهن اصصحابها بيع لؤازم
ال -م-ؤاط-ن-ي-ن وك-ذا ا’ط-ب-اء وال-م-ح-ام-ي-ن،
وقفنا على بعضض المهن ف ّضصل اأصصحابها
فتح المحÓت في اأزقة ضصيقة واأماكن
يصصل اليها الزبؤن بصصعؤبة ،والتي تؤجد
في وسصط حضصري مزدحم يصصعب الؤلؤج
اإليه ،اأما الشصيء الذي يجلب ا’نتباه هؤ
وج-ؤد م-ح-ل ل-ب-ي-ع ا’شص-رط-ة ال-م-ؤسص-ي-قية
ب -ال -ؤسص -ط ال -حضص-ري م-م-ا ي-زع-ج ال-م-ارة
ويسص ّ- -ب - -ب ح - -رج - -ا ل - -م - -رت- -ادي الشص- -ارع
ال-م-ذك-ؤر.اأم-ا ال-م-حÓ-ت ال-ت-ي تّ-م منحها
للشصباب فاإن البعضض منهم اسصتغل المحل
للتلحيم في الؤسصط الحضصري ،مّما اأصصبح
يزعج المارة والجيران على حد سصؤاء،
زي-ادة ع-ل-ى ال-ت-اأث-ي-رالسص-ل-بي في اسصتعمال
الكهرباء لكؤن عملية التلحيم تتطلب قؤة
هائلة من الكهرباء ،وكذلك ارتفاع قؤة
الكهرباء وانخفاضصها مّما يشصكل خطرا
ع-ل-ى ا’آ’ت ال-ك-ه-رب-ائية والكهرومنزلية.
وحتى بيع ا’عÓف اأصصبح تجارة تجرى
داخل ا’حياء والمناطق ا’أهلة بالسصكان،
ا’ط-ب-اء ك-ذلك اأصص-ب-حت ظ-اه-رة ف-ت-حهم
ل- -ل- -ع- -ي- -ادات تشص- -ك -ل مشص -ك  Ó-ب -ال -نسص -ب -ة
’إرسص- -اء سص- -ي- -ارات ال- -م- -رضص- -ى ،واأصص -ب -ح
ال -م -رضص -ى ي -ج -دون مشص -اك -ل م-ع ج-ي-ران

ا’أط- -ب -اء بسص -بب ا’إزع -اج ال -ذي يشص -ك -ل -ه
المرضصى بالنسصبة للجيران بالعمارات كؤن
م-رضص-ى ا’أط-ب-اء ا’أخصص-ائ-ي-ي-ن ي-تؤجهؤن
مبكرا للظفر بمؤعد او الدخؤل مبكرا
عند الطبيب و’ سصيما من المدن والقرى
ال -م -ج -اورة م -م -ا اصص -ب -ح يشص-ك-ل ه-اجسص-ا
ب -ال -نسص -ب -ة لسص-اك-ن-ي ال-ع-م-ارات و’ سص-ي-م-ا
بالنسصبة لكبار السصن وا’طفال والمرضصى.
ظاهرة اأخرى هذه المرة ليسصت مصصنفة
ف-ي ال-م-ه-ن وه-ي ت-رب-ي-ة ال-م-ؤاشص-ي داخل
ال -نسص -ي -ج ال-ع-م-ران-ي ،ح-يث اأصص-ب-ح ب-عضض
المؤالين ممن يقطنؤن بالقرى والبلديات
يمتهنؤن تربية المؤاشصي و’ سصيما ا’غنام
مما اصصبح يشصكل خطرا على البيئة وعلى
صصحة المؤاطنين ،حيث اشصتكى البعضض
من حسصاسصية مفرطة و’ يزالؤن يترددون
ع-ل-ى ا’أط-ب-اء.اأم-ا ال-ح-رف-ي-ؤن واأصص-ح-اب
محÓت بيع السصمك وبيع الخبز با’حياء
الشصعبية فاإن عددهم تزايد بحدة ،حيث
اأصصبح المؤاطن يشصتري الخبز من اأقرب
ن -ق-ط-ة ب-ي-ع ،ف-ئ-ة اأخ-رى اأصص-ب-حت ت-زع-ج
ال -م -ؤاط-ن-ي-ن وه-م ب-اع-ة ا’ث-اث ال-ق-دي-م،
الذين باتؤا يجؤلؤن بين ا’حياء والمناداة
ع -ن ال -زب-ائ-ن ’ق-ت-ن-اء ا’ث-اث وال-مÓ-بسض
القديمة.

بومرداسس :ز ــ ك

شص-م-لت ت-ؤصص-ي-ات ال-م-ل-تقى
التي عكفت على إاعدادها
ل- - -ج- - -ن - -ة م - -ن اأ’سص - -ات - -ذة
ال- -ب- -اح- -ث- -ي- -ن أايضص -ا حسصب
تصص -ري-ح اأ’سص-ت-اذ اي-ك-ؤف-ان
شصفيق من جامعة تيزي وزو
ال - -مشص- -ارك- -ة ف- -ي أاشص- -غ- -ال
الملتقى الؤطني إالى جانب
 16و’ي -ة ،أاه-م-ي-ة «إاع-داد
ك -تب صص -ؤت -ي-ة وب-رم-ج-ي-ات
تعليمية خاصصة مع محاولة
ت- - -رج- - -م - -ة أاه - -م ال - -ك - -تب
واأ’عمال التي تسصاعد في
ال -م -ج-ال ال-ت-ع-ل-ي-م-ي ل-ذوي
ا’ح- -ت- -ي -اج -ات ال -خ -اصص -ة،
إاع -داد مضص -ام -ي -ن وب-رام-ج
خاصصة كالبرامج الؤثائقية
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ع-ن ف-ئات ذوي
ا’ح- -ت- -ي- -اج- -ات ال -خ -اصص -ة
ك-م-ن-ط-ل-ق أاسص-اسص-ي ل-حماية

هذه الثروة البشصرية ،فتح
شصراكة وطنية وأاجنبية من
أاج- - -ل م- - -ؤاك- - -ب- - -ة أاح - -دث
ال -ت -ط -ؤرات ال-ح-اصص-ل-ة ف-ي
م-ج-ال ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ا ال-تعليم
لذوي ا’حتياجات الخاصصة
وتحسصين تدريب المكؤنين
ف -ي م -خ -ت -ل -ف ال -ت -ط-ؤرات
التكنؤلؤجية التعليمية.
كما دعت اللجنة أايضصا وفق
اأ’سصتاذ رئيسض جامعة باتنة
 1ال -دك -ت -ؤر ع-ب-د السصÓ-م
ضص-ي-ف ،إال-ى أاه-م-ي-ة ت-رق-ي-ة
ال -م -ل -ت-ق-ى وإاع-ط-ائ-ه ب-ع-دا
دول- -ي- -ا م- -ن أاج- -ل إاع- -ط- -اء
Óسصاتذة
فرصصة المشصاركة ل أ
م -ن داخ -ل وخ -ارج ال -ؤط -ن
الذين لم تتسصن لهم فرصصة
المشصاركة في هذه الطبعة،
مع حرصض اللجنة على طبع
ونشص -ر أاشص -غ-ال وم-داخÓ-ت
ال -م-ل-ت-ق-ى ف-ي ع-دد خ-اصض

من مجلة العلؤم ا’نسصانية
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ج -ام -ع -ة
باتنة.
ي-ذك-ر أاّن ال-م-ل-ت-قى الؤطني
حؤل دور التقنيات الحديثة
في دعم البرامج التعليمية
ل - - -ذوي ا’ح- - -ت- - -ي- - -اج- - -ات
ال- - -خ - -اصص - -ة ،شص - -ارك ف - -ي
ت-نشص-ي-ط-ه أاسص-اتذة وباحثؤن
ق -دم-ؤا م-ن  16و’ي-ة ع-بر
ت -ق -دي-م  40م -داخ-ل-ة ف-ي
ال -م -ج -ال ،ك -م-ا سص-اه-م ف-ي
تنظيمه إالى جانب جامعة
ب -ات-ن-ة  1ك -ل م -ن م -خ -ب-ر
ال -ب -حث وال -دراسص-ات ح-ؤل
ال- - -ت- - -ؤث- - -ي- - -ق ال- - -ع - -ل - -م - -ي
وال -ت -ك-ن-ؤل-ؤج-ي «ل-ي-ريسصت»
ل- -ج- -ام- -ع- -ة قسص -ن -ط -ي -ن -ة 1
وال-م-ك-تب ال-ؤ’ئ-ي ل-جمعية
ال -م -ك -ت -ب -ات وال -م-ع-ل-ؤم-ات
الجزائرية.

الرياضسي
اشسراف :حامد حمور
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خÓل اجتماعه Ãمثلـــي ا÷معيــــة
الوطنية لتطوير الرياضسة النسسوية

ولد علي « :للم ـرأاة دور
فّعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ‘ إا‚ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح
التشسريعي ـ ـ ـات القادم ـ ـة»

رغـــــم الرزنامــــة اŸكثفــــة للفــــريق ‘ Úنهايــــة اŸوسســـم ا◊ـــــــا‹

طموحات كبÒة ل–Óاد
واŸولوديـة لتجاوز دور
اÛموعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
‘ اŸنافسسة القارية

ƒ` ` ` ` eO »fÉ` ` ` `¨dG ó` ` `ÑY
تصسويرﬁ:مد آايت قاسسي

›موعتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صسعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأاسس الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف
ƒ` ` ` `Mƒ` ` ` ` M ô` ` ` ` ` «ª°S

«ا’–ـاد والعميد Áتلكان اŸؤوهÓت
للذهاب بعي ـ ـ ـ ـ ـدا ‘ اŸنافسسـ ـ ـ ـ ـة»
كلمة العدد

^ حامد حمور

اسستخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدام
«الفيديو»...؟

قد تعرف كرة القدم العاŸية منعرجا جديدا ‘ مسسارها من خÓل اعÓن رئيسس الفيفا أانفانتينو اللجوء ‘ مونديال  ،2018ا ¤اسستخدام «نظام الفيديو» ‘ اŸقابÓت
لتدعيم قرارات ا◊كم ‘ بعضس الوضسعيات التي بإامكانها أان تكون عكسس ما قرره ا◊كم.
لشسياء ‘ اÙيط العام للمقابلة حسسب
لمر الذي يغيّر بعضس ا أ
لخر توقفا بعضس الثوا Êللبت ‘ قرار وهو ا أ
و بالتا‹ ،فان مقابÓت كرة القدم سستعرف من ح Úآ
العديد من اŸتتبع.Ú
ويؤوكد أاغلب اıتصس Úأانه من غ ÒاŸنطقي أان تكون لقطة أاو هدف يراه كل اŸتفرج Úسسواء ‘ اŸلعب أاو ع Èالشساشسة بشسكله الواقعي ‘ ،ح Úأان ا◊كم يقرر عكسس
ذلك ..لذلك توفر التكنولوجيا سسيكون ح« Óينصسف» الفريق Úاللذان يلعبان على أارضسية اŸيدان وتكون النتيجة مطابقة ◊قيقة اŸيدان ،ل سسيما ‘ وقائع ﬁددة
لسستخدام هذه التكنولوجيا اŸدعمة لـ «نظرة ا◊كم» والتي تتلخصس ‘  4وضسعيات فقط وهي« :بعد تسسجيل هدف ،لقطة ضسربة جزاء ،اعÓن بطاقة حمراء أاو
تصسحيح قرار على لعب معاقب».
لخÒة من
وبدون شسك ،فإان السستنجاد بتكنولوجية «الفيديو» ‘ منافسسة عاŸية ككأاسس العا ⁄يقدم «خدمة كبÒة» لكرة القدم التي تأاثرت قرارات ا◊كام ‘ اŸدة ا أ
لهداف وضسربات ا÷زاء
خÓل التطور الكب Òالذي عرفته تقنيات التصسوير التلفزيو ÊللمقابÓت  ..أاين يتم تقد Ëكل الوضسعيات اŸناسسبة ‘ لقطات تخصس ا أ
لحيان رؤوية وضسعية «مشسكوك فيها» ‘ كل مرة بدقة و اتخاذ القرار اŸناسسب.
لول ‘ ،الوقت الذي يعلم ا÷ميع أانه ل Áكن ‘ العديد من ا أ
ويكون ا◊كم هو «اŸتهم» ا أ
وبالرغم من اعتماد بعضس ال–ادات على  5حكام على اŸيدان  ⁄يحل «الشسكال» القائم بالنسسبة لبعضس قرارات ا◊كام ..لهذا بتوفر التكنولوجيا اŸرافقة لقرارات
لو ¤من تطبيق هذه التقنيات على ا÷مهور والÓعب Úأان يتعودوا على التوقفات
ا◊كام سسيكون ا◊ل لتجنب «معاتبة «ا◊كم على قراراته ..ولو أانه ‘ اŸراحل ا أ
اŸسستمرة ،خاصسة بعد تسسجيل هدف أاو رفضسه ،كون رد فعل ا÷ميع ‘ اŸلعب سسيتغ ‘ Òثوا Êقليلة ..هذا ما يحدث «ﬁيطا ﬂتلفا» ŸقابÓت كرة القدم ‘ اŸسستقبل
القريب.
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رغم آلرزنامة آŸكثفة للفريق ‘ Úنهاية آŸوسصم آ◊ا‹

zÖ©°ûdGz`d ƒMƒM ô«ª°S
«ا’–ـاد والعميد Áتلكان اŸؤوهÓت
للذه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب بعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا ‘ اŸنافسص ـ ـ ـ ـ ـة»

طموح ـ ـ ـ ـات ك ـ ـ ـ ـبÒة ل–Óـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد
واŸولوديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوز دور
اÛموعات ‘ اŸنافسصة القارية

آكد آلÓعب آلدو‹ آلسصابق سصم Òحوحو ‘ حوآر لـ»آلشصعب» آن آ–اد
آلعاصصمة ومولودية آ÷زآئر يسصتطيعان آلتأاهل للدور آŸقبل من
منافسصتي رآبطة آبطال آفريقيا وكأاسص «آلكاف» بالنظر لمتÓكهما
آلمكانيات آلÓزمة من آجل –قيق هذآ آلهدف.

حاوره  :عمار حميسصي

يوآصصل فريقا آ–اد آلعاصصمة ومولودية آ÷زآئر آŸغامرة آلقارية بطموحات كبÒة عقب آجرآء عملية آلقرعة
للف أآنصصار آلفريق Úآلذين سصيحضصرون ŸقابÓت
لدوري آÛموعات آلتي سصتكون آŸنافسصة فيها مشصوقة بالنسصبة آ
كبÒة وسصهرآت كروية قد تكون ‘ آŸسصتوى بهدف رؤوية ‡ثلينا ‘ أآدوآر متقدمة ‘ آŸنافسصات آلفريقية.

^ حامد حمور

ففي رابطة الأبطال الفريقية التي Áثلنا فيها فريق ا–اد العاصسمة ،فان
القرعة اأوقعته اأمام كل من الزمالك اŸصسري ،اأهلي طرابلسس الليبي وكابسس
يونايتد الزÁبابوي حيث اأن اŸهمة ÿطف احد اŸركزين اŸوؤهل Úا¤
الدور ربع النهائي ‡كنة جدا بالنسسبة لأشسبال اŸدرب بول بوت كون
ال–اد Áلك المكانيات الفنية واÈÿة للوصسول ا ¤الهدف الذي لن
يتوقف عند الدور ربع النهائي بالنسسبة لأصسحاب الزي الأحمر والأسسود
الذين نشسطوا قبل عام Úالدور النهائي لهذه اŸنافسسة.
Œربة لعبي «سصوسصطارة « ..نقطة آإضصافية
طموحات زمÓء كودري سستكون اأك Èهذه اŸرة بفضسل تشسكيلة متوازنة ا¤
حد بعيد بوجود لعب Úيعرفون جيدا تسسي Òالأمور فوق اŸيدان بالنسسبة
للمنافسسة القارية رقم واحد على غرار زماموشس ،بن موسسى ،بلجي،‹Ó
مفتاح ...بالرغم من اأنهم سسيواجهون اأحد اŸرشسح Úللعب الأدوار الأو¤
‘ هذه اÛموعة وهو الزمالك اŸصسري ..هذا الأخ Òالذي سسيكون Ãثابة
اŸنافسس القوي لأبناء سسوسسطارة ‘ هذه اÛموعة التي سستلعب على شسكل

بطولة.
وسسيكون حسسن تسسي Òالرزنامة من اŸفاتيح الرئيسسية لكسسب اأك Èعدد
‡ك -ن م -ن ال -ن -ق-اط ل-ت-ج-اوز ه-ذا ال-دور ،ك-م خÓ-ل «اسس-ت-غÓ-ل» ام-ك-ان-ي-ات
الÓعب ÚوالسسÎجاع ‘ الوقت اŸناسسب  ..علما باأن ال–اد ونفسس الشسئ
للمولودية سسوف يلعبون ‘ نفسس الوقت مقابÓت الرابطة اÎÙفة الأو¤
 ..و هو ما يفرضس الذكاء الكبŒ ‘ Òنب ارهاق الÓعب.Ú
والشسئ اليجابي والذي قد يفيد ‡ثلنا ‘ رابطة الأبطال هو اأن يسستقبل ‘
عقر داره خÓل ا÷ولة الأولة‡ ،ا يعطيه اأسسبقية ‘ امكانية –قيق نتيجة
ايجابية عندما يواجه الأهلي الليبي Ãلعب عمر حمادي ببولوغ ،Úحيث اأن
ا÷انب البسسيكولوجي مهم ‘ حالة –قيق الفوز ‘ ا÷ولة الأو.¤
آلزمالك ..آأك ÈآŸنافسص Úعلى بطاقتي آلتاأهل
ويعرف لعبو ال–اد اأن اŸهمة لن تكون سسهلة ‘ هذه اÛموعة التي
يسسعى كل فريق لكسسب احد اŸركزين ،فبالإضسافة ا ¤الزمالك الذي بدون
اأدنى شسك طموحاته تكون دائما كبÒة كونه متعود على التتويجات القارية..

‘ ح Úاأن اأهلى طرابلسس Áلك تشسكيلة قوية –اول خطف مركز موؤهل
الدور القادم  ..بينما يبقى نادي كابسس يونايتد مفاجاأة هذه اŸنافسسة كونه
اأزاح ‘ الدور اŸاضسي نادي تي بي مازمبي الذي كان مرشسحا بقوة للذهاب
بعيدا ‘ اŸنافسسة.
وبالتا‹ ،فان خÈة اŸدرب بول بوت سسيكون لها وزن ‘ تسسي Òاأمور الفريق
بشسكل جيد ل سسيما واأن التحسسن ظهر على الفريق ‘ اŸدة الأخÒة،
بالرغم من اأن اŸدرب البلجيكي ما زال يركز على ضسرورة اعادة الفعالية
اŸنتظرة لدى اŸهاجم Úوهذا قبل الدخول ‘ اŸغامرة القارية.
حلم آأنصصار آلعميد ‘ كاأسص «آلكاف»
و‘ كاأسس ال–اد الفريقي ،فان حلم اأنصسار مولودية ا÷زائر بداأ يك Èمع
م-رور اŸق-ابÓ-ت ال-ق-اري-ة ال-ت-ي ان-ت-ظ-ره-ا عشس-اق ال-ع-م-ي-د م-ن-ذ م-دة طويلة
و»ي -حّضس -رون» ل -ت -دع-ي-م زمÓ-ء حشس-ود ل-ل-ذه-اب ا ¤اأب-ع-د ن-ق-ط-ة ‡ك-ن-ة ‘
اŸنافسسة..
و‘ هذا الشساأن ذكر رئيسس النادي عمر غريب اأن هدف اŸولودية ‘ الوقت

ا◊ا‹ هو التاأهل ا ¤الدور ربع النهائي من كاأسس الكاف مباشسرة بعد اجراء
عملية القرعة التي اأوقعت الفريق اأمام كل من النادي الصسفاقسسي التونسسي،
بÓتينيوم سستارز ا÷نوب افريقي ،ونادي مبابام سسالوسس من سسوازيÓندا.
وبالنسسبة لكمال مواسسة ،فان اŸولودية لها حظوظ كبÒة ،بالرغم من وجود
النادي الصسفاقسسي ‘ اÛموعة ،والذي Áلك خÈة كبÒة ‘ اŸنافسسة
التي توج بلقبها  ٣مرات  ..لكن مشسوار اŸولودية ◊د الأن ‘ كاأسس الكاف
اأثبت اأنها «قوية» بتشسكيلة “لك اÈÿة الÓزمة ‘ الأوقات الصسعبة من
خÓل وجود لعب Úسسبق لهم وان لعبوا عدة مقابÓت على هذا اŸسستوى ‘
اأندية ﬂتلفة على غرار يوقار ،قراوي ،قورمي ،شساوشسي ،زرداب ،بدبودة..
كل هوؤلء الÓعب Úباإمكانهم تقد Ëالكث Òللفريق الذي ‘ نفسس الوقت
اسستطاع اأن Áنح الفرصسة لÓعب Úشسبان موهوب Úيقدمون الضسافة الÓزمة
وكسسبوا قلوب األف الأنصسار اأمثال منصسوري ،شسريف الوزا ،Êشسيتة.
موآسصة ..تسصي Òآلتشصكيلة بثبات على ثÓث جبهات...
فالعمل الذي يقوم به اŸدرب مواسسة اأعطى ثماره بشسكل موفق ،لأن

عبـــــــــــد آلغـــــــــــــــــــا Êدمـــــــــــــــو
(مدآفع مولودية آ÷زآئر) لـ «آلشصعب»:

AGQGB
ø«°üàîªdG
طارق غول« :آŸهمة صصعبة بسصبب
آلظروف آلتي تعيشصها آلكرة آÙلية»
اأك - -د ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري ط- -ارق غ- -ول ‘
تصس - - -ري - - -ح خ - - -اصس ÷ري - - -دة «الشس- - -عب» اأن
اŸاأمورية لن تكون سسهلة بالنسسبة لكل من
مولودية ا÷زائر ضسمن كاأسس الكونفيدرالية
الأفريقية واإ–اد ا÷زائر ‘ رابطة اأبطال
اأف -ري -ق-ي-ا وذلك راج-ع ل-ع-دة ع-وام-ل اأب-رزه-ا
الإره -اق ال -ذي سس-ي-ن-ال م-ن الÓ-ع-ب Úبسس-بب
عدم نيلهم قسسط من الراحة قبل الدخول ‘
اأج -واء اŸن -افسس -ة ال -ق -اري-ة Ãا اأن ال-ب-ط-ول-ة
اÙلية سستنتهي ‘ شسهر جوان القادم.
ولهذا ،فاإن القائم Úعلى النادي Úمطالبون
ب -اإي -ج -اد ا◊ل-ول اŸن-اسس-ب-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
اإي-ج-اب-ي-ة ‘ ق-ول-ه «م-ه-م-ة م-ول-ودي-ة ا÷زائر
واإ–اد ال -ع -اصس -م -ة ل -ن ت -ك -ون سس -ه-ل-ة ضس-م-ن
اŸن- -افسس- -ة ال- -ق- -اري- -ة لأن اŸسس- -ت- -وى ع- -ا‹
باŸقارنة مع البطولة الوطنية ولهذا فاإن
الفريق Úل Áكنهما تقد Ëالكث Òلأنه من
غ ÒاŸعقول اأن يكون بوجه على الصسعيد
اÙلي وعندما ينتقل للعب ‘ اŸنافسسة
الأفريقية يتغ Òالأمر فجاأة ولهذا اأعتقد اأن
‡ث Óا÷زائر هذه السسنة مطالبان بتقدË
كل ما عليهم لتشسريف الألوان الوطنية».
واأضس -اف ﬁدث -ن -ا ‘ ذات السس -ي -اق «ال-وضس-ع
ال -داخ -ل -ي ل -ل -ك -رة ا÷زائ -ري -ة سس-ي-وؤث-ر ع-ل-ى
مسستوى الفريق Úقاريا لأن البطولة سستنتهي
‘ وقت متاأخر اأي ‘ شسهر جوان القادم
واŸنافسسة القارية سستنطلق بعد اأيام قليلة
م- -ن ذلك وه -ذا م -ا ي -ع -ن -ي اأن ال Ó-ع -ب Úل -ن
ي -رت-اح-وا ورد ف-ع-ل-ه-م م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة
سستÎاجع لأنه من اŸسستحيل اأن يقدموا اأداء
كب ÒواŸدرب Úلن يتمكنا من ضسبط برنامج

–ضسÒي خاصس بالبطولة القارية وعليهم
ف- -ق- -ط تسس- -ي Òه- -ذه الأخÒة ‘ م- -ث- -ل ه- -ذه
الظروف وكل ذلك راجع اإ ¤سسوء ال›Èة
لأن الرابطة  ⁄تضسع ‘ حسسبانها الأندية
ال -ت -ي سس -تشس-ارك ‘ اŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة وك-ل
هذه النقاط لها تاأث Òمن دون ولهذا يجب
اأن تكون رزنامة مضسبوطة مسستقب Óاإذا اأردنا
النجاح».
واأكد الÓعب السسابق ل–Óاد اأن اŸواجهة
الأو ¤م -ه -م -ة م -ن اأج -ل م -واصس -ل -ة اŸشس-وار
«ال-ل-ق-اء الأول م-ه-م ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق Úلأنه
اŸع -ي -ار ال -ذي سس -ي -ظ -ه -ر اإم -ك -ان-ي-ات-ه-م-ا ‘
اŸنافسسة القارية من كل ا÷وانب البدنية،
ال-ف-ردي-ة ،ال-ت-ك-ت-ي-ك-ية ،البسسيكولوجية ،ولهذا
يجب –فيز الÓعب Úلتحقيق نتيجة اإيجابية
رغم صسعوبة اŸهمة Ãا اأننا سسنكون ‘ شسهر
رمضسان ولهذا يجب اأن يركز ا÷ميع على
السسÎج- -اع اإضس- -اف- -ة اإ ¤اسس- -ت- -غ Ó-ل اÈÿة
اŸوجودة عند اŸدرب Úلأنه ك Óالنادي Úل
Áل -ك -ان ع -ن -اصس -ر ت -ت -م -ت -ع ب-اÈÿة الÓ-زم-ة
للذهاب بعيدا ‘ هذا اŸوسسم ولهذا عليهم
تسسي ÒاŸنافسسة والعمل على كسسب اÈÿة
لتحقيق نتائج ‘ السسنوات القادمة».
عمر بÎو« :Êباإمكان آŸولودية
وآل–اد آلذهاب بعيدآ»
‘ ح Úك- - -ان ل- - -ع- - -م - -ر بÎو Êراأي اآخ - -ر ‘
اŸوضسوع حيث تفاءل كثÒا من ‚اح كل من
م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر واإ–اد ال -ع -اصس -م-ة ع-ل-ى
الصسعيد ‘ تصسريحه ÷ريدة «الشسعب» ‘
قوله «مشساركة اŸولودية ضسمن كاأسس الكاف
سس -ي -ك -ون اأسس -ه -ل م -ن راب -ط-ة الأب-ط-ال وه-ي
ق -ادرة ع -ل-ى ال-ت-اأه-ل ل-ل-ن-ه-ائ-ي ،خ-اصس-ة اأن-ه-ا
سستواجه اأندية ذات مسستوى متقارب ولهذا
حظوظها كبÒة ‘ الذهاب بعيدا بحول الله،

اŸولودية تلعب هذا اŸوسسم على ثÓث جبهات ومازالت حظوظها قائمة
فيها ..فبالرغم من تواجد وفاق سسطيف ‘ اŸقدمة بفارق مريح ،ال اأن
اŸطاردة مازالت متواصسلة من طرف العميد ،الذي ‘ نفسس الوقت متاأهل
ا ¤الدور نصسف النهائي من كاأسس ا÷مهورية ..ويحضسر ‘ نفسس الوقت
لدخول دور اÛموعات ‘ كاأسس الكاف اأين سسيواجه ‘ اŸباراة الأو¤
اŸقررة اأيام  ١٣ ،١٢اأو  ١٤ماي القادم اأمام نادي بÓتينيوم سستارز ا÷نوب
افريقي.
وسس -ي-ك-ون الشس-غ-ل الشس-اغ-ل ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-ل-م-ول-ودي-ة ه-و تسس-يÒ
التشسكيلة بشسكل جيد باŸقارنة مع الرزنامة اŸكثفة للفريق ..لكن يبدو اأن
التعداد الÌي للعميد Áنح العديد من اÿيارات للمدرب مواسسة الذي
ب -ام -ك -ان -ه اع -ط -اء ال -ف -رصس -ة لأك Èع -دد ‡ك -ن م -ن ال Ó-ع -بﬂ ‘ Úت -ل-ف
اŸنافسسات التي يشسارك فيها الفريق ..و‘ حالة التاأهل ا ¤الدور ربع
النهائي ،فان اŸولودية سستدعم التشسكيلة بÓعب Úاضسافي Úللوصسول ا¤
الأهداف اŸسسطرة.

وي- -ب- -ق -ى ع -ام -ل اÈÿة م -ن ال -ع -وام -ل اŸه -م -ة
واŸم - -ث - -ل - -ة حسشب ح - -وح - -و ‘ خÈة م- -واسش- -ة
والبلجيكي بوت على اŸسشتوى الفريقي وهو ما
سش-ي-ل-عب دورا م-ه-م-ا ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-فريق ،Úخاصشة
خÓل اŸباريات التي Œري خارج الديار.
وسش - -يكون ع - -ل - -ى ال - -ف- -ري- -ق Úاسش- -ت- -غÓ- -ل فÎة
الن -ت -ق -الت الصش -ي -ف-ي-ة ب-أافضش-ل ط-ري-ق-ة ‡كن-ة
لتفادي اŸششاكل التي عانت منها بعضس الندية
التي ششاركت ‘ النسشخ اŸاضشية وهذا من خÓل
ال -ت -ع -اق -د م -ع ال Ó-ع -ب Úال -ق -ادري -ن ع -ل-ى م-ن-ح
الضشافة.
❊ «الششعب» :كيف ترى ›موعة ا–اد
العاصشمة ومولودية ا÷زائر ‘ اŸنافسشة
القارية؟

❊❊ ح- -وح- -و  :اع -ت-ق-د ان ›م-وع-ة م-ول-ودي-ة
ا÷زائ- -ر ‘ ك- -أاسس «الكاف» اق- -ل مسش- -ت- -وى م -ن
›م -وع -ة ا–اد ال-ع-اصش-م-ة ‘ راب-ط-ة الب-ط-ال
وهو امر منتظر بالنظر للفارق ‘ اŸسشتوى بÚ
اŸسشابقت Úلهذا فمششوار اŸولودية سشيكون اكÌ
سشهولة من ال–اد دون التقليل من الندية التي
ت-واج-د م-ع-ه-ا اشش-ب-ال م-واسش-ة ولكن ب-ال-ن-ظ-ر ا¤
اŸسشتوى الذي يقدمه اŸولودية وحتى ال–اد
اع -ت-ق-د ان ال-ف-ري-ق Úق-ادري-ن ع-ل-ى ال-ت-اه-ل ا¤
الدور اŸقبل.

›موعتن ـ ـا صصعبـ ـ ـة ‘ كـ ـ ـ ـأاسس الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف

سصنتنّقل إآ ¤بشصار للعودة بنتيجة إآيجابية

كشصف صصخرة دفاع فريق مولودية آ÷زآئر عبد آلغا Êدمو أآن آÛموعة آلثانية آلتي وقع فيها آلعميد ‘ دور آÛموعات من منافسصة
لفريقية لكرة آلقدم صصبعة ،كون آلنادي آلصصفاقسصي متعود على هذآ آلدور ‘ كأاسص آلكاف وتّوج بها ‘ ثÓث
كأاسص آلكونفدرآلية آ إ
لخر ،وصصعوبة آŸنافسص آلثالث «مبابان سصوآلوز» تكمن ‘ عدم آ◊يازة على معلومات
مناسصبات ،ونادي «بÓتينيوم سصتارز» قوي هو آ آ
عنه ،كما أآكد بأان آ◊ظ يتوآجد إآ ¤جانب آŸولودية ‘ بر›ة آللقاءآت ،موضصحا بأان هدف آلفريق بعدما كان آلتأاهل إآ ¤دور
لن آŸرور إآ ¤آلدور ربع آلنهائي ،كما –دث ‘ هذآ آ◊وآر عن مبارآة شصبيبة آلسصاورة برسصم آŸبارآة
آÛموعات من هذه آŸنافسصة بات آ آ
آŸتأاخرة آلتي سصيلعبها آلعميد آليوم ببشصار ،وعن آسصتدعائه إآ ¤آŸنتخب آلوطني آÙلي.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

❊ الششعب :ما رأايك ‘ قرعة دور
اÛموعات من كأاسس الكونفدرالية اإلفريقية
لكرة القدم؟

عكسس ال–اد الذي سسيلعب ضسمن اŸنافسسة
الأقوى قاريا ما يعني اأن مهمته لن تكون
سسهلة خاصسة اأنه سسيÓقي فرق قوية ولها
خÈة وŒربة».
وعن اŸباريات التي سستكون ‘ شسهر رمضسان
قال الدو‹ ا÷زائري السسابق «ك ÓالفريقÚ
Áل- -ك- -ان ع -ن -اصس -ر ل -ه -ا خÈة وŒرب -ة ع -ل -ى
الصسعيد القاري ولهذا ل اأعتقد اأن يتاأثروا
بشسهر رمضسان لأنهم يعرفون كيف يسسÒون
الأم -ور ف -وق اŸي -دان والإي -ج -اب -ي ‘ الأم-ر
اأن- -ه- -م سس -ي -دخ -ل -ون بشس -ك -ل م -ب -اشس -ر ‘ ج -و
اŸن -افسس -ة الأف -ري -ق -ي -ة ب -ع -د ان-ت-ه-ائ-ه-م م-ن
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ح-يث سسيسساعدهم كثÒا
لأنه غ Òملزم Úباإجراء –ضسÒات خاصسة
Ãا اأن الÓعب ‘ Úقمة ا÷اهزية البدنية».
ك- -م -ا ت -ط ّ-ر ق بÎو Êاإ ¤مسس -ت -وى ال -ب -ط -ول -ة
الوطنية الذي اأصسبح يÎاجع من موسسم لآخر
‘ ق-ول-ه «مسس-ت-وى ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة متدÊ
كثÒا رغم توفر الإمكانيات اŸادية وظروف
السسÎج- -اع اإل اأن ا÷انب ال- -ت- -ك- -ت- -ي- -ك -ي ‘
ت- -راج- -ع ك- -ب Òم- -ن م -وسس -م لآخ -ر وب -ال -ع -ودة
ل -ل -م -اضس-ي ال-ق-ريب ‘  ،٢٠١٤ك- -انت الأم- -ور

اأفضسل بكث Òبدليل اأن الوفاق –صسل على
اللقب القاري و‘ الثمانينات فاز بالتاج وهو
‘ القسسم الثا Êومن هنا نسستنتج اأن البطولة
اÙلية ليسست ‘ مسستواها ا◊قيقي ولهذا
اأت -ن -م -ى اأن ت-ع-ود الأم-ور اإ ¤سس-اب-ق ع-ه-ده-ا
ونشساهد فرق اأخرى تتاألق قاريا».
من Òدوب« :آŸهمة صصعبة Ÿمثلينا»
اأما لعب الشسبيبة السسابق من Òدوب اأكد لـ
«الشسعب» اأن اŸهمة صسعبة بالنسسبة للناديÚ
ا÷زائ -ري Úع -ل-ى الصس-ع-ي-د ال-ق-اري ‘ ق-ول-ه
«اŸنافسسة القارية دائما –مل اŸفاجاآت،
ولكن الطريقة ا÷ديدة التي سستكون عليها
هذا اŸوسسم من خÓل تاأهل فريق فقط عن
ك- -ل ›م- -وع- -ة ب- -ع- -دم- -ا ” –دي- -د اأرب- -ع- -ة
›م-وع-ات سس-ت-ك-ون اŸه-م-ة صس-ع-ب-ة بالنسسبة
لÓإ–اد واŸولودية ما يعني اأنهما مطالبان
بالفوز بكل اŸواجهات التي تلعب ‘ الديار
وال-ع-م-ل ع-ل-ى –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج اإي-ج-اب-ي-ة خارج
ملعبهما لضسمان التاأهل للدور اŸقبل».

واأضساف ﬁدثنا ‘ ذات السسياق «اŸشسكل
الأسساسسي يكمن ‘ غياب برنامج ﬁدد ‘
البطولة الوطنية لأنه من اŸفروضس –ديد
رزن -ام -ة ت -ت -م -اشس -ى م -ع الأن -دي -ة اŸق -رر اأن
تشسارك قاريا ولكن لÓأسسف  ⁄يتم وضسع ذلك
‘ ا◊سسبان وهذا ما سسيوؤثر على مسستوى
الفريق ‘ Úهذا اŸوعد وا◊ل واضسح وهو
اأن ي -ت -م تصس -ل -ي -ح اÿل-ل ا◊اصس-ل ح-ال-ي-ا م-ن
خÓل التشساور ب Úجميع القائم Úعلى الكرة
ا÷زائرية من مسسÒين وروؤسساء نوادي وترك
اŸصس -ل -ح-ة الشس-خصس-ي-ة ج-ان-ب-ا وال-ع-م-ل ع-ل-ى
اŸصس -ل -ح -ة ال -ع -ام-ة ل-ل-ك-رة ا÷زائ-ري-ة ح-ت-ى
تسستعيد هيبتها مثلما كانت عليه ‘ السسابق
والق- -ت- -داء ب- -وف- -اق سس -ط -ي -ف ال -ذي سس‘ Ò
الطريق الصسحيح لأنه نادي كب Òوالآن يركز
ع -ل -ى ال -ت -ك -وي -ن والسس -ت -ث -م -ار ‘ ال-ع-ن-اصس-ر
الشسابة».

جمعتها :نبيلة بوقرين
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❊❊ عبد آلغا Êدمو :قرعة صشعبة للغاية أامام
م -ن-افسش Úأاق-وي-اء ،ال-ن-ادي الصش-ف-اقسش-ي ف-ري-ق
عريق على اŸسشتوى القاري ومتعود على هذه
األدوار اŸتقدمة من منافسشة كأاسس الكاف هو
الذي فاز بهذا اللقب ‘  3مناسشبات وكان ذلك
‘ السش- - -ن- - -وات األخÒة ،إاضش- - -اف- - -ة إا ¤ن - -ادي
بÓتينيوم سشتارز ا÷نوب إافريقي الذي يعد
منافسشا جد Îﬁما ،أاما بخصشوصس الفريق
السشوزيÓندي ف‰ Óلك معلومات عليه وهو
مفاجأاة هذا الدور ،وما Áكننا أان نتأاّكد منه
ه- -و أان ك- -رة ال- -ق- -دم ‘ سش- -وازيÓ- -ن -دا ل -يسشت
متطورة بالششكل الذي يخيفنا لكننا سشنواجه
منافسشا ›هول ويجب ا◊ذر منه .هذا من
جهة ،وبالنسشبة للتنقÓت سشنكون ﬁظوظÚ
كوننا سشنكون أاول فريق يلعب خارج الديار
بتنقلنا إا ¤جنوب إافريقيا Ÿواجهة بÓتينيوم،
ويجب علينا أان نعود بنتيجة ايجابية من هناك
تسشمح لنا بدخول غمار هذه اŸنافسشة جيدا
بعدها سشنسشتقبل النادي الصشفاقسشي با÷زائر
ونتنّقل مرة أاخرى إا ¤أاقصشى جنوب القارة إا¤
سشوازيÓندا Ÿواجهة فريق مبابان سشوالو ‘
ششهر رمضشان بعدها نسشتقبل على مرت‘ Ú
العاصشمة قبل التنقل تونسس ،وأاؤوّكد لك بأاّننا إاذا
عرفنا كيف نسش Òاللقاء األول لصشا◊نا ونفوز
على النادي الصشفاقسشي هنا Ãلعب  5جويلية
ح -ظ -وظ -ن -ا سش -تكون ك -بÒة ‘ ال -ت -أاه -ل ل-ل-دور
اŸوا‹ ‘ هذه اŸنافسشة.
❊ أالسشتم متخّوف Úبعضس الششيء من التنقÓت
إا ¤أاقصشى القارة كما قلت؟

❊❊ قليل من الفرق ‘ القارة السشمراء توفر
لÓعبيها التنقل إا ¤أادغال إافريقيا ع Èطائرة
خ -اصش -ة ،ا◊م -د ل-ل-ه ‘ ت-ن-قÓ-ت-ن-ا ال-ثÓ-ث-ة ‘
اŸن-افسش-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ك-انت أام-ورن-ا مضش-بوطة
كما ينبغي وكل ششيء كان منظما من قبل إادارة
الفريق التي تسشهر دائما على توف Òلنا كل

ظ -روف وسش -ب -ل ال -راح -ة ،ك -م -ا أان اÛم-وع-ة
بدأات تتأاقلم مع األجواء اإلفريقية وهو ما
سشيسشهل علينا اŸأامورية ‘ التنقÓت اŸقبلة،
و‘ حالة ما إاذا سشنتع ‘ Ìإاحدى اŸباريات
سشيمكننا أان نتدارك خطأانا ‘ اللقاء اŸقبل
ألن -ن -ا اآلن ‘ دور اÛم -وع -ات واŸب -اري -ات
تلعب على ششكل بطولة ،التنقل األول كما قلت
لك سش -يكون م -ف -ي -دا ل -ن-ا ألن اŸن-افسس ي-ج-ه-ل
ط-ري-ق-ة ل-ع-ب-ن-ا ،وسش-ن-ت-ن-ق-ل م-ن أاج-ل ال-ف-وز ‘
جنوب إافريقيا ،والتنقل الثا Êسشيكون ‘ ششهر
رمضشان اŸعظم ورغم بعد اŸسشافة إال أاننا لن
نتأاثر إان ششاء الله ،أاما التنقل الثالث فسشيكون
إا ¤ا÷ارة تونسس بعد السشتقبال على مرتÚ
وم -ت -أاك -د م -ن أان أانصش -ارن -ا سش -ي -غ -زون م -دي -ن-ة
صشفاقسس Ÿسشاندتنا ،وهو ما سشيسشاعدنا كثÒا
للعودة بنتيجة ايجابية من هناك.
❊ قبل بداية اŸوسشم إادارة الفريق حّددت
التأاهل إا ¤دور اÛموعات كهدف ،بلغتم
هدفكم األول ‘ اŸوسشم ،لكن ما هو الهدف
اŸوا‹ ‘ اŸنافسشة الإفريقية؟

❊❊ صشحيح منذ بداية اŸوسشم نتحدث عن
التأاهل إا ¤دور اÛموعات من كأاسس الكاف،
وإانهاء اŸوسشم على األقل ‘ اŸركز الثاÊ
اŸؤوه-ل Ÿن-افسش-ة راب-ط-ة األب-ط-ال اإلف-ري-ق-ية
لكرة ال -ق -دم اŸوسش -م اŸق -ب-ل وا◊ف-اظ ع-ل-ى
لقبنا ‘ كأاسس ا÷مهورية◊ ،د اآلن نحن نسشÒ
إا– ¤قيق كامل أاهدافنا إان ششاء الله ،لكن
اآلن علينا تسشي Òمبارياتنا بكل هدوء وبÎكيز
ك -ب Òم -ن أاج -ل إاسش -ع -اد األنصش -ار وال-ت-أاه-ل إا¤
ال -دور اŸق -ب -ل ،ل أاخ -ف -ي ع -ل -يك أان ال -ه -دف
الرئيسشي للفريق بعد نهاية اŸوسشم الكروي
ا÷اري ،ه -و ضش -م -ان ال -ت -أاه -ل إا ¤ال -دور رب -ع
النهائي من كأاسس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة
القدم ،وبعدها سشنسش Òما تبقى لنا من مششوار
اŸن -افسش -ة م -ب -اراة Ãب -اراة ،وأا“ن -ى أان ن -ب -ل-غ
اŸباراة النهائية ونتوج بالكأاسس القارية الثانية
التي سشتجعل أانصشار الفريق ‘ قمة السشعادة.
❊ تلعبون السشبت (اليوم) ضشد فريق ششبيبة
السشاورة ◊سشاب اŸباراة اŸتأاخرة األخÒة
عن ا÷ولة الرابعة والعششرين ،كيف ترى
اللقاء؟

❊❊ ا–اد ال -ع -اصش -م -ة سش -يكون ام -ام ›م -وع -ة
صشعبة حسشب رأاي ‘ ظل تواجد فرق جيدة على
غرار الزمالك الذي وصشل ا ¤نهائي النسشخة
اŸاضش -ي -ة واه -ل-ي ط-راب-لسس ال-ذي يضش-م لع-بÚ
ج -ي -دي -ن اضش-اف-ة ا ¤ع-دم اسش-تصش-غ-ار اŸن-افسس
ال -زÁب -اب -وي ل -ه -ذا ف -ا–اد ال -ع-اصش-م-ة م-ط-الب
بالتفاوضس جيدا خÓل اŸقابÓت التي Œري
ع -ل -ى ارضش-ه م-ن خÓ-ل ت-ف-ادي تضش-ي-ي-ع ال-ن-ق-اط
وﬁاولة العودة بنقطة او اثن Úمن التنقÓت
الثÓث التي سشيقوم بها الفريق من اجل ضشمان
اŸركز الثا Êعلى القل ،وبالنسشبة ‹ اŸرحلة
اŸه -م -ة ل -ل -ف -ري -ق ه-ي خÓ-ل م-واج-ه-ة ال-ف-ري-ق
ال- -زÁب- -اب- -وي ‘ ال- -ذه- -اب والي- -اب و‘ ح- -ال
اسش -ت -ط-اع –ق-ي-ق  4ن -ق -اط ام-ام-ه اع-ت-ق-د ان-ه
بإامكانه التأاهل ‘ حال فاز على الزمالك واهلى
طرابلسس Ãلعب بولوغ.Ú
❊ ماذا عن مولودية ا÷زائر؟

❊❊ ل اعتقد ان مولودية ا÷زائر سشيجد صشعوبة
‘ التأاهل ا ¤الدور اŸقبل Ãا انه يسشتطيع
حسشم التأاهل ‘ ›موعته ‘ ظّل تواجد فرق
غ Òمعروفة لكنة عليه هو اآلخر لعب مواجهات
اŸنافسشة بذكاء ،خاصشة انه Áلك اŸؤوهÓت
التي تسشمح له بتحقيق النتصشارات على ملعبه
‘ ظ - - -ل ال - - -دع - - -م ا÷م- - -اهÒي الكب Òال- - -ذي
سشيسشتفيد منه ،وبالنسشبة ‹ الفريق الوحيد الذي
ق -د يششكل صش -ع -وب -ات ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -ع -م -ي -د ه -و
الصش -ف -اقصش -ي ال -ت -ونسش -ي ال -ذي Áلك ›م-وع-ة
‡ي-زة م-ن الÓ-ع-ب ،Úل-ه-ذا ف-ال-ف-ري-ق يسش-ت-ط-ي-ع
التأاهل ‘ حال تفاوضس جيدا خارج ارضشه امام
منافسشاه من جنوب افريقيا وسشوازيÓند.

❊❊ كما جرت عليه العادة ‘ تنقÓتنا إا¤
مدينة بششار اŸباراة لن تكون سشهلة أابدا أامام
م -ن -افسس ق -ل -م -ا يضش -ي -ع ال-ن-ق-اط ع-ل-ى أارضش-ي-ة
م -ي -دان -ه ،وه -و ي-ت-واج-د ‘ أاحسش-ن أاح-وال-ه ‘
اآلونة األخÒة ،ورÃا سشيعا Êبعضس الششيء من
مششكل ن -قصس اŸن -افسش-ة ،لكن ن-ح-ن سش-ن-ت-ن-ق-ل
Ãعنويات جد مرتفعة بعدما “كنا من الفوز
‘ ل -ق -اءن-ا األخ ‘ Òال-ب-ط-ول-ة أام-ام م-ول-ودي-ة
بجاية بأاربعة أاهداف لواحد الذي كان عنوانا
لتحررنا من الناحية النفسشية ،خصشوصشا بعدما
سشجلنا أاول رباعية لنا هذا اŸوسشم ‘ البطولة
وت-خ-لصش-ن-ا ن-ه-ائ-ي-ا م-ن ع-ق-دة ملعب  5جويلية
ﬁل- -ي -ا ،ورÃا نكون ق -د ل -ع -ب -ن -ا أاح -د أافضش -ل
م -ب -اري -ات-ن-ا ه-ذا اŸوسش-م ع-ل-ى ك-ل األصش-ع-دة،
خصش-وصش-ا ب-ع-دم-ا ق-ام ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي بإاقحام
«منصشوري» و»قورمي» اللذان قلبا اŸباراة كلية
و“كنا من تسشجيل ثÓثية بعد دخولهما أارضشية
اŸيدان ،اآلن نحن سشنتنقل إا ¤بششار من أاجل
العودة بالنقاط الثÓثة أاو على األقل بنقطة
واحدة لتقليصس الفارق عن وفاق سشطيف إا¤
سشت نقاط التي سشتسشمح لنا من مواصشلة اللعب
على اللقب.

❊ عدت إا ¤اŸنافسشة ‘ ا÷ولتÚ
اŸاضشيت ،Úورغم ذلك – ّصشلت على
اسشتدعاء من الناخب الوطني ا÷ديد
«أالكاراز» لدخول ترّبصس اÙليÚ؟
❊❊ ا◊م -د ل -ل -ه ع-ل-ى ذلك ،أاح-ي-ان-ا ت-غ-ل-ق ك-ل
األبواب ‘ وجهك ،لكن مع مرور األيام تفرج،
كما قلت كنت غائبا عن اŸنافسشة الرسشمية
وب -ع -ده -ا ع-دة م-ن اإلصش-اب-ة و ⁄أان-ت-ظ-ر وق-ت-ا
طوي Óحتى أاصشيب زميلي «ميباراكو» وعوضشته
‘ ل -ق -اء م -ول -ودي -ة وه-ران ول-ع-بت م-واج-ه-ت-ي
الثانية أامام «اŸوب» وا◊مد لله أاننا أادينا
مواجهت Úدون خطأا تقريبا ،وهو ما سشمح لنا
من حصشد  4نقاط من أاصشل  ،6اآلن بعد نهاية
م -ب -اراة السش-اورة سش-ن-دخ-ل الÎبصس وسش-ن-ل-ت-ق-ي
ألول مرة مع الناخب الوطني ا÷ديد ،وأا“نى
أان أاتلقى اŸزيد من السشتدعاءات للمنتخب
اÙلي وأان أالعب مباريات اÙلي ÚوŸا ل
أاخوضس منافسشة «الششان» ،هي فرصشة جديدة
ل -ن -ا ن -ح -ن اÙل -ي Úم -ن أاج -ل الÈوز ب -أال -وان
اŸنتخب.

❊ كيف ترى ›موعة ا–اد العاصشمة؟

❊ خÈة بوت ومواسشة هل سشتصشنع الفارق؟

❊ يقال أاّنك ال ّ
Óعب الوحيد الذي أاعجب به
«أالكاراز» من ال ّ
Óعب Úالذين عاينهم ‘ ملعب
زبانة؟

❊❊ إاذا ك -ان ه -ذا أام -را صش -ح -ي -ح -ا ف -أاتششّ-رف
بذلك ،لكن ‘ قائمة اŸنتخب اÙلي هناك
زم -ي -ل -ي ‘ ال -ف-ري-ق «م-ه-دي ق-اسش-م» ال-ذي ”
اسشتدعاءه ،إاضشافة إا« ¤منصشوري» الذي ”
تعيينه من دون ششك من قبل اŸديرية الفنية
ال -ت -ي ت -راقب الÓ-ع-ب ‘ ÚاŸن-ت-خب اÙل-ي
ألن -ه  ⁄ي -ل -عب ‘ ذلك ال -ل -ق -اء ،ك -م -ا أان ه -ذا
الÎبصس هو األول من نوعه ،ومع مرور الوقت
سشتحل أاسشماء جديدة من دون ششك ،خصشوصشا
أان الناخب الوطني أاّكد أاّنه سشيقوم بّÎبصس
واحد خÓل كل ششهر بالنسشبة للمحلي ،Úكما
سش- -ي- -ع- -اي- -ن م- -ب- -اري -ات أاخ -رى وف -رق -ا أاخ -رى
وسشيتعرف على لعب Úجدد ،لذا سشر البقاء ‘
ه-ذا اŸن-ت-خب ه-و ال-ع-م-ل اŸت-واصش-ل وال-ل-عب
بانتظام مع الفريق من أاجل النجاح.

❊❊ ل يخفى على احد “تع البلجيكي بوت
ومواسشة بخÈة كبÒة على اŸسشتوى الفريقي
وه- -و م- -ا سش- -يكون ل- -ه اث- -ر ك -ب Òع -ل -ى مسش -ت -وى
الفريق Úواعتقد ان هذا األمر سشيصشنع الفارق
اك ÌخÓل تنقÓت الفريق Úبالنظر للظروف
اŸعروفة ‘ مثل هذه اŸواجهات ،حيث تكون
ه -ن -اك ع -وام -ل اخ -رى ق -د ت-ؤوث-ر ع-ل-ى مسش-ت-وى
الفريق Úوهو ما سشيجعل بوت و مواسشة مطالبان
باسشتغÓل خÈتهما الفريقية من اجل اÿروج
بأافضشل النتائج قبل اŸواجهات التي Œري على
ارضشهما ،وبالنسشبة ‹ هذا عامل ايجابي ألن
نقصس خÈة اŸدرب قد تؤوثر على مششوار الفريق
خ -اصش -ة خ Ó-ل اŸب -اري-ات الصش-ع-ب-ة و‘ األدوار
اŸتقدمة.
❊ فÎة التنقÓت الصشيفية سشتكون مهمة
للفريقÚ؟
❊❊ صش -ح -ي-ح ان اŸن-افسش-ة سش-ت-ن-ط-ل-ق ق-ب-ل فÎة
النتقالت الصشيفية لكنها سشتمر عليهم وهم ‘
اوج اŸنافسشة وبالتأاكيد هناك لعب Úسشيغادرون
وهناك من سشينضشم مكانهم ولهذا على ادارتي
ال–اد واŸول -ودي -ة تسش -ي Òه-ذه ال-فÎة ب-ن-ج-اح
لتفادي اŸششاكل التي حدثت خÓل اŸواسشم
اŸاضش -ي -ة ل-وف-اق سش-ط-ي-ف وم-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ‘
اŸوسش -م اŸاضش-ي ،ك-م-ا ان ع-ل-ي-ه-م ال-ت-ع-اق-د م-ع
الÓعب Úالقادرين على الÈوز على اŸسشتوى
الف -ري -ق -ي ول تكون ن -ظ -رت -ه -م م-ق-تصش-رة ع-ل-ى
مسش- -ت -وى ال -ب -ط -ول -ة ال -ذي ل ي -عكسس اŸسش -ت -وى
Óندية ا÷زائرية حسشب رايه.
ا◊قيقي ل أ

14

السسبت  29افريل  2017م الموافق لـ  03شسعبان  1438هـ العدد 17323
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

خÓل اجتماعه Ãمثلي ا÷معية الوطنية لتطوير الرياضضة النسضوية

ولد علي « :للمراأة دور فّعال ‘ إا‚ ـاح التشسريعي ـ ـات القادم ـ ـة»

شضدد ،أامسس ،وزير الشضباب والرياضضة
الهادي ولد علي ،خÓل لقائه ‡ثلي
ا÷معية الوطنية لÎقية وتطوير
الرياضضة النسضوية ،التي ترأاسضها دنيا
حجاب ،على دور اŸرأاة ‘ تطوير
وا◊فاظ على وحدة ا÷زائر ،لهذا يسضهر
على تطبيق القوان Úالصضارمة لرئيسس
ا÷مهورية السضيد عبد العزيز بوتفليقة
‘ إادراجها ضضمن مناصضب عليا ،كان ذلك
Ãركز –ضض Òالفرق الوطنية «غرمول».

»°VÉ`` `` jôdG
تسضوية رزنامة ا÷ولة  24للرابطة ا’أو ¤موبيليسس

«الكناري» يطمحون لتحقيق نتيجة إايجابية أامام «ا◊مراوة»

تسض- -ت- -ك -م -ل ال -ي -وم
تسض -وي -ة رزن -ام-ة م-ب-اري-ات
’و¤
ال - - -راب - - -ط- - -ة اÎÙف- - -ة ا أ
م-وب-ي-ل-يسس ب-إاجراء ثÓث مقابÓت
م -ت -أاخ-رة ع-ن ا÷ول-ة الـ  ،24ح-يث
يسض-ت-ق-ب-ل ا–اد ال-ع-اصض-م-ة ن-ظÒه
شض - -ب - -اب ب - -ات- -ن- -ة ف- -ي- -م- -ا ي- -ح- -ل
«ال- -ك- -ن- -اري» ضض- -ي -ف -ا ع -ل -ى
مولودية وهران.

نبيلة بوقرين
األ -ح ول -د ع -ل-ي ع-ل-ى ضس-رورة ت-ن-ق-ل ك-ل ال-نسس-اء
ا÷زائريات اإ ¤صسناديق ا’قÎاع يوم  4ماي
ال -ق -ادم ‘ ق -ول -ه ‘« ،ال -ب -داي-ة اأغ-ت-ن-م ف-رصس-ة
اجتماعي مع ا’أعضساء ا÷دد للجمعية الوطنية
لÎقية الرياضسة النسسوية’ ،أهنئهم بهذه اŸهمة
التي اأسسندت اإليهن واأ“نى لهن كل التوفيق
والنجاح ‘ العهدة القادمة ،من اأجل تطوير
الرياضسة النسسوية وكل النشساطات التي سستشسرف
عليها الوزارة ع Èكل الÎاب الوطني وسستعمل
على دعم هذه ا÷معية من اأجل الوصسول اإ¤
اأهدافها».
اأضساف الوزير قائ« ،Óالوزارة تعمل على تطوير
م- -ك- -ان- -ة اŸراأة ‘ ك -ل اŸسس -ت -واي -ات ،خ -اصس -ة
اŸن -اصسب ال -ع -ل -ي-ا ال-ت-ي اأع-ط-يت ل-ه-ا ت-ط-ب-ي-ق-ا
للتعليمات الصسارمة لفخامة رئيسس ا÷مهورية
اŸتمثلة ‘ تسساوي الفرصس ب Úالرجل واŸراأة
‘ ك- -ل اÛا’ت .ون- -ح -ن ب -دورن -ا نسس -ع -ى اإ¤
–قيق ذلك على اأرضس الواقع ،بدليل اإلزام كل
ا’–ادي -ات ب -اإدراج ال -ع -نصس -ر ال -نسس -وي ضس-م-ن
اŸك -اتب ال-ف-ي-درال-ي-ة خÓ-ل ال-ع-ه-دة ا’أوŸب-ي-ة
القادمة ،دون اأي اإقصساء اأو عرقلة ،وفقا Ÿا
جاء ‘ رسسالة السسيد رئيسس ا÷مهورية الذي
ثّمن دور اŸراأة ‘ تنمية وتطوير البÓد ‘ كل
اÛا’ت ،خ- -اصس- -ة م- -ا ت- -ع -ل -ق ب -ف -رضس اأسسسس
التسسامح لضسمان اسستقرار البÓد».
وواصسل ولد علي« :اأدعو كل النسساء والشسباب
ا÷زائ -ري ،دون اسس -ت -ث -ن -اء’ ،أج -ل ال-ت-وج-ه اإ¤
صسناديق ا’قÎاع يوم  4ماي القادم لÓإد’ء
ب-اأصس-وات-ه-م واخ-ت-ي-ار ‡ث-ل-ي-ه-م ‘ ال-تشسريعيات
لضسمان اسستمرار السسياسسة الرشسيدة وا◊كيمة
ال-ت-ي ب-اشس-ره-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ول -ل -ح -ف -اظ ع-ل-ى السس-ل-م
وا’سس -ت -ق -رار ب -ال -بÓ-د .ل-ه-ذا ف-اإن ك-ل الشس-ب-اب
مطالبون بالتوجه بقوة اإ ¤صسناديق ا’قÎاع
خÓل اŸوعد الهام للمسساهمة ‘ بناء ا÷زائر
وت - -ط - -وي - -ره - -ا اأك ‘ Ìك - -ل اÛا’ت وب - -ن - -اء
موؤسسسسات الدولة حتى تعرف ‚احات اأخرى
بحول الله».
سضنتدخل ‘ حال عدم تطبيق القانون
كشسف الوزير على هامشس ا’جتماع ،اأن هناك
خروقا كبÒة ‘ اŸيزانية اıصسصسة لتحضسÒ
ا’ألعاب ا’أوŸبية اŸاضسية بريو دي جانÒو،
«الوزارة غ Òمعنية بانتخاب الرئيسس ا÷ديد
على راأسس اللجنة ا’أوŸبية ،بل هناك ÷نة
سس-ت-تسس-ل-م الÎشس-ي-ح-ات وت-درسس اŸل-ف-ات .ل-كن
نحن نتدخل فقط عندما تكون هناك خروق
للقوان Úواختيار ‡ثلينا من الرياضسي Úضسمن
اŸنافسسات الدولية وا’أوŸبية ،مثلما كان عليه
ا◊ال مع اأحد اÓŸكم Úمن صسنف ا’أواسسط،
ح-يث ح-رم م-ن ال-ت-ن-ق-ل م-ع اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي

للموعد ا’أوŸبي الذي ” اإعادته اإ ¤الفريق
خ Ó-ل ال -ب -ط -ول -ة ال -ع -رب -ي-ة ال-ت-ي ج-رت Ãصس-ر
واأهدى ا÷زائر ميدالية ذهبية».
واأرجع ولد علي هذا التدخل’ ،أنه اإقصساء غÒ
مÈر «جاء تدخل الوزارة ’أن اإقصساء اÓŸكم ⁄
يكن مÈرا ،بدليل اأنه “كن من الفوز بالذهب
خÓل اŸوعد العربي ولهذا نحن دائما نتدخل
من اأجل اإعطاء الفرصس ’أصسحاب الكفاءات
وال- -ق -درات ‘ تشس -ري -ف ا’أل -وان ال -وط -ن -ي -ة ‘
ﬂت -ل -ف اÙاف-ل ال-دول-ي-ة .وت-ط-رق اإ ¤اأن-ه-م
ع- -ل- -ى وشسك ا’ن- -ت -ه -اء م -ن دراسس -ة ا◊صس -ي -ل -ة
اŸتعلقة با–ادية اŸبارزة وسسيكون ا’إعÓن
عن راأي الوزارة ‘ ا’أيام القليلة القادمة».
خروقات كبÒة ونتائج سضلبية
للجنة ا’أوŸبية
اأم -ا ع-ن اÿروق-ات اŸسس-ج-ل-ة ضس-م-ن ال-ت-ق-ري-ر
ا’أو‹ ل -ل -ج -ن -ة ا’وŸب-ي-ة ،ق-ال ال-وزي-ر «ه-ن-اك
تقرير اأو‹ بالنسسبة للجنة ا’أوŸبية ،يتضسمن
بعضس ا’إيجابيات ،لكن السسلبيات اأك .Ìونحن
قمنا بالتحري ‘ كل ا÷وانب حول اŸوضسوع
م-ن ن-اح-ي-ة ال-ن-ت-ائ-ج اŸسس-ج-ل-ة ع-لى الصسعيدين
ال - -دو‹ وا’أوŸب - -ي ،ح - -يث اأن- -ه- -ا  ⁄ت- -رق اإ¤
ت -ط -ل-ع-ات ال-وزارة ،ب-ن-اًء ع-ل-ى ال-وع-ود ال-ت-ي ”
–ديدها من طرف اŸسسÒين ونحن نتابع كل
هذه ا’أمور’ ،أنه يتوجب على كل شسخصس اأن
يكون مسسوؤو’ وفقا للمنصسب اŸوجود فيه .من
جهة اأخرى ،هناك خروقات كبÒة ‘ ما يتعلق
با÷انب اŸا‹’ ،أننا حددنا ميزانية قدرت
بـ 31مليار سسنتيم من اأجل التحضس Òللموعد
ا’أوŸبي وفقا للبطاقة الفنية التي سسلمت لنا
من طرف اللجنة ا’أوŸبية ،اإضسافة اإ ¤مبلغ
اآخ- -ر خ- -اصس ب- -ت- -حضس Òا’أل- -ع -اب ا’أف -ري -ق -ي -ة
بÈازافيل عام  2015وهذه ا’أخÒة ،ا◊مد لله،
–صسلنا على اŸركز الثا Êوهذا مشسرف لنا».
واأضس -اف ال -وزي -ر ق -ائ « ،Ó-ل -ك -ن ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق
ب- -اŸي- -زان- -ي- -ة اÿاصس -ة ب -ت -حضس Òال -ري -اضس -يÚ
’أوŸب -ي-اد  2016اŸل -ف م -وج -ود ح-ال-ي-ا ع-ل-ى
مسس -ت -وى م -ف -تشس -ي -ة وزارة الشس -ب -اب وال-ري-اضس-ة
وم -دي-ري-ة ال-ري-اضس-ة’ ،أن ال-ت-ق-ري-ر ا◊ا‹ اأو‹
ونحن نريد اأن يكون تقريرا مفصس Óودقيقا
خÓل ا÷معية العامة العادية’ .أننا مسسوؤولون
عن هذه اŸيزانية ونحن الهيئة الوصسية التي

..ويؤوكد من قسسنطين ـ ـة :دعم الفـ ـ ـرق والنـوادي
لÓرتقـ ـ ـاء بالرياضسـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـ ـة

اعت Èالهادي ولد علي وزير الشضباب
’ول ‘ ،زيارة عمل إا¤
والرياضضة ،أامسس ا أ
’عانات اŸالية اŸقدمة
قسضنطينة ،أان ا إ
للنوادي وا÷معيات الرياضضية ،تعتÈ
Ãثابة ا◊افز القوي لÓرتقاء بالرياضضة
ا÷زائرية وهذا Œسضيدا لÈنامج رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة رعاية
منه للشضباب.

أاضساف الوزير ،على هامشس تفقده اŸركب
ال- -ري -اضس -ي ا÷واري ب -ب -ل -دي -ة «ع Úأاع -ب -ي -د»
وتقدÁه إاعانات لنحو  35ناديا رياضسيا ‘
لقاء جمعه Ãمثل Úعن ا◊ركة ا÷معوية ،أان
ال-دول-ة تسس-ه-ر دوم-ا ع-ل-ى ا’ه-ت-م-ام ب-الشس-باب
وتعزيز قدراته ‘ اÛال الرياضسي وهي ⁄
رياضضة ميكانيكية

تنظي ـ ـ ـم سسباق
التحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
لل ـدراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
الّنارية ببجايـة

تتأاخر ‘ التكفل بكل احتياجاته وانشسغا’ته،
حيث يعت Èهذا الدعم اŸا‹ ـ كما قال ـ خÒ
دليل على هذا ا’هتمام ،مشسÒا إا ¤أان هذا
الدعم الذي مسس حتى اآ’ن أاك Ìمن  2000ناد
وجمعية رياضسية ،عزز الرياضسة ا÷زائرية.
وأاك- -د ال- -وزي- -ر خÓ- -ل زي- -ارت- -ه ل -ل -ع -دي -د م -ن
اŸشساريع الرياضسية بالو’ية ولقائه بالشسباب
القسسنطيني ،سسواء كان مهيك ‘ Óجمعيات أاو
غ Òم -ه-ي-ك-ل“ ،سس-ك-ه ال-ق-وي ب-رف-ع ال-ت-ح-دي
وت -ق -د Ëاأ’فضس -ل ،م -وضس -ح -ا أان قسس -ن -ط -ي-ن-ة
اسستفادت من مشساريع كثÒة تؤوهلها ’حتضسان
ت- -ظ- -اه- -رات ري- -اضس- -ي- -ة ودول- -ي- -ة ‘ ج- -م- -ي -ع
التخصسصسات.
قسضنطينة :أاحمد دبيلي

تقدمت بطلب تسسليم اŸبلغ من وزارة اŸالية،
ب -ع -دم -ا صس-ادق-ن-ا ع-ل-ى اŸب-ل-غ وف-ق-ا ل-ل-ب-ط-اق-ة
التقنية اŸقدمة لنا .لكن النتائج  ⁄تكن ‘
اŸسستوى اŸطلوب ،بدليل وجود شسكاوى كثÒة
م -ن ب -عضس ا’–ادي -ات ال -ت -ي  ⁄ت -ت -ل-ق ال-دع-م
اŸادي الكا‘ ،ما يدل اأن هناك نقاط  ⁄تكن
م-درج-ة ضس-م-ن ال-ب-ط-اق-ة ال-ت-ي صس-ادق-ن-ا ع-ليها
وهذا ﬂالف للقانون».
ا÷زائر جاهزة ’حتضضان مونديال
كرة اليد
‘ موضسوع اآخر ،اأكد الوزير اأنه ” تعيÚ
م- -دي- -ر ج- -دي- -د ل- -ل- -م- -ركب ا’أوŸب- -ي ﬁم -د
ب-وضس-ي-اف ل-تسس-ي Òاأفضس-ل مسس-ت-ق-ب ،Ó-ب-ق-ول-ه:
«عيّنا مديرا جديدا Ÿركب ﬁمد بوضسياف
بعدما سسجلنا خروقات وعدم احÎام قوانÚ
التسسي Òمن طرف اŸدير السسابق ،وهذا دليل
على سسهر الوزارة على ضسمان تسسي Òنزيه
وشسفاف لكل اŸنشساآت الرياضسية .وسسنجتمع
بالقائم Úعلى Œهيز واإعادة تاأهيل القاعات
التي سستحتضسن بطولة العا ⁄اأقل من  21سسنة
ل -ك -رة ال -ي -د’ ،أن ال -ل -ج -ن -ة ال -دول-ي-ة Ÿراق-ب-ة
اŸنشساآت سستاأتي اإ ¤ا÷زائر Ÿعاينة مدى
ج - -اه- -زي- -ت- -ن- -ا ’ح- -تضس- -ان ا◊دث ‘ ال- -فÎة
اŸمتدة من  1اإ 3 ¤ماي الداخل .لكننا ناأمل
‘ اإ‚اح ه -ذا اŸوع -د ال -ك -ب ،Òك-م-ا ن-ت-م-ن-ى
حظا موفقا لكل من ا–اد ا÷زائر ومولودية
ا÷زائر ضسمن اŸنافسسة القارية واأنا متفائل
بالفوز بالتاج القاري».

عمار حميسضي
أاصسبحت وضسعية شسبيبة القبائل ‘ البطولة
تسستدعي من الفريق تفادي نزيف النقاط أ’نه
يدفع بالفريق رويدا رويدا نحوالرابطة الثانية
رغم أان حظوظه ‘ البقاء مازالت قائمة ‘
ظل تواصسل اŸنافسسة.
و ⁄يسس -ت-غ-ل «ال-ك-ن-اري» اŸب-اري-ات اŸت-أاخ-رة
التي لعبها من أاجل –سس Úمرتبته ،حيث ⁄
ي -ح-ق-ق ف-ي-ه-ا ال-ن-ت-ائ-ج اŸرج-وة خ-اصس-ة ع-ل-ى
أارضس-ه وأام-ام ج-م-ه-وره وه-وم-ا ج-ع-ل ال-تشس-اؤوم
يدب ‘ صسفوف الفريق.
وسس -ي-ك-ون أاشس-ب-ال رح-م-و Êم-ط-ال-ب Úب-ال-ع-ودة
بنتيجة إايجابية من وهران عندما يواجهون
اŸولودية اÙلية التي تعا Êهي اأ’خرى من
تراجع النتائج بعد أان فشسلت ‘ –قيق الفوز
منذ  7جو’ت.
ول -ن ي -ح -ظ -ى زم Ó-ء ا◊ارسس ن -ات -اشس ب-دع-م
ا÷م -ه -ور ال -ذي سس-ي-ك-ون غ-ائ-ب-ا ال-ي-وم بسس-بب
العقوبة اŸسسلطة على الفريق ،وهو ما قد
تكون له آاثار سسلبية على أاداء التشسكيلة ،فيما
سسيسساعد كثÒا اŸنافسس الذي سسيلعب بدون
ضسغط.
ي- -ت- -ط ّ-ل -ع ف -ري -ق -ا م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر وا–اد
العاصسمة لتقليصس الفارق عن اŸتصسدر وفاق
سس -ط-ي-ف رغ-م صس-ع-وب-ة اŸأام-وري-ة ب-ال-نسس-ب-ة لـ
«ال -ع -م -ي -د» ،ال -ذي ي-ح-ل ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى شس-ب-ي-ب-ة
السساورة التي غالبا ما –سسم اŸواجهات التي

الّرابطــــــة اÎÙفـــــة الثانيـــــة:

إا ـ البليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ق ـ ـ ـ ـ ـد يـ ـ ـرسّسم صسع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوده الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم

قد يضضمن ا–اد البليدة الصضعود للرابطة
’و ¤موبيليسس اليوم Ãناسضبة
اÎÙفة ا أ
’هلي برج بوعريرج ◊سضاب
اسضتقباله أ
ا÷ولة الـ  2٩للبطولة اÎÙفة الثانية
لكرة القدم ،وذلك ‘ حال الفوز مهما كانت
نتائج مباريات منافسضيه.
الفريق البليدي الذي يتوفر على  48نقطة وخمسس
نقاط عن صساحب اŸركز الرابع ،شسبيبة بجاية وسست
نقط عن شسبيبة سسكيكدة ،قد يكون الفريق الثاÊ
الذي يسسجل عودته ◊ظÒة النخبة بعد نادي بارادو
الذي افتك مبكرا تأاشسÒة الصسعود ‘ ،الوقت الذى
يجد ا–اد بسسكرة (ثالثا  45/نقطة) ،نفسسه مضسطرا
إا ¤انتظار ا÷ولة اأ’خÒة لبلوغ نفسس الهدف.
وي -ب -ق -ى مصس‡ Òث -ل ال-زي-ب-ان ،ال-ذي يسس-ت-ق-ب-ل أام-ل
بوسسعادة ،مرهونا بنتائج اأ’ندية اأ’خرى خÓل
ا÷ولة ما قبل اأ’خÒة ،واŸتمثلة ‘ انهزام شسبيبتي
ب-ج-اي-ة وسس-ك-ي-ك-دة ل-ي-ل-ت-ح-ق ع-ندئذ بالثنائي «بارادو
والبليدة».
وتبقى شسبيبة بجاية –تفظ ببصسيصس من اأ’مل رغم
تنقلها إا ¤ا÷زائر العاصسمة ÓŸقاة نادي بارادو

الذي أاضسحى يلعب منذ –قيقه للصسعود ،دون ضسغط
‘ ح Úتتنقل شسبيبة سسكيكدة إا ¤العلمة ‘ لقاء
صس -عب ل -ل -غ -اي -ة ط -اŸا وأان ال -ع-ل-م-ة ’ زالت م-ه-ددة
بالسسقوط ،وهو ما قد يخدم مصسالح أابناء الزيبان
الذين سسيتابعون لقائي العاصسمة ا÷زائر والعلمة
باهتمام كب.Ò
و‘ سسباق البقاء ضسمن الرابطة الثانية ،ما زالت
اأ’مور غامضسة بالنسسبة لهوية الفريق الثالث الذي
سسيسسقط لقسسم الهواة رفقة أامل ا’ربعاء وجمعية
اÿروب ،حيث ما زال شسبح السسقوط يخيم على
أاندية شسباب ع Úالفكرون ( )11مولودية العلمة (،)12
غا‹ معسسكر ( )13ووداد بوفاريك (.)14
ول- -يسس ب- -وسس -ع ه -ذا ال -رب -اع -ي ال -ت -خ -اذل ‘ اÿط
اŸسستقيم حيث بإامكان شسباب ع Úفكرون ،أاحسسنهم
ترتيباŒ ،رع مرارة اÿيبة ‘ حال تعÌه على ميدان
م -ول -ودي -ة سس -ع -ي -دة ‘ ،ح“ Úلك اأ’ن-دي-ة اأ’خ-رى
أافضسلية ا’سستقبال على مÓعبها حيث يسستضسيف كل
من غا‹ معسسكر ،جمعية اÿروب ‘ مباراة بدون
حضسور ا÷مهور ،ووداد بوفاريك يواجه جمعية
وهران ومولودية العلمة تلعب ضسد شسبيبة سسكيكدة.

دورة شضمال اإفريقيا ’أقل من  ١٩سضنة

إانهـ ـ ـزام اŸنتخـ ـ ـب الوطن ـ ـي أام ـ ـام نظـ ـ ـÒه اŸغ ـ ـ ـربي
ان -ه -زم اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري
لكرة القدم (فئة أاقل من 19
عاما) أامام نظÒه اŸغربي (2
  )1ي- -وم اÿم -يسس◊ ،سس -ابا÷ولة اأ’و ¤من دورة شسمال
إاف-ري-ق-ي-ا ل-ك-رة ال-ق-دم ا÷اري-ة

ين ّ
ظم سضباق التحمل للدرجات النارية على الرمل يوم ا’ثن ÚاŸقبل بتيشضي (بجاية)،
Ãشضاركة مرتقبة لـ  30دراجا ‘ أاربع فئات ،حسضبما أافادت به ا’–ادية ا÷زائرية
للرياضضات اŸيكانيكية.
وترمي هذه اŸنافسسة إا« ¤ترقية هذه الرياضسية اŸيكانيكية وتطويرها والÎويج للسسياحة الثقافية
والرياضسية ‘ اŸنطقة» ،حسسبما أاوضسحته الهيئة الفيديرالية ‘ موقعها على ا’نÎنت.
من جهة أاخرى ،تنظم ا’–ادية باŸركب اأ’وŸبي ﬁمد بوضسياف با÷زائر العاصسمة سسباق
السسرعة للمركبات والدرجات النارية.
و‘ رزنامة الهيئة الفيديرالية عدة نشساطات للرياضسات اŸيكانيكية خÓل شسهر ماي ‘ كامل
القطر ،منها سسباق آاخر على التل (مرتفعات) للسسيارات والدرجات النارية يومي  12و 13ماي ببني
سسنوسس (تلمسسان) ،وسسباق الكارتينغ ما ب Úالرابطات يومي  18و 19ماي باأ’غواط وسسباق على
الرمل يومي  19و 20ماي Ãسستغا.Â

بسسوسسة (تونسس).
م -ن ج-ه-ة أاخ-رى،ف-از ال-ب-ل-د
اŸنظم (تونسس) أامام اŸنتخب
الليبي (.)0 - 2
ويلعب ‘ كل جولة ،لقاءين
‘ ه - -ذه ال - -دورة اŸصس - -غ - -رة،
ويفوز باللقب صساحب اŸركز
اأ’ول.
وسس -ي-واج-ه ال-ي-وم اŸن-ت-خب
ا÷زائري نظÒه التونسسي قبل
أان يواجه منافسسه الليبي ‘ 1
م -اي -و ب -رسس -م ا÷ول -ة ال -ث -ال-ث-ة
واأ’خÒة من الدورة.
وي -ق -ود اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي
خÓ- -ل ه- -ذه ال- -ب- -ط -ول -ة ع -ب -د
الكر Ëبن عوودا اŸدير الفني
ا÷هوي لو’ية سسعيدة.

وي -ب -ق -ى ه -دف اŸن -ت -خب
ا÷زائ - -ري ه - -و ال- -ت- -أاه- -ل إا¤
ن -ه -ائ -ي -ات ك-أاسس أا· إاف-ري-ق-ي-ا
لفئة أاقل من  20عاما اŸقرر
إاجراؤوها ‘ .2019
’و:¤
❊ نتائج ا÷ولة ا أ
ا÷زائر ــ اŸغرب 2 - ١
تونسس ــ ليبيا 0 - 2
❊ الÈنامج:
ا÷ولة الثانية 2٩ :أابريل
اŸغرب ــ ليبيا
تونسس ــ ا÷زائر
ا÷ولة الثالثة ١ :ماي
ليبيا ــ ا÷زائر
تونسس ــ اŸغرب.

Œري على أارضسها لصسا◊ها.
وسسيكون ا–اد العاصسمة أامام أافضسلية –قيق
ا’نتصسار على شسباب باتنة ،الذي يسس Òبخطى
ث -اب-ت-ة ن-ح-و ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ع-د
سسلسسلة النتائج السسلبية التي حققها مؤوخرا
خاصسة على أارضسه.
وكان ا’–اد قد عاد بنقطة ثمينة من تيزي
وزو ،ويطمح لتعزيز رصسيده من النقاط من
خ Ó-ل ال -ف -وز ع -ل -ى «ال -ك -اب» ،ح -يث ي -راه-ن
اŸدرب ب -وت ع -ل -ى ج -اه -زي-ة ’ع-ب-ي-ه Ãا أان
الغيابات سستقتصسر على عنصسر أاواثن Úعلى
اأ’قل.
من جهته يطمح «العميد» Ÿواصسلة نتائجه
ا’يجابية من خÓل العودة بنقطة على اأ’قل
م -ن بشس -ار م -ن أاج -ل ال-ب-ق-اء ع-ل-ى م-ق-رب-ة م-ن
اŸتصسدر لكن اŸأامورية لن تكون سسهلة ‘
ظل قوة اŸنافسس على أارضسه.
وسس -ي -ك -ون شس -ب -ي -ب -ة السس -اورة ع-ل-ى م-وع-د م-ع
مواجهة مهمة سسيسسمح ا’نتصسار فيها للفريق
ب -ا’رت -ق -اء ‘ ج -دول الÎت -يب وال -وصس-ول إا¤
اŸركز الثالث.
الÈنامج
ا–اد العاصضمة ــ شضباب باتنة ١7 : 00
مولودية وهران ــ شضبيبة القبائل : 00
( ١7بدون جمهور)
شضبيبة السضاورة ــ مولودية ا÷زائر ١٩ : 00

إاجراء ا÷ولة الـ  ٢٥يوم  ٦ماي
تلعب ا÷ولة  25من بطولة الرابطة
’و‹ موبيليسس لكرة
اÎÙفة ا أ
القدم ،والتي سضتسضجل عودة اŸنافسضة
بعد إاجراء جميع اŸباريات اŸتأاخرة
سضتلعب يومي  6و 7ماي القادم ،حسضبما
أاعلنت عنه الرابطة اÎÙفة لكرة
القدم.
تنطلق ا÷ولة  25يوم السسبت  6ماي بإاجراء
 6مباريات من ضسمنها تنقل رائد البطولة
وفاق سسطيف إا ¤وهران Ÿواجهة اŸولودية
اÙل-ي-ة ب-ي-ن-م-ا يسس-ت-ق-ب-ل ال-وصس-ي-ف م-ولودية
ا÷زائر دفاع تاجنانت.
وتكتمل ا÷ولة يوم اأ’حد  7ماي بإاجراء
لقاءين منهما الداربي العاصسمي ب Úإا–اد
ا◊راشس وإا–اد ا÷زائر على السساعة : 45
Ã 17لعب  5جويلية اأ’وŸبي.
الÈنامج الكامل Ÿباريات ا÷ولة  25من
’و ¤موبيليسس:
الرابطة اÎÙفة ا أ
❊ السضبت  6ماي :20١7
م - -ل - -عب ع- -م- -ر ح- -م- -ادي (ب- -ول- -وغ:)Ú
مولودية ا÷زائر ــ دفاع تاجنانت : 00
١6
ملعب أاول نوفم( Èتيزي وزو) :شضبيبة
القبائل ــ شضباب قسضنطينة ١6 : 00
م- -ل- -عب إام- -ام ال- -ي -اسس (اŸدي -ة) :أاوŸب -ي
اŸدية ــ شضباب بلوزداد ١6 : 00
م -ل -عب  24فÈاي -ر (ب -ل -ع -ب-اسس) :إا–اد
بلعباسس ــ سضريع غليزان ١6 : 00
ملعب أاحمد زبانة (وهران) :مولودية
وهران ــ وفاق سضطيف  ١6 : 00بدون
جمهور
ملعب سضفوحي (باتنة) :شضباب باتنة ــ
مولودية بجاية  ١6 : 00بدون جمهور
’حد  7ماي :20١7
❊ا أ
ملعب  5جويلية اأ’وŸبي (العاصسمة) :إا–اد
ا◊راشس ـ إا–اد ا÷زائر .17 : 45
ملعب  20أاوت (العاصسمة)  :نصسر حسس Úداي
ـ شسبيبة السساورة .16 : 00

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السضبت  ٢٩أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣شضعبان ١٤٣٨هـ

Œديد عهدة إŸينورسشو وإسشتئناف إŸفاوضشات حول إلقضشية إلصشحرإوية

تعهدات ببناء اŸؤوسضسضات األمنية والعسضكرية الليبية

بعد أإن كان مقررإ إلتصشويت على قرإر حول إلصشحرإء إلغربية ،يتضشمن مقÎحات لسشتئناف مفاوضشات إلسشÓم ب Úطر‘ إلنزإع،
لمن إلدو‹ تأاجيل عملية إلتصشويت ،وذلك
إلبوليزإريو وإŸغرب ،وŒديد ولية بعثة إŸينورسشو ،إÿميسش إŸنصشرم ،قرر ›لسش إ أ
بعد تدخل أإطرإف مسشاندة لÓحتÓل إŸغربي وطروحاته إلسشتعمارية وضشعت إلعقدة ‘ إŸنششار ،باششÎإطها ضشرورة إلنسشحاب
إلكامل وإلفوري للبوليسشاريو من إŸنطقة إلعازلة إلكركرإت ،أإسشوة بالقوإت إŸغربية إلتي إنسشحبت منها ‘ فيفري.

وزعت ال - - -ولي - - -ات اŸت- - -ح- - -دة نصس
مشض- - -روع ال - -ق - -رار ،األث - -ن ،Úع - -ل - -ى
األعضض- - -اء  ‘ ١٥اÛلسس ،ب- - -ع- - -د
التشضاور مع فرنسضا وروسضيا واŸملكة
اŸتحدة ،وينصس على مبادرة جديدة
 ·ÓاŸت- - -ح- - -دة لسض- - -ت- - -ئ- - -ن - -اف
ل - - -أ
اÙادثات ب ÚاŸغرب والبوليسضاريو
ح -ول تسض -وي -ة ال-ن-زاع اŸسض-ت-م-ر م-ن-ذ
عشضرات السضن Úو“ديد ولية بعثة
 ·ÓاŸتحدة
حفظ السضÓم التابعة ل أ
““مينورسضو““ هناك لسضنة واحدة.
وأاكدت فرنسضا ،التي ترتبط بعÓقات
ودي-ة م-ع اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة و–م-ي
ظهرها ‘ اŸؤوسضسضات الدولية ،على
ضضرورة النسضحاب من الكركرات بعد
أان سضحبت الرباط قواتها ‘ فيفري.
قال فرانسضوا ديÓتر ،سضف Òفرنسضا

ل - -دى األ· اŸت - -ح - -دة ،ال - -ث Ó- -ث- -اء،
ل- -لصض- -ح- -اف- -ي ‘ Úن- -ه -اي -ة اج -ت -م -اع
للمجلسس ﬂصضصس Ÿشضروع القرار،
““ل -ق -د ح-ان ال-وقت ف-ع Ó-ل-ن-ن-ظ-ر إا¤
اŸسض- - -ت- - -ق- - -ب- - -ل وإا ¤اسض- - -ت - -ئ - -ن - -اف
اŸفاوضضات ،وهذا هو ما نريد““.
وأاشضاد ديÓتر Ãا اعتÈه ““اندفاعة
ج -دي -دة““ ل -ل -م -ف -اوضض -ات ،م -ؤوك-دا أان
انسض -ح -اب ج -ب -ه -ة ال -ب -ول-يسض-اري-و م-ن
م-ن-ط-ق-ة ال-ك-رك-رات ي-ن-ب-غ-ي أان ي-كون
أاولوية.
ل -ك -ن روسض -ي -ا واألوروغ -واي اع -تÈت -ا
مشضروع القرار غ Òمتوازن.
وأاشض - -ار إال - -ب - -ي - -و روسض - -ي - -ل - -ي سض - -فÒ
األوروغواي ،إا ¤أانه ““غ Òمتوازن ‘
طريقة التعامل مع البوليسضاريو““.

نقلت جريدة ““غرا‰ا““ الكوبية ،أان
كوبا التي قبلت بعودة عÓقاتها مع
اŸغ -رب دون شض -روط ،لت -زال ت -ق-دم
دع - - -م- - -ه- - -ا ال- - -ث- - -ابت ◊ق الشض- - -عب
الصضحراوي ‘ تقرير مصضÒه.
وأاك- -دت الصض -ح -ي -ف -ة ،أان السض -ل -ط -ات
الكوبية ،التي قبلت Ãبادرة اŸغرب
‘ عودة العÓقات الدبلوماسضية دون
شض - -روط ،لت- -زال ““ﬁاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى
موقفها““ اŸتضضامن والثابت Œاه حق
تقرير اŸصض ‘ Òالصضحراء الغربية،
ك -م -ا تسض -ت-م-ر ‘ ت-ك-وي-ن اŸئ-ات م-ن
الشضباب الصضحراوي ‘ Úمؤوسضسضاتها
ومسضاعدة (الصضحراوي› ‘ )Úا‹
الصضحة والÎبية.

وأاشضارت ا÷ريدة ،إا ¤أان كوبا قبلت
ب -ع -ودة ع Ó-ق-ات-ه-ا م-ع اŸغ-رب ““دون
نسضيان التاريخ““ ،منهية بذلك  ٣٧سضنة
من القطيعة التي أاعلنتها ا◊كومة
اŸغ -رب-ي-ة ‘  ٢٢أاف-ري-ل  ،١٩٨٠ب-ع-د
اعÎاف ا◊ك -وم -ة ال -ث-وري-ة ال-ك-وب-ي-ة
ب -ا÷م -ه -وري -ة ال -ع-رب-ي-ة الصض-ح-راوي-ة
ال -دÁق-راط-ي-ة وم-ن-ح الع-ت-م-اد ألول
سضف Òصضحراوي بهافانا.
وأاضض -افت ج -ري -دة ““غ -را‰ا““ ،أان-ه ”
وضض -ع ق-واع-د ل-ل-ت-ع-ايشس ““ا◊ضض-اري““
ب Úالسض-ف-ارة اŸغ-رب-ي-ة اŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة
وسض - -ف - -ارة ا÷م - -ه- -وري- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
الصض-ح-راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ب-ه-افانا،
ك - -م - -ا ه - -و ا◊ال ال - -ي- -وم ‘ ال–اد
الفريقي و‘ بلدان إافريقية أاخرى
و‘ باقي العا.⁄

قالت إن إلنتخابات هي إسشتفتاء مع فرنسشا إأو ضشدها

لوب ـ ـ ـ ـان :التصضويـ ـ ـ ـت لصضالـ ـ ـ ـح ماك ـ ـ ـ ـرون ل يخـ ـ ـ ـ ـدم فرنسض ـ ـ ـ ـا

رأإت م-رشش-ح-ة إل-ي-م ÚإŸت-ط-رف
إل- - -ف - -رنسش - -ي م - -اري - -ن ل - -وب - -ان ،أإن
إلن-ت-خ-اب-ات إل-رئاسشية إلتي Œري
دورت- -ه- -ا إل -ث -ان -ي -ة ‘  ٧م -اي ه -ي
““إسش -ت -ف -ت -اء م-ع ف-رنسش-ا أإو ضش-ده-ا““،
جاء ذلك خÓل Œمع إنتخابي ‘
نيسش جنوب ششرقي إلبÓد.
قالت لوبان ،التي تدعو إا““ ¤الوطنية
الق -تصض -ادي -ة““ ،إان -ه -ا ت -ري -د أان ““ت -ع -ي -د
ل -ف -رنسض -ا ح -دوداً““ و«تضض-ب-ط ال-ع-وŸة““،
م -ت -ه -م -ة خصض-م-ه-ا ال-وسض-ط-ي إاÁان-وي-ل
م -اك -رون ،وه-و مصض-ر‘ أاع-م-ال سض-اب-ق،
ب -السض -ع -ي ل -ت -ح -وي -ل ال -بÓ-د إا““ ¤ق-اع-ة
سضوق““.
وصضرحت رئيسضة حزب ا÷بهة الوطنية
ﬂاط -ب -ة ح -وا‹ أارب -ع -ة آالف م-ن-اصض-ر
ي- -رف- -ع -ون األع Ó-م ال -ف -رنسض -ي -ة““ :ه -ذه
النتخابات الرئاسضية هي اسضتفتاء مع
فرنسضا أاو ضضدها .أادعوكم إا ¤اختيار
ف -رنسض -ا ،ول -يسس م -اك -رون ال -ذي ي -ع -ن-ي

مشضروعه ذوبان فرنسضا““.
كما انتقدت مطولً برنامج منافسضها
ال- - -ذي تصض - -در ال - -دورة األو ،¤األح - -د
اŸاضض-ي .وت-ت-وق-ع اسض-ت-طÓ-ع-ات الرأاي
ف -وزه ‘ الن -ت -خ -اب -ات ،مشضÒة إا ¤أان-ه

ي-ح-م-ل مشض-روع ““م-ن-افسض-ة م-ع-ممة بيننا
وب Úالشضركات““.
وتابعت““ :العوŸة هنا .أانا ل أانكرها.
أاريد ضضبطها .بدون طوباوية ،مع وضضع
فرنسضا ‘ ظرف يسضمح لها باسضتخراج
أافضضل ما فيها ،وليسس األسضوأا““.
ك -ذلك وع -دت ل -وب -ان ب -أان -ه -ا سض -ت -ك -ون
““رئيسضة تطبق الوطنية القتصضادية Ÿا
هو ‘ مصضلحة شضركاتنا ،وتطور قدرتنا
الشض - - -رائ - - -ي - - -ة م- - -ن أاج- - -ل اŸوظ- - -فÚ
واŸت- -ق- -اع- -دي- -ن ،وتضض- -م- -ن ن- -ظ -ام -ن -ا
الج -ت -م -اع -ي ،وع-ل-ى األخصس ن-ظ-ام-ن-ا
الصضحي من أاجل ا÷ميع““.
ه - -ذا ووق - -عت  ٢٩ج-م-ع-ي-ة صضحافيÚ
فرنسضية ،عريضضة تدين الوسضائل التي
تسض-ت-خ-دم-ه-ا ““ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة““ وال-تي
تعرقل عمل الصضحافي Úو“سس بحرية
““اإلعÓم““ ،من خÓل ““تضضييق اÿناق““
ع -ل -ى وسض -ائ -ل اإلع Ó-م ع ÈالÎخ -يصس
لبعضضها دون األخرى.

أإزمة إلكهرباء –ّول حياة إلفلسشطيني ‘ Úغّزة إ ¤جحيم

داعمـو إاضضراب األسضرى يشضتبكون مـ ـع الحـتـ ـÓل بالضضفة
إن- -دل- -عت ،أإمسش ،م- -وإج- -ه -ات بÚ
إلشش- -ب- -ان إل- -ف- -لسش- -ط- -ي- -ن- -ي Úوق- -وإت
إلح- - - -تÓ- - - -ل ‘ ع- - - -دة م - - -ن - - -اط - - -ق
Ãح-اف-ظ-ات إلضش-ف-ة إل-غربية ،وذلك
ع -قب مسشÒإت إن-ط-ل-قت ب-ع-د صشÓ-ة
إ÷م-ع-ة ‘ خ-ي-م إع-تصش-ام أإق-ي-مت ‘
كافة ﬁافظات إلضشفة ،تضشامنا مع
لسشرى إŸضشرب Úعن إلطعام لليوم
إ أ
 ١3على إلتوإ‹.
قامت قوات الحتÓل بقمع اŸسضÒات
السضلمية بوابل من الرصضاصس اŸطاطي،
كما أاطلقت قنابل الصضوت والغاز باŒاه
اŸعتصضم ،Úما أادى إا ¤إاصضابة العشضرات
بالختناق وبالرصضاصس اŸطاطي.
وي- - -دخ - -ل إاضض - -راب ن - -ح - -و  ١٥٠٠أاسضÒ
ف -لسض -ط-ي-ن-ي ب-السض-ج-ون اإلسض-رائ-ي-ل-ي-ة ع-ن
الطعام يومه  ١٣على التوا‹ ‘ ،معركة
““ا◊ري-ة وال-ك-رام-ة““ لسض-ت-ع-ادة ح-ق-وقهم،
وذلك وسض - -ط أاوضض- -اع صض- -ح- -ي- -ة صض- -ع- -ب- -ة
ي -ع-يشض-ون-ه-ا ب-ع-د ت-ده-ور ح-ال-ة ع-دد ك-بÒ
منهم خاصضة اŸرضضى.
وكانت فصضائل وجهات فلسضطينية دعت
إا““ ¤ي - -وم غضضب““ ،أامسس ،تضض - -ام - -ن- -ا م- -ع

األسض- -رى اŸضض -رب Úوذلك ب -ع -د ي -وم م -ن
إاضض- -راب شض- -ام- -ل عّ- -م ج- -م- -ي -ع األراضض -ي
الفلسضطينية اÙتلة.

أازمة الكهرباء ‘ قطاع غّزة
من ناحية ثانية ،تفاقمت أازمة الكهرباء
ب-ق-ط-اع غ-زة وح-ولت ح-ي-اة ال-ف-لسضطينيÚ
إا ¤جحيم حقيقي.
ويخضضع القطاع ،البالغ عدد سضكانه نحو

مليو Êنسضمة ،منذ جوان ◊ ،٢٠٠6صضار
” تشضديده ‘ جوان .٢٠٠٧
وأازم -ة ال -ك -ه -رب -اء ‘ ق-ط-اع غ-زة ال-ف-قÒ
ليسضت جديدة ،لكنها تعود لعدة أاسضباب،
منها النقصس ‘ قدرة التوليد ،حيث يوجد
‘ القطاع ﬁطة وحيدة قامت إاسضرائيل
بقصضفها سضابقا.
وتوقفت ﬁطة توليد الكهرباء الوحيدة
‘ القطاع عن العمل ‘ منتصضف أافريل
بسضبب نفاد الوقود.

١٧٣٢٣

لزمة
كوبلر ‘ إÿرطوم لبحث جهود حل إ أ

أاطراف مسضاندة لÓحتÓل اŸغربي تعرقل الشضرعية الدولية

كوبا تواصضل دعمها ◊ق تقرير اŸصضÒ

العدد
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لطلسشي
تعهد أإم Úعام حلف ششمال إ أ
(إل -ن -ات -و) ي-نسش سش-ت-ول-ت-نÈغ ،ب-اسش-ت-ع-دإد
إ◊لف لتقد Ëإلدعم ◊كومة إلوفاق
‘ ليبيا ومسشاعدتها على إنششاء مؤوسشسشات
م-ن شش-أان-ه-ا إع-ادة إلسش-ت-ق-رإر إ ¤إل-بÓ-د،
لركان
خاصشًة ‘ وزإرة إلدفاع وهيئة إ أ
وقوى إıابرإت.
أاوضض- -ح سض- -ت- -ول- -ت -نÈغ خ Ó-ل م -ؤو“ر صض -ح -ا‘
مشضÎك ع -ق -ده م -ع رئ -يسس ال -وزراء اإلي-ط-ا‹،
باولو جانتيلو ،Êأان إايطاليا ““تؤوكد مرة أاخرى
أانها حليف ذو قيمة كبÒة ،ألنها تسضاعد على
حل اŸشضاكل ‘ ليبيا““.
وقال““ :الناتو مسضتعد Ÿسضاعدة ليبيا– .دثت،
لسضبوع اŸاضضي ،مع رئيسس حكومة الوفاق
اأ
ال -ل-ي-ب-ي-ة ف-اي-ز السض-راج .وسض-ي-ج-ت-م-ع ف-ري-ق م-ن
خÈاء ال -ن -ات -و م -ع السض -ل -ط -ات ال -ل -ي-ب-ي-ة خÓ-ل
لسضابيع اŸقبلة لبحث كيفية مسضاعدة الناتو
اأ
‘ إانشض -اء م -ؤوسضسض -ات ك -وزارة ال -دف -اع ،وه-ي-ئ-ة
لرك - - -ان وق- - -وى اıاب- - -رات ،إاضض- - -اف- - -ة إا¤
اأ
اŸؤوسضسض - -ات ال - -ت - -ي سض - -تسض - -اع- -د ‘ –ق- -ي- -ق
السضتقرار ‘ ليبيا““.
على صضعيد آاخر ،كشضفت مصضادر مقربة من
اÛلسس الرئاسضي ◊كومة الوفاق الوطني ،أان
مندوبًا عنها سضلم للسضلطات اإليطالية قائمة
بأاسضلحة ومعدات عسضكرية –تاجها لÓنخراط
بشض- -ك -ل ف -ع -ل -ي ‘ ت -نسض -ي -ق ا÷ه -ود م -ن أاج -ل
مكافحة الهجرة.
وقال اŸصضدر الليبي ،إان قائمة حكومة الوفاق
تضضمنت  ١٣٠زورق بحري ،باإلضضافة ÿمسس
سضفن للمراقبة ذات Œهيز عال ،متوفرة على
أاجهزة اتصضال متطورة.
ه- -ذا وأاع- -ل- -نت وزارة اÿارج -ي -ة السض -ودان -ي -ة،
·Ó
اÿم- -يسس ،أان م- -ب- -ع- -وث األم Úال- -ع- -ام ل - -أ
اŸت -ح -دة إا ¤ل -ي -ب -ي -ا ،م -ارت-ن ك-وب-ل-ر ،سض-يصض-ل
لحد ،لبحث جهود حل األزمة
اÿرطوم ،غدا ا أ
الليبية ،خاصضة التقريب ب Úالفرقاء الليبيÚ
لفريقي وا÷امعة العربية،
وكذلك ال–اد ا إ
للية وزراء خارجية دول جوار ليبيا.
إاضضافة آ
وي -دع-م السض-ودان ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ‘
ل -ي -ب -ي -ا ،وي -وك -د ع-ل-ى ““ضض-رورة دع-م اÛت-م-ع

الدو‹ للحكومة الشضرعية““.
وكان السضودان وليبيا نشضرا ‘ نوفم،٢٠١٣ È
ق- -وات مشضÎك- -ة ل- -ت- -اأم Úا◊دود وم -ك -اف -ح -ة
اإلره- -اب وإاي- -ق- -اف تسض- -ل- -ل اŸه -اج -ري -ن غÒ
الشض-رع-ي ،Úوت-أام Úال-ق-واف-ل ال-ت-ج-اري-ة إان-فاذا
لÈوتوكول عسضكري وقعته قيادة البلدين.

قصضف مدفعي Ÿواقع اإلرهابي Úببنغازي
أامنيا ،أاعلن مسضؤوول مكتب اإلعÓم بالقوات
اÿاصضة رياضس الشضهيبي ،إان قواتهم تكثف
ال -قصض -ف اŸدف -ع -ي ع -ل -ى م -واق-ع وŒم-ع-ات
ال -ت -ن -ظ -ي-م-ات اإلره-اب-ي-ة Ãح-وري الصض-اب-ري
ووسضط البÓد سضوق ا◊وت Ãدينة بنغازي،
تزامنا مع القصضف ا÷وي اŸكثف للمقاتÓت
ا◊ربية التابعة لسضÓح ا÷و الليبي.
وأاشضار الشضهيبي ،إا ¤أان التنظيمات اإلرهابية
اسض -ت -ه -دفت ع -م -ارة السض -ف -ي -ن -ة وسض-ط ال-بÓ-د
بالعبوات الناسضفة ،ما أادى إا ¤سضقوطها .كما
كشضف أان التنظيمات اإلرهابية زرعت كمية
ك- -بÒة م- -ن األل -غ -ام األرضض -ي -ة واŸت -ف -ج -رات
باŸنطقت Úاللت Úتتح ّصضن بهما منذ أاواخر
 ،٢٠١٥فضض Óعن نشضر قناصضة ،منوها إا ¤أان
قواتهم تتقدم بحذر شضديد.

إششهــــــــــــــار

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية
وزإرة إلدفاع إلوطني
أإركان إ÷يشش إلوطني إلششعبي
قيادة إلقوإت إلÈية
لكادÁية إلعسشكرية لششرششال
إ أ
إلرئيسش إلرإحل هوإري بومدين
تعلن عن توظيف على أإسشاسش إلششهادة ‘ مناصشب أإسشاتذة مسشاعدين قسشم «ب»:
اÎŸشضحون ا◊ائزون على شضهادة دكتوراه دولة أاو شضهادة دكتوراه دولة ‘ العلوم أاو شضهادة
اŸاجسضت Òأاو شضهادة معÎف Ãعادلتها وهذا ‘ التخصضصضات التالية:
ـ التاريخ;
ـ الرياضضيات.
ـ اإلتصضال;
ـ اإلعÓم اآل‹.
ـ القانون الدو‹;
ـ الهندسضة الكهربائية;
ـ اإلقتصضاد;
ـ الهندسضة اŸيكانيكية;
ـ التنظيم;
ـ الكيمياء;
ـ اللغة الفرنسضية.
ـ علم اإلجتماع;

إŸزإيا:
ـ ﬁيط عمل جيد;
ـ إامكانية إاجراء التكوين;
ـ إامكانية اإلسضتفادة من سضكن وظيفي;
ـ راتب مهم.
ششروط إلتوظيف:
ـ السضن ل يتجاوز  ٤٠سضنة قبل تاريخ;٢٠١٧ / ٠٥ / ٠١ :
ـ ا÷نسضية ا÷زائرية;
ـ التمتع بجميع ا◊قوق اŸدنية;
ـ معفى من إالتزامات اÿدمة الوطنية.
لكادÁية إلعسشكرية لششرششال إلرئيسش إلرإحل هوإري بومدين أإو
إ◊ضشور إ ¤إ أ
لو‹ إŸذكور أإدناه:
إرسشال قبل تاريخ  ٢٠١٧ / ٠٥ / ٠١إŸلف إ أ
ـ طلب خطي;
ـ شضهادة ميÓد;
ـ نسضخة من الشضهادة;
ـ بطاقة إاقامة.
ع Èإلفاكسش٠٢٤ .٣٣ .٥٩ .١٧ :
للكÎوamc@mdn.dz :Ê
عن طريق إلÈيد إ إ
عن طريق إلÈيد :إا ¤قائد األكادÁية العسضكرية لشضرشضال الرئيسس الراحل هواري بومدين
صس.ب  ٤٨شضرشضال أارضس .٤٢٠٠٢
ألجل كل اŸعلومات اإلتصضال بالرقم ٠٢٤ .٣٣ .٥٩ .٢٢ :أاو ٠٢٤ .٣٣ .٥٩ .٢٣
مÓحظة :ل يرد إال على الطلبات التي تهم اŸؤوسضسضة.
ANEP 511299
إلششعب ٢٠١٧/٠٤/٢٩
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‘ طبعته ألثالثة صسالون ألبدأع وألبتكار يجمع كل ألطبوع بالعاصسمة

ميهؤبي :معرفة جديد الثقافة ا÷زائرية وإاقامة ا◊ؤار ب ÚاŸبدعÚ
أامÒة فاضشل :ا÷زائر لديها خطؤات مهمة ‘ حماية اŸلكية الفكرية

كشس-ف وزي-ر أل-ث-ق-افة عز ألدين
ميهوبي ،أول أمسس ،أن صسالون ألبدأع
‘ طبعته ألثالثة أصسبح موعد سسنوي
م-ه-م ي-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه أŸب-دع-ون وألفنانون
ل- -ت- -ق- -د Ëك- -ل أن -وأع أŸن -ت -وج أل -ث -ق -ا‘
لبدأعي ،حيث يحضسر أدباء
وألفني وأ إ
وف -ن -ان-ون ك-ب-ار ل-ه-م وزن-ه-م ألب-دأع-ي
وي -ح-ف-ظ ل-ه-م أل-ت-اري-خ أسس-م-ائ-ه-م ع-ل-ى
ألسساحة ألوطنية وألعاŸية.

نور ألدين لعرأجي
قال ميهوبي عند اشصرافه على الفتتاح
ال -رسص -م -ي ل-لصص-ال-ون رف-ق-ة م-ف-وضص-ة ال–اد
الفريقي للشصؤوون الجتماعية السصيدة امÒة
ف- -اضص- -ل وحضص -ور ال -ك -ات -ب -ة ال -ك -بÒة اح Ó-م
مسصتغا‰ي برياضص الفتح ،بانه يسصتضصاف ‘
الصصالون بعضص الفرق الفنية ،ويقوم الديوان
بتقد Ëاك Èعدد ‡كن من النواع الثقافية
اŸوج- -ودة ع -ل -ى اŸسص -ت -وى اŸت -وسص -ط -ي او
العربي او الفريقي ،معتÈا اياها جزء من
هذا الفضصاء مثمنا جهود الديوان الوطني
◊ق -وق ال -ت -أال -ي -ف وا◊ق -وق اÛاورة ع-ل-ى
Óبداع من جديد.
اعادة بعث هذه الفرصصة ل إ
اŸوعد يأاتي ‘ اطار احياء اليوم الوطني
للملكية الفكرية وعرضص جوانب مهمة من
ا‰اط ج -زائ -ري -ة وي -دع -و ا ¤ح -م -اي -ة ه-ذا

Óنتاج الثقا‘ او الفني لذلك
النتاج سصواء ل إ
نÓحظ مشصاركة اسصÓك ومؤوسصسصات امنية،
وهي اطراف اسصاسصية ‘ حماية اŸلكية مثل
ا÷مارك والشصرطة والدرك.
‘ السصياق ،ذاته يؤوكد ميهوبي بأان تواجد
ك- -ل ال- -ف- -ن- -ان Úام- -ث- -ال م -ن -اع -ي ،دري -اسص -ة،
الزهوانية ،الشصاب مامي ،بÓل اكلي يحياتن،
ايدير ،فرقة امزاد يثبت ان ا÷زائر عبارة
عن موزاييك من التنوع الثقا‘ ا÷زائري
الذي يجتمع ‘ عاصصمة البÓد مÈزا مرة
اخرى قيمة الثقافة ‘ اÛتمع ا÷زائري
ا ¤ج -انب ت -ق -دŒ Ëارب شص -ب -اب-ي-ة ج-دي-دة
يؤودي اصصحابها طبوعا فنية جديدة تسصتهوي
الشص -ب -اب ،ن-اه-يك ع-ن ت-واج-د ط-ب-وع ت-راث-ي-ة
وهذا تأاكيد ان الديوان يحرصص بعث كل له
صص -ل -ة ب -ال -ف -ن Ãخ -ت -ل -ف الج -ي-ال وال-ف-ن-ون
وال -ط-ب-وع واألج-ن-اسص ال-ث-ق-اف-ي-ة .وحسص-ب-ه ان
اŸوعد يحّقق كل سصنة ‚اح وهو فرصصة
Ÿعرفة ا÷ديد ‘ الثقافة ا÷زائرية وإاقامة
حوار مع اŸبدع Úا÷زائري Úوالفاعل‘ Ú
ا◊ياة الثقافية ا÷زائرية والتقاء مباشصر بÚ
وسص -ائ -ل الع Ó-م واŸن-ت-ج Úا÷زائ-ري‘ Ú
ﬂتلف الفنون.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه -ا كشص -فت م -ف -وضص -ة ال–اد
الفريقي للشصؤوون الجتماعية امÒة فاضصل
بان زيارتها للجزائر تأاتي ‘ اطار مؤو“ر
ال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ل-لعمل والعمال الذي
ينعقد با÷زائر من خÓل اللجنة اÿاصصة
بال–اد الفريقي.

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

ابرزت اŸتحدثة ان هناك اهتمام كبÒ
وواسصع باإلنتاج الثقا‘ من موسصيقى وسصينما
وأادب وشص -ع -ر وال -وسص-ائ-ل ال-ف-ن-ي-ة ،م-ؤوك-دة ان
ا÷زائ -ر ل -دي -ه-ا خ-ط-وات م-ه-م-ة ‘ ح-م-اي-ة
Óدباء واŸثقف Úوالشصعراء
اŸلكية الفكرية ل أ
واŸنتج Úوقد عكسص اŸعرضص ا÷زائري
اŸت -ن -وع ب -ك -ل ال -ث -ق -اف -ات اŸشص -ك -ل-ة ط-ب-وع
ا÷زائر من شصمالها ا ¤جنوبها ومن شصرقها
ا ¤غربها.
كاشصفة ‘ السصياق ذاته ،بأانها تعرفت عن
ح -ج-م ا◊رك-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-واسص-ع-ة وال-ك-بÒة
با÷زائر وهي ثقافة عربية وافريقية لديها
امتداد عميق ‘ دروب التاريخ ،كما للجزائر
م-ك-ان-ة وسص-ي-ادة ع-ل-ى ال-ق-ارة الف-ري-قية ولها
مكانتها اÿاصصة بها ننتظر “ديد اواصصر
الشصؤوون الجتماعية ذات البعد الثقا‘ حتى
نسصتفيد من هذه اŸشصروعات الرائدة على
مسصتوى افريقيا وان تعمم على كل اعضصاء
ال–اد الفريقي.
Óشصارة الصصالون الذي ينظمه الديوان
ل إ
الوطني ◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة
برياضص الفتح Áتد من  27افريل ا ¤غاية 3
ماي القادم يعرف مشصاركة عربية وافريقية
وم -ت-وسص-ط-ي-ة وسصÎاف-ق ط-ي-ل-ة أاي-ام الصص-ال-ون
سص-ه-رات ف-ن-ي-ة Ãشص-ارك-ة ك-وك-ب-ة م-ن ال-ن-جوم
وف- -رق ف -ن -ي -ة غ -ن -ائ -ي -ة إا ¤ج -انب ع -روضص
سصينمائية تشصمل افÓم حديثة و كÓسصيكية و
عروضص األطفال.

لدبي
لبدأع ألفني وأ أ
نظمتها مؤوسسسسة همسسة Ãصسر ل إ

كتّاب يششّرفؤن األدب ا÷زائري ويحتلؤن صشدارة الÎتيب العربي
الششاعر حما Êرششيد يبدع مرة أاخرى ويؤؤكد رهان «الششعب»

بن مدربل رحمة

حامين رشيد

لدبية
لسسماء أ أ
حازت ألعديد من أ أ
أ÷زأئرية Ãرأكز مشسرفة ‘ أŸسسابقة
أل-دول-ي-ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ›ل-ة ه-مسس-ة
Ãصسر ألشسقيقة ،حيث تخصسصس أدأرة
أÛل- -ة ›م- -وع- -ة م- -ن ألقسس -ام أل -ت -ي
يشس- -ارك ف- -ي- -ه- -ا أŸب -دع سس -وأء ت -ع -ل -قت
لدب-ي م-ن ألشس-ع-ر بأانوأعه
لج-ن-اسس أ أ
ب-ا أ
ألعمودي وأ◊ر وألقصسيدة ألنÌية أو
لقطار
ألشس-ع-ب-ي أو أل-ع-ام-ي ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
أل -ع -رب-ي-ة ألخ-رى ،ول-روأي-ة وأل-قصس-ة
ألقصسÒة وأÿاطرة أ ¤جانب ألرسسم
وألصس -ورة وك -ت -اب-ة ألسس-ي-ن-اري-و وب-عضس
ألفروع ألخرى ألتي تعرف مشساركة
معتÈة ومتابعة دأئمة ومسستمرة.

نورألدين.ل

األسصماء ا÷زائرية اŸبدعة احرزت على

ن- -ت- -ائ- -ج مشص- -رف- -ة ب -ح -يث –صص -ل الشص -اع -ر
ا÷زائ -ري اب -ن ط -ب -ن -ة رشص -ي -د ح-م-ا Êع-ل-ى
اŸرتبة الثانية ‘ شصعر التفعيلة وقد شصبق
÷ري- -دة «الشص- -عب» ان اج- -رت م- -ع- -ه ح -وارا
مطول نهاية السصبوع وتكهنت له Ãسصتقبل
واعد ‘ سصماء الشصعر وقد اشصرنا ‘ حوارنا
معه ا ¤انه سصيكون صصاحب شصأان عظيم ‘
ال -ك-ت-اب-ة الشص-ع-ري-ة ا◊دي-ث-ة ‘ ا÷زائ-ر و‘
الوطن العربي ،خاصصة وانه مازال شصابا يافعا
ب- - -ا◊ي- - -وي- - -ة ،و‘ ن - -فسص ا÷نسص –صص - -لت
الشصاعرة نوال يتيم على اŸركز السصادسص عن
قصصيدة «براءة باسصم» اما ‘ الشصعر العمودي
فقد حاز على اŸرتبة األو ¤ربحى حسصÚ
ا÷وابرة عن قصصيدته «لقمة البوح» وعادت
اŸرت -ب -ة ال -ث -ان -ي -ة ا ¤ع -ادل ب -و ب -ط-رخ ع-ن
قصص- -ي- -دة «اŸظ- -ل -م -ة م -ع -ل -ق -ة اŸوت» و‘
اŸرتبة الرابعة عبد الرحمن صصيباوى عن
ن ّصصه «فا–ة كتاب األرضص».

عادل بوبطرخ

17323

لبدأع
لسسماء ألفنية –ضسر ألصسالون ألثالث ل إ
أŸع أ أ

ا÷زائر مرجع ‘ حماية اŸلكية الفكرية

–ت شسعار «من
أجل عا ⁄أفضسل،
ل-ن-ب-دع ،ل-ن-ب-ت-كر»،
ت-ت-وأصس-ل أل-ط-ب-عة
أل - - -ث - - -ال- - -ث- - -ة م- - -ن
ألصس-ال-ون أل-وط-ن-ي
لب - -دأع ،أل - -ت - -ي
ل --إ
أن -ط -ل-قت ب-ت-وأج-د
م- - - - -ا ي - - - -ف - - - -وق 90
مشس- - - - -ارك- - - - -ا م - - - -ن
أŸؤوسسسسات
ألعمومية
وأÿاصسة،
وحضس- -ور ك- -وك -ب -ة
لسس - -م- -اء
م - -ن أŸع أ أ
أل -ف -ن-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ع-ل-ى غ-رأر
إأي - -دي - -ر ،أح - -لم مسس- -ت- -غ- -ا‰ي،
ألشس- -اب م- -ام -ي ،رأب -ح دري -اسس -ة،
ألشس -اب-ة أل-زه-وأن-ي-ة ،وغÒه-م.
قبل ذلك ،كان ألديوأن ألوطني
◊ق-وق أŸؤول-ف ق-د ن-ظ-م Ãقّ-ره
ب- -ب -ول -وغ Úح -ف -ل ع -ل -ى شس -رف
أل-ف-ن-ان ،Úشس-ه-د ت-كر Ëألديوأن
لوزير ألثقافة.

إايدير ..والسشؤؤال اŸتكرر

ق -ال وزي -ر ال -ث -ق -اف-ة ب-خصص-وصص ه-ذه
التظاهرة إان ا÷زائر أاصصبحت مرجعا ‘
ال -دف -اع ع -ن ح -ق -وق ال-ت-أال-ي-ف واŸل-ك-ي-ة
الفكرية ،وهذه التجربة ا÷زائرية التي
ت- -ك- -رسصت م -ن -ذ  ،1973ت- -اري- -خ ت -أاسص -يسص
الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف وا◊قوق
اÛاورة ،أاصص -ب-حت ال-ك-ث Òم-ن ال-ب-ل-دان
ت -أاخ -ذ م -ن -ه -ا ع -ل -ى اŸسص-ت-وي Úال-ع-رب-ي
واألف -ري -ق -ي ،واك -تسص-بت مصص-داق-ي-ة أاكÈ
وأاصصبحت تتطور سصنة بعد أاخرى ،خاصصة
وأان ا÷زائ - -ر أاصص - -ب - -حت عضص- -وا ‘ كّ- -ل
اŸن-ظ-م-ات ال-ع-اŸي-ة اÿاصص-ة ب-اŸل-ك-ي-ة
” التوقيع على كل التفاقيات
الفكرية و ّ
الدولية وهذا يؤوكد أان ا÷زائر هي أاكÌ
من مرجع ‘ هذا اÛال.
ب Óشصك أان هذا اللقاء لتأاكيد هذا
ا◊ضصور ،وتواجد هذه النخبة الكبÒة من
األسصماء الفنية واإلبداعية ذات الشصهرة
العاŸية دليل أاول على ثقتهم فيما يقوم
ب -ه ال -دي -وان ◊م -اي -ة ح -ق-وق-ه-م ،وأايضص-ا
تكريسص لتقليد مهم هو اللقاءات الدورية
ب Úالديوان واŸنتسصب Úإاليه.
ويحضصر الصصالون ،الذي يتواصصل إا¤
غ -اي -ة  03م -اي اŸق -ب -ل ،ال -ع -دي -د م -ن
اŸؤوسصسصات الناشصطة ‘ ›ال اإلبداع،
خاصصة منها اŸؤوسصسصات العمومية ،نذكر
منها الديوان الوطني للثقافة واإلعÓم،
الوكالة الوطنية للنشصر واإلشصهار ،والوكالة
Óشصعاع الثقا‘ التي يرتقب
ا÷زائرية ل إ
أان يتم إا◊اقها عن قريب بديوان رياضص
الفتح.
ك -م -ا حضص -رت ك -وك -ب -ة م -ن ال -ف -ن-انÚ
ا◊فل الذي أاقامه ديوان حقوق اŸؤولف
عصصر األربعاء اŸنصصرم Ãقره ببولوغ،Ú
كما شصهد بعضصهم انطÓق الصصالون أاول
أامسص اÿميسص.

حينما نشصاهد هذا ا÷مع الهائل من
فنانينا الذين كانوا وما يزالون سصفراء
ا÷زائ- -ر ،ون -ق -ل -وا وي -ن -ق -ل -ون صص -ورت -ه -ا
اŸشص- -رق- -ة ع Èأاصص- -ق -اع ال -ع -ا ،⁄ن -حّسص
Ãدى قوة اإلشصعاع الثقا‘ التي “لك
ب Ó-دن -ا وÁك -ن ت -وظ -ي -ف -ه -ا ‘ شص-ك-ل م-ا
يسص -م -ى ‘ ال -ع Ó-ق -ات ال -دول -ي -ة «ال -ق -وة
الناعمة» ،هذه القوة التي لها تأاث ÒأاكÈ
م - -ن السص Ó- -ح ،وت - -غ - -ل - -غ - -ل أاع- -م- -ق م- -ن
الدبلوماسصية التقليدية.
توجهنا بسصؤوال ‘ هذا الصصدد إا¤
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،فأاجابنا
بأانه ل يختلف اثنان حول القوة الناعمة
ال-ت-ي “ت-ل-ك-ه-ا ا÷زائ-ر ب-فضص-ل األسص-م-اء
الكبÒة ،على غرار النجم إايدير واŸرجع
Óغ -ن -ي -ة
ال- -ذي أاع- -ط- -ى دف- -ع- -ا ك- -بÒا ل - -أ
ا÷زائ- -ري- -ة واألم -ازي -غ -ي -ة وال -ك -ث Òم -ن
األسص- -م- -اء ال- -ت- -ي ال- -ت- -قت م- -ع -ه ‘ ه -ذه
اإليقاعات ا÷ميلة ،وأاحÓم مسصتغا‰ي
الكاتبة ذات الشصهرة العاŸية ،واألسصتاذ
راب- -ح دري- -اسص- -ة وغÒه- -م م- -ن األسص- -م -اء
ال -ك -بÒة م -ن ال -داخ-ل وم-ن اÿارج ال-ت-ي
Œت- -م- -ع ال- -ي- -وم ،ه- -ذه األسص- -رة ال -ف -ن -ي -ة
ا÷زائرية ‘ كل أابعادها تلتقي لتحتفي
باإلبداع ا÷زائري والثقافة ا÷زائرية.
وأاضصاف ميهوبي بأانه ل شصك ‘ أان
الفنان سصف ÒلبÓده ‘ اÿارج ،و»الفن
ه -و رأاسص ح -رب -ة ال-ع-م-ل ال-دب-ل-وم-اسص-ي»،
يقول الوزير.

التصصريح ،فأاجاب مامي بأانه «اŸكتوب»:
«قد يتحقق ذلك ‘ اŸسصتقبل ،ولكن أاول
شصيء نبدأا به هو أان ‚د األغنية التي
Œمعنا».

مامي ينظر إا ¤القرصشنة من زاوية ﬂتلفة

أسسامة إأفرأح

القؤة الناعمة

الشصأان ذاته بالنسصبة ا ¤ابنة طبنة القاصصة
لويزة برا– Êصصلت على اŸرتبة اÿامسصة
‘ فن القصصة القصصÒة ،فيما عادت اŸرتبة
الو ¤ا ¤نرجسص خديجة وروان اما اŸرتبة
الرابعة من نصصيب علي شصريف عن قصصته
«نسص -اء اıي -م» ،مصص -ح -وب -ا ب -ال -ق -اصص -ة ب -ن
مدربل رحمة ‘ اŸرتبة لرابعة عن قصصتها
«العانسص ‘ بيت زوجي» فيما عادت الكل
السصادسصة مناصصفة ب Úكل من بوخÓط نادية
وحسصيبة طاهر.
كما –صصلت حكيمة جمانة جريبيع عن
اŸرت- -ب- -ة األو ‘ ¤ف- -ن اÿاط- -رة واŸرك- -ز
ال -ث -الث ع -ن رواي-ت-ه-ا «ع-ازف ال-وج-ع» ف-ي-م-ا
عادت اŸرتبة الثالثة ‘ السصيناريو وا◊وار
ا ¤شصفيقة لوصصيف عن سصيناريو «الفضصيلة».
Óشصارة ،فإان مؤوسصسصة همسصة اŸشصرفة على
ل إ
ا÷ائزة تعهدت بطبع العمال الفائزة ‘
اصصدار يجمع كل العمال الفائزة.

العدد
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ل يختلف اثنان على أان الفنان إايدير
من أاهّم النجوم ا÷زائري Úالذين حلّقوا
بالفن ا÷زائري عاليا ‘ سصماء العاŸية
واإلب -داع ،ل -ذلك ك-ان م-ت-وق-ع-ا أان ي-ح-اط
ه- -ذا ال- -ف- -ن- -ان ب- -ه -ال -ة م -ن اإلع Ó-م -يÚ
واŸعجب Úطيلة تواجده ‘ هذا ا◊دث.
 ⁄يأات إايدير خا‹ الوفاضص ،بل جاء
وهو يحمل ّÙبيه أالبومه «هنا وهناك»
الذي أادى فيه ثنائيات مع أاŸع األسصماء
ال- -ف- -ن- -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رار شص -ارل أازن -اف -ور،
ف -رانسص -يسص ك -اب -رال ،جÒار ل -و ن-ورم-ان،
وباتريك برويل ،أاّدى فيها أاشصهر أاغاÊ
هؤولء ببصصمته اÿاصصة.
ه -ذا األل -ب-وم ل-ه-ذا ال-ف-ن-ان ،ق-ال ف-ي-ه
الوزير ميهوبي إانه ناجح جدا ،معÎفا
بأانه من اŸعجب Úبإايدير منذ .1973
ولكن السصؤوال الذي تكرر كثÒا على
إايدير  ⁄يكن حقيقة قرار اعتزاله الغناء
ك -م -ا ت -ردد م -ؤوخ -را ،وإا‰ا ت -ع -ل -ق األم -ر
Ãسصأالة «هل سصÔى يغني إايدير با÷زائر
ذات ي- - -وم؟» .ه- - -ذا السص - -ؤوال ط - -رح - -ت - -ه
«الشصعب» على إايدير ‘ أاك Ìمن مناسصبة
خÓل اليوم ÚاŸاضصي ،Úوكان ‘ كلّ
مرة يؤوكد أانه لن يغني با÷زائر ،ولكنه
ب -اŸق -اب -ل أاك-د ‘ كّ-ل م-رة ب-أان-ه ح-اضص-ر
ب- -ا÷زائ- -ر وم -وج -ود م -ن أاج -ل عشص -اق -ه
وﬁبيه« .من قال إانني لسصت هنا من
أاجل الذين يحبونني؟» يقول لنا إايدير،
مضصيفا بأانه سصيÎدد أاك Ìعلى الوطن.
ف -ه -ل سص -ي -ن-ت-ه-ي األم-ر ب-ه-ذا ال-ف-ن-ان إا¤
السص -ت -ج -اب -ة ل-ط-ل-ب-ات عشص-اق-ه ب-اع-تÓ-ء
الركح؟
Á ⁄ن -ع ه -ذا م -ن أان يشص -ي -د إاي -دي -ر،
خÓل حديثه إالينا ،باŸسصاعي اŸبذولة
م -ن أاج -ل ت -ك -ريسص ال-ث-ق-اف-ة األم-ازي-غ-ي-ة
وإاع -ادة الع-ت-ب-ار ل-ه-ا ،ول-ك-ن-ه اع-ت Èب-أان
عم ÓكثÒا ما يزال ينتظر أان نقوم به.
ك- -م- -ا أاشص- -اد Ãج -ه -ودات دي -وان ح -ق -وق
اŸؤولف ،وقال إانه يحÎم كل اŸؤوسصسصات
ال -ت -ي ت -ع -م -ل ‘ ›ال -ه -ا م -ن أاج-ل خÒ
البÓد ،والدليل هو ›يئه ‘ كلّ مرة
Ÿسصاندة هذه اŸسصاعي.

ثنائي «الكينغ» و»األم »Òرهينة «اŸكتؤب»
سص -أالت «الشص -عب» الشص -اب م -ام -ي ع-ن
م - -دى اسص - -ت - -ع - -داده ألع - -م- -ال مشصÎك- -ة
ومشص -اري -ع ج -دي -دة م -ع ف -ن-ان Úآاخ-ري-ن،
فأاجاب بأانه لطاŸا كان مسصتعدا للقاءات
فنية ،ولكنه يفضصل أان تكون عفويا و‘
سص-ي-اق ط-ب-ي-ع-ي« :أاح-ب-ذ ال-ل-ق-اءات ال-فنية
العفوية التي ل تكون م›Èة أاو ﬂططا
ل -ه -ا ،أاظ -ن ب -أان ج -م -ي-ع ال-ث-ن-ائ-ي-ات ال-ت-ي
ج -م -ع -ت -ن-ي ب-ف-ن-ان Úم-ث-ل سص-مÒة سص-ع-ي-د
وزوكÒو وسص-ت-ي-ن-غ ك-انت ل-ق-اءات ط-ب-ي-عية
عفوية ،بحيث كان هؤولء يحّبون غنائي
وصصوتي وأانا كذلك ،لذلك كانت لقاءات
مثمرة».
ع- -م -دن -ا إا ¤ت -ذك Òم -ام -ي ،اŸل -قب
بأام Òالراي ،بتصصريح له وللشصاب خالد
م-ن-ذ سص-ن-ة ،عّ-ب-را ف-ي-ه ع-ن اسص-ت-ع-دادهما
ÿوضص Œرب -ة ف -ري-دة ه-ي ال-غ-ن-اء م-ع-ا،
ول -ك -ن -ه -ا إا ¤غ -اي -ة اآلن  ⁄ت -ت-عّ-د ›ّرد

‘ ال- -وقت ال- -ذي يسص -ارع ف -ي -ه أاغ -لب
الفنان Úإا« ¤جلد» القرصصنة واسصتنكارها
ورفضصها جملة وتفصصي ،Óينظر الشصاب
مامي إا ¤هذه الظاهرة ،التي ترقى إا¤
مصص- -اف ا÷رÁة ال -ف -ك -ري -ة ،م -ن زاوي -ة
ﬂتلفة ،يبدو أانها أاك ÌاعÎافا با◊تمية
ال -ت -ي ي -ف -رضص -ه -ا واق -ع ج -دي -د ت -رسص -م-ه
وسصائط التصصال.
ي -رى م -ام -ي ب -أان ال -ق-رصص-ن-ة سص-ت-ك-ون
دائما موجودة ،خاصصة مع الدور الذي
تلعبه وسصائل التصصال ا◊ديثة ،أانÎنت
ووسصائط التواصصل الجتماعي ،باŸقابل،
يرى «أام Òالراي» بأان القرصصنة تعتÈ
شصك Óمن أاشصكال اإلشصهار للفنان ،Úوهي
ب -ذلك ت -ق -دم خ -دم -ة ل -ه -م ب -ط -ري -ق-ة أاو
بأاخرى .ويذهب مامي أابعد ‘ فكرته،
حينما يقول إان «الفنان Úالذين ل تتم
ق-رصص-ن-ة أاع-م-ال-ه-م ه-م ف-ن-ان-ون ل ي-لقون
رواجا».
ه -ذه ال -رؤوي-ة «الÈاغ-م-ات-ي-ة» “ ⁄ن-ع
م -ام-ي م-ن اإلشص-ادة ب-ال-دور ال-ذي ي-ل-ع-ب-ه
ديوان حقوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة
‘ ا◊فاظ على حقوق الفنان ،Úإاذ يعتÈ
ال -ف -ن -ان ب -أان ال-ت-ع-ام-ل م-ع دي-وان ح-ق-وق
اŸؤول -ف ك -ان أاك Ìت -ع -ق -ي -دا ‘ السص-اب-ق،
حيث «كان يجب اÛيء ولقاء اŸدير
وغ Òذلك م -ن ال -ع -ق -ب -ات ..ال-وضص-ع اآلن
أاحسصن تنظيما ‘ نظري» ،يقول مامي
مؤوكدا أانه يحصصل على حقوقه اŸادية
من الديوان كل ثÓثة أاو أاربعة أاشصهر.

مامي يغنّي للجزائر

يحدث مامي عن جديده الفني أايضصا.
يقول بشصيء من التسصتّر إانه اشصتغل مؤوخرا
ع- -ل- -ى أاغ -ن -ي -ت Úأاو ث Ó-ث -ةŸ ،دة ق -اربت
السصنت ،Úوسصيصصدر هذا العمل ا÷ديد
‘ غضص -ون شص -ه -ري -ن أاو ث Ó-ث -ة ‘ شص -ك-ل
«سصينغل».
واعÎف م- -ام- -ي ب- -أان- -ه أاخ -ذ سص -ن -تÚ
ل -ل-ت-ف-رغ خصصصص-ه-م-ا ل-ل-ع-ائ-ل-ة واألط-ف-ال،
«أاعتقد أان هذا مهم جدا للفنان حتى
يسصÎجع إالهامه ويجدد طاقته ،وإال فإان
األم -ر ي -ت -حّ-ول إا ¤روت ،»Úي-ق-ول م-ام-ي
مضص-ي-ف-ا« :سص-أاع-اود الصص-ع-ود ع-ل-ى ال-ركح
ولكن بعد صصدور السصينغل ،ألنه يجب أان
يكون لدي جديد أاقّدمه للجمهور ،ول
Áك -ن اÛيء ب -أاغ -ان ع-م-ره-ا  25سصنة
حتى وإان كان ا÷مهور ما زال يحبها،
ولكن من ا÷يد العودة بجديد حتى وإان
كان بسصيطا من حيث العدد ،ألنني أاعرف
ب -أان ا÷م -ه -ور سص -ي -ك -ون ح -اضص -را ول -ك-ن
األفضص -ل أان ي -حضص -ر لÓ-سص-ت-م-اع ألع-م-ال
جديدة».
وكشص-ف م-ام-ي ب-أان السص-ي-ن-غ-ل سص-يكون
م -وضص -وع -ه ع -ن ا÷زائ-ر ،ل-ذلك فسص-ي-ت-م
تصص -وي -ر ال -ف -ي -دي-و ك-ل-يب اŸراف-ق ل-ه ‘
ا÷زائر أايضصا.
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لمال شضتيوي
صضمت ‘ ›موعة «قاب جرح »Úأ
العنونة وال ّ

“هيد

ال ّسسكوت Áنح الق ّصسة اإليحاء واإلشسارات

معاي Òاإلغواء تختلف حسسب الّزمن أاو ا÷مهور اŸسستهدف

يبحث العمل األدبي من خÓل النصش الرئيسشي،
إاذا Áكن دراسشته من جوانب عدة كاŸكان والزمان
وال-وصش-ف ورؤوي-ة ال-ك-اتب والشش-خصش-ي-ات...ون-ت-ي-ج-ة
لتطور الفكر النقدي أاخذ النقاد يهتمون بالنصش
اŸوازي ،واعتÈوا أان له أاهمية كبÒة ألنه يششكل
العتبة التي يدخل اŸتلقي إا ¤أاجواء النصش من
خÓلها .ومن النقاد الذين اششتغلوا على العنونه
جÒار جينيت ،الذي اعت Èإان النصش «‘ الواقع ل
Áك -ن م-ع-رف-ت-ه وتسش-م-ي-ت-ه إال Ãن-اصش-ه ،ف-ن-ادراً م-ا
يظهر الن tصش عاريًا من عتبات لفظّية أاو بصشرّية،
م -ث -ل :اسش -م ال -ك -اتب وال -ع -ن-وان وال-ع-ن-وان ال-ف-رع-ي
واإلهداء والسشتهÓل وصشفحة الغÓف( .»...عبد
ا◊ق بلعايد .عتبات «ج .جينيت من النصش إا¤
اŸن -اصش» .ط .1ا÷زائ -ر :م -نشش -ورات الخ-تÓ-ف.
 .2008صش )50
يختار الكاتب العنوان الرئيسشي بششكل قصشدي
ليع Èعن النصش دلليا .فالعنوان هنا يع Èبالرمز
واإليحاء عن فكرة العمل األدبي ،وهو «نسشق مهيمن
على ﬁتوى القصشة أاو قصشدية النصش ملخصشة فيه،
بحيث ل نششعر بالعنوان واضشحا جليا ملفوظا ‘
ال -داخ -ل( .سش -ل -م -ان ك -اصش -د .ع-ا ⁄ال-نصش .ب-غ-داد:
منششورات دار الكندي .ط  .2003 .1صش  ،)18ولهذا
فهو جاء «تعبÒا عن رؤوية اÿارج إا ¤الداخل وليسش
العكسش»( .اŸرجع السشابق .صش .)18
أاّما العنوان الداخلي ،فهو «ما ورد داخل النصش
فنقل بلفظه ،أاو مرادفه إا ¤اÿارج ،وليسش العكسش
وب -ذلك ي -ح -م-ل ال-ع-ن-وان دلل-ت-ه ال-ت-ي ل –ت-اج إا¤
قراءة مغايرة أاخرى ،أاي أانها تصشبح ذات دللة ذات
بعد رمزي واحد»( .اŸرجع السشابق .صش )26

القارئ بحاجة إا ¤عنوان يبّدد القليل
من عدم اليقÚ
وأاف -ادت اŸع-اج-م ال-ع-رب-ي-ة إان «ال-ع-ن-وان» ك-ل-م-ة
تشش Òإا ¤ال- -ت- -ع Úك- -السش- -م ل -لشش -يء ،إان ال -ع -ن -وان،
«بوصشفه ملتبسشا ،هو تلك العÓمة التي بها يفتتح
ال -ك -ت -اب :م -ن ه -ن -ا ي -ج -د السش -ؤوال ال -روائ-ي ن-فسش-ه
م-ط-روح-ا ،وأاف-ق ان-ت-ظ-ار ال-ق-راءة م-ع-ينا ،وا÷واب
م -أام -ول .م -ن ال-ع-ن-وان»( .ف-انسش-ون ج-وف .شش-ع-رّي-ة
الّرواية .ترجمة ◊ َسشن أاحمامة .دمششق :منششورات
دار التكوين للتأاليف والÎجمة والنششر .ط.2012 .1
صش .)23
إان ال -ق -ارىء ي -ج -ه -ل م -ا ‘ داخ -ل ال -نصش ،وه-و
بحاجة لعنوان يبدد القليل من عدم اليق ،Úحيث
تكون القراءة« ،هذه الرغبة ‘ معرفة ما يسشÎعي
النتباه على الفور كحاجة للمعرفة وإامكانية لها
(وبالتا‹ باهتمام) ،مثارا»( .اŸرجع السشابق .صش
.)23
وششsبه جاك دريدا العنوان «بالÌيا التي –تل
بعدا مكانيًا مرتفعا Áتزج لديه Ãركزية الششعاع
على النصش»( .سشلمان كاصشد .مرجع سشابق .صش )15
والعنوان ‘ القصشة أاسشاسشي ول غنى عنه ،لنه
Áيز النصش« ،ويؤوطره إاذ يششار به إا ¤النصش فيصشبح
ك -ال -دال ع -ل -ى م -دل -ول -ه ح -ق-ي-ق-يً-ا ك-ان أام ت-خ-ل-ي-ا».
(اŸرجع سشابق .صش  )15فهو الواسشطة من أاجل
الدخول إا ¤البنية الدللية للقصشة أاو اÛموعة
القصشصشية.
إان النصش اŸوازي هو كل ما يحيط بالنصش دون
أان يكون هو النصش ،وهو «يلعب دورا رئيسشيا ‘
«أافق انتظار» القارىء .وهكذا ،فالعنوان والتمهيد
هما أاحد هذه التمظهرات األك Ìأاهمية»( .فانسشون
جوف .مرجع سشابق .صش .)19

مفهوم أافق النتظار معادل Ÿفهوم عقد القراءة
إان مفهوم أافق النتظار معادل Ÿفهوم عقد
القراءة« ،ذلك أان كل اŸؤوششرات التي يقدمها النصش
قبل الششروع ‘ القراءة ترسشم حق Óمن اإلمكانيات
التي يد›ها القارىء بوعي منه إا ¤حد ما .إاذ
خيب النصش أافق النتظار ،فثمة خرق لعقد القراءة،
ولن يحدث التواصشل بالكل»( .فانسشون .صش .)22
ويورد فانسشون ‘ كتابه وظائف العنوان ،فله
وظيفة –ديد الكتاب ،كالسشم الذي يحدد ششخصشا،
وله وظيفة وصشفية ،إاذ يهب القارىء إاششارات عن
ﬁتوى الكتاب .وهناك القيمة اإليحائية للعنوان
وال -ت -ي –ي -ل إا ¤اŸع -ا Êال -ت-ي ي-تضش-م-ن-ه-ا ال-نصش،
وأاخÒا الوظيفة اإلغوائية ،فأاحد األدوار الرئيسشية
للعنوان هو إاغواء ا÷مهور ،وششد انتباهه ،ول ريب
أان معاي Òاإلغواء تختلف حسشب الزمن أاو ا÷مهور
اŸسشتهدف.

إاÁاءات العنونة

يدخل عنوان اÛموعة القصشصشية ‘ عÓقة
تناصش مع قوله تعا ‘ ¤سشورة النجم{ :ثُsم َدَنَا
َفَتَدsلى( )8فَكاَن َقاَب َقْوسَشْيِن َأاْو َأاْدَنى( ،})9فاآليات
تتحدث عن عن قرب اÓŸك جÈيل من الرسشول
عليه السشÓم ،وهو يلقمه القرآان الكر Ëوتعاليم
ال -دي -ن ،وت -ك -ذيب ك -ب -ار ق -ريشش ل-ه ‘ ح-دي-ث-ه ع-ن
الوحي .لذلك يوحي العنوان إاننا إازاء اقÎاب ششيء
ما ،ولكن يبقى الغموضش موجودا ول يومىء العنوان
Ãك -ن -ون -ات ال -نصش بشش -ك -ل ج-ل-ي ،ف-ال-ع-ن-وان ح-ق-ق
الوظائف التي قال بها غانسشون ،فهو حدد ووصشف

@ بقلم :أام Úالدراوششة
وأاوح -ى ،وأاغ -رى ال -ق -ارىء ،وأاث -ار فضش-ول-ه Ÿع-رف-ة
الششيء الذي يدنو ،وأان أابانت لفظة (جرح )Úإاننا
بصشدد ششيء سشيء يقÎب حدوثه ،ولكننا ل نعرف
ماهية ا÷رح.Ú
وأايات السشورة تتناول موضشعات ششتى كا◊ياة
واŸوت ،والصشعوبات التي تواجه اإلنسشان ،وكيف
يسش -ت -ط -ي -ع ال -وق -وف ‘ وج-ه الصش-دم-ات ،و–ق-ي-ق
النجاح ،ففي النهاية على اإلنسشان أان يعمل بجد من
أاجل الوصشول إا ¤مبتغاه ،والتوكل على الله .أاما
ال -ت-واك-ل وال-كسش-ل ف Ó-ي-ج-لب غ Òال-فشش-ل وال-ع-ق-م،
وتقدم لنا األيات بعضش النصشائح لتفادي العجز،
كقوله تعا{ :¤ما كذب الفؤواد ما رأاى} (آاية )11
وأايضش- -ا {م- -ا زاغ ال- -بصشُ- -ر وم- -ا ط- -غ- -ى} (آاي- -ة )17
ف- -اإلنسش- -ان Áلك ال- -ك -ث Òم -ن األدوات وال -وسش -ائ -ل
Ÿع-رف-ة ال-ط-ري-ق الصش-ح-ي-ح وع-ل-ي-ه اسش-ت-غÓ-ل-ها ول
ِÓنسش-ان م-ا
ي -ك -ت-ف-ي ب-ال-ت-م-ن-ي ،ي-ق-ول ت-ع-ا{ :¤أام ل -إ
“sنى} (آاية  )24فالوصشول إا ¤النجوم يتطلب الكد
والتعب وا÷هد الكب.Ò

اسستحضسار كÓم الغ Òنق Óوامتصساصسا وتفاع Óوحوارا
لقد بلور ميخائيل باخت Úمفهوم التناصش ضشمن
ح-دي-ث-ه ع-ن ا◊واري-ة« ،وي-ن-ب-ن-ي ال-ت-ن-اصش ا◊واري
ع - -ل - -ى ال - -تضش - -م ،Úوالق - -ت - -ب - -اسش ،واŸع- -ارضش- -ة،
والسشتششهاد ،وتوظيف النصش الغائب ،واسشتحضشار
ك Ó-م ال -غ Òن -ق  Ó-وام-تصش-اصش-ا وت-ف-اع Ó-وح-وارا».
(ح -م -داوي .صش  ،)143ل-ق-د ت-ف-اع-لت ال-ق-اصش-ة م-ع
سشورة النجم ،وإان  ⁄يظهر تأاثرها بششكل جلي ‘
داخ -ل ال -نصش م -ن خ Ó-ل األل -ف-اظ ،ول-ك-ن اŸع-ان-ى
اŸتوارية موجودة ‘ فضشاء القصشصش ،تقول ‘
قصشة «ششّر»:
«طفلتي ح ّ
طمت كّل اآلوا..Ê
ألّنها سشمعتني أاقول ،عندما ينكسشر ششيء ما:
ذهب الشّش -ر ب -ع -ي -دا»( ...آام -ال شش -ت -ي -ويَ« .ق-اَب
جرحَ .»..Úباتنة -ا÷زائر2016 :م .صش .)74
ُ
إاّن العنوان يوحي بوقوع أامرا سشيء ،والظاهر ‘
القصشة إانه –طيم الطفلة ألدوات اŸطبخ ،ألنها
سشمعت أامها تقول :إان كسشر ششيء يعني ابتعاد الششر
القريب منا .فالششر ا◊قيقي ‘ القصشة هو التنششئة
الج -ت -م -اع -ي -ة السش-ل-ب-ي-ة ،وزج اÿراف-ات ‘ ع-ق-ول
الناششئة من قبل الوالدين‡ ،ا يؤودي إا ¤تربية
أاجيال يÎكزون ‘ فكرهم على الغبيات واألمور
اÿالية من أاعمال العقل وا◊واسش.
وتتناول نفسش اŸوضشوع ‘ قصشتها «تصشور»:
«اŸرآاة التي تأاخرت ‘ ال‚اب..
تخرج مسضاء…عم Óبالّنصضيحة..
فتضضع حزمة من الّنقود ‘ حذاء
أاحد اŸصضلي( .»...Úصس )75
يغيب العقل والتفك Òالسشليم عن فكر اŸرأاة،
ال -ت -ي ت -أاخ -رت ب -ا◊م -ل ،ف -ب -دل م -ن ال -ذه-اب إا¤
الطبيب ،تتبنى نصشحية إاحدى صشديقاتها ،بالتÈع
ب -ب -عضش اŸال ب -ط -ري -ق -ة ت -ن -م ع -ن غ -ب-اء وبÓ-ه-ة.
فالعنوان يششي ببعضش مكنونات القصشة مع غموضش
ﬁبب ،فكلمة «تصشور» لها معنى إايجابي للوهلة
األو ،¤غ Òأان الكاتبة فاجأات اŸتلقي ‘ النهاية
بتصشور غيبي ل يقدم ول يأاخر ‘ حللة مششاكل
اŸرأاة.
وتسشتمر القاصشة ‘ منحنا ‰اذج إانسشانية تعاÊ
الششلل ،وعدم القدرة على الفعل ،تقول ‘ قصشة
«إاحسشاسش»:
«ترسضم مﬁÓه كل صضباح...
لمنيات ‘ رأاسضها..
تدور ا آ
تهرع تنبشس ‘ طيات خيبتها...
فجأاة تبتهجŸ ..ا ترى صضديقاتها
غ ÒاŸتزوجات...
تتمتم :قد خف وجعي( .»...صس)45
فاŸرأاة التي بلغت من العمر سشنًا أاصشبحت معه
فرصشها ‘ الزواج معدومة ⁄ ،تبحث عن األسشباب
ا◊ق -ي -ق -ة وراء فشش -ل -ه -ا ‘ ا◊صش -ول ع -ل-ى ال-زوج،
اك-ت-فت ب-ا◊سش-رة وال-ن-دم ،ووج-دت ‘ صش-دي-ق-ات-ه-ا
العوانسش مواسشاة لها ،بدل الفعل اإليجابي .فهذا
اإلحسشاسش بعجز األصشدقاء وهبها الراحة والرضشا!
فالعنوان كان مÓئما للقصشة ،ومنح القارىء فرصشة
للتفك ،Òوما Áكن أان يتوقعه منه ،فاإلحسشاسش
يوحي با◊زن أاو السشعادة ،يتسشاءل اŸتلقي عن
ماهية هذا اإلحسشاسش؟
أاما ‘ قصضة «سضراب» فتقول:
«تأاتيها صضورته من وراء اŸرآاة.
كشضبح يغرقها ‘ حزنها..

–طمها..لتتخلّصس من نظرات اÿوف
تنتشضر عيناه ‘ كلّ ركن من البيت» (صس
.)22
وال-ع-ن-وان ه-ن-ا ي-ع-ط-ي اŸت-ل-ق-ي إام-ك-انية التنبؤو،
ف -السش -راب ك-م-ا ه-و م-ع-ل-وم رؤوي-ة خ-ادع-ة ل-ل-م-اء ‘
الصشحراء ،و‘ القصشة تخدع اŸرأاة نفسشها ‘ كل
مرة ترى فيه ششبح رجل يبدو إانه أاسشاء لها وحطمها،
فهي  ⁄تقم Ãواجهة خوفها ،بل اسشتكانت له،
فأاخذ ينمو ويك.È
إان على اإلنسشان أان يفعل الصشواب ‘ الوقت
اŸن- -اسشب ،ألن صش- -ع- -وب- -ات ا◊ي- -اة ومشش -اك -ل -ه -ا ل
تتوقف ،وإاتخاذ القرارات الصشائبة مرتبطة بالوقت،
وإاذا تأاخر اإلنسشان بالفعل ل بد أان يحصشد اÿيبة،
هذا ما تتناوله القاصشة ‘ قصشة «انتقام» تقول:
«‘ عيد ميÓده..
رمقته يراقصس صضديقتها..
احمّر وجُهها..هرولت إا ¤غرفتها..
ت- -زّي- -نت م- -ن ج- -دي- -د وارت -دت أاح -ل -ى م -ا
عندها...
ح Úعادت كان ا◊فلُ قد انتهى»( ..صس
)49
ف- -الن -ت -ق -ام ي -ع -ن -ي اÿسش -ارة ل -ط -رف أاو ل -ع -دة
أاطراف ،والزوجة هنا التي كانت مهملة لزوجها،
ول ت -ع-ت-ن-ي ب-ج-م-ال-ه-ا ،سش-ت-حصش-د اŸرارة
عندما يÎكها زوجها لÒاقصش صشديقتها،
Óمر كان كل ششيء قد
وعندما تتنبه ل أ
انتهى ،فهي فششلت Ãعرفة اÿلل الذي
اعÎى ح-ي-ات-ه-ا ،و ⁄ت-ه-ت-م ب-واج-ب-ات-ه-ا،
Ÿا عرفت أان يكمن العطب ،تأاخرت
وّ
بإايجاد ا◊لول اÓŸئمة فكان نصشيبها
اÿسشران واÿذلن.
أاما ‘ قصضة «ذكرى» فتقول:
«كان جدي كلما شضاهد أالبوم صضوره...
يتحسضر بحرقة..
وهو يقول:
م -اتت ج -دت -ك-م و‘ ف-م-ه-ا كÓ-م( .»...صس
)29
ف -م -ن ا◊ق -ائ -ق ال -كÈى ال -ت-ي ت-واج-ه ال-بشش-ري-ة
Óمر عدته،
اŸوت ،لذا على اإلنسشان أان يحسشب ل أ
ي -ن -اضش -ل ‘ ح -ي -ات -ه ،ي -ح -ق -ق ال -ن-ج-اح-ات ،وع-ل-ي-ه
الهتمام Ãن حوله ،وخاصشة األحبة ،فالعجوز هنا
يتحسشر كلما رأاى زوجته اŸتوفاه ‘ الصشور ،ألنه
انشش -غ -ل ع-ن-ه-ا ‘ ح-ي-ات-ه-ا وأاه-م-ل-ه-ا ،ف-ج-اء اŸوت
ل -ي -ق -ول ل-ه :ك-م أانت خ-اسش-ر! ف-اŸرأاة ال-ت-ي أاح-ب-تك
ووقفت إا ¤جانبك رحلت إا ¤األبد دون أان “نحها
ما كانت تصشبو إاليه ،والندم يحرق العجوز ول يلوي
على ششيء ،فالذكرى مؤوŸة وقاسشية ولكنها ل تزول.

اŸسسكوت عنه
‘ ق ّصشتها «انعكاسش» تلجأا الكاتبة إا ¤اسشتخدام
تقنية البياضش أاو الصشمت ،والصشمت يÓئم القصشة
القصشÒة جداً نظرا Ÿسشاحتها الصشغÒة ،ولطبيعة
ال -زم -ن ا◊ا‹ ال -ذي ي -تصش -ف ب-السش-رع-ة وا◊رك-ة،
فالقصشة القصشÒة جدا “تاز بالتكثيف واإليجاز،
وقد ل تقول كل ششيء وتÎك للمتلقي الفسشحة

ليتنبأا ،ويششارك ‘ لذة الكتششاف:
«..الهجرة ..األحÓم الوردية..
..أاغرته الفكرة..هرع ا ¤البحر..
لمواج عاتية..
ا آ
لحÓم..
تلفظ كل ا آ
إان -ت-ه-ى ك-ل شض-يء ،ع-ل-ى شض-اط-ئ ›ه-ول».
(صس )38
والصشمت هو «سشكوت الششاعر عن إا“ام كÓمه
قصش -دا ،إام -ا ب -ق-ط-ع ا÷م-ل-ة ع-ن اإلف-ادة ال-ظ-اه-رة
Ÿنبنية على ما يقتضشيه النظام اللغوي والنحوي،
اُ
أاو بجعل بعضش أاسشطر القصشيدة...فارغة إال من
النقاط ،التي يشش Òبها الششاعر إا ¤كÓم ل يسشتطيع
ال -تصش -ري -ح ب -ه أاو ل ي -وّده»( .ع -ب -د ال -ل -ه ب -ن سش -ل-ي-م
الرششيد .وقوفا بها ،ثÓث ظواهر ‘ الششعر العربي
ا◊ديث .بÒوت :ال- -دار ال- -ع- -رب -ي -ة ل -ل -ع -ل -وم .ط.1
2011م .صش .)12
الصشمت Áنح القصشة اإليحاء واإلششارات ،وأاطلق
عليه النقاد الكث Òمن اŸصشطلحات كسشطر النقط
أاو اŸسشاحة البيضشاء ،والب ÎوغÒها.
فالصشمت جزء من بناء القصشة ا◊ديثة ،ويششكل
كما يقول صشÓح فضشل» مسشاحة من جسشد النصش».
(اŸرجع السشابق .صش  )25ويششكل وسشيلة إليصشال
الرسشالة التي يريدها القاصش أان يوصشلها للقارىء.
ويهب القارىء فرصشة السشتمتاع بالتوقع «الذي
يÈز ال-ف-اع-ل-ي-ة ال-ت-ي يشش-كّ-ل-ل-ه-ا ال-ت-ف-اع-ل اÓÿق».
(موسشى ربابعة .األسشلوبية .عمان :منششورات دار
الكندي ،ط 2003 .1م .صش  )92واŸث Òب Úالقصشة
وقارئها.
والصشمت ‘ القصشة أادى اإ ¤الغموضش اللذيذ،
واإلب -ه -ام اŸسش -ت -حب ،وه -ذا ي -رت -ك -ز ع -ل-ى ب-راع-ة
ال- - -ق- - -اصش ‘ ال - -ت - -ع - -بÒ
الضش- -ب- -اب -ي ،وك -ي -ف -ي -ة
إاظ- - -ه- - -ار م- - -ل - -ك - -ات - -ه
التعبÒية.
ال- - -ن - -ق - -اط ت - -أاخ - -ذ
ال - - -ق - - -ارئ إا ¤ا◊ال - - -ة
ال -ن -فسش -ي -ة ل -لشش -خصش-ي-ة،
ك- - - - -أاŸه ‘ اŸاضش- - - - -ي،
وا◊سشرة والتحدي....هي ارتداد لكلمة التحدي،
فما هو وقع التحدي على اıاطب؟
ت -ق -ط -ي -ع ال -نصش ب -ال -ن -ق -اط ق -د ي -ك -ون ان-ت-ظ-ار
لÓسشتجابة ،فالششخصشية فكرت بالهجرة ،ورسشمت
أاحÓم عذبة عنها ،واسشتجابت للتحدي فهرعت إا¤
البحر ‘ قرار مسشتعجل ودون حسشابات فكانت
النتيجة اŸوت واندثار األحÓم.
مع انتششار الظلم والفقر وا◊رب ‘ الوطن،
يجد الكث Òمن الناسش العذر ‘ الهجرة إا ¤اÿارج
لتحقيق أاحÓمهم ،حيث تعكسش حالتهم ‘ الوطن
أاوضش -اع -ه -م ال -ق -ب-ي-ح-ة ،ب-ي-ن-م-ا ي-روا اÿارج م-ك-ان-ا
للفرصش وا◊ياة الكرÁة ،غ Òأان القاصشة تتخذ
موقفا أايديولوجيا من الهجرة ،وتع Èبقصشتها إان
قرار الهجرة خاطىء ،وأان ثمنه باهضش جدا.
كما تسشتخدم التقنية نفسشها ‘ قصشة «مششهد»
تقول:
«ب Úالنقاضس ،كانت عينا طفل دامعة..
تبحث عن بقايا أاكل..
Œمع صضورا Îﬁقة..
وكان الكبار يواصضلون لعبتهم
بجنون( .»...صس)35

مشساركة اŸتلّقي ‘ وضسع الّنهاية لهذه الق ّصسة
ي -وح -ي ال -ع -ن -وان إان -ن -ا بصش -دد صش -ورة ،ف -م-ا ه-و
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مضشمونها؟ هناك طفل يبكي ب Úاألنقاضش ،فما
ال -ذي ح -دث؟ ه -ي ا◊رب ال-ت-ي ت-ط-ح-ن ال-ط-ف-ول-ة
وتسشلبها حياتها ،فالعينان ل ترى إال ا÷وع والدماء
‘ كل مكان ،بينما علّية القوم Áارسشون هوايتهم
بالقتل والدمار ،وكان اسشتخدامها جملة «لعبتهم
بجنون» فرصشة ليقف القارىء ويفكر بأالعاب الكبار،
ثم يردد مع نفسشه :وسشيسشتمرون بهذا اللعب إا ¤ما
ل ن -ه -اي -ة ح -ت -ى ي -قضش -وا ع -ل-ى أاي إاشش-ارة ح-ي-اة ‘
الوطن ،هذا ما تقول النقط والتي أارتأات القاصشة
مششاركة اŸتلقي ‘ وضشع النهاية لهذه القصشة.
ظ -ه -رت الشش -خصش -ي -ات ‘ اÛم -وع -ة ق -ل -ق -ل -ه
وﬁط -م -ة ومضش -ط -رب-ة ،وغ Òق-ادرة ع-ل-ى ال‚از
والفعل اإليجابي ،وتغي Òحياتها نحو األفضشل.
وع -ن -د ال -ع -ودة لسش -ورة ال-ن-ج-م ،وسش-واء اخ-ت-ارت
ال -ق -اصش-ة ال-ت-ن-اصش م-ع-ه-ا ع-ن قصش-د أاو ب-ط-ري-ق-ة ل
ششعورية ،فأان بعضش ﬁتوها يع Èعن الششخصشيات
واألحداث واألفعال ،ففي اآلية ( )29يقول تعا:¤
{فَأاعِرضش عن مsن توsلى ،}...وهي دعوة لÓبتعاد
ع -ن ال -ذي -ن ي -ح -اول -ون ال -ن -ي -ل م -ن ع -م -ل اإلنسش -ان
اإليجابي ،وضشرورة عدم اÿوضش معهم ،وال‚رار
لتفسشÒاتهم اŸغلوطة.
ِÓنسش- -اِن إاِsل م -ا
وي- -ق- -ول ت- -ع- -ا{ :¤وsأان sل- -يسش ل - -إ
سشعى( )39وأاssن سَشعيهُ سشوف ُيَرى (.})40
ف-ال-ك-ات-ب-ة أاظ-ه-رت ‘ قصشصش-ه-ا ‰اذج إانسش-ان-ية
سشلبية ،تكتفي ‘ تلقي الصشفعات ،وانتظار ا◊لول
الغيبية ،لذا هي ششخصشيات مهزوزة وعاجزة ،بينما
األيات تدعونا إا ¤السشعي إا ¤ا◊قيقة ،والبحث
عن ا◊لول الناجعة Ÿششاكلنا ،وهذا ما ترمي إالية
القاصشة من قصشصشها ،أارادت القول إان اإلنسشان ينال
جزاءه ‘ ا◊ياة أامّا خÒا أاو ششرا نتيجة أافعاله
وسشلوكياته ،وإان نتيجة أاعماله سشوف ترى ،فأاما
يحقق النجاح اŸأامول ،أاو ينتهي مكسشورا مدحورا.

النصص اسستشسراف مسستقبلي وسسÒورة تناصسية
ل-ق-د حّ-ق-قت ال-ك-ات-ب-ة اŸت-ع-ة ل-ل-م-تلقي ،وجعلته
ي- -ت- -ف- -اع- -ل م- -ع شش- -خ -وصش قصشصش -ه -ا .ي -ق -ول ج -ان
موكاروفسشكي اŸنظر ا÷ما‹ ومن السشباق‘ Ú
وضشع نظرية جمالية للتقبل ،إان النصش اسشتششراف
مسشتقبلي« ،وسشÒورة تناصشية ،ل تتحقق فعاليته إال
بتفاعل التلقي مع اإلنتاج .أاي :ل يكون للنصش حياة
أاو انتششار أاو مقبولية إال بتقبله من قبل القارئ
الضشمني أاو الفÎاضشي الذي يدخل معه ‘ عÓقة
تبادل وتفاعل وسشجال»( .الششكÓنية الروسشية ‘
األدب وال -ن -ق -د وال-ف-ن .ال-دار ال-ب-يضش-اء :م-نشش-ورات
أافريقيا الششرق .ط .2016 .1صش )180
فدور اŸتلقي ل يكون إايجابيا إاذا  ⁄يقم بإاعادة
ب- -ن- -اء ال- -نصش ،واŸشش- -ارك- -ة ال- -ف- -اع- -ل- -ة ‘ اإل‚از
الÎكيبي .فالقراءة هي التي “نح القيمة للعمل
األدبي «من خÓل التأاويل ،والنتقال من اÙدد
السش -ي -م -ي -وط -ي -ق -ي إا ¤غ ÒاÙدد ع -ل -ى مسش-ت-وى
ال- -ت- -واصش- -ل .وÁك -ن ا◊ديث أايضش -ا ع -ن اخ -ت Ó-ف
القراءات ا÷مالية ششك Óوكيفا ،وتعددها من عصشر
إا ¤آاخر»( .اŸرجع السشابق .صش .)180
إان غالبية القصشصش ‚حت ‘ “ثيل هذا النوع
األدبي ،إاننا إازاء كاتبة ›تهدة ،تواصشل القراءة
واإلطÓع على كل ما هو جديد ‘ عا ⁄القصشة ،لذا
ننتظر ‘ قصشصشها القادمة أان تكون أاك Ìحرفية،
وتنوع ‘ موضشوعاتها ،ول ششك إانها وضشعت اللبنة
األو ‘ ¤مششروعها األدبي ،الذي ما زال ‘ أاوله،
ولكنه يبششر ‘ ظهور قاصشة عربية ‡يزة ولها
أاسشلوبها اÿاصش.

بحضضور الراوئي Úسضعيد بوطاج Úوﬁمد مفÓح

التجريب ‘ الرواية ا÷زائرية ﬁور ملتقى وطني بغليزان
” ،أاول أامسس ،ت -ن -ظ -ي -م م -ل -ت -ق-ى وط-ن-ي
ّ
ح- -ول ال- -ت- -ج- -ريب ‘ ال- -رواي- -ة ا÷زائ- -ري -ة
والبحث ‘ أاسضسس وخلفيات تشضكله ،من قبل
ﬂت Èال -ل-غ-ة وال-ت-واصض-ل ب-اŸرك-ز ا÷ام-ع-ي
أاحمد زبانة ،الذي يديره مفÓح بن عبد
ال -ل -ه وال -ذي ت -رأاسض -ت -ه د› .اه -دي صض -ب-اح
ونسضقه كل من أا .منصضور بويشس و أا.يوسضف
ب -ك -وشس ،واسض -تضض-اف اŸل-ت-ق-ى ال-روائَ-ي Ú-أا.د
سضعيد بوطاج Úوأاﬁ .مد مفÓح ‘ جلسضة
اف-ت-ت-اح-ي-ة ع-رضض-ا م-ن خÓ-ل-ه-ا Œرب-ت-ي-ه-م-ا
الروائية.

غليزان :ع .عبد الرحيم
ششهدت ا÷لسشات العلمية الثÓث مششاركة من
ﬂتلف جامعات الوطن (ا÷زائر ،وهران تيزي
وزو ،تيسشمسشيلت ،معسشكر ،مسشتغا ،)Âحيث ناقشش
اŸششاركون قضشية التجريب ‘ الرواية ا÷زائرية
منطلق Úمن إاششكالية فحواها أان هذه األخÒة
منذ نششأات ،وهي ‘ سشعي دائم للبحث عن ششكل
فّ- -ن- -ي –ّق- -ق م- -ن خÓ- -ل- -ه ذات -ه -ا ،وّŒسش -د عÈه
خصشائصشها التجنيسشية .فظهر ما يعرف بالتجريب
الّروائي الذي مارسشه الّروائيون بطرق وأاسشاليب
وأاشش -ك -ال ﬂت -ل -ف-ة ،م-ن-ه-ا م-ا ه-و م-ت-عّ-ل-ق ب-ال-ب-ن-اء
واŸقّومات الفنيّة ،ومنها ما هو متعلّق بالتيمات
واŸوضشوعات.
وتنطلق الرواية التجريبية من فكرة اŸغامرة
الفنية واإلتيان Ãا هو جديد ،والثورة على ما هو
سشائد من أا‰اط الكتابة الروائية ،وكسشر القوالب
ا÷اه -زة ،ال -ت -ي ُت-صشّب ف-ي-ه-ا اŸت-ون الّسش-ردي-ة م-ا
يخلق ركودا ‘ التلقي وروتينية ‘ القراءة .من
هنا كانت نواة فكرة التجريب وتطورت مع كل
Œربة روائية وتنوعت من كاتب إا ¤آاخر.

واسش -ت -ج -ل-ى د .ح-م-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسش م-ن ج-ام-ع-ة
معسشكر مÓمح التجريب ‘ الرواية ا÷زائرية من
خ Ó- -ل دراسش - -ة ‰وذج ه - -و رواي - -ة (ذاك- -رة اŸاء)
لواسشيني األعرج ،كما طرق دﬁ .مد فايد من
اŸركز ا÷امعي تيسشمسشيلت باب Œريب اÿيال
ال -ع -ل-م-ي ‘ ال-رواي-ة ا÷زائ-ري-ة اŸك-ت-وب-ة ب-ال-ل-غ-ة
العربية ،من خÓل قراءة ‘ رواية (جÓلته األب
األعظم) للحبيب مونسشي ،وعادت األسشتاذة كواكي
ل -ي -ل -ى م-ن م-رك-ز ال-ب-حث ‘ ال-ع-ل-وم الج-ت-م-اع-ي-ة
واإلنسشانية .واألنÌوبولوجية  CRASCوهران
إا ¤ال -ب -حث ع -ن ال -ت -ج-ريب ‘ اÿط-اب ال-روائ-ي
ا÷زائري ‘ كتاب األم Òلواسشيني األعرج‘ ،
ح Úخصشصشت د .ج- -ع- -ي -ط ح -فصش -ة م -ن ج -ام -ع -ة
ا÷زائر  2مداخلتها حول مغامرة فهم اÙيط
واÙافظة على الذات ‘ رواية (هوامشش الرحلة
األخÒة) Ùمد مفÓح.
وم -ن ج-ه-ت-ه-ا –دثت األسش-ت-اذة ك-وري-دات
حورية من مركز البحث ‘ العلوم الجتماعية
واإلنسشانية واألنÌوبولوجية  CRASCوهران

عن اللغة الششعرية ‘ روايات أاحÓم مسشتغا‰ي
من التجريب إا ¤التقليد ،وبحثت األسشتاذة بششرى
خبيزي من جامعة تيزي وزو ‘ فتنة التجريب
ومتهاة السشرد ‘ رواية (حائط اŸبكى) لعز الدين
جÓوجي ،وقامت األسشتاذة أاسشماء أاولد براهيم
من جامعة مسشتغا Âبتحليل التجريب ‘ عرضش
الشش -خصش -ي -ات ‘ رواي -ة (أاع -وذ ب -ال -ل -ه) ل -لسش -ع -ي -د
بوطاج ،Úأاما األسشتاذ دولت سشروري بن عودة
م- -ن ج- -ام- -ع -ة وه -ران  1ف -ق -د ع-ال-ج اŸضش-م-ون
اŸأاسش -اوي ‘ ال -رواي -ة ال -تسش -ع -ي -ن -ي -ة ا÷زائ -ري-ة،
وخصشصشت األسش -ت -اذة م -رزاق -ة زي -ا Êم -ن ج-ام-ع-ة
ا÷زائر  2مداخلتها لرصشد التجريب ‘ رواية
(ا◊وات والقصشر) للراحل الطاهر وطار من خÓل
معا÷ة Œريب األسشطورة ،و‘ مداخلة لهما عالج
األسش -ت -اذان م-ول-ود ووه-ي-ب-ة ح-م-ادي ال-ت-ج-ريب ‘
رواية (اŸمنوعة) Ÿليكة مقّدم ،واختصشت آاخر
مداخلة Ÿنسشق اŸلتقى األسشتاذ منصشور بويشش
من اŸركز ا÷امعي غليزان با◊ديث عن الرواية
النسشوية ا÷زائرية وŒربة تقويضش الذكورة.

فالـ ـك ف ـال خـ ـÒ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
السضبت  ٢٩أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣شضعبان  ١٤٣٨هـ
ال عدد ١ ٧٣ ٢ ٣

ألحمل
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حقًا
أاسضوأا حَاَلت
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ُ َ
َمْن َيسضتحُقوْن َقلَبك.
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ألثور

هذأ نظام حيـــــــاتـنا
حتّى يعـــــوَد لقومــنا
هذأ لكم عهــــدي بـه
فإاذأ هلكت فصسيحتي

ابتسشـ ـ ـ ـم
^ أشسترى أحد ألحمقى طائرة
خاصسة ومعها كتاب «كيف تتعلم
ألطيرأن؟» .إأتبع ألرجل ألتعليمات
حرفيا حتى أصسبح في ألجو ،ليفاجئ بعدها بجمله
«ألبقية تأاتيكم فى ألعدد ألقادم».

بالنـــور خــــ ّ
ط وباللهب
من مجدهم ما قد ذهب
حتى أوسّسد في ألتـــرب
تحيا ألجزأئــر وألعـرب

يا سضرطان..المسضافات التي
ُنبقيها بيننا وبين بعضس البشضر
ل تعني الغرور أابدا ً ،بقدر ما
تعني الرغبة في اسضتمرار
اإلحترام.

^ سسئل شسخصش ‘ قمة ألغباء :هل سسمعت عن
أ أ
ليديولوجيات ألÈأغماتية وألشسوفينية أŸرتبطة
بوأقع ألعوŸة ‘ ألعا⁄؟ فأاجاب بكل ثقة :ماذأ تعني
بكلمة ألعا⁄؟

^ أنّ أحترأق مادة ألزجاج ينتج
طاقة تكفي لمشساهدة ألتلفاز
لمدة ثÓث سساعات؟
ن ألحيوأن ألوحيد ألذي يتحّمل
^أ ّ
لنثى
فيه ألذكر مهمة ألحمل بدل أ أ
هو حصسان ألبحر؟

ف ـ ـ ـي حب ـ ـك ياب ـ ـ ـÓدي

ومضســة
خذ ثوأن
وقل :رب ي من وق
ت
ك
ف
ق
ط
ّي أينما كا
إأ
جعلهُ طريقنا ،أ ن ألُهدى
ي
ن
ل
أ رضسا إأجعلهُ ر ما كان
في
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ج
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قلوبن
ها في
إأجع ا ،أينما ك
ا
ن
أ
ل
س
س
Óم
له في
ترأب ألع بÓدنا و
في سسائر
الم.

حححكككممموووأاأأأأمممثثاثااللل
^ نسسامح نعم  .ولكن محال أن نثق
ب
مرت^ينج.ميلون منْ ل يشسي ُ

وفاؤوهم حتى ولو شسابوأ.

فالشسهيــــــد قعـــــــدت شسايدة ما دأمو
حي فرحمت ربي
عرفتوأ درك شسكون ذألــــوحدة شسكون
هفيجزحأئبيرــأــلبتاتريقلخب تيعلم قدرها
ي
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فمأرنأديبوقلىلــيــؤوةر وجري
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تمموطرابميح ل تنتهي
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طقااللت لشسعبي بعد عسسر :هيت لك.
دشةشللح
ماق نصسكيمل
ي أÈŸوك زيد أÒÿ
دسكستابور
÷ـــزأدئةريوسةستقّليــــنا
ن أكلــتـــحانريتر أمـــــ
ي
ن
سسعبع
ن سثسورة
كي بــغى ربي
خرجت فرأنسسا وهــي رأفدة يدها فوق
رأسسها كيف ألغبي
صسة وقصسيد»
« من أروع قصسائد «ق ّ
لفيصسل كرشسوشش»

ألجوزأء

لن تنال أاكثر مما كتب الله لك
يا جوزاء…لذا اسضتمتع بكل
حال أانت فيه وعليه.

ألسسرطان

^ ألم لبنتها :إأّياك أن تظهري ÿطيبك أن نظرك
ضسعيف ،أجابت ألبنة :حاضسر يا بابا.

ه ـ ـ ـ ـل تعل ـ ـ ـ ـم؟

ال ّسضعادة يا ثور..ليسضت حلم
ول أامر محال بل هي تَفاؤول
حسضن ظَن وصضبر بغير
و ُ
اسضتعجال.

^ من ألحكمة أن ل تفتح صسفحات

علعيابكر أ..نفاُتلستسحعفد أ
ظلأجحميايناع
ح^ياتليكسَلشكل
نلع
دلويللك عَ
ل ُلت.ؤوذي أحد.
نعق
كلأ أل
ىلَيكما

ر مثÒة
أأخبا

لهذا ال ّسشبب يجب أان تأاكل قششر البيضض بدًل من رميه

نلجأا عادة إالى رمي
قشض -ور ال-ب-يضس ع-ن د
ت- -حضض- -ي- -ر أاي وصض -ف -ة
ط - -ع- -ام ت- -ح- -ت- -اج إال- -ى
ال-ب-يضس ،ل-ك-ن ال-خ-ب-راء
يقولون إان القيمة الغذائية التي تحتوي
عليها قشضور البيضس سضتجعلك تفكرا ً
م -ل -ي ً-ا ق-ب-ل ال-ت-خ-لصس م-ن-ه-ا ف-ي ال-م-رة
ال -ق -ادم -ة .وي -م -ك -ن اسض -ت -خ-دام قشض-ور
البيضس كسضماد طبيعي للنباتات ،وإالى
جانب فوائدها البيئية ،فهي تحتوي
على نسضبة عالية من الكالسضيوم ،حيت
ت -ت -أال-ف قشض-رة ال-ب-يضض-ة م-ن  % ٩5م -ن
ك-رب-ون-ات ال-ك-السض-ي-وم ،ال-ت-ي تسض-ت-خ-دم
كمضضاد للحموضضة للتخفيف من حرقة
ال- - -م- - -ع- - -دة ،وع Ó- -ج عسض - -ر ال - -هضض - -م
واضض-ط-راب-ات ال-م-عدة..وتحتوي قشضرة
بيضضة واحدة على ما يقرب من  ٢غرام
من الكالسضيوم ،وهو ما يعادل ما بين
ضض -ع -ف -ي -ن إال -ى أارب -ع-ة أاضض-ع-اف ح-اج-ة
الجسضم اليومية من هذا المعدن الهام
لصض -ح -ة ال-ع-ظ-ام واألسض-ن-ان ،ب-حسضب

ششغ ـ ـ ـل عقل ـ ـ ـك
نذير ولكنه صسامت
وضسيف ولكنّه
شسامت
وأشسخاصش موت
ولكنّه
إألى من يودعه ثابت

حل ألعدد ألسسابق
^ ألقلم .

عندما تغيب األششياء تظهر قيمتها

كان لدى الحاكم ثÓث فتيات جميÓت لكن أاصضغرهن كانت أاذكاهن .أاراد في إاحدى ا أ
ليام أان يعرف
مدى حبهن له ،فسضأالهن عن مقدار ما يحملن له من حب في أاعماقهن ،قالت له ابنته الكبرى« :أانا أاحبك
بقدر حب الناسس إالى المال» ،وبما أان الحاكم مدرك لحب الناسس الشضديد إالى المال ،شضعر با إ
لطراء
وبالحب الكبير الذي تكنه له فتاته الكبرى .أاما البنة الوسضطى فقالت له« :أاحبك بقدر حب الناسس
للمال» ،وبالطبع الحب واضضح هنا ،فهو يعتقد أان المال أاهم شضيء في الحياة ،وعندما جاء الدور على
فتاته الصضغرى ،قالت« :أاحبك بقدر حاجة الناسس إالى الملح» .فأاثار هذا اسضتياء الحاكم وفتاتيه ا أ
لخريين
إاذ اعتقد أان الملح سضلعة رخيصضة جدا ً ول قيمة لها،
دفع هذا الحاكم إالى الغضضب فأامر بطرد ابنته الصضغرى من القصضر .لكن بعد فترة من الزمن ،عانت البÓد
من نقصس في الملح حتى انقطع تماماً من ا أ
لسضواق ،وعندما نفدت آاخر كمية من الملح من القصضر ،تّم
تحضضير الطعام غير مملّح ،وعندما بدأا الحاكم بتناول طعامه ذاك ،وجده سضيء المذاق ،فأادرك عندها
مدى حاجة الناسس إالى ملح الطعام ،وتذّكر ما قالته ابنته الصضغرى متيّقناً للحكمة التي تفّوهت بها ومدى
عمق تفكيرها ،فأامر الحاكم بإاعادة الفتاة إالى القصضر وأاصضبحت ا أ
لقرب إاليه وإالى قلبه ،وتعلم جيدا ً أان
قيمة ا أ
لشضياء ل تظهر بوجودها بل عند غيابها.

لسسد
أ أ

عندما تمر بظروف قاسضية
وأاحداث صضعبة ،تأاكد يا أاسضد
أاّنك تدفع ثمنا للحصضول على
حياة أافضضل.

ألعذرأء

صضحيفة ميرور البريطانية.ولكن هذا
ل يعني بالطبع أان تأاكل قشضور البيضس
كما هي ،فهذا أامر غير ممكن ،لكن
يمكن تناول القشضور بعد غليها بشضكل
جيد في الماء للتخلصس من البكتيريا
وال -ج -راث -ي -م ،وب -ع -د ذلك خ -ب-زه-ا ف-ي
الفرن لمدة تتراوح بين  ١5و ٢٠دقيقة
على درجة حرارة تزيد عن  ٢٠٠درجة
مئوية ،ومن ثم طحن القشضور لتتحول
إالى بودرة..ويمكن خلط هذه البودرة
مع وصضفات الطعام ،بهدف الحصضول
على فوائدها الكبيرة ،وتزويد الجسضم
بالكالسضيوم ،حيث أاظهرت الدراسضات
أان- -ه -ا تسض -اع -د ع -ل -ى ال -ح -د م -ن األل -م
والحماية من هشضاشضية العظام وخاصضة
لدى النسضاء.

ابتسضم وتغّنى بالسضعادة وإان
كنت ل تملك شضيئا ،فالحزن
يقصضف من أاعمارنًا عمرا ً يا
عذراء،وفضض Óوليسس أامرا،
ابتسضم فالبتسضامة تليق بك.

ألميزأن

أاحياناً يا ميزان ل نجد
منافذ للتعبير عّما بداخلنا
سضوى نافذة داخلية تسضمى
ال ّصضمت.

ألعقرب

في لحظة الضضعف يمكن أان
يفعل اإلنسضان أاسضوا األشضياء
ولكن في نفسس اللحظة يمكن أان
يفعل أاعظم الشضياء..وفهمك يا
ميزان كفاية كما يقول إاخواننا
المصضريين.

ألقوسش

أاصضبحت تتجاهل الكثير يا
قوسس..ليسس ألنك ل ترى ،بل ألن القلب
ارتوى وجعا مما رأاى.

ألجدي

أاشضَياء جميلة تحُدث لك َقد
ل تكون مِنك أاو ِبسضببك بل
تأاتَيك ِمن دعوة ُمحب ارتَفعت إالى
ال ّسضماء ولم ُترد خاِئبةَ ،فالحب
ُدعاء يا جْدي.

ألدلو

الوفاء يا دلو ليسس مجرد
صضفة أاو كلمة يرددها الناسس
عنك ،بل هو موقف ثابت اأصضيل
تتخذه مع نفسضك واآلخرين في
مختلف التغيرات والمسضتجدات.

ألحوت

كلما فات األوان نجد ح ً
 Óأاو
فكرة أافضضل ،نخسضر شضخصضاً
أاو نفقد شضيئاً آاخر ،نسضتوعب
الحقيقة أاو نفهم المجهول كلّما فات
األوان يا حوت..نعرف من نحن ومن
هم.

السسبت  2٩أافريل  2٠17م
الموافق لـ  ٠3شسعبان  1٤3٨هـ
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إاعداد  :عبد الكر . Ëل

اÙافظ ـ ـون علـ ـى حقـ ـوق الّناسس هـ ـم اŸؤوه ـّل ـ ـون لإليثـ ـ ـار

لÁان وموجبات العتق من النار ،ودخول ا÷نة ،وﬁبة الله
من عÓمات حسصن إاسصÓم اŸرء ،وكمال ا إ
تعا ،¤تفضصيل وتقد Ëالغ Òوهو خلق عزيز ‘ هذا الزمان ،ول يقدر عليه إال أاصصحاب النفوسس الكبÒة اŸؤومنة،
لول
لمران متعاكسصان حيث إان السصلوك ا أ
لحيان النفراد والختصصاصس بالنفسس ،وا أ
حيث حل ﬁله ‘ الكث Òمن ا أ
لمام القرطبي (تقد Ëالغ Òعلى النفسس ‘ حظوظها الدنيوية رغبة ‘
ليثار وهو كما يقول ا إ
يطلق عليه ا إ
ا◊ظوظ الدينية ،وذلك ينشصأا عن قوة اليق Úوتوكيد اÙبة والصص Èعلى اŸشصقة).

والسسلوك الثاني يطلق عليه اأ’ثرة ،هو
عكسس اإ’يثار ،أ’نها تعني اسستئثار وانفراد
المرء عن أاخيه بما هو محتاج إاليه ،وهي
ال -ت-ي ق-ال ف-ي-ه-ا صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م:
‘‘سس -ت -ل -ق -ون ب -ع -دي أاث -رة ف -اصس-ب-روا ح-ت-ى
تلقوني على الحوضس‘‘ ،وما ضساعت حقوق
الناسس اليوم إا’ لغياب خلق اإ’يثار عن
اأ’ن- -فسس وف- -ي اأ’ذه- -ان ،أ’ن- -ه ’ ي -م -ك -ن
Óنسسان أان يصسل إالى تقديم غيره في
ل إ
الشسيء مع حاجته إاليه ،وهو مضسيع لحقه،
كما ’ يتصسور من شسخصس أان يعطي لغيره
اأ’كثر ويبقي لنفسسه شسيئا وهو مضسيع لحق
هذا الغير ،وكذلك ’ يصسح في اأ’ذهان
والواقع أان يبذل ويعطي بسسهولة شسخصس
مما عنده لغيره ،وهو مضسيع لحق هذا
الغير.
وهكذا ترى أان مراتب اإ’يثار من سسخاء
وجود وإايثار ضسمان أ’داء حقوق اآ’خرين،
وحماية لها ،فإان لم يبلغ اإ’نسسان درجة
من هذه الدرجات فعلى اأ’قل التزم بأاداء
الحق ومن هنا ندرك ما أاخرجته مدرسسة
النبوة من تلك القدوات والنماذج الرائعة
ف-ي ح-ي-اة الصس-ح-اب-ة رضس-وان ال-ل-ه ع-ن-ه-م،
يعتبر من الهدي الرائع والسسلوك الصسحيح
وال-ت-ط-ب-ي-ق ال-واق-ع-ي آ’ي-ات الذكر الحكيم
والسس-ن-ة ال-م-ط-ه-رة م-ن م-ث-ل ق-ول-ه ت-ع-الى:
ليمان من
{والذين تبّوءوا الدار وا إ
ق-ب-ل-ه-م ي-حّ-ب-ون م-ن ه-اج-ر إاليهم ول
ي -ج -دون ف-ي صص-دوره-م ح-اج-ة م-م-ا
أاوت -وا وي -ؤوث -رون ع -ل-ى أان-فسص-ه-م ول-و
ك -ان ب -ه -م خصص -اصص -ة وم -ن ي -وق شص -ح

نفسصه فأاولئك هم المفلحون} (سسورة
الحشسر) ،وعن أابي هريرة رضسي الله عنه
أان رج Óأاتى النبي ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم
ـ فبعث إالى نسسائه فقلن ما معنا إا’ الماء،
فقال رسسول الله ـ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ـ
‘‘من يضسم  -أاو ُيضسيّف  -هذا؟ فقال رجال
من اأ’نصسار :أانا ،فانطلق به إالى امرأاته
فقال :أاكرمي ضسيف رسسول الله ـ صسّلى
الّلـه عليه وسسلّم ـ فقالت :ما عندنا إا’
ق -وت صس -ب -ي -ان -ي ،ف -ق-ال :هّ-ي-ئ-ي ط-ع-امك
وأاصس -ب-ح-ي سس-راجك ونّ-وم-ي صس-ب-ي-انك إاذا
أارادوا عشساء ،فهيّأات طعامها وأاصسبحت
سسراجها ونّومت صسبيانها ،ثم قامت كأاّنها
تصس-ل-ح سس-راج-ه-ا ف-أاط-ف-أات-ه ف-جع Óيريانه
أانهما يأاكÓن فباتا طاويين ،فلما أاصسبح
غدا إالى رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم
ـ فقال‘‘ :ضسحك الله الليلة أاو عجب من
ِفعالكما‘‘ (البخاري مسسلم) .وهذه صسورة
رائ -ع -ة أاخ -رى م -ن صس -ور ال-م-ؤوث-ري-ن ع-ل-ى
أانفسسهم وقعت في حادثة اليرموك ،حيث
تحّول رجال من قريشس كانوا متخاصسمين
في الجاهلية إالى إاخوة في الله متحابين
م-ت-ن-افسس-ي-ن ف-ي ال-ب-ذل وال-ع-طاء والسسخاء
واإ’ي- -ث- -ار ب -ع -د أان ت -غ -ل -غ -ل اإ’ي -م -ان إال -ى
ن -ف -وسس -ه -م ،وه -م ع-ك-رم-ة ب-ن أاب-ي ج-ه-ل،
وسس -ه -ل ب -ن ع -م-رو ،وال-ح-ارث ب-ن هشس-ام،
ف-ع-ن-دم-ا ن-ف-دت م-دخ-رات ال-م-ي-اه وأاهلك
ال -ع -طشس ال -ج -يشس اإ’سس Ó-م -ي ال -م -واج -ه
ل-ل-روم-ان ال-ب-ي-زن-ط-ي-ين ،يحدثنا هشسام بن
العاصس قال :أادركت عكرمة بن أابي جهل
وهو يجود بنفسسه عطشسا ،فقدمت له بقية

كلمهم نور على نور
ذكر صصاحب كتاب (اإحياء علوم الدين) صصفات يحبها الرجل في زوجته
منها:
^ اأن تكون صصالحة؛ مطيعة لله عز وجل ولرسصوله ــ صصّلى الّلـه عليه
وسصّلم ــ
^ اأن تحفظه في نفسصها وماله في حال غيابه.
^ اأن تسصّره اإذا نظر اإليها.
^ اأن ل تخرج من البيت اإل باإذنه.
^ اأن تكون شصاكرة لله وزوجها بطاعة الله فيه.
^ اأن تكون سصندًا له في السصراء والضصراء.
^ اأن ترّبي اأولدها على طاعة الله ،ومحبة رسصوله ــ صصّلى الّلـه عليه
وسصّلم ــ
^ اأن يكون لسصانها دائم الذكر لله.
^ اأن تكون بسصيطة غير متكلفة في ملبسصها ومظهرها وزينتها.
^ اأن تكتم اأسصراره ول تفشصيها.

ماء فنظر إالى سسهل بن عمرو ،فإاذ أاعجزه
ال -ع -طشس ع -ن ال -ك Ó-م ق -ال مشس -ي-را :اب-دأا
بهذ...فنظر إالى الحارث بن هشسام فقال:
ابدأا بهذا...وكل منهم يؤوثر اآ’خر على
ن -فسس -ه ب -الشس -رب -ة ،ف -م-ات-وا ك-ل-ه-م ق-ب-ل أان
يشسربوا ،فمر بهم خالد بن الوليد فقال:
بنفسسي أانتم.
Óيثار ،حيث أاهدي
وهذه صسورة أاخرى ل إ
إالى رجل من الصسحابة رأاسس شساة فقال:
إان أاخاه في الله فÓنا أاحوج به منه فبعث
به إاليه ،وهذا أاهداه إالى أاخ له في الله
يعتقد أانه أاحوج إاليه حتى تداوله سسبعة
بيوت ورجع في آاخر اأ’مر إالى الصسحابي
ال- -ك- -ري- -م ال -ذي أاه -دي إال -ي -ه أاو’ دون أان
يعرف اأ’خير أانه جاء من اأ’ول الذي عاد
إاليه.
هذه بعضس الصسور قد تبدو عند البعضس
خ-ي-ال-ي-ة ،ول-ك-ن ال-ق-رآان يصس-ن-ع ال-ع-ج-ائب،
وتزكية النفسس ومجاهدتها تأاتي بما هو
أاعظم لمن كان له قلب أاو أالقى السسمع
وهو شسهيد ،ولمن أاوتي قوة اليقين .وفي
حياتنا المعاصسرة نماذج ’ تقل أاهمية لمن
اط -ل-ع وف-تشس ع-ن-ه-ا ،ف Ó-غ-راب-ة ح-ي-ن-ئ-ذ:
{وال-ذي-ن ج-اه-دوا ف-ي-ن-ا ل-ن-ه-دي-ن-هم
ن الله لمع المحسصنين}.
سصبلنا وإا ّ

مزية عظيمة
قال فضسيلة الشسيخ عبد الرحمن القلموني:
إانّ شسهر شسعبان به مزية عظيمة تميزه عن
غيره من الشسهور ،أا’ وهي أانه شسهر ترفع فيه
أاعمال العام إالى الله ،ومن المعلوم أان رفع
اأ’عمال على ثÓثة أاقسسام :رفع يومي ورفع
أاسسبوعي ورفع سسنوي .فالرفع اليومي يكون
في صسÓتي الفجر العصسر ،والرفع اأ’سسبوعي
يكون في يومي اإ’ثنين والخميسس ،والرفع
السسنوي يكون في شسهر شسعبان.
وأاضساف :الرفع السسنوي كأان فيه رسسالة من
الله في أانك يا عبد الله أامامك فرصسة في
أان تختم أاعمال سسنتك بالصسالحات وتتوب
إالى الله فيما بدر منك من المعاصسي حتى
يرضسى الله عنك ،أ’ن الرسسول ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسّلم ـ قال« :إانما اأ’عمال بالخواتيم»،
فاإ’نسسان إاذا أاحسسن أاعماله الباقية غفر له
ما تقدم من الذنوب ،ولهذا لما جاء رجل إالى
أاحد السسلف وقال له فيما الحيلة فيما فعلت
من الذنوب؟ فقال له« :أاحسسن فيما بقى
يغفر لك فيما مضسى ،وإا’ أاخذت باأ’ول
واآ’خر» .لهذا كان الرسسول ـ صسّلى الّلـه عليه
وسسّلم ـ يكثر من الصسوم في شسعبان حتى
تختم صسحيفة أاعمال السسنة بالصسالحات.

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

هام جدا

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

سسلوكات تربوية
اسستقامة الّلسسان سسبب لقوة اإلÁان
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حفظ اللسسان هو أا’ يتحدث المسسلم إا’ بخير وأان يبتعد عن قبيح الكÓم ويتخير كÓمه الذي
هو عنوان على عقله وأادبه حيث ُيسستدل على عقل الرجل بكÓمه ،وعلى أاصسله بفعله،
فاإ’نسسان مسسؤوول عن كل لفظ يخرج منه حيث يسسجله الله ويحاسسبه عليه ،يقول الله تعالى:
{ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد}.
خÓل حلقة جديدة من برنامجه (حاملة اأ’مانة) على قناة الرحمة ،تحّدث الشسيخ عÓء
سسعيد عن ضسرورة حفظ المسسلم للسسانه وأاهمية ذلك فى الدين حيث حثنا عليه الله جل
وع Óورسسوله صسلى الله عليه وسسلم حين قال« :إاذا أاصسبح ابن آادم فإان اأ’عضساء كلها ُتَكuفر
اللسسان تقول :اّتق الله فينا ،فإانما نحن بك ،فإان اسستقمت اسستقمنا ،وإان اعوججت
اعوججَنا» ،وقال صسلى الله عليه وسسلم ’« :يسستقيمُ إايمان عبد حتى يسستقيم قلبه ،و’
يسستقيم قلبه حتى يسستقيم لسسانه».
وأاورد الشسيخ عÓء أامور عدة لمن أاراد أان يسسلم من سسوءات اللسسان أاولها هي أا’ يتكلم إا’
لينفع بكÓمه نفسسه أاو غيره ،أاو ليدفع ضسرا ً عنه أاو عن غيره ،وعليه أان يتخير الوقت
المناسسب للكÓم ،فكما نقول :لكل مقام مقال.
وعلى المؤومن أان يقتصسر من الكÓم على ما يحقق الغاية أاو الهدف ،وحسسبما يحتاج إاليه
الموقف حيث يقال :اقتصسر من الكÓم على ما يقيم حجتك ويبلغ حاجتك ،وإاياك وفضسوله
أاي زيادته فإانه يزل tالقدم ،ويورث الندم.
وأاضساف الشسيخ عÓء :على المسسلم الحق عدم المغا’ة في المدح وعدم اإ’سسراف في الذم،
لماذا؟ أ’ن المغا’ة في المدح نوع من التملق والرياء ،واإ’سسراف في الذم نوع من ا’نتقام
والمؤومن أاكرم على الله وعلى نفسسه من أان يوصسف بشسيء من هذا ،كما عليه أان ’ يرضسي
الناسس بما يجلب عليه سسخط الله يقول الرسسول ـ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ـ «من أارضسى الناسس
بسسخط الله َوَكلَُه الله إالى الناسس ،ومن أاسسخط الناسس برضسا الله كفاه الله مؤوونة الناسس».
فحفظ المسسلم للسسانه خير في كل اأ’حوال ،فقد سسئل النبي صسلى الله عليه وسسلم :أاي
اإ’سسÓم أافضسل؟ فقال عليه الصسÓة والسسÓم« :مَْن سسلم المسسلمون من لسسانه ويده» ،وقال
عقبة بن عامر :يا رسسول الله ،ما النجاة؟ فقال الرسسول ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ «أامسسك
عليك لسسانك» ،ويقول الحق جل وع{ :Óوإاذا مروا باللغو مروا كرامًا} ،وقال الرسسول ـ
صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ «من كان يؤومن بالله واليوم اآ’خر فليقل خيًرا أاو ليصسمت».
وواصسل الشسيخ عÓء الحديث عن اأ’مور التي يسسلم بها المسسلم من سسوءات اللسسان ،حيث
أاشسار أانه عليه أان يسستعمل اأ’لفاظ السسهلة التي توصسل المعنى بوضسوح ،فعن الرسسول ـ صسلّى
اللّـه عليه وسسّلم ـ «إان من أاحبكم إاليّ وأاقربكم مني مجل ًسسا يوم القيامة أاحسسنكم أاخًÓقا ،وإان
أابغ َضسكم إاليّ وأابعَدكم مني يوم القيامة الثرثارون (أاي كثيرو الكÓم) ،والمتشَسuدُقون
(المتطاولون على الناسس في الكÓم) والمتفيهقون» ،قالوا :يا رسسول الله ،قد علمنا الثرثارون
والمتشسدقون ،فما المتفيهقون؟ قال« :المتكبرون».
وشسيء آاخر يسسلم به اإ’نسسان من سسوءات اللسسان وهو أا’ يتكلم بفحشس أاو بَذاءة و’ ينطق إا’
بخير و’ يسستمع إالى بذيء ،وعليه أان يشسغل لسسانه دائًما بذكر الله و’ يخرج منه إا’ الكÓم
الطيب.
وأاضساف الشسيخ :جميعنا نعرف الجملة العظيمة التي قالها لقمان عليه السسÓم ’بنه وهو
يعظه :إاذا كان الكÓم من فضسة فإان السسكوت من ذهب.
’ شسك أان هذه الجملة بمثابة وصسية عظيمة لو عمل بها الناسس ’سستراحوا وأاراحوا،
فاللسسان رغم صسغره فإان خطره عظيم ،ومن ثم ف Óأاحد ينجو من شسر اللسسان إا’ إاذا قيدنا
اللسسان بلجام الشسرع ،أاما من أاطلق عذبة اللسسان ،وجعله مرخياً سسلك به الشسيطان في كل
ميدان.
انتبهوا لحديث الرسسول ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ «من حسسن إاسسÓم المرء تركه ما ’ يعنيه»،
وقال صسلى الله عليه وسسلم ’« :يسستقيم إايمان عبدٍ حتى يسستقيم قلبه ،و’ يسستقيم قلبُه حتى
يسستقيم لسسانه ،و’ يدخل الجنة رجل ’ يأامن جاُره بوائقه».
Óبد بكلمة طيبة فقط تنشسأا المودة والجيرة الحسسنة
تخّيل بلسسانك تكسسب جارك أاو تخسسره ل أ
بينك وبينه.

دعاء
ي
ح لي ُدْنيا َ
صصَمُة أاْمِريَ ،وأاصْصِل ْ
م أاصْصِل ْ
الsلُه s
ح لي ِديني اsلذي ُهَو ِع ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
s
ا
و
،
ي
د
ا
ع
م
ا
ه
ي
ف
ي
ت
ل
ا
ي
ت
ر
خ
آ
ا
ي
ل
ح
ل
ص
ص
أ
ا
و
،
ي
ص
ش
ا
ع
م
ا
ه
ي
ف
اsلِتي
جَعلِ
ْ ْ
َ ْ
َ
َ
َ
ً
ِ
ً
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ل شَصxر.
ك
ن
م
ي
ل
ة
ح
ا
ر
ت
و
م
ل
ا
ل
ع
ج
ا
و
،
ر
ي
خ
ل
ك
ي
ف
ي
ل
ة
د
ا
ي
ز
ة
ا
حي
َ
ّ
ّ ْ ٍ َ َْ ِ َ ْ
ال َ
َ

لمام البخاري
قال ا إ

من خصسائصص شسهر رجب
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ل :أاَْنِك ُ
حوا اْلُغََÓم اْل َ
صصsدَقا.
َوَت َ

حديث نبوي
في المسسند وعند أاهل السسن من حديث اأسسامة بن زيد أانه قال :قلت يا رسسول الله
مالي أاراك تصسوم في شسعبان ما ’ تصسوم في غيره ،فقال صسلى الله عليه وآاله
وسسلم« :إانّ شسهر شسعبان ترفع فيه اأ’عمال اإلى الله واأنا أاحب أان يرفع عملي وأانا
صسائم» .و من حديث طلحة قال :قلت يا رسسول الله مالك تصسوم أاكثر شسعبان فقال:
«هذا شسهر بين رجب ورمضسان يغفل عنه أاكثر الناسس واأنا أاحب أان أاحييه بالصسيام».
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الكلمــــات السسهميـــة
جريدة
بريطانية
من اأ’هل
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نقاشس

رخو

من المعادن

٢

مرسسل
جوهر

يغرد ـ م ـ
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اختبر معلوماتك
ما هو الشسيء الذي ’ يبقى في الحياة
من ضسمن اأ’لفاظ التالية؟
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` 2

4 `` 3
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` 7 `` 6

` 8
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` 10

` 11

`

الكلمــات السسريــة

قد
سسقي

1

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

والدي
يلعب ـ م ـ

سساخن ـ م ـ
درج
هÓل ـ م ـ
هاجر

’عب دولي
محترف في
أاوروبا

مصسر
سسكيكدة
هضسبة منسسية
الدروز

١

قنصس
من اأ’لوان

ثلثا نور

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

’عبي دولي
اسسباني

نظير

عمر
بط ـ م ـ

815

عتب
جواب

متشسابهان

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصصل
على اسصم لطائفة دينية
لبنانية

١٧٣٢٣

عدد
كد

يصسرح

لعبــــة الحـــروف

العدد

رقــــــــــم

دولة
افريقية

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية نقطة وأال
“ر ‘ رقم واحد إال
مرة واحدة.
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الكلمـــــــات:

صصفحة ،صصحيفة ،صصحافية ،صصحراء ،صصنع ،صصقر ،صصفر،
صصفة ،صصفيعة ،صصاعقة ،صصغير ،صصالح ،صصنم ،صصفوف،
صصعود ،صصراط ،صصادق ،صصديق ،صصابر ،صصوت ،صصورة،
صصباح ،صصدام ،صصدر ،صصليحة ،صصدق ،صصÓح ،صصÓة ،صصارم،
صصافج ،صصاخب ،ضصرسصة ،ضصمير ،ضصرب ،ضصم ،ضصفدعة ،صصم،
ضصريبة ،ضصمن ،صصعد.
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الحل متاهة ا أ
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الحل  /تسصل وتثقف

العالم المسسلم الذي قّدم
خدمات وإاسسهامات
لإلنسسانية في علم
البصسريات هو ابن الهيثم.
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^ عموديا :أاجلسس ،سسطيف ،سسر ،عمل،
بز ،زار ،ا.ا ،يقيم ،الو ،بدل ،دعر ،ام،
أامسسح ،حصسة ،جسسر ،رب ،حاضسن ،ورده ،كل،
رو ،احل ،دميم ،ا.ا ،صسقر ،قر،
ود،مراسسل،لي،أاسستراليا.
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^ أافقيا:الزواج ولعواج ،المسسرح ،دسس،
ارسسل ،ردار ،سسر،قمر ،المر ،ارصسد ،سسعاد
سسبكي ،ال ،طم ،حب ،لم ،يسس ،يلم ،القد،
أاجري ،بقعة ضسوء ،لن ،يزيد صسحراوي.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا  -الحزن؟
ب  -الفرح؟
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السصر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 ١و’ )٢عب في نادي ريال مدريد ،دولة
أاوروبية
 )٣لحجز ـ م ـ ولد ـ م ـ مرضس التنفسس
 )٤للتعريف ،لمسس ،حرف مكرر
 )٥متشسابهان ،صسحيفة برتغالي
 )٦مغنية بريطانية ،للجزم
 )٧بحر ،ثلثا كريم ،متشسابهان
 )8مضسيء ـ م ـ هواء متحرك
 )9نظير ،اسسم موصسول
 )١0طريق ـ م ـ جريدة أاردنية
’ )١١عب دولي في المنتخب الكاميرون

عموديا
 )١دولة أامريكية ،بنى ،سسارق
 )٢كاتب ،بحر ،ظرف مكان ـ م ـ
 )٣يلحق ،للمسساحة ،مسسرف ـ م ـ
 )٤حاجز ،شسهر ميÓدي ،ثلثا سسور
 )٥دولة مغاربية ،طري
 )٦أاتويج ،للتعريف
 )٧متشسابهة ،كأاسس ـ م ـ لÓسستثناء
 )8للنصسب ـ م ـ بعد الصسفر ،الشسهر
الخامسس
 )9الروم متفرقة ،عاصسمة الفروسسية ـ م ـ
 )١0شسهر قمري ،اسسم موصسول ،للتخيير
 )١١أازهار ،منام

.

آلسشبت  29أآفريل  20١٧م آŸوآفق لـ  02ششعبان  ١4٣٨هـ

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

Oó©dG

17323

23

آنسش -رسس ج -ار  Êف -اسش -ن آن -ك-م ك-ل آسس ن-السش-بث آغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êآت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا آسس ووآل-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن آق غ-ورن سش-ك-ل ،آشش-ن-ويث ،آم-زآب-يث ،آق-ب-اي-ل-يث ،آشش-اويث،
آترآقيث..آلششياي يÓن هيقيث"آلششعب" مانك آتيلي سشما آو آزآث آن كل نوقرآي..آلهدف آنغ نتا
آعذآل نالششي يÓن يÎآق آق جرنان "آلششعب"  ،وآآنتششني نÎحب سشاÿطوآث آنيغ لرياي Ê
قرآين نوجرنان مانك آثنحسشن.

ثفرنن آدزيرين ذثمر آنÈ
ذين سشقسس نسشبث أآكون آنتفرنن غف آسشقم آغرفن آغنو آلن صشÈق آنسشن
 ،غف ثغز نثلث آنوسشن  ،ذثمر آوكن آذفكن ثقنتسس آدزيرين يسشعششن ذثمر
نلÈن آذفرنن ،آذيون آنتلث آند يل آمينغ آديفك آصشثسس و دبكن آبدسس غر
ثم آل Íآنتمرث ثدزيرث.

البويرة :ع نايت رمضضان

ميل آنبذرد آمذي ثمرث نفرنسس أآنف آطسس آدزيرين آقسشعششن ذن آذغ أآنف
ذق -م -زري ن -لسش -ون أآزل  64000آق-م-ذن-ن آق-ج-رذن آم-نسش-ن ذز· آن-ت-ف-رن-ن،آمقدم
آنتمرث ثدزيرث أآكد آكن يك آتولث آتوسشجذنتد ذين آليجن ثفرنن آذعدنت
ذثقنتسس آقرزن .ميل آنفرنن سشجله آنسشن بكنند آكن ثفرنن آذيون آنتغنتسس آلÍ
آنتمورث.
يود غف يل آدزير آديفك آصشثسس ودين بل آككر آين يتسشمل آثيوضس .أآنف أآكن
آطسس آكÈن آديسشبدن آمنسشن مكنند آقذ آقدششن ذثسشرثث آسشفهمند ذلث وبر آدبن
ذشس آتسشملن آثخذمن آسشي غر آزذث .يل يون آبرحد آيسشرسشد ثمغل آك Èغف
لدزير آزك .آكن يبغ يل وهل أآك Èنغ ون آدبدن غر ثفرنن آسشو آذل Íلدزير آزك.
يقدر غف Áذنن آذسشعدن ذقغربل و ذسشفن لهضشر آذوهلن آكÈن آوكن آذولن أآم
آŸدن آصشث آنسشن .ل Íآنتمرث آتسشعكمت يزين آسشوطسس آلقسس آمذن آسشزمرن آكن
لدزير آزك آŒجق.

تدشض ـ ـ ـ Óنتغ ـ ـ ـاوسش نوف ـ ـ ـوسش

آت- -غ- -وسس ن- -وف -وسس
ت- - -ع- - -ن- - -ى آŸاد ن- - -قت
آ◊رف - - -ة ن - - -وف- - -وسس
آنوزط آنسشول غفسس
ي -غ-لب آ’ن دآلسش-اسس
ن- - -ا◊رف- - -ات آغ Ó- -ن
سش- - -ب- - -ك- - -ري .آم - -اروآ
آف - -غ - -ن - -ت - -د م - -ن - -اوت
آ◊رف-ات تضشضشنتÚ
آتوخدمنت سشوفوسس
آغÓن.
سشا◊رفات
Œديدن آ’ن آقÓن
غ - - - -رسش - - - -نت م - - - -دآن
ددب- - - - - - -اب آغسش - - - - - -ان
آط - - - -وف دون آدجÚ
آمزوآر دوسشلماد نقن
آنشش- - - -رى دج - - -دي - - -د
آÁك-رآسس د“ك-رآسس
دين آ◊رفة نوصشور
آلكÓل آنغ آلفخار.
آل -ف -ك -رة ن -ت -غ -وسس
ن - - -وف - - -وسس ت - - -وسش - - -د
سش- - - -وف- - - -وسس ن- - - -ق- - - -ن
آق- - - -ارن - - -اسس ي - - -ح - - -ي
ع- - - - -ب- - - - -ون- - - - -ة آق- - - - -ن
سش-م-ك-رآسس آ’ن آنده
آح- -ر شس ن- -ا◊رف- -ات
يبي آŸبادرة نوسشلفي
ن -قت ت -دشش  Ó-ت -ع -ن-ى
سش-وسش-ل-م-ل-د ن-تمطاط
آصش- -ورآل -ك Ó-ل م -ن -او
آزم - - - -و’ن دبسش - - - -ون

آ’ن آسششش -ن -ان ت-غ-رم
ن- - -غ- - -زر آن- - -ل- - -م- - -زآب
آن- -ال- -زرب- -ي- -ة دتشش -ى
دتششححت دكل بيÓ
آششرى غرسس آزورآن
آم- - -زروي آن - -وغ Ó- -ن
آم- - - -و Êسش- - - -ل- - - -ل - - -وآن
آيبهان.
ت -دشش Ó-ي -و آت-ن-ج-م
آŸدة ت- - - - - - - -ب - - - - - - -زآنت
سش - -وسش - -ل - -ف - -يسس ي- -ور
آنفيفري  20١٧باشس
آت- - -وضس غ - -ال ورزآم
ن - - -ق- - -ن آÙل آزغ- - -ار
آوغ - - - -رم آدسس ق - - - -اع
آبسش - - -ون آخ - - -دم- - -نت
تسش- -دن- -ان سش- -وف- -وسس
م - -ان ي - -غ - -لب آ‰دآن
ب - - - - - - - -ارآن دسش - - - - - - - -ات
وخدآمو .
تو Êدقت آŸبادرة
آي- -ت- -زع- -م آم- -ار آ’ن
آل- -و’ي- -ات تضشضش -نت
آنتزي وزو دآلبويرة
م - - - - - - - - - -ان آدب- - - - - - - - - -اب
ن - -ا◊رف- -ات آط- -ف- -ان
آح - - -دآم ن- - -ال- - -كÓ- - -ل
دصشور دسس .
آ◊رف- -ة ن- -وف- -وسس
دقت آلصش- -ن- -ع -ة آ’ن
ت- -ي- -ف آي -ت -ل -ي آم -غ -ر
آدرمان آدقضشعان آما
آلصش-ن-ع-ة آن-ت-ه-ا آتوي

آدرم- -ان م- -ع آح -اف -ظ
ف- -الÎآث آدل- -ع -وآي -د
دت - - - -غ - - - -رم ن - - - -غ- - - -زر
آن - - - - -ل- - - - -م- - - - -زآب آ’ن
آتوصشوآر آلكÓل آنغ
آلفخار.

تغردايت :الشضيخ
باعلي واعمر

يتيلي آزد و“عوآننت ذيسس آÓÿث

أآفثـ ـ ـال نÈب ـ ـوشش ذي ثدآر نالعرسش نتا ذمزوآروآ
نتحضض ـ ـ ـÒآث نشضوآيـ ـ ـن ذي لع ـ ـرآسش
ب - - -ذونت ل- - -ع- - -وآي- - -ل
آن - - -ل - - -ورآسس آم - - -ق- - -رآن
ت- - -وج- - -اذنت آل- - -ف- - -رآح
ه- - - -ذق - - -نت آسش - - -ق - - -اسس
سشÒت- -و آي- -ا آق Ó- -ن -وآن
ه- -ذق- -ن ل -ع -رآسس ق -ب -ل
ي-ور آن-رمضش-ان آلعظيم
وي- -ت- -اسش -د ذآق -م -زوآرو
ن- -وج- -ذن آنسس آف- -ث- -ال
نÈب - - - -وشس آق ’ Ó- - - -زم
آذت - -وآف - -ث- -ل ذي ث- -دآر
ن - -وخ - -ام آق Ó- -ه- -ذق- -ن
آلعرسس وآتروح Áاسس
ن-وسش-ل-ي آن-ي-غ آن-تسشليث
وآت- - - - -ع - - - -رضس ق - - - -ل - - - -ي
ناÓÿث آق Óتيلنتاسس
وآق Ó- -ت- -وسش- -ن -نت ب -ل -ي
آسشننت فتلنت آبربوشس
وآذ›ام - - - - - -ل - - - - - -نت ذي
ثدآرث وآذغنانت قلي
ن-ي-غ آثسش-غ-رنت ذآلفال

آآوآل دونزروب:
@ آآيعديسس يتشش Úآإيباون يتّوف
@ يّكر آأو غرضشا بوزدود نلخÓ
و’ّ تا‡ت نلخÓ
@ و يو’ّن ذي توندآكت
آآمي يو’ّن توغر يري
@آأّك ّ- -ر ز وي آآل- -غ- -م
آآبلديث

وآدب-ي-ن-نت ب-ل-ي نهنتÚ
ب- -ذونت ذث- -غ- -وسش- -وي -ن
نالعرسس وكل ثمطوث

آت- - -ق ذغ- - -اوسس ث- - -ي - -ط
آذف - - - -ث - - - -ل- - - -نت وآي- - - -ط
آذح- - - -مصش- - - -نت وآي- - - -ط
آذقنت آذيوم وآذفور.
و’زم ف - -ط - -م - -ط- -وث
’ل آن -ت -دآرث آسش -ن -ت-ق
ل -ف -ظ -ور ي -خ  Ó-سشÒت-و
آشش - - -خشش - - -وخ خ - - -اط - - -ر
ث - - - - -م- - - - -وسشÓ- - - - -ي ’زم
آذح - -اف - -ظ - -نت م - -ل- -ي- -ح
ف -ال -ع -دآث ذآل -ت-ق-ال-ي-د
آن- -ل- -ج- -دود وم- -ن ب- -ع -د
آذك - -م - -ل - -نت ل - -ف - -ظ - -ور
آذسش- - - -رآح- - - -نت ق - - -ل - - -ي
وآذو’نت آذف- - -ث- - -ل - -نت
آب- -رب- -وشس ’زم آذي -ل -ي
ذزدآذ ط - - - - -ول ط - - - - -ول
خ - - - -اط - - - -ر ه- - - -ذم- - - -وق
سش- - -كسش - -وم وآب - -رب - -وشس
ن- - -ال - -ع - -رسس ي - -ت - -ي - -ل - -ي
ي-ت-وف-ث-ال ذآل-زي ط-ول
مشش- -ي آم -و ن -ال -ع -ول -نت
م - -ا Êآق - -ت- -م- -وق- -ا ي- -زو
سشÒت- - - - -و ك- - - - -ي- - - - -ع - - - -اد
هذتوآتشس ذي آŸششتا.
وبغ Òآدخلظ آلوقث
ن- -ال- -ق -ه -وة آذح -بسش -نت

قلي وآذثقهوآنت مليح
آذو’نت آف- - - - - - - -ث - - - - - - -ال
ون-ه-ن-ت Úح-كات مامك
ه- - - -ذق- - - -نت آل - - -ع - - -رسس
ومنوهدعرضشنت
وآذو’نت غ-ن-ت-ح-ك-اين
آن -زيك وم -امك آع-انت
وم- - - - - - -امك آخسش- - - - - - -نت
آذعاشس آسشÓن آنسشنت
ذي آ Òÿآذل- - - -ه- - - -ن- - - -ا،
وب-غ Òآذك-م-لنت آفثال
آث-ف-ورنت وآث-حمصشنت
م - - -ل- - -ي- - -ح وم- - -ن ب- - -ع- - -د
آسش- - -وج- - -ذنت ث- - -دآرث
خصش - -وصش - -ي نت بشش - -ام
آذقار مليح مليح وذي
آل - - -ع - - -ق- - -ل آنسس و’زم
ث - -دآرث ذي - -ن آت- -ي- -ل- -ي
ث - -ث - -ه - -وآ م - -ل - -ي - -ح وذي
آل- - - -ع- - - -ادث ف - - -ت - - -ل - - -نت
ثشش - -ك- -ارث آـ  25كيلو
خاطر آبربوشس يتعرآم
م-ل-ي-ح ب-غ Òآذط-وط-بخ
سشÒت- - - - -و سش- - - - -كسش- - - - -وم
ويÎآقد يح Óمليح .
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ال -عسس -ك -ري -ة ‘ م-دن ا÷زائ-ر ،وه-ران
لع-دام غ-يابيا
وقسس-ن-ط-ي-ن-ة اأح-ك-ام-ا ب-ا إ
على عدد من اŸناضسل.Ú

الطقسص اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

السسبت  ٠3شسعبان  ١438هـ اŸوافق لـ  ٢٩أافريل  ٢٠١7م

الفري ـ ـ ـق ڤاي ـ ـ ـد صسالـ ـ ـ ـح :ا÷زائر تبقـ ـى ﬁروسس ـ ـة
برج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ا÷يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشش وأابنائهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اıلـ ـ ـ ـ ـصسÚ

تدمﬂ Òابئ لإلرهابيÚ
وإاحباط ﬁاو’ت تهريب
«ا÷يشص» ‘ -إآط -ار م -ك -اف -ح-ة آإ’ره-اب،
أآوقفت مفرزة للجيشض آلوطني آلشضعبي ،أآمسض
آأ’ول ،ب- -ج- -ي -ج -ل/ن.ع ،5.ع- - - -نصض- - - -ر دع - - -م
للجماعات آإ’رهابية .جاء بعد عملية ‡اثلة
قام بها آ÷يشض بتبسضة .وإآثر عمليات بحث
و“شضيط ،كشضفت مفارز للجيشض يومي 25
و 26أآفريل  2017بتبسضة/ن.عﬂ )13( ،5.بأا
Óره-اب-ي Úع Ìب-دآخ-ل-ه-ا ع-ل-ى ( )93ق-ن-بلة
ل -إ
ت-ق-ل-ي-دي-ة آلصض-ن-ع ،م-ن-ها ( )40ق-ن-ب-ل-ة ج-اه-زة
Óسض-ت-ع-م-ال ،ب-اإ’ضض-اف-ة إآ ¤م-وآد م-ت-ف-ج-رة
ل -إ
ومعدآت تفج Òوكمية من آŸوآد آلغذآئية
وآأ’لبسضة وآأ’فرشضة.
كما أآوقف عناصضر آلدرك ببشضار ‘ ،إآطار
ﬁارب - -ة آل - -ت- -ه- -ريب وآ÷رÁة آŸن- -ظ- -م- -ة،
ببشضار/ن.ع ،3.ثÓثة ( )03مهرب Úعلى مÏ
شضاحنتﬁ Úملت Úبـ( )180طن من آŸوآد
آل-غ-ذآئ-ي-ة و( )3000ل Îم - - - -ن زيت آŸائ - - - -دة
و( )2200ل Îمن آلوقود.
من جهة أآخرى ،أآحبطت مفارز للجيشض بكل
م -ن سض -وق أآه -رآسض ،ت-بسض-ة وآل-ط-ارف/ن.ع5.
ﬁاو’ت تهريب ( )8819ل Îمن آلوقود ،فيما
” ت -وق -ي-ف ( )18م -ه -اج -رآ غ Òشض -رع-ي م-ن
ج -نسض -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م-ن أآدرآر/ن.ع3.
وغردآية/ن.ع.4.
و‘ إآط- - -ار ﬁارب - -ة آل - -ت - -ه - -ريب وآ÷رÁة
آŸنظمة ،ضضبط عناصضر آلدرك آلوطني ()10
ب -ن -ادق صض -ي -د ب -ت -بسض -ة ،ف-ي-م-ا أآوق-فت م-ف-ارز
ل-ل-ج-يشض آل-وط-ن-ي آلشض-ع-ب-ي ت-اجري ﬂدرآت
وحجزت ( )59كيلوغرآما من آلكيف آŸعالج
بسضيدي بلعباسض ومسضتغا/Âن.ع.2.
من جهة أآخرى ،وبكل “Ôآسضت وبرج باجي
ﬂت- -ار وع Úق- -زآم/ن.ع ،6.أآوق -فت م -ف -ارز
للجيشض آلوطني آلشضعبي ( )11مهربا وحجزت
شض-اح-نة و( )3,65ط -ن م -ن آŸوآد آل -غ -ذآئ-ي-ة
و( )3280ل Îمن آلوقود ومُعدآت تنقيب عن
آلذهب ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )37مهاجرآ غÒ
شض -رع -ي م -ن ج -نسض -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب -غ -ردآي-ة
و“Ôآسضت وتلمسضان وأآدرآر.

آلرهانات ورفعا لكل آلتحديات آŸعÎضضة».
وآأضض -اف آل -ف -ري-ق« :ذل-ك-م ه-و آلسض-ل-وك آŸه-ن-ي
آلصضائب وآلسضليم آلذي سضنبقى ،باإذن آلله تعا¤
وقوته ،نسضعى دون هوآدة آإ ¤ترسضيخه ‘ آأذهان
وع- -ق- -ول ك- -اف- -ة آ’أف -رآد آل -عسض -ك -ري .Úفصض -رح
آ÷يشض آل- -وط -ن -ي آلشض -ع -ب -ي ،ي -ح -ت -اج دوم -ا آإ¤
آŸزيد من آلتمت Úوآإ ¤آŸزيد من آ’إعÓء،
وآأمن آ÷زآئر وسضيادتها يسضتحقان منكم جميعا
ومن كافة آ’أفرآد آلعسضكري ÚآŸزيد من آلعمل
آ÷اد وآŸتفا Êوآıلصض ،وذلك ما يسضتوجب
آإرآدآت قوية وعزآئم ’ تل Úوآإصضرآر آأك Èعلى
آإ“ام آلوآجب آلوطني بكل قوة وآقتدآر و‚اح،
حتى تبقى آ÷زآئرﬁ ،روسضة برجال آ÷يشض
آلوطني آلشضعبي ،سضليل جيشض آلتحرير آلوطني،
وب -ك -اف -ة آأب -ن -ائ -ه-ا آل-وط-ن-ي Úآıلصض Úآل-ذي-ن
تشض -رف -وآ ب -ح -م -ل رسض -ال -ة آأسض Ó-ف-ه-م آŸي-ام،Ú
وآعتزوآ باسضتكمال مسضÒتهم آلغرآء».
آلفريق حث آ÷ميع على ضضرورة صضون رسضالة
آ’أسضÓف من آلشضهدآء وآÛاهدين ،وآ’قتدآء

بتضضحياتهم حتى يظلوآ دوما ،وعن جدآرة ،خÒ
خلف  Òÿسضلف قائ ‘ Óهذآ آŸقام« :ذلكم
هو آŸسضلك آلذي آأطلب منكم باأن ’ –يدوآ
ع -ن-ه آأب-دآ’ ،أن ب-ه آسض-ت-ع-ادت آ÷زآئ-ر ح-ري-ت-ه-ا
وآسضتقÓلها ،وبفضضله فقط تسضتطيع آليوم آأن
توآصضل حفظ سضيادتها آلوطنية وقرآرها آلسضيد
ومبادئها آلثابتة ،فحتى تكونوآ آأنتم خ Òسضلف
Ÿن ي -خ -ل -ف-ك-م مسض-ت-ق-ب Ó-م-ن آأج-ي-ال آ÷زآئ-ر،
تاأكدوآ آأن آلعمل آلصضالح وآŸفيد وآŸوؤثر ‘
›رى آ’أحدآث ،هو وحده ما يسضجله آلتاريخ
ويخلده ‘ سضجله ،آأما ما سضوى ذلك فـسضيكون
مصضÒه آلنسضيان ،لهذآ فاإننا نريدكم آأن تسضهموآ
ب-اإي-ج-اب-ي-ة ‘ ت-دوي-ن ت-اري-خ بÓ-دك-م ،ك-م-ا ف-ع-ل
آأسضÓفكم با’أمسض».
و‘ ختام آللقاء فسضح آÛال للنقاشض ،حيث
آسض -ت -م-ع آلسض-ي-د آل-ف-ري-ق آإ ¤آنشض-غ-ا’ت آ’أف-رآد
وآقÎآح-ات-ه-م ،وآل-ذي-ن عÈوآ ع-ن آسض-ت-ع-دآده-م
آلدآئم و‘ كل آلظروف ’أدآء مهامهم بكل عزم
وآقتدآر.

قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك بشسطايبي

حجز أاجهزة معدة للهجرة غ Òالشسرعية بعنابة

“ك -نت ،آل -ث Ó-ث -اء ،آل -ف -رق -ة
آإ’ق -ل -ي -م-ي-ة ل-ل-درك آل-وط-ن-ي
بشضطايبي من حجز ﬁرك
ب- -ح- -ري ،م- -ع- -دآت وأآج- -ه -زة
ﬂت -ل -ف -ة م -ن أآل -بسض -ة ،ك-م-ي-ة
شضماريخ نارية تسضتعمل لطلب
آل-ن-ج-دة ،د’ء ،ك-م-ي-ة م-ع-تÈة
من آلبنزين مأاكو’ت خفيفة
ﬂتلفة ...معدة لÓسضتعمال
‘ رحلة لبعضض آلشضباب على
مسضتوى شضاطئ ع Úآلرومان
ببلدية شضطايبي.

جاءت هذه آلعملية ‘ إآطار
ع- -م- -ل وح- -دآت آÛم- -وع -ة
آإ’ق -ل -ي -م-ي-ة ل-ل-درك آل-وط-ن-ي
بعنابة ضضمن ﬂططات عمل
م-دروسض-ةŸ ،ك-اف-ح-ة آلهجرة
آلسض -ري -ة ع -ن ط-ري-ق آل-ب-ح-ر،
حيث قامت آلفرقة آإ’قليمية
ل -ل -درك آل -وط-ن-ي بشض-ط-اي-ب-ي
ع Èآلشض - -ري- -ط آلسض- -اح- -ل- -ي،
بحسضب بيان تلقت «آلشضعب»
نسض - -خ - -ة م - -ن - -هÃ ،دآه - -م- -ة
آأ’ح-رآشض آل-غ-اب-ي-ة آÙاذي-ة

ك- - -م- - -ا أآح - -ب - -طت مصض - -ال - -ح
آ÷م- -ارك Ãي- -ن- -اء ع- -ن -اب -ة،
ﬁاول - - -ة إآدخ- - -ال بضض- - -ائ- - -ع
ﬁظ - - - - - - - - - - - - -ورة إآ ¤آلÎآب
آلوطني ،تتمثل ‘ موآد تشضبه
آأ’سض- - -ل- - -ح- - -ة آ◊رب- - -ي- - -ة ”
إآخ- -ف- -اؤوه- -ا ب- -ع- -ن -اي -ة دآخ -ل
Œاويف خلف لوحات تزيÚ
آ÷ - - - - - - - -درآن (tableaux
.)muraux
فقد حاول أآحد آŸتعاملÚ
إآيدآع تصضريح مفصضل يتعلق
ب- -ج- -م -رك -ة أآغ -رآضض ت -زي،Ú
وعند فتح آ◊اوية تب Úأآنها
–توي على لوحات جدرآن،
–توي دآخل Œاويف خلفية

ع -ل -ى م -وآد تشض-ب-ه آأ’سض-ل-ح-ة
آ◊ربية وهي موآد ﬁظور
آسض- -تÒآده -ا ،ي -ت -ع -ل -ق آأ’م -ر
بـ 240مسض - -دسض م- -ن أآن- -وآع
ﬂت -ل-ف-ة 19 ،ب-ن-دق-ي-ة و16
سضيف للتزي.Ú
وع -ل -ى إآث -ره -ا ق-امت مصض-ال-ح
آ÷م -ارك ب -ح -ج -ز آل -بضض -اع-ة
آŸذكورة ،آلتي قدرت قيمتها
بأاك Ìمن  834أآلف دج ،ترتب
عن آıالفة غرآمة تسضاوي
ق -ي -م -ة آل-بضض-اع-ة ،إآضض-اف-ة إآ¤
مصض - -ادرت- -ه- -ا وإآع- -دآد م- -ل- -ف
منازعة.

..واإحبـ ـ ـ ـاط ﬁاولـ ـ ـ ـة إادخـ ـ ـال
بضسائ ـ ـ ـع ﬁظـ ـ ـ ـورة باŸين ـ ـ ـاء

عنابة :هدى.ب

 19°وهران

الثمن  ١٠دج

19°

france prix 1

لعÓمية
ا÷ندر ‘ اŸمارسسة ا إ

ذهني ـ ـات تق ـ ـاوم اŸسسـ ـاوة ب Úا Ÿـرأاة والرج ـ ـل
لعÓم والتصسال،
لعÓم اŸنظم بكلية علوم ا إ
عالج اŸلتقى الوطني الثالث حول اŸرأاة وا إ
يوم اÿميسص ،ملف إادماج النوع الجتماعي ‘ ﬂتلف مضسام Úا◊ياة مقدما مقاربات
لتكريسص ثقافة قبول حواء وعدم النظر إاليها كقاصسر وإادراجها ‘ ثا Êالتصسنيفات التي
تبقي الرجل قواما ﬁتكرا للوظائف والقرار دائما وأابدا.

فنيدسس بن بلة

إاصسرار على إا“ام الواجب الوطني باقتدار

قام بها ا÷يشص ﬁاربة للجرÁة

 20°ا÷زائر

17323 Oó©dG

خÓل زيارة عمل وتفتيشص لقيادة ا◊رسص ا÷مهوري

«الشسعب» ‘ -اإطار متابعة تنفيذ ﬂطط
تطوير القوات ومواصسلة للزيارات
اŸيدانية اإ ¤النواحي العسسكرية
وقيادات القوات ،قام الفريق اأحمد ڤايد
صسالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيسص
اأركان ا÷يشص الوطني الشسعبي ،اأمسص
الأول ،بزيارة عمل وتفتيشص اإ ¤قيادة
ا◊رسص ا÷مهوري.
‘ آج- - -ت - -م - -اع ضض ّ- -م آإط - -ارآت ق - -ي - -ادة آ◊رسض
آ÷م-ه-وري ،ت-اب-ع آل-ف-ري-ق ع-رضض-ا ق-دم-ه رئيسض
آأرك - -ان آ◊رسض آ÷م- -ه- -وري ،شض- -م- -ل ﬂت- -ل- -ف
›ا’ت آلنشضاطات.
كما كان لنائب وزير آلدفاع آلوطني رئيسض آأركان
آ÷يشض ،رفقة آلفريق بن علي بن علي قائد
آ◊رسض آ÷م- -ه- -وري ،ل- -ق- -اء م -ع مسض -ت -خ -دم -ي
آ◊رسض آ÷مهوري ،حيث آألقى كلمة توجيهية
ذكر فيها با÷هود آلكÈى آلتي ” بذلها خÓل
آلسض -ن -وآت آل -ق -ل-ي-ل-ة آŸاضض-ي-ة ب-دع-م م-ن رئ-يسض
آ÷م-ه-وري-ة ،آل-ق-ائ-د آ’أع-ل-ى ل-لقوآت آŸسضلحة،
وزي- -ر آل -دف -اع آل -وط -ن -ي ،ب -غ -ي -ة “ك Úآ◊رسض
آ÷م-ه-وري م-ن م-وآصض-ل-ة مشض-وآر ت-ط-وره ،وف-ق-ا
ل -ط -ب -ي -ع -ة آŸه -ام آŸن -وط -ة ب-ه وآنسض-ج-ام-ا م-ع
خصض-وصض-ي-ة آل-دور آŸط-ل-وب م-ن-ه ب-ك-ل آل-ك-ف-اءة
آŸرجوة.
وقال آلفريق ڤايد صضالح ‘ هذآ آ’إطار« :لقد
ع-اه-دن-ا آل-ل-ه سض-ب-ح-ان-ه وت-ع-ا ،¤ون-ح-ن نسضتعÚ
ب- -دع- -م وت- -وج- -ي- -ه -ات ف -خ -ام -ة آلسض -ي -د رئ -يسض
آ÷م-ه-وري-ة ،آل-ق-ائ-د آ’أع-ل-ى ل-لقوآت آŸسضلحة،
وزير آلدفاع آلوطني ،على آأن نعمل ‘ آ÷يشض
آلوطني آلشضعبي ،سضليل جيشض آلتحرير آلوطني،
دون كلل و’ ملل ،وعلى آأن نسضعى حثيثا آإ¤
تقد Ëما بوسضعنا خدمة لقوآتنا آŸسضلحة ووفاء
ل -ل -ج -زآئ -ر و’أروآح آلشض -ه -دآء آ’أب -رآر وت -ق-دي-رآ
’إخÓ-صض آÛاه-دي-ن آ’أط-ه-ار ،وكسض-ب-ا ل-ك-اف-ة

 23°ا÷زائر

 17°وهران

21°

للشضاطئ ،أآين ” آلعثور على
آÙج -وزآت سض -ال -ف -ة آل-ذك-ر
ﬂب- -أاة ب- -إاح- -ك- -ام ب- -أاغصض- -ان
آأ’شض- - -ج- - -ار ،وآل- - -ت- - -ي ي - -ت - -م
–ضضÒه - -ا وإآخ- -ف- -اؤوه- -ا إآ¤
غ- - -اي- - -ة حضض- - -ور ف- - -وج م- - -ن
آŸه - - -اج - - -ري- - -ن ،وم- - -ن ث- - -م
آسض-ت-ع-م-ال-ه-ا ل-ل-ق-ي-ام بالهجرة
غ Òآلشض- -رع- -ي- -ة ع -ن ط -ري -ق
آل-ب-ح-ر وب-اسض-ت-ع-مال آلقوآرب
آل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ب -اŒاه ج-زي-رة
سضردينيا بإايطاليا.

ظهر هذآ ‘ ﬂتلف آلعروضض
آ’إعÓمية آلتي قدمها دكاترة
‘ ﬂت - -ل - -ف آل - -ت - -خصضصض- -ات
ونوقشضت ‘ ورشضات ﬁللÚ
ل -ل -وضض -ع-ي-ة آل-ت-ي ت-وج-د ف-ي-ه-ا
حوآء ومعركتها آلتي ’ تتوقف
م- - -ن آأج- - -ل ت- - -غ- - -ي Òآلصض - -ورة
آل -ن-م-ط-ي-ة آل-ت-ي تÓ-ح-ق-ه-ا و’
“ن-ح-ه-ا م-ك-ان-ت-ه-ا آŸسض-تحقة
وت -ع -تÈه -ا شض-ري-ك-ة ك-ام-ل-ة ‘
آلبناء وآ’إ‰اء.
كانت آ’أعمال ترجمة صضادقة
Ÿا ع - - - -رضض ‘ آلشض - - - -ري- - - -ط
آل -وث -ائ -ق -ي ب -ال-ت-ظ-اه-رة آل-ت-ي
ن- -ظ- -مت ب- -اŸدرسض- -ة آل -ع -ل -ي -ا
ل -لصض -ح-اف-ة ب Íع-ك-ن-ون آل-ذي
آأع -ط -ى ل -ل -مشض -اه -دي-ن صض-ورة
دقيقة عن وجوه نسضوية كرمت
ن - -ظ Òآإ‚ازآت –سضب ل- -ه- -ا،
سض- -اع- -ي- -ة ق- -در آ’إم- -ك- -ان آإ¤
آن- -ت- -زآع م- -ب -دآأ آŸسض -اوآة م -ن
آ’آخ -ر آŸت -ن-ك-ر آŸت-م-ادي ‘
رك- - -وب م - -وج - -ة آŸع - -ارضض - -ة
وآŸقاومة.
آأكد هذآ آلطرح ‡ثل عميد
جامعة آ÷زآئر  3آلذي رآفع
’ندماج آلنوع آ’جتماعي بعد
آŸك - - -اسضب آÙق - - -ق- - -ة م- - -ن
آ÷زآئرية آلتي باتت “ثل 70
‘ آŸائ- - -ة م- - -ن خ- - -ري- - -ج- - -ي
موؤسضسضات آلتعليم آلعا‹.
ودع -م ه -ذآ آل -ت -وج-ه آل-دك-ت-ور
آأحمد حمدي ‘ مدآخلة له
مشضددآ على دور آ’إعÓم ‘
م -رآف-ق-ة ه-ذآ آŸسض-ار وت-غ-يÒ
آل-ذه-ن-ي-ات آلرآفضضة للمسضاوآة
ب ÚآŸرآأة وآلرجل ’ ،أنه ⁄
ي-ع-د ي-ك-ت-ف-ي ب-نقل آŸعلومات
وت -غ -ط -ي -ة آ’أح -دآث ب-ل صض-ن-ع
آلرآأي آلعام وتوجهاتها.

وذك -ر آل -دك -ت-ور ح-م-دي آل-ذي
توقف باإسضهاب عند آŸلتقى
آل - -ث - -الث آل - -ذي دآأبت ع- -ل- -ي- -ه
آŸدرسض -ة آل -ع -ل-ي-ا م-ن-ذ ،2015
باأن لÓإعÓم مسضوؤولية ‘ دعم
مسض- -ار آ’إدم -اج آ’ج -ت -م -اع -ي
ل -ل -م -رآأة آل -ت -ي ك-ان ل-ه-ا آل-دور
آلريادي ‘ آلثورة آلتحريرية
وق -ب -ل -ه -ا ،م -ا ي-ف-رضض ت-ك-ات-ف
آ÷هود للنهوضض بها ‘ جزآئر
آ’سضتقÓل وآ◊رية.
م -ن ج -ه -ت-ه-م ،آأث-ار دك-ات-رة ‘
ع -روضض ت -ن -وعت مضض -ام-ي-ن-ه-ا
وآت - - -ف - - -قت ح - - -ول آل- - -ه- - -دف
وآŸغ -زى ،آإشض -ك -ال -ي -ة Œسض-ي-د
آلنوع آ’جتماعي عم ’ Óقو’
‘ ›ت -م -ع –ك -م -ه آل -ع-ادآت
وت-ف-رضض م-ن-ط-ق-ه-ا آل-ت-ق-ال-يد،
ق - -ائ - -ل Úآإن آل - -ق- -وآن Úآل- -ت- -ي
صض -درت م -ن آأج -ل رف -ع حصض-ة
آŸرآأة ‘ آÛالسض آŸنتخبة
خ -ط -وة آأو’ ¤ب -د آأن ت -ت-ب-ع-ه-ا
آأخ- -رى –رر م- -ا ت- -ب- -ق- -ى م -ن
آأف -رآد آÛت -م-ع م-ن ك-وآب-يسض
ط - - -ق- - -وسض وع- - -ادآت ت- - -ق- - -ف
ب -اŸرصض -اد ضض -د ت -ط-ور ح-وآء
وترآها خلقت لشضوؤون آŸنزل
وت - -رب - -ي- -ة آل- -نشضء،م- -ط- -ب- -قÚ
آل- -ق -اع -دة م -ن آل -زآوي -ة آل -ت -ي

ي-ري-دون-ه-ا وي-ع-ت-م-دون-ه-ا ع-ل-ى
آŸقاسض.
ظ -ه -رت ه -ذه آ’إشض -ك -ال -ي -ة ‘
ورق-ة آل-دك-ت-ور ب-ل-ق-اسضم بروآن
حول «آلفضضاء آلعمومي» آلذي
يسضتمر آلرجل ‘ فرضض نفسضه
عليه ،و’ يقبل مقاسضمة حوآء
له .وظهرت ‘ قرآءة آلدكتورة
فتيحة معتوق حول صضعوبات
آإدم -اج آل -ن -وع آ’ج -ت-م-اع-ي ‘
آŸم -ارسض -ة آ’إع Ó-م -ي -ة وك -ذآ
ل-دى آل-دك-ت-ورة ت-وم-ي فضض-ي-ل-ة
وآل-ك-ت-ورة ل-ي-ل-يا بوسضحرة حول
آأي مسضاهمة للمرآأة آ÷زآئرية
‘ آلفضضاء آلرقمي.
آت- -ف- -قت –ال- -ي- -ل م- -ت -دخ -لÚ
وم- -ت- -دخÓ- -ت آخ- -ري- -ن ح- -ول
آŸف-اه-ي-م آ’إعÓ-م-ي-ة ل-لجندر
‘ آلشض - - - -اأن آلسض - - - -ي - - - -اسض- - - -ي،
آ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ،آ’ق- -تصض- -ادي
وآ’إعÓمي على معطى وآحد
وح- - -ي- - -د :آأن ت - -رق - -ي - -ة آŸرآأة
ومسض -اوآت -ه-ا –ت-اج آإ ¤نضض-ال
هادئ Ùور آلصضورة آلسضلبية
آŸلصضقة بها وآلعقلية آلبليدة
آلتي تضضعها ‘ آخر آŸرآتب
رغم تفوقها ‘ آأك Ìمن موقع
وآع -ت Ó-ئ -ه -ا مصض -اف ج -دي -رة
بالتقدير وآ’عÎآف.

خÓل عمليات مداهمة ıتلف البوؤر السسوداء

الشسرطة توقف  12مشستبها فيهم أاغلبهم مسسبوقون قضسائيا
«الشس- - - - -عب»  -آأسض - - -ف - - -رت
ع -م -ل -ي -ات م-دآه-م-ة ن-وع-ي-ة
ق -امت ب -ه -ا ق-وآت آلشض-رط-ة
بجهات متفرقة من آلوطن،
‘ آل- - - -ي - - -وم ÚآŸاضض - - -ي،Ú
بسضاعات متاأخرة من آلليل،
مسضت ﬂتلف آأحياء آŸدن
خ- -اصض- -ة آل- -ن -ق -اط آلسض -ودآء
وآ’أم -اك-ن آŸشض-ب-وه-ة ،ب-ك-ل

م -ن و’ي-ات م-عسض-ك-ر ،سض-وق
آأه -رآسض ،سض-ع-ي-دة ،سض-ط-ي-ف
وآل-ن-ع-ام-ة ،م-ك-نت من حجز
ك-م-ي-ة م-ع-تÈة ت-ق-در بـ4425
وح- - -دة م- - -ن آŸشض- - -روب - -ات
آل- -ك- -ح- -ول- -ي- -ة م -ن ﬂت -ل -ف
آ’أن - -وآع وآ’أح - -ج- -ام ب- -دون
ف- - -وآت ،Òب- - -ا’إضض- - -اف- - -ة آإ¤
آأسض- -ل- -ح -ة ب -يضض -اء ﬂت -ل -ف -ة

جرح ـ ـى منهـم طفـ ـل ‘ انفجـ ـار ق ـ ـارورة غاز ÃسسرغÚ

تسسبب انفجار قارورة غاز بالطابق الأول من عمارة متكونة من  4طوابق متواجدة بحي 84
مسسكنا Ãسسرغ ‘ Úوهران ‘ ،جرح  8اأشسخاصص بجروح وحروق Ãختلف اأنحاء ا÷سسد.

وهران :براهمية مسسعودة

كما تعّرضض آخرون ’ختناق وضضيق ‘ آلتنفسض ،بينهم كبار آلسضن وطفل ‘ آلثالثة من آلعمر ،وأآما
بقّية آلناج Úفقد أآصضيبوآ بحالة من آلذعر وآلهلع.
و‘ آ◊ال حضضرت مصضالح آأ’من وآلدرك آلوطني وفرق آ◊ماية آŸدنية إ’سضعاف آلضضحايا ونقلهم
إآ ¤عيادة مسضرغ.Ú
وبحسضب ما أآوردت مديرية آ◊ماية آŸدنية ،فإاّن آ◊ريق آŸهول آمتد إآ ¤غاية آلطابق آلثاÊ
للعمارةّﬂ ،لفا ‘ نفسض آلوقت خسضائر مادية معتÈة“ ،ثلت ‘ آحÎآق آŸسضكن بأاكمله وإآتÓف
نوآفذ آلطابق آلثا.Ê
...واإنقاذ  3صسيادين علقوا وسسط الصسخور Ãرسسى ا◊جاج
كما “ّكن عناصضر آ◊ماية آŸدنية ،ليلة آÿميسض إآ ¤آ÷معة ،من إآنقاذ  3صضيادين علقوآ بصضخور
متوآجدة بالبحر بالشضاطئ آلكب Òمرسضى آ◊جاج ،بسضبب آ’ضضطرآبات آ÷وية.
جاءت عملية آلتدخل بناء على إآخطار مفاده جود أآشضخاصض ‘ خطر على بعد  200م Îمن آلشضاطئ
آلكب Òمرسضى آ◊جاج ،وسضط تهديدآت بهيجان مياه آلبحر.
وعليه ،تنّقل أآعوآن آ◊ماية آŸدنية إآ ¤ع ÚآŸكان ،أآين ع Ìعلى كل من آŸدعو «ب.م» آلبالغ من
آلعمر  31سضنة و»شض.م» آلبالغ من آلعمر  49سضنة وآŸدعو «ب.ع» آلبالغ من آلعمر  40سضنة يعانون من
برد شضديد ،لتقّدم لهم آإ’سضعافات آأ’ولية.

تسض- - -ت- - -ع - -م - -ل ‘ آلسض - -رق - -ة
وآلسض -ط -و ع -ل -ى آŸوآط-ن،Ú
م- -ع ت -وق -ي -ف  08آأشضخاصض
مشض- - -ت- - -ب - -ه ف - -ي - -ه - -م تÎآوح
آأعمارهم ماب Úآلعقد آلثاÊ
وآل -ع -ق -د آل-رآب-ع م-ن آل-ع-م-ر
آأغلبهم مسضبوقون قضضائيا.
‘ سض -ي -اق م-تصض-ل ،آأسض-ف-رت
ع-م-ل-ي-ات شض-رط-ي-ة م-ت-ف-رق-ة
ب- -ك- -ل م -ن و’ي -ات ت -ي -ب -ازة،
“Ôآسضت ،غ - - - - -ل - - - - -ي - - - - -زآن
ومسضتغا Âعن فحصض هوية
( )173شض - -خصض وم - -رآق - -ب- -ة
وت-ف-تيشض ( )134م -رك-ب-ة م-ن
ﬂتلف آ’أنوآع ،ليتم –ويل
م-ن-ه-ا ( )05سض- -ي -ارآت Ÿق -ر
آأم -ن آل -و’ي -ة ،وح -ج -ز ()02
درآجت Úناريت Úمنها لعدم
وج -ود آل -وث -ائ-ق وآرت-ك-اب-ه-م
ج -ن -ح-ا وﬂال-ف-ات م-روري-ة
تتطلب آلتوقيف آأو آلوضضع
‘ آ◊ظÒة.
كما “كنت قوآت آلشضرطة
من توقيف ( )04آأشضخاصض
تÎآوح آأعمارهم ب Úآلعقد
آلثا Êوآلعقد آلرآبع.
وع- -ل- -ي- -ه ” ،آإ‚از م- -ل- -ف- -ات
قضض-ائ-ي-ة ضض-د آŸشض-ت-ب-ه فيهم
وت - -ق - -دÁه- -م آأم- -ام آ÷ه- -ات
آلقضضائية.

