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لحد
يشصرف وزير التصصال حميد قرين ،ا أ
 14م -اي ا÷اري ،ب -ولي -ة ب -وم -رداسس ،ع -ل -ى
ن -دوة ت -ك -وي -ن -ي -ة ،ت -ن -درج ‘ إاط -ار سص -لسص -ل -ة
ال - -ن- -دوات ال- -ه- -ادف- -ة إا ¤ت- -ع- -ري- -ف اŸواط- -ن
لعلم وحقه ‘ اŸعلومة اŸوثوقة.
با إ
ال -ن -دوة ال-ت-ي ي-ح-تضص-ن-ه-ا م-ق-ر اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-ولئ-ي ب-ب-وم-رداسس،
ب-حضص-ور ال-وزي-ر ح-م-ي-د ق-ري-ن ،سص-ي-نشص-ط-ه-ا م-دي-ر ي-وم-ية «لتريب،»Ú
حسصان بشص Òشصريف– ،ت عنوان «الصصحافة ا÷زائرية التعددية،
لخلقي».
قصصة ميلد :من مرحلة الفوضصى إا ¤اŸآال ا أ

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

17333

الثورة ا÷زائرية ﬁور يومي دراسصي
Ãجلسس األمة
ي - - - -ن- - - -ظ- - - -م ›لسس
لم -ة ،ال -ي-وم ،ي-وم-ا
ا أ
دراسص - - - - -ي- - - - -ا ح- - - - -ول
السص-ي-ن-م-ا ا÷زائ-رية
ب - -ع - -ن - -وان :ال- -ث- -ورة
ا÷زائ- -ري- -ة ب- -الصص- -ورة والصص -وت ،ت -زام -ن -ا وإاح -ي -اء
الذكرى Û 72ازر الثامن ماي  ،1945ينشصطها أاحمد
ب- -ج- -اوي وم -راد وزن -اج -ي ،واıرج أاح -م -د راشص -دي،
وذلك Ãقر اÛلسس ،على السصاعة  09:00صصباحا.

يشص - - -رف وزي - - -ر الصص - - -ح- - -ة
والسص - - - - - -ك - - - - - -ان وإاصص - - - - - -لح
اŸسص - -تشص- -ف- -ي- -ات ع- -ب- -د اŸلك
ب-وضص-ي-اف ،ع-ل-ى اف-تتاح الطبعة  18ل-لمنتدى الدو‹
للصصيدلة ،يوم الثن 15 Úماي ا÷اري ،وذلك
ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل-م-ؤو“رات ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف
رحال على السصاعة  08:45صصباحا.

اللقاء اŸوسصع ÷مع
الشصهادات من اÛاهدين

فتح مناقصصات لسصتغÓل 22
موقعا منجميا
ت -ن -ظ -م ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-نشص-اط-ات
اŸنجمية ،اليوم ،ا÷لسصة  4٦للمناقصصة
لظ- -رف -ة اÿاصص -ة بـ  22موقعا
وف- -ت- -ح ا أ
م- -ن- -ج- -م- -ي- -ا ل -لسص -ت -غ -لل ،وذلك ع -ل -ى
السص - -اع- -ة  10:00صص -ب-اح-ا ،ب-ق-اع-ة
اÙاضص- - -رات ب- - -وزارة ال- - -ط- - -اق - -ة
بحيدرة.

الطبعـ ـ ـ ـ ـ ـة 18
للمنتدى الدو‹
للصصيدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ي - -ع - -ق - -د اŸت - -ح - -ف ال - -وط - -ن- -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ال-ل-ق-اء  157اŸوسصع
÷م- -ع الشص- -ه- -ادات ا◊ي -ة م -ن
أافواه اÛاهدين واÛاهدات،
غ- - - - - - - -دا اÿم - - - - - - -يسس ،وذلك
ب-ت-خصص-يصس م-وضص-وع «كيفية
إاخفاء آاثار اÛاهدين خلل
ال- -ث- -ورة ال- -ت- -ح- -ري -ري -ة Ÿن -ع
ال -ع -دو م -ن اك-تشص-اف آاث-اره-م
وم- - - -واق- - - -ع - - -ه - - -م» وذلك ‘ ك - - -ل
الوليات باŸديريات ا÷هوية.

األيـ ـام الوطني ـ ـ ـ ـة  20لطب
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراضس العقلي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

لمراضس
ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة لطب ا أ
العقلية ،يومي  11و  12ماي ا÷اري ،بفندق
لي - -ام ال - -وط- -ن- -ي- -ة  20لطب
لوراسص - -ي ،ا أ
ا أ
لمراضس العقلية.
ا أ

«هنا الثقافية» من برج بوعريريج
لذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ال-ي-وم ،ال-ع-دد
ت -ن-ظ-م ا إ
ال- - -راب- - -ع م- - -ن ب- - -رن - -ا›ه - -ا
الشصهري «هنا الثقافية»
‘ ولي- - - - - - - -ة ب- - - - - - - -رج
ب -وع -ري -ري-ج ،وذلك
م -ن خ -لل ت -ن -ظ-ي-م
ن- - - -دوة ف - - -ك - - -ري - - -ة
وإاع - - -لم- - -ي- - -ة –ت
ع - - - - - - - - -ن- - - - - - - - -وان دور
اŸؤوسصسصات القتصصادية
وت- - -دع - -ي - -م الصص - -ن - -اع - -ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ،وك-ذا ت-نظيم ندوة
إاذاع- -ي- -ة –سص -يسص -ي -ة ع -ل -ى اŸب -اشص -ر م -ن
السص -اع-ة  1٦:00إا 19:00 ¤مسصاء،
يشص-ارك ف-ي-ه-ا ﬂت-ل-ف الفنانÚ
واŸمثل ÚباŸنطقة.

اليوم العاŸي للربو
ت- - -ن- - -ظ - -م ا÷م - -ع - -ي - -ة
ا÷زائ -ري-ة ل-ل-تضص-ام-ن
م -ع م -رضص -ى ال -ت-ن-فسس
اح -ت -ف -ال -ي -ة ب -ال -ي-وم
ال -ع -اŸي ل-ل-رب-و ،ي-وم
السص - - -بت  13ماي،
ب-اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ 11
ديسص -م Èب -ب -ل -دي -ة
ﬁمد بلوزداد ،على
السصاعة  09:00صصباحا.

هÓك
شص-اب ج-راء
تعرضصه لصصعقة كهربائية

ل -ق-ي شص-اب ل ي-ت-ج-اوز ع-م-ره  21ع-ام-ا ح-ت-ف-ه مسصاء امسس
با÷لفة جراء تعرضصه لصصعقة كهربائية ,حسصب ما علم
من مصصالح ا◊ماية اŸدنية .وأافاد ذات اŸصصدر أانه لدى
لج-ل ع-م-ل-ي-ة إان-ق-اذ شص-خصس تعرضس لصصعقة
لع-وان أ
ت-دخ-ل ا أ
كهربائية بحي «الظل ا÷ميل « بعاصصمة الولية ع Ìعلى
الضصحية الذي كان بصصدد القيام بأاشصغال على مسصتوى بناية
‘ ط- -ور ال‚از ,م -ت -وف -ي -ا ‘ ع ÚاŸك -ان م -ت -أاث -را ب -ق -وة
الصصعقة .وأاضصافت مصصالح ا◊ماية أان هذه الواقعة
أادت إا ¤تعرضس شصخصصان آاخران كان مع الضصحية
◊الة صصدمة.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء 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)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

ملتقى حول القرائية بÚ
الوسصائل التقليدية وا◊ديثة

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

–ت رع- -اي- -ة وزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة ع -ز ال -دي -ن
م-ي-ه-وب-ي ،ت-ن-ظ-م ال-راب-ط-ة ا÷زائ-ري-ة ل-لفكر
وال -ث -ق -اف -ة ‘ إاط -ار اŸل -ت -ق -ى ال-وط-ن-ي ال-ث-اÊ
ب-ع-ن-وان»ال-ق-رائ-ي-ة ب Úال-وسص-ائ-ل ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
لو‘ ¤
وا◊دي- -ث- -ة» ،ال- -ن- -دوة ال- -وط- -ن -ي -ة ا أ
اŸوضص- - -وع ،وذلك ي- - -وم السص- - -بت  13م- -اي ا÷اري،
ابتداء من السصاعة الواحدة والنصصف زوال،
بقصصر الثقافة مفدي زكريا.

أاخÓقيات اŸمارسصة
اإلعÓمية ﬁور يوم دراسصي

تنظم جامعة ﬁمد الصصديق بن يحيى بولية
ج -ي -ج -ل ،ال -ي -وم ،ي-وم-ي-ا دراسص-ي-ا ح-ول أاخ-لق-ي-ات
لعلم ا÷ديد،
لعلمية ‘ ضصوء ا إ
اŸمارسصة ا إ
لسصاتذة والباحث Úمن
Ãشصاركة كوكبة من ا أ
ﬂت -ل -ف ولي-ات ال-وط-ن ،وذلك اب-ت-داء م-ن
لعلم
السص-اع-ة ال-ت-اسص-ع-ة صص-ب-احا ،بقسصم ا إ
لنسص-ان-ي-ة
والتصص -ال ،ب -ك -ل -ي -ة ال -ع -ل-وم ا إ
والج -ت -م -اع -ي -ة ب -ق -اع-ة اÙاضص-رات
الكÈى.

معرضس للصصور
الفوتوغرافية
‘ إاط- - -ار ات- - -ف- - -اق- - -ي- - -ة
الصص-داق-ة وال-ت-ع-اون
اÈŸم - - - - - - - - - - - -ة بÚ
م -دي -ن -ة ب -اريسس
وولية
ا÷زائ-ر ،ت-ن-ظم
الوكالة
ا÷زائرية
لشص -ع -اع ال-ث-ق-ا‘
ل -إ
واŸع- -ه- -د ال- -ف- -رنسص -ي
ب- - -ا÷زائ - -ر ،م - -ع - -رضص - -ا
ل-لصص-ور ال-فوتوغرافية،
م- - -ن  13م - - - - -اي إا13 ¤
ج- -وي- -ل- -ي- -ة ،ب- -اŸت- -ح -ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-فن ا◊ديث
اŸع- - - - -اصص- - - - -ر ا÷زائ - - - -ر
«ماما».

حفل موسصيقي أاندلسصي
بأاوبرا ا÷زائر

تنظم مؤوسصسصة أاوبرا ا÷زائر
بوعلم بسصايح ،اليوم ،حفل
موسصيقيا أاندلسصيا –ت عنوان
«دم - -ع - -ي ج - -رى» م- -ن إاح- -ي- -اء
ا÷وق ا÷ه - - - - -وي Ÿدي - - - - -ن- - - - -ة
قسص -ن -ط -ي -ن-ة –ت ق-ي-ادة سص-مÒ
بوكريدة ،وتنشصيط الباحث عبد
اŸالك مروا ،Êوذلك على السصاعة
 19:00مسصاء ،بأاوبرا ا÷زائر.

مسصابقة
الرياضصة اŸكيفة Ÿهنة
أاعوان ا◊ماية اŸدنية

اليوم العاŸي 9
لرتفـ ـ ـ ـ ـ ـاع
ضصغط الدم
والسصكري

ت- - -ن- - -ظ- - -م اŸدي - -ري - -ة
ال- -ع -ام -ة ل -ل -ح -م -اي -ة
تنظم
اŸدن - -ي - -ة ،ال - -ي - -وم،
جمعية
ال -ط-ب-ع-ة السص-ادسص-ة
إاعانة اŸرضصى
Ÿسص -اب-ق-ة ال-ري-اضص-ة
اŸصصابÚ
اŸكيفة Ÿهنة أاعوان
بالضصغط
ا◊م- - -اي- - -ة اŸدن- - -ي- - -ة
ال -دم -وي ل -ولي-ة
لسصنة  ،2017وذلك على
ا÷زائ- - - - - -ر ،غ - - - - -دا
السص- -اع -ة ال -ت -اسص -ع -ة صص -ب -اح -ا ،ع -ل -ى
اÿم- -يسس ،ف -ع -ال -ي -ات
مسص - -ت - -وى م - -دي - -ري- -ة ا◊م- -اي- -ة
الح-ت-ف-ال ب-اليوم العاŸي
لغواط.
اŸدنية لولية ا أ
ال-ت-اسص-ع لرت-ف-اع ضص-غط الدم
والسص -ك -ري ب -ق-اع-ة ÿضص-ر راب-ح 11
ديسص-م 19٦0 Èب-ل-وزداد ،وذلك اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة ال-ثامنة
والنصصف صصباحا.

نـ ـ ـدوة فكريـ ـ ـة بقصص ـ ـر ريـ ـ ـاسس البح ـ ـ ـ ـر

ينظم مركز الفنون والثقافة بقصصر رياسس البحر حصصن  ،23ندوة ثقافية لعرضس
لعشصاب للشصيخ عبد الرزاق بن حمدوشس ا÷زائري ،من
كتاب كشصف الرموز ‘ بيان ا أ
لحد 14
لسصتاذ ﬁمد التومي ،وذلك يوم ا أ
لسصتاذ عبد الرحمن بن خليفة وا أ
تقد Ëا أ
ماي  ،2017على السصاعة  10:00صصباحا ،بقصصر رياسس البحر.

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
¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

األربعاء 10ماي  2017م
المؤافق لـ  14شسعبان  1438هـ

لمريكية بالرياضس
لسسÓمية ا أ
القمة العربية ا إ

رئيسس ا÷مهورية يتلقى دعوة
من خادم ا◊رم ÚالششريفÚ
اسستقبل رئيسس ›لسس األمة عبد القادر بن صسالح ،أامسس ،وزير الشسؤؤون اÿارجية
للمملكة العربية السسعؤدية عادل ا÷ب ،Òالذي سسلمه رسسالة من خادم ا◊رمÚ
الشسريف ÚاŸلك سسلمان بن عبد العزيز آال سسعؤد إا ¤رئيسس ا÷مهؤرية عبد
العزيز بؤتفليقة يدعؤه فيها للمشساركة ‘ القمة العربية اإلسسÓمية األمريكية التي
سستحتضسنها الرياضس ‘  21من شسهر ماي ا÷اري.
و‘ تصسريح له عقب اسستقباله من طرف بن صسالح Ãقر ›لسس األمة ،قال
اŸبعؤث السسعؤدي إانه ““نقل دعؤة من خادم ا◊رم Úالشسريف ÚاŸلك سسلمان بن
عبد العزيز آال سسعؤد إا ¤أاخيه وصسديقه الرئيسس عبد العزيز بؤتفليقة للمشساركة
‘ القمة العربية اإلسسÓمية األمريكية التي سستعقد ‘ الرياضس ‘  21ماي
ا◊ا‹““.
ونؤه الؤزير السسعؤدي باŸناسسبة بالعÓقات التاريخية التي تربط البلدين والتي
كانت أايضسا ﬁؤر ﬁادثاته مع رئيسس ›لسس األمة.
كما تطرق الطرفان إا““ ¤سسبل تعزيز هذه العÓقات وتكثيفها وتقؤيتها ‘ كل
اÛالت خدمة للشسعب Úوالبلدين الشسقيق.““Ú

السسراج لدى زيارته ا÷زائر

تأاكي ـ ـ ـ ـد علـ ـ ـ ـى العÓقـ ـ ـات الوثيق ـ ـة الت ـ ـ ـي تربـ ـ ـط بـ ـ ـ ـ Úالبلدي ـ ـ ـ ـن
أاك -د رئ-يسس اÛلسس ال-رئ-اسس-ي
◊كومة الوفاق الوطني الليبي
ف -اي -ز السس -راج ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر
ال - -ع - -اصس- -م- -ة ،ع- -ل- -ى””ال- -عÓ- -ق- -ة
ال-وث-ي-ق-ة”” ال-ت-ي Œم-ع ب Úل-يبيا
وا÷زائر”” وهذا ما ترجمته كما
أاوضسح ””زيارة الوزير ا÷زائري
ع - - -ب- - -د ال- - -ق- - -ادر مسس- - -اه- - -ل إا¤
لراضس -ي ال-ل-ي-ب-ي-ة وال-ت-ي ك-انت
ا أ
ناجحة””.
أاضس- -اف السس- -راج ‘ تصس- -ري- -ح ع- -قب
وصسؤله إا ¤ا÷زائر ‘ زيارة عمل
بأان ““هذه اÿطؤة (زيارة مسساهل إا¤
م -دن ل -ي -ب-ي-ة) ﬁل ت-رح-يب وت-ق-دي-ر
وت -ع Èع-ن ال-عÓ-ق-ات ا◊ق-ي-ق-ي-ة بÚ
األشسقاء العرب““.
وعن زيارته للجزائر قال اŸسسؤؤول
الليبي إانها ““تندرج ‘ إاطار اللقاءات
اŸسستمرة ب Úا÷زائر وليبيا““ ،منؤها
بجهؤد ا÷زائر إليجاد حلؤل ناجعة
Óزمة ‘ ليبيا““ ،كما أاشسار إا ¤أانه
ل أ
سسيقؤم ‘ ا÷زائر ب«مناقشسة عدة
مؤاضسيع هامة““ خÓل اللقاءات التي
سسيعقدها مع اŸسسؤؤول.Ú
وكان السسراج قد حل ‘ وقت سسابق
ب- -ا÷زائ- -ر ‘ زي -ارة ع -م -ل ‘ إاط -ار
ال -تشس -اور ال -دائ-م ب Úال-ب-ل-دي-ن قصس-د
Óزمة
التؤصسل إا ¤حل سسياسسي دائم ل أ
التي تهز ليبيا منذ .2011
وك -ان ‘ اسس-ت-ق-ب-ال-ه Ãط-ار ه-ؤاري-
ب -ؤم -دي -ن ال -دو‹ ال-ؤزي-ر األول ع-ب-د
اŸالك سسÓل بحضسؤر وزير الشسؤؤون
اŸغاربية وال–اد اإلفريقي وجامعة
الدول العربية عبد القادر مسساهل.

ل -لشس -ه -داء ك -م -ا وق-ف دق-ي-ق-ة صس-مت
ت -رح -م -ا ع -ل -ى أارواح شس -ه -داء ال-ث-ؤرة
التحريرية.

ينهي زيارته إا ¤ا÷زائر

..يسشتقبل من طرف سشÓل
اسس -ت -ق -ب -ل ال-ؤزي-ر األول ع-ب-د اŸالك
سسÓ- - - - - -ل ،أامسس ،رئ- - - - - -يسس اÛلسس
ال -رئ -اسس -ي ◊ك-ؤم-ة ال-ؤف-اق ال-ؤط-ن-ي
ال -ل-ي-ب-ي ف-اي-ز السس-راج ،ال-ذي ي-ج-ري
زي -ارة ل -ل -ج-زائ-ر ال-ت-ي اح-تضس-نت أاول
أامسس الثن Úالجتماع الؤزاري 11
لدول جؤار ليبيا ،حسسبما ورد ‘ بيان
Ÿصسالح الؤزير الول.
وأاوضسح نفسس البيان أان هذا اللقاء
الذي يندرج ‘ إاطار ““جهؤد ا÷زائر
اŸسس -ت -م -رة ب -غ -ي -ة اسس -ت -ك-م-ال ا◊ل
السس -ي -اسس -ي ال -ت -ؤاف -ق -ي ال-ذي ت-ن-ف-ذه
األط -راف اŸل -ت -زم -ة شس -ك -ل ف -رصس -ة
لتقييم اŸسسار ا÷اري و كذا دراسسة
إام- -ك -ان -ي -ات و سس -ب -ل اŸسس -اه -م -ة ‘
اسس- -ت -ت -ب -اب السس -ل -م واألم -ن ‘ إاط -ار
شسامل ووفقا للشسرعية الدولية““.
واغ -ت -ن -م ال -ؤزي -ر األول ““ف-رصس-ة ه-ذا
اللقاء ليؤؤكد لضسيفه ›ددا اسستعداد
ا÷زائر للؤقؤف إا ¤جانب الشسعب

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

الليبي الشسقيق ‘ كل الظروف““.
وجرى اللقاء بحضسؤر وزير الشسؤؤون
اŸغاربية وال–اد اإلفريقي وجامعة
ال -دول ال -ع -رب-ي-ة السس-ي-د ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل.

...يÎحم على أارواح
ششهداء الثورة التحريرية
Ãقام الششهيد
ت- -رح- -م رئ- -يسس اÛلسس ال- -رئ- -اسس- -ي
◊كؤمة الؤفاق الؤطني الليبي فايز
السس- -راج Ãق- -ام الشس -ه -ي -د ب -ا÷زائ -ر
العاصسمة ،على أارواح شسهداء الثؤرة
ال -ت -ح-ري-ري-ة أام-ام ال-نصسب ال-ت-ذك-اري
اıلد للشسهداء.
وقام فايز السسراج الذي كان مرفؤقا
ب -ؤزي -ر الشس -ؤؤون اŸغ -ارب -ي-ة وال–اد
اإلفريقي وجامعة الدول العربية عبد
ال -ق -ادر مسس -اه -ل ،ب -ؤضس-ع إاك-ل-ي-ل م-ن
ال- -زه- -ؤر أام- -ام ال- -نصسب ال- -ت- -ذك- -اري

أان - -ه - -ى رئ- -يسس اÛلسس ال- -رئ- -اسس- -ي
◊كؤمة الؤفاق الؤطني الليبي فايز
السسراج ،أامسس ،زيارته إا ¤ا÷زائر
اŸن -درج -ة ‘ إاط-ار ال-تشس-اور ال-دائ-م
ب Úالبلدين قصسد التؤصسل إا ¤حل
سسياسسي دائم لÓزمة التي تهز ليبيا
منذ .2011
وك- - -ان ‘ ت- - -ؤدي- - -ع السس - -راج Ãط - -ار
هؤاري-بؤمدين الدو‹ الؤزير األول
ع- -ب- -د اŸالك سس Ó-ل ب -حضس -ؤر وزي -ر
الشسؤؤون اŸغاربية وال–اد اإلفريقي
وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسساهل.
وج - - - -اءت زي - - - -ارة رئ- - - -يسس اÛلسس
ال-رئ-اسس-ي ◊ك-ؤم-ة ال-ؤف-اق ال-ؤط-ن-ي،
عقب التئام أاشسغال الجتماع الؤزاري
 11لدول جؤار ليبيا الذي احتضسنته
ا÷زائ - - -ر أاول أامسس وال- - -ذي ع- - -رف
ت-رح-ي-ب-ا ل-ي-ب-ي-ا وأا‡ي-ا ب-ال-ن-ت-ائج التي
“خضست ع- -ن -ه ،م -ع ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى
اه- -ت- -م- -ام و“سسك ه- -ذه ال- -دول ب -أام -ن
واسستقرار ووحدة أاراضسي ليبيا وتناغم
أاه -ل -ه -ا وم -ؤاصس -ل -ت -ه-ا ‘ ن-فسس ال-ؤقت
م-راف-ق-ة الشس-عب ال-ل-ي-ب-ي ‘ م-ن-اشس-دت-ه
ل -لسس Ó-م ›ددي -ن رفضس -ه -م ““ال-ق-اط-ع““
Óزمة ‘ ليبيا وكذا
للحل العسسكري ل أ
ألي تدخل عسسكري أاجنبي لنعكاسسات
سس- -ل- -ب- -ي- -ة ع- -ل- -ى ل- -ي- -ب- -ي- -ا ودول ا÷ؤار
واŸنطقة بأاكملها.

لوبك
بوطرفة يلتقي نظÒه العراقي –ضسÒا للقاء ا أ

توحيـ ـ ـد الـ ـرؤوى حـ ـول “ديـ ـد أاو Œميـ ـد مـ ـدة خفـ ـضس إانت ـ ـاج النفـ ـ ـط

ي - -ج - -ري وزي - -ر ال - -ط - -اق - -ة ن - -ور ال- -دي- -ن
ب- -وط- -رف- -ة ،ال- -ي -وم ،زي -ارة إا ¤ال -ع -اصس -م -ة
ال -ع -راق -ي -ة ب -غ -داد– ،ضسÒا ل -ل -ق -اء اŸق-ب-ل
Ÿن -ظ -م -ة ال -دول اŸصس -درة ل -ل-ن-ف-ط (أاوبك)،
اŸزمع عقده ‘  25ماي اŸقبل بفينا ،حسسب
ما علمناه من وزارة الطاقة.
يجري بؤطرفة خÓل زيارته التي تدوم يؤمÚ
لقاء مع نظÒه العراقي جابر اللعيبي –ضسÒا
لوبك حسسب نفسس اŸصسدر.
للقاء وزراء دول ا أ
ومن اŸنتظر أان يحسسم أاعضساء اŸنظمة خÓل
ال -ل -ق-اء اŸق-ب-ل ‘ ال-ع-اصس-م-ة ال-ن-مسس-اوي-ة مسس-أال-ة
لنتاج
“ديد Ÿدة  6أاشسهر أاو Œميد مدة خفضس ا إ
لجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ الفا—
وهؤ ا إ
من جانفي .2017
حيث نظرا لÎاجع أاسسعار النفط منذ منتصسف
لوبك ومنتجؤن مسستقلؤن عن
 2014قرر أاعضساء ا أ
اŸنظمة ‘ ديسسم 2016 Èبفينا بإاتفاق مؤحد
خفضس إانتاجهم بـ  1,8مليؤن برميل يؤميا ابتداء
من جانفي  2017بحصسة  1,2مليؤن برميل يؤميا

م -ن ط -رف أاعضس -اء اŸن -ظ -م-ة و 600.000برميل
يؤميا من قبل  11بلدا خارج اŸنظمة (أاذربيجان،
لسستؤائية ،كازاخسستان،
بروناي ،البحرين ،غينيا ا إ
م- -ال- -ي- -زي -ا ،اŸكسس -يك ،ع -م -ان ،روسس -ي -ا ،ج -ن -ؤب
السسؤدان والسسؤدان).
وكان بؤطرفة قد أاكد سسابقا أان ا÷زائر تؤؤيد
لنتاج وهؤ نفسس اŸؤقف
“ديد قرار خفضس ا إ

لوبك كالسسعؤدية
الذي إاتخذته دول أاعضساء ‘ ا أ
وفنزوي Óوحتى خارجها كروسسيا.
حيث قال وزير الطاقة السسعؤدي خالد الفليح ،أاول
أامسس ،إانه ينتظر أان يتم “ديد قرار خفضس إانتاج
األوبك للسسداسسي الثا Êمن  2017ورÃا حتى بعده.
من جهته ،صسرح وزير الطاقة الروسسي الكسسندر
نؤفاك أان بÓده مع إاعادة Œديد اتفاق خفضس
لن- - -ت- - -اج ،مشسÒا إا ¤أان “دي- - -د ق- - -رار اÿفضس
اإ
السساري اŸفعؤل سسيكؤن ““أاك Ìفعالية““ ‘ إاعادة
لسس -ؤاق ال -ن -ف -ط م-ق-اب-ل إارت-ف-اع ال-ط-لب
ال -ت -ؤازن أ
اŸنتظر.
وسسجلت أاسسؤاق النفط Œاوبا إايجابيا مع هذه
التصسريحات اŸتفائلة ما أادى إا ¤ارتفاع طفيف
لسس -ع -ار ال -ت -ي ت -ب -ق-ى رغ-م ه-ذا –ت ضس-غ-ط
‘ا أ
ارت- -ف- -اع إان- -ت- -اج ال -بÎول الصس -خ -ري ‘ ال -ؤلي -ات
لمريكية.
اŸتحدة ا أ
وبلغ سسعر خام الÈنت أامسس الثÓثاء  49,36دولرا
ل- -لÈم- -ي- -ل ‘ سس- -ؤق ل- -ن- -دن ‘ ح Úارت -ف -ع اÿام
المريكي إا 46,44 ¤دولرا للÈميل.

اسستقبل وزير الطاقة نور الدين بوطرفة
ال-رئ-يسس-ة اŸدي-رة ال-ع-ام-ة ل-لشس-رك-ة ال-ن-فطية
الد‰اركية ””مارسسك اويل”” السسيدة غريتشسن
آاشس وات -ك -ي -نسس حسس -ب-م-ا ج-اء ‘ ب-ي-ان ل-وزارة
الطاقة.
ت -ط -رق ال-ط-رف-ان إا ¤مشس-اري-ع الشس-راك-ة ال-ث-ن-ائ-ي-ة
ا÷ارية ‘ ا÷زائر فضس Óعن آافاق السستثمارات ‘

›ال السستغÓل وإانتاج النفط ‘ ا÷زائر.
‘ هذا الصسدد ،أاعربت السسيدة واتكينسس عن إارادة
شسركتها لÓسستثمار ‘ ا÷زائر وتقؤية تعاونها مع
›مع سسؤناطراك.
يذكر أان شسركة ““مارسسك أاويل““ تنشسط با÷زائر ‘
›ال اسستكشساف النفط والغاز وذلك ع Èعدة حقؤل
تقع ‘ حؤضس برك ( Úشسرق حاسسي مسسعؤد).

ل -ل -ت -ذك Òف -ق-د ” ال-ت-ؤق-ي-ع ‘ أاك-ت-ؤب-ر  2016على
مذكرة تفاهم تخصس التعاون الثنائي ب› Úمع
سسؤناطراك وشسركة ““مارسسك أاويل““ ،هذه التفاقية
أاكدت حرصس و رغبة الشسركت Úلتقؤية شسراكتهما
ا÷ارية وترسسيخ اإلطار اÓŸئم لسستغÓل فرصس
ج -دي -دة ‘ مشس -اري -ع أاخ -رى ب-ق-ط-اع السس-ت-كشس-اف
النفطي.

اسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر ال-ط-اق-ة ن-ؤرال-دي-ن ب-ؤط-رف-ة ،امسس،
با÷زائر العاصسمة سسفÒي السسؤيد واسسبانيا با÷زائر
على التؤا‹ السسيدة ماري كل Òسسؤارد كابرا والسسيد

أاليخاندرو بؤلنكؤ ماتاسس ،حسسبما علم ‘ بيان للؤزارة.
وتطرق بؤطرفة مع السسفÒين الذي اسستقبلهما كل على
حدة للعÓقات الثنائية و›الت التعاون ب Úا÷زائر

وه -ذي -ن ال -ب -ل -دي -ن ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ف -رصس السس-ت-ث-م-ار
اŸت -اح -ة ،خصس -ؤصس -ا ‘ ›ال ال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة،
يضسيف اŸصسدر.

..يتح ـ ـادث م ـ ـع رئيسش ـ ـة ›م ـ ـع ““مارسشـ ـ ـك أاويـ ـ ـل““ الد‰اركـ ـ ـي

..و م ـــــــــ ع سشف ـــــــــ Òي السشوي ـــــــــ د واإسشباني ـــــــــ ا
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لŸانية
بلغ –يات الرئيسس بوتفليقة للمسستشسارة ا أ

لعمامرة يتحادث مع اŸسشتششار الدبلوماسشي ÒŸكل حول التعاون الثنائي
لرهاب
^ تنسسيق اŸواقف Ùاربة ا إ

بحث وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية
وال -ت -ع -اون ال -دو‹ رم -ط -ان ل -ع -م -ام-رة ،أامسس،
لمن القومي والسسياسسة
بÈل ،Úمع مسستشسار ا أ
لŸانية ا‚ي ÓمÒكل
اÿارجية للمسستشسارة ا أ
ك-ريسس-ت-وف ه-ويسس-غ-ن ”” آاف-اق ت-ط-وي-ر ال-ت-عاون
لŸا ‘ Êإاط- -ار ت- -ن- -وي -ع وت -ن -م -ي -ة
ا÷زائ- -ري-ا أ
الق -تصس -اد ال -وط -ن -ي”” ،حسس -ب -م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي-ان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
بلغ لعمامرة الذي يقؤم بزيارة إا ¤أاŸانيا مسستشسار
األمن القؤمي والسسياسسة اÿارجية األŸا– Êيات
رئيسس ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة للمسستشسارة
الفيدرالية أا‚ي ÓمÒكل اسستنادا إا ¤ذات اŸصسدر.
وخÓ- -ل ه- -ذا ال- -ل -ق -اء ب -حث ال -ؤزي -ر م -ع اŸسس -تشس -ار
ال-دي-ب-ل-ؤم-اسس-ي ل-ل-مسس-تشس-ارة ال-ف-ي-درال-ي-ة ““سسبل تعزيز
تنسسيق العمل ب Úا÷زائر وأاŸانيا ‘ ›ال التعاون
Óوط-ان
‘ م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب وا÷رÁة ال -ع -اب-رة ل -أ
Ãنطقة السساحل وعلى اŸسستؤى الدو‹““.
‘ هذا اÿصسؤصس أاشساد اŸسستشسار الديبلؤماسسي للسسيدة
مÒكل ““ بالدور البناء الذي تلعبه ا÷زائر ‘ بلدان
ا÷ؤار من خÓل ا÷هؤد التي تبذلها لتحقيق اسستقرار
البلدان التي تشسهد أازمات أامنية على غرار ليبيا““.
كما أاوضسح البيان أان ““ اŸسسؤؤول األŸا Êالسسامي أاكد
›ددا ال-ت-زام أاŸان-ي-ا ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى ال-ت-ن-ف-ي-ذ الفعلي
لتفاق السسلم واŸصسا◊ة Ãا‹ واŸنبثق عن مسسار
ا÷زائر““.
ومن جهته ،نؤه لعمامرة بـ ““ اŸسساهمة اŸعتÈة““ التي
تقدمها أاŸانيا ‘ تنفيذ األجندة اإلفريقية للسسلم
واألمن ‘ إاطار شسراكتها مع ال–اد اإلفريقي والتي
تشس -ك -ل ““ اإلط -ار اŸفضس -ل إلي -ج -اد ح -ل -ؤل إاف -ري -ق-ي-ة
للمشساكل اإلفريقية بدعم من الشسركاء السسÎاتيجيÚ
للقارة على غرار أاŸانيا““.

ينششط نقاششا Ãؤوسشسشة فريدريشس ايبار
حول تنويع القتصشاد الوطني

عرضس وزير الدولة وزير الشسؤؤون اÿارجية والتعاون
ال -دو‹ رم -ط -ان ل -ع -م -ام -رة ،أامسس ‘ ،ب -رل ،Úتصس-ؤر

ا÷زائرآلفاق العÓقات ا÷زائرية األŸانية ،مÈزا
إامكانيات التعاون القتصسادي والسسياسسي ب Úالبلدين
حسسب بيان لؤزارة الشسؤؤون اÿارجية.
وأاعرب لعمامرة خÓل تنشسيطه نقاشسا تفاعليا مع
‡ث -ل -ي أاه -م م -راك -ز ال -ت -ف-ك ÒاألŸان-ي-ة م-ن ت-ن-ظ-ي-م
مؤؤسسسسة فريدريشس ايبار بحضسؤر جمع من اÈÿاء
والباحث Úاıتصس ‘ ÚالعÓقات الدولية عن طمؤح
ا÷زائ -ر إلق -ام -ة ““شس -راك -ة اسسÎات -ي -ج -ي -ة ت -دع -م -ه -ا
اسستثمارات أاŸانية نؤعية وجؤهرية تقدم مسساهمة
للمسسعى ا÷زائري الرامي إا ¤ترقية تنؤيع القتصساد
ا÷زائري من خÓل القطاع الصسناعي وكذا اÛال
الفÓحي واÿدمات““.
وأاكد رئيسس الدبلؤماسسية ا÷زائرية ‘ هذا الصسدد
على إامكانيات التعاون القتصسادي ب Úالبلدين.
وخ Ó-ل ال -ن -ق -اشس أاب -رز اŸشس -ارك -ؤن ““ري -ادة ا÷زائ-ر
وأاŸانيا ‘ ›مؤعتيهما اإلقليميت Úوعلى اŸسستؤى
الدو‹ سسيما ‘ ›ال ترقية السسلم واألمن الدولي.““Ú
و‘ هذا السسياق ذكر لعمامرة  -يضسيف بيان وزارة
الشسؤؤون اÿارجية -ب«الدور الذي تلعبه ا÷زائر من
أاجل السستقرار والسسلم ‘ جؤارها بفضسل دبلؤماسسية
م-ي-زت-ه-ا ال-نشس-اط والسس-ري-ة ب-ق-ي-ادة رئ-يسس ا÷مهؤرية
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة وال-ت-ي ت-ت-م-ح-ؤر ح-ؤل ت-رقية
Óزمات التي تشسهدها اŸنطقة
ا◊لؤل السسياسسية ل أ
على غرار الؤسساطة التي قامت بها ‘ ما‹ وا÷هؤد
Óزمة الليبية““.
التي تبذلها ‘ إاطار إايجاد ﬂرج ل أ

جددت دعمها Ÿسسار السسلم والسستقرار

ا÷زائر تدين بششدة الهجوم اإلرهابي على مركز للجيشس اŸا‹
أادانت ا÷زائ -ر ””بشس -دة”” ال -ه -ج-وم الره-اب-ي
لحد الفارط ،مركزا للجيشس
الذي اسستهدف ،ا أ
اŸا‹ باŸوسستارات (شسمال-شسرق ما‹) ،مؤوكدة
””دعهما الفعال”” Ÿسسار السسلم حتى يتمكن هذا
البلد من اسستعادة السسلم والسستقرار و–قيق
التنمية.
أاكد الناطق باسسم وزارة الشسؤؤون اÿارجية عبد العزيز
بن علي شسريف ‘ تصسريح لـ/وأاج قائ““ :Óإاننا ندين
بشس -دة الع -ت -داء الره -اب -ي ال -ذي اسس -ت -ه -دف األح-د
الفارط مركزا للجيشس اŸا‹ باŸؤسستارات بشسمال
شسرق ما‹ الذي أاودى بحياة سسبعة جنؤد مالي .Úكما

نتقدم بتعازينا لعائÓت الضسحايا ونؤؤكد تضسامننا مع
حكؤمة وشسعب ما‹ الشسقيق““.
و أاضساف أان ““التكالب الرهابي مآاله الفشسل ولن يتمكن
م -ن ع -رق -ل -ة مسسÒة م -ا‹ وق-ادت-ه وق-ؤات-ه اŸسس-ل-ح-ة
وشسعبه نحؤ –قيق السسلم واŸصسا◊ة الؤطنية““.
و““إان ا÷زائ -ر بصس -ف -ت -ه -ا رئ -يسس -ة ال -ؤسس -اط-ة ال-دول-ي-ة
ورئيسسة ÷نة متابعة اتفاق السسلم واŸصسا◊ة الؤطنية
Ãا‹ اŸنبثق عن مسسار ا÷زائر سستؤاصسل ا ¤جانب
األعضساء اآلخرين للمجتمع الدو‹ جهؤدها ودعمها
الفعال Ÿسسار السسلم حتى يتمكن ما‹ الشسقيق من
اسستعادة السسلم والسستقرار و–قيق التنمية““.

بوششـ ـ ـوارب يتح ـ ـادث م ـ ـع السشف ـ ـ Òاإلسشب ـ ـا Êماتـ ـاسس

–ادث وزي- -ر الصس- -ن -اع -ة
واŸن- - -اج- - -م ع- - -ب- - -د السس Ó- -م
ب- - - -وشس- - - -وارب ،امسسÃ ،ق - - -ر
ال -وزارة م -ع سس -ف Òاسس -ب -ان -ي-ا
أال-ي-خ-ان-درو ب-ولن-كو ماتاسس
الذي ادى له زيارة وداع.
ت -ن -اول ال -ط -رف -ان خÓ-ل ال-ل-ق-اء
مسس - -ائ - -ل اق - -تصس- -ادي- -ة وف- -رصس
ت -ع -زي -زه -ا ع-ل-ى ضس-ؤء عÓ-ق-ات
التعاون ب Úالبلدين.
ون -ؤه ب -ؤشس-ؤارب ب-اŸن-اسس-ب-ة Ãا
ق- -ام ب- -ه السس- -ف Òالسس -ب -ا Êم -ن
جهؤد ‘ ترقية التعاون الثنائي،
لسس-ي-م-ا ‘ ›الت السس-ت-ث-م-ار
والشس -راك -ة ،داع -ي -ا ا ¤م-راف-ق-ة
اŸؤؤسسسسات السسبانية ‘ مسسعى

ا÷زائر لتنؤيع اقتصسادها وكسسر
التبعية للمحروقات.
من جهته اكد السسف ÒالسسباÊ
ان ا÷زائ- - - -ر “ث- - - -ل وج- - - -ه- - - -ة
اسس -ت-ث-م-اري-ة ج-دي-رة ب-اله-ت-م-ام

واŸؤؤسسسسات السسبانية تأاخذ ‘
العتبار هذه اŸيزة.
م - -ع ال - -ع - -ل - -م وضس- -عت ا÷زائ- -ر
واسس-ب-ان-ي-ا ال-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة Œسس-يد
الشسراكة الثنائية .

اطلع على Œربة الشسرطة ا÷زائرية ‘ مكافحة ا÷رÁة

اللـ ـ ـ ـواء هامـ ـ ـ ـ ـل يلتق ـ ـ ـ ـي بنظ ـ ـ ـ ـÒه اإلسشب ـ ـ ـ ـاÊ

الشس- -عب ‘ /إاط- -ار م -واصس -ل -ة
ت - - -دع - - -ي - - -م أاسسسس ال- - -ت- - -ع- - -اون
والشسراكة ب Úشسرطة البلدين،
اسس -ت -ق -ب -ل ال -ل -واء ع -ب -د ال -غ-ن-ي
ه- -ام- -ل ،أامسسÃ ،ق -ر اŸدي -ري -ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي نظÒه
ال-ع-ام-ة ل -أ
لسس- - -ب- - -ا Êج - -رم - -ان ل - -وب - -ي - -ز
ا إ
اي-غ-ل-يسس-ياسس والوفد اŸرافق له
ب -حضس -ور إاط-ارات م-ن اŸدي-ري-ة
Óمن الوطني.
العامة ل أ
أاك -د ال -ل -ؤاء ه -ام -ل ‘ م -داخ -ل-ت-ه
م-ق-ارب-ة الشس-رط-ة ا÷زائ-ري-ة التي
سس-م-حت ب-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج معتÈة،
ل- -تصس- -ب- -ح م- -رج- -ع- -ا ه -ام -ا ،دائ -م
السس- -ت- -ع- -داد ل- -ت- -ق- -اسس- -م وت -ب -ادل
Œرب-ت-ه-ا وت-ق-د Ëدع-م-ها ألجهزة
الشسرطة الصسديقة وكذا ‘ إاطار
““األنÎب - - -ؤل““ واŸسس - - -اه- - -م- - -ة ‘
م- -ك- -اف- -ح- -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة
Óوطان بكل أاشسكالها.
العابرة ل أ

وعرضس اللؤاء عبد الغني هامل
خ Ó-ل الج -ت -م -اع م -راح-ل ت-ط-ؤر
الشسرطة ا÷زائرية التي أاضسحت
مدعمة بالعنصسر البشسري اŸؤؤهل
والكؤادر اŸتخصسصسة ‘ ›الت
ع- -دة ،مÈزا ال- -دع- -م اŸت- -ؤاصس -ل
للؤسسائل اŸتطؤرة والعصسرية التي
تسستعملها الشسرطة ا÷زائرية.
خÓل هذا اللقاء رفيع اŸسستؤى

الذي جمع الؤفدين ،أاشساد رئيسس
الشس -رط -ة اإلسس -ب -ان -ي -ة ب-اŸسس-ت-ؤى
اŸت -م -ي -ز ال-ذي ب-ل-غ-ت-ه ال-عÓ-ق-ات
ال -ؤث -ي -ق -ة ال -ق -ائ-م-ة ب Úشس-رط-ت-ي
ال -ب -ل -دي -ن ،لسس -ي -م -ا ‘ م-ك-اف-ح-ة
ا÷رÁة اŸن- - -ظ - -م - -ة ال - -ع - -اب - -رة
Óوط-ان وا÷رÁة اŸسس-ت-ح-دثة،
ل -أ
منؤها ‘ ذات السسياق بالتجربة
اŸتميزة للشسرطة ا÷زائرية.
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فÎة إأيدأعها تنتهي مسساء أليؤم

اÛلسس الدسستوري يباشسر دراسسة الطعون

العهدة التشسريعية األو ¤بعد اŸراجعة الدسستورية تنطلق بعد  ١٥يوما من تثبيت النتائج
ت - -ن - -قضس - -ي ،مسس - -اء أل - -ي- -ؤم ،فÎة
أل - -ط - -ع - -ؤن أل - -ت- -ي ح- -دده- -ا أÛلسض
Óح- -زأب وأل -ق -ؤأئ -م
أل- -دسس- -ت- -ؤري ل - -أ
أ◊رة أŸشس - -ارك - -ة ‘ ألن - -ت - -خ- -اب- -ات
أل -تشس -ري -ع -ي -ة ل-ل-رأب-ع م-اي ،ل-ي-ب-اشس-ر
بعدها درأسسة ألطعؤن أŸؤدعة على
لعÓن عن ألنتائج ألنهائية
أن يتم أ إ
أل -رسس -م -ي-ة ‘ غضس-ؤن  72سس-اع-ة‘ ،
ح Úت -ن -ط -ل -ق أل-ع-ه-دة أل-تشس-ري-ع-ي-ة
ل -لŸÈان أ÷دي -د ب -ع -د  15ي-ؤم-ا من
إأعÓن ألنتائج ألنهائية.

جÓل بوطي
حدد اÛلسس الدسستوري السساعة الثامنة
مسساء اليوم لنتهاء فÎة اسستلم الطعون ،بعد
إاعلنه النتائج اŸؤوقتة للتشسريعات ،أاول أامسس،
ونسس -ب -ة اŸشس-ارك-ة ال-ت-ي ت-راج-عت م-ن 37,09
باŸائة إا 35,37 ¤باŸائة ،وعرفت إاضسافة
ث- -لث- -ة م- -ق- -اع- -د ◊زب ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
الدÁقراطي ،وانتزاع مقعدين من التحالف
ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري وم-ق-ع-د ل-ل-جبهة الوطنية
ا÷زائرية.
وحسسب م- -ا ذك- -رت- -ه مصس -ادر م -ن اÛلسس
ال -دسس -ت -وري لـ «الشس -عب»،أامسس ،ف -إان -ه ط -ب -ق -ا
ل-ل-م-ادة  171م -ن ال-ق-ان-ون ال-عضس-وي اŸت-ع-ل-ق
بنظام النتخابات ،يحق لكل مÎشسح أاو حزب
سس-ي-اسس-ي مشس-ارك ‘ الن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-عية
العÎاضس ع -ل -ى صس -ح-ة ع-م-ل-ي-ات ال-تصس-ويت،
وذلك بتقد Ëطلب ‘ شسكل عريضسة عادية
ي- - -ودع- - -ه - -ا ل - -دى ك - -ت - -اب - -ة ضس - -ب ـط اÛلسس
الدسستوري.
وابتداء من مسساء اليوم على السساعة الثامنة
ي -ق-وم اÛلسس ال-دسس-ت-وري ب-دراسس-ة ال-ط-ع-ون
اŸقدمة ‘ غضسون  72سساعة أاي ثلثة أايام
حسس-ب-م-ا أاوضس-ح-ه ذات اŸصس-در ،ل-ي-ت-م ب-ع-دها
اإلع -لن ال -رسس -م -ي ع -ن ال -ن -ت -ائ -ج ال -ن -ه -ائ-ي-ة
الرسسمية.
ويشسرع الŸÈان ا÷ديد ‘ عمله بعد 15
يوما من إاعلن اÛلسس الدسستوري للنتائج
النهائية للتشسريعيات ،و‘ هذا الشسأان تنصس
اŸادة  130من الدسستور أان «الفÎة التشسريعية
تبتدئ وجوبا ‘ اليوم اÿامسس عشسر الذي
يلي تاريخ إاعلن اÛلسس الدسستوري النتائج،

ح- - -يث يÎأاسس ا÷لسس - -ة أاك Èال - -ن - -واب سس - -ن - -ا
وÃسساعدة أاصسغر نائب، Úوينتخب اÛلسس
الشسعبي الوطني مكتبه ويشسكل ÷انه» ،وحسسب
اŸادة  131من الدسستور فإان رئيسس الغرفة
السسفلى للŸÈان ينتخب للفÎة التشسريعية.
و‘ سس -ي -اق م -تصس-ل ف-إان اÛلسس الشس-ع-ب-ي
الوطني يعد على غرار ›لسس األمة نظامه
الداخلي ويصسادق عليه ‘ ،ح Úأان تنظيم
عمل اÛلسس الشسعبي الوطني و›لسس األمة
وكذا العلقات الوظيفية بينهماوب Úا◊كومة،
ي- -ح- -دد م- -ن خ -لل ق -ان -ون عضس -وي ،ك -م -ا أان
م -ي -زان -ي-ة ال-غ-رف-ت Úي-ح-دده-ا ال-ق-ان-ون وذلك
حسسب م- - - - - -ا ج - - - - -اء ‘ نصس اŸادة  132من
الدسستور.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-ج-لسس-ات الŸÈان ،ف-ق-د
أاوضسحت اŸادة  133من الدسستور أانها تكون
ع -لن -ي -ة ،وي-ت-م ت-دوي-ن م-داولت-ه ‘ ﬁاضس-ر
تنشسر طبقا للشسروط التي يحددها القانون
العضسوي ،باŸقابل يجوز لغرفتي الŸÈان أان
تعقدا جلسسات مغلقة بطلب من رئيسسيهما أاو
من أاغلبية أاعضسائهما ا◊اضسرين أاو بطلب من
الوزير األول.
ك -م -ا يشس -ك -ل اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي
و›لسس األم- -ة ÷ان -ه -م -ا ال -دائ -م -ة ‘ إاط -ار
نظامهما الداخلي ،كما Áكن لكل ÷نة دائمة
م -ن ÷ان ال -غ -رف -ت Úتشس-ك-ي-ل ب-ع-ث-ة اسس-ت-ع-لم
مؤوقتة حول موضسوع ﬁدد ،أاو وضسع معÚ

أثارت أنتقادأت سسياسسية وأسسعة

ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة األحكام
التي تخضسع لها البعثة اإلعلمية وذلك حسسب
نصس اŸادة  134من الدسستور.
ويجتمع الŸÈان ‘ دورة عادية واحدة كل
سسنة مدتها  10أاشسهر على األقل وتبتدئ ‘
اليوم الثا Êمن أايام العمل ‘ شسهر سسبتم،È
وÁك- -ن ل- -ل- -وزي- -ر األول ط- -لب “دي -د ال -دورة
ال -ع -ادي -ة ألي -ام م-ع-دودة ل-غ-رضس اإلن-ت-ه-اء م-ن
دراسسة نقطة ‘ جدول أاعمال ،حسسب ما جاء
‘ اŸادة  135من الدسستور.
كما Áكن أان يجتمع الŸÈان ‘ دورة غÒ
عادية Ãبادرة من رئيسس ا÷مهورية وÁكن
ك- -ذلك أان ي- -ج- -ت -م -ع ب -اسس -ت -دع -اء م -ن رئ -يسس
ا÷مهورية بطلب من الوزير األول أاو بطلب
من ثلثي أاعضساء اÛلسس الشسعبي الوطني‘ ،
ح Úت -خ -ت -ت-م ال-دورة غ Òال-ع-ادي-ة Ãج-رد م-ا
يسس- -ت- -ن- -ف- -د الŸÈان ج- -دول األع- -م -ال ال -ذي
اسستدعي من أاجله.
وي -ن -ت -ظ-ر ن-واب الŸÈان ا÷دي-د مشس-اري-ع
هامة للمناقشسة واŸصسادقة عليها ،سسيما ذات
الطابع القتصسادي ‘ ،ح Úسسيعرف الŸÈان
ت -ن -ظ-ي-م-ا ج-دي-دا حسسب م-ا ج-اء ‘ ال-ت-ع-دي-ل
ال- -دسس- -ت -وري األخ ،Òال -ذي أاع -ط -ى ألح -زاب
اŸع -ارضس -ة صس -لح-ي-ات واسس-ع-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالرقابة واألسسئلة الشسفوية.

«أاجريت تربصسا ‘ نيويورك كنت طبيبا وكان
األم- -ري -ك -ي -ون يسس -أال -ون -ن -ي :م -ن أاي ب -ل -د أانت
فكنت أاجيب :تونسس فكانوا يفهمون أانني قادم
م -ن إان-دون-يسس-ي-ا ح Úي-خ-ل-ط-ون ب Úال-ب-ل-دي-ن.
يسسأالونني عن موقع تونسس فكنت أاجيب أانها
بجانب ليبيا التي كانت حينها تبدو ‘ صسورة
ب- -ل- -د إاره- -اب- -ي ‘ ح Úك- -انت ا÷زائ- -ر ب- -ل -د
شسيوعي .كانوا رغم هذا التفسس Òيلحون ‘
معرفة موقع تونسس .للخروج من هذا اŸأازق
قلت تونسس تقع أاسسفل إايطاليا».

انتقادات واسسعة ‘ األوسساط السسياسسية
والشسعبية التونسسية

وق -د أاث -ارت تصس -ري -ح-ات ال-وزي-ر ال-ت-ونسس-ي
انتقادات عديدة وشسجبا واسسعا ‘ األوسساط
السسياسسية والشسعبية التونسسية التي وصسفت ما
صسدر عن اŸسسؤوول التونسسي بتصسريحات «غÒ
مسسؤوولة» وراحت بعضسها تطالب السسلطات ‘
ال -ب -لد ب -إات-خ-اذ إاج-راءات صس-ارم-ة ب-ح-ق ه-ذا
األخ Òوإاقالته من منصسبه.
وق -د أاج -م -عت األح -زاب السس -ي-اسس-ي-ة م-ن-ه-ا
«نداء تونسس» و«النهضسة» و«ا◊زب الدسستوري
ا◊ر» على اعتبار التصسريحات اŸنسسوبة إا¤
وزير الشسؤوون اÙلية والبيئة رياضس اŸؤوخر
على أانها «غ Òمسسؤوولة» و«“سس إاحدى الدول
ال -ت-ي ت-رب-ط-ه-ا ع-لق-ات م-ت-ج-ذرة م-ع ال-دول-ة
التونسسية».
واعت Èحزب «نداء تونسس» ‘ بيان له أان
«ال-ع-لق-ات ال-ت-ونسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وال-ع-لق-ات
التونسسية الليبية ،هي علقات أاخوة وشسراكة
إاسسÎات -ي -ج -ي -ة ت -ن -درج ضس -م -ن راب-ط-ة ال-ه-وي-ة
اŸغ -ارب -ي -ة وال-ع-رب-ي-ة اإلسس-لم-ي-ة وه-ي أايضس-ا
متجذرة ‘ سسياق النضسال اŸشسÎك ‘ دحر
اŸسستعمر ومعمدة بدماء الشسهداء على مر
ال -عصس -ور ل Áك -ن أان “سس م -ن م -ت -ان-ت-ه-ا أاي

تصسريحات كلمية عابرة مهما كان قائلها».
بدورها أاعربت حركة «النهضسة» ‘ بيان لها
ع - -ن «اسس - -ت - -ن - -ك- -اره- -ا الشس- -دي- -د Ÿث- -ل ه- -ذه
التصسريحات غ ÒاŸسسؤوولة ‘ حق العلقات
األخ-وي-ة اŸت-ي-ن-ة ب Úت-ونسس وج-ارت-ي-ه-ا ل-ي-ب-ي-ا
وا÷زائر» ،مؤوكدة أان «عمق تلك العلقات
أاك Èم -ن أان ت -ه -زه -ا م -ث-ل ه-ذه ال-تصس-ري-ح-ات
اÛان- -ب- -ة ◊ق- -ائ- -ق ا÷غ- -راف- -ي- -ا وال -ت -اري -خ
واŸسستقبل اŸشسÎك» وفق نصس البيان.
أاما «ا◊زب الدسستوري ا◊ر» فـ «تأاسسف»
ل- -ت- -لك ال- -تصس -ري -ح -ات ال -ت -ي وصس -ف -ه -ا بـ«غÒ
الصسائبة» والتي «ل “ثل بأاي حال من األحوال
موقف تونسس دولة وشسعبا» وفق ما جاء ‘
بيان لهذا ا◊زب الذي أاكد «“سسكه بإا–اد
اŸغ-رب ال-ع-رب-ي ك-خ-ي-ار اسسÎات-ي-ج-ي» ،داعيا
السس -ل -ط -ة إا« ¤ال -ت -ح -رك ل -ت -ط-وي-ق ال-ت-م-ل-م-ل
ا◊اصسل على إاثر تلك التصسريحات والعمل
ع -ل -ى م -زي -د م -ن ت -أاط Òاÿط -اب ا◊ك -وم-ي
لتجنب مثل هذه اإلنفلتات».
من جهته ،دعا اŸكتب السسياسسي ◊زب
تيار اÙبة رئيسس ا÷مهورية الباجي قايد
السس-بسس-ي إا« ¤اإلق-ال-ة ال-ف-وري-ة» ل-وزي-ر ال-ب-يئة
وا÷ماعات اÙلية رياضس اŸوخر «حفاظا
ع -ل -ى م-ت-ان-ة ال-ع-لق-ات الخ-وي-ة ال-ت-ي ت-رب-ط
شس- -ع- -ب- -ن- -ا ب- -الشس -ع -ب Úالشس -ق -ي -ق Úا÷زائ -ري
واللييبي» كما جاء ‘ نصس البيان معربا عن
إادانته للتصسريحات األخÒة وقال تعد «مسسا
م-ن م-ك-ان-ة الشس-ق-ي-ق-ت Úا÷زائ-ر ول-ي-بيا» .كما
اعت Èاإلسساءة ا ¤ا÷زائر «إاضسرارا» Ãصسالح
تونسس وعلقتها األخوية العريقة معها.
ل–اد ال-ع-ام
وأادان اŸك -تب ال -ت -ن -ف -ي -ذي ل -إ
ال -ت -ونسس -ي ل -لشس -غ -ل أايضس -ا تصس-ري-ح-ات ال-وزي-ر
اŸوخر والتي وصسفتها اŸنظمة الشسغيلة بـ
«غ ÒاŸسسؤوولة» معتÈة أانها شسكلت «مسسا من
مكانة الشسقيقت Úا÷زائر وليبيا».
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لسستاذ أıتصض ‘ ألقانؤن ألدسستؤري ﬁمد فادن لـ «ألشسعب»:
أ أ

انبثاق أاعضساء ا◊كومة عن األغلبية الŸÈانية
يضسمن لها قاعدة برŸانية

لسس -ت-اذ أıتصض ‘ أل-ق-ان-ؤن
أف -اد أ أ
ألدسستؤري ﬁمد فادن ،أن ألتعديل
أ◊ك- - -ؤم- - -ي ب- - -ع- - -د ألن- - -ت - -خ - -اب - -ات
أل-تشس-ري-ع-ي-ة إأل-زأمي وليسض خياري،
لب- -ق- -اء ع- -ل- -ى أل -تشس -ك -ي -ل -ة
وإأن ” أ إ
لن ط- -ري- -ق- -ة أل- -ت- -ع -يÚ
أ◊ال- -ي- -ة ،أ
لحكام أ÷ديدة
تختلف Ãؤجب أ أ
أŸتضس- -م- -ن- -ة ‘ دسس -ت -ؤر  ،2016أل -ت -ي
لغ- - -ل- - -ب- - -ي- - -ة
ك- - -رسست أسس- - -تشس- - -ارة أ أ
ألŸÈان -ي -ة ،م-ت-ؤق-ع-ا أن-ب-ث-اق أعضس-اء
لخÒة
أ÷ه- -از أل- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي ع -ن أ أ
لضس -م -ان أل -ق -اع-دة ألŸÈان-ي-ة ،أل-ت-ي
تكؤن سسندأ له ‘ Œسسيد برنا›ه.

فريال بوششوية

وزير تونسسي يعتذر للجزائر بعد تصسريحات غ Òمسسؤوولة
ق-دم وزي-ر ألشس-ؤؤون أÙل-ي-ة وأل-ب-ي-ئ-ة
ألتؤنسسي رياضض أŸؤخر ،أمسض ،إأعتذأرأ
ل- -لشس- -عب وأ◊ك- -ؤم -ة أ÷زأئ -ري Úب -ع -د
ألتصسريحات أŸنسسؤبة إأليه عن أ÷زأئر
ول-ي-ب-ي-ا أد ¤ب-ه-ا م-ؤؤخ-رأ ‘ م-ن-تدى نظم
ب-اي-ط-ال-ي-ا ،م-ؤؤك-دأ أن-ه «  ⁄ي-قصس-د م-ن-ه-ا
ب- -اŸرة أŸسض ب -دول -ت -ي أ÷زأئ -ر ول -ي -ب -ي -ا
ألشس -ق -ي -ق-ت Úأل-ل-ت Úت-رب-ط-ه-م-ا ب-ت-ؤنسض
عÓ- -ق- -ات أخ- -ؤي -ة ت -اري -خ -ي -ة ت -ت -ع -دى
شسخصسه وتهم شسعؤب هذه ألبلدأن».
ق -ال ال -وزي-ر ال-ت-ونسس-ي ‘ تصس-ري-ح ل-وك-ال-ة
لنباء (وأات) أاول أامسس « إان
تونسس إافريقيا ل أ
مسست ه - -ذه ال - -تصس- -ري- -ح- -ات غ ÒاŸقصس- -ودة
بصس- -ورة م -ب -اشس -رة أاو غ Òم -ب -اشس -رة األشس -ق -اء
ا÷زائ -ري Úوال -ل -ي-ب-ي Úف-إا Êأاع Èع-ن ع-م-ي-ق
أاسسفي واعتذاري ‘ حق ا÷زائر وليبيا قيادة
وشسعبا».
وŒدر اإلشسارة إا ¤أان تصسريحات نسسبت
إا ¤وزي -ر الشس -ؤوون اÙل -ي -ة وال -ب -ي -ئ -ة ري -اضس
اŸوخ - -ر ع - -ل - -ى ه- -امشس ن- -دوة «ت- -ونسس أام- -ل
اŸت-وسس-ط» ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا م-ؤوسسسس-ة ك-راكسسي
بروما يوم  4مايو ا÷اري حول ا÷زائر أاثارت
ردود ف- -ع -ل مسس -ت -ن -ك -رة ل -ه -ا ‘ ا÷زائ -ر و‘
األوسساط التونسسية.
وقامت وزارة الشسؤوون اÿارجية ا÷زائرية
ي- -وم األح- -د ب- -اسس- -ت -دع -اء سس -ف Òت -ونسس ل -دى
ا÷زائ -ر ع -ب -د اÛي -د ال -ف-رشس-يشس-ي ل-ت-ق-دË
ت -وضس -ي -ح -ات ب -خصس -وصس ه -ذه ال -تصس -ري-ح-ات
اŸنسس -وب -ة ل -وزي -ر الشس -ؤوون اÙل -ي -ة وال-ب-ي-ئ-ة
التونسسي رياضس اŸوخر» وأاكدت الوزارة ‘
بيان لها أانه «” بهذه اŸناسسبة إابلغ السسفÒ
التونسسي بأان هذه التصسريحات Œاه ا÷زائر
ق- -د أاث- -ارت تسس -اؤولت سس -واء ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
الشسعبي أاو على الصسعيد الرسسمي».
وج -اء ع -ل -ى لسس -ان ال -وزي -ر اŸوخ -ر ق-ول-ه:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاك- - -د األسس- - -ت- - -اذ اıتصس ‘ ال- - -ق- - -ان - -ون
الدسستوري ،أان أاحكام دسستور  2016تقتضسي
إاج -راء ت -ع -دي -ل ا◊ك -وم -ي ،ك -م -ا أان عضس -وي-ة
الوزراء الذين ترشسحوا وفازوا ‘ النتخابات
ال -تشس -ري -ع -ي -ة ‘ ا◊ك -وم -ة ،تسس -ق -ط Ãج -رد
تنصسيبهم ‘ اÛلسس الشسعبي الوطني ،متوقعا
إاعادة تعيينهم من قبل رئيسس ا÷مهورية ‘
ا◊كومة ا÷ديدةÃ ،وجب مراسسيم رئاسسية
‘ إاطار تعديل حكومي.
كما حرصس األسستاذ فادن ‘ ،معرضس رده
ع -ل -ى اسس -ت -فسس -ارات «الشس -عب» ح-ول إال-زام-ي-ة
ال -ت -ع -دي -ل ا◊ك -وم -ي م -ن ع-دم-ه-ا ،وك-ذا أاث-ر
تطبيق األحكام ا÷ديدة الواردة ‘ الدسستور
بصسيغته اŸعدلة العام اŸنصسرم ،على التذكÒ
بأان القانون ثمرة منطق ،ومن هذا اŸنطلق
أاف- - -اد أان ع- - -لق- - -ة ال- - -رق- - -اب- - -ة ب ÚالŸÈان
وا◊كومة ،تتم على أاسساسس برنامج تقدمه
ا◊كومة أامام نواب اÛلسس الشسعبي الوطني
ا÷دد ،يصسادقون عليه ويصسبح بذلك اÛلسس
مؤوهل للقيام بعملية الرقابة عليها.
والŸÈان ا◊ا‹ ـ أاضساف يقول فادن ـ ل
يسس -ت -ط -ي -ع ‡ارسس-ة ال-رق-اب-ة ،ك-م-ا أان ا÷ه-از
التنفيذي غ Òمسسؤوول أامام اÛلسس الشسعبي
ال- -وط- -ن- -ي ،إا ¤أان ت -ق -دم ا◊ك -وم -ة ﬂط -ط
ع -م -ل -ه -ا ،ال -ذي ي-ع-د Ãث-اب-ة إاب-رام ل-ع-ق-د بÚ
اŸؤوسسسس -ت Úال-تشس-ري-ع-ي-ة وال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،ي-خ-ول
للŸÈان ‡ارسسة الرقابة.
وفيما يخصس الوزارات التي يتم تسسيÒها
حاليا بالنيابة من قبل وزراء ،بعدما ترشسح
زم -لؤوه -م ل -ع -ه -دة ب -رŸان-ي-ة ‘ إاط-ار ال-فÎة
ال -تشس -ري -ع -ي -ة ا÷دي -دة ،ال -ت-ي ك-رسس-ه-ا اقÎاع
الرابع ماي ،نبه األسستاذ اıتصس ‘ القانون
الدسستوري إا ¤أانه وبعد إاثبات عضسويتهم يوم
ت -نصس -يب اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،تسس-ق-ط
عضسويتهم ‘ ا◊كومة بقوة الدسستور ،ألنهم

اك-تسس-ب-وا صس-ف-ة ال-عضس-وي-ة ال-تشسريعية ،تكريسسا
Ÿبدأا الفصسل ب Úالسسلطات ،وإاذا أاراد رئيسس
ا÷مهورية Œديد الثقة فيهم ـ حسسبه ـ سسيتم
ت-ع-دي-ل م-ن خ-لل إاصس-دار م-راسس-ي-م رئ-اسس-ي-ة،
على أان تكون بشسكل جماعي إاذا تعلق األمر
بعدة وزراء ،أاوانفرادية.
ول - -فت األسس - -ت- -اذ ف- -ادن الن- -ت- -ب- -اه ،إا ¤أان
ال -دسس -ت -ور بصس -ي -غ -ت -ه ا÷دي -دة ي -ت -ح-دث ع-ن
ﬂطط عمل ا◊كومة ،عكسس السسابق حيث
ك- -ان م- -ن- -ب- -ث- -ق- -ا “ام- -ا م -ن ب -رن -ام -ج رئ -يسس
ا÷م -ه-وري-ة ،مسس-أال-ة  ⁄يشس-ر إال-ي-ه-ا ال-دسس-ت-ور
بطريقة مباشسرة ،غ Òأان قراءة أاحكام الوثيقة
›تمعة ـ وفق ما أاكد ـ توحي بأان ﬂطط
عمل ا◊كومة سسينبثق عن برنامج الرئيسس
وبرامج أاحزاب األغلبية ،مسستندا ‘ ذلك اإ¤
عرضس اıطط على ›لسس الوزراء برئاسسة
رئ - -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ل- -ل- -مصس- -ادق- -ة ع- -ل- -ي- -ه،
واسس -تشس -ارت -ه م -ن ق -ب -ل ال-وزي-ر األول ‘ ح-ال
ال -ق -ي -ام ب-ت-ع-دي-لت ،م-ا ي-ك-رسس مشس-ارك-ت-ه ‘
إاعداده.
وبعدما أاشسار إا ¤أان طريقة تعي Úا◊كومة
اخ -ت -ل -فت ‘ ال -دسس -ت -ور ا÷دي -د ،ال -ذي ي -ق-ر
لغ -ل -ب -ي -ة
اسس- -تشس- -ارة رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ل - -أ
الŸÈانية ‘ ،تعي Úالوزير األول ،واسستشسارة
األخ ‘ Òت -ع -ي Úأاعضس -اء ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي،
اعت Èتشسكيل حكومة جديدة ،وإان ” اإلبقاء
ع-ل-ى ال-تشس-ك-ي-ل-ة ا◊ال-ي-ة ،أام-را إال-زام-يا وليسس
خ-ي-اري-ا ،ألن ط-ري-ق-ة ال-ت-ع-ي Úب-اتت ﬂت-ل-ف-ة،
ح-ك-وم-ة سس-ت-ك-ون م-ه-م-ت-ه-ا األسس-اسسية Œسسيد
ال -ت -وج -ه -ات ا÷دي -دة ل -لق -تصس -اد ال -وط -ن-ي،
والنظرة ا÷ديدة لتسسي Òشسؤوون البلد.
و‘ السسياق ،توقع األسستاذ فادن تشسكيل
ا◊كومة من األغلبية الŸÈانية ،التي تعمل
على “رير برنا›ها ،ومن أاجل ذلك هي ‘
حاجة إا ¤قاعدة برŸانية ،ورغم غياب نصس
دسستوري يلزم بذلك ،إال أانه ضسرورة يقتضسيها
العمل ب ÚاŸؤوسسسست ،Úألنه ‘ حال العكسس ـ
منطقيا ـ ا◊كومة تسسقط.

بعد ترأجع أ◊زب ألعتيد وألتحاق تشسكيÓت جديدة

نحو أاغلبية بتحالفات قدÁة ـ جديدة

ي- -ن- -ت- -ظ- -ر ب- -روز –ال -ف -ات ج -دي -دة ـ
قدÁة ،بعد تثبيت أÛلسض ألدسستؤري
ل-ن-ت-ائ-ج أقÎأع أل-رأب-ع م-اي ،وأل-ت-نصسيب
لعضس- -اء أÛلسض ألشس- -ع- -ب- -ي
أل - -رسس- -م- -ي أ
ألؤطني ،ألذين زكاهم ألشسعب لتمثيله
‘ أل-فÎة أل-تشس-ري-ع-ي-ة أل-ثامنة ،لسسيما
بعد عؤدة –الف حركة ›تمع ألسسلم
«ح -مسض» ،وأح -ت Ó-ل -ه-ا أŸرت-ب-ة أل-ث-ال-ث-ة
م -ب -اشس -رة ب -ع -د ح -زب ج -ب -ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
أل- -ؤط- -ن- -ي ،وك- -ذأ أل- -ت- -ج- -م- -ع أل- -ؤط- -ن -ي
أل - -دÁق - -رأط- -ي ،وي- -ن- -ت- -ظ- -ر أن ت- -ع- -زز
ألتحالفات بحزبي Œمع أمل أ÷زأئر ـ
ت- -اج وأ÷ب -ه -ة ألشس -ع -ب -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة،
أل -ل -ذي -ن أف -ت -ك -ا ع -ل -ى أل-ت-ؤأ‹  19و13
مقعدأ.

فريال بوششوية
ت-راج-ع ع-دد اŸق-اع-د ال-ت-ي حصس-ل ع-ل-ي-ه-ا
ا◊زب العتيد ،أاثرها لن يتعدى حدود ا◊زب
لغلبية ،رغم
الذي قد ل يهضسم عدم حيازته ل أ
حفاظه على الريادة بـ  164مقعد ،ذلك أان
األحزاب اÙسسوبة على اŸوالة “كنت من
اف-ت-ك-اك ع-دد م-ن اŸق-اع-د ي-ج-ع-ل-ها –افظ
على األغلبية ،التي سستÎكز ‘ يد عدة أاحزاب
ما يفرضس عليها خيار التحالف ،وذلك بعد
تسسجيل عودة «األرندي» بقوة بافتكاكه قرابة

 30م -ق -ع -دا ،تضس -اف إال -ي-ه-ا م-ق-اع-د –ال-ف
«حمسس» بحصسولها على  33مقعدا ،تضساف
إاليها  32مقعدا حصسل عليها حزبا عمار غول
وعمارة بن يونسس.
وتعكسس النتائج إا ¤حد بعيد الرغبة التي
عÈت عنها الطبقة السسياسسية عموما ،التي
أارادت أان تÎكز األغلبية ‘ يد عدة تشسكيلت
سسياسسية ،ما يعد إاضسافة للعمل التشسريعي ،و‘
ن -فسس ال-وقت يسس-ه-ل م-ه-م-ت-ه-ا أام-ام م-ع-ارضس-ة
سس-ج-لت ت-راج-ع-ا ك-بÒا ‘ ال-ن-ت-ائ-ج اÙصس-ل-ة
مقارنة بالنتخابات التشسريعية للعام ،2012
ع - -ل - -ى غ - -رار ج - -ب- -ه- -ة ال- -ق- -وى الشسÎاك- -ي- -ة
«األف -اف -اسس» ،ح -زب ال -ع -م -ال ،وح -ت -ى ع -ودة
ال -ت -ج -م -ع م -ن أاج -ل ال-ث-ق-اف-ة وال-دÁق-راط-ي-ة
«األرسسيدي»  ⁄تكن موفقة ،إاذ  ⁄يتجاوز
عدد اŸقاعد اÙصسلة .9
عودة «حمسس» أاو ما يعرف بالتحالف بعد
التفاق الذي ‚ح رئيسسها عبد الرزاق مقري
‘ إابرامه ،مع ابن ا◊ركة رئيسس جبهة التغيÒ
ال -ت -ي ت -خ -ن -دقت ط -ي -ل-ة ال-ع-ه-دة السس-اب-ق-ة ‘
صسفوف اŸعارضسة ،إا ¤جانب حركتي النهضسة
واإلصس -لح ال -وط -ن -ي ‘ ،إاط -ار –ال -ف ت-ك-ت-ل
ا÷زائر اÿضسراء الذي سسرعان ما غادرته،
ألنه  ⁄يقدم لها الإضسافة اŸطلوبة ،وكان
سس- -ب- -ب -ا ‘ ت -راج -ع -ه -ا وف -ق م -ا أاك -ده أاعضس -اء
قياديون بها ،يوحي بعودة التحالف الرئاسسي
الذي يرجح أان يوسسع إا ¤تشسكيلت أاخرى‘ ،
حال قبول القيادات بهذا اÿيار.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’ربعاء  10ماي  2017م
الموافق لـ  14ششعبان  1438هـ

أإك Ìمن  761أإلف مÎشسح لشسهادة إلبكالؤريا

إأجرأءأت للحيلولة دون تكرأر سصيناريو ألغشس
^ أإجهزة تشسؤيشش وكامÒإت مرإقبة Ãركز طبع مؤإضسيع إ’متحانات
إتخذت وزإرة إلÎبية إلؤطنية عدة إإجرإءإت لضسمان سس Òوإإجرإء إ’متحانات ‘ إأحسسن إلظروف،
وتفادي تكرإر سسيناريؤ إلغشش ‘ إمتحان شسهادة إلبكالؤريا مثلما وقع إلعام إŸاضسي ،ويبلغ عدد
إÎŸشسح ‘ Úشسهادة إلبكالؤريا إأك Ìمن  761إألف مÎشسح ،وإأك Ìمن  566إألف مÎشسح ‘ إلطؤر
إŸتؤسسط ،وإأك Ìمن  760إألف ‘ إŸرحلة إ’بتدإئية ،يؤزعؤن على إأك Ìمن  18إألف مركز إمتحان ،كما
نظمت إلؤزإرة إلؤصسية مسسابقات إلتؤظيف إŸهنية لسسنة  2017شسهري ماي وجؤإن.
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إأجرأءأت لتعويضس أأ’سصاتذة أÎŸشصح ‘ Úألتشصريعيات
أإكدت وزيرة إلÎبية إلؤطنية نؤرية
بن غÈيت ‘ ،ردها عن أإسسئلة
إلصسحافي Úأإنه لن يكؤن هناك عجز ‘
’سساتذة خÓل إلدخؤل
مناصسب إ أ
’ن هناك عملية كبÒة ‘ هذإ
إŸدرسسي ،أ
إ÷انب بفضسل إسستعمال إلتؤظيف على
’رضسية إلرقمية إلتي سسهلت
أإسساسش إ أ
إŸهمة ،مضسيفة أإنه سسيتم إسستغÓل
إلقؤإئم إ’حتياطية إلتي أإسسفرت عن
’سساتذة ‘ إلطؤر
وجؤد عدد كب Òمن إ أ
إ’بتدإئي‡ ،ا دفع إلؤزإرة إلؤصسية
’سساتذة هذإ إلطؤر.
لعدم فتح مسسابقة أ

سس.بوعموشسة

‘ هذا الصشدد ،ششددت الوزيرة على ضشرورة
تكوين اأ’سشاتذة الذين سشيوظفون بعد ‚احهم
‘ اŸسش -اب -ق -ة ق -ائ-ل-ة ’ «:ي-جب ال-ت-وظ-ي-ف دون
تكوين ،خاصشة اŸتخصشصس فإاذا  ⁄يتم –يÚ
م-ع-ارف-ن-ا ل-ن ي-ك-ون ل-دي-ن-ا أاسش-ت-اذ ن-وع-ي ،هدفنا
إاع-ط-اء ال-ك-ف-اءات ل-ت-ق-د Ëاأ’حسش-ن ل-ل-تÓ-ميذ““،
مضشيفة أان الوزارة الوصشية تعمل على اسشÎجاع
اŸعاهد التي أاغلقت وعددها  16و 7معاهد قيد
اإ’‚از خÓل هذه السشنة ،وحسشبها فإان الهدف
ه -و إانشش -اء م -ع -ه -د ت-ك-وي-ن ‘ ك-ل و’ي-ة ،وج-ع-ل
التكوين ضشرورة مهنية .مششÒة إا ¤أان قطاع
الÎبية سشجل حصشيلة إايجابية بفضشل التجنيد ‘
التأاط ÒواŸوظف ،Úوميثاق أاخÓقيات اŸهنة
الذي أاظهر اسشتعداد كل الششركاء ا’جتماعيÚ
لتحقيق مدرسشة النجاح.
و‘ سش- -ؤوال ح- -ول ال -ن -ق -اب Úواأ’سش -ات -ذة ال -ذي -ن
ترششحوا لتششريعيات  4ماي اŸنصشرم ،علقت بن

غÈيت أان هؤو’ء لهم ا◊ق ‘ الÎششح ،والوزارة
الوصشية اتخذت كل ا’حتياطات لتعويضشهم كي
’ يكون هناك عجز ،قائلة إانها منذ قدومها
ع- -ل- -ى رأاسس ال- -ق- -ط- -اع  ⁄تÓ- -ح -ظ أاي ﬁاول -ة
لتسشييسس القطاع من طرف مهني القطاع ،كون
كل واحد يعرف ‡ارسشة صشÓحياته ‘ إاطار
القانون .مششÒة إا ¤أانه ‘ البداية كان ا’نششغال
ا÷وه -ري ل -ه -ؤو’ء ه -و ال -ظ -روف ا’ج -ت -م-اع-ي-ة
اŸه -ن-ي-ة وم-ن-ذ ال-ع-ام اŸاضش-ي أاصش-ب-حت ت-ن-اقشس
اŸواضش -ي -ع ال -ب -ي -داغ -وج -ي-ة واإ’ج-راءات Ùارب-ة
العنف ‘ اŸدارسس ،مششددة على ضشرورة التحكم
‘ لغة التدريسس.
و‘ سشؤوال آاخر حول التمارين التي –مل صشورا
إ’يحاءات جنسشية ‘ بعضس اŸدارسس ،وعدت بن
غÈيت ب -ف -ت -ح –ق -ي -ق ح-ول اŸوضش-وع ب-إارسش-ال
مفتشش.Ú
وعن وجود مواضشيع احتياطية ‘ حالة حدوث
الغشس ‘ امتحان ششهادة البكالوريا لهذه السشنة،
أاوضشحت وزيرة الÎبية أان القطاع اسشتفاد من
درسس ال -ع-ام اŸاضش-ي ،وات-خ-ذ ك-ل ا’ح-ت-ي-اط-ات
والنقائصس ‘ تنظيم هذه ا’متحانات ،بالتعاون
مع الدوائر الوزارية ،مؤوكدة أانه لن يتم غلق
ششبكات التواصشل ا’جتماعي وعلى حد قولها
سشتسشتعمل طريقة تقليدية للمراقبة على مسشتوى
اŸراكز التي –فظ فيها اŸواضشيع.
وانتهزت الفرصشة لدعوة كل العائÓت ’تخاذ
ا’حتياطات ،ليكون أابناؤوها ‘ الوقت ’جتياز
ا’م -ت -ح -ان ،ق -ائ -ل -ة إان -ه -ا اتصش -لت ب -اŸن-ت-خ-بÚ
اÙل- -ي Úع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ال -و’ي -ات Ÿراف -ق -ة
التÓميذ اŸتمدرسش Úع Èتوف Òوسشائل النقل
‘ اŸناطق البعيدة ،لتفادي التأاخ.Ò

مؤؤسسسسة إعادة إلÎبية وإلتأاهيل بالقليعة

أزيد من  ٣٤أألف ﬁبوسس Áتحنون أليوم

سسهام بوعموشسة
تصسوير :فواز بوطارن
كششفت وزيرة الÎبية الوطنية نورية
ب -ن غÈيت ،ل -دى ت -نشش -ي -ط-ه-ا ن-دوة
صشحفية أامسس Ãقر الوزارة ،عن
تنظيم الديوان الوطني لÓمتحانات
واŸسشابقات –ت رقابة اŸديرية
العامة للوظيف العمومي ،مسشابقة
م -ه -ن -ي-ة ل-لÎق-ي-ة ومسش-اب-ق-ات ع-ل-ى
أاسشاسس ا’ختبارات تخصس ما ’ يقل
’و 29 ‘ ¤ماي
ع -ن  14رت- -ب- -ة ،ا أ
ا÷اري ت - -خصس سش - -ب - -ع رتب وه - -ي
أاسش- -ت- -اذ رئ- -يسش- -ي وأاسش- -ت- -اذ م- -ك -ون
للمدرسشة ا’بتدائية ،أاسشتاذ رئيسشي
وأاسش-ت-اذ م-ك-ون ل-ل-ت-ع-ل-ي-م اŸتوسشط،
أاسش -ت -اذ رئ -يسش -ي ل -ل -ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي
ومدير متوسشطة ،واŸسشابقة الثانية
على أاسشاسس ا’ختبارات تتعلق بسشبع
رتب وهي أاسشتاذ التعليم اŸتوسشط
وأاسش -ت-اذ ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي ،مشش-رف
’رششاد
الÎبية ،مسشتششار التوجيه وا إ
اŸدرسشي واŸهني ،ملحق رئيسشي
باıابر ،مقتصشد ،ونائب مقتصشد،
وذلك بتاريخ  29جوان الداخل.
م -وازاة م -ع ذلك ،سش-ي-ن-ظ-م ال-دي-وان
الوطني للتعليم عن بعد اليوم وغدا
’ث-ب-ات مسش-ت-وى
ام -ت -ح -ان -ا وط -ن -ي-ا إ
اŸتعلم Úعن بعد والبالغ عددهم
ه- -ذه السش -ن -ة  425.242مÎششح،
بحيث جند لهذا ا’متحان 87.637
موظفا.
وأاوضش-حت ب-ن غÈيت ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
’سشاتذة ،اŸقرر
Ãسشابقة توظيف ا أ
تنظيمها ‘  29جوان  ،2017أانها
تخصس  10.009منصشب ،منها 5.250
ل -ل-ط-ور اŸت-وسش-ط ،و 4.759للطور
الثانوي ويسشتثنى الطور ا’بتدائي،
كون الوزارة سشتسشتمر ‘ اسشتغÓل
القائمة ا’حتياطية اÿاصشة بهذا
ال -ط -ور إا ¤ح Úت -ن -ظ -ي -م مسش-اب-ق-ة
’حقة ،مؤوكدة أان  38.002يحملون
ششهادات جامعية وظفوا من القوائم
ا’حتياطية الو’ئية والوطنية و”
ت-رت-ي-ب-ه-م حسشب ا’سش-ت-ح-ق-اق ،وقد
’رضش-ي-ة ال-رق-مية
ت-واصش-ل ال-ع-م-ل ب-ا أ
ل-ل-ت-وظ-ي-ف وال-قوائم ا’حتياطية ‘
سشنة .2017
وذكرت ‘ هذا الششأان ،بأانه ‘ سشنة
 ” 2016توظيف أاك Ìمن  66أالف
أاسش- -ت- -اذ م -ق -اب -ل أاك Ìم -ن  27أالف
أاسش -ت -اذ خ Ó-ل ه -ذه السش -ن -ة ب-فضش-ل
’رضشية الرقمية للتوظيف للوزارة
اأ
ال-وصش-ي-ة ،ع-ل-م-ا أان-ه خÓ-ل السش-نتÚ
 2016و ” 2017توظيف  63باŸائة
‡ن –صش - -ل - -وا ع - -ل- -ى اŸع- -دل ‘

’سشاتذة اŸنظمة
مسشابقة توظيف ا أ
‘  29أافريل اŸاضشي ،والذين ”
ت -رت -ي -ب -ه -م حسشب ا’سش -ت -ح -ق-اق ‘
القوائم ا’حتياطية.
’سشاتذة الذين ”
ويقدر ›موع ا أ
توظيفهم خÓل هذه الفÎة بأاكÌ
م- -ن  93أال -ف -ا ،م-ع-تÈة ه-ذا ال-رق-م
ب -اŸؤوشش -ر ال -ق -وي ’ل -ت -زام ال -دول -ة
وج- -ه- -وده- -ا ل- -ت- -ك- -ريسس ال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسش -ت -دام -ة وج -ع -ل م-ن اŸدرسش-ة
م-ؤوسشسش-ة ت-زود اŸت-ع-ل-م ب-ال-ك-فاءات
الضشرورية ،التي تسشمح له بأان يكون
عنصشرا فعا’ ‘ اÛتمع ومواطنا
قادرا على مواجهة –ديات التنمية
والعوŸة.
وأابرزت وزيرة الÎبية ،أان ﬂتلف
اŸراح - -ل ال - -ت - -ن- -ظ- -ي- -م- -ي- -ة ل- -ه- -ذه
اŸسش-اب-ق-ات وا’م-ت-حانات اŸهنية،
ت -ت -زام-ن م-ع اŸراح-ل ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
ل Ó-م -ت -ح -ان -ات اŸدرسش -ي-ة ،ب-ح-يث
ق- -دمت ت- -ع -ل -ي -م -ات
صش- - - -ارم - - -ة ’حÎام
آاج- - - -ال ﬂت- - - -ل - - -ف
اŸراح- -ل ،ا’ل -ت -زام
باıططات
ال-زم-ن-ي-ة اŸع-ت-مدة،
اسش- -ت- -دع- -اء ال- -ع- -دد
ال- - - - - -ك - - - - -ا‘ م - - - - -ن
اŸؤوط- - -ري - -ن ق - -ب - -ل
ت- -وق- -ي- -ع- -ه- -م ع- -ل- -ى
ﬁاضشر اÿروج ،التحضش ÒاŸادي
ıتلف اŸراكز من إاجراءŒ ،ميع
وتصشحيح.
وب - -اŸق- -اب- -ل ،اع- -تÈت ب- -ن غÈيت
ا’م -ت -ح -ان -ات اŸدرسش-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
التي سشتنطلق من  24ماي إا15 ¤
جوان من السشنة ا÷ارية ،با◊دث
Óسشرة الÎبوية باجتياز أاكÌ
اŸهم ل أ
م- -ن م -ل -ي -و ÊمÎشش -ح ل -دورة 2017
ب -زي -ادة ط -ف -ي -ف -ة م -ق -ارن-ة ب-السش-ن-ة
اŸاضش - -ي - -ة أاي ب- -أاك Ìم- -ن  4آا’ف
مÎشش- - -ح ،مضش- - -ي- - -ف- - -ة أان ›م - -وع
اÎŸششح Úلهذه ا’متحانات Áثل
ربع عدد التÓميذ اŸتمدرسش.Ú
بلغ عدد اÎŸششح Úلهذه السشنة،
 760.652مÎشش-ح ’م-ت-ح-ان الطور
ا’ب- - -ت - -دائ - -ي أاي ب - -زي - -ادة 55.192
مÎشش - - -ح ‘ 566.221 ،ال -ت-ع-ل-ي-م
اŸتوسشط أاي بزيادة  6.295مÎششح
م-ق-ارن-ة بسش-نة  ،2016و ق- -در ع- -دد
اÎŸشش -ح ‘ Úشش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا
 761.701أاي ب- -زي -ادة ‘ ،56.817
’ح - -رار نسش- -ب- -ة
حÁ Úث - -ل ع - -دد ا أ
 35.50باŸائة ،بحيث ” توزيعهم
على أاك Ìمن  18أالف مركز اختبار،
علما أانه للسشنة الثانية على التوا‹
سشيجتاز اÎŸششحون امتحان نهاية

التعليم ا’بتدائي ‘ مؤوسشسشتهم،
كما سشتحتسشب اŸراقبة اŸسشتمرة
‘ م- - -ادة الÎب- - -ي- - -ة ال - -ري - -اضش - -ي - -ة
ل - -ل - -مÎشش - -ح ÚاŸت- -م- -درسش ÚغÒ
’حرار ’متحان التعليم اŸتوسشط
اأ
والبكالوريا.
وقد سشخر لهذه ا’متحانات 690
أالف موظف‡ ،ا يعادل  95باŸائة
من ›موع موظفي القطاع ،وا¤
ج -انب ال -ت -حضش Òال -ل -وج -يسش -ت-ي-ك-ي
وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ” ات-خ-اذ سش-لسش-لة من
’ج- - -راءات لضش - -م - -ان ال - -ت - -حضشÒ
اإ
ال-ن-فسش-ي وال-ب-ي-داغ-وج-ي ل-لمÎششح،
م- -ن -ه -ا اسش -ت -دراك ال -دروسس خ Ó-ل
’ول م -ن ع -ط-ل-ة الشش-ت-اء
’سش -ب -وع ا أ
اأ
وال-رب-ي-ع ،زي-ادة ع-ل-ى ج-ه-از ال-دع-م
ال-ب-ي-داغ-وج-ي اŸع-ت-اد ،وضش-ع –ت
تصش- - -رف اÎŸشش- - -ح Úال- - -ب- - -واب- - -ة
ال -ب -ي -داغ -وج -ي-ة ال-رق-م-ي-ة ل-ل-دي-وان
الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
ال -ت -ي ت -تضش -م-ن أاكÌ
م -ن  16أال-ف ف-يديو
تعليمي ‘ كل اŸواد
والششعب من دروسس
و“اري- - - - - - -ن م- - - - - - -ع
ال-تصش-حيح ،تقييمات
ت -ف -اع -ل -ي -ة Ÿع-ا÷ة
أاك Ìمن  40وضشعية
تعليمية.
زي -ادة ع -ل -ى ت -ف-ع-ي-ل
’صش- -غ- -اء ع- -ل- -ى مسش -ت -وى
خÓ- -ي- -ا ا إ
مؤوسشسشات التعليم ،ودور مسشتششاري
التوجيه اŸهني ‘ ›ال التحضشÒ
ال -ن -فسش-ي لÓ-م-ت-ح-ان ب-ال-ت-ع-اون م-ع
ﬂت-ل-ف ال-دوائ-ر ال-وزاري-ة اŸعنية،
’ط -ار ط -م -أانت ال -وزي-رة
و‘ ه -ذا ا إ
اÎŸششح Úبأانه لن يتخذ أاي إاجراء
’ يخدم مصشلحتهم ،مششÒة إا ¤أانه
سش -ي -ب -ق -ى خÓ-ل ه-ذه ال-دورة ف-ي-م-ا
يتعلق بششهادة البكالوريا على نفسس
’ج - - -راءات اŸع- - -م- - -ول ب- - -ه- - -ا ‘
اإ
ال- -دورات السش -اب -ق -ة ،أاي إام -ك -ان -ي -ة
ا’ختيار ب Úموضشوع ‘ Úكل مادة
وا’سش - -ت- -ف- -ادة م- -ن نصش- -ف سش- -اع- -ة
إاضشافية ،زيادة على الوقت القانوÊ
اıصشصس ◊ل كل موضشوع.

بن غÈيت :أأكÌ
من  ١٠آأ’ف
منصصب ‘
مسصابقة ألتوظيف

أي تأاخر بعد ألتاسصعة يحرم
أÎŸشصح من أ’متحان
م- - -وازاة م- - -ع ذلك ،ات- - -خ- - -ذت ك - -ل
’ج- -راءات ل- -ت -أام Úا’م -ت -ح -ان -ات
اإ
وتفادي تكرار سشيناريو الغشس الذي
ح -دث ال -ع -ام اŸاضش -ي ‘ اخ -ت -ب -ار
شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ،ب-إاع-ادة ت-أاه-يل
اŸق -ر ا÷ه -وي ل -ل -دي -وان ال -وط-ن-ي
لÓ-م-ت-ح-ان-ات واŸسش-اب-ق-ات بالقبة،

تأام ÚاŸواقع حسشب ﬂطط “ت
اŸصش -ادق -ة ع -ل-ي-ه م-ن ط-رف وزارة
ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة،
تقليصس عدد اŸراكز التي –فظ
ف-ي-ه-ا م-واضش-ي-ع ا’م-ت-ح-ان ،تنصشيب
أاج- - -ه- - -زة ال- - -تشش- - -ويشس وك- - -امÒات
اŸراق-ب-ة وال-تسش-ج-ي-ل ع-ل-ى مسشتوى
م -راك -ز ط -ب-ع م-واضش-ي-ع ال-ب-ك-ال-وري-ا
وم- -راك -ز ح -ف -ظ اŸواضش -ي -ع ،م -ن -ع
دخ- - -ول السش- - -ي- - -ارات إا ¤م- - -راك- - -ز
ا’متحان أ’ي كان.
وششددت بن غÈيت ‘ هذا السشياق،
على احÎام وقت إاجراء ا’متحان
وع-ل-ى أان ي-ل-ت-ح-ق اÎŸشش-ح ب-ق-اع-ة
ا’متحان نصشف سشاعة على اأ’قل
قبل انطÓق ا’ختبار ،كما أان أاي
تأاخر بعد التاسشعة يحرم اÎŸششح
من اŸششاركة ‘ ا’متحان ،مضشيفة
أان باب مركز اإ’جراء يفتح على
السش-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة صش-ب-احا ’سشتقبال
اÎŸششح ،Úبحيث خصشصشت الفÎة
م-ا ب Úالسش-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة وال-ت-اسش-ع-ة
لتقد Ëاإ’رششادات للمÎششح Úمن
ط- - - - - -رف اأ’سش- - - - - -ات - - - - -ذة ا◊راسس
و–ضشÒه - -م ن - -فسش - -ي - -ا ’ج - -ت- -ي- -از
ا’خ- -ت- -ب- -ار ،وي- -ت -م ت -ط -ب -ي -ق ن -فسس
اإ’ج - - -راءات مسش - - -اء .ع- - -ل- - -م- - -ا أان
التصشرفات التي قد تقصشي صشاحبها
من اŸششاركة ‘ ا’متحان مذكورة
‘ ا’سشتدعاء.
ودعت ج -م -ي -ع اŸوظ-ف ÚاŸع-ن-يÚ
ب-ا’م-ت-ح-ان-ات اŸدرسش-ي-ة ال-وطنية،
للتجند وأاداء واجباتهم اŸهنية على
ال- -ن- -ح- -و ال- -ذي يضش -م -ن ‚اح ه -ذه
العملية الهامة ،أ’ن الرهان هو كيف
Áكننا مع بعضس اŸسشاهمة ‘ خلق
جو يبعث على العمل ’سشيما خلق
ج -و م -ن ال -ث-ق-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èأاسش-اسس
النجاح ،وعدم رسشم صشورة سشوداوية
لÓمتحانات ،على حد قولها.
وق - - - -الت ب - - - -ن غÈيت ““ م - - - -ن غÒ
اŸنصش- - - -ف أان ن- - - -رب- - - -ط دائ - - -م - - -ا
ا’م-ت-ح-ان-ات ب-ال-غشس ،ب-ي-ن-م-ا ت-وؤك-د
اإ’حصشائيات أان حا’ت الغشس “ثل
نسش -ب -ة ضش -ئ -ي -ل -ة ج-دا ،ف-ع-ل-ى م-دار
سش -ن -وات  ⁄تصش -ل ه -ذه ال -نسش -ب-ة ‘
امتحان البكالوريا  1باŸائة ،بحيث
ق- - - -درت ال- - - -ع - - -ام اŸاضش - - -ي 0.14
باŸائة““.
للعلم فإان إاعÓن النتائج يكون عÈ
اŸواق - -ع اإ’ل - -كÎون- -ي- -ة ل- -ل- -دي- -وان
الوطني لÓمتحانات واŸسشابقات،
يوم  9جوان 2017بالنسشبة ’متحان
ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ا’ب-ت-دائي،
‘ 27ج- -وان ام- -ت- -ح- -ان ال- -ط- -ور
اŸت- -وسش- -ط و‘  15ج-وي-ل-ية 2015
بالنسشبة لششهادة البكالوريا.

ت-ن-ط-ل-ق إل-ي-ؤم ع-ل-ى إلسس-اع-ة إلثامنة
صس- -ب -اح -ا ،إم -ت -ح -ان -ات إث -ب -ات إŸسس -ت -ؤى
ل -ف -ائ -دة إÙب -ؤسس Úل -ل-م-ؤسس-م إل-درإسس-ي
 ،2017 -2016ع -ل -ى مسس -ت -ؤى م -ؤؤسسسس-ة
إع -ادة إلÎب -ي -ة وإل -ت -أاه -ي -ل ب -ال -ق-ل-ي-ع-ة
و’ي- -ة ت -ي -ب -ازة وت -دوم إ ¤غ -اي -ة ي -ؤم
إÿم- -يسش ك- -م- -ا أإورده ب- -ي- -ان م -ن وزإرة
إلعدل .
أاوضش - -ح ذات ال - -ب - -ي - -ان أان ع - -دد اÙب- -وسشÚ
اŸسشجلŸ Úواصشلة الدراسشة عن بعد يقدر بـ
ﬁ 34037بوسس من بينهم ﬁ 25480بوسس
مسشجل ‘ ÚاŸسشتوى اŸتوسشط و ‘ 8557
اŸسشتوى الثانوي .
وبلغ اأسشاتذة التعليم  706اأسشتاذ با’إضشافة

اإ ¤اŸوظف Úالتابع Úللقطاع وﬁبوسشÚ
م - -ن ذوي اŸسش - -ت - -وى ‘ .ح Úق- -در ع- -دد
اÙبوسش ÚاŸقبل Úعلى امتحان اإثبات
اŸسش - -ت - -وى اŸت - -واج - -دي- -ن ب- -اŸوؤسشسش- -ات
ال -ع -ق -اب -ي -ة خ Ó-ل شش -ه-ري م-ارسس واأف-ري-ل
اŸاضش- - -ي Úبـ ﬁ 29014ب-وسس م-ن ب-ي-ن-هم
 ‘ 21551اŸسشتوى اŸتوسشط و ‘ 7463
اŸسشتوى الثانوي .
وي-ق-در ع-دد اŸؤوسشسش-ات ال-ت-ي Áت-ح-ن-ون ب-ه-ا
بـ 127م -ؤوسشسش -ة وت-خصش-يصس م-ؤوسشسش-ة واح-دة
وÁتحنون خارجها أاما عدد اŸؤوسشسشات التي
سشيتم –ويل اÙبوسش ÚاŸتواجدين بها إا¤
م-ؤوسشسش-ات أاخ-رى م-ع-ت-م-دة ك-م-راك-ز ام-ت-ح-ان
فقدر بـ  14مؤوسشسشة كما أاكده البيان ذاته.

‡ثل ديؤإن إلتعليم و إلتكؤين عن بعد ببجاية :

 ١2ألف مÎشصح يجتازون أمتحان إأثبات أŸسصتوى
ت-ن-ط-ل-ق ،إل-ي-ؤم ،ب-ب-ج-اي-ة ،ع-لى غرإر
’خرى من إلؤطن ،إمتحانات
إلؤ’يات إ أ
إث-ب-ات إŸسس-ت-ؤى ل-ل-م-ت-علم Úعن بعد‘ ،
إل-ط-ؤري-ن إŸت-ؤسس-ط وإل-ث-ان-ؤي ،مؤزعÚ
ع 38 Èمركزإ ع ÈإلÎإب إلؤطني.

بجاية :بن النوي توهامي

و‘ هذا الصشدد أاكد عبد الوهاب خو’لن ،عن
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-وين عن بعد
ببجاية ،لـ “الششعب“ ،أان عدد اÎŸششح Úلهذا
ا’متحان يبلغ 12630مÎششح ،من بينهم 7781
من التعليم الثانوي ،و 4849من التعليم التعليم
اŸت -وسش -ط ،ب -اإ’ضش -اف -ة  1817مÎشش- -ح م -ن
م- -ؤوسشسش- -ات إاع- -ادة الÎب- -ي- -ة ،وي- -ج- -ري ه -ذا
ا’متحان الذي يششرف على تنظيمه الديوان،
بالتنسشيق مع مديري الÎبية على مسشتوى 38
مركزا ،حيث ” Œنيد1081حارسس 97 ،عضشوا

Óمانة 38 ،رئيسشا للمراكز ،و 37نائب رئيسس.
ل أ
ويشش -م -ل ه -ذا ا’م -ت -ح -ان اŸواد ال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة
اŸدرسش -ة ‘ ﬂت -ل -ف اŸسش -ت-وي-ات ،والشش-عب
اÿاصش-ة ب-اŸت-ع-ل-م ‘ Úال-ط-وري-ن اŸت-وسش-ط
والثانوي ،ويهدف لتقييم مكتسشبات اŸتعلمÚ
خÓل السشنة الدراسشية ا÷ارية ،كما يسشمح
للمتعلم ÚباŸراسشلة من ا◊صشول على ششهادة
م -عÎف ب -ه -ا رسش -م-ي-ا ،ت-ؤوه-ل-ه-م إا ¤ا’ن-ت-ق-ال
للقسشم اأ’على أاو اجتياز مسشابقات أاو ترقية
مهنية وغÒها.
مضشيفا أان مصشا◊ه اتخذت كل اإ’جراءات
اŸادي -ة وال -بشش -ري -ة ،إ’‚اح ه -ذا ا’م-ت-ح-ان،
ال - -ذي ي - -ج - -ري ب - -ن - -فسس ال - -ت - -داب ÒاŸسشÒة
Óمتحانات الرسشمية ،سشيما ا◊راسشة ،سشرية
ل إ
اŸواضشيع ،وعملية التصشحيح ،وسشيتم الكششف
عن النتائج ‘ ششهر جوان اŸقبل ع Èششبكة
اأ’نÎنت.

 ١2٣٠9مÎشصح لشصهادة ألبكالوريا Ãعسصكر

ق- -درت م- -دي- -ري- -ة إلÎب -ي -ة ل -ؤ’ي -ة
معسسكر عدد إÎŸشسح’ Úجتياز شسهادة
إلبكالؤريا لدورة جؤإن  2017بـ 12309
مÎشس - -ح م - -ن ب - -ي - -ن- -ه- -م  9101مÎشسح
متمدرسش و 3208مÎشسح حر ،سسيجرون
إمتحان شسهادة إلبكالؤريا ع 47 Èمركز
’م-ر
إم-ت-ح-ان بÎإب إل-ؤ’ي-ة ،وك-ذلك إ أ
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -مÎشس -ح Úل -ن -ي -ل شس -ه-ادة
إل-ت-ع-ل-ي-م إŸت-ؤسسط إلذين يقدر عددهم
بـ 12032مÎشسح ،وإÎŸشسح’ Úمتحان
شسهادة نهاية مرحلة إلتعليم إ’بتدإئي
إلبالغ عددهم  17918مÎشسح.
اسش-ت-ع-دت مصش-ال-ح الÎب-ي-ة Ãعسش-ك-ر م-ن أاج-ل
توف Òالششروط الÓزمة إ’جراء ا’متحانات
ال -ن-ه-ائ-ي-ة ‘ أاحسش-ن ال-ظ-روف ’سش-ي-م-ا وأان-ه-ا
تتزامن مع ششهر رمضشان اŸبارك ،فمن ناحية

التأاط Òالبششري Ÿراكز ا’متحان ” Œنيد
 6467أاسش -ت-اذ م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي ◊راسش-ة
اÎŸششح ‘ Úششهادة البكالوريا و 5101أاسشتاذ
للتعليم اŸتوسشط ◊راسشة التÓميذ اŸقبلÚ
على اجتياز ششهادة التعليم اŸتوسشط و6721
معلم من الطور ا’بتدائي ◊راسشة تÓميذ
امتحان نهاية مرحلة التعليم ا’بتدائي ،و97
مÓحظا موزع Úعلى جميع مراكز إاجراء
ام -ت -ح -ان -ات ال -ب -ك -ال -وري -ا وشش -ه -ادة ال -ت -ع-ل-ي-م
اŸت- -وسش- -ط ضش- -م- -ان- -ا ل- -لسش Òا◊سش- -ن ل- -ه- -ذه
ا’متحانات ،وكان مدير الÎبية للو’ية يحيى
بششÓ-غ-م ق-د وج-ه ت-ع-ل-ي-م-ات صش-ارم-ة لرؤوسشاء
اŸراك-ز ون-واب-ه-م قصش-د ال-ت-حضش Òوال-ت-ن-ظ-ي-م
ا÷ي-د ’م-ت-ح-ان-ات ن-ه-اي-ة السش-ن-ة ،خ-اصشة من
حيث تهيئة مراكز اإ’جراء وŒهيزها.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

»æWh

األربعاء 10ماي  2017م
الموافق لـ  14ششعبان  1438هـ

تعزيزا لشسبكة متعاقديها الفرعي Úحاملي اŸشساريع

اتصصا’ت ا÷زائر “نح  ٤00شصاب شصهادات تكوينية
تّوج ،أامسس ،أاك Ìمن  400شساب مقاول من أاصسحاب اŸؤوسسسسات اŸصسغرة اŸسستفيدين من دورة تكوينية على مسستوى اتصسا’ت
’لياف البصسرية إا ¤اŸنزل ““أافتي تي آاشس““ بشسهادات تأاهيلية معتمدة من طرف شسركة
ا÷زائر ‘ إاطار ا‚از مشسروع ا أ
’عÓم وا’تصسا’ت اŸعÎف بها دوليا.
““هواوي““الرائد ‘ ›ال تكنولوجيات ا إ

سسعاد بوعبوشش

ق - -ال اŸدي - -ر ال- -ع- -ام لتصش- -الت
ا÷زائ- - -ر ع- - -ادل خ ّ- -م - -ان أامسص،
ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل -ل-م-ؤو“رات أان
 ٪90م- - -ن الشش- - -ب- - -اب أاصش- - -ح - -اب
اŸؤوسشسش - - - - - -ات اŸصش - - - - - -غ - - - - - -رة
اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ال-ت-ك-وي-ن ع-لى
مسش -ت -وى اتصش -الت ا÷زائ-ر ،ه-م
من خريجي ا÷امعات ما يضشمن
ت -ع -زي -ز وت -ط -وي -ر رواد األع -م-ال
الشش -ب -اب ‘ ق -ط -اع ت -ك -ن-ول-وج-ي-ا
اŸع-ل-وم-ات والتصش-الت ،والذين
ي -ع -ول ع -ل -ي-ه-م ‘ اŸسش-اه-م-ة ‘
Œسشيد و–قيق مششاريع اÛمع
لسش- -ي- -م- -ا أان- -ه ” ب- -داي -ة السش -ن -ة
ا÷اري - -ة إاط - -لق مشش- -روع رب- -ط
م-ل-ي-ون زب-ون ب-األل-ي-اف ال-بصش-ري-ة
عالية التدفق.
وت -ن -درج ه -ذه اŸب -ادرة ‘ إاط -ار
اŸسش -اه -م -ة ‘ ت -ط -وي -ر ›ت-م-ع
اŸعلومات على اŸدي Úالطويل
واŸت - - -وسش - - -ط ،وك- - -ذا ضش- - -م- - -ان
ال -ت -ح -ديث وان-تشش-ار ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
اŸع- - -ل- - -وم- - -ات والتصش- - -الت ‘
ا÷زائ- -ر ،خ- -اصش -ة وأان اتصش -الت
ا÷زائ- -ر ت- -و‹ أاه- -م- -ي- -ة قصش -وى
إلرضش - -اء ال - -ع - -م - -لء م- -ن خ- -لل
–سش Úو–ديث اÿدم - - - - - - - -ات،
وب-ال-ت-ا‹ ف-ه-ذه ال-دورة ال-ت-كوينية
“ث -ل ف -رصش -ة ل -لشش -ب -اب اŸق-اول
لكتسشاب اÈÿات و“كينهم من
ت -ط -وي -ر م -ه -ارات ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
اŸع - -ل - -وم - -ات والتصش - -الت ،ول
سش- -ي- -م- -ا ‘ ›ال ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ا
اسشتعمال األلياف البصشرية ““تنششر
إا ¤آاخ -ر ك -ي -ل-وم ،““Îم-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا
تشش -ك -ل ق -ي -م -ة مضش -اف-ة ل-ل-ج-ه-ود
اŸبذولة لدعم التطوير اŸسشتمر

ل- -ع- -لق- -ات ج- -ي- -دة ب ÚاÛم- -ع
والششباب أاصشحاب اŸؤوسشسشات.
وأاششار خّمان ‘ هذا السشياق إا¤
سشعي اتصشالت ا÷زائر الدؤووب
‘ السش- -ن- -وات األخÒة ل -ت -ح -ديث
بنيتها التحتية من ششبكات الهاتف
واإلنÎنت ،م -ن خ -لل اسش -ت -ب-دال
ششبكة النحاسص بششبكات األلياف
ال- - -بصش- - -ري- - -ة ،و–سش Úسش- - -رع - -ة
التصشال وجودة ‘ اÿدمة ،ومن
ليسص هناك أاي ششك ‘ أان يقوم
الشش- - -ب- - -اب اŸق - -اول ال - -ذي - -ن ”
ت -ك -وي -ن-ه-م ب-ل-عب دوره-م ‘ ه-ذا
الصش -دد ،خ -اصش-ة ‘ دع-م ت-ط-وي-ر
ت - -ك - -ن - -ول - -وج - -ي - -ا اŸع - -ل - -وم- -ات
والتصشالت ‘ ا÷زائر.
وأاوضش -ح اŸدي-ر ال-ع-ام لتصش-الت
ا÷زائر أان اÛمع رافق الششباب
ال - - -راغب ‘ السش- - -ت- - -ث- - -م- - -ار ‘
ت - -ك - -ن - -ول - -وج - -ي - -ا اŸع - -ل - -وم- -ات
والتصش -الت ،م -ن خ -لل ت -دريب
 2492م -ن أاصش -ح -اب الشش -رك -ات
اŸصشغرة وتقد Ëفرصص مششاريع
‘ ›الت ت- - -رك- - -يب األل- - -ي - -اف

ال-بصش-ري-ة والشش-ب-ك-ات ال-لسشلكية،
وب -ال -ف -ع -ل ” م -راف-ق-ة  677من
اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة
م- -ن- -ذ ع- -ام  ‘ ،2011مشش- - -اري - -ع
–ديث وت -وسش-ي-ع شش-ب-ك-ة ال-ه-ات-ف
واإلنÎنت ورصشد ما يقارب 1.3
مليار دج لهذه الغاية.
من جهته أاوضشح رئيسص الفدرالية
ال-وط-ن-ي-ة ل-لشش-ب-اب اŸقاول ÚخÒ
الدين هامل ،أان تكوين أاصشحاب
اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة
م-ب-ادرة اسش-ت-حسش-ن-ها ا÷ميع على
اع -ت-ب-ار أان-ه-ا “ث-ل وسش-ي-ل-ة ه-ام-ة
ل -لن -خ-راط ‘ ع-ج-ل-ة الق-تصش-اد
واŸسش -اه -م-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة ل-ت-ك-ون
رق - - -م- - -ا ف- - -ع- - -ال ‘ اŸع- - -ادل- - -ة
القتصشادية وتنويع النششاط خارج
اÙروقات.
و” ب - -اŸن - -اسش- -ب- -ة اسش- -ت- -ع- -راضص
““مبادرة مسشتقبلي ““الÈنامج الذي
أاط- -ل- -ق -ت -ه اتصش -الت ا÷زائ -ر ‘
 2011ب -الشش -راك -ة م -ع ال -وك -ال -ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشش-غ-ي-ل الشش-ب-اب
““أاونسش- - -اج““ وج - -ه - -ازي ““ك - -ن - -اك““

حاصسرتهم النÒان Ãجمع Œاري ‘ أارزيو

و«أاو‚ام““ ،وال- - -ذي ي - -ه - -دف إا¤
توف Òفرصص للششباب من حاملي
اŸشش -اري -ع إلنشش -اء م -ؤوسشسش -ات -ه -م
اŸصشغرة لتصشبح جزءا من ششبكة
م-ت-ع-اق-دي-ه-ا ال-ف-رعي Úع Èكامل
الÎاب ال-وط-ن-ي ،ل-لسش-ت-جابة إا¤
ا◊اجة اŸلحة للمجمع لششركات
فرعية من أاجل إا‚از برنا›ها
السشتثماري ،لسشيما فيما يتعلق
با÷انب التقني منها ،على غرار
نشش -ر شش -ب -ك -ة األل -ي -اف ال -بصش-ري-ة
وت-رك-يب أاج-ه-زة ج-دي-دة وت-طهÒ
الشش - -ب- -ك- -ة إا ¤ج- -انب الÈن- -ام- -ج
ا◊ديث الذي يرمي إا ¤إانششاء
مركز اتصشالت على مسشتوى كل
ولية.
و‘ اŸقابل تضشمن اتصشالت
ا ÷ ز ا ئ - -ر م -ن خ -ل ل ا ل Èن -ا م -ج
د و ر ة ت - - -ك - - -وي - - -ن - -ي - -ة ن - -ظ - -ري - -ة
و ع -م -ل -ي -ة ،و ر ش ش -ة Œري -ب -ي -ة م -ن
اأج -ل ا ل -ت -ح -ق -ق م -ن م -ط -ا ب -ق -ة
ا لأ ش ش -غ -ا ل م -ع م -ت -ط -ل -ب -ا ت د ف Î
ا لأ ع ب ا ء ،و ﬂط ط اأ ع ب ا ء س شنوي
‘ اإ ط ا ر ا ت ف ا ق ية.
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’مريكية بو’شسيك من تلمسسان:
السسفÒة ا أ
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تشصجيع الشصراكة ‘ الفÓحة ،البحث العلمي والسصياحة

اأكدت سسفÒة الو’يات اŸتحدة
ا’أم - -ري - -ك - -ي - -ة ب - -ا÷زائ - -ر ج - -وان
ب-و’شس-يك ،اأمسس ،ب-ت-ل-مسس-ان ،ع-لى
ضس - - -رورة تشس - - -ج - - -ي- - -ع الشس- - -راك- - -ة
ا÷زائرية ا’أمريكية ‘ قطاعات
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
والفÓحة والسسياحة والشسباب.
دعت السشفÒة الأمريكية خلل لقاء مع
وا‹ ال - -ولي - -ة سش- -اسش- -ي اأح- -م- -د ع- -ب- -د
ا◊ف- -ي- -ظ اإ““ ¤تشش- -ج -ي -ع ال -ت -ع -اون بÚ
البلدين ‘ ›ال البحث العلمي وتبادل
اÈÿات العلمية والسشتثمار ‘ ›ال
ال -نسش -ي -ج والصش -ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ن
خلل بروتوكولت التعاون اŸوقعة بÚ
البلدين““.
وقالت بعد متابعتها لعرضص عن فرصص
السشتثمار بتلمسشان اإن ““ الولية تتمتع
Ãوؤه- -لت ه- -ام- -ة تسش- -م- -ح ب- -ت- -دع- -ي- -م
الششراكة ب Úالبلدين ““ ،مششÒة اإ ¤اأنها
““ سشتجري ﬁادثات مع مسشوؤو‹ 30
شش -رك -ة اأم -ري -ك -ي -ة شش -اركت م-وؤخ-را ‘

معرضص ا÷زائر للفلحة ÷لب تقنيات
ح-دي-ث-ة واسش-ت-غ-لل-ه-ا ل-ت-ط-وي-ر ﬂت-لف
اأصشناف الفلحة وتسشويق اŸنتوج““.
وب -خصش -وصص ﬁارب-ة الإره-اب اأشش-ادت
السشفÒة الأمريكية بتجربة ا÷زائر ‘
›ال م- -ك -اف -ح -ة الإره -اب وال -تصش -دي
ل- -ل- -ج -رÁة خ -اصش -ة خ -لل م -ع -ان -ات -ه -ا
اŸريرة ‘ العششرية السشوداء واأششارت
اإ ““ ¤اأن ب -رن -ام -ج ال -رئ-يسص الأم-ري-ك-ي
دونالد ترامب يدعم هذه السشياسشة ““.
وق -د زارت ال -دب -ل -وم-اسش-ي-ة الأم-ري-ك-ي-ة
بتلمسشان ا◊ظÒة الوطنية لهضشبة للة
سش- -ت -ي ل -ل -وق -وف ع -ل -ى م -دى ت -ط -ب -ي -ق
الت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة بالبيئة
واÙيط اŸندرجة ‘ ﬂطط كابدال
اŸدعم من طرف هيئة الأ· اŸتحدة
وال–اد الأوروبي كما زارت القطب
ا÷ام -ع -ي ب -ب-وه-ن-اق ب-اŸنصش-ورة ال-ذي
ي -ت -وف -ر ع-ل-ى اأزي-د م-ن  20م-ع-هدا من
ب -ي -ن -ه -ا اŸع -ه -د الإف -ري-ق-ي ل-ل-ط-اق-ات
اŸتجددة.

سسفÒة اÛر من ع“ Úوشسنت :

ترقية التباد’ت ا’قتصصادية وا’سصتثمار
أاك- - -دت سس- - -فÒة اÛر ‘ ا÷زائ - -ر
ه -ي -ل -ق -ا ب -ري -ت -ز ،ب-ع“ Úوشس-نت ،أان
ال -ع -م -ل م -نصسب ح-ال-ي-ا ع-ل-ى ت-رق-ي-ة
ال- -عÓ- -ق- -ات ب Úال- -ب- -ل- -دي -ن ‘ ›ال
ال - - - -ت - - - -ب - - - -اد’ت ا’ق - - - -تصس- - - -ادي- - - -ة
وا’سستثمار.
أاب -رزت السش -ي -دة ب -ري -ت -ز خ -لل ل -ق -اء م-ع
اŸتعامل Úالقتصشادي Úللولية احتضشنته
غرفة التجارة والصشناعة لع“ Úوششنت أان
““ا÷زائ- -ر واÛر Œم- -ع -ه -م -ا ع -لق -ات
أاخ- -وي- -ة وت- -ع- -اون م- -ن -ذ السش -ن -وات األو¤
لسش- -ت- -ق- -لل ا÷زائ -ر وت -رب -ط ب -ي -ن -ه -م -ا
ع -لق -ات ج -ي -دة ‘ اÛالت ال -ث-ق-اف-ي-ة
والج-ت-م-اع-ي-ة وال-رياضشية والعمل منصشب
حاليا لÎقيتها ‘ التبادلت القتصشادية
والسشتثمارية““.
وذك-رت ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة اأن ف-رصص ال-ت-عاون
متعددة ب Úالبلدين خصشوصشا ‘ ›ال
اŸناولة ‘ تصشنيع السشيارات اإضشافة اإ¤
ق - -ط- -اع- -ات ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات التصش- -ال

والل- -كÎون- -يك وال- -ف- -لح- -ة والصش- -ن- -اع -ة
الصش- -ي- -دلن- -ي- -ة والصش- -ن- -اع- -ة ال- -غ- -ذائ- -ي -ة
والسشياحة.
وأاششارت السشيدة بريتز أان افتتاح اÿط
ا÷وي اŸباششر ب Úا÷زائر وبودابيسشت
م-ن-ذ شش-ه-ر سشبتمÃ 2016Èع-دل رح-لتÚ
اأسشبوعيا سشيسشاهم بششكل كب ‘ Òترقية
حجم اŸبادلت القتصشادية ب Úالبلدين.
وأاضش -افت أان اÛر ت -ف -ت -ح أايضش -ا ف -رصش-ا
لÎق -ي -ة الشش -راك -ة ‘ ›ال ال-ت-ك-وي-ن م-ن
خ -لل ت -ق -د Ëم -ن-ح دراسش-ي-ة لـ 100طالب
جزائري سشنويا منهم  ‘ 70ششهادة ماسشÎ
و 30للباحث Úلنيل ششهادة دكتوراه.
وم - -ن اŸرت - -قب اأن ي - -ت - -وج - -ه وف - -د م- -ن
اŸتعامل Úالقتصشادي Úا÷زائري Úإا¤
بودابسشت نهاية الأسشبوع ا÷اري للتعرف
ع- -ن ق- -رب ع- -ل- -ى أاه- -م ف- -رصص الشش -راك -ة
والسش-ت-ث-م-ار ب-اÛر وذلك ب-ال-ت-نسش-يق مع
ال -غ -رف -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ل-ت-ج-ارة والصش-ن-اع-ة
حسشبما صشرحت به السشفÒة.

موجهة لـ  40أالف عائلة فقÒة بالبليدة

أاغلفة مالية تضصامنية للمعوزين شصهر رمضصان

شسرعت اŸصسالح الو’ئية
والنشساط ا’جتماعي والشسؤوون
الدينية ،والبلدية بالبليدة
وا÷معيات النشسطة ‘ العمل
اÒÿي ‘ ،إاعداد اللمسسات
’خÒة لتوزيع قفة رمضسان،
ا أ
وتقد ËاŸسساعدات الغذائية
لفائدة العائÓت اŸعوزة ،وتعيÚ
اŸطاعم ونقاط توزيع الوجبات
السساخنة لصسالح عابري السسبيل
لو’ية البليدة.
الشس - - - -عب /ب- -ك- -ل احÎاف- -ي -ة
وششجاعة‚ ،ح أافراد من قوات
الشش- -رط -ة ب -أام -ن دائ -رة أارزي -و ‘
إان -ق-اذ  08أاشش-خ-اصص ،ح-اصشرتهم
ال -نÒان داخ -ل اŸرك -ز ال-ت-ج-اري
““اŸغ- -رب ال -ع -رب -ي““ اŸك -ون م -ن
ط-اب-ق ،Úوال-واق-ع ب-وسش-ط م-دي-نة
أارزيو بوهران.

“ك- -نت ال- -ع- -ن- -اصش- -ر ذات- -ه- -ا م -ن
ال -ت -دخ -ل ‘ وقت ق -ي -اسش -ي ب -ع-د
رؤوي -ت -ه-م أللسش-ن-ة ال-ل-هب ب-اŸرك-ز
التجاري ‘ حدود السشاعة الثانية
صش- -ب- -اح- -ا ،ح- -يث هب ك -ل أاف -راد
الششرطة العامل ÚباŸناوبة الليلية
ل -ن -ج -دة ال -ع -ام -ل ‘ Úح-راسش-ت-ه،
البالغ عددهم  08أاششخاصص ،بعد

أان ح -اصش -ره -م ال -دخ -ان وأالسش -ن -ة
النÒان من كل جانب ،ودون تردد
وبششجاعة منقطعة النظ ،Òقام
أاف -راد الشش -رط -ة ب -تسش -ل-ق ج-دران
اŸبنى معرضش Úأانفسشهم للخطر
م -ق -اب -ل إان -ق-اذ أارواح اŸواط-ن،Ú
ال -ذي -ن ك -ان-وا ‘ ال-ط-اب-ق ال-ث-ا،Ê
وهي اŸهنة النبيلة ،التي سشهلت

شسرطة بشسار تنظم خرجه ميدانية تضسامنية

ألع-وان ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ال-ق-ي-ام
بواجبهم على أاكمل وجه.
ه -ذا وتشش -ي -د اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة
لم-ن ال-وط-ن-ي ب-ال-ع-مل البطو‹
ل -أ
ألف -راد الشش -رط -ة ال -ت-اب-ع Úألم-ن
ولي- -ة وه- -ران ،ال- -ذي- -ن وضش- -ع- -وا
أانفسشهم ‘ خطر من أاجل إانقاذ
أارواح اŸواطن.Ú

توزيع  30وجبة غذائية سصاخنة لÓشصخاصص اŸعوزين

‘ إاطار اŸسشاعي اإلنسشانية التي
لمن
اعتادت اŸديرية العامة ل أ
الوطني القيام بها ،قصشد تفعيل
سشبل التضشامن والتعاون ب Úجهاز
الشش - -رط - -ة وﬂت - -ل - -ف شش - -رائ - -ح
اÛت -م -ع ،ن -ظ-مت شش-رط-ة بشش-ار
خرجه ميدانية تضشامنية لفائدة
اŸع - -وزي- -ن واألشش- -خ- -اصص ب- -دون

مأاوى حيث قام فوج عمل تابع
Ÿصشالح أامن ولية بششار ليلة -07
2017-05مششّ- -ك- -ل م- -ن إاط- -ارات،
رتبا ،أاعوان ششرطة ،طاقم طبّي
على م Ïسشيارة اإلسشعاف التابعة
Ÿصش- -ال -ح الشش -رط -ة ،ب -ت -وزي -ع 30
وج -ب -ة غ -ذائ -ي -ة سش-اخ-ن-ة ل-ف-ائ-دة
األششخاصص اŸعوزين واألششخاصص

ب -دون م -أاوى ث-ابت وم-ن-ه-م ب-عضص
ال-رع-اي-ا األف-ارق-ة ،ع-ل-ى مسش-توى
ك- -ل م- -ن اÙط- -ة الÈي -ة ل -ن -ق -ل
اŸسشافرين ““سشوقرال““ ،اÙطة
الÈي- - -ة ل- - -ن- - -ق - -ل اŸسش - -اف - -ري - -ن
““ح-م-ادي““ ،ب-ح-ي السش-لم ،سش-احة
ا÷مهورية بوسشط مدينة بششار،
ﬂتلف أاحياء وششوارع اŸدينة.

ح- -يث “ت اÿرج- -ة اŸي -دان -ي -ة
ه-ذه Ãشش-ارك-ة م-دي-ري-ة ال-نشش-اط
الج -ت -م -اع -ي ب -ال-ولي-ة واŸك-تب
ال- - -ولئ- - -ي ل- - -ل- - -ه - -لل األح - -م - -ر
ا÷زائري ،ا◊ماية اŸدنية ،التي
لقيت اسشتحسشانا كبÒا ‘ أاوسشاط
هذه الفئات.

بشسار :دحمان جمال

البليدة :لينة ياسسمÚ

م- - -ن اŸت- - -وق- - -ع حسشب اإلحصش- - -ائ- - -ي - -ات
ال-رسش-م-ي-ة ،أان يسش-ت-ف-ي-د م-ن ه-ذه ال-ع-ملية
ال-تضش-ام-ن-ي-ة ن-ح-و  38.966ف-ق Òوم-ع-وز،
وت - -أات - -ي ه- -ذه ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة اÒÿي- -ة م- -ن
اŸسشاعدات ،للتعب Òعن مدى اهتمامات
السشلطات العمومية بالفئات الهششة مثل
كل عام ،و‘ مناسشبات عديدة ،وحرصشها
على تقوية الروابط ب Úأافراد اÛتمع،
وأايضشا مع اŸصشالح اإلدارية الوصشية.
و‘ إاط-ار ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضش-ام-ن-ي-ة لشش-ه-ر
رمضشان للعام ا÷اري  ” ،2017رصشد لها
غ- -لف- -ا م- -ال- -ي- -ا ق- -در بـ  15.000.000دج،
سشاهمت به وزارة التضشامن واألسشرة وقضشايا
اŸرأاة ،بينما رصشدت مصشالح الولية مبلغ
 18500.00دج من ميزانيتها ،أاما بلديات
البليدة الـ  ،25فخصشصشت غلفا ماليا قدر بـ
 154.416.000.00دج ،سش -ي -ت -م ت-وزي-ع-ه-ا ‘
أاوانها لصشالح العائلت الفقÒة والتي تعاÊ
من العوز وا◊اجة.

م -ن ج -ه-ت-ه-ا م-دي-ري-ة الشش-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واألوق - -اف ،رصش - -دت ل- -ه- -ده ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
التضشامنية السشنوية ،مبلغا ماليا يقدر بـ
 40.824.982.00دج ” ،اق -ت -ط -اع -ه م-ن
صشندوق الزكاة ،وسشتسشتفيد منه  5آالف
ع- -ائ- -ل- -ة م- -ع -وزة– ” ،دي -ده -ا ودراسش -ة
ملفاتها وغربلتها من اŸنتظر أان يصشل
ع -دد اŸط -اع -م اŸزم -ع ف -ت -ح -ه -ا ب -ه -ده
اŸن- -اسش- -ب -ة اŸق -دسش -ة ،فسش -تصش -ل ا49 ¤
م -ط -ع -م ،وسش -ي-ت-م ت-وزي-ع  283.423وجبة
سش- -اخ- -ن -ة ،م -ع ت -خصش -يصص  38.699طرد
لتوزيعها على العائلت الفقÒة بعنوانÚ
إاقامتهم .من جانبه كششف رئيسص جمعية
زه- -رة اŸسش- -ت- -ق- -ب -ل ح -ك -ي -م ﬁارزي لـ ““
الششعب ““ ،أان جمعيتهم وككل سشنة تقوم
ب-ت-وزي-ع ن-ح-و  1000ق-ف-ة رمضش-ان-ي-ة ،كما
سش-تضش-م-ن ت-غ-طية 4ن- -ق- -اط إاط -ع -ام عÈ
الطريق السشيار ششرق غرب ،توزع فيها
وج-ب-ات سش-اخ-ن-ة ل-ف-ائ-دة ع-اب-ري السشبيل،
باإلضشافة اإ ¤اإعداد قائمة لفائدة أاطفال
معوزينÿ ،تانهم وكسشوتهم ،مضشيفا بأان
جمعيته تضشمن على مدار السشنة التكفل
وتوزيع قفة ششهريا لفائدة  70عائلة ،وهو
ت -ق -ل -ي -د ي -ح-رصش-ون ع-ل-ى الن-ت-ظ-ام ف-ي-ه،
وال -رف -ع أايضش -ا ‘ ع -دد ال -ع -ائ -لت ال -ت -ي
–تاج اإ ¤مسشاعدة ،حتى ‘ جانب توفÒ
األدوية للمرضشى اŸعوزين ،وباÿصشوصص
اŸصشاب Úبالسشكري وضشغط الد‡رضشى
السشرطان ،ليعود ويذكر بأانهم ‘ إاطار
ال-ع-م-ل ال-تضش-ام-ن-ي واÒÿي ،سشُ-ي-ن-ظ-مون
عرسشا جماعًيا لفائدة  50زوجا ،من بينهم
معاق Úحركيا وفاقدي البصشر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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شسرك ـ ـ ـات روسسي ـ ـ ـ ـة تع ـ ـرضس Œاربه ـ ـ ـ ـا إ’قام ـ ـ ـ ـ ـة شسراك ـ ـ ـ ـ ـة واسستثم ـ ـ ـ ـ ـار با÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر
«كامـ ـ ـ ـ ـاسس» ›مـ ـ ـ ـ ـع يسستحـ ـ ـ ـ ـوذ علـ ـ ـ ـ ـى  ٪٥٠مـ ـ ـ ـ ـن السسـ ـ ـ ـ ـوق الوطنيـ ـ ـ ـ ـة
أاب - - -دى أاصش - - -ح- - -اب الشش- - -رك- - -ات
واŸؤوسشسشات الروسشية ا◊اضشرة ‘
ال -ط -ب -ع-ة Ÿ 50ع - -رضس ا÷زائ- -ر
ال-دو‹ ‘ ،تصش-ري-ح-ات «ل-لشش-عب»
’ق -ام -ة
اسش- -ت- -ع- -داده- -م ال -ك -ام -ل إ
ع Ó-ق -ات شش -راك -ة مسش -ت -دام-ة م-ع
ا÷زائ- -ر وع- -ل- -ى أاسشسس م- -ت- -ي -ن -ة،
متطلع Úإا ¤وضشع قدم ‘ السشوق
ا÷زائ- -ري- -ة ال- -ت- -ي ي- -ع- -تÈون- -ه -ا
واع -دة ،ل -ك-ن-ه-ا –ت-اج إا ¤ت-ط-ور
مبني على التكنولوجيا ا◊ديثة
واÈÿة.

قصصر اŸعارضض :حياة  /ك
تصصويرﬁ :مد ايت قاسصي
شض -ك -ل ه -ذا ال -ع-رضش
ب -ال -نسض -ب -ة ل-ل-ع-دي-د م-ن
الشضركات واŸؤوسضسضات
ال- - -روسض - -ي - -ة ف - -رصض - -ة
Ÿع -رف -ة واسض-ت-كشض-اف
السضوق ا÷زائرية ،من
خÓل التعارف قصضد
نسضج عÓقات قائمة
ع - - -ل - - -ى الشض- - -راك- - -ة
الرابحة ،وهو ا◊ال
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-تعامل
ال- -روسض- -ي سضÒج -ي
ك- - -ل- - -يشض Úرئ- - -يسش
دائرة «اŸنتوجات
اŸوجهة للخارج»
بشضرك «شضيولكوو
اغروشضيم»
ال - -ن - -اشض - -ط- -ة ‘
›ال إان - - - -ت- - - -اج
اŸبيدات
ا◊شضرية
والسضموم
اŸوج-ه-ة ل-قتل
ال -ق -وارضش ال -ت -ي ت -ت-ل-ف
الزروع ‘ البسضات Úوا◊قول.

«شسيولكوو اغروشسيم» تعرضس مبيدات متطورة
للقضساء عل ا◊شسرات الضسارة للنباتات
أاك- -د ال- -ع -ارضش ك -ل -يشض Úأاه -م -ي -ة ه -ذه
ال-ت-ظ-اه-رة ب-ال-نسض-ب-ة ل-لشضركة التي Áثلها،
خاصضة وانه يشضارك للمرة اأ’و ‘ ¤هذا

ال -ن -خ -ي-ل وا◊مضض-ي-ات،
ب- -ال- -رغ- -م م -ن أان ب Ó-ده
ل-يسش م-ن-ت-ج-ا ل-ل-ت-مور و’
ل -لÈت -ق -ال ، ..ب-اإ’ضض-اف-ة
إا ¤اخÎاع ن - - - - -وع م - - - - -ن
السض - - -م - - -وم ال- - -ف- - -ت- - -اك- - -ة
بالقوارضش وفئران ا◊قول
ال- -ت- -ي ت- -تسض- -بب ‘ إات Ó-ف
اŸزروع- - - - - - - - - - -ات ،وإا◊اق
خسض -ائ -ر ك-بÒة ب-ال-فÓ-ح،Ú
م - - - -ن ح- - - -يث اŸرد ودي- - - -ة
وال-ت-ك-ال-ي-ف ال-تي صضرفت ‘
ﬂت -ل -ف م -راح -ل ال -ع -م -ل -ي-ة
اإ’نتاجية.

«كاماسس» ›مع روسسي
يسستحوذ على  ٪٥٠من السسوق
الوطنية
الفضضاء،
م -ت -ط -ل -ع -ا أان –ظ -ى اŸن -ت -وج -ات ال -ت-ي
ت -ع -رضض -ه -ا شض -رك -ت -ه ب -اه -ت-م-ام ال-فÓ-حÚ
واŸزارع ‘ Úا÷زائر ،مشضÒا إا ¤أان
تركيبة اŸبيدات متطورة تكنولوجيا وهي
›ربة وقد أاثبتت فعاليتها.
ق- -ال ه- -ذا اŸت- -ع- -ام- -ل ال -روسض -ي أان
مؤوسضسضته قد طورت منتوجات كيميائية
إ’بادة ا◊شضرات خاصضة تلك التي تتلف

ومن ب ÚاŸؤوسضسضات الروسضية
التي تعودت على اŸشضاركة ‘
مثل هذا اŸوعد ا’قتصضادي الذي Œد
فيه فرصضة لتوسضيع ›ال الشضراكة ،وبحث
›ال اك Èلتسضويق منتوجاتها ‘ ،سضوق
يرى أاصضحابها أانها واعدة ،تسضمح بإاقامة
مشضاريع اقتصضادية واسضتثمارات هامة ‘
شض - -ت - -ى اÛا’ت ع - -ل - -ى غ - -رار شض - -رك- -ة
«ك -ام-اسش» اŸصض-ن-ع-ة ل-لشض-اح-ن-ات ال-ك-بÒة
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شسباب حي اŸكي بجسسر قسسنطينة يطالبون ا’سستفادة من السسكن
ن -اشش -د شش-ب-اب ح-ي الشش-ه-ي-د سش-ت-ول
اŸكي التابع لبلدية جسشر قسشنطينة
وا‹ العاصشمة عبد القادر زوخ من
أاجل التدخل الفوري بإاعادة النظر
‘ وضشعيتهم وإادراجهم ضشمن قائمة
اŸسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن السش -ك -ن -ات ال -ت-ي
سش -تسش-ل-م ‘ إاط-ار ال-ع-م-ل-ي-ة الـ  22من
’سشكان.
مرحلة إاعادة ا إ

سصارة بوسصنة
تضض -م -ن ال -ب -ي -ان ال -ذي ت-ل-قت»الشض-عب»
نسض -خ -ة م -ن -ه م -ا ي -ل -ي «ن-ح-ن شض-ب-اب ح-ي
«الشضهيد سضتول اŸكي» التابع لبلدية جسضر
قسضنطينة نرجوا من وا‹ العاصضمة عبد
ال-ق-ادر زوخ ال-ت-دخ-ل سض-ري-ع-ا ب-ع-د ال-ق-رار
الصضادر عن رئيسش البلدية ونائب رئيسش
اŸق- -اط -ع -ة اإ’داري -ة ب -ئ -ر م -راد ريسش ‘
إاع-ط-اء ت-ع-ل-ي-م-ات شض-ف-وي-ة ’ ي-نصش ع-ليها
ال- -دسض- -ت- -ور ا÷زائ- -ري أاي ب- -أان الشض- -ب -اب
اŸتزوج Úحديثا ب Úسضنتي 2017/ 2013
’ يسضتفيدون من السضكن ا’جتماعي ،مع

العلم أاننا  ⁄نأات من و’يات أاو بلديات
أاخرى».
و أاعرب أاصضحاب النداء عن أاملهم ‘
أان يلقى طلبهم اسضتجابة من طرف وا‹
العاصضمة خاصضة أانهم يقطنون بهذا ا◊ي
م -ن -ذ سض -ن -ة  1908وع -دده -م ’ ي -ت-ج-اوز
اأ’ربع Úسضاكنا.
و‘ هذا الشضأان قال مصضدر من الدائرة
اإ’دارية لبئر مراد رايسش لنا بان الو’ية
قد حددت ‘ تعليمة لها الشضروط التي
Ãوجبها يتم إاعادة إاسضكان قاطني البيوت
الهشضة ،وÿصضتها ‘ خمسش نقاط أاسضاسضية
م- -ن- -ه- -ا رفضش اŸل- -ف- -ات اŸودع- -ة ب- -ع- -د
اإ’حصضاء السضكني الذي أاجرته سضلطات
الو’ية حول قاطني البيوت القصضديرية
سض -ن-ة  2007وال - -ذي أافضض- -ى إا– ¤دي- -د
ال -ق -وائ -م ال -ن -ه -ائ -ي-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت ال-ق-اط-ن-ة
بالبيوت الهشضة.
ك -م -ا شض-م-لت ع-م-ل-ي-ة اإ’قصض-اء ق-اط-ن-ي
البيوت القصضديرية الذين حولوا إاقامتهم
أاو ت -ن -ازل -وا ع -ن سض -ك -ن -ات-ه-م ال-قصض-دي-ري-ة
ل -ع -ائ Ó-ت أاخ -رى سض -واء Ãق-اب-ل م-ادي أاو
ب -دون م -ق -اب -ل ب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤ال-ق-اط-نÚ

الذين كشضفت عمليات التحقيق اŸيداÊ
واإ’داري اسضتفادة أاحد الزوج Úمن سضكن
ب-حسضب م-ا ت-وضض-ح-ه ال-ب-ط-اق-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
للسضكن أاو اسضتفادوا من صضيغة دعم أاخرى.
كما ’ تأاخذ ÷ان الطعن بع Úا’عتبار
ال - -ط - -ع - -ون وا’ح - -ت - -ج - -اج- -ات اÿاصض- -ة
با’نفجار السضكا Êداخل العائلة الواحدة
والتي تتفرع منها عائÓت صضغÒة على إاثر
زواج اأ’بناء حيث يشض Òالبيان إا ¤أان هذه
العائÓت يتم إادراجها ضضمن عائلة واحدة
ف-ي-م-ا ت-ت-ك-ف-ل ك-ل ع-ائ-ل-ة م-ت-فرعة بتكوين
وتسضليم ملفها السضكني اÿاصش بها ضضمن
ﬂتلف الصضيغ السضكنية اŸطروحة.
ك -م -ا ح -ددت ال-ت-ع-ل-ي-م-ة إاقصض-اء ج-م-ي-ع
ق -اط-ن-ي ب-ي-وت ال-قصض-دي-ر اŸت-زوج ÚبÚ
سضنتي  2017/2013عل اعتبار أان عمليات
اإ’حصضاء النهائي لقاطني هذه البيوت قد
انطلق سضنة  2013وبالتا‹ كل اŸتزوجÚ
بهذا التاريخ يقصضون تدريجيا من قوائم
اŸسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن السض-ك-ن ا’ج-تماعي ما
عليهم إا’ ا’سضتفادة من الصضيغ السضكنية
اأ’خرى اŸطروحة.

وال -ت -ي تسض -ت -ح-وذ ع-ل-ى  ٪50م - -ن السض- -وق
الوطنية حسضب ما أافاد به ‡ثلها كاري،
مصضرحا أان شضركته تتطلع لتطوير الشضراكة
‘ ه- -ذا اÛال ،وذلك خÓ- -ل اŸن- -ت- -دى
ال- -ذي ن- -ظ- -م ع- -ل -ى ه -امشش اŸع -رضش ‘
ا÷ناح اıصضصش بضضيف شضرف الطبعة
وقد اخت Òيوم  9ماي ،احتفا’ بذكرى
انتصضار الروسش على النازية اأ’Ÿانية ‘
ا◊رب العاŸية الثانية.
نفسش التطلع أابداه ‡ثل شضركة «رسضتل
ماشش» اŸتواجدة ‘ ا÷زائر منذ سضنت،Ú
ح -يث تصض -ن -ع م -اك-ن-ات واأج-ه-زة م-ت-ط-ورة
تسضتعمل ‘ اÛال الفÓحي ،كما يعرضش
›مع «روسضتيك» تكنولوجيا متطورة ‘
›ال ال -ت -ج -ه -ي -زات ال -ط -ب -ي -ة و‘ ›ال
تسض- -ي ÒاŸدن ال- -ذك- -ي- -ة ،ب- -اإ’ضض- -اف -ة إا¤
اأ’نظمة اŸتطورة ‘ اÛال العسضكري.

بن عمر :دعوة اŸتعامل Úالروسس
لÓسستثمار ‘ ا÷زائر
من جهته ابرز ﬁمد العيد بن عمر
رئيسش غرفة التجارة والصضناعة ا÷زائرية
‡ث Óعن الطرف ا÷زائري ،اأهمية هذا
اŸعرضش الذي تشضارك فيه  80مؤوسضسضة

وشضركة روسضية ،والديناميكية التي “يز
ب -ه -ا ال -عÓ-ق-ات ال-ت-ج-اري-ة وا’ق-تصض-ادي-ة،
وال -ت -ي ت -ع -ززت ب -زي -ارة ك -ب -ار اŸسض-ؤوولÚ
ا÷زائري Úعلى رئسضهم الوزير اأ’ول إا¤
هذا البلد خÓل السضنة اŸاضضية ،ن وكذا
ا’تفاقيات اÈŸمة ب Úلبلدين للرفع من
مسض -ت-وى ال-ت-ع-اون والشض-راك-ة ال-راب-ح-ة بÚ
ال -ب -ل -دي Úخ -اصض -ة ‘ ›ا’ت الصض -ن -اع-ة
والطاقة.
وذكر بن عمر Ãناخ اأ’عمال اŸتوفر
‘ ا÷زائ -ر واŸشض -ج-ع ع-ل-ى ا’سض-ت-ث-م-ار،
داع- -ي- -ا اŸت- -ع- -ام- -ل Úال -روسش إا ¤إاق -ام -ة
مشض -اري -ع اسض -ت -ث -م -اري -ة ،وا’سض -ت-ف-ادة م-ن
اŸزاي -ا ال-ت-ي Áن-ح-ه-ا ق-ان-ون ’سض-ت-ث-م-ار،
م -ؤوك -دا ‘ ن -فسش ال-وقت اسض-ت-ع-داد غ-رف-ة
الصض -ن -اع -ة وال -ت -ج-ارة ا÷زائ-ري-ة ،ت-ق-دË
ال-تسض-ه-يÓ-ت الÓ-زم-ة ال-ت-ي ي-حتاجونها ،و
إاضضفاء اŸرونة على العÓقات التجارية
لتي اأصضبحت اأك Ìانتعاشضا.
وا÷دير بالذكر أان العÓقات الثنائية
ب Úا÷زائ -ر وروسض -ي -ا ت -رب-ط-ه-م-ا شض-راك-ة
إاسضÎاتيجية ” التوقيع عليها سضنة ،2001
سض -م -حت ب -ب-ن-اء ح-ل-ف ق-د Ëب Úا÷زائ-ر
وم- -وسض- -ك- -و ع- -ل- -ى أاسضسش صض- -ل -ب -ة تسض -م -ح
بدÁومتها وتطورها.

طالبوا اŸدير ا÷هوي لقسشنطينة بفتح حوار

عمال السسكك ا◊ديدية يحتجون على سسياسسة التمييز

اح- -ت -ج أامسس عشش -رات ال -ع -م -ال
ال-ت-اب-ع Úلشش-رك-ة ال-ن-ق-ل بالسشكة
ا◊دي -دي -ة ب-و’ي-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة،
ضش -د م-ا أاسش-م-وه سش-ي-اسش-ة ال-ت-م-ي-ي-ز
’سش-ال-يب غ Òال-ق-ان-ون-ي-ة التي
وا أ
يسش- -ت- -ع- -م- -ل- -ه- -ا اŸدي -ر ا÷ه -وي ‘
’فواج النقابية على حد
اختيار ا أ
ق -ول -ه -م ،م -ط -ال -ب Úب -ف-ت-ح أاب-واب
ا◊وار ل-وضش-ع ح-د ل-ه-ذه اŸشش-اكل
العالقة.

صصونيا طبة

طالب العمال الذين دخلوا ‘ إاضضراب
م -ف -اج -ئ اŸدي -ر ا÷ه -وي ع-ب-د ا◊م-ي-د
عشض- -وشش ب- -اسض- -ت- -ق- -ب- -ال- -ه- -م وا’سض- -ت- -م -اع
’نشض -غ -ا’ت -ه -م إ’ي -ج -اد ح-ل-ول ل-ل-وضض-ع-ي-ة
اŸزري -ة ال-ت-ي ت-ع-يشض-ه-ا ال-ف-روع ال-ن-ق-اب-ي-ة
وكيفية دراسضة فراغ التمثيل النقابي لعمال
الشضركة لناحية قسضنطينة ،موضضح Úاأن
غ -ل -ق أاب -واب ا◊وار ل -ن ي -خ -دم مصض-ل-ح-ة
اŸؤوسضسضة.
من جهته أاكد اأ’م Úالعام للمجلسش
ال -ن -ق-اب-ي ل-لسض-ك-ة ا◊دي-دي-ة ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة
حسضام صضيمود ‘ تصضريح لـ «الشضعب «اأن
قرار الدخول ‘ إاضضراب  ⁄يكن ﬁضضرا

له اإ’ أان ظروف العمل اŸزرية ورفضش
اŸدير ا’سضتماع ’نشضغا’ت العمال هو
ما دفعهم اإ ¤ا’حتجاج على اŸمارسضات
التعسضفية التي تقوم بها اإ’دارة ا÷هوية
ﬁم-ل-ي-ن-ه-ا مسض-ؤوول-ي-ة ا’ح-ت-ق-ان وال-ت-وت-ر
ال- - - -ذي يسض - - -ود ا÷و داخ - - -ل اŸؤوسضسض - - -ة
وال -ت -دخ-ل ‘ الشض-ؤوون ال-ن-ق-اب-ي-ة وع-رق-ل-ة
مسضارها على حد تعبÒه.
وان -ت -ق -د الضض-غ-وط-ات ال-ت-ي “ارسش ‘
ح -ق ب -عضش ال -ن -ق-اب-ي Úم-ن ط-رف اإ’دارة
التي ترفضش التعامل مع الشضرعية النقابية
بل –اول اختيار اأشضخاصش معينون لتمثيل
الفروع النقابية ،معÈا عن رفضش كل من
مسضؤوو‹ اللجنة التنفيذية ل–Óاد الو’ئي
وا’–ادات اÙل- -ي -ة ل -ل -و’ي -ة اŸسض -اسش
بوحدة وتÓحم عمال الشضركة ،باإ’ضضافة
اإ ¤دعم العمال اŸضضرب Úمن السضلوكيات
غ ÒاŸقبولة للمدير ا÷هوي وإادارته.
ك -م -ا اسض -ت-ن-ك-ر ا’أم Úال-ع-ام ل-ل-م-ج-لسش
النقابي للسضكة ا◊ديدية ظروف العمل
التي يشضتغلون بها وسضط حÒة منهم ‘
ظ- -ل ع- -دم ا’عÎاف Ãم- -ث- -ل -ي ال -ع -م -ال
التابع Úللفروع النقابية ،مشضÒا إا ¤أان
العمال ’ يبحثون عن زيادة ‘ اأ’جور ‘
ج -و م -ري -ح وظ -روف حسض -ن -ة ب -ع -ي -دا ع-ن
اسضتعمال أاسضلوب الكيل بكيال Úو‡ارسضة
الضضغوطات على النقابي.Ú

الدبلومـاسسي
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إلدكتور عبد إلرحمان مبتول يغوصص
‘ وإقع ومسشتقبل إلعÓقات إ÷زإئرية إلفرنسشية

العÓقات الدولية ا÷ديدة تبنى على شسبكات
ومنظمات بإاقحام اŸؤوسسسسات واÛتمع اŸدÊ

ماكرون ..ظاهرة سسياسسية أامام –ديات كÈى

كلمة إلعدد

ا◊لّ بليبيا ..قريب

فضشيلة دفوسص

’ Áكن ’إثن Úأن يختلفا حول حقيقة جوهرية مفادها أّن أل ّسسÓح  ⁄يحسسم
يوما أزمة ،بل ألعكسس فهو يعّقدها ويصسّعدها ما ينتج عنه أنهار من ألّدماء،
وتصسّدعات ‘ ألنّسسيج ألشّسعبي ومزيد من ألقبور وأŸاآسسي.
مهما طال أمد أ’أزمات وتشسابكت خيوطها ،فطريق ألتّسسوية ألوحيد هو جلوسس
ألفرقاء أإ ¤طاولة حوأر يطرح عليها كل فريق وجهة نظره للحلّ ،مقّدما
مصسلحة ألبÓد وألشّسعب.
حتى أإن بدأ أ◊وأر صسعبا وأعÎضسته ألعرأقيل ،ف Óيجب أبدأ ألعدول عنه ،بل
ألتّشسّبث به أإ ¤أن تتبّدد كل أÓÿفات وأ’ختÓفات ،ويتم ألوصسول أإ ¤تفاهم
ينقذ ألبÓد ويقودها أإ ¤بّر أ’أمان.
أإّن ألتّشسديد على أÿيار أل ّسسلمي وألتم ّسسك به ،ليسس ضسعفا أو أسستسسÓما من هذأ
أل ّ
طرف أو ذأك ،بل على ألعكسس “اما ،فهو شسجاعة كÈى ،أإذ أنّ صسناعة
أ◊روب تكون ‘ ألعادة أسسهل بكث Òمن أإقرأر أل ّسسÓم ،لهذأ فصسانع أل ّسسÓم
وألذي يقّدم أك Èألتّناز’ت ‘ سسبيله ،يكون دأئما أ’أقوى.
ك أن حّل أ’أزمات ألتي تعصسف أليوم باأك Ìمن دولة عربية– ’ ،سسمه
’شس ّ
أ’أسسلحة ،وأإّ’ Ÿا أسستمّرت هذه أ’أزمات ’أزيد من سستّة أعوأم ،فعسسكرة أ◊لّ
هو ألذي أنزلق بالوضسع أإ ¤حروب أهلية مدّمرة نرأها كيف –رق ألشّسقيقة

سسوريا ،ألتي –ّولت أإ ¤كتلة من لهب يزدأد أسستعارأ وأّتسساعا بفعل تعّنت
ألفرقاء هناك وشسروطهم ألّتعجيزية للجنوح أإ ¤أل ّسسÓم ،وبسسبب ألتدّخÓت
ث ألفرقة وتاأجيج
ب ألّزيت على ألّنار ،وتغذيتها بب ّ
أÿارجية أŸاضسية ‘ صس ّ
أ◊قد ألذي –ّول أإ ¤سسّك Úحاّدة “ّزق أوصسال ألشّسام ألّذبيح.
وعلى خطى سسوريا “ضسي ليبيا ،أو Áضسي بها من يسسعون ÷ّرها أإ ¤أتون حرب
أهلية تعصسف بها وباŸنطقة كّلها.
ف -ا’أزم -ة أل ّ-ل-ي-ب-ي-ة أل-ت-ي ت-فّ-ج-رت ب-اŸوأزأة م-ع أŸعضس-ل-ة ألّسس-وري-ة ⁄ ،تصس-ل ‘
تعّقدها أŸرحلة ألتي بلغتها أ’أخÒة ،لكن هنالك من يعمل على –ويلها أإ¤
أحÎأب دأخلي قد ’ يكون ألقصسد منه ضسرب ليبيا فقط ،بل ضسرب أ÷وأر أيضسا
و–ديدأ .وقد أدركت أ÷زأئر منذ ألبدأية خفايا هذأ أŸسسعى أÿبيث ،فحّركت
دبلوماسسيتها بهدوء وبعيدأ عن أي صسخب أو ضسجيج ’إقناع ألفرقاء هناك بوقف
ألّتصسعيد وأ’نخرأط ‘ عملية سسياسسية –فظ ‘ ألبدأية وألنّهاية أمن ليبيا
ووحدتها.
وأŸوؤّكد أّن ألتدّخل أ÷زأئري ألذي ’ –ّركه دوأفع غ Òتلك ألّرأمية أإ– ¤قيق
أ’سستقرأر بليبيا وأŸنطقة ،با’إضسافة أإ ¤جهود دولية وعربية موأزيةّ“ ،كن من
ك- -ب- -ح ج- -م- -اح أ’ن- -ز’ق أإ ¤م -ا ه -و ع -ل -ي -ه أ◊ال بسس -وري -ا ،خ -اصس -ة م -ع ت -زأي -د
أ’صسطدأمات ألّدموية ألتي شسهدتها عّدة مناطق ‘ ليبيا موؤّخرأ ودخول تنظيم
«دأعشس» أ’إرهابي على أÿط ،وتعثّر ألعملية أل ّسسلمية ألتي فشسلت ‘ توحيد
ر أسس أل ّسسلطة حول قيادة وأحدة ،لتبقى ليبيا بثÓث حكومات وبقوأت متباينة
ألو’ءأت.
لقد رفضست أ÷زأئر منذ ألبدأية أÿيار ألعسسكري ‘ ليبيا ،ورأهنت على أ◊ّل
أل ّسسلمي ،ورغم أّن أطرأفا مسستÎة كانت وما زألت Œهضس ﬁاو’ت ألّتسسوية،
فاإّن معا ⁄طريق أÓÿصس بد أت تّتضسح ،وأ’نفرأج بات قريبا ،وأليوم ،تبقى
ألكرة ‘ مرمى أ’أشسّقاء ألّليبّي Úلتغليب أŸصسلحة ألوطنية وأ’نخرأط بجّد ‘
ألعملية ألسسياسسية لبلوغ بّر أ’أمان.

جهود دولية وإقليمية
لتحريك مسشار إ◊ل

التّسسوية يجب أان تكون
مسستندة إا ¤حوار ليبي – ليبي
إنششاء مناطق وقف إلتصشعيد
إلعسشكري ‘ سشوريا

التمهيد العملي
للحل السسياسسي
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ألدكتور عبد ألرحمان مبتول يغوصس ‘ وأقع ومسصتقبل ألعÓقات أ÷زأئرية ألفرنسصية :
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ألعÓقات ألدولية أ÷ديدة تبنى على شسبكات ومنظمات بإاقحام أŸؤؤسسسسات وأÛتمع أŸدÊ
أقÎح إأنشصاء جامعة أورومغاربية ومركز ثقا‘ للشصباب أŸتوسصطي Ÿزج ألثقافات وأ◊وأر

يتناول ألدكتور عبد ألرحمان مبتول ‘ هذأ أ◊وأر ألتحليلي وأقع ومسصتقبل ألعÓقات بÚ
أ÷زأئر وفرنسصا بعد أنتخاب أÁانويل ماكرون رئيسصا جديدأ لفرنسصا ،مÈزأ أقوى أŸؤوشصرأت
وجوأنب ألضصعف ‘ معادلة ألتعاون ب Úألبلدين ليصصل أ ¤قناعة بأان أ÷زأئر ألتي لديها
أم-ك-ان-ي-ات Œاوز أل-ظ-رف أل-رأه-ن وف-رنسص-ا أل-ت-ي رفضصت ألسص-ق-وط ‘ ق-بضص-ة أل-يم ÚأŸتطرف
لوروبي
ي-وف-رأن ط-ر‘ م-ع-ادل-ة م-ت-وأزن-ة ل-ب-ن-اء جسص-ور ت-ع-اون ث-ن-ائ-ي م-ف-ت-وح ع-لى ألفضصاء أ أ
وأŸغاربي وألفريقي وأŸتوسصطي وذلك من خÓل إأرسصاء شصبكات تنشصط ‘ ألŒاه Úتسصمح
لدور أك Èللمؤوسصسصات وأÛتمع أŸد ‘ Êتنمية حوأر أ◊ضصارأت وألرفع من أŸبادلت ويدعو
‘ هذأ ألصصدد أ ¤أنشصاء مؤوسصسصات جامعية وبنكية مشصÎكة وأسصعة ألتمثيل من أŸنطقتÚ
أŸغ-ارب-ي-ة وألوروب-ي-ة تشص-م-ل ألب-ع-اد ألنسص-ان-ي-ة أل-فضص-اء أŸت-وسص-ط-ي .وهذأ مضصمون أ◊وأر
ألتحليلي.
أجرى أ◊وأر :سصعيد بن عياد

ألشص - - -عب :أن - - -ت - - -خ - - -بت ف- - -رنسص- - -ا ي- - -وم  7ماي
 ،2٠17أÁانويل ماكرون رئيسصا جديدأ لها ،وهو
ي- -ع -رف ج -ي -دأ أ÷زأئ -ر وÁت -از ب -ا◊وأر وي -ع -ي
أل -ره -ان-ات أ÷دي-دة ‘ أل-ع-ا .⁄م-ا ه-ي ق-رأءتك
لهذأ ألتطور؟
دكتور عبد ألرحمان مبتول :يجب ادراك حقيقة
ان العÓقات الدولية ا÷ديدة  ⁄تعد تبنى على عÓقات
شسخصسية لرؤوسساء الدول ،ا‰ا على شسبكات ومنظمات ’
مركزية من خÓل اقحام اŸؤوسسسسات واÛتمع اŸدÊ
الذين Áكنهم تشسجيع التعاون وا◊وار ب Úالثقافات
والتسسامح وانسسجام ب Úالشسرق والغرب .إان ا’نغÓق
على الذات امر خط ،Òاأ’مر الذي يولد العنف ولذلك
ينبغي من خÓل قراءة ا’حداث التفك Òلتفادي تصسادم
اأ’ديان التي سساهمت جميعها ‘ رفاهية ا◊ضسارات.
ان العÓقات اŸسستقبلية ب Úا÷زائر وفرنسسا يجب ان
ت- -ه- -ت- -م ب- -ال- -فضس- -اء اأ’وروم- -غ- -ارب- -ي وع- -ام- -ة ال- -فضس -اء
اأ’ورومتوسسطي ،وÁكن لبلدينا ان يكونا عامل اعطاء
ديناميكية للتÓؤوم مع التحو’ت العاŸية وذلك بتجاوز
الشسوفينية الضسيقة ‘ وقت يتحّدد فيه مفهوم الوطنية
ا◊ق -ي -ق -ي -ة ك -ط-اق-ة Ÿضس-اع-ف-ة م-ع-ا مسس-ت-وى اŸع-يشس-ة
لشس-ع-وب-ن-ا ع-ن ط-ري-ق مسس-اه-م-ت-ن-ا ‘ ال-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة
العاŸية.
ان العا ⁄اليوم يتميز بالتبعية والÎابط ،لكن هذا ’
ي -ع -ن -ي ن -ه -اي -ة دور ال -دول -ة ا‰ا ال-فصس-ل ب Úالسس-ي-اسس-ي
وا’ق -تصس -ادي .واع -ت -ق-د ‘ ضس-وء ال-ت-ح-ل-ي-ل ان ت-ك-ث-ي-ف
التعاون ب Úا÷زائر وفرنسسا دون نسسيان التعاون بÚ
ا÷زائر وامريكا ومع البلدان الصساعدة خاصسة الصس،Ú
ال -ي -اب -ان ،ال -ه -ن -د ،الÈازي -ل ،ت -رك -ي -ا ،ك -وري -ا ا÷ن -وب-ي-ة
وروسسييا ...الخ وعموما ب Úاوروبا واŸغرب العربي
يكون قائما على تنمية مشسÎكة حقيقية وشسراكة مع
ادخ- -ال ا’سس- -ت- -ث- -م- -ار اŸب- -اشس- -ر‡ ،ا يسس- -م -ح ب -ت -غ -يÒ
اŸم-ارسس-ات ال-بÒوق-راط-ي-ة ال-ري-ع-ي-ة وإادراج-ه-ا ‘ افق
ديناميكية تعود بالفائدة على سسكان اŸنطقة من اجل
جعل حوضس اŸتوسسط حوضس سسÓم ورفاهية .لذلك
Áكن لهذا الفضساء اŸتوسسطي أان يتحّول ا› ¤ال
إ’نشساء شسبكات تسسمح بالتواصسل مع ثقافات بعيدة من
خÓل تشسجيع ا’نسسجام ب Úالشسرق والغرب.
ان اŸنطقت ÚاŸغاربية وأاوروبا “ثÓن Œربة آا’ف
السسن Úمن ا’نفتاح على الÓتينية والعا ⁄العربي مع
روابط طبيعية و–مÓن ثقافة وتأاث Òانغلوسسكسسو.Ê
ومن الضسروري ان ُتطّور اوروبا كافة العمليات التي
Áكن تنفيذها إ’‚از التوازنات اŸرجوة داخل هذا
الفضساء ‘ .الواقع إاحداث فضساءات جهوية اقتصسادية
ضس-ع-ي-ف-ة ه-و م-رح-ل-ة مÓ-ءم-ة ه-ي-ك-ل-ي-ة ضسمن ا’قتصساد
ال -ع -اŸي م -ن اج-ل تشس-ج-ي-ع ال-دÁق-راط-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة،
واقتصساد سسوق تنافسسي انسسا Êا ¤جانب النقاشسات
اŸتعارضسة ‘ اأ’فكار من خÓل نشساطات اجتماعية
وثقافية Ÿكافحة التطّرف والعنصسرية وŒسسيد أاعمال
مشسÎكة دون نسسيان أابدا ان اŸؤوسسسسات ’ يحكمها
سس- -وى ال -رب -ح .ل -ذلك م -ن اŸه -م إاي Ó-ء أاه -م -ي -ة ÷انب
الÎبية ،ذلك ان ا’نسسان اŸفكر واŸبدع يجب ان يكون
مسستقب ÓاŸسستفيد والعنصسر الرئيسسي Ÿسسار التنمية.
ومن اجل هذا اقÎح انشساء جامعة اورومغاربية ومركز
ثقا‘ للشسباب اŸتوسسطي كأاداة Ÿزج متبادل للثقافات
ل -ت -جسس -ي -د ا◊وار اŸدع -م م -ن اج -ل ت -ف -ادي اأ’ح -ك-ام
اŸسسبقة والنزاعات مصسدر التوترات غ ÒاŸفيدة وكذا
ب -نك م -رك -زي اوروم -ت-وسس-ط-ي ل-تشس-ج-ي-ع اŸب-اد’ت .ان
ا÷زائر وفرنسسا Áكنهما تشسجيع احداث هذه الهياكل
اŸنشسطة.
تؤوكد أ÷زأئر ‘ كل مرة أنها ل ينبغي أعتبارها
سصوقا وتدعو إأ ¤بناء شصرأكة متبادلة أŸصصالح،

لف-ق بÚ
م -ا ه -ي ط -ب -ي -ع-ة أل-ت-ع-اون أŸط-ل-وب ‘ أ أ
ألبلدين؟
@@ ‘ ه -ذا ال -ظ -رف ،ي -ن -ب-غ-ي اي-ج-اد م-ق-ارب-ة واق-ع-ي-ة
لشسراكة متبادلة ب Úا÷زائر وفرنسسا اخذا ‘ ا◊سسبان
الثورة الرابعة ا’قتصسادية العاŸية .اننا نعيشس على
الصسعيد العاŸي من تطور تراكم اŸاضسي قائم على
رؤوية مادية صسرفة تخضسع لتنظيمات هيكلية صسارمة ا¤
تطّور ‰ط لÎكم جديد يرتكز على التحكم ‘ اŸعرفة
وال -ت -ك -ن -وو÷ي-ات ا÷دي-دة وم-ن-ظ-م-ات م-رن-ة ‘ شس-ك-ل
شسبكات مثل الشسبكة العنكبويتة ع Èالعا .⁄ومثلما يشسÒ
اليه الصسديق جان لوي غيو رئيسس معهد ا’سستشسراف
ا’قتصسادي للمتوسسط بباريسس يجب ادراك انه ‘ فائدة
الفرنسسي Úوا÷زائري Úوعامة اŸغاربي Úواأ’وروبيÚ
وك- -ل شس- -ع- -وب ج- -ن- -وب اŸت- -وسس -ط ف -إان ح -دود السس -وق
اŸشسÎك-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة وح-دود «شس-ن-غ-ن» ل-ل-غ-د وحدود
ا◊ماية ا’جتماعية للغد وحدود اŸسستلزمات البيئية
للغد يجب ان تكون ‘ جنوب اŸغرب ،وجنوب تونسس
وا÷زائر وشسرقا لبنان ،سسوريا وا’ردن وتركيا مرورا
بسس -ل -م دائ -م ‘ الشس -رق اأ’وسس -ط ،ح -يث ك -ان ل -لشس-ع-وب
اليهودية والعربية تاريخا آ’’ف السسن Úمن التعايشس
السسلمي .ومن زاوية اقتصسادية بأاك Ìدقة فإان ا÷زائر
وفرنسسا تقدمان كل القدرات والفرصس لÎقية نشساطات
م -ت -ن -وع -ة وÁك-ن ل-ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة ان ت-ك-ون م-ث-ا’ ل-ه-ذه
الشس -راك -ة ا’ج -م -ال -ي -ة ال -ت-ي اصس-ب-حت ﬁورا مسس-اع-دا
إ’ع -ادة ال -ت -وازن ‘ ج -ن -وب اوروب -ا م -ن خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف
وتوطيد الروابط والتباد’ت –ت اشسكال ﬂتلفة.
فيما يخصس حصسيلة التجارة اÿارجية للجزائر ‘
 ،٢٠١6فإان بلدان ا’–اد اأ’وروبي هي اهم شسركاء
ا÷زائر وفقا Ÿعادلة تشسمل  ٤٧,٤٧باŸائة واردات
و 5٧,95باŸائة صسادرات .ونسسجل داخل هذه اŸنطقة
ا’قتصسادية أان أاهم زبون هي ايطاليا التي “تصس اكÌ
من  ١6,55باŸائة من اŸبيعات للخارج تليها اسسبانيا بـ
 ١٢,٣٣ب -اŸائ -ة وف -رنسس-ا بـ  ١١,٠5ب-اŸائ-ة .وبالنسسبة
أ’ه- -م اŸم- -ون– Úت- -ل ف -رنسس -ا اŸرك -ز اأ’ول ل -ب -ل -دان
ا’–اد ا’وروب - - - - - -ي بـ  ١٠,١5ب-اŸائ-ة ت-ل-ي-ه-ا اي-ط-اليا
واسس-ب-ان-ي-ا ب-حصس-ة  9,9٣ب -اŸائ-ة و ٧,69ب-اŸائ-ة م-ن
اجما‹ الواردات .وخÓل الشسهرين اأ’ول Úمن ٢٠١٧
–ولت ايطاليا ا ¤الزبون الرئيسسي بحصسة  ١٧,٧٣من
اŸب-ي-ع-ات ا÷زائ-ري-ة ل-ل-خ-ارج ت-ل-ي-ه-ا اسس-ب-انيا بـ ١5,١٤
باŸائة وفرنسسا بـ  ١٢,6٣باŸائة .والصس Úالتي “ثل
اهم ‡ون لنا خÓل الشسهرين اأ’ول Úمن  ٢٠١٧صسّدرت
 ٢٠,٢١باŸائة من وارداتنا تليها فرنسسا بـ  ٨,١٧باŸائة
وايطاليا بـ  6,6٨باŸائة ،وتبقى فرنسسا اول مسستثمر
خارج اÙروقات حيث Áكن تكثيف اŸباد’ت بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ‘ ك -ل اÛا’ت م -ث-ل ال-فÓ-ح-ة ،الصس-ن-اع-ة،
اÿدمات ،السسياحة ،التعليم ،دون اغفال التعاون ‘
اÛال العسسكري حيث Áكن ان تكون ا÷زائرعنصسرا
نشس -ي -ط -ا م -ث -ل -م-ا ت-ظ-ه-ره ج-ه-وده-ا م-ن أاج-ل اسس-ت-ق-رار
اŸنطقة .و’ ينبغي Œاهل عدد اŸقيم Úبفرنسسا من
اصسل جزائري ليتعدى  ٤مÓي Úمنهم  ٢مليون مزدوجي
ا÷نسسية ،ومهما كان العدد فإان ا÷الية عنصسر اسساسسي
للتقارب ب Úا÷زائر وفرنسسا لكونها تتوفر على قدرات
ثقافية واقتصسادية ومالية ،وعليه ،فإان ترقية العÓقات
ب Úا÷زائر وجاليتها اŸغÎبة يجب ان Œنّد من خÓل
مبادرات كافة اأ’طراف اŸعنية من حكومة وبعثات
دبلوماسسية وجامعات ومقاول ÚواÛتمع.
ما هي قرأءتك Ÿعا ⁄ألوضصع ألذي تكون عليه
بÓ- -دن- -ا ‘ ضص- -وء أŸؤوشص- -رأت أÙل- -ي- -ة وأل- -ع- -اŸي- -ة
ألرأهنة؟
@@ إان العوŸة عنصسر ايجابي للبشسرية شسريطة إادراج
ال-عÓ-ق-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وع-دم اع-ت-م-اده-ا ف-قط ›رد
عÓ- -ق- -ات Œاري -ة وذلك ب -إاق -ام -ة Œانسس ب Úال -فضس -اء

@ تعاون مشصÎك يقوم
على قاعدة رأبح رأبح
لنانية
بعيدأ عن أ أ
وألهيمنة وحيازة رؤوية
مشصÎكة
@ Áكن للجزأئر أن تتجاوز
ألصصعوبــــــات وتكون
عنصصرأ نشصيطـا ‘ منطقـــة
أŸتوسصط وإأفريقيــــــا
ا◊قيقي والفضساء النقدي من جانب وب Úالديناميكية
ا’قتصسادية والديناميكية ا’جتماعية من جانب آاخر.
و‘ زم -ن ال -ت -وت -رات ا÷ي -واسسÎات-ي-ج-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸنطقة ،خاصسة مع اإ’رهاب ،فإان تدعيم التكتÓت
الكÈى ،رهانات العوŸة ،تقارب ب Úبلدينا هو اك Ìمن
ضسروري من اجل تكثيف التعاون ب Úفرنسسا وا÷زائر
ع Èاوروبا .غ Òأان اأ’جانب ’ ينجزون ا’صسÓحات
ب -دل -ن -ا ،ل -ذلك ف -إان ا÷زائ-ر ل-ن ت-ك-ون سس-وى ت-لك ال-ت-ي
ي - -ري - -ده- -ا ا÷زائ- -ري- -ون وا÷زائ- -ري- -ات ب- -افÎاضس ان
ا’صسÓحات الهيكلية الضسروروية تتم إاذا ارادت تفادي
تهميشسها والعودة ا ¤صسندوق النقد الدو‹ افامي» بÚ
 ،٢٠١9 / ٢٠١٨وÁكن للجزائر ان تتجاوز الصسعوبات
ا◊ال-ي-ة وت-ك-ون ع-نصس-را نشس-ي-ط-ا ‘ م-ن-ط-ق-ة اŸتوسسط
واف- -ري- -ق -ي -ا .وي -جب ت -ف -ادي ك -ل رؤوي -ة تشس -اؤوم -ي -ة Œاه
ا÷زائ -ر ،أ’ن ال -وضس -ع -ي-ة ال-ي-وم ت-خ-ت-ل-ف ع-ن ت-لك ال-ت-ي
حصسلت ‘  ١9٨6على اعتبار ان اŸديوينة اÿارجية
حاليا اقل من  ٤مÓي Òدو’ر مع احتياطي للصسرف يبلغ
 ١٠9مÓي Òدو’ر ا ١ ¤فيفري  ،٢٠١٧موفرا مرحلة
اريحية لـ  ٣سسنوات قادمة .للجزائر القدرة على اÿروج
من الوضسع ا◊ا‹ ،غ Òان ‚اح الشسراكة الصسناعية
الوطنية والدولية غ‡ Òكنة التحقيق بدون حوكمة
مركزية وﬁلية متجّددة مع رؤوية منسسجمة ترتكز على
اصسÓحات هيكلية ‘ اÛا’ت السسياسسية وا’جتماعية
وا’قتصسادية ومنها السسوق اŸالية ،سسوق العقار وسسوق
العمل وباأ’خصس اصسÓح نظام التعليم والÎبية الذي يعد
ال -ع -م-ود ال-ف-ق-ري ل-ك-ل مسس-ار ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ‘ ف-ج-ر ال-ث-ورة
التكنولوجية الرابعة.
وعليه ،فإان التكتيكات يجب أان تندرج ‘ اطار الوظيفة
وال -ه -دف ا’سسÎات -ي -ج -ي اŸت -م -ث -ل ‘ –ق -ي -ق اقصس-ى
ال -رف -اه -ي -ة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ل-ك-ل ا÷زائ-ري .Úان ال-ه-دف
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-ق-ي-ام ب-إاصسÓ-ح-ات ه-ي-كلية تتطّلب
جبهة عريضسة اجتماعية داخلية للتجنيد مفتوحة لكل
ا◊سساسسيات ‘ مواجهة ﬂتلف التحديات ا÷ديدة
التي تنتظر بلدنا من أاجل السسمو به كبلد ناشسئ ‘
اŸدي ÚاŸت- -وسس- -ط وال- -ط -وي -ل .ول -ذلك ف -إان اŸب -ادرة
ال -بÒوق -راط -ي -ة ي -جب أان ت -ع -وضس ب -اŸب -ادرة ال -ع-م-ل-ي-ة
ا’ق -تصس -ادي-ة م-ع ت-أاثÒات-ه-ا ا’ق-تصس-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة
ا’يجابية.
و‘ اÓÿصسة ،ان تكثيف التعاون ليسس ‡كنا ا’ اذا
كانت للجزائر وفرنسسا مقاربة واقعية للتعاون اŸشسÎك
يقوم على قاعدة رابح رابح بعيدا عن اأ’نانية وروح
الهيمنة وحيازة رؤوية مشسÎكة Ÿسستقبلهما .ان ا÷زائر
وفرنسسا عنصسران ’ Áكن Œاوزهما لÓسستقرار ،وكل
تهديد ’سستقرار ا÷زائر يكون له انعكاسسات وتداعيات
جيواسسÎاتيجية سسلبية على ›مل منطقة اŸتوسسط
وافريقيا مثلما اشسار اليه بقوة ‘ حوار ÷ريدة هÒالد
ت -ري -ب -ي -ون ا’م -ري-ك-ي-ة الصس-ادر ‘  ٢٨ديسس- -م.٢٠١6 È
وبالطبع مقابل تعميق دولة القانون ودمقرطة اÛتمع
واع-ادة ت-وج-ي-ه سس-ي-اسس-ت-ه-ا ا’ق-تصس-ادي-ة م-ن اج-ل ا‚از
تنمية مسستدامة .ان التوترات الراهنة عابرة وفقا Ÿا
ل -دي م -ن م -ع -ل -وم -ات مسس -ت -ق -اة م-ن شس-خصس-ي-ات ه-ام-ة
فرنسسية .ويتعّلق اأ’مر باŸبادرة معا ‘ اطار ا’حÎام
اŸتبادل و‘ هذا ا’طار يجب ان تدخل شسراكة رابح
رابح ب Úا÷زائر وفرنسسا بعيدا عن كل احكما مسسبقة
او رغبة هيمنة.

ماكرون...رِجل ‘ أإلليزيه
وعينان على ألّتشسريعيات

أصصغر رئيسس لفرنسصا منذ نابليون بونابرت

ماكرون..
ظاهرة سسياسسية
أأمام –ديات كÈى

أم Úبلعمري

–ّققت تنبؤوأت أسصتطÓعات ألرأي وفاز أŸرشّصح ألشصاب
إأÁان-وي-ل م-اك-رون ب-الن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسص-ي-ة ألفرنسصية،
لصص-وأت م-ق-اب-ل ٣٣ . ٩٤
ح-اصصدأ  ٦٦ . ٠٦ب-اŸائ-ة م-ن أ أ
ب -اŸائ -ة Ÿن -افسص-ت-ه م-اري-ن ل-وب-ان زع-ي-م-ة ح-زب أ÷ب-ه-ة
ألوطنية أŸتطرف ،ليصصبح بذلك أصصغر رئيسس ‘ تاريخ
فرنسصا منذ عهد نابليون بونابرت.

حمزة ﬁصصول
كان واضسحا منذ البداية أانّ احتمال تكرار سسيناريو
ا’نتخابات اأ’مريكية التي أاجريت شسهر نوفم Èمن
السسنة اŸاضسية ضسئي Óجدا ‘ فرنسسا ،وتأاّكدت خيبة
الذين راهنوا على بلوغ مارين لوبان سسدة ا◊كم أاسسوة
Ãا حصسل ما الرئيسس دونالد ترامب.
و– ⁄دث اŸفاجأاة ‘ سسباق اŸنعطف اأ’خ ÒبÚ
ماكرون ولوبان ،وتفوق اأ’ول بنسسبة مريحة للغاية على
م -ن ت ّ-وجت ن -فسس -ه -ا «ع -دوة ال -ف -رنسس -ي Úم-ن اأ’صس-ول
اأ’جنبية واŸهاجرين القادم Úمن البلدان اإ’سسÓمية
على وجه اÿصسوصس».
وب-غضس ال-ن-ظ-ر ع-ن ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ،ف-إان إاÁان-وي-ل
ماكرون يعت Èهو «اŸفاجأاة» ‘ حد ذاته ،إاذ اعتÈ
لدى اإ’عÓم الفرنسسي والعاŸي «ظاهرة سسياسسية غÒ
مسسبوقة ‘ البÓد» ،أازاحت اأ’حزاب التقليدية التي
تداولت على ا◊كم منذ  ،١95٨وكبحت جماح اليمÚ
اŸتطّرف اŸتنامي بشسكل ملف لÓنتباه.
فاز ماكرون وجذب إاليه العا ⁄أاجمع ،حيث كان كل
شس -يء ف -ي -ه م -ث Òل Ó-ه-ت-م-ام ،سس-ن-ه ( ٣9سس-ن-ة) ،ح-ياته
اÿاصسة ،خÈته السسياسسية وقدراته اŸعتÈة ‘ التسسيÒ
البنكي وا’قتصساد وإانعاشس اŸؤوسسسسات.
وخ ّصسصست صسفحات ا÷رائد ونقاشسات البÓطوهات
حّ- -ي- -زا شس- -اسس- -ع- -ا Ÿع- -ا÷ة ف- -وز ال- -ظ- -اه -رة م -اك -رون
با’نتخابات ،وترافق ا’نبهار Ãا حّققه مع ﬂاوف
من قلة خÈته وضسعف ثقة عدد من الفرنسسّي‘ Ú
شسخصسه بالنظر إا ¤نسسبة ا’متناع عن التصسويت التي
ناهزت  ٢5باŸائة ونسسبة اأ’صسوات اŸلغاة التي قاربت
 9ب -اŸائ -ة ،إا ¤ج -انب سس-ل-وك ب-عضس ال-ن-اخ-ب Úال-ذي-ن
اختاروه ليسس إاعجابا بÈنا›ه وإا‰ا خوفا من فوز

اليم ÚاŸتطّرف.

أألزمة تؤلد ألنّجاح

صسنعت سسنوات عمله بالقطاع البنكي ›د إاÁانويل
ماكرون ،وجعلته ‘ نظر كبار صسّناع القرار ذلك الشساب
اŸتقد الذكاء ،حيث برع وبشسكل ’فت ‘ ا’سستثمار ‘
اأ’زمات التي “ر بها اŸؤوسسسسات التي يعمل بها.
‡ا يروى عنه أاّنه أانقذ بنك روتشسيلد من اإ’فÓسس،
و ّ
وجّنب مؤوسسسسة فرنسسية خطر الزوال بعدما افتك لها
عقدا بقيمة  ١5مليار دو’ر مع مؤوسسسسة صسينية ما جعله
يصسبح ‘ زمن قياسسي رج Óغنيا.
و ⁄يخب ماكرون من اقÎحوه مسستشسارا اقتصساديا
للرئيسس فرنسسوا هو’ند ،الذي سسرعان ما أاسسند إاليه
وزارة ا’قتصساد خÓل الفÎة  ،٢٠١6 - ٢٠١٤قبل أان
يتسسّبب ‘ إاخراج الناسس إا ¤الشسارع لعدة أايام بسسبب
قانون العمل الذي قّدمه للŸÈان.
ا’حتجاجات العارمة التي اجتاحت الشّسارع الفرنسسي
بسسببه ،دفعته إا ¤رمي اŸنشسفة واÿروج من ا◊كومة،
ليعلن عن تأاسسيسس حزب سسياسسي ،أاسسماه «حركة إا¤
اأ’م- -ام» ،وال- -ذي سس- -رع- -ان م- -ا اسس- -ت -ق -طب  ٢٠٠أالف
منخرط ،وبعد سسنة من الّنشسأاة ترشّسح للّرئاسسة وفاز
بنتيجة مريحة عن منافسسيه من ا◊زب ÚالتقليديÚ
اليم Úواليسسار وا◊زب ÚاŸتطّرف Úاليم ÚاŸتطّرف
واليسسار اŸتطّرف.
–ويل اأ’زمات واŸشساكل العويصسة ،باتت ميزة خالصسة
‘ قدرات هذا الشساب اŸنحدر من عائلة ميسسورة
وﬁيط نخبوي وسسيقود فرنسسا ÿمسسة سسنوات قادمة.

مسستثمر جّيد ‘ مشساكل أآلخرين

ت -ق -اط -عت ال ّ-ت -ح -ال -ي -ل كّ-ل-ه-ا ‘ ،أاّن ب-روز م-اك-رون إا¤
اŸشسهد السسياسسي تزامن مع حالة اŸلل التي أاصسابت

الّ- -ن- -اخ- -ب Úال- -ف -رنسس ّ-ي  Ú-م -ن إاط -ارات ا◊زب
ا’شسÎاكي وا◊زب ا÷مهوري ،ورغبتهم ا÷اﬁة ‘
التغي ،Òما جعله اŸسستفيد اأ’ك Èخاصسة وأاّنه اختار
ن -ه -ج ال -وسس -ط وال -ن -م -وذج ا÷ام -ع Ÿصس -ال -ح اÛت-م-ع
الفرنسسي بكل أاطيافه الداخلية وأابعاد ومصسالح البÓد
‘ اÿارج وباأ’خصس على مسستوى ا’–اد اأ’وروبي.
واسستثمر ماكرون بشسكل جيد ‘ حالة الرعب التي
أاث-ارت-ه-ا زع-ي-م-ة ال-ي-م ÚاŸت-طّ-رف م-اري-ن ل-وب-ان ،لدى
الفرنسسي Úمن اأ’صسول اأ’جنبية واŸهاجرين الذين
ّÁث -ل -ون نسس-ب-ة م-ع-تÈة م-ن ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ،وﬂاوف
سس -اسس -ة ال -ي -م Úوال -يسس -ار م -ن ان -ه -ي -ار ق -ي -م اÛت -م-ع
ال -ف-رنسس-ي اŸن-ف-ت-ح ع-ل-ى اÛت-م-ع-ات واŸم-ت-دة ن-ح-و
التكامل اأ’وربي .وسساندت شسخصسيات عاŸية بارزة
ع-ل-ى غ-رار ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي ب-اراك أاوب-ام-ا وال-ن-ج-م
العاŸي لكرة القدم زين الدين زيدان ماكرون ،و⁄
يكتفوا بذلك حيث حّذروا من خطر وصسول لوبان إا¤
ا◊كم.
وكتب رئيسس الوزراء اأ’سسبق وصسديق جاك شسÒاك آا’ن
جوبي مقا’ يصسف فيه ا÷بهة الوطنية «باÿطر الكبÒ
الذي يهّدد مبادئ ا÷مهورية التي أاسّسسس لها ا÷Ôال
ديغول».

خÈة ضسئيلة و–ديات كÈى
 ⁄ي -ك -ت -ف -ي م -اك -رون بسس -ح -ق اأ’ح -زاب ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
واŸت -ط ّ-رف -ة ،ب -ل كّسس -ر ت -ق -ل-ي-دي-ا ف-رنسس-ي-ا راسس-خ-ا ‘
الوصسول إا ¤ا◊كم ،حيث كان وزراء الداخلية اأ’وفر
حّ
ظا لبلوغ الرئاسسة بينما جاء هو من قطاع البنوك
وا’قتصساد ،ما جعل البعضس يتشساءمون من قدرته على
التعامل مع ملفات شسائكة تتعلق باأ’من القومي واأ’زمة

ا’قتصسادية والسسياسسية اÿارجية.
وتعّهد ماكرون ‘ خطاب الفوز ،بأان يكون «مدافعا
شس -رسس -ا ع -ن ف -رنسس -ا وال -ف -رنسس ّ-ي  ،Ú-وي -ع -ال -ج مشس -اك-ل
ا’ق-تصس-اد وال-ت-ع-ل-ي-م واأ’م-ن وال-ب-ي-ئ-ة ،وي-حÎم اŸبادئ
اأ’وروبية لبÓده».
’رهابية التي تنفّذها
ولعل إايجاد حلّ للعمليات ا إ
’رهابية
«الّ-ذئ-اب اŸن-ف-ردة» ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ت-ن-ظ-ي-مات ا إ
سستمّثل أابرز –دي داخلي بالنسسبة له ،ويرى ‘
’منية
’جراءات ا أ
تقوية جهاز اıابرات وتشسديد ا إ
ح ّ
’شسخاصس
 Óأانسسبا لذلك دون اŸسساسس بحرية ا أ
واŸهاجرين.
وت-ن-ت-ظ-ر ال-ط-ب-ق-ة ال-ع-ام-ل-ة م-ن ال-رئيسس ا÷ديد تأامÚ
مناصسب الشسغل من خÓل تبنّي سسياسسة دعم وإانعاشس
ل -ل -م -ؤوسّس -سس -ات و–سس Úف -رصس ا’سس -ت -ث -م -ار ال-داخ-ل-ي
واÿارجي ،فيما تواجهه أاك Èالتحديات على صسعيد
السسياسسة اÿارجية ،أابرزها مواجهة الّنفوذ الروسسي
وم -ع -ا÷ة اŸل -ف السس-وري ،خ-اصس-ة وأاّن-ه ت-بّ-ن-ى م-وق-ف-ا
ع -دائ -ي -ا م -ن ب -وت ،Úإا ¤ج-انب اŸشس-اك-ل اŸتصس-اع-دة
ل–Óاد اأ’وروبي.
وتّÎقب اŸناطق الّتقليدية للنّفوذ الفرنسسي (إافريقيا)،
منهجية عمل ماكرون للحفاظ على مصسالح بÓده ،وما
Óسس-ل-وب ال-ق-ذر اŸت-م-ث-ل ‘ ال-ت-دخÓ-ت
إاذا سس -ي -ل-ج-أا ل -أ
ال-عسس-ك-ري-ة ال-هّ-دام-ة ال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا ت-بّ-ن-ت-ه-ا الّسسلطات
الفرنسسية اŸتعاقبة.
وع -ل -ى ال -رغ -م م -ن الّصس -خب ال -ه -ائ -ل ال-ذي أاث-اره ف-وز
م -اك -رون وال -ط -ري -ق -ة اŸم -ي -زة ال -ت-ي وصس-ل ب-ه-ا قصس-ر
ا’ليزيه ،يبقى رئيسسا دون خÈة ‘ نظر البعضس خاصسة
الفئة التي  ⁄تقتنع به وتعتقد أانه مرشّسح اŸؤوسّسسسات
الّ- -ن- -اف- -ذة ول -وب -ي -ات اŸال و’ Áلك ك -اري -زم -ا ق -وي -ة،
وسستكشسف اأ’يام عّما ‘ جعبة الّرئيسس الشساب ليقّدمه
لفرنسسا.

انتهى معÎك انتخابات الّرئاسسة الفرنسسية بإافراز شساب ‘ مقتبل العمر اسسمه
مانويل ماكرون رئيسسا للجمهورية الفرنسسية بعد فوزه على منافسسته مارين لوبان
رئيسسة ا÷بهة الوطنية اŸتطّرفة بفارق كب ،Òلكن الّرهان الذي ينتظر هذا
’وسساط السسياسسية
الرئيسس الشساب هو ا’نتخابات التّشسريعية أاو ما يعرف لدى ا أ
’ّنها وحدها التي –ّدد ‰ط
الفرنسسية بـ «الدورة الثالثة لÓنتخابات الرئاسسية» أ
’مر النّاهي أاي الرئيسس الفعلي
حكم الرئيسس ا÷ديد ،أاي هل سسيكون فع Óا آ
بصسÓحيات مطلقة ضسمن نظام شسبه رئاسسي أام ›ّرد رئيسس يخضسع ◊سسابات
التحالفات والتعايشس ،وبالتا‹ سسيجد نفسسه غ Òقادر على تقد Ëشسيء يخلد
مروره على ا’يليزيه ويدّون اسسمه على حوليات هذا القصسر؟
الّرئيسس اŸنتخب ماكرون  ⁄يÎشّسح –ت مظلّة ا◊زب ا’شسÎاكي الذي انسسحب
من صسفوفه وأاسّسسس على أانقاضسه حركة «إا ¤اأ’مام» ،وكانت القاطرة التي أاوصسلته إا¤
ا’ليزيه بعدما أادرك أانّ ا◊زب ا’شسÎاكي  ⁄يعد الوسسيلة اŸضسمونة ،وهذا Á ⁄نع
اليسسار من دعمه و‘ مقّدمتهم الرئيسس اŸنتهية و’يته فرانسسوا هو’ند ،أامّا ماكرون
 ⁄يخضس غمار الرئاسسيات –ت مظلة اليم ،Úكما هو التقليد السسائد منذ تأاسسيسس
ا÷مهورية اÿامسسة أاي اليم Úأاو اليسسار ،ولكن رغم ذلك الكث Òمن الوجوه اليمينية
البارزة (ا÷مهوري )Úأاعلنوا دعمهم Ÿاكرون ‘ الدور الثا– Êت شسعار إانقاذ
ا÷مهورية وقطع الطريق أامام اليم ÚاŸتطّرف ،والنتيجة كانت وصسول شسخصسية
هجينة إا ¤الّرئاسسة الفرنسسية بعدما أاقنع خطابه قطاعا واسسعا من أانصسار اليمÚ
ووجدت شسريحة كبÒة من اليسسار اŸتهاوي ضسالتهم ‘ هذا اÿطاب “اما ‘
سسيناريو على الطّريقة اأ’مريكية مع الرئيسس اأ’مريكي باراك أاوباما مع اختÓف ‘
بعضس التّفاصسيل واŸشساهد.
’لقاء خطاب الفوز أاو
اختيار ماكرون Ÿتحف اللوفر وسسط العاصسمة باريسس إ
ا’نتصسار وما يحمله اŸكان من رمزية لدى الفرنسسي( Úالتاريخ اŸشسÎك) ثم
’لقاء الكلمة على غ Òما جرت عليه العادة مع
صسعوده إا ¤اŸن ّصسة وحده إ
سس -اب -ق -ي -ه ،ي -ؤوّك-د أاّن م-اك-رون ي-ري-د أان ي-قّ-دم ن-فسس-ه رئ-يسس إاج-م-اع ،رئ-يسس-ا ل-ك-ل
الفرنسسيّÃ Úختلف توجّهاتهم ومشساربهم ،رئيسس يلقي خطاب الفوز بالّرئاسسة
’ّنه يدرك أاّن ‚اح مهّمته بقصسر ا’ليزيه ّÁر عÈ
ولكن عينه على التشسريعيات أ
حصسوله على أاغلبية برŸانية مريحة حتى ’ تتحّول ا÷معية الوطنية الفرنسسية
’خ Òغ Òمسسنود بخلفية حزبية
إا ¤مقÈة Ÿشساريعه وطموحاته ،خاصسة وأانّ ا أ
Áكن أان يخوضس بها غمار التّشسريعيات التي اعتÈتها لوبان معركتها الكÈى بعد
الرئاسسيات ،وهي تهنّئ ماكرون ذّكرته بأاّنه ربح اŸعركة وليسس ا◊رب وأاّنها غÒ
’لقاء اŸنشسفة ،ويبدو أانّ ماكرون تلقف هذه الرسسالة جيّدا وفهم حجم
مسستعّدة إ
’و ¤باعتبارها العهدة التي
التحديات التي تنتظره خÓل عهدته الرئاسسية ا أ
سسوف لن –ّدد مصسÒه السسياسسي فقط كما حصسل مع سساركوزي الذي انتحر
سسياسسيا ،ولكن مصس Òا÷مهورية اÿامسسة كذلك إان  ⁄ينجح ‘ إانقاذها و⁄
’سساسسية لرأاب الشّسرخ اŸتزايد ‘ اÛتمع الفرنسسي ،واسستعادة
يجد التوابل ا أ
انسسجامه اÛتمعي ،ولعل الّنتائج التي حّققها اليم ÚاŸتطّرف ‘ الدور الثاÊ
من الّرئاسسيات يعكسس حجم هذا الشّسرخ الذي أاصسبح يثﬂ Òاوف ا÷مهورّيÚ
وا’شسÎاكّي Úعلى حد سسواء.
إاّن هذا اإ’دراك اŸشسÎك لدى الفريق Úمعا هو ما سسينتهزه ماكرون ،ويجعل منه
الوقود الذي يحّرك قاطرته ‘ ا’نتخابات التّشسريعية ،وسسيشسّكل لبّ اÿطاب الذي
سسيحاول أان يقنع به ا÷ميع من أاجل ا’صسطفاف خلف مشسروعه ودعمه للحصسول
على اأ’غلبية ‘ الŸÈان ،والتجّند لقطع ال ّ
طريق أامام اليم ÚاŸتطّرف Ÿنعه من
ا’سستحواذ على الŸÈان كما قطع أامامه طريق ا’ليزيه.
’دراك أاصسبح قناعة مشسÎكة لدى الطبقة السسياسسية ‘ فرنسسا،
يبدو أاّن هذا ا إ
وما تصسريحات الكث Òمن قيادات اليسسار الفرنسسي ومن ا÷مهوري Úالذين
سسارعوا إا ¤تهنئة ماكرون ومباركة فوزه ،والدعوة ال ّصسريحة إا ¤دعمه والشسد
على يديه إا’ّ دليل واضسح على ذلك ما عدا بعضس اّÎŸددين على غرار جون لوك
ميلونشسون ،الذي يرى أانّ حزبه الوريث الشّسرعي لÎكة اليسسار اŸتهاوي ،الذي
حّقق أاسسوأا نتيجة له ‘ تاريخ اŸشساركة ‘ ا’نتخابات الرئاسسية بحصسول
مرشّسحه بونوا أامون على  6من اŸائة ‘ الدور ا’أول من الّرئاسسيات الفرنسسية
لهذه السسنة.
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جهود دولية وإقليمية لتحريك مسسار إ◊ل

التّسسوية يجب أان تكون مسستندة إا ¤حوار ليبي – ليبي
الّدبلوماسسية ا÷زائرية
تنجح ‘ إاقناع الفرقاء
با÷نوح إا ¤ال ّسسÓم

لزمة إلّليبية ماضسية إ ¤إ◊ل أإو على
نإ أ
ل شسك أإ ّ
لقل بات طريق تسسويتها وإضسحا ومعّبدإ ،خاصسة
إ أ
بعد إللّقاء إلّتاريخي إلذي جمع بدإية إلشّسهر كÓ
م- -ن رئ- -يسس إÛلسس إل- -رئ- -اسس- -ي ◊ك- -وم- -ة إل- -وف- -اق
إل -وط -ن -ي ف -ائ -ز إلسس -رإج ،وإل -ق -ائ -د إل -ع -ام ل -ل-ج-يشس
إلوطني إلفريق خليفة حف.Î
فهذإ إللّقاء إلذي ”ّ إنتظاره طوي ،Óأإشساع أإجوإء
م -ن إل ّ-ت -ف -اؤول ب -إام-ك-ان-ي-ة –ق-ي-ق إخÎإق ح-ق-ي-ق-ي
◊ال-ة إ÷م-ود إلسس-ي-اسس-ي إل-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا ل-ي-ب-يا منذ
أإك Ìمن عام ،Úوعّزز إ÷هود إلتي تقودهاأإكÌ
م-ن دول-ة ت-ت-قّ-دم-ه-ا إ÷زإئ-ر ل-ت-قريب وجهات نظر
إلفرقاء ‘ ليبيا ،ودفعهم إ ¤إلنخرإط ‘ إلعملية
ل· إŸتحدة دون تأاخ،Ò
إلسسياسسية إلتي ترعاها إ أ
لزمة ويفتح أإبوإب جهنّم
ل وقت ضسائع سسيعّمق إ أ
فك ّ
على ليبيا وإŸنطقة بأاسسرها.
فضسيلة دفوسس
حبت به اÛموعة الدولية
لقاء السصراج بحف - Îالذي ر ّ
بأاسصرها  -حمل على ما يبدو مفتاح تسصوية اŸعضصلة
الّليبية اŸتفاقمة ،وألول مرة منذ سصت سصنوات يتجلّى
بوضصوح أانّ إاجماعا دوليا -بالفعل ل بالقول ّ– -قق حول
اسصتعجال ا◊ل ال ّسصلمي واسصتبعاد اÿيار العسصكري “اما،
وضص - -م - -ن ه- -ذا السص- -ي- -اق اح- -تضص- -نت ا÷زائ- -ر أامسص األول
الجتماع الوزاري الـ  ١١لبلدان جوار ليبيا ،الذي بحث
تطّورات األزمة الّليبية وتداعياتها األمنية على اŸنطقة
فضص Óعن مسصار ا◊ل السصياسصي ،وألجله قام وزير الشّصؤوون
اŸغاربية وال–اد الفريقي وجامعة الدول العربية عبد
ال -ق -ادر مسص -اه -ل ب-داي-ة األسص-ب-وع ،ب-زي-ارة ق-ادت-ه إا ¤م-دن
ومناطق جنوب ليبيا بعد تلك التي قادته إا ¤مدن شصرقها،
وهذا ‘ إاطار ا÷هود ا÷ادة التي تبذلها ا÷زائر إلقناع
اإلخوة الفرقاء با÷نوح إا ¤ال ّسصÓم وإايجاد أارضصية تفاهم
يقّدم فيها كل طرف الّتنازلت اŸرجّوة ‘ سصبيل –ريك
قاطرة ال ّسصÓم ،وإابعاد شصبح ا◊رب األهلية الذي أاصصبح
يحوم ‘ األجواء.

واإلمكانات Ùاربة الّتنظيمات اإلرهابية ،حسصبما ورد ‘
التفاق السصياسصي الليبي ،والقضصاء عليه فكرvيا وعسصكرvيا،
وتهدئة األوضصاع ‘ ا÷نوب الليبي ونزع فتيل األزمة من
أاجل  ّ⁄شصمل كل الليبي ،Úكما تطّرق الطرفان لتخاذ
ال-ت-داب Òال-ت-ي تضص-م-ن ال-ت-داول السص-ل-م-ي ل-لسص-لطة ،وانتهاج
مبدأا الشصفافية وﬁاربة الفسصاد ‘ كل هيئات ومؤوسصسصات
الدولة.
خضص عنه
هذا وأاشصارت بعضص اŸصصادر ،إا ¤أانّ الّلقاء “ ّ
اتفاق على تنظيم انتخابات رئاسصية وبرŸانية ‘ مارسص
العام .٢٠١٨

جهود على أاك Ìمن جبهة

م Ó-م -ح الن -ف-راج ‘ ل-ي-ب-ي-ا ل نسص-تشصّ-ف-ه-ا م-ن ل-ق-اء رئ-يسص
حكومة الوفاق الوطني فايز السصراج بالفريق خليفة حفÎ
فقط  ،بل بلقاءات جمعت عدة شصخصصيات فاعلة على
السصاحة الليبية ،كالذي ضصمّ قبل أاسصبوع Úرئيسصي ›لسص
ال -ن -واب ع -ق -ي -ل -ة صص -ال -ح ،و›لسص ال -دول -ة ع-ب-د ال-رح-م-ن
السصويحلي ،واعت Èهو اآلخر خطوة ‘ اŒاه تذويب الثلج
ب Úالفاعل Úالذين يتحّكمون Ãفاتيح ا◊ل السصلمي.
كما اسصتقبل عقيلة صصالح ،مبعوث األ· اŸتحدة للدعم ‘
ليبيا مارتن كوبلر Ãدينة القبة غرب طÈق ،وبحث الّلقاء
مسصأالة اŸضصي قدًما ‘ العملية السصياسصية ،وبعده اسصتقبل
صصالح وزير اÿارجية الÈيطا Êالذي دخل هو اآلخر على

خط األزمة ‘ ﬁاولة لدفعها نحو ا◊ل“ ،اما كما فعل
ن -ظÒه اإلي -ط -ا‹ ،م -ا ي -ع -كسص الج -م -اع ال-دو‹ اŸت-زاي-د
Ÿرج -ع -ي -ة الت -ف -اق السص -ي -اسص -ي اŸوّق-ع ‘ ديسص-م٢٠١5 È
برعاية األ· اŸتحدة.
ويتجّلى واضصحا أاّن الّلقاءات التي تعقد مع عقيلة صصالح،
يكون هدفها إاقناعه بضصرورة تزكية حكومة الوفاق الوطني
التي ل زالت تبحث عن الّثقة لدى الŸÈان الذي ما زال
يتعّنت ‘ العÎاف بها ،مع أانّ العا ⁄أاجمع يقّر بأاّنها
ا◊كومة الشّصرعية ‘ ليبيا.

ا◊ّل بيد الّليبّيÚ

كÌت األطراف ال ّسصاعية إا ¤حّل األزمة الليبية ،وتعّددت
م -ب -ادرات ال -تسص -وي -ة ،ل -ك -ن رغ -م م -ا –م -ل -ه ه-ذه ا÷ه-ود
واŸبادرات من أافكار وّﬁفزات للخروج ا ¤بّر األمان،
فاŸؤوّكد أانّ ل سصÓم ‘ ليبيا إاّل بإارادة أابنائها أانفسصهم ،وأاي
تسصوية تضصمن السصتقرار يجب أان تكون نابعة ومدعومة من
قبل الليبي Úأانفسصهم ومسصتندة إا ¤ا◊وار الليبي  -الليبي،
فما «حّكك غ Òظفرك « ،كما يقول اŸثل العربي.
إاّن اŸسصؤوولية ‘ البداية والنهاية تقع على عاتق الليبيÚ
للخروج من اŸأازق الذي دخلوه ،وأادخلوا اŸنطقة فيه،
وعلى اÛتمع الدو‹ اŸسصاعدة على رأاب ال ّصصدع من
خÓل Œنب خلق وتعزيز النقسصامات ‘ ليبيا ،والعمل
عوضصًا عن ذلك على تشصجيع الليبي Úعلى اŸزيد من

إنشساء مناطق وقف إلتصسعيد إلعسسكري ‘ سسوريا

التمهيد العملي للحل السسياسسي

ذوبان ا÷ليد

أاه -م -ي -ة ل -ق -اء ال -ف -ري-ق ح-ف Îب-رئ-يسص اÛلسص ال-رئ-اسص-ي
◊كومة الوفاق الوطني فائز السصراج ‘ حلحلة األزمة
الّ-ل-ي-ب-ي-ة ،نسص-تشصّ-ف-ه م-ن خÓ-ل ال-ت-ف-اه-م ال-ذي ت-وّصص-ل إال-ي-ه
الرجÓن والذي تضصّمنه بيان أاصصدرته حكومة الوفاق ،شصّدد
Óزمة الليبية،
على السصعي ا÷ّدي لتحقيق تسصوية سصلمية ل أ
والعزم على تهيئة الظروف لبلوغ ذلك.
وفيما  ⁄يشصر البيان إا ¤التفاق على بنود ّﬁددة ،فإاّن
السصراج أاشصار إا ¤التأاكيد على عدة بنود من بينها «الدعوة
إا ¤حوار ›تمعي موسّصع لÎسصيخ الثوابت الوطنية وتأاصصيل
ف -ك -رة ب-ن-اء ال-دول-ة ال-دÁق-راط-ي-ة اŸدن-ي-ة ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى
تسصريع السصتحقاق الدسصتوري لتجاوز اŸرحلة النتقالية
‘ أاسصرع وقت ‡كن».
وأاشصار البيان أايضصا ،إا ¤أاّن الطرف Úأاّكدا ضصرورة عودة
جرين والّنازح Úو–قيق اŸصصا◊ة الوطنية الشّصاملة،
اŸه s
 ⁄شص -م -ل ال -وط -ن وت -وح -ي -د م -ؤوسصسص -ات ال -دول-ة ‘ إاط-ار
و ّ
الشّصرعية والقانون.
ك -م -ا ذك -ر ب -أاsن اŸن -اقشص -ات ت -ط s-رقت إا ¤ضص-رورة الّسص-ع-ي
إليجاد حلول على اŸدي Úالقريب واŸتوسصط للمشصاكل
القتصصادية واŸالية التي يعانيها اŸواطن وأانهكت كاهله،
والبدء Ãشصاريع إاعادة اإلعمار ‘ كافة األماكن اŸتضصّررة.
كما بحث ال ّ
طرفان وضصع اسصÎاتيجية كاملة لتطوير وبناء
حد وفق أاحدث اŸعاي ÒواŸواصصفات،
و
Ÿ
ا
ا÷يشص الّليبي
ّ
والتّأاكيد على انضصواء اŸؤوسّصسصة العسصكرية –ت ال ّسصلطة
اŸدنية.
اج -ت -م -اع السص -راج وح -ف ،Îأاّك -د ضص -رورة ت -وح -ي -د ا÷ه -ود

التعاون والوحدة والتوافق.
بهذه اÿطوات فقط Áكن حفظ السصيادة الوطنية للبÓد
وصصيانة األمن وتوحيد ا÷يشص ،و“كينه من أاداء مهامه ‘
ﬁاربة الرهاب وتنظيماته الدموية التي اسصتغلت التوتر
الذي تعيشصه ليبيا مند سصقوط النظام السصابق ،وجعلت منها
قواعد لسصتقرار الدمويŒ ،Úنيدهم وتدريبهم.
ولبد للّيبّي Úأان يقتنعوا بأاّن طريق اÓÿصص الوحيد هو
اŸصصا◊ة ،فكّل األزمات طال أامدها أاو قصصر تنتهي بلقاء
الفرقاء حول طاولة حوار واحدة تفضصي إا ¤حلّ ينقذ
البÓد والعباد.
مؤوشّصرات النفراج ـ كما سصبق وقلنا ـ واضصحة ‘ ليبيا،
نتمنّى فقط أان تسصتعجل الّتحّركات الدولية ا◊ّل ال ّسصلمي،
وتنهي الكابوسص الذي وضصع اŸنطقة على صصفيح سصاخن،
واألكيد أانّ الّليبي Úسصيجدون ‘ ا÷زائر خ Òرفيق ،وأانزه
وسصيط Ÿسصاعدتهم على Œاوز خÓفاتهم واختÓفاتهم،
وإاقرار ال ّسصÓم والنطÓق ‘ بناء الدولة التي حلموا
ببنائها Ÿاّ قّرروا القطيعة مع النّظام ال ّسصابق قبل سصت
سصنوات.
وب -دون أادن -ى شصك ،ف -إاّن ال -وسص -اط -ة ا÷زائ -ري-ة اÙاي-دة
اŸدف- -وع -ة ب -رغ -ب -ة واح -دة ووح -ي -دة وه -ي إاع -ادة األم -ن
والسصتقرار للشّصقيقة ليبيا ،سصتحّقق الّنجاح اŸرجو كما
حّققته ‘ ما‹ ،وقبلها بسصنوات ب Úالعراق وإايران.

م- -ا زإل إ◊ل إلسس- -ي -اسس -ي ‘ سس -وري -ا ب -ع -ي -د إŸن -ال،
وإل - -قصس - -د م - -ن ذلك إل - -تسس - -وي - -ة إŸسس - -ت - -ن - -دة إ¤
إŸرجعيات إلدولية ،منها موإعيد «أإسستانا» ‘ حÚ
ق إلعسسكري حظي Ãذكرة إنشساء مناطق
أإن إلشس ّ
وق-ف إل-تصس-ع-ي-د .دخ-لت ح-ي-ز إل-ت-نفيذ منذ مطلع
م -اي إ÷اري ،ف -ه -ل ه -ذإ إل -ع -م -ل يÎج -م إ◊ل -ول
لعدإد أإرضسية كاملة تندرج ‘
إ÷زئية أإم “هيد إ
لطار؟.
هذإ إ إ
جمال أإوكيلي
من الصصعوبة Ãكان مناقشصة أاو الغوصص ‘ الÎتيبات
العسصكرية اÿاصصة بهذا اŸسصعى ،لكن خلفيات القرار لها
ت -داع -ي -ات بشص -ك-ل م-ب-اشص-ر أاو غ Òم-ب-اشص-ر ،م-ن-ه-ا إاحÓ-ل
اŸذكرة ﬁل التوقف ا◊اصصل ‘ العملية السصياسصية،
وكان األجدر أان يو‹ هوؤلء األولوية لهذا ا÷انب ،غ Òأان
ت -ع -ق -د األم -ور حّ-ت-م ع-ل-ى ا÷م-ي-ع السص Òخ-ط-وة خ-ط-وة،
وم- -ع- -ا÷ة ا◊الت اŸط- -روح- -ة ب- -إا◊اح ع- -ل- -ى أاسص- -اسص
اإللتزامات وهو ما جرى ب Úروسصيا ،تركيا ،وإايران مع

اسصتشصارة أاطراف أاخرى ‘ اŸنطقة.
ويأاتي هذا اŸسصعى األمني ،كمحاولة لتوقيف اŸزيد من
األعمال العسصكرية ،وفسصح اÛال Òÿات أاخرى حتى
وإان ك -انت اŸب -ادرات «›ّم -دة» ‘ ،ج-ان-ب-ه-ا السص-ي-اسص-ي،
وعدم التواصصل إا ¤التصصور الÓئق ،خاصصة بعد معركة
حلب ،واإلهتداء إا ¤صصيغة انتقال اŸسصلح Úمن نقطة
معينة إا ¤أاخرى ،أاي تغي Òمواقعهم.
وهذا تكون روسصيا قد اسصتبقت األحداث وهذا بوضصع
ا÷ميع أامام األمر الواقع ،بإاعداد وثيقة –مل أابعاد أاو
مضصام Úعسصكرية “نع الطÒان من التحليق فوق مناطق
ﬁددة سصلفا ،ل يسصمح باخÎاقها أاو انتهاكها مسصتقب،Ó
ألن القÎاح هو أاصص Óأامريكي ورد على لسصان ترامب،
لكن الطريقة تسصتهدف ا◊ظر على الطائرات السصورية
فقط ‘ قصصف نقاط معينة.
ويرى الروسص ‘ ذلك ،أانه مقدمة أاو بداية لسصريان وقف
إاطÓق النار ‘ كامل الÎاب السصوري ،ريثما يتم –ريك
ال -ع -م -ل-ي-ة السص-ي-اسص-ي-ة ‘ ال-واق-ع ،وال-ت-ي م-ا ت-زال م-ع-ق-دة
ومتشصابكة.
وتعود تلك ا◊الة إا ¤صصيغت Úمطروحت:Ú

األو ¤أا‡ية سصورية :هذه الصصيغة ل يقبل بها السصوري،Ú
ألن -ه -ا –م -ل م -ت-قÎح-ات م-رف-وضص-ة م-ن ق-ب-ل اŸف-اوضص
السصوري ،وهو ما يعرف بالنتقال السصياسصي ،مضصمونه
تنظيم النتخابات ،صصياغة الدسصتور ،تشصكيل ا◊كومة،
هذا الكÓم ل يروق للوفد السصوري كون األمر يتعلق بشصأان
داخلي ،ل يحق لدÁسصتورا ا◊ديث عنه ،والنسصداد واقع
ال- -ي- -وم ح -ول ه -ذه ال -ن -ق -اط ،ح -ت -ى ال -ق -وى أاو األط -راف
اإلقليمية أاصصبحت تدرك بأان التمسصك بالطرح القائم على
النتقال السصياسصي صصعب ‘ غياب تفاعل الدولة اŸركزية
معه.
الثانية سصورية ـ سصورية :هذا ما يراهن عليه السصوريون
تسص-وي-ة أاوضص-اع-ه-م ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م ع-ن ط-ريق اŸصصا◊ات،
وغ Òذلك م- -ن ال- -ط- -رق اŸت- -ب- -ع- -ة م -ن أاج -ل ط -رد ا◊ل
اÿارجي وعدم ترك له أاي فرصصة ليشصتد عوده ‘ هذا
البلد مع دمج اŸعارضصة ‘ ا◊ياة السصياسصية العادية،
والعفو عن اŸسصلح.Ú
واصصطدام الصصيغت Úأاديا إا ¤ما يعرف بالنسصداد ‘
اŸسصار التفاوضصي ،وبقاء الوضصع على ما هو عليه‘ ،
Óسصف
انتظار ا÷ديد الذي يطرأا من ح Úآلخر ،لكن ل أ
«دار لقمان ما تزال على حالها» واŸبادرات اŸتخذة إا‰ا
تأاتي من خارج هذا اإلطار السصياسصي العام ،أاي فردية
صصادرة عن روسصيا ،كمحاولت إلنقاذ ما Áكن إانقاذه،
خاصصة ما تعلّق بتخفيف التصصعيد العسصكري الذي تّوج
Ãذكرة التفاهم األخÒة.
ويرى اÓŸحظون للشصأان السصوري ،بأان Œزئة اŸبادرات
ب Úما هو سصياسصي وعسصكري قد يؤوثر ‘ مضصموها من
ناحية اŸفهوم الشصامل للتسصوية ويخرجها عن إاطارها
الثابت ،فيما يتعّلق باŸبادئ العامة اŸتفق عليها ‘ أاي
حل وغلق اÛال ا÷وي ‘ بعضص مناطق سصوريا هو كبح
ج -م -اح ال-ع-م-ل ال-عسص-ك-ري األم-ري-ك-ي ،ال-ذي ب-دأا ب-قصص-ف
القاعدة ا÷وية «الشصعÒات» وكان باإلمكان أان يتواصصل
لول تلك «اŸذكرة» التي أاقرت واقعا جديدا لبد من
السص Òعليه ،بعد أان احÎمه ا÷ميع.

األربعاء  ١٠ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٤ششعبان  ١٤٣٨هـ

وإر

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

ثقافة
القاصس السشعيد سشلوم يفتح قلبه لـ«الششعب»:

ح
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يوجد كتاب إلقصشة كما يوجد إلششعرإء وكتاب إلروإية

لدبي خاصشة وأان القاصس السشعيد سشلوم يعت Èمن ب Úالصشوات اŸهمة ‘ اŸششهد الدبي ا÷زائري وقد عرفناه مبدعا ‘ نهاية
قبل بداية حوارنا معه كانت هناك فكرة Œول بخاطرنا عن كتاباته وحضشوره ا أ
لششياء التي ظلت ﬂتفية ‘ سشجله
ثمانينيات القرن اŸاضشي وظل الرجل وفيا لسشÒته البداعية“ ⁄ ،نعه الظروف من مواصشلة مششواره الدبي ،ول ششقاوة ا◊ياة ايضشا ،فقد ذكر ضشيف «الششعب» الكث Òمن ا أ
الدبي ‘ هذا ا◊وار.
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^ الشش -عب :ك -ي -ف وق -ع ال-عشش-ق ب-ي-نك
وب Úالقصشة القصشÒة؟
^ السش- -ع -ي -د سش -ل -وم :أان- -ا ل أاعشش- -ق -ه -ا
باŸفهوم الوارد ‘ سشؤوالكم .أانا أاحمل القصشة
وأاث -ق -ل ك -اه -ل-ه-ا Ãا أاري-د ،وم-ن ث-م-ة أادف-ع-ه-ا
بدغدغات عميقة اللذة قد تولد لديها إارادة
السش Òحتى ل تتوقف مثل حمار الششيخ ‘
ع -ق -ب -ة ال -زم -ن .وك-ان ذلك ‘ زم-ن ال-ط-ف-ول-ة
البعيد .ب Úأاحضشان الطبيعة ا◊انية وعنفوان
رب -ي -ع -ه -ا ال -ذي ان-دث-ر ،و ⁄ي-ع-د م-وج-ودا⁄ .
أاششاهد بعدها زهورا وسشواقي وأانسشاما تهز
ششغاف القلب كما ‘ ذلك الزمن.
وكنت أاسشكن بكوخ ‘ عمق الريف .وأاسشهر
ال -ل -ي -ا‹ أاط -ال -ع بشش-راه-ة ون-ه-م .وح Úيشش-ت-د
عصشف الÈد أاو يتهاطل الصشقيع ،وأاعجز عن
جلب ا◊طب من خارج الكوخ ألوقد النار من
ج -دي -د ،أاسش -ارع إا ¤ج-ذب ال-ك-رسش-ي اÿشش-ب-ي
الصش- - -غ Òن- - -ح - -و اŸوق - -د
ف - -يصش - -ب - -ح –ت - -ي “ام- -ا
ل- -تصش -ل -ن -ي ح -رارة ا÷م -ر
اŸنبعثة من بقايا اŸوقد.
ك- - -ان ال- - -ن - -اسس ‘ ذلك
ال -زم-ن السش-ع-ي-د ال-ب-ع-ي-د..
زم -ن الن -ط Ó-ق ال -وط -ن-ي
ي- -خ- -رج- -ون م- -ع ت- -ب- -اششÒ
الفجر األو .¤وÁكن أان
تسشمع سشعال أاحدهم بعيدا
وسشط الظÓم أاو نباح أاو
صشياح الديكة ،أاو أاصشوات طيور تركت ﬂابئها
لكون أاحدهم ششوشس عليها ‘ تلك اللحظات،
يششق الغابة آاخذا طريقه إا ¤السشوق األسشبوعي
والذي يذهبون إاليه مرة كل أاسشبوع.
^ هل معناه انكم خضشتم رسشم اللوحة
والششعر ايضشا ؟
^^ ان -دل-عت ا◊رارة ب-رأاسش-ي وتصش-اع-دت
فكنت أارسشم وأا‚زت الكث Òمن اللوحات ‘
الفن التششكيلي .وتكونت لدي رؤوية نقدية ‘
ه -ذا ال -ف -ن ،م -ع شش -ع-وري اŸت-زاي-د ب-أان ال-ف-ن
التششكيلي لبد له من صش Èودقة غ Òمتناهية.
فاŒهت إا ¤الششعر وأا‚زت ديوانا عنوانه
يذكر Êاليوم وادي الهوى.إال أا Êسشرعان ما
ت -خ -ل -يت ح -ت -ى ع -ن أالشش -ع -ر لشش -ع-وري ب-وط-أاة
اŸنطق وطابع ا÷دل العقلي .واسشتقر بي
التيه ‘ كتابة اŸسشرح .فسشاهمت ‘ تأاطÒ
ف - -رق - -ة Ÿسش - -رح ال - -ه - -واة إاسش- -م- -ه- -ا ال- -هÓ- -ل
اŸسش -رح -ي.وك -نت أاق -وم ب-اإلخ-راج ل-ه-ا رف-ق-ة
رئيسشها اŸناضشل الثقا‘ الكب Òعبد الكرË
رب -ي -ع شش -ف -اه أال -ل-ه واسش-ت-ط-ع-ن-ا ا◊صش-ول ع-ل-ى
ا÷ائزة الوطنية الثالثة سشنة  ١٩٨٧باŸهرجان
ال- -وط- -ن- -ي Ÿسش- -رح ال -ه -واة اŸن -ع -ق -د ب -ولي -ة
مسش- -ت- -غ- -ا ،Âوب- -اŸوازاة م -ع ذلك ك -نت أاك -تب
القصشة والتي أاحاول أابدا أان أاختزل فيها كل
العا ⁄على ضشيق رحمها.
ك- -ان ه- -اجسش -ي األول ه -و ال -نصس  ..ال -نصس
ك -م-ن-ط-ل-ق وم-ن-ت-ه-ى .ح-يث و‘ رح-اب-ة صش-دره
أاضشمنه عقلي وأافكاري وأاحÓمي .و‘ نهايته
وإاثر ختمه أاحاول رمي مفاتيحه ‘ أاي فضشاء

أاو أاي ب -ح -ر ،ب -ح -يث ل Áك -ن ال-ع-ث-ور ع-ل-ي-ه-م
ب-السش-ه-ول-ة اŸم-ك-ن-ة .وك-ان ذلك ﬁاول-ة م-ن-ي
إلغراء الناقد الذي Áكنه أان يÓحظ أاو يسشمع
األصش- -وات الصش- -ادرة ع- -ن أاع- -م -اق
النصس.
^ ي -ع-رفك ا÷م-ي-ع ال-ق-اصس
ويجهل الكث Òمن القراء من
لنسشان؟
هو السشعيد سشلوم ا إ
^^ ل أاظن أان ا÷ميع يعرفني،
فقد تغيبت لسشنوات ،كما أان هناك
من تناسشا .Êوحياتي امتدت بÚ
اŸه -ن -ة وبﬂ Úت -ل-ف ال-نضش-الت.
ف -ق -د ع-م-لت ك-أاسش-ت-اذ ب-اŸت-وسش-ط
وال -ث -ان -وي ،ك-م-ا ع-م-لت كصش-ح-ف-ي
متعاون .وحاليا أانا أاقوم Ãهام ‡ثل قانو.Ê
وع -ل-ى مسش-ت-وى ال-نضش-ال ف-ق-د
تقلدت منصشب الكاتب العام
Ãك -تب ع -ن -اب -ة ل -ل -م-ن-ظ-م-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-معوق Úحركيا،
ث- -م ن- -فسس اŸه- -ام ب -ن -فسس
اŸن-ظ-م-ة ع-ل-ى اŸسش-توى
الوطني .طبعا إا ¤جانب
ت -أاط Òوب-عث ج-م-ع-ي-ات
ق -اع -دي -ة اج -ت -م -اع -ي-ة
وب- -ي- -ئ- -ي- -ة ‘ .اÛال
ال- -ث- -ق- -ا‘ ف- -أان- -ا م- -ن
م- - - -ؤوسشسش - - -ي ن - - -ادي
اإلب- - - - -داع األدب - - - -ي
ب- -قصش- -ر ال- -ث -ق -اف -ة
وال- -ف -ن -ون ب -ع -ن -اب -ة.
واسش -ت -ط -اع ه -ذا ال-ن-ادي ب-عث وصش-ق-ل
نخبة نادرة من مواهب عنابة وما جاورها.
ه -ي ال -ي -وم “ت -لك بصش-م-ة إاب-داع-ي-ة م-ت-م-ي-زة،
ولزالت ‘ م -ق -ت -ب -ل ال -ع -م -ر ،وأارج -و ل -ه-ا ك-ل
التوفيق باŸناسشبة .ثم وإاثر تقهقر اŸششروع
الثقا‘ بعنابة ،وبسشنوات بعد ذلك اŒهت إا¤
ولية الطارف ،وأاسشسشت بها فرع ا–اد الكتاب
ا÷زائري Úوترأاسشته Ÿدة عششر سشنوات .طبع
خ Ó-ل -ه-ا ال-زمÓ-ء م-ات-يسش-ر م-ن اıط-وط-ات
اإلبداعية ،وتوصشل منهم إا ¤عضشوية اÛلسس
” جمع بعضس نصشوصس
الوطني ل إ
–Óاد .كما ّ
كتاب وششعراء الطارف بالتنسشيق مع مديرية
الثقافة ‘ كتاب إاسشمه أادباء البحÒات.

تخليت عن إلششعر
لششعوري بوطأاة
إŸنطق وطابع إ÷دل
إلعقلي

يفتح أابوابه لتكوين الهواة

^ م- -اه- -ي أاول ﬁاول- -ة لك م -ع ع -ا⁄
الكتابة ،وهل تذكرها؟
^^ حدث ذلك ‘ السشنة اÿامسشة من
التعليم البتدائي .أاين فتحت عيني على عا⁄
التعب Òاإلبداعي بلغاته اıتلفة .ومن يومها
شش- -رعت ‘ ج- -م -ع م -ك -ت -ب -ت -ي .وال -نصس ال -ذي
«خربششته» وقتها ل أاذكر منه اآلن إال كلمة
اŸاء ال- -زلل .وه- -و نّصس ي- -ح -اك -ي م -ا ق -رأات -ه
Óديبة مي زيادة .وكل
وششد ‘ Êتلك األيام ل أ
هذا كان بفضشل معلم ذكره الله بخ Òإاذا كان
على قيد ا◊ياة ،ورحمه الله وأاسشكنه فسشيح
جنانه إاذا كان من اŸتوف .Úاسشمه «نافع» من
فلسشط .Úهذا اŸعلم نفعنا Ãا لزلنا نقتات
عليه وننفق منه إا ¤يومنا هذا .وهنا يجدر
التنويه با÷هود التي بذلت من طرف األششقاء
ال- -ع- -رب م -ن ف -لسش -ط Úوسش -وري -ا وال -ع -راق ‘
تأاسشيسس وبعث منظومة تربوية أا‚بت خÒة
أاج - - -ي - - -ال ا÷زائ- - -ر ب- - -ع- - -د
اإلسش- -ت- -قÓ- -ل و شش- -خصش- -ي -ا،
أاسشتثني هنا البعثة القادمة
م- -ن مصش -ر وال -ت -ي ك -انت ‘
معظمها غ Òمهتمة باŸهام
اŸن -وط -ة ب -ه -ا ‘ ا÷زائ -ر،
ب -اإلضش -اف -ة إا ¤أان -ه-ا ضش-مت
بعضس من اŸسشيحي.Ú
^ Ÿن ي- -ق- -رأا السش -ع -ي -د
سش- - -ل- - -وم م- - -ن ال- - -ك - -ت - -اب
لجانب ؟
ا÷زائري Úوا أ
^^ قرأات لكل أاعÓم اإلبداع والفكر ‘
ا÷زائر كما ‘ العا ،⁄وإان كنت ل أاسشتطيع
اللحظة تذكر األسشماء من أامثال ﬁمد العيد
آال خليفة وصشالح خر‘ ومفدي وﬁمد ديب
وم- -ول -ود ف -رع -ون وك -اتب يسش Úوب -ن ه -دوق -ة
ووط- -ار وواسش- -ي- -ن- -ي وال- -زاوي وأاحÓ- -م
وب -وج -درة وآاسش -ي -ا وم-الك ب-ن
نبي ووو األسشماء كثÒة.
ومن الوطن العربي والعا⁄
ه- - -م- - -ن- - -غ- - -واي وت- - -ولسش- - -ت - -وي
ودوسشتويفسشكي وكولون ويلسشون
وناتا‹ سشاروت و‚يب ﬁفوظ
وال - -غ - -ي - -ط - -ا Êوي - -وسش- -ف إادريسس
وال-ط-يب صش-ال-ح وك-ن-ف-ا Êوبسش-يسش-و
وجÈان وعصش - -ف - -ور وزك- -ي ح- -ي- -در
حيدر واŸسشعدي وحتى هنا كذلك
األسشماء كثÒة من القد Ëوا◊ديث.
وق -د ت -غ -يب ه-ذه األسش-م-اء ع-ن سش-ط-ح
ذاك -رت -ي ألب -ق -ى إال أان -ا وح -دي ،ول-ك-ن
بعمقها تبقى عجينة من طبخ كل هؤولء.
^ لديك أاعمال منششورة ،ماهي؟
^^ بل لدي ﬂطوطات غ Òمنششورة .وأاما
اŸطبوع فلدي ›موعة قصشصشية واحدة و
وحيدة بعنوان العا ⁄لو حاولت من خÓلها
رصش -د ال -تسش -اق -ط وان -ف Ó-ت الÎاج -ع وضش-ي-اع
مانصشبوا إاليه .واŸتناقضشات السشاحقة ‘ كل
حدب وصشوب وقد صشعب ضشبطها والتحكم
ف- -ي- -ه- -ا ‘ .ه- -ذه اÛم- -وع- -ة أاح- -اول ك -ذلك
اسش -تشش -راف واك -تشش-اف اŸسش-الك ن-ح-و اآلف-اق
ال -واع -دة م -ن خÓ-ل ب-ح-ث-ي ع-ن شش-غ-ف يشش-ب-ه
كفري Ãا آال إاليه حالنا و وجودنا اÛا.Ê
وكأان اإلنسشان مات فينا وقد احتششد ‘ رأاسشي

عروضض مسشرح بششطارزي تنتهي بتكرﬁ Ëبي إلفن إلرإبع
كانت ورششة تكوينية ششيقة و مفيدة أاكسشبت اŸسشرح الوطني ا÷زائري « ﬁي الدين بششطارزي» حسشب
مديره ﬁمد يحياوي  ،سشبعة ‡ثل Úجدد ،كانوا قبل خمسشة أاششهر مضشت هواة يلبسشهم هوسس الفن الرابع
لسشاتذة اŸؤوطرين و فريق النششاطات الفني من Œسشيد هذا
واسشتطاعوا بفضشل جهود و تضشحيات و تفا Êا أ
العششق اÛنون للركح من خÓل عرضس متعدد اŸششاهد و ا◊كايات Ÿدة  4٠دقيقة  ,توج أامسس ،تكوينهم
اŸسشرحي.
أارب-ع-ة فصش-ول ،ت-ع-ت-م-د ثÓ-ث-ة م-ن-ها حياتهم و التزاماتهم اليومية.
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ع -ل -ى اإلي-ح-اء و ال-ت-ع-ب Òالصش-امت،
و‘ ك -ل -م -ت -ه اÿت-ام-ي-ة ،كشش-ف
ف -ي -م-ا شش-م-ل ال-ع-رضس األخ Òال-ذي ﬁم -د ي -ح -ي -اوي م -دي-ر اŸسش-رح
فتحت الورششة التي أاطرها كل ت - -ط- -رق إا ¤ا÷ن- -ون أاو اŸصش- -ح- -ة ال-وط-ن-ي ،ع-ن اسش-ت-م-رار ال-ت-ج-ربة
م -ن سش -م -ي -ة ب-ن ع-ب-د رب-و و ع-ب-اسس العقلية بعضشا من ا◊وار.
قائ Óأانه سشتكون هناك ورششات
ﬁمد إاسشÓم و ﬁمد حيدر ،و
وقد أاششاد اŸششاركون ‘ الورششة أاخرى مسشتقب ،Óو تكوينات تدرج
ال -ف -رق -ة ال -ت-ق-ن-ي-ة و ك-ذا اŸدي-ري-ة بالفرصشة الرائعة التي قدمت لهم و م -ف -ت -وح -ة ل -ك -ل ف -ئ-ات اÛت-م-ع
ال-ف-ن-ي-ة –ت ق-ي-ادة ج-م-ال ق-رم-ي ،ال -ت -ي سش -م -حت ل -ك -ل واح -د م -ن-ه-م شش - -أان - -ه - -ا شش - -أان اب - -وب اŸسش - -رح
أابوابها أامام جميع فئات اÛتمعÃ ،مارسشة هوايته اŸفضشلة و دخول الوطني ،معلنا عن اسشتضشافة هذا
لخŸ Òسش- -رح- -ي- -ة ب- -ه- -ي -ج -ة ‘
‘ حصشصس ل -ي -ل -ي -ة وك -انت ف-رصش-ة ع- -ا ⁄ال- -ف -ن ال -راب -ع و الح -ت -ك -اك ا أ
لول ‘  ٢١ماي
لهؤولء إلخراج طاقاتهم و تفجÃ Òمثل Úو أاسشاتذة Îﬁف ،Úكما ع - - -رضش - - -ه - - -ا ا أ
م-واه-ب-ه-م و –ق-ي-ق ح-ل-م-ه-م ب-تعلم اسشتحسشنوا فكرة الدروسس الليلية ا÷اري ،و ع - -م - -ل ج - -دي - -د آاخ- -ر
بعضس من فنون التمثيل اŸسشرحي ،التي مكنتهم من مزاولة هوايتهم و م- -ن- -ت- -ظ -ر أاوائ -ل شش -ه -ر رمضش -ان
فكانت النتيجة ،عرضشا ششيقا من تعليمهم اŸدرسشي دون تأاث Òعلى الكر.Ë

بحدة الوعي بقضشية النهضشة الوطنية.
لدب -ي -ة ‘
^ ك -ي -ف ت -ق -ي -م السش -اح -ة ا أ
ا÷زائ - - -ر وال - - -ع - - -ودة إا¤
ك -ت -اب -ة ال-قصش-ة ال-قصشÒة
جدا ؟
^^ السش -اح -ة األدب -ي -ة أاو
الثقافية بششكل عام هي كبقية
ق-ط-اع-ات الÎب-ي-ة والسش-ي-اح-ة
والصش- - -ن- - -اع- - -ة وال- - -فÓ- - -ح - -ة
والق- - - - - -تصش- - - - - -اد وا◊ي- - - - - -اة
الج-ت-م-اع-ي-ة .ه-ذه ج-م-ي-ع-ه-ا
سش -اح -ات يشش -وب -ه -ا ال-ت-ق-ه-ق-ر
والن-ح-دار ،والسش-اح-ة األدبية
اآلن ﬁكومة بالتعب Òعن التذمر والضشياع.
وع -ن ال -ه -وة السش -اح-ق-ة والسش-ح-ي-ق-ة ال-ف-اصش-ل-ة
بقسشوة ب Úالطموح والواقع القاحل اŸرير.
ليسس كما ‘ مراحل السشبعينات والثمانينات
أاي -ن ان -خ -رطت ا◊رك -ة األدب -ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة ‘ م -ع -ان -ق-ة –ولت
وطنية واجتماعية كÈى عميقة
‘ الفكر والتنمية ‘ ،ظلّ مناخ
وط -ن -ي آام -ن .ف -األم -ن ال -ث -ق -ا‘
ضش -رورة م -ل-ح-ة وح-ت-م-ي-ة .وه-ذا
يعني أان أاحمال ا◊ركة األدبية
الراهنة خفيفة ول تهد الكاهل.
وهو ما يوحي بأان الوضشع جيد،
غ Òأان ال -ع -كسس ه -و الصش -ح -ي-ح.
فنحن إا ¤الآن ل ‰لك ا÷دل
األدبي أاو الفكري والثقا‘ بششكل عام .فهذا
التفاعل هو الذي من ششأانه وضشع انششغالت
السشاحة األدبية على اÙك وقضشايا كالتنمية
والهوية وعÓقتنا باآلخر  ...الخ.
Ãعنى أانه قد توجد لدينا أاصشوات أادبية
حضش-اري-ة وم-تصش-درة إاب-داع-ي-ا ،وب-اسش-ت-طاعتها
قيادة ششعور وطني بأاكمله .غ Òأان تهميشس
هذه األصشوات الواقع حاليا ‘
بلدنا ،وترتيب السشاحة الأدبية
‘ ذيل اإلهتمامات هو الذي
جعلها عدÁة القيمة ،ل جدوى
م-ن ت-ق-ي-ي-م-ه-ا .إان-ن-ا ن-ت-خلى عن
ذاتنا وهويتنا بالتدريج ‘ ضشوء
–ول ح - -ي- -اة ال- -ف- -رد م- -ن- -ا إا¤
العاŸية.
^ ف- -ك- -ي- -ف ‘ ق- -لب ه -ذه
الضش -ب-اب-ي-ة ال-ت-ي ول-د ع-ن-ه-ا
وضشع مأاسشاويÁ ،كن تقييم
لدبية؟
السشاحة ا أ
^^ ب -ال -ع -ودة إا ¤شش ّ-ق سش -ؤوال-ك-م اŸت-ع-ل-ق
ب -ال -ع -ودة إا ¤ك -ت -اب -ة ال -قصش -ة ال -قصشÒة ج -دا،
فأاعتقد أانه ليسس هناك عودة لها أاو ابتعاد
عنها ،وإا‰ا ‘ الواقع يوجد كتاب القصشة كما
يوجد الششعراء وكتاب الرواية.
^ ه- - -ل لك مشش- - -ارك- - -ات ع - -رب - -ي - -ة أاو
وطنية؟
Óسشف ل سشواء على اŸسشتوى العربي
^^ ل أ
أاو غÒه ⁄ .أاشش - -ارك أاب - -دا ‘ أاي ت - -ظ - -اه- -رة
ثقافية .رÃا  ⁄تتح ‹ فرصشة اŸششاركة حتى
ﬁليا مرة واحدة عندما نلت ا÷ائزة الوطنية
األو ‘ ¤ك -ت -اب -ة ال -قصش-ة ال-قصشÒة ب-اŸل-ت-ق-ى
الوطني الثا Êعبد ا◊ميد بن هدوقة بÈج
إششهار

بوعريريج.
^ اختار العديد من الششعراء الششباب
اÿوضس ‘ ك -ت -اب -ة ال-قصش-ة
ال- -قصشÒة وال- -رواي -ة .ه -ل
لخ - -ت - -ي - -ار
أانت م - -ع ه - -ذا ا إ
مثÓ؟
^^ اŸشش- -ك- -ل -ة ل -يسشت ‘
الخ -ت -ي -ار ،ك -م -ا أان -ه ل-يسس م-ن
حقي أان أاكون مع أاو ضشد هذا
الخ -ت -ي -ار .ف -ك -ل صش-احب ق-ل-م
يختار ما يششفي غليله .وأاعتقد
أان اŸششكلة ‘ ضشعف القريحة
الششعرية لدى هؤولء الششعراء.
وت -ك -م -ن أايضش -ا ‘ صش-ع-وب-ة دغ-دغ-ة ال-وج-دان
وﬂاطبته .كما أان إاششكالت كثÒة مسشتجدة
تكون قد Œاوزت القصشيدة .وعليه فلم يعد
Ãقدور الششعر –مل هذه اŸسشتعصشيات ألن
قريحة الششعر لدى أاصشحابها ل تششبه نفسشها
عند ششعراء ذاع صشيتهم ورسشخو بصشماتهم ‘
وجدان الناسس.
^ هل أانت راضس عما كتبت ‘ غياب
م - -ؤوسشسش - -ات ن - -ق - -دي- -ة ت- -راف- -ق ال- -ع- -م- -ل
لبداعي؟
ا إ
^^ رÃا ل تصشدق عندما أاصشرح لك بأاÊ
ل أاملك ذرة رضشى واحدة عن ماكتبت حتى
اآلن ،بل وأاعت Èنفسشي لزلت  ⁄أاكتب أاصشÓ
مايخامر Êويدور ‘ خلدي رغم توقفي عن
الكتابة سشنوات كالسشبات ⁄ .أابلغ يوما ذروة
نششوى الكتابة وإانهاء ما أاريد سشرده .وأاما النزر
ال-ق-ل-ي-ل ال-ذي ط-ب-ع-ت-ه ف Ó-ال-ت-فت إال-يه نقديا.
Óسشف نحن
والنقد بعضس حياة اŸبدع .لكن ل أ
ن- -ك -تب ‘ ال -ن -اف -خ -ات زم -را ول ‰لك ح -ت -ى
اإلعÓم الثقا‘ فما بالك Ãؤوسشسشات نقدية؟
فأانا ل أارى لهذه اŸؤوسشسشات وجودا ،ألنها
‘ األصش- -ل لب- -د أان ت- -ن- -ب- -ث- -ق ق -ب -ل اŸدارسس
وال- -ن- -ظ -ري -ات ع -ن سش -ي -اسش -ة
ث -ق -اف -ي -ة وط -ن -ي -ة م -ت-ك-ام-ل-ة
وواضشحة .وهذه اŸؤوسشسشات
إان وجدت يجب عليها العمل
ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-ب Òال-ثقا‘
Óبداع
ضشمن ظروف مواكبة ل إ
واإلنتاج .وأاما ما نحن عليه
اآلن من احتكار الثقافة من
طرف النخبة فهو وضشع غÒ
ﬁمود ،بل ويهدد اÛتمع
وي-ن-خ-ره م-ن ال-داخ-ل .وع-ليه
ف- -ال- -دور ال- -ذي ع- -ل -ى اŸؤوسشسش -ات ال -ن -ق -دي -ة
ال -ن-ه-وضس ب-ه ل-يسس م-راف-ق-ة ال-ع-م-ل اإلب-داع-ي
ف-حسشب ،وإا‰ا ج-ع-ل ال-ث-ق-اف-ة ك-ال-ري-اضش-ة م-ن
أاو ¤الهتمامات اÛتمعية.
^ هل من كلمة أاخÒة؟
^^ إان اŸث - -ق - -ف ا÷زائ - -ري ت - -عÎضش - -ه
–ديات مصشÒية خطÒة ،وعليه أان Áتششق
Óمسشاك Ãقود الوطن حتى ل
نفسشه وينهضس ل إ
ينقلب أاثناء سشÒه .وذلك من خÓل توطيد
كرامتنا وثوابتنا و إا‚از خروجنا من نفق
الصش- -دم- -ات واك- -تشش- -اف ال -ت -ح -ول اإلي -ج -اب -ي
اŸطلوب ،فمن العار البقاء على هامشس العا⁄
وا◊ياة.

على إŸؤوسشسشات
إلنقدية إلنهوضض
ومرإفقة إلعمل
إإ’بدإعي

أإحاول إسشتششرإف
إŸسشالك نحو إآ’فاق
إلوإعدة ‘ كتاباتي

إحتكار إلثقافة من
إلنخبة وضشع غÒ
ﬁمود

إنششاء جمعية و’ئية

إنششاء جمعية ﬁلية ذإت طابع إأ’حياء

طبقا ألحكام القانون رقم  ١٢ـ ٠٦
اŸؤورخ ‘  ١٢يناير  ٢٠١٢اŸتعلق
با÷معيات ،لقد ”ّ هذا اليوم ٠٨
ماي  ٢٠١٧إانششاء ا÷معية الولئية
اŸسشماة :ا÷معية الولئية

طبقا ألحكام اŸادة  ١٨من القانون
 ٠٦ / ١٢اŸؤورخ ‘  ١٨صشفر ١٤٣٣
اŸواف - - - - - - - -ق لـ  ١٢ي -ن -اي-ر اŸت-ع-ل-ق
با÷معيات ” ،هذا اليوم  ٢٤أافريل
 ٢٠١٧إانششاء ا÷معية اÙلية.
اŸسشماة :ا÷م - -ع - -ي - -ة ا◊ي ذراع
الصش -اع ب-ل-دي-ة م-ق-رار ال-ك-ائ-ن م-ق-ره-ا
ذراع الصش -اع ب-ب-ل-دي-ة م-ق-رار ،ط-اب-ع-ه-ا
إاحياء ›ال نششاطها ﬁلي.
الرئيسس :ع- -ب -د ال -ك -ر Ëشش -ب -اب
اŸول -ود ب -ت-اري-خ ٢٦ / ٠٣ / ١٩٩٣
مقرار.
السشاكن :قرية ذراع الصشاع مقرار.

«للÎف يه وح ماي ة
اŸنتوج الت قل يد ي
 Ÿنتوج ات ا لن خ يل».

الرئيسس :عاششور كرÁة.
اŸقر :ح -ي ال -ط -ارف قسش -م ٠٢٦
›موعة ملكية رقم  ٢١٦الدبدابة.
الششعب ٢٠١٧/٠٥/١٠

الششعب pub -

الششعب ٢٠١٧/٠٥/١٠
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الموافق لـ  14شسعبان  1438هـ

بول بوت (مدرب إا–اد العاصضمة) لـ «الشضعب» :

سسنظهر بوجه أأحسسن أأمام أأهلي طرأبلسس
ألليبي ‘ أŸنافسسة ألقارية

ت-أاسض-ف م-درب إا–اد ال-ع-اصض-م-ة البلجيكي
لداء الباهت الذي ظهر به
«بول بوت» على ا أ
ف -ري -ق-ه ‘ ال-دارب-ي ،م-رج-ع-ا ال-ت-ع-ادل ال-ذي
فرضس عليه أامام إا–اد ا◊راشس الذي وصضفه
ب-ا÷ري-ح إا ¤ق-ل-ة ت-رك-ي-زه-م ،م-وضض-ح-ا بأانه
كان يتوقع مسضتوى أافضضل من الذي ظهر به
ال-ف-ري-ق ‘ ال-ل-ق-اءي-ن اŸاضض-ي ،Úك-م-ا أاكد بأان
ل–اد سض -ي -ظ -ه -ر ب -وج -ه م -غ -اي-ر أام-ام أاه-ل-ي
ا إ
لب- -ط- -ال
ط - -راب - -لسس ال - -ل - -ي - -ب - -ي ‘ راب- -ط- -ة ا أ
لفريقية ،كما –دث عن أامور أاخرى‘ ،
ا إ
هذا ا◊وار :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس
^ الشضعب  :تعادل بطعم الهزÁة لكم ‘
الداربي أامام إا–اد ا◊راشس ؟
^^ بول بوت  ‘ :ا◊قيقة أانا ﬁبط للغاية،
ليسس بسسبب النتيجة التي انتهى عليها اللقاء والتي
Óداء الباهت الذي ظهر
 ⁄تخدمنا “اما ،وإا‰ا ل أ
به فريقي ‘ مباراة الداربي ⁄ ،أافهم ما الذي
حدث لÓعب ÚخÓل هذا اللقاء ،خاصسة ‘ شسوط
اŸباراة األول الذي تلقوا فيه هدفا وكادوا يتلقون
أاه -داف -ا أاخ -رى وك-أان-ه-م  ⁄ي-ك-ون-وا م-رك-زي-ن ع-ل-ى
اللقاء ،علينا أان نتقبل الوضسع كما هو ونركز على ما
هو أاهم ‘ ا÷ولت اŸقبلة ،خاصسة أاننا مقبلون
ع-ل-ى دخ-ول أاج-واء اŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة ،وع-ل-ي-ن-ا أان
نحضسر لها جيدا من كل النواحي ،حتى نكون ‘
قمة السستعداد وندخل اŸنافسسة جيدا ،ومتأاسسف
ألنصسارنا على اŸسستوى الرديء الذي شساهدوه ‘
لقاء اليوم وأاعدهم باألفضسل.
^ أال تعتقد بأان الÓعب Úكانوا يفكرون
‘ م- -ب- -اراة أاه- -ل- -ي ط -راب -لسس ب -رسض -م ا÷ول -ة
لفريقية ؟
لبطال ا إ
لو ¤من رابطة ا أ
ا أ
^^ ل أابدا –دثنا مع الÓعب Úمطول األسسبوع
اŸاضس-ي وأاك-دن-ا ل-ه-م ب-أان ه-ذا ال-ل-ق-اء م-ه-م ل-ب-ق-ي-ة
مشسوار اŸنافسسة كي ننهي اŸوسسم على األقل ‘
اŸرك -ز ال-ث-ا Êل-نضس-م-ن خ-وضس اŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة
اŸوسس- -م اŸق- -ب -ل ،وا÷م -ي -ع ك -ان واع -ي -ا ب -ح -ج -م
اŸسسؤوولية اŸلقاة على عاتقه ،كما أان الÓعبÚ
اللذين كانا معاقب Úاند›ا ‘ اÛموعة وعمÓ
بقوة كي يكسسبا ثقتي ›ددا وهو ما جعلني أاقحم
«بن يحي « أاسساسسيا وأاشسركت «بلجي »‹ÓخÓل
أاطوار اŸباراة.
أامام شسبيبة القبائل قلت بأاننا توقفنا كثÒا عن
اŸنافسسة لكننا “كنا من العودة بنقطة ثمينة من
تيزي وزو وبعدها فزنا ولو كان ذلك بصسعوبة أامام
شسباب باتنة لكنه كان فوزا سسمح لنا بالعودة إا¤
أاجواء النتصسارات ،اليوم قمنا تقريبا بنفسس أاخطاء

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

معاقبة كل من بالغ
وجحنيط Ãبارأة
وأحدة

ع -وقب ال Ó-ع -ب -ان أاب -و سس -ف -ي -ان ب -ال-غ (ا–اد
ب -ل -ع -ب -اسس) وأاك -رم ج -ح -ن -ي -ط (وف -اق سس-ط-ي-ف)
ب-اإلي-ق-اف Ÿب-اراة واح-دة ،بسس-بب اح-ت-ج-اج-ه-م-ا
على قرارات ا◊كام ،حسسب ما نشسره اŸوقع
الرسسمي لرابطة كرة القدم اÎÙفة.
وقررت ÷نة النضسباط أايضسا ،بعد دراسستها
لتقارير الرسسميŸ ÚقابÓت ا÷ولة  25لبطولة
الرابطة األو ¤التي جرت يومي السسبت واألحد
اŸاضسي ،Úتغر Ëفريقي أاوŸبي اŸدية ( 50أالف
دينار) وشسباب بلوزداد ( 30أالف دينار) ،بسسبب
ال -ت -ن -ظ -ي -م السس -ي-ئ واسس-ت-ع-م-ال األل-ع-اب ال-ن-اري-ة
Óول،واسس -ت -ع-م-ال األل-ع-اب ال-ن-اري-ة،
ب -ال -نسس -ب -ة ل  -أ
بالنسسبة للثا.Ê
وأاوضسح ذات اŸصسدر بأان اللجنة  ⁄تتلق أاي
مÓ- -ح- -ظ -ة ‘ ال -ت -ق -ري -ري -ن اÿاصس Úب -ل -ق -اءي
م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر -دف- -اع ت- -اج- -ن- -انت وا–اد
ا◊راشس-ا–اد ا÷زائر(.واج)

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

اŸب -اراة األخÒة ،ك -ن -ا شس -ب -ه غ -ائ-ب Úف-وق أارضس-ي-ة
اŸي -دان ‘ اŸرح -ل -ة األو ¤وب -ع -ده -ا “ك -ن -ا م-ن
ال-ع-ودة ‘ اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة وف-رضس-ن-ا ري-ت-م-ا عاليا
مكننا من تعديل النتيجة لكنه  ⁄يسسمح لنا من
الفوز وبذلك ضسيعنا على أانفسسنا نقطت ÚثمينتÚ
واŸرك -ز ال -ث -الث ،ك -ل ه -ذا ق -ب -ل م-ب-اراة ه-ام-ة ‘
اŸنافسسة اإلفريقية ،كنت أاتوقع أان يظهر عناصسر
ال -ف -ري -ق أاداء أافضس -ل ومسس -ت-وى أارق-ى ك-ون-ه ال-ل-ق-اء
الثالث على التوا‹ بعد مرحلة توقف البطولة لكن
ذلك  ⁄يحدث ،اآلن ينتظر Êعمل كب Òقبل مباراة
ا÷معة وأامام أاهلي طرابلسس سسنظهر بوجه أافضسل
ك -ي ن-ح-ق-ق أافضس-ل ان-طÓ-ق-ة ‡ك-ن-ة ‘ اŸن-افسس-ة
اإلفريقية.
^ م- -ا ال- -ذي ك- -ان ي- -ن- -قصس ف- -ري- -قك أام- -ام
الصضفراء من أاجل –قيق الفوز ؟
^^ غاب عنا كل شسيء وأاعتقد أاننا ‘ اللقائÚ
الفارط Úلعبنا أاسسوأا مبارياتنا من الناحية الفنية
منذ تواجدي على رأاسس ا÷هاز الفني ،ما أازعجني
وأاقلقني أاك Ìهو أان الÓعب Úارتكبوا أاخطاء بدائية
وحتى الفئات الصسغرى ‘ اإل–اد ل يقومون Ãثل
ه -ذه األخ -ط-اء ،وأاب-ان-وا ع-ن ن-قصس ت-ك-ت-ي-ك-ي ف-ادح
جعلني أافلت أاعصسابي على خط التماسس ،ولول
تسسرع لعبي اŸنافسس أامام اŸرمى لكانت النتيجة
النهائية أاثقل لصسا◊هم ،أاحمد الله أاننا  ⁄ننهزم ‘
هذا اللقاء ،وكل شسيء يجب أان يعاد فيه النظر كما
قلت لك منذ قليل.
^ أاف -ه -م م -ن ك Ó-مك أانك سض-ت-ق-وم ب-ب-عضس
التغيÒات ‘ اللقاء اŸقبل ؟
^^ ﬁتمل جدا ،إاذا كانت التغيÒات سستعيد
إانعاشس اÛموعة ،فلن أاتوانى ‘ القيام بذلك ،ل
أاح -د ضس -م -ن م-ك-ان-ة أاسس-اسس-ي-ة م-ع-ي وك-ل الÓ-ع-بÚ
أادركوا ذلك ،من يكون األفضسل هو الذي يلعب،
ومسس- -ت -ع -د Ÿع -اق -ب -ة أاي لعب ح -ت -ى إاذا ك -ان م -ن
األسساسسي Úمثلما فعلته األسسبوع اŸاضسي ،إلعادة
النضسباط وروح اÛموعة التي سستجعلنا نعمل ‘
ظ-روف ه-ادئ-ة ول-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ت-رك-ي-زن-ا ،ل-لمضسي
قدما والعمل على بلوغ األهداف اŸسسطرة من قبل
إادارة الفريق.
^ اب-ت-ع-د” ع-ن وصض-اف-ة الÎت-يب م-ؤوقتا،
هل ما زال هدفكم اللعب على مركز مؤوهل
لبطال ؟
لرابطة ا أ
^^ بطبيعة ا◊ال ،إانهاء اŸوسسم ‘ اŸركز
ال -ث -ا Êه -دف م -ن أاه -داف ال-ف-ري-ق ه-ذا اŸوسس-م،
وهدفنا الثا Êالتأاهل إا ¤الدور ربع النهائي من
رابطة األبطال اإلفريقية ،لذا أانا أاتواجد ‘ حالة
غضسب شس -دي -د و–دثت م -ط -ول م -ع ال Ó-ع -ب‘ Ú
غرف اÓŸبسس ووبختهم على التعادل الذي فرضس
علينا من طرف فريق يعا Êعدة مشساكل مادية
وإادارية وابتعد عن اŸنافسسة لقرابة شسهرين ،كل
العوامل كانت ‘ صسا◊نا من أاجل الفوز لكننا ⁄
نحسسن اسستغÓل الفرصسة التي أاتيحت ب Úأايدينا ‘
هذا اللقاء.

بطولة الهواة (›موعة
الوسضط) :

تأاكيد فوز إأ .بني دوألة
على و .أŸسسيلة
أاكدت اللجنة الفيدرالية للطعون ،قرار
÷نة اإلنضسباط التابعة للرابطة الوطنية
ل-ل-ه-واة ل-ك-رة ال-ق-دم ال-ق-اضس-ي ب-انهزام وفاق
اŸسسيلة ‘ قضسية تنقله ‘  8أافريل اŸاضسي
Ÿواجهة إا–اد بني دوالة بتيزي وزو الذي
انتصسر على البسساط بنتيجة ( ،)0-3حسسبما
أاعلنته الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة
على موقعها الرسسمي.
و ⁄تلعب هذه اŸباراة التي تندرج ضسمن
ا÷ول- -ة  26م -ن ب -ط -ول-ة ال-ه-واة (›م-وع-ة
ال- -وسس- -ط) إاث -ر رفضس وف -د وف -اق اŸسس -ي -ل -ة
الدخول إا ¤ملعب أاول نوفم Èبتيزي وزو.
وق- -د ت- -ع- -رضست ح- -اف -ل -ة وف -اق مسس -ي -ل -ة
لÓ-ع-ت-داء وال-ت-خ-ريب ق-ب-ل وصس-ول-ها للملعب
األمر الذي دفع ÃسسÒي نادي وفاق مسسيلة
إا ¤رفضس إاجراء اŸقابلة حسسب التقرير
ال -ذي نشس -ر ع-ل-ى اŸوق-ع ال-رسس-م-ي ل-راب-ط-ة
الهواة.
وب-اإلضس-اف-ة إا ¤اŸق-اب-ل-ة ال-ت-ي خسس-رت-ها
مسسيلة بالعقوبة تعرضس النادي إا ¤خصسم
سست نقاط من رصسيده زيادة على غرامة
مالية تقدر ب  100.000دج بينما تعرضس
رئيسس فرع إا–اد بني دوالة حسس Úعمام
إا ¤عقوبة اإليقاف Ÿدة سسنة كاملة (بداية
من  19أافريل  ) 2017عن ‡ارسسة أاي
نشساط رياضسي رسسمي وغرامة مالية تقدر ب
 30.000دج بسسبب «–ريضسه على العنف».
وق -ب -ل ج -ول-ت Úم-ن إاسس-دال السس-ت-ار ع-ل-ى
ف-ع-ال-ي-ات ال-ب-ط-ول-ة ي-ح-ت-ل إا–اد ب-ن-ي دوال-ة
صس -دارة ت -رت -يب ب -ط -ول -ة ال -ه-واة (›م-وع-ة
الوسسط) برصسيد  55نقطة وبفارق نقطتÚ
عن مÓحقه اŸباشسر رائد القبة .وسسيتنقل
إا–اد بني دوالة خÓل ا÷ولة  29اŸقررة
ا÷معة القادم إا ¤ورقلة Ÿواجهة مولودية
ﬂادم-ة ب-ي-ن-م-ا يسس-ت-ق-ب-ل رائ-د ال-ق-بة نظÒه
رائد بومرداسس.

للعاب القوى
ال–اية ا÷زائرية أ

إأع - -ادة أل - -ن- -ظ- -ر ‘ أ◊د
أألدن- - -ى ل- - -ل - -م - -ارأط - -ون
وسسباق  ٣آألف م Îموأنع
أاع- -ل- -نت ال–ادي- -ة ا÷زائ- -ري -ة لل -ع -اب
القوى ،أامسس الثÓثاء ،أانها أاعادت النظر ‘
بعضس أاوقات ا◊د األدنى اŸطلوب ،خاصسة
سسباق  3000م موانع واŸاراطون– ،سسبا
لبطولة العا ⁄اŸقبلة بلندن.
فيما يتعلق باŸاراطون ،كان ا◊د األدنى
اÙتسسب  2سسا 19د  00ثا للرجال و2سسا 45
د  00ثا للسسيدات .ورسسمت الهيئة الفديرالية
التوقيت على التوا‹ 2 :سسا 16د  00ثا و 2
سسا  36د  00ثا.
ن -فسس الشس-ي-ئ ب-ال-نسس-ب-ة ل 3000م م-وان-ع
حيث كان ا◊د الدنى اŸعمول به هو  8د
 32ثا 00ج /م للرجال و  9د  42ثا 00ج /م
للسسيدات ،لكن ال–ادية سستعتمد من اآلن
فصساعدا على التوقيت اآلتي على التوا‹8 :
د  28ثا 00ج /م و  9د  38ثا 00ج /م.
وبر›ت بطولة العا ‘ 2017 ⁄الفÎة
من  4إا 13 ¤أاوت باŸلعب األوŸبي الكبÒ
للعاصسمة الÈيطانية لندن.

أاتلتيكو مدريد – ريال مدريد

ح -ظ-ي أات-ل-ت-ي-ك-و م-دري-د ،بشض-ه-رة –ق-ي-ق
ل‚ازات– ،ت ق - -ي - -ادة م - -درب - -ه دي- -ي- -غ- -و
ا إ
سض-ي-م-ي-و ،Êو ⁄ي-ي-أاسس ب-ع-د ،وي-ت-مسضك بأامل
–قيق انتفاضضة أامام ريال مدريد ‘ ،إاياب
نصض- -ف ن- -ه- -ائ- -ي دوري أاب -ط -ال أاوروب -ا ل -ك -رة
القدم ،اليوم ..
وخسس -ر أات -ل-ت-ي-ك-و ( )0-3ذه -اًب -ا ‘ سس -ان -ت -ي -اغ-و
برنابيو ،ويحلم اÿاسسر ،بتكرار ما فعله ‘ قمة
م-دري-د  ،2015ع -ن -دم-ا ف-از ( )0-4ع -ل -ى ج -اره ‘
الدوري ،وسسيتطلع لتجنب هزÁة أاوروبية جديدة
أام- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ام ري- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ال.
جل الريال ‘ ،كل مبارياته الـ  60األخÒة ‘ كل
وسس s
اŸسس -اب -ق -ات ،وه -و م -ا ي -وضس -ح م-دى ق-درت-ه ع-ل-ى
ال -تسس -ج -ي -ل ،خ -ارج أارضس -ه ،وه-و إان ح-دث سس-ي-م-ن-ع
أاتلتيكو من التأاهل ،لو ‚ح حتى ‘ تسسجيل رباعية.
و‘ ظل شسعور ريال مدريد ،براحة أاك Èوثقة ،مع
اسستمرار ﬁاولت الفوز بالثنائية هذا اŸوسسم،
فإان كل اŸؤوشسرات تؤوكد أانه يبدو قريًبا من تفوق
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تنقل منتخبي الكرة الطائرة و اÓŸكمة إا ¤باكو

قربوعة :عازمون على تشسريف أأللوأن ألوطنية

ت- -ن- -ق- -ل ،ظ -هÒة أامسس ،م -ن -ت -خ -ب -ا ال -ك -رة
الطائرة واÓŸكمة نحو «باكو» ( أاذربيجان )،
ع -ل -ى م Ïرح -ل -ة ع -ادي -ة م -ن م-ط-ار ه-واري
ب- -وم- -دي -ن ال -دو‹ م -رورا بÎك -ي -ا م -ن أاج -ل
لسضÓمي التي
اŸشضاركة ‘ أالعاب التضضامن ا إ
تعد ﬁطة مهمة للعناصضر الوطنية من أاجل
لل -وان ال -وط -ن -ي -ة والسض -ت -ع -داد
تشض- -ري -ف ا أ
ا÷يد للمواعيد الدولية القادمة.

نبيلة بوقرين
تصصوير :عباسس تليوة
سسجلت «الشسعب» أاجواء رائعة ‘ بهو اŸطار
صس -ن-ع-ه-ا ال-ري-اضس-ي-ون خÓ-ل اسس-ت-ع-داده-م ل-لسس-ف-ر،
وكلهم عزم وإارادة على –قيق نتائج إايجابية خÓل
ه -ذا اŸوع -د ال -ه -ام وه -ذا م -ا Ÿسس -ن -اه م-ن ب-عضس
التصسريحات على غرار قربوعة أاحمد أام Òقائد
ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ل-ل-ك-رة ال-ط-ائ-رة ‘ ق-ول-ه «ات-فقنا
رفقة الÓعب Úوالطاقم الفني على –قيق أافضسل
ن-ت-ي-ج-ة خÓ-ل م-وع-د أال-ع-اب ال-تضس-ام-ن اإلسسÓ-م-ي
وسسنعمل على الذهاب بعيدا بحول الله ،خاصسة أان
م -ه -م -ة ال-ق-ائ-د صس-ع-ب-ة ل-ك-ن م-ع ب-اق-ي زمÓ-ئ-ي ‘
الفريق سسنعمل من أاجل تشسريف ا÷زائر».
وواصس -ل ﬁدث -ن -ا ق -ائ « Ó-األم -ور ج -ي-دة داخ-ل
الفريق مع اŸدرب مولود اإيخجي الذي شسجعنا

كثÒا على تقد Ëأاداء جيد ّ أاثناء اŸواجهات التي
سسنلعبها رغم أاننا  ⁄نحضسر جيدا ألن  10أايام فقط
قبل انطÓق اŸنافسسة غ Òكافية ولكن ليسس لدينا
خ -ي -ار آاخ -ر سس -وى ال-ل-عب ب-ك-ل إارادة م-ع اسس-ت-غÓ-ل
ع -ام -ل -ي اÈÿة وال -ت -ج -رب -ة اŸوج-ودة ل-دى أاغ-لب
ال -ع -ن -اصس -ر ا◊ال-ي-ة Ãا أان-ن-ا ن-ع-رف ب-عضس-ن-ا ج-ي-دا
سسÔك -ز ع -ل -ى ال -ع -م -ل ا÷م -اع -ي ح -ت -ى ن -ك -ون ‘
اŸسستوى العا‹».
أاما عن معرفتهم للمنافسس Úالذين سسيلتقون
معهم خÓل هذا اŸوعد قال قائد اÿضسر «لدينا
فكرة عن الفرق التي سسنواجهها خÓل اŸنافسسة
حيث شساهدنا مقاطع فيديو رفقة الطاقم الفني
ع -ل -ى غ -رار ال -ع -رب -ي -ة السس-ع-ودي-ة ،اŸغ-رب ،إاي-ران
اŸسستوى ليسس بعيدا عنا لكن نحن نعا Êمن نقصس
التحضسÒات وهذا ما أاثر علينا ولكن أاعمل على
توظيف اÈÿة التي اكتسسبتها ‘ الدوري اŸصسري
ألنه من أافضسل الدوريات على الصسعيد القاري،
ون- -ح -ن ف -ري -ق ط -م -وح ون -ف -ك -ر دائ -م -ا ‘ ت -ق -دË
األفضسل».
Óشسارة ،فإان ‡ثلي وزارة الشسباب والرياضسة
ول إ
كانوا متواجدين ‘ اŸطار وقاموا بكل اإلجراءات
الÓ-زم-ة ل-تسس-ه-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ل-ل-وف-د ا÷زائري حتى
يتنقل Ãعنويات عالية إا ¤مكان ا◊دث ،وأاكد لنا
‡ث- -ل ع- -ن ال- -وزارة أان األم- -ور تسس ‘ Òال -ط -ري -ق
الصسحيح  ..و الوفد ا÷زائري يتواجد ‘ أاذربيجان
‘ أافضسل الظروف.

لسضÓمي
للعاب التضضامن ا إ
دورة كرة اليد أ

أنهزأم أŸنتخب ألوطني أمام نظÒه ألسسعودي

انهزم اŸنتخب ا÷زائري لكرة اليد (فئة اقل من 21سسنة) أامام أاكابر العربية السسعودية بنتيجة -26
( 13الشسوط األول ،)7-13 :أامسس الثÓثاء ،بباكو◊ ،سساب ا÷ولة األو ¤من دورة كرة اليد أللعاب التضسامن
اإلسسÓمي الرابعة التي –تضسنها أاذربيجان.
واسستغلت ال–ادية ا÷زائرية لكرة اليد فرصسة إاجراء األلعاب اإلسسÓمية للمشساركة Ãنتخب أاقل من
 21سسنة الذي يحضسر لبطولة العا ⁄لفئته اŸقررة شسهر جويلية  2017با÷زائر والتي تسسحب قرعتها
اÿميسس اŸقبل.
ويخوضس أاشسبال اŸدرب رابح غربي مباراتهم الثانية ‘ الدورة ضسمن اÛموعة «أا» اليوم ضسد
باكسستان قبل اختتام الدور األول أامام منتخب البلد اŸنظم أاذربيجان يوم اÿميسس.
وتضسم اÛموعة الثانية ك Óمن تركيا اŸتفوقة على اŸغرب ( ،)24-27إاضسافة للعراق واألردن ،حيث
يتأاهل صساحبا اŸرتبت Úاألو ¤والثانية عن كل ›موعة إا ¤الدور نصسف النهائي من اŸنافسسة.

منتخب هولندا

تعي Úأدفوكات مدربا جديدأ

ُعu- -ي- -ن ديك أادف- -وك- -ات ،م- -درًب- -ا ج- -ديً- -دا
Ÿن-ت-خب ه-ول-ن-دا ل-ك-رة ال-قدم ،ليعود لقيادة
الفريق لفÎة ثالثة من أاجل إانقاذ مسضÒته
‘ تصضفيات مونديال روسضيا .2018
سسيÎك أادفوكات فÔبخشسه الÎكي ‘ ،نهاية
اŸوسسم ا◊ا‹ ،ليتو ¤تدريب اŸنتخب الهولندي
ألول مرة ،منذ أان قاده إا ¤نصسف نهائي بطولة
أاوروبا .2004
وقال هانز فان بروكل ،ÚاŸدير الفني ل–Óاد
الهولندي لكرة القدم ‘ ،موؤ“ر صسحفي« :أارحب
بتعي Úأادفوكات ،وغوليت كمسساعد له».

سسيميو Êمتمسسك بأامل ألعودة ‘ ألنتيجة و ألتأاهل
جديد على جاره ،بعدما أاحرز اللقب القاري على
حسسابه ‘  ،2014و.2016
رغ -م ذلك ،وsج-ه سس-ي-م-ي-و ،Êرسس-ال-ة م-ه-م-ة ق-ب-ل
خوضس لقاء اإلياب ،وأاŸح إا‚ ¤اح ناديه ‘ الفوز
بلقب الدوري اإلسسبا ،2014 Êوالتفوق ‘ دوري
األبطال ،على فرق كبÒة مثل برشسلونة ،وتشسيلسسي،
وبايرن ميونيخ.
وقال سسيميو Êللصسحفي « :Úسسنخوضس مباراة
صسعبة جدا ،ورÃا تعت Èمسستحيلة بالنسسبة للبعضس
لكن ليسس بالنسسبة لنا».
وأاضس - -اف «ب- -ع- -د اŸب- -اراة ،ق- -لت لÓ- -ع- -ب ،Úإان
اŸوقف ،سسيكون صسعًبا جًدا ،وأاننا نواجه أافضسل
فريق بالعا ،⁄والذي يسسجل ‘ كل مباراة ،لكن
بوسسعنا القيام باألمر .أانا مقتنع أاننا سسنفعل ذلك،
و ⁄أاكن سسأاقول ذلك دون اقتناع.
واسس -ت -م -د ج -اب -ي ،ق -ائ -د أات-ل-ت-ي-ك-و ،اإلل-ه-ام م-ن
النتفاضسة الهائلة لÈشسلونة ،عندما عوضس خسسارته
 0-4ذه -اًب -ا ،وف-از  1-6إاي -اب -ا ع-ل-ى ب-اريسس سس-ان

العدد
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جÒم - - -ان ‘ ،دوري األب - - -ط - - -ال ه - - -ذا اŸوسس- - -م.
وق-ال ج-اب-ي« :ب-ك-ل ت-أاك-ي-د ب-وسس-ع-ن-ا ال-قيام باألمر.
Áكن النظر إا ¤ما فعله برشسلونة ،بعدما حقق
نتيجة أاك Ìصسعوبة .نحن مقتنعون أان بوسسعنا القيام
باألمر».
وأاضساف «سسننافسس من أاجل ذلك ،وإاذا  ⁄يكن
ب -وسس -ع -ن -ا ال -ن-ج-اح ،ف-ع-ل-ى األق-ل سس-ن-خ-رج ب-رؤووسس
مرفوعة» .وتلقى أاتلتيكو ،دفعة يوم األحد ،بعودة
اŸدافع خوسسيه خيمينيز للمران ،رغم أان الفريق ل
يزال يفتقد الثنائي الذي يلعب ‘ مركز الظهÒ
األÁن خ -وان -ف-ران ،وف-رسس-ال-ي-ك-و .وواج-ه أات-ل-ت-ي-ك-و
صسعوبات ‘ لقاء الذهاب ،لصسناعة فرصس خطÒة
على مرمى أاصسحاب األرضس.
وفاز ريال مرة واحدة ،على أاتلتيكو ‘ آاخر 8
مباريات بالدوري ،لكنه ‘ اŸقابل يحقق النجاح،
أام- -ام ج -اره ‘ دوري األب -ط -ال ،وه -و األم -ر ال -ذي
يعتقد لوكاسس فاسسكيز لعب ريال ،أانه يعود إا¤
تاريخ ناديه ‘ البطولة القارية..

وسسيحل أادفوكاتﬁ ،ل دا Êبليند ،الذي أاقيل
‘ مارسس عقب الهزÁة  ‘ 0-2بلغاريا ،لتÎاجع
هولندا للمركز الرابع ‘ ›موعتها بالتصسفيات،
ب - -ف- -ارق  6ق - -اط ،خ - -ل - -ف ف- -رنسس- -ا اŸتصس- -درة.
ويواجه اŸنتخب الهولندي ،وصسيف بطل العا3 ⁄
مرات ،خطر الغياب عن نهائيات روسسيا ،بعدما
فشسل أايضًسا ‘ التأاهل لبطولة أاوروبا .2016
وحصس -ل أادف-وك-ات ،م-درب سس-ن-درلن-د السس-اب-ق،
على عقد حتى نهاية كأاسس العا ،⁄العام القادم ،إاذا
تأاهلت هولندا .وبعد ذلك سسيع Úال–اد الهولندي
لكرة القدم ،مدرًبا جديًدا Ãنظور طويل اŸدى.
وأاضساف فان بروكل« :Úكانت هناك خطتان .نختار
اŸدى البعيد ،أاو نفعل كل ما ‘ وسسعنا للتأاهل
لكأاسس العا .2018 ⁄اخÎنا السسيناريو الثا .Êكان
علينا تعي Úمدرب لديه خÈة كبÒة ،ويفضسل أان
تكون شسخصسيته قوية».
و‘ فÎته األو ،¤قاد أادفوكات منتخب هولندا
إا ¤دور الربع نهائي ‘ كأاسس العا 1994 ⁄بالوليات
اŸتحدة ،قبل الهزÁة أامام الÈازيل ،التي نالت
ال- - - - - - - - -ل- - - - - - - - -قب ‘ ال - - - - - - - -ن - - - - - - - -ه - - - - - - - -اي - - - - - - - -ة..
كما شسغل منصسب مسساعد اŸدرب  3مرات آاخرها
العام اŸاضسي ،عندما عمل  3أاشسهر– ،ت قيادة
بليند ،قبل رحيله إا ¤تركيا ،وسسط انتقادات عديدة
لقراره.
وذكرت تقارير ،أان أادفوكات ⁄ ،يكن اÿيار
األول ،أام- -ام ال–اد ال- -ه- -ول- -ن- -دي ل- -ك- -رة ال- -ق -دم.
ووف ً -ق -ا ل -وسس -ائ-ل إاعÓ-م ﬁل-ي-ة ،رفضس ل-ويسس ف-ان
غال ،ورونالد كومان ،وفرانك دي بور ،وهينك تن
كات ،واألŸا Êروجر شسميدت ،قبول اŸهمة..
وأاث- -ار ت- -ن ك- -ات ،ع -اصس -ف -ة م -ن ا÷دل الشس -ه -ر
اŸاضس- -ي ،ع -ن -دم -ا واف -ق ‘ ال -ب -داي -ة ع -ل -ى ت -و‹
اŸسسؤوولية ،قبل أان يغ Òرأايه قائ ً
 ،Óإانه شسعر بعدم
وجود مسساندة كافية من ال–اد الهولندي..

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
اأ’ربعاء  ١٠ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٤شصعبان  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١٧٣٣٣ :

الحمل

إان كانت اليدالواحدة ’ تصصفق،
فهي تسصتطيع أان تعمل وتكتب و
تشصير و تبذل لوحدها ..يا حمل’..
تخلق اأ’عذار لنفسصك و تتكاسصل وتتعsذر
باآ’خرين.
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حتى إابليسض  ،يرتدي ثياب النصصح
عندما قال آ’دم وحواء ] هل
أدلكم على شسجرة ألخلد
ؤملك ’ يبلى [ _ ف Óتعطي
ياجوزاء..كل الناصصحين سصمعك.
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(من جريدة البصصائر لسصان حال جمعية العلماء المسصلمين
الجزائريين يوم ا’ثنين  ٠١رجب  ١٣٦٧الموافق لـ ١٠كتب
)١٩٤٨
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^ أن ألتفكير لمدة طويلة
يحرم ألعقل ألبشسري من بعضض ألموأد ألكيميائية
ألمسسببة للسسعادة ؤيؤودي لÓكتئاب؟.
^ أن مصسمم لعبة ألبوكيمون ‘ صسغره  ⁄يكن
يحب ألبشسر ؤأŸدرسسة ؤكان يقضسي معظم يومه ‘
جمع أ◊شسرأت ألنادرة ؤعندما ك Èأسستلهم
ألفكرة؟.

ومضضــــــــــة
نحن من أخÎع ألسسرأب ؤنبحث ‘
أرحامة عن أŸاء  ’ !!..توهم نفسسك
كثًÒأ فقد تفقد نفسسك أكÌ

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

السشرطان

‘ حّبــــك يــــا بــــÓدي
أفي رؤؤيـة ألله فـكرك حـائر
ؤ تـذهل عن ؤجهه في ألجزأئر؟
سسـل ألبـحر ؤ ألزؤرق ألمسستها م
كـأان مـجاديفه قـلب شساعر
ؤ سسـل قبـة ألحـور نـم بها
مـنار عـلى حـورها يـتآامـر
سسـل ألـورد يـحمل أنـفاسسها
لحيدر مـثل ألحـظوظ ألـبوأكر
ؤ أبـيار تـزهو بـقديـسسـها
رفائـيل يخـفى أنـسسÓل ألجآاذر
تـبـاركـه أّم إأفـريـقـيـا على
صسلوأت ألـعذأرى ألسسوأحر
ؤ يحـتار بـلكور في أمـرها
فتـضسحك منـه ألـعيون ألفوأتر
ؤ في ألقصسبة أمتد ليل ألسسهارى
ؤ نهـر ألمجـرة نـشسوأن سساهر
ؤ في سسـاحة ألشسـهدأء تـعالى
مـآاذن تجلـو عـيون ألـبصسائر

^ ك -ن م -ت-وأضس-ع-ا ف-ال-دن-ي-ا ’ ت-ب-ق-ى
’ح- -د ,ف- -ط- -اؤؤسض أل- -ي- -وم ق -د ي -ك -ون
أ
منفضسة غبار في ألغد.
^ إأحـذر أن تـدع ألنـاسض للجنـة ثـم
يجدؤنـك فيهـــا.

ال -ط -ام -ح -ي -ن ب -ال -ث -راء
ي -ت -واف -دون وي -رسص -ل-ون
دو’را واح- - - - -دا اإل - - - -ى
صص -ن -دوق ال -ب-ري-د ف-م-ا
هي اإلى اأيام و حصصد
ال-مÓ-ي-ي-ن و ال-مÓ-يين
م - -ن ال - -دو’رات م - -ن
ال -م -رسص -ل -ي-ن ف-اأصص-ب-ح
واح- - -دا م- - -ن اك- - -ب- - -ر
ا’أثرياء.
وبعدها وضصع اإعÓنا
اآخ- -ر ب- -ع -د حصص -ول -ه
على المÓيين فكتب
عنوان «هكذا تصصبح
ث- - - - -ري - - - -ا» ،وك - - - -تب
طريقته التي اإتبعها
و طلب من الناسض
اأن يقلدوه..
و ب - -ع - -د ا ’ إ ع  Ó- -ن . .
ق -ام ال -ن -اسض ب -رف-ع
ال-قضص-اي-ا ع-ل-ي-ه ف-ي
المحاكم ،ولكن كان رد
الشصهيرة
المحكمة عليهم فيه نوع من ال- -ت- -ي ت- -نصص -ف ذلك ال -رج -ل «القانون
ا’سص- -ت- -ه- -زاء ف- -ي ال -م -ق -ول -ة الذكي صصاحب العقلية الفذة ’ يحمي المغفلين».

اأ’سشد

في بعضض اأ’حيان يكون التهرب
من حضصور الُمناسصبات
اإ’جتماعية سصببه عدم إاحتمال المشصاعر
الزائفة التي يتظاهر بهاأاغلب الُمتواجدين
أاليسض كذلك يا أاسصد ؟!.

العذراء

ؤ في كـلّ حّي غـوألي ألمنى
ؤ في كّل بيت  :نشسـيد ألـجزأئر
شسغلنا ألورى ؤ مأÓنا ألدنا
بشسـعر نـرتله كالصسÓة
تسسابيحه من حنايا ألجزأئر

حل
ألعدد ألسسابق
^ ألضسابط..

القانـ ـ ـون ’يحم ـ ـي اŸغفلـ ـ ـÚ

في الحياة يمكنك ان تغير رأايك
ولكن  ’ ..يمكنك آان تغير ما
آاختاره قلبك ياسصرطان .

نصصيحة مفيدة لك يا عذراء
وهي:العقل والقلب يسصكنآان
جسصد واحد ! ( يتفقآان ) في وظائف الجسصم
! و ( يختلفآان ) في الحب.

ما هو القفصص الذي ’ يحبسص
فيه حيوان أاو ط Ò؟

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

مقولة سصمعها الكثير من
ال -ن -اسض وت-ت-ردد ع-ل-ى األسص-ن-ة
الكثير منهم  ،هي القانون ’
يحمي المغفلين ،لكن يا ترى
ما قصصة هذه المقولة ؟
يحكى انه كان يوجد رجل
يعيشض في الو’يات المتحدة
ا’أمريكية و قد كان فقيرا
جدا لدرجة اإن حالته يرثى
لها من شصدة الفقر  ,و في
اأح -د ا’أي -ام خ -ط -رت ب -ب -ال-ه
فكرة  ,و لكن لم تكن فكرة
عادية بل كانت فكرة ملئها
الدهاء و المكر و التي من
شص- -اأن- -ه- -ا اأن ت- -غ- -ي- -ر ح -ي -ات -ه
وتقلبها راأسصا على عقب.
ف- - -ق- - -د ق- - -رر اأن يضص - -ع ف - -ي
الصص-ح-ف ا’أم-ري-ك-ي-ة اإعÓ-نا
جاء فيه اإن اأردت اأن تكون
ث -ري -ا ف -اأرسص-ل دو’را واح-دا
ف -ق -ط اإل -ى صص-ن-دوق ال-ب-ري-د
رق - - -م  ............:وسص- - -وف
تكون ثريا.
ف-ب-داأ ال-مÓ-ي-ي-ن م-ن ال-ن-اسض

ياثور..ان كان جمال الحب فى
العطاء فإان عظمته فى تجاوز اأ’خطاء.
الجوزاء
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يجري تطوير مشصروع
ت - - -ق - - -ن- - -ي اإنسص- - -ان- - -ي
اج - - -ت- - -م- - -اع- - -ي ف- - -ي
السص -ع -ودي -ة ،م -ن اأج-ل
مسص- - - - - - -اع - - - - - -دة ذوي
ا’إع -اق -ات السص-م-ع-ي-ة،
وذلك م - - - - -ن خÓ- - - - -ل
ت- -ح- -وي- -ل الصص -وت ،اأو
ال -ك -ل-م-ات ال-م-ك-ت-وب-ة،
اإلى لغة ا’إشصارة كي يفهمها ا’أصصم مباشصرة ،من دون حاجة
اإلى مترجم.
الشصركة التي تطور تطبيق «اإحسصان اإنسصان» ومقرها الرياضض،
ت- -ه -دف اإل -ى دم -ج الصص -م اأو ذوي ا’إع -اق -ات السص -م -ع -ي -ة ف -ي
ال -م -ج -ت-م-ع بشص-ك-ل اأفضص-ل ،م-ن خÓ-ل تسص-ه-ي-ل ت-واصص-ل-ه-م م-ع
ا’آخرين.
ويعمل التطبيق عن طريق التحدث ،اأو كتابة كلمات على
الهاتف الذكي ،لتجري بعد ذلك ترجمة الصصوت اأو الكلمات
النصصية المكتوبة اإلى لغة ا’إشصارة ،ا’أمر الذي ’ يحتاج اإلى
مترجم للغة ا’إشصارة.
واأشص -اد اأعضص -اء ف -ري-ق ال-ت-ج-رب-ة ب-ال-ت-ط-ب-ي-ق ،م-وؤك-دي-ن ن-ج-اح
التجارب التي اأُجريت عليه خÓل ا’آونة ا’أخيرة بالعاصصمة
السصعودية.
وي-ع-م-ل ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ج-دي-د ح-ال-ي-ا ب-ال-ل-غ-ة العربية فقط ،لكن
الشصركة المطورة تعتزم اإدخال لغات اأجنبية اأخرى عديدة،
تبداأها بجعل اللغة ا’إنجليزية بين لغات اأخرى ،في التجارب
التي تجريها في المرحلة المقبلة..
ويقول مطورو التطبيق اإنه ليسض مجرد مترجم ،لكنه يعتبر
اأيضصا وسصيلة لتحسصين ا’تصصال مع الصصم ،من خÓل عمله
كنظام دردشصة..
ويمكن لمسصتخدمي التطبيق ،جعله شصخصصيا ،باختيار اأحد
ا’إصصدارات الثمانية للتطبيق .وتشصمل مراحل التطوير تمييز
اللهجات العربية المختلفة.
والتطبيق متاح للتحميل مجانا ،بهدف تجربته لمدة شصهرين.
وبعد مرور مرحلة التجربة سصيتاح اسصتخدامه بعشصرين دو’را
في العام..

للعبــرة

الثور

ابـتـسضـم

^ حاؤلت
ألممرضسة أإيقاظ
ألمريضض فلم
تفلح...فاألقت على ؤجهه بعضض
ألماء فاسستيقظ مذعورأ ؤسساألها
عما تريد ،فقالت له:لقد حان
موعد ألدؤأء ألذي سسيسساعدك
على ألنوم!
^ألمدرسض :قل لي جملة مفيدة.
ألتلميذ:تذهب أمي أإلى ألسسوق.
ألمدرسض:حولها أإلى ألفعل
ألماضسي..
ألتلميذ:تذهب جدتي أإلى
ألسسوق.

الميزان

كن طبيعيًا ،وكن صصريحاً ’،
تتصصنع و’ تسصتخدم اكثر من
وجه ياميزان ،..من يريدك
بعيوبك سصيأاتيك  ،ومن ’ يريدك
امضصي انت وكرامتك بعيدا ً عنه.

العقرب

عندما تكون في مكان يحاول
ُكل من فيه أان ُيشصعرك بإاصصرار
بأانك ’ أاحد!  ..فاعلم بأانك
ياعقرب ..أاهمّ أاحد في هذا
المكان

القوسص
الخوف ليسض من الحُب ذاته
ياقوسض ، ..بل في التناز’ت التي
نقدمها من أاجله ؛ أ’نها قد تجعلنا نخسصر
أانفسصنا دون أان نشصعر.

الجدي

أانت تملك حق الغضصب .،و لكنك
’ تملك حق معاملة اآ’خرين
بجفاء ياجْدي ..لمجرد أانك
غاضصب.

الدلو

الدعاء هو شصيك مفتوح أاعطاك
إاياه رب العالمين فاكتب فيه
ماتشصاء من خير الدنيا واآ’خرة
 !..لذا ’ تضصيع على نفسصك
يادلو..فرصصة الدعاء.

الحوت

’ تجبر نفسصك على مراضصاة
الجميع فقط ارضصهم بما تجده
انت صصحيح يا حوت ..وإان لم
يوافق رغباتهم فلسصت مجبورا ً ان تضصييع
وقتك.
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اأ’ربعاء  ١٠ماي ٢٠١٧
الموافق لـ  ١٤شضعبان  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

رئيسض
الكاف
الجديد

أابو البشضرية
بحر

عتب

١

٢

للجزم
ماهر

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسش الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصسل
على اسسم لرئيسش الفاف
ا÷ديد اŸنتخب لعام
.٢٠١٧

دردشسة
لسسهم
اأ

والد
للمسضاحة
رمز جبري

٧

بوزيد
مبعثرة

حرف
أابجدي
لمسض
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الكلمـــــــات:

 :فيفري ،فيا‘ ،فراشش ،فريق ،فسسحة ،فرقاطة ،فسسقاط ،فق،Ò
فقيع ،فندق ،فلسسفة ،فيل ،فضسيحة ،فاروق ،فنون ،فروضش،
فرصش ،فصسول ،فجر ،فصسيلة ،فسساد ،فعل ،فغو‹ ،فÈاير،
فضسفاضش ،فاحشش ،فرار ،فصسولية ،فلفلة ،فيلق ،فوائد ،فسستق،
فحم ،فجور ،فوق.
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تسسل وتثقف
اختبر معلوماتك
من هو الفنان الذي قام بديو مع يارا من بين
األسسماء التالية واعتزل الغناء؟
أا  -عاصضي الحÓني؟
ب  -راغب عÓمة؟
ج  -فضضل شضاكر؟
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سضلب

الحل  /كلمات متقاطعة

^ أافقيا :عبد الحميد كرمالي ،مالي ،ا.ا،
دام ،ي.ي ،بديل ،مضضى ،قليل ،الدم ،ا.ا،
’ ،بال ،لن ،يدرب ،جل ،باي ،يعتبر ،مل،
ينحر ،حارب ،دين ،سضوسضة ،عنابة ،لوسضيان

لوديك.
^ عموديا:عم ،جانبية ،باي ،اآ’ن ،سضو ،دليل،
يسضود ،اي ،يلي ،يسضير ،بÓدي ،انة ،حادق،
رقد ،ماي ،ب.ب.ب ،نعل ،امل ،رب ،نو ،د.د،
جلد ،رواد ،كامل ،أامل ،بي ،رمضضان ،حل،
كة.
الحل متاهة ا أ
لرقام

٢٠ + ٦٠ + ٢٥ + ٨٠ + ١١ + ٤٠ + ١٣ + ١٥
٣٠٣ = ٣٩ +
الحل  /تسسل وتثقف

الدول ـ ـة التـ ـ ـي
تسستعـ ـمل أاربعـ ـ ـة
لغاب ه ـي سسويسسرا.
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

رقيق

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

يواكب

1

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

البÓد
خالية
زطشسي
محمد معوشش

٤

نادر «م»
سضقى «م»

٥

اللغز:

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

جواب

بحر
للندية

عاصضمة
إافريقية
زهر

٣

ممرن

فك

ممثل منطقة
شضمال إافريقيا
في الكاف

١٢٨

دولة
إافريقية

بسضط
سضقي

عاصضمة الفن
والجمال
ثلثا قام

٨

١٧٣٣٣

للمسضاحة
نظف

شضكر
من اأ’هل
كد

العدد

رقــــــــــم
برد
رن

وجع

لعبــــة الحـــروف

ح

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٧٣٦نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 )١صضاحب موؤلف حماري الحكيم،
 )٢صضاحب اأغنية الشضمعة «م»،
 )٣عبر ،بسضتان ،معلم «م»،
 )٤ديسضار متفرقة ،متشضابهان،
 )٥مربي «م»
 )٦مذيعة سضابقة بالتلفزة
 )٧شضعوب «م» ،ثلثا نÓئم،
 )٨للتخيير ،للنصضب،
 )٩يسضاأم ،حاجز ،غير «م»،
 )١٠ا’أمل
 )١١كاتب جزائري شضهير.

عموديا
 )١عاصضمة الزيانيين ’ ،يداع،
 )٢عكسض صضادر ،جاسضوسض،
 )٣فاه ،البحر ،الشضهر الخامسض،
 )٤يروي «م» ،من العلوم،
 )٦أارشضد ،متشضابهان ،علو،
 )٧دقيق «م» ،من العلوم،
 )٦أارشضد ،متشضابهان ،علو،
 )٧للتمني ،ظرف زمان ،كرم «م»،
 )٨عسضح مبعثرة ،صضغير البقرة ،فاصضل،
 )٩حطم ،جمع مرحلة،
 )١٠يثني ،فدية،
 )١١روائي جزائري راحل نافسض الفرنسضيين
بالكتابة بلغتهم.

.
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مواقيت
الصسÓة

^  10م- - -اي  :1851ت -ع -ي Úا÷Ôال ب -ي-ل-يسس-ي-ي
 Pélissierح- -اك- -م -ا ع -ام -ا ع -ل -ى ا÷زائ -ر
بالنيابة.
^ 10م -اي  :1851ال-ث-ائ-ر «ب-وب-غ-ل-ة» يجمع ‘
بÓد القبائل حوا‹ عشسرة آالف فارسس ،ويقوم
لح -ت Ó-ل ال -ف -رنسس -ي
ب- -ه -ج -وم ك -اسس -ح ع -ل -ى ج -يشس ا إ
اŸتمركز ‘ بجاية.

الفجر04.05...............:
الظهر12.45...............:
العصسر16.33...............:
المغرب1٩.48..............:
العشسـاء21.1٩................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لربعاء  14شسعبان  1438هـ اŸوافق لـ  10ماي  201٧م
ا أ

17333 Oó©dG

تنفيـــــذا لÈنامـــج التعـــاون ‘ إاطـــار مبــادرة « »5+5دفــاع

ملتق ـى ح ـول «ا÷رÁـة العابرة للحدود وأاثرها على األمن العمومي»
لمن والدفاع
اللواء نوبة :تطوير التعاون ‘ اŸيادين اŸرتبطة با أ

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 23°وهران
 23°وهران

الثمن  10دج

25°
24°

france prix 1

‘ رسسالـــــة إا ¤اللـــــواء هامـــــل

الفدرالي ـ ـ ـة الدولي ـ ـة Ÿنظمـ ـ ـات اŸتÈع Úبالدم تششيـ ـد
بإانسشانيـ ـ ـ ـة منتسشبـ ـ ـ ـي األمـ ـن الوط ـ ـني ‘ إانقـ ـ ـاذ األرواح
«الشسعب» أاشسادت الفدرالية الدولية
Ÿن -ظ -م-ات اŸتÈع Úب-ال-دم ال-ك-ائ-ن
م -ق-ره-ا ب-إام-ارة م-ون-اك-و وال-ت-ي تضس-م
ضس -م -ن أاعضس -ائ -ه -ا  80ب-ل-دا ،ب-ي-ن-هم
ا÷زائر ‘ ،رسسالة إا ¤اللواء عبد
Óم-ن
ال -غ -ن -ي ه -ام -ل اŸدي -ر ال-ع-ام ل -أ
الوطني ،بالعمل اإ’نسسا Êالنبيل الذي

تقدمه الشسرطة ا÷زائرية ،من خÓل
تÈع م-ن-تسس-ب-ي-ه-ا ب-ال-دم ل-ف-ائ-دة آا’ف
اŸرضسى الذين هم ‘ أامسس ا◊اجة
إاليه.
نّ-وه اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-ف-درال-ي-ة ال-دول-ي-ة
Ÿنظمات اŸتÈع Úبالدم بالشسرطة
ا÷زائ -ري -ة م -ن خÓ-ل ت-وف-ي-ق-ه-ا بÚ

الصسرامة واŸرونة ‘ العمل اأ’مني
ال - -ذي يضس - -م - -ن ح - -م- -اي- -ة اŸواط- -ن
واŸم -ت -ل -ك -ات ،مشس -ي -دا ب -الشس -ج-اع-ة
واإ’نسسانية ‘ تقد Ëأارقى اÿدمات
اأ’منية ذات الطابع اإ’نسسا Êالتي من
شسأانها زرع اأ’مل ‘ أانفسس اŸرضسى
و‘ قلوب أابناء هذا الوطن العزيز.

Ãبادرة «راديوز» وتنسسيقا مع موبيليسس

العـ ـ ـ ـ ـداء توف ـ ـيق ﬂل ـ ـ ـ ـو‘ يك ـ ـ ـ ـرم بوهـ ـ ـ ـران

«الشسعب»  ‘ -إاطار تنفيذ
برنامج أانشسطة التعاون
لطراف
العسسكري اŸتعدد ا أ
Ÿبادرة « 5+5دفاع» لسسنة ،201٧
اŸعتمد من قبل وزراء دفاع
لعضساء ‘ اŸبادرة،
الدول ا أ
تشسرف وزارة الدفاع الوطني
‡ثلة ‘ قيادة الدرك الوطني
على تنظيم ملتقى دو‹ حول:
«ا÷رÁة العابرة للحدود
لمن العمومي»،
وأاثرها على ا أ
يومي  0٩و 10ماي ،201٧
بالنادي الوطني للجيشس ببني
مسسوسس  /ن ع .1
أاشسرف اللواء مناد نوبة قائد الدرك
الوطني نيابة عن الفريق نائب وزير
الدفاع الوطني رئيسس أاركان ا÷يشس
الوطني الشسعبي على افتتاح أاشسغال
اŸل - -ت- -ق- -ى Ãشس- -ارك- -ة ﬂتصس Úم- -ن
البلدان اأ’عضساء للمبادرة ،حيث أاكد

‘ كلمته على أاهمية هذا اإ’جتماع
ق -ائ  ‘ Ó-ه -ذا اŸق -ام« :إان ت -ن -ظ -ي-م
اŸل -ت-ق-ى ح-ول م-وضس-وع أاضس-ح-ى أاكÌ
ت -ع -ق -ي -دا م-ن أاي وقت مضس-ى ،وال-ذي
ي - -ن - -درج ضس - -م- -ن الÈام- -ج اأ’م- -ن- -ي- -ة
للحكومات ومصسالح اأ’من ع Èالعا،⁄
إا‰ا هو تأاكيد على اإ’رادة اŸشسÎكة
ل -ل-دول اأ’عضس-اء ل-ه-ذه اŸب-ادرة ع-ل-ى
ت -ط-وي-ر ال-ت-ع-اون ال-دو‹ ‘ اŸي-ادي-ن
اŸرت-ب-ط-ة ب-اأ’م-ن وال-دف-اع ’ ،سس-ي-ما
م -ن خ Ó-ل ت -ف -اه -م م -وسس -ع ‘ ›ال
اأ’من ،بهدف مناقشسة جميع ا÷وانب
اŸتعلقة بالوقاية من اإ’جرام العابر
للحدود Ãختلف أاشسكاله ومكافحته
وأاثره على اأ’من العمومي».
يعالج اŸلتقى تأاث Òاأ’شسكال الثÓثة
للجرÁة على اأ’من العمومي ،والتي
–ظى با’هتمام الرئيسسي اŸشسÎك
ل- -ل- -دول اأ’عضس- -اء ‘ ه -ذه اŸب -ادرة،
واŸتمثلة ‘ الهجرة غ Òالشسرعية،

لول
خÓل الثÓثي ا أ

ا’Œار غ Òالشس- -رع- -ي ب- -اأ’سس- -ل- -ح- -ة
وا’Œار ب - - -اıدرات ،وه - - -ذا م- - -ن
خÓ- -ل دراسس- -ة اŸسس- -ائ -ل اŸت -ع -ل -ق -ة
ب-اŸن-ظ-وم-ات ال-تنظيمية والعملياتية،
ال- - -ت- - -ع - -اون ب Úال - -دول اأ’عضس - -اء ‘
اŸب- - -ادرة وسس- - -ي- - -اسس- - -ات ال - -وق - -اي - -ة
واŸكافحة.
ي - -ع- -د اŸل- -ت- -ق- -ى ف- -رصس- -ة سس- -ان- -ح- -ة
ل - -ل- -م- -خ- -تصس ،ÚاÈÿاء وال- -ب- -اح- -ثÚ
الوطني Úوالدولي Úمن أاجل مناقشسة
ال -ره -ان -ات ال -ت -ي ت -ف-رضس-ه-ا ا÷رÁة
ال-ع-اب-رة ل-ل-ح-دود وأاث-ره-ا ع-ل-ى اأ’من
العمومي ،كما أانه Áثل فضساء لتبادل
اÈÿات وال - -ت - -ج - -ارب ال - -رائ- -دة بÚ
أاعضس- -اء م- -ب- -ادرة « 5+5دف-اع» ب-غ-ي-ة
تطوير وتعزيز قدراتهم اŸشسÎكة ‘
›ال ال -وق -اي -ة م-ن ا÷رÁة ال-ع-اب-رة
ل -ل -ح -دود وم -ك -اف-ح-ت-ه-ا ،ورسس-م أاف-اق
ال -ب -حث ‘ اŸواضس-ي-ع ذات ا’ه-ت-م-ام
اŸشسÎك.

«الشسعب» ‘ اأجواء رياضسية،
كرمت جمعية «راديوز» ورئيسسها
لوŸبي ‘ أالعاب
قادة شسا‘ ،البطل ا أ
القوى توفيق ﬂلو‘ بوهران،
وهذا بحضسور نخبة من الوجوه
الرياضسية يتقدمهم ÿضسر بلومي،
اÓŸكم البطل ﬁمد فليسسي،
والرياضسي الذي صسنع ا◊دث ‘
أالعاب ريو دي جانÒو ‘ تخصسصس
العشساري بورعدة.
مفخرة ا÷زائر توفيق ﬂلو‘ ،تسسلم
وسسام ا’سستحقاق وشسهادة شسرفية ،من
أايدي زمÓءه الرياضسي ،Úعرفانا منهم
باÛهودات التي بذلها هذا الرياضسي
ابن مدينة سسوق أاهراسس ،و“كنه من
رفع الراية الوطنية ‘ اÙافل الدولية،
كما أاعرب البطل ﬂلو‘ عن سسعادته
بهذا التكر Ëالذي حظي به من راديوز
إاشسهـــــــــــــــــــــــــار

الششرط ـ ـ ـة تقضش ـ ـي علـ ـ ـى  264حظ ـ ـ ـÒة غ Òششرعي ـ ـ ـ ـة

«الشسعب» “كنت قوات الشسرطة
لمن  48ولية من القضساء على
أ
 264حظÒة غ Òشسرعية ”
تنصسيبها بشسكل عشسوائي
Ãختلف شسوارع وطرق وليات
الوطن ،وذلك خÓل الثÓثي
لول من هذه السسنة.
ا أ
ك -م -ا م-ك-نت ت-دخÓ-ت مصس-ال-ح اأ’م-ن
الوطني الهادفة إاﬁ ¤اربة ا◊ظائر
غ Òالشسرعية ،من إايقاف  242متورط،

أا‚زت ضسدهم ملفات قضسائية وأارسسلت
إا ¤العدالة.
ه- - -ذا وتشس- - -ك - -ل ه - -ذه ا◊ظ - -ائ - -ر غÒ
الشسرعية عائقا أامام ا◊ركة اŸرورية،
ما اسستوجب على مصسالح اأ’من الوطني
تكثيف حمÓت اŸداهمة ضسدها ،كما
تأاتي مثل هذه الÎتيبات اأ’منية بهدف
ردع اıالف Úالذي يتخذون من هذه
اأ’نشسطة غ Òالقانونية نشساطا مربحا،
بفرضسهم دفع مبالغ مالية دون وجه حق

على أاصسحاب اŸركبات مقابل ركنها.
Óمن الوطني
وتبقى اŸديرية العامة ل أ
›ن- -دة ب- -ك- -اف- -ة وح- -دات- -ه- -ا اأ’م- -ن -ي -ة
اŸن -تشس -رة ع Èك -اف -ة الÎاب ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -تصس- -دي أ’ي ﬁاول- -ة م- -ن شس- -أان- -ه- -ا
اŸسس-اسس ب-أام-ن اŸواط-ن واŸم-ت-ل-كات،
كما تذكر بالرقم اأ’خضسر اÛا-48 Ê
 15ورق -م ال-ن-ج-دة  17اŸوضس -وع –ت
تصسرف اŸواطن Úللتبليغ عن أاي شسيء
ﬂالف للقانون.

من جهة اأخرى“ ،كنت فرقة
حماية البيئة باأمن ولية
البيضس من حجز  03قناطÒ
من اللحوم البيضساء الفاسسدة،
كانت موجهة لÓسستهÓك.
ح-ي-ث-ي-ات ال-قضس-ي-ة ت-ع-ود اإ ¤ن-هاية
ا’أسسبوع اŸنصسرم اأين تلقت قوات
ا’أمن الوطني معلومات ،مفادها
اأن اأحد ا’أشسخاصس يقوم بتسسويق
ونقل كميات من اللحوم البيضساء
دون م- - -راع - -اة شس - -روط الصس - -ح - -ة

ال- -ع- -ام- -ة ،وع -ل -ى اإث -ر ذلك ق -امت
مصسالح اأمن دائرة الرقاصسة بو’ية
ا ل - -ب - -ي ض س ب - -د و ر ي - -ا ت ع  Èق - -ط - -ا ع
ا’خ-تصس-اصس وب-الضس-ب-ط ب-اŸدخ-ل
الشسرقي للمدينة ،اأين ” توقيف
شس-اح-ن-ت-ي تÈي-د ،وع-ن-د تفتيشسهما
وطلب الشسهادة البيطرية اÿاصسة
بكمية اللحوم اŸشسحونة والسسجل
ال- - -ت- - -ج- - -اري ” اك - -تشس - -اف ع - -دم
ام - -ت Ó- -ك- -ه- -م- -ا ل- -ه- -ذه ال- -وث- -ائ- -ق،
وب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ريتي التجارة

والفÓحة لذات الو’ية ” ،تكليف
ط -ب -يب ب -ي -ط-ري Ãع-اي-ن-ة ال-ل-ح-وم
اÙجوزة اأين اأكد باأن الكميتÚ
اÙجوزت Úوالبالغة  03قناطÒ
من اللحوم البيضساء غ Òصسا◊ة
لÓسستهÓك.
وبناء على ما سسبق ” اإعداد ملف
قضسائي ‘ شساأن صساحبي البضساعة
وت-وج-ي-ه ك-م-ي-ة ال-ل-ح-وم اÙجوزة
Ÿركز الردم التقني للو’ية قصسد
اإتÓفها.

أاسسفرت عمليات متفرقة قامت
بها قوات الشسرطة عن حجز
لقراصس
كمية معتÈة من ا أ
اŸهلوسسة تقدر بـ  1138قرصس من
لضسافة إا¤
لنواع ،با إ
ﬂتلف ا أ
 328وحدة من اŸشسروبات
الكحولية ،مع توقيف خمسسة
« »05أاشسخاصس مشستبه فيهم
أاغلبهم مسسبوقون قضسائيا.
وق -ائ -ع ال-قضس-ي-ة اأ’و ¤ت-ع-ود إا ¤ت-ل-ق-ي
قوات شسرطة البليدة Ÿعلومات مؤوكدة
م-ف-اده-ا ق-ي-ام أاح-د اأ’شس-خ-اصس بÎوي-ج

ك -م -ي -ة م -ن اأ’ق -راصس اŸه -ل-وسس-ة ع-ل-ى
مسس-ت-وى ﬂت-ل-ف أاح-ي-اء م-دي-ن-ة الشسفة،
ع -ل -ى إاث -ر ذلك ق -امت ق -وات الشس -رط -ة
ب-ت-ك-ث-ي-ف ال-دوري-ات وال-ت-ح-ري-ات وسسط
اأ’ح-ي-اء ،أاي-ن ” ت-وق-ي-ف اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه
وضسبط  458مؤوثر عقلي من ﬂتلف
اأ’نواع.
‘ ح“ Úك - -ن ع - -ن - -اصس- -ر أام- -ن دائ- -رة
القرارة ،على مسستوى حاجز أامني من
ت-وق-ي-ف أارب-ع-ة أاشس-خ-اصس مشس-ت-ب-ه ف-ي-هم
ع -ل -ى م Ïم -رك -ب -ة وب -ت-ف-ت-يشس-ه-ا ضس-ب-ط
ب-داخ-ل-ه-ا ك-م-ي-ة م-ن اŸؤوث-رات ال-ع-ق-لية

قدرت بـ  680قرصس مهلوسس.
‘ سس- -ي -اق آاخ -ر “ك -نت ق -وات شس -رط -ة
خ- -نشس- -ل -ة م -ن ح -ج -ز  328وح -دة م -ن
اŸشس -روب -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة م -ن ﬂت-ل-ف
اأ’ن -واع واأ’ح -ج -ام ب -دون ف-وات Òك-انت
موجهة للبيع بدون رخصسة.
ه - -ذه ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ات ت - -ن - -درج ضس- -م- -ن
اإ’سسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة اŸسس -ط -رة م -ن ق -ب -ل
Óمن الوطني الرامية
اŸديرية العامة ل أ
إاﬁ ¤ارب- - - -ة وردع ا÷رÁة بشس- - - -ت- - - -ى
أان- -واع- -ه- -ا خ- -اصس- -ة م- -ن- -ه- -ا اŸت- -اج -رة
باıدرات واŸؤوثرات العقلية.

–..جـ ـ ـ ـ ـز  03قنـ ـ ـاط Òمن اللح ـ ـوم الفاسشـ ـ ـدة

..وأازيـ ـ ـ ـ ـد مـ ـ ـن  1000ق ـ ـ ـرصص مهل ـ ـ ـوسص
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وموبيليسس ،معربا ‘ ذات الوقت عن
غ-ب-ط-ت-ه ب-ت-واج-ده Ãدي-ن-ة وه-ران ال-ت-ي
يجد فيها الدعم واŸسساندة كلما أاقبل
على منافسسة قارية أاو دولية.
من جهته ،أاكد رئيسس راديوز قادة شسا‘

ي- -ق -ولÁ ’«:ك -ن أان Áر ت -واج -د ب -ط -ل
عاŸي كمخلو‘ بوهران مرور الكرام،
وع -ل -ي-ه ق-ررن-ا أان ن-ه-دي-ه ت-ك-رÁا ن-ظÒ
اÛهودات التي بذلها ‘ سسبيل رفع
الراية الوطنية عاليا».

