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يشش -رف وزي -ر التصش -ال ح -م -ي -د ق-ري-ن،
ال- -ي- -وم ب -ولي -ة ب -وم -رداسس ،ع -ل -ى ن -دوة
ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ،ت- -ن- -درج ‘ اإط -ار سش -لسش -ل -ة
ال -ن -دوات ال -ه-ادف-ة اإ ¤ت-ع-ري-ف اŸواط-ن
بالإعÓم وحقه ‘ اŸعلومة اŸوثوقة.
ال- -ن- -دوة ال- -ت- -ي ي- -ح- -تضش- -ن- -ه- -ا م -ق -ر اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -ولئ -ي
ب -ب-وم-رداسس ،ب-حضش-ور ال-وزي-ر ح-م-ي-د ق-ري-ن ،سش-ي-نشش-ط-ه-ا م-دي-ر
ي - -وم - -ي - -ة «لت - -ري - -ب ،»Úحسش - -ان بشش Òشش- -ري- -ف– ،ت ع- -ن- -وان
«الصش -ح -اف -ة ا÷زائ -ري-ة ال-ت-ع-ددي-ة ،قصش-ة م-يÓ-د :م-ن م-رح-ل-ة
الفوضشى اإ ¤اŸاآل الأخÓقي».

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

17336

انطÓق ا÷امعة اŸوضسوعاتية

ندوة حول اŸؤوسسسسة
ومنعرج الرقمنة

تشش -رف وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن-ي-ة
ن- -وري- -ة ب- -ن غÈيت ،ال- -ي -وم ،رف -ق -ة
سش - -ف Òا÷م - -ه - -وري - -ة ال - -ت - -ونسش - -ي- -ة
با÷زائر ووا‹ تيبازة ،على اإعطاء
اإشش - - - - -ارة ان - - - - -ط Ó- - - - -ق ا÷ام - - - - -ع- - - - -ة
اŸوضشوعاتية حول اإعداد اıتارات
الأدب-ي-ة اŸدرسش-ي-ة اŸغ-ارب-ية ،وذلك
بثانوية الششهيد ﬁمد طا‹ ابتداء من السشاعة الـ 10 : 00
صشباحا.

ت-ن-ظ-م م-وؤسشسش-ة ال-تفك« Òك،»Ò
ال- -ي -وم ن -دوة اق -تصش -ادي -ة ح -ول
م - -وضش - -وع اŸوؤسشسش - -ة وم - -ن - -ع- -رج
ال- -رق- -م- -ن- -ة» ي- -نشش- -ط- -ه- -ا اÿبÒ
ﬁسش - -ن ت - -وم- -ي وذلك ب- -ف- -ن- -دق
السش-وف-ي-ت-ال اب-ت-داء من السشاعة
الـ  09 : 00صشباحا.

يوم دراسسي حول زواج األقارب

ت-ن-ظ-م اÛل-ة ال-ط-ب-ي-ة «ال-تشش-خيصس» يوما
دراسشيا ،حول زواج الأقارب والوقاية من
الأم- -راضس ال- -وراث- -ي- -ة ،وذلك غ- -دا ع- -ل -ى
مسشتوى اŸكتبة الوطنية القاعة الزرقاء
ا◊ام - -ة اب - -ت- -داء م- -ن السش- -اع- -ة الـ 09 : 00
صشباحا.

اليوم العاŸي للتنوع البيولوجي

تنظم حديقة التجارب «ا◊امة» ،يوم
 20م - -اي ا÷اري ،نشش- -اط- -ا –سش- -يسش- -ي- -ا
واإعÓ- -م- -ي- -ا م -وج -ه -ا ل Ó-أط -ف -ال وال -زوار
باأهمية التنوع البيولوجي بالتنسشيق مع
وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وذلك اب-تداء
من السشاعة الـ  10 : 00صشباحا.

األمن يقبضس على عصسابة ترويج
الكوكاي Úبقسسنطينة
“ك- -نت ف- -رق- -ة م- -ك- -اف- -ح- -ة اıدرات ب- -اŸصش -ل -ح -ة
ال- -ولئ- -ي- -ة ل- -لشش- -رط- -ة ال- -قضش- -ائ- -ي- -ة ب- -أام -ن ولي -ة
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ‘ ،إاط -ار ﬁارب-ة ا÷رÁة Ãخ-ت-ل-ف
أاشش -ك -ال -ه -ا خ -اصش -ة م -ن -ه -ا م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-الŒار غÒ
الشش- -رع- -ي ب- -اıدرات ،م -ن ت -وق -ي -ف  02أاششخاصس
تÎاوح أاع -م -اره-م ب 34 Úو 41سش-ن-ة  ،ع-ن قضش-ي-ة
حيازة  ،نقل اıدرات الصشلبة ( كوكاي )Úقصشد
البيع و حيازة اıدرات و اŸؤوثرات العقلية ‘ إاطار
جماعة إاجرامية منظمة .
لسشبوع اŸنصشرم
حيثيات القضشية تعود إا ¤نهاية ا أ
ع-ل-ى اث-ر م-ع-ل-وم-ات –صش-لت ع-ل-ي-ها قوات الششرطة
ل -ذات ال -ف -رق -ة واŸت -ع -ل -ق -ة ب -نشش -اط مشش -ب -وه ع-ل-ى
مسش-ت-وى ع-دة أاح-ي-اء Ãدي-ن-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة م-ن ق-بل
ششخصش Úعلى م Ïمركبة سشياحية من نوع « بولو «
لبحاث و التحريات التي قادتها قوات الششرطة
،ا أ
أاثمرت بتحديد هوية اŸششتبه فيهما ،و اللذان ”
ت -وق-ي-ف-ه-م-ا ع-ل-ى م ÏاŸرك-ب-ة ب-ح-ي ال-ك-ل-م ال-راب-ع ،
ووفق إاجراءات اÓŸمسشة ا÷سشدية والتفتيشس ”
إاخضش - -اع اŸشش - -ك - -وك ف - -ي - -ه - -م - -ا ” ح - -ج- -ز ك- -يسشÚ
لضشافة قطعة
بÓسشتكي Úبهما مسشحوق ابيضس با إ
- -ﬂدرات و  05أاق-راصس م-ن ن-وع «ك-ي-ت-ي-ل» و م-بالغ
م -ال -ي -ة ل -ي -ت-م –وي-ل-ه-م-ا إا ¤م-ق-ر ف-رق-ة م-ك-اف-ح-ة
اıدرات.

ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط - -ن- -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د ب- -ال- -ت -نسش -ي -ق م -ع
م - - - -دي - - - -ري- - - -ات اÛاه- - - -دي- - - -ن
واŸت- -اح -ف ا÷ه -وي -ة ،ي -وم 15
ماي ا÷اري ،اللقاء ا÷ماعي
اŸوسش- - -ع الـ  158ح-ول م-وضشوع
«اÿوف م -ن ت -ق-ل-د اŸسش-وؤول-ي-ة
واللتزام باأدائها باإخÓصس من
ب Úال - - -ع- - -وام- - -ل الأسش- - -اسش- - -ي- - -ة ‘ ‚اح ال- - -ث- - -ورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة» ،وذلك Ãق -ر اŸت -ح -ف اب -ت-داء م-ن
السشاعة  14 : 00بعد الزوال.

وقفـ ـ ـ ـ ـ ـة احتجاجيـ ـ ـة Ûـ ـ ـ ـلسس
أاسساتـ ـ ـ ـذة التع ـ ـليم العـ ـ ـا‹

ينظم اÛلسس الوطني لأسشاتذة التعليم العا‹،
ال -ي -وم ،وق -ف -ة اح -ت-ج-اج-ي-ة سش-ل-م-ي-ة اأم-ام م-ق-ر
وزارة العمل والضشمان الجتماعي ،ابتداء
من السشاعة الـ  10 : 00صشباحا.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

تنظم وزارة الصشحة والسشكان واإصشÓح
اŸسش-تشش-ف-ي-ات ،ال-ي-وم ،م-ائ-دة مسش-ت-دي-رة
ح-ول م-وضش-وع «م-ك-ان-ة اق-تصش-اد الصش-ح-ة
واŸع- - - -ل- - - -وم- - - -ات اÿاصش- - - -ة ب - - -اŸريضس ‘
اإسشÎات-ي-ج-ي-ة ات-خ-اذ ال-قرار ،وذلك على
مسشتوى اŸركز الدو‹ للموؤ“رات عبد
اللطيف رحال على السشاعة  09 : 00صشباحا.

قافلة وطنية للتحسسيسس والوقاية من التسسمم العقربي

اأع -ط -يت اأمسس اإشش -ارة ان -ط Ó-ق ال -ق -اف-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-حسش-يسس
والوقاية من التسشمم العقربي ،ع Èعديد وليات الوطن ،من
معهد باسشتور بدا‹ اإبراهيم (ا÷زائر) ،وسشتجوب وليات كل
م- -ن ا÷ل -ف -ة والأغ -واط وغ -رداي -ة واŸدي -ة وت -ي -ارت وذلك اإ¤
غاية  19ماي ا÷اري.
وقد “ت اÿرجة الأو ¤لهذه القافلة من 22
اإ 28 ¤اأفريل ،الأخ Òعلى مسشتوى
ولي- - -ات بسش- - -ك- - -رة واŸسش- - -ي - -ل - -ة
وباتنة.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

زواج جماعي

ن- -ظ -م اŸك -تب ال -ب -ل -دي ÷م -ع -ي -ة الإرشش -اد
والإصشÓح Ÿعسشكر حفل زواج جماعي لفائدة
 17زوجا سشلمت لهم مسشاعدات قيمة تقدم بها
ﬁسش - -ن - -ون .وحضش - -ر ا◊ف - -ل اأه - -ا‹ ال - -ع - -رسش- -ان
واأعضش -اء م -ن ج-م-ع-ي-ة الإرشش-اد والإصشÓ-ح واأئ-م-ة
وﬁسشنون والذين ثمنوا اŸبادرة التي وصشلت
اإ ¤ط -ب-ع-ت-ه-ا ال  17واسش-ت-ف-اد م-ن-ه-ا منذ بداية
العملية قبل  11سشنة اأزيد من  320عريسس
وع -روسش -ة حسش -ب -م-ا ذك-ر رئ-يسس اŸك-تب
ال-ب-ل-دي ل-ل-ج-م-ع-ية بشش Òبويجرة
رششدي.

“ك -نت مصش -ال -ح الشش -رط -ة Ãدي-ن-ة سش-ع-ي-دة
م - -وؤخ - -را م- -ن ح- -ج- -ز  2 . 400ق -ارورة خ -م-ر
وت -وق -ي -ف م -روج-ه-ا ب-دون ت-رخ-يصس حسش-ب-م-ا
علم امسس لدى ذات السشلك الأمني.
و“ت ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى اإث-ر م-ع-ل-ومات وردت
ل-ف-رق-ة ال-ب-حث و ال-ت-دخ-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-ذات السشلك
الأم-ن-ي ت-ف-ي-د ب-ات-خ-اذ شش-خصس مسشكنه العائلي الواقع
ب -ح -ي ب -ن خ -ودة ع -ب -د ال -ك -رÃ Ëدي -ن -ة سش -ع -ي -دة Óﬁ
لÎوي -ج اÿم-ور ح-يث سش-م-ح ت-ف-ت-يشس اŸسش-ك-ن ب-ال-ع-ث-ور ع-ل-ى
الكمية اŸذكورة من اÿمور.
و” تقد ËاŸششتبه فيه البالغ من العمر  31سشنة اÿميسس اŸاضشي
اأمام نيابة ا÷مهورية لدى ﬁكمة سشعيدة للنظر ‘ قضشيته.
ك -م-ا داه-مت ك-ت-ي-ب-ة ذراع اŸي-زان ل-وك-را ل-ل-مشش-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة
Ãدينة مششطراسس دائرة بوغني لتوقف ‘ ا◊ Úصشاحب اŸلهي
الليلي غ Òالششرعي (  36سشنة) رفقة  4نسشاء يÎاوح عمرهن (ما
ب 18 Úاإ 27 ¤سشنة ) مع حجزهم ل  128وحدة من اŸششروبات
اŸسشكرة ع Ìعليها باŸكان.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

يششرف وزير الصشحة والسشكان واإصشÓح
اŸسشتششفيات عبد اŸالك بوضشياف ،غدا،
ع -ل -ى اف -ت -ت-اح ال-ط-ب-ع-ة ال  18للمنتدى
الدو‹ للصشيدلة ،وذلك باŸركز الدو‹
ل -ل -م -وؤ“رات ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف رح-ال ع-ل-ى
السشاعة  8 . 45صشباحا.

مكانة اقتصساد الصسحة ‘ إاسسÎاتيجية اتخاذ القرار

اللقاء اŸوسسع الـ ÷ 158مع الشسهادات

حجز  2400قارورة خمر

بوضسياف يفتتح اŸنتدى الدو‹
للصسيدلة

أامسسيتان لتÓوة
القرآان

” بتيارت بر›ة
أامسش -ي -ت Úل -ت Ó-وة
ال - -ق - -رآان ال - -ك - -رË
ب - -غ- -رضس ت- -رسش- -ي- -خ
ث- - - -ق - - -اف - - -ة Œوي - - -د
ال -ق -رآان حسش -ب-م-ا ع-ل-م
ي- -وم السش -بت م -ن م -دي -ر
الشش- - - -ؤوون ال- - - -دي- - - -ن- - - -ي- - - -ة
لوق -اف سش -ل-ي-م ل-رق-م ال-ذي
وا أ
أاوضش- -ح أان أاول أامسش- -ي- -ة ان -ت -ظ -مت
أامسس Ãسش -ج -د اب-راه-ي-م اÿل-ي-ل Ãدي-ن-ة
لمسش -ي -ة ال -ث -ان -ي -ة سش -ه-رة السش-بت
ت -ي -ارت ف -ي -م -ا Œرى ا أ
Ãسشجد مصشطفى ا◊بيب ببلدية قرطوفة ويتم خÓلها
ت- -ق- -د Ëت Ó-وات ق -رآان -ي -ة ع -ل -ى ال -ط -ري -ق -ة ا÷زائ -ري -ة
واŸششرقية.
لمسش-ي-ت 4 Úم-ق-رئ Úم-ع-روف Úع-ل-ى اŸسشتوى
وي-نشش-ط ا أ
الوطني وهم اŸقرئ رياضس ايت حمو اŸعروف برياضس
ا÷زائ -ري م -ن ال -ع -اصش -م -ة وزك -ري -ا ح -م -ام-ة م-ن بسش-ك-رة
وﬁمد بوششامة من وهران واحمد ششاوشس من الششلف.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
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أألحد  14ماي  2017م
ألموأفق لـ  18شضعبان  1438هـ

حمل بوطرفة رسشالة صشداقة و اخوة لرئيسس ا÷مهورية

الرئيسص معصسوم يحيي دعم ا÷زائر الدائم للعراق ‘ الظروف الصسعبة
ع Èالرئيسس العراقي فؤواد معصشوم خÓل لقاء جمعه مع وزير الطاقة نور الدين بوطرفة بالعاصشمة العراقية بغداد عن رغبته ‘
اعطاء ““نفسس جديد““ للتعاون ب Úا÷زائر و العراق خاصشة ‘ ›ا‹ الطاقة و المن حسشب ما علم لدى وزارة الطاقة.

ك -ان ب -وط -رف -ة ق -د أسض -ت-ق-ب-ل أÿم-يسس
أŸاضض -ي م-ن ط-رف أل-رئ-يسس أل-ع-رأق-ي
Ãن- -اسض- -ب- -ة زي- -ارت- -ه ل -ب -غ -دأد ‘ أط -ار
أŸشض-اورأت م-ع ن-ظÒه أل-ع-رأق-ي ج-ب-ار
علي أللعيبي –ضضÒأ للندوة ألوزأرية
ألقادمة لوبك أŸنتظر عقدها ‘ 25
ماي بفيينا.
وع Èمعصضوم خÓل أسضتقباله ألسضيد
بوطرفة عن ““رغبة بÓده ‘ ألعمل من
أج -ل أع -ط -اء ن -فسس ج -دي-د ل-ل-ت-ع-اون و
ألتنسضيق ب Úألعرأق و أ÷زأئر ‘ جميع
أÛالت ولسضيما ‘ ›ا‹ ألطاقة و
ألمن““ حسضب نفسس أŸصضدر.
‘ ه - - -ذأ ألسض - - -ي - - -اق ذك- - -ر م- - -عصض- - -وم
ب«أŸصض -ال -ح أŸشضÎك -ة و أل -ت -ح-دي-ات
أل -كÈى أل -ت -ي ي -ن -ب -غ -ي ع-ل-ى أل-ب-ل-دي-ن
موأجهتها و خاصضة ضضرورة ألنجاح ‘
–وي -ل أق -تصض -ادي-ه-م-ا ب-ج-ع-ل-ه-م-ا غÒ
تابع Úللعائدأت ألنفطية و كذأ ﬁاربة
ألره- -اب ع -ل -ى ألصض -ع -ي -دي -ن أ÷ه -وي
وألدو‹““.
ك- -م -ا دع -ا أ÷زأئ -ر ل -ت -دع -ي -م أل -ع -رأق
بتجربتها ‘ هذه أÛالت كما نادى
بتطوير وŒسضيد أŸشضاريع أŸشضÎكة
ذأت ألقيمة أŸضضافة ألعالية.
وب- -خصض -وصس ألسض -وق أل -ن -ف -ط -ي -ة ج -دد
ألرئيسس ألعرأقي ““ألتزأم بلده باحÎأم
حصضصس ألنتاج ودعم جهود دول أوبك
و غÒه- -ا ‘ أط- -ار ت -ع -زي -ز أسض -ت -ق -رأر
ألسض- -وأق أل- -ن- -ف- -ط- -ي- -ة ع- -ل -ى أŸديÚ
أŸتوسضط و ألطويل““ حسضب ما أضضاف
نفسس أŸصضدر.
وذك- -ر ب«أل- -عÓ- -ق- -ات ألسض- -ت- -ث -ن -ائ -ي -ة
وألخ -وي -ة و ع Ó-ق -ات ألصض -دأق-ة أل-ت-ي
تربط ألبلدين““ كما حيا ““دعم أ÷زأئر
ألدأئم للعرأق لسضيما خÓل ألوقات

ألصض -ع -ب -ة أل-ت-ي ي-ع-يشض-ه-ا ب-ل-ده““ ن-اقÓ-
رسض- -ال- -ة ““صض- -دأق- -ة و أخ- -وة““ ل -ل -رئ -يسس
أ÷زأئري عبد ألعزيز بوتفليقة.
م -ن ج -ه -ت -ه شض-ك-ر ب-وط-رف-ة ألسض-ل-ط-ات
ألعرأقية على أÛهودأت أŸبذولة من
أجل أ‚اح أتفاق أ÷زأئر ألتاريخي
‘  28سضبتم. 2016 È
وق - -ال ب - -وط - -رف - -ة ب - -ان ““ألسض - -ل- -ط- -ات
أ÷زأئ -ري-ة ت-ث-م-ن أ÷ه-ود أل-ت-ي ب-ذل-ه-ا
ألعرأق بغية ألتوصضل أ ¤ألجماع ألذي
م -ه -د لت -ف -اق خ-فضس أن-ت-اج دول أوبك
ودول خ -ارج -ه -ا ‘  10ديسض -م2016 È
ب -ف -ي -ي-ن-ا ب-ال-رغ-م م-ن ألصض-ع-وب-ات أل-ت-ي
يعيشضها ألعرأق و أنهماكه ‘ مكافحة
ألرهاب““.
وحيا ‘ هذأ ألطار ““مصضدأقية““ ألدولة
أل -ع-رأق-ي-ة و ““أل-ت-زأم-ه-ا ب-ت-ع-زي-ز صض-ارم
لوضضعية أوبك باحÎأم ألتزأماتها ولعب
دور ه - - -ام ‘ أسض - - -ت - - -ق- - -رأر ألسض- - -وأق

info@ech-chaab..com
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ألنفطية““.
وذكر بان ““أŸشضاورأت و ألتعاون بÚ
أل -ب -ل -دي -ن ‘ أط -ار أوبك ك -انت دأئ -م-ا
مثمرة ومرضضية على جميع ألصضعدة““
وأن ““أ÷زأئر و ألعرأق يتشضاركان ‘
ن -فسس أل -رؤوي -ة أل -رأم -ي-ة لع-ادة أل-ث-ق-ة
ل Ó-سض -وأق بشض -ك -ل يضض-م-ن أسض-ت-ق-رأره-ا
ويسض -م -ح ب -السض -ت -ث -م -ار وب-اع-ادة ب-عث
ألقتصضاد ألعاŸي““.
كما تطرق ألوزير أ ¤ألعÓقات ألثنائية
مؤوكدأ أسضتعدأد أ÷زأئر لتعزيزها أكÌ
م -ن خ Ó-ل مضض -اع -ف -ة ›الت ت -ب -ادل
أÈÿأت و فرصس ألعمال ‘ ألبلدين
خاصضة ‘ ›ال أنتاج وتسضويق ألغاز.
وكان بوطرفة و نظÒه ألعرأقي جابر
أللعيبي قد أبديا خÓل لقاء جمعهما
ب -ب -غ -دأد ألرب -ع-اء أŸاضض-ي ت-أاي-ي-ده-م-ا
لتمديد أتفاق أوبك معÈين أيضضا عن
دعمهما للتعاون ب Úألدول أألعضضاء

ا÷معية الŸÈانية ل–Óاد من اأجل اŸتوسشط

‘ أوبك وأل- -دول أŸن- -ت -ج -ة خ -ارج -ه -ا
خÓل سضنة .2018
وجاء لقاء بوطرفة-ألذي أسضتقبل أيضضا
خÓل زيارته من طرف رئيسس ألŸÈان
أل -ع-رأق-ي سض-ل-ي-م أ÷ب-وري -م-ع ألسض-ي-د
أللعيبي “هيدأ لÓجتماع أŸقبل ل ““
أوبك ““ حيث ينتظر أن تقرر ألدول
ألعضضاء ‘ أŸنظمة إأما “ديد ألعمل
بالتفاق ل  6أشضهر أضضافية أو Œميد
مدة خفضس أنتاج ألنفط.
كما ذكر ألوزيرأن خÓل نفسس أللقاء بالتزأم
أ÷زأئر وألعرأق بتخفيضضات أنتاج ألنفط
تطبيقا لتفاق ““ أوبك -خارج أوبك““ أŸوقع
عليه نوفم 2016 Èبفيينا.
للتذك Òقامت أ÷زأئر ‘ أطار هذأ
ألتفاق بتخفيضس أنتاجها ألنفطي 50
ألف برميل يوميا بينما قلصس ألعرأق
أنتاجه ب  210.000برميل يوميا وذلك
منذ يناير .2017

ششرع ‘ زيارة إا ¤بÓدنا
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رئيـ ـ ـسص مفوضسي ـ ـ ـة ا’– ـ ـ ـاد اإ’فريق ـ ـ ـي يشس ـي ـ ـ ـد
ب ـ ـ ـ ـدور ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر ‘ تطوي ـ ـ ـ ـ ـر الق ـ ـ ـ ـ ـارة

شش- - -رع رئ- - -يسس م- - -ف - -وضش - -ي - -ة ال–اد
لفريقي موسشى ﬁمد أامسس ‘ زيارة
ا إ
عمل ا ¤ا÷زائر.
وك -ان ‘ أسض -ت -ق -ب -ال-ه ل-دى وصض-ول-ه إأ ¤م-ط-ار
هوأري بومدين ألدو‹ وزير ألدولة وزير
ألشضؤوون أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان
لعمامرة.
‘ تصضريح للصضحافة ،أوضضح موسضى ﬁمد
أن زيارته للجزأئر تعد فرصضة لسضتعرأضس مع
أŸسض -ؤوول Úأ÷زأئ-ري Úسض-ب-ل وسض-ائ-ل –ق-ي-ق
ألتطلعات ألوأردة ‘ أجندة  2063من أجل
““أفريقيا مند›ة ‘ سضÓم““.
وأوضض- -ح ق- -ائ““ Ó- -إأن -ن -ا ‰لك أج -ن -دة وأع -دة

Ãسضتوى ألقدرأت وألمكانات أŸتوفرة ‘
أفريقيا““.
كما أشضاد ‘ هذأ ألسضياق بـ«موأقف أ÷زأئر
ألثابتة““ ألتي سضاهمت ““بشضكل هام““ ‘ –رير
ألقارة وتشضييد وحدتها.
مع ألعلم ،تعت Èأجندة  2063ألتي أسضسضها
أل–اد أإلفريقي سضنة  2013رؤوية متكاملة،
ﬂط- -ط ع- -م- -ل ودع- -وة لل- -ت- -زأم أÛت- -م- -ع
ألفريقي من أجل –قيق أزدهار أفريقيا و
وح- -دت- -ه -ا ع -ل -ى أسض -اسس أل -ق -ي -م أŸشضÎك -ة و
أŸصض Òألوأحد.
تهدف أألجندة أيضضا إأ ¤جعل من أفريقيا
قارة ““مزدهرة بتنمية شضاملة وتطور دأئم““.

للية التعاون الششرطي
لول آ
الجتماع ا أ
لفريقي أافريبول با÷زائر
ا إ

تعزي ـ ـ ـز التعـ ـ ـ ـاون اإ’قليم ـ ـي و›ابهـ ـة ﬂتلـ ـ ـف
التحديـ ـ ـ ـات اأ’منيـ ـ ـ ـ ـة الراهن ـ ـ ـ ـة

بـ ـ ـ ـ ـ ـن صسال ـ ـ ـ ـ ـح يشس ـ ـ ـ ـ ـارك برومـ ـ ـ ـ ـا فـ ـ ـ ـ ـي ال ـ ـ ـ ـ ـدورة الـ ـ ـ ـ 13

لم- -ة،
شش- -ارك رئ- -يسس ›لسس ا أ
ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -ن صش- -ال -ح ،أامسس،
ب -ال -ع -اصش -م -ة الي -ط-ال-ي-ة روم-ا‘ ،
أاشش- -غ- -ال ال- -دورة ال- -ع- -ل -ن -ي -ة ال13
ل-ل-ج-م-ع-ي-ة الŸÈان-ي-ة ل–Ó-اد م-ن
أاج - -ل اŸت - -وسش - -ط ال - -ت - -ي خصشصشت
ل - -دراسش- -ة م- -وضش- -وع ““ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
اŸسش - -ت - -دام- -ة وف- -رصس ال- -ع- -م- -ل ‘
اŸت-وسش-ط““ وت-وجت ب-اع-ت-م-اد عدة
توصشيات.
أوضض- - - -ح ب - - -ي - - -ان Ûلسس أألم - - -ة أن
أألشض -غ -ال أل -ت -ي ج -رت Ãق -ر غ -رف -ة
أل -ن -وأب ألي -ط-ال-ي-ة ت-وجت ب-اع-ت-م-اد
ت- -وصض- -ي- -ات أل- -ل -ج -ان أÿمسس ،وه -ي
ألشض -ؤوون ألسض -ي -اسض-ي-ة وأألم-ن وح-ق-وق
أإلنسض - -ان ،ت- -رق- -ي- -ة ن- -وع- -ي- -ة أ◊ي- -اة
وتبادلت أÛتمع أŸد Êوألثقافة،
ألشض -ؤوون ألق -تصض-ادي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة
وألÎب- -ي- -ة ،ح- -ق- -وق أŸرأة ‘ أل -دول
ألورو م -ت-وسض-ط-ي-ة ،أل-ط-اق-ة وأل-ب-ي-ئ-ة
وأŸوأرد أŸائية.
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،أع-ت-م-دت أ÷لسض-ة

أŸب- -ادرة أŸت -وسض -ط -ي -ة ل -ل -ت -وظ -ي -ف
وتسضخ ÒأŸوأرد أŸالية بغية تعزيز
ريادة أألعمال ألنسضائية““.

 ..يتحادث مع رئيسسة غرفة
النواب ا’يطالية

ألعلنية ﬁضضر ألدورة  12ألتي جرت
Ãدينة طنجة أŸغربية ‘ شضهر مايو
من ألسضنة أŸاضضية.
و‘ خ - -ت - -ام أألشض - -غ - -ال ،أسض - -ت - -ل- -مت
ج -م -ه -وري -ة مصض-ر أل-رئ-اسض-ة أل-دوري-ة
ل–Óاد من أيطاليا.
يذكر أن رئيسس ›لسس أألمة ألذي
ي- -رأف -ق -ه وف -د رف -ي -ع أŸسض -ت -وى ق -د

بوضشياف من باتنة:

شض - -ارك أمسس أ÷م - -ع - -ة ‘ أشض- -غ- -ال
أŸؤو“ر أل- -رأب -ع ل -رؤوسض -اء ب -رŸان -ات
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع-ام-ة ل–Ó-اد م-ن أج-ل
أŸت -وسض -ط أل -ت-ي أخ-ت-ت-مت أشض-غ-ال-ه-ا
ب- -اŸصض- -ادق -ة ع -ل -ى ب -ي -ان أك -د ف -ي -ه
أŸشض -ارك -ون ع -ل -ى ضض -رورة ““ت -ع -زي -ز
سضياسضات شضاملة ومتسضقة للتشضغيل ‘
أل- -فضض- -اء ألورو م- -ت- -وسض- -ط -ي ودع -م

–ادث رئيسس ›لسس ألأمة ،عبد
أل- -ق- -ادر ب -ن صض -ال -ح ،ب -ال -ع -اصض -م -ة
أليطالية روما ،مع رئيسضة غرفة
ألنوأب أليطالية ،لورأ بولدريني،
حسضب ما أورده بيان Ûلسس ألأمة
أمسس ألسضبت.
وقد سضمح هذأ أللقاء ألذي جرى
على هامشس أشضغال أŸوؤ“ر ألرأبع
لروؤسضاء برŸانات أ÷معية ألعامة
ل–Óاد من أجل أŸتوسضط ،بتناول
““وأق- - -ع أل - -ع Ó- -ق - -ات ب Úب - -رŸاÊ
ألبلدين وسضبل تطويرها““.
كما ” ألتطرق أإ““ ¤ألقضضايا ذأت
أله- - - -ت- - - -م- - - -ام أŸشضÎك ع- - - -ل - - -ى
أŸسضتوي Úألإقليمي وألدو‹““.

ا’سستشسفاء اŸنز‹ حتمي وسسوق الدواء واعد

ششدد ،أامسس ،وزير الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات ،عبد اŸالك بوضشياف ،على ضشرورة أانسشنة
القطاع اسشتجابة لتطلعات اŸرضشى ومواكبة التطورات التي يعرفها اÛتمع ا÷زائري مؤوكدا أان ا÷زائر
قطعت أاششواطا معتÈة ‘ –سش Úاÿدمات الصشحية بتخلصشها من منهجية التسشي ÒالقدÁة
والبÒوقراطية التي أانهكت القطاع ‘ سشنوات خلت.
أشضار ألوزير خÓل زيارة فجائية لولية للحكومة أ÷زأئرية ‘ أÛال إأضضافة خاصضة ألكبÒة منها على ألعÓج ألعا‹
ب -ات -ن -ة ق -ام خ Ó-ل -ه-ا ب-ت-ف-ق-د ع-دد م-ن إأ ¤أن ألسضوق أ÷زأئرية هامة ووأعدة ،وألنوعي ،متعهدأ بالقضضاء نهائيا على
أŸرأفق ألصضحية ألتابعة لقطاعه إأ ¤وطموح ألوزأرة هو ألوصضول إأ ¤بعضس مشض -ك -ل -ة ن -قصس أل -ت-ك-وي-ن ‘ ت-خصضصس
أÛهودأت ألكبÒة ألتي بذلتها ألدولة أألسض-وأق أإلف-ري-ق-ي-ة أÿارج-ي-ة ب-ه-دف ألشض -ب -ه أل-ط-ب-ي خÓ-ل سض-ن-ة  2019بعد
ت -خ -رج أل -دف -ع -ات أل-ت-ي ه-ي أآلن ق-ي-د
‘ ت- -ط- -وي- -ر ق -ط -اع ألصض -ح -ة وه -و م -ا ألتصضدير.
ت-رج-م-ت-ه م-ي-دأن-ي-ا أŸن-ظ-م-ة أل-ع-اŸي-ة كما تهدف ألوزأرة إأ ¤عصضرنة قطاع ألدرأسضة وألتكوين.
ل -لصض -ح -ة ب -اعÎأف -ه -ا ب -أاه -م-ي-ة ق-ان-ون ألصض- -ح -ة م -ن خ Ó-ل ت -ع -م -ي -م أن -ظ -م -ة ك -م -ا أك -د وزي -ر ألصض-ح-ة أن ألسض-ل-ط-ات
ألصضحة أ÷ديد ألذي أعتÈته ‰وذجا أإلعÓ- -م أآل‹ ‘ أل- -تسض- -ي Òوأل- -تسض -ي Òألعمومية تطمح إأ– ¤قيق ما نسضبته
إأقليميا جدير باإلقتدأء ،خاصضة وأنه  -أللكÎو Êللملف ألطبي وتعميم نظام  90ب-اŸائ-ة م-ن أل-ت-غ-ط-ي-ة ألصض-ح-ية ‘
حسضب بوضضياف -جاء Ÿعا÷ة بعضس أل -ت -ع-اق-د م-ؤوك-دأ أن ع-اصض-م-ة ألورأسس ﬂتلف أللقاحات وألقضضاء على عدة
أإلخ -ت Ó-لت أ÷وه-ري-ة ‘ أŸن-ظ-وم-ة ب-ات-ن-ة ح-ق-قت ن-ت-ائ-ج أي-ج-اب-ي-ة جدأ ‘ أم- -رأضس خ- -طÒة Áك- -ن م- -رأق- -ب- -ت -ه -ا
بوأسضطة ألتطعيم قصضد ألتخفيضس من
ألصض -ح -ي -ة ب -ا÷زأئ -ر ويسض -ت -ج -يب ل-ك-ل ألتسضي Òألرقمي للقطاع.
وب- -خصض- -وصس ألضض- -غ- -ط أل- -ك- -ب Òأل -ذي نسض -ب -ة وف -ي -ات أألط -ف -ال ،وذلك وف -ق -ا
تطلعات أهل ألختصضاصس.
وع -اد أل -وزي -ر ب-وضض-ي-اف ل-ل-ح-ديث ع-ن تشض-ه-ده أŸسض-تشض-ف-ي-ات خ-اصض-ة ب-أاقسضام لتوصضيات أŸنظمة ألعاŸية للصضحة.
إأنتاج أألدوية حيث أكد بأان أ÷زأئر ألسض -ت -ع -ج -الت وب -عضس أل -ت -خصضصض-ات
ح -ق -قت نسض -ب -ة ‰و ج -دي-ة ف-اقت ألـ 61أل -ط -ب -ي -ة ،ف -أاشض-ار ب-وضض-ي-اف إأ ¤ت-ب-ن-ي  100أالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف شسخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصص
ب -اŸائ -ة م -ن أإلن -ت -اج أÙل -ي وه-ن-اك وزأرته إأسضÎأتيجية تكوين فرق طبية
ضسحاي ـ ـ ـ ـا السسيلك ـ ـ ـوز
›هودأت معتÈة للوصضول إأ ¤إأنتاج ﬂ 70تصضة ‘ ألسضتشضفاء أŸنز‹ للتكفل
‘ أŸائ - - - -ة ،خ - - - -اصض- - - -ة وأن أ◊ظÒة باŸصضاب Úباألمرأضس أŸزمنة لتفادي ق- -دم ،وأ‹ ب- -ات- -ن- -ة ﬁم- -د سض- -ل -م -ا،Ê
ألصضناعية للدوأء ‘ أ÷زأئر سضتتدعم ع -ن -اء ن -ق-ل-ه-م إأ ¤أŸسض-تشض-ف-ي-ات وك-ذأ إأع-ان-ات م-ال-ي-ة م-عتÈة لـ 57ع-ائ-لة من
ب -ع -دة م-رأف-ق صض-ن-اع-ي-ة تصض-ل إأ 150 ¤تخفيف ألضضغط عنها مؤوكدأ ضضرورة ضضحايا دأء ألسضيلكوز تقدر بـ 10مÓيÚ
مصض -ن -ع -ا ،ي-ع-كسس أÛه-ودأت أل-ك-بÒة أق -تصض-ار دور أŸسض-تشض-ف-ي-ات أ÷ام-ع-ي-ة

سض -ن -ت-ي-م ب-ت-ك-وت م-ن م-ي-زأن-ي-ة أل-ولي-ة،
أسضتلمتها أمهات ونسضاء ألضضحايا ألذين
توفوأ ‘ ألسضنوأت أألخÒة بسضبب دأء
ألتكلسس ألرئوي ألقاتل ألنا œعن مهنة
صض -ق -ل أ◊ج -ارة وأل -ت -ي ت -ع-ت Èم-دي-ن-ة
تكوت بولية باتنة معق Óلها وتعهد
ألوأ‹ باسضتنفار كل ألقطاعات أŸعنية
لسض-ت-ك-م-ال أشض-غ-ال مشض-روع مسض-تشض-ف-ى
ت -ك -وت وتسض -ل -م -ه ن-ه-اي-ة أل-ع-ام أ÷اري
ك -أاقصض -ى ت -ق -دي-ر أسض-ت-ج-اب-ة ل-ل-ط-ل-ب-ات
أŸت -ك -ررة Ÿوأط -ن -ي أل -ب -ل-دي-ة وأل-ذي-ن
يعلقون عليهم آأمال عريضضة ‘ معا÷ة
أŸرضض -ى أŸت-ب-ق Úووضض-ع ح-د ن-ه-ائ-ي
للموت بتكوت.

IõªM »°TƒŸ :áæJÉH

للية
لول آ
تنطلق فعاليات الجتماع ا أ
لف-ري-ق-ي أاف-ري-ب-ول،
ال -ت -ع -اون الشش-رط-ي ا إ
لوراسش -ي ب -ال -ع-اصش-م-ة
ال -ي -وم م -ن ف -ن -دق ا أ
ا÷زائ -ر وع -ل -ى م -دار ثÓ-ث-ة أاي-ام ،وذلك
لف-ري-ق-ي،
ب -ال -ت -نسش-ي-ق م-ع ÷ن-ة ال–اد ا إ
لم-ن ◊وا‹
Ãشش -ارك -ة ق-ادة الشش-رط-ة وا أ
 40دول -ة م -ن ال -ق -ارة السش -م -راء و‡ث-ل-ي
النÎب -ول فضش  Ó-ع -ن وف -ود أام -ن -ي-ة ع-ل-ى
مسشتوى رفيع.
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ي-ع-د أن-ع-ق-اد أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة Ãث-اب-ة ألتأاسضيسس
Óفريبول ،ألذي يأاتي بعد أŸصضادقة
ألفعلي ل أ
على قوأنينه من قبل قادة ألدول وأ◊كومات
أألفارقة خÓل أشضغال ألقمة  28ألعادية لقادة
دول ورؤوسضاء حكومات بلدأن أل–اد أإلفريقي،
أŸنعقدة بالعاصضمة أإلثيوبية أديسس أبابا يومي
 30و 31جانفي .2017
ويشض -ارك خ Ó-ل أشض -غ -ال ه -ذأ ألج -ت -م -اع أألول
باإلضضافة إأ ¤قادة ألشضرطة أألفارقة ،مسضؤوو‹
ألهيئات ألشضرطية أ÷هوية وكذأ ألدولية ويرتقب
خÓ-ل-ه-ا م-ن-اقشض-ة أل-ق-وأن Úأل-دأخ-ل-ي-ة ل-ل-ج-معية
أل -ع -ام -ة وك -ذأ أل -ل-ج-ن-ة أŸسضÒة ،ب-اإلضض-اف-ة إأ¤
Óفريبول ،وكذأ
تعي Úأعضضاء أللجان أŸسضÒة ل أ
–دي -د أألط -ر أل -ع -ام -ة ل -ل -ت -ع -اون ب Úأل-ه-ي-ئ-ات
ألشض-رط-ي-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وي-ات أل-وط-نية ،أ÷هوية،
ألقارية وألدولية.
وت -أات -ي ه -ذه أل -ن-دوة أل-دول-ي-ة ‘ ضض-ل –ولت
عميقة و–ديات أمنية كبÒة تشضهدها ألقارة
أإلفريقية ،تقتضضى موأجهتها Ãضضاعفة أ÷هود
من قبل أجهزة شضرطة ıتلف ألدول من خÓل
موأكبة كل أŸسضتجدأت وألتطورأت لتوف Òأألمن
وألسضكينة للموأطن وأجوأء ألسضتقرأر ألضضرورية
لتحقيق برأمج ألتنمية ‘ بلدأن ألقارة ألسضمرأء.
آألية سضيتم من خÓلها أيÓء أألهمية ألÓزمة
ألجهزة ألشضرطة ‘ دول أإلفريقية ،من خÓل
خطط ﬁكمة منسضقة ،وألسضعي من ورأئها على
جعل جهاز أألمن أإلفريقي يضضاهي أŸؤوسضسضات
أألم -ن -ي -ة أل -ف -ع -ال-ة ‘ أل-دول أŸت-ق-دم-ة ب-زي-ادة
فعالياته وجاهزيته Ÿوأكبة ألتحولت ألدأخلية
وأÿارجية وﬂتلف ألتهديدأت أألمنية وعلى
رأسضها أإلرهاب وألتعامل معها بكل أحÎأفية،
بعيدأ عن كل ألتدخÓت أألخرى.
ويرتقب أن يركز ألجتماع على ضضمان فاعلية
أف -ري -ب -ول أل -ت -ي سض-ت-ع-ت-م-د بشض-ك-ل رئ-يسض-ي ع-ل-ى
أŸلكية وألقيادة ألوطنية وألدعم ألفعلي من كل

ألدول أألعضضاء حتى تتمكن هذه أللبنة أ÷ديدة
من أخذ زمام أألمور بالسضرعة ألتي تفرضضها
–ديات ألسضاعة من خÓل تكثيف أ÷هود من
أجل ›ابهة ﬂتلف ألتهديدأت ألتي توأجهها
ألقارة ألسضمرأء وتوسضيع رقعة تبادل أŸعلومات
من خÓل ألتنسضيق أÙكم فيما بينها.
وتشض -ك -ل أف -ري -ب -ول أل -ت -ي ” أح -تضض -ان م -ق-ره-ا
ألرسضمي بعاصضمة أ÷زأئر حيث ” تدشضينه ألعام
أŸاضض -ي ،ق -ي -م -ة مضض -اف -ة ل -ل -ت -ع -اون ألشض -رط-ي
أإلق-ل-ي-م-ي وأل-دو‹ ب-اع-ت-ب-ار أن-ه-ا سض-ت-كون حلف
أسضÎأت -ي -ج -ي ق -ادر ع -ل -ى أل -رد ألشض -رط -ي ع -ل-ى
أل-ت-ه-دي-دأت أل-ع-اŸي-ة ع-ل-ى غ-رأر ضض-م-ان ت-أامÚ
أ◊دود ومرأقبتها من خÓل ألتعاون وألتنسضيق
أل-ف-اع-ل Úوت-ب-ادل أŸع-ل-وم-ات وأŸع-ط-يات Ÿنع
تسضلل ﬂتلف أنوأع أ÷رأئم Ãا فيها أ÷رÁة
Óوط-ان وأ◊د م-ن أل-ه-جرة
أŸن-ظ-م-ة أل-ع-اب-رة ل -أ
ألسضرية وتهريب أŸهاجرين ،مع أ◊رصس على
موأصضلة ألعمل أŸشضÎك وتعزيزها أك Ìنظرأ
ل -ل -خ -ط -ر أل -ذي ت -وأج -ه -ه ‘ ظ -ل أن -تشض-ار ه-ذه
أ÷رأئم.
هذه أآللية سضتشضجع ألتعاون ألشضرطي أإلقليمي
وتعمل على تقريب وجهات ألنظر ب Úرؤوسضاء
ألشض -رط-ة ‘ ›ال ت-ق-ي-ي-م أل-ت-ه-دي-دأت و–دي-د
ألسض- -ي -اسض -ات وت -ع -زي -ز أل -ق -درأت أŸوؤسضسض -ات -ي -ة
ألشضرطية ‘ ميدأن ألتكوين وألشضرطة ألعلمية
وإأدأرة أجهزة ألشضرطة ألتي تقوم على أحÎأم
حقوق أإلنسضان وألعدل وأŸسضاوأة وكذأ تبادل
أŸمارسضات ألسضليمة.
جدير بالذكر أن فكرة إأنشضاء أفريبول جاءت
Ãن- -اسض- -ب- -ة أل -ن -دوة أ÷ه -وي -ة أإلف -ري -ق -ي -ة ألـ22
لÓنÎبول أŸنعقدة من  10إأ 12 ¤سضبتم2013È
بوهرأن بحضضور  41قائد شضرطة إأفريقي تبنوأ
باإلجماع هذه ألفكرةوهي أŸبادرة ألتي لقيت
أإلشض -ادة وأل -دع -م م -ن ط -رف أل -ل -ج-ن-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة
أıتصضة حول ألدفاع وأألمن وألسضلم ل–Óاد
أإلف -ري -ق -ي خ Ó-ل أل -دورة ألسض -اب -ع-ة لÓ-ج-ت-م-اع
أŸن -ع -ق -د ‘ أديسس أب -اب -ا وك-ذأ أسض-ت-حسض-ان م-ن
طرف رؤوسضاء ألدول وأ◊كومات خÓل ألدورة
أل-ع-ادي-ة أل-ث-ان-ي-ة وأل-عشض-ري-ن ل–Ó-اد أإلف-ري-ق-ي
أŸنعقدة ‘ شضهر جانفي  2014بأاديسس أبابا،
إأث- -ي- -وب -ي -ا وذلك ‘ سض -ب -ي -ل ت -دق -ي -ق أل -ن -ظ -ر ‘
ألسضياسضات أŸثلى ألتي تسضمح بتوحيد جهودهم
وت -نسض -ي-ق أإلج-رأءأت أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة أÿاصض-ة ب-ه-م
وت -ع -زي -ز أسضسس أل-ت-ع-اون ألشض-رط-ي ع-ل-ى صض-ع-ي-د
ألقارة أإلفريقية.
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إألحد  14ماي  2017م
إلمؤإفق لـ  1٨ششعبان 143٨هـ

ولد عبأسش لـ«إلشضعب»:

صشونيا طبة

‘ تصش- -ري -ح خصض ب -ه «إلشش -عب» ت -أاسش -ف ول -د
عباسض من للتصشرفات إلتي صشدرت مؤؤخرإ من
قبل بعضض إألحزإب إلتي دخلت ‘ إضشرإب
ت -ع -بÒإ م -ن -ه -ا ع-ن رفضض ن-ت-ائ-ج إلن-ت-خ-اب-ات
إلŸÈانية ،مششÒإ إ ¤أإنه من حق إ÷ميع أإن
يطالبؤإ بحقؤقهم كؤننا ‘ دولة دÁقرإطية
إل أإن ما يقؤم بهم ‡ثلؤ بعضض إلتششكيÓت
إلسشياسشية غ Òمنطقي ألن إلنتخابات جرت
‘ أإحسشن إلظروف.
و إنتقد جميع إŸششكك ‘ Úنزإهة وششفافية
إلن -ت -خ -اب -ات إل -تشش -ري-ع-ي-ة ،م-ؤؤك-دإ أإن ج-م-ي-ع
إل -ت -ق -اري-ر إل-دول-ي-ة إÿاصش-ة ب-األ· إŸت-ح-دة
وإل–اد إألوروبي وإل–اد إإلفريقي وجامعة

إلدول إلعربية أإثبتت أإنها
ج - - - - - - -رت ‘ أإحسش- - - - - - -ن
إل- -ظ- -روف دون ت- -زوي- -ر،
Óحزإب غÒ
وب-ال-نسش-ب-ة ل أ
إلرإضشية بنتائج تصشؤيت
إ÷مهؤر أإودعت طعؤنها
ع- -ل -ى مسش -ت -ؤى إÛلسض
إل-دسش-ت-ؤري ت-ط-ب-ي-ق-ا Ÿا
ي- -نصض ع- -ل- -ي- -ه إل -ق -ان -ؤن
إلعضشؤي إŸتعلق بنظام
إلنتخابات.
وأإضشاف ‘ ذإت إلسشياق
قائ« :Óنتؤقع إلكث Òمن
تششكيلة إآلفÓن إ÷ديدة
‘ إلŸÈان وإŸن - -افسش - -ة ك - -انت شش- -دي- -دة ‘
إنتخابات  4ماي ،ونظرإ Ÿششاركة  53حزب
ضشيع إآلفÓن إلعديد من إألصشؤإت ،حيث كان
Áلك  207نائب ‘ إلŸÈان إلسشابق وإآلن
 164فقط إل أإن ذلك ل يعتÈه مششك Óبل
م-ن-افسش-ة شش-ري-ف-ة ب Úإل-تشش-ك-يÓ-ت إلسش-ي-اسش-ية
وه- -ذإ Á ⁄ن- -ع -ن -ا م -ن إي -دإع إل -ط -ع -ؤن ل -دى
إÛلسض إل -دسش -ت-ؤري ون-ح-ن ن-ن-ت-ظ-ر إل-ن-ت-ائ-ج
كبقية إألحزإب».
وإعت Èإألم Úإلعام ÷بهة إلتحرير إلؤطني
إنشش - -اء ›لسض إلشش- -ب- -اب م- -ن ب Úإل- -ق- -رإرإت
إŸهمة إلتي تقؤم بها إ◊كؤمة ،مؤضشحا أإن
من مطالب إآلفÓن إألسشاسشية خÓل إ◊ؤإر

م -ع إ◊ك -ؤم -ة إشش -رإك إلشش-ب-اب
وإŸرأإة ‘ ﬂت- -ل -ف إل -ق -رإرإت
إلتي تهم إلبÓد ،مششÒإ إ ¤أإن
جبهة إلتحرير إلؤطني إ◊زب
إلؤحيد إلذي Áلك  52إمرأإة ‘
إلŸÈان.
و فيما يخصض إلفيديؤهات إلتي
” تدإولها ع Èمؤإقع إلتؤإصشل
إلجتماعي وإلتي نششرت فيها
بعضض إلتجاوزإت على مسشتؤى
مرإكز إلقÎإع يؤم إلنتخابات،
نفى ولد عباسض حدوث عمليات
تزوير وإلدليل على ذلك حضشؤر
‡ثل عن كل حزب مششارك ‘
إلنتخابات ومرإقبﬁ Úلي Úودولي ،ÚمعتÈإ
إي -اه-ا خ-دع-ة ت-ه-دف إ ¤إف-ق-اد إلن-ت-خ-اب-ات
إلتششريعية قيمتها ومصشدإقيتها إ◊قيقية.
ورد ﬁدثنا على تصشريحات إألمينة إلعامة
◊زب إلعمال لؤيزة حنؤن إلتي إتهمت حزب
ج -ب-ه-ة إل-ت-ح-ري-ر إل-ؤط-ن-ي بسش-رق-ة م-ق-اع-ده-ا
ق-ائ« :Ó-ن-ح-ن نسش-ت-غ-رب سش-بب ت-ه-ج-م-ه-ا على
حزب إآلفÓن وإذإ كانت لديها إألدلة إلتي
تثبت ذلك Áكن أإن تلجأا إ ¤إلقانؤن ،حزبنا
ك- -ب Òول Áك- -ن أإن ي- -ق- -ارن ب- -ه -ذه إألح -زإب،
مؤضشحا ‘ ذإت إلسشياق أإن «إآلفÓن ل يهاجم
أإي تششكيلة سشياسشية لكن ل يسشمح Ÿن يتهمه
وسشÒد عليه بقؤة».

رغـــم إلتجــــأوزإت إلتـــي سضجلهــــأ حزبهــــأ ‘ تشضريعيــــأت ،حنون:

حزب العمال  ⁄يشستك للمÓحظ Úاأ’جانب أ’ن اأ’مر يتعلق با÷زائ ـ ـر
إقــــــــÎإح رفـــــع إ◊صضأنــــــة إلŸÈأنيـــــة «أإمر إيجأبـــــي»

لمينة إلعأمة ◊زب إلعمأل
أإكدت إ أ
لويزة حنون ،أإن حزبهأ  ⁄يشضتك
لجأنب ،بشضأأن عملية
للمÓحظ Úإ أ
إلقÎإع ‘ إسضتحقأقأت  4مأي ،معتÈة
لمر مسضأألة دإخلية ويتعلق
أإن إ أ
بألسضيأدة إلوطنية.

حياة  /ك

إأبرزت حنؤن ،إأمسض ،خÓل إفتتاحها إأششغال
دورة إŸك -تب إلسش -ي -اسش -ي إل -ع -ادي -ة ل-ل-ح-زب
إل- -ع- -م- -ال ،إأن ه- -ذإ إلأخ Òع- -ن -دم -ا سش -ج -ل
Œاوزإت ،ق - - -دم إل - - -ط - - -ع - - -ؤن إ ¤إÛلسض
إلدسشتؤري ،وهي إلهيئة إıؤلة قانؤنا للبت
‘ مثل هذه إŸسشائل ،قائلة « عندما نريد
إل -ط -ع -ن ‘ إأم -ر م -ا ن -ت -ؤج -ه إ ¤إ◊ك -ؤم -ة
إ÷زإئرية ،وليسض لأي طرف إآخر ،لأن إلأمر
يتعلق بالسشيادة إلؤطنية ،معتÈة إأن إلقÎإع
مسشاألة جزإئرية حصشريا ،ول تخصشهم.
و ذكرت ‘ إلإطار إأن حزبها ينتظر إلرد
ع- -ل- -ى إل- -ط -ع -ؤن وت -ق -د Ëإلأرق -ام وإل -نسشب
إل-ن-ه-ائ-ي-ة إÿاصش-ة ب-ع-م-ل-ية إلقÎإع ،مششÒة
إ ¤إأنه ” مصشادرة بعضض إلأصشؤإت إلتي
حصشدها إ◊زب ،فيما مزق «عدد كب Òمن
إأورإق إلتصشؤيت إلتي كانت لصشالح إلأخ»Ò
حسشب قؤلها ،كما طعنت ‘ نسشبة إلتصشؤيت

على إŸسشتؤى إلؤطني،
وتتسشاءل كيف سشيتعامل
إÛلسض إلدسشتؤري مع
ه- - -ذه إŸسش- - -ائ- - -ل «غÒ
إŸسش - - -ب - - -ؤق- - -ة « حسشب
نظرها.
ك - - -م - - -ا ل- - -ف- - -تت إ ¤إأن
م- - - - -رإق- - - - -ب- - - - -ي إ◊زب
ومتصشدري إلقؤإئم على
إŸسشتؤى إÙلي ،وهم
م - -ؤظ- -ف- -ؤن ب- -ال- -دوإئ- -ر
وإل -ؤلي -ات «ق -د وق -ع -ؤإ
ضش- -ح- -اي -ا إل -ت -ه -دي -دإت
وإلب -ت-زإزإت م-ن ط-رف
إŸسشؤؤول ÚإŸباششرين لهم ،للضشغط عليهم
حتى يعؤدوإ عن إلتجاوزإت إلتي سشجلؤها
إأث-ن-اء إل-ع-م-ل-ي-ة إلن-ت-خ-اب-ي-ة» ،مصشرحة ،إأنها
سشتقدم تقريرإ مفصش Óإ ¤وزير إلدإخلية،
فيما يخصض هذإ إلتصشرف.
ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-الŸÈان إل-ق-ادم ،ل ت-ب-دو
زع-ي-م-ة ح-زب إل-ع-م-ال م-ت-ف-ائ-ل-ة ب-ال-تشش-ك-يلة
إ÷دي -دة إل -ت -ي ت -ق -لصض ف-ي-ه-ا ع-دد م-ق-اع-د
حزب إلعمال إ ¤إلنصشف مقارنة باÛلسض
إŸنتهية عهدته ،تتؤقع إنه لن يحمل إأششياء
إي - -ج - -اب- -ي- -ة م- -ن إل- -ن- -اح- -ي- -ة إلق- -تصش- -ادي- -ة

وإلجتماعية وبحسشبها« ،سشيتم
تصش- -ف- -ي- -ة إŸك- -تسش- -ب -ات إل -ت -ي
ح- -ق- -ق- -ت- -ه- -ا إ÷زإئ- -ر لصش -ال -ح
إلعمال».
غ Òإأن - -ه- -ا إأب- -دت ت- -ؤإف- -ق- -ه- -ا
لÓ- -قÎإح إل- -ذي ق- -دم- -ه وزي -ر
إل -ع -دل ح -اف-ظ إلأخ-ت-ام ط-يب
لؤح ،إŸتعلق بفتح نقاشض حؤل
إ◊صش -ان -ة إلŸÈان-ي-ة ،م-ع-تÈة
ذلك «إأم - -رإ إي - -ج - -اب - -ي- -ا» ،لأن
إ◊صش -ان -ة ت -ع -ن -ي «ل ع-ق-اب»،
حتى قدماء إلنؤإب ل تسشقط
ع -ن -ه -م ه -ذه إلأخÒة ،م -ع-تÈة
ذلك «إنحرإفا خطÒإ» ،مÈزة
«ن -ح -ن م -ت -ف-ق Úع-ل-ى ضش-رورة
تؤقيف هذإ إلنحرإف « ،وتتطلع حنؤن إأن
تتخذ قرإرإت بششان حالت إلتنا‘ ،لقطع
إلطريق إأمام رجال إŸال وإلأعمال ،حتى ل
يصشلؤإ إ ¤إÛلسض إلششعبي إلؤطني.
و إأششارت ‘ معرضض حديثها إ ¤إأن كل هذه
إŸسشائل سشتتناول بالدرإسشة وإلنقاشض خÓل
إج-ت-م-اع إل-ل-ج-ن-ة إŸرك-زي-ة ،إل-ت-ي سش-ت-ن-ع-ق-د
ن -ه -اي -ة إلأسش -ب -ؤع إل -ق -ادم ،ك -م -ا إأع-ل-نت ع-ن
إلتحضش Òلنعقاد إلندوة إلدولية إŸفتؤحة
ضش -د إ◊روب إل -ت -ي سش -ت -ح -تضش-ن-ه-ا إ÷زإئ-ر
قريبا.

بعد إسضتشضأرة إÛلسش إلدسضتوري للجهأت إŸعنية

الفصسل ‘ طعون التشسريعيات اليوم أاو غدا كأاقصسـ ـى تقديـ ـر
من إŸنتظر أإن يعلن إÛلسش
إلدسضتوري ،غدإ إلثن،Ú
آإخر إجل على «نتأئج إلفصضل
‘ إلطعون إلتي تلقأهأ من
لحزإب
قبل إÎŸشضح Úوإ أ
إلتي شضأركت ‘ تشضريعيأت
إلرإبع مأي ،إل أإن إلقأنون ل
يحدد إŸدة ‘ ثÓثة أإيأم
بألتحديد ،مأ يعني أإن
إÛلسش قد يعلن عن إلنتأئج
لحد ‘ حأل
إلنهأئية إليوم إ أ
إلنتهأء مع عملية
إلدرإسضة.

بوطي.ج

ب-ع-د إسش-تÓ-م-ه آإخ-ر إل-ط-ع-ؤن من
إألح -زإب إلسش -ي -اسش -ي -ة وإل -ق -ؤإئ-م
إŸشش-ارك-ة ‘ تشش-ري-ع-ي-ات إل-رإب-ع
ماي ،باششر إÛلسض عملية تبليغ
إÎŸششح ÚإŸطعؤن ‘ فؤزهم،
وهؤ ‘ إنتظار ردهم إبتدإء من
إن -ت -ه -اء إآلج -ال إل-ق-ان-ؤن-ي-ة ل-ه-ذه
إŸه- -ام ،وف- -ق -ا Ÿا ي -نصض ع -ل -ي -ه
قانؤن إلنتخابات.

وحسشب م- -ا ذك- -رت -ه مصش -ادر م -ن
إÛلسض إل - - - - - - -دسش- - - - - - -ت- - - - - - -ؤري
لـ«إلششعب»،أإمسض ،فان إلفصشل ‘
نتائج إلطعؤن قد يعلن عنه إليؤم
إألح -د أإو غ -دإ إلث -ن Úب-اع-ت-ب-اره
آإخ -ر إج-ل،ح-يث ل-يسض ب-الضش-رورة
أإن يتم إإلعÓن عن إلنتائج ‘
ثÓثة أإيام بالضشبط،وهي إŸهلة
إÙددة ب- - -ع- - -د إب Ó- -غ إÛلسض
ل -ل -ج -ه -ات إŸع -ن-ي-ة ب-ال-ط-ع-ؤن،إذ
Áكن أإن يتم ذلك ‘ يؤم أإو يؤمÚ
أإو ثÓث.
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«إلشضعب» تنقل آإرإء نوإب وﬂتصضÚ

«اأ’فـ ـ ـÓن» ’  Áـ ـ ـانع توسسيـ ـ ـع ا◊كومـ ـ ـة إا ¤اŸعارضسـ ـ ـة
لم Úإلعأم ◊زب جبهة إلتحرير
أإكد إ أ
إلوطني جمأل ولد عبأسش أإن «رغبة»
حزبي جبهة إلقوى إلشضÎإكية
لفأفأسش» وحركة ›تمع إلسضلم
«إ أ
«حمسش» ‘ إŸشضأركة ‘ إ◊كومة ل
لفÓن،
تشضكل أإي عأئق أإمأم حزب إ آ
لسضيمأ ‘ حأل ” إلسض Òوفق برنأمج
رئيسش إ÷مهورية ،مشضÒإ إ ¤أإن
إ◊زب يرفضش سضيأسضة إلحتكأر بل
يبأرك جميع إلقÎإحأت إلتي من
شضأأنهأ أإن تسضأهم ‘ تخليصش إ÷زإئر من
لزمة إلقتصضأدية.
إ أ

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

إلعدد

وحسشب إŸصش- -در ف- -ان إل -ق -ان -ؤن
يحدد هذه إآلجال بـ  4أإيام إبتدإء
من إنتهاء آإجال إيدإع إلطعؤن،
وذلك ب- -ع- -د أإن إن- -قضشت إŸه- -ل -ة
إÙددة إلي- - -دإع إل- - -ط - -ع - -ؤن ‘
إل -ن -ت -ائ -ج إألول-ي-ة مسش-اء إألرب-ع-اء
إŸاضشي ،حيث أإنه وبعد تقدË
إلعÎإضش - - -ات ي - - -ق- - -ؤم إÛلسض
إل-دسش-ت-ؤري ب-درإسش-ة إل-طعؤن من
خ Ó-ل م-ط-اب-ق-ة إل-ن-ت-ائ-ج إŸع-ل-ن
عنها مع ﬁاضشر إلفرز إلؤرقية
ليتأاكد من صشحتها».

و ششرع إÛلسض إلدسشتؤري ‘
–ق -ي -ق -ات م -ع-م-ق-ة م-ن-ذ ت-ل-ق-ي-ه
إل- -ط -ع -ؤن ودون إن -ت -ظ -ار ن -ه -اي -ة
Óي-دإع ف-ي-ما
إآلج-ال إل-ق-ان-ؤن-ي-ة ل -إ
ي-خصض إل-ع-دي-د م-ن-ه-ا وإسش-ت-دع-ته
حالت كثÒة إ ¤مرإجعة إلقؤإئم
إلن -ت -خ -اب -ي -ة وصش-ن-ادي-ق إلقÎإع
ومقارنة ﬁاضشر نتائج إلفرز ‘
م- -ك- -اتب إل- -تصش- -ؤيت فضش Ó- -ع -ن
إÙاضشر إلبلدية وإلؤلئية.
ي- -ذك- -ر أإن إÛلسض إل- -دسش -ت -ؤري
يقؤم بالتحقيق ‘ حالت طعؤن
تخصض إلدوإئر إلنتخابية للجالية
إل -ؤط -ن -ي -ة ب -اÿارج ع Ó-وة ع -ل-ى
حالت تتعلق بتمثيل إŸرأإة،و‘
ه- -ذإ إإلط- -ار سش- -ي- -ق- -ؤم إÛلسض
«ب- -إاصش -دإر ب -ي -ان -ه إل -ذي سش -يضش -م
ق-ائ-م-ة إل-ف-ائ-زي-ن ‘ إلتششريعيات
ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة إل-فصش-ل ف-يها ونظرإ
ل-ل-ت-ق-دم إŸسش-ج-ل ‘ إل-تحقيقات
فإانه من إŸقرر أإن يعلن إÛلسض
إليؤم أإو غدإ إلثن Úعن إلنتائج
إلنهائية للطعؤن.
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حصسر ا◊صسانة الŸÈانية ‘ العمل النيابي فقط
بدعوته إ ¤ضضرورة مرإجعة مسضألة
إ◊صضأنة إلŸÈأنية من خÓل فتح نقأشش
وإسضع ،يسضمح بألتوصضل إ ¤توإزن تشضريعي،
يضضمن للنأئب إلتمتع بأ◊صضأنة ،وعدم
تقييد صضÓحيأت إلقضضأء ،يكون وزير
لختأم إلطيب لوح ،قد
إلعدل حأفظ إ أ
أإعطى إشضأرة إنطÓق نقأشش وإسضع حول
إشضكألية إ◊صضأنة إŸطروحة بحدة ،وإلتي
تتضضمن تسضأؤول جوهريأ هل تقتصضر على
إلعمل إلنيأبي دإخل قبة إلŸÈأن ،أإم
تشضمله خأرجه؟

فريال بوششوية

ط -رح إشش -ك -ال -ي -ة إ◊صش-ان-ة إلŸÈان-ي-ة م-ن ط-رف
إŸسشؤؤول إألول على قطاع إلعدإلة ‘ ،معرضض رده
ع -ل -ى سش-ؤؤإل ي-خصض إسش-ت-ف-ادة ن-ؤإب م-ن إ◊صش-ان-ة
›ددإ ،بعد إنتخابهم ‘ إلنتخابات إلتششريعية
إألخÒة ،يفتح إÛال وإسشعا أإمام إıتصش‘ Ú
إلقانؤن ،وكذإ إلنؤإب ‘ حد ذإتهم للتطرق لها
ب -ال-ت-فصش-ي-ل ،م-ع م-رإع-اة إ◊ف-اظ ع-ل-ى إ◊صش-ان-ة
إلŸÈانية إلتي تضشمن للنائب ‡ارسشة مهامه بكل
حرية وبعيدإ عن إلضشغؤط من جهة ،وكذإ ﬁاسشبة
‡ثل إلششعب إلذي يخضشع للقانؤن كغÒه ‘ ،حال
إرتكابه Œاوزإت.
هذه إإلششكالية طرحتها «إلششعب» على نؤإب من
ﬂت -ل -ف إل -تشش -ك -يÓ-ت إلسش-ي-اسش-ي-ة ،وك-ذإ إألسش-ت-اذ
إ◊قؤقي ›يد بيطام ،إلذين تقاطعؤإ ‘ تأاكيد
ضشرورة إعادة إلنظر ‘ إ◊صشانة إلŸÈانيةÃ ،ا
يضشمن ‡ارسشة إلعمل إلنيابي دون إÿضشؤع ألي
ضشغط ،جازم Úأإن إلقانؤن يعلؤ على إ÷ميع ،ومن
هذإ إŸنطلق فان إلنؤإب يخضشعؤن له.

^ ﬁجوب بدة «إلفÓن»:

تطه Òالعمل السسياسسي مرهون
Ãراجعتها

دإفع إلنائب عن حزب جبهة إلتحرير إلؤطني،
ورئيسض ÷نة إŸالية وإŸيزإنية باÛلسض إلششعبي
إل -ؤط -ن -ي ،خ Ó-ل إل -فÎة إل -تشش -ري -ع -ي -ة إلسش -اب -ع-ة،
ﬁجؤب بدة بششدة عن إعادة إلنظر ‘ إ◊صشانة
إلŸÈانية ،على إعتبار أإنها باتت مطمعا ألصشحاب
«إŸال إلقذر» وسشببا ‘ ترششحهم لؤلؤج إلŸÈان،
من خÓل إلغرفة إلŸÈانية إلسشفلى.
وق -ال ﬁج -ؤب ب -دة إل -ذي إف -تك ع -ه -دة ن -ي-اب-ي-ة
جديدة Ãناسشبة إقÎإع إلرإبع ماي ‘ ،تصشريح لـ
«إلششعب» «إعادة إلنظر ‘ إ◊صشانة إلŸÈانية،
كفيل بتأاديب إلعمل إلسشياسشي» ،بحرمان إıتبئÚ
ورإء إ◊صشانة من إ◊صشؤل عليها ،بعد إفتكاكهم
“ثي ÓبرŸانيا Ãناسشبة كل إنتخابات تششريعية،
إل-ت-ي ي-ع-تÈون-ه-ا ف-رصش-ة سش-ان-ح-ة لفتكاك مكسشب
إ◊صشانة.
وب -رأإي إل -ن -ائب ع -ن إ◊زب إل-ع-ت-ي-د ،ف-ان ت-ط-هÒ
إل -ع -م -ل إلسش -ي -اسش-ي ع-م-ؤم-ا ،وإل-ن-ي-اب-ي ع-ل-ى وج-ه
إلتحديد Áر حتما ع Èإعادة إلنظر ‘ إ◊صشانة
إلŸÈانية ،وذهب إ ¤أإبعد من ذلك بتششديده على
ضشرورة Œريد إلنؤإب ،ذوي إلسشؤإبق منها خÓل
إ◊ملة إلنتخابية إن إقتضشى إألمر ،إلذين يثبت
تؤرطهم وإتخاذهم من إ◊صشانة إلŸÈانية ،جدإرإ
ي -ح -ؤل دون خضش -ؤع-ه-م ل-ل-ق-ان-ؤن وإل-ع-ق-اب ،وح-ل
إإلششكال يكمن ‘ –صشر إ◊صشانة وأإن تقتصشر
على إلعمل إلنيابي ،وترفع آإليا ‘ حال إرتكابه
Œاوزإت يعاقب إلقانؤن عليها.
و ⁄يتؤإن بدة ‘ إتهام إلنؤإب إلذي «يسشتهدفؤن»
إ◊صش -ان -ة كسش -ت -ار ل -ت -ج -اوزإت -ه-م ،ب-تشش-ؤي-ه صش-ؤرة
إلŸÈان منبها إ ¤أإن أإصشحاب إŸال إلقذر هدفهم
ومصش -ل -ح-ت-ه-م إل-ؤح-ي-دة ت-ت-م-ث-ل ‘ إ◊صش-ؤل ع-ل-ى
إ◊صشانة ،وليسض إŸال إلذي يؤجد بحؤزتهم ‘
إألصشل ،ول يعقل حسشبه أإن يصشبح إلŸÈان قبلة
سشهلة لكل من يريد إإلفÓت من عقاب إلعدإلة.

^ جلول جودي «حزب إلعمأل»:

ا◊صسانة ’ تعني بأاي حال من
اأ’حوال الÓعقاب

ل -فت إل -عضش-ؤ إل-ق-ي-ادي وإلŸÈا Êب-ح-زب إل-ع-م-ال
جلؤل جؤدي ‘ ،معرضض رده على سشؤؤإل «إلششعب»،
بخصشؤصض دعؤة إلؤزير إلطيب لؤح إ ¤مرإجعة
إ◊صش- -ان- -ة إلŸÈان- -ي- -ة ،إن- -طÓ- -ق -ا م -ن Œرب -ت -ه
إلŸÈانية بقبة إÛلسض إلششعبي إلؤطني ،إ ¤أإن
إ◊صشانة ل تعني بأاي حال من إألحؤإل إلÓعقاب،
وأإن إطارها ل يتجاوز إلعمل إلنيابي وإلرقابي وكذإ
“ثيل إلششعب للنائب عمؤما.
حرصض جلؤل جؤدي إلذي ” إنتخابه ›ددإ عن
ح -زب إل -ع -م -ال ‘ ق -ائ -م -ة إل -ع -اصش -م-ةÃ ،ن-اسش-ب-ة
إل-تشش-ري-ع-ي-ات إألخÒة ،ع-ل-ى ت-ؤضش-ي-ح ن-ق-ط ه-امة
تتعلق با◊صشانة إلŸÈانية ،منبها إ ¤أإن إ◊صشانة

Ãفهؤمها إلقانؤ Êوإلدسشتؤري وإلسشياسشي ،ل تعني
أإن إلنؤإب إلذين Áثلؤن إلششعب بالغرفة إلŸÈانية
إلثانية فؤق إلقانؤن ،ول يخضشعؤن للعقاب على
غرإر أإي مؤإطن يرتكب Œاوزإ أإو جرÁة.
وأإفاد ‘ إلسشياق ،إ◊صشانة تقتصشر ‘ كل إألحؤإل
على إلعمل إلنيابي وكذإ إلرقابي على إ◊كؤمة،
و“ثيل إلششعب ،أإما غ Òذلك إŸفروضض ل تششمله
إ◊صشانة ـ وفق ما أإكد جؤدي ـ فإاذإ كان للنائب
مششاكل لها عÓقة با÷انب إلتجاري أإو إإلدإري أإو
إ÷نائي ،وإرتكب Œاوزإت كالسشرقة وإلتعدي على
حقؤق إلغ ÒوغÒها من إ÷رإئم ،يحاسشب كغÒه،
وإ◊صش -ان -ة ‘ ه -ذإ إ◊ال -ة ل ي-ن-ب-غ-ي أإن ت-ت-ج-اوز
إإلطار إلذي وجدت من أإجله أإي إلعمل إلنيابي Ãا
يحؤل دون خضشؤع إلنائب للضشغؤطات.

لرندي»:
^ صضديق شضهأب «إ أ

نرافع ◊صسانة برŸانية
موضسوعية

‘ ه -ذإ إلسش -ي -اق أإك -د صش -دي -ق شش -ه -اب ،إل -ن -اط -ق
إل -رسش -م -ي ب-اسش-م إل-ت-ج-م-ع إل-ؤط-ن-ي إل-دÁق-رإط-ي
«إألرن - -دي» ،ون - -ائب قضش - -ى ع- -ه- -دإت ب- -اÛلسض
إلششعبي إلؤطني ،وإنتخب ›ددإ للفÎة إلتششريعية
إلثامنة ،أإن تششكيلته تؤؤيد طرح وزير إلعدل حافظ
إألختام ،إلدإعي إ ¤فتح نقاشض حؤل إ◊صشانة
إلŸÈان -ي -ةÃ ،ا ي -ك -ف -ل ع -دم ت-ق-ي-ي-د صشÓ-ح-ي-ات
إلقضشاء ،مؤإزإة مع ضشمان إ◊صشانة.
ورإف - -ع صش- -دي- -ق شش- -ه- -اب◊ ،صش- -ان- -ة ب- -رŸان- -ي- -ة
«م -ؤضش -ؤع -ي -ة» ت -ت-ل-خصض ‘ إسش-ت-ع-م-ال إل-ن-ائب ‘
مهمته دإخل قبة إلŸÈان ،أإين يكؤن حرإ ‘ ما
يقؤل و‘ إلنتقاد وإلقÎإح» ،إذ ل يتعرضض ‘ كل
تلك إ◊الت إلتي تخصض إŸمارسشة إلنيابية ألي
ضشغؤطات أإو متابعات ،على أإن يخضشع للقانؤن
خارج مقر إلŸÈان كغÒه من إŸؤإطن ،ÚإنطÓقا
من مبدأإ ل أإحد ويعلؤ على إلقانؤن.
وذك -ر ‘ إلسش -ي -اق ،ب -أان م -ؤق -ف إل -ت-ج-م-ع م-ؤق-ف
سشياسشي ،دو‰ا إÿؤضض ‘ تفاصشيل تخصض حالت
سش -ج -لت Œاوزإت ل-ن-ؤإب إسش-ت-غ-ل-ؤإ ن-ف-ؤذه-م ،أإك-د
ضشرورة أإن تكؤن للنائب حصشانة برŸانية دإخل
إلŸÈان ،وكل ما يخصض عمله إلنيابي ،أإما غÒ
ذلك فهؤ مؤإطن عادي ،هي مسشأالة هامة جدإ
حسشبه ‘ بناء دولة إلقانؤن إلتي تتميز أإسشاسشا
بتطبيق إلقانؤن على إ÷ميع.

لسضتأذ ›يد بيطأم:
^إ أ

’ ينبغي أان تكون ثوبا Ÿن ’
عÓقة لهم بالعمل الŸÈاÊ

حرصض إألسشتاذ ›يد بيطام إıتصض ‘ إلقانؤن
إلعام ،على لفت إلنتباه إ ¤أإن إ◊صشانة إلŸÈانية
معÎف بها ‘ كل إلدول ،من خÓل دسشاتÒها،
وذلك ح -ت -ى ي -تسش -ن -ى ل -ل -ن -ائب إل -ع-م-ل ب-ع-ي-دإ ع-ن
إلضش -غ -ؤط -ات ،م -ث -م-ن-ا دع-ؤة وزي-ر إل-ع-دل ح-اف-ظ
إألختام إ ¤فتح نقاشض بخصشؤصشها ،ألنه «حان
إلؤقت لتحديد مفهؤم وإضشح يخصشها» ،وإ◊يلؤلة
دون أإن تكؤن ثؤبا ألششخاصض ل عÓقة لهم بالعمل
إلŸÈا.Ê
وقال إألسشتاذ بيطام ‘ تصشريح لـ «إلششعب» أإمسض،
إن إ◊صش -ان -ة إلŸÈان -ي -ة ت -خصض إل -ع -م-ل إل-ن-ي-اب-ي
للŸÈا ،Êعلى أإن يتمتع بها دإخل قبة إلŸÈان
ح -ت -ى ل ي-ت-ع-رضض Ÿت-اب-ع-ة ،ل-ك-ن خ-ارج-ه ي-خضش-ع
للقانؤن “اما كبقية إŸؤإطن ،ÚمقÎحا تقليصض
ع -دد إل -ن -ؤإب إıؤل Úل -رف -ع -ه -ا ،وإŸق-در وف-ق
إل-ق-ان-ؤن إلسش-اري إŸف-ع-ؤل ب-ال-ث-ل-ث ،Úورف-ع-ه-ا آإل-يا
خارج إطار ‡ارسشة إلعمل إلنيابي.
وإقÎح ذإت إŸتحدث– ،ديد إ÷رإئم إلتي يتم
‘ حال وقؤعها رفع إ◊صشانة آإليا ،كما حذر ‘
سش -ي -اق آإخ -ر م -ن إسش -ت -غ Ó-ل إ◊صش-ان-ة دإخ-ل ق-ب-ة
إلŸÈان ‘ إلسشب وإلششتم ،عؤضض “ثيل إلششعب
إلذي وضشع فيهم إلثقة على مدى  5أإعؤإم كاملة،
وخلصض إ ¤إلقؤل «حان إلؤقت لتحديد مفهؤم
وإضش -ح ل -ل -حصش -ان-ة ،إل-ت-ي “ن-ح ل-ل-ن-ائب Ÿم-ارسش-ة
مهامه دون ضشغؤط ،أإو خؤف من أإي كان ،مع
مرإعاة عدم إŸسشاسض بششرف وإعتبار إألششخاصض
وحياتهم إلششخصشية».
و ⁄ي -ف -ؤت إŸن -اسش -ب-ة ،ل-ي-ذك-ر Ãم-ارسش-ات ب-عضض
إلنؤإب ‘ إلعهدة إلسشابقة إلتي Œاوزت ـ حسشبه ـ
إÿطؤط إ◊مرإء ،مؤؤكدإ أإن إلنائب له إ◊ق ‘
إلنتقاد إلذي يششمل إلعمل إ◊كؤمي وإلؤزرإء،
لكن دون Œاوز حدود إللباقة ‘ لغة إÿطاب،
وبرأإيه من إŸفروضض أإن ل يتمتع إلنائب با◊صشانة
إلŸÈان -ي -ة خ -ارج إلŸÈان ،إل ‘ ح -دود إل -ق -ي-ام
Ãهامه ،لعدم إسشتغÓلها ‘ –قيق مآارب خاصشة،
وذهب إ ¤أإبعد من ذلك بتؤضشيحه بأان إلنائب
Áثل إلششعب ول يجب أإن يتعا ¤عليه ،باسشتغÓل
نفؤذه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  ١٨ششعبان ١٤٣٨هـ

العدد

١٧٣٣٦

حــــــــــــوار

الÈوفيسصــــــور Ÿـــــ Úشصريـــــط ‘ حـــــوار مــــــــــع «الشصعب» :

05

التششريعي ـات أابقـ ـ ـت علـ ـى التوازنـ ـات األسشاسشي ـة ‘ الغرفـة السشفـ ـلى

^ مراجعة النظام النسصبي يقلل من درجة العزوف ا’نتخابي
^ اŸعارضصة تقلصصت و’ تشصكل ثق ‘ Óا◊ياة النيابية
’قنـــــاع اŸواطـــــــن بالتصصـــــــويت ومواجهــــــــة اŸشصككـــــــــــÚ
تــــــوظيف التواصصـــــل ا’جتمـــــاعي إ

أاكد اıتصص ‘ القانون الدسصتوري
’سصتاذ  ÚŸشصريط أان
ا أ
تشصريعيات 2017أافرزت مزيجا
سصياسصيا برŸانيا متنوعا مع دÁومة
تقدم أاحزاب اŸوا’ة على غرار
’رندي ،مؤوكدا اسصتمرار
ا’فÓن وا أ
التوازنات السصياسصية ‘ الغرفة
السصفلى وان دخلت اليها تشصكيÓت
حزبية ’ول مرة .التفاصصيل ‘ هذا
ا◊وار الذي اجرته «الشصعب» مع
ا’سصتاذ  ÚŸشصريط.

تÈير للفششل عند فقدان ا◊زب Ÿناصشب
ووزن سشابق وهو ما يعت Èتصشرفا منطقيا،
فالكل ل يع Èعن نقائصس حزبه وإا‰ا يبحث
عن عوامل خارجية ومÈرات لفششله وهذا
لنسشان.
التصشرف يأاتي من طبيعة ا إ
@ ال- -ت- -ع- -ديÓ- -ت أاع- -طت صصÓ- -ح -ي -ات
جديدة ما رأايك ‘ أاداء الهيئة العليا
اŸسصتقلة ؟

اجرت ا◊وار :مفيدة طريفي
@ الشص- - -عب :م- - -ا ق- - -راءتك ل- - -ن - -ت - -ائ - -ج
تشصريعيات  2017؟
ا’سص -ت -اذ  ÚŸشص -ري -ط :ب-ال-نسش-ب-ة ل-هذه
السشتحقاقات ل أارى جديدا عموما على
لسشاسشية ‘ الŸÈان
أاسشاسس أان التوازنات ا أ
لغ-ل-ب-ي-ة الŸÈان-ي-ة
م -ا زالت ه-ي ن-فسش-ه-ا ،ا أ
لسش -اسش -ي -ة واŸشش -ك -ل -ة م -ن ح -زب -ي ج-ب-ه-ة
اأ
ال- -ت- -ح- -ري -ر ال -وط -ن -ي وال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال -دÁق -راط -ي م -ا زالت ه -ي ن -فسش -ه -ا رغ-م
هناك تقلصس عدد النواب ،حيث كان ٢٨٨
لفÓن ليصشبح ٢٦١
لرندي وا آ
نائب لكل من ا أ
ن-ائب ،ي-ع-ن-ي ان-خ-ف-اضش-ا بسش-ي-ط ب-حوا‹ ٢٦
لمر
نائبا فقط ،ما يعني عدم تغ Òمن ا أ
لغلبية الŸÈانية ل تنحصشر
ششيئا.علما أان ا أ
لحزاب
لرندي ،فكل ا أ
‘ حزبي الفÓن وا أ
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة اŸسش- -ان- -دة لÈن- -ام- -ج رئ- -يسس
ا÷م -ه -وري -ة وتشش -ك -ل ه -ي أايضش -ا أاغ -ل -ب -ي-ة.
لغلبية Ãفهومها البسشيط هي التي –صشد
اأ
لحزاب
لغلبية هي كل ا أ
لصشوات ،ا أ
أاك Ìا أ
وال-تشش-ك-يÓ-ت السش-ي-اسش-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م ح-ول
ب - -رن - -ام - -ج سش- -ي- -اسش- -ي م- -ع Úل- -ل- -ح- -ك- -وم- -ة
وتعمل وإاياها من أاجل –قيقه.
@ ك -ي -ف ه -ي ح -ال-ة اŸع-ارضص-ة ‘ ه-ذه
ال-تشص-ك-ي-ل-ة ال-تشص-ري-ع-ي-ة ال-ب-اقية على
نفسص التوازن ؟
لغلبية الŸÈانية ‘ هذه التششريعيات
@@ ا أ
ل تزال نفسشها ،بالعكسس اذا أاخذنا بعÚ
الع -ت -ب -ار اŸع -ارضش -ة ت-ق-لصشت ب-اع-ت-ب-ار أان
لحزاب اŸعارضشة ل تتجاوز 9٠
›موع ا أ
ن-ائ-ب-ا ي-ع-ن-ي أاق-ل ب-ك-ث Òم-ن ح-زب ال-ت-ج-م-ع
الوطني الدÁقراطي ،لن اŸعارضشة تتمثل
لف -ف-اسس،
‘ ح -زب ال -ع -دال -ة وال -ت -ن -م -ي -ة ،ا أ
لحزاب
لرسشيدي ،حزب العمال ،كل هذه ا أ
اأ
ل تششكل ثق Óمهما داخل قبة الŸÈان ،أاي
لحزاب الصشغÒة التي
“ثل  9٠نائبا وحتى ا أ
دخلت الŸÈان فإانها مثلتها بنائب واحد أاو
بثÓثة نواب فقط ،من هنا نؤوكد على أانه ل
يوجد فرق ب Úتششريعيات  ٢٠١٢و،٢٠١٧
والنتخابات ا◊الية أاثبتت أان اŸعارضشة ⁄
–ظ برضشا الناخب Úحيث تقلصشت وفقدت
مكانتها نسشبيا ،أاما الفرق الوحيد هو أان
لغ- -ل -ب -ي -ة الŸÈان -ي -ة ت -وزعت ب Úح -زب -ي
اأ
لح -زاب
لف Ó-ن والرن -دي وع -ل -ى ب -عضس ا أ
اآ
الصشغÒة وهو ما حدث بقسشنطينة لهذا ل
توجد اختÓفات تغ ‘ Òتوازنات سشياسشية
كÈى فهي باقية ،وما يÓحظ على هذه
النتخابات نوع من التعمق ‘ نسشبة العزوف
من  ٤٢باŸائة إا ٣٨.٢5 ¤باŸائة Ãعنى أان
الرأاي العام وأان الكتلة مع انخفاضس نسشبة
اŸصشوت Úإا ٣٨ ¤باŸائة ل زالت تقريبا
مسشتقرة مع انخفاضس نسشبة اŸصشوت Úإا¤
 ٣٨ب -اŸائ -ة م -ا ي-ع-ن-ي ع-دم وج-ود ت-غÒات
جوهرية باÛلسس الŸÈا.Ê

أارقام ودللت
@ ب -ال-ن-ظ-ر ا ¤ا’رق-ام اŸق-دم-ة ك-ي-ف
ت- - -رى نسص- - -ب- - -ة ال- - -ع- - -زوف وت- - -راج- - -ع
اŸشص -ارك-ة؟ وه-ل ت-ؤوث-ر ع-ل-ى اŸواع-ي-د
ا’نتخابية اŸقبلة؟
@@ أاول ل توجد عÓقة كبÒة جدا بÚ
الن- -ت- -خ- -اب- -ات الŸÈان- -ي- -ة وال- -رئ- -اسش -ي -ات
واÙليات ،فاÓŸحظ أان الرئاسشيات تكون

فيها نسشبة العزوف ضشئيلة جدا ،الرئاسشيات
يقل فيها عادة العزوف وكذا النتخابات
اÙلية مقارنة بالتششريعيات ،ما يسشتخلصس
أان نسش -ب -ة ال -ع -زوف م -ل -ح -وظ -ة ‘ الŸÈان
بشش -ك -ل ك -ب ،Òوم-نصشب ع-ل-ى الŸÈان ،ه-ن-ا
يطرح السشؤوال Ÿاذا الŸÈان ؟ هذا العزوف
لغ- -ل- -ب- -ي- -ة واŸع- -ارضش- -ة ف Ó-
ب- -خصش- -وصس ا أ
لغ -ل -ب -ي-ة ت-رضش-ي،
اŸع -ارضش -ة ت -رضش -ي ول ا أ
ف -اŸواط -ن ي -ع -زف ع -ن ال -تصش -ويت لصش -ال-ح
الŸÈا Êوه- -و م- -ا يسش- -ت- -ل- -زم ال- -ب -حث ع -ن
لسشباب الذي تدور حسشب الŸÈان نفسشه،
اأ
لهذا فإان اŸسشائل اŸتعلقة بالŸÈان منها
ال-ن-ظ-ام الن-ت-خ-اب-ي ن-فسش-ه ،ال-ن-ظ-ام النسشبي
يؤودي إا ¤أان اŸواطن Úتوضشع لهم قوائم هم
غ Òراضش Úع -ن -ه -ا م-ا ي-ع-ن-ي ط-ري-ق-ة وضش-ع
ال-ق-وائ-م وأان ي-ن-ت-خب اŸواط-ن ع-ل-ى ق-ائ-مة
غ Òراضشي عنها ما يعني أان طريقة وضشع
القوائم وعدم رضشا اŸنتخب على القوائم،
ه- -ذه مسش -أال -ة ت -دع -و إا ¤إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘
طريقة النظام النسشبي لتحسشينه وتعديله.
@ كيف؟
@@ مششكل النتخاب النسشبي مطروح و”
لعادة النظر
لششارة إاليه من طرف الكث Òإ
اإ
فيه ،فالقوائم عادة توضشع من طرف جهات
Óحزاب
ت-ت-ج-اوز أاح-ي-ان-ا ال-ه-ي-اكل اÙلية ل أ
فتتمخضس عنها قوائم ومرششح Úل يحظون
برضشا اŸواطن ول اŸناضشل ،Úفأاحيانا نرى
عزوفا Ÿناضشلي ا◊زب نفسشه وهي مسشأالة
ن Ó-ح -ظ -ه -ا ‘ ب -عضس ال-ولي-ات ع-ل-ى غ-رار
قسشنطينة ،فضش Óعن أاسشباب أاخرى على
غ -رار أان الŸÈا Êن -فسش -ه ي -ت -ع-رضس ك-ه-ي-ئ-ة
لمر ششوه من
لسشنوات إا ¤التقليل من ششأانه ا أ
صش -ورت -ه وأان -ه إانسش -ان ل ي -ن -ف-ع سش-وى ن-فسش-ه
ومصش - -ا◊ه ف - -ق - -ط ،إا ¤ج- -انب ال- -تشش- -وي- -ه
لعÓ- -م- -ي ل- -لŸÈا Êم- -ن- -ذ فÎة وبشش- -ك -ل
اإ
مسشتمر لها جانب كب Òلظاهرة العزوف عن
النتخابات.
على عكسس هذا فإان الŸÈا Êل Áكنه
لطار اŸعمول به ،فهو كهيئة
اÿروج عن ا إ
تشش-ري-ع-ي-ة ل ي-ت-م-ت-ع ب-السش-ت-قÓلية باسشتثناء
لخرى التي يتمتع نوابها
لحزاب ا أ
بعضس ا أ
بالسشتقÓلية وينششطون بفعالية على عكسس
لعÓم الذي
نواب اŸوالة ،هذا إا ¤جانب ا إ
ل يقف مناصشفة Ãهام الŸÈا Êول يهتم
بنقل تفاصشيل تدخÓته ،ومناقششاتهÃ ،عنى

ان -ع -دام ق -ن -اة ت -ل -ف -زي -ون-ي-ة ت-ن-ق-ل ›ري-ات
الدورات الŸÈانية والتي Ãوجبها يتعرف
اŸواطن على ما يقوم به الŸÈا Êداخل
ال-غ-رف وال-ك-ت-ل الŸÈان-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ت-ب-قى
ال -ن -ظ -رة سش -ل-ب-ي-ة Œاه الŸÈا Êفضش Ó-ع-ن
ششبح البÒوقراطية التي ل تريد أان يكون
هناك برŸان قوي يقوم بالرقابة اŸالية
لخÒة
والبÒوقراطية ل Œيد عادة هذه ا أ
وبالتا‹ نÓحظ تقلي Óمن ششأان الŸÈا.Ê

 ١9٨9كان هناك ‘ الدسشتور رئيسس حكومة
لول يعني ششخصشا تكون
وليسس وزير أاول ،فا أ
لغ -ل -ب -ي-ة الŸÈان-ي-ة ي-ع Úم-ن-ه-ا رئ-يسس
ل -ه ا أ
حكومة لتطبيق برنامج الرئيسس فكان هذا
لنظمة
التصشور التقليدي اŸعمول به ‘ ا أ
الŸÈانية أاو ششبه الرئاسشية ،سشنة ” ٢٠٠٨
ت -ع -دي -ل ال -دسش -ت -ور و” إال-غ-اء م-رك-ز رئ-يسس
لول وهو ل
ا◊كومة واسشتبداله بالوزير ا أ
لغلبية الŸÈانية واŸطلوب
يعتمد نظام ا أ
م -ن -ه ت -ن -ف -ي-ذ ب-رن-ام-ج ال-رئ-يسس ب-ح-ذافÒه.
برنامج الرئيسس وضشع لتطبيقه وهي اŸسشأالة
التي تعرضس لÓنتقادات ،ففي سشنة ٢٠١٦
تعرضس للتعديÓت والتي تتمثل فيما يلي أان
لغ -ل -ب-ي-ة
ال -رئ -يسس ي -أاخ -ذ ب -ع Úالع -ت -ب -ار ا أ
الŸÈان- -ي- -ة ال- -ت- -ي أاف -رزت -ه -ا الن -ت -خ -اب -ات
التششريعية والتي قد تكون لها اختÓفات مع
لول
برنا›ه ،لذلك يتم تعي Úهذا الوزير ا أ
لغ -ل -ب -ي -ة أاي أان -ه ي -أاخ-ذ ب-عÚ
ب -اسش -تشش -ارة ا أ
الع-ت-ب-ار أان ه-ن-اك أاغ-ل-ب-ي-ة م-ت-م-ي-زة أاو ل-ها
لضشافة إا ¤أان الوزير
طروحات أاخرى با إ
لول  ⁄يعد يضشع ﬂطط حكومة Ãفرده
اأ
ك -م -ا ك -ان ول -ك -ن أاصش -ب -ح ي -وضش-ع م-ن ط-رف
ا◊ك -وم -ة ف-إاذا ك-انت ا◊ك-وم-ة ت-ت-ك-ون م-ن
أاحزاب معارضشة وأاغلبية سشينعكسس ذلك ‘
ﬂطط عمل ا◊كومة.
لح-زاب ال-ت-ي ل-ه-ا خصش-وصشيات
وب-ال-ت-ا‹ ا أ
لغلبية الŸÈانية التي تع Èعن هذه
وسشط ا أ
اÿصش- -وصش- -ي- -ات ‘ ب- -رن -ا›ه -ا وق -د تÌي
ﬂطط الÈنامج ا◊كومي ،سشيما وأان هذا
لخ Òي- -ع- -رضس ل- -ل- -مصش -ادق -ة ع -ل -ى غ -رف
اأ
الŸÈان م -ع إام -ك-ان-ي-ة ت-ق-د– Ëف-ظ-ات أاو
لول
اقÎاحات ،ففي هذه ا◊الة فالوزير ا أ
Áك-ن أان ي-ك-ي-ف ب-رن-ام-ج ال-ع-م-ل ب-اسشتششارة
رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ل -ى ضش-وء م-ن-اقشش-ات
اÛلسس.

@ ‘ ظل وجوب تطبيق برنامج رئيسص
’حزاب؟
ا÷مهورية ،ما ﬁل برامج ا أ

’ع Ó-ن ع -ن
@ أاح- -زاب ك- -بÒة ع -ن -د ا إ
ال -ن -ت -ائ -ج ’ ،ت -ع -م -ل Ãب -دأا ال -ت -ق-ي-ي-م
الذاتي وتسصتمر ‘ تبادل التهم ؟

@ هناك اعتبارات اخرى للعزوف من
غ Òالقانونية؟
@@ ط -ب -ع -ا إا ¤ج -انب ه -ذا ال -ع -زوف ل-دي-ه
أاسشباب أاخرى اجتماعية واقتصشادية وهذا
العزوف ل يفسشر بأاسشباب قانونية سشياسشية
لسش-ب-اب
ف -ق -ط ف -السش -ل -وك ل -ه ج -م -ل-ة م-ن ا أ
باعتباره موقفا تعبÒيا عن موقف اجتماعي
فهي مسشائل يصشعب حصشرها ‘ ›موعة
ن- -ق -اط ،وال -ظ -اه -ر أان الŸÈان ل ي -ح -ظ -ى
باŸكانة التي يسشتحقها والتي ينصس عليها
الدسشتور،فمعظم وسشائل الرقابة الŸÈانية
موجودة لكن غ Òمفعلة وهو ما جاء نتيجة
لنضشباط ا◊زبي.
اإ

مسشتجدات –ت اÛهر
@ ‘ ظل الوضصع الراهن ومسصتجدات
اسص-ت-ح-قاقات  4م-اي م-ا ه-ي ت-ب-ع-ي-ات-ه-ا
على اŸشصهد التشصريعي؟
لغلبية موجودة فلن يحدث
@@ طاŸا أان ا أ
أاي ت -غ-ي ،Òأام-ا ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ت-ب-ع-ي-ات ف-ت-ك-ون
مرتبطة أاكÃ Ìدى تطبيق برنامج رئيسس
ا÷مهورية.

@@ إان ال -ت -ع-ددي-ة ال-نسش-ب-ي-ة أاسش-اسش-ه-ا ت-ع-دد
الÈامج ،فهناك عدة أاحزاب لها برا›ها
اÿاصش- -ة ،ب- -اع -ت -ب -ار أان ب -رن -ام -ج ال -رئ -يسس
كمÎششح حر وله برنامج انتخابي وضشع من
أاجل جمع كل القوى السشياسشية التي تواكبه
وتقبل بتطبيق برنا›ه ،اÓŸحظ هنا أان
لح -زاب ال -ت -ي سش-ان-دت ال-رئ-يسس
ك -ل ه -ذه ا أ
وع -م -لت ع-ل-ى وصش-ول-ه ل-ل-ح-ك-م ع-ام ،٢٠١٤
كانت ل توجد برامج أاخرى ففي دسشتور

@@ إان قضشية التقييم الذاتي موجود ،ولكن
لحزاب تناقشس
هي مسشأالة داخلية فبعضس ا أ
ن-ت-ائ-ج-ه-ا داخ-ل-ي-ا ع Èه-ي-اك-ل-ه-ا و›السش-ها
ومؤوسشسشاتها تناقشس التجربة لتحسشن من
ب-را›ه-ا وم-ن ط-رق ع-م-ل-ه-ا ،وب-ال-ت-ا‹ هي
لحزاب
عملية مسشتمرة وموجودة ‘ كافة ا أ
“ارسس هذا التقييم ،ولكن هذا التزوير هو

@@ ال -ت -ع -دي Ó-ت ا÷دي -دة ال -ت -ي ج -اء ب -ه-ا
ال- -دسش- -ت- -ور أاع -طت ل -لŸÈان صش Ó-ح -ي -ات،
ضش- -م- -ان- -ات ج- -دي- -دة ك -ثÒة ج -دا ‘ ›ال
النتخابات تأاتي ‘ مقدمتها تنصشيب الهيئة
العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات والتي
تعت Èخطوة جديدة ‘ اÛال النتخابي،
ح -يث ق -دم ال -دسش -ت -ور صش Ó-ح -ي-ات ج-دي-دة
ل-ل-م-ع-ارضش-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ضش-م-ان-ات دسش-ت-وري-ة
وب -ال -ت -ا‹ أاضش -حت م -دسشÎة Ãع-ن-ى ت-ت-م-ت-ع
بحقوق كانت موجودة سشابقا لكن دسشÎتها
أاع -طت ل-ل-م-ع-ارضش-ة ح-ق ال-ل-ج-وء ل-ل-م-ج-لسس
الدسشتوري.
وبالنظر للهيئة العليا اŸسشتقلة التي تششكل
خ- -ط- -وة ج- -دي -دة وم -ه -م -ة ج -دا ‘ ا◊ي -اة
السش -ي-اسش-ي-ة وخ-اصش-ة ‘ اÛال الن-ت-خ-اب-ي
لخÒة يكون هناك انفصشال
فبوجود هذه ا أ
لدارة ،هذه التي  ⁄يعد لها
عضشوي عن ا إ
دخل ‘ النتخابات بل لها دور فقط ‘
التنظيم اللوجيسشتيكي Ãعنى توف Òصشناديق
لم - - -اك- - -ن واŸوظ- - -ف ،Úوه- - -ي
القÎاع ،وا أ
لح- -د وب- -ال- -ت- -ا‹
مسش - -ت- -ق- -ل- -ة ول ت- -خضش- -ع أ
صش Ó-ح -ي-ات ي-ح-دده-ا ال-ق-ان-ون م-ن-ذ ب-داي-ة
الن -ت -خ -اب -ات وح -ت -ى ظ -ه -ور ال-ن-ت-ائ-ج ه-ذه
الصشÓحيات Áارسشها بششكل مسشتقل “اما،
فهي تراقب منذ انطÓق ا◊ملة وإا ¤غاية
نهاية العملية وهي تÓحظ وتصشحح وتخطر
وت -ق -ف Ÿن -ع ك -ل م-ا ه-و ﬂال-ف ل-ل-ق-ان-ون،
وأاثناء العملية لها دور فعال.
لكن ما يÓحظ هذه اŸرة وحسشب ما صشرح
لسشاسشية –مل
به رئيسشها أان بعضس اŸواد ا أ
غموضشا ‘ بعضس النقاط والتي سشتأاخذ بعÚ
الع -ت -ب -ار ،ف -م -ث  Ó-ل-ل-ه-ي-ئ-ة ت-خ-ط-ر ب-ب-عضس
التجاوزات وآاجال إاخطارها وآاجال الفصشل
لحيان Áر
والجتماع ضشيقة و‘ معظم ا أ
الوقت دون الفصشل فيها.
وحسشب تصشريحات رئيسشها يتم تصشحيحها
ف -ي -م -ا ب -ع-د ،ول-تصش-ب-ح أاك Ìف-ع-ال-ي-ة وحسشب
بعضس اÓŸحظ Úأاكدوا على ضشرورة دعم
لخطار
صشÓحياتها ول تقتصشر فقط على ا إ
ف-ه-ي ت-ف-ت-ق-ر لصشÓ-ح-ي-ات ف-ع-ال-ة وم-ب-اشش-رة
لمور ،أاما
تسشتطيع Ãوجبها تغي› Òرى ا أ
‘ ›ال اخ- - - -تصش- - - -اصش- - - -ات- - - -ه - - -ا ف - - -م - - -ن
اŸم- - -ك- - -ن ت- - -زوي - -ده - -ا بسش - -ل - -ط - -ة شش - -ب - -ه
لم-ر
قضش -ائ-ي-ة ل-ل-فصش-ل ‘ ب-عضس اŸسش-ائ-ل ا أ
ال-ذي سش-ي-دع-م-ه-ا وال-ه-ي-ئ-ة ع-م-وم-ا ج-دي-دة
ال- -نشش- -أاة وسش- -ت -ج -د م -ك -ان -ه -ا ‘ اŸواع -ي -د
الن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ق-ادم-ة ف-ت-نصش-ي-ب-ه-ا ك-ان قبيل
انطÓق ا◊ملة النتخابية.
@ ك - -ي - -ف أاث - -رت م - -واق - -ع ال - -ت- -واصص- -ل
ا’جتماعي على تشصريعيات  2017؟
@@ يجب علينا مواكبة التطور ا◊اصشل ‘
التكنولوجيا والذي أاضشحت ضشرورة ل مهرب
منها ،سشيما وأان مواقع التواصشل الجتماعي
ت-ؤوث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى سش-ل-وك اŸت-ل-ق-ي ،وه-و م-ا
وقفنا عليه قبل انطÓق ا◊ملة النتخابية
من خÓل فيديو ” نششره ع Èصشفحات
ف-يسش-ب-وك «م-انسش-وط-يشس» وه-ن-ا ك-ان ع-ل-ي-ن-ا
كهيئات وكمؤوسشسشات ووزارات العمل بهذه
لقناع اŸواطن بضشرورة
الوسشائل ا◊ديثة إ
الن -ت -خ -اب وان -ه ع -م-ل م-واط-ن-ة م-ن خÓ-ل
مواجهة اŸششكك Úبقدرة ا÷زائر ،فيجب
علينا وضشع برنامج مسشتقبلي Ÿواكبة أاي
تصشرفات تبث ع Èالششاششة العنكبوتية وذلك
عن طريق توظيفها Ãا يتماششى والتطور
التكنولوجي.
@ كلمة أاخÒة...
@@ نشش- -ك- -ر ج- -ري -دة «الشش -عب» ع -ل -ى ه -ذا
ا◊وار ونتمنى لكم كل التوفيق والتأالق.
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اأ’حد  14ماي  2017م
الموافق لـ  18ششعبان  1438هـ

أك Ìمن مليو Êتلميذ –ت ألضشغط

رابطة الدفاع عن حقوق اإ’نسسان تدعو Ÿرافقة اŸقبلÚ
على امتحانات نهاية السسنة
التهديد بالعقاب له تداعيات خطÒة

دعت ألرأبطة ألوطنية
ل- - -ل- - -دف- - -اع ع- - -ن ح - -ق - -وق
لنسش- - -ان،أمسش ،أول- - -ي- - -اء
أ إ
لسش- - -رة
أل - - -ت Ó- - -م - - -ي - - -ذ وأ أ
ألÎبوية إأ ¤توف Òمناخ
لقسش-ام
م Ó-ئ -م ل -تÓ-م-ي-ذ أ أ
أل -ن -ه -ائ -ي -ة ،ق -ب -ل أي-ام م-ن
أن - -ط Ó- -ق ألم - -ت - -ح- -ان- -ات
أŸصشÒي- - - - -ةﬁ،ذرة م - - - -ن
أل- - - -ع- - - -ق - - -اب أل - - -ن - - -فسش - - -ي
لم - -ر أل - -ذي
ع- - -ل- - -ي- - -ه - -م،أ أ
أعتÈته عام Óمن عوأمل
أل -رسش -وب أŸدرسش -ي بسش -بب
أÿوف وأل- -ذي ي- -ؤودي إأ¤
ألنتحار.

والبكالوريا.
وأاشش -ار ب -ي -ان ال -راب-ط-ة أان ردة
فعل أاولياء التÓميذ التي غالبا ما
تكون قاسشية ،إاذ يتعرضس الكثÒ
م- -ن- -ه- -م إا ¤ال- -ع -ق -اب ال -ب -د Êأاو
ال -ن-فسش-ي م-ن ط-رف-ه-م ،ي-ؤودي إا¤
وقوع نتائج ’ –مد عقباها تصشل
‘ ب - - -عضس اأ’ح - - -ي - - -ان إا ¤ح - - -د
ا’ن -ت -ح -ار وه -و م -ا سش -ج-ل ال-ع-ام
اŸاضشي ،و‘ هذا السشياق دعت
ال- -راب -ط -ة إا ¤ضش -رورة م -راف -ق -ة
التÓميذ وتفادي أاسشلوب الوعيد
وال -ت -خ -وي -ف ال -ذي ’ ي -رف -ع م -ن
اŸسشتوى.
‘ هذا اÛال فان الرابطة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -دف -اع ع -ن ح -ق-وق
اإ’نسشان ترى أان حقوق التلميذ
تندرج ‘ إاطار حقوق اإ’نسشان،
وتتأاسشف لكونه ا◊لقة اأ’ضشعف
‘ هذا الصشراع اŸتجدد كل عام،
ل - -ع Ó- -ج ﬂت - -ل - -ف ا’خ- -ت’Ó- -ت
وال-ظ-واه-ر ال-ت-ي ت-ؤوث-ر سش-ل-با على

ال -ع -م -ل -ي -ة الÎب-وي-ة ،وال-ت-حصش-ي-ل
ال -ع -ل -م -ي وت-ل-ق-ي ب-ظÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى
اÛتمع.
وقالت ‘ هذا اإ’طار يتحمل
ال -ت -ل -م -ي -ذ وح-ده اآ’ث-ار السش-ل-ب-ي-ة
ويحل ‘ موقع «الرهينة « التي
ت- -تضش- -رر ‘ ك -ل اأ’ح -وال ،اأ’م -ر
ال -ذي ’ ي -ن -ت -ج ع -ن -ه سش-وى فشش-ل
ال -تÓ-م-ي-ذ ‘ م-واك-ب-ة “درسش-ه-م
والتأاخر ‘ الدروسس ،سشيجعل من
ع-م-ل-ي-ة اسش-ت-دراك-ه-ا ع-ب-ئ-ا ث-ق-يÓ-
ع-ل-ي-ه-م ي-ت-ط-لب ›ه-ودا إاضش-افيا
وضش-غ-ط-ا ن-فسش-ي-ا خ-اصش-ة ب-النسشبة
لتÓميذ اأ’قسشام النهائية.
وأاوضش-حت راب-ط-ة ال-دف-اع ع-ن
حقوق اإ’نسشان أانها خاضشت ‘
أاسش -ب-اب ت-ف-اق-م ظ-اه-رة ال-رسش-وب
اŸدرسش - -ي وع - -ج - -ز اŸسش - -ؤوولÚ
الÎبوي Úعن إايجاد حلول جذرية
ل- -ه- -ذه اŸعضش -ل -ة ،خصش -وصش -ا م -ع
ارتفاع وتÒة القلق لدى التÓميذ
وال-طÓ-ب وان-ع-ك-اسش-ات-ه-ا السش-لبية

ع - -ل - -ى اŸسش - -ت - -وي - -ات الÎب- -وي- -ة
وا’جتماعية.
وحسشب ما كششفه اıتصشون
‘ الصش- -ح- -ة ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ف -إان
ظاهرة ا’نتحار وسشط التÓميذ
’ف - -راج ع - -ن ن - -ت - -ائ - -ج
ع- - -قب ا إ
ا’متحانات النهائية على غرار
شش -ه-ادت-ي ال-ب-ك-ال-وري-ا وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸت -وسش -ط ت -ف -اق-مت ،ح-يث ”
تسش -ج -ي -ل ان -ت -ح-ار أازي-د م-ن 80
ت- -ل- -م- -ي- -ذا خÓ- -ل  08سشنوات
’خÒة ،يعني تقريبا  10حا’ت
اأ
ان-ت-ح-ار سش-ن-وي-ا وسش-ط ال-تÓميذ
ليسس بسشبب الرسشوب اŸدرسشي
فحسشب بل تخوفا من ردة فعل
’ول----ي----اء ال----ذي----ن ع----ادة م----ا
اأ
ي---ن---ت---ه--ج--ون أاسش--ل--وب التهديد
والوعيد مع أابنائهم حتى قبل
نشش- -ر ن- -ت- -ائ -ج ا’م -ت -ح -ان -ات أاو
ال-ت-حصش-ل ع-ل-ى كشش-وف ال-ن-قاط
وهو ما يجعل التÓميذ يقدمون
على ا’نتحار.

رغم توفرها على Œهيزأت متطورة وطاقم طبي مناوب

مصسلحة طب ؤجراحة العيون Ãسستشسفى بوسسحابة ’ تتكفل با◊ا’ت ا’سستعجالية

ط-الب ،م-وأط-ن-و ولي-ة خ-نشش-ل-ة من
ألسش-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ،أل-ت-دخ-ل ألعاجل،
ل- -ل- -تشش- -غ- -ي- -ل أل- -ل- -ي- -ل- -ي Ÿصش -ل -ح -ة طب
وج-رأح-ة أل-ع-ي-ون أل-ك-ائنة Ãسشتششفى
ألشش -ه -ي -د «ع -ل-ى ب-وسش-ح-اب-ة» ب-ع-اصش-م-ة
أل -ولي-ة ،م-ن أج-ل أل-ت-ك-ف-ل ب-ا◊الت
أŸسشتعجلة Ÿرضشى ألعيون وألكف عن
–وي -ل -ه-م إأ ¤مسش-تشش-ف-ى ب-ات-ن-ة ،ك-ون
ه- -ذه أŸصش- -ل- -ح- -ة م- -ت- -وف -رة ع -ل -ى ك -ل
للت أل-ط-ب-ي-ة وأل-ط-اق-م
لج -ه -زة وأ آ
أ أ
أل-ط-ب-ي ل-ل-ت-ك-ف-ل با◊الت أŸسشتعجلة
حتى من ألوليات أÛاورة.
أاكد العديد من اŸواطن Úلـ «الششعب»،
منهم«بوزيان،ع»◊« ،جازي ،ب»« ،سس ،ك»
وغÒهم أان مصشلحة طب العيون ’ تعمل
لي Óحيث يتم –ويل اŸرضشى ‘ ا◊ا’ت
ا’سشتعجالية إا ¤مسشتششفى باتنة ا÷امعي،

فيما يفضشل بعضس اŸصشاب Úبأامراضس العÚ
التوجه إا ¤العيادات اÿاصشة لÓسشتطباب.
وك- -انت «الشش- -عب» ،ب- -ت -اري -خ  26جانفي
 ،2016ق- -د حضش- -رت م -راسش -م ت -دشش Úه -ذه
اŸصشلحة من طرف وا‹ الو’ية ،حيث أاكد
ل -ن -ا ح -ي -ن -ه -ا رئ -يسس ه-ذه اŸصش-ل-ح-ة ج-راح
العيون قرسشيف هششام ،أان كل التجهيزات
اŸت-ط-ورة وال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي والشش-ب-ه الطبي
متوفرة باŸسشتششفى من اجل التكفل بكل
ا◊ا’ت ا’سش-ت-ع-ج-ال-ي-ة ÿنشش-ل-ة ول-ل-و’ي-ات
اÛاورة ،ن -اه -يك ع -ن إاج -راء ال -ع -م -ل -ي-ات
ا÷راحية اÿاصشة باŸياه الزرقاء والبيضشاء
كمرحلة أاولية Ÿرضشى هذه الو’يات بطاقة
اسشتيعاب تصشل إا ¤إاجراء  20عملية يوميا.
إا’ أان هذه اŸصشلحة ’ تعمل لي ،Óو’
تتكفل با◊ا’ت اŸسشتعجلة حسشب ششهادة
اŸرضش- -ي اÙول Úإا ¤مسش -تشش -ف -ى ب -ات -ن -ة

وذوي -ه -م ،وه -ي الشش -ه-ادات اŸت-ط-اب-ق-ة م-ع
سش -ج -ل ال -ت-ح-ويÓ-ت ب-اŸسش-تشش-ف-ى ،ه-ذا ‘
الوقت الذي Œري فيه العمليات ا÷راحية
اÿاصش-ة ب-اŸي-اه ال-ب-يضش-اء واŸي-اه ال-زرق-اء،
بصشفة عادية حيث أاثنى العديد من اŸرضشى
’سشيما كبار السشن على أاداء الطبيب ا÷راح
قرسشيف نظ Òا÷هود اŸعتÈة التي يقوم
’طار.
بها ‘ هذا ا إ
«الششعب» اتصشلت Ãدير الصشحة والسشكان
ل -و’ي -ة خ -نشش -ل -ة ال -ط -ب -يب ‰وشش -ي ف-يصش-ل
لسش -م -اع -ه ح-ول ه-ذا اŸوضش-وع ،ح-يث ن-ف-ى
–وي- -ل اŸرضش- -ى إا ¤مسش- -تشش- -ف- -ى ب- -ات- -ن- -ة
موضشحا أانه على اŸرضشي أان يفرقوا بÚ
ا◊ا’ت اŸسش -ت -ع -ج -ل -ة وا◊ا’ت ال -ع-ادي-ة،
ف - -اح - -م - -رار ال- -ع Úحسش- -ب- -ه ’ ع- -د ح- -ال- -ة
اسشتعجاليه توجب التكفل .

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
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أŸلتقى ألولئي ألسشادسش باŸسشيلة

إانشساء اÛلسض اأ’على للÎبية مطلب ملح
خ - -لصش أŸشش - -ارك - -ون ‘ أŸل - -ت - -ق - -ى
أل - - -ولئ - - -ي ألسش- - -ادسش ح- - -ول «‚دة
ألÎب - -ي- -ة ب- -اŸسش- -ي- -ل- -ة –ت شش- -ع- -ار:
«أن-طÓ-ق-ة ن-ح-و أل-ت-ف-وق» أŸن-ظم من
قبل أل–اد ألوطني لعمال ألÎبية
وأل -ت -ك -وي -ن ،ع-دة ت-وصش-ي-ات ب-ه-دف
–سش ÚأŸسشتوى ألتعليمي.

اŸسسيلة :عامر ناجح

جÓل بوطي
ذك- -رت ال- -راب- -ط- -ة أان ح- -ق -وق
الطفل اŸتمدرسس ضشمن حقوق
اإ’نسشان التي وجب مراعاتها ‘
هذا الظرف الصشعب الذي Áر به
ال-تÓ-م-ي-ذ وال-ط-ل-بة ،حيث تسشجل
اأ’قسشام النهائية هذا العام أازيد
من مليو Êتلميذ ،يعيششون –ت
الضش -غ -ط وي -واج-ه-ون ام-ت-ح-ان-ات
مصشÒي -ة ي -ط -ب-ع-ه-ا ال-ق-ل-ق وت-وت-ر
حالتهم النفسشية قبل أاسشابيع قليلة
من نهاية العام الدراسشي.
وأاك -دت ال -راب -ط -ة ا÷زائ -ري -ة
◊قوق اإ’نسشان ‘ بيان أاصشدرته،
أامسس ،تلقت «الششعب» نسشخة منه
أان اÿوف وت- -ه- -دي- -د ال -ت Ó-م -ي -ذ
ب- -ال- -ع- -ق -اب ي -ع -ود حسشب دراسش -ة
ق -امت ب-ه-ا إا ¤رسش-وب ال-تÓ-م-ي-ذ
وإاخفاقهم ‘ ا’متحانات بسشبب
ال- -ت- -وت- -ر ،خ -اصش -ة ل -دى اأ’قسش -ام
النهائية ‡ن يواجهون امتحانات
مصشÒي-ة ل-ل-م-ق-ب-ل Úع-ل-ى اج-ت-ي-از
شش-ه-ادت-ي ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-يم
ا’ب -ت -دائ -ي ،ال -ت -ع-ل-ي-م اŸت-وسش-ط

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جاء ‘ التوصشيات مباششرة عملية اإ’صشÓح
ب -ك-ل وضش-وح وشش-ف-اف-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن الضش-ب-اب-ي-ة
واإ’قصشاء خاصشة للفاعل ‘ Úقطاع الÎبية،
واإ’سشراع ‘ إانششاء اÛلسس اأ’على للÎبية
ك-ه-ي-ئ-ة ع-ل-ي-ا Ÿراق-ب-ة إاصشÓ-ح-ات اŸن-ظ-وم-ة
الÎب-وي-ة وف-ق اŸرج-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة واŸرصشد
الوطني للÎبية وضشرورة ا’نفتاح على اللغات
اأ’ج -ن -ب -ي -ة ا◊ي -ة ب-إاع-ط-اء أاه-م-ي-ة أاك Èل-ل-غ-ة
العلمية العاŸية اأ’و ¤ا’‚ليزية ثم تأاتي
بقية اللغات كل حسشب أاهميتها ‘ التعامل
ا’قتصشادي.
دعت التوصشيات إا ¤ضشرورة ا◊فاظ على
اسشتقرار القطاع باسشتقرار مسشؤوولية وتفادي
التسشي Òا’رŒا‹ اÿاضشع للمزاجية وانعدام
رؤوي -ة ت -رب -وي -ة وإاسشÎات -ي -ج -ي -ة تسش -يﬁ Òل-ي-ة
واضش -ح-ة اŸع-ا ،⁄إاج-راء إاصشÓ-ح-ات ع-م-ي-ق-ة
وششاملة على مسشتوى مديرية الÎبية باختيار
إاطارات ذات كفاءة ونزاهة عاليت Úومششهود
لها بذلك .وŒنب ازدواجية اŸهمة بتكليف
اŸدير واŸقتصشد بتسشي Òأاك Ìمن مؤوسشسشة أاو
تسشي Òمكتب أاو مصشلحة Ãديرية الÎبية من
أاجل تفرغهم التام Ÿؤوسشسشاتهم اأ’صشلية.
اك- -دت ال- -ت- -وصش- -ي- -ات ع- -ل -ى ضش -رورة ف -ت -ح
اŸؤوسشسشات طيلة أايام اأ’سشبوع لتقد Ëدروسس
ال -دع -م أ’ب -ن -ائ -ن -ا ال -ت Ó-م -ي -ذ وال-قضش-اء ع-ل-ى
ا’ك -ت-ظ-اظ ب-ت-خ-ف-يضس ت-ع-داد تÓ-م-ي-ذ ال-ف-وج
الواحد واعتماد اŸقاييسس العاŸية لتسشهيل
العملية التعليمية ،وإاسشناد أاقسشام ا’متحانات

( اÿامسشة ابتدائي-الرابعة متوسشط-الثالثة
ثانوي) أ’سشاتذة أاكفاء علميا وأاصشحاء بدنيا،
م -ع ت -ق-ل-ي-ل ا◊ج-م السش-اع-ي ل-ه-م وك-ذا فصش-ل
ال -ذك -ور ع -ن اإ’ن -اث م -ع اخ -ت -ي -ار م -ؤوسشسش-ات
‰وذجية لهذه التجربة على غرار ما هو واقع
‘ ال- -ع- -اصش- -م- -ة واŸدي- -ة .ورصش- -د م -ك -اف -آات
–ف -ي -زي -ة Ÿن ي -ح -ق -ق -ون ن -ت -ائ -ج ج -ي -دة ‘
ا’متحانات الرسشمية.

بلدية مقرة ترصسد  14مليون
دج لقفة رمضسان
كششف رئيسس بلدية مقرة اŸيلود ذبيح
لـ «الششعب» عن رصشد مبلغ ما‹ يقدر ب14
مليون د.ج لقفة رمضشان ،على أان يتم توزيعه
خÓل اأ’يام القليلة القادة على الفئات التي
” إاحصش- -ائ- -ه- -ا قصش- -د مسش -اع -دة اÙت -اجÚ
واŸع -وزي -ن ‘ قضش -اء شش -ه -ر رمضش -ان ‘ ج -و
اسشري.
وأاضشاف اŸيلود ذبيح أان القفة –توي على
ج-م-ي-ع اŸواد اأ’سش-اسش-ي-ة واسش-ع-ة ا’سش-ت-هÓك
على غرار الدقيق والزيت وا◊مصس وغÒها
من اŸواد بقيمة مالية تقدر ب  5000دينار
ج- -زائ -ري ل -ل -ق -ف -ة ال -واح -دة ,ح -يث شش -رعت
اŸصشالح البلدية Ãقرة بالتنسشيق مع رؤوسشاء
اأ’حياء وا÷معيات الفاعلة ‘ ضشبط قوائم
اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن ،م-ع م-ن-ح اأ’ول-وي-ة ‘ ا’خ-تيار
للفئات ضشعيفة الدخل واأ’رامل واŸطلقات
وأاصشحاب اأ’مراضس اŸزمنة واأ’ششخاصس دون
مأاوى وكبار السشن أ’نهم اأ’حق با’سشتفادة من
قفة رمضشان ,حيث قامت ا÷هات اŸعنية
Ãب -اشش -رة ال -ت -ح -ق-ي-ق-ات اÿاصش-ة ب-ال-ع-ائÓ-ت
اŸعوزة والفقÒة من خÓل التأاكد من الوثائق
اŸقدمة إا ¤جانب القيام بعملية إاحصشاء تلك
العائÓت اŸوزعة عﬂ Èتلف أاحياء البلدية
ميدانيا لتأاكيد أاحقية ا’سشتفادة من عدمها
ولتذهب قفة رمضشان إا ¤مسشتحقيها.

تطوير أŸنتجات ألفÓحية ألصشناعية باÙمدية

زراعة القطن ،اأ’رز ؤالتوابل تختفي من ﬁيط
هÈة بسسبب شسح اŸياه

ن -ظ-مت أŸصش-ال-ح أل-فÓ-ح-ي-ة Ãعسش-ك-ر
ب- -ال- -ت- -نسش- -ي -ق م -ع أل -غ -رف -ة أل -ف Ó-ح -ي -ة
وإأشش- - - - -رأك فÓ- - - - -ح- - - - -ي ﬁي- - - - -ط هÈة
لسشبوع أŸاضشي ،يوما
باÙمدية ،نهاية أ أ
درأسش -ي -ا ح -ول سش -ب -ل ت -ط -وي-ر أŸن-ت-ج-ات
أل-فÓ-ح-ي-ة ألصش-ن-اع-ي-ة أل-ت-ي أشش-ت-ه-ر ب-ها
ﬁيط هÈة منذ عقود خلت وأختفت
ك -ل -ي -ا بسش -بب شش-ح أŸي-اه وت-رأج-ع أŸردود
ألفÓحي Ùيط هÈة ،من بينها زرأعة
لرز وأل-ت-وأب-ل ،حيث
أل-ق-ط-ن وأل-ت-ب-غ وأ أ
أخ -ذت زرأع -ة أل -ق -ط -ن ج-زًء م-ه-م-ا م-ن
ف-ع-ال-ي-ات ه-ذأ أل-ي-وم أل-درأسش-ي ،إأضش-اف-ة
إأ ¤أ÷انب أل -ت -حسش -يسش-ي ح-ول أه-م-ي-ة
ت -رشش -ي -د ألسش -ق -ي أل -ف Ó-ح-ي ب-اسش-ت-غÓ-ل
وسشائل ألسشقي بالرشش وألتقط.Ò
يعرف عن ﬁيط هÈة باÙمدية الذي
اسشتفاد من مششروع تنموي هام لتهيئته ضشمن
ب-رن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ل-ت-ط-وي-ر وت-رق-ي-ة
ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ب-و’ي-ة م-عسش-ك-ر ،أان-ه اشش-ت-ه-ر
بزراعة القطن إا ¤ما بعد ا’سشتقÓل وبلغ
ال -ري -ادة ‘ زراع -ة ال-ق-ط-ن وب-عضس اأ’صش-ن-اف
ال-زراع-ي-ة الصش-ن-اع-ي-ة إاضش-اف-ة إا ¤ا◊مضش-يات
وب- -عضس ان- -واع اÿضش- -روات ،غ Òأان ا÷ف -اف
وشش -ح م -ي -اه السش-ق-ي شش-ك-ل ع-ام Ó-رئ-يسش-ي-ا ‘
اختفاء زراعة القطن من حقول ﬁيط هÈة.

تشش ÒاŸع-ط-ي-ات ال-ت-ي اسش-ت-ق-ت-ها «الششعب»
من فرع اŸصشالح الفÓحية ،أان زراعة القطن
Ãحيط هÈة انتششرت على مسشاحات ’ تقل
عن اأ’لف هكتار Ãردود  22قنطارا /الهكتار
ال -واح -د ع -ل -ى مسش -ت -وى ب -ل -دي -ة سش-ي-دي ع-ب-د
اŸومن التي عرفت رواجا كبÒا لزراعة التبغ
أايضشا قبل وبعد فÎة ا’سشتقÓل ،إاضشافة إا¤
زراعة اأ’رز ‘ منطقة مقطع دوز.

 3رؤؤسساء بلديات ‘ قفصض ا’تهام
ال- -ت -مسشت اÙك -م -ة ا’ب -ت -دائ -ي -ة بسش -ي -ق ‘
م -عسش -ك-ر ،ا◊ك-م بسش-ن-ت Úسش-ج-ن-ا ن-اف-ذا ‘ ح-ق
ثÓثة رؤوسشاء بلديات بدائرة وادي اأ’بطال ‘
قضشية إابرام صشفقات ﬂالفة للتششريع ،ويتعلق
اأ’مر حسشب اŸعلومات اŸتوفرة برئيسس بلدية
وادي اأ’بطال ورئيسس بلدية سشيدي عبد ا÷بار
ورئيسس بلدية ع Úفراح بدائرة وادي اأ’بطال،
وإالزامهم بدفع غرامة مالية بقيمة  100أالف
دينار ‘ قضشية إابرام صشفقات ﬂالفة للتششريع
ع-ن مشش-اري-ع ال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضش-ري-ة وت-عبيد الطرق
ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-ل-دي-ات-ه-م ،ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى ت-ف-اصشيل
القضشية طي الكتمان.

معسسكر :ام ا.Òÿسس

أيام قبل حلول ألششهر ألكرË

انخفاضض ﬁسسوسض ‘ أاسسعار اÿضسر بسسطيف
تشش-ه-د أسش-وأق سش-ط-ي-ف وضش-وأح-ي-ه-ا ،أسش-تقرأرأ ‘
أسش -ع -ار أÿضش -ر وأل -ف -وأك-ه ،ح-يث ب-ل-غت مسش-ت-وي-ات
مقبولة ‘ متناول أصشحاب ألدخل ألضشعيف ،وهذأ
على مقربة من أيام ششهر رمضشان أŸبارك ،وهو ما
لسشعار لن تعرف
يعطي إأششارأت أيجابية على أن أ أ
زيادأت معتÈة ،من ششأانها أن ترهق كاهل أŸوأطن
خÓل ألششهر ألفضشيل.

سسطيف  :نور الدين بوطغان
‘ جولة قادت «الششعب» صشباح أامسس ،إا ¤بعضس ا’
سشواق ،وخاصشة السشوق الششعبي عباششة عمار ،،عاينا توافدا
م-ع-تÈا ل-ل-م-واط-ن Úع-ل-ى ال-تسش-وق وشش-راء اÿضش-ر خ-اصشة،

باعتبار أاسشعارها اŸنخفضشة ،وهذا مقارنة مع ما كان عليه
ا◊ال قبل حوا‹  10ايام ،وقد ارجع التجار الذين –دثنا
إاليهم هذا الوضشع إا ¤الوفرة الكبÒة التي تعرفها معظم
اÿضشر ،باعتبار أاننا ‘ موسشم جني اÙصشول للعديد
منها.
البطاطا التي ارتفعت إا 70 ¤دج قبل أايام قليلة ،ششهدت
انخفاضشا بنسشبة مائة باŸائة ،حيث وصشل سشعرها  35دج
للكيلوغرام ،البصشل اأ’خضشر ،بدوره مازال ‘ اŸتناول
ب 35دج ،ونفسس اأ’مر للفلفل ا◊ار ب 40دج والطماطم
ب 35 Úا 50 ¤دج ،والفاصشوليا اÿضشراء ب 120دج ،واÿسس
ب 50دج ،وا÷زر ب 60دج ،اما اÿيار فنزل ا 35 ¤دج
للكيلوغرام ،والششمندر ب 50دج ،اما الثوم الذي بلغ قبل
أاسشابيع سشعره  1600دج للكيلوغرام ،فقد انخفضس سشعره

بدخول اÙصشول ا÷ديد إا 80 ¤دج للكيلوغرام بعد أان
انطلق بسشعر  150دج.
ثمن اŸواطنون الذين ’ حظنا إاقبالهم على التسشوق
Ãعنويات مرتفعة هذه ا◊الة امل Úاسشتمرارها خÓل
رمضشان ،معتÈين أان رفع اإ’نتاج كفيل بالقضشاء على غÓء
اأ’سشعار.
عكسس هذا تعرف الفواكه ارتفاعا غ Òمسشبوق ،على
غرار اŸوز والتفاح حيث بلغ سشعر التفاح اÙلي 300
و 250دج ‘ ،ح Úتعرضس ا’كيدنيا ،أاو ما يسشمى الزعرور
بأاسشعار منخفضشة ‘ حدود  80دج ،والÈتقال ب100 Ú
و 130دج ل -ل -ك -ي -ل -وغ -رام ،أام -ا اÙصش -ول اأ’ول ل -ف -اك -ه-ة
اŸششمشس فيÎاوح ب 120 Úا 240 ¤دج ،حسشب النوعية
وحجم الثمرة.

أاسشعار البيضس عرفت بدورها انخفاضشا ملموسشا ،اذ يباع
ب 10دج للبيضشة الواحدة ،مع اسشتقرار ‘ اسشعار الدجاج
بـ  250دج ،وششرائح الصشدر ب 470دج للكيلوغرام ،وهي
أاسشعار مقبولة نسشبيا حسشب اŸواطن Úوالتجار ،على أامل
أا’ تعرف زيادات ‘ اأ’يام اŸقبلة ،خاصشة بعد ظهور
مرضس نيو كاسشتل الذي يصشيب الدجاج ،والذي انتششر بقوة
‘ منطقة العلمة مسشببا خسشائر جسشيمة للمرب ،Úوهو ما
قد يؤوثر على الكمية اŸعروضشة وبالتا‹ ارتفاع اأ’سشعار.
أاما اللحوم ا◊مراء فمازالت بعيدة عن متناول أاصشحاب
الدخل الضشعيف حيث سشوق ◊م العجل ب  800و 1300دج
ل -ل-ح-م ال-غ-ن-م ،أام-ا اأ’سش-م-اك ،وخ-اصش-ة السش-ردي-ن ،ف-م-ازال
عرضشه ﬁتششما ما جعل أاسشعاره ’ تنزل عن  500دج ‘
أاحسشن ا◊ا’ت.
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اŸنتدى الرابع لنادي الطاقة «إايÔجي»

تشسخيصص ألرؤوى وعوأمل ألنجاح للتحو’ت ألطاقوية با÷زأئر
أاجمع اŸتدخلون على هامشش اŸنتدى الرابع لنادي الطاقة التابع ÷معية مهندسسي الدولة اŸتخرج Úمن اŸعهد ا÷زائري
للبÎول واŸنعقد أامسش باŸدرسسة العليا للتجارة بالقليعة ،على ضسرورة تكثيف البحوث الرامية إا ¤اقÎاح وبناء البدائل
اŸسستعجلة القادرة على تعزيز موقع ا÷زائر ‘ خارطة التحو’ت العاŸية ‘ ›ال الطاقة.

القليعة :عÓء ملزي
أشض -ار رئ -يسس ج-م-ع-ي-ة م-ه-ن-دسض-ي
ألدولة خريجي أŸعهد أ÷زأئري
ل -ل -بÎول ت -وف -ي -ق حسض-ن-ي ،إأ ¤أّن
ألطاقة تعت Èقطاعا أسضÎأتيجيا
‘ مسض -ار أل -ت -ن -م -ي -ة وأّن م -ع -ظ-م
أ◊روب ‘ ألعا ⁄أندلعت بفعل
صضرأعات على ألطاقة ألتي تعتÈ
ﬁرك - -ا رئ - -يسض- -ي- -ا ل- -ل- -ت- -ح- -ولت
ألق -تصض -ادي -ة أل -كÈى ،وب-ال-نسض-ب-ة
ل-ل-ج-زأئ-ر ف-إاّن ألق-تصض-اد أل-وطني
كان مرّكزأ بالدرجة أألو ¤على
أÙروق -ات وح -ي -ن -م-ا ت-ده-ورت
أسض - -ع - -ار ﬂت - -ل - -ف أŸن- -ت- -ج- -ات
ألبÎولية خÓل ألسضنوأت أألخÒة
فقد أضضحى ألقتصضاد أ÷زأئري
م-ه-ددأ ب-الن-ك-م-اشس وأل-تقّلصس ما
 ⁄يتبلور ‰وذج أقتصضادي بديل
ي- - -أاخ- - -ذ ‘ أ◊سض- - -ب- - -ان ›م - -ل
أل -ت -ح -ولت أل-ط-اق-وي-ة ‘ أل-ع-ا⁄
وم -دى ت -أاثÒه -ا ع -ل -ى ألق-تصض-اد
أل-وط-ن-ي أŸرشض-ح لÓ-ع-تماد على
أألمن ألطاقوي على غرأر ألتوجه
ألعام ألسضائد بأاوروبا ألتي تسضعى
ح- -ال -ي -ا ل -وضض -ع ح -د ل -ت -ب -ع -ي -ت -ه -ا
ألطاقوية لروسضيا مع ألتفك‘ Ò
إأيجاد مصضادر طاقوية بديلة من
ألصض -عب ع -ل -ى أ÷زأئ -ر ل-عب دور
مهم ‘ هذأ أÛال بالنظر إأ¤
رغ- -ب- -ة أورب -ا أ÷اﬁة ‘ ت -أامÚ
سضياسضتها ألطاقوية وعدم ربطها
بجهات خارجية ومن ثّم فÓبد
م -ن ت -رق -ي -ة مسض -ت -وي-ات أل-ت-ف-كÒ
ل -ت-حضض Òأرضض-ي-ة وط-ن-ي-ة م-ؤوه-ل-ة
للتجاوب مع ألتحولت ألطاقوية
‘ ألعا ⁄عموما.
و ‘ سضياق ذي صضلة قال رئيسس
ن-ادي أل-ط-اق-ة ÷م-ع-ي-ة مهندسضي
ألدولة خريجي أŸعهد أ÷زأئري
ل - -ل - -بÎول دأود صض - -ح - -ب - -ي ،ب - -أاّن
أŸنتدى ‘ طبعتها ألرأبعة يبحث
‘ إأشض - -ك- -ال- -ي- -ة تشض- -خ- -يصس رؤوي- -ا
وأضضحة مع –ديد عوأما ألنجاح
للتحول ألطاقوي ‘ أ÷زأئر ‘
ظّ- - -ل أل- - -ت- - -ح- - -ولت أل - -ع - -اŸي - -ة
أŸتسض - - -ارع - - -ة ‘ ه - - -ذأ أÛال
بحيث سضبق للنادي ألتعّرضس لعّدة
أشض -ك -الت ط-اق-وي-ة أخ-رى خÓ-ل
ثÓث منتديات سضابقة بدأية من
سضنة  2014ولعّل أهمها تلك ألتي
أه- -ت- -مت ب- -اقÎأح ‰وذج ج -دي -د
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’دارة ،إانتاج وتوزيع اŸياه
«سسيال» تعتمد تقنيات مبتكرة إ

م ـ ـركز ألتحكـ ـم ع ـن بع ـد Ÿعرف ـ ـة ألتدفق ـ ـات وألضسغـ ـط

تقنية –وير الضسغط لتحكم أافضسل ‘ موارد اŸياه حسسب ا◊اجة
تعتمد شسركة اŸياه والتطه« Òسسيال» على تقنيات مبتكرة وفق خطة عمل
’مر ‘ الصسرف
لتحقيق اŸعاي Òالدولية ‘ إادارة إانتاج وتوزيع اŸياه وكذلك ا أ
الصسحي من خÓل اعتمادها على التقنيات اŸبتكرة ‘ جميع مناطق نشساطها
’بواب،
بهدف تعزيز كفاءة إادارة اŸوارد خاصسة وأان موسسم الصسيف على ا أ
و–سس Úالعمليات وإايجاد خدمات جديدة للمواطن.Ú

سشعاد بوعبوشس

ل -ل -ن -م -و ألق -تصض-ادي خÓ-ل سض-ن-ة
 2015وألدماج ألصضناعي خÓل
ألسض - -ن- -ة أŸنصض- -رم- -ة ب- -ح- -يث ّ”
أل-ت-طّ-رق أ ¤أل-ت-دأع-ي-ات ألسض-لبية
ل Ó-ع -ت -م -اد ع -ل -ى أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا
أŸسض- - -ت - -وردة ‘ تسض - -ي Òأن - -ت - -اج
ألبÎول بعيدأ عن بدأئل ﬁلية
ت -ع -ن -ى ب -ت -ط -وي -ر أل -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ا
Ãب -ادرأت ﬁل-ي-ة ،وم-ن ثّ-م ف-ق-د
أدرجت ضض- -م- -ن ﬁاور أŸن -ت -دى
أل- -رأب- -ع ع ّ-دة م -دأخ Ó-ت ت -ع -ن -ى
ب -ت -ح -دي -د م-وق-ع أ÷زأئ-ر ضض-م-ن
أل-ت-ح-ولت أل-ط-اق-وي-ة أل-قائمة ‘
ألعلم وألتي ل Áكن حصضرها ببلد
دون أآلخر ألّن ألعا ⁄كّله يّتجه
ح -ال-ي-ا ن-ح-و أسض-ت-غÓ-ل أل-ط-اق-ات
أŸت- -جّ- -ددة أل أّن أل- -ت- -ح -ول م -ن
ألطاقات ألتقليدية أ ¤ألطاقات
أŸت- - -جّ- - -ددة ي- - -ق - -تضض - -ي أŸرور
Ãرح- -ل- -ة أن- -ت- -ق- -ال- -ي- -ة لب -د م -ن
تسض -يÒه -ا ب-اح-ك-ام ك-خ-ط-وة لب-د
م -ن-ه-ا لخ-ت-ي-ار أل-ن-ه-ج أألم-ث-ل ‘
ألتحول ألطاقوي مشضÒأ أ ¤أّن
أŸدأخÓت أ›ÈŸة باŸنتدى
لن يكون بوسضعها تقد Ëألبدأئل
أŸطلوبة لهذأ أÿيار باعتبارها
ت-ب-ق-ى ب-ح-اج-ة أ ¤ن-ق-اشس ع-م-يق
Óف-ك-ار وأألرأء
وت -ب -ادل ‡ن -ه-ج ل -أ
ق -ب -ل ألت -ف -اق ع -ل -ى ج -م -ل -ة م-ن
أل -ب -دأئ -ل أل -ت -ي Áن أع -ت -م -اده -ا
ل - -ل - -ت - -ح - -ول أل - -ت - -دري - -ج - -ي م- -ن

أÙروق - - -ات أ ¤أل - - -ط - - -اق- - -ات
أ÷ديدة.
كما أشضار أŸدير ألعام أألسضبق
لشضركة سضوناطرأك عبد أÛيد
عطار ‘ معرضس تدخله إأ ¤أنّ
ألسض-ن-وأت ألـ 20أŸق-ب-لة سضتشضهد
أسض- -ت- -هÓ- -ك- -ا م- -ت- -ك- -ام  Ó-ل -ل -غ -از
وألطاقات أŸتجددة على حسضاب
ألبÎول ألذي –ول أ ¤طاقة ‘
طريق ألزوأل مع أإلشضارة أ ¤كون
 7ب -اŸائ-ة ف-ق-ط م-ن أح-ت-ي-اط-ي
أل - -بÎول ‘ أل - -ع- -ا– ”ّ ⁄دي- -ده
ب- -ال- -ق- -ارة ألف- -ري- -ق -ي -ة ق -اط -ب -ة،
وبالنسضبة للجزأئر فقد أشضار عبد
أÛي- -د ع- -ط -ار إأ ¤ك -ون نصض -ف
أك -تشض-اف-ات أل-بÎول ب-ا÷زأئ-ر ّ”
أن-ت-اج-ه-ا وأسض-ت-هÓ-كها حاليا وإأذأ
ك -ان ع -دد ألك -تشض -اف -ات ‘ ه -ذأ
أÛال ل ي- -زأل م- -ت- -زأي- -دأ ف- -إاّن
أألح - -ج- -ام أŸك- -تشض- -ف- -ة ت- -ب- -ق- -ى
ﬁدودة وجّد منخفضضة أل أّنه
ب - -ال - -رغ - -م م- -ن ذلك ف- -إاّن أŸوأد
ألبÎولية ألسضائلة Áكنها ضضمان
أ◊اجات ألطاقوية با÷زأئر أ¤
غاية مشضارف  2030ولكّنه لبد
من ألشضروع ‘ أسضتغÓل ألطاقات
أŸتجددة وعلى نطاق وأسضع من
أآلن Œنبا Ÿمارسضة ضضغط أكÈ
على أŸنتجات ألبÎولية كاشضفا
ع - -ن ك - -ون م - -ا ي- -ع- -ادل  22ألف
ميغاوأط أŸزمع إأنتاجها بفضضل

–ويل نسسبة كبÒة من اÙصسول إا ¤أاعÓف

ألÈن- -ام- -ج أل- -وط -ن -ي ل -ل -ط -اق -ات
أŸتجددة أ ¤غاية سضنة  2030لن
يشضّكل ‘ ألوأقع سضوى  27باŸائة
م- -ن أح- -ت- -ي- -اج- -ات أ÷زأئ -ر م -ن
أل -ك -ه -رب -اء ب -ح -يث ت -ف-رضس ه-ذه
أŸع - -ط - -ي- -ات أ÷دي- -دة ضض- -رورة
ألتحول ألتدريجي نحو ألطاقات
أŸت -ج -ددة م -ن ج-ه-ة وأسض-ت-غÓ-ل
ألغاز ألصضخري من جهة ثانية.
غ Òأنّ مسض -تشض -ار وزي -ر أل -ط -اق-ة
ألسضّيد علي حاشضد أّكد من جهته
على أّنه ليسس ضضروريا ألربط ما
ب Úألتحولت ألطاقوية با÷زأئر
وبقية دول ألعا ⁄بحيث أّنه لبد
من أسضتغÓل ألتكنولوجيا أ◊ديثة
ل- -ت- -ط- -وي- -ر أŸوأرد أل- -ط- -اق- -وي- -ة
أŸوجودة بالبÓد مشضÒأ إأ ¤كون
ألفحم ل يزأل مسضتعم ‘ Óبعضس
ألصض -م -اع -ات ب -ال -رغ -م م -ن ك-ون-ه
م -وردأ ط -اق -وي -ا ق-دÁا ك-ان ذأت
ق -ي-م-ة أق-تصض-ادي-ة ق-ب-ل أسض-ت-غÓ-ل
ألبÎول ومقÎحا ألسضتمرأر ‘
أسضتغÓل ألغاز لفÎة أطول بدل
من ألتحول ألسضريع نحو ألطاقات
أŸتجددة ومركزأ على أّنه لبد
م-ن ب-ن-اء أسضÎأت-ي-ج-ي-ة مسض-ت-قبلية
ل-ل-ن-م-و أل-ط-اق-وي وفق أŸعطيات
أŸت -وف -رة ب -ا÷زأئ -ر ب -ع -ي-دأ ع-ن
أل - - -ت - - -أاثÒأت أÿارج - - -ي - - -ة م - - -ع
ألسضتنباط من ألنموذج أألمريكي
ألناجح ‘ هذأ أÛال.

وه ـ ـ ـرأن تعل ـ ـن ترأجـ ـ ـع إأنتـ ـ ـاج أ◊بـ ـ ـوب بسسب ـ ـب قل ـ ـة أأ’مط ـ ـار
أافادت مديرية اŸصسالح
ن إانتاج
الفÓحية لوهران ،بأا ّ
ا◊بوب ،سسيعرف تراجعا
ﬁسسوسسا هذا اŸوسسم نتيجة
العجز الكب ‘ Òالتسساقطات
اŸطرية.

وضض -عت «سض -ي -ال» أسض -ت-خ-دأم
أح-دث أل-ت-ق-ن-ي-ات وألسض-يطرة
ع -ل -ي -ه -ا م -ن ط -رف ف -رق -ه -ا
ك -أاول -وي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق أه-دأف-ه-ا
وأك - - - - -تسض - - - - -اب أŸه- - - - -ارأت
ألتشضغيلية أŸرتبطة بتحديث
أÿدمة ألعامة وأرتفاع كفاءة
أŸورد أ÷زأئري من خÓل
ن-ق-ل أŸع-رف-ة ‘ ،م-ق-دم-ت-ها
م-رك-ز أل-ت-ح-ك-م ع-ن ب-ع-د م-ن
أ÷ي- -ل أألخ Òوأل- -ذي Áث- -ل
عصضب تسض - -ي Òت - -دف - -ق رأسس
أŸال ،م- - -ن أج- - -ل ضض- - -م- - -ان
أإلدأرة أŸث- -ل- -ى ل- -ت- -دف -ق -ات
أŸياه ‘ ألعاصضمة.
وÁث-ل ه-ذأ أŸرك-ز ل-ل-ت-ح-كم
ع- -ن ب -ع -د ،شض -ب -ك -ة رصض -د ‘
أل -وقت أ◊ق -ي -ق -ي وم -ع -رف -ة
ألتدفقات وألضضغوط وتوزيع
بحيث أصضبح من أŸمكن ألآن
ألسض -ي -ط-رة ع-ل-ى ن-ق-ل أŸي-اه،
وع - - -ل - - -ى وج- - -ه أÿصض- - -وصس
ألتعامل مع حوأدث ألتشضغيل
م -ع ت -أاث Òأن -خ -ف-اضض-ه-ا ع-ل-ى
جودة أÿدمة.
‘ هذأ أإلطار يتم رصضد 145
م -وق -ع-ا و 213ن-ق-ط-ة ع-ل-ى
شض- - -ب- - -ك- - -ات م - -ي - -اه ألشض - -رب
وألصض -رف ألصض -ح-ي ع-ن ب-ع-د
من خÓل ألسضيطرة أŸركزية
وأل -ق-ط-اع-ات ألسض-ب-ع-ة ،و265
وح- -دأت أل -ت -ح -ك -م وأج -ه -زة
أإلرسضال أآللية و 1021جهاز
ل -ل -ق -ي -اسس وأل-ع-د ،ب-اإلضض-اف-ة
إأﬁ 79¤طة يتم إأدأرتها عن
بعد د منذ عام  ،2013وبدأية
م - -ن  ” 2016أل -ت -ح -ك -م ‘
ج- -م- -ي- -ع أŸوأق- -ع وأل -ن -ق -اط
ألسض -اخ -ن -ة ‘ ألشض -ب -ك-ة وك-ذأ
أÙط- -ات أإلسضÎأت- -ي- -ج- -ي -ة
بصض- - -ف - -ة آأل - -ي - -ة ‘ أ÷زأئ - -ر
ألعاصضمة وتيبازة.
وأ ¤جانب ذلك يتم أعتماد
ت -ق -ن -ي -ة –وي -ر ألضض-غ-ط م-ن
أجل –كم أفضضل ‘ موأرد
أŸياه حسضب أ◊اجة ،وهي
ت-ق-ن-ي-ة م-ب-ت-كرة تضضمن تكيف
ألضضغوط من إأمدأدأت أŸياه
إأ ¤أل- - -وضض- - -ع أÓŸئ - -م وقت
أل-ط-لب ألسض-ت-هÓ-ك-ي ل-لمياه،
م - - -ا يسض- - -م- - -ح ب- - -ا◊د م- - -ن

أÿسض -ائ -ر وأل -ت -ح -ك -م ف -ي -ه -ا
وإأط -ال -ة ع -م -ر ألشض -ب -ك-ة ،م-ع
ضض- -م- -ان أل- -رأح- -ة أل- -قصض- -وى
للعمÓء.
أم -ا خ -ارط-ة ألضض-غ-ط ،ف-ه-ي
ب- -ط- -اق- -ي- -ة ” تصض- -م- -ي- -م -ه -ا
وتشض-غ-ي-ل-ه-ا م-ن ق-بل «سضيال»،
وÁكن ألطÓع عليها ‘ أي
وقت،ح- - -يث ” –دي - -د 180
ن -ق -ط-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى شض-ب-ك-ة
توزيع با÷زأئر ألعاصضمة ،ما
يجعلها وسضيلة قيادة للتدخل
‘ ألوقت أŸناسضب للرفع من
مسض-ت-وى أÿدم-ات أسض-ت-جابة
ل-ت-ط-ل-ع-ات أل-زب-ائ-ن وتسض-ليط
ألضضوء على أ◊الت ألشضاذة
أÙتملة ‘ ألتوزيع وتوفÒ
ألوقت ‘ تنفيذ أإلجرأءأت
ألتصضحيحية.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ه -ن-اك م-ا
ي - -ع - -رف ب - -ت - -ق- -ن- -ي- -ة ن- -ظ- -ام
أŸع -ل -وم -ات أ÷غ-رأف-ي-ة م-ن
أج -ل م -ه -ن أŸي -اه وألصض -رف
ألصضحي و” أسضتخدأم هذه
أألدأة ‘ ب- -ادئ م- -ن ق- -اع -دة
بيانات تشضغيلية تتعلق Ãوقع
ألتسضريبات بهدف أŸسضاعدة
‘ عملية وضضع برأمج صضيانة
وŒدي- -د شض- -ب- -ك- -ة أل -ت -وزي -ع،
ب - - -اإلضض - - -اف - - -ة أ ¤ن - - -ظ - - -ام
أŸعلوماتي للعمÓء.
و‘ أŸق-اب-ل ت-ع-ت-م-د «سض-ي-ال
على منهجية تشضخيصس شضبكة
ألصض -رف ألصض -ح -ي ل -ت -ح-دي-د
أ◊الة ألعامة للشضبكة ،وتقييم

أıاط-ر أل-ه-ي-ك-لية ،ودرأسضة
حسض- -اسض -ي -ة ألشض -ب -ك -ة ل -وضض -ع
ب -رن -ام -ج أل-ت-ف-ت-يشس ع-ل-ى ك-ل
أŸسضتويات وهي مقسضمة إأ¤
عدة مرأحل بدأية بالتفتيشس
ع-ن ط-ري-ق أل-ف-ي-دي-و ل-ت-ق-ي-ي-م
أ◊ال- -ة أل- -ع- -ام- -ة ل- -لشض- -ب- -ك- -ة
ب-اسض-ت-خ-دأم ن-ظ-ام أل-تسض-ج-يل
من  ،3/1وتفتيشس متوسضط 1
على  3وملء ورقة أŸيدأن؛
ويضض -اف أ ¤ذلك أل -ت -ح -ل -ي-ل
أŸت -ع -دد أŸع -اي Òل -ت-ح-دي-د
أول - -وي - -ات أقسض - -ام شض - -ب - -ك - -ة
أıاطر باسضتخدأم أŸعا⁄
ك- -ال- -ع- -م- -ق ،أل -ق -ط -ر ،وج -ود
أل - -ن - -ف - -اي - -ات ألصض- -ن- -اع- -ي- -ة،
وألتحميل أŸتدأول.
وإأ ¤ج -انب ه -ذه أل -ت-ق-ن-ي-ات
أŸب -ت -ك -رة ه -ن-اك م-ا ي-ع-رف
ب- - -ن- - -ظ - -ام إأدأرة ألصض - -ي - -ان - -ة
Ãسض- -اع- -دة أ◊اسض- -وب وه- -و
ن -ظ -ام ‘ م -رح-ل-ة أل-ت-حضضÒ
بالتزأمن مع تنفيذ أ÷دولة،
م -ا يسض -م -ح ب -السض-ي-ط-رة ع-ل-ى
نحو أسضتباقي ‘ ألتدخÓت
على ﬂتلف أŸنشضآات ،أما
ألعÓجات ألعالية فهي آأخذة
‘ أل -ظ -ه -ور ع-ل-ى أŸشض-اري-ع
وملحقات أŸوأقع أ÷ديدة،
ه-ذه أل-ت-ق-ن-ي-ات ت-عمل كتنقية
أل -رم -ال ج -ن -ب-ا إأ ¤ج-نب م-ع
وحدأت ألتطه ،Òوبإامكانها
إأن -ت -اج م-ي-اه م-ن-اسض-ب-ة إلع-ادة
أسضتخدأمها ‘ ألزرأعة بعد
معا÷تها.

الدورة الوطنية لÓمتحانات اŸهنية ابتداء من  19جوان

أك Ìمن  60ألف موظف معنيون با’رتقاء باŸسستوى أŸهني
تنظم وزارة التكوين والتعليم اŸهني ،Úأايام  ،20،19و 21جوان الداخل الدورة
Óمتحانات اŸهنية ،للحصسول على أاحد الشسهادات اŸعتمدة من طرف
الوطنية ل إ
الدولة وهي شسهادة مهنية ‘ البنوك ،شسهادة مهنية ‘ التأامينات ،شسهادة التحكم
’ك Ìمن  60أالف
‘ تقنيات اÙاسسبة ،شسهادة ا’قتصساد وا◊قوق ،اŸوجهة أ
’دارات والسسماح لهم
موظف بهدف ا’رتقاء Ãسستواهم على مسستوى ﬂتلف ا إ
با◊صسول على الÎقيات.

براهمية مسشعودة

قدرت أŸديرية توقعات أإنتاج
أ◊ب -وب ألأرب -ع -ة أل -رئ -يسض -ي -ة (
أل -ق -م -ح أل-ل ،Úألصض-لب ،ألشض-عÒ
وأÿرط- -ال) بـ  439أل- -ف و250
ق -ن -ط-ار ع-ل-ى مسض-اح-ة  45ألف
و 821ه -ك -ت -ار ،دخ -لت أل -دورة
ألإنتاجية من ›موع  53ألف
و 537ه - -ك- -ت- -ار ،خصضت ب- -ه- -ا
ح - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - -ة أ◊رث
وأل-ب-ذر ل-ه-ذأ أŸوسض-م ب-ع-اصض-مة
ألغرب أ÷زأئري.
كشض -فت ألسض-ي-دة ب-رأشس ف-ري-دة،
ت-ق-ن-ي-ة Ãصض-ل-ح-ة ت-ن-ظ-ي-م ودعم
ألإن-ت-اج ،عشض-ي-ة أن-طÓ-ق ح-م-ل-ة
أ◊صض- -اد وأل- -درسس ع -ن ت -ب -اي -ن
وأسض -ع ‘ م -ع -دلت ألإن-ت-اج م-ن
منطقة أإ ¤أخرى ،بسضبب تغيّر
أل -ع -وأم -ل أŸن -اخ-ي-ة ك-الأم-ط-ار
ودرج - - -ات أ◊رأرة ومسض- - -ت- - -وى

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سس.بوعموششة
ألإضض - -اءة.وق - -الت أن ‘ دأئ - -رة
وأدي ت- -ل- -يÓ- -ت وب- -وت- -ل- -ي- -ل- -يسس
ترأوحت معدلت ألإنتاج ب11 Ú
أإ 12 ¤قنطارأ ‘ ألهكتار ،فيما
 ⁄ت -ت-ع-د  9أإ 10 ¤ق-ن-طار ‘
أل- -ه- -ك- -ت- -ار ب- -ع- -دي- -د ألأق- -ال -ي -م
ألأخرى.
سضّ- -ج - -ل أŸوسض- -م أل -ف Ó-ح -ي ‘
م- -ع -ظ -م أج -زأء وه -رأن ع -ج -زأ
كبÒأ ‘ ألتسضاقطات أŸطرية
أل -ت-ي  ⁄ت-ت-ع-د  275م-ل-م خÓل
سضبتم Èو أفريل.

وم -ن ن -اح -ي-ة أخ-رى ” تسض-خÒ
ك - -اف - -ة ألإم - -ك- -ان- -ات ألÓ- -زم- -ة
لإ‚اح ح - - - -م - - - -ل - - - -ة أ◊صض- - - -اد
وأل- -درسس ل -ل -م -وسض -م أل -ف Ó-ح -ي
ألذي ينطلق أليوم ألأحد عÈ
ع - -دي - -د أŸن - -اط - -ق أل - -ت- -اب- -ع- -ة
ل-وه-رأن،م-ن-ه-ا يضض-يف برأشضمي
م -ف -ت -اح أ◊اج ،رئ -يسس أل -غ -رف-ة
أل -ف Ó-ح -ي-ة ،وضض-ع خ-مسض-ة ()05
ن -ق -اط ÷م -ع أÙصض-ول بسض-ع-ة
أإجمالية تقدر بحوأ‹  250ألف
ق-ن-ط-ار وŒن-يد  20أآل-ة حصض-اد

وفرتها تعاونية أ◊بوب وألبقول
أ÷افة .وه -و م -ا ج -ع -ل ن-فسس
أŸسضوؤول يوؤكد باأنّ  80باŸائة
خرة
من ألآلت وألوسضائل أŸسض ّ
ل-ه-ذه أ◊م-ل-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-خوأصس،
زيادة على  100أآلة يتم جلبها
من ولية ع“ Úوشضنت ،قبل أن
يتم –ويلها أإ ¤وليات أخرى،
 ⁄تنطلق بها أ◊ملة بعد.
مع ألعلم أن وهرأن ،قد شضرعت
‘ عملية حصضاد مبكرة بسضبب
شضح ألأمطار.

أوضض- -ح أŸك- -ل- -ف ب- -الإع Ó-م
با ل و ز أ ر ة س ضف ي ا ن ت ي س ض  Òة ‘ ،
تصض- - - -ري - - -ح ل «ألشض - - -عب» أن
أ ل م ت ح انات أ ل و ط ن ي ة أ  Ÿه ن ي ة
أ ل ت ي ي ن ظ مه ا أ  Ÿر ك ز أل وط ن ي
ل-ل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م ع-ن ب-ع-د
أب -ت -دأء م-ن ألشض-ه-ر أل-دأخ-ل،
م-وج-ه-ة ل-ل-م-وظ-ف ÚألعاملÚ
على مسضتوى ألإدأرأت منها
أل-ب-ن-وك وم-وؤسضسض-ات ألتاأم،Ú
وعددهم من  60أإ 70 ¤ألف
م - - - -وظ - - - -ف قصض- - - -د –سضÚ
م س ض ت و ى أ ل ع ام ل  Úب ها لس ض ي م ا
ذوي أل - -ت - -ع - -ل - -ي - -م أÙدود،

مضض- - - -ي- - - -ف - - -ا ‘ تصض - - -ري - - -ح
ل»ألشض - - - - - - - -عب» أن ه- - - - - - - -ذه
ألخ- - -ت- - -ب- - -ارأت سض - -تسض - -م - -ح
للموظف Úألعامل› ‘ Úال
أÙاسض - - - -ب - - - -ة ألرت - - - -ق- - - -اء
Ãسض- -ت- -وأه- -م وأن -ه ‘ ح -ال -ة
‚اح- - -ه- - -م ‘ ألم - -ت - -ح - -ان
سض -ي -ت -حصض -ل -ون ع -ل-ى شض-ه-ادة
“ك -ن -ه -م م-ن أ◊صض-ول ع-ل-ى
ترقية ‘ موؤسضسضاتهم.
وأبرز أŸكلف بالإعÓم على
مسض -ت-وى أل-وزأرة ،أه-م-ي-ة ه-ذأ
أل -ن -وع م -ن ألم -ت-ح-ان-ات أل-ت-ي
ت ن ظ م س ض ن و يا خ  Óل ه ذ ه أ ل ف  Îة
‘ ت- -ك -وي -ن أŸوأرد أل -بشض -ري -ة
وتسض- -ه- -ي- -ل أسض- -ت -ف -ادت -ه -م م -ن

ترقيات ،لسضيما و أن معظمهم
ل -دي -ه شض -ه -ادأت ذأت مسض -ت-وى
ﬁدود ،م - - - -وؤك- - - -دأ أن ه- - - -ذه
ألم -ت -ح -ان-ات ت-ن-درج ‘ أإط-ار
سض -ي -اسض -ة أل -وزأرة أل -وصض -ي-ة ‘
ت - -ك - -وي - -ن أŸوأرد أل - -بشض - -ري- -ة
أŸوؤهلة بصضفة دأئمة ،وتوفÒ
أل -ف -رصض -ة ل -ل-م-وظ-ف Úل-تسض-يÒ
مسضÒت -ه -م أŸه -ن -ي -ة ب -ن -ج -اح،
وب- -ال -ت -ا‹ ألرت -ق -اء Ãسض -ت -وى
ألإنتاجية باŸوؤسضسضة.
وŒدر ألإشضارة أإ ،¤أنه ”
–ديد شضروط للمشضاركة ‘
ه -ذه ألم -ت -ح -ان-ات م-نشض-ورة
ب- -اŸوق- -ع ألل -كÎو Êل -وزأرة
ألتكوين وألتعليم أŸهني.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسعداوي رئيسض جمعية التضسامن مع مرضسى التنفسض:

وجهة سسياحية بامتياز

غياب ثقافة صصحية هاجسس يؤورق اŸصصاب Úبالداء
لمراضض التنفسسية سسيما أاولئك الذين يخضسعؤن إا¤
غياب الثقافة الصسحية هؤ أاك Èهاجسض يعانيه اŸصسابؤن با أ
لصسابة إال أانهم يبقؤن دائما بعيدين عن السسلؤكيات الصسحية الؤاجب
عÓج دائم طؤال حياتهم ،فرغم طؤل مدة ا إ
لوكسسج Úاو ا÷راحة او حتى الؤفاة بسسببها.
لزمات اŸرضسية أاو الؤقؤع –ت رحمة الة ا أ
إاتباعها لتفادي ا أ

فتيحة /ك

قدم رشسيد سسعداوي رئيسش
ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة للتضسامن
م -ع م-رضس-ى ال-ت-ن-فسش شس-روح-ا
للمرضسى ا◊اضسرين ‘ ندوة
ع -ن -وان -ه-ا « ال-رب-و  ،اأ’م-راضش
ال -ت-ن-فسس-ي-ة وصس-ي-ام رمضس-ان» ،
حيث أاعطى معلومات صسحية
‘ نقاشش مفتوح مع اŸرضسى
ال -ذي-ن أاب-دو ارت-ي-اح-ه-م ل-ه-ذه
الوقفة التحسسيسسية التي جاءت
اي- -ام- -ا ف- -ق- -ط ق- -ب- -ل الشس- -ه- -ر
ال -فضس -ي -ل ،و اع -تÈوه -ا ع -م-ل
جواريا يجب تثمينه.
م -ن ج -ه -ت -ه صس-رح ال-دك-ت-ور
ع -ظ -ي -م -ي ط -ب -يب ﬂتصش ‘
ا’م -راضش ال -ت -ن -فسس -ي-ةان-ه م-ن
خÓل اسسئلة اŸرضسى اسستطاع
التوصسل ا ¤نتيجة مهمة هي
غ-ي-اب ال-ث-ق-اف-ة الصس-ح-ي-ة لدى
اŸريضش ال -ذي ي -ب-ق-ى ح-ب-يسش
م- -ع- -ل- -وم- -ات خ- -اط -ئ -ة واسسÒ
طابوهات اجتماعية “نعه من
ال- -ق- -ي- -ام ب- -ب -عضش السس -ل -وك -ات
ل- -ت- -ف- -ادي ا’زم- -ات اÿان- -ق -ة
والتي تكون ‘ بعضش ا’حيان

‡يتة.
اضساف عظيمي ‘ الندوة
اŸن -ظ -م-ة ‘ اط-ار ا’ح-ت-ف-ال
ب - -ال - -ي - -وم ال - -ع- -اŸي Ÿرضس- -ى
ال -ت -ن -فسش ،ان م -ن  30مريضسا
حضس -روا ال -ل -ق -اء اث -ن-ان ف-ق-ط
م-ن-ه-م Áل-ك-ون ث-ق-اف-ة صس-ح-ية
جيدة عن مرضسهم “كنهم من
العيشش بطريقة صسحية بعيدة
ع -ن ا’زم-ات ال-ت-ن-فسس-ي-ة ال-ت-ي
غ- -ال- -ب- -ا م -ا ت -ك -ون م -رت -ب -ط -ة
باصسرار اŸريضش على العيشش
و ك - -ان - -ه غ Òمصس - -اب Ãرضش
مزمن.
كما أاكد ان تواجد اŸرضسى
وأاول- -ي- -اء اأ’ط -ف -ال اŸصس -ابÚ

ب - -ه - -ذا اŸرضش دل - -ي- -ل ع- -ل- -ى
اه -ت -م -ام -ه-م Ãا ي-جب ف-ع-ل-ه،
وقال ان الصسيام غالبا ما يؤودي
ا ¤مشسكل بالنسسبة لهم أ’نهم
يخافون من إافطار رمضسان ان
هم اسستعملوا البخاخ او تناولوا
ا’دوي - -ة اÿاصس - -ة ب - -اŸرضش،
ل- -ذلك ح- -ذر ع- -ظ- -ي- -م- -ي م- -ن
اÿل- - - -ط ب Úالصس Èب- - - -ع- - - -دم
ال -رضس -وخ ل-ت-وصس-ي-ات ال-ط-ب-يب
ب -اسس -ت -ع-م-ال ال-بّ-خ-اخ و ال-دواء
وب Úإاهمال النفسش و تركها ‘
ازمة صسحية خوفا من افطار
رمضسان رغم أانهم قد يفقدون
حياتهم بسسببها.
ق - -دم ع - -ظ - -ي - -م ارشس - -ادات

صس- -ح- -ي- -ة Ÿرضس- -ى ال -ت -ن -فسش
ب - -اأ’ك- -ل ج- -ي- -دا ‘ وج- -ب- -ت- -ي
اإ’ف - -ط- -ار و السس- -ح- -ور ح- -ت- -ى
ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن الصس-يام بطريقة
ع- - -ادي- - -ة ب- - -ع- - -ي - -دا ع - -ن أاي - -ة
مضس -اع -ف -ات و اك -د ‘ ن -ه-اي-ة
حديثه لـ «الشسعب» عن ضسرورة
اع - -ط - -اء ال - -ط - -ف- -ل اŸصس- -اب
بامراضش تنفسسية تربية صسحية
سس-ل-ي-م-ة ح-ت-ى يسس-ت-ط-ي-ع عيشش
حياة طبيعية.
وكشسف عاشسور عروج نائب
رئ- -يسش ا÷م -ع -ي -ة ا÷زائ -ري -ة
للتضسامن مع مرضسى التنفسش
انه يجب ا◊ذر من اللقاحات
التي يقدمها ا’طباء للمرضسى
’ن -ه -ا مصس -ن-وع-ة م-ن ت-راك-يب
كيميائية تتÓءم و البلد الذي
صسنعت فيه ف Óغبارها يشسبه
الذي عندنا و ’ قططها او
ﬂت-ل-ف مسس-ب-ب-ات ا◊سس-اسس-ية
هي ذاتها عندنا ،لذلك على
ا’ط - -ب - -اء ا’ ي - -ت - -واط - -ؤوا م- -ع
اıابر بجعل ا÷زائر سسوقا
Œارية تدر عليهم الكث Òمن
ا’رباح اŸادية.

لسسنان بؤهران
اŸؤؤ“ر الدو‹ ÷راحة ا أ

ا÷ودة وأانظمة الوقاية من األمراضس اŸعدية ‘ الواجهة
دع - - -ا اŸشس- - -ارك- - -ؤن ‘ اŸؤؤ“ر عصسارة Œاربها ‘ هذا اÛال الواسسع
لسس - -ن - -ان ال - - -ذي ي - - -ت - - -ف - - -رع إا ¤ال - - -ع- - -دي- - -د م- - -ن
لول ل- - -طب ا أ
ال- - -دو‹ ا أ
اŸن- -ت- -ظ- -م ب- -ف- -ن- -دق الشسÒاط -ؤن ا’ختصساصسات.
ق -ال الÈوف -يسس -ور ﬁم-د شس-ع-ب-ي زي-ان
وهران ،الطباء لحÎام معايÒ
ا÷ؤدة العاŸية وأانظمة الؤقاية أاح -د اŸن -ظ -م ’« :Úي-خ-ت-ل-ف أاح-د ع-ل-ى
أاه -م -ي -ة ال -ن -ظ -اف-ة وال-ت-ط-ب-ي-ق الصس-ح-ي-ح
لم-راضض اŸع-دي-ة ،و–ديدا
م-ن ا أ
لشس-روط ال-ت-ع-ق-ي-م ال-ت-ي اصس-ب-حت مقياسسا
.
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رئ-يسس-ي-ا ل-ت-ق-د Ëخ-دم-ة صس-ح-ي-ة عÓ-جية
سسليمة وصسحيحة فى إاطار اŸهنة الطبية»
وهران :براهمية مسسعودة
أاّك-د الÈوف-يسس-ور ع-ل-ى ضس-رورة ت-وسس-ي-ع
كما اعت Èا’ختصساصسيون ،انّ اŸؤو“ر نطاق تخصسصسات طب وجراحة ا’سسنان
Áثل فرصسة حقيقية للوقوف على أاحدث ع ÈاŸسستشسفيات وا÷امعات ا÷زائرية،
التطورات الطبية التي شسهدتها جراحة من أاجل ضسمان عÓج أافضسل للمرضسى،
ال - -ف - -م ع Èال - -ع- -ا ،⁄خ- -اصسً- -ة ب- -ف- -رنسس- -ا ق -ب -ل أان ي -ع ّ-ق -ب ق -ائ « Ó-و’ أاح -د Áك-ن-ه
وإاي- -ط- -ال- -ي- -ا و دول ا÷وار ال- -ت -ي ق -دمت ا’كتفاء بالدراسسة ‘ ا÷امعة».

لورام ‘ أايام دراسسية
طب ا أ

اتفاقية توأامة ب Úمركز بيار ما ري كÒي ومديرية
الصصحة بسصكيكدة

من جهته سسلط وا‹ وهران عبد الغني
زعÓ- -ن الضس -وء ع -ل -ى ›ه -ودات ال -دول -ة
ل -ت-ط-وي-ر ق-ط-اع الصس-ح-ة م-ن خÓ-ل م-ن-ح
قطعة أارضسية هامة ’‚از  40عيادة ‘
ﬂت -ل -ف ال -ت -خصسصس -ات ‘ ،ال-وقت ال-ذي
ت -ت-واصس-ل ف-ي-ه اأ’شس-غ-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى 25
عيادة.
يذكر أانّ اŸؤو“ر عرف مشساركة 500
طبيب وﬂتصش ‘ طب وجراحة اأ’سسنان
من داخل الوطن وخارجه ،فضس Óعن
تسس -ج -ي-ل حضس-ور عشس-رات ال-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن
يزاولون الدراسسة ا÷امعية ‘ جراحة
اأ’سسنان.
Œدر اإ’شس - -ارة إا ¤أان - -ه ” ت - -ن - -ظ- -ي- -م
م- -ع -رضش ع -ل -ى ه -امشش اŸل -ت -ق -ى ع -رف
مشس -ارك -ة  17ع -ارضس -ا ıت -ل-ف اأ’دوي-ة
ومواد العناية باأ’سسنان واللثة واأ’جهزة
واŸع - -دات اŸت - -ط - -ورة اÿاصس - -ة ب - -طب
وج- -راح- -ة اأ’سس- -ن -ان م -ن أاه -م -ه -ا ج -ه -از
السس -ك -ان Òوأاج -ه -زة ال -كشس -ف إاضس-اف-ة إا¤
أاجهزة أاخرى.

العدد

17336

08

أاعم ـ ـ ـال تطوعي ـ ـ ـة دوريـ ـ ـة لتنظي ـ ـف
وتثم Úموقـ ـع متحـ ـف هيب ـون بعناب ـ ـ ـة

لث -ري
ي- -ع- -يشض م- -ؤق- -ع ه- -ي -ب -ؤن ا أ
Ãدي-ن-ة ع-ن-اب-ة ع-ل-ى وق-ع م-بادرات
ت -ط -ؤع -ي -ة Ûم -ؤع -ات م -ن الشس-ب-اب
وأاب- -ن- -اء اŸدي- -ن -ة ت -ه -دف إا ¤إاع -ادة
ت -أاه -ي -ل -ه و ت -ث -م -ي-ن-ه ك-ؤن-ه ي-ح-ف-ظ
ت -اري -خ ه-ذه اŸدي-ن-ة ال-ت-ي ت-ع-اق-بت
عليها العديد من ا◊ضسارات التي
تضس -رب ‘ ع -م -ق ال -ت -اري-خ حسسب م-ا
لؤحظ اليؤم السسبت.
ف-م-ا ي-ق-ارب ثÓ-ث Úم-ت-ط-وع-ا ي-ل-ق-ب-ون
بـ«أاصس- -دق- -اء اŸت -ح -ف» م -ع -ظ -م -ه -م م -ن
الشس- -ب- -اب ط- -ل- -ب -ة ب -ا÷ام -ع -ة إا ¤ج -انب
م- -ث- -ق- -ف Úوف- -ن -ان Úوم -واط -ن Úبسس -ط -اء
ي-ج-م-ع-ه-م اه-ت-م-ام-ه-م وشس-غ-ف-ه-م بحماية
الÎاث واÙافظة عليه وتثمينه يÎددون
بصسفة دورية و بشسكل منتظم كل نهاية
أاسس -ب -وع ل -ت -ن-ظ-ي-ف مسس-اح-ات م-ن اŸوق-ع
اأ’ثري للمدينة الرومانية هيبون كما اأكد
ذلك مرشسد هذا اŸوقع اأ’ثري واŸكلف
ب -ال -نشس -اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة Ãت-ح-ف ه-ي-ب-ون
ﬁمد الصسالح بن عيجة.
وب- - -إاشس- - -راف ذات اŸرشس- - -د ي- - -ن- - -ف- - -ذ
اŸت-ط-وع-ون م-ن ب-ي-ن-هم  15شس-اب-ة طالبة
با÷امعة عمليات تنظيف تسستهدف جمع
نفايات طفيلية “سش بسسمعة هذا اŸوقع
الذي يعود إا ¤ا◊ضسارة الفينيقية يجوب
اŸتطوعون فضساءات اŸوقع اأ’ثري على
غرار « الفوروم » و « اŸسسرح » و ا◊ي
«اŸسس- -ي- -ح- -ي» و«السس- -وق» وح- -ي واج -ه -ة
ال -ب -ح -ر» وه -م ي -ح -م -ل -ون اأك -ي -اسس-ا ÷م-ع
النفايات أاغلبها زجاجية وعلب حديدية.
وق -د ان -ط -ل -قت ا◊م Ó-ت ال -ت -ط-وع-ي-ة
ل -ت -ن -ظ-ي-ف ه-ذا اŸوق-ع م-ع ب-داي-ة السس-ن-ة
ا÷اري-ة ل-ت-ت-واصس-ل ط-ي-ل-ة ف-ع-ال-ي-ات شسهر
الÎاث ل -ت -م -د ب-ذلك جسس-را ت-اري-خ-ي-ا م-ع

أاصسدقاء اŸتحف يربط العنابي Úاليوم
Ãوروث - -ه - -م ا◊ضس - -اري وام - -ت- -داده- -م
ال-ت-اري-خ-ي اŸت-ج-ذر ‘ ع-م-ق ال-ت-اري-خ
كما ع Èعن ذلك بعضش اŸتطوع.Ú
باŸوازاة مع عمليات التنظيف التي
ت - -ن- -درج ‘ إاط- -ار الÈن- -ام- -ج ال- -ذي ”
إاعداده لتثم Úهذا اŸوقع وترقية بعده
ال -ث -ق -ا‘ والسس -ي -اح-ي ب-ال-نسس-ب-ة Ÿدي-ن-ة
ع -ن-اب-ة ي-ع-م-ل أاصس-دق-اء اŸت-ح-ف ع-ل-ى
تنظيم زيارات لفائدة تÓميذ اŸدارسش
والتنظيمات ا÷معوية للتعريف بهذا
’ث -ري و أاب -ع -اده ال -ت -اري -خ -ي -ة
اŸوق- -ع ا أ
وا◊ضس- -اري- -ة وال- -ت- -حسس- -يسش ب- -أاه- -م -ي -ة
التعريف بالÎاث واÙافظة عليه.
ويÎب--ع م--وق--ع اŸدي--ن-ة ال-روم-ان-ي-ة
هيبون التي تقع جنوب غرب مدينة
عنابة على بعد ثÓثة كيلومÎات عن
وسسط اŸدينة على مسساحة إاجمالية
تقدر ب  60هكتارا .
’ث--ري ب-ق-اي-ا
ويضس--م ه--ذا اŸوق--ع ا أ
ع--دة Ÿع--ا ⁄أاث--ري--ة م--ن-ه-ا «ال-ف-وروم»
ال--ذي ك--ان يسس--ت--غ--ل لÓ--ج--ت--م--اع--ات
واŸناقشسات العامة و «فضساء اŸسسرح
ال-------روم-------ا »Êو «سس-------وق اŸدي-------ن------ة
الرومانية» اŸتمثل ‘ سساحة و أاروقة
’ضسافة إا¤
’ تزال آاثارها قائمة با إ
«ا◊ي اŸسسيحي» و» حيي الواجهة
البحرية» و«الفوروم» و «ا◊مامات».
’ثري هيبون
كما يضسم اŸوقع ا أ
م-ت-ح-ف-ا ي-ج-م-ع ال-ع-ديد من القطع
’ث---ري---ة و فسس--ي--فسس--اء و “اث--ي--ل
اأ
وج---داري---ات –م---ل ال---ع--دي--د م--ن
ال--ك--ت--اب--ات والصس--ور ال--ت--ي ت-ع-كسش
ت--ع--اقب ال--ع--دي--د م--ن ا◊ضس-ارات
على اŸنطقة.

حماية الطيؤر

إاحصصاء  800نوع من اŸهاجرة ببشصار

” ابرام اتفاقية تؤؤامة ب ÚاŸركز
الؤطني Ÿعا÷ة داء السسرطان «بيار
م -اري كÒي» Ãسس -تشس -ف-ى مصس-ط-ف-ى
ب-اشس-ا ا÷ام-ع-ي ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-مة،
وم- -دي- -ري- -ة الصس- -ح- -ة بسس- -ك- -ي -ك -دة،
ل-غ-رضض مسس-اع-دة وح-دت-ي سسكيكدة
وع -زاب -ة وت -أاط Òع -م -ل -ه -ا وت -ع-زي-ز
ق -درات ال-ؤلي-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة ال-داء،
والتزود باÈÿات.
بحسسب تصسريح مدير الصسحة دعماشش
ناصسر الدين ÷ريدة «الشسعب» فان من
شسأان هذه ا’تفاقية –ي ÚاŸعلومات
واŸسس - -ت - -ج - -دات ‘ ›ال م - -ك - -اف - -ح- -ة
السس - - -رط - - -ان ،وال - - -ت- - -ك- - -ف- - -ل ب- - -ا◊ا’ت
اŸسستعصسية».

أاوضس-حت الÈوف-يسس-ور ق-رب-وع-ة أاسس-ماء
م -ن م -رك -ز ب-ي-ار م-اري كÒي ،واŸشس-رف-ة
ع- -ل- -ى اأ’ي- -ام اأ’و ¤ل- -طب اأ’ورام ال- -ت -ي
أاقيمت بفندق رويال توليب بسسكيكدة« ،ان
اأ’ي- -ام ال- -ط -ب -ي -ة ج -اءت ب -ع -د ان وج -دت
ال -ت -ج -اوب ال -ك-ب Òل-دى ال-ق-ط-اع الصس-ح-ي
بسسكيكدة ،ومهتمي الشسأان الصسحي ،لهذا
” تنظيم الطبعة أاأ’و ¤لتقريب اŸعارف
واŸع- -ل -وم -ات و–ي Úك -ل اŸسس -ت -ج -دات
الطبية اŸتعلقة ‘ عÓج اأ’ورام اÿبيثة،
ووضس - -ع ال - -ت- -ج- -رب- -ة ب Úاي- -دي مسس- -ؤوو‹
ال - -وح - -دتŸ Úك - -اف - -ح- -ة داء السس- -رط- -ان
بسسكيكدة وعزابة».

سسكيكدة :خالد العيفة

” إاحصس - - - -اء  800م-ن ال-ط-ي-ؤر
اŸه- -اج- -رة ب- -ؤلي- -ة بشس- -ار خÓ- -ل
ال -فÎة الشس -ت -ؤي-ة و ذلك ‘ إاط-ار
الÈنامج اŸسسطر من طرف قطاع
ال -غ-اب-ات لسس-ن-ة  2017م -ن أاج-ل
ح- -م- -اي- -ة ال- -ط- -ي- -ؤر ك- -م -ا أاف -ادت
ﬁافظة الغابات.

يهدف هذا اإ’حصساء اŸدرج ‘ سسياق
عمليات حماية الطيور اŸهاجرة سسيما
على مسستوى اŸناطق الرطبة بالو’ية
وع Ó-وة ع -ل-ى ج-م-ع اŸع-ل-وم-ات اÿاصس-ة
اŸت -ع -ل -ق -ة Ãسس -ارات ه -ذه ال -ط -ي-ور إا¤
تدعيم بنك اŸعلومات باŸعطيات ذات
الصسلة بهذا النوع من الطيور باŸنطقة
توف Òمعلومات و معطيات خاصسة حول
الطيور اŸهاجرة لفائدة اŸتخصسصسÚ
و الباحث Úو الطلبة كما أاشس Òإاليه.
ك -م -ا سس -م -ح ه -ذا اإ’حصس -اء ب -تصس-ن-ي-ف
حوا‹ عشسرين نوعا من الطيور اŸائية
من بينها اللقلق و بط الشسهرمان و أابو

ملعقة و ذلك ع Èالعديد من اŸناطق
الرطبة اŸتواجدة با÷هة خصسوصسا على
مسستوى سسد « جرف الÎبة » و « ضساية
الطيور « حسسب نفسش اŸصسدر.
و نظم قطاع الغابات ببشسار خÓل هذه
ال-ع-م-ل-ي-ة حصسصس-ا –سس-يسس-ية حول حماية

’ن -واع م -ن ال -ط-ي-ور واÙاف-ظ-ة
ه -ذه ا أ
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ل- -ف- -ائ- -دة ت Ó-م -ي -ذ اŸدارسش
’بتدائية و نظرائهم Ãرحلة التعليم
اإ
اŸت - -وسس - -ط وذلك ‘ إاط- -ار ت- -ع- -م- -ي- -م
’سساسسية اŸتعلقة بحماية
اŸفاهيم ا أ
حياة الطيور والنباتات.

اأ’حد  ١4ماي  ٢0١٧م
الموافق لـ  ١8شصعبان  ١4٣8هـ

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

من مراسسلينا

إاعادة تهيئة اŸركب السسياحي لسسيدي فرج

وجـ ـ ـه جدي ـ ـد لÎقي ـ ـة اÿدمـ ـ ـات والÎفيـ ـ ـ ـه
لهمال لعدة سسنوات،
يشسهد اŸركب السسياحي لسسيدي فرج إاعادة تهيئة هذا الفضساء التاريخي ،الذي طاله ا إ
حيث يعرف أاشسغال موسسعة على مسستواه من أاجل عصسرنته مع اÙافظة على العمق التاريخي الذي يحمله هذا
لجانب ،حيث رصسد له غÓف ما‹ فاق
الفضساء الذي يعد قبلة سسياحية بامتياز ıتلف ا÷زائري Úوالسسياح ا أ
على حّد تصسريحات اŸسسؤوول Úالـ 600مليار سسنتيم جعل منه قطبا سسياحيا يليق بعاصسمة البÓد.

ا÷زائر :آاسسيا مني

ع-م-ل-ي-ات عصص-رن-ة وت-ط-وي-ر واسص-عة م ّسصت
ه-ذا ال-م-ع-ل-م ال-ذي شص-ه-د ح-ال-ة م-تدهورة
خÓل السصنوات اأ’خيرة ،ومن أاجل تفادي
غلقه في وجه الزوار إالى غاية اسصتكمال
اأ’شصغال به المقررة في  ،٢0١8عمدت
السص -ل -ط -ات إال -ى م -ب -اشص-رة اأ’شص-غ-ال ع-ل-ى
مسصتواه باأ’جزاء ،حيث تّم كمرحلة أاولية
غلق الجهة الخاصصة بفندق المرسصى من
أاجل إاعادة تهيئته وفق المعايير المعمول
بها دوليا وحتى يرقى وتطلعات زبائنه
ع -ل -ى أان ي -ت-م عصص-رن-ة ال-وح-دات ال-ثÓ-ث
اأ’خرى في المرحلة المقبلة على غرار
ف -ن -دق ال -م -ن -ار وم -ي -ن -اء ال -ت-رف-ي-ه م-رك-ز
الشص - -اط - -ئ اأ’زرق وم - -خ- -ت- -ل- -ف الشص- -ق- -ق
والمحÓت التجارية المتمركزة بداخله.
كما يشصهد المركب السصياحي الذي يشصهد
ت-واف-د ال-م-ئ-ات م-ن ال-ع-ائÓ-ت ال-ج-زائرية

يوميا إاعادة تزفيت اأ’رضصية التي باتت
في حالة كارثية ،خاصصة ما تعّلق باأ’رضصية
ال -خ -اصص -ة ب -م -وق-ف السص-ي-ارات ويسص-ت-ب-ع-د
الرفع من طاقة اسصتيعاب الموقف لغياب
مسصاحة عقارية لذلك.
وسصتراعي اأ’شصغال أاصصالة الموقع ،حيث
سصيتم المحافظة على الهندسصة المعمارية
اأ’صص- -ي -ل -ة ف -ي م -خ -ت -ل -ف ال -م -نشص -آات ب -ل
سص-ت-ق-تصص-ر اأ’شص-غ-ال ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ال-م-ع-ل-م
وإاعادة له الروح لمختلف مرافقه مجددا.
وقد شصمل برنامج تهيئة المشصروع أاسصطح
المقاهي والمحÓت كما يرتقب تمديد
الممر الصصخري ليحيط بكامل الموقع مع
عصصرنة أاوجه الشصقق المطلة على واجهة
البحر ،مع إاعادة النشصاط للمطاعم التي
ك-انت أاغ-ل-قت أاب-واب-ه-ا ع-ل-ى غ-رار م-ط-عم
السصمك من أاجل إاعادة الروح إالى هذا
الفضصاء الترفيهي أاكثر.
وف -ي ه -ذا اإ’ط -ار اسص -ت -حسص-ن ع-دد م-ن

لثن‰ Úوذجا
إاختيار بلدية سسوق ا إ

 1300فح ـ ـصص للكشص ـ ـف ع ـ ـن سصرط ـ ـان القول ـ ـون واŸسصتقيـ ـ ـم

بجاية :بن النوي توهامي

ت-ت-واصص-ل ع-ل-ى مسص-ت-وى ب-ل-دي-ة سص-وق ا’ث-ن-ي-ن،
حملة الكشصف عن سصرطان القولون والمسصتقيم
التي تم إاطÓقها بداية الفاتح أافريل الماضصي،
ع-ل-ى مسص-ت-وى ق-اع-ة ال-عÓ-ج م-راح إاسص-م-اع-ي-ل
بالقرية الفÓحية ،وذلك بالتعاون مع الفرع
المحلي للهÓل اأ’حمر الجزائري.
ح- -يث يسص- -ه- -ر ع -ل -ى ه -ذه ال -م -ب -ادرة ،أاط -ب -اء
ال -م -ؤوسصسص-ة اإ’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة ل-لصص-ح-ة ال-ج-واري-ة
بأاوقاسس ،وسصمحت بالكشصف عن ما ’ يقل عن
 ١٣00مواطن بقاعة العÓج سصالفة الذكر ،ومن
ال-م-قّ-رر أان ت-واصص-ل ال-م-ؤوسصسص-ة اإ’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة
للصصحة الجوارية التعاون مع الهÓل اأ’حمر
الجزائري ،حيث ينويان التنقل إالى الجهات
اأ’ربع للدائرة ،من أاجل تعميم الكشصف على
أاكبر قدر ممكن من المواطنين.
وفي هذا الصصدد ،صصّرح الدكتور عمروشس
لـ«الشصعب»« ،لقد تمّ اختيار سصوق ا’ثنين لتكون
الدائرة النموذجية لحملة الكشصف عن سصرطان
القولون والمسصتقيم ،ويعد تعميم هذه الحملة
إالى مختلف أانحاء الوطن متوقفا على النتائج
ال -ت -ي سص -تسص -ج -ل م-ح-ل-ي-ا ،ف-إاذا ل-م ن-ن-ج-ح ف-ي
الكشصف عن ما ’ يقل عن  ٣500شصخصس ،لن
تسصتمر هذه الحملة ولن يتم تعميمها ،يجب
على المواطنين أان يكونوا واعين بأان سصرطان
القولون والمسصتقيم يشصفى  9حا’ت من ،١0
إاذا ما تم الكشصف المبكر عنه.
وتجدر اإ’شصارة إالى أانه حاليا لم يتم الكشصف
إا’ على أالف وثÓثمائة شصخصس ،وقد تمّ توجيه
الحا’ت السصت والثÓثين اإ’يجابية التي تم
تسصجيلها ،إالى المركز اإ’سصتشصفائي الجامعي
لبجاية ،وتم إاخضصاعها لتنظير القولون.
ومن بين الحا’ت المسصجلة ،ثÓث عشصرة منها
كانت حا’ت إاصصابة باأ’ورام الحميدة التي تّم
اسص -ت -ئصص -ال-ه-ا ،ف-ي ح-ي-ن ح-ال-ت-ان م-ن-ه-ا ك-ان-ت-ا

إ’صصابة بالسصرطان ،وقد تم إاخضصاع الشصخصصين
ال -مصص -اب-ي-ن ل-ل-ج-راح-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-م-رك-ز
ا’سص -تشص-ف-ائ-ي ال-ج-ام-ع-ي ،وه-م-ا ح-ال-ي-ا ت-حت
المراقبة.
أاما في ما يتعلق بباقي الحا’ت ،فهي حا’ت
إاصصابة بالبواسصير وحا’ت أاخرى غير خطيرة،
وي- -خشص- -ى ب- -عضس ال- -م -واط -ن -ي -ن ال -مصص -اري -ف
والمضصايقات المرتبطة بأاخذ موعد بالمركز
اإ’سصتشصفائي الجامعي ،وعليه فهم مترددون
ف-ي إاج-راء ال-كشص-ف ،م-فضص-ل-ي-ن ب-ذلك ت-ج-اهل
وضصعهم الصصحي الحقيقي.
وفي هذا السصياق طمأان الدكتور عمروشس

09

مديرية منتدبة واحدة بـ ٦مصصالح
صسدر ‘ العدد  ٢6من ا÷ريدة
الرسسمية القرار الوزاري اŸشسÎك
لمانة العامة ومصسالح
اÙدد لتنظيم ا أ
لدارة
التنظيم والشسؤوون العامة وا إ
لدارية ـ مكاتب
اÙلية للمقاطعات ا إ
ومصسالح ـ.
اسص -ت-ن-ادا إال-ى ال-م-ادة  ،٢ف -إان اأ’م-ان-ة ال-ع-ام-ة
للمقاطعات اإ’دارية تنضصوي تحتها مصصلحتان
اأ’ولى التلخيصس واإ’عÓم اآ’لي واأ’رشصيف،
والثانية برامج التنمية ،وبالتفصصيل أاكثر يتضصح
ف- -ي ال- -م -ادة الـ  ٣م -ن ه -ذا ال -ق-رار ال-وزاري
ال-مشص-ت-رك ب-ي-ن وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وال-ج-م-اعات
المحلية السصيد نور الدين بدوي ووزير المالية
حاجي بابا عمي ،وعن الوزير اأ’ول وبتفويضس
م -ن -ه ،ال -م -دي -ر ال -ع -ام ل -ل -وظ -ي -ف -ة ال-ع-م-وم-ي-ة
واإ’صصÓ- -ح اإ’داري ب- -ل- -ق- -اسص -م ب -وشص -م -ال ،أان
مصصلحة التلخيصس واإ’عÓم اآ’لي واأ’رشصيف
تحوي على  ٣مكاتب ،مكتب التنسصيق وجمع
وت -ح -ل -ي -ل ال -م -ع -ط -ي -ات ا’إحصص -ائ -ي-ة ،م-ك-تب
الصصفقات ،ومكتب التوثيق واأ’رشصيف ،وتضصم
مصص-ل-ح-ة ب-رام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة مكتبين ،الدراسصات
والتخطيط ،ومتابعة اإ’سصتثمارات.
وحسصب ال- -م- -ادة الـ  5ف-إان مصص-ال-ح ال-تنظيم
والشص -ؤوون ال -ع -ام-ة ،واإ’دارة ال-م-ح-ل-ي-ة ،وال-ت-ي
تتمتع بـ  9مصصالح (المادة  ، )٦منها مصصلحة
الشصؤوون العامة بـ  4مكاتب ،مكتب ا’نتخابات
وال -م -ن -ت -خ -ب -ي -ن م -ت -اب -ع -ة ال -ح -ي -اة ال -ج-ه-وي-ة
وال -م-ظ-اه-رات ال-ع-م-وم-ي-ة ،ت-ن-ظ-ي-م اأ’سص-ل-ح-ة
وال -م -واد ال-م-ت-ف-ج-رة ،ال-م-ؤوسصسص-ات ال-مصص-ن-ف-ة
والمهن المقننة.
ب -اإ’ضص -اف -ة إال -ى مصص -ل -ح -ة ت-ن-ق-ل اأ’شص-خ-اصس
وال -م -م-ت-ل-ك-ات ،ب-ه-ا م-ك-اتب ال-ح-ال-ة ال-م-دن-ي-ة
وال-خ-دم-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ت-ن-ق-ل ال-م-واط-نين ،تنقل
اأ’ج- -انب ،ح- -رك -ات ال -م -رك -ب -ات ،ومصص -ل -ح -ة
الشصؤوون القانونية والمنازعات بـ  ٣مكاتب،
مراقبة مداو’ت المجالسس الشصعبية البلدية

والقرارات اإ’دارية ،المنازعات ونزع الملكية،
ال -مسص -اع -دة ال -ق -ان -ون -ي -ة ل -ل-ب-ل-دي-ات ،وه-ن-اك
مصصلحة الميزانية ،الوسصائل العامة ،الصصفقات
ال -ع -م -وم -ي -ة ،اأ’م Ó-ك وال -قضص-اي-ا ال-ع-ق-اري-ة،
ومصص -ل -ح -ة ال -ت-نشص-ي-ط ال-م-ح-ل-ي بـ  4مكاتب،
م- -راق- -ب- -ة م -ي -زان -ي -ات ال -ب -ل -دي -ات ،م -ت -اب -ع -ة
ال -م -ؤوسصسص -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ال -ب -ل -دي-ة ،م-ت-اب-ع-ة
اإ’سص -ت -ث -م -ارات ال Ó-م-رك-زي-ة ،ت-ث-م-ي-ن أامÓ-ك
ال-ب-ل-دي-ة ،وأاخ-ي-را مصص-ل-ح-ة ال-م-وارد ال-بشص-ري-ة
والتكوين بـ  4مكاتب ،متابعة المسصتخدمين
ل- -ل -م -ق -اط -ع -ة اإ’دراي -ة ،ال -ت -ك -وي -ن ،ال -نشص -اط
ا’جتماعي ،تسصيير وتكوين الموارد البشصرية
التابعة للبلديات.
هذا القرار الوزاري المشصترك إانما يندرج في
إاطار مسصعى السصلطات العمومية الرامي إالى
تقريب اإ’دارة من المواطن وإاضصفاء اأ’داء
النوعي على نشصاط المرفق العمومي تجاه
المواطن.
وبواسصطة ’ مركزية المصصالح والمكاتب ذات
الصصلة المباشصرة بالمقاطعات اإ’دارية ،وهذا
من خÓل تزويدها بكل اآ’ليات العملية التي
تسصمح لها ،بأان تحسصم فيها حينا.
تترجم اإ’رادة النابغة من ترقية عمل كل هذه
ال -م -ن -ظ -وم -ة ضص -م -ن تصص-ور م-ح-ك-م ،أا’ وه-ي
«مديرية منتدبة واحدة» تكون في مسصتوى
انشصغا’ت الوصصاية ،والمواطن في آان واحد.
وك -ل ال -مصص -ال -ح وال -م -ك -اتب ال-واردة ف-ي ه-ذا
القرار الوزاري المشصترك تكّمل وتدّعم التي
موجودة عبر البلديات .كالمسصاعدة القانونية
ل-ل-ب-ل-دي-ات ،وم-راق-بة الميزانيات والمؤوسصسصات
العمومية البلدية ،وتثمين أامÓك البلدية ،هذا
ل- -يسس سص -ط -وا ع -ل -ى صص Ó-ح -ي -ات ال -م -ج -السس
الشصعبية المحلية بقدر ما يعزز مهامها باتجاه
ال -تسص -ه -ي -ل ع -ل -ى ال -م-واط-ن ف-ي ال-ت-ع-ام-ل م-ع
اإ’دارة ،وي -ت -ج -ل -ى ذلك م -ن خ Ó-ل ال-مصص-ال-ح
ب كلها في
المعدة لهذا الغرضس ،والتي تصص ّ
مصصلحة الخدمة العمومية.

تأاخر كب ‘ Òإا‚از سسد سسوبلة باŸسسيلة

تÈيرات واهية صصادرة عن اإلدارة واŸواطن
يعت Èسسد سسوبلة الواقع
على حدود ولية سسطيف
مع ولية اŸسسيلة اıرج
لزمة ندرة مياه
الوحيد أ
الشسرب والسسقي عÈ
البلديات اÿمسسة التابعة
لدائرة مقرة ،إال أان
لشسغال به ما تزال توحي
ا أ
بعدم اسستكمال ا‚ازه
لسسنوات أاخرى على الرغم
من التعليمات التي
أاعطاها وزير اŸوارد اŸائية
لخÒة.
خÓل زيارته ا أ

اŸسسيلة :عامر ناجح

هذه الفئة مصصرحا أان« :المركز ا’سصتشصفائي
الجامعي يشصرف على التكفل المجاني بكل
ال-ح-ا’ت اإ’ي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م ال-كشص-ف عنها،
وفضص Óعن ذلك فقد كّرر نداءه الموجه إالى
ك-ل ال-ج-م-ع-ي-ات ال-ت-ي تضص-م-ه-ا ال-دائ-رة ،داعيا
إاياها إالى مواصصلة العمل التحسصيسصي ،قصصد
كشصف عن أاكبر قدر ممكن من اأ’شصخاصس من
فئة العمر المسصتهدفة ،أاي اأ’شصخاصس الذين
تتراوح أاعمارهم بين خمسصين وأاربعة وسصبعين
سص -ن -ة ،ك -م -ا أاك-د اسص-ت-ع-داد وح-رصس م-نشص-ط-ي
الفرع المحلي للهÓل اأ’حمر بسصوق اإ’ثنين،
على مرافقة هذه العملية إالى غاية انتهائها».

١٧٣٣٦

لدارية
اŸقاطعات ا إ

جمال أاوكيلي

ال -م -واط -ن -ي -ن م -م -ن ك-ان ل-ه-م ح-ديث م-ع
«الشصعب» بعين المكان جملة اأ’شصغال التي
باشصرتها السصلطات المحلية وعلى رأاسصها
وزارة السصياحة لكفيلة بإاعادة الروح لهذا
المقام السصياحي بامتياز ،مؤوكدين أان هذا
المعلم بحاجة ماسصة لمثل هذه العصصرنة
ال -ت -ي م -ن شص -أان -ه -ا ج-ع-ل-ه ق-طب سص-ي-اح-ي
بامتياز من جهة والمحافظة على بعده
التاريخي العريق.
وطالب المواطن كمال بضصرورة إاعادة
عرضس اآ’ثار التاريخية والتي تمّ تخزينها
في غرف مغلقة بعيدة عن أاعين السصياح
باعتبار أانها تحمل إابعاد تاريخية وثقافية
هامة من حّق المواطن والزوار ا’طÓع
عليها ومعرفة أاصصالة هذا الشصعب الحر،
خ- -اصص- -ة و أاّن ه -ذا ال -م -ركب ي -ع -د ق -ب -ل -ة
المواطن الجزائري بامتياز وبشصكل يومي
رغ- -م ك- -ل اإ’ه- -م- -ال ال- -ذي ط- -ال -ه خ Ó-ل
السصنوات اأ’خيرة.

العدد

عرف سصد سصوبلة الذي من المفروضس أان يزود
خمسس بلديات كاملة على غرار أاحياء بلدية
م -ق -رة وب -ل -ع -اي -ب -ة وب -ره -وم وع-ي-ن ال-خضص-راء
والدهاهنة .تأاخرا كبيرا في ا’نجاز فاق
اأ’ربعة سصنوات كاملة لعدة أاسصباب تارة في
رفضس السص -ك -ان ال -ت-رح-ي-ل م-ن سص-ك-ن-ات-ه-م إال-ى
سص -ك -ن -ات أاخ -رى ت ّ-م ان-ج-ازه-ا ل-م ت-ك-ن ’ئ-ق-ة
حسصب السص -ك -ان ورفضس ال-ت-ع-ويضص-ات ال-م-ال-ي-ة
ال -ت -ي م -ن -حت ل -ه -م ف-ي إاط-ار ت-ع-ويضص-ه-م ع-ن
سصكناتهم وأاراضصيهم الفÓحية التي يسصتغلونها،
وت -ارة أاخ -رى إال -ى ك -ث -رة ال -دراسص -ات وغ -ي -اب
التنفيذ ،حيث كان من المفروضس ملء السصد
خÓل شصهر افريل الماضصي من السصنة الجارية
وانطÓق في عملية التوزيع خÓل شصهر ماي
ال -ح -ال -ي ،إا’ أان ه -ذا م -ا ي -زال ب-ع-ي-د ال-م-ن-ال
حسصب نسص -ب -ة ا’ن -ج -از ال-ت-ي ت-ت-ط-لب سص-ن-وات
’سص -ت -ك-م-ال-ه-ا بشص-ك-ل ك-ل-ي ،خ-اصص-ة وأان السصّ-د
ي -ع -ت -ب-ر حسصب ال-ع-ارف-ي-ن ب-ق-ط-اع ال-ري اأ’داة
الوحيدة والهامة ’سصتقطاب المياه السصطحية
Óب-ار ال-ع-م-ي-ق-ة ال-ت-ي ف-اق ع-دده-ا أاك-ث-ر م-ن
ل -آ
 ٧000بئر توشصك كلها في الوقت الحالي على
ال -ج -ف -اف ف -ي ظ ّ-ل غ-ي-اب اأ’م-ط-ار لسص-ن-وات
طوال وهو ما فرضس على السصكان إالى اللجوء
ل-ل-ت-زود ب-ال-م-اء الشص-رب ع-ن ط-ري-ق الصص-هاريج
حتى من تراب و’يات أاخرى،ومن جانبه أامر
الوالي في إاحدى زيارته لمنطقة مقرة أامر
ال-مسص-ؤوول-ي-ن ب-ال-ت-رح-ي-ل ال-عاجل للقاطنين في
ح- -وضس السص- -د وال- -ب- -ال- -غ ع -دده -م  ٦0عائلة
للسصكنات التي انتهت اأ’شصغال بها ،خاصصة وأان
الدولة خصصصصت ما يقدر بـ  ١04كحصصة سصكنية

للسصكان و 98وحدة سصكنية كسصكنات ريفية
مجمعة للسصكان .وتعتبر الفÓحة هي الغائب
اأ’كبر بعد أان اسصتبشصر سصكان المنطقة خيرا
ع -ل -ى اث -ر ق -رار إانشص -اء م -ح -ي-ط-ات فÓ-ح-ي-ة
وتوزيع ما يقدر بـ  ١٦٧قطعة أارضصية على
فÓحين منطقة المطار المحاذية للسصد من
ق- -ب- -ل قصص -د اسص -ت -غ Ó-ل -ه -ا وت -ث -ب -يت السص -ك -ان
ب-م-ن-اط-ق-ه-م وال-قضص-اء ع-ل-ى م-ا ي-ع-رف ب-ن-زوح
السصكان إالى المدن ،إا’ أان المشصروع لم يكتمل
بعدم اسصتكمال انجاز سصد سصوبلة الذي يعتبر
المزود الرئيسصي لمياه السصقي الذي كان من
المفروضس أان يسصقي  ١0هكتار من اأ’راضصي
الفÓحية المنتشصرة عبر تراب الدائرة ككل،
وخاصصة وبحسصب فÓحي المنطقة فإان العجز
المتعلق بمياه الري يقدر بأاكثر من  ١5000متر
مكعب من مياه السصقي يوميا ،فÓحو المنطقة
منهم من ترك اأ’رضس والتحق بأاشصغال أاخرى
وال -ب -عضس اآ’خ -ر م -ن -ه -م م-ا ي-زال ي-ك-اف-ح ف-ي
خدمة اأ’رضس أام Óمنه أان تتخذ السصلطات
ال-م-ع-ن-ي-ة ق-رارات صص-ارم-ة ’سص-ت-ك-م-ال انجاز
السص -د ف -ي اق -رب اآ’ج -ال ،خ -اصص-ة وأان م-ه-ن-ة
ال-فÓ-ح-ة ت-ع-ت-ب-ر وسص-ي-ل-ة ال-رزق ال-وح-يدة لدى
العديد منهم ،وفي هذا الشصأان يناشصد سصكان
البلديات الخمسس السصلطات التدخل العاجل
م -ن أاج-ل اسص-ت-ع-ج-ال ت-ك-م-ل-ة السص-د ف-ي اق-رب
اآ’ج- -ال خ- -اصص- -ة وأان م- -ع- -ان- -ات ن -قصس ت -زود
السص-ك-ان ب-ال-م-ي-اه ب-دأات ت-ظ-ه-ر ج-ل-ي-ا ف-ي ظّ-ل
دخ- -ول فصص- -ل الصص- -ي -ف وق -رب ح -ل -ول شص -ه -ر
رمضصان الكريم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بسسبب إأخÓل سسلطات أ’حتÓل أŸغربي بوعودها

معتقلو «أاكد Ëإازيك» يعتزمون الدخول ‘ إاضشراب عن الطعام
ي-ع-ت-زم أŸعتقلون ألسسياسسيون
ألصس -ح-رأوي-ون ›م-وع-ة أك-دË
إأزيك خ - -وضس إأضس - -رأب إأن - -ذأري
ع- -ن أل- -ط- -ع- -ام ،ي- -وم- -ي أ’ث -نÚ
وأل -ث Ó-ث -اء أŸق-ب-ل ،Úأح-ت-ج-اج-ا
على تنصسل إأدأرة ألسسجن أÙلي
أل -ع -رج -ات م -ن وع -ود ك -انت ق-د
ت-ع-ه-دت ب-ت-ن-ف-ي-ذه-ا ،صسباح أول
’سس -اسس ‘
أمسس ،وأŸت- -م- -ث- -ل- -ة ب -ا أ
’قارب
ألسسماح لكل ألعائÓت وأ أ
م - - -ن زي - - -ارت- - -ه- - -م دون رفضس أو
ت- - - -أاخ ÒأحÎأم- - - -ا ◊ق - - -ه - - -م ‘
أل- -زي- -ارة ول- -ل -ظ -روف أÙي -ط -ة
Ãحاكمتهم.
تضصمن أإ’شصعار أŸوقع من طرف
›م- - -وع- - -ة أك- - -د Ëإأزيك ،ب- - -حسصب
تقارير إأعÓمية صصحرأوية ألتأاكيد
على عدم مثولهم ،يومي  1٥و 16ماي
أ÷اري ،أم -ام ﬁك -م -ة أ’سص -ت -ئ-ن-اف
أ’سص- -ب- -اب م- -رت- -ب -ط -ة Ãضص -اع -ف -ات
أإ’ضص -رأب ع -ن أل -ط -ع -ام وظ -روف -ه -م
ألصصحية.
‘ ب -ي -ان ل -ع -ائ Ó-ت أŸع -ت-ق-لÚ
ألسص - -ي - -اسص - -ي Úألصص - -ح - -رأوي ،Úف- -إان
أأ’سصباب أ◊قيقية ورأء إأقدأم إأدأرة
ألسصجن على مصصادرة حق أبنائها ‘
أل -زي -ارة ،ه -و ألسص -ي -اسص-ة أ’ن-ت-ق-ام-ي-ة
أŸت -ع -م -دة ‘ ح -ق أŸع -ت -ق -ل Úب-ع-د
أÛاه -رة Ãوأق -ف -ه -م وق -ن -اع -ات-ه-م
ألسص -ي -اسص -ي -ة أم -ام أن -ظ -ار أÙك -م -ة
وب -حضص -ور أل -ب -ع -ث -ات أل -دب -ل-وم-اسص-ي-ة
أل- -دول- -ي- -ة وأÓŸح- -ظ ÚوأŸرأق -بÚ
أل- -دول- -ي Úورفضص -ه -م ك -ل أÙاو’ت
ألرأمية إأ ¤تشصويه نشصاطهم ألسصياسصي
وأ◊قوقي.
Óشص- -ارة ،ي- -ت- -اب- -ع أŸع- -ت- -ق -ل -ون
ل - -إ
ألسص-ي-اسص-ي-ون ألصص-ح-رأوي-ون ›موعة
أد Ëإأزيك أم- -ام م -ل -ح -ق -ة ﬁك -م -ة
أ’سصتئناف منذ  26ديسصم‘ 2016 È
سصياق إأعادة ﬁاكمتهم أمام ﬁكمة
م -دن -ي -ة ط -ب -ق -ا ل -ت-ق-اري-ر وت-وصص-ي-ات
صص-ادرة ع-ن م-ن-ظ-م-ة أأ’· أŸت-ح-دة
وأŸن -ظ-م-ات وأل-ه-ي-ئ-ات أل-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا
وك -انت ﬁك -م-ة أل-ن-قضض ب-ال-ع-اصص-م-ة
أŸغ -رب -ي -ة ق -د أق -رت ب -إاح -ال-ة م-ل-ف

أŸع-ت-ق-ل Úألسص-ي-اسص-ي Úألصص-ح-رأويÚ
›موعة أكد Ëإأزيك ‘  27جويلية
 2016ع- -ل- -ى م- -ل- -ح- -ق- -ة ﬁك- -م -ة
أ’سصتئناف بسص ÓأŸغربية.
ك- -ع- -ادت- -ه- -ا ÷أات ألسص -ل -ط -ات
أŸغربية إأ ¤سصياسصتها ألقمعية بحق
أŸوأط - - -ن Úألصص - - -ح - - -رأوي Úح- - -يث
أسصتقدمت عشصرأت أأ’شصخاصض ألذين
أقدموأ على ترهيب عائÓت معتقلي
«إأك -د Ëإأزيك» وأŸتضص -ام -ن Úم-ع-ه-م
ق -ب -ي -ل ب -دء أÙاك -م -ة ب-ال-رب-اط ‘
ﬁاول -ة ل -ل -تشص -ويشض ع-ل-ى م-ط-ال-ب-ه-م
ألسص- -ل- -م- -ي- -ة وأ◊ضص -اري -ة م -ن خ Ó-ل
أعÎأضض سص -ب -ي -ل -ه -م ون -ع-ت-ه-م ب-أابشص-ع
أأ’وصصاف وألنعوت ألعنصصرية.

اسشتنكار من نهب ششركت ÚللÌوات
أسصتنكرت جمعية مرأقبة ألÌوأت
وح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة ب-الصص-ح-رأء أل-غربية،

أ÷م -ع -ة ،أسص -ت -م-رأر شص-رك-ت-ي «ك-وسض
موسصانرجي» و»كÒن أنرجي بي أل
سصي» لنشصاطهما غ Òألشصرعي Ãياه
ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة وع-زم-ه-م-ا ع-ل-ى
ت-ن-ف-ي-ذ ج-م-ي-ع أل-ع-ق-ود ألسص-ب-ع-ة عشصر
أÈŸم -ة م -ع أŸغ -رب ن -ه -اي -ة ،2016
وألتي تشصمل أرأضصي و مياه ألصصحرأء
أل - -غ - -رب - -ي - -ة وع - -دم Œم- -ي- -د ك- -اف- -ة
أŸسص- -وح- -ات أل- -زل- -زأل- -ي- -ة وج -م -ي -ع
أأ’نشص -ط -ة أ’سص -ت-كشص-اف-ي-ة ب-ك-ل رب-وع
أإ’قليم برأ وبحرأ.
حذرت أ÷معية ‘ بيان لها ،أول
أمسض ،من أن عمليات ألتنقيب ‘ قاع
أÙيط من شصأانها أن –دث أضصرأرأ
م-دم-رة ع-ل-ى أŸدى أل-ط-وي-ل ل-ل-حياة
ألبحرية.
ن -اشص -دت أ÷م -ع-ي-ة ‘ ب-ي-ان-ه-ا
أŸنتظم ألدو‹ وعلى ر أسصه أ’أ·
أŸتحدة و ›لسض أ’أمن ألتدخل

أل -ع -اج -ل م -ن أج -ل م-ن-ع وصص-د ه-ذأ
أل-ن-وع م-ن أ’أع-م-ال أل-ع-دوأن-ي-ة أل-تي
ت -ط -ال ث -روأت ألصص -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة
أÙت -ل -ة وأل -ع -م -ل ع -ل -ى خ-ل-ق أآل-ي-ة
أ‡ي - -ة –م - -ي ه - -ذه ألÌوأت م - -ن
ألنهب وأ’سصتنزأف .أكدت أ÷معية
أن -ه-ا سص-ت-ع-م-ل بشص-ت-ى أل-وسص-ائ-ل وك-ل
ألسص - -ب - -ل ح - -ت- -ى ي- -ت- -م- -ك- -ن ألشص- -عب
ألصصحرأوي من كامل ألسصيادة على
ثروأته و أرضصه.
ط -الب أŸك -تب أل -دأئ -م لÓ-أم-ان-ة
ألوطنية ÷بهة ألبوليسصاريو أ’–اد
أ’أوروب-ي ب-ال-ت-ق-ي-د أل-ك-ام-ل ب-ق-رأر
ﬁكمة ألعدل أ’أوروبية ،ألصصادر ‘
ديسصم ،2016 Èبشصاأن أ’سصتغÓل
ألÓ- -شص- -رع -ي ل -لÌوأت أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة
ألصص- -ح- -رأوي- -ة وأ’م- -ت- -ن -اع ع -ن أي -ة
ﬁاولة للتحريف أو أ’لتفاف على
مقتضصياته.

هدوء حذر بالعاصسمة طرأبلسس

تواصشل اللّقاءات ب Úاألطراف الليبية رغم التّوتر اŸفتعل

خّ- -ي- -م أل- -ت- -وت- -ر خÓ- -ل ألـ 48
سس -اع-ة أŸاضس-ي-ة ع-ل-ى أل-ع-اصس-م-ة
ألليبية طرأبلسس ،بسسبب تهديد
مليشسيات مسسلحة باقتحام مباÊ
ت- -اب- -ع- -ة ل- -ل- -م- -ج- -لسس أل- -رئ- -اسس -ي
◊ك- -وم- -ة أل- -وف -اق أل -وط -ن -ي‘ ،
وقت أسس- -ت- -ق- -ب- -ل أل- -ق -ائ -د أل -ع -ام
ل-ل-ج-يشس أل-ل-ي-ب-ي أل-فريق خليفة
حف Îمن قبل ألرئيسس أŸصسري
عبد ألفتاح ألسسياسسي.
ت- -ع- -رضصت أل- -ع- -اصص- -م -ة أل -ل -ي -ب -ي -ة
ط-رأب-لسض ،ل-ي-ل-ة أ÷م-ع-ة إأ ¤ألسص-بت،
لثÓثة أنفجارت قوية حيث تصصاعد
أل -دخ-ان وألسص-ن-ة أل-ل-هب م-ن ح-دي-ق-ة
أ◊يوأن ‘ منطقة أبوسصليم .نقلت
ق -ن -اة «روسص-ي-ا أل-ي-وم» أ’خ-ب-اري-ة ع-ن
مصص -ادر ﬁل -ي -ة ق-ول-ه-ا إأن أŸن-ط-ق-ة
أŸذكورة تتخذها ›موعة مسصلحة
تعرف بـ «ميليشصيا غنيوة» مقرأ لها،
’ف- -ت- -ة إأ ¤أن أصص- -وأت أن- -ف- -ج- -ارأت
ع -ن -ي -ف -ة سص -م-عت Ãن-ط-ق-ة أب-وسص-ل-ي-م

وطريق أŸطار بطرأبلسض.
حذر أÛلسض ألرئاسصي ◊كومة
ألوفاق ألوطني ألليبية مؤوخرأ ‘ بيان
ل- - -ه م - -ن ﬁاول - -ة ب - -عضض أأ’ط - -رأف
«إأدخال ألعاصصمة ‘ دوأمة جديدة
من ألعنف ليتسصنى لها –قيق مصصالح
خ -اصص -ة ت -ع -ج-ز ع-ن –ق-ي-ق-ه-ا ب-دون
فوضصى وإأشصهار ألسصÓح».
كما أكد أÛلسض ألرئاسصي ألليبي
«أنه ’ رجعة عن ألوفاق وألتوأفق بÚ
أل -ل -ي -ب-ي Úوع-ن م-ه-م-ت-ه ‘ أل-ت-م-ه-ي-د
ل Ó-ن -ت-ق-ال ألسص-ل-م-ي إأ ¤دول-ة م-دن-ي-ة
دÁق - - -رأط- - -ي- - -ة دول- - -ة أŸؤوسصسص- - -ات
وألقانون».
ذكرت مصصادر إأعÓمية متطابقة،
أن أŸل- -يشص- -ي- -ات أŸسص- -ل- -ح- -ة ت -ل -قت
تهديدأت شصديدة أللهجة من جهات
دولية وليبية– ،ذيرأ من مغبة ألقيام
ب - -خ - -ط - -وأت م- -ت- -ه- -ورة Œاه ›لسض
أل-رئ-اسص-ي ◊ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي،
خاصصة بعد رصصد مؤوشصرأت إأيجابية

عن تقدم أŸباحثات أŸباشصرة بÚ
أأ’طرأف ألليبية.
رغم حالة ألتوتر ألسصائدة ،وأصصل
رئ -يسض أÛلسض أل -رئ -اسص -ي ◊ك-وم-ة
أل -وف -اق ،ف -ائ -ز ألسص -رأج ل -ق -اءت -ه م -ع
ﬂت-ل-ف أأ’ط-رأف ،وأسص-ت-ق-ب-ل ل-ل-مرة
ألثانية على ألتوأ‹ وفدأ عن ›لسض
ألنوأب ،ليلة أ÷معة ،لبحث ﬂتلف
ألقضصايا أŸتعلقة Ãسصاعي ألوفاق.

السشيسشي يسشتقبل حفÎ
فيما –دثت وسصائل إأعÓم ليبية،
ع- -ن ت- -أاج- -ي- -ل ل -ق -اء ألسص -رأج وح -فÎ
بالقاهرة إأ ¤وقت ’حق ،أسصتقبل،
أمسض ،ألرئيسض أŸصصري عبد ألفتاح
ألسص -ي -اسص -ي ،أل -ف -ري -ق خ -ل -ي-ف-ة ح-فÎ
ألقائد ألعام للجيشض ألليبي وتطرقا
إأ ¤مسص - -ت- -ج- -دأت مسص- -ار أل- -تسص- -وي- -ة
وألنقاط أÓÿفية أŸنتظر تعديلها
ب -ا’ت -ف -اق ألسص-ي-اسص-ي .م-ي-دأن-ي-ا ،أك-د

عضصو أŸكتب أإ’عÓمي ‘ ألقوأت
أÿاصص -ة أل -ل -ي-ب-ي-ة ب-ب-ن-غ-ازي ،ري-اضض
ألشص -ه -ي -ب -ي ،أن -ه ” أسص -ت-ه-دأف أح-د
ألعناصصر أإ’رهابية من قبل ألكتيبة
 21ع- -ف- -اريت ‘ ﬁي- -ط أل -ف -ن -دق
أل- - -ب- - -ل- - -دي ‘ ﬁور ألصص - -اب - -ري ‘
بنغازي.
قال رياضض ألشصهيبي ‘ ،تصصريح
صص - - -ح - - -ف - - -ي ،أمسض أأ’ول ،أن أح- - -د
أل -ع -ن -اصص -ر أإ’ره-اب-ي-ة ح-اول أل-ق-ي-ام
بعملية ‘ Œمع أ’فرأد ألكتيبة ،21
لكن ” ألتعامل معه قبل أ’قÎأب
م -ن أل -ق -وأت أŸسص -ل -ح -ة .أضص -اف أن
أ÷ماعات أإ’رهابية باتت ﬁاصصرة
‘ آأخر معقل لها ‘ مدينة بنغازي،
منوها إأ ¤أن ما يعيق تقدم ألقوأت
أŸسصلحة هو كÌة أأ’لغام أأ’رضصية
وأŸف- -خ- -خ- -ات أل -ت -ي زرع -ت -ه -ا ت -لك
أل -ت-ن-ظ-ي-م-ات ل-ع-رق-ل-ة ت-ق-دم أل-ق-وأت
أŸسصلحة وألقوأت أŸسصاندة لها.

اششهار

17٣٣6

ثامن رئيسس للجمهورية أÿامسسة

ماكرون يتسشّلم اŸهام رسشميا اليوم

يصس-ل أل-رئ-يسس إأÁان-وي-ل م-اكرون ،صسباح
أليوم ،أ ¤قصسر أ’ليزيه للمشساركة بعملية
أل- -تسس- -ل -م وأل -تسس -ل -ي -م م -ع أل -رئ -يسس ألسس -اب -ق
ف -رنسس-وأ ه-و’ن-د ،وسس-ت-ج-رى م-رأسس-م ت-ب-ادل
ألسس-ل-ط-ة ب Úأل-رئ-يسس ‘ .ÚأŸك-تب أل-رئ-اسسي
بالطابق ألثا Êمن ألقصسر أ÷مهوري.
سصيسصتقبل ماكرون عند وصصوله ألعاشصرة باحة
قصص-ر أ’ل-ي-زي-ه ع-ل-ى أن-غ-ام أŸوسص-ي-ق-ى أل-عسص-ك-ري-ة
وسصيؤودي أ◊رسض أ÷مهوري ألتحية لثامن رئيسض
للجمهورية أÿامسصة .وسصيسصتقبله هو’ند أمام درج
ألقصصر لينتق Óمعا أ ¤مكتب ألرئيسض منفردين
حيث سصيطلع ألرئيسض أأ’سصبق أسصرأر ألدولة أ¤
ألرئيسض أ÷ديد .سصيكشصف ألرئيسض ألسصابق للجديد
م -ف -ات -ي -ح ورم -وز ألسص Ó-ح أل -ن -ووي أل -ذي ’ Áك -ن
أسصتعماله سصوى بقرأر رئاسصي.
ي-دوم أ’ج-ت-م-اع ن-ح-و أل-عشص-ري-ن دق-ي-ق-ة ي-ق-ود
بعدها ألرئيسض ماكرون ألرئيسض هو’ند حتى درج
ألقصصر لودأعه ،وبعدها يتجه أ ¤صصالة أ’حتفا’ت
ل -تسص -ل -م أل -وشص -اح أأ’ك ،Èوي -ل -ق -ي ب -ع -ده -ا خ-ط-اب
أل-ت-نصص-يب أل-ذي سص-يشص-ك-ل خ-ري-ط-ة ط-ري-ق ألرئيسض
أ÷ديد وتوجهاته ألسصياسصية وأ’قتصصادية وأأ’منية.
بعد ذلك يرفع ألعلم ‘ حديقة أ’ليزيه ويعزف
ألنشصيد ألفرنسصي ،فيما تطلق أŸدفعية من باحة
أ’ن -ف -ال-ي-د أح-دى وعشص-ري-ن ط-ل-ق-ة –ي-ة ل-ل-رئ-يسض
أ÷ديد ،ألذي يطلع جادة ألشصانزيليزيه ‘ سصيارة
م- -كشص -وف -ة ﬁاط ً-ا ب -خ -ي -ال -ة أ◊رسض أ÷م -ه -وري
وطبولهم حتى سصاحة شصارل ديغول ليضصع باقة من
ألزهر ويعيد إأشصعال شصعلة أ÷ندي أÛهول ‘
أسصفل قوسض ألنصصر.
تعلن أأ’مانة ألعامة للقصصر ألرئاسصي أسصم رئيسض

أ◊ك -وم-ة أ÷دي-د أل-ذي أخ-ت-اره أل-رئ-يسض م-اك-رون
ليقود أ◊كومة وأ◊ملة أ’نتخابية سصعيا ورأء جمع
أ’كÌي-ة أل-ن-ي-اب-ي-ة ل-دع-م ب-رن-ا›ه ووضص-ع-ه موضصع
ألتنفيذ.
سص -ي -ت -ع Úع -ل -ى أل -رئ -يسض أ÷دي -د م-ن-ذ دخ-ول-ه
ألقصصر أ÷مهوري تفكيك أأ’لغام ألسصياسصية ألتي
سصيجابهها ‘ بدأية عهده وأولها تشصكيل حكومة
ت-ت-خ-ط-ى أل-ي-م Úوأل-يسص-ار وج-ع-ل-ه-م-ا ي-عمÓن معا.
وي -ح -ت -اج م-اك-رون ب-ال-ط-ب-ع أ ¤ج-ذب أق-ط-اب م-ن
أليم Úألتقليدي .وهنا تÈز أهمية تكليف شصخصصية
Áينية لرئاسصة أ◊كومة لتأام Úهذه أ’كÌية من
ج -ه-ة ولشص-ق أ◊زب أل-ي-م-ي-ن-ي «أ÷م-ه-وري-ون» ك-م-ا
حصصل دأخل أ◊زب أ’شصÎأكي ألذي يتمزق بÚ
تيارأته.
وقد يسصعى ماكرون ألذي يحاول أرضصاء زعيم
أل -وسص-ط ف-رنسص-وأ ب-اي-رو Œدي-د أ◊ي-اة ألسص-ي-اسص-ي-ة
أل- -ف -رنسص -ي -ة ب -إادخ -ال دم ج -دي -د ع -ل -ى ألسص -ي -اسص -ة
أل-ف-رنسص-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-رشص-ي-ح ع-ن-اصص-ر شص-اب-ة ومن
دأخل أÛتمع أŸد Êأ ¤عا ⁄ألسصياسصة ،وثانيا
Œاوز أليم Úوأليسصار بعد أ’نتخابات ألتشصريعية.

ألفلسسطينيون يحيون غدأ ألذكرى  69للنكبة

تأاكيد على حّق العودة وإانهاء اإلحتÓل

 ⁄تنطفىء جذوة أمل ألفلسسطيني‘ Ú
ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق ت -وأج -ده -م ب -ال -ع-ودة إأ¤
أرضسهم أŸغتصسبة رغم مرور  69عاًما على
أح -تÓ-ل أل-عصس-اب-ات ألصس-ه-ي-ون-ي-ة ل-ف-لسس-طÚ
وأرت-ك-اب أÛازر وج-رأئ-م أل-ت-ط-ه Òألعرقي
وتهج Òنحو  800ألف فلسسطيني ‘ ،حينه،
وتدم 531 Òقرية بالكامل  ،وتهويد باقي
أŸدن ألفلسسطينية .
كعادتهم منذ أن تآامر عليهم ألعا ⁄و بارك
ج-رÁة ألصص-ه-اي-ن-ة أل-ت-ي أع-ل-نت ق-ي-ام دول-ت-ه-ا على
أ’رضض ألفلسصطينية منتصصف ماي  ،1948ألتزم
أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ون ب-إاح-ي-اء ذك-رى أل-ن-ك-ب-ة –ت شص-ع-ار
«أسصتقÓلكم هو يوم نكبتنا» لهدف وأحد ووحيد
وهو ترسصيخ ألذأكرة أ÷ماعية وألتأاكيد على حق
ألعودة وإأنهاء أ’حتÓل ،مهما طال ألزمن.
تأاتي ذكرى ألنكبة هذه ألسصنة ،وسصط ظروف
Áك -ن أع -ت -ب-اره-ا أأ’صص-عب ت-اري-خً-ي-ا ع-ل-ى ألشص-عب
ألفلسصطيني ،إأذ باتت أ◊كومة أإ’سصرأئيلية مطلوقة
أ’ي -دي ’ ،ت -ت -وأن -ى ع-ن سص-ن أل-ق-وأن Úأل-ع-نصص-ري-ة
وأل -ت -ح -ريضض ع -ل -ى أل -ف -لسص -ط-ي-ن-ي ‘ Úك-ل م-ك-ان،
وأزدأدت وقاحًة بأان بدأ قادة أأ’حزأب ألسصياسصية
ألكبÒة وعرأبو أ’سصتيطان يتحدثون علنًا عن ضصم
ألضص-ف-ة أل-غ-رب-ي-ة ل-لسص-ي-ادة أإ’سص-رأئ-يلية وإأعدأم حل
ألدولت ،Úمرأهن Úعلى دعم يتوقعونه من إأدأرة
أل -رئ -يسض أأ’م -ري-ك-ي دون-ال-د ت-رأمب و دول غ-رب-ي-ة
أخرى .كما تتزأمن ذكرى ألنكبة مع إأضصرأب أكÌ
من  1700أسص Òفلسصطيني عن ألطعام ‘ ألسصجون
أإ’سصرأئيلية’ ،نتزأع حقوقهم من مصصلحة ألسصجون
أإ’سص -رأئ-ي-ل-ي-ة ‘ ،م-ا أط-ل-ق ع-ل-ي-ه إأضص-رأب أ◊ري-ة
وألكرأمة ألذي يعت Èأحد أك Èأإ’ضصرأبات ،منذ
ألنكبة.
باŸناسصبة ،يحيي ألفلسصطينيون ‘ أرأضصي ألـ 48
وألضص -ف -ة أل -غ -رب -ي -ة وغ -زة وألشص -ت -ات ،غ-دأ أ’ث-نÚ
أل- -ذك -رى ألـ’ 69ح- -تÓ- -ل ف -لسص -ط Ú؛ ب -أانشص -ط -ة
وف-ع-ال-ي-ات ه-دف-ه-ا إأب-ق-اء ه-ذأ أ◊دث أل-ت-اري-خ-ي
حاضصرأ ‘ أأ’ذهان.
وقال أŸنسصق ألعام للجنة ألوطنية ألعليا إ’حياء

ذكرى ألنكبةﬁ ،مد عليان ،إأن فعاليات هذأ ألعام
تأاتي مسصاندة ودأعمة Ÿعركة « أ’معاء أÿاوية
«ألتي يخوضصها أأ’سصرى أŸضصربون عن ألطعام ،
ولتوجيه رسصالة هامة لكل ألعا ⁄بأان ألشصعب مصصمم
على نيل حقوقه ألوطنية أهمها حق ألعودة أ’كÌ
من  8مليون ’جئ ‘ ألوطن وألشصتات.

عودتنا حتمية

أشصار إأ ¤أن شصعار فعاليات ألذكرى هو «أرضصنا
فلسصطينية..عودتنا حتمية  ..وأ’سصرأنا أ◊رية».
م -ن ج -ان -ب -ه ،أوضص -ح سص -ك -رت Òأل -ل -ج -ن -ة ن-اصص-ر
شص -رأي -ع -ة ،أن أل -ف -ع -ال -ي -ات أŸرك -زي -ة سص -ت-ك-ون ‘
ﬁافظات أريحا وأÿليل وجن Úونابلسض و سصتكون
بالتزأمن مع ألفعالية وأŸسصÒة أŸركزية ‘ رأم
ألله.
أضصاف أن مسصÒة أŸشصاعل سصتنطلق ،أليوم‘ ،
شصوأرع رأم ألله ‘ “ام ألسصاعة ألثامنة مسصاءً،
وذلك بحمل  69مشصع ً
 Óوألعلم ألفلسصطيني ورأية
ألعودة ،فيما تطلق صصافرأت أ◊دأد عند ألسصاعة
ألثانية عشصرة ظهرأً ،يوم أÿامسض عشصر من ماي ،
ويسصبق ذلك أŸسصÒة أŸركزية ألتي سصتنطلق من
أم-ام ضص-ري-ح ألشص-ه-ي-د ي-اسص-ر ع-رف-ات ح-ت-ى م-ي-دأن
ألشص- -ه- -ي- -د ي- -اسص -ر ع -رف -ات وسص -ط رأم أل -ل -ه ح -يث
أŸهرجان أŸركزي.
ن -وه شص -رأي -ع-ة إأ ¤ت-خصص-يصض حصصصض ت-وع-وي-ة
وتثقيفية وتعبوية على رأسصها حق ألعودة للصصفوف
أ’بتدأئية ،بالتعاون مع وزأرة ألÎبية وألتعليم ،كما
سصيكون هناك ألعديد من أÙاضصرأت وألندوأت
بالتنسصيق مع أللجان أıتلفة بكافة أÙافظات،
ÓفÓم ألتوثيقية ،وأيضصًا سصيتم ألتعميم
وعروضض ل أ
على ألسصفارأت وألهيئات ألدبلوماسصية ألفلسصطينية
إ’ح -ي -اء أل -ذك -رى ‘ ﬂت -ل -ف أل -ع -وأصص -م أل-ع-رب-ي-ة
وأأ’ج -ن -ب -ي -ة .ورغ -م ك -ل أل -ظ-روف وأل-ويÓ-ت أل-ت-ي
يكابدونها ’ ،يزأل ألفلسصطينيون يؤومنون بعودتهم
وحقهم أأ’بدي ‘ أرضصهم أŸغتصصبة  ،ويصصرون
على نقل ألرسصالة من جيل إأ ¤جيل ليحفظ ألروأية
ويصصون ألعهد.

’حمر أ÷زأئري
ألهÓل أ أ
 15مكرر شسارع ﬁمد أÿامسس أ÷زأئر
هاتف  /فاكسس 0٢1634314 - 0٢1633155

م.ع.إأ  -أتصسا’ت أ÷زأئر  -شس.ذ.أ
أŸديرية ألعامة
ر.ت.ج000٢1600180833٧ :
’مدأد
مديرية أŸشسÎيات وأ إ
إأعÓن عن “ديد آأجال

مناقصشة مفتوحة رقم ٢٠١٧ / ٠٣

اŸناقصشة الوطنية اÙدودة رقم  / ٠٥إا.ج  /م.م.إا ٢٠١٧ /
تعلم أتصصا’ت أ÷زأئر أÎŸشصح ÚأŸعني ÚباŸناقصصة ألوطنية أÙدودة رقم
 / 0٥إأ.ج  /م.م.إأ  ،2017 /ألصصادرة ‘ أ÷ريدة ألوطنية بتاريخ  ٣0أفريل ،2017
أŸتعلقة بـ« :تقد Ëخدمات أ◊رأسصة وأŸرأقبة وأ’سصتقبال على مسصتوى أŸوأقع
ألتابعة ’تصصا’ت أ÷زأئر» ،أنه قد ” “ديد آأخر أجل لتقد Ëألعروضض من يوم 14
ماي  2017إأ ¤غاية  21ماي  2017على ألسصاعة  12 . 00سصا.
Œرى عملية فتح أأ’ظرفة ‘ نفسض أليوم على ألسصاعة  14سصا.
أŸتعهدون مدعوون للحضصور.
ألشسعب ٢01٧/05/14

ألعدد
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ANEP 512696

‘ إأطار نشصاطاته أإ’نسصانية ينشصر ألهÓل أأ’حمر أ÷زأئري إأشصعار مناقصصة
øطازجة وأŸوأد
øه أل
øوأك
øف
øر وأل
øاÿضص
øن ب
øة “وي
øق
øف
øرأم صص
øة إ’ب
øوح
øت
øف
øة م
øي
øن
وط
ألغذأئية وموأد ألنظافة.
لذأ فعلى أŸؤوسصسصات أŸهتمة ألتوجه إأ ¤مقر ألهÓل أأ’حمر أ÷زأئري بـ
 1٥مكرر شصارع ﬁمد أÿامسض  -أ÷زأئر ،لسصحب دف Îألشصروط مقابل دفع
مبلغ  ٥000دج.
يتكون ملف أŸناقصصة وفقا للشصروط ألوأردة ‘ دف ÎأŸناقصصات .آأخر أجل
لسصحب وإأيدأع أŸلفات هو  1٥يوم أبتدأء من تاريخ نشصر هذأ أإ’عÓن ‘
ألصصحافة ألوطنية.
ألشسعب ٢01٧/05/14

ANEP 512640

…OÉ`°üàb’G
األحد  ١٤ماي  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٨ششعبان  ١٤٣٨هـ العدد 11 ١٧٣٣٦
اششراف :سشعيد بن عياد

 7مواقع منجمية ‘ األفق بولية إايليزي
تدعم السصتثمار اŸنجمي بولية إايليزي بسصبعة ( )7مواقع منجمية جديدة ،أاطلقت بشصأانها مناقصصة وطنية
ودولية لÓسصتغÓل ،مع اتخاذ اإلجراءات اإلدارية على مسصتوى الوكالة الوطنية للنشصاطات اŸنجمية.
وحددت ( )6مواقع إلنشصاء ﬁاجر متواجدة بأاقاليم عدد من بلديات الولية وموقع آاخر موجه لصصناعة
اآلجر األحمر ببلدية برج عمر إادريسس ،كما أاوضصحه مدير القطاع حسصاﬁ Êمد لـ «وأاج» ،معربا عن ‘‘أامله‘‘
‘ إاقبال اŸسصتثمرين «ا÷ادين « لسصتغÓل هذه الفرصصة.
ينتظر من هذه السصتثمارات اŸسصاهمة ‘ توف ÒاŸواد األولية للبناء بهذه اŸنطقة ودعم النسصيج
الصصناعي وتطوير النشصاط السصتثماري بها‡ ،ا سصيسصمح بإانشصاء مناصصب شصغل ﬁلية جديدة– .صصي ولية
إايليزي حاليا سصت (ﬁ )6اجر ،تنشصط بها شصركات متخ ّصصصصة تتواجد ع Èبلديات الولية ،فيما يجرى
Œسصيد مشصاريع اسصتثمار أاخرى بالقطاع Úالعمومي واÿاصس ،منها ما يخ ّصس نشصاط ضصخّ الغاز وصصناعة
البÓط واألشصغال العمومية.

بوزيان مهماه خب ‘ Òالطاقة لـ «الششعب» :

مسساع لتمديد اتفاق التخفيضض للربع األول من  2018وتوقـ ـع
اسستقـرار سسعـر الÈميـ ـل فوق  55دولرا
كلمة العدد

ا÷الية والبنوك!..
سشعيد بن عياد
تلوح ‘ األفق القريب مÓمح عودة ا÷الية ا÷زائرية
اŸقيمة باÿارج ليعود ا◊ديث ›ددا عن مكانتها
ودورها ‘ التحولت القتصصادية التي يتجسصد بعضصها
بإارادة نابعة من صصميم النموذج ا÷ديد للنمو ،وقد يكون
بعضصها مفروضصا ،إاذا  ⁄تÎسصخ خارطة الطريق لقطع
التبعية اŸباشصرة للمحروقات.
Áثل حماية احتياطي الصصرف بالعملة الصصعبة الذي
يتآاكل ‘ ظل تداعيات أازمة الÎاجع اŸعت Èإليرادات
اÙروقات أاحد التحديات الكÈى التي تتطلب التوجه
إا ¤حشصد اإلمكانيات واŸوارد اŸتاحة ،ومن بينها تلك
التي Áكن للجالية اŸقيمة باÿارج تقدÁها لتعزيز
األمن اŸا‹ إا ¤حŒ Úاوز الظرف الصصعب ⁄ .يتوقف
ا◊ديث ‘ اŸاضصي على كافة اŸسصتويات عن هذه
الشصريحة الهامة وضصرورة انخراطها ‘ مسصار النمو من
خ Ó-ل ﬂت -ل -ف اŸسص -ارات ال -ت -ي ” تسص -طÒه -ا ÷ذب
الكفاءات اÓÿقة للÌوة واندماج الرأاسصمال اŸتوفر
لديها ‘ دواليب السصتثمار اŸنتج .غ Òأان هناك جانب
ل ي -زال م -ت -أاخ -را ي -ت-م-ث-ل ‘ ضص-ع-ف الدخ-ار وهشص-اشص-ة
اŸسصاهمة اŸالية للمغÎب Úألسصباب عديدة حان الوقت
Ÿعا÷تها وإاحاطتها بالتداب Òالفعالة من أاجل تصصحيح
اŸع -ادل -ة .وم -ن -ط -ق -ي أان ت -ب-دأا ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
اŸنظومة اŸصصرفية اÙلية ،التي تقع عليها مسصؤوولية
توسصيع انفتاحها على اÙيط Ãا ‘ ذلك اŸصصادر
اŸمكن اسصتقطابها باŸهجر ،وذلك عن طريق توسصيع
ن -ط -اق اŸع-امÓ-ت Ãع-اي Òج-ذاب-ة وﬁف-زة والن-تشص-ار
بشصكل فعال ،ضصمن اŸسصاحة التي تشصغلها األسصر ،و ⁄ل،
إاطÓ-ق ع-م-ل ت-وع-وي و–سص-يسص-ي لسص-ت-ق-ط-اب-ها ،مقابل
وضصع مقاربة ضصمن السصياسصات العمومية تدرج ا÷الية
‘ الÈام -ج اıت-ل-ف-ة ال-ت-ي ت-خضص-ع Ÿع-اي Òالشص-ف-اف-ي-ة
والواقعية .وقد يكون أاول العÓج «بتضصييق اÿناق» على
السص -وق اŸوازي -ة ل -ل -ع -م -ل -ة م -ع ب -روز م -ت -ق -دم ل -ل -ب-ن-وك
واŸصصارف Ãعدلت صصرف ظرفية تقّلل الفارق بÚ
الرسصمي واŸوازي.
ه -ن -اك م -ن -اط -ق ‘ ﬂت -ل-ف ج-ه-ات ال-بÓ-د تسص-ت-ق-ب-ل
اŸهاجرين بكثافة ،بإامكانها أان تبادر بعمليات تسصتجيب
لنشصغالتهم ،مثل طرح اسصتثمارات ‘ السصكن ّÁوله
اŸسص-ت-ف-ي-د ب-ال-ع-م-ل-ة الصص-ع-ب-ة أاو إاث-ارة اه-تمام متعاملÚ
Ãشصاريع شصراكة ذات جدوى ضصمن مؤوسصسصات صصغÒة
وم-ت-وسص-ط-ة ،ت-ن-درج ‘ إاط-ار مسص-ع-ى السص-ت-ث-م-ار اŸنتج
خارج اÙروقات ورÃا اعتماد خÈات Ÿوارد بشصرية
من ا÷الية ‘ تسصويق اŸنتوجات ا÷زائرية ‘ اÿارج.
إان هذه الشصريحة التي تكتنز موارد ﬂتلفة بشصرية ذات
ك-ف-اءة وام-ك-ان-ي-ات م-ال-ي-ة م-ع-تÈة ول-ه-ا ت-اري-خ ط-ويل ‘
اللتزام بالدفاع عن ا÷زائرÁ ،كنها أان تكون حلقة
م -ت -ي -ن -ة ‘ مسص -ار ال -ت-ح-ول الق-تصص-ادي ب-ح-يث تسص-اه-م
Ãختلف الصصيغ من اسصتثمار وادخار ناجع وخÈة ‘
كافة اÛالت ‘ تنمية القدرات ا÷زائرية Ÿواجهة
ان -ع -ك -اسص -ات ال -وضص -ع -ي-ة الق-تصص-ادي-ة واŸال-ي-ة الصص-ع-ب-ة
الراهنة.

حششماوي مدير اŸدرسشة
الوطنية العليا للتسشيÒ
و التجارة الدولية لـ«الششعب» :

اŸدرسسة تسستقبل ما ب300 Ú
و  350طالب جديد سسنويا
وتخّرج كفاءات ‘ التسسيÒ
والقتصساد الرقمي
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بوزيان مهماه خب ‘ Òالطاقة لـ «الششعب» :

…OÉ` `°üàb’G

’ول من 2018
«مسساع لتمديد اتفاق التخفيضض للربع ا أ
وتوقـ ـ ـع اسستق ـرار سسعـ ـر الÈمي ـ ـل فـ ـوق  55دو’را»
يرصشد اÿب Òالطاقوي بوزيان مهماه أاهم اŸؤوششرات اŸرتقب تسشجيلها خÓل ا’جتماع اŸقبل
’خÒ
’سشبوع ا أ
للدول اŸنتجة للنفط ضشمن منضشمة «أاوبك» وششركائها من خارج اŸنظمة خÓل ا أ
من ششهر ماي ا÷اري ،ويقدم اÿيارات التي يراها ناجعة من أاجل Œاوز –ديات مرحلة
التذبذب التي تعرفها السشوق النفطية ،ويقف باسشتفاضشة حول حتمية “ديد العمل بإاتفاق
التخفيضض والدور الذي لعبته وتلعبه الدبلوماسشية الطاقوية ا÷زائرية بنجاح كب..Ò
كون الشسركات الروسسية الكÈى وأاعضساء أاوبك كانوا
حاورته :فضشيلة بودريشض
‘ حاجة إا ¤فÎة زمنية من أاجل اسستيفاء التزامات
الششعب :يلتقي أاعضشاء دول أاوبك يوم  25ماي سس -اب -ق -ة م -ع زب -ائ -ن -ه-م ،وح-ت-ى خ-ارج م-ن-ظ-م-ة أاوبك
’ن-ت-اج› ،موعة الدول متوافقة ب Óشسك حول اتفاق فيينا،
ا÷اري ،ل -ل -ن -ظ-ر ‘ ات-ف-اق ت-خ-ف-يضض ا إ
الذي ينتهي سشريانه ششهر جوان الداخل ..هل وأاؤوكد ‘ سسياق متصسل أان ا◊ل اأ’مثل للجميع أاي
ت-ع-ت-ق-دون أان-ه سش-ي-ت-م “دي-د ا’ت-فاق أام يلجأا للدول اŸنتجة للنفط داخل وخارج منظمة «أاوبك»
Óسسواق النفطية حتى تسستعيد توازنها،
وكذا بالنسسبة ل أ
’نتاج؟
إا ¤رفع ا إ
ب-وزيان مهماه ‘ :اع-ت-ق-ادي أان-ه ي-ن-ب-غ-ي ا◊ديث السس Òن- -ح -و “دي -د ال -ع -م -ل ب -ا’ت -ف -اق واŸؤوشس -رات
على ما Áكن أان تتخذه منظمة «أاوبك» ‘ اجتماع واضسحة بخصسوصس التمديد إا ¤غاية نهاية السسنة
فيينا اŸقبل ،من خÓل اللقاء اŸرتقب ‘ اأ’سسبوع ا÷ارية ،والتطلع من أاجل تعميق اŸشساورات ،من
اأ’خ Òمن شسهر ماي ا÷اري ،واŸتعارف عليه أان أاجل التمديد إا ¤ما بعد عام  ،2017واأ’مر اإ’يجابي
خيار التمديد منصسوصس عليه ‘ ا’تفاق ،و’ أاوافق ‘ كل هذا يكمن ‘ اÙافظة على ا’تفاق ،إا¤
على ما ذهب إاليه اŸشسّككون ‘ اللجوء إا ¤التمديد ،جانب بقاء “حور أاك Èعدد من الدول حول هذا
كون التمديد كان واردا كخيار ‘ البيان اÿتامي ا’تفاق كمكسسب للمنتج Úوالسسوق النفطية بشسكل
لÓتفاق الذي جرى ب Úأاعضساء «أاوبك» وشسركائها ،عام ،ويضساف إا ¤ذلك أاهمية اإ’بقاء على آالية التقييم
وŸا نقف على القراءة اŸتأانية لهذا ا’تفاق ،ندرك كونها عامل مهم جدا من أاجل إادخال التصسحيحات
أانه ”ّ إارفاقه بآالية اŸتابعة ،والتي ”ّ Œسسيدها ‘ الÓزمة على مضسمون ا’تفاق لفائدة الهدف الذي
÷ن -ة اŸت -اب -ع-ة وال-ت-ق-ي-ي-م اÿم-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-رأاسس-ه-ا يعمل عليه ا÷ميع واŸتمثل ‘ اسستعادة توازن السسوق
الكويت وتضسم ‘ عضسويتها ا÷زائر ،وأاسسندت إا ¤النفطية ،ودعم منحى ا’Œاه اإ’يجابي لسسعر برميل
÷نة اŸتابعة مهمة متابعة تنفيذ اتفاق التخفيضس ،النفط.
وكذلك تقييم فعاليته على مسستوى اأ’سسواق ،ومن ثّم ولعّل اŸرحلة الراهنة تتطّلب ضسرورة تعميق الرأاي
رفع اŸقÎحات إا ¤اأ’مانة العامة Ÿنظمة «أاوبك» ،حول إامكانية الذهاب إا ¤أابعد من حدود اÿيار
بغية إاحالتها على وزراء النفط لكل دولة من أاجل ا◊ا‹ ،وأاغتنم الفرصسة أ’دعو ‘ حالة تقييم اŸسسار
Œم -ي -ع اŸع -ط-ي-ات واسس-ت-ي-ف-اء ال-ن-ت-ائ-ج ،ع-ن ط-ري-ق وم -دى ف -ع -ال-ي-ة ا’ت-ف-اق واأ’ث-ر اŸسس-ج-ل م-ن ط-رف
العمليات التحليلية التي تقوم بها اللجنة الفنية ،وعلى «إاسسفنجة ا’متصساصس» ،إا ¤التفكÒ
ضس -وء ك -ل ه -ذا ال -ع -م -ل ال -ذي ّ” إاق -راره ،ب-ن-اء ع-ل-ى ‘ تخفيضسات أاخرى ‘ إاطار مبدأا
ا’تفاق ،يتم تقييمه قبل انتهاء السستة أاشسهر ا÷ارية ت -ك -ي-ي-ف اÙاصسصس-ة ب Úاأ’عضس-اء
أاي خÓل بضسعة أاسسابيع ،و’ نخفي أان الرأاي السسائد Ãا يخدم مصسلحة ا÷ميع ،واذهب
لدى الدول الفاعلة على غرار ا÷زائر والسسعودية إا ¤أابعد من ذلك مع اأ’خذ بعÚ
ا’ع - -ت - -ب - -ار مصس - -ال - -ح
وروسس -ي -ا وال -ك-ويت ،ق-ن-اع-ة السسÒ
اŸنتجÚ
نحو “ديد العمل با’تفاق ،ولعلّ
واŸسس -ت -ه -ل -ك ،Úول-عّ-ل
نضس -ج ال -رأاي اسس -ت -ن -ادا إا ¤ات-ف-اق
التقرير اأ’خ Òللوكالة
مبدأا إاقرار الـ  6أاشسهر وإامكانية
ال-دول-ي-ة ل-ل-طاقة ،يعيد
“ديده إا ¤نهاية  ،2017كون هذا
ال-ت-ذك Òب-ف-ك-رة السسعر
ال -ت -ط -ل -ع وارد ‘ ا’ت -ف-اق ،ل-ذلك
ال - - -ع - - -ادل واŸت- - -وازن
أاخ -ت -ل -ف م -ع اÈÿاء اŸشس-ك-ك،Ú
لÈم -ي-ل ال-ن-ف-ط ،ال-ذي
ال -ذي -ن ي -رون م -ن -اقشس -ة إام -ك-ان-ي-ة
م- -ن شس- -أان- -ه أان ي -خ -دم
ال- -ت- -م- -دي -د ع -ام -ل سس -ل -ب -ي ع -ل -ى
مصس- - -ال - -ح اŸن - -ت - -جÚ
اأ’سسعار ،وأاقول إان التوافق Ÿدة
واŸسس -ت -ه -ل -ك ،Úح-يث
سستة أاشسهر أاخرى و–قيق التمديد
ي- -ن- -ب- -غ -ي أان ي -ك -ون ‘
قائم ،أ’نه Ãثابة آالية وميكانيزم
حدود الـ 60دو’را.
متكامل ّ” ،التوافق عليه ،بشسرح
ويعد التفسس Òالذي تذهب إاليه الوكالة
بسس- -ي -ط أاي ال -دول داخ -ل وخ -ارج
الدولية للطاقة من خÓل إاقرار أاهمية
م -ن-ظ-م-ة «أاوبك» ،اع-ت-م-دت «آال-ي-ة
السس -ع -ر ال -ع -ادل ب -ه -دف ا◊ف -اظ ع -ل-ى
ا’سس -ف -ن -ج -ة» ال -ت -ي ت -ع -م -ل ع -ل-ى
ا’سس -ت -ث -م -ارات ‘ السس -وق ال -ط -اق -وي -ة،
امتصساصس الفائضس النفطي العائم
على مسستوى اأ’سسواق ،و’ يوجد رقم ﬁدد متوافق خ -اصس -ة ‘ ›ال ا’سس -ت -كشس -اف -ات وت -ع -زي -ز ق-درات
عليه ،ويفÎضس أان الفائضس ’ يتجاوز  1مليون برميل اإ’ن-ت-اج ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان اضس-م-حÓ-ل ح-ج-م اأ’م-وال
يوميا واإ’نتاج  9.2مليون برميل يوميا ،وعلى صسعيد اıصسصسة لÓسستثمارات سسوف ب Óشسك تكون له
اıزونات اأ’مريكية فإانها تتأارجح أاسسبوعيا ،هذا انعكاسسات خطÒة بعد آافاق عام  ،2020أ’ن ذلك
ما ترك ضسبابية ‘ تقدير حجم اıزون بدقة ،وهنا سسوف يفضسي إا ¤اختÓل ‘ ميزان العرضس والطلب
ت-ت-ج-ل-ى ب-ق-وة ضس-رورة ال-ت-واف-ق ع-ل-ى آال-ي-ة ا’سس-فنجة بشسكل كب‡ ،Òا قد يدفع بأاسسعار برميل النفط إا¤
وبالتا‹ التوافق على تقييم عملها Ÿدة سستة أاشسهر ،الصس -ع -ود بشس -ك -ل ج -ن-و ،Êو’ ي-ك-ون أاي اسس-ت-ق-رار ‘
وÁكن القول ‘ هذا اŸقام إان دول اأ’وبك على وجه اأ’سسعار.
اÿصسوصس وشسركائها من خارج هذه اŸنظمة ،ليسس
أامامهم أاي خيار أافضسل من التمديد ،على اعتبار أان
السسبب الرئيسسي أان ميكانزم ا’سسفنجة كان بطيئا و⁄
شش -ه -دت أاسش -ع -ار ال -ن-ف-ط اضش-ط-راب-ا وت-راج-ع-ا
Óلية بسسرعة ،وحتى ’ نضسيع
تظهر اآ’ثار الفعلية ل آ
إايجابيات ا’لتزام ينبغي “ديد العمل بالقرار Ÿدة ﬁسش- - -وسش- - -ا ب- - -ف - -ع - -ل ع - -دم ت - -ق - -لصض اıزون
’مريكي إا ¤النسشبة التي توقعها اÈÿاء..
سستة أاشسهر أاخرى ،ونوّفر ›ال زمني إاضسا‘ حتى ا أ
تتمكن آالية ا’سسفنجة من إاحداث اŸفعول اŸنتظر م -ا ه -ي ال -ع -وام -ل ال -ت -ي م -ن شش -أان -ه -ا أان ت -ع -ي -د
Óسشعار “اسشكها وللسشوق النفطي اسشتقراره؟
منها ،وينبغي إابقاء العمل باتفاق التخفيضس إا ¤غاية ل أ
نهاية السسنة ا÷ارية ،والعمل به حتى ‘ عام  @@ ،2018يجري الÎكيز ‘ الوقت ا◊ا‹ على العوامل
وه- - -ذا اŸقÎح أاوصس- - -ى ب- - -ه وزي - -ر ال - -بÎول والÌوة التي أادت إا ¤تراجع سسعر برميل النفط ،إا ¤مادون
السس-ع-ودي ،ع-ل-م-ا أان-ه ي-ج-ري ال-ت-ف-ك Òل-ل-ع-مل باتفاق سسقف الـ  50دو’را ،حيث يتم الوقوف على السسبب
التخفيضس إا ¤غاية الربع اأ’ول من عام  ،2018و’ اأ’ول واŸت - -م - -ث - -ل ‘ اıزن - -ات اإ’سسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة
أاوافق على التقييم السسلبي لÓتفاق ،على اعتبار أان اأ’مريكية ،وكذا العوامل الظرفية ،خاصسة العوامل
Óسسواق ا÷يوإاسسÎاتيجية ،وكذلك ا◊ديث ‘ العمق حول
الواقع يؤوكد أان اتفاق فيينا تاريخي وجيد ل أ
النفطية ،وŒلت إايجابياته خÓل اأ’شسهر السسابقة سسبب مهم جدا واŸتمثل ‘ انفصسال السسوق الورقية
عندما قفز سسعر برميل النفط إا ¤أازيد من  57دو’را (أاي أاسسباب التحليل اŸا‹) عن السسوق الفعلية ،أ’نه
للÈميل ،وسسبب عدم تسسجيل ا’يجابيات بسسرعة كون عندما نتكّلم عن عملة الدو’ر ‚د الدو’ر الورقي
آالية اإ’سسفنجة بطيئة والتزام الدول بالتخفيضس  ⁄وال -دو’ر ال -ذي ي -ع Èع -ن ال -ق -ي -م -ة ال -ف-ع-ل-ي-ة Ÿوارد
يتحقق إا’ خÓل شسهر مارسس اŸاضسي ،بل أان ا’لتزام أاسساسسية مثل الذهب والنفط وما إا ¤غ Òذلك ،ولعّل
Óعضساء  ⁄يتج ّسسد إا’ مع نهاية شسهر مارسس ،ارت-ب-اط سس-ع-ر ال-ن-ف-ط ب-ال-دو’ر وال-ت-غ-ي ÒاŸضسطرب
الكلي ل أ

@@ التفكÒ
‘ تخفيضشات
أاخرى ‘ إاطار
تكييف
اÙاصشصشة
’عضشاء
ب Úا أ
Ãا يخدم
مصشا◊هم @@

لقيمة الدو’ر ،الذي أاثّر ‘ اأ’سساسس على سسعر سسلة
اŸواد اأ’ولية ،وبالرغم من ذلك ‚د الÎكيز أاقوى
على تراجع أاسسعار البÎول ،لكن خÓل الثÓث سسنوات
اأ’خÒة هناك تراجع ‘ أاسسعار ا◊ديد اÿام ،على
خلفية أان سسعر ا◊ديد اÿام بالنسسبة لبعضس اŸناجم
‘ اأ’سسواق الدولية ،صسار أاقل من تكلفته ،على غرار
اŸناجم ا’سسÎالية‡ ،ا أادى إا ¤غلق العديد من
مناجم ا◊ديد ‘ العا ،⁄علما أان تسسعÒة اŸواد
اأ’ول-ي-ة أاث-رت ع-ل-ى ب-عضس-ه-ا ال-ب-عضس ،وسس-ع-ر خ-امات
اŸعادن اأ’رضسية ويتعلق اأ’مر بـ « 17معدنا» ،حيث
شسهدت تراجعا رهيبا خÓل الثÓث سسنوات اأ’خÒة،
ونقصسد بذلك اŸعادن النادرة التي تدخل ‘ صسناعة
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة ،سسواء
تعّلق اأ’مر بصسناعات الفضساء أاو
ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة والصس-ن-اعة
الطبية وما إا ¤غ Òذلك ،إاذ ان
تراجع سسعر اÿامات وارتباطها
بالصسناعات النفطية ،أاسسفر عن
«ق -وة ع -ط-ال-ة» صس-ارت –د م-ن
اسستقرار سسعر برميل النفط إا¤
مسستويات كبÒة ،غ Òأان اŸؤوشسر
ا’ي -ج-اب-ي أان-ه ي-ت-وق-ع أان ت-ع-رف
سس - -ل - -ة اÿام - -ات وع - -ل- -ى وج- -ه
اÿصس- - -وصس اŸع - -ادن ال - -ن - -ادرة
وا◊دي -د ان -ت -ع -اشس -ا م -ري-ح-ا ‘
آافاق عام  ،2018وهذا من شسأانه
أان ي -غ -ذي اأ’م -ل ع -ل -ى مسس-ت-وى
ال-ت-ح-ل-ي-ل اŸا‹ ب-إام-كانية –رر
أاسسعار برميل النفط من حالة
ال -ع -ط -ال -ة ال -ت -ي ت -رب -ط -ه بسس-ل-ة
اÿامات ،ولذلك عندما نبقى ‘ العوامل اŸؤوثرة
لعل ما نسسميه بعوامل مرتبطة بـ»عدم اليق‘ »Ú
توجهات اأ’سسواق النفطية‡ ،ا ولد ا’رتباك وحالة
ع- -دم ا’ط- -م- -ئ- -ن- -ان ع- -ل -ى مسس -ت -وى ا’سس -ت -ث -م -ارات
وعوائدها ،ليسس فقط ‘ ا◊قول النفطية ،وإا‰ا ‘
جميع حقول اÿامات ،ونسستنتج من ذلك أان “ديد
العمل باتفاق فيينا إا ¤ما بعد عام  ،2017من شسأانه
أان يعالج مشسكلة الّلايق Úويعزز كذلك عناصسر الثقة
‘ اأ’سسواق النفطية‡ ،ا سسيدفع بسسعر النفط إا¤
الصسعود وارتفاعه إا ¤ما فوق الـ  55دو’را سسوف
يعيد الثقة ‘ ﬂططات التطوير بالنسسبة للشسركات
النفطية ،ويعيد الثقة ‘ إامكانية بعث ا’سستثمارات
أاو ضسخ ا’سستثمارات ‘ اأ’سسواق النفطية ،إاذا هذا
Óسسعار
ال-ع-ام-ل اأ’سس-اسس-ي ال-ذي ب-إام-ك-ان-ه أان ي-ع-ي-د ل أ
“اسس -ك -ه -ا ،وب -اŸوازاة م -ع ذلك ’ ي -ن-ب-غ-ي Ÿن-ظ-م-ة
«أاوبك» وشس -رك -ائ -ه -ا خ -ارج ه-ذه اŸن-ظ-م-ة ان ت-ب-ق-ى
رهينة هذا ا’تفاق ،كون ا◊ل اأ’مثل للجميع هو
الذهاب إا ¤تصسورات بديلة ورؤوية جديدة تبنى على
التنويع ‘ النشساطات خارج النفط.
واŸتفق عليه ‘ اŸرحلة ا◊الية –ول اأ’سسواق
الطاقوية وانتقالها من أاسسواق متمحورة على اÿام
إا ¤أاسسواق متمحورة على الصسناعات البÎوكيماوية،
و–ول اأ’سسواق من سسيطرة النفط على اŸصسادر
الطاقوية إا ¤تبوء الغاز الطبيعي على هرم منظومة
اŸصسادر الطاقوية ا’حفورية ‘ آافاق عام ،2034
ومعنى ذلك أاننا نعيشس مرحلة –رك من النفط إا¤
الغاز الطبيعي ،ومن الذكاء أان تعمل «أاوبك» على
تعزيز أانشسطتها من خÓل إادراج الغاز الطبيعي ضسمن
م -ن -ظ -وم -ة نشس -اط -ات -ه -ا ،وك -ذلك إادراج الصس -ن -اع -ات
البÎوكيماوية ،حيث ’ تبقى «أاوبك» منظمة الدول
اŸصسدرة للنفط ،وتصسبح اŸنظمة اŸصسدرة للنفط
وال -غ -از واŸصس -ن -ع -ة ل -ه -م -ا ،م -ن خ Ó-ل الصس -ن -اع -ات

@@ ضشرورة
العودة إا¤
السشعر العادل
واŸتوازن
للمنتجÚ
واŸسشتهلكÚ
‘ حدود 60
دو’را @@

“ديد العمل باتفاق فيينا إا ¤ما بعد عام
 2017يعزز الثقة ‘ اأ’سسواق النفطية

البÎوكيماوية ،على اعتبار أان جميع العوامل تصسبّ
قي هذا ا’Œاه ،أاي عوامل السسوق الدولية ،وليسس
م -ن ا◊ك-م-ة أان ن-ت-ج-اه-ل «أاوبك» ك-م-ن-ظ-م-ة ف-اع-ل-ة،
ونذكر من ب Úاأ’ولويات:
 1ـ التحرك من أاجل أان يكون الغاز بدي Óللنفط ‘
ا’سستهÓك.
 2ـ اعتبار الغاز الطبيعي اŸع Èالسسلسس للبشسرية نحو
منظومة الطاقات اŸتجددة.
 3ـ التوصسيات اأ’خÒة لقمم اŸناخ ،كونها أاوصست
على ضسرورة تشسجيع توسسيع اسستعمال الغاز الطبيعي
ك-ب-دي-ل ع-ن ال-ن-ف-ط ،ب-اع-ت-ب-اره ال-وق-ود اأ’ك Ìن-ظ-افة
ضسمن منظومة الوقود اأ’حفوري لدى غالبية الدول
ضسمن أاسسرة «أاوبك» أ’نها دول منتجة للغاز مثل إايران
القوة الغازية ‘ العا ⁄وقطر واإ’مارات وا÷زائر
التي تعد سسادسس بلد مصسدر للغاز ‘ العا ،⁄وصسار
من الذكاء أان تقوم دول أاوبك داخل اŸنظمة بتجميع
قدراتها النفطية والغازية ‘ منظمة واحدة.
 4ـ تعاظم دور الغاز الطبيعي اŸميع ،وكذا اأ’نابيب
ال-ن-اق-ل-ة ل-ل-غ-از ب Úال-ق-ارات ‘ م-ن-ظ-وم-ة اإ’مدادات
ال -ط-اق-وي-ة ال-ع-اŸي-ة ،وأاع-ت-ق-د أان ال-ع-ام-ل اأ’سس-اسس-ي
والسس -ري -ع ‘ ا’ت -ف -اق ،أان ي -ك -ون ل -ب -ن -ة ‘ ب -ن-اء ق-وة
متماسسكة ومسستدامة ،اأ’مر الذي أاطلق عليه Ãسسار
ا÷زائر ،على اعتبار أانه انطلق من ا’تفاق التاريخي
با÷زائر وثّمن ‘ اجتماع فيينا ،وصسار من الضسروري
تعميق هذا اŸسسار من خÓل عملية بنائية مسستدامة
تدمج تطوير نشساطات «أاوبك» وانفتاحها .و’ يعني
“دي -د ا’ت -ف -اق أان -ن -ا ع -ن ط -ري -ق-ه سس-وف نصس-ل إا¤
“اسسك اأ’سسعار واسستقرار السسوق ،وإا‰ا ذلك يحتاج
إا ¤عمل بنائي كب Òينتظر منظمة أاوبك.
ماهو الدور الذي Áكن أان تلعبه ا÷زائر ‘
ال- -ل- -ق- -اء اŸق- -ب- -ل ح- -ول مصش Òات- -ف- -اق خ- -فضض
’ن-ت-اج ..أاÁك-ن أان ت-واصش-ل مسش-اع-ي ت-ق-ريب
ا إ
وج - -ه- -ات ال- -ن- -ظ- -ر وŒدي- -د ال- -ت- -واف- -ق ح- -ول
’نتاج النفطي؟
ا’سشتمرار ‘ “ديد خفضض ا إ
**  ⁄تتوقف ا÷زائر منذ أاو ¤بوادر أازمة سسعر
النفط عن التحرك و ⁄تدخر أاي جهد على مسستوى
الدبلوماسسية الطاقوية ‘ تعميق وجهات النظر على
مسستوى العÓقات لكل الشسركاء ‘
السسوق النفطية ،وإا ¤جانب ذلك ’
يخفى مسساهمة ا÷زائر اŸلموسسة
‘ إانضساج الرأاي على مسستوى الفكر
ال- -ط- -اق- -وي ال- -ع- -اŸي ،م- -ن خ Ó-ل
ت -أاك -ي -ده -ا اŸسس-ت-م-ر ع-ل-ى ضس-رورة
الذهاب سسريعا إاŒ ¤سسيد التنويع
ال -ط -اق -وي ع -ل-ى مسس-ت-وى اأ’سس-واق
الطاقوية العاŸية ،والتحدي قائم
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل- -ل- -ج -م -ي -ع ‘ ضس -م -ان
اإ’مدادات الطاقوية وا◊فاظ على
مسس -ت -وى ال -رف -اه ÷م-ي-ع الشس-ع-وب،
وم -ن ضس -م -ن م -ا ح -رصست ا÷زائ -ر
ع-ل-ى ال-دف-اع ع-ن-ه  ،ن-ذك-ر ال-ت-أاك-ي-د
على أان اأ’من الطاقوي جزء من
اأ’من العاŸي ،واسستقرار اأ’سسواق
النفطية جزء من ا’سستقرار على
اŸسس-ت-وى اإ’ق-ل-ي-م-ي والدو‹ ،ومن
خÓل هذا ا÷هد ا÷زائري‚ ،د حاليا أان هناك
العديد من الفاعل ‘ Úالسسوق الطاقوية العاŸية،
على غرار روسسيا والسسعودية أاخذتا على عاتقهما
الÎويج ’تفاق فيينا وتعزيز مكتسسباته ،بل صسارت
العربية السسعودية من أاك ÈاŸدافع Úعنه ،ونؤوكد أان
ا÷ولة اأ’خÒة التي يقوم بها وزير الطاقة ا÷زائري
ن-ور ال-دي-ن ب-وط-رف-ة وب-دأاه-ا ب-ال-ع-راق ،ت-ن-درج ضسمن
اŸنظور ا’سسÎاتيجي ا÷زائري ‘ تعزيز التوافق.

مقارنة مع متوسسط معدل الـ 15سسنة الفارطة أاي منذ
عام  ،2001على اعتبار أان اŸتوسسط كان يناهز 9
مÓي Òبرميل يوميا ،ويضساف إا ¤كل ذلك أان حجم
اŸوارد ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ي-ج-ري ت-ط-وي-رها منذ عام
 ،2016قد تراجعت إا ¤مسستوى الـ  30باŸائة عن
سسنة .2015

–دي اıزونات اإ’سسÎاŒية
النفطية يتجاوز ا◊الة اأ’مريكية

م -ازالت روسش-ي-ا ال-ت-ي ت-ع-د م-ن أاك ÈاŸن-ت-جÚ
خ- -ارج م- -ن- -ظ- -م- -ة «أاوبك»– ⁄ ،سش- -م ب- -ع -د ‘
’نتاج..
نواياها بششأان “ديد آاجال تخفيضض ا إ
فهل يعني هذا أانها مّÎددة ‘ ا’لتزام مرة
ث- -ان- -ي -ة ..أام م -وق -ف -ه -ا سش -وف يصشب ‘ ا’Œاه
’يجابي؟
ا إ
@@ منذ حوا‹ أاسسبوع واحد ”ّ تسسجيل العديد من
اŸؤوشسرات اإ’يجابية من ا÷انب الروسسي الرسسمي،
والذي أاكد على ضسرورة الذهاب إا“ ¤ديد العمل
ب -ا’ت -ف-اق ب-ه-دف ا◊ف-اظ ع-ل-ى اإ’‚از ال-ت-اري-خ-ي،
اŸت -م -ث -ل ‘ ا’ل -ت-زام ب-ال-ت-خ-ف-يضس ال-ذي  ⁄تشس-ه-ده
اأ’سس -واق ال-ن-ف-ط-ي-ة م-ن-ذ سس-ن-وات ع-دي-دة ،ون-ذك-ر أان
روسس -ي -ا ك -انت ب -اسس -ت -م -رار ت -ت-ح-ج-ج ب-ع-دم إام-ك-ان-ي-ة
انضس -م -ام -ه -ا إا ¤أاي ت -واف -ق ع -ل -ى مسس-ت-وى م-ن-ظ-م-ة
«أاوبك» ،بسسبب غياب ما تصسفه با÷دية وا’لتزام،
لكن حاليا نثّمن ا’‚از التاريخي ’تفاق فيينا وروح
التوافق العالية داخل بيت «أاوبك» ،وهذا ما أاسسفر ‘
ا÷وهر على اسستعادة الثقة على مسستوى الشسركاء
خارج أاوبك ،وعلى رأاسسهم روسسيا وهذا يعد إا‚ازا
م-ه-م-ا ج-دا ،م-ن أاج-ل اسس-ت-ع-ادة ال-ث-ق-ة ع-ل-ى مسس-توى
اأ’سسواق النفطية اأ’مر الذي يشسجع حاليا الطرف
ال -روسس -ي ع -ل -ى ت -ب -ن -ي خ -ي -ار ت -ث -م“ Úدي -د ال-ع-م-ل
با’تفاق.
‘ حالة توصشل الششركاء من «أاوبك» وخارجها
’ن-ت-اج  ..ه-ل م-ن
إا ¤ات -ف -اق “دي -د خ -فضض ا إ
ششأان ذلك أان يغ Òمن الوضشع ا◊ا‹ للسشوق
’مريكي؟
ويقلل من تأاثÒات اıزون ا أ
@@ حذرنا باسستمرار من التحدي اŸتأاتي من جانب
اıزون -ات اإ’سسÎاŒي -ة اأ’م -ري-ك-ي-ة ،وق-ل-ن-ا ل-يسست
اıزون-ات اأ’م-ري-ك-ي-ة من
تهّدد إايجابيات أاي اتفاق،
ب- - - -ل ك - - -ذلك اıزون - - -ات
اإ’سسÎاŒي- - -ة Ÿن- - -ظ- - -م - -ة
ال-ت-ع-اون ا’ق-تصسادي ،وننبه
ك- - -ذلك إا ¤اŒاه ك - -ل م - -ن
الصس Úوال- - - - -ي- - - - -اب - - - -ان إا¤
ﬂزون- - - - -ات إاسسÎاŒي- - - - -ة
ه -ائ -ل-ة ،ول-عّ-ل ا◊ديث ع-ن
–دي اıزون- - - - - - - - - - - - - -ات
اإ’سسÎاŒي - -ة ال- -ن- -ف- -ط- -ي- -ة
ي -ت-ج-اوز ا◊ال-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة
إا ¤ظاهرة عاŸية ،ترمي
بثقلها وتؤوثر على اسستقرار
اأ’سسواق النفطية ،وبالعودة
إا ¤ا◊ال -ة اأ’م-ري-ك-ي-ة ف-إان
زي- - -ادة إان- - -ت- - -اج ال- - -ن- - -ف - -ط
الصس-خ-ري ،وت-راج-ع ك-ل-ف-ة إان-ت-اج-ه ،وإام-ك-ان-ي-ة ت-وج-ه
العديد من الدول على مسستوى العا ⁄إا ¤إانتاج النفط
والغاز الصسخري ،Úسسيجعل من التحدي أاك ،Èو‘
منظوري اÿاصس ينبغي على دول «أاوبك» وشسركائها،
تخطي فكرة التصسادم مع النفط الصسخري والتخلي
ن -ه -ائ-ي-ا ع-ن مسس-ع-ى إازاح-ت-ه م-ن اŸشس-ه-د ال-ط-اق-وي
العاŸي ،بل بداية أاو منطلق ‚اح توافق «أاوبك»
وشس -رك -ائ -ه -ا ي -ك -م -ن ‘ Œاوز ال -ت -ف -ك Òضس-م-ن ه-ذا
اŸن- -ظ- -ور ،أاي ت- -رك- -ي -ز ا’ن -ت -ب -اه ع -ل -ى اıزون -ات
اإ’سسÎاŒي -ة ،وزي -ادة اإ’ن -ت -اج م -ن اÙروق-ات غÒ
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ب-ل اÿي-ارات ال-ن-اج-ح-ة ،ت-نبع من تعزيز
عناصسر اإ’دراك والتأاث Òداخل اأ’سسرة اŸوسسعة من
أاوبك وشسركائها ،والعمل على اسستباق هذه التحديات
من خÓل حلول مشسÎكة وجديدة جد فعالة.
’سشعار خÓل السشداسشي
كيف يكون منحى ا أ
الثا Êمن عام  ..2017هل يكون تصشاعديا أام
’خذ بعÚ
ي-أاخ-ذ م-ن-ح-ى ت-ن-از‹ ع-ن ط-ري-ق ا أ
ا’عتبار أاقوى ا’حتما’ت؟
@@ رغم ا◊الة الظرفية الراهنة التي تضسغط على
سسعر برميل النفط ،فيما دون الـ  50دو’را ،أابقى
متفائ Óبإامكانية حدوث التصسحيح اŸطلوب ليأاخذ
سس -ع -ر ب -رم -ي -ل ال -ن -ف-ط م-ن-ح-ن-ى إاي-ج-اب-ي-ا م-ع ب-داي-ة
السسداسسي الثا Êمن السسنة ا÷ارية ،ليسستقر مع نهاية
 ،2017فوق الـ  55دو’را للÈميل.

@@ «أاوبك»
’ يجب أان تبقى
رهينة ا’تفاق
بل تذهب
وية
إا ¤ر ؤ
جديدة تقوم
على التنويع
خارج النفط @@

مسستوى ا’سستكشسافات النفطية انخفضست
إا 2.4 ¤مليار برميل يوميا

هل يؤوثر تراجع أاسشعر النفط –ت عتبة 50
دو’را ‘ انكماشض ا’سشتثمارات العاŸية؟
@@ ب -ال -ع -ودة إا ¤ال -ت -ق -ري -ر اأ’خ Òل -وك -ال-ة ال-ط-اق-ة
العاŸية ،يÈز بوضسوح حجم الÎاجع القياسسي ‘
ح -ج -م ا’سس -ت -ث -م -ارات ،وإان-ف-اق الشس-رك-ات ال-ن-ف-ط-ي-ة
العاŸية وإاعداد مشساريع وﬂططات التطوير ◊قول
النفط التقليدية على وجه اÿصسوصس ،حيث تشسÒ
التقديرات إا ¤أارقام صسادمة ،على اعتبار أان تقرير
الوكالة الدولية للطاقة ،حّذر من أان مسستوى الÎاجع
اŸسسجل يعد اأ’دنى منذ  70عاما ،وأان هذا الÎاجع
سس- -وف يسس- -ت -م -ر ط -ي -ل -ة ع -ام  ،2017واعÎ- - -ف - -ت أان
مسستويات ا’سستكشسافات النفطية قد انخفضست إا¤
ما يقارب  2.4مليار برميل يوميا ‘ عام ،2016

13

ا’أحد  14ماي  2017م الموافق لـ  18شسعبان  1438هـ العدد 17336
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

حششماوي مدير اŸدرسشة الوطنية العليا للتسشي Òو التجارة الدولية لـ«الششعب» :

اŸدرسسة تسستقبل ما ب 300 Úو  350طالب جديد سسنويا
وتخّرج كفاءات ‘ التسسي Òوا’قتصساد الرقمي

أاّكد الدكتور ﬁمد حششماوي مدير اŸدرسشة
ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ليا للتسشي Òوالتجارة الدولية
’سشاسشي يكمن ‘
بالقليعة أانّ دور اŸدرسشة ا أ
تكوين نخبة الطلبة ا◊ائزين على معد’ت
مرتفعة ‘ امتحان البكالوريا وفقا ◊اجيات
اŸؤوسشسشات ا’قتصشادية وا’جتماعية Œنبا
لتخريج إاطارات بطالة من جهة و“اششيا مع
ال -ت -وج -ه ا’ق -تصش -ادي ا÷دي -د اŸع -ت-م-د م-ن
ط-رف ال-دول-ة ،وال-ذي ي-رت-ك-ز ع-ل-ى تششجيع
ان - -ت - -اج السش - -ل - -ع واÿدم - -ات خ - -ارج ق - -ط- -اع
اÙروقات وا’نتقال ‘ مرحلة ’حقة إا¤
’م- -ر ال- -ذي ي- -ت- -ط -لب –ضشÒ
ال- -تصش- -دي- -ر ،ا أ
إاط -ارات م -ؤوه -ل -ة وذات ك -ف -اءة ب-ح-يث “لك
القدرة على تسشي Òعملية التصشدير بطرق
ح -دي -ث -ة ون -اج -ع -ة .ويÈز حشش-م-اوي ال-ذي
اسش -ت-ق-ب-ل-ن-ا ب-ح-رم اŸدرسش-ة ك-ل ه-ذا ال-ت-وج-ه
ا÷ديد ضشمن هذا ا◊وار.
أاجرى ا◊وار :عÓء ملزي
الشش- -عب ‘ :ال -ب -داي -ة م -اه -ي أاه -م م -ؤوشش -رات
التحصشيل باŸدرسشة؟
دﬁ .مد حششماوي :اŸدرسسة مهتمة بتكوين
ال -ط -ل-ب-ة ‘ م-ي-ادي-ن ا’ق-تصس-اد ال-رق-م-ي وال-ت-ج-ارة
الدولية واŸالية وهي واحدة من ب ÚاŸدارسس
ال-ع-ل-ي-ا اŸت-واج-دة ب-ال-ق-ل-يعة
واŸعنية بتكوين النخبة من
ال- -ط- -ل- -ب- -ة ا◊اصس -ل Úع -ل -ى
معد’ت مرتفعة ‘ امتحان
ال-ب-ك-ال-وري-ا ،ب-ح-يث تسس-تقبل
اŸدرسسة ما ب 300 Úو350
ط -الب سس -ن -وي -ا ل-ل-دراسس-ة ‘
طورين يعنى اأ’ول با÷ذع
اŸشسÎك وم- -دت- -ه سس- -ن- -ت -ان
ويعنى الثا ÊباŸاسس Îعلى
ام- -ت -داد سس -ن -ت ،Úك -م -ا ي -ت ّ-م
ا’ن -ت -ق -ال م -ا ب Úال -ط-وري-ن
Ãسس-اب-ق-ة وط-ن-ي-ة ي-تّ-م ف-ي-ه-ا اخ-ت-ب-ار ال-ط-ل-ب-ة ح-ول
–صس- -ي- -ل- -ه- -م ال -ع -ل -م -ي اŸك -تسسب ط -ي -ل -ة سس -ن -ت -ي
الطوراأ’ول .وتنوي اŸدرسسة فتح عّدة تخصسصسات
أاخرى مسستقب ⁄ Óتكن مدرجة ضسمن اهتمامات
اŸدارسس اأ’خرى ذات الصسلة با’قتصساد والتجارة
’سس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-اŸراجعة ومراقبة التسسيÒ
والتجارة الدولية التطبيقية بحيث –تاج ا÷زائر
إا ¤هذه اŸهن والتخصسصسات التي سسجّل بها عجز
م -ع -ت Èوت -ري -د اŸدرسس -ة م -ن خ Ó-ل ه-ذا ال-ت-وج-ه
م -راف -ق-ة ا’ق-تصس-اد ا÷زائ-ري ‘ ‰ط-ه ال-ت-ن-م-وي
ا÷ديد ،مع اإ’شسارة إا ¤كون أاول دفعة باŸدرسسة
تتواجد حاليا Ãسستوى السسنة اأ’و ¤ماسس Îومن
اŸرت -قب أان تسس -ت -ف -ي -د ›م-ل ال-دف-ع-ات م-ن ف-ت-ح
›موعة تخصسصسات ذات صسلة بالتجارة الدولية
والتسسي Òوا’قتصساد الرقمي ،بحيث سسيتم الÎكيز
ع -ل -ى ال -ت -ج -ارة ا’ل-كÎون-ي-ة وال-تسس-وي-ق ا’ل-كÎوÊ
واإ’دارة ا’لكÎونية ا ¤جانب تخصسصسات أاخرى
ذات صسلة باŸالية الدولية واإ’دارة السسياحية .وما
Áكن التأاكيد عليه عموما أان مهمة اŸدرسسة تتمثل
أاسساسسا ‘ مرافقة السسياسسة ا’قتصسادية ا÷زائرية،
ولكّن ’بد من اإ’شسارة هنا إا ¤نقطة هامة جدا
ت -ت -ع ّ-ل -ق ب-اŸسس-ار ا’حÎا‘ ل-ل-ط-الب وه-ي ت-ت-عّ-ل-ق
بتوجيهه للدراسسة ا÷امعية العادية خارج اŸدرسسة
‘ ح -ال ع -دم “ك -ن -ه م -ن ا’ن -ت-ق-ال ا ¤اŸسس-ت-وى
اأ’على ،اأ’مر الذي كان معمو’ به ‘ السسابق ،إا’
خذ قرار مهم العام اŸنصسرم يتعلق بالسسماح
أاّنه أات ّ
للطالب بإاعادة السسنة مّرة واحدة بكل طور دراسسي،
بحيث أاعتمد ‘ ذلك جملة من الظروف اÿاصسة
التي قد تعÎضس الطالب خÓل مزاولته للدراسسة
باŸدرسسة ،غ Òأاّن عدم “كنه من ا’نتقال ا¤
القسسم اأ’على Ÿرت Úبالطور الواحد يرغم إادارة
اŸدرسسة على توجيهه Ÿؤوسسسسة جامعية أاخرى.
ت Ó-ح -ظ -ون إاق -ب -ا’ م -ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ Òع-ل-ى
م -درسش -ت -ك -م ب -داي-ة ك-ل م-وسش-م دراسش-ي ،ف-م-ا
م
ا أ
’سشباب التي تقف وراء ذلك و كيف تت ّ
مواجهة هذا الطلب اŸتزايد؟
@@ ب -ال -ف -ع -ل ،تسس -ت -ق -طب اŸدرسس -ة ك -غÒه-ا م-ن
اŸدارسس ال -ع -ل -ي -ا ن -خ -ب -ة ال-ط-ل-ب-ة ا◊ائ-زي-ن ع-ل-ى
معد’ت مرتفعة ويتزايد الطلب عليها من سسنة
أ’خرى ،اأ’مر الذي اسستدعى قيام الوزارة الوصسية
على الرفع من معدل القبول بها من خÓل تطبيقة
«ب -روٌق -راسس» اÿاصس-ة ب-ت-وج-ي-ه ط-ل-ب-ة ال-ب-ك-ال-وري-ا،
وتكمن اأ’سسباب اŸباشسرة ‘ ذلك ‘ كون اŸدرسسة

تعتمد نظاما تكوينيا صسارما و–رصس على إا“ام
›مل الÈامج الدراسسية إاضسافة إا ¤كون أاسساتذتها
من فئة اأ’كفاء واŸتخصسصس ،Úمع اإ’شسارة أايضسا
إا ¤كون ›مل اŸدارسس العليا ومن بينها اŸدرسسة
العليا للتسسي Òوالتجارة الدولية اكتسسبت مع مرور
السس-ن-وات سس-م-ع-ة ط-ي-ب-ة ‘ ﬁي-ط-ه-ا ،ول-ك-ن ت-ب-ق-ى
اŸدرسسة مقّيدة بسسعة هياكلها وورشساتها وهيئة
تأاطÒها و’ Áكن اسستقبال عدد أاك‡ Èا يتناسسب
والطاقة ا’سستقبالية اŸعهودة.
ف -ي -م -ا ت -ك -م -ن قّ-وة اŸدرسش-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالتأاط ÒواŸناهج البيداغوجية؟
@@ م - -ا Œب اإ’شس - -ارة إال - -ي - -ه ،أاّن جّ- -ل
اأ’سس -ات -ذة ال -ذي -ن ّ” ت -وظ-ي-ف-ه-م خÓ-ل
السسنوات اأ’خÒة هم من اŸتخصسصسÚ
اأ’كفاء و 80باŸائة منهم –صسلوا على
شسهادة الدكتوراه ،فيما يسس Òاآ’خرون
‘ اŸسسار ذاته ،كما تضسطر اŸدرسسة
ل Ó-سس -ت-ع-ان-ة ب-أاسس-ات-ذة م-ت-خصسصس Úم-ن
ج -ام -ع -ات أاخ -رى “اشس-ي-ا وح-اج-ي-ات-ه-ا
ال -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة Ãع-ي-ة أاسس-ات-ذة آاخ-ري-ن م-ن
بعضس اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية لتدريسس
بعضس اŸواد التقنية ،و–تفظ اŸدرسسة
بنظامها التكويني اŸتميّز الذي يعتمد على طورين
وي -ت -م ا’ن-ت-ق-ال م-ا ب Úال-ط-وري-ن م-ن
خÓ-ل مسس-اب-ق-ة وط-ن-ي-ة تشس-م-ل أاسسئلة
ع -ام -ة ع -ن كّ-ل اŸق-ررات اŸدروسس-ة
خÓل الطور اأ’ول اأ’مر الذي يحّفز
الطلبة على بذل جهود أاك Èلضسمان
مواصسلة الدراسسة خÓل الطور الثا،Ê
وتعطى عناية خاصسة لكل من اأ’داء
وال-ت-ق-ي-ي-م ب-ك Ó-ال-ط-وري-ن ب-ح-يث يتّم
ال-ت-ق-ي-ي-م ع-ل-ى مسس-ت-وي Úي-عنى أاولهما
ب- -اŸواظ -ب -ة وال -ت -ج -اوب م -ع سسÒورة
اŸقرر الدراسسي وفق ‰ط سسلوكي
قو Ëفيما يعنى الثا Êبا’متحانات
الرسسمية التي Œرى عادة ‘ نهاية
السس-داسس-ي-ات ،ك-م-ا تسس-اه-م الÎبصس-ات ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة
اŸع- -ت -م -دة م -ن ط -رف اŸدرسس -ة ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
مؤوسسسسات اقتصسادية ﬂتلفة ‘ الرفع من اŸسستوى
العلمي للطلبة ،و’سسيما حينما يتعلق اأ’مر بطلبة
طور اŸاسس Îوبدرجة أاقل بالنسسبة لطلبة السسنتÚ
اأ’و ¤والثانية.
ي -ح -ت -اج ال -ط -ل -ب -ة ب -اŸدرسش-ة إا ¤فضش-اءات
ثقافية وأاخرى ترفيهية ،فما نصشيب اهتمام
إادارة اŸدرسشة بهذا ا÷انب؟
@@ ن -ح -ن نسس -ع -ى دائ -م -ا م -ن أاج -ل ت -وف Òأاج -واء
مÓئمة للطلبة “كنهم من التحصسيل العلمي ‘
ظروف مريحة وذلك من خÓل “كينهم من عّدة
نشس-اط-ات م-ك-م-ل-ة وت-رف-ي-ه-ي-ة ،م-ع ا’شس-ارة ا ¤أاننا
وجدنا نوعا من الصسعوبات ‘ ذلك خÓل السسنة
اأ’و ¤من ا’لتحاق بالقطب ا÷امعي للقليعة ،إا’
أاّن -ن -ا “ك-ن-ن-ا م-ن إاب-رام ات-ف-اق-ي-ة ت-ع-اون م-ع ب-ل-دي-ة
القليعة تتيح للطلبة اسستغÓل اŸلعب البلدي على
فÎت ÚخÓل كل اسسبوع يومي ا’ثن Úواأ’ربعاء،
ك -م -ا “ّك -ن ال -ط -ل -ب -ة م -ن تشس-ك-ي-ل ن-ادي Úع-ل-م-يÚ
يشستغÓن ‘ كل ما له صسلة بالنشساطات الÎفيهية
والعلمية والثقافية Ãا ‘ ذلك الرحÓت العلمية
خارج اŸدرسسة ،بحيث يندرج هذا ا÷هد ضسمن
مسسعى التأاقلم مع واقع نقصس الهياكل والتجهيزات
اÿاصس -ة ب -ه -ذه ال -نشس -اط-ات داخ-ل اŸدرسس-ة ،وق-د
سساهم الناديان ‘ –ريك وتÒة النشساطات على
مسس -ت -وى اŸدرسس -ة بشس -ك -ل م -ل -ح -وظ ي -ع -زز م -ن-اخ
ا’رتياح ‘ أاوسساط طلبتنا.
هل رصشد” إاهتمام الطلبة بالتحو’ت التي
يعيششها اÛتمع عموما؟

@@ مرافقة
ا’قتصشاد
الوطني وفق
النموذج ا÷ديد
للنمو @@

@@ ل -ق -د ان-ت-ق-ل-ن-ا م-ن م-رح-ل-ة ال-ت-ك-وي-ن ا÷ام-ع-ي
اŸتخصسصس إا ¤مرحلة التكوين لفائدة اŸؤوسسسسات
ا’جتماعية وا’قتصسادية ،ومن ثّمة أاضسحى لزاما
على الطلبة أان يكونوا على دراية تامة باÙيط
واÛتمع ،وقد برز ذلك جليا من خÓل إانشساء
نادي Úعلى مسستوى اŸدرسسة يهتمان بكل ما له
صسلة بالنشساط اŸكمل للطلبة سسواء كان رياضسيا أاو
ثقافيا أاو حتى علميا ،ويتم ذلك بالتنسسيق ما بÚ
اŸدرسس -ة ك -ه -ي -ك -ل ق -ائ -م وم-ت-ك-ام-ل وال-ع-دي-د م-ن
اŸؤوسسسس-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة م-ن اÙي-ط
اÿارجي بحيث اسستفاد الطلبة من عّدة دورات
تكوينية ‘ هذا اÛال كانت آاخرها تلك التي
”
تعنى بانشساء اŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة و ّ
إانشس-اء ›م-وع-ة م-ن ا÷سس-ور ال-ت-ي ت-رب-ط ال-ط-ل-ب-ة
ب- -اÙي -ط اÿارج -ي ب -دع -م م -ب -اشس -ر م -ن اإ’دارة
وال -وزارة ال-وصس-ي-ة ال-ت-ي –ث ع-ل-ى ت-وسس-ي-ع ان-ف-ت-اح
ا÷ام -ع -ة ع -م-وم-ا واŸدارسس ال-ع-ل-ي-ا خ-اصس-ة ع-ل-ى
اÙيط Ÿواكبة التطورات التي يشسهدها اÛتمع
وخاصسة النسسيج ا’قتصسادي واتسساع دائرة اسستعمال
التكنوو÷يات ا÷ديدة ،وبالتا‹ امتÓك القدرات
الÓ-زم-ة ورصس-د اŸؤوشس-رات ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ ت-ن-م-ي-ة
ا’قتصساد عامة والتجارة خاصسة.
يششهد ا’قتصشاد ا÷زائري –و’ت جذرية
ويتجه نحو النموذج ا÷ديد للنمو ،فماهي
م- - -ك- - -ان - -ة ك - -ل ه - -ذا ال - -ت - -وج - -ه ‘ اŸن - -اه - -ج
البيداغوجية اŸعتمدة؟
@@ حقيقة ،لقد أابرمت اŸدرسسة عّدة اتفاقيات
مع مؤوسسسسات إاقتصسادية تعنى بتمك Úالطلبة من
م -زاول -ة ت -ربصس-ات ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-واه-ا ك-م-ا
تسستع ÚاŸدرسسة أاحيانا Ãؤوطرين من ذوي اÈÿة
من بعضس اŸؤوسسسسات لغرضس تأاط Òبعضس اŸواد
التقنية والتي تعت ‘ Èالكث Òمن اأ’حيان تطبيقية
أاك Ìمنها نظرية ،وأاتاح لنا هذا التواصسل الوطيد
م -ع اŸؤوسسسس -ات ا’ق -تصس -ادي -ة ج -م -ع ال -ع -دي -د م-ن
اŸع -ط -ي -ات اŸت -ع -ل -ق-ة ب-ح-اج-ي-ات-ه-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالوسسائل البشسرية اŸؤوهلة ،ولذلك نسسعى دوما ا¤
تكوين الطلبة وفق حاجيات اÙيط ا’قتصسادي،
و’ نعتمد إاطÓقا على اŸناهج التكوينية النظرية
البحتة ،وقد تطور هذا اأ’مر إا¤
مشس- -ارك- -ة ب- -عضس اŸؤوسسسس -ات ‘
إاع -داد الÈام-ج ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة وف-ق-ا
◊اج-ي-ات-ه-ا ا’ق-تصس-ادي-ة ل-تتحّول
اŸدرسس - -ة ب - -ذلك إا ¤م - -ؤوسسسس- -ة
ل- -ل- -ت- -ك- -وي- -ن اŸوج- -ه م- -ب- -اشس- -رة
ل - - -ل - - -ق - - -ط- - -اع Úا’ق- - -تصس- - -ادي
وا’ج -ت -م -اع -ي ب -ع -ي-دا ع-ن ‰ط
ال - -ت- -ك- -وي- -ن اÿاصس ب- -ال- -ق- -ط- -اع
العمومي أاو ا◊كومي مثلما يعبّر
عنه ‘ النسسق العام ،أ’ّنه ’ أاحد
ينكر بأانّ القطاع ا’قتصسادي هو
اأ’ك Ìت- -وفÒا Ÿن- -اصسب ال -ع -م -ل
الدائمة وذات اŸسستوى العا‹ ،ومن ثّمة ’بد من
توطيد ا÷سسور والعÓقات القوية ما ب ÚاŸدرسسة
واŸؤوسسسس -ات ا’ق -تصس -ادي -ة واŸال -ي -ة واÿدم -ات-ي-ة
وا’جتماعية.
‘ ضش -وء ك -ل ه -ذه اŸك -اسشب وال -ط -م-وح-ات،
’ف -اق ال -ت -ي –رصش-ون ع-ل-ى
م -اه -ي م -ع -ا ⁄ا آ
بلوغها مسشتقبÓ؟
@@ م -اه -و ق -ائ -م ب -ا÷زائ -ر ح -ال -ي -ا ه -و ال -ت-ح-ول
اŸنسسجم واŸتدرج للنموذج ا’قتصسادي ا÷ديد
ل -ل -ن -م -و ،وال -ذي ي -ع-ت-م-د ‘ ج-وه-ره ع-ل-ى تشس-ج-ي-ع
ﬂت -ل -ف اŸن -ت-ج-ات خ-ارج اÙروق-ات ع-ل-ى اأم-ل
توجيه أاك Èقدر منها نحو التصسدير ،ومن اŸرتقب
أان –تاج عملية التصسدير هذه مسستقب Óإ’طارات
ذات كفاءة ومؤوهلة لتسسيÒها بطريقة عصسرية ،مع
ا’شسارة ا ¤كون ا÷زائر  ⁄تكن تكّون ‘ اŸاضسي
إاطارات نوعية ‘ هذا اÛال بالنظر إا ¤ضسعف
الصسادرات خارج اÙروقات ،كما تتجه ا÷زائر
نحو اعتماد وتعميم ا’قتصساد الرقمي الذي يلعب
دورا كبÒا ‘ ‰و ا’قتصساد وازدهار التجارة بشسكل
عام بحيث ”ّ اعتماد وزارة منتدبة خاصسة بهذا
اÛال واŸدرسس- -ة ت- -رغب م- -ن خ Ó-ل إاط -ارات -ه -ا
ومناهجها مرافقة الدولة ‘ هذا ا’Œاه ،وسسيتم
اعتماد عّدة تخصسصسات بداية من اŸوسسم القادم
ب كّلها ‘ وعاء ا’قتصساد الرقمي ‘ بادرة
تصس ّ
تهدف إا ¤اÿروج من التبعية لÓقتصساد التقليدي
ال -ذي Œاوزه ال -زم -ن ،وت -رغب اŸدرسس -ة ع -م -وم-ا
مواكبة تطور النموذج ا÷ديد للنمو ا’قتصسادي من
خÓ-ل ت-وف Òاإ’ط-ارات ال-ك-ف-أاة ل-تسس-يÒه وت-وج-ي-ه-ه
وفق اŸسسار السسليم.

@@ اعتماد
برامج تكوين
تسشتجيب
◊اجيات
اŸؤوسشسشات
ا’قتصشادية @@

التحليل ا’أسشبوعي

شسراكة عمومية خاصسة
قوامها الشسفافية
سشعيد بن عياد
Áثل بناء شسراكة وطنية عمومية خاصسة ،أاحد –ديات النموذج
ا’قتصسادي ا÷ديد للنمو ،وهو خيار اسسÎاتيجي يجسسد توجهات
اŸرحلة الراهنة التي –مل تداعيات الصسدمة اŸالية اÿارجية
ب -ك -ل م -ا ت -ت -ط ّ-ل -ب-ه م-ن اي-ج-اد مصس-ادر “وي-ل ج-دي-دة لÓ-ق-تصس-اد،
وتسس- -ت- -دع- -ي ‘ ن- -فسس ال- -وقت حشس- -د اŸوارد اÙل- -ي- -ة وŒن- -ي -د
اإ’مكانيات اŸتوفرة ‘ السساحة الوطنية لتأام ÚدÁومة ا’سستثمار
اŸنتج خارج اÙروقات.
ويكتسسي هذا النوع من الشسراكة أاهمية قصسوى ،حيث تعت Èإاجابة
ملموسسة Ÿبدأا انتهاء التمييز ب Úالقطاع Úالعام واÿاصس مثلما
هو مكرسس ‘ الدسستور ،وهي Ãثابة جسسر عبور إا ¤مرحلة جديدة
ع-ل-ى مسس-ار ح-م-اي-ة اŸن-ظ-وم-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ م-واج-هة
التهديدات التي تتمخ ّضس عن أازمة شسحّ اŸوارد اŸالية من جهة
والطموحات الكبÒة التي يحملها التحول ا’قتصسادي ،وإاحداث
القطيعة مع التبعية اŸباشسرة والعضسوية للمحروقات .لذلك تتطلّب
إاح -اط-ت-ه-ا ب-ك-اف-ة الضس-م-ان-ات والشس-روط الÓ-زم-ة ’‚ازه-ا ضس-م-ن
اŸعاي Òا’قتصسادية التي توفر للشسركاء مناخا جذابا Ãا Áنع ‘
نفسس الوقت أاي انحراف أاو تعطيل للمشساريع.
وح -ت -ى ي -ت ّ-م ت -ف -ادي ت -ك -رار ال-ت-ج-رب-ة اŸثÒة ل-ل-تسس-اؤول اŸت-ع-ل-ق-ة
بخوصسصسة اŸؤوسسسسات العمومية اÙلية ‘ سسنوات التسسعينات،
وهي العملية التي تتطلب إاخضساعها للتقييم قصسد اسستخÓصس العÈ
Ãا Áنع إاعادة انتاج ما “خضس عنها من نتائج غ Òمطابقة Ÿا
ك -ان م-ن-ت-ظ-را ،ف-إان إادراج اŸزارع ال-ن-م-وذج-ي-ة ل-ل-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي
العمومي ‘ مسسار الشسراكة مع القطاع اÿاصس الوطني يتطلب
اتخاذ كافة اإ’جراءات القانونية والتنظيمية لتأام Úمسستقبل العقار
الزراعي ووسسائل ا’نتاج وحماية اليد العاملة ا’حÎافية.
وب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-مصس Òال-غ-امضس ال-ت-ي آالت إال-ي-ه اŸؤوسسسس-ات ال-ع-م-ومية
اÙلية خاصسة وسسائل ا’‚از والعقار ،فإان حماية التوجه ا÷ديد
ع -ل -ى درب الشس -راك -ة «ع -ام ـ خ-اصس» ،وح-ت-ى ي-ن-ج-ز ضس-م-ن م-ع-ايÒ
الشسفافية ،يسستوجب إادراج كل العمليات ‘ سسوق البورصسة ،التي
ت-ت-ط-ل-ع ل-ع-م-ل-ي-ات م-ل-م-وسس-ة تضس-خ ف-ي-ه-ا ن-فسس-ا ج-دي-دا وت-وسس-ع من
نطاقها.
إان فتح رأاسسمال مؤوسسسسة عمومية ،وبالذات ‘ ظرف ما‹ صسعب
ليسس باŸهمة البسسيطة ،بل هي مسسأالة مصسÒية ينبغي أان تسستو‘
كافة الشسروط اŸوضسوعية والصسارمة لنجاحها ،وغلق الباب أامام
أاك Ìمن طرف يÎصسدون الفرصسة الثمينة لÓجهاز على مؤوسسسسات
تعت Èمن العناصسر ا÷وهرية للجهاز ا’قتصسادي الوطني ،اأ’مر
ال -ذي ي -ح ّ-ت -م ت-أاطÒه-ا ب-ج-م-ي-ع الضس-م-ان-ات ال-ت-ي “ن-ح اأ’فضس-ل-ي-ة
ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úا’ق-تصس-ادي Úاÿواصس اŸت-م-ي-زين باحÎافية ولديهم
قناعة راسسخة بأان خيار الشسراكة مع القطاع العام يندرج ‘ إاطار
التحّول ا’قتصسادي باŸفهوم الوطني ا’سسÎاتيجي الشسامل.
وانطÓقا من هذه ا◊تمية ذات الطابع اŸصسÒي ،فإان إاحداث
–ّول ‘ ال -ذه -ن -ي -ة اÙل -ي -ة أام -ر ج -وه-ري ق-ب-ل إاطÓ-ق مشس-اري-ع
العملية ،التي يجب أان تتجسسد ‘ سساحة مفتوحة مثل بورصسة
ا÷زائر ،ذلك أان العمليات التي تتمّ –ت مظلة «إادارة» مهما كانت،
تث Òتسساؤو’ت وتفجر اتهامات وتتمخضس عنها –فظات ،تÎب
عليها تداعيات سسلبية ’ ›ال لها ‘ هذا الظرف ا◊سساسس ،الذي
يجعل كافة أانظار واهتمامات الرأاي العام تتجه لعمليات ضسخمة أاو
صسغÒة ،علما أان اŸزارع النموذجية تتوفر على قدرات ووسسائل
إانتاج وباأ’خصس Œهيزات مهما كانت معطلة وعقارات وﬂازن
وÓﬁت لها قيمة كبÒة ‘ السسوق.
لقد أاظهرت مبادرات ا◊كومة مثل التكفل بالعقار الصسناعي،
با◊رصس على اسسÎجاع اأ’وعية التي  ⁄تتجسسد عليها اŸشساريع
اŸعلنة ووضسعها –ت****** تÌف متعامل Úأاك ÌاحÎافية إارادة
حاسسمة بأان ’ ›ال أ’ي تÓعب أاو –ايل من خÓل مشساريع
مغالطة بكل ما يبدو عليها ‘ الظاهر من جدوى ،أان القدرات
ا’قتصسادية الوطنية تصسنف ‘ خانة اŸوارد ا◊يوية التي ’ تقبل
التفريط أاو تعريضسها للضسياع ،إا‰ا تسستوجب حماية ذكية واقحام
مسس-ؤوول-ي-ة ك-بÒة ل-ل-ق-ائ-م Úع-ل-ى إادارت-ه-ا وتسس-يÒه-ا ضس-م-ن م-عادلة
الشسراكة بعيدا عن صسفقات أاقرب للبزنسسة التي تصسنف ‘ خانة
الفسساد .ومهما تكن انعكاسسات اأ’زمة اŸالية التي تضسّيق اÿناق
على احتياطي الصسرف بالعملة الصسعبة ،فإان التزام منهجية Áيزها
الهدوء والتبصسر هو أافضسل مسسلك لبناء اŸعادلة اŸنشسودة للنمو،
ضسمن مسسعى يقوم على قراءة اسستشسرافية و–كم ‘ اŸؤوشسرات
و–ليلها بشسكل معمق ومسسؤوول› ’ ،ال ‘ ذلك لتهاون أاو تردد أاو
مغامرة ،ومن ثّمة ا◊رصس على إاحداث فرز ب Úصسفوف اŸتعاملÚ
واŸسستثمرين ورجال اŸال واأ’عمال اŸهتم ،Úمن خÓل رصسد
أاولئك الذين يتوفرون على درجة من ا’حÎافية وقناعة صسادقة
با’نخراط ‘ مسسعى التحول ا’قتصسادي الشسامل ،مرورا بالفÓحة
من خÓل اŸزارع واŸؤوسسسسات النموذجية ،ورÃا تليها اŸؤوسسسسات
السسياحية.
إان أاي عملية شسراكة غﬁ Òسسوبة العواقب سسوف تقود إا ¤كلفة
أاخرى تزيد من تعقيد الوضسعية ،واأ’فضسل أان يتم اعتماد عمليات
Óفضسل واأ’كÌ
ملموسسة ‘ ظلّ مناخ هادئ وشسفاف Áنح الفرصسة ل أ
مبادرة Ÿتعاملي القطاع اÿاصس الوطني من أاصسحاب اŸوارد
اŸالية ومن لديهم رصسيد Œربة ‘ اŸيدان ضسمن إاطار يقوم على
دف Îشسروط صسارم ودقيق يقطع دابر حسسابات البعضس من Œار
اأ’زمة ويشسجع متعامل Úأاك Ìالتزاما من كافة الشسركاء باŸسساهمة
‘ ب -ن -اء ج -دار اق -تصس -ادي ي -تشس-ك-ل م-ن ج-م-ي-ع ال-ع-ن-اصس-ر ا◊ي-وي-ة
لÓقتصساد الوطني على أاسساسس قاعدة تقاسسم اأ’عباء واŸنافع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوانيسض» صشرحا ضشمن صشفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنششر
إابداعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف اأ’جناسض الثقافية ششعر ،قصشة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإ’سشهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصشة للجميع.
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سسقطّ ‘ الّريح

رمزي عقرأوي

أأم Úدهماصص
عمارة معهد اأ’دب ليسشت تلك العمارة ا÷ميلة
اŸب-ن-ي-ة ب-ا◊ج-ر ،وال-ت-ي ه-ن-دسش-ت-ه-ا ت-غ-ري الششعراء
بكتابة الششعر و“نح العزلة ب Úأاروقتها وقاعاتها
للمهتم Úبالسشرد أان يكتبوا ششيئا ذا قيمة ،إان كلية
اأ’دب التابعة ÷امعة ا÷لفة ›ّرد هيكل إاسشمنتي
على رواق واسشع وطوابق متعددة ،حيث وجد جلول
نفسشه دون أان يسشأاله أاي رقيب ‘ مكتبة اŸعهد،
حيث جلسض ‘ طاولة وراح يتطلع ‘ الوجوه ،أاغلب
ال -ط -ل-ب-ة ’ ي-ح-م-ل-ون ك-ت-ب-ا إا‰ا ي-ل-ج-ون إا ¤الشش-ب-ك-ة
العنكبوتية ع Èهواتفهم الذكية ،سشمع جلول مث:Ó
«اأ’نسشتغرام» من طالبة كانت تسشأال صشديقتها عن
صشورة قط يحتمي ‘ القيلولة –ت ظل سشيارة،
وقالت إان من نششرها يحب القطط ،وسشمع من طالب
يحمل ‘ يده هاتفا ذكيا وهو يلقي قصشيدة ششعرية
نششرها ‘ ششبكة التواصشل ا’جتماعي ،رأاى جلول
مثل هذا اŸششهد ‘ نششرة الثامنة أان وزير الثقافة
قد أالقى قصشيدة من هاتفه الذكي ‘ أامسشية ششعرية
ن ّ
ظمت له بأاحد اŸعاهد الثقافية Ãصشر ،هذا الوزير
صشاحب الششطحة الششعرية «هاجر أاو تاجر أاو دير
كيما ماجر» ،والتي قالها ‘ الثمانينيات حيث كان
ا÷زائريون يهاجرون بكÌة نحو البلد اŸسشتعمر
فرنسشا ،أاما التجارة فقد انتعششت ‘ عهد حمروشض
مع ثقافة البازار وتهريب الششنطة خاصشة من مطاري
دمششق وباريسض ،أاما الÓعب ماجر فقد سشجل بعقبه
Óندية .هذا
هدفا أاسشطوريا وحاز به كأاسض أاوروبا ل أ
الوزير ‚ا من حادث طائرة مؤوّخرا بفعل تعطّل
ﬁرك الطائرة والزوابع الرملية التي كانت تعصشف
‘ منطقة ع Úصشالح آاخر منطقة جزائرية دخلتها
ف -رنسش -ا سش-ن-ة  ،1911ول -و’ ح -ك -م-ة وشش-ج-اع-ة ق-ائ-د
ال -ط -ائ -رة وال -ت -ي ك -انت ام -رأاة Ÿا ح ّ-ط-ت ال-ط-ائ-رة
اضشطرارا ،بعضشهم قال إاّنها دعوة ال ّصشوفّي Úالذين
ن- -زع م- -ن- -ه- -م ال- -وزي- -ر م -رك -زا ث -ق -اف -ي -ا وأاع -اده إا¤
اŸسشرحّي Úوالشّشعراء .كان جلول ينصشت باهتمام إا¤
أاحاديث الطلبة ‘ الطاولة اÛاورة له ،إان الششيء
الوحيد الذي  ⁄يفعلوه هو قراءة الكتب رغم أان هذا
اŸكان ﬂصشصض للقراءة ’ غ ،Òالرقيب غ Òموجود
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خذير بوعÓق

بدت كنجمة سشينمائية على بسشاط أاحمر موصشل
Ÿنصشة التتويج ،أاو كأامÒة من أامÒات زمن أاسشطوري
تتأاّبط ذراع كÈياء ملكي...ما كان أ’حد منا ا÷رأاة
ع-ل-ى ل-وم-ه-ا ف-ل-ل-ج-اه وا÷م-ال سش-ل-ط-ان-هما اآ’سشر على
القلوب الغضشة والعقول الششابة ،وقد أادركت ببديهة
أانثوية أان ما هي عليه مبهر لدرجة ا’سشتفزاز الصشادم،
ف-أارخت ب-ك-رم م-ب-ت-ذل ع-نان
كÈي -اء أارسش -ط-ق-راط-ي ي-رى
يدة
البعضض مبعثه أاصشول تركية
قصص
أاو موريسشكية ظاهرة وقد
ي -ج -زم ال -ب -عضض اآ’خ-ر م-ن
أاصش -ح -اب ال -ن -واي -ا السش-ي-ئ-ة
اŸل -غ -م -ة ب-ج-ذوة
ح -ق -د ط -ب -ق -ي
م- -دف -ون –ت
‘ ملة اŸششتهى قلب وخاطر
رم-اد شش-ع-ارات
وششاعر ‘ السشدى تاهت بواخره
ث- -وري -ة ب -راق -ة
‘ غربت Úأارا‡ Êسشكا بيد
أاي-ن-عت ك-أازهار
بيضشاء حتى أارى حتفي فأاعÈه
ربيع ‘ خيالنا
’زلت أاششرد ‘ أانواء ناصشيتي
الششعبي
وبي من الوهم وهم لسشت أاحصشره
الÈيء ح- - - - - -د
‘ غربة اŸاء آاباري معتقة
السشذاجة حتى
باŸسشتحيل الذي ’ زلت أاضشمره
كدنا نصشدقها أانها
‘ جّبتي رجل يسشعى ب Óجهة
ورثت ششيئا من عنجهية
ليسشÎيح فأاي اأ’رضض تسشÎه
أاصشل فرنسشي...
ﬁلّقا بجناح ا◊لم أاقرأا ما
سشعداء أاولئك الذين
‘ اŸششتهى وأارا Êبعد انظره
تنتهي بهم حياة لتبدأا
كالطفل يرضشع من ثدى اأ’سشى ندبا
ل - - - -دي- - - -ه- - - -م أاخ- - - -رى
ليك Èالطّفل والنجوى تبعÌه
ي - -ت- -وسّش- -م- -ون ف- -ي- -ه- -ا
ها جئتني معدما ’ أارضض تقرؤوÊ
إاشش - - - -راق- - - -ا وت- - - -غÒا
و‘ يدي هاجسض أانى أافسشره
Óفضش-ل...م-ا أاسش-ع-د
ل -أ

ملة أŸشستهى

بشص Òميلودي

أاو هو ‘ عزلة مع هاتفه الذكي ،تششجع جلول وسشأال
ال -ط -ل -ب -ة اŸوج -ودي -ن ب -ال-ق-رب م-ن-ه ،وال-ذي-ن ك-ان-وا
يتحدثون عن وزير الثقافة ،ثÓثة ورابعتهم طفلة
مثل القمر ‘ بهاء وجهها تششع ضشياء ،سشأالهم عن
نائلة فضشحكوا وقهقهوا ،ولكن تلك الفتاة أاوقفت
اسشتهزاءهم به ،قائلة إانه يسشأال و ⁄يفعل ششيئا سشيئا،
ودع -ت -ه إا ¤ا÷ل -وسض ب -ال -ق -رب م-ن-ه-ا ك-ان ال-ك-رسش-ي
اÿامسض ششاغرا ،ح Úجلسض جلول وكان يضشع عطر
ال-ع-ود ف-ق-ال أاح-ده-م مسش-ت-ه-زئ-ا ل-زم-ي-له :أاتضشع أانت
العطر؟
وطلب من البقية اŸغادرة فبقي جلول مع تلك
الفتاة ا÷ميلة ،البهية كقمر ،قالت له:
أانا ضشياء،
أانا جلول،
قالت له :تسشأال عن نائلة ،ولكن أاي نائلة؟ أاغلب
الطالبات ‘ اŸعهد اسشمهن نائلة ،إانك لو بحثت ‘
سشجÓت اŸعهد لوجدت عششرات نائلة،
قال جلول :أابحث عن نائلة بنت ا◊اج مزيان،
هي تسشكن قرية تعضشميت وتقيم ‘ ا◊ي ا÷امعي.
ابتسشمت الفتاة وقالت :أاظنني عرفتها وÁكنني
مسشاعدتك ،ولكن ’ بد أان أاعرف سشبب بحثك عنها،
فأاخÈها جلول على سشذاجته أانه عرفها ‘ القرية
ح Úكانت تلبسض فسشتانا نائليا أابيضض وÙها عند
الع Úالوحيدة ‘ القرية اŸوجودة قرب دار البلدية
 Óماء ،وأانه منذ ذلك اليوم عششقها و’ ينام الليل،
“ أ
لهذا جاء يبحث عنها ،قالت له الفتاة :وأاين تركت
غنمك؟ أاتÎك الغنم أ’جل البحث عن امرأاة؟ قال
جلول إاّنه قد ترك الغنم عند ابن عمه عهدة ،وإاّنه لن
يعود إا ¤القرية دون أان يجد نائلة ويصشارحها بحبّه.
جبت الفتاة ضشياء من الراعي جلول وقصشته⁄ ،
تع ّ
ي -ك -ن ‘ ا◊ق -ي-ق-ة اسش-م-ه-ا ضش-ي-اء ،إا‰ا ك-ان اسش-م-ه-ا
اŸسش-ت-ع-ار ‘ شش-ب-ك-ة ال-ف-ايسش-ب-وك ،وأاخ-ذت-ه م-ن ي-ده
وقالت له :اتبعني ،ومّرت به ع Èقاعات الكلية ،ما
إان دخلت قاعة درسشها سشأالت عن نائلة فقال لها
زمÓؤوها إانهم تركوها ‘ نادي ا÷امعة ،مع درة
الوهرانية.

سساحة أأودأن

Òة

ب ألوجود
يا وأِه َ

الذين هيأات لهم ا◊ياة كل أاسشباب النجاح ورسشمت لهم
دروبا ﬂملية مؤودية إا ¤القمم ،وما أاتعسشهم أاولئك
الذين يجدون أانفسشهم ‘ مفÎقات طرق ’ إاششارات
موجهة فيها و’ معا ⁄ولو باهتة قد ترششدهم لوجهة
آامنة...كان يومها علينا أان نرتدي جميعا أاقنعة فرح
سشواء من كان فرحا منا أاو ’ ،ونرسشم بريق السشعادة ‘
عيوننا ’...وقت للحزن اليوم ف Óمكان لغ Òالفرح...
كان اŸوعودون منا بأاحÓم سشرابية يبذلون جهودا
خرافية Ÿداراة السشواد الذي يلفهم حتى ’ يفسشدوا
فرحة أاصشدقائهم اÙظوظ..Úإانه نبل الصشداقة
اند›نا كلنا ‘ تيار الفرح اŸقنع خاصشة وأان حفلنا
كان ببعضض اÓŸمح اأ’رسشطوقراطية التي Œلت من
خÓل نوعية سشيارات ومظاهر أاهل بعضض الزمÓء ،لقد
زام -ل -ن -ا ك -ث Òم -ن أاب -ن -اء «ال -ه-اي كÓ-صض» ل-ذا ي-ع-تÈن-ا
زمÓؤونا من الدفعات اأ’خرى ﬁظوظ Úأ’ن زمالة
كهذه من اŸفروضض تتيح لنا فرصشا ’ Áكن أان تتاح
لغÒنا ،وفع Óفقد اسشتغلها كثÒون من ذوي العقول
ا◊سش-اب-ي-ة ل-ي-ت-م-وق-ع-وا ‘ وضش-ع-ي-ات ان-طÓ-ق مÓ-ئ-م-ة
لنوعية ا◊ياة التي رسشموها أ’نفسشهم ،حتى أان بعضشهم
اسشتطاع أان يجعلها ﬁركات نفاثة Ÿراكب أاحÓمهم
الفضشائية.

يا إالهي
ب الوجود
يا واهِ َ
حْم بحا‹
أار َ
ف-أاي-ام-ي ت-ب-ك-ي ك-أاغ-اريِ-د اأ’ن ِÚ
الَهجود
ب ال tصشخوِر
ل
ق
ل
ولع َ s
حم بالقلوِب
أار َ
من ذاك ا◊ن ِÚوتلك الُعهود
ولكم أاَرقتَ الsدم الطّاهَِر
يا ششعبي اŸظلوم
والّدموعَ الغوا‹
حتى تقsرحتْ منكَ العيون
ت
ثsم التَف s
حدا ً
فلم ِ
أ
ا
ْŒد َ
ُيقاسٍشُم َ
ك الهمومَ
واآ’’م والشّشجون
فعسشى يكون الزمنُ أارحَم
فهو مثلي ُيسشِرُع
بالsزوالِ واأ’فول
عسشى ُيعطيني
وطني من خÒاتهِ
ِح sصشتي من آابار البÎول
ت أافعالَ اŸفسشدين
وقد قننْ s
أامواَل اŸواطنÚ
بال sسشرقِة والتبذيرِ وا÷حود
ت َتضشيُع
وغد ْ
ب Úمتاهات البنوك؟

ه

مسص

بية

ة أأد

بال sصشمتِ وا◊يلةِ
ب Óضشجيٍج أاو وعود
يأاتون بآافات الفقر
وا÷وع وا ِ
◊رمان
ويجعلون الوطنَ
قاسشيا على اإ’نسشان
ويسشرقونُه عَلنًا ُمتعuمديَن
ب- - -اسش - -م ِ ال - -رسش - -وِم وال ّضش - -رائِب
والعقود
ب
فيا شَشع ُ
هل ُخِلَق الطغاةُ
ب Óششعورٍ كا÷َماد
’ ِح w - - - - -سض ل- - - - -دي- - - - -ه- - - - -م Œاه
اŸسشتضشعفÚ
و’ يخفُق منهم الفؤواد
أا ⁄تَر اأ’رملة
تبكي من وجِعها الششديد
Ÿا تناولتْها يد الغدِر
ّ
بُعن ٍ
ف وظُلم ٍ مديد

أنتظار

سصعد ‚اع

‘ ت- -لك ال- -زاوي -ة ح -وار بÚ
اثن ،Úكان ا◊وار هادئا –tفه
عبارات الغزل ،وكن ِ
ت موضشوع
ا◊وار ،ح Úع - - - - - - - - -رفت ذلك
ح- -ركت ال- -ك -رسش -ي ال -ذي ك -نت
جالسشا عليه قلي Óنحوهم ‘ حركة “ويهية بأان الزاوية  ⁄تعد لتحتضشنني
ورحت أاسشÎق ماقيل عنك...جميلة...والدها فÓن رجل طيب...هي ’
تنظر اإ ¤أاحد..سشأاطلب يدها هذا ا’أسشبوع.
وإان رفضشوك؟
سشاآخذها ولو تطلب ذلك التضشحية...
فجأاة تسشاوى العششق واŸوت ‘ صشحن واحد يسشميه هؤو’ء بالتضشحية،
كل ما قا’ه فيك هذان الششابّان كان صشحيحا ،ويسشتحق التجسشسض عليهم
وسشماع كل ما قيل إا’ أان الوقت كان يداهمني ح Úنظرت للسشاعة بعد أان
فاتتني حافلة الششركة و ⁄يعد Ãقدوري فعل ششيء سشوى انتظار سشيارات
اأ’ج - - - - -رة ال - - - - -عشش - - - - -وائ - - - - -ي - - - - -ة أ’ل - - - - -ت - - - - -ح - - - - -ق ب - - - - -ال - - - - -ع - - - - -م - - - - -ل...
عّلمتني ال ّضشيعة كيف أاُعارك ا◊ياة وأانا متفائل بالفوز دائما ،كما عّلمتني
اŸدينة الوقوف على أارصشفة الطرق متأابّطا ﬁفظتي ’ أاؤومن Ãا يقوله
اŸاtرون أ’نّ حديثهم عادة يكون لكسشر اŸسشافات التي يرونها بعيدة وأاراها
أانا ’ “ّثل جزءا صشغÒا ŸسشÒة قطعا Êمن الضشيعة إا ¤اŸراعي...

طرة

خا

áHô¨dG øWh

عمر شصليحي
تبّين لنا الغربة أان تعيشض بعيًدا
عن مفاهيمك ،الغربة أان “وت
وُتÎك مرميvا تنهششك الطيور ،أان
تتأا ⁄ويسشمعك الناسض و’ ›يب،
ُت-ششّ-ي-ع ال-ع-ائ-ل-ة ب-أاك-م-ل-ها و’ ُيعقد
›لسض ع - -زاء ،ن- -ق- -ت- -ل عصش- -افÒ
الصش -ب -اح ب-ب-ن-ادق ال-غ-درُ ،ت-سش-ت-ب-اح
الورود كيًدا بالعاششق Úأان “وت
بطلق ناريّ بغ Òذنب..أان نبكي
أانفسشنا بظُلمنا لغÒنا..أان تتعذب
ب- -ف- -ق- -د م- -ن أاح -ب -بت..أان تصش -رخ
وتسش- -ت- -ج- -دي ف Ó- -ي- -ع- -ود صش -دى
صش- -وتك إا’ ب- -ري- -ح ب -اردة تصش -ق -ع
أاط-رافك...ل-ل-غ-رب-ة م-ع-ان جديدة
ع -رف -ن -اه-ا ف-ق-د و َضش-ي-اع وحسش-رة
وق- -ب- -ور وورود ذاب- -ل -ة وخ -ي -ان -ة

وق- -ت- -ل .ل- -يسشت ال- -غ -رب -ة أان ُت -ع ّ-د
ا◊ق -ي -ب -ة وت -رح -ل...ف-ن-ح-ن ه-ن-ا
غ- -رَب- -اء ع- -ن ذاِت- -ن- -ا وُج- -دراِن- -ن- -ا
وسش-م-اِئ-ن-ا وه-واِئنا...أاذاقتنا طعم
ّŸر ب- -أاشش- -ك -ال ع -دي -دة...ع -ف -وا
ا ُ
م -ن -ك -م أاصش -دق-ائ-ي ع-ل-ى م-ا ق-لت
ف- -كّ- -ل- -ن -ا غ -رب -اء ‘ ه -ذا ال -ع -ا⁄
ال ّ-ظ-ا..⁄ال-ذي يّ-دع-ي ا’نسش-انّ-ي-ة
وهو منها برا .لنا اللّـه ‘ غُربتنا.

á«îjQÉJ äÉ£fi

إعدإد :سشهام بوعموششة
األحد  1٤ماي 201٧م الموافق لـ  1٨ششـعبان  1٤3٨هـ

لضشراب الطّلبة ا÷زائرّيÚ
الّذكرى  61إ

تخلّوأ عن مقاعد ألّدرأسسة مفضسل Úندأء ألوطن

^ تقلّدوا عّدة مسشؤووليات ‘ هياكل التّنظيم الّثوري
لسشبوع الّذكرى 61
ل علينا هذا ا أ
– ّ
لضشراب الطّلبة ‘  19ماي  ،1956هذه
إ
اّ Ù
ط -ة ال ّ-ت -اري -خ -ي-ة اÿال-دة ‘ ذاك-رة
الشّش- - -عب ا÷زائ- - -ري اŸك - -اف - -ح ،ب - -ح - -يث
سشاهمت هذه الفئة الطÓبية ‘ إاعطاء
لق -ن-اع
دف -ع ق -وي ل -ل -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة إ
الرأاي العام الفرنسشي والعاŸي بششرعية
ال -قضش -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ،وأان ح -رب -ه ضش-د
السش- -ت- -ع- -م- -ار ه- -ي م- -ن أاج- -ل اسشÎج -اع
السش-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة والتخلصض من الظلم
وال - -ق - -م- -ع اŸسشّ- -ل- -ط ع- -ل- -ى شش- -عب أاع- -زل
أاغتصشبت أارضشه سشنة .1830

›اهد يناششد وزير
اÛاهدين إانصشافه

«منحتي جّمدت منذ  13سسنة
وأطالب بتسسوية قضسيتي»
ناششد اÛاهد «بلغيث عمر» من تبسشة
وزير اÛاهدين ،للّنظر ‘ قضشّيته العالقة
منذ  13سشنة ،واŸتمّثلة ‘ Œميد منحته.
حسشب الوثائق التي بحوزتنا ،فإاّن اŸعني
من مواليد  01جويلية  1930ببلدية الكويف
بتبسشة ،اعÎف له بصشفة العضشوية ‘ اŸن ّ
ظمة
اŸدنية ÷بهة التّحرير الوطني من  1956إا¤
 1962من طرف مديرية اÛاهدين بتبسشة،
وبطاقته –مل رقم  ،255٤6٨باإلضشافة إا¤
منحة عطب ،ليتفاجأا بتجميدها سشنة 200٤
دون سشبب.
وبعد سشنوات من السشتفسشار والشّشكاوى،
قّدمت له اŸن ّ
ظمة الوطنية للمجاهدين بيان
إارسشال تؤوّكد له فيها أانّ ملف العضشوية اŸلغى
” إارسشاله
واŸتعّلق بالسشيد «بلغيث عمر» قد ّ
إا ¤األمانة الوطنية للمجاهدين بتاريخ 03
أاوت – 2015ت رقم .2015 / ٨٤
وأاّكد لنا ششقيق هذا اÛاهد «ب ـ لزهر»
أاّن- -ه ت- -قّ- -دم بشش- -ك -وى إا ¤وزارة اÛاه -دي -ن
بشش-اط-ون-اف ب-ال-ع-اصش-م-ة ،ح-يث ّ” اسش-ت-ق-باله
وأاوضشحوا له أانّ العديد من اÛاهدين ‘ كل
وليات الوطن يعانون نفسس اŸششكل أال وهو
Œم- -ي -د اŸن -ح -ة ،و◊د السش -اع -ة  ⁄ت -فصش -ل
الوزارة ‘ األمر.
وما زاد ال ّ
ط Úبّلة ،أاّن هذا اÛاهد الذي
يبلغ من العمر  ٨٧سشنة ،ووهب كل حياته من
أاجل خدمة هذا الوطن اŸفّدى ،يعيشس اليوم
ظروفا إاجتماعية جد مزرية.
واألدهى واألمر أاّنه يعيل كذلك عائلة ابنه
من ذوي الحتياجات اÿاصشة «أاصشم وأابكم»،
الذي كان يسشتفيد هو اآلخر من منحة والده،
لكّنه اليوم يعيشس أازمة نفسشية حاّدة أادخل على
إاثرها اŸسشتششفى بعد طرده من عمله.
جه هذا اÛاهد صشرخة اسشتغاثة
لهذا يو ّ
لوزير اÛاهدين قصشد التدخل العاجل ‘
قضشّيته ما دام على قيد ا◊ياة.

م.بلغيث

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

نسسى
ى’ن
حت

العـ ـدد
1٧336
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قصسائد ّﬂلدة للثّورة ألّتحريرية وقادتها أأ’شساوسس

‘ ظروف طبيعية قاسشية فرضشتها
لو ،¤ول -د ال -رب -ي-ع
ا◊رب ال -ع -اŸي -ة ا أ
ب - -وشش - -ام - -ة ‘ ديسش- -م 1916 Èببلدية
ق -ن -زات بسش -ط -ي -ف ،وح Úب -ل -غ السش-ن-ة
اÿامسش - -ة م - -ن ع - -م- -ره أا◊ق- -ه وال- -ده
ب -ال -ك ّ-ت -اب ◊ف-ظ ال-ق-رآان ال-ك-ر ،Ëو‘
السش- -ن- -ة السش- -ادسش- -ة سش ّ-ج -ل -ه ب -اŸدرسش -ة
ليتعّلم اللغة الفرنسشية ،وŸا وصشل إا¤
مسش -ت -وى الشش-ه-ادة الب-ت-دائ-ي-ة ان-ق-ط-ع
ع -ن ال -دراسش -ة وت -ف ّ-رغ ◊ف-ظ ال-ق-رآان
الكر.Ë

سشهام ــ ب

سس ــ بوعموششة
لعبت جبهة التحرير الوطني دوًرا هاما ‘
إانشش- -اء اإل–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ط- -ل -ب -ة اŸسش -ل -مÚ
ا÷زائ- -ري ،Úم- -ن خÓ- -ل اŸؤو“ر اŸن- -ع- -ق- -د
بباريسس ‘  0٨جويلية  1955من طرف الششهيد
ع -م -ارة رشش-ي-د ول-ون-يسس ،اŸك-ل-ف Úم-ن عّ-ب-ان
رمضشان.
ه -ذا اŸؤو“ر ال -ت -أاسش -يسش -ي سش ّ-ط-ر ثÓ-ث-ة
أاه - -داف ه - -ي ح - -م - -اي - -ة اŸصش- -ال- -ح اŸادي- -ة
Óعضشاءﬁ ،اربة كل
واŸعنوية والثقافية ل أ
أاششكال ا÷هل واألمية وحماية اللغة العربية
وت-ن-م-ي-ة ال-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ية اإلسشÓمية ،تششجيع
اŸبادلت الثقافية مع كل الدول.
وب -اŸق -اب -ل ”ّ ،إانشش -اء ج -م -ع -ي -ة ل-تÓ-م-ي-ذ
اإلكما‹ والثانوي ظهرت ‘ هذه اŸرحلة
كحركة نقابية ،وبعد أاحداث  20أاوت 1955
ب -الشش -م-ال ال-قسش-ن-ط-ي-ن-ي ،عّ-ب-رت ع-ن رفضش-ه-ا
ال-ق-اط-ع ل-ل-م-م-ارسش-ات والضش-غ-وط-ات ال-ق-م-عية
السشتعمارية ضشد أابناء ا÷زائر.
‘  20جانفي ُ ،1956رفع قرار اإلضشراب

أŸوقع أإ’لكÎوÊ

melisasihem@live.fr
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ع -ن ال -ط-ع-ام وال-ت-م-درسس ب-ت-ن-ظ-ي-م م-ن ا–اد
ال -ط -ل -ب -ة اŸسش-ل-م Úا÷زائ-ري Úتضش-ام-ن-ا م-ع
إاخ -وان -ه -م ال -ط -ل -ب -ة ال-ذي-ن سش-ج-ن-وا ظ-ل-م-ا ‘
حوادث مونبيليي بفرنسشا ،و‘ الفÎة من 2٤
إا 30 ¤م -ارسس  1956ان-ع-ق-د اŸؤو“ر ال-ثاÊ
ب -ب -اريسس ل –Ó-اد ،ح -يث ط -الب ب -اسش -ت -ق Ó-ل
ا÷زائ- - -ر ،إاطÓ- - -ق سش- - -راح ك- - -ل اŸسش - -اجÚ
والتفاوضس مع جبهة التحرير.
وبأامر من جبهة التحرير قّرر ا–اد الطلبة
اŸسش- -ل- -م Úا÷زائ -ري Úب -ا÷زائ -ر وف -رنسش -ا،
وأامام الوضشع العام اŸتوّتر والضشغط اŸفرط
للسشلطات السشتعمارية الغاششمة ،إاضشرابا عاما
غﬁ Òدود عن الدراسشة والمتحانات وذاك
بنادي التقدم بالعاصشمة ا÷زائر ،هذا األمر
الذي تأارجح ب Úالرفضس والقبول (هناك فئة
من الطلبة “ ّسشكت با◊فاظ على مسشتقبلها
التعليمي فكانت رافضشة للمششاركة ،وأاخرى
ششاركت بصشورة عامة ‘ عملية اإلضشراب).
بخصشوصس زمن اإلضشراب فقد انطلق ‘
 19م- -اي  1956واسش -ت -م -ر إا ¤غ -اي-ة السش-ن-ة
الدراسشية اŸوالية  ،195٨ - 195٧حيث عملت
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح-ري-ر ع-ل-ى ت-دع-ي-م اإلضش-راب ‘
الداخل ،أاما ‘ فرنسشا فقد Œاوزت األحداث
ا–اد ال- -ط- -ل -ب -ة اŸسش -ل -م Úا÷زائ -ري Úو”s
إاعطاء أامر بالعودة للدراسشة ‘  1٤أاكتوبر.
خ Ó-ل ه -ذا ال -ي -وم ال -ت -اري -خ -ي ق ّ-رر أاب -ن-اء
ا÷زائر ،من الذين “ّكنوا من Œاوز أاسشاليب
التجهيل اŸفروضشة على األغلبية الغالبة من
الشش- -عب ا÷زائ- -ري ،ال- -ت -خ -ل -ي ع -ن م -ق -اع -د
الدراسشة ألداء واجب أاجدر وأاسشمى هو تلبية
ن -داء ا÷ه -اد واŸشش -ارك -ة ‘ م -ع -رك -ة –ري-ر
الوطن ،وتلبية نداء األمة ومقتضشيات اŸصشÒ
ال -ذي ت -ه -ون أام -ام -ه ك -ل ال -غ -اي -ات Ãا ف -ي -ه-ا

ا◊صشول على ششهادات دراسشية عليا.
عّززت ملحمة الطلبة موقع قيادة الثورة
وفتحت الباب على مصشراعيه ألفواج جديدة
من اŸناضشل ،Úالذين أاعلنوا انخراطهم ‘
الكفاح من أاجل السشتقÓل مف ّضشل Úالششهادة
‘ ميدان الششرف ،على الششهادات الدراسشية
التي لن Œديهم نفعا.
وام -ت ّ-دت الن -ت -ف -اضش -ة ال -ط Ó-ب -ي -ة ال-ت-ي
انطلقت بعيدا عن أاّية وصشاية سشياسشية ،من
مدرجات ا÷امعات إا ¤مقاعد الثانويات
وال -زواي -ا ،وع -كسشت ال -ت -ظ -اه -رات انصش-ه-ار
ﬂت- -ل- -ف شش -رائ -ح اÛت -م -ع ا÷زائ -ري ‘
الكفاح اŸسشلح والذي اسشتفادت منه الثورة
التحريرية ،بانضشمام الطلبة الذين يتميزون
Ãسش- -ت -وى ت -ع -ل -ي -م -ي ل ب -أاسس ب -ه ،ح -يث ”
اسشتقبالهم ‘ صشفوف جيشس التحرير ضشمن
إاخ -وان -ه -م اÛاه -دي -ن ،وّ” ت -وزي -ع -ه-م ‘
ال -ك -ت -ائب ال -عسش -ك -ري -ة ال-ت-ي ك-انت ب-دوره-ا
لطارات الثورية.
مدارسس لتكوين ا إ
وتقلّد هؤولء الطلبة عدة مسشؤووليات ‘
ه -ي -اك -ل ال -ت-ن-ظ-ي-م ال-ث-وري ،م-ن ال-قسش-م إا¤
الناحية إا ¤اŸنطقة إا ¤الولية ،وكذلك ‘
لخبار
الفروع اŸلحقة كالصشحة والدعاية وا أ
لمانة.
وا أ
أاظهر هؤولء الطلبة قدراتهم الفائقة ‘
إادارة شش -ؤوون ال -ث -ورة م -ن خ Ó-ل م-ن-اصش-ب-ه-م
واŸهمات اŸوكلة لهم ،فأاعطوا اŸثل ‘
ال-تضش-ح-ي-ة وال-ت-ف-ا ،Êف-م-ن-ه-م م-ن ت-نّ-قل إا¤
الدول اÛاورة ‘ مهام للثورة وعدد كبÒ
منهم اسشتششهد ‘ ميدان الشّشرف.
وق -د خّ-ل-د الّشش-اع-ر م-ف-دي زك-ري-ا ج-ه-اد
ال -ط -ل -ب -ة ونضش -ال -ه -م ‘ قصش -ي -د أاصش-ب-ح م-ن
لناششيد الوطنية ا÷زائرية:
اأ

نـحـن طـــــــÓب ا÷ـزائـر نحن للمــجــد بــنــــاة
نـحـن آامــــال ا÷ـــزائــــر ‘ اللـيـالـي ا◊ـالـكات
كـم غـرقــنـــا ‘ دمـــاهــا واحـتـرقـنـا ‘ حـمـاها
وعـبـقـــنـا ‘ سشــــمــاهـا بعــبـيــر اŸــهـــجــات
نحن طــــــــÓب ا÷زائـــر نحن للمـــجــد بــنـــــاة
لرواح مـــــنـــا واجعــلوهـا لـبـنــــــات
فـخـــذوا ا أ
واصشنعوا منها ا÷زائـر
لفـكـار عــنــا واعصشرا منها ا◊ـيـاة
وخــــــذوا ا أ
وابعــثــوا منها ا÷ـزائـــر
نحن من لـــــبـى نــــداهـا عـنـدما اششـتـد بـــــــÓها
وانـدفـعـنا لـــــفـداهـــــــا واŸــنـــايــا صشـــارخات
نحن طـــــــÓب ا÷ــزائــر نحن للمــجــد بــنــــــاة
معـــــششــر الطÓب إانــــــا قــــدوة للثــائــــريـــــن كم عصشفنا با÷بابر
لرضض عـنـا كـم صشـرعــنا الظـاÚŸ
سشل ششعــوب ا أ
واحتكمنا للمصشائر
نحن بلغنا الرسشـــالــــــــة نحن سشـطـــرنـا العــدالـة
نحن مــزقـنــا ا÷هــالـــة وصشـــدعـــنـا الظـلـمــات
نحـن طـــــÓب ا÷ـزائـــر نحن للـمـجـــد بــنــــــاة
ثـــورة التحــريـر مــــدي لـبـنـي ا÷ــيــــل يــــــدا
دماها أاحمر فائر
واششهــدي كيف نـفـــــدي ثــــورة الفـكـــر غـــــدا
يوم –رير ا÷زائر
وتــسشـــود العــبــقـريــــة ‘ بـــÓدي العــــربــيـة
زخــــرت بـالـمــدنــيـــــة ‘ العصشــور اÿالـــدات
نحن طــــÓب ا÷ـــزائـــر نحن للمـجـــد بــنــــــاة

Ÿا أانشش-ئت ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء اŸسش-لمÚ
ّ
ا÷زائرّي Úسشنة  ،1931انضشمّ إاليها الربيع
وبعد فÎة أاصشبح عضشوا نششطا فيها ،و‘
عام  193٨أاوفدته ا÷معية إا ¤فرنسشا ليقوم
ب- -اŸسش- -اع- -دة ‘ ال- -نشش- -اط اإلصش Ó-ح -ي ‘
صشفوف ا÷زائري ÚاŸغÎب ،Úلكنه سشرعان
م -ا رج -ع ب -ع-د اسش-ت-دع-ائ-ه إلج-راء ال-ف-حصس
الطبي ألداء اÿدمة العسشكرية اإلجبارية،
ونظرا لضشعف بصشره أاعفي من ذلك .وبعد
إاعفائه انتقل إا ¤مدينة قسشنطينةŸ ،واصشلة
ط -لب ال -ع -ل -م ع -ل-ى ي-د شش-ي-وخ ا÷م-ع-ي-ة و‘
م-ق-دم-ت-ه-م ع-ب-د ا◊م-ي-د ب-ن ب-اديسس ،ال-ذي
لزم الربيع دروسشه حتى وفاته ‘ أافريل
 ،19٤0ليعود الربيع إا ¤مسشقط رأاسشه متأاثرا
بوفاة الششيخ بن باديسس وÃبادئه التي كان
ي -ن -ادي ب-ه-ا ف-اسش-ت-وع-ب-ه-ا وال-ت-زم ب-ه-ا ط-وال
حياته.
أاث- -ار نشش- -اط ب- -وشش- -ام- -ة Ãسش -ق -ط رأاسش -ه
ششكوك اإلدارة السشتعمارية ،فتم اسشتدعاؤوه
عدة مرات وهّدد بالنفي إان  ⁄يتخل عن
هذا العمل ،ما جعله ينتقل إا ¤خراطة عام
 19٤2كمعّلم ‘ اŸدرسشة ا◊رة هناك.
أادركت بوششامة مظاهرات الثامن ماي
 19٤5وهو ‘ خراطة ،ششارك فيها وخّلدها
بشش -ع -ره ‘ قصش -ي -دة ع -ن -وان -ه -ا ‘« :ذك -رى
فواجع الثامن ماي» ،لأّنه اعتقل وعّذب ثم
قّدم إا ¤اÙكمة فحكمت عليه باإلعدام
بسشبب مششاركته ‘ تلك اŸظاهرات ،وŸا
اسش -ت -أان-ف ا◊ك-م –ّصش-ل ع-ل-ى الÈاءة ل-ع-دم
ثبوت األدلة ضشده فأاطلق سشراحه ‘ أاواخر
فÈاير .19٤6
ان -ت -ق -ل إا ¤ال -ع -اصش -م -ة ،ف -ع -ل-م Ãدرسش-ة
«الهداية» ‘ حي العناصشر منذ جويلية 19٤6
م -دة أارب -ع سش -ن -وات ،وب -ع -د ذلك ان -ت -ق-ل إا¤
مدرسشة «الثبات» با◊راشس معلما ثم مديرا
ابتداء من سشنة  ،19٤9و‘ أاوت  1952انتدبته
جمعية العلماء اŸسشلم Úإا ¤فرنسشا كمعتمد
لها ورئيسس ششعبتها اŸركزية بباريسس ،وبعد
مرور سشنة هناك رجع إا ¤مدرسشة «الثبات»
من جديد.
أاثناء عمله ‘ هذه اŸدرسشة انضشمّ إا¤
ا◊رك- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل اح -ت -ك -اك -ه
Ãناضشليها ومنهم الششهيد عمÒوشس ،الذي
كان منتسشبا لششعبة جمعية العلماء بفرنسشا.
وŸا اندلعت الثورة التحريرية ،انخرط
ف-ي-ه-ا ال-رب-ي-ع وأانشش-د قصش-ائ-د ح-م-اسش-ية عّبر
فيها عن إاÁانه وتعلّقه بها ،وŸا قيل له ذات
ي- -وم  ⁄تشش- -اءمت م- -ن شش- -ه- -ر م -اي؟ أاج -اب
بالقول :تششاءمت منه نتيجة اÛازر التي
ارت -ك -ب -ت -ه -ا ف -رنسش -ا ‘ ح -ق ا÷زائ -ري‘ Ú
الثامن ماي  ،19٤5ألّنني عانيت ما عاناه
ا÷زائ -ري-ون› ،ازر بشش-ع-ة ،ق-ت-ل ب-ا÷م-ل-ة،
رمي للجثث ‘ الششعاب واألودية ،انتهاك
للحرمات ،وتعذيب بششع.
‘ م- -ط- -ل- -ع ع -ام  ،195٧اّت -صش -ل الشش-ه-ي-د
بجيشس التحرير سشرا ،وبعد مرور ششهر ظهر
اسشمه ‘ إاحدى ا÷رائد السشتعمارية من
خ Ó-ل نشش -ر رسش -ال -ة عÌت ع-ل-ي-ه-ا الشش-رط-ة
ال -ف -رنسش -ي -ة ع -ن-د أاح-د ال-ف-دائّ-ي ،Ú-و◊سش-ن
ا◊ظ كان السشم بوششامة طالب ،وبعد هذه
ا◊ادثة تنّقل الربيع إا ¤سشطيف وقسشنطينة
مسشتظهرا البطاقة اŸهنية «مفتشس Ãدارسس
جمعية العلماء» ،إلبعاد الششبهة عنه ولكنه ⁄
ي -ت -خ-ل ع-ن نضش-ال-ه ل-ف-ائ-دة ال-ث-ورة واتصش-ال-ه
بجيشس التحرير.
ومع مطلع  1959بدأا الوضشع يتأاّزم بعد
تفكيك ششبكة من الفدائّي ،Úكانت تنششط
بحي صشالومبي اŸدنية حاليا وأالقت القبضس
ع- -ل- -ى ع- -دد ك- -ب Òم- -ن اŸن- -اضش -ل ،Úوب -ع -د
اسشتنطاقهم تأاّكد العدو من تعاون الربيع مع

الثورة ،فتوجّهت قوات الدرك الفرنسشي اإ¤
اŸدرسشة التي كان يعلم فيها ويديرها ،وŸا
جهت له تهمة
رأات العلم الفرنسشي ‡ّزقا و ّ
إاهانة العلم الفرنسشي.
لكن الششهيد أادرك أان “زيق العلم ما هو
إال حجة مصشطنعة إللقاء القبضس عليه ،وقد
” “زيقه لي Óمن طرف عناصشر ›هولة
دخلت اŸدرسشة ،أاثناء وجوده موقوفا Ãقر
الدرك با◊راشس تذّكر الصشور الفظيعة من
القمع الوحششي الذي أاقدمت عليه السشلطات
الفرنسشية ضشد اŸتظاهرين سشلميا ‘  ٨ماي
 ،19٤5والصشور الوحششية من التعذيب الذي
قمعت به اŸضشرب Úعام  ،195٧فخطر بباله
كتابة قصشيدة جديدة عندما يعود إا ¤اŸنزل
حول هذه األفعال الششنيعة ،من ششق بطون
النسشاء ا÷زائريات ا◊وامل ،بعد اŸراهنة
على معرفة األجّنة ‘ بطونهن تششفيا من
تأاييدهن للثورة ،كما وضشعوا القيود ‘ أارجل
الرجال واألغÓل ‘ أاعناقهم وربطوها إا¤
ششاحنت Úوأامروا بانطÓقهما ‘ اŒاهÚ
‡ا ي- -ؤوّدي إا ¤انشش- -ط- -ار جسش- -م
ﬂت - -ل- -فّ Ú
الضشحية إا ¤نصشف.Ú

مورسس عليه أقصسى أأنوأع ألعذأب
ب- -ع -د إاط Ó-ق سش -راح -ه ق ّ-دمت الشش -رط -ة
السش -ري -ة ل-ي Ó-إا ¤ب-ي-ت-ه وم-ع-ه-ا أاح-د اÿون-ة
فقامت بتفتيشس اŸنزل ،وأاخذت معها كل
األوراق وا÷رائ - -د واق - -ت - -ادت - -ه إا ¤م- -رك- -ز
الششرطة ،وهناك تصشّفح ذلك اÿائن األوراق
ال -ت -ي صش -ادرت-ه-ا الشش-رط-ة ف-ع Ìع-ل-ى ب-عضس
ال-قصش-ائ-د ال-ت-ي ق-ال-ه-ا ال-رب-ي-ع تأاييدا للثورة،
وم -ن -ه-ا ق-ول-ه ‘ قصش-ي-دة ع-ن-وان-ه-ا «ي-ا ف-ت-ى
األوطان قم» Áدح فيها عمÒوشس ،وترجمها
ل - -لضش - -اب- -ط ق- -ائ« :Ó- -إان- -ه Áدح ال- -فÓ- -ق- -ة
«اÛاهدين» ويششجّعهم ،ورّد الضشابط أان
فعله يعت– Èريضشا.
دافع الربيع عن نفسشه ﬁاول إابطال هذه
التهمة ،لكن اÿائن بقي يقلّب األوراق التي
أاخذها البوليسس من منزل الشّشهيد حتى عÌ
على قصشيدة أاخرى يقول فيها:
يا حماة العرين واألششبال................أانزلوا بالعدو كل وبال
وانزعوا من يديه حرية األوطان.........وائتوا لها بالسشتقÓل
ترجمها اÿائن للضشابط ،فقال إاّنه يؤوّيد
من يدعو إا ¤السشتقÓل وا◊رية ،ويعتÈ
فرنسشا عدوة ،فأامر الضشابط من الكاتب أان
يضشيف تهمة إا ¤الشّشهيد وهي التسش Îعلى
اÛرم Úوالتعاون معهم ،حاول الربيع أان
يب Úأان الثورة الفرنسشية التي يعتّزون بها،
من ششعاراتها ا◊رية واŸسشاواة هي ›رد
أاكذوبة ول تنطبق على الششعوب .واسشتمر
اÿائن ‘ تقليب األوراق حتى ع Ìعلى
قصشيدة أاخرى عنوانها «حي ‘ األبطال»...
Áدح فيها الشّشهيد عمÒوشس ويفتخر Ãا
فعله ضشد فرنسشا .وقوله :ذلك اعمÒوشس
ن - -داء ا◊م - -ى.........وم - -ذل ال - -غ - -اصش- -بÚ
األششقياء ،فحبسس الششرطي الربيع ‘ زنزانة
مظلمة بقي فيها مدة –ت التعذيب ،وقبل
” –ويل ملّفه إا ¤قوات
تقدÁه للمحاكمة ّ
ال- -درك ال- -ت- -ي ح- -بسش- -ت- -ه ‘ م -زرع -ة ألح -د
اŸع- -م- -ري- -ن ب -ق -ري -ة «األرب -ع -ط -اشس» شش -رق
العاصشمة ،حيث مورسس عليه أاقصشى أانواع
العذاب Ÿدة تفوق ثÓثة أاششهر حتى فقد
بصش -ره ،وب -ع -د اسش -تشش -ه-اده أاع-ل-نت الشش-رط-ة
الفرنسشية عن وفاته بتاريخ  1٤ماي 1959
بضشواحي بودواو دون أان تصشرح بأاّنها هي
اŸرتكبة للجرÁة.
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للعـــــــــاب التضضامــــــــــن السضÓمــــــــي
ا أ

«إÿضصر» ..إإلنتصصار للبقاء ‘ إلصصدإرة
يواجه
اŸنتخب الوطني الوŸبي لكرة
القدم اليوم نظÒه العما ‘ Êا÷ولة
للعاب
الثالثة و الخÒة لدور اÛموعات أ
التضضامن السضÓمي ا÷ارية وقائعها
لذربيجانية باكو ا¤
بالعاصضمة ا أ
غاية ماي ا÷اري .

»°ù«ªM QÉªY : ƒcÉH ¤G Ö©°ûdG çƒ©Ñe
حسضم اشضبال اŸدرب عامر شضفيق تأاهلهم ا ¤نصضف النهائي
قبل مواجهة سضلطنة عمان بعد ان فازوا ‘ اŸواجهة ا’ول على
تركيا والثانية على فلسضط Úو هو ما يجعلهم يلعبون مواجهة
سضلطنة عمان بكل ارتياح .
ي- -ري -د اŸدرب ع -ام -ر شض -ف -ي -ق ا◊ف -اظ ع -ل -ى دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة
ا’نتصضارات من خÓل –قيق الفوز الثالث تواليا على منتخب
سضلطنة عمان رغم ان اŸأامورية لن تكون سضهلة ا’ ان زمÓء
اŸتأالق ا ‹ÓŸيريدون –قيق ا’نتصضار .

م -ن ج -ه -ة ا خ -ر ى ي -ن -ت -ظ -ر ا ن ي -ج -ر ي ا ل -ت -ق -ن -ي ا ÷ ز ا ئ -ر ي
بعضس التغيÒات على التشضكيلة من خÓل منح الفرصضة
لÓعب Úاخرين من اجل التعرف اك Ìعلى امكانياتهم Ãا
ا ن ف  Îة ا ل -ت -ح ض ض  ⁄ Òت -ك -ن ك -ا ف -ي -ة ل -ه  Ÿع -ر ف -ة ا ل -ق -د ر ا ت
ا ◊ ق ي ق ي ة ’أ ش ض ب ا ل ه .

و سضيكون انهاء الدور ا’ول بدون اصضابات او عقوبات امرا ‘
غاية ا’همية بالنسضبة للمدرب الذي يراهن على خوضس مواجهة
نصضف النهائي بتعداد مكتمل من اجل تعزيز حظوظ التشضكيلة ‘
التأاهل ا ¤النهائي .
Óصضابة و
و كانت مواجهة فلسضط Úقد عرفت خروج ’عب Úل إ
العقوبة ،يتعلق ا’مر بالعمري الذي اصضيب فيما تعرضس قعقع
للطرد و هو ما سضيجعل مشضاركتهما امام عمان امرا مسضتبعدا .

عرفت مواجهتا تركيا و فلسضط Úاللتان خاضضهما اŸنتخب
الوطني ÷وء ’عبي اŸنافسض Úا ¤اÿشضونة و هو ما كاد يكلف
التشضكيلة غاليا بالنظر ا ¤تواجد عدة ’عب‡ Úيزين ‘ الفريق .

إ÷ميع ينتظر إسصتفاقة مزياÊ

تفادي إلصصابات ضصروري

 ⁄يقدم الطيب مزيا Êمهاجم اŸنتخب ا’وŸبي و

منافسضـــــــــــة كــــــــــرة الطائــــــــــرة (رجــــــــــال )

إŸنتخب إ÷زإئري يطمح لتحقيق إلنتصصار على إŸغرب لتعزيز حظوظ إلتأاهل
ي-واج-ه اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ل-ك-رة الطائرة
ال- -ي- -وم ن- -ظÒه اŸغ- -رب- -ي ‘ اط- -ار م- -ب -اري -ات
للعاب
ا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-لمجموعة الثانية أ
ال -تضض -ام -ن السض Ó-م -ي ا÷اري -ة وق -ائ -ع -ه -ا ‘
ال-ع-اصض-م-ة الذرب-ي-ج-ان-ي-ة ب-اكو ا ¤غاية 22
من الشضهر ا÷اري .

»°ù«ªM QÉªY

ي -ت-ط-ل-ع اشض-ب-ال م-ول-ود اي-خ-ج-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق ث-اÊ
انتصضار لهم بباكو بعد فوزهم الصضعب واŸسضتحق
على اŸنتخب القطري ‘ ا÷ولة ا’و ¤رغم ان
ا÷ميع رشضح هذا ا’خ Òللفوز بالنظر Ÿسضتواه
اŸميز .
و ارتفعت معنويات الÓعب ÚكثÒا عقب الفوز
على قطر خاصضة بعد اŸسضتوى اŸميز الذي قدموه

و هو ما يؤوكد –ضضÒهم ا÷يد قبل خوضس غمار
العاب التضضامن ا’سضÓمي وسضيعزز ا’نتصضار على
اŸغرب من حظوظ اŸنتخب الوطني للتواجد ‘
الدور اŸقبل علما ان التشضكيلة حضضرت جيدا لهذا
اŸوعد بالقاعة الكÈى بباكو حيث سضاهم هذا
ا’مر ‘ تعزيز قدرات التشضكيلة .
و ركز اŸدرب ايخجي على العامل البدÊ
خÓل عملية التحضضŸ Òواجهة اŸغرب من اجل
مسضاعدة ’عبيه على اسضÎجاع قدراتهم البدنية
قبل اŸواجهة اŸنتظرة اليوم .
و م -ن اŸن -ت -ظ -ر ان ت -ك-ون صض-ف-وف اŸن-ت-خب
مكتملة و هو ما اسضعد اŸدرب كثÒا الذي يراهن
على رغبة و طموح اشضباله ‘ مواصضلة اŸغامرة و
–قيق نتائج افضضل ‘ اŸنافسضة واسضتغÓل ذلك
من اجل التحضض Òللمواعيد اŸقبلة .

و ب -ال -ن -ظ -ر ل -ل -مسض -ت -وى ال -ع -ام Ÿن -افسض-ة ك-رة
ال -ط-ائ-رة ف-اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي Áت-لك اŸوؤهÓ-ت
التي تسضمح له بالتواجد ‘ الدور اŸقبل على
ا’قل و بعدها سضيكون لكل حادث حديث ’ن
ا’مور سضتتضضح فيما بعد حول مسضتوى اŸنافسضة
.
و كان مدرب اŸنتخب الوطني قد اكد بعد
مواجهة منتخب قطر بان الهدف ا’سضاسضي من
اŸشضاركة هو –قيق نتائج افضضل واŸسضاهمة
‘ اثراء رصضيد ا÷زائر من اŸيداليات ‘ نهاية
اŸنافسضة .
من جهة اخرى سضيواجه اŸنتخب الوطني ‘
ب -ق -ي -ة اŸن -افسض-ة ن-ظÒه ا’ي-را Êي-وم ا’رب-ع-اء و
العربية السضعودية يوم اÿميسس ‘ ختام مباريات
الدور ا’ول .

متيجي يدخل منافسضة اÓŸكمة اليوم ‘ وزن  69كلغ

إقصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوإرق و بوديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدور ثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن إلنهائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
أاقصضي أامسس ياسض Úتوارق (  )49كلغ
وعزيز بودية ( )75من الدور ثمن نهائي
Ÿنافسضة اÓŸكمة للعاب التضضامن السضÓمي
ا÷ارية وقائعها بالعاصضمة الذربيجانية
باكو ا ¤غاية  22ماي ا÷اري .
ع -ان -ى اÓŸك -م الشض-اب ي-اسض Úت-وارق ال-ب-ال-غ م-ن
ال-ع-مر  20سض -ن-ة ال-ك-ث Òام-ام م-ن-افسس م-ال-ي-زي ك-ان
واضضحا انه يطمح لتحقيق ميدالية خÓل منافسضة
اÓŸكمة بالنظر للمسضتوى اŸميز الذي قدمه طيلة
ال -ن -زال .و  ⁄يسض -ت -ط -ع ت -وارق ›اراة ال-نسض-ق ال-ذي
فرضضه عليه منافسضه و هو ما دفعه لÓسضتسضÓم من
ا÷ولة الثانية بالنظر لقوة اÿصضم الذي عرف كيف
يسض Òا÷هد البد Êاضضافة ا“ ¤ركزه ا÷يد على
ا◊ل -ب -ة .و اك -د م -درب اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي ب-راه-ي-م
بجاوي ‘ تصضريح ل«الشضعب» عقب خسضارة توارق ان
هذا ا’خ Òقدم ما عليه حيث قال «اعتقد ان توارق
 ⁄ي- -ك- -ن ﬁظ- -وظ- -ا Ãواج -ه -ة اÓŸك -م اŸال -ي -زي

اŸعروف بقوته و ا‚ازاته العديدة و يبقى الهدف
ا’سض-اسض-ي ب-ال-نسض-ب-ة ل-ه ه-و ا’ح-ت-ك-اك م-ع اŸسض-توى
العا‹ من اجل اثبات وجوده ‘ اŸسضتقبل خÓل
اŸنافسضات التي سضيمثل ا÷زائر فيها» .
و انهزم عزوز بودية ‘ وزن ()75كلغ امام
منافسضه ا’وزبكي غايبوف ﬁمدوف بنتيجة 4
مقابل واحد و هو ما عكسس قوة هذا ا’خ Òرغم
ان بودية بدأا النزال بقوة لكنه  ⁄يسضتطع ›اراة
النسضق الذي فرضضه منافسضه .
و اك- -د م -درب اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ب -راه -ي -م
بجاوي ‘ تصضريح ل ـــ «الشضعب» ان انهزام بودية
كان امرا غ Òمنتظر حيث قال « صضراحة لقد
فاجا Êبودية باŸسضتوى الذي ظهر به رغم انه
حضض -ر ج -ي -دا ل -ه -ذا اŸوع -د ا’ ان-ه  ⁄يسض-ت-ط-ع
فرضس شضخصضيته على ا◊لبة امام منافسس ظهر
مهزوزا ‘ ا÷ولة ا’و’ ¤نه اسضتفاد من نقصس
ث -ق -ة ب -ودي -ة ‘ ام -ك -ان -ي-ات-ه م-ن اج-ل ال-ع-ودة ‘

عكسس تاريخ و حضضارة و تطور اذربيجان
افتتحت اول امسس بصضفة رسضمية العاب
التضضامن السضÓمي ‘ دورتها ال 5بالعاصضمة
الذربيجانية باكو من خÓل حفل الفتتاح
الذي جرى باŸلعب الوŸبي حيدر علييف
وسضط حضضور جماهÒي كب. Ò
عرف حفل ا’فتتاح حضضور رئيسس اذربيجان حيدر
ع-ل-ي-ي-ف ال-ذي م-ن-ح اشض-ارة ا’ن-طÓ-ق ال-رسض-م-ي ◊فل
ا’فتتاح او Ãعنى اصضح ثÓث سضاعات من ا’سضتمتاع
بالعروضس اŸقدمة من طرف العارضض. Ú
عكسس حفل ا’فتتاح خصضوصضية اذربيجان التي تتزاوج
ف -ي -ه -ا ا◊ضض -ارة و ال-ت-ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ب-ال-ت-اري-خ و
ا’هتمام بكل ما يعكسس عراقة هذا البلد حيث كانت
البداية بحفل اسضتعراضضي تقليدي .
و الف اŸوسضيقى التصضويرية اÿاصضة بحفل ا’فتتاح

نادي بارادو اŸسضتوى اŸنتظر منه خÓل دورة العاب
التضضامن ا’سضÓمي خÓل مواجهتي تركيا و فلسضط Úبعد
ان خطف منه اŸتاألق ا ‹ÓŸا’نظار .
و عانى مزيا Êمن عقم هجومي كب Òاضضافة ا ¤انه
ظهر تائها ‘ اŸيدان خاصضة خÓل مواجهة فلسضط Úو
يبدو ان الÓعب يفكر ‘ مسضتقبله ا’حÎا‘ بعد ان نال
اعجاب ›رب ران كريسضتيان غوركوف .
و من اŸنتظر ان Áضضي الÓعب على عقده ا’حÎا‘
مع ران مباشضرة بعد العاب التضضامن ا’سضÓمي ان بقي
ا÷هاز الفني لران مصضمما على ضضم الÓعب .

يواج
ه اليوم منتخب العراق ‘ اŸباراة الÎتيبية

إقصصاء إŸنتخب إلوطني لكرة إليد من نصصف إلنهائي على يد نظÒه إلÎكي
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قصضي اŸنتخب ا÷زائري لكرة اليد من الدور نصض
ف النهائي ,من طرف نظÒه الÎكي بنتيجة (-22
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عادوا ‘ اŸباراة من جديد .و يبقى ا’هم بالنسض
ب
ة
ل
ل
م
ن
ت
خ
ب هو التحضض Òللمنافسضات اŸقبلة Ãا ان
ا÷زائر شضاركت باŸنتخب ا’وŸبي الذي Áتلك
’عب‡ Úيزين يسضتطيعون اعادة ا’‚ازات للكرة
الصضغÒة ا÷زائرية .وعرفت اŸباراة الثانية له
ذ
ا
ا
ل
د
و
ر
تأاهل منتخب العربية السضعودية للمباراة
الن
هائية على حسضاب نظÒه العراقي .24-28وسضيخو
ضس السضباعي ا÷زائري اŸباراة الÎتيبية من أاجل
اŸركز الثال
ث
ض
ض
د
م
ن
ت
خ
ب
ا
ل
ع
ر
ا
ق
ا
ل
ي
و
م
ب
ا
ل
ق
ا
ع
ة
ا
ل
ك
È
ى
ب
باكو .وكان اŸنتخب ا÷زائري قد تأاهل
للم
ربع الذهبي بعد –قيقه لفوزين أامام أاذربيجان (
 )22-35و باكسضتان ( )24-47مقابل هزÁة واحدة
ضضد العربية السضعودية (.)26-13

تريكات وشضرواطي “نحانها ذهبيتÚ

إ÷ـزإئر –تل إŸركز  4برصصيـد  9ميدإليـات

ترصضع سضجل ا÷زائر بأاول ذهبيت ‘ Úالعاب التضضامن السضÓمي ا÷ارية وقائعها بالعاصضمة
الذربيجانية باكو ا ¤غاية  22ماي ا÷اري بفضضل رتيبة تريكات ‘ ا÷يدو و شضرواطي سضعاد نفيسضة
ال -ن -ت -ي -ج -ة و ع -ل-ى ال-ع-م-وم ان-ا ح-زي-ن
‘ السضباحة فيما ارتفع رصضيد ا÷زائر ا 9 ¤ميداليات لتحتل اŸركز ال.4
’قصض -اء ب -ودي -ة ’ن -ن-ا راه-ن-ا ع-ل-ي-ه
منحت رتيبة تريكات ا÷زائر اول ميدالية ذهبية بعد فوزها امسس على الذربيجانية قاسضيموفا
كثÒا من اجل التتويج Ãيدالية
كيفايات ‘ اختصضاصس اقل من  57كلغ للجيدو حيث اسضتطاعت البطلة ا÷زائرية الطاحة Ãنافسضتها عن
».و ي- -دخ- -ل م- -ت- -ي- -ج -ي هشض -ام
طريق حركة «ايبون» ليمنحها ا◊كم نقاط اŸباراة و انهاها لصضا◊ها .و Œ ⁄د تريكات اي صضعوبة ‘ حسضم
اŸنافسضة اليوم ا’حد عندما
يواجه نظÒه السضوري احمد اŸواجهة لصضا◊ها بفضضل خÈتها و جاهزيتها التي ابانت عليها بعد ان وصضلت ا ¤النهائي بكل سضهولة و هو ما جعل
اıتصض Úيرشضحونها للفوز باحد اŸيداليات .من جهتها منحت السضباحة شضرواطي سضعاد نفيسضة ا÷زائر امسس ثان
غصض - - - - - - -ن ‘ وزن ()69كلغ
ميدالية ذهبية بعد فوزها بنهائي  800م Îسضباحة حرة بعد صضراع كب Òمع منافسضاتها خاصضة خÓل المتار
ح - -يث Áت- -لك اŸوؤهÓ- -ت
ل-ل-ت-اه-ل ك-م-ا ان ح-ظ-وظ-ه الخÒة ال انها حسضمت المور لصضا◊ها .من جهة اخرى احرز عرجون عبد الله فضضية اختصضاصس  200م Îسضباحة
على الظهر امسس بعد ان احتل اŸركز الثا Êبفارق ضضئيل عن صضاحب الصضدارة و يعد عرجون من السضباحÚ
وفÒة ‘ Œاوز ع- - -ق- - -ب - -ة
منافسضه السضوري بنجاح  .الواعدين .كما فاز اŸصضارع هود زردا Êبفضضية ا÷يدو اختصضاصس اقل من  66كلغ بعد خسضارته ‘ النهائي امسس امام
الÎكي سضيجاليا اشضف Òالذي اسضتفاد من ارتباك اŸصضارع ا÷زائري ليجهز عليه ‘ ا÷ولة الثالثة .و فازت موسضى
و تشضارك ا÷زائر ب9
مر ËبÈونزية ا÷يدو اختصضاصس اقل من  52كلغ عقب خسضارتها ‘ نصضف النهائي امام الÎكية موركماز ايÓما
مÓكم ‘ Úالعاب التضضامن
رغم انها قدمت مسضتوى ‡يز خÓل ا÷ولت Úالو ¤و الثانية .و احرز بن خالد عبد اللطيف فضضية الكاراتي
ا’سض Ó- -م - -ي ح - -يث ب - -ق- -ي 5
دو اختصضاصس اقل من  67كلغ بعد خسضارته امام الوزبكي رحيموف اسضبان ‘ النهائي و  ⁄يظهر بن خالد
مÓ- -ك -م ‘ ÚاŸن -افسض -ة ب -ع -د
Ãسضتوى كب ‘ Òالنهائي رغم انه تاهل بسضهولة ‘ نصضف النهائي .كما احرزت طالب اÁان برونزية اقل من
اقصض- -اء ك Ó- -م -ن ت -وارق ،ب -ودي -ة
 67كلغ عقب خسضارتها ‘ نصضف النهائي امام اليرانية فاهتا كامبار .
،بلعريبي و بوقر.Ê

إفتتـ ــ ــاح إل ــ ــدورة  5لألعــ ــ ـ ـاب إلتضصامـ ـ ــن إلسصÓمــ ـ ـي بحفـ ـ ـل فنـ ـ ـ ـي بهي ـ ـ ـ ـج

احد اŸوسضيقي ÚاŸعروف Úمن تركيا حيث مزج بÚ
ا’’ت ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة و اŸوسض-ي-ق-ى اŸع-اصض-رة ‡ا ن-ال
ا◊ضضور .و يعد الوفد الÎكي هو ا’ك Èمن حيث
العدد مقارنة بالوفود ا’خرى بالنظر لقرب اŸسضافة
ب Úالبلدين اضضافة ا ¤التطور الكب Òالتي تعرفه
تركيا ‘ ﬂتلف الرياضضات .

بيدإ Êحمل إلعلم إلوطني

منحت اللجنة ا’وŸبية ا÷زائرية بطل رفع ا’ثقال
وليد بيدا Êشضرف حمل العلم الوطني خÓل خفل
ا’فتتاح و هذا بالنظر لسضجله الÌي با’لقاب مقارنة
ب -زمÓ-ئ-ه اŸت-واج-دي-ن ‘ ب-اك-و ل-ل-مشض-ارك-ة ‘ ال-ع-اب
التضضامن ا’سضÓمي .
و تفاعل ا÷مهور ا◊اضضر كثÒا مع البعثة ا÷زائرية

خاصضة بعدما نطلق اŸقدم اسضم «ا÷زائر» و هوما
يؤوكد مبادلة الشضعب ا’ذربيجا ÊلنظÒه ا÷زائري
مشضاعر اÙبة و ا’خوة .من جهة اخرى حمل بطل
العا ‘ ⁄رياضضة الكاراتي دو رافايل اغاييف حيث
ي -ع -د م -ن ال -ري -اضض -ي ÚاŸع -روف ‘ Úاوروب -ا ب -فضض -ل
ا’لقاب العديدة التي احرزها .

«عروسس بحر قزوين »
و كانت البداية باسضتعراضس «عروسس بحر قوزين « و
الذي كان ‘ منتهى الروعة و ا÷مال و اكد اهمية
تواجد البلد على ﬁيط بحر قزوين الذي منحه
جما’ اك Ìو زاد من روعة اŸناظر الطبيعية .
و امتزج اسضتعراضس « عروسس بحر قزوين «Ãوسضيقى
من نوع «البوب» غناها احد اŸطرب ÚاŸشضهورين ‘

اذربيجان و هو ما دفع با÷مهور للتفاعل كثÒا مع
هدا ا’سضتعراضس .و حاول مؤولف ا’سضتعراضس من
خÓل العرضس التاكيد ان بحر قزوين يعد واجهة مهمة
ووسض -ي -ل -ة ج -ي -دة ÷لب السض -ي -اح خ -اصض -ة خÓ-ل فصض-ل
الصضيف رغم ان ا◊رارة ’ ترتفع كثÒا فيه حيث تصضل
‘ اغلب ا’حيان ا 27 ¤درجة مئوية .

«فارسس جبال إلقوقاز »

اما ا’سضتعراضس الثا Êفكان بعنوان «فارسس جبال
القوقاز « و يÎجم احد ا◊كايا اŸعروفة هنا ‘
اذربيجان حول احد الشضباب يقوم بإانقاذ قرية كاملة
من الهÓك بسضبب فيضضان احد الوديان .
و م -زج اŸك -ل -ف ب -اŸوسض -ي -ق -ى ال -تصض -وي-ري-ة مشض-اه-د
ا’سض -ت -ع -راضس Ãوسض -ي -ق -ى –ف-ي-زي-ة ت-ع-كسس مشض-اه-د

ا’سضتعراضس الذي كان مزيجا من القوة و العاطفة
التي –لى بها هذا الفارسس .
و كانت نهاية اŸشضهد مؤوثرة ’نها عرفت وفاة البطل
و هي نفسس نهاية ا◊كاية ‡ا يعكسس نبل اخÓق هذا
ا’خ Òعلما انها تدرسس لÓطفال ‘ اذربيجان من
اجل تعليمهم القيم النبيلة و التضضحية من اجل ا’خر .
و ك -انت ن -ه -اي -ة ا◊ف -ل ب-ت-ق-د Ëع-رضس خ-اصس خÓ-ل
دخول وفد اذربيجان من خÓل وضضع موسضيقى خاصضة
به جعلت ا÷ميع بتفاعل معها حيث عزفتها فرقة
موسضيقية معروفة ‘ اذربيجان .
و مازاد من نهاية ا◊فل ا’لعاب النارية التي اطلقت
من سضقف اŸلعب حيث تفاعل ا÷ميع معها بالنظر
÷م -ال -ي-ت-ه-ا ال-ك-بÒة و ال-وان-ه-ا ال-ت-ي ك-انت “ث-ل ع-ل-م
اذربيجان.
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ألموأفق لـ  1٨شسعبان 143٨هـ

ﬁمد  ÚŸزماموشش (حارسش إا–اد العاصسمة) لـ «الشسعب»:

الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوز سشيحف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزنا ‘ بقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸشش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار
لو ¤من دور
بعد نهاية مباراة ا÷ولة ا أ
لفريقية
لبطال ا إ
اÛموعات من رابطة ا أ
لكرة القدم عن اÛموعة الثانية ،أاكد
حارسش إا–اد العاصسمة «ﬁمد ÚŸ
زماموشش» أان الÎكيز العا‹ لزمÓئه حرم
أاهلي طرابلسش الليبي من التسسجيل ..وأابقى
على عذرية شسباك أابناء سسوسسطارة ‘ اللقاء
الذي حقق فيه العاصسميون فوزا مسستحقا،
موضسحا بأان هذا
الفوز جعل
الفريق يحقق أاحسسن
انطÓقة ‘ دور
اÛموعات لÓقÎاب من حجز مكانته ‘
الدور ربع نهائي من اŸنافسسة ،موضسحا بأان
مباراة ا÷ولة الـ  26أامام مولودية وهران
صسعبة للغاية والهدف هو الفوز بها وتفادي
السسقوط ‘ فخ التع ،Ìكما –دث عن أامور
أاخرى ‘ هذا ا◊وار :

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصوير ﬁ :مد آيت قاسصي

«الشسعب» :فوز عريضش أامام منافسش يعا Êمن
نقصش اŸنافسسة ؟
ﬁمد  ÚŸزماموشش  :أ◊مد لله أننا “كنا من
ألفوز بالنتيجة وأأ’دأء أمام ألفريق ألليبي كما قلت
تنقصسه أŸنافسسة وتنقل إأ ¤أ÷زأئر من أجل ألعودة
بنتيجة أيجابية بدليل أنه خلق لنا ألعديد من ألفرصض
ألسس-ان-ح-ة ل-ل-ت-ه-دي-ف ع-ن ط-ري-ق م-ه-اج-م-ه أÿطÒ
«سسالتو» ألذي –رك كثÒأ وكاد يسسجل ‘ ألعديد
من أŸناسسبات ،ولو’ ألÎكيز ألعا‹ ألذي –ليت به
أنا وزمÓئي ‘ ألفريق ألنتيجة رÃا  ⁄تنته بهذه
ألسسيطرة ألكاملة ،أأ’مر أŸهم هو أننا “كنا من
تسسجيل ثÓثية كاملة وأعدنا نفسض سسيناريو شسباب
باتنة ،وأسستفاقة ألهجوم أمر أيجابي للغاية وسسيسسمح
لنا من دخول مبارياتنا أŸقبلة سسوأء ﬁليا أو قاريا
بقوة.
قبل موأجهة أهلي طرأبلسض ألليبي حضسرنا جيدأ
خصسوصسا بعد ألتعادل أŸر أمام إأ–اد أ◊رأشض ‘
ألدأربي ألذي كان ضسربة موجعة بالنسسبة لنا ،ووفرت
ل- -ن- -ا ك- -ل سس- -ب- -ل أل- -ع -م -ل وأل -رأح -ة Ãرك -ز –ضسÒ
أŸنتخبات ألوطنية بسسيدي موسسى بالعاصسمة ،ونحن
بيننا (ألÓعبون) –دثنا وأتفقنا على أن نلعب مبارأة
كبÒة تسسمح لنا من ألعودة إأ ¤أجوأء أ’نتصسارأت،
وه-و م-ا ظ-ه-ر ع-ل-ي-ن-ا ج-ل-ي-ا م-ن-ذ ب-دأي-ة أل-ل-ق-اء ،أي-ن
ضسغطنا على دفاع أÿصسم إأ ¤أن “كنا من فتح باب
ألتسسجيل وإأضسافة ألهدف ألثا Êقبل نهاية أŸرحلة
أأ’و ،¤و‘ ألشسوط ألثا ÊسسÒنا أللقاء لصسا◊نا كما
كنا نريده و“كنا من إأضسافة ألهدف ألثالث ،هذأ
ألفوز سسيفيدنا كثÒأ من ألناحية أŸعنوية وسسيجعلنا
نسسÎجع أنصسارنا إأ ¤أŸدرجات ألذين أشستقنا إأليهم
ل -ن -ك -م -ل أŸوسس -م ب -ق -وة

ون- -ت- -م- -ك- -ن م- -ن ب- -ل- -وغ أه -دأف -ن -ا
أŸسس - - - - -ط- - - - -رة ،خÓ- - - - -ل دور
أÛم- -وع- -ات م- -ن أŸن -افسس -ة
أإ’فريقية أÿطأا ‡نوع ‘ لقاء
أ÷ولة أأ’و ¤لكي –قق أحسسن
أن -طÓ-ق-ة ف-ي-ه-ا وه-و م-ا ح-دث
أليوم أمام أهلي طرأبلسض ألليبي،
أآ’ن ‘ أ÷ول- -ة أل -ث -ان -ي -ة

ع-ل-ي-ن-ا ع-ل-ى أأ’قل ألعودة
بتعادل من زÁبابوي أمام نادي
«سس -وسس -ي-ت-ي ي-ون-اي-ت-د» ل-ك-ي نسس-ه-ل
أŸأامورية على أنفسسنا قبل أسستقبال
م- -ن- -افسس- -ن -ا أل -ث -الث أل -ذي سس -ي -ك -ون
أأ’صس -عب وم -ن -افسس -ن -ا أŸب -اشس -ر ع -ل -ى
أŸرك- - -ز أأ’ول ‘ أÛم - -وع - -ة أأ’و¤
نادي ألزمالك أŸصسري ،وهدفنا وضسع
ألقدم أأ’و ‘ ¤ألدور ربع ألنهائي ‘
مرحلة ألذهاب.
لول م -رة تسس -ت -ق -ب -ل -ون ق -اري -ا
@ أ
Ãلعب  5جويلية ،هل أانت مقتنع
لداء الذي قّدمتموه ؟
با أ
@@ ‘ أŸنافسسة ألقارية و‘ مثل هذه
أأ’دوأر أŸت- -ق -دم -ة أأ’م -ور تصس -ب -ح أكÌ
صس-ع-وب-ة وت-ع-ق-ي-دأ أم-ام م-نافسس Úيلعبون
كرة قدم جميلة ،وملعب بولوغ Úيسسهل
أللعب على أŸنافسض بغلق أŸنافذ على
فريقنا ،كما شساهد” أليوم فريق أأ’هلي
أل -ل-ي-ب-ي ك-ان م-ت-ج-م-ع-ا ب-ط-ري-ق-ة ج-ي-دة ‘
أÿل -ف ول -و’ سس -رع -ة م -ه -اج -م-ي-ن-ا وت-وف-ر
أŸسساحات ‘ ملعب  5جويلية أأ’وŸبي Ÿا
“كنا من ألتسسجيل بسسهولة ،كما أن أŸلعب
أأ’وŸب- -ي Áلك أرضس- -ي- -ة م- -ي -دأن رأئ -ع -ة ج -دأ
وأŸدرجات تتسسع أ’ك Èعدد ‡كن من أأ’نصسار،
وخÓل أŸبارأة أŸقبلة متأاكد من أن أŸدرجات
سستسستقطب إأليها أعدأدأ إأضسافية من ألتي تنقلت
أليوم إأ ¤أŸلعب.
@ ف- -وز م- -ع- -ن- -وي ك- -ب Òق- -ب- -ل ل -ق -اء ا÷ول -ة
السس-ادسس-ة وال-عشس-ري-ن م-ن ال-راب-طة اÎÙفة
لو ¤أامام مولودية وهران ؟
ا أ
@@ بطبيعة أ◊ال هذأ ألفوز سسيجعلنا نحضسر
بشسكل جيد للقاء أŸقبل ألذي سسنكون
فيه أمام حتمية ألفوز كي نتدأرك ما
فاتنا ‘ سسلم ألÎتيب ونعود ›ددأ إأ ¤أŸركز
ألثالث على أأ’قل ‘ ألÎتيب ألعام ،لكن علينا أن
نضس -ع أأ’رج -ل ف -وق أأ’رضض ون -نسس -ى سس -ري -ع-ا أل-ف-وز
بثÓثية نظيفة أمام أهلي طرأبلسض ألليبي ‘ رأبطة
أأ’بطال أإ’فريقية حتى ’
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نتع› Ìددأ ‘ مباريات ألبطولة خصسوصسا أننا
سسنكون أصسحاب ألضسيافة ومن غ ÒأŸنطقي أن
نهدر ألنقاط ونظيف تعÌأ جديدأ بعد ذلك ألذي
حققناه أمام فريق إأ–اد أ◊رأشض ‘ ألدأربي،
أŸبارأة لن تكون سسهلة أمام فريق أسستعاد نشسوة
أ’نتصسارأت وخرج من فÎة ألفرأغ ألتي كان يعاÊ
منها منذ بدأية مرحلة ألعودة ،و–رره
سس-ي-ج-ع-ل-ه ي-ل-عب ب-ق-وة ب-غ-ي-ة ت-أاكيد
نتيجة أ÷ولة أŸاضسية أمام رأئد
ترتيب أÎÙف أأ’ول وفاق
سس-ط-ي-ف ،ن-ح-ن م-ن ج-ان-ب-ن-ا
سس -ن -ل -عب م -ن أج -ل أل -ف -وز
وسس-ن-ف-ك-ر ب-ع-ده-ا ‘ م-ا
هو قادم.
@ ك- - -نت أاحسس- - -ن
عنصسر من جانب
ل–اد ب - -ع- -دم- -ا
ا إ
لكÌ
تصس ّ- - -ديت أ
م-ن ف-رصس-ة وج-ه-ا
لوجه ؟
@@ أ◊مد لله ..لقد
ع -ان -يت م-ؤوخ-رأ م-ن
أ’صس - -اب - -ة وأخ- -ذت
ك- -ام -ل وق -ت -ي ل -ك -ي
أشس-ف-ى ن-ه-ائ-ي-ا م-ن-ه-ا
ق -مت ب -وأج -ب -ي وف-ق-ط ،أن-ا
ح- -ارسض م- -رم- -ى وم- -ه -م -ت -ي
أ◊فاظ على عذرية شسباكي،
ت -أال -ق -ي ‘ م -ب-اري-ات أل-ف-ري-ق
رأجع للعمل أ÷اد ألذي أقوم
ب- -ه رف- -ق- -ة أل- -ط -اق -م أل -ف -ن -ي
وم - - -درب أ◊رأسض –دي- - -دأ
وإأ ¤زم- -ي- -ل- -ي -ا «م -نصس -وري»
وبرفان» أللذأن كانا دأئما
إأ ¤جانبنا ‘ أللحظات
ألصسعبة وعند إأصسابتي،
أأ’مر أ’يجابي هو أننا
‘ هذأ أللقاء  ⁄نتلق
أه - -دأف - -ا وه - -و أم- -ر
أيجابي سسيكون له أثر
بارز ‘ حالة ما إأذأ
أضس -ط -ررن-ا ل-دخ-ول
مرحلة
أ◊سسابات،
وأ“ن - - - - - - - -ى أن
نوأصسل
مسسÒتنا أŸوفقة ‘ أللقاءأت أŸقبلة ،كي يسساعدنا
ذلك من ألناحية أŸعنوية للعودة بنتيجة أيجابية من
زÁبابوي أمام منافسسنا أŸقبل ‘ أ÷ولة ألثانية من
دور أÛموعات من رأبطة أأ’بطال أإ’فريقية لكرة
ألقدم.

«أاريد اŸششاركة ‘ رابطة
أاوروبا ‘ كـ ـ ـ ـل موسش ـ ـ ـ ـم»

رغ -م أن ل -يسس ،Îأ◊ائ -ز ع -ل -ى ل -قب أل -ب -ط -ول -ة
أ’‚ليزية أ’ول مرة ‘ تاريخه أŸوسسم ألفارط،
قدم مشسوأرأ سسيئا للغاية على ألصسعيد أÙلي
هذأ أŸوسسم ،وكان أقرب إأ ¤ألسسقوط ،إأ’ أن
ﬁرز أكد أنه  ⁄يندم ’سستمرأره مع فريقه رغم
ألعروضض ألكثÒة ألتي وصسلته سسيما بعد أن نال
جائزة أفضسل ’عب ‘ ألبطولة أ’‚ليزية
خÓل طبعتها ألسسابقة .قال ﬁرز ‘
ق- -ال ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري ل- -ن -ادي
ح- -وأر م- -ع شس- -ب- -ك- -ة «سس- -ك- -اي سس- -ب -ورتسض»
‘
ليسس Îسسيتي بأانه  ⁄يفصسل بعد
ألÈيطانية« :ألصسيف أŸاضسي كان غريبا
ي
ت
ل
لخبار الكثÒة ا
مسستقبله ‘ ظل ا أ
ب -ال -نسس -ب -ة ‹ .أ÷م -ي-ع ب-ات يسس-أال-ن-ي ع-ن
،
ه
ق
ي
ر
ف
ن
ع
ه
ل
ي
ح
ر
تتحدث عن قرب
وج -ه -ت -ي أŸق -ب-ل-ة وإأم-ك-ان-ي-ة رح-ي-ل-ي ع-ن
مشسددا على رغبته ‘ اŸشساركة دوما ليسس Îسسيتي .أضساف «فكرت مليا باأ’مر
ب -راب -ط -ة أاب-ط-ال أاوروب-ا ال-ت-ي ل-ع-ب-ه-ا
وكنت قريبا من ألرحيل أ’ن فرصسة مثل هذه
قد ’ تتكرر ›ددأ لكن بعد أسستشسارة بعضض
لول مرة هذا اŸوسسم ووصسل
أ
أŸقرب Úوعلى رأسسهم عائلتي بالطبع قررت
إا ¤الدور ربع النهائي.
ألبقاء ولسست نادما على ذلك.
تابع« :هذأ أŸوسسم تعامل معنا أŸنافسسون بالبطولة
أإ’‚ليزية بصسورة ﬂتلفة فعندما كنت أŸسض ألكرة أجد ’ 3عب Úيحيطون بي وÁنعونني من
ألتقدم» .ووأصسل ‘« :أŸوسسم أŸاضسي كان ’عبا وأحد فقط يحاول أعÎأضسي ،أما أآ’ن
فاأ’مر أختلف وألسسبب ‘ ذلك أننا فريق ’ Áتلك عددأ هائ Óمن ألنجوم ف Óيوجد ضسغط
سسوى علي وجيمي فاردي فقط».
أوضسح «بدأية أŸوسسم كانت صسعبة خاصسة عندما أقÎبنا من منطقة ألهبوط لكن بعد
إأقالة رأنيÒي تغÒت عقلية ألفريق وطريقة ألتدريب .أشسعر با◊زن أ’جل كÓوديو أ’ننا كنا
أفضسل –ت قيادته كما أنني أحبه» .أسستدرك «لكن يجب أن نشسكر كريج شسكسسبŸ Òا
قدمه لنا خاصسة وأنه  ⁄يتغ Òبعدما –ول من مسساعد مدرب إأ ¤مدرب رئيسسي وكان
ودودأ معنا» .أردف ⁄« :أفكر بعد ‘ مسستقبلي وأنتظر أنتهاء أŸوسسم ف Óأريد تشستيت
أفكاري بأاي شسيء آأخر سسوى ألفوز ‘ أŸباريات ألثÓث أŸقبلة وكل ما أعرفه هو أنني
أرغب ‘ أللعب ببطولة رأبطة أبطال أوروبا كل عام».

ألعدد
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دور اÛموعــــــات لكـــــأاسش «الكــــــاف»
اليوم (سسا  )١٧ .00بÓتينيوم سستارسش ـ مولودية ا÷زائر

«العمي ـ ـد» ع ـ ـازم ع ـ ـلى الع ـ ـودة بنتيجـ ـة إايجابية
تأامل مولودية ا÷زائر ‘
–قيق بداية موفقة ‘
كأاسش الكونفدرالية
لفريقية رغم التعداد
ا إ
الناقصش ،عندما تواجه
فريق بÓتينيوم سستارسش
من جنوب إافريقيا اليوم
(سسا  ١٧ :00بتوقيت
ا÷زائر) بروسستنبارغ،
لو¤
◊سساب ا÷ولة ا أ
من اÛموعة ب.
ي - -ع - -ت Èأل- -وصس- -ول إأ ¤دور
أÛموعات أ‚ازأ تاريخيا
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -م -ول -ودي-ة أل-ت-ي
أقصس - -يت ‘ أل - -ع - -دي - -د م - -ن
أŸرأت ‘ أأ’دوأر ألتصسفوية
أأ’و ،¤علما و أن ‘‘ألعميد‘‘
هو أول فريق جزأئري يتوج
على ألسساحة أ’فريقية حيث
أحرز كأاسض أأ’ندية ألبطلة،
أŸسسماة حاليا رأبطة أبطال
إأفريقيا ،عام .1976
ت- -ط- -م -ح إأدأرة أŸول -ودي -ة
وأŸدرب ‘ أل -ت -ت -وي -ج ب-ه-ذه
ألنسسخة وإأضسافة ‚مة ثانية
على قميصض ألفريق .ولكن
مهمة ‡ثل أ÷زأئر سستكون
جد معقدة ‘ ظل تسسجيل
أل-ع-دي-د م-ن أل-غ-ي-اب-ات ع-ل-ى
غ - - -رأر أŸه - - -اج- - -م Úح- - -اج
ب - - - - - -وق- - - - - -اشض ،زه Òزردأب
وﬁم- - -د سس- - -وق- - -ار ‘ ،حÚ
تبقى مشساركة كل من هشسام
نقاشض ،هشسام شسريف ألوزأÊ
وأسس-ام-ة شس-ي-ت-ة ﬁل شس-ك-وك
بسس- - -بب أإ’صس- - -اب - -ة .رغ - -م
تسسجيل ألعديد من ألغيابات
‘ تشسكيلة «ألعميد» ،إأ’ أن
أŸدرب م- -وأسس- -ة ي- -أام- -ل ‘
–قيق أنطÓقة جيدة لتعزيز
ح -ظ -وظ أل -ف-ري-ق ‘ ضس-م-ان
تذكرة ألتأاهل إأ ¤ألدور ربع
ألنهائي من أŸنافسسة.

قال موأسسة ألذي سسبق له
وأن تّ- -وج ب- -ه- -ذه أل- -ك- -أاسض ‘
ب - -دأي- -ة  2000م -ع شس -ب-ي-ب-ة
ألقبائل:
‘‘تشس -ك -ي-ل-ة أŸول-ودي-ة تسس-ج-ل
ألعديد من ألغيابات وبطبيعة
أ◊ال أŸهمة سستكون معقدة
ولكن سسÔمي بكل ثقلنا ‘
أول لقاء لنا لتسسجيل نتيجة
إأي-ج-اب-ي-ة .ع-ل-ى أ’ح-تياطيÚ
ت -أاك -ي -د م-ك-ان-ت-ه-م ‘ أل-ن-ادي
وأسس -ت -غ Ó-ل أل -ف-رصس-ة أل-ي-وم.
تسسعى مولودية أ÷زأئر إأ¤
وضس -ع ح -د لسس -لسس-ل-ة أل-ن-ت-ائ-ج
ألسس- -ل- -ب- -ي -ة خ -ارج أل -دي -ار ‘
أŸن- -افسس -ة ب -ع -د أن سس -ج -لت
ث Ó-ث -ة أن-ه-زأم-ات ‘ أأ’دوأر
أل-تصس-ف-وي-ة خÓ-ل خ-رج-ات-ه-ا
إأ ¤غانا ،جمهورية ألكونغو
ألدÁقرأطية وتنزأنيا.
علق موأسسة ‘ هذأ ألصسدد:
‘‘أأ’دوأر أل -تصس -ف-وي-ة ’ تشس-ب-ه
دور أÛم - - -وع- - -ة أ’ن ه- - -ذأ
أأ’خ Òي- -ل- -عب ع- -ل- -ى شس- -ك -ل
بطولة مصسغرة ويجب عليك
–ق- -ي- -ق ن- -ت- -ائ- -ج إأي- -ج -اب -ي -ة
Ÿوأصسلة أŸشسوأر بأاريحية‘‘.
م -ق-ارن-ة ب-اÿرج-ات أأ’خÒة
Ÿولودية أ÷زأئر إأ ¤أدغال
إأف- -ري- -ق- -ي- -ا ،ف- -إان أل- -ظ -روف

أ◊الية ب روسستنبارغ أحسسن
ب-ك-ث ،Òأأ’م-ر أل-ذي سس-يشس-ك-ل
حافزأ لزمÓء فوزي شساوشسي
ل -ت -ح-ق-ي-ق أن-طÓ-ق-ة مشس-رف-ة
خارج ألديار.
م -ن ج -ه-ت-ه ⁄ ،ي-خ-ف ن-اصس-ر
بويشض أŸناج Òألعام للفريق
وأل- -دو‹ ألسس -اب -ق ،سس -ع -ادت -ه
بظروف أإ’قامة حيث قال:
‘‘ظ- -روف أل- -ع- -م- -ل ب- -ج- -ن -وب
إأفريقيا متميزة جدأ مقارنة
ببلدأن أخرى .كل ألظروف
مÓئمة ،أآ’ن على ألÓعبÚ
–قيق ألهدف أŸسسطر‘‘.
أضس- -اف ب -ويشض‘‘ :ن -ط -م -ح ‘
–قيق  10نقاط على أأ’قل
لضس -م -ان ت -أاشسÒة أل-ت-أاه-ل أإ¤
ألدور ربع ألنهائي من هذه
أŸنافسسة ألقارية‘‘.
م- -ن أŸت- -وق- -ع أن ي- -دخ- -ل
بÓتينيوم لقاءه ضسد ألعميد
ب -ت-ع-دأد م-ره-ق ب-ع-د أن ل-عب
أرب- -ع- -ة ل- -ق- -اءأت ‘ ظ -رف
عشسرة أيام فقط ‘ ألبطولة
أÙل-ي-ة .وي-ح-ت-ل بÓ-ت-ي-ن-يوم
أŸرت - -ب - -ة ألـ ‘ 11ت -رت -يب
ألبطولة أÙلية و ⁄يضسمن
ب -ع -د أل -ب -ق -اء ضس -م-ن ح-ظÒة
ألكبار.

أاحمد الدين مدرب اŸنتخب الوطني للمÓكمة لـ «الشسعب»:

نطمح إلعادة اÓŸكمة ا÷زائرية إا ¤الواجهة

اعت Èمدرب اŸنتخب الوطني للمÓكمة
أاحمد الدين خÓل حوار خاصش ÷ريدة
«الشسعب» اŸشساركة ‘ أالعاب التضسامن
لسسÓمي Ãثابة ﬁطة –ضسÒية
ا إ
للمواعيد الرسسمية القادمة ‘ ،مقدمتها
لوŸبية  2020بطوكيو والبطولة
للعاب ا أ
ا أ
لفريقية بالكونغو يأاتي ذلك بعدما ”
ا أ
Œديد الفريق بصسفة كلية بعناصسر ⁄
يسسبق لها اŸشساركة ‘ التظاهرات ذات
اŸسستوى العا‹.

حاورته :نبيلة بوقرين
تصصوير :عباسص تليوة

@ «الشس- -عب» :م- -ا ال- -ه- -دف ال -رئ -يسس -ي م -ن
لسسÓمي؟
اŸشساركة ‘ أالعاب التضسامن ا إ
@@ «أاحمد الدين» :مثلما هو معروف قمنا
بتشسبيب ألفريق ألوطني من خÓل أ’عتماد على
عناصسر جديدة وشسابة  ⁄سسبق لها أن شساركت ضسمن
أŸنافسسات أÿارجية ولهذأ نطمح إأ ¤أسستغÓل
أل -ع -اب أل -تضس -ام -ن أ’سس Ó-م -ي ح -ت -ى نسس -م -ح ل -ه-م
بالوقوف على كل ألتفاصسيل ألتي تتعلق Ãثل هذه
أŸوأعيد ألدولية حتى تكون لديهم نظرة شساملة
يسس-ت-غ-ل-ون-ه-ا مسس-ت-ق-ب Ó-ل-ت-ح-قيق نتائج إأيجابية أ’ن
أÈÿة وألتجربة لها دور كب Òلصسنع ألفارق كما
تعطي ثقة أك Èللرياضسي وهذأ هو هدفنا ألرئيسسي
من ألتنقل إأ ¤أذربيجان.
@ نفهم من كÓمك أانكم تنقلتم من اجل
التحضس Òللمواعيد القادمة ؟
@@ صس -ح -ي -ح ت -ن-ق-ل-ن-ا إأ ¤أذرب-ي-ج-ان م-ن أج-ل
ألتحضس Òللموأعيد ألقادمة أ’ن ألعناصسر أ◊الية ’
“لك أÈÿة مثلما سسبق ‹ ألقول و‘ نفسض ألوقت
حتى ندخلهم ‘ أأ’جوأء أ◊قيقية للمنافسسة ضسمن
أŸسس -ت -وى أل -ع -ا‹ ل -ت -ح -ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج مشس-رف-ة ع-ل-ى
ألصس-ع-ي-د أل-ق-اري وأأ’وŸب-ي ‘ أŸسس-ت-ق-ب-ل ب-ه-دف
إأعادة أÓŸكمة أ÷زأئرية إأ ¤ألوأجهة من جديد
ب -ع-د أل-ن-ت-ائ-ج غ ÒأŸق-ب-ول-ة أل-ت-ي ك-انت ‘ م-وع-د
ريودي جانÒو عام .2016
@ ما هو الÈنامج اŸسسطر للمسستقبل؟
@@ ل-ك-ي ي-كسسب أÓŸك-م-ون أل-ت-ج-ربة وأÈÿة
يجب أن يشساركوأ ‘ مثل هذه أŸنافسسات أ’نها

تسسمح لهم با’حتكاك مع نظرأئهم من ﬂتلف
ألدول أأ’خرى أ’ن أ÷انب ألتطبيقي له دور كبÒ
إأضس -اف-ة إأ ¤ألÎك-ي-ز ع-ل-ى أل-ع-م-ل أل-بسس-ي-ك-ول-وج-ي،
خ -اصس -ة أن -ن -ا م -ق -ب -ل-ون ع-ل-ى أل-ب-ط-ول-ة أأ’ف-ري-ق-ي-ة
للمÓكمة ألتي سستجري ‘ ألكونغو يوم  27ماي
وألتي سستكون ‘ أول أيام شسهر رمضسان أŸبارك
حيث سسندخل ‘ تربصض –ضسÒي خاصض بهذأ
أŸوعد Ÿدة  5أيام كاملة وألذي سسيكون مباشسرة
بعد عودتنا من أذربيجان.
@ ه -ل وج -د” ك -ل ال-تسس-ه-يÓ-ت م-ن اج-ل
العمل اŸسسطر؟
@@ ب-ال-ط-ب-ع وج-دن-ا ك-ل أل-تسس-ه-يÓ-ت م-ن أج-ل
ألعمل وفقا للÈنامج ألذي قمنا بتسسطÒه حتى
ن -حضس -ر أÓŸك -م ‘ Úأل -ب -دأي -ة ك-ن-ا ‘ ت-ي-ك-ج-دة،
وبعدها تنقلنا إأ ¤أكرأنيا Ÿدة  14يوما قابلنا
هناك عدة مÓكم ÚعاŸي Úما جعل ألعناصسر
أ÷زأئرية تكتسسب خÈة ‘ أŸسستوى ألعا‹‘ ،
ح Úسسيكون أŸوعد ألقادم با÷زأئر Ÿدة 1 5أيام
وبعدها نتنقل إأ ¤ألكونغو ÿوضض غمار أŸنافسسة
أأ’فريقية وألتي نطمح خÓلها إأ– ¤قيق نتائج
مشس -رف -ة خ -اصس -ة أن أŸك -تب أل -ف -ي-درأ‹ رغ-م أن-ه
جديد و ⁄نتعرف عليه بشسكل جيد إأ’ أنه وفرنا
أأ’جوأء أŸناسسبة للعمل.

األحد  ١4ماي  2٠١٧م
الموافق لـ  ١٨شضعبان  ١4٣٨هـ
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إعدإد  :عبد إلكر . Ëل

وقفـ ـ ـ ـ ـات تربوي ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ ـع ششه ـ ـ ـر ششعب ـ ـ ـ ـان
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’يإم إŸبإركة
إلتإريخ دؤرته ،فأإقبلت إ أ
تبشسر بقدؤم شسهر إلقرآإن  ،ؤب Úيدي
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 - 1مكانة الششهر:

فهو الشضهر الذي يتشضعب فيه خير كثير؛ من
أاجل ذلك اخت sصضه رسضول الله ـ صضلّى الّلـه عليه
وسضّلم ـ بعبادة تف uضضله على غيره من الشضهور،
ولذلك يتميز شضهر شضعبان بأانه شضهر الحبيب
المصضطفى صضلى الله عليه وسضلم ،فهو الشضهٌر
الذي أاحsبه رسضول الله ـ صضلّى الّلـه عليه وسضلّم ـ
وف sضضله على غيره من الشضهور

 - 2.عرضس األعمال:

وه -و الشض -ه -ر ال -ذي ف -ي-ه ُت-رف-ع األع-م-ال إال-ي-ه
سضبحانه وتعالى؛ فقد روى الترمذي والنسضائي
عن أاُسَضاَمة ْبن َزْيٍد من حديث النبي ـ صضّلى
الّلـه عليه وسضلّم ـ «َوُهَو شَضْهٌر ُتْرَفُع ِفيهِ اَألْعَمال
ب َأاْن ُيْرَفَع عملي َوَأاَنا
إاِلى َرuب الَعالِميَنَ ،فأاُِح t
صَض -ائِ ٌ-م»؛ ف-ف-ي ه-ذا الشض-ه-ر ي-ت-كs-رم ال-ل-ه ع-ل-ى
عباده بتلك المنحة العظيمة؛ منحة عرضض
األعمال عليه سضبحانه وتعالى ،وبالتالي قبوله
ما شضاء منها ،وهنا يجب أان تكون لنا وقفة
ت -رب -وي -ة  ،ف -إان شض -ه -ر شض -ع -ب -ان ه -و ال -م -وسض-م
الختامي لصضحيفتك وحصضاد أاعمالك عن هذا
العام  ،فبم سضيُختم عامك؟ ثم ما الحال الذي
تحب أان يراك الله عليه وقت رفع األعمال؟
وبماذا تحب أان يرفع عملك إالى الله؟ هي
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هإم جدإ

هذه الصضفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسض .وشضكرا

فتاوى ششرعية

^ سس :هل يجوز لي أإن أإغير نّيتي ؤأإنإ في إلصسÓة بحيث أإتحّول من إلنإفلة إلى
صسÓة؟ ؤهل يختلف إلحكم لو كنت أإصسلي فريضسة هل
إلفريضسة دؤن أإن أإقطع إل ّ
يجوز لي أإن أإقلبهإ نإفلة؟
^^ ج :اتفق الفقهاء على أان تحويل نية الصضÓة من نفل إالى فرضض ل أاثر له في نقلها ،وتظل
نف ،Óأاما تحويل الفريضضة إالى نافلة أاو إالى فريضضة أاخرى ،فمسضأالة اختلف فيها الفقهاء،
فهناك من ذهب إالى القول بأان الصضÓة تبقى كما هي ،وهناك من قال إان تعمد تغيير النية في
الفريضضة دون سضبب مشضروع تبطل به الصضÓة ،وهناك من قال بجواز تحويل الفريضضة إالى
نافلة دون قيد أاو شضرط ولكن مع الكراهة إاذا لم يكن لهذه النية الطارئة سضبب مشضروع.

‘ رح ـ ـ ـاب آايـ ـ ـة

لحظة حاسضمة في تاريخ المرء ،يتحدد على
أاسض -اسض-ه-ا رف-ع أاع-م-ال ال-ع-ام ك-ل-ه إال-ى ال-م-ول-ى
تبارك وتعالى القائل «إاليه يصضعد الكلم الطيب
والعمل الصضالح يرفعه».

 - 3ا◊ياء من الّلـه

:ففي الحديث السضابق بعد آاخر يجب أان نقف
معه وقفة تربوية ،فالناظر إالى حال الحبيب
صضلى الله عليه وآاله وسضلم في شضعبان ،يظهر له
أاكمل الهدي في العمل القلبي والبدني في
شضهر شضعبان  ،ويتجسضد الحياء من الله ونظره
إاليه بقوله
«وأاحب أان ي -رف -ع ع -م -ل -ي وأان -ا صض-ائ-م» ،ف-ف-ي
الحديث قمة الحياء من الله عند رسضول الله ـ
صض ّ-ل -ى ال ّ-ل -ـه ع -ل -ي -ه وسضّ-ل-م ـ ب-أال ي-راه ال-ل-ه إال
صضائمًا ،وهذا هو أاهم ما يجب أان يشضغلك
أاخي المسضلم  ،أان تسضتحي من نظر الله إاليك ،
Óت
تسضتحي من نظره لطاعات قدمتها امت أ
بالتقصضير ،ولذلك قال بعضض السضلف« :إاما أان
تصضلي صضÓة تليق بالله جل جÓله ،أاو أان تتخذ
إالًها تليق به صضÓتك».

 - 4مغفرة الّذنوب:

فإان شضهر شضعبان هو شضهر المنحة الربانية
التي يهبها الله ألمة محمد صضلى الله عليه
وسضلم؛ فإان لله في أايام دهركم أاياًما وأاشضهًرا

يتف sضضل بها الله عباده بالطاعات والقربات،
ويتكsرم بها على عباده بما يعtده لهم من أاثر
تلك العبادات ،وهو هديٌة من رب العالمين إالى
عباده الصضالحين؛ ففيه ليلة عظيمة هي ليلة
النصضف من شضعبان ،ع s
ظم النبي صضلى الله عليه
وسض -ل -م شض-أان-ه-ا ف-ي ق-ول-ه« :يّ-ط-ل-ع ال-ل-ه ت-ب-ارك
وت-ع-ال-ى إال-ى خ-ل-ق-ه ل-ي-ل-ة ال-نصض-ف م-ن شض-ع-ب-ان
فيغفر لجميع خلقه إاsل لمشضرك أاو مشضاحن»،
هي فرصضة تاريخية لكل مخطئ ومقصضر في
حق الله ودينه ودعوته وجماعته  ،وهي فرصضة
لمحو األحقاد من القلوب تجاه إاخواننا  ،فÓ
مكان هنا لمشضاحن وحاقد وحسضود .

 - 5سشّنة نبوية:

شضعبان هو شضهر الَهْدي النبوي والسضنة النبوية
في حب الطاعة والعبادة والصضيام والقيام؛
فقد روى البخاري ومسضلم عن أام المؤومنين
عائشضة رضضي الله عنها قالت« :ما رأايت رسضول
الله صضلى الله عليه وسضلم اسضتكمل صضيام شضهر
قط إال شضهر رمضضان ،وما رأايته في شضهر أاكثر
صض -ي -اًم -ا م -ن -ه ف -ي شض -ع -ب-ان» ،وف-ي رواي-ة ع-ن
النسضائي والترمذي قالت :ما رأايت النبي صضلى
الله عليه وسضلم في شضهر أاكثر صضياًما منه في
شضعبان ،كان يصضومه إال قلي ً
 ،Óبل كان يصضومه
كله.

اعتـ ـزال اŸعاصشي وﬁـ ـ ـاسشبة الّنفسس

من رحمة إلله بعبإده أإن ترك بإب إلتوبة مفتوحإ ’ يغلق حتى ترجع إلرؤح إ ¤خإلقهإ ،ؤطريقإ للعودة إ ¤طريق إلله
’ثإم ؤخإصسة ‘ إشسهر إ Òÿؤإلنفحإت إلتي يتفضسل إلله بهإ على من يشسإء من
‡هدإ مهمإ إرتكبت إلنفسس من إلذنوب ؤإ آ
عبإده  .ؤهي تطلب من إلعبد بذل إلسسعة ‘ إنفإذهإ تصسديقإ لنيته ،ؤبرهإنإ لعودته فإإذإ قصسد إلله بتوبته فتح إلله له من
إ Òÿؤإلتوفيق أإبوإبإ شستى حتى إن إلله تعإ ¤يفرح بتوبته ؤيعينه عليهإ ؤيجزيه بهإ .
وال-ت-وب-ه يسض-ي-رة ت-ت-م-ث-ل ف-ي أاف-ع-ال وسض-ل-وك-ات
بسضيطة معتادة تقطع حبل الذنوب والمعاصضي،
وتصض -ل ب -اب م -راق -ب -ة ال-ل-ه وال-ت-ط-ب-ع ب-أاوام-ره
واج -ت -ن -اب ن -واه -ي-ه ،وت-ك-ون ال-ت-وب-ة ب-اع-ت-زال
المعاصضي ومحاسضبة النفسض وصضدق النية في
تحقيقها وإاخÓصضها لله تعالى وحده دونما
طمع في مصضلحة دنيوية أاو مادية ،ثم تذكير
ال -ن -فسض ب -ع-ظ-م-ة ال-ل-ه وج-م-ي-ل ن-ع-م-ه ،وت-دب-ر
ع-واقب ال-ذن-وب ومصض-ي-ر ال-م-ذن-ب-ي-ن ،وإاشضغال
النفسض بما ينفع من أاعمال اآلخرة.
وح -ول م -ف -ه-وم ال-ت-وب-ة وك-ي-ف-ي-ت-ه-ا وشض-روط-ه-ا
وتكرار المعصضية؟ ومن هو العاصضي وماهي
ال -م -عصض -ي-ة ول-م-ن ت-ك-ون ال-ت-وب-ة وح-ك-م ت-ك-رار
ال - - - - -م - - - - -عصض - - - - -ي - - - - -ة م - - - - -ع ال - - - - -ت- - - - -وب- - - - -ة؟
ي -ق -ول ال -دك -ت -ور ع -ل -وي أام -ي -ن أاسض -ت-اذ ال-ف-ق-ه
ال-م-ق-ارن ب-ج-ام-ع-ة األزه-ر :إان ال-م-عصض-ي-ة هي
التي تسضتجلب غضضب الخالق سضبحانه وتعالى
وال -ن -فسض ب -ي -ن ال-خ-ي-ر والشض-ر ان ات-ب-عت الشض-ر
أاغضضبت ربها ،وإاذا اتبعت الخير أارضضت ربها،
وم- -ا أاك- -ث- -ر ال- -عصض- -ي- -ان ب Ó- -قصض- -د والسض -اءة
Óخرين دون أاي رعاية للحياة الجتماعية،
ل آ
ف-ال-ك-ل-م-ة ال-ط-ي-ب-ة صض-دق-ة وال-خ-ب-ي-ث-ة م-عصض-ية
والتاجر الصضادق في الجنة والفاسضد في النار
لنه عاصضي الله ،ولكن ما أاجمل التوبة ورد
الحقوق ألصضحابها ،وما أاجمل ان يكون عند
اإلنسضان إارادة للتغيير ،فإاذا كان عاصضيا ولديه
ارادة ال -ت -غ -ي-ر وت-اب إال-ى ال-ل-ه ت-اب ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
لحديث معاذ كان فيمن كان قبلكم رجل قتل
تسضعة وتسضعين نفسضا ،فسضأال عن أاعلم أاهل
األرضض ،فدل على راهب فأاتاه فقال :إانه قتل
تسضعة وتسضعين نفسضا ،فسضأاله هل لي من توبة؟
فقال :ل ،فقتله فكمل به مائة ،ثم سضأال عن
أاع -ل -م أاه -ل األرضض ،ف -دل ع -ل -ى رج -ل ع -ال-م،
فقال :إانه قتل مائة نفسض ،فهل له من توبة؟
ف -ق -ال :ن -ع-م ،وم-ن ي-ح-ول ب-ي-ن-ه وب-ي-ن ال-ت-وب-ة،
انطلق إالى أارضض كذا وكذا ،فإان بها أاناسضا
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يعبدون الله ،فاعبد الله معهم ،ول ترجع إالى
أارضضك ،فإانها أارضض سضوء ،فانطلق حتى إاذا
نصضف الطريق أاتاه الموت ،فاختصضمت فيه
م Ó-ئ -ك-ة ال-رح-م-ة ومÓ-ئ-ك-ة ال-ع-ذاب ،ف-ق-الت
مÓئكة الرحمة :جاء تائبا مقب Óبقلبه إالى
الله ،وقالت مÓئكة العذاب :إانه لم يعمل خيرا
قط ،فأاتاهم ملك في صضورة آادمي ،فجعلوه
بينهم ،فقال :قيسضوا ما بين األرضضين ،فإالى
أايتهما كان أادنى فهو له ،فقاسضوه فوجدوه
أادنى إالى األرضض التي أاراد ،فقبضضته مÓئكة
الرحمة.
فالتوبة طريقها مفتوح ول تتطلب سضوى النية
الصضادقة على ترك المعاصضي وفعل الخيرات،
وان تتجه إالى الله بنية صضافية وإارادة كاملة
على ان تترك المعاصضي وخاصضة ونحن في
أاشضهر الخير عسضى الله ان يتقبل ويكفي أان الله
يتنزل في الثلث األخير من الليل وينادي هل
من مسضتغفر فأاغفر له؟ هل من تائب فأاتوب
ع -ل -ي -ه؟ ه -ل م -ن سض -ائ -ل ف -أاع -ط -ي -ه؟ ه -ل م-ن
كذا....حتى يطلع الفجر .وقول رسضوله الكريم
ـ صضّلى اللّـه عليه وسضّلم ـ «لو لم تذنبوا لذهب
الله بكم ،وجاء بقوم يذنبون ثم يسضتغفرون
فيغفر لهم».
إان ال -ع -اصض -ي ه -و ك -ل انسض-ان ت-م-رد ع-ل-ى ال-ل-ه
عزوجل ولم يكن وقافا عند حدوده ،فتراه
كثيرا يرتكب الذنوب ماظهر منها وما بطن
وليسض عنده انضضباط ول إالتزام ول خشضية من
ال -ل -ه ،وي -ق -ت-رف ال-ذنب بسض-ه-ول-ة ويسض-ر ن-ظ-را
لتعوده عليه .وتكون التوبة كما قال تعالى:
{إانما التوبة على الله للذين يعملون السضوء
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأاولئك يتوب الله
عليهم وكان الله عليما حكيما» ألن كل عاصض
ح -ت-ى ل-و ك-ان ع-ال-م-ا ي-ق-ت-رف ال-ذنب ب-ج-ه-ال-ة
تصضيبة ،فإاذا تاب من قريب قبلة الله لقوله
تعالى{ :والذين إاذا فعلوا فاحشضة أاو ظلموا
أانفسضهم ذكروا الله فاسضتغفروا لذنوبهم ،أاي:

إاذا صض - -در م - -ن - -ه- -م ذنب أات- -ب- -ع- -وه ب- -ال- -ت- -وب- -ة
والسضتغفار.
وعن تكرار المعصضية والتوبة منها ،يشضير زكي
إالى أان كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين
التوابون بشضرط عدم اإلصضرار على المعصضية،
ول يفرح بالذنب ويحدث به وكأانه أابدع وعمل
ع-م Ó-ب-ط-ول-ي-ا ول-ك-ن ك-ل-م-ا ت-ذك-ر ال-ذنب ن-دم
وبكي لما روي عن النبي ـ صضلّى الّلـه عليه
وسضّلم ـ «إان رج Óأاذنب ذنبا ،فقال :رب إاني
أاذنبت ذنبا فاغفره،فقال الله عز وجل :عبدي
عمل ذنبا ،فعلم أان له ربا يغفر الذنب ويأاخذ
به ،قد غفرت لعبدي،ثم عمل ذنبا آاخر فقال:
رب ،إاني عملت ذنبا فاغفره ،فقال تبارك
وتعالى :علم عبدي أان له ربا يغفر الذنب
ويأاخذ به ،قد غفرت لعبدي .ثم عمل ذنبا
آاخر فقال :رب ،إاني عملت ذنبا فاغفره لي،
فقال عز وجل :علم عبدي أان له ربا يغفر
الذنب ويأاخذ به ،قد غفرت لعبدي ثم عمل
ذنبا آاخر فقال :رب ،إاني عملت ذنبا فاغفره
فقال عز وجل :عبدي علم أان له ربا يغفر
ال -ذنب وي -أاخ -ذ ب-ه ،أاشض-ه-دك-م أان-ي ق-د غ-ف-رت
لعبدي ،فليعمل ما شضاء» .وأاما الدكتور رشضدي
شضحاتة  -رئيسض قسضم الشضريعة بكلية الحقوق
جامعة حلوان ـ فيقول ان للتوبة شضروطا منها
رد المظالم إالي أاهلها وهي نوعان إاما حقوق
في حق الله او في حق العباد والمشضكلة في
ح -ق ال -ع -ب -اد لن -ه -ا ي -جب ان ت -رد ق-ب-ل ال-ح-ج
والعمرة وهي من التوبة النصضوح ،وترجع إاما
ألصض -ح -اب -ه -ا ان ك -ان -وا ع -ل -ى ق -ي -د ال-ح-ي-اة أاو
لورثتهم ،وإان تعذر الوصضول لهم كان التصضدق
بها باسضمهم على اليتامي والمحتاجين حتى
يصضل ثوابها إاليهم ،وإان كانت في حق الله
كالصضÓة والزكاة فعليه ان يكثر من النوافل
ويصضلي بعد الفريضضة ويتصضدق ويخرج زكاته،
وذلك بعد العزم على عدم العودة للذنب مرة
أاخرى.

{ إن تبدؤإ خيرإ أإؤ تخفوه أإؤ تعفوإ عن
ن إللّـه كإن عفوإ قدير }( النسضاء :
سسوء فإإ ّ
.)١49
أاي :إان تظهروا أايها الناسض خيرا من طاعة
وبر وقول حسضن ،وفعل حسضن ،أاو تخفوه أاي
تخفون هذا الخير بأان تعملوه سضرا أاو تعفوا
ع -ن سض -وء ب -أان تصض -ف -ح -وا ع-م-ن أاسض-اء إال-ي-ك-م،
يكافئكم الله تعالى على ذلك مكافأاة حسضنة،
ويتجاوز عن خطاياكم ،فإان الله كان عفوا
قديرا أاي :كثير العفو عن العصضاة مع كمال
ق-درت-ه ع-ل-ى م-ؤواخ-ذت-ه-م وم-ع-اقبتهم فاقتدوا
ب-ه-ذه الصض-ف-ات ال-ح-م-ي-دة ل-ت-ن-ال-وا م-ح-ب-ة ال-له
ورضضاه.
فاآلية الكريمة تدعو الناسض إالى اإلكثار من
فعل الخير سضواء أاكان سضرا أاو جهرا ،كما تدعو

إالى العفو عن المسضيئين إاليهم.
قال ابن كثير :وفي الحديث الصضحيح« :ما
نقصض مال من صضدقة ،وما زاد الله عبدا بعفو
إال عزا ،وما تواضضع أاحد لله إال رفعه الله».
وقال الفخر الرازي :أاعلم أان معاقد الخير
على كثرتها محصضورة في أامرين ،صضدق مع
ال-ح-ق وخ-ل-ق م-ع ال-خ-ل-ق ،وم-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الخلق
محصضور في قسضمين ،إايصضال نفع إاليهم ودفع
ضضرر عنهم .فقوله :إان تبدوا خيرا أاو تخفوه
إاشضارة إالي إايصضال النفع إاليهم ،وقوله :أاو تعفوا
عن سضوء إاشضارة إالى دفع الضضرر عنهم .فدخل
في هاتين الكلمتين جميع أانواع الخير وأاعمال
البر.

رؤؤية فقهية

ال ّصشيـ ـ ـام فـ ـ ـ ـ ـي ششهـ ـ ـ ـر ششعبـ ـ ـ ـان

ن لشس -ه -ر شس -ع -ب -إن ع -ن -د إل -ل -ه ت-ع-إ‹
إ ّ
فضس -ي -ل -ة  ،ف -ق -د ج -ع-ل-ه إل-ل-ه ن-ف-ح-ة م-ن
نفحإته  ،ؤمضسمإرإ للتسسإبق ب Úعبإده
إ ¤مرضسإته  ،ؤلعظيم فضسل هذإ إلشسهر
فقد كإن رسسول إلله ــ صسلّى إلّلـه عليه
ؤسسّلم ــ يصسومه إ’ قلي.Ó
ففي الصضحيحين عن عائشضة أام المؤومنين -
رضضي الله عنها  -أانها قالت :كان رسضول الله
صضلي الله عليه وسضلم يصضوم حتى نقول ل
يفطر ،ويفطر حتى نقول ل يصضوم ،وما رأايت
رسض-ول ال-ل-ه صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م اسض-ت-ك-مل
صضيام شضهر قط إال رمضضان ،وما رأايته في
شضهر أاكثر منه صضياما في شضعبان.
وف -ي رواي -ة ع -ن -د اإلم -ام مسض -ل -م :ك-ان يصض-وم
شضعبان إال قلي ،Óوعند اإلمام أابي داود بسضنده
الصضحيح عن أام سضلمة رضضي الله عنها عن
النبي ـ صضّلى الّلـه عليه وسضلّم ـ أانه لم يكن
يصضوم من السضنة شضهرا تاما إال شضعبان يصضله
برمضضان.
وطريقة الجمع بين هذه الروايات:أانه صضلى
الله عليه وسضلم كان يصضوم أاغلبه ومعظمه،
قاله ابن المبارك واختاره الحافظ ابن حجر
حيث قال :وهو الصضواب ،ألن أاولى ما تفسضر به
الرواية رواية أاخرى.
ويسضتدل بهذه األحاديث أايضضا على :أان أافضضل
الصضيام بعد رمضضان شضهر شضعبان لمواظبته

صضلى الله عليه وسضلم على صضوم أاكثر أايامه،
ويحم ـ ـل حديث« :أافضضل الصضيام بعد رمضضان
شضهر الله المحرم» على التطوع المطلق.
الحكمة من صضوم النبي ـ صضّلى اللّـه عليه وسضلّم
ـ أاكثر أايام شضهر شضعبان :إان الحكمة من صضوم
النبي ـ صضلّى اللّـه عليه وسضلّم ـ أاكثر أايام شضهر
شضعبان تتجلى في الأمور التالية :أاول :كان
النبي ـ صضّلى الّلـه عليه وسضّلم ـ يصضوم ثÓثة
أايام من كل شضهر ،فربما شضغل عن الصضيام
أاشضهرا ،لسضفر أاو غزو أاو نحو ذلك ،فيجمع
ذلك في شضهر شضعبان من العام كله ليدركه قبل
صض- - -ي- - -ام ال - -ف - -رضض ،وه - -و شض - -ه - -ر رمضض - -ان.
ثانيا :إان النبي ـ صضلّى الّلـه عليه وسضلّم ـ فعل
ذلك ت -ع -ظ -ي-م-ا ل-رمضض-ان ،ف-ه-و صض-وم ب-م-ن-زل-ة
السضنة النافلة لفرضض الصضÓة قبلها ،تعظيما
لحقها.
ثالثا :إان شض -ع -ب-ان شض-ه-ر ت-رف-ع ف-ي-ه األع-م-ال،
فأاحب النبي ـ صضّلى الّلـه عليه وسضّلم ـ أان يرفع
عمله وهو صضائم .فقد أاخرج اإلمام النسضائي
في السضنن بسضند حسضن عن أاسضامة ابن زيد
رضضي الله عنهما قال :قلت :يا رسضول الله لم
أارك تصضوم شضهرا من الشضهور ما تصضوم من
شضعبان ،قال« :ذلك شضهر يغفل الناسض عنه بين
رجب ورمضضان ،وهو شضهر ترفع فيه األعمال
إالى رب العالمين ،فأاحب أان يرفع عملي واأنا
صضائم».

ششهـ ـ ـ ـر –وي ـ ـ ـل القبلـ ـ ـ ـة

يقول الدكتور محمد نجيب عوضضين أاسضتاذ
الفقة المقارن ليلة النصضف من شضعبان هي
الليلة التي حولت فيها القبلة من المسضجد
األقصض -ى إال -ى ال -مسض -ج -د ال -ح -رام ،وف -ي ه-ذا
خ -ط-اب م-ب-اشض-ر ي-ب-ي-ن ف-ي-ه ال-م-ول-ى ع-ز وج-ل
صضحبته ومعزته لنبيه الكريم كما جاء أايضضا رد
الله على بعضض المشضككين الذي فيه إاعجاز
كبير وكأانه يقول لنبيه ل تلتفت لما سضيقوله
البعضض لماذا ترك محمد وأاصضحابه القبلة
التي كانوا يتوجهون لها لزرع البغضضاء وهو ما
ح -دث ب -ال -ف -ع -ل ،وت -رج -م -ت-ه اآلي-ة ال-ك-ري-م-ة:
{سضيقول ال ّسضفهاء من الّناسض ما وّلهم عن
ق -ب-ل-ت-ه-م ال-ت-ي ك-ان-وا ع-ل-ي-ه-ا ق-ل ل-ل-ه ال-مشض-رق
وال- -م- -غ- -رب ي- -ه- -دي م- -ن يشض- -اء إال- -ى صض- -راط
مسضتقيم} ،ومن هنا كان فضضل شضهر شضعبان

ول -م ي -رد ف -ي السض -ن -ة ال -ن-ب-وي-ة أاسض-ل-وب م-ع-ي-ن
لÓحتفال بهذه الليلة ،ولم يرد أان الرسضول ـ
صضلّى اللّـه عليه وسضلّم ـ قد صضامها احتفال بها
وإان-م-ا ي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ي ال-مسض-ل-م-ي-ن الح-تفال بها
ب -ذك -ر ال -ل -ه ع -ل -ى ن -ع -م -ت-ه واه-ت-م-ام-ه ب-ن-بّ-ي-ه
والمسضلمين ،وفعل كل ما يقرب النسضان من
ربه من صضدقة أاو قربة أاو صضلة رحم أاو ذكر
وقراءة القرآان ،وهي ليلة يسضتحب أان يكثر
فيها الدعاء كما ل مانع أان صضادفت هذه الليلة
يوما من األيام التي يسضن للمسضلم أان يصضومه
ك -الث -ن -ي -ن وال-خ-م-يسض أان يصض-وم-ه-ا ألن شض-ه-ر
شضعبان بصضفة عامة شضهر رفع األعمال إالى
ال -ل -ه -و ،وق -د سض -م-ي شض-ع-ب-ان ألّن-ه ت-ت-فّ-رع ف-ي-ه
وتتشضّعب أاعمال الخير.

نفحـ ـ ـات

حرمة النفسض المؤومنة أاعظم عند الله من حرمة الكعبة كما جاء في قول النبي ـ
صضّلى اللّـه عليه وسضّلم ـ مخاطبا الكعبة ،فعن عبد الله بن عمر قال  :رأايت رسضول الله
ـ صضلّى اللّـه عليه وسضّلم ـ يطوف بالكعبة ويقول« :ما أاطيبك وأاطيب ريحك! ما
أاعظمك وأاعظم حرمتك! والذي نفسض محمد بيده لحرمة المؤومن أاعظم عند الله
حرمة منك ،ماله ودمه وإان نظن به إال خيرا» (رواه ابن ماجة).
ومن أازهق روح إانسضان بغير حق فكأانه أازهق أارواح البشضر جميعا ،من كان سضببا في
إاحياء نفسض بشضرية فكأاّنه اأحيا البشضر جميعا.
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األحد  ١٤ماي ٢٠١٧
الموافق لـ  ١٨ششعبان  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
١

ششغل

٧

٥

الطول
النداء

لعبــــة الحـــروف
هذه الإشسارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسش الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز الإشسارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على
اسسم لÓعب سسابق
÷بهة التحرير الوطني.

من األهل
مسشرف
تمرن ـ م ـ
يصشرح
حرف موسشيقي

٢

أاششغال ـ م ـ
خاصشتي
أاعاين

وطني

مرغوب
ثلثا بتر

موسشيقي

٣

الرمي
مبعثرة
ابو البششرية
الطول
للنداء

للتعريف

دردشسة
لسسهم
اأ

ارششد ـ م ـ

الح ـ ـ ـ ــل

كلمة سصر
دردشصة ا◊روف

عكسص ميت

٨

في علة
متششابهة

٢

١

يلحق
٤

٣

٥

٧

٦

٩ ٨

 ∞≤ãJ h π°ùJالكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات

اختبر معلوماتك
في العاصصمة المصصرية «القاهرة يوجد قصصر أامر
ببنائه الخديوي اسصماعيل في عهده ،ما اسصمه من
القصصور التالية:

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

`

الكلمــات السسريــة

١١

1

لعبة ا◊روف

٦

حÈ

اللغز:

كلمات سصهمية

دق

ارششد

بواسشطتي

كوسصة مسصعود
قرينة
ماكرون
ﬁمد معوشش

احسشان

حرف ٩

حبر

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.

للنصشب ـ م ـ

متششابهان للنصشب
تحطم خفايا ـ م ـ
مسشالك

سشائل حيوي
من أاخطاء
كرة القدم

٨٢٤

مهاجم دولي رئيسص
الكاف
سشابق
جنسشيته

اسشتمر
والدتي

سشاهر

23

١٧٣٣٦

رقــــــــــم

١١

أاقوى هجوم
في كان
لـ٢٠١٧

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٦٧نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.
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الكلمـــــــات:

 :باتنة ،بوونة ،بسسكرة ،بجاية ،بشسار ،بشسوشش ،باريسش،
بريكة ،بوسسعادة ،بلعباسش ،بريطانيا ،بسستان ،بوعنداسش،
بوقاعة ،بومدفع ،بومعطي ،بواسسماعيل ،بوهارون ،بويرة،
بشسر ،بيسسمارك ،بوت ،Úبطرسش ،بنك ،بولونيا ،برازليا،
بدل…

` 5

ي

ع

ع

ا

ي

ن

و

ل

و

ب

ر

ة

الحل متاهة ا أ
لرقام

٨٥ + ٩١ + ٥٠ + ٨٧ + ٧٢ + ٤٠ + ٥٢ + ٣٠
٥٦٧ = ٨٠ +
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /النق ـ ـود ’ تصصنع
مـ ـ ـن الـ ـورق وإانمـ ـ ـا
مـ ـ ـن «القط ـ ـن»
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أافقيا )١ :ملغاششية ،حمصص ،مل ،الكامرون،
أامل ،حج ،اسشر ،بل ،راي ،كم ،رقيق ،اسشسص،
اة ،الدم ،ابر ،فسص ،اين ،نلعب ،ملل ،مداد،
اح ،دم ،ن.ن ،دك ،خرير ،يياسص ،مسشعود
كوسشة.
عموديا )١ :امم ،مخالفة ،ملل ،راسشل ،سشر،
قبل ،مديع ،ا.ا ،ليما ،ورم ،جلسص ،قديم،
يحكي ،لندن ،اة ،ا.ا.ا ،ان  ،مارسص ،بد،
سص.سص ،حرسص ،عرسص ،اة ،كروم ،بÓدي،
صشن ،مدان حكيم.
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الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

ب

و

سص

ع

ا

د

ة

ن

ا

ت

سص

ب

أا  -قصشر الصشعيد
ب  -قصشر األهرامات
ج  -قصشر عابدين
د  -قصشر محمد علي

` 4 `` 3 ` 2

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السسر:

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

العدد

أافقيا

 ) ١و  ) ٢مدرب وطني لكرة
القدم سشابق ،دولة افريقية.
 ) ٣مادة قاتلة ،مرضص معدي،
للنداء
 ) ٤لقياسص المسشافة ،في صشحراء
 ) ٥ثلثا ليل ،منصشف ،خاصشتي
 ) ٦مسشالك ،وجع
 ) ٧سشائل حيوي ،واكب ـ م ـ
 ) ٨انششر ،اسشم علم مذكر ـ م ـ
 ) ٩حمد ،للموصشول ،طليق
 ) ١٠ليداع ـ م ـ ،من اأخطاء كرة القدم
 ) ١١مدرب اتحاد بلعباسص

عموديا
 ) ١عاصشمة افريقية ،بلدية بولية
تيبازة
 ) ٢برهان ،حطم
 ) ٣كاتب ،أاجهزة للرقابة
 ) ٤وجع ،جمع دمعة ـ م ـ ،فاه ـ م ـ
 ) ٥جل ـ م ـ ،غير ـ م ـ ،ششقيق ـ م ـ
 ) ٦حرف أابجدي ،اجراء
 ) ٧ينظف ،للمسشاحة ،لفظ هاتقي
 ) ٨ثلثا نيل ،نادر ،نهضص
 ) ٩للنوم ،الششهر الخامسص ،قادم ـ م ـ
 ) ١٠جمع عامل ،سشجن ـ م ـ
 ) ١١ثلثا بدن ،نصشف يوم ،نقدف

.
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مواقيت
الصسÓة

^  14مأي  :1952سسلطأت الحتÓل تلقي القبضس
ع -ل -ى «مصس -أ‹ ا◊أج» ب -ألشس -ل -ف وت -ن -ق -ل-ه إا¤
لقأمة ا÷Èية بـ (نيور)  Niortفرنسسأ.
ا إ
^  14م -أي  :1955السس-ل-ط-أت ال-ف-رنسسية تعÚ
لهلية  SASمهمتهم
ضس-ب-أط-أ خ-أصس Úل-لشس-ؤوون ا أ
لوراسس.
لهأ‹ Ãنطقة ا أ
النظر ‘ شسؤوون ا أ

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنأبة
عنأبة

لحد  1٨شسعبأن  143٨هـ اŸوافق لـ  14مأي  2017م
ا أ

صسدر عدد «ا÷يشس» الـ 646لشسهر
مأي حبلى Ãواضسيع متنوعة
تتصسدرهأ اŸسسأئل العسسكرية
ﬁل الختصسأصس واŸتأبعة.

فنيدسس بن بلة

شسبــــــــــــــأب بلـــــــــوزداد  3ـ
 2نــــــصسر حسســــــــــــــ Úداي

فأز شسبأب بلوزداد بثÓثة أاهداف
لهدف ‘ Úالداربي العأصسمي الذي
جمعه بضسيفه نصسر حسس Úداي ‘ إاطأر
ا÷ولة الـ  26من الرابطة اÎÙفة
لو ¤لكرة القدم ‘ اŸواجهة التي
ا أ
جمعت الفريق Úعلى أارضسية ميدان
لوŸبي ،وبهذا الفوز
ملعب  5جويلية ا أ
قفز أابنأء لعقيبة إا ¤اŸركز السسأبع بـ 36
نقطة واقÎبوا من –قيق البقأء ،وهو
فوز معنوي كب Òقبل لقأء نصسف نهأئي
كأأسس ا÷مهورية الذي بر›ته
ل–أدية ا÷زائرية لكرة القدم مسسأء
ا إ
أامسس Ãلعب  20أاوت بألعنأصسر يوم
السسبت اŸقبل.

ملعب  5جويلية ﬁ :مد فوزي بقاصس

 20°ا÷زائر

العدد 17336

م -ن تسس -ول ل -ه ن -فسس -ه اŸغ -ام -رة
وﬁاول -ة اŸسس -اسض ب-ا’سس-ت-ق-رار
الوطني والوحدة الÎابية.
وتظهر هذه ا÷اهزية من خÓل
م- -ن- -ظ -وم -ة ال -ت -ك -وي -ن ال -راع -ي -ة
لتخصسصسات توؤهل موارد بشسرية
ل- - -تسس- - -ي ÒاŸنشس - -اآت وادارت - -ه - -ا
وال -ن -ظ -رة ا’سس -تشس -راف -ي -ة ال -ت-ي
ت -رصس-د ا’خ-ط-ار اÙدق-ة ق-ب-ل
وق - - -وع- - -ه- - -ا و–دي- - -د ال- - -ي- - -ات
اŸواجهة.

وقد عÈت عن هذا بدقة منتهية
اف- -ت- -ت- -اح- -ي -ة ا÷يشض اŸع -ن -ون -ة
«ج -اه -زي -ة ‘ اع -ل -ى درج -ات-ه-ا»
م - -وؤك - -دة ع - -ل - -ى ت- -ادي- -ة اŸه- -ام
ال- -دسس- -ت- -وري -ة ا ¤اب -ع -د ا◊دود
وع -دم ال -ت -وق -ف ع -ن-د اأي ط-ارئ
م -ه -م -ا ك -انت درج -ة خ -ط -ورت-ه-ا
واضس -ع-ة ال-وط-ن ف-وق ك-ل اع-ت-ب-ار
واعÓئه فوق كل ا◊سسابات.
وتظهر قوة ا÷يشض التي اكتسسبت
ب -فضس -ل ال-ت-ح-ديث وال-ت-ك-ي-ف م-ع
ال -ت-ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي وال-ع-ل-م-ي
واŸقاربة الشساملة ‘ ا◊صسيلة
اŸسسجلة يوميا ‘ مÓحقة اخر
م -ا ت -ب-ق-ى م-ن ا’ره-اب واع-ط-اء
ت -ق -اري -ر م -فصس -ل -ة ح -رصس-ا ع-ل-ى
تسس -ريب م -ع-ل-وم-ة ام-ن-ي-ة دق-ي-ق-ة
للراي العام و–صسينه من خطر
ا’شس- -اع- -ة ال -ه -دام -ة وال -دع -اي -ة
اŸغرضسة.
ا ¤جانب هذه اŸكاسسب سسلطت
اÛلة الضسوء على الفوج ا’ول
للتشسريفات علي معاشسي لقيادة
ا◊رسض ا÷م-ه-وري ب-ال-كاليتوسض
ال -ذي ي -ع -د ب-ح-ق وج-ه-ا مشس-رف-ا
للجزائر وتراثها الثقا‘ ا’صسيل.
نذكر ان تاريخ انشساء الفوج الذي
شسارك ب Óتوقف ‘ صسنع افراح
ا÷زائ- -ر واع- -راسس- -ه -ا ي -ع -ود ا¤
 1960اأي ق - -ب- -ل ا’سس- -ت- -قÓ- -ل
.تشس- - - -ك- - - -لت –ت تسس- - - -م- - - -ي- - - -ة
«اÛم -وع -ة اŸوسس -ي-ق-ي-ة» ال-ت-ي
عزفت احلى ا’◊ان العسسكرية
ال- -ت- -ي –رك اŸشس- -اع -ر و–ف -ز
ال- -ع- -واط- -ف ك- -اشس- -ف- -ة ع -ن اداء
موسسيقي متناسسق متناغم يشسد
ا’نظار.

الشسعب ‘/إاطار مكافحة اإ’رهاب ومواصسلة للعملية
التي مكنت ،يوم أامسض ،من القضساء على ( )05إارهابيÚ
واسسÎج-اع أاسس-ل-ح-ة ن-اري-ة Ãن-ط-ق-ة واد ال-ك-ب ،Òب-ل-دي-ة
ال -ع -ن-اب ،دائ-رة ال-ع-ب-ادي-ة ،و’ي-ة ع Úال-دف-ل-ى/ن.ع،1.
قضست مفرزة للجيشض الوطني الشسعبي صسباح يوم 13
ماي  ،2017على ارهابي ( )01واسسÎجعت مسسدسسا
( )01رشساشسا من نوع كÓشسنيكوف  ،لÎتفع ا◊صسيلة
ا’جمالية ا ¤القضساء على (› )06رم ÚواسسÎجاع
( )06مسسدسسات رشساشسة من نوع كÓشسنيكوف ،والعملية
متواصسلة
..يدمر ﬂ 3أربئ للمجرمÚ
‘ نفسض السسياق وعلى اثر عملية تفتيشض ،دمرت
مفرزة مشسÎكة للجيشض الوطني الشسعبي باŸيلية ،و’ية
جيجل/ن.ع ،5.قنبلت )02( Úتقليديتي الصسنع وثÓثة
Óرهابي Úع Ìبداخلها على كمية من
(ﬂ )03ابئ ل إ
اŸواد الغذائية واأ’لبسسة واأ’فرشسة.
‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،ضسبطت

منطقة العمليات يسسدد وكرته تصسطدم بالقائم
اأ’يسس-ر ل-ل-ح-ارسض «ب-وق-اسس-م» وال-دف-اع يخرجها
بصسعوبة إا ¤التماسض( ‘ ،د  )76رجل اŸباراة
«ب -وع -زة» ي -ت -م -ك -ن م -ن إاضس-اف-ة ال-ه-دف ال-ث-اÊ
لفريقه بروعة بعد تنفيذه ﬂالفة مباشسرة من
على بعد حوا‹  25مÎا( ‘ ،د« )82دراوي»
يتوغل من وسسط اŸيدان ويسسدد كرة قوية ‘
أاحضسان ا◊ارسض «مرباح» ،ليأاتي الرد سسريعا
من «وا‹» ‘ (د )86هذا اأ’خ Òيراوغ مدافع
ع- -ل- -ى م- -رت Úيسس- -دد ك- -رة رك- -نت ‘ الشس -ب -اك
اÿارجية ،ثÓثة دقائق بعد ذلك «Ÿهان» ينفذ
ﬂال- - -ف- - -ة Œد رأاسس- - -ي- - -ة «دراوي» تصس - -ط - -دم

مفرزتان للجيشض الوطني الشسعبي ،يوم  12ماي ،2017
بالتنسسيق مع عناصسر الدرك الوطني وحراسض ا◊دود
بكل من وهران وتلمسسان/ن.ع ،2.كمية كبÒة من الكيف
اŸعالج ُتقدر بأاربعة ( )04قناط Òو( )76كيلوغراما.
..ويوقف مهأجرين غ ÒشسرعيÚ
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشض الوطني الشسعبي،
( )10مهاجرين غ Òشسرعي Úمن جنسسيات ﬂتلفة بكل
من “Ôاسست/ن.ع 6.وبسسكرة واأ’غواط/ن.ع.4.
‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،ضسبطت
مفرزتان للجيشض الوطني الشسعبي ،يوم  12ماي ،2017
بالتنسسيق مع عناصسر الدرك الوطني وحراسض ا◊دود
بكل من وهران وتلمسسان/ن.ع ،2.كمية كبÒة من الكيف
اŸعالج ُتقدر بأاربعة ( )04قناط Òو( )76كيلوغراما.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشض الوطني الشسعبي،
( )10مهاجرين غ Òشسرعي Úمن جنسسيات ﬂتلفة بكل
من “Ôاسست/ن.ع 6.وبسسكرة واأ’غواط/ن.ع.4.

أاب ـ ـواب مفتوح ـ ـة عل ـ ـى مدرسص ـ ـة أاشصب ـ ـال األم ـة بتمÔاسصت
شسهدت صسبأح أامسس عأصسمة الهقأر  ،تنظيم
تظأهرة إاتصسألية جوارية هأدفة إا¤
التعريف بهيأكل التكوين للجيشس  ،متمثلة ‘
أابواب مفتوحة و زيأرة موجهة ا ¤مدرسسة
لمة اŸزمع إافتتأحهأ اŸوسسم الدراسسي
أاشسبأل ا أ
اŸقبل.هذا مأ رصسدته «الشسعب» بع ÚاŸكأن.
م-ي-ز ال-ت-ظ-اه-رة اŸن-درج-ة ضس-م-ن ت-ن-ف-ي-ذ ال-ت-عليمات
الصسادرة عن القيادة العليا للجيشض الوطني الشسعبي ،
والتي تهدف إا ¤التعريف Ãهام مدرسسة أاشسبال اأ’مة ،
و “ك ÚالتÓميذ وأاوليائهم و اأ’سساتذة ا’طÓع عن
ق-رب ع-ل-ى اإ’م-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا م-ؤوسسسسة
لطاŸا راودت أا’حÓم .
اأ’بواب اŸفتوحة على مدرسسة أاشسبال اأ’مة بعاصسمة
ا’هقار  ،أاشسرف عليها العميد أاحسسن سسليمان رئيسض
أاركان الناحية  ،نيابة عن قائد الناحية السسادسسة ،
بحضسور العميد بن مكي عبد ا◊فيظ مفتشض مدارسض
أاشسبال اأ’مة بوزارة الدفاع مؤوكدا اهمية اŸدرسسة
التي تشسكل إامتدادا تاريخيا ÷يشض التحرير الوطني ،
م -ن خ Ó-ل ت -رسس -ي -خ م -ب -ادئ ث-ورة ن-وف-م ‘ Èأاج-ي-ال
اŸسستقبل  ،كما تعت Èمنبتا حقيقيا و منبعا صسافيا
يتخرج منها إاطارات واعدة  ،و إاسستثمارا بشسريا واعدا

لتخريج نخبة اŸسستقبل و حماة الوطن.
ولدى تقدÁه لعرضض عن مدارسض اأ’مة اŸوزعة عÈ
نواحي الوطن  ،أاكد العميد بن مكي عبد ا◊فيظ
مفتشض مدارسض أاشسبال اأ’مة  ،أان الصسرح التكويني
ا÷ديد Áثل متوسسطة بطاقة إاسستيعاب  800مقعد
بجميع اŸرافق اŸهمة  ،من أاقسسام للدراسسة و عيادة
ÓعÓم اآ’‹ و سسكنات
ومسسبح شسبه أاوŸبي و ﬂابر ل إ
وظيفية و ملعب و قاعة متعددة الرياضسات  ،من
اŸنتظر أان تسستقبل اŸوسسم الدراسسي اŸقبل 260
شسبل من أابناء اŸنطقة.
ولقيت التظاهرة إاسستحسسانا كبÒا من الزائرين حيث
أاكد رئيسض «جمعية أاصسدقاء اأ’تاكور» عرباوي ﬁمد
بشس Òل»الشسعب» أان مدرسسة أاشسبال اأ’مة تعد إاضسافة
هامة أ’بناء اŸنطقة ‘ مسسارهم الدراسسي  ،و التي
من شسأانها أان تؤوهلهم لبناء جزائر قوية و عصسرية.
‘ نفسض السسياق أاضساف أاحد اأ’ولياء (ح.أا) على أاهمية
هذا الصسرح الذي يعد مكسسبا هاما جدا ،نظرا Ÿا
تقدمه مدرسسة أاشسبال اأ’مة من تعليم و تكوين متطور
و عا‹ ما يسساهم ‘ تطوير أاجيال اŸسستقبل .

ب -ال -ع -ارضس -ة اأ’ف -ق -ي -ة وت -ع -ود ل -ت-ج-د ال-ع-مÓ-ق
«ن-ع-م-ا »Êيضس-ع-ه-ا ‘ م-رم-ى «م-رب-اح» مضس-ي-ف-ا
الهدف الثالث .
و‘ الوقت الذي كان ينتظر فيه ا÷ميع نهاية
اŸباراة “كن «بن دبكة» من تقليصض النتيجة ‘
(د )2+90بعد أاخذ ورد ‘ منطقة العمليات بعد
ﬂالفة نفذها «وا‹» تعود الكرة لـ «بن دبكة»
يسسدد بقوة ويقلصض النتيجة ،ليعلن بعدها حكم
ال -ل -ق-اء ن-ه-اي-ة ال-دارب-ي ا ب-ف-وز شس-ب-اب ب-ل-وزداد
بنتيجة عريضسة أاعادته إا ¤سسكة ا’نتصسارات
قبل نصسف نهائي كأاسض ا÷مهورية .

›ددا.
‘ مؤوخرة الÎتيب خرج دفاع تاجنانت مؤوقتا
من دائرة ا◊سسابات برصسيد  27نقطة ،بعدما
“ك-ن م-ن ال-ف-وز ع-ل-ى ضس-ي-ف-ة شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل
بهدف وحيد من توقيع «ترباح» ‘ (د ،)60
وهو فوز يعقد مأامورية الكناري
أاك– ‘ Ìقيق البقاء.
كأأسس ا÷مهورية
سس-ري-ع غ-ل-ي-زان
تنفسض

ب -داي -ة اŸب -اراة ك -انت م -ن دون م -ق -دم-ات م-ن
طرف ’عبي شسباب بلوزداد الذين افتتحوا باب
التسسجيل بعد مرور  38ثانية عن طريق «بوعزة»
الذي تلقى توزيعة جميلة من «حامية» ينفلت
م -ن ال -رق -اب-ة ويضس-ع ال-ك-رة ‘ الشس-ب-اك م-ان-ح-ا
التقدم للشسباب ،رد فعل الزوار كان ﬁتشسما
حيث سسجلنا أاول رد للنصسرية ‘ (د )21عن
طريق رأاسسية اŸهاجم «قاسسمي» التي
ملعب  5جويلية ،طقسس ربيعي ،جمهور ضسعيف،
م- -رت غ Òب- -ع- -ي -دة ع -ن اإ’ط -ار ،لÒد
أارضسية جيدة.
«’ك -روم» ع -ل -ي-ه-ا بسس-رع-ة ‘ (د)22
–كيم لـ الثÓثي :أاعراب ،طيوب ،حمÓوي.
بعد هجمة مرتدة سسريعة «بوعزة»
Áرر ب- -ال- -ك- -عب لـ «’ك- -روم» ه -ذا
لهداف :بوعزة (د  )2و(د ، )75نعمأ( Êد )٨9لبوزداد قأسسمي
ا أ
اأ’خ Òبتسسديدة يسسارية دائرية
(د  )42بن دبكة (د  )2+92للنصسرية.
م-رت ج-ان-ب-ي-ة ب-ق-ل-ي-ل ع-ن القائم
لنذاراتŸ :هأن (د  )٨٨للشسبأب ،غأزي (د  )75للنصسرية
ا إ
اأ’يسسر للحارسض «مرباح» .
تشسكيلة الفريق:Ú
بعدها تراجع ’عبو الشسباب إا¤
شس -ب -أب ب -ل -وزداد  :ب-وق-أسس-م‰ ،دي-ل ،بÓ-ي-ل-ي ،ن-ع-م-أ ،Êشس-رف-أوي،
الوراء واعتمدوا على الهجمات
هريأتŸ ،هأن ،دراوي ،بوعزة ،لكروم ،حأمية.
اŸع -اكسس -ة اأ’م -ر ال -ذي اسس -ت-غ-ل-ه
اŸدرب :بأدو الزاكي.
أاشس- -ب- -ال اŸدرب ال -ف -رنسس -ي «آا’ن
نصس- -ر حسس Úداي :م- -رب- -أح ،هÒي- -دة ،سس- -أت -ل -ي ،ب -ن ع -م -أرة
ميشسال»( ‘ ،د « )40وا‹» مرر كرة
وراثني ،وا‹ ،عرجيﬂ ،تأر ،قأسسمي ،العر‘ ،بن دبكة.
‘ ظ -ه -ر اŸداف -ع Úداخ -ل م -ن -ط-ق-ة
اŸدرب :آالن ميشسأل.
ال -ع -م -ل -ي -ات ن -اح -ي -ة «ق -اسس-م-ي» يسس-ب-ق
ا◊ارسض «بوقاسسم» ويرتكب عليه اÿطأا،

البطاقة الفنية:

france prix 1

تعرف ا÷مهور بأعرق مدارسس التكوين العسسكريــــة

الصصفراء تفرضض التعادل على الوفاق والكناري يعود لدائرة ا◊سصابات
‘ باقي اŸباريات ،فرضض إا–اد ا◊راشض
التعادل على وفاق سسطيف رائد الÎتيب ‘ ثاÊ
ت-ع Ìل-ه ع-ل-ى ال-ت-وا‹ م-ن-ذ اسس-ت-ئ-ن-اف ال-ب-طولة
الوطنية ،وبهذا التعادل بعث سسباق اللعب على
اللقب

24°

ا÷يـ ـشض يقـ ـضصي ع ـ ـلى  6إاره ـ ـابي ÚواسصÎجـ ـاع أاسصلحـ ـة

ف ـ ـوز معنـ ـوي ك ـ ـب Òلأبنـ ـ ـاء لعقيبـ ـ ـة قبـ ـ ـل نصص ـ ـف نه ـ ـائي ك ـ ـأاسض ا÷مهوري ـ ـة
ا◊ك -م «أاع -راب» ي -ع -ل -ن ضس -رب -ة ج -زاء ن-ف-ذه-ا
«ق -اسس -م -ي» ‘ (د )42ب-ن-ج-اح م-ع-د’ ال-ن-ت-ي-جة،
ومسس -ج  Ó-ب -ذلك ه -دف -ه رق-م  13ال-ذي نصس-به
كأافضسل هداف للبطولة رفقة «حامية» ،وهي
النتيجة التي انتهى عليها شسوط اŸباراة اأ’ول.
بداية اŸرحلة الثانية كانت قوية من جانب
’ع -ب-ي شس-ب-اب ب-ل-وزداد ال-ذي-ن ك-ان-وا السس-ب-اقÚ
ل-ت-ه-دي-د م-رم-ى ال-نصس-ري-ة ع-ن ط-ري-ق «ب-وعزة»
الذي نفذ ﬂالفة ‘ (د  )51والعارضسة اأ’فقية
نابت عن ا◊ارسض «مرباح» ،رد اÓŸح Úجاء
سسريعا ‘ (د« )67ورثا »Êيقوم بعمل فردي
على ا÷هة اليسسرى يراوغ اŸدافع يتوغل داخل

 21°وهران

22°

مواصسلــــــة للعمليـــــة النوعيــــة بعــــ Úالدفــــلى

جاهزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلى درجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتها

التغلغل ع Èمنافذها مسستغلة
هشس -اشس -ة ا’ن -ظ -م -ة السس -ي -اسس -ي-ة
وف- -ج- -وات اق -ل -ي -م -ي -ة Ãن -ط -ق -ة
السساحل ا’فريقي.
وت - -ظ- -ه- -ر ا÷و’ت اŸي- -دان- -ي- -ة
ل- -ل- -ف- -ري- -ق ıت- -ل -ف ال -وح -دات
العسسكرية واشسرافه على “ارين
بالذخÒة ا◊ية مثلما حدث ‘
الناحية العسسكرية الرابعة  ،مدى
ج - -اه - -زي- -ة ا÷يشض ال- -ق- -ت- -ال- -ي- -ة
واسستعداده لضسرب بيد من حديد

 23°ا÷زائر

 22°وهران

الثمن  10دج

مواضسيـــــــــــــع متنوعــــــــــــة ‘ ›لــــــــــــة «ا÷يـــــــــشس»

اÛلة الوفية ÿطها ا’فتتاحي
والصس - -ادرة ب - -ا’أل - -وان ال - -ثÓ- -ث- -ة
ا’خضسر ا’حمر ا’بيضض رصسدت
ﬂتلف ا’حداث التي لها عÓقة
م -ب-اشس-رة ب-اŸوؤسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة
والشس -ان ال -وط-ن-ي  ‘،م-ق-دم-ت-ه-ا
رسس -ال -ة رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة وزي-ر
الدفاع القائد ا’على للجيشض ‘
ال - -ي- -وم ال- -ع- -اŸي ل- -لشس- -غ- -ل وم- -ا
تضسمنته من تعليمات وتوجيهات
Ÿواصس - -ل - -ة ا÷ه - -ود ‘ سس- -ب- -ي- -ل
ال -ن -ه -وضض ب -ا’ق -تصس -اد ال -وط-ن-ي
وت-ن-وع-ه وت-ن-افسس-ي-ت-ه ل-يسض ف-قط
ل-ت-ل-ب-ي-ة ا’ح-ت-ي-اجات الوطنية بل
التصسدير.
مع العلم ان اŸوؤسسسسة العسسكرية
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ط -ورت صس-ن-اع-ت-ه-ا
وصسارت قطبا وﬁطة مفصسلية
‘ هذه ا◊ركية ا÷ديدة اŸعول
ع -ل -ي-ه-ا ‘ كسسب ره-ان ال-ن-م-وذج
ا÷زائري للنمو.
اه- - -ت- - -مت اÛل - -ة Ãخ - -ت - -ل - -ف
الزيارات اŸيدانية للفريق احمد
قايد صسالح اŸشسدد دوما على
ال-ي-ق-ظ-ة وا◊ي-ط-ة ل-تام ÚالبÓد
م -ن اخ -ط -ار و–دي -ات ي -ف -رضض
ال- -ظ- -رف و“ل- -ي- -ه- -ا ت- -داع- -ي -ات
الصس -راع -ات ا÷ي -واسسÎات -ي -ج-ي-ة
وت -ه -دي -دات ﬁي -ط دول ا÷وار
ب -ف -ع -ل ت -راك -م ازم-ات ون-زاع-ات
–اول ال- -عصس- -اب- -ات ا’ره- -اب- -ي -ة

الفجر04.00...............:
الظهر12.45...............:
العصسر16.34...............:
المغرب19.51..............:
العشسـأء21.24................:

الصسعداء بعدما “كن من الفوز على ضسيفه
أاوŸبي اŸدية بهدف اŸدافع «قبلي» ‘ (د
 ،)69وهو الفوز الذي ارتقى به أاشسبال اŸدرب
«معز بوعكاز» إا ¤اŸركز ا◊ادي عشسر رفقة
شس -ب -ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل بـ29
نقطة.

–ـ ـ ـ ـديد برنام ـ ـ ـ ـج مقابلتي
نصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف النهائـ ـ ـ ـ ـ ـي

ح -ددت ÷ن -ة ك -أأسس ا÷م -ه -وري-ة ل–Ó-أدي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة
ال -ق -دم مسس -أء أامسس ت-أري-خ اج-راء م-ق-أب-ل-ت-ي ال-دور نصس-ف ال-ن-ه-أئ-ي
لو ¤ب Úمولودية ا÷زائر
لكأأسس ا÷مهورية  ،حيث Œمع اŸبأراة ا أ
ووفأق سسطيف يوم  19مأي ا÷أري Ãلعب عمر حمأدي ببولوغ‘ ، Ú
ح Úأان مقأبلة شسبأب بلوزداد و ا–أد بلعبأسس مقررة يوم  20مأي
Ãلعب  20أاوت  .. 55حسسب مأ أاكدته الفأف على موقعهأ الرسسمي .
والÈنأمج هو على النحو التأ‹ :
 19مأي ( سسأ Ã 17.00لعب عمر حمأدي ) :مولودية ا÷زائر ـ
وفأق سسطيف
 20مأي ( Ã 16.30لعب  20أاوت  :) 55شسبأب بلوزداد
ـ ا–أد بلعبأسس

“Ôاسست  :بن حود ﬁمد الصسالح
مسستغأ Âترتدي ثوب
عأصسمــــــة اŸسســــــرح

ا÷مهور على موعد مع عروضض
مـ ـ ـ ـ ـ ـن تيـ ـ ـ ـ ـزي وزو وتلمسص ـ ـ ـ ـان
ترتدي مسستغا Âمن  15ا 19 ¤ماي
ا÷اري ث- -وب ع- -اصس -م -ة اŸسس -رح ه -ذه
السسنة واعدت لذلك برنا›ا متنوعا
وثريا يتميز بتقد Ëعروضض مسسرحية
لو’يتي تيزي وزو وتلمسسان .و‘ هذا
ا’طار يحتضسن اŸسسرح ا÷هوي طوال
ي -وم ا’ث -ن 15 Úم-اي نشس-اط-ا ل-لمسسرح
ا÷هوي كاتب ياسس Úلتيزي وزو يشسمل
ع-رضض صس-ور ف-وت-وغ-راف-ي-ة وم-لصس-ق-ات
خ -اصس -ة ب-ا’ن-ت-اج-ات اŸسس-رح-ي-ة وك-ذا
›سس -م -ات ل -لسس-ي-ن-وغ-راف-ي-ا واÓŸبسض
اŸسس -رح -ي -ة وت-ق-دﬂ Ëت-ل-ف ا÷وائ-ز
وشس -ه -ادات اŸشس -ارك -ة ‘ ال-ت-ظ-اه-رات
واŸه- -رج- -ان -ات .و‘ اŸسس -اء ت -ع -رضض
مسسرحية «ماسسينيسسا وصسوفينيسسا».
وÁك -ن ل -ل -ج -م -ه -ور -ك -م -ا تضس -م -ن -ت-ه
الصسفحة الرسسمية لو’ية مسستغا‘ -Â
اليوم اŸوا‹  16ماي التمتع Ãحاضسرة
ح -ول م -ك -ان -ة مسس -رح ال -ط -ف-ل وع-رضض
أانشسودة «العصساف »Òوعرضض وان مان
شسو «تبقى بيناتنا» للفنان صسديقي من
تعاونية العفسسة للمسسرح وا◊رف الفنية
لو’ية تلمسسان وتعرضض جمعية اينون
Ãق -ر ج -م -ع -ي-ة اŸوج-ة مسس-رح-ي-ة «م-ا
ح- -مÓ- -ن ÷وارح» .و‘ ال- -ي- -وم اŸوا‹
يتضسمن برنامج التظاهرة قراءة شسعرية
ب -ط -ري -ق -ة مسس -رح -ي -ة ل-ن-ور ال-دي-ن ايت
سسليمان بدار الثقافة ولد عبد الرحمان
كاكي ومسسرحية «احيطوسض» للمسسرح
ا÷ه - -وي ك - -اتب ي- -اسس Úل- -ت- -ي- -زي وزو.
وتسستمر فعاليات النشساطات طوال يوم
 18ماي بعروضض ﬂتلفة لتكون فاكهة
ا’ختتام يوم  19ماي باŸسسرح ا÷هوي
مسس -ت -غ -ا Âب -ع -رضض مسس -رح -ي «سسÓ-ك
ال-واح-ل »Úت-ق-دم-ه ال-ت-ع-اون-ي-ة ال-ث-قافية
جيل  2000للمسسرح والفيديو تلمسسان.
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