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رسسالـــــة رئيـــــــسس ا÷مهوريــــــة ‘ ذكـــــــرى السستقـــــــÓل والشسبــــــاب

لصسÓح ـ ـات ألقتصسادي ـة
ب ـ ـ ـذل أ÷هـ ـ ـ ـود لتفعيـ ـ ـل أ إ

–يــــة اإكبـــار للجيــــشس واحÎافيتـــه ‘ التغلـــب على بقايا الإرهاب
الشسراكة السستثنائيــة مع فرنسســـــا يجب اأن تكــــون نافعــــة للطـــرفÚ

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،اأمسس ،رسسالة اإ ¤الأمة
Ãن -اسس -ب -ة اإح -ي -اء ذك -رى اسسÎج -اع السس-ت-قÓ-ل وال-ع-ي-د ال-وط-ن-ي ل-لشس-ب-اب
اŸصسادف لـ ٥جويلية من كل سسنة .هذا نصسها الكامل:
«بسسم الله الرحمن الرحيم
والصسÓة والسسÓم على اأشسرف اŸرسسلÚ
وعلى اآله وصسحبه اإ ¤يوم الدين
@ حضسرات السسيدات الفضسليات،
@ حضسرات السسادة الأفاضسل،

إن إلغبطة لتغمر Êوإأنا إأتوجه إليكم ‘ إحتفالنا هذإ إÿامسس وإÿمسس Úبالعيد
إلوطني لÓسستقÓل وإلشسبيبة.
فالعيد هذإ موعد نÎحم فيه خاشسع Úعلى إأروإح شسهدإء ثورة إأول نوفم1954 È
إلأبرإر ،ثورتنا إلتحريرية إÛيدة إلتي إسسÎجعنا بها سسيادتنا إلوطنية .كما هو
مناسسبة لتجديد إلعÎإف وإلعرفان Ûاهدينا و›اهدإتنا إلأماجد نظ Òكفاحهم
وتضسحياتهم إلتي تكللت بتحرير وطننا إŸفدى .وهو إأيضسا موعد لإيÓف قلوب كل
إأبناء إلوطن على إسستذكار ماضسينا إ◊افل باŸاآثر.

ضسرورة أسستكمال –رير ألبÓد
@ حضسرات السسيدات الفضسليات،
@ حضسرات السسادة الأفاضسل،
إن إ÷زإئر إذ قرنت ،قبل خمسس وخمسس Úسسنة خلت ،إلحتفال بالعيد إلوطني
لÓسستقÓل بعيد إلشسبيبة إ‰ا إأكدت إأول ما إأكدت ضسرورة إسستكمال –رير إلبÓد
وتعزيزه باإعادة إعمار إلوطن وهي إŸهمة إلتي إأنيطت بالشسبيبة من حيث هي معقد
إلآمال وإلرجاء.
وإÿيار هذإ ينم عن روح إأمة عريقة عرفت ‘ كل مرة ،ع Èإ◊قب وإلعصسور ،كيف
تتجاوز إلأزمات وإŸلمات وتقلب إأطوإر إلتاريخ موإصسلة بذلك صسنع مصسÒها وما
يحمل من كرإمة و›د.
حقا ،لقد إأبلى إلشسعب إ÷زإئري ،على مدإر إلقرون ،بÓء ما فوقه من بÓء ‘
مقاومة ل هوإدة فيها لسسائر إلغزإة إلذين إبتلي بهم تباعا وكان إآخرهم إÙتل
إلفرنسسي إلذي تاأتى طرده بعد  132سسنة من إŸعاناة وإلآلم بفضسل تلك إŸقاومات
إلتي توجتها إلثورة إلتحريرية إŸباركة إلتي نالت إكبار إلعا ⁄إأجمع.
من خÓل إسستذكار إŸاضسي وما تكبدناه فيه من ماآسس –ت وطاأة إلحتÓل
إلفرنسسي إ‰ا ‰ارسس حقنا ‘ حفظ إلذإكرة وفاء لأسسÓفنا إلذين قاوموإ فاسستشسهد
منهم إÓŸي Úوسسجن منهم مئات إلآلف إأو إأخرجوإ من ديارهم بينما جرد مÓيÚ
إآخرون من إأرإضسيهم و‡تلكاتهم .إننا ‰ارسس حقنا ‘ حفظ إلذإكرة وفاء لشسعبنا
إلذي ضسحى Ãليون ونصسف مليون من إأبنائه وبناته لكي يسسÎجع سسيادته إلوطنية
وإسستقÓله.
ليسس ‘ هذإ إلتذك ÒباŸاضسي إأية دعوة إ ¤إلبغضساء وإلكرإهية حتى و إن ظل
شسعبنا مصسرإ على مطالبة مسستعمر إلأمسس بالعÎإف Ãا إقÎفه ‘ حقه من شسر
ونكال ،فرنسسا إلتي باشسرت معها إ÷زإئر إŸسستقلة بناء شسرإكة إسستثنائية يجب إأن
تكون نافعة لك Óإلطرف Úشسرإكة لن يزيدها إلعÎإف بحقائق إلتاريخ إل صسفاء
وتوثبا.
حفظ إلذإكرة إلوطنية هذإ يعني إأجيالنا إلصساعدة هي إلأخرى لأنه سسيتيح لها على
إلدوإم شسحذ حسسها إلوطني وهي توإجه إلتحديات وإلصسعاب ويكون مبعثا لعتزإزها
إلدإئم بوطنها.
ذلكم هو إŸنظور إلذي جعلنا نكرسس بنصس إلدسستور قدسسية إلنشسيد إلوطني وإلعلم
إلوطني .وذلكم هو إŸنظور بالذإت إلذي جعلنا نلزم إلدولة بنصس إلدسستور بضسمان
إحÎإم رموز إلثورة وصسون ذإكرة إلشسهدإء وكرإمة إÛاهدين .ووفق إلتصسور هذإ
ذإته حمل إلدسستور إلدولة مسسوؤولية إلسسهر على ترقية إلتاريخ وتلقينه لÓأجيال
إلناشسئة.

ماأسساة وطنية وتهديدأت
@ حضسرات السسيدات الفضسليات،
@ حضسرات السسادة الأفاضسل،
تعد إلحتفالت إلوطنية كذلك ﬁطات موإتية نقيسس فيها ما قطعته إلبÓد من
مسسافة وما إلعيد إلوطني لÓسستقÓل وإلشسبيبة إل فرصسة سسانحة لذلك.
إن إخوإننا وإأخوإتنا ‘ هذإ إلوطن سسيكونون من إلشساهدين على مدى إختÓف
جزإئر إليوم عنها ح ÚإسسÎجعت إسستقÓلها ،قبل  55سسنة مضست ،وŒ ⁄د وقتذإك
سسوى إآلف إلقرى إŸدمرة ومÓي ÚإلÓجئ ÚوإŸهجرين ومئات إلآلف من يتامى
وإأرإمل إ◊رب فضس Óعن إÿرإب إلذي إقÎفته إلهمجية إلإرهابية على يد منظمة
إ÷يشس إلسسري.
سسيشسهدون إأيضسا على إ÷هود إ÷بارة إلتي تع Úعلى دولتنا إلناشسئة بذلها لكي
توؤّمن إلتعليم لأطفالها وتعيد إنعاشس إقتصساد ﬁدود وتخفف من وطاأة إلفقر إŸدقع
إلذي كانت ترزح فيه مÓي Úإلأسسر إ÷زإئرية.
وسسيتذكر موإطنونا ،إأيضسا ،تلك إŸسسÒة إلتنموية إ÷ميلة إلتي ” خوضسها قبل
إأربعة عقود و“يزت على إÿصسوصس بحركة تصسنيع وإعدة وŒدد فÓحي وتوسسع
إلتعليم ‘ جميع إŸسستويات و‘ كافة إأرجاء إلبÓد .تلك إŸرحلة ،إلتي حدتها ،بل
غذتها مشساعر إلعتزإز بالوطن وعلى إÿصسوصس إعتزإز إلشسبيبة إŸتجندة ،تزإمنت
وإسسÎج -اع إلسس -ي -ادة إل-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى إلÌوإت إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-ل-بÓ-د وإلأرإضس-ي إل-فÓ-ح-ي-ة

وإŸناجم وإÙروقات.
كان من إŸمكن إأن يجعل هذإ إŸسسار إلوإعد حقا من إ÷زإئر وقتذإك بلدإ
صساعدإ لول ما تعرضس له بفعل إلنحسسار إلتدريجي لسسيادتنا إلقتصسادية ثم بفعل
إŸاأسساة إلوطنية إلتي خلفت عشسرإت إلآلف من إلضسحايا وما جلبته من تهديدإت
خطÒة على بقاء إلوطن.
لكن ،بعون إلله إلعلي إلقدير ،تسسلح شسعبنا إلعظيم بتعاليم دينه إ◊نيف وÃاآثر
تاريخه إÛيد وإسستطاع إأن يتجاوز تلك إÙنة إلأليمة إلرهيبة وعاود بناء وطنه من
جديد.
قبل ثمانية عشسر عاما ،كان ‹ إلشسرف ،ويا له من شسرف ،إأن صسرت دليل خطوإتكم
مسستمدإ قوتي من ثقتكم ،فاأعدنا بناء ما دمر وشسيدنا إŸزيد وجعلنا بÓدنا تتقدم ‘
شستى إÛالت .وكلها بني وطني إلأعزإء إ‚ازإت حققناها معا ،وإأذكر بعضسا منها
باختصسار مصسدإقا Ÿا إأقول.
لقد سسجل إقتصسادنا ،خÓل إلثما Êعشسرة سسنة إŸاضسية ،تقدما ملموسسا إنعكسس
من خÓل إرتفاع إلنا œإلدإخلي إÿام بقدر خمسس مرإت.
لقد سسمح إلإنعاشس إلقتصسادي هذإ إلذي تدعم بالإسسهام إلجتماعي للدولة
باإنشساء إÓŸي Úمن مناصسب إلعمل إıتلفة فÎإجعت نسسبة إلبطالة إلتي بلغت %30
‘ بدإية إلقرن هذإ إ ¤ثلثها.
خÓل تلك إلفÎة ذإتها إسستفادت إلسساكنة من إأك Ìمن  3مÓي Úو 500إألف وحدة
سسكنية وهو ما لبى إلطلب وزيادة مع إلعلم إأنه يجري حاليا إ‚از ما يقارب مليون
وحدة سسكنية إأخرى.
وإأما إ÷امعة فاإنها سسجلت طفرة حقيقية ،إذ وسسعت شسبكة منشساآتها إلقاعدية
بحيث شسملت كافة إلوليات فارتفع عدد إلطلبة ليصسل ،عما قريب ،إ ¤مليو Êطالب.
وإ◊ركية هذه توإكب حركية قطاع إلÎبية إلذي Œاوز تعدإده ثمانية مÓيÚ
تلميذ ،بينما قاربت نسسبة “درسس إلأطفال ‘ سسن إلسسادسسة .%100
‘ إÛال إلجتماعي سسجلت إلفÎة ذإتها إرتفاع إلأجر إلوطني إلأدنى إŸضسمون
بثÓث مرإت وذلك بالتوإزي مع –سسن مدإخيل كافة إلفئات إŸهنية ،بينما إأتاحت
سسياسسة إلعدإلة إلجتماعية وإلتضسامن إلوطني إلفعالة إنزإل درجة إلفقر ‘ إلبÓد.
كل هذه إلدينامية إلتي “خضست عنها تلك إلنتائج إŸلموسسة وإلسسريعة باتت
تعÎضسها منذ ثÓث سسنوإت ،إنعكاسسات إلأزمة إلقتصسادية إلعاŸية وتدإعياتها على
إلسسوق إلعاŸية للمحروقات.
من جرإء ذلك ترإجعت إŸدإخيل إÿارجية للدولة إ ¤ثلث ما كانت عليه ب Úعام
 2008وإليوم إلأمر إلذي إأحدث ضسغطا كبÒإ على إلنفقات إلعمومية إلتي تظل
إÙرك إلرئيسس لÓقتصساد إلوطني و–ديث إŸنشساآت إلقاعدية للبÓد.
‘ هذه إلأثناء ،تشسهد منطقتنا ظروفا مشسحونة بالتوتر وتوإجدإ ﬂيفا لبوؤر
إلإرهاب وشسبكات إŸتاجرة باıدرإت ،وهو ما يسستدعي منا على إلدوإم توخي
إليقظة حفاظا على سسÓمة ترإبنا وإأمن شسعبنا.
تلكم هي إلتحديات إلتي توإجه بÓدنا بحيث كان ل بد من ذكرها ‘ هذه
إŸناسسبة إلجتماعية.

تنصسيب أÛلسس ألأعلى للشسباب هذه ألسسنة
@ حضسرات السسيدات الفضسليات،
@ حضسرات السسادة الأفاضسل،
على إلصسعيد إلسسياسسي“ ،يزت إلسسنة إ÷ارية ،بانتخاب ،قبل فÎة من إلزمن،
›لسس شسعبي وطني جديد سسيتو ¤مع إ◊كومة إ÷ديدة موإصسلة Œسسيد إلتحويرإت
إلهامة إلوإردة ‘ إلدسستور إŸعدل فيما يتعلق بالتعددية إلدÁقرإطية وتعزيز دولة
إ◊ق وإلقانون وموإصسلة ترقية حقوق إلإنسسان وإ◊ريات ‘ كافة إÛالت.
‘ هذإ إلسسياق ،سستشسهد إلسسنة إ÷ارية تنصسيب إÛلسس إلأعلى للشسباب إلذي
سسيمكن ‡ثلي إلأجيال إلصساعدة من صسياغة تصسورهم ıتلف إلورشسات إŸفتوحة ‘
إلبÓد .وإلشساأن سسوإء بالنسسبة للمجلسس إلوطني إلقتصسادي وإلجتماعي إÛدد هذإ
إل -ذي سس -ي -ك -ون فضس -اء ل -ل -ح -وإر إŸت -وإصس -ل ب Úإ◊ك -وم -ة وشس -رك -ائ -ه-ا إلق-تصس-اديÚ
وإلجتماعي ‘ Úظرف يتع Úعلى إ◊كومة إأن توإجه فيه –ديات إقتصسادية ومالية
جسساما.

–ية أإكبار لروح تضسحية أ÷يشس
@ حضسرات السسيدات الفضسليات،
@ حضسرات السسادة الأفاضسل،
فيما يخصس إ◊فاظ على سسÓمة ترإبنا وإأمن موإطنينا و‡تلكاتهم دعو Êإأجزي،
باسسمكم جميعا– ،ية إلإكبار إلوإجبة للجيشس إلوطني إلشسعبي سسليل جيشس إلتحرير
إلوطني على ما إأبÓه ويبليه من بسسالة وإحÎإفية وروح إلتضسحية إلتي بفضسلها وفق،
بالتنسسيق مع ﬂتلف إŸصسالح إلأمنية ‘ ،إلتغلب إلكاسسح على إآخر بقايا إلفلول
إلإرهابية إŸنتشسرة ع ÈبÓدنا إÎŸإمية إلأطرإف.
بهذه إŸناسسبة إأترحم على إأروإح إأبنائنا شسهدإء إلوإجب إلوطني إلذين إسستشسهدوإ
خÓل إلأشسهر إلأخÒة ،من ب Úإأفرإد إ÷يشس إلوطني إلشسعبي وإأفرإد مصسالح إلأمن،
إأثناء مكافحتهم إلنبيلة لآفة إلإرهاب إŸقيتة.
هذإ ،وإأحيي بكل تقدير ما نشسهده من جهود و‚اعة من قبل قوإتنا إŸسسلحة
ومصسا◊نا إلأمنية إلرإبضسة على طول حدودنا من إأجل صسون سسÓمة ترإبنا من كل
ﬁاولة تسسلل إجرإمي من إأي صسنف كان ،وهي يقظة ترإفق جهود دبلوماسسيتنا ‘
تعجيل إسستعادة إلسسلم وإلوحدة وإŸصسا◊ة ‘ إلبلدين إ÷ارين إلشسقيق Úما‹ وليبيا.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تنوع ألقتصساد ألرهان
@ حضسرات السسيدات الفضسليات،
@ حضسرات السسادة الأفاضسل،
توإجه بÓدنا ‘ إÛال إلقتصسادي ترإجعا كبÒإ ‘ مدإخليها إÿارجية وإختÓل
‘ ميزإن مدفوعاتها إÿارجية مع إأنها –تفظ بسسيادتها غ Òمنقوصسة ‘ قرإرها
إلقتصسادي وإلجتماعي بفضسل ما جمعته من إحتياطات إلصسرف إلتي بدإأت تتناقصس.
إأمام هذإ إلوضسع إلذي سسيسستوقف كل وإحد مناÃ ،ناسسبة هذإ إليوم إلذي نتذكر
فيه تلك إلتضسحيات إ÷سسام إلتي بذلت ‘ سسبيل إسسÎجاع إسستقÓلنا ،إأجدد ندإئي إ¤
شسعبنا إلأبي وإأدعوه إ ¤بذل إŸزيد من إ÷هود وإلضسطÓع بالإصسÓحات إلقتصسادية
إلضسرورية بكل سسيادة.
إ÷زإئر ل تنقصسها إŸوإرد ول إŸكسسبات من حيث إلفÓحة وإلسسياحة وإلقدرإت
إلصسناعية وموإرد إلطاقة إلتقليدية منها وإŸتجددة على حد سسوإء .وهي تتمتع
بشسبيبة متعلمة وبسسوق وطنية هامة.
فينبغي تثم Òهذه إŸوإرد وهذه إŸكسسبات إأك Ìفاأك Ìوذلك باإعادة إلعتبار لقيمة
إلعمل ،و–سس Úمناخ إلنشساط إلقتصسادي ،وإلتعجيل بتنفيذ ﬂتلف إلإصسÓحات
إلضسرورية.
إن إ◊كومة ›ندة حول هذه إŸهام إلÓزمة لتسسريع إلتنمية إلقتصسادية إلوطنية
وتنويع صسادرإتنا.
لكن هذإ إللتزإم يعني كل وإحد ووإحدة منا ،علما إأن إلرهان يتعلق Ãسستقبلنا
إلوطني وÃصس Òإأجيالنا إلصساعدة.

ندأء ألوطن Ÿوأجهة ألتحديات
@ حضسرات السسيدات الفضسليات،
@ حضسرات السسادة الأفاضسل،
قبل  55عاما خلت ،شسهدت إ÷زإئر إنتصسار ثورة عظيمة مكنتنا من إسسÎجاع
سسيادتنا إلوطنية ،ثورة ما يزإل إأثرها إ ¤غاية إليوم ﬁل تقدير ‘ شستى إأنحاء
إŸعمورة.
وقبل عهد قريب ،إسستطعتم ،بني وطني إلأعزإء ،حفظ وطنكم من إلنهيار إلتام
جرإء ماأسساة وطنية حقيقية ووفقتم ‘ Œاوز تلك إÙنة بفضسل إŸصسا◊ة إلوطنية
إلتي بات إلعا ⁄يتخذها إليوم مرجعا ‘ موإجهة إنتشسار إلإرهاب وإŸاآسسي إلكثÒة
إŸنجرة عنه.
كل هذه دلئل على مدى قدرة إلشسعب إ÷زإئري على موإجهة إلتحديات و–قيق
إŸعجزإت كلما تلقى ندإء إلوطن.
ذلكم هو ندإء إلوطن إلذي إأبلغه ‘ ،هذإ إŸقام ،إ ¤كل وإحد ووإحدة منكم،
وبوجه خاصس إ ¤شسبيبتنا ،من إأجل موإصسلة جهود إعادة إلبناء إلتي باشسرناها معا منذ
عقدين من إلزمن.
وإأشسفع لكم هذإ إلندإء بتمنياتي لكل وإحد وكل وإحدة منكم Ãوفور إلسسعادة
وإلصسحة ‘ جزإئر تزدإد إزدهارإ على إلدوإم».

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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Ãناسسبة الذكرى  55لعيد ا’سستقÓل والشسباب

الرئيسس بوتفليقة يوقع مرسسوم Úلتخفيضس عقوبات اÙبوسسÚ
وقع رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسسÃ ،ناسسبة الذكرى  55لعيد ا’سستقÓل والشسباب على مرسسوم Úرئاسسي Úيتضسمنان
’شسخاصس اÙبوسس ÚاÙكوم عليهم نهائيا ،بحسسب ما أافاد به بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
إاجراءات تخفيضس كلي أاو جزئي للعقوبات لفائدة ا أ
جاء ‘ بيان رئاسسة ا÷مهورية ،أانه
«Ãناسسبة الذكرى  55لعيد السستقÓل
والشس- - -ب - -اب ووف - -ق - -ا ل - -لصس Ó- -ح - -ي - -ات
اŸنصسوصس عليها ‘ اŸادة  91الفقرة
 7م-ن ال-دسس-ت-ور وال-ت-ي ت-خ-ول ل-رئ-يسس
ا÷مهورية حق العفو وحق تخفيضس أاو
ت- -خ- -ف- -ي- -ف ال- -ع- -ق- -وب -ات .وق -ع رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
أامسس ،م- -رسس- -وم- -ا رئ- -اسس- -ي- -ا ي -تضس -م -ن
تخفيضسا كليا أاو جزئيا للعقوبات لفائدة
األشس- - -خ- - -اصس اÙب- - -وسس ÚاÙك - -وم
ع -ل -ي-ه-م ن-ه-ائ-ي-ا ال-ذي-ن ت-اب-ع-وا ت-ع-ل-ي-م-ا
و‚ح- - -وا خÓ- - -ل فÎة ح- - -بسس- - -ه - -م ‘
ام-ت-ح-ان-ات ال-ت-ك-وي-ن اŸهني وشسهادات
التعليم اŸتوسسط والباكالوريا وشسهادة
نهاية الدراسسات ا÷امعية لسسنة -2016
 ،»2017يوضسح ذات اŸصسدر.
ك -م -ا وق -ع رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
العزيز بوتفليقة ،على مرسسوم رئاسسي
ث-اٍن ي-تضس-م-ن ت-خ-ف-يضس-ا ك-ل-ي-ا أاو ج-زئ-يا
ل - -ل - -ع - -ق- -وب- -ات ل- -ف- -ائ- -دة األشس- -خ- -اصس
اÙب -وسس ÚاÙك -وم ع -ل-ي-ه-م ن-ه-ائ-ي-ا
ال- -ذي أاب- -دوا حسس- -ن السسÒة والسس -ل -وك
طيلة فÎة احتجازهم» ،بحسسب ذات
البيان.
وأاشس- -ار ال -ب -ي -ان إا ¤أان اŸرسس -ومÚ
ال- -رئ- -اسس -ي« Úاسس -ت -ث -ن -ي -ا اÙب -وسس -ون
اÙكوم عليهم نهائيا لرتكابهم أافعال

إاره - -اب - -ي- -ة أاو ت- -خ- -ري- -ب- -ي- -ة واÿي- -ان- -ة
وال- -ت- -جسسسس واŸت- -اج- -رة ب -اıدرات
وج -رائ -م ال -فسس -اد وال -ت -ه -ريب وت -زوي-ر
النقود واÙكوم عليهم ÷رائم وجنح
تسسببت ‘ الوفاة أاو الضسرب وا÷رح مع
حمل السسÓح.

...يهنئ نظÒه األمريكي
بعيد اسستقÓل بÓده
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤رئ-يسس
ال -ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة دون-ال-د
ت- -رامب Ãن- -اسس- -ب- -ة الح -ت -ف -ال ب -ع -ي -د
اسستقÓل بÓده ،أاكد له فيها اسستعداده
«التام» للعمل معه من أاجل «بناء شسراكة
اقتصسادية قوية ومتكافئة».
ج -اء ‘ ب-رق-ي-ة ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ق -ول -ه« :يسس -ع -دÃ ،Êن -اسس -ب -ة اح -ت-ف-ال
ال -ولي -ات اŸت -ح -دة األم -ري-ك-ي-ة ب-ع-ي-د
اسس- -ت -ق Ó-ل -ه -ا ،أان أاع -رب ل -ك -م ،ب -اسس -م
ا÷زائ-ر ،شس-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأاصس-ال-ة عن
نفسسي ،عن أاحر التها Êمقرونة بأاطيب
ال -ت-م-ن-ي-ات ل-ف-خ-ام-ت-ك-م ب-دوام الصس-ح-ة
والسس-ع-ادة ،ولشس-ع-ب-ك-م وب-ل-دكم الصسديق
بوافر الرفاه واإلزدهار».
وأاضساف رئيسس الدولة قائ« :Óهذا،
وأان -ت -ه-ز ه-ذه ال-ف-رصس-ة السس-ع-ي-دة ألن-وه

Ãسس -ت -وى ع Ó-ق -ات -ن -ا ال -ث -ن -ائ -ي -ة ال-ت-ي
ماانفكت تنمو باطراد خÓل السسنوات
األخÒة بفضسل اآلليات اıتلفة التي
وضس -ع -ن -اه -ا م -ع-ا ل-ل-ح-وار وال-ت-ع-اون ‘
اÛالت السس- -ي- -اسس- -ي- -ة وال- -عسس- -ك -ري -ة
واألمنية والقتصسادية والتجارية».
واسستطرد الرئيسس بوتفليقة بالقول:
«كما أاؤوكد لكم اسستعدادي التام للعمل
معكم من أاجل بناء شسراكة اقتصسادية
ق-وي-ة وم-ت-ك-اف-ئ-ة ت-رت-كز على اسستغÓل
أام-ث-ل ل-ل-ف-رصس ول-ل-ق-درات ال-هائلة التي
ت-زخ-ر ب-ه-ا اق-تصس-ادي-ات ب-ل-دي-ن-ا خدمة
Ÿصسلحة شسعبينا».
وخلصس رئيسس ا÷مهورية بالقول:
«إانه Ÿن صسدف التاريخ السسعيدة أان
ي- -ح- -ت- -ف- -ل الشس- -عب ا÷زائ- -ري ب- -ع- -ي -د
اسس -ت -ق Ó-ل -ه ال-وط-ن-ي ي-وم-ا ب-ع-د إاح-ي-اء
ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ل-ذك-رى
اسس-ت-قÓ-ل-ه-ا .ف-ل-ق-د ت-أاسسسست الصس-داق-ة
ا÷زائرية األمريكية على الدعم غÒ
اŸشس-روط ◊ك-وم-ت-ي ال-ب-ل-دي-ن ل-نضس-ال
شسعبيها من أاجل ا◊رية والسستقÓل.
فأاملي أان يجد اÛتمع الدو‹ ‘ هذا
اŸث- -ال ال- -رائ- -ع ل -ل -تضس -ام -ن ،ال -ع -زÁة
واإلل -ه -ام ‘ سس -ع -ي -ه م -ن أاج-ل م-غ-ال-ب-ة
التحديات اÿطÒة التي تواجهه والتي
يتصسدرها اإلرهاب والتطرف العنيف
ال-ل-ذي-ن ب-ات-ا ي-ه-ددان ›ت-م-ع-اتنا وقيم

أاشس -اد ال -رئ -يسس اŸا‹ إاب -راه -ي -م ب-وب-ك-ر ك-اي-ت-ا،
أامسس ،بأاديسس أابابا ،بجهود رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،التي سسمحت بعودة السستقرار إا¤
ما‹.

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،برقية تهنئة لرئيسس رواندا
ب -ول ك -اغ -ام-يÃ ،ن-اسس-ب-ة إاح-ي-اء بÓ-ده
ل-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي ،أاك-د ل-ه م-ن خÓ-ل-ه-ا
اسس -ت -ع -داده ل -ل -مضس-ي م-ع-ه ع-ل-ى «سس-ن-ة
ا◊وار وال -تشس -اور السس -ي -اسس -ي» خ -دم -ة
للتنمية ‘ القارة اإلفريقية.
ج - -اء ‘ الÈق - -ي - -ة« ،إان اح - -ت - -ف- -ال
ج -م -ه -وري -ة روان -دا ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي،
مناسسبة طيبة أاغتنمها ألتوجه إاليكم،
باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة
ع-ن ن-فسس-ي ،ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا ا◊ارة م-ق-رون-ة
بأازكى “نياتي لكم بالرفاه والسسعادة
وب-ال-رق-ي والزده-ار ل-لشس-عب ال-رواندي
الشسقيق».
وأاردف ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-يقة ﬂاطبا
نظÒه الرواندي« ،هذا ويطيب ‹ بهذه
اŸن- -اسس -ب -ة السس -ع -ي -دة أان أان -وه ب -ج -ودة
أاواصس-ر الصس-داق-ة وال-تضس-ام-ن وال-ت-عاون
التي Œمع بلدينا» ،ليضسيف قائ« :Óكما
أاؤوك -د ل -ك -م “ام اسس -ت -ع -دادي ل -ل-مضس-ي
م- -ع- -ك -م ع -ل -ى سس -ن -ة ا◊وار وال -تشس -اور
السس-ي-اسس-ي خ-دم-ة ل-ل-ت-ن-مية القتصسادية
والجتماعية ‘ قارتنا».

العزيز بوتفليقة لصسالح السسلم واألمن ‘ افريقيا
وكذا بكل جهوده التي سسمحت بعودة السستقرار إا¤
ما‹ بفضسل اتفاق السسلم واŸصسا◊ة Ãا‹ اŸنبثق
عن مسسار ا÷زائر».

تبون يعود إا ¤أارضس الوطن

–ادث وزي- -ر الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ع- -ب -د
القادر مسساهل ،أامسس ،باديسس ابابا مع نظÒه
اŸا‹ ع- -ب- -دو الÓ- -ي دي- -وب ال- -ذي ب- -حث م- -ع -ه
وضس -ع -ي -ة ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ -ي وط -رق ووسس-ائ-ل
تعزيزه.
ودارت اÙادثات حول الوضسع األمني ‘ منطقة
السساحل والصسحراء وتنفيذ اتفاق السسÓم واŸصسا◊ة
‘ ما‹ اŸنبثق عن مسسار ا÷زائر وكذا نتائج قمة
›م -وع -ة -5السس -اح -ل ال -ت -ي ع -ق-دت ب-ب-م-اك-و األح-د
اŸاضسي.

وأاوضس -ح ت-ب-ون أان ا÷ائ-زة تشس-ك-ل ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ر
‚Óازات التي ما تزال –ققها –ت القيادة
عرفانا ل إ
الرشسيدة للرئيسس بوتفليقة ‘ ›ال ترقية رفاه اŸرأاة
ودوره- -ا ‘ ال- -ق- -ط- -اع- -ات السس- -ي- -اسس- -ي- -ة والق -تصس -ادي -ة
والجتماعية.
من جهة أاخرى ” ،تعي Úجزائري Úمن قبل رؤوسساء
دول وحكومات ال–اد الفريقي ضسمن هيئات اŸنظمة
اإلفريقية بعد انتخابهما من قبل اÛلسس التنفيذي
ل–Óاد الفريقي باألغلبية السساحقة.
وكان تبون قد اكد بأاديسس ابابا أان ا÷زائر الواعية
بدور الشسباب ‘ مسسار التنمية الجتماعية والقتصسادية
الوطنية ،عملت دوما على ترقية وتعزيز حقوق ومصسالح
هذه الشسريحة من السسكان.
وأاشسار الوزير الول ا ¤ان ا◊كومة تبنت ‘ هذا
الصسدد «مسسعى توافقي وتشساركي قائم على ا◊وار يو‹

مسساهل –ادث مع نظÒه اŸا‹
وخÓل اللقاء اتفق الوزيران على تنظيم اجتماع
للجنة الثنائية السسÎاتيجية با÷زائر العاصسمة قبل
نهاية شسهر يوليو ،قصسد مواصسلة التشساور والتنسسيق
ب Úالبلدين.
وجرت اÙادثات على هامشس الدورة  29لندوة
رؤوسساء دول وحكومات ال–اد الفريقي.

...ويتحادث هاتفيا مع نظÒه الفرنسسي

–ادث وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال-ق-ادر
مسساهل ،أامسس ،هاتفيا مع وزير أاوروبا والشسؤوون

دعما رئيسسيا للحركة ا÷معوية الشسبابية مع انشساء اطار
وطني ÓŸئم لتشساور واÈÿة واŸسساعدة على اتخاذ
القرار».
ووصسف احداث اÛلسس األعلى للشسباب ‘ الدسستور
ا÷دي- - -د ب»اŸكسسب ال - -ه - -ام» ال - -ذي يÎج - -م «ن - -ظ - -رة
اسستشسرافية للدور ا◊يوي والفعال للشسباب ‘ تأاط Òهذه
ال-ف-ئ-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ورق-ي-ه-ا وت-رق-ي-تها على درب التقدم
والعصسرنة».
وأاوضسح ان هذا اÛلسس الذي يعد هيئة اسستشسارية
ل-دى رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ي-ع-ت Èب-ط-ب-ي-ع-ت-ه «فضس-اء للحوار
واطارا لÓقÎاح يعزز مشساركة الشسباب ‘ حياة البلد من
خÓل مسساهمة مفيدة ‘ ›موع قطاعات النشساطات

–...ادث مع الرئيسس اŸوريتاÊ
أاجرى الوزير الول عبد اÛيد تبون ،أامسس ،بأاديسس
أابابا ﬁادثات مع الرئيسس اŸوريتاﬁ Êمد ولد عبد
العزيز.
‘ تصس -ري -ح ل -لصس -ح-اف-ة ع-قب ﬁادث-ت-ه م-ع ال-رئ-يسس
اŸوري -ت -اﬁ Êم -د ول -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز ،أاشس -ار ت-ب-ون إا¤
«تطابق ‘ وجهات النظر ب Úا÷زائر وموريتانيا ‘
ج- -م- -ي- -ع ›الت ال- -ت- -ع- -اون لسس- -ي- -م- -ا األم- -ن -ي -ة م -ن -ه -ا
والقتصسادية».
وقال الوزير األول «نحن (ا÷زائر وموريتانيا) نعمل
‘ انسسجام وسسنواصسل ذلك».

اÿارجية الفرنسسي جون إايف لو دريان ،بحسسب ما
علم من مصسدر دبلوماسسي بأاديسس أابابا.
تندرج هذه اÙادثة الهاتفية ‘ إاطار «التشساور
اŸنتظم ب Úالبلدين وفق التعليمات والتوجيهات
الصس -ادرة ع -ن ال -رئ -يسس Úع -ب -د ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
وإاÁانويل ماكرون».
وأاوضسح اŸصسدر أان الطرف Úتطرقا إا« ¤نتائج
قمة دول ›موعة -5السساحل اŸنعقدة ببماكو يوم
 2يوليو  2017وتنفيذ اتفاق السسÓم واŸصسا◊ة ‘
ما‹ اŸنبثق عن مسسار ا÷زائر».

مدلسسي يبحث مع سسف Òبلجيكا التعاون الثنائي
اسس -ت -ق -ب -ل ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة ،رئ-يسس اÛلسس ال-دسس-ت-وري م-راد
مدلسسي ،سسف‡ Òلكة بلجيكا با÷زائر بيار غيون ،الذي بحث معه سسبل تطوير
التعاون الثنائي ب Úالبلدين ‘ ﬂتلف اÛالت ،كما أاورده بيان من اÛلسس.

ترقية عمداء إا ¤لواء وعقداء إا ¤عميد
‘ احتفالية اسستعادة السسيادة

...ويهنئ نظÒه الرواندي

كانت له نشساطات مكثفة على هامشس قمة أاديسس أابابا
’ول ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون أاديسس
غ -ادر ال -وزي-ر ا أ
أاب- -اب- -ا ب- -ع- -د مشس -ارك -ت -ه بصس -ف -ت -ه ‡ث  Ó-ل -رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ أاشس-غ-ال
الدورة  29لقمة رؤوسساء دول وحكومات ا’–اد
’ث-ن Úوال-ثÓ-ث-اء
’ف-ري-ق-ي ال-ت-ي ج-رت ي-وم-ي ا أ
ا إ
بالعاصسمة ا’ثيوبية.
كان للسسيد تبون الذي حل بأاديسس أابابا مسساء يوم
األحد ،نشساطات مكثفة حيث عرضس خÓل قمة ال–اد
الفريقي مذكرة الرئيسس بوتفليقة الذي عينه نظراؤوه
م-نسس-ق-ا Ÿن-ع ال-ت-ط-رف ال-ع-ن-ي-ف وم-ك-اف-ح-ة اإلرهاب ‘
القارة اإلفريقية.
ك -م -ا أال -ق -ى ال -وزي -ر األول ك -ل -م -ة ح -ول دور الشس -ب-اب
اإلفريقي ‘ تطوير القارة مÈزا جهود ا÷زائر من أاجل
ترقية وتعزيز حقوق هذه الشسريحة ومصسا◊ها.
وأالقى تبون كذلك كلمة حول اإلصسÓح اŸؤوسسسساتي
ل–Óاد اإلفريقي ،حيث اعت Èأان تنفيذه «عملية معقدة
ت-عÎي-ه-ا ع-راق-ي-ل م-وضس-وع-ي-ة ت-ت-ط-لب ت-ك-ف Ó-ت-دري-ج-ي-ا
وتوافقيا» حتى «تتعزز» القارة اإلفريقية قاطبة بهذه
اإلصسÓحات.
وأاخ- -ذ ال- -ق- -ادة األف- -ارق- -ة ب- -ع Úالع -ت -ب -ار اŸوق -ف
ا÷زائري الداعم للسسلم واألمن ‘ إافريقيا.
كما ” خÓل هذه القمة  29تكر Ëا÷زائر للمرة
الثانية على التوا‹ من طرف رؤوسساء دول وحكومات
ال–اد الف -ري -ق -ي ت -ق -دي -را ÷ه-وده-ا ‘ ›ال ت-رق-ي-ة
حقوق اŸرأاة و“كينها ورفاهها.

الفريق قايد صسالح يشسرف على حفل تقليد الرتب لضسباط سسام ‘ Úا÷يشس

ال- -تسس- -ام- -ح وال- -ت- -ع- -ايشس السس -ل -م -ي بÚ
الشسعوب والدول».

الرئيسس كايتا يشسيد بجهود الرئيسس بوتفليقة ‘ عودة السستقرار إا ¤ما‹
وصسرح الرئيسس اŸا‹ خÓل عرضسه أامام القمة
 29ل–Óاد األفريقي لنتائج قمة ›موعة - 5
سساحل اŸنعقدة يوم  2يوليو Ã ‘ 2017اكو «أاود أان
أانوه باللتزام الشسخصسي لرئيسس ا÷مهورية عبد

العدد

17٣79

03

أاوضسح ذات البيان ،أان ا÷انب Úاسستعرضسا خÓل هذا اللقاء «واقع العÓقات
الثنائية اŸتميزة وأافاق تطويرها ‘ ﬂتلف اÛالت خاصسة ب ÚاÛلسس
الدسستوري واÙكمة الدسستورية البلجيكية»

الشس- -عب /أاشس- -رف ال- -ف- -ري- -ق أاح -م -د ڤ -اي -د
صس-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،رئيسس
أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،أامسسÃ ،قر
وزارة الدفاع الوطني وباسسم فخامة رئيسس
’على للقوات اŸسسلحة،
ا÷مهورية ،القائد ا أ
وزي -ر ال -دف -اع ال -وط-ن-ي ،ع-ل-ى ح-ف-ل ت-ق-ل-ي-د
’وسسمة لعدد من الضسباط
الرتب وإاسسداء ا أ
السسام Úوإاطارات بوزارة الدفاع الوطني.
شسمل ا◊فل ترقية عمداء إا ¤رتبة لواء وعقداء
إا ¤رتبة عميد ،كما ” إاسسداء أاوسسمة لعدد من
اإلط - -ارات ال- -عسس- -ك- -ري ÚواŸدن- -ي .Úك- -م- -ا Œدر
اإلشسارة أانه وألول مرة ‘ صسفوف ا÷يشس الوطني
الشسعبي ” ،خÓل هذا ا◊فل ترقية امرأاة عميد
إا ¤رتبة لواء.
أالقى السسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني،
رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،كلمة هنأا
ف -ي -ه-ا ،ب-إاسس-م رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
وب -اسس -م -ه اÿاصس ،ك -ل الضس -ب-اط
ال- - -ذي - -ن ” ت - -رق - -ي - -ت - -ه - -م وك - -ل
اŸسس- - - -ت- - - -خ- - - -دم ÚاŸك- - - -رمÚ
ب - -األوسس - -م - -ة ،م - -ؤوك - -دا أان ه - -ذه
الÎق- -ي- -ات وال- -ت -ك -رÁات ج -اءت
ن - -ظ Òاإلسس- -ه- -ام ا÷اد ‘ ب- -ن- -اء
وتقوية وتعزيز صسرح قواتنا اŸسسلحة .وقال الفريق
‘ كلمته« :يسسعد Êأان أاشسرف رسسميا ‘ ،رحاب
مقر وزارة الدفاع الوطني ،باسسم فخامة السسيد
رئيسس ا÷مهورية ،القائد األعلى للقوات اŸسسلحة،
وزير الدفاع الوطني على ›ريات مراسسم تقليد
ال -رتب وإاسس -داء األوسس -م -ة ،وت -ل-ك-م م-ن-اسس-ب-ة ط-ي-ب-ة
ح -رصس-ن-ا دوم-ا ع-ل-ى أان ‚ع-ل م-ن-ه-ا سسّ-ن-ة ح-م-ي-دة
تÎصسع بها تقاليد مؤوسسسستنا العسسكرية ،وسسانحة
م -ت -ج -ددة ي -حصس -د م -ن خ Ó-ل -ه -ا إاط -ارات ا÷يشس

ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ومسس-ت-خ-دم-وه ،حصسائل أاعمالهم
بالÎقية ‘ الرتب والتكر Ëباألوسسمة ،عرفانا لهم
وتقديرا ÷هودهم وتثمينا Ÿثابرتهم على خدمة
جيشسهم ووطنهم».
واضس -اف ال -ف -ري-ق« :ك-م-ا يسس-ع-د Êاغ-ت-ن-ام ه-ذه
ال-ف-رصس-ة ألب-ل-غ-ك-م ت-ه-ا ÊوتÈي-ك-ات ف-خامة السسيد
رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ،ال-ذي ي-ح-رصس ك-ثÒا ع-ل-ى أان
يسس -م -و ب -ك -م حسس ال-واجب وت-رت-ق-ي ب-ه-م-ت-ك-م روح
اŸسسؤوولية ،إا ¤ما فيه اإلخÓصس للجزائر والوفاء
التام لعهد الشسهداء األبرار.
فا÷ائزة التي تتوجون بها أانتم اليوم على غرار
ال- -ع- -دي -د م -ن اŸرق ÚواŸك -رم Úع -ل -ى مسس -ت -وى
ا÷يشس الوطني الشسعبي ،هي جائزة مسستحقة نظÒ
اإلسسهام ا÷اد ‘ الدفع بعجلة ا÷هد اŸبذول ا¤
م-ا يسس-ت-ل-زم-ه تشس-ي-ي-د صس-رح ق-وات-ن-ا اŸسس-لحة على
األسسسس القوية واŸرتكزات الثابتة ،غ Òأان ا÷ائزة
ال- - -كÈى ب- - -اŸن - -ظ - -ور اŸه - -ن - -ي
ال-عسس-ك-ري ل-دي-ن-ا ه-ي ان يسس-ت-م-ر
ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،سس-ل-ي-ل
جيشس التحرير الوطني ،باŸضسي
قدما ،بجهد حازم وسسعي عازم،
‘ ق- -ط- -ع مشس- -واره ال- -ت- -ح -دي -ث -ي
وأاشس-واط-ه ال-ت-ط-وي-ري-ةÃ ،ا ي-ث-بت
يقينا وبصسفة جازمة ،مدى تشسبع أافراده بالقيم
الوطنية الراسسخة ا÷ذور ،ومدى “سسكهم بعزة
شسعبهم ،وكرامة وطنهم السسيد.
كما ل تفوتني هذه السسانحة الكرÁة ألتقدم
لكم ›ددا ومن خÓلكم لكافة مسستخدمي ا÷يشس
الوطني الشسعبيÃ ،ناسسبة إاحياء بÓدنا للذكرى 55
لسسÎج -اع اإلسس -ت-قÓ-ل والسس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ،ب-أاح-ر
التها Êراجيا ÷يشسنا اŸزيد من التطور والرقي،
ولبÓدنا وافر األمن وعميم السستقرار».

اسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر ا’تصس-ال ج-م-ال ك-ع-وان،
أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ،سس-ف Òأاذرب-ي-ج-ان ب-ا÷زائر
م -اه -ر ع -ل-ي-ي-ف ،ال-ذي ت-ب-احث م-ع-ه ت-ع-زي-ز
’ع Ó- -م
ال- - -ت- - -ع- - -اون ال- - -ث- - -ن- - -ائ- - -ي ‘ ›ال ا إ
وا’تصسال ،بحسسب بيان لوزارة ا’تصسال.
أاوضسح نفسس اŸصسدر ،أان اللقاء «“حور حول
الثقة التي “يز العÓقات السسياسسية ب Úالبلدين
اللذين يتقاسسمان إارثا حضساريا وثقافيا مشسÎكا».
وج- -اء ‘ ال- -ب -ي -ان ،أان «السس -ي -د ع -ل -ي -ي -ف أاصس -ر
Ãناسسبة عيد السستقÓل على التعب Òبشسكل خاصس
عن اإلعجاب الكب Òالذي يكنه شسعب أاذربيجان
ل- -ل- -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي  ⁄يÎدد ع -ن وصس -ف -ه -ا
بالفريدة من نوعها ‘ تاريخ البشسرية اŸعاصسر
 ·Óالتواقة إا ¤ا◊رية»،
وبالنموذج اŸرجعي ل أ

مضس -ي -ف -ا أان «أاح -د رم -وز ال-ك-ف-اح م-ن أاج-ل –ري-ر
الشسعب ا÷زائري وهو األم Òعبد القادر يشسكل
موضسوع مادة وامتحان نهاية السسنة على مسستوى
جامعات بلده».
من جهة أاخرى ،أاعرب سسف Òأاذربيجان عن أامله
‘ «ارتقاء العÓقات الثنائية ‘ ›ال اإلعÓم
والتصس -ال ا ¤اŸسس -ت -وى ال -ذي تسس -ت-ح-ق-ه» ،مÈزا
«اسس -ت -ع -داد» أاذرب -ي-ج-ان لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن ال-ت-ج-رب-ة
ا÷زائرية ‘ هذا القطاع ومشساطرة خÈتها مع
ا÷زائر.
من جهته أاوضسح وزير التصسال ،أان «العÓقات
التي تقوم على التقدير اŸتبادل ل Áكنها إال أان
ت -ت-ط-ور أاك ‘ Ìإاط-ار ت-ع-اون ي-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى
البلدين».

بودوا Êفطيمة أاول
امرأاة ترقى إا ¤لواء

كعوان يتباحث مع سسف Òأاذربيجان حول تعزيز التعاون الثنائي

قيطو Êيتباحث مع نظÒه اإلسسبا Êحول الشسراكة الطاقوية
اسستقبل وزير الطاقة مصسطفى قيطو ،Êأاول أامسس،
ب-ا÷زائ-ر ،وزي-ر ال-ط-اق-ة والسس-ي-اح-ة والÈن-ام-ج ال-رق-مي
السسبا Êأالفارو نادال ،الذي –ادث معه حول الشسراكة
الطاقوية ل سسيما ‘ ›الت اÙروقات ،الطاقات
اŸتجددة والربط الكهربائي والغازي ،بحسسب ما أافاد به
بيان للوزارة.
ت -ط -رق ال-ط-رف-ان خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ،إا ¤ال-عÓ-ق-ات
الثنائية ب Úالبلدين وإا ¤مسستوى تقدم مشساريع الشسراكة
ا◊ال -ي -ة وك -ذا آاف -اق ال-ت-ع-اون والسس-ت-ث-م-ار ‘ اÛالت

الطاقوية وباألخصس اسستخراج انتاج و–ويل اÙروقات
والطاقات اŸتجددة ،بحسسب نفسس اŸصسدر.
كما تباحث الوزيران حول مشساريع الربط الكهربائي
والغازي ب Úا÷زائر وإاسسبانيا وكذا الشسراكات ‘ ميدان
تسسويق الغاز «بشسكل يشسجع أاك ÌعÓقات األعمال بÚ
البلدين» يضسيف البيان.
وشسارك قيطو ‘ Êالحتفالية التي أاقيمت Ãناسسبة
الذكرى الثÓث Úللشسراكة ب ÚاÛمع السسبا Êسسيبسسا
وسسوناطراك.

مباركي يسستقبل سسفÒة سسويسسرا

اسستقبل ﬁمد مباركي ،وزير التكوين و التعليم
اŸه- -ن -ي،Úأامسس Ãق -ر ال -وزارة السس -ي -دة مÒي -ال
بÒيسست كوهن ،Muriel BERSET KOHEN
سسفÒة سسويسسرا با÷زائر.
و قد تطرق معا‹ وزير التكوين و التعليم
اŸه-------ن------ي Úا ¤اÙاور ال------كÈى اÿاصس------ة

لصسÓحات التي تعرفها منظومة التكوين و
با إ
التعليم اŸهني Úمن خÓل برنامج ا◊كومة،
م-ع ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى اه-م-ي-ة ال-ت-م-ه Úو اك-تسس-اب
اŸهارات الÓزمة  ،و هذا بهدف التكفل بكل
اح--ت--ي--اج--ات ال--ق--ط--اع الق--تصس-ادي م-ن ال-ي-د
العاملة اŸؤوهلة.

إأ’ربعاء  05جويلية  201٧م
إلموإفق لـ  11شضوإل  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزير إلسشكن يوسشف ششرفة حصشريا لـ «إلششعب»:

اإلصضÓحات بقرار سضيادي

توزيع  8500وحدة Ãناسضبة عيد السضتقÓل واإلسضكان يتواصضل شضهريا
’ول
قطاع إلسشكن أإعيد إ ¤سشكته بتوجيهات ومتابعة إلوزير إ أ

فضشلت وزإرة إلسشكن وإلعمرإن وإŸدينة ،مقاسشمة إلششعب إ÷زإئري فرحة إ’حتفال بعيد إ’سشتقÓل وإلششباب ‘ ذكرإها  ،55ب›Èة عمليات توزيع وحدإت سشكنية
جديدة على  85٠٠عائلة بـ ١4و’ية ،إنطلقت منذ  ٣جويلية وتدوم إ ¤غاية  ٦من نفسس إلششهر ،مثلما يكششف عنه وزير إلسشكن وإلعمرإن وإŸدينة يوسشف ششرفة ‘ ،هذإ
’سشكان ششهريا إذ وضشع هدف توزيع  ٣٠٠أإلف وحدة قبل نهاية  ،٢٠١7فيما نفى تأاث Òإرتفاع أإسشعار مادتي إ◊ديد
إ◊وإر إ◊صشري لـ «إلششعب» ،مؤوكدإ إسشتمرإر برنامج إ إ
’سشمنت على إسشتمرإر إŸششاريع وإعتÈها «أإزمة ظرفية» بسشبب كÌة إلطلب إŸسشجل ‘ فصشل إلصشيف ،وسشيتم Œاوزها بعد دخول إŸركبات إ÷ديد حيز إلتششغيل.
وإ إ

حاورته :زهراء بن دحمان
^ إلششعب :فضشلتم سشيدي إلوزير أإن
يكون قطاع إلسشكن وإلعمرإن حاضشرإ ‘
إ’حتفا’ت إıلدة ’سشÎجاع إلسشيادة
إل - -وط - -ن - -ي- -ة ،ب›Èة ت- -وزي- -ع وح- -دإت
’رقام
سش-ك-ن-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-ح-ق-يها ،بلغة إ أ
ك -م م-ن وح-دة سش-ت-وزع وم-ن سش-يسش-ت-ف-ي-د
منها؟
^^ إل -وزي-ر شش-رف-ة :ب-ال-ف-ع-ل إغتنمنا
فرصضة إحياء إلذكرى ’ 55سضÎجاع إلسضيادة
إل -وط -ن -ي-ة ،إ’دخ-ال إل-ف-رح-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت ول-ه-ذإ
قررنا توزيع  8500وحدة سضكنية بكل إلصضيغ
“سص  14و’ية ،وهذإ ’ يعني أإن توزيع إلÈإمج
إأ’خرى سضيتوقف ،بل سضتوزع ولكن تدريجيا
خÓل أإشضهري جويلية وأإوت ويسضتمر إلتوزيع
شضهريا وخÓل إŸناسضبات إلدينية وإلوطنية،
ولكن سضنجعل ‘  ٧2سضاعة هذه أإيام إحتفال
وف -رح -ة م -ع إلشض -عب إ÷زإئ -ري ،وع -ل -ى ه -ذإ
إأ’سضاسص شضدد على أإ’ تقتصضر عملية إلتوزيع
على إلعاصضمة وإأ’قطاب إ◊ضضرية فقط وإ‰ا
تشضمل و’يات إلوطن.
إلعملية إنطلقت من
 3إ ¤غاية  6جويلية
إ÷اري ،وسضتسضلم يوميا
وح- - -دإت سض- - -ك- - -ن- - -ي- - -ة
ب- -ال- -و’ي- -ات ،و‘ ه -ذإ
إلصض -دد سض -نشض -رف ي -وم
إÿم -يسص ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة
ت -وزي -ع رم -زي -ة ب -و’ي -ة
م- - - -ي- - - -ل- - - -ة ‘ ،إط- - - -ار
إ’ح- -ت- -ف- -ال ب- -ع- -ي- -د إ’سض- -ت- -قÓ- -ل وإلشض -ب -اب،
وإسض -ت -ف -ادت م -ن إل -ع-م-ل-ي-ة ع-دة و’ي-ات م-ن-ه-ا
إل-ب-ل-ي-دة  150وح -دة سض -ك -ن-ي-ة ك-م-رح-ل-ة أإو،¤
وتسض- -ت- -م- -ر إل- -ي- -وم وغ- -دإ ب- -و’ي -ات غ -ل -ي -زإن،
مسضتغا ،Âبلعباسص ،باتنة ،وهذإ Ãرإفقة وزير
إلدإخلية وو’ة إ÷مهورية.
^ إلÈإم-ج إلسش-ك-ن-ي-ة إل-ت-ي تعاقبت
خاصشة منذ  ١٩٩٩إ ¤غاية إليوم أإنهت
’ك - -وإخ
صش- - -ور إلسش- - -ك- - -ن- - -ات إل- - -هشش - -ة ،إ أ
وإل -ب -ن -اي-ات إل-ف-وضش-وي-ة ،إل-ت-ي إرت-ب-طت
ب-ال-وج-ود إ’سش-ت-ع-م-اري ‘ إ÷زإئ-ر ،وهو
مسش- -ع- -ى ت- -وإصش- -ل إلسش- -ل- -ط- -ات –ق -ي -ق -ه
بتسشليم سشكنات ’ئقة للموإطن –تفظ
كرمته ما تقيمكم Ÿا أإ‚ز؟
^^ ركزت سضياسضة إإ’سضكان إلتي سضطرها
رئيسص إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة منذ
 1999إ ¤يومنا هذإ على إزإلة إلسضكن غÒ
إل Ó-ئ -ق ،وق -د وضض -ع ك -ل إإ’م -ك -ان -ات إŸادي -ة
وإل -بشض -ري-ة ل-ل-ت-غ-لب بصض-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة ع-ل-ى أإزم-ة
إلسضكن ‘ ظرف  20سضنة ،فإا ¤غاية 2016
أإ‚زت أإك Ìمن  3مÓي Úو 500أإلف وحدة
سض- -ك -ن -ي -ة ب -دع -م م -ن إل -دول -ة ،دون إح -تسض -اب
إلسض -ك -ن -ات إŸن -ج-زة ‘ إط-ار إل-ب-ن-اء إلÎق-وي
إ◊ر وإلذإتي ،يضضاف إ ¤هذه إ◊صضة مليون
وحدة سضكنية ينتظر إ‚ازها إ ¤غاية نهاية
إلسضنة ،أ’ن برنامج إÿماسضي إŸمتد من سضنة
 2015إ 2019 ¤يقتضضي إ‚از مليون و600
أإلف وحدة سضكنية 600 ،أإلف وحدة أإ‚زت بÚ
 2015و ،2016وب  201٧ Ú- - -إ ¤غ- -اي- -ة 2019
سضتنجز مليون وحدة سضكنية ،وسضيعمل إلقطاع
على توزيع  300أإلف وحدة قبل نهاية إلسضنة،
حتى يكون ‘ إŸوعد مع نهاية  2019لتسضليم
قرإبة  4مÓي Úوحدة سضكنية تقريبا وإذإ ما
قيسضت مع عدد إŸوإطن ‘ Úسضكن وإحد،
‚د  25مليون جزإئري يسضكنون ‘ ظروف
حسض -ن -ة ت -ت-ج-اوب م-ع إŸق-اي-يسص و‘ سض-ك-ن-ات
عمرها أإقل من  20سضنة ،أإي أإن أإك Ìمن 50
ب -اŸائ -ة م -ن إ÷زإئ -ري Úي -ق -ط -ن -ون سض-ك-ن-ات
جديدة.
ومن ب 3 ÚمÓي Úو 500أإلف وحدة سضكنية،
‚د مليونا و 450أإلف سضكن خاصص بسضكان
إأ’ري -اف لضض -م -ان إسض-ت-ق-رإره-م ‘ م-ن-اط-ق-ه-م
إأ’صض -ل -ي -ة ،ووق -ف إل -ن -زوح إل -ري -ف-ي ،وضض-م-ان
إإ’نصضاف ب Úإلريف وإŸدينة ،و’ أإحد ينكر
إ‚از عشضرإت إلقرى ‘ إلريف ،وهي إلعملية
إل- -ت -ي سض -تسض -ت -م -ر ح -يث أإب -رز ﬂط -ط ع -م -ل
إ◊كومة إلذي صضودق عليه مؤوخرإ من قبل
إلŸÈان أإهمية هذإ إلنوع من إلسضكنات.
أإم-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-لسض-ك-ن إل-ع-م-ومي إإ’يجاري،
فقد وزعت إ ¤غاية إليوم  900أإلف وحدة
سض -ك -ن -ي -ة ،وسض -ن -وإصض-ل ‘ ه-ذإ إŸسض-ع-ى ،وق-د
أإمضضيت مؤوخرإ إتفاقية مع إلقرضص إلشضعبي
إ÷زإئ- -ري إ’‚از وح- -دإت ج- -دي- -دة ،وع- -ل -ى

مسضتوى ›لسص إ◊كومة ” إŸصضادقة على
إنطÓق إ‚از  103آإ’ف
وحدة سضكنية من صضيغة
«ع - -دل» ،وإل - -ي- -وم/أإمسص
وقت إج- - - - -رإء إ◊ديث/
زرت ورشضة بسضيدي عبد
إل -ل -ه إ’ط Ó-ق مشض -روع 3
آإ’ف وحدة سضكنية.
إضضافة إ ¤هذإ فقد
م- -ن- -ح- -ن -ا ن -ه -اي -ة ج -وإن
رخصص لتسضليم  ٧5أإلف إعانة مالية من إلشضطر
إل- -ث- -ا Êل- -لسض- -ك- -ن إل- -ري- -ف -ي ،وه -و م -ا يسض -م -ح
ل-ل-مسض-ت-ف-ي-دي-ن ب-اسض-ت-كمال أإشضغال إلبناء ،زيادة
على منح مسضتحقات كل إŸقاو’ت إŸكلفة
ب -إا‚از إلسض -ك -ن إل -ع -م -وم-ي إ’ي-ج-اري ،وإل-ت-ي
قدمت تقريرإ بوضضعيتها إ ¤غاية نهاية جوإن.
أإشض Òإ ¤أإمر مهم هو أإن قطار إلسضكن
أإعيد إ ¤سضكته ،بتوجيهات إلوزير إأ’ول إلذي
يرإفقنا ،ويتابع حصضيلة إإ’‚ازإت ،أ’ن إلسضكن
وضض- -ع ك- -أاول- -وي -ة وط -ن -ي -ة إ ¤ج -انب إلصض -ح -ة
وإلÎبية.
^ نفهم من هذإ سشيدي إلوزير ،أإن
دع - -م إل- -دول- -ة ÷م- -ي- -ع صش- -ي- -غ إلسش- -ك- -ن
سش -يسش -ت -م -ر رغ -م إل -ظ -رف إŸا‹ إلصش-عب
إلذي “ر به إ÷زإئر؟
^^ ن-ع-م سض-يسض-ت-م-ر إ ¤غ-اي-ة إسض-ت-ك-مال
برنامج رئيسص إ÷مهورية ،إلذي يتضضمن تسضليم
مليون و 600أإلف وحدة سضكنية نهاية ،2019
فإا ¤غاية  ” 2016تسضليم  600أإلف وحدة
سضكنية ،وينتظر توزيع  300أإلف وحدة سضنة
 201٧ليصضبح إÛموع  900أإلف وحدة سضكنية،
لذإ علينا مضضاعفة إ÷هود لنصضل إ ¤أإك Ìمن

 25مليون جزائري
يسضكنون ‘ ظروف حسضنة
تتجاوب مع اŸقاييسص

ه-ذإ إل-ع-دد ،ح-ت-ى نسض-ت-ك-م-ل تسض-ل-يم  600أإلف
وحدة سضنتي  2018و ،2019وهو إلÈنامج إلذي
إنطلق إآ’ن منه  120أإلف وحدة من صضيغة
«ع -دل» ،وسض -ي -ت -م تسض-ج-ي-ل ب-رن-ام-ج ج-دي-د ‘
صض - - -ي - - -غ - - -ة إلسض - - -ك - - -ن
إ’ج-ت-م-اع-ي إل-عمومي،
وإل -ب-ن-اء إل-ري-ف-ي ل-دع-م
ح - - - -ظÒة إلسض - - - -ك- - - -ن،
وإل-قضض-اء ع-ل-ى إأ’ح-ياء
إل- -ف- -وضض- -وي- -ة خ- -اصض- -ة
ب -اŸدن إل -كÈى ،م -ث -ل
ع- - - -ن- - - -اب- - - -ة ،وه- - - -رإن
وقسضنطينة.
^ إرت -ف-عت أإسش-ع-ار م-ادت-ي إ◊دي-د
’سشمنت مع تسشجيل نقصس ‘ إلعرضس،
وإ إ
وإلسش -ل -ط -ات ت -ل -ح ع -ل -ى إسش -ت-ع-م-ال إŸوإد
’ولية إÙلية ‘ إلبناء ‘ إطار تششجيع
إ أ
إŸنتوج إلوطني ،أإ’ ترون أإن هذإ إلوضشع
’شش- -غ -ال وي -ره -ن
سش- -ي- -ؤوث- -ر ع- -ل- -ى سش Òإ أ
تسشليم إŸششاريع ‘ آإجالها؟
^^ قرإر إلوزير إأ’ول كان وإضضحا إ‚از
سضكن جزإئري ‘ موعده ،وكل إلصضفقات إلتي
إأمضض -يت دف -ات -ر إلشض -روط إÿاصض -ة ب -ه-ا ي-ل-زم
إلشض -رك -ات إŸن-ج-زة إسض-ت-ع-م-ال إŸوإد إأ’ول-ي-ة
إÙلية ،فأاقل شضيء  30باŸائة من إŸشضروع
ينجز باŸناولة مع مؤوسضسضات خاصضة صضغÒة
ج -زإئ -ري -ة ،ك -م -ا ت -ل -زم إŸؤوسضسض-ات إأ’ج-ن-ب-ي-ة
بضضمان تكوين إليد إلعاملة إ÷زإئرية.
إŸوإد إÙل- -ي- -ة ن- -قصض -د ب -ه -ا إإ’سض -م -نت،
إ◊دي-د ،شض-ب-ك-ة إل-ك-ه-رب-اء ،شض-ب-ك-ة إلÎصض-يصص
وقنوإت إلصضرف إلصضحي‚ ،ارة ،زجاج ،وهذه
كلها تنتج ‘ إ÷زإئر وبنوعية جيدة ،صضحيح

سض -ج -ل -ن -ا «أإزم -ة ظ -رف -ي -ة» ‘ م-ادت-ي إ◊دي-د
وإ’سض -م -نت ،وب -دخ -ول إل -وح -دإت إإ’ن -ت -اج-ي-ة
إ÷دي - - -دة أإدرإر ،بسض - - -ك - - -رة ،ع Úإل- - -ك- - -بÒة،
إأ’غوإط ،ومركب بÓرة إ’نتاج إ◊ديد ،وإعادة
تشضغيل إ◊جار إلذي
ينتج مليونا و 200طن
م -ن ب -ي-ن-ه-ا  800أإلف
ط- -ن ح- -دي- -د م- -وج -ه
ل-ل-ب-ن-اء سض-ن-تجاوز هذإ
إل -ظ -رف ،أ’ن إل-ط-لب
ي- -رت- -ف- -ع ع- -ل- -ى ه- -ذإ
إŸوإد ‘ فصض- - - - - - - - - -ل
إلصضيف ،وهي إلفÎة
إل- -ت- -ي Œري ف -ي -ه -ا ت -لك إل -وح -دإت ع -م -ل -ي -ة
إلصضيانة‡ ،ا يؤودي إ ¤ترإجع إإ’نتاج لكن دون
أإن يؤوثر ذلك على سض Òإلورشضات إلسضكنية.
^ كلمة أإخÒة
^^ ن -ه -ن -ئ إلشض -عب إ÷زإئ -ري ب -ع -ي -د
إ’سض -ت-قÓ-ل ،ون-ت-م-ن-ى ك-ل إل-ت-وف-ي-ق ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
إŸم -ت -ح -ن’ ،Úسض -ي-م-ا مÎشض-ح-ي إل-ب-ك-ال-وري-ا،
وشض -ه -ادة إل -ت -ع -ل -ي -م إŸت -وسض-ط ،وإن شض-اء إل-ل-ه
يوجهون إ ¤إلشضعب وفق رغباتهم.
حج مÈور للحجاج .وللصضحافي Úنقول أإمة
بدون صضحافة تسض ‘ ÒإلظÓم ،وإÛتمع له
إ◊ق ‘ إع Ó- -م م - -ه - -ن - -ي وإحÎإ‘ ‘ إط- -ار
إ’حÎإم إŸت- -ب- -ادل ،خ- -اصض- -ة وأإن- -ن -ا ‘ ع -ا⁄
إلتكنولوجيات إ◊ديثة وإلشضبكات إ’جتماعية
إل-ت-ي ف-رضضت ن-فسض-ه-ا ول-ك-ن ع-ل-ي-ن-ا إسض-تعمالها
فيما يفيد لنتطور أإك ،Ìو‰نح معلومة أإكيدة
وم-وث-وق-ة ،وأإسض-ت-غ-ل إل-ف-رصض-ة ل-ت-قد Ëإلتعازي
أ’سض- -رة «إلشض- -عب» ‘ وف- -اة رئ- -يسص –ري- -ره -ا
إأ’سضبق «قاسضم درإجي» ولعائلته إلصضغÒة.

ارتفاع أاسضعار ا◊ديد
واإلسضمنت «أازمة ظرفية» لن
تؤوثر على سض ÒاŸشضاريع

إلعدد
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^ فنيدسس بن بلة

أإعطى رئيسس إ÷مهورية إلسشيد عبد إلعزيز بوتفليقة
تعليمات صشارمة تسشتدعي إ’تباع من إجل Œاوز ظرف
م-ا‹ صش-عب وت-ق-ل-ب-ات إق-تصش-ادي-ة ج-دي-رة ب-ال-عÓ-ج ب-بعد
إلنظر ورؤوية إسشتششرإفية .
ح -رصس إل -رئ -يسس ‘ رسش-ال-ت-ه Ãن-اسش-ب-ة ذك-رى إسش-ت-ع-ادة
إلسشيادة إ ¤إلتذكÃ Òا حذر منه ‘ ﬂتلف إŸناسشبات
بوجوب إخذ ‘ إ◊سشبان إلتحو’ت إلطارئة وإلتهديدإت
وإل -ت -ق-ل-ب-ات ب-ج-دي-ة وروح إŸسش-ؤوول-ي-ة Œن-ب-ا Ÿا ’ ي-ح-م-د
ع -ق -ب -اه  ،مشش -ددإ ع -ل -ى إل -ت -ج -ن -د إل -دإئ -م Ÿوإصش -ل-ة ج-ه-ود
إ’صشÓحات وإلبحث عن بدإئل حلول بقرإر سشيادي يؤومن
إسشتقÓلية إلتوجه إلوطني ويجنب إلبÓد إمÓءإت إ’خر
وت- -ه- -دي- -دإت -ه ووصش -ف -ات -ه إل -ت -ي ك -ثÒإ م -ا ت -ك -ون مضش -رة
للخيارإت وإلتوجهات.
’ زإلت إلتجربة إŸرة مع مؤوسشسشات برتون وودز وإتفاق
سش-ت-ان-د ب-اي م-ع إ’ف-ام-ي ج-اث-م-ة أإم-ام إ’ع Úوت-دإعياتها
م -رسش -خ -ة ‘ إلضش -م Òإ◊ي وإل -ذإك -رة إ÷م -اع -ي -ة .وه -ي
Œرب -ة “ك-نت إ÷زإئ-ر م-ن إÿروج م-ن-ه-ا ب-أاقصش-ر مسش-اف-ة
و–د ب- -فضش- -ل إل- -رؤوي- -ة إلسش- -دي -دة ل -رئ -يسس إ÷م -ه -وري -ة
وق-رإرإت-ه إل-ت-اري-خ-ي-ة ‘ تسش-دي-د إŸدي-ون-ي-ة وف-ق رزنامة
ﬁددة إزإلت عن إلبÓد كابوسشا مفزعا.
وه- -ذه إلصش -ورة إŸاث -ل -ة إم -ام إ’ع Úه -ي إل -ت -ي ي -ح -ذر
إلرئيسس من إعادتها وتكرإر Œربة قاسشية خرجت منها
إل- -بÓ- -د ب -أاقصش -ى درج -ة م -ن إلصش ÈوإŸع -ان -اة .ل -ه -ذإ ك -ان
إلرئيسس حريصشا دوما على إتباع نهج إ’صشÓحات بروح
إل -ت -ج -دد وإل -ت -ق -و Ëإع -ت -م-ادإ ع-ل-ى ق-رإرإت ذإت-ي-ة إŸن-ب-ع
وإŸضشمون تسشد إية فجوة إخÎإق وتهديد من إي قوة
كانت.
وسش -ب-ق ل-ل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ﬁط-ات ك-ثÒة إن شش-دد
ع-ل-ى ه-ذإ إÿي-ار إل-ذي ي-جسش-د ب-ت-ق-اسش-م وظ-يفي و–ديد
’تعاب بعيدإ عن قاعدة «تخطي رإسشي» إو
إŸسشؤووليات وإ أ
«إنا وبعدي إلطوفان»  .وكان هذإ إلتوجه إلكÓمي نحو
قمم إلثÓثية دإعيا إلششركاء إلعمل إليد ‘ إليد ‘ سشبيل
إلدفع با’قتصشاد إلوطني نحو إلتوسشع وإلتنوع باسشتعادة
إل - -ق - -اع - -دة إلصش - -ن - -اع - -ي- -ة إل- -ت- -ي صش- -ن- -عت ›د إ÷زإئ- -ر
وإنتصشارإتها ‘ مرإحل عدة من مسشار إ’سشتقÓل إلوطني
قبل إن تسشقط ‘ متاهة إعادة إلهيكلة إلطويلة إلتي ⁄
ت -ن -ت -ه ﬁ ،ط-م-ة إي-ام إ’ن-ه-ي-ارإت إل-ن-ف-ط-ي-ة ‘ م-ن-تصش-ف
إل-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ق-ب-ل إن ت-ت-دإرك ب-فضش-ل سشياسشات إ’صشÓح
وإل-ت-ق-و Ëإل-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا رئ-يسس إ÷م-ه-وري-ة م-ف-اج-ئ-ا من
ك -ان -وإ ي -ت -وق-ع-ون إن-ه-ي-ارإت وإخ-ف-اق-ات ÷زإئ-ر إل-ت-ح-دي
وإلرهانات.
هذه إلسشياسشة إلتي تعد ﬂرج إلنجاة إ ¤بر إ’مان هي
إلتي يجب إن تتوإصشل وتسشتمر ‘ ظل إلÎإجع إıيف
’سش -ع -ار إÙروق -ات وإلصش -رإع إل -دو‹ إŸف -ت -وح ع -ل -ى ك -ل
أ
إ’خطار .إنها إŸسشار إ◊تمي إلوإجب سشلوكه من جزإئر
ن -ري -ده -ا إن ت -ت -خ -ذ م -ن إ’زم-ة إل-رإه-ن-ة ﬁط-ة ف-اصش-ل-ة
للوثبة نحو إ’قÓع إعتمادإ على مدخرإتها وإمكانياتها
إلتي توفر لها بحق مناخ إ’عمال وإ’سشتثمار وإ◊ركية
ل-ت-ك-ون ق-وة ن-اشش-ئ-ة م-ت-ع-ددة إŸصش-ادر وإل-دخ-ل بعيدإ عن
إل-ت-ب-ع-ي-ة إŸف-رط-ة ل-لÈم-ي-ل وم-ا ي-ح-م-ل-ه م-ن إخطار تهدد
إلسش -ي -ادة إل -ت -ي إسشÎج -عت بشش -ق إ’ن -فسس وتضش -ح -ي -ات ’
تنسشى..

قرإبة  ٣مÓي Úوحدة سشكنية وزعت خÓل ٢٠١٦ / ٢٠٠٩

السضكن ينهي أازمة أارقت اŸواطن ÚطويÓ

يتبادر إ ¤أإذهاننا ششريط إŸعاناة ومأاسشاة
إ÷زإئري Úإبان إ◊قبة إ’سشتعمارية أإين
’ك-وإخ ،إ÷ب-ال ،إل-ب-ي-وت
ك -ان -وإ ي -ق-ط-ن-ون إ أ
إل- -قصش- -دي- -ري- -ة ب- -ل وع -ائ Ó-ت ” رم -ي -ه -ا ‘
إÙتششدإت ،باŸقابل كان يتمتع إلفرنسشيون
بسش -ك -ن -ات رإق -ي -ة ،ل-ك-ن ح Úنشش-اه-د إل-ي-وم
’‚ازإت إل- - - -ك- - - -بÒة م- - - -ن إلسش- - - -ك- - - -ن - - -ات
إ إ
إ’ج- -ت- -م -اع -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف إلصش -ي -غ ،ن -درك
إÛه -ودإت إ÷ب -ارة إل -ت -ي ب -ذل -ت -ه -ا إل-دول-ة
إ÷زإئ -ري -ة ،ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى ه-ذه إل-وضش-ع-ي-ة
إŸزرية وتغي Òصشورة ““إلقوربي““ إلتي كانت
منتششرة ،لتمك ÚإŸوإطن من إ◊صشول على
سشكن ’ئق يحفظ كرإمته.

سسهام بوعموشسة
إن إلوضضعية إŸزرية إلتي آإل إليها قطاع إلسضكن
غدإة إ’سضتقÓل وإلتي جعلت معظم إ÷زإئريÚ
يعانون منها ،تعد قدÁة ومتشضابكة ‘ آإن وإحد،
حيث ترجع خيوطها إ ¤عهد إ’سضتعمار إلفرنسضي
إلذي  ⁄يعالج موضضوع إلسضكن بجدية ،باعتبار أإن
ه -ذإ إأ’خ Òي -ت -ع-ل-ق ب-ج-زإئ-ري Úك-ان-وإ ي-خضض-ع-ون
لسضياسضة إإ’جحاف وإ◊دود إلدنيا للمعيشضة.
فقد كان أإك Ìمن  %30من سضكان كÈيات إŸدن

إ÷زإئرية ،يسضكنون إأ’كوإخ وإلبيوت إلقصضديرية
إلتي ’ تتوفر على إلكهرباء و’ شضبكة إŸياه حسضب
بيانات سضنة  ،1954أإما إŸسضاكن إلتي كان يشضغلها
إŸسض -ت -ع -م -رون ف -ق -د “ي -زت Ãوإصض -ف-ات ع-ال-ي-ة
إ÷ودة وإلعصضرنة ،و’زإلت
شضاﬂة حتى إليوم باأ’حياء
إل- -رإق- -ي- -ة Ÿدن -ن -ا إل -ك -بÒة
ب -اÿصض -وصص ،ح -يث ت -ت-وف-ر
على كافة إلشضروط إلصضحية
وإ’جتماعية.
إن رغ -ب -ة إŸسض-ت-ع-م-ر ‘
إل- -قضض- -اء ع- -ل- -ى إلسض -ك -ن -ات
إل-ري-ف-ي-ة وإŸن-ع-زل-ة م-ن-ه-ا ك-ان وإضض-ح-ا م-ن خÓل
إرتفاع نسضبة إلعجز ‘ كلتا إŸرحلت Úأإي مرحلة
 1945و 1963وذلك م -ق -ارن -ة ب-ال-نسضب إÙق-ق-ة
إ’‚از إلسضكنات إ◊ضضرية ،ويرجع إلسضبب ‘ ذلك
إ ¤إÿلفية إ’سضتعمارية إلتي إعتÈت إŸناطق
إل-ري-ف-ي-ة تشض-ك-ل خ-ط-رإ ،أ’ن-ه-ا ك-انت ت-ع-تÃ Èثابة
إŸلجأا وإلقاعدة إÿلفية للثوإر.
عرفت إ◊ظÒة إلسضكنية من  1962إ 1998 ¤ما
ع- - -دده  814.606وح- -دة سض- -ك- -ن -ي -ة ،غÒت وج -ه
إلعاصضمة ،بحيث إسضتفاد سضكان إ÷نوب وإلهضضاب
إلعليا هم أإيضضا من برإمج إلسضكن ،إلتي  ⁄تسضتثن
إل- -فÓ- -ح Úب- -إادرإج- -ه- -م ‘ إلÈإم- -ج إلسض- -ك- -ن- -ي -ة،
ب -اع -ت -ب -اره -م ق -وة ضض -ارب-ة ‘ إ’ق-تصض-اد إل-وط-ن-ي

ل -ت -ث -ب-ي-ت-ه-م ‘ م-ن-اط-ق-ه-م ب-ال-ق-رب م-ن م-زإرع-ه-م
وموإشضيهم.
ومنذ منتصضف إلتسضعينات ،إعت Èقطاع إلسضكن
م -ن إأ’ول -وي -ات إل-كÈى ‘ إلسض-ي-اسض-ة إ’ق-تصض-ادي-ة
وإ’ج - -ت- -م- -اع- -ي- -ة ل- -ل- -دول- -ة
إ÷زإئرية ،على إعتبار أإن
إشضكالية إلسضكن كانت دإئما
تشضكل إنشضغا’ بالغ إأ’همية
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ك-اف-ة إ◊ك-وم-ات
إ÷زإئرية إŸتتالية ،كما أإن
سضنة  1999شضهدت إنطÓقة
إن -ت -ع-اشص ح-ق-ي-ق-ي ل-ل-ق-ط-اع
إلتي “يزت بتحسض Úعرضص إلسضكنات ،إلذي تعزز
بإاعدإد إıطط إÿماسضي  2009-2005وإلذي
يهدف إ ¤إ‚از مليون وحدة سضكنية ،بحيث ”
ت -وزي -ع  2119.000وح -دة سض -ك -ن -ي -ة خÓ-ل إل-فÎة
 ،2016/2009وبذلك بلغت إ◊ظÒة إلسضكنية نهاية
إلعام إŸاضضي  8991.541وحدة.

القضضاء على البنايات
القصضديرية

برنامج خاصص إلعمار اŸناطق الريفية
وم- -ع ت- -زإي- -د إ’ح- -ت- -ي -اج -ات وإرت -ف -اع إل -ن -م -و
إل -دÁوغ -رإ‘ ،إل -ذي رإف -ق -ه ن-زوح ري-ف-ي م-ع-ت،È
تضضاعف خÓل إلعشضرية إلسضودإء ،باإ’ضضافة إ¤

إلتحو’ت إ’جتماعية زإدت حدة أإزمة إلسضكن،
لهذإ كان ’بد على إلسضلطات إلعمومية أإن Œند
موإرد هامة من ميزإنية إلدولة من أإجل إلتصضدي
لهذه إلوضضعية وإلتخفيف من حدتها ،بإاقرإر برإمج
سضكنية تتÓءم ومدإخيل إŸوإطن ،بحيث ركزت
على إ‚از إلسضكنات إلريفية لتثبيت إلسضكان ‘
مناطقهم ،بتقد Ëإعانات مالية أإو قطع أإرضص،
عكسص إلسضياسضة إ’سضتعمارية إلتي كانت قائمة على
تهج Òإلسضكان.
وللتقليل من إلضضغط على إŸرإكز إ◊ضضرية
إŸكتظة ،ظهرت ‘ إلسضنوإت إأ’خÒة مدينة علي
م -ن -ج -ل -ي وم -اسض -ي -ن -يسض-ا ب-الشض-رق ،وع“ Úوشض-نت
بالغرب إ ¤جانب مدينة سضيدي عبد إلله وبوينان،
وبالرغم من ‚اح إلدولة ‘ بناء سضكنات إ’ أإنها
فشضلت ‘ بناء أإحياء.
وباŸقابل ،ركزت إلوزإرة ‘ درإسضات إ‚از
إلسض-ك-ن-ات ع-ل-ى خ-ط-ر إل-ز’زل وإل-ف-يضض-ان-ات ب-ع-د
Œربة زلزإل إلشضلف سضنة  1980وتيبازة ‘ 1989
وزلزإل بومردإسص ‘  ،2003وكذإ إلفيضضانات بباب
إلوإدي عام  2001ووإدي ميزإب سضنة  ،2008من
خ Ó-ل ت -ط -ب -ي -ق إإ’ج -رإءإت إل-رإم-ي-ة إ ¤ت-ق-ل-يصص
هشض- -اشض- -ة إŸن- -اط- -ق إ◊ضض- -ري- -ة ،وف- -رضص ع- -ل- -ى
إŸق- -اول ÚإحÎإم م- -ق- -اي- -يسص إل- -ب- -ن- -اء إŸع -اصض -ر
وإŸقاوم للز’زل.

األربعاء  ٠٥جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١١ششوال  ١٤٣٨هـ
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مسسار صسمود الدولة ا÷زائرية ‘ وجه ا’حتÓل واإ’رهاب
العدالة ا’جتماعية ،التّضسامن والّتنمية...ركائز دÁومة السسياسسات ا’قتصسادية

@@ جذور الدولة الجزائرية
تضس- - -رب ب- - -أاط- - -ن- - -اب- - -ه- - -ا ف- - -ي
ام -ت -دادات ال -ت -اري -خ ال-ح-اف-ل
لهذا البلد ،الحامل للحضسارة
ب -ام -ت -ي -از ،وخ -ي-ر دل-ي-ل ع-ل-ى
ذلك ك - - -ل ه - - -ذه الّشس - - -واه- - -د
لث-ري-ة لÓ-نسسان والعمران،
ا أ
وم -ا خ ّ-ل -ف -ه م-ن أادوات راق-ي-ة
في نموذجه الحياتي.
وه - - -ك- - -ذا ،ارت- - -ب- - -طت ه- - -ذه
لب -داع ف -ي ن -ظ -ام
لرضض ب- -ا إ
ا أ
ال-م-دي-ن-ة ،م-ت-قّ-دم-ة جدا في
العÓقات الجتماعية مبنية
ع -ل-ى م-ف-ه-وم ال-م-ؤوسسسس-ات ف-ي
لشسخاصض .وهذه
انشسغالت ا أ
ال -خ-اصس-ي-ة الّصس-ل-ب-ة وال-م-ي-زة
ال- -ف -ري -دة ه -ي ال -ت -ي م ّ-ه -دت
لرضس -ي -ة ل -م -واج -ه -ة ال-غ-زو
ا أ
محاربة المعتدين ومن سشار على دربهم ،وعدم
الفرنسسي في .١٨٣٠
مهادنتهم إالى غاية طردهم ششر طردة وتوجيه
جمال أاوكيلي
هذا ال ّصشمود الّتاريخي والبطولي دليل راسشخ
على أانّ الدولة الجزائرية آانذاك دون العودة
إال -ى تشش -خ -يصص أاوصش-اف ال-م-ؤوّرخ-ي-ن ه-ي ال-ت-ي
واجهت جحافل الجيوشص الفرنسشية بكل بسشالة،
رافضشة أانّ تحتل هذه البقعة ال ّ
طاهرة.
وخ Ó-ف -ا ل ّÓ-دع -اءات الّصش -ادرة ع-ن ال-م-درسش-ة
ال -ك -ول-ون-ي-ال-ي-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ف-إاّن ه-ذا ال-م-ج-ال
الحيوي الجزائري كان خّزانا ثريا للحضشارة
في ششقيها الفكري والمادي ،والذين قدموا إالى
هنا إانما اعتمدوا «سشياسشة األرضص المحروقة»
منذ أان حلّوا على ربوع هذا البلد ،أاحرقوا كل
ال ّ-رم -وز وه -ي ف -ي ق ّ-م -ت -ه -ا م -ن ب -ن -اي-ات ذات
ال-ه-ن-دسش-ة وال-تصش-م-ي-م ال-م-ح-ل-ي ،ت-غ-ي-ير واجهة
األح-ي-اء ،إاق-ام-ة ه-ي-اك-ل ع-ل-ى ال-م-ق-ابر ،تدمير
الزوايا وإاحÓل محّلها ديكور غريب أاريد منه
طمسص معالم الدولة الجزائرية ،كيف لهؤولء
ال- -غ -زاة اإلّدع -اء ب -أاّن -ه -م ح -ام -ل -ون ل -ل -مشش -روع
جحون به إالى غاية يومنا
الحضشاري الذي يتب ّ
هذا.
ال -ج -زائ -ر آان -ذاك ك-انت ب-ل-دا م-ت-قّ-دم-ا ،ودول-ة
قائمة بذاتها تتوّفر على كل األركان المتعارف
عليها (اإلقليم ،الششعب ،المياه البحرية) مّما
سشمح لها دائما أان تتبّوأا ال ّصشدارة في نطاق
مجالها الحيوي.
وازداد بروز هذا العنفوان في الحضشور هو
إاصشرار األمير عبد القادر على إالحاق الهزيمة
بالغزاة طيلة  ١٧سشنة كاملة ،كان له صشولت
وجولت مع المحتّلين مكّبدا إاّياهم خسشائر في
العدة والعتاد ،أاجبرتهم في الكثير من المواقف
على السشتسشÓم والّتوقيع على وثائق العتراف
بالخفاقات المتتالية التي كانت تÓحقهم في
كل وقت.
وهذه األحداث الحّية التي نذكرها في ششكل
ع ّ-ي -ن -ات م-ا ه-ي ف-ي ح-ق-ي-ق-ة األم-ر إال إاث-ب-اب
ل-ل-ذات ال-ج-زائ-ري-ة ،ال-رافضش-ة لÓ-ح-تÓ-ل وم-ن
جهة أاخرى تأاكيد على أان الدولة الجزائرية
صشاحبة القرار في إاعÓن حالة الحرب ،إازاء
كل من تسشّول له نفسشه المسشاسص بهذا الوطن
Óج-ه-از ع-ل-ى م-قّدراته،
ال-م-فّ-دى ،أاو الّسش-ع-ي ل -إ
والنقضشاضص على خيارته.
وق -د ف -ه -م ج -ن -رالت ف -رنسش -ا أاّن ه-ذه األرضص
سشتكون مقبرة لجنودهم وتعّنتهم سشيكّلفهم ثمنا
باهظا ،سشيندمون على اليوم الذي أاتوا فيه.

الّرفضض بدأا مع المقاومات الشّسعبية

وقام الجزائريون كرجل واحد ضشد الحتÓل
الفرنسشي ليفتح عهد المقاومات الشّشعبية في
ع -دي -د ال-ن-ق-اط ،غ-رب ،شش-رق ،وسش-ط وج-ن-وب
ب -ق -ي -ادة شش -خصش -ي -ات ك -اري -زم -ي -ة ،رف-عت ل-واء

لهم ضشربات موجعة تحطم معنوياتهم ،وتقضشي
على أاحÓمهم في أاخذ األرضص التي ترمز إالى
العرضص.
الكّر والفّر ظل يÓحق الجيوشص الفرنسشية في
كل بقعة ،وكّلما سشقط زعيم نهضص أاو انتفضص
آاخر رافضشا المهانة والمذّلة ،مدافعا عن أاهله
مف ّضش Óالسشير على ما تركه األسشÓف من قيم
المقاومة والصشمود وعدم ترك األجنبي ينعم
بأارضص غير أارضشه وهو القادم من بلد يبعد
بآالف الكيلومترات.
وم-ا صش-ن-ع-ه ال-م-ق-ران-ي ،ب-وب-غ-ل-ة ،الشش-ي-خ آامود،
بوعمامة ،بومعزة ،فاطمة نسشومر ،أاحمد باي،
يندرج في ذلك اإلطار .ل يهّمنا هنا التسشلسشل
التاريخي بقدر ما نششّدد على ذلك الموقف
ال -مضش-اد ل-ل-م-ح-تّ-ل-ي-ن ،ي-كشش-ف الّصش-م-ود الّ-ن-ادر
ل -ل -ج -زائ -رّي-ي-ن ف-ي وج-ه آال-ة ال-ق-ت-ل ال-ف-رنسش-ي-ة
ب -ال -رغ -م م -ن ال -م -ج -ازر ال -م -رت -ك -ب -ة واإلب -ادة
الجماعية (قبيلة العوفية بالحراشص).
نسشوق هذه األحداث ،لنصشل إالى نتيجة مفادها
أاّن حلقات المقاومة الشّشعبية لم تنفصشم أابدا
عن بعضشها البعضص ،وإان كانت هناك محطات
صش - -مت ،ف - -ق - -د رغب ال- -ب- -عضص ف- -ي ت- -غ- -ي- -ي- -ر
اسش -ت -رات -ي -ج -ي -ة ال -ع -م -ل وه -ذا ب-الن-ت-ق-ال إال-ى
المقاربات السشياسشية عن طريق إانششاء ال ّصشحف
وتأاسشيسص األحزاب والجمعيات.
وم ّ-م -ا زاد ف -ي ه -ذا ال ّ-زخ -م السش -ي -اق ال -دول -ي
كاندلع الحرب العالمية األولى ()١٩١٨ - ١٩١٤
وإاعÓن ويلسشون حول تقرير مصشير الشّشعوب
تحت نير السشتعمار.
ف -م -ا ك-ان ع-ل-ى ال-ج-زائ-رّي-ي-ن إاّل مسش-اي-رة ه-ذا
ال -وضش -ع ال -ج -دي -د ،وه -ذا م -ن خ Ó-ل ال-دخ-ول
مباششرة في هذا الّزخم دشّشنه األمير خالد،
وح -اول رف-ق-اء درب-ه م-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن اخ-ت-ب-ار
مدى جدية اإلدارة الفرنسشية في التعامل معهم
إالّ أاّن -ه -م لح-ظ-وا ب-أاّن-ه-م غ-ي-ر م-رغ-وب ف-ي-ه-م
ول- -يسش- -وا أاه Ó- -ل- -لّ- -ث- -ق- -ة ،وت- -عّ- -رضش- -وا لشش- -ت -ى
المضشايقات والعقوبات ،وحل األطر التي كانوا
ينششطون فيها ،كما تّم غلق جرائدهم وحجز
عتاد الطبع ،وهذا عندما طلبوا بحقوق ششعبهم
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة والق- -تصش- -ادي- -ة والج -ت -م -اع -ي -ة
والثقافية.
وت -ي ّ-ق -ن ال -ج -م-ي-ع ب-أاّن ه-ؤولء ل يسش-ت-أاه-ل-ون
سش-ي-اسش-ة ال-م-ه-ادن-ة ،وم-ا ع-ل-ى ال-ج-زائ-رّي-ي-ن
لح-رار إاّل ت-غ-ي-ي-ر ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م ،وهكذا
اأ
اه- -ت- -دت ال ّ-ن -خب ال -وط -ن -ي -ة إال -ى اسش -ت -ب -اق
لح -داث ،وت -م ف -ت -ح ال-ط-ري-ق إال-ى ب-داي-ات
اأ
الحركة الوطنية بميÓد نجم ششمال إافريقيا
بقيادة مصشالي الحاح.
لول وهلة يظهر أانّ الجزائريين تراكمت
وأ
لديهم تجربة رائدة في كيفية مقاومة هذا
لمر الواقع
المحتل ،وهكذا وضشعوه أامام ا أ
ع -ن -دم -ا أادرج -وا ن -ق-ط-ة ح-اسش-م-ة وف-اصش-ل-ة
تطالب بالسشتقÓل الوطني ،وإاقامة الدولة

الفÎة اأ’ك Ìوضسوحا ‘ الرؤوية

الوطنية التي كلّفت المÓيين من ال ّضشحايا
منذ .١٨٣٠

في انتظار اليوم المشسهود

والعتقاد الراسشخ لدى الجزائرّيين هو أاّن اليوم
الموعود والمششهود آات ل ريب فيه ،بالرغم من
اإلكراهات التي لحقت بمصشالي من إاقامات
جبرية ونفي ،كّلها كانت مؤوشّشرات على قدوم
السش -ي -اق ال -م -ن -اسشب ،وال -خÓ-ف-ات آان-ذاك ب-ي-ن
المناضشلين كانت في كيفية مقارعة السشتعمار
هل حان الوقت أام ل؟ ولماذا كل هذا النتظار؟
وكانت الغلبة للتيار الوطني ،الذي سشارع إالى
ف -رضص إاط -ار سش -ي -اسش -ي ج -دي -د أال وه-و ح-زب
الششعب ،الذي يؤومن إايمانا قاطعا بالسشتقÓل
دون سشواه.
ووضشع هذا الهدف على رأاسص األولويات لم يكن
شش -ع -ارا ب -ل أاّن ال -م -ن -اضش -ل -ي -ن سش -اروا ب -خ -ط-ى
م -تسش -ارع -ة ،وه -ذا ع-ن-دم-ا أاسّش-سش-وا ال-م-ن-ظ-م-ة
ال -خ -اصش -ة ال -ج -ن -اح ال -عسش -ك-ري ،وب-ال-رغ-م م-ن
مطّبات ال ّ
طريق إاّل أاّن التيار الثوري كانت له
كلمة الفصشل عندما بلغت المواقف أاششدها منذ
تاريخ الّنششأاة في  ١٩٣٨إالى غاية .١٩٥٤
وهكذا أاراد المناضشلون ذوو التكوين الّثوري،
إاع -ادة ال -ت -ف -ك -ي -ر ف-ي إاط-ار ج-دي-د ي-ج-م-ع ك-ل
الوطنيين الذين يريدون الششروع في محاربة
اإلسشتعمار يضشمن عم Óثوريا قائما على نظرة
ب-ع-ي-دة ال-م-دى ،أال وه-ي السش-ت-قÓ-ل ال-وط-ني.
وبعد اجتماعات ماراطونية تارة باسشم الـ ٦
وتارة أاخرى باسشم لجنة  ،٢٢تقّرر إاصشدار بيان
أاول نوفمبر والذي يعد بمثابة القطيعة النهائية
م-ع السش-ت-ع-م-ار ،وم-ن ي-ري-د الل-ت-ح-اق ب-ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني ،التنظيم الثوري الجديد ،فما
عليه إال أان يكون فرديا أاي دون اإلتيان محّمÓ
بالفكر األديولوجي الذي أاضشّر كثيرا بالّنضشال،
خ Ó-ل األرب-ع-ي-ن-ات وب-داي-ة ال-خ-مسش-ي-ن-ات ،إال-ى
درجة حدوث ثنائية في صشفات المناضشلين،
هذا لم يمنع أابدا من بروز التيار الوطني مفتكا
قرار الثورة.
وتضشّمن هذا اإلعÓن التاريخي بصشفة عامة
ميÓد الدولة الوطنية بديل النظام الكولونيالي
السشتيطاني ،وهذا عن طريق الكفاح المسشّلح
وه -ذا ه -و ال -ه -دف األسش-م-ى ال-ذي ضشّ-ح-ى م-ن
أاج -ل -ه ال-ج-م-ي-ع ،وورد ج-ل-ي-ا ف-ي ت-لك ال-وث-ي-ق-ة
الّنادرة في اسشتششراف سشنوات ما بعد الثورة،
وهذا من خÓل ترك المبادرة الثورية مفتوحة
م -ن أاج-ل ال-دع-وة إال-ى أاط-ر سش-ي-اسش-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
النضشال وتقنينه كأارضشية الصشومام التي أارسشت
م- -ن -ط -ل -ق -ات الشش -روع ف -ي ب -ن -اء ال -م -ؤوسشسش -ات
(الّ-ت-قسش-ي-م ال-ولئ-ي ال-ت-اري-خي ،الرتب ،التمثيل
الخارجي ،التكوين وإارسشال البعثات ،تأاسشيسص
الحكومة المؤوّقتة ،التصشدي للدعاية النفسشية
الفرنسشية ،تنظيم القطاع الصشحي) ،كل هذه
الهياكل كانت بمثابة ركائز للثّورة في ديمومتها
وصش -م -وده -ا ل -م -زي -د م -ن الّسش -ن -وات ف -ي وج -ه
المحتل ،وفي مقابل ذلك تحقيق اإلسشتقÓل.
واإلسشتمرارية في هذا التوجه ،تمّ اإلششارة إاليه

في ميثاق طرابلسص وميثاق الجزائر ،في أان
تكون الدولة الوطنية وليدة التضشحيات الجسشام
ل -ل -ج -زائ -ري -ي -ن ،ي -ب -ن -ى ع -ل -ى أاسش -اسص ال-ع-دال-ة
الج -ت -م -اع -ي -ة وال -تضش -ام -ن ب-ي-ن أاب-ن-اء الّشش-عب
الواحد.

مراحل بناء الدولة الوطنية

وقد اسشتهل هذا العمل من  ١٩٦٥إالى غاية
 ،١٩٧٨وهذا بانتهاج الخيار اإلششتراكي الذي
ك- -انت ب- -داي- -ت- -ه م- -ع اع- -ت- -م- -اد ال- -ث- -ورات الـ ٣
(الّزراعية ،ال ّصشناعية والّثقافية) ،طرح الميثاق
الوطني  ،١٩٧٦المخطّطات التنموية ،القرى
ال-فÓ-ح-ي-ة ،ح-مÓ-ت ال-ت-ط-وع ،السش-د األخضش-ر،
طريق الوحدة اإلفريقية ،امتدادات ،التضشامن
م- -ع ح- -رك- -ات ال- -ت- -ح -رر ف -ي ال -ع -ال -م ،حضش -ور
الدبلوماسشية الجزائرية على أاكثر من صشعيد
في فضص النزاعات .)...هذا كّله مÓمح الدولة
الوطنية العميقة الجامعة المانعة ،المج ّسشدة
في المحاور الكبرى للميثاق الوطني آانذاك ثم
في مبادئ دسشتور  ،١٩٧٦الذي اسشتلهمت مواده
من تلك الوثيقة عند صشياغة منظومة الدولة
والعÓقة القائمة بين المؤوسّشسشات وال ّسشلطات
الّتنفيذية والّتششريعية والقضشائية.
من  ١٩٧٨إالى  ١٩٩١كانت هذه المرحلة بداية
اإلسش- -ت- -ق- -رار ف- -ي ال -ج -زائ -ر م -ع إاث -ارة شش -ع -ار
«الّتراجع والمراجعة» ،وكل ما تّم إانجازه أاّثر
عليه الدهر تأاثيرا قاسشيا إالى درجة التخلي عن
جل المكتسشبات اإلقتصشادية والجتماعية مع
نزول سشعر البترول إالى  ٨دولرات ،والششروع
في تفكيك المؤوسشسشات التي وصشفت بأان رأاسشها
أاكبر من جسشدها ،تعيشص بالسشيروم.
كل هذا مهّد إالى انهيار الدولة الوطنية خÓل
هذه الفترة.
وانفراط العقد ب Úالقمة والقاعدة ،أادى إا¤
بروز العمل السشياسشي الرديكا‹ ،اŸمتد عÈ
سشنوات الثمانينات ،ركب موجاته رموز الدعوة
والصش -ح -وة آان -ذاك ل -ي -كّشش-ر ع-ن أان-ي-اب-ه خÓ-ل
التسشعينات ،وحدث ما حدث خÓل النفتاح
ال -دÁق -راط -ي ،ك-ل ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة السش-ي-اسش-ي-ة
انتهت Ãأاسشاة ما تزال عالقة ‘ ذهن كل من
وقف على فصشولها.
م -ن  ١٩٩١إا ١٩٩٩ ¤أاع-ق-د م-رح-لة عاششتها
ا÷زائ -ر بسش -بب ت -ك -الب اإلره-اب ع-ل-ى ال-ب-ل-د
قضشى على األخضشر واليابسص ،أاحرق الششجر،
أاتلف البششر و ⁄يÎك ششيئا واقفا ،وبالرغم
من ذلك كان هناك مسشعى Ÿوعد إانتخابي
رئ -اسش -ي وت -ع-دي-ل دسش-ت-ور  ،١٩٨٩ال - - -ذي أادرج
اإلل- -ت- -زام- -ات السش -ي -اسش -ي -ة ‘ ه -ذه ال -وث -ي -ق -ة
(ال - -ت- -ع- -ددي- -ة) ..ورف- -ع –دي ه- -ذه اÿط- -وة
بإادخال آاليات جديدة منها التششريعية كمجلسص
األم- -ة ،وقضش- -ائ- -ي- -ة ك- -م- -ج- -السص ال- -دول- -ة ،أاي
اسشتحضشار كل العبقرية الدسشتورية ‘ عدم
تكرار سشيناريو التسشعينات ‘ ،نفسص الوقت
أاطلق ما يعرف بقانون الرحمة.

من  ١٩٩٩إا ٢٠١٧ ¤فÎة ششهدت تلك العودة
ال-ق-وي-ة ل-ل-دول-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-ك-ل م-ا ي-حمله هذا
اŸف -ه -وم م -ن دلل -ة سش -ي -اسش -ي -ة ،اق -تصش -ادي -ة،
اجتماعية وثقافية ،بدأات فع Óبتلك التعهدات
اŸندرجة ‘ هذا اإلطار أال وهي:
@ إاعادة السشلم واألمن إا ¤كامل ربوع الوطن.
@ وضشع حد لتدهور القتصشاد الوطني.
@ Œدي - -د ال - -ع - -ه- -د م- -ع ع- -ودة ا÷زائ- -ر اإ¤
اÙافل الدولية.
وبالتوازي مع ذلك ،فإان العمل كان منصشبا
ع -ل -ى م -ل -ف -ات شش-ائ-ك-ة ،ع-ل-ى اŸدى ال-ط-وي-ل
تسشتحق اŸتابعة اŸيدانية اŸتواصشلة منها:
@ إاصشÓح قطاع العدالة.
@ إاصشÓح اŸنظومة الÎبوية.
@ إاعادة توجيه مهام الدولة.
هذه اŸسشارات انطلقت على مسشافة واحدة
من زاوية التششخيصص الدقيق للواقع آانذاك.
وا◊قيقة الذي توصشل أاو اقتنع بها ا÷ميع اأنه
ل تنميه بدون أامن ويعد ضشربا من اÿيال اإذا
أاراد ال - -ب - -عضص إاح - -داث ذلك اÿل - -ل ‘ ه - -ذه
اŸعادلة لذلك انطلق رئيسص ا÷مهورية السشيد
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ‘ مشش-روع وط-ن-ي
لسشتعادة األمن بفضشل الوئام الذي اسشتفتى
فيه الششعب ،وقال كلمته الفاصشلة وهكذا عاد
حوا‹  ٦آالف ششخصص إا ¤ديارهم واسشÎجاع
ق-راب-ة  ١٨أال-ف ق-ط-ع-ة سشÓ-ح ..ه-ذا ال-ت-حّ-ول
ا÷ديد زاد ‘ قناعة رئيسص ا÷مهورية ‘
الن -ت -ق-ال إا ¤م-رح-ل-ة أاع-ل-ى وه-ك-ذا ّ” ط-رح
اŸصشا◊ة الوطنية التي حمل السشيد بوتفليقة
قيمها النبيلة ‘ التسشامح والصشفح ا÷ميل إا¤
ا÷زائر العميقة ،مؤوكدا ‘ كل التجمعات التي
حضشرناها آانذاك أانه «لبديل عنها» ‘ الوقت
ا◊ا‹ ..وق - - -د ع ّ- - -ززت Ãي - - -ث - - -اق السش- - -ل- - -م
واŸصشا◊ة هو عبارة عن إاطار عام أاعطى
ل -ك -ل ذي ح ّ-ق ح -ق -ه  ⁄ي -ظ -ل -م أاح-د ب-ل أاع-اد
العتبار للقوى ا◊ية التي حاربت اإلرهاب.
وهكذا ‘ فÎة قياسشية سشاد األمن ‘ ا÷زائر
من أاقصشاها إا ¤أاقصشاها ورويدا رويدا أاصشبح
اŸواطنون يسشافرون لي Óوصشباحا باكرا إا¤
الوليات التي يريدونها وهذا العمل الوطني
ا÷ّبار الذي أاوله رئيسص ا÷مهورية كل جهده
إلÁانه الراسشخ به ،وضشع ا÷زائر فوق كل
اعتبار ألن الوطن أاك Èمن دعاة الÓعقاب
الذين رفعوا هذا الششعار آانذاك.
ونعمة اإلسشتقرار اليوم هي نتاج اŸصشا◊ة
الوطنية وليسص ششيئا آاخر‡ ،ا سشمح بالششروع
فورا ‘ فتح اŸلفات األخرى منها السشياسشية،
الق -تصش -ادي-ة ،الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة وه-ذا
ب -ال -ت -وج -ه إا ¤اسش -ت -ح-داث ال-ت-ن-م-ي-ة الشش-ام-ل-ة
اŸرج- -وة ،وإادخ- -ال ال- -ت- -وازن- -ات ال Ó-زم -ة ‘
السش- -ل -ط -ات الـ  ٣خ-اصش-ة السش-ل-ط-ة ال-ت-نفيذية
ب -ت -ع -زي-ز صشÓ-ح-ي-ات رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ،و‘
نفسص الوقت ا◊رصص على أان يكون الدسشتور
ا◊ارسص األم Úع- - -ل - -ى ال - -ذاك - -رة وال - -رم - -وز
واŸكونات وكذلك ضشمان ذلك النفتاح أاكÌ
ع - -ل - -ى ا◊رك - -ي - -ة ‘ اÛت - -م - -ع إاذ ّ” إادراج
اŸصشا◊ة ‘ ديباجة الدسشتور األخ ،Òتوسشيع
مبدأا اإلخطار بالŸÈان وترقية اŸؤوسشسشات
اإلسش- -تشش -اري -ة إا ¤صش -ف -ة ال -دسشÎة ،وح -م -اي -ة
اŸك -اسشب اإلج-ت-م-اع-ي-ة م-ن ع-دال-ة وتضش-ام-ن
وح -ق -وق وواج -ب -ات ه -ذه ال -ع -ي-ن-ات اŸذك-ورة
تششّدد على أان ﬁتوى الدولة الوطنية هو كل
م- -ا أا‚ز ح- -ت- -ى اآلن ‘ شش- -ت- -ى ال -ق -ط -اع -ات
واإلب - -ق - -اء ع - -ل- -ى ت- -وف Òالسش- -ك- -ن ،ال- -ع- -م- -ل،
اŸع-اشش-ات ،ال-عÓ-ج ،ال-ن-ق-ل ،ال-ت-ع-ل-ي-م ،اŸي-اه،
الكهرباء وغÒها
هذا مثبت ‘ الدسشتور ول Áكن التخلي عنه
وا÷زائر اليوم ورششة مفتوحة من اŸششاريع ل
تعد ول –صشى ..ففي فÎة وجيزة ا‚ز مطار
ا÷زائر الدو‹ بعدما كان متوقفا ،الطريق
السش - - - -ي - - - -ار ،اŸيÎو ،الÎام- - - -وي ،السش- - - -دود،
ال -ث-ان-وي-ات ،اŸدارسص ،ا÷ام-ع-ات ،ال-فÓ-ح-ة،
–ي Úاÿدم- -ات اإلداري- -ة ه -ذه ه -ي ال -دول -ة
الوطنية التي صشدت ‘ وجه الغزاة واإلرهاب
وغÒهم من راهنوا على «أاحصشنة» فاششلة هي
اآلن واق- -ف- -ة وصش- -ام- -دة ‘ ك -ل ه -ذا السش -ي -اق
اÿارجي الهشص.
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نواب يÈزون دوره ‘ تعزيز دولة اŸوؤسسسسات لـ «الشسعب»:

نظام ألغرفتŒ Úربة برŸانية رأئدة ‘ أ÷زأئر
التجربة الŸÈانية ‘ ا÷زائر تعد رائدة و‰وذجية ،فرغم الصسعوبات التي اعÎضست ا÷زائر ‘ بعضس اŸراحل ،لسسيما
العشسرية السسوداء إال أان الدسسات ÒاŸتعاقبة التي أاسسسست Ÿؤوسسسسات قوية ،هي سسر ‚احها من جهة ،وجعلت البÓد ‘ منأاى عن
كل الهزات من جهة أاخرى ،مثبتة أان ا÷زائر دولة مؤوسسسسات بامتياز.
وكذا اسستحداث برŸان بغرفة واحدة‡ ،ثلة ‘ اÛلسس الشسعبي الوطني ،إا ¤غاية التعديل الدسستوري للعام  1996الذي أاقر
لمة ،والدسسات ÒاŸتعاقبة التي بادرت بها ا÷زائر منذ اسسÎجاع السسيادة الوطنية ،كرسست Œربة برŸانية تطورت
›لسس ا أ
بشسكل سسريع جعلت ا÷زائر ترتقي ‘ هذا ا÷انب ،إا ¤مصساف الدول الكÈى.

فريال بوششوية

‘ ح -دي -ث -ه -م لـ «الشس -عب» ،أاك -د
ب- -عضس الŸÈان- -ي Úه- -ذا ال- -ط- -رح،
وق -ال أاسس -ت -اذ ال -ق-ان-ون ال-دسس-ت-وري
عضسو ›لسس األمة  ÚŸشسريط إان
ال -ت -ج -رب -ة الŸÈان -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر
إاي -ج -اب -ي-ة ع-ل-ى ال-ع-م-وم ،م-ن ح-يث
النصسوصس ل بأاسس بها «نحن ل نقل
ع -ن ال -ب -ل -دان م-ن ح-يث ال-نصس-وصس
ال -ه -ام -ة» ،م -ق -را ب -أان الŸÈان ق-د
ي - -ت - -ع- -رضس م- -ن ح Úإا ¤آاخ- -ر إا¤
مشساكل تخصس التطبيق واŸمارسسة،
أامور كثÒا ما تهز صسورته.
وح- -رصس األسس- -ت -اذ اıتصس ‘
ال- -ق- -ان- -ون ال -دسس -ت -وري ‘ ،سس -ي -اق
تقييمه للتجربة الŸÈانية للجزائر
منذ العام  ،1962على التوقف عند
اŸسسار التاريخي للنظام الŸÈاÊ
الذي انطلق ‘ ا÷زائر ،بانتخاب
اÛلسس ال-وط-ن-ي ال-ت-أاسس-يسس-ي ب-ع-د
السس -ت -ق Ó-ل م-ب-اشس-رة ،ث-م ت-ك-ل-ي-ف-ه
Ãه- - -م- - -ة إاع- - -داد دسس - -ت - -ور ،1963
واسس- -ت- -م -ر اÛلسس –ت تسس -م -ي -ة
اÛلسس ال - -وط- -ن- -ي إا ¤غ- -اي- -ة 19
جوان  ،1965حيث ” إانهاء وجود
الŸÈان ،وإال-غ-اء ال-دسس-ت-ور وإارسس-اء
نظام آاخر وهو نظام  1965اسستمر
إا ¤غاية العام .1977
و‘ العام “ 1976ت اŸبادرة
ب -دسس -ت -ور ج -دي -د ت -أاسسسس Ãوج-ب-ه
اÛلسس الشسعبي الوطني اŸسستمر
إا ¤غ - -اي - -ة ال - -ي - -وم ،لف- -ت- -ا إا ¤أان
ﬂت -ل -ف ال -دسس -ات Òال -ت -ي ت -ب -ع -ت -ه
أادرجت تعديÓت وإاصسÓحات على
ال- -ن- -ظ- -ام الŸÈا ،Êف -ي -م -ا ي -خصس
الصس Ó- -ح - -ي- -ات والخ- -تصس- -اصس- -ات
وت - -ف - -اصس - -ي - -ل أاخ - -رىÃ ،ا ي - -ع- -زز
اŸمارسسة التشسريعية.
وي -ع -ت Èدسس -ت-ور  1989منعرجا
ف-ع-ل-ي-ا ،ب-إاح-داثه –ول دÁقراطيا
وان- -ت- -ق- -ال م- -ن ن- -ظ- -ام الق- -تصس -اد
اıط -ط أاو ال -ن -ظ -ام الشسÎاك-ي،

كاسسحــــــــات ثلـــــوج الأميـــــة

نسس ـ ـاء أعـ ـطتهّن ألق ـرأءة وألكتابـ ـة لونا ◊ـ ـياتهنّ
«فوزيــــــة»« ،أام اÿـــ »Òو«حوريــــة» ‘ الواجهــــــة

ف -وزي-ة ،أام ا ،Òÿح-وري-ة
وأاخ- -ري -ات أاسس -م -اء ل -نسس -اء
رفضس- - -ن ال - -ب - -ق - -اء –ت
ط - - - -ائ - - - -ل - - - -ة ا÷ه- - - -ل
لم -ي-ة ،هّ-ن نسس-اء
وا أ
م-ن-ع-ت-ه-ن ال-ظ-روف
ال -ت -ي عشس -ن ف -ي -ه-ا
م- - -ن الل- - -ت- - -ح - -اق
لن -ه -ن
ب -اŸدرسس -ة أ
ي- - - - -ن - - - -ت - - - -م Úا¤
ع -ائ Ó-ت فÓ-ح-ي-ة
تسس - -ت- -ق- -ر ‘ أاع- -ا‹
لطلسس التلي
جبال ا أ
ب -ولي-ة ع Úال-دف-ل-ى،
ول - - - - -ك - - - - -ن وب- - - - -فضس- - - - -ل
السسÎات -ي -ج -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة
لمية اسستطعن كسسر قيود
Ùوا أ
ال -ظ Ó-م وأاصس -ب-ح Ãق-دوره-ن ال-ي-وم
القراءة والكتابة ‘ ،هذا السستطÓع تنقل
لكم «الشسعب» شسهاداتهنّ واحسساسسهن عند فكهنّ شسيفرة القراءة والكتابة وإان كن
Œاوزن سسن التمدرسس بسسنوات طويلة.

اسشتطÓع :فتيحة  /ك
إا ¤نظام شسبه ليÈا‹ يجمع بÚ
ال -ل-يÈال-ي-ة والشسÎاك-ي-ة ،ال-دسس-ت-ور
بعينه ـ أاضساف يقول ـ أاقر نظاما
جديدا ‘ ›مله يعتمد التعددية
ا◊زب- -ي- -ة م- -ن- -ه- -ي- -ا ع- -ه- -د ا◊زب
ال -واح -د ،ع -كسس ال -ن -ظ -ام السس -اب -ق
لتدخل التعددية إا ¤الŸÈان ،غÒ
أان أاح- -داث ال- -عشس -ري -ة السس -وداء ‘
ال -تسس-ع-ي-ن-ي-ات ” ،خÓ-ل-ه-ا ت-ق-ري-ب-ا
Œم- -ي- -د ال -دسس -ت -ور وإان -ه -اء وج -ود
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن-ي ،وم-ن
أاج - -ل تسس- -ي ÒاŸرح- -ل- -ة ” إانشس- -اء
اÛلسس الوطني النتقا‹ ،الذي
ليسس برŸانا شسرعيا ول منتخبا،
وإا‰ا ه -و ب -رŸان م -ؤوقت م -رح-ل-ي
ل -ي -م -ك -ن السس -ل -ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة م-ن
إاصسدار النصسوصس.
واسس -ت -م-رت األوضس-اع ع-ل-ى ه-ذا
النحو ،إا ¤غاية إاقرار دسستور العام
 ،1996دسس -ت -ور م -ت -م -ي -ز ك -ون-ه أاق-ر
أاشس- -ي- -اء ج- -دي- -دة ت- -خصس ال- -ن -ظ -ام
الŸÈا ،Êب- -ي- -ن- -ه- -ا إانشس- -اء غ- -رف- -ة
ب -رŸان -ي -ة ث-ان-ي-ة ‡ث-ل-ة ‘ ›لسس
األم- - - -ة ،م- - - -ؤوسسسس- - - -ا ل- - - -ن- - - -ظ- - - -ام

«ال-ب-ك-ارم-ي-ل-ي-ة» ،وك-رسس العودة إا¤
انتخاب اÛلسس الشسعبي الوطني
ال- - - -ذي ج - - -رى ‘ ال - - -ع - - -ام ،1997
وت -أاسس-يسس ال-غ-رف-ة ال-ع-ل-ي-ا ‘ ال-ع-ام
اŸوا‹ أاي  ،1998نظام اسستمر إا¤
غاية اليوم ،فيما دسستور  2016حمل
إاضس- -اف- -ات ف- -ي- -م- -ا ي -خصس ال -ع -م -ل
التشسريعي ،بينها منح ›لسس األمة
ح -ق ت -ع -دي -ل واقÎاح ال -ق -وان‘ Ú
بعضس الختصساصسات بينها التهيئة
ال -ع -م-ران-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة،
ك - -م - -ا ك - -رسس إاضس - -اف- -ات ‘ ›ال
الرقابة الŸÈانية.
و ⁄ي -ف-وت اŸن-اسس-ب-ة ل-ي-ؤوك-د أان
«البÒوقراطية تتف ‘ التقليل من
شس- - - - - - -أان الŸÈان- - - - - - -ي ÚوالŸÈان
ا÷زائ- -ري ،ألن -ه -ا ل ت -ري -د وج -ود
هيئات تراقبها وتراقب الصسفقات،
وشسؤوون اإلدارة »،كما أابدى تأاسسفه
«ل - -ع - -دم رضس - -ا ا÷زائ- -ري Úع- -ل- -ى
الŸÈان ،األمر الذي أاكده العزوف
عن أاداء ا◊ق والواجب النتخابي،
ما يؤوكد نشسر صسورة مشسوهة عن
الŸÈان - - - - -ي Úا÷زائ - - - - -ري ،ÚغÒ

صسحيحة وغ Òحقيقية».
واع- - -ت Èعضس - -و ›لسس األم - -ة،
ال -وزي -ر األسس -ب -ق ل -ل -فÓ-ح-ة سس-ع-ي-د
بركات ،أان سسر ‚اح ا÷زائر ‘
ق -وة م -ؤوسسسس -ات -ه -ا ،م -ن م-ؤوسسسس-ات
أامنية و‘ مقدمتها ا÷يشس الوطني
الشس -ع -ب -ي ،وÃج -السس -ه-ا اŸن-ت-خ-ب-ة
الŸÈان- - -ي - -ة واÙل - -ي - -ة ،وك - -ذلك
األحزاب وكل الهيئات ،التي –مي
البÓد و‚حت ‘ أان تبقى ا÷زائر
دائ- -م -ا ‘ ب -ر األم -ان ،وخ -لصس إا¤
القول إان «اŸؤوسسسسات طوق ‚اة
ا÷زائ - - -ر ،ودول- - -ة اŸؤوسسسس- - -ات ل
خوف عليها».
وذهب عضس- - - - -و ›لسس األم - - - -ة
بشس- -ري شس- -ب- -ل- -ي ‘ ن -فسس الŒاه،
الŸÈان ا÷زائري بغرفتيه عمل
ع -ل -ى ت -أاسس -يسس دول -ة دÁق-راط-ي-ة،
دولة مؤوسسسسات ،العمل الŸÈا‘ Ê
السسنوات األخÒة كان مكثفا جدا،
تنظيم اŸؤوسسسسات وهياكل الدولة
واÛتمع ،مؤوسسسسات الدولة ل تزل
بزوال الرجال.

مــــــــن  1962 ‘ % 85اإ2017 ‘ %12 . 33 ¤

ﬁوأألمية من طÓسسم أ÷هل إأ ¤نور ألعلم

‘ كل يوم نردد فيه قسسم «أان –يا ا÷زائر»
يتجّدد العهد والعقد على ﬁوآاثار قدم
لك Ìمن قرن و 30سسنة طمسس
غاشسمة أارادت أ
معا ⁄هوية ولدت من رحم التاريخ ،ومع
بزوغ شسمسس ا◊رية ،كان لزاما وضسروريا على
لمسس أان يضسعوه ويرفعوا
من حملوا السسÓح با أ
لمية،
مكانه قلما ،لتبدأا معركة امة ضسد ا أ
وخÓل خمسس وخمسس Úسسنة انخفضست
نسسبتها من  85باŸائة غداة السستقÓل إا¤
 12.33سسنة .2017

فتيحة  /ك

وألن األمر كان مسستعج Óلوضسع أاو ¤لِبَناِت بناء
Óج-ي-ال ال-ق-ادم-ة ّ”
اŸسس -ت -ق -ب -ل وال -غ -د ال -ك -ر Ëل -أ
إانشساء الديوان الوطني Ùواألمية وتعليم الكبار ‘
صسورة مؤوسسسسة عمومية ذات طابع إاداري Ãوجب
م -رسس -وم رئ-اسس-ي وت-أاسسسس ك-مصس-ل-ح-ة ت-اب-ع-ة ل-وزارة
اإلرشساد القومي ‘  31أاوت  ،1964وليتم –ويله
فيما بعد سسنة  1965إا ¤مؤوسسسسة عمومية مسستقلة
ت -ت -م ّ-ت-ع ب-الشس-خصس-ي-ة اŸع-ن-وي-ة –ت وصس-اي-ة وزارة
الÎبية الوطنية إا ¤غاية  ،1995حيث ”ّ –ويله إا¤
الديوان الوطني Ùواألمية وتعليم الكبار ووضسع
–ت وصساية مصسالح رئيسس ا◊كومة مباشسرة إا¤
غ-اي-ة  20ديسس -م ،1997 Èأاي -ن أاع -ي -د وضس -ع-ه –ت
وصساية وزارة الÎبية الوطنية من جديد وترسسيخ
أاهدافه األسساسسية ‘ منح فرصسة التعليم لكل فئات
اÛتمع وعلى اختÓف أاطيافها بوضسع كل الوسسائل
اŸمكنة من أاجل م ّسس اك Èعدد من األمي ،Úخاصسة
أاولئك اŸوجودين ‘ اŸناطق الوعرة والنائية.
وحتى نعرف حجم الكارثة التي تسسببت فيها
همجية السستعمار اŸدروسسة يجب أان نعلم أان نسسبة
األمية ‘ ا÷زائر سسنة اسستعمار ا÷يشس الفرنسسي
للجزائر ل تتعدى الـ  14باŸائة ما يعني أانها حّققت

الهدف الذي سسطرته برفع تلك النسسبة إا85 ¤
باŸائة سسنة  ،1962ما Áثل 5.600.000
أامي من أاصسل  6.588.235نسسمة.
يذكر أان نسسبة األمية كانت تÎاوح بـ
 94ب-اŸائ-ة ،سس-ن-ة  1948م-ا ي-ع-ن-ي أان
الشسعب ا÷زائري وقبل اندلع الثورة
بسسنوات عرف السسÓح الناري يجب أان
يسس-ان-ده سسÓ-ح ال-ع-ل-م ف-ق-د ان-خ-فضست
هذه النسسبة سسنة  1955إا 92 ¤باŸائة،
هذا الوعي عكسسته األرقام التي تؤوكد
صسحوة لتدارك األمر ‘ نشسر الوعي
والعلم وسسط الشسعب ا÷زائري.
وألهميتها ومواصسلة ا÷هود اŸبذولة
من طرف الدولة بغية إاعطائها دفعة قوية
تسساهم ‘ إاعطاء نتائج جيدة ‘ اقل وقت
” وضسع إاسسÎاتيجية وطنية Ùواألمية
‡كن ّ
‘  ،2007طبقت إا ¤غاية  2015اشسÎكت فيها عدة
ق -ط -اع -ات ج-ن-دت ح-وا‹  12أال-ف ع-ون م-ت-ع-اق-د
م -ك -ل-فÃ Úح-واألم-ي-ة اسس-ت-ه-دفت ب-ال-درج-ة األو¤
ال -نسس -اء وال -ف -ت -ي -ات ،خ -اصس-ة ‘ اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة
والنائية وم ّسست الشسريحة العمرية اŸنحصسرة بÚ
 15و 49سسنة ،أاين مّكنت أاك Ìمن  2مليون و 200أالف
أامّي من تعلّم أابجديات القراءة والكتابة وا◊سساب،
” وضسع إاسسÎاتيجية جديدة انطلقت ‘2015
فيما ّ
وتسستمر إا ،2024 ¤أاين سسيتم العمل وفق التوصسيات
اإلقليمية والعاŸية ‘ ،إاطار –قيق الهدف اŸرجو
صسفر أامية ‘ ا÷زائر سسنة  ،2040أاين سستسسخر كل
الوسسائل اŸمكنة مع األخذ بع Úالعتبار األمية
اŸعلوماتية التي أاصسبحت خطرا يهدد كل من يجهل
اسستعمال ا◊اسسوب وأابجديات –ريكه.
ول Áكن ا◊ديث عن اÿطوات ا÷بارة
التي قامت بها ا÷زائر ‘ رفع غشساوة ا÷هل
ع- -ن اأول- -ئك ال- -ذي- -ن ك -ان -وا ف -ريسس -ة ıط -ط

اسستعماري
اسس- - - -ت - - -دم - - -اري دون
ال -ت -ط ّ-رق اإ ¤ا÷ه-ود ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا اÛت-م-ع
اŸد ÊباŸوازاة مع ما تقوم به الدولة ‘
اŸيدان لأنها سساندت تلك اıططات وكانت
سسببا ‘ ‚احها و‚اعتها ،حيث تنشسط ما
يقارب سسبع جمعيات وطنية وما يفوق 600
ج -م -ع -ي -ة ﬁل -ي -ة ‘ ه -ذا اÛال م -ن ب -ي -ن-ه-ا
ا÷معية الوطنية Ùوالأمية «اقراأ» ،الكشسافة
الإسسÓ-م-ي-ة وج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء اŸسسلم Úوكذا
بعضس الشسركاء القتصسادي Úالذي سساهموا ‘
تطبيق الإسسÎاتيجية الوطنية Ùوالأمية التي
اأدخ-لت ضس-م-ن اأه-داف-ه-ا ال-قضس-اء ع-ل-ى الأم-ي-ة
اŸعلوماتية والأمازيغية.

العدد
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«“نيت ارتداء اŸئزر الوردي»
فوزية 45 ،سسنة ام لسسبعة ابناء ،ماكثة بالبيت هي
اليوم تدرسس انتقلت ا ¤السسنة خامسسة قالت عن
Œربتها مع ﬁوالمية فقالت« :ولدت ‘ عائلة
بسسيطة ل تؤومن بضسرورة دراسسة الفتاة لذلك كنت
ومنذ ولدتي ادرب لكون الزوجة اŸثالية ،وبالفعل
تزوجت وانا ‘ سسنّ السسادسسة عشسرة من العمر،
واليوم ورغم بلوغي سسن الـ 45سسنة أانا جدة ،وألنني
كذلك اصسبح بإامكا Êاخذ القرارات دون وصساية،
لذلك طلبت من ابني تسسجيلي ‘ مركز Ùواألمية
ببلدية السسÓمنية بع Úالدفلى لحقق حلما راودÊ
لسسنوات طويلة ،فعندما تعلم ابنائي القراءة والكتابة
وصسار بإامكانهم قراءة القرآان Ãفردهم تسساءلت ‘
صسمت عن السسبب الذي Áنعني من فعل ما فعلوه
حينها  ⁄يكن باإلمكان البوح بهذا ا◊لم ألن اŸراكز
 ⁄تكن فتحت بعد ولكن اليوم اصسبح باإلمكان التعلم
بكل اريحية».
اضس -افت ف -وزي -ة ق-ائ-ل-ة« :ع-ن-دم-ا دخ-لت ال-قسس-م
شسعرت وكأانني فتاة ‘ السسادسسة من العمر وتخيلت
نفسسي لبسس اŸئزر الوردي معلق ‘ جانبها األيسسر
بطاقة كتب عليها اسسمي ولقبي ورقم قسسمي ،تلك
األحÓم جعلتني ادرسس بشسغف وعوضس ان اسساعد
اب -ن -ائ -ي ‘ ال -دراسس -ة ك -ان -وا ه -م م-ن يسس-اع-د‘ Ê
مراجعة دروسسي ،ولعّل Œاوز اصسغر ابنائي ‹ بسسنة
‘ الدراسسة حولنا ا ¤اخوين كان ابني األك Èبيننا،
ما سساعد ‘ Êالتفوق ‘ دراسستي فقد انتقلت
ا ¤السسنة اÿامسسة وا“نى ان ا‚ح وانتقل
ا ¤التعليم اŸتوسسط ثم الثانوي و ⁄ل
ال -ت -خ -رج م -ن ا÷ام-ع-ة ح-ت-ى وان
بلغت من العمر السست.»Ú
أام ا ،Òÿزم- -ي- -ل- -ت- -ه -ا ‘
ال -دراسس -ة ت -كÈه -ا ب -عشس -ر
سسنوات تبلغ من العمر 55
سس -ن -ة ،ال -ت-ح-قت Ãرك-ز
ﬁواألم- -ي- -ة ب- -ب- -ل -دي -ة
«السس Ó-م -ن -ي -ة» بسس -بب
زوج- -ة اب- -ن- -ه- -ا ال- -ت- -ي
ت -خ-رجت م-ن ج-ام-ع-ة
خ -م -يسس م -ل-ي-ان-ة م-ن-ذ
أارب -ع سس -ن -وات ت-ق-ري-ب-ا،
ق - -الت ع- -ن Œرب- -ت- -ه- -ا
لـ»الشس -عب»« :ك -ان ت-ث-اق-ل
زوجة ابني ‘ قراءة إاحدى
الرسسائل ‹ سسببا مباشسرا ‘
ال -ت -ح-اق-ي Ãرك-ز ﬁواألم-ي-ة،
ألنني ارفضس البقاء –ت رحمة
اي شسخصس بسسبب جهلي ،فإان سسمحت
لها ولغÒها بالدراسسة ،بنات جيلي كن رهن
عقليات بالية وكذا غياب اإلمكانيات اŸتوفرة
ال -ي-وم م-ن م-دراسس وث-ان-وي-ات ووسس-ائ-ل ن-ق-ل تسس-م-ح
ل -ل -ف -ت -ات ب -ال-ذه-اب ا ¤اŸؤوسسسس-ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة دون
اÿضسوع للنظام الداخلي».
واسس- -ت- -ط -ردت ام ا Òÿق -ائ -ل -ة« :ال -ي -وم أاصس -ب -ح
باإلمكان الذهاب للتعلم دون اÿوف من كÓم الناسس
أاونظرة اÛتمع الدونية ،ألن العقلية أاصسبحت اليوم
أاك Ìانفتاحا على تعلم الفتيات ألن العلم صسار اليوم
سسÓح ‘ يد حاملته ،أاما أانا ف Óابحث إال عن
ال -ق -راءة وال -ك -ت -اب -ة ح -ت -ى اسس -ت-ط-ي-ع ق-راءة أاوراق-ي
الشسخصسية وكذا قراءة القران الكر.»Ë

ﬁطة غّيرت حياتي

حورية 33 ،سسنة ،تدرسس بالسسنة الثانية متوسسط
بأاحد مراكز ﬁواألمية Ãليانة ،أاكدت ان التحاقها

Ãقاعد الدراسسة كان أامنيتها الوحيدة التي  ⁄تتمكن
من –قيقها منذ سسنوات طويلة خاصسة بعد ‚اح
إاخوتها الذكور ‘ دراسستهم ا÷امعية والتحاقهم
Ãناصسبهم ‘ العاصسمة اما هي فكانت ›رد فتاة
–ولت إا ¤امرأاة ذات مسسئوليات كثÒة بعد زواجها
‘ سسّن اÿامسسة عشسر ،وقالت «قلصست العشسرية
السسوداء من حظوظي ‘ التحاق باŸدرسسة ألن
عائلتي كانت تخشسى من اختطا‘ ،لذلك قامت
بتهريبي ‘ صسيغة «زواج» من مصس› Òهول ‘ بيئة
موحشسة ،اليوم أانا أام لسستة بنات وابن يبلغ من العمر
عشسر سسنوات ،وتلميذة ‘ السسنة الثانية متوسسط
اسستطعت كسسر كل القيود وحملت ﬁفظتي وذهبت
ا ¤قسسمي لتعلم الكتابة والقراءة ،وهناك ولدت من
جديدة وسسطرت ‹ حياة غ Òالتي عرفتها من
قبل».
ولح -ظت ح -وري -ة ق -ائ -ل-ة »:ل اسس-ت-ط-ي-ع وصس-ف
الشسعور الذي انتابني عندما قرأات اول لفتة ‘
حياتي ،مهما حاولت سسيعجز لسسا Êعن فعل ذلك،
تذكرت تلك السسنوات
ال -ت -ي امضس -ي -ت -ه-ا اشس-اه-د الÓ-ف-ت-ات والشس-ارات
كصسورة ل حياة فيها ،اما هي تكلمني وانا أاقرؤوها
أاصسبحت اليوم ا–دث عنها Ãا هو مكتوب عليها،
هي اليوم جزء من حياتي ألنها ترشسد Êإا ¤طريقي
كما اضسافت «ﬁواألمية» أالوانا إا ¤حياتي وروحا
تتحدث حروفا وكلمات».

«اŸسسÒة البيضساء»

هن بعضس النسساء ‡ن “ّكن من ﬁو أاثار
األم -ي -ة وأاصس -ب -ح -ن ك -م -ا ق-ل-ن سس-ي-دات ان-فسس-ه-ن
وصس -ارت ا◊ي -اة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ه-ن م-ل-ون-ة وم-ل-ي-ئ-ة
با◊روف اıتلفة ،كل ذلك ألن الدولة حملت
على عاتقها مهمة كسسر حاجز ا÷هل واألمية
التي عانت منها اŸرأاة أاك Ìمن غÒها بسسبب
العقلية السسائدة ‘ فÎة السستينات والسسبعينات،
ب-اإلضس-اف-ة إا ¤غ-ي-اب اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ية ‘
اŸناطق النائية ولكن ال‚ازات التي حققتها
الدولة منذ اسستقÓلها جعلت من البعيد قريب
وم -ن ال -وع -ر سس -ه  Ó-واع -طت ال -ف -رصس-ة لج-ي-ال
يسسكنون مناطق نائية من التعلم وصسار اليوم من
اŸمكن اÿروج ا ¤اŸدرسسة اواŸسسجد لتلقي
دروسس ‘ ﬁواألمية التي تقلّصست واصسبحت ‘
انخفاضس مسستمر ،وحتى ل نطيل ل نسستطيع
Œاوز تسسمية «اŸسسÒة البيضساء» التي بدأات ‘
اماكن بسسيطة يحمل فيها اŸعلم طبشسورا ليعلم
أاطفال  ⁄يعرفوا أان جزائر  ،2017سسيكون فيها
اآلباء واألبناء متعلم Úومتمكن Úمن لغة العصسر.
ارقام ....
لمية  ⁄تتجاوز باŸائة % 14
 1830نسسبة ا أ
  1948ارتفعت النسسبة إا.% 94 ¤  1955انخفضست إا.% 92 ¤ 1962قدرت نسسبة الأمية بـ .% 85لمية إا60 ¤ر.%74
  1966انخفضست نسسبة ا أ  1977قدرت نسسبتها بـ .%59.9لم -ي -ة واصس-لت ان-خ-ف-اضس-ه-ا إا¤
  1987نسس -ب -ة ا أ6ر.%43
  1989وصسلت نسسبة الأمية إا70 ¤ر.%42 1998عرفت النسسبة انخفاضسا ﬁسسوسسا قدر بـ66ر.% 31
  2002اك -دت نسس-ب-ة الم-ي-ة ‚اع-ة اÛه-وداتاŸبذولة بـ.% 26.5
  2006بلغت نسسبة الأمية .% 24  2008انخفضست النسسبة ا1 ¤ر.%22 2013بلغت نسسبة المية .%19.2 2015وصسلت ا.%14 ¤ 2017-بلغت اقل نسسبة حتى الآن بـ.%12.33
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اÙطة البحرية لبجاية –فة هندسسية

ﬁاضسرات وندوات ‘ احتفالية خالدة

اŸديرية العامة لألمن الوطني –يي ذكرى ا’سصتقلل

Óم-ن
الشس -عب /ق -امت اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
’ح -ي -اء
ال- -وط- -ن- -ي ب- -إاع- -داد ب- -رن -ام -ج ث -ري إ
الذكرى الـ  55لعيدي ا’سستقÓل والشسباب
اŸصسادف لـ  05جويلية من كل سسنة ،حيث
شسهدت هذه اŸناسسبة نشساطات عدة “ثلت ‘
إال-ق-اء ﬁاضس-رات وت-ن-ظ-ي-م ن-دوات تاريخية
Ãختلف مدارسس الشسرطة ومراكز التكوين
م -ن ت -نشس -ي -ط أاسس -ات -ذة ﬂتصس› Úاه -دي-ن
Óم- -ن
وإاط - -ارات م - -ن اŸدي - -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
الوطني.
اسص -ت -ه-لت ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ن-ظ-مت
Ãن-ت-دى اأ’م-ن ال-وط-ن-ي ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،م-ن ت-نشص-يط
الدكتور ◊سصن زغيدي– ،ت عنوان أاهمية إاحياء
ال -ذاك -رة ال -وط -ن -ي -ة ،أال -ق -يت ع-ل-ى مسص-ام-ع ‡ث-ل-ي

اŸصص-ال-ح ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ب-اŸف-تشصية ا÷هوية لشصرطة
الشصرق ،إاطارات ،رتباء وأاعوان شصرطة ،تناول فيها
نبذة تاريخية عن مسصÒة الثورة التحريرية إا ¤غاية
ا’سص -ت -ق Ó-ل ،ووضص -ح ف -ي-ه-ا ﬁط-ات إانشص-اء ج-ه-از
الشصرطة ومراحل تطورها.
ونوه اÙاضصر بالدور الكب Òالذي لعبه اللواء
Óمن الوطني  ،من
عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
Óمن الوطني مراكز
أاجل بلوغ اŸديرية العامة ل أ
ريادية دوليا وقاريا ،كما تخلل ا’حتفالية فعاليات
ث-ق-اف-ي-ة مسص-اب-ق-ات ف-ك-ري-ة أاب-واب م-ف-توحة لفائدة
اŸواط - -ن ،Úدورات ري - -اضص - -ي - -ة وب- -ر›ة زي- -ارات
م -ي -دان -ي -ة ıت -ل -ف م -ت-اح-ف اÛاه-د واŸواق-ع
التاريخية اŸنتشصرة ع Èكامل الÎاب الوطني ،كما
” ‘ أاخر ا◊فل تكر Ëأارامل وأابناء الشصهداء

واÛاهدين.
م -ن ج-ه-ت-ه-ا ذك-رت خ-ل-ي-ة اإ’تصص-ال والصص-ح-اف-ة
Óمن الوطني ،أان ا’حتفا’ت
باŸديرية العامة ل أ
شصملت كافة مصصالح الشصرطة اŸتواجدة ع48 È
و’ية ،حيث شصارك عدد كب Òمن ضصباط وأاعوان
الشصرطة ‘ ،الندوات التاريخية واأ’بواب اŸفتوحة
ا›ÈŸة ب-غ-ي-ة ت-ع-زي-ز روح ا’ن-ت-م-اء ل-ه-ذا ال-وط-ن
العزيز وعرفانا لكل من قدموا من تضصحيات جسصام
من أاجل ا÷زائر ،وهذا Œسصيدا ◊رصص السصيد
Óمن الوطني
اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
على إاعطاء مثل هذه اŸناسصبات التاريخية للجزائر
م -ا تسص -ت -ح -ق -ه م -ن اه -ت -م -ام ،خ-اصص-ة اŒاه ا÷ي-ل
ا÷ديد من الشصباب على مسصتوى مدارسص الشصرطة
أاو ﬂتلف مصصالح اأ’من الوطني.

سسوق اÿضسر والفواكه ا÷هوي ببوراشسد بع Úالدفلى ّÁون  9و’يات

هيكل بطراز عاŸي يتوّفر على ﬁ 254ل و 3آا’ف منصصب شصغل
يعت Èسسوق ا÷ملة ا÷هوي
ل- -ل- -خضس- -ر وال- -ف- -واك- -ه ب -ب -ل -دي -ة
ب -وراشس -د ‘ ع Úال -دف-ل-ى إاح-دى
ال -ه -ي -اك -ل ال -ت -ج-اري-ة ال-ه-ام-ة ‘
تاريخ اŸنطقة بالنظر إا ¤حجم
ت -غ -ط -ي-ت-ه اŸوج-ه-ة لـ  9و’يات
ال -ت-اب-ع-ة ل-وسس-ط وغ-رب ال-بÓ-د،
حيث من اŸنتظر أان يتم فتح ‘
وج -ه ال -نشس -اط ال -ت-ج-اري حسسب
ت -ع -ل-ي-م-ة وزي-ر ال-ت-ج-ارة سس-اسس-ي
أاح- -م- -د ع- -ب- -د ا◊ف- -ي- -ظ خÓ- -ل
’خÒة للمنطقة‡ ،ا
معاينته ا أ
سسيسسمح من توفÒه أازيد من 3
آا’ف منصسب شسغل حسسب مدير
القطاع بالو’ية ورئيسس بلدية
بوراشسد.

ع Úالدفلى :وــ ي ــ
أاعرايبي
ال-ه-ي-ك-ل ال-ذي ي-ع-تÈه اıتصصون
إا‚از ال-ق-رن ب-و’ي-ة ت-ت-م-ت-ع ب-طاقات
وإامكانيات فÓحية بإامتياز ،بالنظر
إا ¤خصصوبة أاراضصيها وكميات اŸياه
ال-ت-ي ت-خ-زن-ه-ا السص-دود  7اŸتواجدة
على أاراضصيها ،زيادة على كونها رائدة
‘ انتاج البطاط من خÓل انتاجها
أ’ك Ìم- - -ن  40ب-اŸائ-ة م-ن اŸن-ت-وج
الوطني.
هذه الشصسصاعة ‘ إانتاج الفواكه
واÿضص -ر ج -ع-ل اŸن-ط-ق-ة ت-ع-ا Êم-ن
تدفق اŸنتوج الفÓحي الذي شصكل
فائضصا  ⁄تعد قدرات الو’ية تقدر
ع -ل -ى تسص -وي -ق -ه ،اأ’م -ر ال -ذي خ ّ-ل-ف
م -ع -ان -اة وم -ت -اعب ك -بÒة ل -ل -فÓ-حÚ
ال -ذي -ن اسص -ت -ف -ادوا م -ن دع -م ال -دول-ة
ضصمن آاليات الدعم الفÓحي ،اأ’مر
ال -ذي دف -ع ل -رف -ع ن -داءات اسص -ت-غ-اث-ة
قصص -د إاي -ج -اد ح-ل-ول ل-ه-ذه اŸعضص-ل-ة
ال-ت-ي ت-ف-ه-م-ت-ه-ا السص-ل-ط-ات ال-ع-ل-يا ‘
البÓد من خÓل بر›ة سصوق للجملة
خ- -اصص ب- -اÿضص- -ر وال -ف -واك -ه ضص -م -ن
اأ’سصواق  8اŸعتمدة من طرف وزارة

التجارة.
واŸيزة اأ’خرى لذات الهيكل هو
اختيار مكانه على مسصتوى الطريق
السص - -ي- -ار شص- -رق غ- -رب ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة
اŸسصماة بلدية بوراشصد التي تبعد عن
مقر الو’ية بحوا‹  12كيلومÎا من
الناحية ا÷نوب الشصرقي.
وبخصصوصص هذا اŸرفق التجاري
الذي يÎبع على مسصاحة  12هكتارا
باŸنطقة اŸسصماة الهواورية حسصب
م -دي-ر ال-ت-ج-ارة ورئ-يسص ال-ب-ل-دي-ة ن-ور
الدين سصلمان ،الذي اعت Èاإ’‚از
مكسصبا هاما وكبÒا لبلديته التي ظلت
سصنوات طويلة ﬁرومة من اŸداخل
ا÷بائية ،ناهيك عن ضصعف فرصص
التشصغيل Ãنطقته التي تعتمد على
النشصاط الفÓحي اÙضص.
هذا ا◊لم الذي –قق للسصكان
والشصباب بفعل جهود الدولة ومتابعة
السصلطات الو’ئية لسص Òاأ’شصغال التي
شص- -رفت ع -ل -ي -ه -ا م -ؤوسصسص -ة ““م -اق -رو““
اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -أاسص- -واق ا÷م- -ل- -ة ع -ل -ى
اŸسصتوى الوطني ،مّكن حسصب رئيسص
ال -دي -وان ا◊اج إاب -راه -ي -م م-ن ت-وفÒ
أازي- -د م -ن 3آا’ف م- -نصصب شص -غ -ل بÚ
دائ- -م وإاضص- -ا‘ غ Òم- -ب- -اشص- -ر ،وه -ي
بشص- -رى أ’ب- -ن- -اء اŸن- -ط -ق -ة م -ن ف -ئ -ة
البطال Úوالتجار الصصغار وأاصصحاب
ال -ت -ج-ارة اŸت-ن-ق-ل-ة اŸسص-ت-ف-ي-دن م-ن
آاليات الدعم اÿاصصة بالشصباب ،وهو
ما أاثار ارتياح رئيسص اÛلسص البلدي
الذي اعت Èجهود الوا‹ ومسصؤوو‹
ال -و’ي -ة ب -ال-ع-م-ل اŸث-م-ر ال-ذي أاع-اد
الروح للمنطقة الفÓحية التي ظلت

خ Ó-ل السص -ن -وات اŸنصص -رم-ة تصص-ارع
من أاجل Œسصيد مثل هذه اŸرافق
الهامة التي تبعث النشصاط وا◊ركة
اإ’ق-تصص-ادي-ة ‘ ح-ي-اة ب-ل-دي-ت-ه بصص-فة
خ -اصص-ة وال-و’ي-ة بصص-ف-ة ع-ام-ة ي-ق-ول
ﬁدث -ن -ا ال -ذي -ن ي -ن -ت -ظ -ر ف -ت-ح ه-ذا
الهيكل على أاحر من جمر.
ومن جانب آاخر ،فإان وجود هذا
السصوق ا÷هوي بإامتياز يقول مدير
ال -ت -ج -ارة ب-ال-و’ي-ة سص-ي-وف-ر ال-ت-م-وي-ن
باÿضصر والفواكه أ’ك Ìمن 9و’يات،
كون اŸرفق سصيسصتفيد من مشصروع
ال -ق -رن ال-ط-ري-ق السص-ي-ار شص-رق غ-رب
الذي يحاذيه Ãسصافة 300مÎا فقط
‡ا يسص -ه -ل ح-رك-ة ال-ت-ن-ق-ل ،ويضص-م-ن
دÁوم -ة ال -ت-م-وي-ن ب-ه-ذه اŸواد ال-ت-ي
ت -أات -ي م -ن ك -ل ال -ب-ل-دي-ات  36بإاقليم
ال -و’ي -ة ،خ -اصص -ة اŸع -روف-ة ب-ك-ث-اف-ة
إانتاجها خÓل الشصهور  ،12يقول ذات
اŸدير الذي اعت Èوجود Óﬁ 254
Œاري - -ا واسص - -ع - -ا مشص - -ي - -د ب- -أاح- -دث
التصصاميم العاŸية من شصأانها توفÒ
ال- -ي- -د ال- -ع- -ام- -ل- -ة واŸواد ال- -ك -اف -ي -ة
اÙف- -وظ- -ة ب- -ط- -ري- -ق- -ة تسص -ت -ج -يب
ل -ل-م-ق-اي-يسص ال-ت-ج-اري-ة ال-ع-اŸي-ة ،م-ع
توفر هياكل التÈيد والتخزين والتي
تضصمن التموين طوال السصنة ،يقول
ﬁدثنا.
ومن جانب آاخر ،أالّح الوزير ‘
م -ع -اي -ن -ت -ه اŸي -دان -ي -ة اأ’خÒة ع-ل-ى
ت- -خصص- -يصص فضص- -اءات م- -ن اÓÙت
ل -ل -ف Ó-ح Úل -ل -ب -ي -ع اŸب -اشص -ر ،ول -ك-ن
بأاسصعار مدروسصة ’ تث Òقلق أاصصحاب
اÓÙت ق- -ال اŸسص- -ؤوول ا◊ك -وم -ي
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الذي ضصرب موعد تسصليم هذا الهيكل
ال -ه-ام  15أاوت ال- -ق -دم ÷ع -ل -ه –ت
اÿدم -ة واإ’سص -ت -غÓ-ل ب-ع-دم-ا ع-رف
بعضص التأاخر ‘ اإ’‚از ،خاصصة ‘
التهيئة وتلبيسص الطرقات والفضصاءات
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الشص-ح-ن وال-ت-ف-ري-غ ،حيث
أال- -زم اŸق- -اول ع- -ل- -ة هشص- -ام ب- -إا“ام
اأ’شصغال ‘ وقتها اÙدد ،وهذا من
خ Ó- -ل تسص - -خ Òك - -ل اإ’م- -ك- -ان- -ي- -ات
اÿاصص-ة ب-اÿرسص-ان-ة ال-زف-ت-ية ،وهذا
اإ’لتزام مع وا‹ الو’ية بن يوسصف
عزيز وبحضصور الوزير ورئيسص البلدية
وم -دي -ر ال -ت -ج -ارة ،اأ’م-ر ال-ذي ب-عث
اإ’طمئنان ‘ نفوسص التجار ،الذين
ان -ت-ظ-روا ه-ذا اŸرف-ق م-ن-ذ سص-ن-وات
خاصصة الفÓح Úمنهم.
ومن جانب آاخر ،عّبر الفÓحون
ع -ن ارت -ي -اح -ه -م ال -ك -ب Òبشص -أان ه -ذا
اإ’‚از ““إا‚از القرن““ حسصب قولهم،
كون أاخرجهم من فم الزجاجة بعد
سصنوات من اŸعاناة ونقل منتوجاتهم
إا ¤و’ي- -ات ›اوزة‡ّ ،ا ي -ع -رضص -ه -ا
للفسصاد وتكبّد اŸصصاريف الباهظة،
يقول رئيسص الغرفة الفÓحية ا◊اج
ج -ع  ‹Ó-واŸن -ت -ج Úأام -ث -ال ﬁم -د
ف -ت-اح وج-اع-ي-ل وأاوف-ة أاح-م-د وا◊اج
ق - -وي - -در وا◊اج راشص - -ي - -د وم - -زي- -ان
وخ-اصص-ة م-ن-ت-ج-ي ال-ط-ماطم اÿاصصة
ب -اÿي -م ال -ب Ó-سص-ت-ي-ك-ي-ة بسص-وق ل-ث-نÚ
بتاشصتة رئيسص ا÷معية اÿاصصة بهذا
النوع من الزراعة.
ومن جانب آاخر ،علمنا من رئيسص
الديوان أانّ اŸرفق يحتوي على كل
ال -ه -ي -اك-ل واŸراف-ق ال-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا
ال -ت -اج -ر وال -ف Ó-ح وال-زب-ون م-ن ب-نك
وفندق ومقاهي وÓﬁت ومطاعم
وﬁط-ة ل-ل-خ-دم-ات وأام-اك-ن ل-لÎف-يه
Óمن والدرك
وقاعة للعÓج وفرقة ل أ
ومرافق أاخرى ،يقول ﬁدثنا الذي
اع - -ت ÈاŸرف - -ق ج - -وه - -رة وسص- -ي- -ل- -ة
إاق -تصص -ادي -ة وŒاري -ة ه -ام -ة لضص -ب-ط
اسصتقرار الفÓح Úوالسصكان وآالية من
آال -ي -ات ت-ن-ظ-ي-م اإ’سص-ت-هÓ-ك اÙل-ي
وال -وط -ن -ي وال -ت -م-وي-ن ال-ذات-ي ،يشصÒ
ّﬁدثنا.

قدرة على اسصتيعاب  ١٠٠أالف مسصافر

اسس-ت-ف-ادت و’ي-ة ب-ج-اية خÓل السسنوات
’خÒة ،ج -م -ل -ة م -ن اŸشس -اري -ع ال -ت -ن -م -وي-ة
ا أ
الكÈى التي جعلت بلدياتها البالغ عددها
 52بلدية ،وهي عبارة عن ورشسات أاشسغال
إا‚از وانطÓق مشساريع ضسخمة ،تسساهم ‘
إاحداث حركية تنموية ‘ شستى القطاعات،
’طار اŸعيشسي للمواطن
ما يسسمح بتحسس Úا إ
م- - -ن خÓ- - -ل إاح- - -اط- - -ت - -ه ب - -ك - -ل ال - -وسس - -ائ - -ل
’م- -ك- -ان- -ي -ات الضس -روري -ة ،وه -ي إا‚ازات
وا إ
واعدة عرفتها ‘ إاطار الÈامج التي أاقرها
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ب-ه-دف –ق-ي-ق ال-ت-نمية
Óطار اŸعيشسي.
وإاعطاء دفع قوي ل إ

بجاية :بن النوي توهامي
ومن مشصاريع تنموية ع Èبلدياتها ودوائرها،
على غرار اÙطة البحرية ا÷ديدة ببجاية ،التي
تقدر سصعتها بـ 100أالف مسصافر سصيتم فتحها بصصفة
نهائية مطلع شصهر جوان القادم ،بعدما بلغت نسصبة
اأ’شصغال حاليا 80ا Ÿائة ،وهو الذي ”ّ اŸشصروع
تسصجيله ل‚Óاز سصنة  ،2008غ Òأانه عرف تأاخرا
‘ انطÓقه ،وتعزى اأ’سصباب إا ¤العروضص غÒ
اÛدي -ة ل -ل-مسص-ت-ث-م-ري-ن ‘ اŸي-دان ،سص-ي-م-ا أان-ه-م
تقدموا بعروضص أاعلى بكث Òمن إامكانيات مؤوسصسصة
ميناء بجاية ،والتي كانت قد حّددت للمشصروع مبلغا
يقدر بـ 2.5مليار دينار ،وهو اŸبلغ الذي أاعيد
تقييمه لغرضص إايجاد متعامل إ’‚ازه.
” Œسصيدها ‘ إاطار هندسصي ‘
هذه اÙطة ّ
غاية الروعة ،حيث تتÈع على مسصاحة إاجمالية
تقدر بـ 30هكتارا ،وبلغت تكلفتها بحوا‹  3.6مليار
دينار ،وفقا للمعاي Òالدولية السصارية اŸعمول بها،
‘ ›ال اسصتقبال وعبور اŸسصافرين والعربات،
وه-ي ال-ت-ي ت-ك-تسص-ي أاه-م-ي-ة قصص-وى ب-ال-نسص-بة لتنقل
اŸسصافرين ،وقد ”ّ ا‚ازها بهدف رفع طاقاتها
ا’سص-ت-ق-ب-ال وع-ب-ور اŸسص-اف-ري-ن واŸرك-ب-ات ،حيث
إانها قادرة على التكفل بأاك Ìمن  100أالف مسصافر
خÓل فصصل ا’صصطياف ،مع توف Òكافة الظروف
اÿاصصة باأ’من وسصÓمة اŸسصافرين.
ويضصم هذا اŸشصروع الضصخم تهيئة موقع‘ ،Ú
كل منهما طابق Úأارضصي Úودورين اثن ÚموجهÚ
ل- -ع- -م- -ل- -ي- -ات ال- -رك- -وب وال- -ن- -زول ،ب -اإ’ضص -اف -ة إا¤
اح -تضص -ان-ه-م-ا ل-ع-دي-د اŸك-اتب اإ’داري-ة ،فضص-اءات
ل -راح -ة اŸسص-اف-ري-ن ،م-ط-اع-م ،م-ق-اه-ي ،وÓﬁت
Œارية.
” Œهيز كل واجهة من هذه البناية ،بالزجاج
و ّ
والفو’ذ بشصكل هندسصي أانيق يعطي Ÿسصة إاضصافية
من ا÷مال والرونق لكل ا÷هة الشصرقية للمدينة،
وتضصم بنايت Úمنفصصلت Úتربطهما ›موعة من
اŸع- -اب- -ر ،وه- -ي اŸنشص- -أاة ال- -ت -ي تضص -اف إا ¤ع -دة
مشصاريع أاخرى ،على مسصتوى الشصاطئ اÙاذي
لسصيدي يحيى الذي يحتضصن حاليا مشصروع رصصيف
ل -ل -بÎول ،ح -يث سص-ي-ت-م –وي-ل-ه إا ¤فضص-اء ل-لÎف-ي-ه
وا’سص -ت -ج -م -ام ،وم -ن شص-أان-ه اŸسص-اه-م-ة ‘ –وي-ل
جذري لكامل الواجهة البحرية.

مشصاريع ‘ خدمة اŸواطن
أام -ا اŸشص -روع ال -ث -ا Êف -ي-ت-م-ث-ل ‘ اŸسص-تشص-ف-ى
ا÷امعي على مسصاحة تقدر بـ  39هكتارا ،بطاقة
اسصتيعاب سصتصصل إا 500 ¤سصرير ،وفقا للمخطط
الصصحي ا÷ديد الذي تبنته الدولة ،وسصيكون وفق
اŸقاييسص الدولية اŸعمول بها ،خاصصة فيما يتعّلق
ب -تصص -م -ي -م اŸشص -روع ال -ذي سص -ي -ن -ج -ز وف -ق صص-ورة
عصص-ري-ة ،وك-ذا ط-ب-ي-ع-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-ي
سص -ت -ك -ون ج -د م -ت -ط -ورة ،وه -ذا ال -ق -طب الصص-ح-ي
ا÷دي-د سص-يسص-م-ح ب-ت-حسص Úاÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ‘
›ال الصصحة بالو’ية ،خاصصة وأاّنها تتوفر على
كلية للطب ،بإامكانها تنمية التكوين والبحث العلمي
‘ ه- -ذا اÛال .وم- -ن اŸن- -ت -ظ -ر أان ي -ك -ون وف -ق
اŸقاييسص الدولية اŸعمول بها ،خاصصة فيما يتعّلق
ب -تصص -م -ي -م اŸشص -روع ال -ذي سص -ي -ن -ج -ز وف -ق صص-ورة
عصص-ري-ة ،وك-ذا ط-ب-ي-ع-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ط-ب-ي-ة ال-ت-ي
سصتكون جد متطورة .مشصÒا إا ¤أانّ إانشصاء هذا
القطب الصصحي ا÷ديد سصيسصمح بتحسص Úاÿدمة
العمومية ‘ ›ال الصصحة بالو’ية ،خاصصة وأاّنها

تتوفر على كلية للطب ،بإامكانها تنمية التكوين
والبحث العلمي ‘ هذا اÛال.
وأام-ا مشص-اري-ع ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ،ت-ت-مّ-ث-ل ال-ق-طب
ا÷امعي ا÷ديد بأاميزور ،بسصعة  4آا’ف مقعد
ب- -ي -داغ -وج -ي ،وا◊ي ا÷ام -ع -ي  3آا’ف سص -ري -ر،
باإ’ضصافة إا ¤مشصروع القطب ا÷امعي بالقصصر،
الذي يضصم ا‚از  6آا’ف مقعد بيداغوجي ،بتكلفة
م -ال -ي -ة ق-درت  360م -ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م .وه-و ال-ق-طب
ا÷امعي حرما ‡يزا وفريدا من نوعه ’ ،يكمن
فقط ‘ توفره على أافضصل الظروف البيداغوجية،
التي تتمثل أاهّمها ‘ افتتاح قاعة لÓسصتماع فريدة
من نوعها ،تتسصع أ’لف مقعد ،و 12مدرجا ذات
سصعة تÎاوح ب 200 Úو 300مقعد ،وإا‰ا هو احتواؤوه
ع -ل -ى م-ك-ت-ب-ة ت-تضص-م-ن 120م-ك-ت-ب-ا صصّ-م-م خصص-يصصا
Óسصاتذة .عÓوة على هذا ،تضصم اŸؤوسصسصة مقر
ل أ
رئ-اسص-ة ل-ل-ج-ام-ع-ة ،ب-ن-ي ‘ ث-م-ان-ي-ة طوابق وﬂابر
للبحث العلمي ومطعم وكافيتÒيا ،باإ’ضصافة إا¤
فضصاءات أاخرى للدعم والÎفيه.
وم -ن ب ÚاŸشص -اري -ع ك -ذلك ،مشص -روع ال -ط -ري -ق
السصيار شصرق ـ غرب ،الذي يربط منطقة أاحنيف
(البويرة) Ãيناء بجاية ،حيث أان نسصبة اأ’شصغال
اÿاصص -ة بشص -ط-ر و’ي-ة ال-ب-وي-رة ب-ل-غت 100باŸائة،
ف-ي-م-ا ب-ل-غت نسص-ب-ة اأ’شص-غ-ال ع-ل-ى مسص-ت-وى الشص-طر
الثا - Êأاقبو ـ بجاية اŸمتد على مسصافة  58كلم
نحو  80باŸائة.
وهو اŸشصروع الذي Áتد على مسصافة 100كلم،
بالرغم من أانه عرف تأاخرا نظرا لعدة أاسصباب
ومنها ،معارضصة مÓك اأ’راضصي ،والربط بشصبكات
الغاز والكهرباء والصصرف الصصحي ،إا’ أان اأ’شصغال
تواصصلت و”ّ ا‚از ﬁو’ت تربط الطريق السصريع
شصرق -غرب بالبويرة.
هذا الطريق الذي عملت السصلطات اÙلية،
على Œسصيده وإازاحة كافة العقبات التي صصادفته،
حيث كان وا‹ الو’ية قد أاكد على ضصرورة التعجيل
‘ نزع اأ’لياف الكهربائية التي تعيق اŸشصروع،
وكذا ا‚از شصبكات الكهرباء ،الغاز ،وقنوات صصرف
اŸياه ،ويضصم إا‚از  46منشصأاة فنيةﬁ 07 ،و’ت،
 13جسصرا ،نفق أارضصي على طول  1105م Îطو‹،
 15جدار دعم ،وثÓث فضصاءات خدماتية ،موزعة
على طول الطريق اŸوؤدي من مدينة بجاية ،إا¤
غاية منطقة أاحنيف (البويرة) مرورا Ãدن تالة،
حمزة ،القصصر ،سصيدي عيشص ،أامالو ،أاقبو ،تازملت،
وامشصدالة ،ويقطع هذا الطريق و’ية بجاية بهضصبة
الصص -وم -ام .وسص -يسص -اه -م ع -ن -د ن -ه -اي-ة اأ’شص-غ-ال ‘
القضصاء على ا’زدحام ،وتخفيف ا◊ركة اŸرورية
على هذا اÙور من الطريق الوطني رقم  ،26كما
سص -تسص -ت -ف -ي -د أايضص -ا م -ن إا‚از ه -ذا اŸشص -روع ،ك-ل
اŸؤوسصسص -ات ا’ق -تصص -ادي -ة الصص -ن -اع -ي-ة اŸت-واج-دة
ب -وادي الصص-وم-ام ،خ-اصص-ة ال-واق-ع-ة م-ن-ه-ا Ãن-ط-ق-ة
نشص-اط-ات ال-قصص-ر وم-ن-ط-ق-ة نشص-اط-ات أاق-ب-و ،وذلك
بفعل عجز الطريق الوطني رقم  26الذي يعÈ
العديد من اŸدن ،عن ا’سصتجابة لهذه ا◊اجة
حة للتطور ا’قتصصادي باŸنطقة ،حيث إاذا ما
اŸل ّ
أاخ -ذن -ا ب -ع Úا’ع -ت -ب -ار ا’زدح -ام اŸت-كّ-رر ،ال-ذي
يتشصّكل على مسصتوى اŸراكز ا◊ضصرّية الكÈى على
غ -رار أاوز’ق -ن ،سص -ي -دي ع -يشص ،وأاق-ب-و ،م-ا ي-ج-ع-ل
الناقل Úيضصيعون الكث Òمن الوقت.
وسص- -ي- -ت -م Œسص -ي -ده ‘ ط -ري -ق ،Úمسص -ت -ق -ي -مÚ
وم -وازي Úل -وادي الصص -وم-ام ال-ذي سص-ي-م-ت-دان ع-ل-ى
طوله ،كما أانه سصيضصمن خدمة النقل ÿمسصة مدن
ت-ت-م-ث-ل ‘ ت-ازم-الت ،أاق-ب-و ،سص-ي-دي ع-يشص ،ال-قصص-ر
وبجاية ،ويشصتمل مئات اŸشصاريع الفرعية اأ’خرى،
التي يعّد أاهمها نفق سصيدي عيشص وجسصر أاقبو.
باإ’ضصافة ،إا ¤إا‚از الطريق الوطني رقم ،43
ال -راب -ط ب Úب-ل-دي-ة م-ل-ب-و وو’ي-ة ج-ي-ج-ل وتسص-ه-ي-ل
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-ق-ل خ-اصص-ة ل-ل-مسص-ت-ث-م-رين ،كون بجابة
تتوفر على ميناء يعد اأ’ول على مسصتوى منطقة
الشصرق ،والثا Êعلى اŸسصتوى الوطني بعد ميناء
ا÷زائر ،ومن ب ÚاŸشصاريع اأ’خرى مشصروع إا‚از
اÙطة الكهربائية ،التي تصصل طاقة إانتاجها 160
ميغاواط لفائدة سصكان القرى واŸداشصر.
فضص Óعن مشصروع مدرج للهبوط Ãطار بجاية،
ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤مشص -روع ازدواج-ي-ة ،و–ديث خ-ط
السصكة ا◊ديدية بني منصصور ـ ببجاية ،وﬁطة
تطه ÒاŸياه سصيما سصّد “تيشصيحاف“ واŸشصاريع التي
سصيتم ا’نطÓق فيها.
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«الشسعب““ تفتح صسفاحتها للشسباب

نأامل ‘ رفع الطموحات إا ¤ما بعد العمل والسضكن

الطموح الﬁÓدود يضضع الشضباب ‘ قاطرة التنمية الوطنية

العديد منهم ‘ Œاوز اÿطوة اأ’و ¤نحو النجاح
ب -ع -د م-ا اخ-ت-اروا مشش-اري-ع ف-اشش-ل-ة أاو  ⁄ت-خ-دم-ه-م
الظروف إ’‚احها أاو’ تتناسشب مع مؤوهÓتهم من
‰اذج الششباب الناجح.

عائلة أابي شضيخ تسضتغل خÈتها ‘
اÿياطة لتحقيق النجاح

خ -ال -ف شس -ب -اب ج-زائ-ري-ون اسس-ت-ف-ادوا م-ن
آاليات دعم وكالة ““أاونسساج““ جميع التوقعات
ب - -ع - -د ‚اح مشس - -اري- -ع- -ه- -م ‘ ع- -دة ›ا’ت
وإاثبات قدرتهم على النجاح والتفوق رغم
الصسعوبات التي اعÎضستهم ‘ البداية ،إا’
أانهم  ⁄يسستسسلموا لليأاسض واسستطاعوا بفضسل
’صس- -رار اŸسس- -اه- -م -ة ‘ –ريك
ال- -ع- -زÁة وا إ
التنمية ا’قتصسادية خارج قطاع اÙروقات
خ- -اصس- -ة وأان ال- -ظ- -رف ا◊ا‹ ي -ف -رضض ه -ذا
ال -ت-وج-ه وتضس-اف-ر ا÷ه-ود ل-تشس-ج-ي-ع اŸن-ت-وج
اÙلي وتقليصض بذلك فاتورة ا’سستÒاد.

اسستطÓع :صسونيا طبة
تصسور :فواز بوطارن

«الششعب”” تقربت من بعضص الششباب اŸسشتفيدين
من آاليات دعم تششغيل الششباب الذين ‚حوا ‘
تأاسشيسص ششركات صشغÒة ومتوسشطة وتصشنيع منتوج
جزائري ﬁلي ينافسص اŸنتوجات العاŸية ،حيث
أاكدوا أان النجاح ‘ تأاسشيسص مششاريع يتطلب بذل
ج -ه -د ك -ب Òوع -دم ا’سش -تسش Ó-م ل -لصش -ع -وب-ات ال-ت-ي
تعÎضشهم ’سشيما ‘ بداية اŸششوار.
بن ﬂلوف خ Òالدين ششاب جزائري اسشتطاع
أان يحقق ‚احا ‘ اÛال ا’قتصشادي رغم صشغر
سشنه الذي ’ يتعدى  26سشنة ،بعد تخرجه مباششرة
م -ن ج -ام -ع -ة دا‹ إاب-راه-ي-م ت-خصشصص ””تسش-وي-ق”” ⁄
يÎدد ‘ إايداع ملفه على مسشتوى الوكالة الوطنية
لدعم وتششغيل الششباب ،حيث انطلق ‘ Œسشيد
مششروع إانششاء مؤوسشسشة ””لوسشتار”” ‘  2014وهي
ﬂتصشة ‘ إانتاج أاوراق اأ’Ÿنيوم واŸناديل الورقية
وتوزيعها على Œار ا÷ملة كمرحلة أاولية.
وأاضش -اف أان ال -ط -م -وح الﬁÓ-دود أاه-م أاسش-ب-اب
ال-ت-م-ي-ز ،وه-ي ال-ف-ك-رة ال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه ي-ح-قق ‚احا
وي -خ -ال -ف ال-ت-وق-ع-ات ك-ون أاغ-ل-ب-ي-ة الشش-ب-اب ال-ذي-ن
اسشتفادوا من قروضص ””أاونسشاج”” باءت مششاريعهم
بالفششل بسشبب سشوء التسشي Òوهم متخوفون من
عدم تسشديد ديونهم التي قد تؤودي بهم إا ¤دخول
السشجن ‘ حال عدم دفعها ،مششÒا إا ¤أان طموحه
أابعد من ذلك ،حيث يسشعى أان تكون مؤوسشسشته رائدة
وششريكة وفعالة.
وأاكد أان مششاركته ‘ اŸعارضص التجارية تعني
له الكث Òكونها فرصشة جيدة للتعريف Ãنتوجات
””لوسشتار ”” أ’ن هدفه ’ يتمثل ‘ البيع والتسشويق

وإا‰ا التقرب أاك Ìمن الزبائن الذين يقبلون بكÌة
على مثل هذه التظاهرات التجارية كونهم يبحثون
عن أاحسشن العروضص والنوعية ا÷يدة.

رفيق خوجاتي ““إاÁانه بذاته وقدراته
جعÓه يرتقي ويتقدم““
كما خالف ششاب جزائري آاخر اŸدعو رفيق
خوجاتي التوقعات وقام بإانششاء مؤوسشسشة مصشغرة
أاط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا اسش-م ””اي-ك-وزي-وم”” ب-ع-د اسش-ت-فادته من
آاليات دعم تششغيل الششباب التابعة لوكالة ””لونسشاج””،
فششرع منذ أاششهر قليلة ‘ تصشنيع حلويات ””الكوكيز
””وتسشويقها إا ¤اŸسشاحات التجارية الكبÒة آام Óأان
يحقق ‚احا يعود بالفائدة عليه وعلى ا’قتصشاد
الوطني ‘ ظل اأ’زمة اŸالية التي تعيششها البÓد
وهم ما يحتم تششجيع اŸنتوج اÙلي.
و ⁄ينف الصشعوبات التي اعÎضشته ‘ بداية
إاطÓق اŸششروع كونه مبتدأا ومنتوجاته جديدة ‘
السشوق وغ Òمعروفة ،وهو ما يجعل بعضص Œار
ا÷ملة يتفادون التعامل معه ،إا’ أان إاÁانه بذاته
وقدراته جعÓه يرتقي ويتقدم لتحقيق طموحاته
رغ -م ك -اف -ة ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي ت -ل-ق-اه-ا واŸن-افسش-ة
الششديدة ‘ السشوق ’ سشيما ما تعلق باإ’جراءات
البÒوقراطية التي تنخر اإ’دارة.

مؤوسضسضة ““ماناح لأÓحذية““ تنافسص كÈى
الشضركات من حيث النوعية
Óحذية”” التي
تصشنع منتوجات مؤوسشسشة ””ماناح ل أ
أاسشسشها ششباب جزائريون طموحون بعد اسشتفادتهم
من دعم وكالة ””أاونسشاج”” اŸفاجأاة نظرا للنوعية
Óح-ذي-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ج-ه-ا وتسش-وق-ها الششركة
ا÷ي-دة ل -أ
ﬁليا ،كونها آامنة وذات جودة رفيعة مقارنة ببعضص
اŸن -ت-وج-ات الصش-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي ب-ال-رغ-م م-ن ن-وع-ي-ت-ه-ا
السشيئة وأاضشرارها اÿطÒة إا’ أانها تلقى إاقبا’
كبÒا من قبل الزبائن ا÷زائري Úكونهم ’ يثقون
‘ اŸنتوج اÙلي.
وحسشب اسشتطÓعنا اŸيدا Êفإان اŸسشتفيدين
م - -ن دع - -م وك - -ال- -ة ””أاونسش- -اج”” ،ال- -ذي- -ن ‚ح- -وا ‘
اسش-ت-ح-داث م-ؤوسشسش-ات م-ت-م-ي-زة ان-ط-ل-قوا من فكرة
بسش -ي -ط -ة ف-خ-ط-وة ف-ن-ج-اح ﬁق-ق اسش-ت-ط-اع-وا م-ن
خÓله منافسشة كÈى الششركات الرائدة ،فيما فششل

عائلة أابو ششيخ التي لديها خÈة طويلة ‘ ›ال
اÿياطة اسشتغلت آاليات الدعم التي تقدمها الوكالة
ال -وط -ن -ي -ة ل -دع -م وتشش -غ -ي-ل الشش-ب-اب ’ق-ت-ن-اء آا’ت
اÿياطة ،بغرضص توسشيع اŸششروع ،حيث اسشتفادت
ال -ع -ائ -ل-ة م-ن آال-ي-ات ال-دع-م ‘  ،2007ح -يث ك -انت
البداية الفعلية لعمل ششركة زهوة ابوششيخ ‘ ›ال
خياطة اÓŸبسص التقليدية التي تع Èعن الÎاث
ا÷زائري.
وأاكد صشاحب مششروع زهوة ابوششيخ أان اسشتÒاد
اÓŸبسص الصش-ي-ن-ي-ة وب-ي-ع-ه-ا ب-أاسش-ع-ار رخ-يصش-ة جعل
اŸن -ت -وج اÙل -ي غ Òم-رغ-وب ل-دى اŸسش-ت-ه-ل-كÚ
الذين ’ يبحثون عن نوعية اŸنتجات وإا‰ا أاك Ìما
يهمهم ا◊صشول على أافضشل العروضص وهو ما جعله
’ يحقق ‚احا كما كان متوقع بل أاصشبح همه
الوحيد كيفية تسشديد ديونه.

اإلتقان ‘ العمل ميز منتوجات ““ايكوز ËلÓلبسضة““
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ح -ق -قت م -ؤوسشسش -ة اي -ك -وزË
Óل -بسش -ة ب -ب-ئ-ر خ-ادم ‚اح-ا ‘ ال-ع-اصش-م-ة بسش-بب
ل -أ
التخطيط اÙكم حيث تطورت من ﬁل صشغÒ
للخياطة إا ¤ششركة تتضشمن آا’ت عصشرية للخياطة
بعد أان اسشتفادت صشاحبة اŸششروع حمادي فوزية
من آاليات دعم وكالة الششباب.
وأاوضشحت حوشش Úدليلة أان هذا النجاح –قق
Óل-بسش-ة وإات-ق-ان ع-م-ال-ه-ا
ب -فضش -ل “ي -ز اي-ك-وزي-وم ل -أ
وعامÓتها العمل ،حيث أاصشبحت تسشتقطب الزبائن
من ﬂتلف و’يات الوطن وحتى من الششخصشيات
الوطنية اŸعروفة الذين يتوجهون إاليها خصشيصشا
لششراء اÓŸبسص الكÓسشيسشكية كونها ذات نوعية
جيدة داعية جميع الششباب الذين يرغبون ‘ إانششاء
م -ؤوسشسش -ات -ه-م اÿاصش-ة إا ¤ع-دم رسش-م مسش-ت-ق-ب-ل-ه-م
وا’نطÓق ‘ Œسشيد مششاريعهم بعد التسشهيÓت
التي اششÎطت فقط التحلي باإ’رادة والعزÁة.
وأاكدت أان الششركة قبل أان تسشتفيد من آاليات
دع -م تشش-غ-ي-ل الشش-ب-اب ك-انت ت-نشش-ط ع-ل-ى مسش-ت-وى
ال -ع -اصش -م -ة ول -ك -ن بصش-ف-ة ﬁتشش-م-ة وم-ن ث-م-ة ب-دأا
التفك ‘ Òتوسشعها وبفضشل جهود الكل –قق ا◊لم
وبدأات ‘ العمل من خÓل توظيف عمال بعقود
ع-م-ل دائ-م-ة م-ع دف-ع روات-ب-ه-م الشش-ه-ري-ة ب-ان-تظام،
واسشتطاعت ‘ فÎة وجيزة تسشديد جميع الديون،
مششÒة إا ¤أان تكوين ملف بسشيط Áكنه أان يسشاهم
‘ –ق -ي -ق ح -ل -م اŸئ -ات م-ن الشش-ب-اب ال-ب-ط-ال ‘
ا◊صشول على مناصشب ششغل مربحة.
وحسشب تصشريحات أاصشحاب اŸششاريع التابعة
لوكالة”” أاونسشاج”” والذين أاغلبيتهم ششباب فإانهم ’
يبحثون عن –قيق الربح السشريع بل أاك Ìما يهمهم
ت -ق -د ËاŸؤوسشسش -ات اŸسش -ت -ح-دث-ة وال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ا
وفرضص منتجاتها ‘ السشوق اÙلية ،وكذا السشماح
للمواطن ‘ Úنفسص الوقت با’سشتفادة من العروضص
اŸقدمة لهم والتي سشتسشمح لهم أايضشا باكتششاف
منتجات بلدهم.

طموحي إا‚از مشضروع خاصص
كششف الششاب حسشان كÓع من بلدية اŸريج
بو’ية تبسشة أان عيد ا’سشتقÓل والششباب Áر كل
سش-ن-ة وأاح-وال-ه ت-تشش-اب-ه ،م-وضش-ح-ا أان ال-ب-ل-دي-ة ال-تي
يقطن بها تفتقد للماء الششروب والتهيئة العمرانية،
م -ؤوك -دا أان -ه ي -أام -ل ‘ أان ت-ت-حسش-ن أاوضش-اع ال-ب-ل-دي-ة
اŸهمششة واÙرومة من ﬂتلف مششاريع التنمية
آام Óأان تتحسشن ا’مور.
وقال حسشان لـ«الششعب”” «:اإن فرصص العمل قليلة
ودفعتنا الظروف القاهرة لركوب موجات التهريب،
ال-ت-ي أات-ع-ب-ت-ن-ا ون-الت م-ن صش-ح-ت-ن-ا وم-ع-يششتنا كثÒا
لذلك تفرغت منذ مدة إ’‚از مششروع خاصص وهو
ﬁطة لسش Òغاز تكون رافدا للحفاظ على الوقود
وتشش -ج -ي -ع اأ’ف -راد ع -ل -ى اسش -ت-ع-م-ال ه-ذه ال-ط-اق-ة
ال -ن -ظ -ي -ف -ة”” ،م -وضش -ح -ا أان ت -ه -ريب ال -وق-ود ارت-ف-ع
ب -درج -ات ك -بÒة وخ -ل -ق ال -ع -دي -د م -ن اأ’زم-ات ‘
العديد من اŸرات.
وأاوضشح أانه يرغب ‘ توظيف العديد من ششبان
اŸن- -ط -ق -ة وتشش -ج -ي -ع زم Ó-ئ -ه ع -ل -ى ال -ت -ف -ك‘ Ò
مششاريعهم اÿاصشة بد’ من ا’سشتمرار ‘ التهريب
ع Èا◊دود الذي بات أامرا خطÒا جدا.

نخاف من اŸسضتقبل؟
أاوضشح الششاب عبد الرحمن كواششي من باب
الزوار وهو طالب ماسش Îتخصشصص إاعÓم آا‹ أانه
ي- -رغب ‘ أان ي- -ت- -خ- -لصص م- -ن ع- -ق- -دة اÿوف م -ن
اŸسشتقبل من خÓل “ك Úالششباب من فرصص عمل
‘ تخصشصشهم ،ومنحهم ظروف النجاح واŸسشاهمة
‘ بناء الوطن.
وقال عبد الرحمن لـ«الششعب”” إان مطالعة بعضص
الصش- -ح- -ف وال- -ن- -ق- -اشص ال- -دائ- -ر ي- -رسش- -خ خ- -ط- -اب -ا

يعكسض التزويد بالغاز وإايصسال الكهرباء
ل -ل -م -ن -ازل نسس-ب-ة ال-ت-ط-ور ل-ل-ب-ل-د ،م-ن خÓ-ل
ارت -ف -اع نسس -ب -ة ال-ت-غ-ط-ي-ة بشس-ك-ل ك-ب Òم-ن-ذ
ا’سس-ت-قÓ-ل ،ب-فضس-ل السس-ي-اسس-ات اŸن-ت-ه-ج-ة ‘
›ال ال- - -ط- - -اق- - -ة م - -ن ح - -يث ا’سس - -ت - -غ Ó- -ل
’ضسافة إا ¤اıططات التي
وا’سستهÓك ،با إ
وضسعتها الدولة لتحقيق الرفاهية و–سسÚ
’طار اŸعيشسي للمواطن ،Úمن خÓل ربط
ا إ
ال -ق -رى ال -ب -ع -ي -دة واŸداشس -ر ب -أان -اب -يب ال -غ-از
وخطوط الكهرباء.

و ⁄تخل اıططات اÿماسشية على امتداد
العقود الزمنية من ﬂططات ‘ ›ال التزويد
بالكهرباء والغاز للجزائري ،Úعﬂ Èتلف مناطق
البÓد بداية باŸدن الكÈى حيث الكثافة السشكانية
العالية ،ثم اŸدن البعيدة ،وصشو’ إا ¤أاعا‹ ا÷بال
حيث القرى واŸداششر ،التي اسشتفادوا من التغطية
‘ ه- -ذا اÛال ،وم- -ا ف -ت -ئت نسش -ب -ة ه -ذه اأ’خÒة
ترتفع سشنة بعد أاخرى ،وقد –سشسص اŸواطنون
ه -ذا ال-ت-ح-ول ‘ ح-ي-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ،م-ا وضش-ع ح-دا
للعناء الذي تكبدوه باسشتعمال الوسشائل التقليدية
لسشنوات طوال.

تزويد  1،5مليون مشضÎك جديد بالكهرباء و2
مليون مشضÎك بالغاز الطبيعي 2019

حياة  /ك

وقد ارتفعت القدرة اإ’نتاجية من الكهرباء على
سش -ب-ي-ل اŸث-ال إا”” ¤الضش-ع-ف ت-ق-ري-ب-ا”” لسش-د ال-ط-لب
اÙلي اŸتزايد ،من ثمانية آا’ف ميغاواط إا1٩ ¤
أالفا ضشمن خطة خÓل اÿماسشي  ،2014– 2010كما
وضشعت ا÷زائر ‘ ›ال طاقة الكهرباء برنامج

نريد التنمية؟

ثمن الششاب عادل رحما Êمن ورقلة اإ’جراءات
ال -ك -بÒة ال -ت -ي ات -خ-ذت-ه-ا ال-دول-ة ل-ت-وظ-ي-ف شش-ب-اب
الصشحراء ‘ اŸؤوسشسشات العمومية وإانصشافهم ‘
ا◊صشول على منصشب عمل ،وأاكد الششاب الذي يبلغ
من العمر  32سشنة أانه –صشل على تكوين ‘ معاهد
ح -اسش -ي مسش -ع -ود ون -ال م -نصشب ع -م-ل ‘ م-ؤوسشسش-ة
سشونلغاز ،وهو ماسشاهم ‘ –سش Úوضشعية معيششة
ع -ائ -ل-ت-ه أام Ó-أان ت-ت-خ-ذ إاج-راءات أاخ-رى ل-تسش-ه-ي-ل
ا◊صشول على السشكنات ومنه التفرغ ÿدمة البÓد
و–قيق التنمية اŸرجوة من سشكان و’ية ورقلة
التي تسشتحق اأ’حسشن حسشبه.
واع- -ت Èن- -فسص اŸصش- -در ع- -ي- -دي ا’سش- -ت- -ق Ó-ل
والشش - -ب - -اب ﬁط - -ة Ÿع - -ا÷ة مشش - -اك- -ل الشش- -ب- -اب
وا’سشتماع إاليهم دون عقدة و’ تششكيك ‘ نقصص
وطنيتهم مع التذكÃ Òآاثر الششهداء واıلصشÚ
لهذا الوطن.

حرمو Êمن السضكن؟
اششتكى فيصشل حليÓت موظف عون أامن بششركة
بÎولية بحاسشي مسشعود إاقصشاءه من سشكن ””عدل””
بحجة أانه ورث قطعة أارضص عائلية بالوادي منذ
عشش -رات السش -ن ،Úم -وضش -ح -ا أان -ه ق-دم ك-ل ال-د’ئ-ل
لتÈئة ذمته لكن  ⁄يسشتجب له.
وقال لـ«الششعب”” كيف للسشلطات أان تقصشي ششابا
نششأا وترعرع ‘ العاصشمة وقضشى جل حياته ‘
ح -راسش -ة اŸنشش -آات ال -ن-ف-ط-ي-ة م-ن ح-ل-م السش-ك-ن ‘
اŸكان الذي نششأا وتربى فيه – العاصشمة – بحجة
أان وال -ده اسش -ت -ف -اد م -ن ق-ط-ع-ة أارضص ق-ب-ل سش-ن-وات
بو’ية الوادي،إانه أامر  ⁄اسشتطع تقبله وأانا أاعيشص
ظروفا نفسشية صشعبة جدا فحلمي ‘ الزواج كان
مبنيا على قرار ا’سشتفادة من سشكن واليوم إاذا
سشأالتمو Êعن عيدي ا’سشتقÓل والششباب فليسص
لدي أاي جواب سشوى أانني ﬁبط ‘ وطني.

حكيم بوغرارة

–سسسسه اŸواطن بعد معاناة

التغطية بالغاز والكهرباء –د رفعته ا÷زائر

بعد مرور  ٥٥سشنة من ا’سشتقÓل ،تغÒت حياة
اŸواط- -ن Úك- -ثÒا ب- -ع- -د إادخ -ال غ -از اŸدي -ن -ة إا¤
اŸنازل ،والذي  ⁄يقتصشر على اŸدن والو’يات
ال -كÈى ،ب -ل ام-ت-د إا ¤ال-ق-رى ال-ب-ع-ي-دة واŸداشش-ر،
وحسشب اإ’حصش - -ائ - -ي- -ات“ ،لك ا÷زائ- -ر ن- -ظ- -ام- -ا
كهربائيا يتكون من ﬁ ٥0طة كهربائية ،ومن ششبكة
نقل مÎابطة تغطي ششمال البÓد من الششبكات
اŸعزولة التي “ون مناطق ا÷نوب البعيدة عن
الششبكة اÎŸابطة.

أارادت ““الشس - -عب““ ‘ ال- -ذك- -رى  55لعيدي
ا’سس -ت -ق Ó-ل والشس -ب -اب أان ت-ف-ت-ح صس-ف-ح-ات-ه-ا
للشسباب من أاجل التعب Òعن طموحاتهم ‘
ظل كÌة ا◊ديث عن هذه الفئة واتخاذ
ال -ق -رارات م -ن أاج -ل ت -رق -ي -ة مشس -ارك -ت -ه -ا ‘
ﬂت - -ل - -ف م - -ن - -اح - -ي ا◊ي - -اة السس - -ي - -اسس - -ي- -ة
وا’قتصسادية والثقافية والرياضسية ‘ ظل
–و’ت وط-ن-ي-ة وإاق-ل-ي-م-ي-ة ودولية تفرضض
اسس- -ت- -غÓ- -ل ك- -ل ال- -ط -اق -ات ا◊ي -ة م -ن أاج -ل
’مة.
النهوضض با أ

سشوداويا.فالفسشاد وأاخبار ا÷رائم Œعل الكث Òمن
الششباب ‘ حÒة من اأمره .وعن اŸسشتقبل كيف
سشيكون أاجاب الششاب«:نأامل ‘ أان نرى ا’سشتقرار،
ونقل مسشتوى النقاشص اإ ¤اأ’مور اإ’يجابية وعيدا
ا’سش- -ت- -قÓ- -ل والشش- -ب -اب ف -رصش -ة Ÿع -ا÷ة اأ’م -ور
بواقعية بعيدا عن الروت.””Ú

تطوير ششبكة نقل الكهرباء ‘ آافاق  2020يتضشمن
إا‚از حوا‹  1٩٥00كلم من اÿطوط ،وفيما يتعلق
Ãح -ط -ات ال -ت -ح -وي -ل ه -ن-اك ح-وا‹ ﬁ 320طة
ج -دي -دة ب -ط -اق -ة –وي -ل إاج-م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ 3٩٥00
ميغافولط.

وتÈز اأ’رقام اŸتعلقة باÿماسشي Úاأ’خÒين
النسشبة الكبÒة التي بلغتها تغطية اŸنازل بالغاز
والكهرباء ،حيث ” خÓل اÿماسشي ،2014 – 2010
توصشيل  2مليون بيت بششبكة الغاز الطبيعي ،وتزويد
 220أال -ف م -ن -زل ب -ال -ط -اق -ة ال -ك -ه-رب-ائ-ي-ة .ف-ق-د
ارت -ف -ع اسش -ت -ه Ó-ك ال -ك -ه -رب -اء ‘ ا÷زائ -ر ب-نسش-ب-ة
13باŸائة ليناهز  ٩463ميغاواط سشنة  ،2012وفق
بيانات ششركة سشونلغاز.
وبالنسشبة للخماسشي ا÷اري  201٩–201٥فقد
” تزويد  1،٥مليون مششÎك جديد بالكهرباء و2

مليون مششÎك بالغاز الطبيعي،مع إاطÓق مششاريع
لتعزيز قدرة توليد الطاقة الكهربائية ،باإ’ضشافة
إا ¤برنامج واسشع للطاقات اŸتجددة ،وكذا دخول
ﬁ 23طة ضشوئية وبر›ة إا‚از ﬁطة لطاقة
الرياح ،لتنويع مصشادر الطاقة وتنويع اسشتهÓكها من
قبل اŸواطن.Ú
و’ بد من اإ’ششارة إا ¤أان ا÷زائر تصشبو إا¤
وضش -ع ‰وذج ط -اق -وي م -ت-ن-وع ،ان-طÓ-ق-ا م-ن ال-غ-از
ال-ط-ب-ي-ع-ي ،م-ن خÓ-ل ال-ب-حث واسش-ت-غÓل الطاقات
اŸتجددة ،ولها برنامج طموح Áتد إا ،2030 ¤وقد
ششرعت ‘ تطبيق برنامج وطني لتطوير اأ’خÒة
يصشبو إا ¤تركيب  22أالف ميغاواط ،وقد “كن
القائمون على اŸششروع من إا‚از  400ميغاواط
م-ن ال-ط-اق-ات ال-ه-ج-ي-ن-ة م-ن ﬁط-ة ح-اسش-ي الرمل
جنوب ا÷زائر ،حسشب تصشريحات وزير القطاع.
ا÷دي- -ر ب- -ال- -ذك- -ر ،أان أاول مشش -روع ل -ل -ط -اق -ات
اŸت -ج -ددة ‘ ا÷زائ -ر Œسش -د ‘ ح -اسش -ي ال -رم-ل
بإانششاء ﬁطة هجينة إ’نتاج الكهرباءŒ( ،مع بÚ
الششمسص والغاز) ،كما “كنت مؤوسشسشة سشونلغاز من
ربط  1000عائلة ‘  20قرية منتششرة ‘ جنوب
ا÷زائ -ر ب-ال-ك-ه-رب-اء الشش-مسش-ي-ة ،ب-ع-د أان ” ت-زوي-د
مسش -اك -ن -ه -م ب -ال -ع -ت -اد ال Ó-زم ’سش -ت -غ Ó-ل ال -ط-اق-ة
الششمسشية ،التي سشتغطي حاجة ا÷زائر التي ترتفع
سشنة بعد سشنة.
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«الشسعب» تزور معرضس الصسناعة العسسكرية برياضس الفتح

القطاع القتصسادي العسسكري ..خطى ثابتة
نحو الكتفاء الذاتي ‘ العتاد والسسÓح
ديناميكية مبتكرة ÿلق قاعدة صسناعية وتكنولوجية سسيادية

’خÒة بفضسل
عرفت الصسناعة العسسكرية الوطنية نقلة نوعية ‘ السسنوات ا أ
’نعاشس صسناعاتها ‘ سسبيل
التوجه الذي اختارته قيادة ا÷يشس الوطني الشسعبي إ
’سسلحة والعتاد ،والذي تدعم أاك Ìمع الشسراكات ذات
–قيق اكتفائها الذاتي من ا أ
السسمعة العاŸية التي أابرمتها منذ سسنة  ،2012لÎسسم لنفسسها طريقا نحو العصسرنة
والتحكم ‘ ناصسية التكنولوجيات ا◊ديثة Ãا يكفل تعميق مفهوم ا’حÎاف
لدى قوام اŸعركة للجيشس الوطني الشسعبي ،وا◊رصس على تلبية حاجيات
وطلبات ﬂتلف الوحدات القتالية للمؤوسسسسة العسسكرية ،واŸسساهمة أايضسا ‘ دفع
عجلة التنمية الوطنية.

سسعاد بوعبوشش
تصسوير :فوأز بوطارن
«الشش -عب» وق -فت ع -ل -ى ت -ط-ور الصش-ن-اع-ة ال-عسش-ك-ري-ة
الوطنية من خÓل اŸعرضس اŸنظم بباحة رياضس الفتح
‘ إاط- -ار ا’ح- -ت- -ف- -ا’ت اıل -دة ل -ل -ذك -رى الـ  55لعيد
ا’سش -ت -ق Ó-ل واسشÎج -اع السش -ي -ادة ال-وط-ن-ي-ة وال-ذي أاب-رز
لزواره ﬂتلف وحداته الصشناعية اŸنتششرة ع ÈالÎاب
ال -وط-ن-ي ال-ت-ي ت-ع-زز ق-راره-ا السش-ي-اسش-ي وصش-ي-ان-ة أام-ن-ه-ا
ال-وط-ن-ي ،ع Èاك-تسش-اب اŸع-ارف ال-ع-ل-م-ي-ة والتكنولوجية
التي “كنها من إارسشاء قاعدة صشناعية صشلبة تتلمسس بها
دروب اŸسشتقبل بكل ثقة و–فيز وحماسس تعمل على
“ت Úأاسشسشه وتعزيز قدراته القتالية والعملياتية.
‘ هذا اإ’طار قال اŸقدم حمامي عز الدين ‡ثل
عن مديرية اإ’يصشال واإ’عÓم والتوجيه أان اŸعرضس
ف -رصش -ة ل -ل-ت-ع-رف ع-ن ك-ثب ع-ل-ى اŸن-ت-ج-ات ال-عسش-ك-ري-ة
الوطنية واŸتنوعة التي تعكسس التطور الكب ÒواŸسشتوى
الذي بلغته الصشناعات العسشكرية Ãختف فروعها سشواء
‘ م -ا ت -ع -ل -ق ب-اŸصش-ان-ع اŸت-خصشصش-ة ‘ ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اŸيكانيك واإ’لكÎونيك والكهرباء ،أاو مصشانع النسشيج
التي ” عصشرنتها.

مؤوسسسسة األلبسسة ولوازم النوم...
اسستجابة للحاجيات العسسكرية
تÎجم هذه الوحدات الصشناعية اÿطوات الفعلية
للجزائر ‘ تعزيز قاعدتها الصشناعية من خÓل تطوير
إام -ك -ان -ات -ه-ا ‘ ال-ق-ط-اع ا’ق-تصش-ادي» –ت شش-ع-ار صش-ن-ع
با÷زائر» ،والبداية كانت Ãؤوسشسشة اأ’لبسشة ولوازم النوم
ب- -اÿروب -ة وال -ت -ي ت -أاسشسشت ‘ سش -ن -ة  ،1962ب -ق -رار م -ن
الرئيسس الراحل هواري بومدين ،وذلك بعدما رأاى معاناة
اÛاه -دي-ن إاب-ان ال-ث-ورة ‘ ال-ت-زود Ãخ-ت-ل-ف اأ’غ-ط-ي-ة
واأ’ل -بسش -ة وال -ذي ك -ان ي -ع -ت -م -د ع -ل -ى ع-ط-اي-ا وتÈع-ات
اŸواط -ن ال -بسش -ي -ط م -ن خ Ó-ل ج -م -ع -ه -ا لصش-ال-ح ج-يشس
التحرير ،أاو عن طريق خياطة أالبسشة تع Èعن هويتهم
ا÷زائرية وذلك بالدول الششقيقة كتونسس واŸغرب –ت
إاششراف وزارة التسشليح وا’تصشا’ت العامة آانذاك.
جاءت هذه اŸؤوسشسشة كششركة متخصشصشة ‘ إانتاج
اأ’ل-بسش-ة ال-عسش-ك-ري-ة وم-ع-دات ال-ت-خ-ييم اŸوجهة للجيشس
اسش-ت-ج-اب-ة ف-ع-ال-ة ’ح-ت-ي-اج-ات ال-ق-وات ال-عسش-ك-رية وششبه
عسشكرية بلوازم معتمدية ،حيث أاضشحت تتمتع بخÈة
طويلة ‘ ›ال اŸيدان الصشناعي والتجاري ،و عرفت
تطورا ملحوظا ومسشتمرا وكل مرة من مراحل تطورها
“ث -ل د’ل -ة ق -ط-ع-ي-ة ع-ل-ى ت-ط-ل-ع-ه-ا ل-ت-جسش-ي-د أاه-داف-ه-ا
اŸتمثلة ‘ تنويع اإ’نتاج ،تقد Ëأاحسشن العروضس نوعية
وسشعرا ،وششعارها ‘ ذلك احÎام آاجال التسشليم والبحث
اŸت -واصش -ل ل Ó-ن -دم -اج ‘ ال -نسش -ي -ج الصش -ن-اع-ي ال-وط-ن-ي
وال -ق -درة ع -ل -ى إادم -اج اح-دث ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات م-ن أاج-ل
التطور.
اسشتعرضشت اŸؤوسشسشة بجناحها ﬂتلف منتجاتها
من مÓبسس أاحذية لوزام النوم والتأاثيث وقدمت ‰اذج
عن البذ’ت العسشكرية سشواء تلك اŸتخصشصشة للخروج
وا’سشتعراضشات أاو بذلة القتال اŸزركششة أاو اŸوجهة
للحماية من اŸطر ،بذلة التدخل ،بدلة مزيل اأ’لغام
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ل -واح -ق ال -ق -ت-ال وال-ل-وازم ال-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة
واÿوذة وأاغراضس التمويه ،وآاخرها ششبكة التمويه التي
ابتداء من سشنة  2012بدأات اŸؤوسشسشة تصشنّعها  10باŸائة
بقدراتها وإامكاناتها اإ’نتاجية.
غ Òبعيد ‚د جناح كل من اŸؤوسشسشة ا÷زائرية
Óنسش-ج-ة الصش-ن-اع-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ،م-ؤوسشسش-ة إا‚از أان-ظ-مة
ل -أ

اŸراقبة بواسشطة الفيديو ،مركز البحث والتطور للعتاد
اÿاصس ب -اأ’م -ن ،وم -ؤوسشسش -ة ق-اع-دة اŸن-ظ-وم-ات ،وه-ي
مؤوسشسشات تÈز وتؤوكد ا’عتماد الكلي على التكنولوجيات
ا◊ديثة ’رتباطها الوثيق ببلوغ ا’حÎافية اŸنششودة.

« ‰ ..»AMS-MBوذج للشسراكة
الواعدة وآافاق للتصسدير

‘ سشياق آاخر وبجناح مؤوسشسشة العربات العسشكرية
الثقيلة إ’نتاج سشيارات رباعية الدفع وﬂتلف الششاحنات
لتغطية احتياجات ا÷يشس ،يضشع جناح الششركة ا÷زائرية
لصش -ن-اع-ة اŸرك-ب-ات ب-عÓ-م-ة م-رسش-ي-دسس ب-ن-ز « AMS-
 »MBأامام التكنولوجيا اأ’Ÿانية ‘ مركبات مصشنوعة
وط -ن-ي-ا ب-أاي-د ج-زائ-ري-ة ،وت-ع-ت Èه-ذه اŸؤوسشسش-ة ام-ت-دادا
للمؤوسشسشة ا÷زائرية إ’نتاج السشيارات ذات الوزن الثقيل
بالرويبة.
أانششئت هذه اŸؤوسشسشة ‘ إاطار الششراكة ا÷زائرية -
اإ’ماراتية-اأ’Ÿانية Ãوجب توقيع القوان Úاأ’سشاسشية
اÿاصشة بها ‘  29جويلية  ،2012وتتكّون من ثÓثة
مسشاهم Úرئيسشي ،Úحيث Áتلك الطرف ا÷زائري % 51
من اأ’سشهم « % 34لششركة تطوير صشناعات السشيارات
ال -ت -اب -ع -ة Ÿدي -ري-ة الصش-ن-اع-ة ال-عسش-ك-ري-ة ب-وزارة ال-دف-اع
الوطني و % 17للششركة الوطنية للعربات الصشناعية».
أاما اŸسشاهم الثا Êفيتمثّل ‘ صشندوق ا’سشتثمار
اإ’ماراتي» أاعبار» بنسشبة  % 49من اأ’سشهم ،فيما يعتÈ
الطرف اأ’Ÿا ÊاŸتمثل ‘ ششركة « »Daimlerششريكا
تكنولوجيا ،لتتوج هذه الششراكة بـمصشنع أاو وحدة تركيب
السشيارات من عÓمة «مرسشيدسس بنز» بع Úبوششقيف
بتيارت ،والتي بدأات ثمار نتائجه تتجسشد على أارضس
الواقع ع Èإانتاج العديد من اŸركبات التي هي قيد
ا’سش-ت-غÓ-ل ،ف-ي-م-ا ي-ن-ت-ظ-ر ال-ت-وج-ه ن-ح-و ال-تصشدير لدول
إاف -ري -ق -ي-ة ،م-ا سش-ي-ع-زز ان-ف-ت-اح ا÷زائ-ر الصش-ن-اع-ي ع-ل-ى
اأ’سشواق اأ’جنبية ’سشيما اإ’فريقية منها.
ع -زز ه -ذا ا’Œاه إا ¤ال -تصش -ن-ي-ع ال-عسش-ك-ري اÙل-ي
مصشنع آاخر بو’ية خنششلة دخل حيز اÿدمة ‘ ديسشمÈ
 ،2014من خÓل إانتاج السشيارات اŸصشفحة «‰ر» ،وذلك
‘ إاط -ار شش -راك -ة ب Úوزارة ال -دف -اع ا÷زائ -ري -ة وشش-رك-ة
«توازن» اإ’ماراتية ،باإ’ضشافة إا› ¤مع ترقية الصشناعة
اŸيكانيكية بـ «السشمارة» بقسشنطينة.
كان مدير الصشناعات العسشكرية ‘ وزارة الدفاع
ا÷زائرية ،اللواء رششيد ششواقي ،قد أاعلن نهاية مارسس
الفارط عن تسشي 10Òششركات صشناعية متخصشصشة ‘
تكنولوجيات اŸيكانيك واإ’لكÎونيك والكهرباء ،وإاعادة
بعث  9مصشانع للنسشيج وعصشرنتها ،وذلك بهدف تلبية
طلبيات ا÷يشس الوطني بـ  15أالف ششاحنة من ﬂتلف
اأ’نواع وصشناعة  25أالف ﬁرك ثقيل بوادي حميميم
بقسشنطينة ما سشيوفر توظيف أاك Ìمن  30أالف منصشب
مباششر.

مؤوسسسسة البناءات اŸيكانيكية
بخنشسلة ...قطب امتياز
بجناح مؤوسشسشة البناءات اŸيكانيكية بخنششلة التي
أانششئت ‘  1990ودشّشنه الرئيسس الراحل الششاذ‹ بن
جديد بالرغم من أان الفكرة كانت موجودة من قبل إا’
أانها  ⁄تكن قد تبلورت معاŸها ،والذي جاء بهدف تلبية
ا◊اجيات اÿفيفة للجيشس الوطني الششعبي من خÓل
تقد Ëمنتجات صشناعية  100باŸائة جزائرية الصشنع،
ويتمتع بتجربة طويلة وكفاءات بششرية مؤوهلة وجد عالية
تتحكم ‘ تكنولوجيات متطورة.
ششرع هذا اÛمع خÓل السشنوات اأ’خÒة ‘ إانتاج
معدات متقدمة بفضشل الورششات التي ” تطويرها على

غرار ورششة ا◊دادة ،السشباكة بعد Œهيزها بروبوتات
Œعل من السشباكة آالية ،ورششة التصشنيع والÎكيب والتي
“ث -ل أاك Èورشش -ة ب -اŸؤوسشسش -ة ،ورشش -ة ا◊ق -ن ب -اŸع-ادن
تتمتع بتكنولوجيا عالية الدقة ،إا ¤جانب آا’ت تصشنيع
ذات –كم تقني.
تتمثل اŸنتوجات التي تصشنع ‘ هذا اÛمع ‘
ﬂت- -ل- -ف اأ’سش- -ل -ح -ة اÿف -ي -ف -ة م -ن ب -ن -ادق ورشش -اشش -ات
ومسشدسشات ولواحقها ،ناهيك عن قطع الغيار واأ’دوات
وكذا أادوات القياسس ،وهي موجهة لتزويد اŸؤوسشسشات
اأ’م -ن -ي -ة ا÷زائ -ري -ة Ãا ف -ي -ه -ا ا÷م -ارك ،وك -ذا ب-عضس
اŸؤوسشسشات اŸدنية من خÓل تزويدها بقطاع الغيار
التي –تاجها على غرار ›مع سشوناطراك ،سشونلغاز،
ا÷زائرية للمياه ...و غÒها ،ما يجعل منها قطب امتياز
‘ الصشناعة اŸيكانيكية با÷زائر.

مؤوسسسسة ال‚ازات الصسناعية بسسريانة..
خÈة ورؤوية مسستقبلية
ك -ج -زء م -ك ّ-م -ل ل-ه-ذا اÛم-ع ه-ن-اك ب-اŸوازاة م-ع-ه
مؤوسشسشة ا’‚ازات الصشناعية بسشريانة ،وهي اأ’خرى
مؤوسشسشة عسشكرية ذات طابع صشناعي وŒاري متخصشصشة
أاسش -اسش -ا ‘ صش -ن-اع-ة ال-ذخÒة ب-ك-ل أان-واع-ه-ا ذات ال-ع-ي-ار
الصش- -غ Òوال- -ك -ب ،Òم -واد وخ -ردوات ح -دي -دي -ة ،أاوسش -م -ة
م -ي -دال-ي-ات شش-ارات ع-لب ال-ه-داي-ا ،م-ن-ت-وج-ات السش-ب-اك-ة،
زرافات اإ’ضشاءة نصشب تذكارية.
إا ¤جانب اŸؤوسشسشة لها منتوجات فرعية ذات
اسشتعمال مد Êوعسشكري على غرار العتاد ششبه طبي،
مثبتات العظام ،مولدات الطاقة الكهربائية ،سشواء تلك
اŸعتمدة على الوقود ،أاو الطاقات اŸتجددة كالششمسشية
وطاقة الرياح ،ما جعلها أايضشا تسشتثمر ‘ إانتاج اأ’لواح
الششمسشية وتطوير اسشتعمالها خاصشة باŸناطق اŸعزولة
ل -ت -زوي -د ﬂت -ل-ف ال-وح-دات ال-ق-ت-ال-ي-ة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الششعبي بالطاقة اŸطلوبة ،و هي منتجات موجهة إا¤
تلبية ا◊اجيات الوطنية اŸدنية والعسشكرية ما يجعل
منها لبنة أاخرى ومكسشبا للصشناعة الوطنية ككل.
أاما الديوان الوطني للمواد اŸتفجرة الذي أانششئ
سش -ن-ة  1979م -ت -خصشصس ‘ إان -ت -اج اŸت -ف -ج-رات ول-وازم
التفج Òولديه عدة فروع با÷زائر العاصشمة ببئر مراد
رايسس ،ع Úالدفلى ،مليانة ،تيجÓب Úوسشيدي موسشى،
فهو اآ’خر يحمل على عاتقه مهمة إانتاج جميع أاصشناف
اŸت -ف -ج -رات ذات ا’سش -ت -ع -م-ا’ت ال-عسش-ك-ري-ة واŸدن-ي-ة
ك-ا÷يÓ-ن-يت،اŸرم-ان-يت ،ال-ت-ي-م-اكسس ال-ذي يسش-ت-عمل ‘
اŸق -ال -ع ،اأ’شش -غ -ال ال -ع -م -وم -ي-ة ،ح-ف-ر اآ’ب-ار ،اأ’شش-غ-ال
الباطنية كا’سشتعما’ت ا÷وفية ،حفر اأ’نفاق ،باإ’ضشافة
إا ¤أاششغال اŸوانئ ،إا ¤جانب منتوجات أاخرى كالفتيل
البطيء ،الفتيل الصشاعق ،والصشواعق.
و تÈز أاه -م -ي -ة ه -ذه اŸؤوسشسش -ات ‘ ع-دم ت-ق-وق-ع-ه-ا
وانحصشار عملها على تلبية احتياجات الوحدات القتالية
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ف -ق -ط ب-ل ت-ع-دت ذلك إا¤
ا’حتياجات اŸدنية ما يكّرسس تبنيها Ÿقاربة اŸسشاهمة
‘ عجلة التنمية الوطنية بششقيها اŸد Êوالعسشكري،
وه -و أام -ر ل -يسس ب -ال -غ -ريب خ-اصش-ة وأان ه-ذه اŸؤوسشسش-ات
التابعة Ÿؤوسشسشة ولدت من رحم الششعب ا÷زائري إابان
الثورة التحريرية ‡ثلة بجيشس التحرير الوطني وأابرزت
ق -وة ال -ت Ó-ح -م ال-ع-ف-وي وال-تضش-ام-ن الشش-دي-د ب Úا÷يشس
والششعب.
ه-اه-ي ال-ي-وم تسش Òب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة ب-ق-وات-ه-ا ال-ق-ت-ال-ية
وقطاعها ا’قتصشادي لتششاركه ‘ إاحياء تفاصشيل ملحمته
اÿالدة والعالقة ‘ ذاكرته ا÷ماعية لتششد على ذلك
التواصشل العميق واŸتجذر ،وتنظر Ÿسشتقبل مششرق بكل
ثقة مهما كانت ششدة التحديات وعظمة الرهانات ،لتكون
القاطرة الصشلبة للصشناعة الوطنية.

info@ech-chaab..com
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العقيد اŸتقاعد عبد ا◊ميد العربي الشسـريف لـ «الشسعب»:

جزائر السستقÓل “تلك منظومة دفاعية متكاملة
أم Úبلعمري

كلما مرة تعود فيها ذكرى عيد ا’سشتقÓل ا’
ويعود معها ا◊ديث عن –ديات رفعتها ا÷زائر
وأاخرى ’ تزال تنتظر من أاجل ا◊فاظ على هذا
اŸكسشب العظيم الذي حققه الششعب ا÷زائري
ب-فضش-ل تضش-ح-ي-ات جسش-ام اسش-ت-ح-ق ب-ه-ا ل-قب شش-عب
اŸليون ششهيد عن جدارة واسشتحقاق ولعل من بÚ
تلك التحديات هو الرهان اأ’مني ‘ ظل ﬁيط
مضشطرب وحدود ﬁاطة بالف ÏوالقÓقل أاوكلت
م -ه -م -ة رع -اي -ت -ه -ا ونشش -ره -ا ÷م -اع -ات إاره -اب -ي -ة
وإاج-رام-ي-ة م-أاج-ورة وظ-ي-ف-ت-ه-ا ت-ق-ويضس ا’سشتقرار
واأ’م-ن وبث ال-ف-وضش-ى وا’رت-ب-اك “ه-ي-دا ل-ت-ن-ف-ي-ذ
أاجندات مفضشوحة  ⁄تعد تخفى على أاحد.
Ÿع-رف-ة ال-ت-ه-دي-دات اÙي-ط-ة ب-بÓ-دن-ا وخبايا
اإ’رهاب ‘ منطقة السشاحل وكل ما بذلته ا÷زائر
من ›هودات للحفاظ على اسشتقÓلها ‘ ›ال
الدفاع ومراحل تطور العقيدة الدفاعية لبÓدنا،
ك -انت ه -ذه ال-دردشش-ة م-ع ال-ع-ق-ي-د اŸت-ق-اع-د ع-ب-د
ا◊م -ي -د ال -ع -رب -ي الشش-ري-ف ،اıتصس ‘ الشش-ؤوون
اأ’م -ن -ي -ة واإ’سشÎات-ي-ج-ي-ة ال-ذي رد ع-ل-ى تسش-اؤو’ت
جريدة الششعب وا÷زائر –يي عيد اسشتقÓلها .55
‘ هذا الصشدد يعتقد العقيد العربي الششريف
أان ا÷ماعات اإ’رهابية العاملة ‘ منطقة السشاحل
هي ذراع من أاذرع اıابرات الغربية واأ’مريكية
ع- -ل- -ى وج- -ه اÿصش -وصس وذك -ر ‘ ه -ذا الصش -دد أان
اأ’م-ري-ك-ان ل-دي-ه-م ال-ك-ث Òم-ن ال-ق-واع-د العسشكرية
ال -ع -م -ل -ي -ات-ي-ة الصش-غÒة ‘ اŸن-ط-ق-ة ‘ ح Úأان-ه-م
اعÎفوا بوجود خمسشة فقط ‘ ح Úأان تقارير
اسشتخبارية تشش Òإا ¤أان عددها يفوق اŸعلن عنه
بكث - Òأاضشاف عبد ا◊ميد العربي الششريف‘ -
حواره مع «الششعب» -كما أاكد العقيد اŸتقاعد ‘
حديثه أان ا÷ماعات اإ’رهابية وظيفتها هي خلق
بؤور التوتر والفوضشى “هيدا للتدخÓت العسشكرية
اأ’جنبية من اجل اقتسشام مناطق النفوذ والسشيطرة
عليها بدعوى مكافحة اإ’رهاب والتطرف ،وعن
منطقة السشاحل اعتﬁ Èدثنا أان ا’نهيار اأ’مني
‘ اŸنطقة كان بسشبب التدخل الفرنسشي الذي جاء
لعرقلة ›هودات ا÷زائر ‘ إاطار مبادرة القيادة
اŸششÎكة لقيادة اأ’ركان الكائن مقرها بتمÔاسشت
حيث أاكد أانه ‘ ح Úكانت تلك الوصشفة تعتمد
على ا÷يوشس الوطنية لبلدان اŸنطقة وكانت تنظر
اليها الششعوب بع Úالرضشا والقبول كان ينظر ا¤
القوات الفرنسشية اŸتواجدة هناك على انها قوة
اسشتعمارية غازية ،اأ’مر الذي اسشتغلته ا÷ماعات
ا’رهابية وقدمت نفسشها على أانها حركات جهادية
تهدف إا– ¤رير اŸنطقة من اÙتل و‘ هذا
الصشدد أاضشاف العقيد العربي الششريف أان ذلك ما
بررت به ا÷ماعات ا’رهابية تكتلها وانصشهارها
–ت لواء ما يسشمى بـ « جماعة نصشرة اإ’سشÓم
واŸسش- -ل- -م »Úوأاع -ل -نت أان ذلك م -ن أاج -ل ﬁارب -ة
ال -ت -واج -د ال -ف -رنسش -ي وخ -اصش-ة ب-ع-د ال-قضش-اء ع-ل-ى
اإ’رهابي باıتار اŸدعو «بلعور» ‘ ضشربة جوية
ف-رنسش-ي-ة اسش-ت-ه-دف-ت-ه داخ-ل اأ’راضش-ي ال-ل-يبية وهنا
أاشش -ار ال -ع -ق -ي -د اŸت -ق -اع -د ال -ع -رب -ي الشش -ري -ف أان
اأ’مريكي Úهم من اكتششفوا وحددوا مكان تواجد
اإ’ره-اب-ي «ب-ل-ع-ور» ول-ك-ن فضش-ل-وا أان ت-ق-وم ال-ق-وات
ال -ف -رنسش -ي-ة ب-اŸه-م-ة ل-ك-ي ي-زداد ال-ع-داء ل-ل-ت-واج-د
ال -ف -رنسش -ي ‘ اŸن -ط -ق -ة وه -ذا خ -دم-ة ل-ل-مصش-ال-ح
ا’مريكية  ,أاضشاف أان كل ذلك يؤوثر سشلبا على
ا÷زائ- -ر وي- -ه- -دد أام- -ن ح- -دوده -ا ح -يث سش -ت -دف -ع
ا÷م- -اع -ات ا’ره -اب -ي -ة اﬁ ¤اول -ة ال -دخ -ول إا¤
اأ’راضشي ا÷زائرية ‡ا يسشتلزم منظومة أامنية
ﬁكمة لتأام Úحدودنا يضشاف إا ¤ذلك تضشاعف
أاعداد الÓجئ Úنحو ا÷زائر وما يششكل ذلك من
أاعباء اقتصشادية واجتماعية على بÓدنا.
‘ خضشم كل هذا و‘ رده على سشؤوال حول
اجتماع قادة دول السشاحل اÿمسشة بقيادة الرئيسس

الفرنسشي مانويل ماكرون ،قال عبد ا◊ميد العربي
الششريف أان فرنسشا تبحث عن قطف ثمار مكافحة
اإ’ره- -اب ‘ اŸن- -ط- -ق -ة دون م -ق -اب -ل وأاضش -اف أان
ماكرون حاول تثبيت التواجد الفرنسشي ‘ اŸنطقة
من خÓل ا◊صشول على تفويضس أا‡ي ومن ثمه
إالغاء مبادرة ا÷زائر ‘ إاطار آالية قيادة اأ’ركان
اŸششÎكة الكائن مقرها بتمÔاسشت أ’ن ا÷زائر
ترفضس اي تواجد لقوة أاجنبية خاصشة اذا تعلق
اأ’مر بقوة لديها ماضس اسشتعماري ولهذا السشبب ⁄
ت -ؤوت السش -ي -اسش -ة ال -ف -رنسش -ي-ة ث-م-اره-ا ‘ م-ك-اف-ح-ة
ا’رهاب ‘ السشاحل .
أاردنا أان تكون خا“ة هذه الدردششة با◊ديث
ع -ن ك -ي -ف -ي-ة ت-ع-زي-ز بÓ-دن-ا ’سش-ت-قÓ-ل-ه-ا ‘ ›ال
الدفاع خاصشة وأان Œربة العششرية السشوداء علمتنا
الكث Òمن الدروسس ‘ ،هذا الصشدد قال العقيد
اŸت -ق -اع-د واÿب Òاأ’م-ن-ي ع-ب-د ا◊م-ي-د ال-ع-رب-ي
الشش- -ري- -ف أان ا÷زائ- -ر ك -انت ‘ السش -اب -ق ت -ت -ب -ن -ى
إاسشÎات-ي-ج-ي-ة دف-اع-ي-ة ضش-ي-ق-ة ول-ك-ن Ãجيء رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة بصشفته
ال -ق -ائ-د اأ’ع-ل-ى ل-ل-ق-وات اŸسش-ل-ح-ة ول-دى اسش-تÓ-م
السشفينة اŸدرسشة «الصشومام» ‘ سشنة  2006قام
نائب وزير الدفاع الوطني رئيسس أاركان ا÷يشس
الوطني الششعبي الفريق أاحمد قايد صشالح آانذاك
بتقد Ëعرضس حول إاسشÎاتيجية دفاعية جديدة
–م-ل ن-ظ-رة اسش-تشش-راف-ي-ة واسش-ت-ب-اق-ي-ة تعتمد على
ف -ك -رة ال-دف-اع اŸت-ق-دم م-ن خÓ-ل ت-زوي-د ال-ق-وات
البحرية بسشفن مهمتها التصشدي للعدو ‘ اŸياه
اإ’قليمية ،أاما ‘ ›ال الدفاع ا÷وي عن ا’قليم
فقد عّززت ا÷زائر دفاعاتها ا÷وية وأ’ول مرة
Ãن -ظ -وم-ت Úدف-اع-ي-ت Úج-وي-ت Úوه-م-ا «أاسس »300
و»أاسس  »400ال -ق -ادرت Úع -ل -ى إاصش -اب -ة وت-دم Òأاي
هدف طائر على مسشافة  180كيلوم Îوكذا اقتناء
طائرات متعددة اÿدمة وعالية القدرة من طراز
سشو  34 ،30وسشوخوي .35
‘ خ -ت -ام ه -ذا ا◊وار أاك -د ال -ع-ق-ي-د اŸت-ق-اع-د
واıتصس ‘ الششؤوون اأ’منية واإ’سشÎاتيجية عبد
ا◊ميد العربي الششريف ،أان هذا التوجه فرضشته
Œرب - -ة ا◊صش- -ار غ ÒاÈŸر ال- -ذي ف- -رضس ع- -ل- -ى
ا÷يشس ا÷زائري ‘ ›ال اŸعدات والذخائر ‘
عز الهجمة اإ’رهابية الششرسشة على بÓدنا و‘ هذا
اإ’ط -ار ن -فسش-ه دائ-م-ا ق-امت ا÷زائ-ر ب-ب-عث نسش-ي-ج
صش -ن -اع -ي عسش -ك -ري ي -ت -م -ث -ل ‘ ت -رك-يب ال-ع-رب-ات
القتالية ،صشناعة ﬂتلف الذخائر ا◊ربية ،إاقامة
صشناعة الكÎونية متطورة ،تركيب سشيارات رباعية
وسشداسشية الدفع Ãختلف اأ’وزان واأ’حجام وكذا
إانشش -اء ق -واع -د ل -ت -ح-ديث اŸن-ظ-وم-ات واأ’سش-ل-ح-ة
ومراكز بحث وتطوير على مسشتوى كل القيادات
ورب-ط-ه-ا ب-الصش-ن-اع-ة ال-عسش-ك-ري-ة وه-ذا ك-ل-ه أاع-ط-ى
ل-ل-ج-زائ-ر م-ن-ظ-وم-ة دف-اع-ي-ة م-ت-ك-املة ‘ اÛال،
الÈي ،البحري وا÷وي.

أاك Ìمن  6أا’ف مشسارك ‘ ا◊دث التاريخي

اسستعراضسات شسعبية ع Èشسوارع العاصسمة ‘ عيد ا◊رية
–ت رعاية رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،تنظم و’ية ا÷زائر
ال -ي -وم ا’ح -ت -ف -ا’ت ب-ع-ي-د ا’سس-ت-قÓ-ل
والشس- -ب- -اب ب- -حضس- -ور وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية
ن -ور ال-دي-ن ب-دوي ‡ث Ó-ل-ل-وزي-ر ا’ول
’سس -رة ال-ث-وري-ة،
ع -ب -د اÛي -د ت -ب -ون ،ا أ
شس- -خصس- -ي- -ات وط- -ن -ي -ة و‡ث -ل -ي السس -لك
الدبلوماسسي اŸعتمدين با÷زائر.
تششمل ا’حتفالية اسشتعراضشا ششعبيا كبÒا
إاحياء لهذه الذكرى التاريخية الهامة وتكريسشا
إ’‚ازات ا÷زائر.
يتضشمن ا◊فل اŸزمع تنظيمه تقد11 Ë
مربعا إاسشتعراضشيا متنوعا ،يششارك فيه أازيد
م -ن  6000مشش -ارك ،م-ن ﬂت-ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات :

ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ،ا÷م- -ارك ا÷زائ- -ري -ة،
ا÷م-ع-ي-ات ،ال-راب-ط-ات ال-ث-ق-اف-ية والرياضشية،
ششباب ،عمال ،رياضشي Úوفنان Úوكذا 1000
فارسس من فرق الفنتازيا و 47فرقة فلكلورية
من كافة أارجاء الوطن.
إانطÓق اإ’سشتعراضس الششعبي سشيكون بداية
م-ن السش-اع-ة ال-ت-اسش-ع-ة صش-ب-اح-ا وسش-يسشتمر اإ¤
غاية السشاعة  11سشا  30د ،إانطÓقا من مقر
اإ’–اد ال- -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري ،Úم -رورا
بسش- -اح- -ة ال -وئ -ام اŸد ،Êشش -ارع حسش -ي -ب -ة ب -ن
ب-وع-ل-ي ،سش-اح-ة م-وري-ت-ان-ي-ا ،ح-دي-ق-ة صش-وفيا،
اŸنصش- -ة الشش- -رف- -ي -ة بشش -ارع زي -غ ـ ـود ي -وسشـ ـف
ووصشو’ إا ¤قصشر رياسس البحر بباب الوادي.

أسسيا مني

األربعاء  ٠٥جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١١ششوال  ١٤٣٨هـ
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ا÷زائــــــــر ورشســــــــة مفتوحـــــــة علـــــــى التّنميـــــــة الوطنيــــــــة الشّساملــــــــة

اسس - - -ت- - -اأن- - -فت ا÷زائ- - -ر
مسس-اره-ا الّ-ت -ن-م-وي الّشس امل وفق
روؤية جديدة منذ اأن توّلى رئيسس
ا÷م- -ه -وري -ة السس -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة مقاليد السّسلطة ،وما يزال
هذا اÿيار سساري اŸفعول يظهر جلّيا
‘ ق -وان ÚاŸي -زان -ي-ة م-ن سس-ن-ة ’أخ-رى،
وب - -ال ّ- -ر غ- -م م- -ن الّضس - -غ- -وط- -ات اŸال- -ي- -ة
الناجمة عن تراجع سسعر النفط ،فاإن
ال- - -و’ي- - -ات وال- - -ب- - -ل - -دي - -ات ورشس - -ات
مفتوحة على اŸشساريع اÿدماتية
وا÷واري- - - -ة اŸت- - - -وّج - - -ه - - -ة اإ¤
اŸواطن ‘ اŸقام ا’أول.

Œسشيـ ـد كل ألّتعّهـدأت أŸتعلّقة باŸششاريع ألكـ ـ ـÈى
صسحة
ال ّسسدود ،الطّرق ،ال ّسسكنات ،ا÷امعات وال ّ

جمال أوكيلي
الذين يتسشاءلون عن مصش Òذلك الّرقم من األموال
فيما اسشتعملت ،فإاّن اإلجابة ل تسشتدعي أاك Ìمن القول
أاّن هؤولء كانوا غائب Úعندما تقّرر إاعادة بعث كل
اŸشش -اري -ع اŸت -وّق-ف-ة ال-ت-ي ّ” ت-وارث-ه-ا ع-ن م-رح-ل-ت-ي
ال-ث-م-ان-ي-ن-ات وال-تسش-ع-ي-ن-ات ،وك-م ه-ي ع-دي-دة كسش-د ب-ن
هارون الذي كان مÎوكا ومهم Óإا ¤غاية قرار الرئيسس
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة اسش-ت-ك-م-ال أاشش-غ-ال اإل‚از ،وه-و اآلن –ف-ة
ومفخرة للجزائر ‘ ›ال الري.
ن - -اه - -يك ع- -ن م- -ط- -ار ا÷زائ- -ر ال- -دو‹ ،اŸيÎو،
الÎام -وي ،الّسش -ك-ن-ات ،ال-ث-ان-وي-ات ،اŸدارسس ،الّ-ط-رق،
ت- -ه- -ي- -ئ- -ة اÙي- -ط- -ات ،ك -ل األم -وال ذه -بت إا ¤ه -ذه
القطاعات.
نقول هذا الكÓم ،من باب العÎاف باÛهود
اÿارق الذي خ ّصشه رئيسس ا÷مهورية للجزائر العميقة،
انتقل إا ¤أاقصشى اŸناطق وأابعد نقطة من أاجل تدششÚ
أاو إاعطاء إاششارة انطÓق Ÿششاريع ‘ ششتى القطاعات
ا◊يوية ،وهذا ‘ حد ذاته إابداء ذلك اإلهتمام الكامل
بالّتنمية ،وا◊رصس على توف Òكل ما يلزم للمواطن.Ú
هذا التوجه الّتنموي ما زال قائما ،ويزداد ّŒذرا ‘
اŸيدان ،وهذا بفضشل ال ّسشياسشة القتصشادية الّرششيدة
اّŸتبعة ،والتي تعتمد على التحلي با◊ذر قصشد التحكم
‘ كل التّداعيات الّناجمة عن أاي طارئ مثلما حدث
مع عائدات الّنفط.
لذلك فإاّن هذا اŸسشار  ⁄يتوّقف أابدا بل تدّعم
وتعّزز ،وهذا من خÓل مواصشلة العمل ‘ هذا الŒاه

القاضشي بفرضس منطق الدولة ‘ التكفل بانششغالت
اŸواطن ،Úورفع عنهم أاي غ Íج ّسشده ﬂطّط عمل
ا◊كومة ا◊ا‹ ،الذي يعد حّقا Ãثابة Œديد العهد
مع عملية الّتنمية الوطنية ‘ سشياق أاو ظرف ما‹ ليسس
بال ّسشهل.
لكن بالرغم من ذلك ،فإاّن هذا اıطّط يعت Èرّدا
واضشحا وششافيا على األصشوات التي كانت تراهن على
تخّلي الدولة عن هذا اللتزام ،واألمر كان عكسس ذلك،
بدليل أاّنه تقّرر رفع التجميد عن بعضس اŸششاريع التي
ك -انت ﬁل –ّف -ظ ف -ي -م -ا سش -ب-ق ،زي-ادة ع-ل-ى أاّن ه-ذا
اّ ı
طط  ⁄يعلن أابدا أاّن هناك تراجعا ‘ ›ال
التنمية ،وإا‰ا فتح اÛال واسشعا أامام كل اŸبادرات
اÿيّرة ‘ ›ال ترقية حياة اإلنسشان ا÷زائري ‘

اŸن -اط -ق ال-داخ-ل-ي-ة .و‘ ه-ذا اإلط-ار ف-إاّن الّسش-ل-ط-ات
ال -ع -م-وم-ي-ة اه-ت-دت إا ¤صش-ي-غ-ة ال-ولي-ات اŸن-ت-دب-ة ‘
ا÷نوب و‘ الهضشاب ،وهذا لختصشار اŸسشافات ‘
التواصشل مع اإلدارة وتفادي التنقل اŸتعب بالنسشبة
ل -لسش -ك -ان ،وت -وضش -ي -ح األه -داف اŸت -وّخ -اة م-ن ال-ف-ع-ل
التّنموي.
هذا كّله يؤوّكد مدى ا◊رصس على إاضشفاء طابع
الدولة الجتماعية ‘ هذه ال ّسشÒورة القتصشادية ،وهذا
من خÓل اسشتحداث ذلك التّوازن ب Úهذه الثّنائية
(القتصشادي والجتماعي) بالتحكم ‘ أاي تفاوت ناجم
عن ال ّسشرعة ‘ اŸيدان ،واإلبقاء على مهام الدولة ‘
خدمة اŸواطن خاصشة حماية قدرته الشّشرائية.
هذا ل يعني التخلي عن الّتفاعÓت الناجمة عن

حركيـــــة تنمويــــة غ Òمسسبوقــــــة بتيبــــــــازة

ك - -ثÒة ه - -ي اŸشس - -اري - -ع ال - -ت- -ي
اسس -ت-ف-ادت م-ن-ه-ا و’ي-ة ت-ي-ب-ازة خÓ-ل
’خÒة ،وسس -اه -مت ب -درج-ات
السس -ن -وات ا أ
متفاوتة ‘ ترقية النمط اŸعيشسي للمواطن
من خÓل توف Òالشسغل والسسكن وضسروريات
ا◊ياة الكرÁة ،غ Òأانّ الذي يّÎقبه سسكان
الو’ية بع Úثاقبة هو مشسروع اŸيناء اŸتوسسطي
وضسع خط
Ãن -ط -ق -ة ا◊م-دان-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة شس-رشس-ال Ãع-ي-ة
نصسب خط للسسكك ا◊ديدية ا ¤غاية بلدية ففيما يتعلق باŸاء الششروب،
قوراية بالناحية الغربية ،وتوصسيل اŸنطقة ك- -انت ال- -ولي- -ة ق -د اسش -ت -ل -مت
بالطريق السسيار شسرق غرب ليتم بذلك فك
ﬁطة –لية مياه البحر بفوكة
العزلة عن باقي و’يات الوطن.
منذ سشنة  ٢٠١١ليتم تزويد سشكان
الناحية الششرقية باŸاء على مدار ٢٤
سشاعة ‘ اليوم تباعا قبل أان يتم اسشتÓم
سشد كاف الدير بالناحية الغربية ،ويششرع ‘ نصشب
ششبكات توصشيل مياهه اﬂ ¤تلف بلديات ا÷هة الغربية
مؤوخرا ،ومن اŸرتقب أان تششهد الولية طفرة نوعية ‘ ›ال اŸياه قريبا عقب النتهاء
من Œسشيد ›مل اŸششاريع اŸتعلقة بتوزيع اŸاء الششروب ،ناهيك عن –قيق قفزة
نوعية ‘ ›ال توف Òمياه السشقي الفÓحي.
” مؤوخرا فتح الششطر األول من الطريق
وفيما يتعلق بفك العزلة وتهيئة الطرق ،فقد ّ
الجتنابي Ÿدينة ششرششال ‘ انتظار فتح الششطر الثا Êمنه قريبا ،األمر الذي Áكن من
Œنب اŸرور ع Èمدن ششرششال وسشيدي غيÓسس على أان تتم بر›ة مششروع اسشتكمال
الطريق ا ¤غاية بلدية الداموسس غربا مسشتقب ،Óكما يÎقب سشكان الولية مششروع خط
السشكك ا◊ديدية اŸزدوج ا ¤غاية مدينة ششرششال واÿط الوحيد من ششرششال ا¤
قوراية حسشب الدراسشات اŸنجزة ،وهو اŸششروع الذي سشيششرع ‘ Œسشيده Ãجرد انفراج
”
األزمة اŸالية ،حسشب ما علمناه من ا÷ها ت اŸعنية لسشيما وأاّن ﬂتلف الدراسشات ّ
النتهاء منها مؤوخرا ،غ Òأانّ أاهمّ مششروع يرتقب بأان يحدث الوثية الكÈى للمنطقة يكمن
‘ مششروع اŸياء اŸتوسشطي ،الذي سشيعتÃ Èثابة همزة وصشل ب Úإافريقيا وبقية العا⁄
وبوسشعه تقد Ëدعم قوي لÓقتصشاد الوطني وتوف Òفرصس ششغل با÷ملة لسشكان اŸنطقة،
بحيث يرتقب بأان يششرع ‘ ا‚ازه خÓل السشنة ا÷ارية من طرف ›مع صشناعي يششمل
مؤوسشسشة جزائرية ومؤوسشسشت Úصشينيت ،Úوبتمويل من ا◊كومة الصشينية على أان يتم
اسشتغÓله جزئيا بعد  ٤سشنوات من بدء عملية ال‚از ،وتنتهي عملية ال‚از بصشفة نهائية
على مدار  ٧سشنوات ،وبوسشعه اسشتقبال ﬂتلف أانواع وأاحجام البواخر والسشماح Ãرور ٣٥
مليون طن من السشلع و ٢مليون حاوية سشنويا ‘ حدود  ،٢٠٥٠فيما Áكنه معا÷ة ٦ ،٥
مليون حاوية ‘ مرحلة أاو ،¤وذلك على امتداد  ٢٣رصشيفا مع الششارة ا ¤كونه يّÎبع على
مسشاحة أالف هكتار مرفقة بقطب امتياز صشناعي تبلغ مسشاحته أالف Úهكتار.
وتبلغ نسشبة التغطية الجمالية بغاز اŸدينة حاليا حدود  ٥٠ ،٤٤باŸائة بعدما كانت تراوح
حدود  ٤٥باŸائة السشنة اŸاضشية ،مع الششارة ا ¤كون  ٢٥بلدية من ب ٢٨ Úيسشتفيد سشكانها من
هذه اŸادة ا◊يوية ،فيما ل تزال  ٣بلديات تنتظر دورها قريبا بالنظر ا ¤كون عمليات
التوصشيل جارية على قدم وسشاق لكل بلديات الولية وبدون اسشتثناء ،ومن اŸرتقب أان تصشل
نسشبة التغطية حدود  ٧٥باŸائة عقب النتهاء من Œسشيد برنامج اÿماسشي اŸنصشرم / ٢٠١٠
 ،٢٠١٤والذي ششرع فيه ‘ وقت متأاخر ،ويتعلق أاك Èجزء منه بتوصشيل الغاز للبلديات الغربية
عن طريق أانبوب الغاز القادم من منطقة سشوقر بولية تيارت ،والذي أا‚ز خصشيصشا لتغذية
ﬁطة توليد الكهرباء بحجرة النصس.
وكان سشكان  ٤١حيا معنيا بتوصشيل الغاز Ãختلف بلديات الولية قد أاعربوا عن
امتعاضشهم من عملية Œميد مششاريعهم بفعل األزمة اŸالية التي تعرفها البÓد ،األمر
الذي أارغم ا÷هات الوصشية على قطاع الطاقة بالولية Ÿراسشلة الوزارة الوصشية مطالبة
برفع التجميد بالنظر ا ¤كون نسشبة التغطية بالولية ل تزال ضشعيفة ،ولكنّ وا‹ الولية
ا◊ا‹ موسشى غÓي سشارع إا ¤احتواء الوضشع مباششرة بعد التحاقه Ãنصشبه قبل أاقل من
سشنة من خÓل اقÎاح صشيغة عملية يتم من خÓلها مسشاهمة اŸسشتفيدين ومديرية الدارة

نسشـ ـبـة ألّربـ ـ ـ ـ ـط بالغـ ـ ـ ـ ـاز سشتبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ  ٪ ٧٥وتوصشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
أŸنطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بالّطري ـ ـ ـ ـ ـ ـق أل ّسشريـ ـ ـ ـ ـ ـع شش ـ ـ ـ ـ ـرق  -غـ ـ ـ ـ ـرب
السّسكك ا◊ديدية اإ ¤غاية قوراية

حركية السشوق ،من منافسشة وحرية األسشعار،
اŸششكل ل يطرح من هذه الّزاوية بل أاعمق
من ذلك.
جهه ّ ﬂ
طط عمل ا◊كومة من رسشائل
ما و ّ
اق-تصش-ادي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة ق-وي-ة ،ه-و ا◊ضشور القوي
ل -ل ّ-دول -ة وع -دم إاب -ع -اده-ا م-ن ه-ذا اŸسش-ع-ى واخ-ت-زال
وظيفتها ‘ «التنظيم» فقط ،هذا ينطبق على الّنظام
الّ-رأاسش-م-ا‹ وال-ل-يÈال-ي-ة اŸت-وّح-شش-ة ،ال-ت-ي ت-ريد تقزË
مهّمة الدولة باسشم ششعارات بّراقة حتى يتسشنّى لكل من
ي- -رغب ‘ ال- -ف- -راغ ال- -تصش- -رف وال- -ت- -ح -رك ‘ فضش -اء
ال ّ
Óقانون ،وترك اÛال مفتوحا أامام اسشتنزاف العملة
الصش -ع -ب -ة والسش-ت-م-رار ‘ الّ-ن-ف-ق-ات وتضش-خ-ي-م ف-ات-ورة
السش -تÒاد ،ع -ل -م -ا أاّن اح -ت-ي-اط-ي الّصش-رف ه-و اآلن ‘

سشقف
 ١٠٩م-ل-يار دولر
بعدما كان خÓل النصشف األول من هذه السشنة ،أاي
اسشتنادا إا ¤ششهر ديسشم ٢٠١٦ Èوحرصشت ال ّسشلطات
العمومية مؤوّخرا على عدم اŸسشاسس بقيمة  ١٠٠مليار
دولر حتى تبقى ال ّصشÓبة اŸالية قائمة.

بومرداسس… و’ية ‰وذجيـــة ‘ مشساريــع السسكـــن

أأكـ ـ Ìمـ ـن  ١٠٠أألـ ـف وحـ ـدة للتخل ـصص مـ ـن  ١٥أأل ـف ششا‹

–ل علينا الذكرى الـ 55لعيد ا’سستقÓل بعد  130سسنة من ا’حتÓل الفرنسسي وتضسحيات
جسسام قدمها الشسعب ا÷زائري من أاجل افتكاك حريته وا’نعتاق من براثن ا’سستعمار ،ويعود
معها أايضسا ا◊ديث عن معركة التنمية الشساملة التي Œسسدت ‘ اŸيدان بفضسل اıططات
اıتلفة ،لكن البارز ‘ كل هذه اŸسسÒة ا◊افلة هي الوثبة ا’قتصسادية التي –ققت ‘
’من ‘ ربوع الوطن الذي –قق بفضسل تدابÒ
العشسرية اŸاضسية ا’سستقرار وإاسستتباب ا أ
اŸصسا◊ة الوطنية التي اقرها رئـــيسس ا÷مهوريــة عبد العزيز بوتفليقة..

بومردأسس ..ز /كمال

تيبازة :عÓء ملزي

اÙلية بالولية ومؤوسشسشة سشونلغاز ‘ توف Òالسشيولة اŸالية لتجسشيد اŸششاريع اّÛمدة،
على أان يتم اقتسشام مسشاهمة اŸواطن على عّدة أاجزاء يتم دفعها جزئيا من خÓل الفواتÒ
السشتهÓكية التي ترسشل له عقب ا“ام عملية الربط ،وهي العملية التي ششرع ‘ Œسشيدها
بعّدة أاحياء ولقيت اسشتحسشان اŸواطن ‘ Úانتظار تعميمها على باقي األحياء اŸعنية
عقب اسشتكمال عمليات إاعداد ا◊سشابات اŸالية الدقيقة ،ويتعلق األمر هنا بـ  ٤١موقعا
على مسشتوى  ١٣بلدية يسشتفيد منها  ٤٣٨٥بيت قّدر مبلغ تكلفتها الجمالية بـ ،١٩
 ٢٤٣٤٩٧٤١٤دج ،على أان يسشاهم اŸسشتفيدون Ãا يربو عن  ٨٥مليون دج ‘ توصشيل الششبكة
و ٧٦مليون دج لغرضس التوصشيل للبيوت ،مع الششارة ا ¤كون بعضس البلديات بالولية أاعربت
عن اسشتعدادها لتخفيف العبء على اŸواطن من خÓل اŸسشاهمة ا÷زئية ‘ “ويل
نصشب الششبكات اŸدرجة ضشمن هذه اŸششاريع.
أاما عن حيثيات Œسشيد اıطط اÿماسشي  ٢٠١٤ - ٢٠١٠فيما يتعلق بتوزيع غاز
اŸدينة ،فقد أاششارت مصشادرنا من مديرية الطاقة بالولية إا ¤أانّ المر يتعلق بششطرين
” إا ¤حّد
ششرع ‘ Œسشيد أاولهما ‘ جوان  ،٢٠١٣وهو يتضشمن توصشيل  ١٦٣٢٨بيت بالغاز ّ
نهاية ماي اŸنصشرم –قيق  ٥٨باŸائة من هذه ا◊صشة ،فيما ششرع ‘ Œسشيد الششطر
” ا ¤غاية نهاية ماي اŸنصشرم –قيق
الثا ‘ Êمارسس  ٢٠١٥لغرضس توصشيل  ٢٢٣٣٤بيت ّ
 ٣٠باŸائة من ذات ا◊صشة ،لتبلغ بذلك نسشبة –قيق الششطرين معا حدود  ٤٢باŸائة فيما
يتعلق بالتوصشيل اŸباششر للبيوت ،بحيث ”ّ توصشيل  ١٦٣٦١بيتا من ب ٣٨٦٦٢ Úبيتا
م›Èا ،مع الششارة إا ¤كون معظم هذه البيوت تقع بالناحية الغربية للولية التي
اسشتفادت من الغاز ألول مّرة خÓل السشنوات األخÒة ،وبالنظر إا ¤العوائق اŸيدانية
اŸتعلقة بالتمويل والتضشاريسس ،فقد اتخذت السشلطات الولئية إاجراءات عملية خاصشة
Ûابهة اŸعطيات ا÷ديدة تعنى برفع ›مل التحفظات اŸعّبر عنها لغرضس تسشريع
عمليات ال‚از.

‘ هذه اÙطة نحاول رصشد
نصش- -يب ولي- -ة ب- -وم- -رداسس م- -ن ه- -ذه
اÿيارات التي تبنتها الدولة ‘ ششقها
األمني والقتصشادي من أاجل –قيق
ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ل-ك-اف-ة ربوع الولية،
خاصشة وأان حالة بومرداسس –مل ميزة
خاصشة بالنظر إاŒ ¤ربتها القاسشية مع
األزمة األمنية التي عصشفت باŸنطقة طيلة
ع -ق -دي -ن ت -ق -ري -ب -ا ب -ك -ل م -آاسش-ي-ه-ا اإلنسش-ان-ي-ة
وف -ات -ورت -ه -ا الق -تصش -ادي -ة ال -ك -بÒة ،ن-اه-يك ع-ن
ﬂلفات زلزال  ٢١ماي  ،٢٠٠٣الذي أاتى هو اآلخر
على من تبقى من بنى –تية ومنششات فنية واقتصشادية،
رغم ذلك سشاهمت الÈامج اŸسشطرة لفائدة الولية من
اسش -ت -دراك م -ا ضش -اع م -ن ج -ه -د وم -ال وم -ك -اسشب م-ادي-ة
للمواطن عن طريق جملة اŸششاريع ا◊يوية تدعمت بها
ﬂتلف القطاعات كالسشكن ،الصشحة ،التعليم ،األششغال
العمومية ،قطاع الري وغÒها من اŸيادين األخرى التي
نالت حظها من هذه اÿطة.
ولعّل أاهم مكسشب Áكن التوقف عنده نظرا Ÿا
يحمله من أاهمية وقيمة اجتماعية بالنسشبة للمواطن هو
قطاع السشكن ،حيث تدعمت ا◊ظÒة الولئية حسشب
األرقام اŸقدمة من طرف مديرية السشكن بـ١٠٧٣٨٤
‚Óاز ‘ ﬂت-ل-ف الصش-ي-غ
وح -دة سش -ك -ن -ي -ة مسش-ج-ل-ة ل -إ
واıططات اÿماسشية واإلضشافية منها  ٤٠٤٨٤وحدة
‘ صشيغة السشكن العمومي اليجاري أا‚ز منها ٢٦٦٠٧
وحدة ١٣٢٢٧ ،وحدة ‘ طور ال‚از و ٦٥٠وحدة ‘
ط - -ور ال- -دراسش- -ة ٧٧٦٦ ،وح- -دة ‘ صش- -ي- -غ -ة السش -ك -ن
الجتماعي التسشاهمي ٤٨٥٠ ،وحدة ‘ صشيغة السشكن
الÎق - -وي اŸدع- -م ١٣٩٠٠ ،وح -دة ‘ صش -ي -غ -ة ال-ب-ي-ع
ب -اإلي -ج-ار ٢١٧٢٢ ،إاع- -ان -ة م -ال -ي -ة ل‚از سش -ك -ن -ات
ري- -ف -ي -ة ١١٣٣ ،وح -دة ‘ صش -ي -غ -ة السش -ك -ن الÎق -وي
ال-ع-مومي ١٤٦٤٩ ،وح -دة ‘ صش -ي-غ-ة السش-ك-ن الÎق-وي
ا◊ر ٩٣٤ ،وحدة من صشيغة سشكن الصشندوق الوطني
Ÿع -ادل -ة اÿدم -ات الج -ت-م-اع-ي-ة «اف-ن-ب-وسشت»١٩٤٦ ،
وحدة ‘ صشيغة السشكن الوظيفي واإللزامي ،لكن مع
ذلك تبقى الكث Òمنها تعا Êالتأاخر ‘ ال‚از

ألسشباب ﬂتلفة.
كما أاخذت السشلطات الولئية على عاتقها مهمة
معا÷ة ملف الششاليهات اŸقدرة بأازيد من  ١٥أالف
ششا‹ نصشبت ع ٩٥ Èموقعا ببلديات بومرداسس إلسشكان
منكوبي الزلزال لكنها –ولت مع الوقت إا ¤مواقع
اجتماعية وبؤور Ÿمارسشة كل أاششكال البزنسشة للحصشول
على سشكن اجتماعي ،وهو ما دفع بوا‹ الولية إا¤
–ديد رزنامة نهاية سشنة  ،٢٠١٧للقضشاء النهائي على
الظاهرة وتطه ÒاŸدونة إا ¤جانب ملف السشكنات
ال -هشش -ة ال-ت-ي ي-ت-م تسش-وي-ت-ه-ا ت-دري-ج-ي-ا ب-فضش-ل الÈام-ج
السشكنية الهامة اıصشصشة لهذه الصشيغة ،إا ¤جانب
قطاع السشكن Áكن القول أان ولية بومرداسس كانت
ﬁظوظة ‘ عدة مششاريع أاخرى حيوية خاصشة ‘
›ال األششغال العمومية وششبكة الطرقات ،قطاع الري
بإا‚از ﬁطة لتحلية مياه البحر ببلدية رأاسس جنات
بطاقة معا÷ة تصشل إا ١٠٠ ¤أالف م Îمكعب يوميا
لتوسشيع ششبكة الربط Ãياه الششرب إاﬂ ¤تلف مناطق
الولية ومنها بلديات أاقصشى ا÷نوب الششرقي ،مششروع
ا‚از مسشتششفى الولية بطاقة  ٢٤٠سشرير ،ومششاريع
أاخرى ومرافق عمومية لفائدة قطاع الÎبية ،التعليم
العا‹ والششباب ،فيما تبقى مششاريع قطاع السشياحة
على أاهميتها تعا Êالتأاخر رغم ما تششكله من أاولوية ‘
–ريك وتÒة القتصشاد اÙلي إا ¤جانب الفÓحة
والصشيد البحري.

الرياضسي
اشســراف :حـــامــد حمــــور

كرم منشسطـــــــي نهــــــائي
كـــأاسس ا÷مهـــوريـــــــة
ومنــــــــــــــح جـــــــائزة
الـــروح الرياضسيــة
هامل يؤوكد:
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تتعهد مصسأ◊ن ـأ
بضسمأن تغطية
أأمنية فع ـ ـ ـ ـألة
تتمـ ـ ـ ـأشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
ونوعيـ ـ ـ ـة أ◊ ـدث

’ربعاء  ٠٥جويلية  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١١شسوال  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٣٧٩
ا أ

نهائي كأاسس ا÷مهورية لكرة القدم
اليوم Ãلعب  ٥جويلية (سس :)١٦ : ٣٠
وفاق سسطيف – شسباب بلوزداد

قّمة كب ـ ـ ـÒة
ب Úأختصس ـ ـ ـأصسيّْ ـ ـ ـÚ
وألفرجة مضسـ ـمون ـ ـ ـة
‘ عرسس كروي وأعد
بادو الزاكي لـ «الشسعب»:

«أأ“ّنى ألّتتويج بكأأسس أ÷زأئر»
أاّك -د م-درب شس-ب-اب ب-ل-وزداد ب-ادو
الزاكي أان ا÷ميع يعرف أاهمية
اŸواج-ه-ة ال-ت-ي سس-ت-ج-معهم اليوم
مع فريق وفاق سسطيف ‘ إاطار
ن -ه -ائ -ي ك -أاسس ا÷م -ه-وري-ة ،وه-و
واث- -ق م- -ن إام- -ك -ان -ي -ات ’ع -ب -ي -ه
ب- -ع- -دم- -ا ب- -ره- -ن- -وا ‘ م- -ب- -اري- -ات
ال- -ب- -ط- -ول- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ،وال -ت -ي
سسمحت لهم باÿروج من منطقة
اÿط- -ر ‘ ال- -وقت اŸن- -اسسب وه -م
جاهزون من أاجل تقد Ëكل ما
لديهم للتتويج بالكأاسس السسابعة
‘ ت- -اري- -خ ال- -ن- -ادي ،ول- -ه -ذا ف -إان
اÛم-وع-ة ت-ت-م-ت-ع بروح معنوية
عالية وإارادة كبÒة قبل اŸوعد
الكب.Ò
حاورته :نبيلة بوقرين
❊ الشس- -عب :ه -ل أان -ت -م ج -اه -زون
ل-ل-م-واج-ه-ة ال-ت-ي سس-ت-ج-م-عكم مع
وفاق سسطيف؟
❊❊ أŸدرب ب- -ادو أل- -زأك- -ي :شس- -ب- -اب
ب -ل -وزدأد ف -ري -ق أأ’ل -ق -اب وأن -ا ق -مت
ب -ع -م -ل -ي ع-ل-ى رأسس أÛم-وع-ة م-ن-ذ
›ي- -ئ- -ي ،وأشس- -ك- -ر ألÓ- -ع- -ب Úع- -ل -ى
أÛهودأت ألكبÒة ألتي قدموها ‘
أŸب -اري-ات ألسس-اب-ق-ة ضس-م-ن أل-ب-ط-ول-ة
ألوطنية ما جعلنا نخرج من منطقة
‘ وقت  ⁄يكن أي أحد يؤومن بذلك

ب -ال-ن-ظ-ر إأ ¤أل-وضس-ع أل-ذي ك-ان ع-ل-ي-ه
أل -ن -ادي ‘ م -رح -ل -ة أل -ذه-اب ،إأ’ أن
أ÷ميع كان جاد وعملنا بكل صسرأمة
سس- - -وأء ألÓ- - -ع - -ب ،Úأإ’دأرة ،أعضس - -اء
ألطاقم ألفني ،وهذأ ما جعلنا نصسل
لهذه ألنتيجة أإ’يجابية ما يعني أن
أŸعنويات عالية ،وسسنكون ‘ أŸوعد
ب -ح -ول أل-ل-ه ح-ت-ى أن-ه-ي مسسÒت-ي م-ع
ألفريق بتتويج بعدما وفقت ‘ أدأء
مهمتي على أكمل وجه.
❊ أا’ تخشسون ال ّ
ضسغط؟
❊❊ وفاق سسطيف غني عن ألتعريف
وهو فريق أأ’لقاب ،ولهذأ أŸوأجهة
لن تكون سسهلة أ’ن منافسسنا يعرف

ك-ي-ف ي-ت-ع-ام-ل م-ع م-ب-اري-ات م-ن ه-ذأ
أ◊جم وكيف يتجاوز ألضسغط ،خاصسة
أنه عاد بقوة ‘ ألدوري و“كن من
أح -ت Ó-ل أŸك -ان أ◊ق -ي -ق -ي ل-ه وتّ-وج
ب -ال -ل -قب ،ل -ك -ن ‘ أŸب-ارأة أل-ن-ه-ائ-ي-ة
سسيكون ضسغط على ألرغبة أŸتمثلة
÷ميع أ’ن أللقاء سسيبنى على جزئيات
صس - -غÒة وي - -غ - -لب ع - -ل - -ي - -ه- -ا أ÷انب
أل-ت-ك-ت-ي-ك-ي ،وأل-ذي ي-ك-ون ج-اهزأ يوم
أŸبارأة ويتمركز جيدأ ،ويعرف كيف
يسستغل أخطاء أآ’خر هو ألذي يفوز
‘ أل- -ن -ه -اي -ة ،م -ا ي -ع -ن -ي أن أŸب -ارأة
سستكون مفتوحة على كل أ’حتما’ت،
أما بالنسسبة لنا أŸهمة أكيد سستكون
صسعبة لكنها ليسست مسستحيلة ،وأنا أثق
كثÒأ ‘ إأمكانيات ألÓعب Úوإأرأدتهم
أ’نهم برهنوأ ‘ ألسسابق.
’م -ور ال -ت -ي نصس -حت
❊ م- -ا ه- -ي ا أ
فيها ال ّ
Óعب Úبحكم خÈتكم؟
❊❊ ن -ح -ن ‘ أل -ف -ري -ق ن -ع-م-ل بشس-ك-ل
ج-م-اع-ي ،وه-ذأ م-ا ج-ع-ل-ن-ا ن-ن-ج-ح ‘
مهّمتنا نصسحت ألÓعب ÚباŸوأصسلة
‘ ن- - -فسس أل - -ع - -زÁة وأإ’رأدة أل - -ت - -ي
أوصسلتنا إأ ¤هذأ ألدور ،وأ“ّنى أن
تكون أŸوأجهة أخوية فوق أŸيدأن
و‘ أŸدرج- - -ات وأل - -رأب - -ح أأ’ك‘ È
أأ’خ Òهو ألكرة أ÷زأئرية.

مليك زرقان:

أŸبأرأة تلعب بحظوظ متكأفئة
صسّ- - - - - - - - - - - -رح أŸدرب
أŸسساعد لنادي وفاق
سس- - -ط- - -ي- - -ف ،ب- - -ط- - -ل
أل- -رأب- -ط -ة أÎÙف -ة
أأ’و ¤م- - -وب- - -ي - -ل - -يسس
Ÿوسسم ،2017 - 2016
م- - -ل - -يك زرق - -ان ب - -أان
م -ق-اب-ل-ة ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
أ÷زأئر ألتي سستجمع
فريقه بشسباب بلوزدأد
أل- - - -ي- - - -وم أأ’رب - - -ع - - -اء
«سس- -ت -ل -عب ب -ح -ظ -وظ
م -ت -ك -اف -ئ -ة و’ Áك -ن
ألتكهن بنتيجتها».
وأوضسح ألتقني ألسسطايفي أّن صسعوبة ألتكهن بنتيجة أŸقابلة
تفسسر بعديد ألنقاط على غرأر أنتماء ألفريق Úإأ ¤ألرأبطة
أأ’و ¤ووزن -ه -م-ا أل-ت-اري-خ-ي وت-رك-ي-ب-ة تشس-ك-ي-ل-ت-ي-ه-م-ا أ◊ال-ي-ة
وتسساويهما ‘ توأفد أأ’نصسار يوم ألنهائي ،معتÈأ أن أŸيدأن
وحده «سسيكون أŸعيار ألفاصسل».
وأضساف ألÓعب ألدو‹ ألسسابق أن فريقه يحضسر Ãعنويات
«رأئعة» بعد إأحرأزه لقب ألبطولة ،وتأاهله إأ ¤نهائي كأاسس
أ÷زأئر على حسساب مولودية أ÷زأئر Ãيدأنها.
وقال ‘ هذأ ألسسياق« :لقد أرهقتنا مبارأة نصسف ألنهائي
ك- -ثÒأ ب -ع -د ت -أاج -ي -ل م -وع -ده -ا ع -دة م -رأت» ،مشسÒأ إأ ¤أن
أŸقابلة سستلعب «على أورأق مكشسوفة» بالنسسبة للفريق،Ú
وأنه رفقة ألطاقم ألفني يسسعون لتحضس Òألفريق «من جميع
أ÷وأنب» قبل أن يتمنى أن «يلتزم ’عبو ألوفاق بتعليمات
أŸدرب».

تسسخ Òأك Ìمن  5آأ’ف شسرطي
لتأم Úملعب  5جويلية
” تسسخ 5500 Òرجل أمن مدعم Úبـ 8وحدأت ◊فظ
أل- -ن -ظ -ام وأل -ت -دخ -ل ألسس -ري -ع Ãن -اسس -ب -ة ن -ه -ائ -ي ك -أاسس
أ÷مهورية ألذي سسيجمع أليوم Ãلعب  5جويلية بÚ
فريقي شسباب بلوزدأد ووفاق سسطيف ،حسسبما كشسف
عنه عميد ألشسرطة رأبح زوأوي رئيسس مكتب أ’تصسال
Ãديرية أأ’من ألعمومي.
أوضسح عميد ألشسرطة زوأوي لوأج ،أنه ” تسسخ Òقوة
أمنية Ãناسسبة نهائي كأاسس أ÷مهورية على مسستوى
ملعب  5جويلية “ثلت ‘  5500رجل أمن مدعم Úبـ8
وح -دأت ◊ف -ظ أل -ن -ظ -ام وأل -ت -دخ -ل ألسس -ري -ع وك -ذأ 10
وح-دأت ل-ل-ف-رق أŸت-ن-ق-ل-ة ل-لشس-رط-ة أل-قضس-ائ-ي-ة ◊م-اي-ة
أأ’شسخاصس وأŸمتلكات وأ◊فاظ على ألنظام .كما ”
أ’سستعانة با◊وأمات أ÷وية وكامÒأت أŸرأقبة وذلك
لتأام ÚأŸلعب وﬁيطه بطريقة أك Ìفعالية ،بحسسب
عميد ألشسرطة.

وفاق سسطيف
وشسباب بلوزداد

تأريخ حأفل مع ألسسيدة
ألكأسس ..وأسسمأء ’معة
‘ مسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأرهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأ
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اليوم Ãلعب  5جويلية (سصا  :)1٦ : 30وفاق سصطيف – شصباب بلوزداد

نهائي كأاسس
ا÷مهورية
لكرة القدم

»°VÉ` ` ` jôdG

قّمة كبÒة ب Úاختصشاصش ْيّ Úوالفرجة مضشمونة ‘ عرسس كروي واعد

أأ’ربعأء  05جويلية  2017م ألموأفق لـ  11شصوأل  1٤3٨هـ ألعدد 17379
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طارق شصرفاوي ( مدافع شصباب بلوزداد ) لـ «الشصعب»:

سشنقدم كل ما لدينا لنفوز بالكأاسس

’نه فريق كبÒ
نحÎم الوفاق كثÒا أ
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عبد اŸومن جابو:

اŸباراة تلعب
على جزئيات..

طمأان قائد فريق شصباب بلوزداد طارق
’نصص- - -ار ب- - -أان الÓ- - -ع- - -بÚ
شص - - -رف- - -اوي ا أ
جاهزين من أاجل تقد Ëكل ما عليهم
ف - -وق اŸي - -دان خ Ó- -ل ه - -ذه اŸواج - -ه - -ة
النهائية التي سصتجمعهم مع نادي وفاق
سص - -ط - -ي - -ف م - -ن اج - -ل إاه- -دائ- -ه- -م ك- -أاسس
ا÷م -ه -وري -ة وإان -ه -اء اŸوسص-م ب-ل-قب ب-ع-د
ط -ول ان -ت-ظ-ار ،ك-م-ا ن-وه ب-ال-دور ال-ك-بÒ
’يصص-ال
ال -ذي ل-ع-ب-ه اŸدرب ب-ادو زاك-ي إ
النادي لهذا اŸسصتوى.
حاورته :نبيلة بوقرين

’لقاب العديدة التي فازوا بها،
يكون عشصاق الكرة اŸسصتديرة عشصية اليوم على موعد مع نهائي كأاسس ا÷مهورية ب Úفريق Úعريق Úلهما مسصÒة ذهبية ‘ الكرة ا÷زائرية بفضصل ا أ
ونعني بهما وفاق سصطيف وشصباب بلوزداد اللذين يلتقيان على أارضصية ملعب  5جويلية بداية من السصاعة  ،1٦ : 30حيث سصتلعب اŸباراة بشصبابيك مغلقة بعد أان نفذت كل التذاكر التي عرضصت للبيع يوم ا’ثن ÚاŸاضصي.
حامد حمور
وألتنأفسس سصيكون على أشصده ب Úألفريق Úأللذأن عأنقأ ألكأسس عدة
مرأت ‘ ألسصنوأت أŸأضصية ،ذلك أن ألوفأق سصيبحث عن أللقب ألـ 9
‘ تأريخه ‘ نفسس عدد ألنهأئيأت ألتي تأهل لهأ ‘ هذه أŸنأفسصة،
‘ ح Úأن ألشصبأب سصوف يسصعى للتويج للمرة ألسصأبعة بعد أن نأل 6
كؤووسس ،لكنه يلعب ألنهأئي ألعأشصر ‘ مسصÒته.
وألسصؤوأل ألذي يطرح أليوم هو :من سصتختأر ألسصيدة ألكأسس بعد نهأية
أŸوأجهة ألوأعدة ؟ وألتي سصتكون مفتوحة على كل أ’حتمأ’ت
وتلعب على جزئيأت ،كون أŸبأرأة ألنهأئية كثÒأ مأ كأنت تركز على
أ◊سصأبأت ألتكتيكية أك Ìمن أللعب أ÷ميل وأللوحأت ألفنية.

حوار تكتيكي ب Úماضشوي والزاكي

وم -ف -أت -ي -ح أŸب -أرأة سص -ت -ك -ون لÓ-ع-ب Úف-وق أرضص-ي-ة أŸي-دأن أل-ذي-ن

سصيطبقون أÿطط ألتي يرسصمهأ كل من مأضصوي من جهة ألوفأق
وبأدو ألزأكي من جهة ألشصبأب ،حيث أن أأ’مور سصتكون بدون أدنى
شصك صصعبة للغأية للظفر بأللقب ،بألنظر للعزÁة ألكبÒة ألتي –ذو
كل فريق وطموحأتهمأ ألكبÒة.
وكأنت مسصÒة ألفريق Úهذأ أŸوسصم متبأينة ‘ ألبطولة ،لكن
منأفسصأت ألكأسس أبتسصمت للوفأق وألشصبأب أللذأن أزأحأ كل من
أŸولودية ألعأصصمية وأ–أد بلعبأسس ‘ ألدور نصصف ألنهأئي.
وبدون شصك سصيدخل وفأق سصطيف Ãعنويأت مرتفعة لتحقيق ألثنأئية
ألثألثة ‘ تأريخه ،بعدمأ توج ‘ أأ’سصأبيع أŸأضصية بلقب ألرأبطة
أÎÙفة أأ’و ،¤حيث قّدم موسصمأ ‘ ألقمة بفضصل تعدأده ألÌي
وطأقمه ألفني بقيأدة أŸدرب مأضصوي ألذي قدم أ’ضصأفة منذ
عودته أ ¤ألفريق.

الوفاق..الهدف كسشب الّثنائية الّثالثة

وأثبت ألوفأق ‘ ألدور نصصف ألنهأئي أنه يلعب برزأنة كبÒة خÓل
أŸهأم ألصصعبة ،حيث كسصب ألتأهل بعدمأ وقع  3أهدأف كأملة ‘
مرمى ألعميد ،وهو أأ’مر ألذي سصيكون له وزن ‘ مبأرأة أليوم ألتي
سصيغيب عنهأ أحد ألÓعب Úأأ’سصأسصي ‘ Úتشصكيلة ألنسصر أأ’سصود،
وهو أŸدأفع زيتي ألذي نأل ألبطأقة أ◊مرأء ‘ لقأء أŸولودية.
لكن تعدأد ألوفأق يزخر بعدد معت Èمن ألÓعب ÚأŸمتأزين ألذي
بأمكأنهم تعويضس زيتي ،خأصصة وأن ألتشصكيلة تتمّيز بألتوأزن ‘
خطوطهأ ،ويلعب أ◊أرسس خذأيرية دورأ كبÒأ ‘ تنظيم ألدفأع
ألذي تألق فيه كنيشس بصصفة كبÒة ‘ أŸوسصم أ◊أ‹ ،وسصيكون
أŸدأفع ألسصأبق ’–أد أ◊رأشس من ب Úأأ’ورأق ألرأبحة أ’صصحأب
ألزي أأ’بيضس وأأ’سصود ‘ مبأرأة أليوم ،بألنظر ’مكأنيأته ألكبÒة
وخÈته.
كمأ أن مأضصوي سصيعتمد على وسصط ميدأن فعأل وألذي يتكون من
ربيعي ،أيت وأعمر وجأبو Ùأولة نقل أÿطر أ ¤مرمى شصبأب

جمال كاملي ( الÓعب السصابق لوفاق سصطيف ) لـ«الشصعب»:

أاتوقع تأالق جحنيط وآايت واعمر

قوة الوفاق هذا اŸوسصم تكمن ‘ الروح ا÷ماعية

وصصف جمال كاملي ،الÓعب السصابق لوفاق سصطيف ‘ حوار لـ «الشصعب» مواجهة نهائي كأاسس ا÷مهورية التي
سصتجمع فريقه السصابق بشصباب بلوزداد التي سصتجري اليوم Ãلعب  5جويلية باŸتكافئة .
Áتلك الوفاق مؤوهÓت التتويج ‘ النهائي بحسصب كاملي الذي أاكد ان نقاط قوة الفريق تكمن على وجه ا’سصاسس
‘ روح اÛموعة التي ظهرت على وجه اÿصصوصس بعد عودة اŸدرب ماضصوي  .انتهز كاملي الذي قاد فئة اقل
من  21سصنة للتتويج بلقب البطولة هذا اŸوسصم الفرصصة ليع Èعن “نياته بأان يجري النهائي ‘ روح رياضصية
بالنظر للعÓقة اŸميزة التي Œمع الفريق ،Úخاصصة ان هناك عدة ’عب Úمن سصطيف سصبق لهم اللعب ‘
الشصباب.
طريقة أللعب تختلف من فريق ’خر ي- -ل- -عب أل- -ك -رة أ÷م -أع -ي -ة أل -ت -ي “ت -أز
حاوره :عمار حميسصي
(الشصعب) :كيف ترى النهائي ب Úف -وف -أق سص -ط -ي -ف ف -ري-ق ي-حب صص-ن-أع-ة ب- -أم -ت Ó-ك أل -ك -رة ’ك Èم -دة ‡ك -ن -ة و
أللعب و ألسصيطرة على أرضصية أŸيدأن أل -ت -ح -رك ك -ك -ت -ل -ة وأح -دة ‘ أل -دف-أع و
الوفاق و الشصباب ؟
كاملي – بحسصب رأيي فألنهأئي سصيكون مهمأ كأن أسصم أŸنأفسس بدليل مأ حدث ألهجوم أمأم شصبأب بلوزدأد فيعتمد على
م-ت-ك-أف-ئ-أ ب Úأل-ف-ري-ق Úب-أل-ن-ظ-ر ل-ق-يمة خÓل موأجهة مولودية أ÷زأئر أ’خÒة وجه أÿصصوصس على ألهجمأت أŸرتدة
ألرهأن ألذي ينتظرهم ،أضصأفة أ ¤أن أي-ن ك-أن أل-وف-أق مسص-ي-ط-رأ ع-ل-ى م-ع-ظم مسصتغ Óتوفره على ’عب Úجيدين ‘
أل- -ف- -ري- -ق Úق- -وي Úو Áت -ل -ك -أن ’ع -ب Úأط - -وأر أŸوأج - -ه - -ة و  ⁄يÎك ح - -ري - -ة أل -وسص -ط و أل -ه-ج-وم ل-ه-ذأ ف-حسصب رأي-ي
‡يزين و ككل ألنهأئيأت من ألصصعب أل-ت-ح-رك ل-ل-م-ن-أفسس أم-أ شص-ب-أب ب-لوزدأد أع -ت -ق -د أن أل -وف -أق سص -ي -ب -دأ أŸوأج -ه-ة
ترجيح كفة فريق على أخر قبل أŸبأرأة ف -ه -و ف -ري-ق ي-ل-عب ك-رة ن-ظ-ي-ف-ة و Áت-أز م -ه -أج -م -أ ‘ ظ -ل أم -ك -أن -ي -ة أن -ك-م-أشس
’ن وأقع أŸيدأن غألبأ مأ يقول ألعكسس ب- -أل -ل -عب أل -دف -أع -ي و أ’ع -ت -م -أد ع -ل -ى ألشص -ب -أب أ ¤أل -دف -أع م-ن أج-ل أ◊ف-أظ
فألفريق أŸرشصح قد يخسصر ‘ أ’خ Òو ألهجمأت أŸرتدة مسصتغ Óقوة دفأعه على ألنتيجة و أنتظأر فرصصة معينة من
ي-ف-وز أل-ف-ري-ق أ’ق-ل ت-رشص-ي-ح-أ ل-ه-ذأ من ألذي تألق كثÒأ هذأ أŸوسصم و أختÓف أجل ألتسصجيل .
ألصصعب ألتكهن Ãأ سصيحدث لكن أ’هم طريقة أللعب أمر أيجأبي ’نه Áنحنأ م -ن ه -م ال Ó-ع -ب-ون ال-ذي-ن ت-ت-وق-ع
أننأ سصÔى فرجة على أرضصية أŸيدأن ف -رصص -ة مشص -أه-دة م-ب-أرأة ‡ت-ع-ة ب-غضس تأالقهم ‘ النهائي من ا÷انب Ú؟
من جأنب وفأق سصطيف أعتقد أن جأبو
بسصبب أختÓف طريقة لعب ألفريق Úو ألنظر عن بحث ألفريق Úعن ألنتيجة .
أ÷مهور سصيكون ألرأبح أ’ك Èبحسصب ه -ل ت -ن -ت -ظ -ر م -ب-اراة م-ف-ت-وح-ة أام سصيكون قأئد أ÷وق كمأ يقأل ‘ ظل
أŸسص -ت -وى أŸم -ي -ز أل -ذي ي -ق -دم -ه ه-ذأ
التحفظ سصيكون سصيد اŸوقف ؟
رأيي .
م-اه-ي ت-وق-ع-اتك للحوار التكتيكي طريقة لعب ألفريق Úهي ألتي سصتفرضس أŸوسصم مع ألفريق ،أضصأفة أ ¤خÈته
و تب Úنسصق أŸوأجهة و كمأ قلت ألوفأق أل -ك -بÒة أل -ت -ي أك -تسص -ب -ه -أ ط -ي-ل-ة أل-فÎة
ب Úماضصوي و بادو الزاكي ؟

أŸأضصية و ألتي سصيكون لهأ دورأ كبÒأ ‘
ألنهأئي كمأ أن توأجده مهم من ألنأحية
أŸعنوية ’نه يتحدث كثÒأ مع زمÓئه
خÓل أŸبأرأة و دوره ألريأدي ’ نقأشس
فيه كمأ أن هنأك ’عب أخر أعتقد أنه
سصيتألق ‘ ألنهأئي و هو أكرم جحنيط
أل -ذي ي -ع -ت Èم-ن ألÓ-ع-ب ÚأŸم-ي-زي-ن و
سصأهم ‘ تتويج ألوفأق و دوره سصيكون
ك- -بÒأ ،أضص- -أف- -ة أ ¤آأيت وأع- -م -ر أل -ذي
أسصتطأع فرضس نفسصه ليكون وأحدأ من
أفضصل ألÓعب ‘ Úألبطولة هذأ أŸوسصم
أمأ من جأنب ألشصبأب فأنأ شصخصصيأ من
أŸعجب ÚبأŸهأجم لكروم ألذي يعد من
ألÓعب ÚأŸميزين ألذين قد يكونوأ لهم
دورأ ‘ أل -ن -ه -أئ -ي أن ن -أل -وأ ف -رصص -ت -ه -م
أضصأفة أ ¤وسصط أŸيدأن فأهم بوعزة
ألذي يسصتطيع قلب أŸوأزين خأصصة عن

طريق ألكرأت ألثأبتة .
ماذا عن دور ا◊ارسص Úخذايرية
و صصا◊ي ؟
لهمأ دور كب ‘ Òترجيح كفة فريق على
أخرى لكن خÈة خذأيرية أك Èبكث Òمن
صص- -أ◊ي أل -ذي ’ ي -خ -ت -ل -ف أث -ن -أن ع -ن
موهبته أ’ أنه مأزأل  ⁄يÈز أك Ìو
أعتقد أنه يعأ Êمن نقصس ألثقة رغم أنه
حأسصم على مسصتوى ركÓت أ÷زأء ،لكن
خÓل أŸبأريأت دأئمأ يرتكب أخطأء
فأدحة و هو أ’مر ألذي شصأهدته مثÓ
خ Ó-ل نصص -ف ن -ه-أئ-ي ك-أسس أ÷م-ه-وري-ة
أمأم أ–أد بلعبأسس ،أين أرتكب بعضس
أ’خطأء ألتي  ⁄يسصتغلهأ مهأجمو أ–أد
بلعبأسس أمأ خذأيرية فيمتلك من أÈÿة
مأ يسصمح له بألظهور Ãسصتوى أفضصل
خأصصة أنه سصبق له لعب مبأريأت أصصعب
و ‘ ظ- -روف أه- -م ع -ل -ى غ -رأر ن -ه -أئ -ي
رأبطة أبطأل أفريقيأ .
أا’ ت -خشص -ى إاره -اق ال Ó-ع -ب Úب-ع-د
هذا اŸوسصم الطويل ؟
صصحيح أن هذأ أŸوسصم عرف معأنأة
ك -بÒة ل Ó-ع -ب Úخ-أصص-ة ب-ع-د أل-ت-وق-ف-أت
ألكثÒة وطول مدة ألبطولة لكن أإ’رهأق
أن ح -دث ب -حسصب رأي -ي فسص-ي-ك-ون ع-ل-ى
ألفريق Úو ’ يجب أ’ختبأء ورأء هذأ
أل- -ع -أم -ل ف -أل Ó-ع -ب -ون Îﬁف -ون و ه -و
م -ط -أل-ب-ون Ãوأج-ه-ة ﬂت-ل-ف أل-ظ-روف
ألتي يوأجهونهأ من أجل تقد Ëأ’فضصل
ل- -ك -ن أن أم -ت -دت أŸب -أرأة أ ¤أل -وق -تÚ
أإ’ضصأفي Úفأ’مور سصتكون صصعبة من
ألنأحية ألبدنية و هو مأ سصيكون عأمÓ
حأسصمأ ‘ ترجيح كفة فريق على أخر .

بلوزدأد ،بأ’ضصأفة أ ¤زكريأ حدوشس وأكرم جحنيط حيث أن ألتفأهم
وألتنسصيق ب Úكل هذه ألعنأصصر أعطت قوة حقيقية للوفأق سصطأيفي،
وألذي سصيكون مدعمأ من طرف أأ’’ف من أنصصأره ألذين تنقلوأ
بقوة ،ونفأذ ألتذأكر ‘ وقت قيأسصي لدليل على ذلك.

الششباب..إاعادة الفريق إا ¤الواجهة

‘ أ÷هة أŸقأبلة فريق شصبأب بلوزدأد ألذي بألرغم من أنه عرف
موسصمأ صصعبأ ،إأ’ أنه حجز مكأنه ‘ نهأئي كأسس أ÷مهورية بأمتيأز
وأنقذ موسصمه قبل لعب ألنهأئي كونه متأهل للمشصأركة ‘ منأفسصأت
ألكأف ،ويسصعى للتتويج بألكأسس للعودة أ ¤ألوأجهة ألكروية ألوطنية،
خأصصة وأن آأخر مرة فأز ألشصبأب بهذه ألكأسس كأن ‘ عأم  1995أمأم
أوŸبي أŸدية ،وكأن قد خسصر نهأئي  2012أمأم ألوفأق ،وبألتأ‹
سصتكون موأجهة أليوم ثأرية بألنسصبة لزمÓء ’كروم ألذين سصÒمون
بكل ثقلهم ‘ أŸبأرأة بأعتبأرهم سصيلعبون بدون ضصغط مقأرنة

بألوفأق ألذي يرشصحه ألعديد من أŸتتبع ،Úكونه توج بلقب ألبطولة.
وÃأ أن منأفسصأت ألكأسس ’ تعÎف بأŸنطق ،فإأن كل أ’حتمأ’ت
وأردة وللشصبأب فرصصة كبÒة لتحقيق أللقب بأ’عتمأد على ألعزÁة
أل-ك-بÒة لÓ-ع-ب-ي-ه ،ب-أل-رغ-م م-ن غ-ي-أب ه-دأف أل-ف-ري-ق ح-أم-ية بسصبب
أ’صصأبة .لكن حنكة أŸدرب بأدو زأكي قد تكون جد فعألة ،فقد
“كن من تغي Òطريقة لعب ألفريق أ ¤أأ’حسصن ،عندمأ حقق أبنأء
لعقيبة نتأئج معتÈة ‘ ألبطولة حقق بفضصلهأ ألبقأء وسصأر ‘ ألروأق
أŸؤودي أ ¤ألنهأئي ‘ منأفسصأت ألكأسس.
ويعتمد زأكي على خÈة أ◊أرسس صصأ◊ي ألذي كأن حأسصمأ ‘ ألدور
نصصف ألنهأئي ،حيث سصيعطي ثقة أك Èللمدأفع Úشصرفأوي نعمأ‘ Ê
مبأرأة أليوم ألتي قد تعرف «معركة» حقيقية ‘ وسصط أŸيدأن ،كمأ
أن ألشصبأب لديه ’عب Úمهأري ‘ Úألهجوم على غرأر فأهم بوعزة،
يحيى شصريف’ ،كروم ألذين بأمكأنهم صصنع ألفأرق أليوم على أرضصية
ملعب  5جويلية.

«الشصعب» :كيف تنظرون إا ¤مواجهة
النهائي ضصد الوفاق؟
«شصرفاوي» :أŸب-أرأة سص-ت-ك-ون صص-ع-ب-ة ول-كن
سصنقدم كل مأ علينأ فوق أŸيدأن حتى نشصرف
ألوأن ألفريق ونفرح كل أأ’نصصأر ألذين وقفوأ
إأ ¤جأنبنأ ‘
كل أأ’وقأت خأصصة عندمأ كنأ نلعب من أجل
ضص -م -أن أل -ب -ق-أء ،وأ÷م-ي-ع وأع Ãدى صص-ع-وب-ة
أŸأمورية ولكنهأ ليسصت مسصتحيلة.
ما هي اسصÎاتيجية الشصباب ‘ النهائي ؟
أكيد أن هدف كل ’عب هو ألصصعود Ÿنصصة
أل-ت-ت-وي-ج ب-أل-ك-أسس ب-ع-د مشص-وأر ط-وي-ل قطعنأه
نحو ألنهأئي ،كمأ أننأ على درأية أن ألفرصصة
’ تتكرر ‘ كل مرة ولهذأ أقول لكل أنصصأر
فريقنأ أننأ جأهزون من أجل تقد Ëكل مأ
علينأ فوق أŸيدأن خÓل هذه أŸوأجهة ألتي
سصتكون صصعبة ضصد فريق قوي ويعرف كيف
يتعأمل مع مثل هذه أللقأءأت جيدأ أ’نه غني
ع-ن أل-ت-ع-ري-ف ول-ه ت-أري-خ ك-ب Òول-ك-ن سص-ن-كون
ب -ن -فسس أل -ت -ع -دأد ف -وق أŸسص -ت -ط-ي-ل أأ’خضص-ر
وسصنلعب حتى نقول كلمتنأ ‘ ألنهأية.
أانت م- -ن م -دي -ن -ة سص -ط -ي -ف أا’ تشص -ع -ر
بالضصغط؟
حأليأ أنأ ألعب ‘ ألشصبأب سصأقدم كل مأ لدي
خ Ó-ل أŸوأج -ه-ة ح-ت-ى أشص-رف أل-وأن أل-ن-أدي
ألذي أنشصط ‘ صصفوفه وحتى عأئلتي رغم
أننأ من مدينة سصطيف إأ’ أنهم سصينأصصرون
ألشصبأب و‘ ك Óأ◊ألت Úسصيفرحون ،أأ’هم
ع-ن-دم-أ ي-ك-ون أل-وأل-دأن إأ ¤ج-أن-ب-ي ،ب-أل-نسص-بة
للضصغط سصيكون إأيجأبي من طرف أأ’نصصأر

أ’ن أŸأم- -وري- -ة ت- -خ- -ت- -ل -ف ‘ ن -ه -أئ -ي ك -أسس
أ÷مهورية على مأ كأن عليه أ◊أل عندمأ كنأ
نلعب من أجل ضصمأن ألبقأء.
’ضص -اف-ة ال-ت-ي ج-اء ب-ه-ا اŸدرب
م -ا ه -ي ا إ
بادو زاكي؟
ألفضصل يعود للمدرب بأدو زأكي وهذه حقيقة
’ نسص -ت -ط -ي -ع أن ن-ن-ك-ره-أ أ’ن-ه ق-دم أإ’ضص-أف-ة
للفريق وهو ألوحيد ألذي كأن يؤومن بقدرأت
أÛم-وع-ة وأن-ق-ذن-أ م-ن ألسص-ق-وط ث-م ت-أه-لنأ
لنهأئي كأسس أ÷مهورية ونعد أأ’نصصأر أننأ
سص -ن -ق -دم ك-ل م-أ ع-ل-ي-ن-أ إ’سص-ع-أده-م أك Ìف-وق
أŸي- - -دأن أ’ن ألÓ- - -ع- - -ب Úوأع - -ون ب - -ح - -ج - -م
أŸسصؤوولية خأصصة أنه ‘ ألفÎة أأ’خÒة كÌ
أ◊ديث عن أŸشصأكل أŸأدية ألتي يعيشصهأ
ألنأدي إأ’ أنهأ جأءت ألفرصصة لتدأرك ألوضصع
و’ يخفى على أ÷ميع أننأ ألفريق ألوحيد
ألذي  ⁄يقم بإأضصرأبأت ووأصصلنأ ألعمل بكل
جدية حتى ألنهأئي.
’ن -ق -اذ
ه- -ل ه- -ذه اŸواج- -ه- -ة ف -رصص -ة إ
اŸوسصم؟
ألعب ‘ صصفوف ألشصبأب Ÿدة ثÓث سصنوأت
وأرغب ‘ ألتتويج بألكأسس ‘ هذه أŸوأجهة
ألنهأئية وŸأ ’ تكون فرصصة من أجل فتح
عهد جديد مع أ’نتصصأرأت Ãأ أن آأخر تتويج
كأن عأم  2009رغم أننأ سصنلعب أمأم فريق
كب ÒونحÎمه كثÒأ إأ’ أننأ سصنكون ‘ أŸوعد
بحول ألله وأطلب من أنصصأرنأ ألوقوف إأ¤
جأنبنأ بكل قوة وأن تسصود ألروح ألريأضصية ‘
أŸدرجأت حتى يكون عرسصأ حقيقيأ.

ياسص ÚسصاŸي (قائد شصباب بلوزداد السصابق) لـ «الشصعب»:

’عبو الششباب متعطششون للتتويجات  ..وسشيلعبون بعزÁة كبÒة للظفر باللقب

بصصفته قائد شصباب بلوزداد سصابقا ونشصط نهائيي كأاسس ا÷مهورية سصنة  1995و‘  2003وتوج بعدة أالقاب مع فريق القلب،
اتصصلنا بـ «ياسص ÚسصاŸي» صصخرة دفاع بلوزداد سصابقا ،الذي حدثنا عن النهائيات التي خاضصاها مع الشصباب ،وعن مباراة اليوم
 ‘ ،هذا ا◊وار :
حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس
أ◊أرسس صص -أ◊ي ،ي -ح -ي شص -ري -ف ،ب -وع -زة ألعأصصمة ويومهأ أنهزمنأ ‘ أللقأء ألنهأئي
الشص -عب  :ي -ل -عب ال-ي-وم ال-ن-ه-ائ-ي الـ  53ودرأوي ،كمأ أن ألقأئد شصرفأوي ’عب جيد ب-ن-ت-ي-ج-ة ه-دف Úل-وأح-د ،أت-ذك-ر أن أل-ن-هأئي
ل-ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة وسص-ي-ج-م-ع ف-ريقك وÁلك Œربة وأسصعة ﬁليأ هذأ إأذأ –دثنأ يومهأ لعب بتأريخ  12جوأن Ãلعب مصصطفى
السص -اب -ق شص -ب-اب ب-ل-وزداد ب-ب-ط-ل اŸوسص-م ع -ن أل -ت-ع-دأد ،ل-ك-ن م-ث-ل ه-ذه أل-ل-ق-أءأت Ÿأ تشصأكر بألبليدة ،ويومهأ كأنت هنأك حرأرة
يلعبهأ فريقأن كبÒأن ألفأرق فيهأ يكون ‘ شص- -دي- -دة ‘ أل -ب -ل -ي -دة وأŸب -أرأة ذه -بت إأ¤
وفاق سصطيف ،كيف ترى اللقاء ؟
ياسص ÚسصاŸي  :أو’ ،أهنئ ك Óألفريق Úج -زئ -ي-أت صص-غÒة وأأ’ك Ìت-رك-ي-زأ ه-و أل-ذي أل -وقت أإ’ضص -أ‘ ب -ع -دم -أ ك -ن -أ م-ن-ه-زم‘ Ú
أŸت-أه-ل Úل-ن-ه-أئ-ي ك-أسس أ÷م-ه-ورية  ،2017ي -ت -وج ب -أل -ل -قب ،ضص -ف إأ ¤ذلك ف -إأن شص-ب-أب ألنتيجة وعدلنأ ‘ بدأية أŸرحلة ألثأنية،
ووصص -ول أل -ف -ري -ق إأ ¤أل -دور أل -ن -ه -أئ -ي م -ن بلوزدأد Áلك أمرأ أيجأبيأ لصصأ◊ه ‘ هذأ لكن ويشصأوي سصجل ألهدف ألقأتل وهدف
م-ن-أفسص-ة ك-أسس أ÷م-ه-وري-ة ل-دل-ي-ل أن ع-م Óأللقأء ،ورغم أن ألفريق عأنى أأ’مرين هذأ ألفوز ‘ (د  )117وأنهزمنأ ‘ ألنهأئي يومهأ
ك -بÒأ أ‚ز ‘ أل -ف -ري -ق م -ن ق -ب -ل أل -ط -أق-م أŸوسصم ‘ ألبطولة ،وحتى ‘ ألكأسس للمرور بهدف Úلوأحد وبقيت تلك أŸبأرأة نقطة
أإ’دأري وألفني بعدمأ كأن ألفريق يصصأرع للدور ألنهأئي بعد ألتأهل ألصصعب ‘ سصعيدة سصودأء ‘ مسصÒتي ألكروية ،وكمأ قلت لك
على ألبقأء وأدى بدأية موسصم كأرثية ‘ ،بضص -رب -أت ألÎج -ي -ح وك-ذلك أم-أم ب-ل-ع-ب-أسس ،أل -ن -ه -أئ-ي-أت ب Úأل-ف-رق أل-ك-بÒة ت-ل-عب ع-ل-ى
أ÷ه -ة أŸق-أب-ل-ة وف-أق سص-ط-ي-ف ف-ري-ق ق-وي ’عبو ألشصبأب متعطشصون للتتويجأت عكسس جزئيأت بسصيطة وألذي يحأفظ على تركيزه
وي-ؤوك-د م-ن م-وسص-م آ’خ-ر ب-أن-ه ف-ري-ق م-ن-ظ-م ’عبي وفأق سصطيف ألذي يتوجون كل موسصم إأ ¤آأخر دقيقة سصيتوج بألكأسس ،ونحن ‘
كونه منذ حوأ‹  10سصنوأت حصصد ألعديد كمأ قلت لك منذ قليل على أأ’قل بلقب ذلك أللقأء لو صصمدنأ  3دقأئق كنأ سصنذهب
من أأ’لقأب أÙلية ألقأرية وأإ’قليمية وهو وأحد ،و’ يجب أن ننسصى رغم كل أŸشصأكل إأ ¤رك Ó-ت ألÎج -ي -ح ،وإأذأ ه -ن -أك نصص-ي-ح-ة
م- - -أ أكسص- - -ب- - -ه خÈة ك - -بÒة ‘ م - -ث - -ل ه - -ذه أإ’دأرية إأ’ أنه بفضصل هذه ألتشصكيلة ألشصبأب Áكنني أن أقدمهأ لÓعب Úهو أللعب بذكأء
أŸبأريأت ،أدى موسصمأ ‡يزأ وتوج بلقب يتوأجد ‘ ألنهأئي بعد  5سصنوأت من ألغيأب وألÎكيز إأ ¤غأية إأعÓن أ◊كم نهأية أللقأء.
ع -ن أل -ع -رسس أل -ك-روي ..وأع-ت-ق-د أن شص-ب-أب
من هو الÓعب الذي تتوقع تأالقه ‘
ألبطولة .
وفاق سصطيف Áلك ’عب‡ Úيزين بلوزدأد ‘ هذأ أللقأء سصتكون له ألعزÁة النهائي من جانب Ú؟
ولديهم خÈة ﬁلية وقارية واسصعة ،أك Ìمن ’عبي وفأق سصطيف.
م -ن ج -أنب وف -أق سص -ط -ي -ف أن -أ أو’ م-رت-أح
أا’ تظن بأان الفارق ‘ التجربة سصيلعب لعبت نهائي  2003ضصد إا–اد العاصصمة لغيأب زيتي عن أللقأء أ’نه ’عب يعمل كثÒأ
كنت قائدا لكنك  ⁄تتوج بالكأاسس ،هل على ألروأق أأ’Áن ويدأفع جيدأ ،وغيأبه قد
دورا كبÒا ‘ هذا اللقاء ؟
حتى شصبأب بلوزدأد Áلك ’عب‡ Úيزين من نصصيحة “نحها لÓعب Ú؟
ي -ك -ون م -ؤوث-رأ ع-ل-ى م-ردود أل-وف-أق ،ك-م-أ أن
ل -ع -بت ن -ه-أئ-ي  2003ضص- -د ف- -ري -ق إأ–أد أل- -وف- -أق ف- -ق -د ’ع -ب Úم -ه -م Úل -ل -غ -أي -ة ‘
وÁلكون خÈة كبÒة ﬁليأ وقأريأ ،يتقدمهم

أ’سصÎجأع وبنأء أللعب ،ويتعلق أأ’مر بأمأدأ
وت -أم ب -أن -غ ،أÿط -ورة سص -ت -أت -ي م-ن صص-أحب
أÈÿة وأıضص - -رم «ج - -أب - -و» أ’ن - -ه ﬁرك
ألفريق ،وإأذأ عرفنأ كيف نشصدد عليه ألرقأبة
سصيتوقف ألوفأق ،كمأ أن لديهم ’عب خطÒ
وه -و ج -ح -ن -ي -ط وÁك -ن -ه صص -ن -ع أل -ف -أرق ‘
أıألفأت ،وأÿطورة قد تأتي أيضصأ من
أل - -ذي Áدون ج - -أب - -و ب - -أل- -ك- -رأت أÿطÒة
ي-ت-ق-دم-ه-م آأيت وأع-م-ر ،م-ن ج-أن-ب-ن-أ ،ل-دي-ن-أ
بعضس ألÓعب Úألذين Áكنهم صصنع ألفأرق
‘ أŸبأرأة ‘ ،ألكرأت ألثأبتة هنأك بوعزة
و‘ ألتوزيعأت وألكرأت ألعألية هنأك حأمية
Óسص-ف سص-ن-ف-ت-ق-د ÿدم-أت-ه رسص-م-ي-أ
ل -ك-ن-ن-أ ل -أ
بسصبب أإ’صصأبة ألتي  ⁄يشصف منهأ ،و‘
ألهجمأت أŸعأكسصة لدينأ ’كروم ألذي يتقن
أ÷ري وأل -ت -وغ -ل ب -أل -ك -رة ،وه -ن-أك ’ع-بÚ
Áكنهم نقل أÿطورة من وسصط أŸيدأن
على غرأر يحيى شصريف ودرأوي ،أعتقد أن
شص-ب-أب ب-ل-وزدأد سص-ي-ب-دأ أل-ل-ق-أء ب-حذر شصديد
وسصيعتمد على أŸرتدأت Ùأولة زعزعة
دفأع ألوفأق إأ ¤غأية دخولهم ‘ أŸبأرأة،
أ’ن أŸوأجهأت ألنهأئية عصصبة لكي تدخل
فيهأ.
م -ا ه-ي ال-ن-ق-اط ال-ت-ي ي-جب أان Áل-ك-ه-ا

Óطاحة بالوفاق ؟
الشصباب ل إ
أŸدرب بأدو زأكي مدرب كب Òوغني عن
أل-ت-ع-ري-ف ،وح-رأسس أŸرم-ى Áل-ك-ون ن-ظ-رة
قوية فوق أرضصية أŸيدأن أ’نهم يشصأهدون
كل صصغÒة وكبÒة ‘ أŸبأرأة ،وهو مأ يجعل
منه أحد «أسصلحة» ألشصبأب هذأ أŸوسصم من
أجل أإ’طأحة بألوفأق ،رغم أنه ‘ أ÷هة
أŸقأبلة هنأك مدرب كب Òأسصمه «مأضصوي»
ألذي توج بعديد أأ’لقأب كÓعب ومدرب
مسصأعد ومدرب رئيسصي وأبأن عن علو كعبه،
ث -أن -ي -أ أع -ت -ق -د أن ع -زÁة أل -ف -ري-ق Úك-بÒة
للتتويج بأللقب لكن عزÁة ’عبي ألشصبأب
أقوى أ’نهأ أأ’و ¤لعديد ألÓعب Úوﬁأولة
دخول تأريخ ألنأدي سصيكون حأفزأ إأضصأفيأ
لهم ،و ثألثأ هو أنه حتى ألطأقم أإ’دأري
يريد هذه ألكأسس أ’نهأ أأ’و ¤له بعدمأ تو¤
قيأدة ألفريق منذ  6أشصهر وهو أآ’خر يريد
دخول ألتأريخ من أوسصع أبوأبه ،وحأن ألوقت
ل-ل-ع-أئ-ل-ة أل-ب-ل-وزدأدي-ة ل-ت-ل-م شص-م-ل-هأ وتتحد..
ن- -ح- -ن ب- -ع- -دم- -أ “ك- -ن- -أ م -ن خ -ط -ف ك -أسس
أ÷مهورية لسصنة  1995كأن هنأك أسصتقرأر
ك -ب ‘ Òأل-ف-ري-ق وب-ع-ده “ك-ن-أ م-ن أل-ت-ت-وي-ج
بلقبي ألبطولة ألوطنية وكأسس ألرأبطة وبلغنأ
نهأئي  ،2003لكن أ’آن بعد ألكأسس أأ’خÒة

أجمع كل من ألدو‹ ألسصأبق عبد أŸؤومن
جأبو ومتوسصط أŸيدأن أكرم جحنيط أللذين
لعبأ مقأبل نهأئي كأسس أ÷زأئر بألوأن وفأق
سصطيف أمأم شصبأب بلوزدأد سصنة  2( 2012ـ 1
بعد ألوقت أإ’ضصأ‘) على صصعوبة نهأئي كأسس
لسص -ن-ة  2017ضص -د ن -فسس أŸن -أفسس وب -ن -فسس
أŸل -عب ( 5ج -وي-ل-ي-ة) أل-ي-وم وب-أن-ه ’ ي-عÎف
Ãقولة فريق مرشصح على آأخر.
أعت ‘ Èهذأ ألسصيأق مدلل أنصصأر وفأق
سص -ط -ي-ف ج-أب-و أن م-ه-م-ة أل-ف-ري-ق Úسص-ت-ك-ون
صصعبة للغأية بحكم أن شصبأب بلوزدأد يسصعى
◊صص -د ك -أسس ألسص -أب -ع-ة ل-ه وأل-وف-أق ي-ري-د أن
يضصيف ألتأسصعة لرصصيده ،مضصيفأ بأن أÿصصم
سصيدخل مشصحونأ للثأر لهزÁة  2012ونفسس
ألشصيء ـ كمأ قأل ـ بألنسصبة لبطل أ÷زأئر ألذي
يرغب ‘ إأحرأز ألثنأئية ألثألثة ‘ تأريخه.
قأل صصأنع ألعأب وقأئد وفأق سصطيف :مأ
Áك -ن -ن -أ م -ن –ق -ي -ق ه -دف -ن -أ ه -و أل -ع -م-ل و
أل - -ت- -حضص Òأ÷ي- -د ،مشصÒأ إأ ¤أن م- -ق- -أب- -ل- -ة
ألنهأئي ’ تعÎف Ãقولة فريق مرشصح على
حسصأب آأخر ،فألوصصول إأ ¤ألدور ألنهأئي ‘
ح- -د ذأت- -ه ي -ع -ت Èـ ب -حسص -ب -ه ـ دل -ي -ل ق -وة وأن
أŸقأبلة سصتلعب على جزئيأت ‘ ظل خÈة
ألفريق ‘ Úمنأفسصة ألكأسس وقد شصأطره ‘
ذلك م -ت -وسص -ط م -ي -دأن وف -أق سص -ط-ي-ف أك-رم
جحنيط ألذي دخل بدي ‘ Óمقأبلة نهأئي
كأسس أ÷زأئر لسصنة  ،2012معتÈأ أن أŸهمة
سصتكون صصعبة على ألفريق Úبحكم أن ألفأئز
بهأ سصيتوج بألكأسس وهو حأفز معنوي يجعل
عنأصصر ألفريق Úتبدل أقصصى مأ “لك من
ق -درأت ف -ن -ي -ة وب-دن-ي-ة أŸن-أفسس أل-ذي يضص-م
بحسصبه ـ ›موعة «قوية» بإأمكأنهأ ألوقوف
ألند للند أمأم أي فريق ،مشصÒأ كذلك إأ ¤أن
شصبأب بلوزدأد لسصنة  2017يختلف عن ذلك
ألذي كأن سصنة .2012
أل -ت -ي ت -وج ب -ه -أ أل-ف-ري-ق سص-ن-ة  2009أنكسصر
ألفريق ومنذ ذلك ألوقت وعدم أ’سصتقرأر
يخيم على ألفريق.
ن -ه -ائ -ي ث -ا Êي -خ -وضص-ه الشص-ب-اب وسص-ط
م- -ط -ال -ب -ة ال Ó-ع -بÃ Úسص -ت -ح -ق -ات -ه -م
اŸال -ي -ة ،أال -ن يشص -ك -ل ذلك ع-ائ-ق-ا ع-ل-ى
الفريق للتتويج باللقب ؟
بألنسصبة إأ‹ يجب أن يضصع ألÓعبون مشصكل
أأ’م- -وأل ج- -أن -ب -أ ،وأؤوك -د لك ب -أن -ن -أ ل -ع -ب -ن -أ
أل -ن-ه-أئ-ي-أت ول-ع-ب-ن-أ ع-ل-ى أأ’ل-ق-أب و ⁄ن-ت-ل-ق
وق-ت-ه-أ أم-وأل-ن-أ ل-ك-ن-ن-أ ل-عبنأ ومررنأ مصصلحة
ألفريق قبل كل شصيء ،وعلى ألÓعب Úأللعب
Ãأئ -ت Úب -أŸأئ -ة م -ن إأم-ك-أن-ي-أت-ه-م وإأسص-ع-أد
أأ’نصص - -أر وب - -ع- -ده- -أ أ◊ديث ع- -ن أأ’م- -وأل
سص -ي-ك-ون أم-رأ ح-ت-م-ي-أ ،خصص-وصص-أ أن ’ع-ب-ي
أ÷يل أ◊أ‹ Áلكون ÷نة فك ألنزأعأت
ألتي Œلب حق ألÓعب ،وحأليأ ليسس لهم مأ
ي-خ-أف-ون-ه ع-كسص-ن-أ “أم-أ ،وم-ن ج-أنب ث-أ،Ê
ألÓ-ع-ب-ون ب-ع-د ت-ت-وي-ج-ه-م ب-أل-ل-قب أسص-همهم
سصÎتفع أك Ìبعد أللقأء ألنهأئي ،لكن أعتقد
بأن ألÓعب Úوأعون بحجم أŸسصؤوولية.
صص- -راح- -ة ه- -ل أانت م- -ت -ف -ائ -ل ب -ال -ف -وز
بالكأاسس السصابعة للفريق ؟
ل-دي-ن-أ أإ’م-ك-أن-ي-أت ل-ل-ت-ت-ويج بهذه ألكأسس،
وأعتقد أن مأ شصأهدوه هذه أأ’يأم وكيفية
أل-ت-حضص Òل-ل-ن-ه-أئ-ي سص-ي-ك-ون ح-أف-زأ إأضصأفيأ
للفريق من أجل ألتتويج بأللقب.
ه-ل م-ن ت-ك-ه-ن ع-ن ال-ن-ت-ي-ج-ة النهائية
للقاء ؟
أ“ن-ى أن ت-ك-ون أل-ن-ت-ي-ج-ة أل-ن-ه-أئ-ي-ة بهدفÚ
نظيف Úلصصأ◊نأ ‘ ألنهأية وتغمر ألفرحة
شصوأرع بلوزدأد ونشصهد ليلة بيضصأء ‘ تأريخ
أسصتقÓل أ÷زأئر.
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وفاق سسطيف وشسباب بلوزداد

تاريخ حافل مع السسيدة الكأاسس ..وأاسسماء ’معة ‘ مسسارهما

Œري اŸباراة النهائية لكأاسس ا÷مهورية لهذا اŸوسسم ب Úاختصساصسي ،Úوهما شسباب
لول سسيلعب النهائي العاشسر له وتّوج باللقب 6
بلوزداد ووفاق سسطيف ،ذلك أانّ ا أ
‡ا يعني أان تاريخ
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مرات ،بينما يلعب الثا Êتاسسع نهائ
ّ
الفريق Úثري ‘ هذه اŸنافسسة.
حامد حمور
ششارك فيها.
ف - -ال - -ل - -قب األول ألصش - -ح- -اب ال- -زي األب- -يضس
ومباششرة عند سشماع اسشمي الفريق Úيتبادر واألسشود كان ‘  1963بعدما أازاحوا فريق
إا ¤ذه-ن م-ت-تّ-ب-ع-ي ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة األسش-م-اء ا–اد العاصشمة الذي كان يضشم لعب Úكبار ‘
الكبÒة التي كتبت بأاحرف من ذهب مسشÒة الدور نصشف النهائي ،وهو أاول نهائي لكأاسس
النادي ،Úالّلذان لهما ششعبية كبÒة ،وحافظا ا÷مهورية ،حيث جمعت اŸباراة ب Úالوفاق
ع -ل -ي -ه -ا لسش -ن-وات ع-دي-دة ب-ت-ج-دي-د م-ت-واصش-ل وترجي مسشتغام يوم  28أافريل  1963والتي
انتهت بالتعادل – 1
للمواهب التي تأالقت.
‡ا اضش- - -ط- - -ر إا¤
ّ ،1
إاج -راء م -ب -اراة ث-ان-ي-ة
يوم  12ماي من نفسس
فبذكر الوفاق Áكننا التمعن ‘ النجوم التي السش-ن-ة ،وال-ت-ي اب-تسش-م
م ّ-رت ع -ل -ى ه -ذا ال -ف-ري-ق ع-ل-ى غ-رار م-ات-ام ،ف -ي -ه -ا ا◊ظ ل-ل-وف-اق
كوسشيم وصشانع األلعاب عبد ا◊ميد صشا◊ي ال -ذي سش -ج -ل ه-دفÚ
اŸعروف بالروح الرياضشية الكبÒة التي لعب ع - -ن ط - -ري- -ق ‚م- -ي
ب -ه -ا ط -ي -ل -ة مشش -واره .وم-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،ف-إان ال - - -ف - - -ري - - -ق أان- - -ذاك
أاسشماء سشاهمت ‘ التأاط Òكمدرب ‘ Úتأالق (ك- -وسش- -ي- -م وم- -ات -ام)،
هذا الفريق الكب Òمن بينهم ﬂتار عريبي ح -يث ف -ت -ح ال -ط-ري-ق
وعبد ا◊ميد كرما‹.
ل -ه -ذا ال -ف -ري -ق ال-ذي
‘ ح Úأاّن شش- -ب- -اب ب- -ل- -وزداد ال- -ذي اح- -ت -ك -ر ك- -ان يشش- -رف ع- -ل- -ي- -ه
الواجهة الكروية الوطنية لسشنوات عديدة كان اŸدرب الكبﬂ Òتار عريبي ŸسشÒة ذهبية
يضشم «ا÷وهرة حسشان لŸاسس (أاحسشن لعب مع هذه اŸنافسشة.
ج- -زائ- -ري ل- -ك- -ل األوق- -ات) ،ك- -الم ،ع -اشش -ور ،وت-أاه-ل ال-وف-اق ل-ل-دور ال-ن-ه-ائ-ي م-رة ث-ان-ية ‘
عÈوق ،دحلب ،سشاŸي ،كويسشي....
ال - - -ع- - -ام اŸوا‹ أاي ‘ سش- - -ن- - -ة  ،1964وذل - -ك
وÁكن القول أان الششباب والوفاق تأالقا بششكل Ÿواجهة فريق مولودية قسشنطينة ‘ مباراة
كب ‘ Òسشتينيات القرن اŸاضشي ،وجمع كل لعبت يوم  17ماي ،فقد حافظ الوفاق على
فريق ›موعة من األلقاب..ولو أان الوفاق معظم الÓعب Úالذين توجوا بالكأاسس األو،¤
عاد بقوة ‘ السشنوات األخÒة وزّين خزائنه لكن بقيادة اŸدرب الهادي بن ﬁمود ،ومرة
ب -أال -ق -اب أاخ -رى ج-ع-ل-ت-ه ي-ح-ت-ك-ر ال-واج-ه-ة ‘ أاخرى “ّكن فريق ع Úالفوارة من التتويج بعد
ال- - -ب- - -ط- - -ول - -ة وك - -أاسس ا÷م - -ه - -وري - -ة وك - -أاسس فوزه على مولودية قسشنطينة بـ  ،1 – 2وقع
إافريقيا..بينما تراجع ششباب بلوزداد و ⁄تكن ل - -ل - -وف - -اق الÓ- -عب ب- -ن ك- -اري ع- -ل- -ى م- -رتÚ
اŸأام-وري-ة سش-ه-ل-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ه ،وي-ب-حث حاليا وللمولودية بودماغ.
على العودة ا ¤التأالق من خÓل اŸنافسشة وعاد الوفاق ا ¤اŸباراة النهائية عام 1967
بقوة على لقب كأاسس ا÷مهورية عششية اليوم.
ح Úتأاهل ا ¤تنششيطها رفقة ششبيبة سشكيكدة
يوم  18جوان لهذه السشنة ،حيث كان التنافسس
و‘ ه -ذا الط -ار ،ن -ق -دم ﬂت -ل-ف اÙط-ات على أاششده ب Úالفريق Úاللذان يضشمان لعبÚ
التاريخية التي كتبها ّكل فريق ‘ منافسشات ‡ت -ازي -ن ،وÁك -ن ال -ق -ول أان اŸرح -وم ع -ب -د
كأاسس ا÷مهورية ،ذلك أان الوفاق السشطايفي ا◊ميد كرما‹ كان قد ششارك ‘ تششكيلة
ل -دي -ه ع Ó-ق -ة ف -ري -دة م -ن ن -وع -ه -ا م -ع ك-أاسس الوفاق كÓعب ومدرب ،و“ّكن كوسشيم من
ا÷م-ه-وري-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èح-دث-ا ب-ارزا ب-ال-نسش-بة إاه -داء ال-ك-أاسس ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-وف-اق ب-ع-دم-ا سش-ج-ل
ألنصشارها الذين يفضشلونها ‘ أاغلب األحيان ال -ه -دف ال -وح -ي -د ‘ اŸب -اراة ،وب-ال-ت-ا‹ رف-ع
عن لقب البطولة ،وما الششغف الكب Òالذي «النسشر األسشود» رصشيده ا 3 ¤كؤووسس.
نراه ‘ كل مرة يتأاهل فيها ا ¤النهائي لدليل و‘ العام اŸوا‹ ّ“ 1968كن وفاق سشطيف
على ذلك من جهة ،ومن جهة أاخرى ،فإان م -ن ال -ت -م -وق -ع ‘ كسشب ال -ره -ان م -رة أاخ -رى
النسشر األسشود فاز بكل النهائيات الـ  8التي بالتأاهل ا ¤النهائي بعدما أاقصشى ‘ الدور
نصشف النهائي فريق ترجي قاŸة الذي كان

’Ÿاسس ،كا’م ،ماتام،
كوسسيم..مّروا من هنا

الوفاق وŸسسة ﬂتار عريبي...

Ãسش -ت -وى ك -ب ،Òوج -م-عت اŸق-اب-ل-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة
ال - -وف - -اق ب - -ن- -ظÒه نصش- -ر حسش Úداي Ãل- -عب
ال -ع -ن-اصش-ر ي-وم  19م- -اي ،وع -رفت ت -وق -ي -ع 5
أاهداف كاملة ح Úفاز الوفاق بـ  ،2 – 3سشجل
ألبناء ع Úالفوارة كل من كوسشيم ،بوياحي
(ضش - -د م - -رم - -اه) وصش - -ا◊ي ‘ ،ح Úسش - -ج - -ل
للنصشرية كل من سشعدي وعوار،وÁكن القول
أان ال -وف -اق ك -ان ي -درب -ه م -رة أاخ-رى اŸرح-وم
ﬂتار عريبي.

العودة إا ¤جو الّتتويجات ‘ 1980

وكان هذا التتويج ‘ نهاية «العصشر الذهبي»
للوفاق مع السشيدة الكأاسس ،حيث أان أانصشاره
انتظروا طيلة  12سشنة لرؤوية جيل جديد من
ال Ó-ع -ب Úي -ع -ي -دون ال -وف -اق ا ¤ال -واج-ه-ة ‘
اŸنافسشة الششعبية رقم واحد با÷زائر ،حيث
“كن الوفاق من التأاهل ا ¤الدور النهائي ‘
عام  1980أاين واجه ا–اد العاصشمة الذي كان
يضشم أاسشماء لمعة على غرار رابط ،أامنوشس،
قديورة ،كدو ويلعب كرة قدم جميلة ،والوفاق
يضشم كل من ششنيتي ،قريشس ،سشعود ،خالفي.
واŸباراة التي جرت يوم  19جوان بحضشور
جمهور قدر بـ  70أالف متفرج Ãلعب  5جويلية
عرفت تتويج الوفاق بعد هدف من الÓعب
عربات ‘ الدقيقة  ،68ومدرب الوفاق كان
آانذاك ﬂتار عريبي.
وبتششكيلة جيدة تأاهل الوفاق عام  1989ا¤

الدور النهائي الذي جمعه Ãولودية باتنة يوم
 23جوان Ãلعب  5جويلية حيث كان الوفاق
يضشم لعب‡ Úيّزين أامثال سشرار ،عجيسشة،
ماتام ،زرقان بقيادة اŸدرب ششنيتي ،حيث
“كن الÓعب غريب من توقيع الهدف الوحيد
ل -ل -م-ب-اراة ‘ ال-دق-ي-ق-ة  87وم -ن-ح ب-ه ال-ك-أاسس
السشادسشة ألبناء ع Úالفوارة.
الكأاسس السشابعة للوفاق كانت ‘ عام 2010
ب-ع-د إاج-راء اŸب-اراة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ال-ت-ي احتضشنها
م-ل-عب  5ج -وي -ل-ي-ة ي-وم أاول م-اي أام-ام شش-ب-اب
باتنة ،أاين فاز زمÓء ا◊ارسس ششاوششي بثÓثية
نظيفة ،حيث سشجل األهداف كل من مÎف
ع- -ل -ى م -رت Úوصش -وال -ح ضش -د م -رم -اه ،وك -انت
تششكيلة الوفاق متوازنة وتضشم أاسشماء لمعة ‘
الكرة ا÷زائرية أانذاك على غرار العيفاوي،
Ÿوششية ،مÎف ،ششاوششي ،حاج عيسشى ،دلهوم
واŸرحوم حيما.Ê
وب -ع -د ع -ام Úع -اد ال -وف -اق ل -ت-نشش-ي-ط ال-ل-ق-اء
النهائي أاي ‘ سشنة  2012ضشد ششباب بلوزداد
م -ن -افسش -ه ‘ م -ب -اراة ال -ي -وم ،وع -ادت ال-ك-ل-م-ة
األخÒة آان- - -ذاك ألصش- - -ح- - -اب ال - -زي األسش - -ود
واألبيضس ح Úفازوا بنتيجة  1 – 2بعد الوقت
اإلضش -ا‘،وسش-ج-ل ل-ل-وف-اق ك-ل م-ن حشش-ود وب-ن
موسشى وللششباب عمار عمور.
ولÓششارة ،فإان تششكيلة آالن غيغر كانت تضشم
لعب‡ Úتازين على غرار ا◊ارسس بن حمو
وال Ó-ع -ب Úب -ل -ق -اي -د ،حشش-ود ،ق-راوي ،ج-اب-و،
دلهوم...

الشسباب..تأالّق كب ‘ Òالسستينيات

شش -ب -اب ب -ل -وزداد ف -ري -ق أاب -دع وسش -ي -ط-ر ع-ل-ى
اŸن- -افسش- -ات ال- -وط- -ن- -ي- -ة بشش- -ك- -ل ك -ب Òم -ن -ذ
السشتينيات بأاسشماء لمعة كتبت مسشÒة هذا
الفريق ،الذي كانت له أاول نهائي فاز به كان
‘ عام  1966عندما واجه رائد القبة يوم 24
أافريل ،حيث كان التششكيلة قوية وفازت بـ – 3
 1من توقيع كل من لŸاسس (هدفان) وماتام،
وسشجل للقبة ناناشس ولعب ششباب بلوزداد هذه

اŸب -اراة ب Ó-ع -ب‡ Úت -ازي -ن أام -ث -ال لŸاسس،
كالم ،عاششور...
و‘  12ج -وان  1969واج-ه شش-ب-اب ب-ل-وزداد
نظÒه ا–اد العاصشمة ،والتي عرفت توقيع 8
أاهداف كاملة ،أاين فاز أابناء لعقيبة بنتيجة – 5
 3أامام أابناء سشوسشطارة ‘ مباراة كبÒة ،والتي
سشارت ا ¤غاية الوقت الضشا‘ حيث سشجل
ل -لشش -ب -اب ك -ل م -ن كÓ-م ،ع-اشش-ور ولŸاسس (3
أاه -داف) ،وسش-ج-ل ل–Ó-اد ب-رن-اوي (ه-دف-ان)
ومزيا.Ê
وواصشل الششباب على نفسس اŸنوال وتّوج عام
 1970بالكأاسس الثالثة ‘ مسشاره أامام نفسس
الفريق أاي ا–اد العاصشمة ،الذي كان يعرف
بالفريق الذي يخسشر النهائيات حيث جرت
اŸق-اب-ل-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة يوم  20ج-وان ب-العناصشر،
والتي انتهت بالتعادل  1 – 1من توقيع كل من
كالم للششباب وتششالبي ل–Óاد ،و” إاعادة
النهائي يوم  28من نفسس الششهر ببولوغ Úأاين
ك -ان ا◊ظ ب -ج -انب الشش -ب -اب ال -ذي «سش -ح -ق»
منافسشه بنتيجة  ،1 – 4ووّقع للششباب كل من
كÓم ولŸاسس ،هذا األخ Òالذي كان مدربا
‘ ن- -فسس ال- -وقت ،وسش- -ج- -ل ل –Ó-اد ال Ó-عب
زيتون.

..1978جيل تلمسسا ،Êكويسسي،
لعريبي ،دحما ،Êايغيلي...

وعاد الششباب إا ¤جو التتويجات عام 1978
بالكأاسس الرابعة ‘ مسشاره عندما واجه مرة
أاخرى ا–اد العاصشمة يوم أاول ماي Ãلعب 5
جويلية ،أاين عرفت اŸباراة منافسشة ششديدة
وانتهت بالتعادل األبيضس وحقق شس – بلوزداد
اللقب بعد ضشربات الÎجيح بنتيجة ،0 – 3
حيث كان أابناء لعقيبة يعتمدون على حارسس
‡ت -از اسش -م -ه ال -ع -م ال -ذي ك -ان ‘ اŸسش -ت -وى
وسشمح للفريق التفوق مرة أاخرى على أاصشحاب
الزي األحمر واألسشود.
ومّر ششباب بلوزداد بفÎات صشعبة حيث ⁄
يحصشل على لقب كأاسس ا÷مهورية إال ‘ (يوم
 5جويلية)  1995عندما واجه أاوŸبي اŸدية
Ãلعب  5جويلية ،حيث فاز أاششبال اŸدرب
حميد باششا باللقب عن جدارة بفضشل العودة
القوية ‘ الششوط الثا Êأاين “كن علي موسشى
ودوب من Òالرد على هدف جحمون ،أامام
فرحة عارمة ألنصشار الفريق العاصشمي.
وحصشل الششباب على الكأاسس السشادسشة يوم 21
ماي Ã 2009لعب مصشطفى تششاكر بالبليدة
عندما فاز على أاهلي برج بوعريريج بضشربات
الÎج- -ي- -ح ح- -يث ان -ت -هت اŸب -اراة ب -ال -ت -ع -ادل
األب- -يضس ب Úال- -ف- -ري -ق ،Úوق -د ل -عب ا◊ارسس
فÓح دورا كبÒا ‘ هذا ال‚از الذي ابتسشم
لزمÓء معمري ،براجة بوقجان ،أايت واعمر
وبقيادة اŸدرب اÙنك حنكوشس.
ولÓششارة ،فإان ششباب بلوزداد خسشر  3نهائيات
لكأاسس ا÷مهورية ،وذلك ‘ عام  1988أامام
ا–اد العاصشمة ،و‘  2003أامام نفسس الفريق
بالضشافة إا ¤نهائي  2012الذي خسشره أامام
وفاق سشطيف.
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زطشصي ينشصط ندوة
صصحفية السصبت القادم

كرم منشصطي نهائي كأاسس أ÷مهورية ومنح جائزة ألروح ألرياضصية ،هامل يؤوكد:

تتعهد مصصا◊نا بضصمان تغطية أامنية فعالة تتماشصى ونؤعية ا◊دث

Óمن ألوطني أللوأء عبد ألغني هامل ،على تكر Ëفريقي وفاق سصطيف وشصباب بلوزدأد منشصطي نهائي كأاسس أ÷مهورية باŸدرسصة ألعليا
أشصرف ،صصبيحة أمسس ،أŸدير ألعام ل أ
Óمن ألوطني Ãناسصبة نهائي كأاسس أ÷مهورية لكرة ألقدم ،بحضصور شصخصصيات سصياسصية
للشصرطة «علي تونسصي’’ با÷زأئر ألعاصصمة ‘ ،حفل جائزة ألروح ألرياضصية ل أ
لضصافة إأ ¤رئيسس أللجنة ألوŸبية
ورياضصية يتقدمها وزير ألشصباب وألرياضصة «ألهادي ولد علي» ،ورئيسس أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم «خ Òألدين زطشصي» ،با إ
«مصصطفى برأف» ورئيسس ألرأبطة ألوطنية «ﬁفوظ قرباج» و‡ثلي ألفريق ،Úوكذأ ‚وم كرة ألقدم أ÷زأئرية ألتي صصنعت أفرأح أ÷زأئري Úوكتبت أسصماءها بأاحرف
من ذهب ‘ تاريخ ألسصاحرة أŸسصتديرة.
ﬁمد فوزي بقاصس
Óمن الوطني اللواء عبد الغني
اŸدير العام ل أ
ه -ام -ل ،أاشس -رف رف -ق -ة ضس -ي -وف-ه ع-ل-ى ت-ك-رË
رئ -يسس -ي ال -ف -ري -ق« Úحسس-ان ح-م-ار» و»ﬁم-د
ب -وح -فصس» ب -اإلضس -اف -ة إا ¤م -درب -ي وق -ائ-دي
ورئ -يسس -ي ÷ان األنصس-ار ل-ل-ف-ري-ق ،Úك-م-ا ك-رم
ه -ام -ل ال -ف-رق الصس-اع-دة ل-ل-راب-ط-ة اÎÙف-ة
األو ،¤ن- -ادي ب- -ارادو وإا–اد بسس- -ك -رة وإا–اد
البليدة ،وهنأاها على عودتها إا ¤اÎÙف
األول و“ن- -ى ل- -ه -م -ا ح -ظ -ا م -وف -ق -ا اŸوسس -م
اŸقبل.
Óمن الوطني
كما منحت اŸديرية العامة ل أ
جائزة الروح الرياضسية لفريق شسباب قسسنطينة
ال -ت -ي تسس -ل -م-ه-ا رئ-يسس ÷ن-ة األنصس-ار م-ن بÚ
أايدي اللواء ،بعدها جاء الدور على كل من
عبد ا◊ميد صسا◊ي ،عبد الله ماتامﬂ ،تار
كالم ،عبد الرحمن فÓحي ،ج ‹ÓسساŸي،
صس -ن -اع أاف -راح و‚وم ف-ري-ق-ي شس-ب-اب ب-ل-وزداد
ووفاق سسطيف ،الذين ” تكر Ëبعضسهم ألول
مرة ‘ تاريخهم وهو ما صسنع جوا ‡يزا ‘
القاعة ،ليتم تكر‚ Ëوم اŸنتخب الوطني
سسابقا ويتعلق األمر بـ (رضسا ماتام ،ماجر ،بن
شسيخ ،سسرباح) ،لتأاتي التكرÁات الفردية حيث
ك -رم ال -ل -واء «ه-ام-ل» رئ-يسس ال-ف-اف «زطشس-ي»
وهنأاه بتوليه منصسبه ا÷ديد وبعده ” تكرË
رئيسس الرابطة «قرباج» ورئيسس ÷نة كأاسس
ا÷مهورية «علي مالك» ،ثم منحت ا÷وائز
Óمن الوطني الذي
لفريق الكونغ فو ووشسو ل أ
ت-أال-ق ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-لشس-رط-ة بنيله 20
م- -ي -دال -ي -ة م -ن ب -ي -ن -ه -ا  19ذه -ب-ي-ة ،وف-ري-ق
اŸديريات الفائز بكأاسس اللواء لهذا اŸوسسم،
وكذا تكر‡ Ëثلي ا◊ركة ا÷معوية «برقي»
و»عبيدات» ،واإلعÓمي «يوسسف تازير» رئيسس
اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-لصس-ح-ف-ي Úال-ري-اضس-يÚ
ا÷زائري.Ú

هامل :دأابت مؤؤسصسصتنا على إاتاحة
كل الظروف اŸناسصبة لغرسس
الروح الرياضصية

العميد األول للشسرطة «أابوبكر بوأاحمد» رئيسس
اŸصس- -ل- -ح- -ة اŸرك- -زي- -ة ل- -لصس- -ح- -ة ال- -نشس- -اط
الجتماعي والرياضسات ،أاكد ‘ مداخلته التي
قرأاها نيابة عن اللواء «عبد الغني هامل» أان
الشس- -رط- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ك- -انت دائ- -م- -ا سس- -ن- -دا
للجزائري Úورافقتهم ‘ أافراحهم ،موضسحا
أان الشسرف ‘ كل مرة يعود للمديرية العامة
Óمن الوطني بتنظيم حفل الروح الرياضسية
ل أ

زطشصي « :نشصكر اللؤاء
على مبادرته وهؤ شصريك مهم
لتطؤير كرة القدم ا÷زائرية»

لنهائي كأاسس ا÷مهورية ،وقال» إانه لشسرف
Óمن الوطني أان تنظم
كب Òللمديرية العامة ل أ
هذا ا◊فل ‘ كل سسنة ،الذي يهدف لتكريسس
ث -ق -اف -ة اŸن -افسس -ة الشس -ري -ف -ة ،وم -ا ال -ط -ب -ع-ة
اÿامسسة Ÿلتقى الروح الرياضسية  Òÿدليل
ع -ل -ى مسس -اع -ي -ن -ا ال-رام-ي-ة إا ¤ت-ع-زي-ز أاواصس-ر
التآاخي واÙبة فيما بيننا ،وŒسسيد مفهوم
العمل ا÷واري ‘ أاعماقه ونبذ العنف بكل
أاشس-ك-ال-ه ،ل-ت-ب-ق-ى مÓ-ع-ب-ن-ا أام-اك-ن للÎيفه عن
Óمن
النفسس ،»،وأاضساف أان اŸديرية العامة ل أ
ال- -وط- -ن- -ي دأابت ع- -ل- -ى إات -اح -ة ك -ل ال -ظ -روف
اŸناسسبة لغرسس الروح الرياضسية ‘ أاوسساط
اŸت -ن -افسس Úح -ت -ى ت -ن -ب-ذ ك-ل أاشس-ك-ال ال-ع-ن-ف
الدخيلة على كرة القدم والرياضسة ا÷زائرية
ع- -ام- -ة ،وع- -ن ال- -ل- -ق- -اء –دث« ،ال- -ف- -ري -ق -ان
اŸت -أاه -ل Úل -ن -ه -ائ-ي ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ي-ع-تÈ
تتويجا لكÓهما مهما كانت النتيجة النهائية،
وع -ل -ي -ن-ا أان ن-ك-ون ري-اضس-ي Úون-ك-ون Ãسس-ت-وى
ا◊دث وعراقة الفريق Úاللذين لن يÎكا أاي
›ال ل -ل -مشس-اح-ن-ة ب ÚالÓ-ع-ب ÚواŸسس-ؤوولÚ
وخاصسة اŸناصسرين ،وتتعهد مصسا◊نا بضسمان
تغطية أامنية فعالة تتماشسى ونوعية ا◊دث،
كما برهنت عليه ‘ كل اŸناسسبات الكÈى
ال -ت -ي ع-رف-ت-ه-ا ا÷زائ-ر» ،وق-ال أايضس-ا« :إان-ك-م
Óم-ن
ت -درك -ون ج -ي -دا أان اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني بالرغم من تشسعب مهامها وك Èحجم
نشساطاتها ⁄ ،تتوان يوما ‘ أان تو‹ أاهمية
قصسوى ‘ أان ترافق النشساطات الرياضسية بكل
أانواعها وأاصسنافها على جميع اŸسستويات عÈ
كل اÙافل ،وهذا إاÁانا منا بأان اŸمارسسة
ال -ري -اضس -ي-ة –ت-ل ح-ي-زا ك-بÒا م-ن انشس-غ-الت
اŸواطن ا÷زائري ،وما لها من تأاث Òمباشسر

أنصصار شصباب بلوزدأد :جاهزون للعرسس ألكروي

ع- -ل- -ى صس- -ق- -ل اŸواهب واŸه -ارات وت -ع -زي -ز
القدرات ،وبالتا‹ تعداد أاجيال تسساعد على
‰و قاطرة التنمية ‘ بÓدنا ،ونبذ كل الطرق
اŸؤودية لÓنحراف وا÷رÁة» وعزز كÓمه
قائ« ،Óكل هذا منبثق من السسياسسة الرشسيدة
لفخامة رئيسس ا÷مهورية السسيد «عبد العزيز
بوتفليقة» الذي جعل صسلب اهتماماته ضسرورة
ال-ن-ه-وضس ب-اŸن-ظ-وم-ة ال-ري-اضس-ي-ة وت-دع-ي-م-ه-ا
Ãخ -ت -ل -ف ال -ه-ي-اك-ل واŸنشس-آات اŸن-ج-زة عÈ
الوطن بطريقة مطابقة للمواصسفات العاŸية
وم-دع-م-ة ب-ت-ج-ه-ي-زات وم-ع-دات حديثة لتكون
فضس- -اء ل- -ت- -ف- -ج Òال- -ط- -اق -ات الشس -اب -ة وب -روز
الكفاءات ‘ اÛال الرياضسي القادرة فعÓ
على “ثيل البÓد ‘ اÙافل الدولية ،كما
عودنا أابناء وبنات ا÷زائر ،و“اشسيا مع هذه
السس -ي -اسس -ة ا◊ك-ي-م-ة أاق-رت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óمن الوطني إانشساء جائزة الروح الرياضسية
ل أ
بنية بعث التنافسس الرياضسي اŸشسرف ،ودحر
ﬂتلف أاشسكال العنف داخل اÓŸعب وخارج
أاسسوارها» ،وأانهى كلمته قائ« ،Óأاملنا إاذا أان
يجد سسعينا هذا اÛال حق ÓمÓئما تنموا
ف -ي -ه ال-روح ال-ري-اضس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ع-ي-دا ع-ن
التعصسب ،وهو ما ننتظره ‘ هذا اللقاء الذي
سسيجمع ب Úفريق Úعريق Úعودانا على صسنع
أافراح ا÷زائر ،خاصسة أان هذا العرسس الكروي
يتزامن مع تاريخ عزيز علينا أال وهو تاريخ
عيد السستقÓل والشسباب ،وأا“نى من أانصسار
الفريق Úومسسؤووليهما “تيعنا بصسورة راقية
وبروح رياضسية عالية لÎسسم البهجة ‘ قلوب
ا÷م-ه-ور ال-ري-اضس-ي ،وشس-ع-ارن-ا دوم-ا الرياضسة
ل - -يسست ◊صس - -د ال - -ك - -ؤووسس وإا‰ا ل - -ت - -ه - -ذيب
النفوسس».

أاجمعؤا على أان األفضصل هؤ الذي سصيفؤز باŸباراة

ي-أام-ل أنصص-ار شص-ب-اب ب-ل-وزدأد ب-ت-ت-وي-ج ف-ري-ق-ه-م
ب -ال -ل -قب ألسص-اب-ع ‘ مشص-وأره أل-ك-روي م-ن خÓ-ل
لطاحة باŸنافسس وفاق سصطيف خÓل مبارأة
أ إ
أل-ط-ب-عة  53ل-ك-أاسس أ÷م-ه-وري-ة ،ول-ه-ذأ ق-ام-وأ
بتحضصÒأت وترتيبات عديدة أسصتعدأدأ لهذأ
أŸوع-د أل-ك-ب Òع-دم-ا ط-ال غ-ي-اب-ه-م ع-ن منصصة
ألتتويج وكانت آأخر مرة عام  2009ضصد أهلي
ألÈج.
نبيلة بوقرين
قام ا÷مهور بتعليق األعÓم ‘ كل األحياء والشسوارع
واŸنازل عل غرار شسارع ﬁمد بلوزداد الذي يعد
معقل النادي ،واشسÎوا األقمصسة والقبعات ،األوشسحة،
األع Ó-م ،ال-ب-ال-ون-ات وك-ل األم-ور ال-ت-ي –م-ل ال-ل-ونÚ
األح -م -ر واألب-يضس م-ن أاج-ل ارت-دائ-ه-ا ي-وم اŸواج-ه-ة
للرفع من معنويات الÓعب Úوحثهم على تقد Ëكل ما
لديهم فوق اŸسستطيل األخضسر للفوز بالسسيدة الكأاسس
التي غابت عنهم لعدة سسنوات.
أاكد بعضس اŸناصسرين الذين اقÎبت منهم جريدة
«الشسعب» أان جد متعطشس Úلتذوق طعم التتويج من
جديد بعد اŸشساكل العديدة التي عصسفت بالفريق ‘
السسنوات اŸاضسية ولهذا فإانهم يرون بأان الوصسول إا¤
ال -ن -ه-ائ-ي ال-ع-اشس-ر ‘ ت-اري-خ الشس-ب-اب ف-رصس-ة سس-ان-ح-ة
ل -ل -ع-ودة إا ¤م-نصس-ة ال-ت-ت-وي-ج م-ن ج-دي-د خ-اصس-ة أان-ه-م
واث -ق -ون م -ن إام -ك -ان-ي-ات اÛم-وع-ة ا◊ال-ي-ة ب-ق-ي-ادة
اŸدرب بادو زاكي .علي صساحب الـ  33ربيعا أاحد
األنصسار الذين حضسروا الندوة الصسحفية التي عقدها
اŸدرب أاكد أانه سسيتنقل إا ¤اŸلعب رفقة ›موعة
من األصسدقاء لÓسستمتاع بهذا اŸواجهة «سسأاتنقل إا¤
اŸل -عب رف -ق -ة ب -عضس األصس -دق -اء م -ن أاج -ل تشس -ج -ي-ع

الÓعب Úحتى يقدموا أاداء جيد فوق اŸيدان للتتويج
ب -ال -ك -أاسس السس -اب -ع -ة ‘ ت -اري -خ ال -ن -ادي خ -اصس -ة أان -ن -ا
م -ت -ع -طشس-ون Ÿث-ل ه-ذه الن-تصس-ارات ال-ت-ي غ-ابت ع-ن
النادي Ÿدة طويلة».
من جهته ﬁمد صساحب  ٥6سسنة ع Èعن تفاؤوله
الكب ÒباÛموعة ا◊الية من أاجل الفوز على الوفاق
«أانا جد متفائل وواثق من اÛموعة ا◊الية ألننا
‰لك لعب Úشسباب ويحبون أالوان الفريق بدليل أانهم
تأاهلوا إا ¤النهائي رغم صسعوبة اŸهمة بسسبب قوة
اŸنافسسة ب Úالفرق األخرى واآلن هم على بعد خطوة
فقط من –قيق الكأاسس ولكن ‘ حال  ⁄يتمكنوا من
ذلك نحن فخورون Ãا قدموه ونشسكرهم ألن الوفاق
نادي قوي ومعروف أانه صساحب األلقاب واŸهم أان
تكون اŸواجهة ‘ اŸسستوى ب Úالطرف.»Ú
ل -فت ان -ت-ب-اه-ن-ا وج-ود ب-عضس اŸن-اصس-ري-ن ك-ب-ار السس-ن
مازالوا يتابعون كل أاخبار النادي ويناصسرونه ويتنقلون
معه ‘ كل اŸواعيد الهامة رغبة منهم ‘ تشسجيع
ا÷يل ا◊ا‹ على مواصسلة الطريق و‘ نفسس الوقت
لتذكر أا›اد اŸاضسي ‘ عصسر ا÷يل الذهبي الذي
توج بعد أالقاب ،وهم حاليا يريدون أان تعود تلك األيام
والصس-ور ال-رائ-ع-ة آام-ل Úت-ت-وي-ج أاب-ن-اء ال-ع-ق-ي-ب-ة ب-اللقب
اليوم .سسجلنا وجود روح رياضسية عالية لدى ا÷مهور
البلوزدادي ألنه يعرف بأان اŸهمة لن تكون سسهلة ‘
م-واج-ه-ة ال-ن-ه-ائ-ي خ-اصس-ة أان-ه-ا سس-ت-ج-معهم مع النسسر
األسسود أاو فريق األلقاب وأاكدوا أانهم سسيتنقلون بقوة
إا ¤اŸدرج- -ات –ت شس- -ع- -ار «خ- -اوة خ -اوة وا‹ رب -ح
بصسحتوا» ألن أانصسار الوفاق أاصسدقاء لهم ولن تكون
هناك أاي مشساكل حتى تكون صسورة جميلة على الكرة
ا÷زائرية ‘ اŸدرجات وأارضسية اŸيدان.

م -ن ج -ان -ب -ه رئ -يسس ال–ادي -ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة
ال -ق -دم شس -ك -ر ال-ل-واء «ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل» ع-ل-ى
مبادرة تكر Ëالفريق ÚاŸنشسط Úلنهائي كأاسس
Óمن
ا÷مهورية ،التي قام بها اŸدير العام ل أ
الوطني قبيل نهائي كأاسس ا÷مهورية  ،٥3وطلب
بهذه اŸناسسبة أانصسار الفريق Úبتغليب الروح
الرياضسية موضسحا أان الفائز األول واألخ Òهي
الروح الرياضسية وإاظهار صسورة جيدة لكل دول
العا ،⁄وأاضساف «نتمنى أان يكون عرسسا للجزائر
وا÷زائري ،Úنهنئ مسسبقا الفريق الذي سسيفوز
بالكأاسس ،ونحن سسنكون قائم Úلنحضسر اŸوسسم
الكروي اŸقبل لكي يجرى ‘ أاحسسن الظروف
إان شساء الله ،ومرة أاخرى أاشسكر اللواء «عبد الغني
Óمن
هامل» على كل ما تقدمه اŸديرية العامة ل أ
ال-وط-ن-ي م-ن تسس-ه-يÓ-ت خÓ-ل اŸوسس-م ال-ك-روي
( ،)2017-2016ودون رج - -ال أام - -ن ك- -رة ال- -ق- -دم
سس -ي -ك -ون صس -ع-ب-ا تسس-يÒه-ا ،ون-ت-م-ن-ى أان ت-واصس-ل
دع- -م- -ن- -ا ل- -ت- -ط- -وي- -ر ال- -ك- -رة ا÷زائ- -ري -ة أاك،»Ì
وبخصسوصس القرارات والقوان Úالتي أاصسدرها
اŸسسؤوول األول على كرة القدم ا÷زائرية ‘
األيام األخÒة ⁄ ،يرد اإلجابة عن سسؤوالنا وأاكد
بأانه خÓل األيام اŸقبلة سسينشسط ندوة صسحفية
يجيب فيها عن انشسغالت رجال اإلعÓم.رئيسس
وف- -اق سس- -ط- -ي- -ف وب- -ع -دم -ا ك -رم وزي -ر الشس -ب -اب
والرياضسية «الهادي ولد علي» واللواء «عبد الغني
ه -ام -ل» ع -ل -ى ال -ت -ن -ظ -ي -م ا÷ي -د ل -ل -ت -ظ-اه-رات
ال -ري -اضس -ي -ة ،أاك -د ‘ م -داخ -ل-ت-ه أان ف-ري-ق وف-اق
سسطيف سسعيد بالتكر Ëالذي حظي به قبيل
تنشسيط نهائي كأاسس ا÷مهورية ،وقال« :نحن
إادارة وفاق سسطيف نؤوكد لكم بأان الفرجة سستكون
مضسمونة ‘ اŸدرجات وخارجها ،ومن خÓلكم
نتقدم برسسالة شسكر لفخامة رئيسس ا÷مهورية
السس -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ول-ل-ح-ك-وم-ة
ا÷زائرية ،عاشست ا÷زائر سساŸة آامنة ،واÛد
واÿلود لشسهدائنا األبرار».
أام -ا رئ -يسس شس -ب -اب ب -ل-وزداد «ﬁم-د ب-وح-فصس»
Óمن الوطني،
وبعد تكر Ëالوزير واŸدير العام ل أ
أاثنى على العمل ا÷بار الذي تقوم به مصسالح
األمن الوطني خÓل مباريات الفريق منذ توليه
مهمة تسسي Òشسباب بلوزداد ،وعلى رئيسس أامن
ولية ا÷زائر العاصسمة مراقب الشسرطة «نور
الدين براشسدي» ،كما أاكد أان النهائي سسيجرى
ب Úإاخوة و“نى أان تتغلب فيه الروح الرياضسية.

يقدم رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم
خ Òالدين زطشسي ،حصسيلة عمل  100يوم
قضس -اه-ا ع-ل-ى رأاسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-ف-ي-درال-ي-ة ،ي-وم
السس-بت اŸق-ب-لÃ ،ن-اسس-ب-ة ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة
ال -ت -ي سس -ي -نشس -ط -ه-ا ب-اŸرك-ز ال-ف-ن-ي ال-وط-ن-ي
بسسيدي موسسى ( 11:00سسا) حسسبما أاعلنته
ال -ف -اف ،أامسس ‘ ،م -وق -ع -ه -ا ال -رسس -م-ي ع-ل-ى
األنÎنت.
خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء الصس-ح-ف-ي ،ي-ع-ود رئ-يسس
ال–ادية إا« ¤اÿطوط العريضسة لÈنا›ه
الذي انتخب ألجله ‘  20مارسس  2017وأايضسا
ا ¤حصسيلة  100يوم قضساها على رأاسس الهيئة
الفدرالية والتي اسستهلها بالبث ‘ العديد من
الول -وي -ات وف -حصس ›م-وع-ة م-ن اŸل-ف-ات،
ب - -اإلضس - -اف - -ة ا ¤مشس- -ارك- -ت- -ه ‘ اŸؤو“ر 67
ل –Ó-ادي -ة ال -دول -ي -ة ل-ك-رة ال-ق-دم وا÷م-ع-ي-ة
ال-ع-ام-ة السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-لكونفدرالية الفريقية
(كاف) ،بحسسب نفسس اŸصسدر.

أŸنتخب ألوطني

احتمال لعب مباراة ا÷زائر -
زامبيا بقسصنطينة
م - -ن اÙت - -م - -ل أان يسس- -تضس- -ي- -ف اŸن- -ت- -خب
ا÷زائ- -ري ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم Ãل- -عب الشس- -ه -ي -د
حمÓوي بقسسنطينة ،نظÒه الزامبي خÓل
مباراة الفريق ÚاŸقررة ‘  ٥سسبتم ÈاŸقبل
‘ إاطار ا÷ولة الرابعة من تصسفيات كأاسس
العا ،2018-⁄بحسسب ما علمت «واج» ،أامسس،
من رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم
(فاف) ،خ Òالدين زطشسي.
وصس- -رح زطشس -ي ع -ل -ى ه -امشس ا◊ف -ل ال -ذي
Óمن الوطني على
نظمته اŸديرية العامة ل أ
شس -رف م -نشس -ط -ي اŸب -اراة ال -ن -ه -ائ-ي-ة ل-ك-أاسس
ا÷زائر ،ب Úشسباب بلوزداد ووفاق سسطيف،
ال -ي -وم Ãل-عب  ٥ج-وي-لية (16:30سس-ا) «ه-ناك
احتمال كب Òنقل مباراة ا÷زائر -زامبيا إا¤
قسسنطينة .نحن نعمل ‘ هذا الŒاه».

لوأن بعاصصمة ألهضصاب
أجوأء فرحة عارمة قبل أ أ

األنصصار يؤؤكدون أان الؤفاق لن يخالف
قاعدة كسصب نهائيات الكأاسس

تعيشس مدينة سسطيف وباقي مدن الولية
منذ عدة أايام ،أاجواء اسستثنائية تطبعها
فرحة عارمة قبل األوان تزداد ،يوما بعد
ي -وم ،وه -ذا –سس -ب -ا ل -ل -ق-اء ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
ا÷م-ه-وري-ة  2017وال -ذي ي-ج-م-ع ال-ي-وم
Ãلعب  ٥جويلية بالعاصسمة فريقي وفاق
سسطيف وشسباب بلوزداد.
ال -وف-اق السس-ط-اي-ف-ي ع-ي-ن-ه ع-ل-ى ال-ك-أاسس
التاسسعة ،بينما الشسباب البلوزدادي عينه
على الكأاسس السسابعة ‘ مشسواره ،وعليه
ي -ن -ت-ظ-ر ان ت-ك-ون اŸن-افسس-ة شس-رسس-ة بÚ
ال-ن-ادي Úال-ك-بÒي-ن ال-ل-ذي-ن ل-ه-م-ا ت-ق-اليد
وتاريخ مع الكأاسس.
ه -ذا ال -ل -ق -اء اŸصسÒي ي -ن -ت-ظ-ره أانصس-ار
الوفاق بفارغ الصس ،Èوهم الذين يعشسقون
الكأاسس ،وجاء بعد التتويج الثامن للنسسر
األسسود ‘ البطولة الوطنية اÎÙفة،
حيث حاز على اللقب ،منذ عدة أاسسابيع،
لينتظر ا÷مهور موعد مباراة اليوم ،وكله
آامال ‘ آال يخيبهم أاشسبال اŸدرب خÒ
الدين ماضسوي ،وهم الذين تعودوا على
كسسب نهائي الكأاسس ‘ اŸرات السسابقة.
إاذن ،يسسود اعتقاد كب Òلدى ا÷ماهÒ
بعاصسمة الهضساب ،بان الفريق سسيعود مع
أانصساره إا ¤ع Úالفوارة ﬁمل Úبالكأاسس
ال -ت -اسس -ع ،ل -ت -ق -ام األف -راح ‘ ك -ل أارج -اء

ال- -ولي- -ة ،وه- -ي األف- -راح ال -ت -ي تصس -ادف
الحتفالت بالذكرى  ٥٥لÓسستقÓل.
وق -ب -ل ذلك ،ت -ع -يشس اŸدي -ن -ة وك-ل م-دن
الولية أاجواء اسستثنائية حقيقية ،تتمثل
‘ الن- -تشس- -ار ال- -واسس -ع ل -ب -اع -ة ال -راي -ات
والقبعات والصسدريات وغÒها ،وا◊املة
ل -ل -و Êال -وف -اق الأب -يضس واألسس -ود ،وه-ذا
بشسكل متزايد يوما بعد يوم ،وسساعة بعد
سس -اع -ة ،خ -اصس -ة ‘ وسس -ط اŸدي-ن-ة ،م-ع
إاطÓق أاصسوات «اŸنبهات» ،كما اسستغل
البعضس هذه اŸناسسبة للمضساربة بالسسعار
التذاكر اıصسصسة للقاء ،وبيعها بسسعر
مضساعف أاي  600دج ،بدل من سسعرها
ا◊قيقي اÙدد ب 300دج ،مع اإلشسارة
با ¤إان جميع التذاكر اıصسصسة ل2٥
آالف مناصسرا للوفاق قد نفذت ،بعد أان
عرضست ب 6مواقع للبيع على مسستوى
الولية.
و‘ ال - -ك - -ث Òم - -ن الشس - -وارع واألح - -ي- -اء،
يÓ-ح-ظ اŸت-ج-ول ت-رك-يب لف-ت-ات ك-بÒة
ل-دع-م رف-اق ج-اب-و ،وم-ط-ال-ب-ت-ه-م بالعودة
ب -ال-ك-أاسس،ول ح-ديث ‘ األم-اك-ن ال-ع-ام-ة
واŸق- -اه -ي ال ع -ن ه -ذه اŸب -اراة ال -ت -ي
جاءت بعد موسسم شسبه اسستثنائي للفريق،
ولكرة القدم ا÷زائرية عامة.
األنصسار الذين –دثنا إاليهم ،عÈوا عن

نهائي كأاسس أ÷زأئر
ألعسصكرية

مباراة واعدة ب Úفريقي
الناحية العسصكرية األو¤
والناحية العسصكرية اÿامسصة
تسسبق مواجهة نهائي كأاسس ا÷زائر لكرة
القدم ،مواجهة كأاسس ا÷زائر العسسكرية
ال-ت-ي سس-ت-ج-ع ف-ري-ق-ي ال-ن-اح-ي-ة ال-عسسكرية
األو ¤وال -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة اÿامسس -ة
Ãلعب  ٥جويلية األوŸبي.
وم -ن اŸن -ت -ظ -ر اأن نشس-اه-د صس-ورا رائ-ع-ة
خÓل هذا النهائي الذي يرتقي دائما إا¤
مسستوى كب Òبفضسل وجود لعب‡ Úتازين
ضسمن الفريق ÚاŸنشسظ Úلنهائي كأاسس
ا÷زائر العسسكرية.
نبيلة بوڤرين
اع-ت-زازه-م ب-ن-ادي-ه-م ،وق-ال-وا انه يسستحق
تسس-م-ي-ة ال-وف-اق ال-ع-اŸي ،وحسس-ب-هم ،فان
ال -ك -أاسس  ⁄ت -خ -ي -ب -ه-م ‘ ك-ل ال-ن-ه-ائ-ي-ات
السسابقة ،وبالتا‹ سستعود حتما إا ¤عÚ
الفوارة ،وسسيعيد أاشسبال ماضسوي خطفها
م -ن شس -ب -اب ب -ل -وزداد ،ك -م -ا حصس -ل سس -ن-ة
،2012وه -ي ال -ق-اع-دة ال-ت-ي أاصس-ر ع-ل-ي-ه-ا
الÓعب حدوشس ‘ ،تصسريح صسحفي ،ما
ي- -ح- -ف- -ز الÓ- -ع- -ب Úأاك Ìم- -ن ال- -ن -اح -ي -ة
اŸعنوية.
وكما ركزالنصسارعلى ان الوفاق  ⁄يسسبق
له ان خسسر اي مقابلة نهائية ‘ الكأاسس،
ولهذا فان امللهم كب ‘ Òا◊فاظ على
هذه القاعدة ،خاصسة وان الفريق هو أاول
من دشسن كأاسس ا÷زائر ‘ دورتها األو¤
عام  1963أامام ترجي مسستغا.Â

األربعاء  ٠٥جويلية ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١١ششوال  ١٤٣٨هـ

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

ثقافة

لردّﬁ Êمد جمال عمرو ‘ حوار مع ““الششعب““:
لديب ا أ
ا أ

العدد

١٧٣٧٩
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قصشتي مع أأدب أل ّطفولة أبتدأأت بحلم وأأمنية
لدب إا ¤نفسشي
ب أاجناسس ا أ
^ ششعر ا أ
لطفال أاح ّ

@ ‘ العا ⁄العربيّ ُكّتاب كثÒون
ي-قّ-دم-ون ل-لّ-ط-ف-ل عصشارة أافكارهم
ورح - -ي - -ق ق - -ل - -وب ه - -مَ ،م - -ن أاث- -ار
ان -ت -ب -اَه -ك م -ن -ه -م ،وم -ا ه -ي أاشش -ه -ر
اŸؤوّل- -ف- -ات ال- -ت- -ي ت- -نصش -ح أاط -ف -ال -ن -ا
لقبال عليها والّنهل منها؟
با إ

أجرى أ◊وأر  :عبد ألله ’‹

أ◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة 2

وأألخـ ـ ـ ـ ـ ـÒة

«إاق -ب -ا‹ ع -ل -ى ال-ك-ت-اب-ة ‘
لدبّ-ي-ة
لج -ن-اسس ا أ
ﬂت -ل -ف ا أ
ك - -ان م - -دف - -وًع - -ا ب - -ال - -ع - -ن- -اد
لصش- -رار ح -ي ً-ن -ا ،وأاح -ي -اًن -ا
وا إ
ب - -ت - -ل - -ب - -ي- -ة ح- -اج- -ة ›Óت
لط -ف -ال ال -ت -ي ك-نت رئ-يسس
ا أ
–ري -ره -ا أاو ّﬁرًرا ف-ي-ه-ا ،أاو
ب -ن -اء ع -ل-ى ط-لب دور الّ-ن-شش-ر
ال-ت-ي كّ-ل-ف-ت-ني بكتابة أاعمال
Óط- -ف- -ال ‘ .ظ ّ-ن -ي أاّن م ْ-ن
ل - -أ
ع لهُ – ‘
ب الشّشعر تنصشا ُ
يكت ُ
لدبّ-ي-ة
لج -ن-اسس ا أ
ال -غ -الب– ا أ
صشة ومسشرحّية
ا أ
لخرى من ق ّ
وسشواهما““.انها كلمات معÈة
ت- -فّ- -وه ب- -ه- -ا ال -ك -اتب الردÊ
ﬁم -د ج -م -ال ع -م -رو ف -ا–ا
قلبه لـ«الششعب““ للحديث عن
مسشاره ومسشÒته البداعية
‘ ع -ا ⁄ال -ت -أال -ي -ف وال-نشش-ر.
ّﬁمد جمال عمرو من أادباء
لردن وال - -ع - -ا ⁄ال - -ع - -رب - -ي
ا أ
ال -ب -ارزي -ن ،م -ت -ع -دد اŸواهب
لدب-ي-ة ،ك-تب ‘
وال-ت-ج-ارب ا أ
الشش- -ع- -ر وال- -قّصش -ة واŸسش -رح،
ل -ك ّ-ن -ه يصش ّ-ر ع -ل-ى أان يسشّ-م-ى
له-مّية
لط-ف-ال  .و أ
بشش-اع-ر أا أ
لدبّية و“يزها ‘
Œربته ا أ
›ال ال- -ك- -ت- -اب- -ة ل- -ل -ط -ف -ل .
التفاصشيل ‘ هذا ا◊وار.

@@ ‘ ع- - -اŸن- - -ا أاسش - -م - -اء ‚ّل - -ه - -ا
ون-حÎم-ه-ا ،آام-نت ب-رسش-ال-ة أادب الّ-ط-ف-ل
لطفال ‘
ي ،وششّقت درب أادب ا أ
العرب ّ
صشخور صشلدة ،وي ّسشرت للجيل ا÷ديد
م -ن كّ-ت-اب-ن-ا الّ-ط-رق واŸسش-الك ،وقّ-دمت
ك -ثًÒا ‡ا ي -ب-ق-ى وي-ن-ف-ع أاط-ف-ال-ن-ا ،وم-ن
هؤولء من غادرنا ونسشأال الله أان ينفعه
Ãا قّدم ،ومنهم من ندعو الله أان ّÁد ‘
ع- -م- -ره ،ف- -م- -ا أاح -وج -ن -ا إا ¤اıلصشÚ
ا÷اّدين الذين بهم يرتقي أادب الطّفل
ال - -ع - -رب ّ- -ي إا ¤مصش- -اّف آاداب الشش- -ع- -وب
لخرى التي سشبقتنا ‘ هذا اŸضشمار.
اأ
ل -ك ّ-ن م -ا ي-عّ-ك-ر صش-ف-و ه-ذا ال-ل-ون م-ن
له -ل واŸربÚ
لدب ،وي- -ت- -ط- -لب م- -ن ا أ
اأ
الوعي وا◊ذر ،ويفرضض عليهم مزيًدا
لطفالهم،
من الوعي عند اختيار الكتب أ
ث الذي ازدحمت به
هذا الكّم الهائل الغ ّ
أارفف مكتباتنا ،والذي اقÎفته زمرة من
أادع - - - -ي- - - -اء أادب
ال ّ-ط-ف-ل ،وزّي-ن-وا
أاغ-ل-ف-ت-ه وّŸع-وا
أالوانه ،وتسشلّلوا
ب- -ه إا ¤م -نّصش -ة
كّ- - - -ت- - - -اب أادب
الّ - -
ط- -ف ِ-ل زوًرا
وُب -ه -ت-اًن-ا ،و⁄
يكتفوا
ب-خ-داع ط-فل
متعطّشض
لكتاب
يطالعه
وحسشب ،بل
خدعوا
ّﬁكمÚ
‘ ج -وائ-ز
مرموقة،
⁄
يكتششفوا
زي -ف م -ا
يكتب هؤولء ⁄ ،يكششفوا كذلك
أان ع -م -ل -ه -م مسش -روق م-ن-ق-ول م-ن ل-غ-ات
أاخرى.
إاّن م- -ن ع- -وائ- -ق ت -ق ّ-دم أادب ال ّ-ط -ف -ل
ي ،غياب اŸؤوسشسشات والتّششريعات
العرب ّ
الّ-رادع-ة ال-ت-ي تضش-ب-ط اŸل-كّ-ي-ة ال-فكرّية
وما اّتصشل بها ،وتنظم عمل أادباء ال ّ
طفل
ال-ع-ربّ-ي وت-ن-ظ-م عÓ-ق-ات-ه-م ،وتسشعى إا¤
الرتقاء بهذا الفنّ الذي يسشهم ‘ تنمية
الطّفل كما يسشهم الغذاء ‘ ّ‰وه.
@ أانت رئيسس –رير ›ّلة ( وسشام
Óطفال ،التي تصشدر عن وزارة
)ل أ
لردن ّ-ي -ة ،ولك Œرب -ة
الّ- -ث -ق -اف -ة ا أ
غ -ن ّ-ي -ة م -ع صش -ح-اف-ة الّ-ط-ف-ل م-ا ه-و
تقييمك لها؟
@@ مسشÒتي الحÎافيّة ‘ صشحافة
الطّفل بدأات سشنة  ١٩٨٣ح Úأاصشدرنا ‘
لردنّ ›لّ- - -ة (أاروى) ،ال- - -ت - -ي صش - -درت
اأ
بÎخيصض من فرنسشا ،لصشعوبة ا◊صشول
لصش - -دار الّصش - -ح- -ف
ع - -ل - -ى ت - -رخ - -يصض إ
واÓÛت ‘ ذلك ا◊ ،Úوكنت مسشؤوول
ال ّ-ت -ح-ري-ر ف-ي-ه-ا ،ف-ك-انت Œرب-ة ع-ربّ-ي-ة
مبّكرة لقت إاقباًل لفًتا من األطفال
اŸتعطّشش ‘ Úالشّشرق والغرب ،وتي ّسشرت
لها سشبل الّنجاح ،وطبعت بواقع ٤٥٠٠٠

Óط- -ف- -ال ‘ م- -رك- -ز زه- -ا الّ- -ث- -ق- -اّ‘،
ل --أ
لدوار مً-ع-ا بÚ
ف -أاسّش -سش -ن -اه -ا وت-ب-ادل-ن-ا ا أ
ال ّ-ت -أال -ي-ف واإلخ-راج ،وأا‚زن-ا ع-دًدا م-ن
مسش -رح ّ-ي -ات األط -ف-ال ال-ت-ي ع-رضشت ‘
اŸه -رج -ان -ات اÙلّ-ي-ة م-ث-ل :م-ه-رج-ان
جرشض ،والعربّية مثل :مهرجان أاسشوان
Ÿسش -رح ال ّ-ط -ف -ل ،وم -ه -رج -ان الّشش -ارق-ة
ال - -ق- -رائّ- -ي ،ك- -م- -ا ع- -رضشت ‘ اŸراك- -ز
الّثقافيّة األردنّية ،وعلى خششبة مسشرح
مركز زها الّثقا‘ّ.
لردنيّة
مؤوخًرا قمنا بتأاسشيسض الفرقة ا أ
Ÿسشرح ال ّ
طفل التي أاتششرف برئاسشتها،
لق-ام-ة م-هرجان
ون-خّ-ط-ط م-ن خÓ-ل-ه-ا إ
مسشرحيّ ،وتنفيذ ورششات عمل ودورات
‘ ›ال مسشرح ال ّ
طفل ومسشرح الّدمى.
@ ك -ان لك ‘ م -ه -رج-ان الشّش-ارق-ة
ي  2017صشولت وجولت ،ما
القرائ ّ
ه-ي رؤوي-تك ل-ه-ذا اŸه-رج-ان؟ وم-اذا
قّدم لل ّ
ي برأايك؟
طفل العرب ّ

نسشخة حّتى
توّقفت سشنة
.١٩٨٧
ث ّ- -م ك- -انت
›لّة
(فراسض)،
ال -ت -ي صش-درت
سش- - - -ن - - -ة ١٩٩١
بÎخيصض
بريطاّÊ
ل - -لّسش- -بب ذات- -ه،
وم -ن ال ّ-ط-ب-ي-عّ-ي
أان ت- - -ك- - -ون أاكÌ
ح - - - - -ا م - - - - -ن
‚ا ً
سش -اب -ق -ت -ه-ا ،وق-د
ت -زام-ن صش-دوره-ا
م -ع أازم -ة ال -ع -راق
ال-ت-ي دف-عت ب-ع-دد
ك - - -ب Òج v- - -دا م- - -ن
الّ- -زمÓ- -ء ال -ك ّ-ت -اب
وال ّ-رسّش -ام Úإا ¤السش -ت -ق -رار ‘ األردّن،
واسشتعانت بهم ،وو ّ
ظفت إابداعاتهم ‘
الكتابة والّرسشم للمجلّة ،إا ¤جانب كّتاب
ورسّش -ام Úم -ن ﬂت-ل-ف الّ-دول ال-ع-ربّ-ي-ة،
وك -انت ت -ط -ب -ع ‘ ب -رشش -ل -ون -ة ثّ-م بÒوت
وبواقع  ٢٥٠٠٠نسشخة.
أاّم- -ا ›ّل- -ة (ب -راع -م ع ّ-م -ان) ف -ك -انت
تصشدر عن أامانة عّمان الكÈى ،وكنت
م-دي-ر –ري-ره-ا م-ن-ذ
سش-ن-ة  ، ٢٠٠٠وك -انت
تعنى بالشّشأان اّÙلي
إا ¤ج - - - - - - - - - - - - - - - - - -انب
اŸوضش -وع-ات ال-ع-اّم-ة
التي تهّم الطّفل.
‡ا أاسشهمت به ‘
ّ
›ال صشحافة الطّفل
ال - -ع - -ربّ- -ي ،ت- -أاسش- -يسض
›ّل- -ة (ف- -رسش -ان) ال -ت -ي صش -درت ‘ أاب -و
ظ -ب -ي ،و›ّل -ة ( ال -ق -م -ر الّصش -غ )Òال-ت-ي
صشدرت ‘ سشورّيا ،و›ّلة (أادهم) التي
صشدرت عن جمعّية رعاية ا◊يوان ‘
األردن ،واقتصشر دوري ‘ هذه اÓÛت
ع -ل -ى ال ّ-ت -أاسش-يسض ل-ي-ت-وّل-ى زمÓ-ء آاخ-رون
مواصشلة العمل فيها.
أاّما اÙطّة ا◊اليّة ‘ مسشÒتي ‘
صش -ح -اف -ة ال -طّ-ف-ل ،ف-هَ-ي تسشّ-ل-م-ي م-ه-ام

ي‘-
@@ مهرجان الشّشارقة القرائ ّ
ن -ظ -ري -أاه ّ-م م -ه -رج -ان ث -ق-اّ‘ ع-ربّ-ي
ÓطفالÁ ،تاز بحسشن الّتنظيم ،والتنّوع
ل أ
‘ أانششطته وفعاليّاته ،وأاهمّية اÙاور
اŸتجّددة التي يطرحها ‘ كّل عام من
خ Ó-ل ن -دوات-ه ول-ق-اءات-ه ،وال-ذي ل ي-قّ-ل
أاهمّية عن ذلك كّله هو تواجد اŸعنيّÚ
لج-انب،
ب -ث -ق-اف-ة الّ-ط-ف-ل م-ن ال-ع-رب وا أ
األم -ر ال -ذي ي -ع ّ-د ف -رصش -ة ل -ل ّ-ت-واصش-ل ل
ت-ت-حّ-ق-ق ‘ م-ه-رج-ان آاخ-ر ،ول-عّ-ل كّ-ت-اب
أادب ال ّ-ط -ف -ل ‘ ال -وط -ن ال -ع -رب ّ-ي ودون
اسش-ت-ث-ن-اء ي-ت-طّ-ل-ع-ون إا ¤هذا اŸهرجان،
ويّÎق -ب -ون ف -رصش-ة اŸشش-ارك-ة ف-ي-ه كّ-ل-م-ا
تي ّسشرت لهم ظروف اŸششاركة .للحّق
أاقول :إاّن كرم ال ّضشيافة وحفاوة القائمÚ
ع-ل-ى اŸه-رج-ان ب-الّضش-ي-وف واŸششاركÚ
تضش -ف -ي ع -ل -ى اŸه -رج -ان ن -ك-ه-ة ‡ّي-زة
لت -ت -وّف -ر ‘ م -ه -رج -ان آاخ -ر ،وأاج -ده -ا
ف- -رصش- -ة ألت- -وّج- -ه ب -الّشش -ك -ر وال ّ-ت -ق -دي -ر
والحÎام إا ¤حكومة الشّشارقة ،وهيئة
الشّش- -ارق- -ة ل- -ل -ك -ت -اب ،وال -ق -ائ -م Úع -ل -ى
اŸهرجان كاّفة.

رئاسشة –رير ›ّلة (وسشام) ،التي تصشدر
‡ا سشعينا
عن وزارة الّثقافة ‘ األردّن ،و s
إاليه أانا وزمÓئي حال تسشّلمنا اŸهام هو
ف- -ت- -ح ال- -ق -ن -وات م -ع ال ّ-زم Ó-ء ال -ك ّ-ت -اب
وال -رسّش -ام Úال -ع -رب ،وت -خصش-يصض زاوي-ة
ثابتة ‘ كلّ عدد (حكاية من بلد عربي)،
ت -ت -ن -اول ا◊ك -اي -ات الشش -ع-بّ-ي-ة ال-ع-ربّ-ي-ة،
ويكتب كّل ق ّصشة كاتب من البلد ذاته،
وأاول -ي -ن -ا إاب-داع-ات األط-ف-ال وك-ت-اب-ات-ه-م
نصش -ي ً-ب -ا واف ً-را م -ن صش -ف -ح -ات اّÛل -ة،
وعملنا على تعزيز مواهبهم من خÓل
زاوية فارسض العدد التي ننششر فيها ‘
ك -ل ع -دد م-ق-اب-ل-ة م-ع ط-ف-ل م-ب-دع ،ك-م-ا
أاول-ي-ن-ا اŸسش-رح اه-ت-م-ام-ن-ا فخّصشصشنا له
زاوية ثابتة ،وخ ّصشصشنا للعلم زاوية ننششر
فيها أاحدث ما توصّشل إاليه العلم ،ونسشعى
لتطوير األبواب باسشتمرار سشعًيا منّا لششّد
@ ك -ل -م -ة أاخÒة ت -ق -ول -ه-ا لُ-كs-ت-اب
اهتمام قّراء اÛلة ،وتقد Ëماّدة تليق
وم- -ب- -دع- -ي أادب الّ - -
ط -ف -ل ،وأاخ -رى
بهم وتلّبي احتياجاتهم.
Óطفال من أاعماق القلب؟
ل أ
@@ لزميÓتي وزمÓئي كاتبات أادب
@ لك Œرب - - -ة أاخ- - -رى ‘ ›ال
آاخ -ر ،وه -ي ال -ع -م-ل م-ع ف-رق-ة (زه-ا ال ّ-ط -ف -ل وك ّ-ت -اب -ه وم-ب-دع-ي-ه أاق-ول :ل-ق-د
اŸسش - -رح ّ- -ي - -ة) ،واŸشش- -ارك- -ة ب- -ه- -ا ‘ خ ّصشكم الله عّز وجّل Ãوهبة إابداعيّة،
ﬂت-ل-ف الّ-ت-ظ-اه-رات والّ-ن-شش-اط-ات وحّملكم أامانة عظيمة هي أامانة الكلمة،
الثّقافّية ،ماذا أاضشافت لك ؟ وهل ف -اح -رصش -وا ع -ل -ى أادائ -ه -ا ع -ل -ى ال -وج-ه
ن - -عّ- -ده- -ا ان- -ت- -ق- -اًل م- -ن الّ- -ت- -ن- -ظ Òاألك -م -ل ،ط ّ-وروا أاسش -ال -ي -ب -ك-م وأادوات-ك-م،
لبداع إا ¤التّطبيق واŸمارسشة؟ واحرصشوا على ال ّ
طÓع على ما يصشدر
وا إ
Óطفال ،وازرعوا
‘ العا ⁄من حولنا ل أ
ب اŸعرفة
@@ Ÿسش-رح الّ-ط-ف-ل ‘ جمهوركم من ا أ
لطفال ح ّ
ح -ي -ز ج-م-ي-ل ‘ ذاك-رت-ي وال -ع -ل -م وال -ت-قّ-دم ،م-ع اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
ّ
لّم -ة وت-اري-خ-ه-ا
Áتّد إا ¤مرحلة الّدراسشة األصش -ال -ة والع -ت -زاز ب -ا أ
اإلع -دادّي-ة ،ح Úت-دّرب-ن-ا وحضشارتها.
أاّما األطفال فأا“ّنى لهم حياة سشعيدة،
ع -ل -ى مسش -رح ّ-ي -ة ب-ال-ل-غ-ة
اإل‚ل - -ي- -زّي- -ة (أاول- -ي- -ف- -ر وأاغ -ب-ط-ه-م ع-ل-ى ال-عصش-ر ال-ذي ي-ع-يشش-ون
تويسشت -لتششارلز دكنـز) ،فيه ،والذي يجدون فيه وسشائل الّراحة
وف - -رضض ع - -ل- -ي أاداء دور ووسش -ائ -ط ال -ع -ل -م واŸع -رف -ة وال ّ-ت -رف-ي-ه
(نانسشي) الفتاةّ التي تهتّم والتّسشلية ،لكّنني وسشط ذلك كله أاوصشيهم
بـ« أاوليفر”” ،نزيل ملجأا األيتام ،وتنقذه بالوعي وا◊ذر ،وأاقول لهم :أانتم أابناء
م- -ن ال -عصش -اب -ة الشش -ري -رة ،ذلك أاّن وزارة أاّم -ة ع -ظ -ي -م -ة سش-ادت الّ-دن-ي-ا ب-الّ-رح-م-ة
ّ
التّربية حينها رفضشت وجود تلميذة من واألخÓ-ق وال-ع-ل-م ،أاج-دادك-م ك-ان م-ن-ه-م
اŸدرسشة اÛاورة ب ÚالتّÓميذ تؤوّدي ال-ع-ل-م-اء وال-ع-ظ-م-اء وا◊ك-م-اء ،وك-ت-ب-ه-م
هذا الّدور ،ثّم توالت األعمال اŸسشرحية وم -ؤوّل-ف-ات-ه-م ت-رج-م-ه-ا ال-غ-ربّ-ي-ون وظّ-ل-وا
ّ
ال- -ت- -ي شش- -اركت ف- -ي- -ه -ا ب :Úال ّ-ت -م -ث -ي -ل ،ي-دّرسش-ون-ه-ا ‘ ج-ام-ع-ات-ه-م ،ول-ت-علموا أاّن
واإلخ -راج ،وك -ت -اب -ة ك -ل -م-ات األغ-ن-ي-ات ،شش- -مسض أا›ادك- -م سش- -وف تسش -ط -ع ع -ل -ى
وغÒها ،إا ¤أان طلب إا‹ّ أانا وزميلي الكون من جديد ،ششريطة أان تتمسشكوا
أا.ي-وسش-ف ب-ري ت-أاسش-يسض ف-رق-ة مسش-رح-ية بالعلم وا أ
لخÓق وسشعة الطّÓع .إانتهى
ّ

أك Ìمن مئتي كتاب
مطبوع ب Úألشّشعر
وألق ّصشة وأŸسشرح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’حتÓل اŸغربي Áعن ‘ تشصديد حصصاره و يطرد مراقب ÚدوليÚ

تكثيف ا’تصصا’ت الدبلوماسصية بعد تسصليم الرد القطري

’‡يـ ـ ـ ـة لتصسفيـ ـ ـ ـ ـة ا’سستعمـ ـ ـ ـار
اللجنـ ـ ـ ـة ا أ
تعـ ـ ـ ـرضض اŸأاسسـ ـ ـ ـاة الصسحراويـ ـ ـ ـة بالصسـ ـ ـ ـور

–ت شصعار «انتهى وقت ا’سصتعمار»
’‡ية الرابعة اÿاصصة
نظمت اللجنة ا أ
ب -تصص -ف -ي -ة ا’سص -ت -ع-م-ار م-ع-رضص-ا ل-لصص-ور
ال -ف-وت-وغ-راف-ي-ة ب-ن-ي-وي-ورك (ال-و’ي-ات
اŸت- -ح- -دة) ل- -ل -ت -ع -ري -ف ب -اŸسص -ت -ع -م -رات
اŸسص -ج -ل -ة ل -دي-ه-ا وخصصصصت ف-ي-ه ج-ان-ب-ا
ه -ام -ا ل -ل -قضص -ي -ة الصص-ح-راوي-ة ول-ت-اري-خ
اسص - -ت - -ع - -م - -اره- -ا إا ¤غ- -اي- -ة ا’ح- -تÓ- -ل
اŸتواصصل لها من قبل اŸغرب إا ¤جانب
تذك Òبأاهم قرارات ومواقف ا÷معية
’م-ن
 ·ÓاŸت-ح-دة و›لسس ا أ
ال -ع-ام-ة ل -أ
ال - - - -دو‹ ال- - - -داع- - - -م- - - -ة ◊ق الشص- - - -عب
الصص- - - - -ح- - - - -راوي ‘ ت- - - - -ق - - - -ري - - - -ر اŸصصÒ
وا’سصتقÓل.

ن -ظ -مت أل -ل -ج -ن -ة أألم -م -ي -ة ب-م-ق-ر أألم-م
أل -م -ت-ح-دة ب-م-دي-ن-ة ن-ي-وي-ورك أألم-ري-ك-ي-ة
معرضصا للصصور في إأطار أألسصبوع ألدولي
ل-ل-تضص-ام-ن م-ع ألشص-ع-وب أل-مسص-تعمرة لسصنة
 2017ت- - -حت شص- - -ع - -ار «أن - -ت - -ه - -ى وقت
ألسصتعمار».
في هذأ أإلطار ،خصصصصت أللجنة جزءأ
ه-ام-ا م-ن م-ع-رضص-ه-ا ل-ل-قضصية ألصصحرأوية
ع-ن-ون-ت-ه بـ «إأف-ري-ق-ي-ا ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة»
مدعومة بصصورة كبيرة للفنانة ألصصحرأوية
وألعالمية أعزيزة إأبرأهيم.
شص -م -ل أل-ج-ن-اح ع-رضص-ا ع-ن ألسص-ت-ع-م-ار
ب -الصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة وت-اري-خ ت-ب-ن-ي أألم-م
ألمتحدة للقضصية كقضصية تصصفية أسصتعمار
أنطÓقا من ألبند (73د) من ميثاق أألمم
أل -م -ت -ح -دة وت -اري -خ أنسص -ح -اب إأسص-ب-ان-ي-ا
وت -ح -ول ألسص -ت -ع -م -ار م -ن إأسص -ب -ان-ي إأل-ى
مغربي في  26فيفري  1976وكذأ ألقرأر
 37/34لسص -ن-ة 1979
ألذي يطالب

عÈالعا:⁄

ألمغرب بالنسصحاب ألفوري من ألصصحرأء
ألغربية ويقر بأان جبهة ألبوليسصاريو هي
أل- -م- -م- -ث- -ل ألشص -رع -ي وأل -وح -ي -د ل -لشص -عب
ألصص-ح-رأوي .ك-م-ا ضص-م أل-م-ع-رضس ت-ذك-يرأ
ب-أاه-م ق-رأرأت وم-وأق-ف أل-ج-م-ع-ية ألعامة
Óم-م أل-م-ت-ح-دة وم-ج-لسس أألم-ن أل-دول-ي
ل -أ
أل -دأع -م -ة ل -ح-ق ألشص-عب ألصص-ح-رأوي ف-ي
تقرير ألمصصير وألسصتقÓل.

من ـ ـع مراقبتـ ـ ـ Úإاسسبانيتـ ـ ـÚ
م ـ ـ ـن زيـ ـ ـارة العي ـ ـ ـون
م -ن ن -اح -ي -ة ث -ان -ي -ة ،ت -وأصص-ل سص-ل-ط-ات
ألح -ت Ó-ل أل -م -غ -رب -ي سص -ي -اسص -ة أل -ت-ع-ت-ي-م
ألعÓمي و غلق ألبوأب أمام ألمرأقبين
أل-دول-ي-ي-ن ح-ت-ى ل ي-ق-ف-وأ ع-ل-ى أن-ت-هاكاته
أل -جسص -ي -م -ة ف-ي ح-ق ألشص-عب ألصص-ح-رأوي
أل -ذي ي -ت -ع ّ-رضس ألبشص -ع أن -وأع أل -م -ع-ام-ل-ة
وألنهب لثروأته ،وفي هذأ ألطار ،منعت
سص-ل-ط-ات ألح-تÓ-ل أل-م-غ-رب-ي-ة م-رأق-ب-تين
إأسصبانيتين من زيارة مدينة ألعيون ألمحتلة
ويتعلق ألمر بÓورأ مورينو توريقروسصا
وآأن-دري-ا سص-اي-ز دي إأي-غ-ي-ل-يث أل-ل-ت-ي-ن كانتا
ت-ن-وي-ان ت-ن-ظ-ي-م أل-ع-دي-د م-ن أل-لقاءأت مع
أإلط - -ارأت أل- -ح- -ق- -وق- -ي- -ة وألسص- -ي- -اسص- -ي- -ة
وأإلعÓ-م-ي-ة ألصص-ح-رأوي-ة وأل-وق-وف ع-ل-ى
وضصعية حقوق أإلنسصان باإلقليم.
أقدمت سصلطات ألحتÓل ألمغربية على
منع ألمرأقبتين من ألنزول من ألطائرة
أل-ت-ي أق-ل-ت-ه-م-ا م-ن ج-زي-رة لسس ب-ال-ماسس
صصوب مطار مدينة ألعيون ألمحتلة وتم

«داعشض» يغلق كافة اŸدارسض
^ كابول

أف -ادت مصص -ادر م -ح -ل -ي-ة أف-غ-ان-ي-ة ،أمسس ،أن ت-ن-ظ-ي-م دأعشس
ألإرهابي أغلق كافة ألمدأرسس في أإقليم «جوزجان» ألوأقع
شصمال أفغانسصتان.
ذكرت ألمصصادر ذأتها أن «عناصصر ألتنظيم ألدموي أغلقت
كافة ألمدأرسس في ألمنطقة بعد أن شصن مسصلحوها هجوما
أسصفر عن أإحرأق مدرسصة رئيسصية وتدمير  12مدرسصة أخرى».
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^ برلين

قال وزير ألدأخلية ألألماني توماسس دي مايتسصيره ،أمسس ،أإن
قوأت ألأمن تتوقع تدفق حوألي ثمانية أآلف محتج بميلون
للعنف على مدينة هامبورج في شصمال ألبÓد هذأ ألأسصبوع،
أث -ن -اء أسص -تضص -اف -ة أل -مسص -تشص -ارة أن -ج -ي Ó-م-ي-رك-ل ل-ق-ادة دول
مجموعة ألعشصرين .أشصار دي مايتسصيره أإلى أن حوألي 20
أل-ف رج-ل شص-رط-ة سص-ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى ت-اأم-ي-ن ق-م-ة م-ج-م-وع-ة

دول اŸقاطعـ ـ ـة Œتمـ ـ ـع ف ـ ـ ـ ـي القاهـ ـ ـرة
الي ـ ـوم لبح ـ ـث اÿط ـ ـوات اŸقبلـ ـ ـ ـة

أج -ب -اره -م -ا ب -ال -ق-وة ع-ل-ى أم-ت-ط-اء ن-فسس
أل- -ط -ائ -رة ن -ح -و م -ط -ار أل -دأر أل -ب -يضص -اء
أل-م-غ-رب-ي-ة دون ت-ق-دي-م أي م-ب-ررأت ل-ه-ذأ
ألفعل غير ألقانوني.
ذكرت (وأصس) في هذأ ألصصدد بانتهاج
سص-ل-ط-ات ألح-تÓ-ل أل-م-غ-رب-ي وم-ن-ذ م-دة
سص-ي-اسص-ة أغÓ-ق إأق-ل-ي-م ألصص-ح-رأء أل-غ-ربية
أمام ألوفود وألبعثات أألجنبية مانعة
إأياها من رصصد وتتبع معاناة ألصصحرأويين
أل -ت -ي ت-ت-ف-اق-م ف-ي ظ-ل إأم-ع-ان ألسص-ل-ط-ات
أل-م-غ-رب-ي-ة ف-ي ف-رضص-ه-ا حصص-ارأ إأعÓ-م-ي-ا
وعسصكريا على أإلقليم.

اسصتقبل اأم Òالكويت الشصيخ صصباح
ا’أحمد الصصباح وزير الدولة العماÊ
للشصوؤون اÿارجية يوسصف بن علوي
Ÿن- -اقشص -ة ا’أزم -ة اÿل -ي -ج -ي -ة ،وسص -ط
حراك دبلوماسصي مكثف بعد تسصليم
ال - -رد ال- -ق- -ط- -ري ع- -ل- -ى م- -ط- -الب دول
مقاطعة.
تاأتي زيارة ألوزير ألعماني ضصمن جهود
ألوسصاطة ألتي تقودها ألكويت لحل ألأزمة
ألخليجية بعد تسصلمها ألرد ألقطري ،حيث
تقول مصصادر أإن ألمباحثات ألتي سصيجريها
سص -ت -رك -ز ع -ل -ى سص -ب -ل ح -ل ألأزم -ة وت-ه-ي-ئ-ة
ألأجوأء ألمناسصبة للحوأر بين أطرأفها.
ك -انت ألسص -اع -ات أل -ت -ي ت-لت تسص-ل-م أم-ي-ر
أل -ك -ويت ألشص -ي -خ صص -ب -اح ألأح -م -د ألصص-ب-اح
ألثنين ألرد ألقطري على قائمة ألمطالب
أل-ج-م-اع-ي-ة أل-م-وج-ه-ة م-ن دول أل-م-قاطعة،
أتصصالت وتحركات دبلوماسصية لحل ألزمة
ألخليجية.
بحث ألرئيسس ألفرنسصي أإيمانويل ماكرون
ف -ي أتصص -ال ه -ات -ف -ي م -ع أم-ي-ر دول-ة ق-ط-ر
ألشص -ي -خ ت-م-ي-م ب-ن ح-م-د أآل ث-ان-ي ت-ط-ورأت
أزمة ألخليج ،وذsكر ماكرون بتمسصكه بخيار
أل- -ت- -ه -دئ -ة وأل -دور أل -م -ح -وري ل -ل -وسص -اط -ة
أل-ك-وي-ت-ي-ة ،م-وؤك-دأ أسص-ت-ع-دأد بÓ-ده لمّد يد
ألعون في هذأ ألشصاأن.
ق- -ال أل- -م- -ت- -ح -دث ب -اسص -م رئ -اسص -ة أل -وزرأء
ألبريطانية أإن رئيسصة ألوزرأء تيريزأ ماي
تحدثت في أتصصال هاتفي مع ولي ألعهد
ألسص- -ع- -ودي م -ح -م -د ب -ن سص -ل -م -ان ،و أك -دت
ضص- -رورة أت- -خ- -اذ ك- -ل ألأط- -رأف خ- -ط- -وأت
ع-اج-ل-ة ل-ت-خ-ف-ي-ف ح-دة أل-وضص-ع وأسص-ت-ع-ادة
وحدة مجلسس ألتعاون ألخليجي.
في ألسصياق نفسصه ،رحب وزير ألخارجية
ألبريطاني بوريسس جونسصون باإعÓن دولة
ق -ط -ر أل -رد ع-ل-ى أل-م-خ-اوف أل-ت-ي أث-ارت-ه-ا
ألسص -ع -ودي -ة وألإم-ارأت وأل-ب-ح-ري-ن ومصص-ر،
ور أى أن ذلك يشصكل خطوة مهمة في بناء
أل -ث-ق-ة ب-ي-ن أل-ط-رف-ي-ن .أم-ا أل-ن-اط-ق ب-اسص-م

ألرئاسصة ألتركية أإبرأهيم قالين فاأكد أن
ألتصص - -الت ألأخ - -ي- -رة بشص- -اأن ألأزم- -ة ف- -ي
ألخليج أدت أإلى ظهور تفاهم عام حول
حل ألأزمة عن طريق ألمفاوضصات ،مشصيرأ
أإل -ى أن «ألأي -ام أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-م-ق-ب-ل-ة سص-ت-ك-ون
حاسصمة».
ف- -ي غضص- -ون ذلك ،شص- -دد أل- -مسص- -تشص -ار
ألسصياسصي في مجلسس ألتحاد ألروسصي على
أن لغة ألإنذأرأت وألتهديد غير مناسصبة،
وق- -ال أن- -دري- -ه ب -وك Ó-ن -وف -أل -ذي شص -غ -ل
منصصب سصفير روسصيا في ألسصعودية سصابقا-
أإنه يعّول على «حكمة ألقيادة ألسصعودية في
تسص- -وي- -ة ألأزم- -ة م- -ع ق- -ط- -ر» .و أضص -اف أن
موسصكو مسصتعدة للعب دور ألوسصاطة بين
قطر وشصقيقاتها في حال طلب منها ذلك.

تهديد باجراءات مشسّددة
وزير خارجية ألإمارأت ألشصيخ عبد ألله بن
زأيد هدد ،أمسس ،باتخاذ أإجرأءأت في حق
قطر وفق ما ينصس عليه ألقانون ألدولي
في حال عدم أسصتجابتها للمطالب ألتي
رفعتها ألدول ألعربية ألربع مقابل أإعادة
بعث ألعÓقات ألدبلوماسصية معها ،بحسصب
مصصادر أإعÓمية.
أضصاف ألمسصوؤول ذأته أنه «من ألسصابق
لأوأنه تحديد ألإجرأءأت ألتي يمكن أن
ت- - -ت - -خ - -ذه - -ا أل - -دول ألأرب - -ع (ألم - -ارأت،
ألسص -ع -ودي -ة ،أل -ب -ح -ري -ن ومصص -ر) وذلك لأن
ألأم -ر ،ي -ت -وق -ف ع -ل-ى م-ا ي-ت-م ع-رضص-ه م-ن
ألإخوة في ألكويت» ،موؤكدأ أنه «في حال
عدم أسصتجابة قطر سصنتخذ أإجرأءأت في
أإطار ألقانون ألدولي».
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه- -ا ،ق- -الت دول أل- -م- -ق- -اط- -ع- -ة
(ألسصعودية وألإمارأت وألبحرين ومصصر) أإن
وزرأء خارجيتها سصيجتمعون في ألقاهرة
أليوم لبحث خطوأتهم ألمقبلة في ألأزمة
أل -خ -ل -ي -ج -ي -ة ،وم -ن أل -م -ت -وق -ع أن ي -حضص -ر
ألجتماع وزير ألخارجية ألكويتي .

ا÷ولـــة اÿامسصـــة من ﬁادثـــات أاسصتانـــة

بح ـ ـث توسسي ـ ـع مناط ـ ـق خفضض التوتـ ـر ‘ سسوري ـا

انطلقت ،امسس ،ا÷ولة اÿامسصة من
اÙادثات حول سصوريا ‘ عاصصمة
كازاخسصتان «أاسصتانة» ،والتي ترعاها كل من
روسصيا وإايران وتركيا .تبحث هذه ا÷ولة
إامكانية إاقامة «مناطق خفضس التصصعيد»
التي ” إاقرارها ‘ ا÷ولة السصابقة.

في ألسصياق ،أعلن رئيسس ألوفد ألروسصي
إأل -ى م -ف -اوضص -ات أسص -ت -ان -ا بشص -أان سص -وري-ا
أل-كسص-ن-در لف-ري-ن-ت-ي-ي-ف أن ه-دف أل-ج-ولة
ألجديدة من مفاوضصات «أسصتانا» تمثل
في ألتوصصل إألى أتفاق حول مناطق خفضس
ألتوتر.
أضصاف ألمسصؤوول ألروسصي قائ« :Óلقد
أعلنا منذ شصهر أن هذه ألمناطق سصتنشصأا
وع- -ق- -دن -ا أل -ع -دي -د م -ن ل -ق -اءأت أل -ع -م -ل
وم -ج -م -وع -ات أل -ع -م -ل أل-مشص-ت-رك-ة وأآلن
ت -ج -ري م -رح -ل -ة م -ا ق -ب -ل ألت-ف-اق ع-ل-ى

أل-ت-ف-اصص-ي-ل وأل-وث-ائ-ق أل-ت-ي ي-جب أن نتفق
عليها» .خÓل جلسصة ألمحادثات أألخيرة
في ماي ،أعتمدت روسصيا وإأيرأن خطة
ت-ه-دف إأل-ى إأق-ام-ة ه-ذه أل-م-ن-اط-ق أآلم-ن-ة
إلعÓن هدنة دأئمة في عدة مناطق.
سصجل ترأجع ملحوظ في ألمعارك منذ
ذلك ألحين في هذه ألمناطق .لكن جولة
ألمفاوضصات ألجديدة ألتي كانت مرتقبة
أسصاسصا في  12و  13جوأن أرجئت ،حيث
ك -انت أل -دول أل -ث Ó-ث ألضص -ام -ن -ة ل-ع-م-ل-ي-ة
ألسصÓ- -م تسص- -ع- -ى إأل -ى ت -نسص -ي -ق أل -مسص -ائ -ل
ألمرتبطة بإاقامة هذه ألمناطق في سصوريا
وتثبيت وقف إأطÓق ألنار.
عشصية أفتتاح هذه ألجولة ألجديدة ،أعلن
أل-ج-يشس ألسص-وري وق-ف أألع-م-ال أل-ق-ت-الية
«في ألمنطقة ألجنوبية ،درعا ،ألقنيطرة،

ألعشصرين ألمقررة ألجمعة وألسصبت ألمقبلين في ثاني أكبر
ألمدن ألألمانية حيث يتوقع أن يتخلل ألتظاهرأت ألمناهضصة
للر أسصمالية أعمال شصغب.

أل -رئ -يسس أن -ت -ن -ون -ي -و ت -اج -ان-ي ون-وأب-ه ،ح-ت-ى ن-ه-اي-ة ج-وي-ل-ي-ة
للمجموعة ألبرلمانية لثبات عدم وجود خلل في ميزأنيتها
لعام  ،2016بحسصب ألمصصدر ذأته.

^ بغداد

^ موسصكو

موجة حر «جهنمية»

سصجلت منطقة ألشصرق ألأوسصط ،خÓل ألأيام ألماضصية ،موجة
حر غير مسصبوقة ،ترأوحت بين  51و 60درجة مئوية ،في
ألظل خاصصة في ألكويت وألسصعودية وألعرأق ،وأرتفاعها وأرد
خÓل ألأيام ألقليلة ألقادمة.
تشصهد مناطق ألعرأق أرتفاعا كبيرأ في درجات ألحرأرة،
لتصصل ذروتها أمسس  4أإلى  49درجة مئوية ،وهي ألأعلى منذ
 30سصنة ،بحسصب تقرير لÓأرصصاد ألجوية ألعرأقية.

نواب –ت اÙاسسبة

^ سصتراسصبورغ

ألعدد
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ط -لب أل -ب-رل-م-ان ألوروب-ي م-ن م-ج-م-وع-ة « أوروب-ا ألشص-ع-وب
وألحريات» ألبرلمانية ألتي ينتمي أليها ألنوأب ألوروبيون
للجبهة ألوطنية ألفرنسصية (يمين متطرف) ،تقديم توضصيحات
بشصاأن نفقات من تمويÓت أوروبية تفوق  500ألف يورو ،وفق
ما علم أمسس من مصصدر برلماني.
أثر أجتماعه منح مكتب ألبرلمان ألوروبي ألمكون من

بوت Úوشسي يلتقيان

أجتمع ألرئيسصان ألروسصي فÓديمير بوتين وألصصيني شصي
جينبنغ ،أمسس ألثÓثاء ،في ألكرملين في حين يزدأد ألتوتر
بشص -اأن م -ل -ف أسص-ل-ح-ة ك-وري-ا ألشص-م-ال-ي-ة ق-ب-ل ق-م-ة م-ج-م-وع-ة
ألعشصرين في هامبورغ ألتي سصيحضصرها ألرئيسس ألأمريكي
دونالد ترأمب .تتمحور زيارة رئيسس ألصصين أإلى موسصكو حول
تنمية ألعÓقات ألتجارية بين ألشصريكين مع توقع توقيع عقود
بمليارأت ألدولرأت.

ا÷يشض ’ يسستهدف الÓجئÚ

^ بيروت

أكد وزيرألدأخلية أللبناني نهاد ألمشصنوق  ،أنه «حريصس على
كرأمة و أمن ألÓجئين ألسصوريين» ،مشصددأ على أن ألجيشس
أللبناني ل يسصتهدفهم.
قال أإن ما حدث في عرسصال هو عملية عسصكرية جاءت في
أعقاب قيام  5أرهابيين بتفجير أنفسصهم ،مضصيفا أن «ألجيشس
أللبناني يطوق ألمنطقة منذ عامين على ألأقل».

ألسص- -وي- -دأء» أل -ت -ي ك -انت مسص -رح م -ع -ارك
عنيفة في أآلونة أألخيرة.
ت-وج-د درع-ا وأل-ق-ن-ي-ط-رة ب-ين ألمناطق
أل- -وأردة ف- -ي خ -ط -ة «م -ن -اط -ق ت -خ -ف -ي -ف
أل -تصص -ع-ي-د» أل-ت-ي سص-ب-ق أن أت-ف-قت ع-ل-ي-ه-ا
روسص-ي-ا وإأي-رأن ،ح-ل-ي-ف-ت-ا أل-ن-ظ-ام ،وت-رك-ي-ا
دأع-م-ة أل-م-ع-ارضص-ة ف-ي ج-ول-ة ألمحادثات
ألسصابقة في أسصتانة ،إألى جانب محافظة
إأدلب (شصمال غرب) وأجزأء من محافظة
حمصس في وسصط ألبÓد ومنطقة ألغوطة
أل -خ -اضص -ع -ة لسص -ي -ط -رة أل -م -ع -ارضص-ة ق-رب
دمشصق.
تعقد محادثات أسصتانة ألتي تتمحور حول
أألمن قبل جولة سصابعة من ألمفاوضصات
ألسص -ي-اسص-ي-ة م-رت-ق-ب-ة ف-ي  10ج-وي-ل-ية في
جنيف برعاية أألمم ألمتحدة.

اŸتوسسط ابتلع اأك Ìمن األفي مهاجر
^ روما
أعلنت ألمنظمة ألدولية للهجرة ،أمسس ،أن أكثر من  100ألف
مهاجر وصصلوأ أإلى أوروبا منذ مطلع ألعام ألحالي ،في حين
لقي أكثر من  2200أآخرين مصصرعهم .وهذأ ألعدد يشصكل
نصصف ألذين عبروأ ألمتوسصط في ألفترة نفسصها من ألعام
ألماضصي.
بحسصب ألأرقام ألتي نشصرتها ألمنظمة ألدولية للهجرة ،فاإن
ع -دد أل -م -ه -اج -ري -ن أل -ذي -ن وصص -ل -وأ أإل-ى أوروب-ا ع-ب-ر أل-ب-ح-ر
ألمتوسصط بلغ  101210وعدد ألذين قضصوأ غرقا ،بلغ نحو
 2247مهاجر.

منح الثقة للحكومة الفرنسسية

^ باريسس

ع -رضس رئ -يسس أل -وزرأء أل -ف -رنسص -ي أإدوأر ف -ي -ل -يب سص -ي -اسص -ات
حكومته أمام ألبرلمان ،أمسس ،وذلك بعد يوم من خطاب
ألقاه ألرئيسس أإيمانويل ماكرون حدد فيه توجهات سصياسصته
خÓل عهدته ألرئاسصية ،وعقب خطاب فيليب صصوت ألنوأب
على منح ألثقة للحكومة في أجرأء بدأ شصكليا مع وجود
أغلبية حركة «ألجمهورية أإلى ألأمام» في ألجمعية ألوطنية

اأ’ربعاء  ٠5جويلية  2٠17م
الموافق لـ  11شسوال  1438هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إعدإد  :عبد إلكر . Ëل

Ãثابة الروح من ا÷سسد

النيـ ـ ـة أاسسـ ـ ـاسس الّثـ ـ ـواب والعقـ ـ ـ ـاب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا
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رجل دين:

اإلعجاز القرآا Êيخدم اإلسسÓم

لعمال Ãثابة إلروح من إ÷سصد ،ومعلوم أإن كل
إŸقاصصد وإلنيات هي ﬁل نظر إلله سصبحانه وتعا ،¤وهي من إ أ
عبادة  ⁄تقم على نية صصا◊ة ومقصصد شصرعي صصحيح فإانها ‘ ميزإن إلله هباء تذروه إلرياح ،ومن أإجل ذلك كانت عناية
إلشصرع عظيمة بإاصصÓح مقاصصد إلعباد ونياتهم.
لجر على حسصب إلنية إلكث Òمن إلنصصوصص إلتي –ث على ذلك ‘ إلكتاب وإلسصنة ،ومن
ورد ‘ تعلق مصص Òإلعمل با أ
لحاديث إلتي وضصحت ذلك حديث عمر بن إÿطاب رضصي إلله عنه قال :سصمعت رسصول إلله ــ صصّلى إلّلـه عليه وسصلّم ــ يقول:
إ أ
لعمال بالنيات وإ‰ا لكل إمرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إ ¤إلله ورسصوله فهجرته إ ¤إلله ورسصوله ،ومن كانت
«إ‰ا إ أ
لحاديث إلتي يدور حولها إلدين،
هجرته لدنيا يصصيبها أإو إمرأإة ينكحها فهجرته إ ¤ما هاجر إليه» ،فهذإ إ◊ديث أإحد إ أ
لمام إلشصافعي رحمه إلله :هذإ إ◊ديث ثلث إلعلم ويدخل ‘
ولذلك صصدر به أإهل إلعلم كتبهم وإبتدؤووإ به مصصنفاتهم ،قال إ إ
سصبع Úبابا من أإبوإب إلفقه ،وما ترك Ÿبطل ول مضصار ول ﬁتال حجة إ ¤لقاء إلله تعا.¤

وال -ن -ي -ة ه -ي ال -قصس -د ال -ب -اعث ع -ل -ى ال-ع-م-ل،
وم -ق-اصس-د ال-ع-ب-اد ت-خ-ت-ل-ف اخ-تÓ-ف-ا ع-ظ-ي-م-ا
حسسب ما يقوم في القلب ،فقوله صسلى الله
ع-ل-ي-ه وسس-ل-م« :إان-م-ا اأ’ع-م-ال ب-ال-ن-يات» ،يعني
أاح - - - - - - - - - - - - -د اأ’م - - - - - - - - - - - - -ري - - - - - - - - - - - - -ن اأ’ول:
 أان وقوعها واعتبارها شسرعا ’ يكون إا’بالنية ،فكل عمل اختياري يفعله العبد ’ بد له
م - -ن ن - -ي - -ة ب - -اع - -ث - -ة ع - -ل - -ى ه - -ذا ال - -ع- -م- -ل.
 أان صسحة هذه اأ’عمال وفسسادها وقبوَلهاورsده -ا وال -ث -واب ع -ل -ي-ه-ا وع-دم-ه ’ ي-ك-ون إا’
بالنية.
فالعبادات واأ’عمال الصسالحة بأانواعها ،من
طهارة وصسÓة وزكاة وصسوم وحج وغيرها ’
تصسح و’ تعتبر شسرعا إا’ بقصسدها ونيتها،
ب -م -ع -ن-ى أان ي-ن-وي ت-لك ال-ع-ب-ادة ال-م-ع-ي-ن-ة دون
غيرها ،ف Óبد من النية لتمييز صسÓة الظهر
عن صسÓة العصسر مث ،Óو’ بد منها لتمييز
صسيام الفريضسة عن صسيام النافلة وهكذا ،وكما
أان النية مطلوبة لتمييز العبادات بعضسها عن
بعضس فهي مطلوبة أايضسا لتمييز العادة عن
العبادة ،فالغسسل مث ً
 Óيقع للنظافة والتبريد
ويقع عن الحدث اأ’كبر وعن الجمعة والنية
هي التي تحدد ذلك ،وهذا المعنى للنية هو
الذي يذكره الفقهاء في كÓمهم .أاما المعنى
الثاني فهو تمييز المقصسود بهذا العمل؛ هل
هو الله وحده ’ شسريك له أام غيره ،ففيه دعوة
للعبد إ’خÓصس العمل لله في كل ما يأاتي وما
يذر ،وفي كل ما يقول ويفعل ،فيحرصس كل
ال-ح-رصس ع-ل-ى ت-ح-ق-ي-ق اإ’خÓ-صس وت-ك-م-يله
ودفع كل ما يضساده من رياء أاو سسمعة أاو
قصسد الحمد والثناء من الخلق ،وهذا المعنى
هو الذي يرد ذكره كثيرا في كÓم النبي ـ

صسّلى الّلـه عليه وسسلّم ـ وسسلف اأ’مة ،ولذلك
قال صسلى الله عليه وسسلم بعد ذلك« :وإانما
Óنسسان من
لكل امرئ ما نوى» ،أاي أانه ليسس ل إ
عمله إا’ ما نواه من خير أاو شسر ،فمن نوى نية
حسسنة تقربه إالى الله فله من الثواب والجزاء
على قدر نيته ومن نقصست نيته وقصسده نقصس
ث -واب -ه وم -ن ات -ج -هت ن-ي-ت-ه إال-ى غ-ي-ر ذلك م-ن
المقاصسد الدنيئة فاته اأ’جر والثواب وحصسل
على ما نواه.

ال ّصسـ ـ ـÓح والفسس ـ ـاد
حسسـ ـ ـ ـب النيـ ـ ـ ـ ـة

ضسرب النبي ـ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ـ مثا’
Óع -م -ال ال -ت -ي صس -ورت -ه -ا واح -دة واخ -ت -ل-ف
ل -أ
صس Ó-ح -ه -ا وفسس -اده -ا بسس -بب اخ -تÓ-ف ن-ي-ات
أاصسحابها ،وهو مثال الهجرة من دار الكفر إالى
دار اإ’سسÓم كما هاجر النبي ـ صسلّى الّلـه عليه
وسس ّ-ل -م ـ وأاصس -ح -اب -ه ال -ك-رام ،ف-أاخ-ب-ر أان ه-ذه
الهجرة تختلف باختÓف النيات والمقاصسد،
فمن هاجر إالى دار اإ’سسÓم حبا لله ورسسوله
ورغبة في تعلم دين اإ’سسÓم وإاظهار شسعائره
التي يعجز عنها في دار الشسرك فهذا هو
المهاجر حقا وهو الذي يحصسل أاجر الهجرة
إالى الله ورسسوله ،ومن هاجر أ’مر من أامور
الدنيا أاو ’مرأاة في دار اإ’سسÓم يرغب في
نكاحها فهذا ليسس بمهاجر إالى الله ورسسوله
على الحقيقة وليسس له من هجرته إا’ ما نواه،
وسس -ائ-ر اأ’ع-م-ال الصس-ال-ح-ة ف-ي ه-ذا ال-م-ع-ن-ى
كالهجرة ،فإان صسÓحها وفسسادها حسسب النية

اŸرأاة ‘ حياة الرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ

يكتشسف المتأامل في السسيرة النبوية أان النبي عليه
الصسÓة والسسÓم كان يقّدر زوجاته ويوليهن محّبة
’ئ-ق-ة ،وم-ن خÓ-ل ح-ي-ات-ه ال-ي-وم-ي-ة ضس-رب أام-ث-ل-ة
رائعة ،فتجده أاول من يواسسي الزوجة  /المرأاة،
ي -ك -ف -ك -ف دم -وع -ه -ا وي -ق -در مشس -اع -ره-ا ويسس-م-ع
شس -ك -واه -ا ،وق-د ث-بت ف-ي اأ’ث-ر أان-ه ع-ل-ي-ه الصسÓ-ة
والسسÓم كان يأاتي ما يتوّدد به إالى زوجاته وُيقيم
ب -ه ق -دره -ن ،وم-ن م-ك-ان-ة ال-م-رأاة ع-ن-ده أان-ه ك-ان:
^ يسس- -اع- -د زوج- -ت -ه ف -ي
أاع -ب-اء ال-م-ن-زل،
فقد
سسئلت
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عائشسة  -رضسي الله عنها  -ما كان النبي ـ صسلّى
اللّـه عليه وسسلّم ـ يصسنع في بيته؟ ،قالت :كان في
م- - - - -ه- - - - -ن- - - - -ة أاه - - - -ل - - - -ه( ،رواه ال - - - -ب - - - -خ - - - -اري).
^ يهدي أ’حّبتها ،كان رسسول الله ـ صسلّى اللّـه عليه
وسسّ- -ل -م ـ إاذا ذب -ح شس -اة ي -ق -ول« :أارسس -ل -وا ب -ه -ا إال -ى
أاصس - - - -دق - - - -اء خ - - - -دي - - - -ج - - - -ة( :رواه مسس - - - -ل - - - -م).
^ يمتدحها ،لقوله« :إان فضسل عائشسة على النسساء
كفضسل الثريد على سسائر الطعام» (رواه مسسلم).
 يسسّر إاذا اجتمعت بصسويحباتها ،قالت عائشسةرضس -ي ال -ل-ه ع-ن-ه-ا :ك-انت ت-أات-ي-ن-ي صس-واح-ب-ي ف-ك-ن
ينقمعن (يتغيبن) من رسسول الله ـ صسلّى اللّـه عليه
وسسلّم ـ فكان ُيسسربهن إالى (يرسسلهن إالي) (رواه
مسسلم).
^ ي -ع -ل-ن حّ-ب-ه-ا ،ق-ال صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ع-ن
خ- -دي- -ج- -ة« :إاّن- -ي رزقت ُحّ- -ب- -ه- -ا» (رواه مسس- -ل- -م).
^ ي-ن-ظ-ر إال-ى م-ح-اسس-ن-ه-ا ،ل-ق-ول-ه صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ليه
وسسلم’« :يفرك مؤومن مؤومنة إان كره منها خلقا
رضس- - - - -ي م- - - - -ن - - - -ه - - - -ا آاخ - - - -ر» (رواه مسس - - - -ل - - - -م).
^ الشسرب واأ’كل في موضسع واحد ،لحديث عائشسة
رضسي الله عنها :كنت أاشسرب فأاناوله النبي ـ صسّلى
ال ّ-ل -ـه ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـ ف-يضس-ع ف-اه ع-ل-ى م-وضس-ع فّ-ي،

ال-ب-اع-ث-ة ع-ل-ي-ه-ا ،وح-ي-ن سس-ئ-ل صس-ل-ى الله عليه
وسسلم عن الرجل يقاتل شسجاعة أاو حمية أاو
ي ذلك في سسبيل الله؟ قال« :من
لُيَرى مكاُنه ،أا t
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سسبيل
الله» ،وقال تعالى في اختÓف النفقة حسسب
ال-ن-يات{ :وم-ث-ل إل-ذي-ن ي-نفقون أإموإلهم
إبتغاء مرضصات إلله وتثبيتا من أإنفسصهم
ك-م-ث-ل ج-ن-ة ب-ربوة} ،وق - - - -ال{ :وإلذين
ينفقون أإموإلهم رئاء إلناسص ول يؤومنون
لخر} ،وه-ك-ذا ج-م-ي-ع
ب-ال-ل-ه ول ب-ال-يوم إ آ
اأ’ع -م -ال ،ف-اأ’ع-م-ال إان-م-ا ت-ت-ف-اضس-ل وي-ع-ظ-م
ثوابها حسسب ما يقوم بقلب العبد من اإ’يمان
واإ’خÓصس ،حتى إان صساحب النية الصسادقة
يكون له أاجر العامل نفسسه ولو لم يعمل ،ولهذا
لما تخلف نفر من أاصسحاب النبي ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسّلم ـ عن غزوة تبوك بسسبب بعضس
اأ’عذار الشسرعية التي أاعاقتهم عن الخروج،
ق -ال ع -ل -ي -ه الصس Ó-ة والسس Ó-م« :إان ب-ال-م-دي-ن-ة
أاقواماً ما سِسْرُتم مسسيرا و’ قطعتم واديًا إا’
كانوا معكم حبسسهم العذر» ،وكما تجري النية
في العبادات فكذلك تجري في المباحات،
ف -إان قصس-د ال-ع-ب-د ب-كسس-ب-ه وأاع-م-ال-ه ال-م-ب-اح-ة
ا’سس -ت -ع -ان -ة ب -ذلك ع -ل -ى ال -ق -ي -ام ب -ح -ق ال-ل-ه
وال-واج-ب-ات الشس-رع-ي-ة واسس-تصس-حب ه-ذه النية
الصس -ال -ح -ة ف -ي أاك -ل -ه وشس -رب-ه ون-وم-ه وراح-ت-ه
ومكسسبه ومعاشسة ،أاجر على تلك النية ،ومن
فاته ذلك فقد فاته خير كثير ،يقول معاذ
رضس -ي ال -ل -ه ع -ن-ه :إاّن-ي أ’ح-تسسب ن-وم-ت-ي ك-م-ا
أاحتسسب قومتي ،وفي الصسحيح عنه صسلى الله
ع -ل -ي-ه وسس-ل-م أان-ه ق-ال« :إاّن-ك ل-ن ت-ع-م-ل ع-مÓً-
تبتغي به وجه الله إا’ أاجرت عليه ،حتى ما
ي امرأاِتك».
تجعله في ف u
وأاتعرق العرق فيضسع فاه على موضسع فيّ (رواه
مسسلم).
^ ا’تكاء على الزوجة ،لقول عائشسة :كان رسسول
الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ يتّكئ في حجري وأانا
ح- - - - - - - - - - - - - - -ائضس (رواه مسس- - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - -م).
^ التنزه مع الزوجة لي ،Óفقد كان النبي ـ صسلّى
الّلـه عليه وسسّلم ـ إاذا كان في الليل سسار مع عائشسة
ي- - - - - - -ت- - - - - - -ح- - - - - - -دث (رواه ال- - - - - - -ب- - - - - - -خ - - - - - -اري).
^ إاذا رأاى امرأاة يأات أاهله ليرد ما في نفسسه،
لقوله« :إاذا أابصسر أاحدكم امرأاة فليأات أاهله فإان
ذلك ي - - -رد م - - -ا ف - - -ي ن - - -فسس - - -ه» (رواه مسس- - -ل- - -م).
^ ’ ي -نشس-ر خصس-وصس-ي-ات-ه-ا ،ق-ال صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسسلم« :إان من أاشسر الناسس عند الله منزلة يوم
القيامة الرجل يفضسي إالى امرأاته وتفضسي إاليه ثم
ي - - - - - -نشس - - - - - -ر سس - - - - - -ره- - - - - -ا» (رواه مسس- - - - - -ل- - - - - -م).
^ التطيب في كل حال ،عن عائشسة رضسي الله
عنها قالت :كأاّني أانظر إالى وبيصس المسسك في
مفرق رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم وهو محرم
(رواه مسس - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م).
 يعرف مشساعرها ،عن رسسول الله ـ صسلّى الّلـهعليه وسسلّم ـ قال لعائشسة« :إاّني أ’علم إاذا كنت عني
راضسية وإاذا كنت عني غضسبى ،أاما إاذا كنت عني
راضسية فإانك تقولين ’ :ورب محمد ،وإاذا كنت
عني غضسبى قلت ’ :ورب إابراهيم» (رواه مسسلم).

الحكمة من تحريم الخمر في الدنيا
وت-ح-ل-ي-ل-ه ف-ي اآ’خ-رة ،ي-ق-ول ال-ل-ه ت-ع-الى:
{َم -ثَ ُ-ل إلَ-جs-نِ-ة إَلِ-ت-ي ُوِعَ-د إلُ-مs-تُ-ق-وَن
ء َ
ن َوأإَْنَهاٌر
ِفيَها أإَْنَهاٌر uمن sما ٍ
غْيِر آإسِص ٍ
م َيَتَغsيْر َ
طْعُم ُ
ه َوأإَْنَهاٌر uم ْ
ن
uمن sلَب ٍ
ن sل ْ
ن َوأإَْنَهاٌر uم ْ
ل
َخْمٍر sلsذٍة لuلشsصارِِبي َ
ن َع َسص ٍ
tمَ-صصv-ف-ى َوَلُ-هْ-م ِف-يَ-ه-ا ِم-ن ُكu-ل إلsثَمَرإِت
م َكَم ْ
ن ُهَو َخاِلٌد ِفي
َوَمْغِفَرٌة uمن sرuبِه ْ
إل s-ن -اِر َوسُص ُ-ق -وإ مَ -اًء َح ِ-م -ي ً-م -ا َف َ-ق s-ط َ-ع
م} (محمد.)15 :
ءُه ْ
أإَْمَعا َ
وق -د ي -ت -ب -ادر إال -ى اأ’ذه -ان تسس -اؤول ك-ي-ف
ت-ح-رم ال-خ-م-ر ع-ل-ى ال-م-ؤوم-ن-ين في الدنيا
وتباح لهم في الجنة؟! ويأاتي السسؤوال بأان
ال -ل -ه ت -ع-ال-ى ج-ع-ل ال-دن-ي-ا داًرا ل-ل-ت-ك-ل-ي-ف
وال-ع-م-ل ب-م-ا يشس-ت-م-ل ع-ل-ي-ه ال-ت-ك-ل-يف من
Óرضس وت-زك-ي-ة ل-ل-ن-فسس،
ع-ب-ادة وع-م-ارة ل -أ
وج -ع -ل اآ’خ -رة داًرا ل -ل -حسس -اب وال -ث -واب
وبمقتضسى التكليف الذي جعلت الدنيا من
حsرم أاشسياء على
أاجله ،فإان الله تعالى َ
ال -م -ؤوم -ن -ي-ن اب-تًÓ-ء واخ-ت-ب-اًرا ،وإاصسًÓ-ح-ا
لمعاشسهم ،ومن ذلك تحريم الخمر على
المؤومنين حفا ً
ظا على عقولهم اأن تغيب
عن الدنيا لتنظر في احتياجات معاشسهم.
وحفظ العقل أاحد المقاصسد التي دعانا
إال-ي-ه-ا الشس-رع إ’ت-م-ام ت-ح-ري-ر ال-م-ؤومن من
عبوديته لغير الغاية التي خلق من أاجلها
وه-ي ع-ب-ادة خ-ال-ق-ه سس-ب-ح-ان-ه ،اإذ ال-وق-وع
تحت تأاثير الخمر عبودية لغير الله ’
يرضساها الله تعالى لعباده ،وحفظ الدين

أايضًس -ا م -قصس -د دع -ا إال -ي-ه الشس-رع ف-ت-ن-اول
ال -خ -م -ر م -م -ا َي -ضس t-ر ب -ال-ع-م-ران ال-بشس-ري
وبالتزكية النفسسية ،وذلك خÓف مقصسود
الله من اسستخÓف اإ’نسسان في اأ’رضس،
قال تعالىِ { :إsنَما ُيِريُد إلشsصْي َ
ن أإَن
طا ُ
ُي-وِقَ-ع َبْ-يَ-نُ-كُ-م إلَ-عَدإَوَة َوإلَْبْغَضصاَء ِفي
إل َ
م َعن ِذْكِر
صصsدُك ْ
خْمِر َوإْلَمْيسِصِر َوَي ُ
ن إلsصص ِÓ- -ة َف َ- -ه ْ- -ل أإَن ُ- -ت - -م
إل s- -ل ِ- -ه َوَع ِ - -
ن} (المائدة  ،)91ولكن إاذا كان
tمنتَُهو َ
تحريم الخمر في الدنيا قد تضسمن هذه
الحكم العالية التي تسساعد على العمران
البشسري وعلى تزكية النفوسس وتطهيرها،
فذلك أامر متعلق بالدنيا التي هي محل
ا’سس- -ت- -خÓ- -ف ،وذلك ب- -خ Ó-ف اآ’خ -رة؛
تلك الدار التي جعلها الله تعالى دار جزاء
ث -واًب -ا ون -ع -ي ً-م-ا ل-ل-م-ؤوم-ن-ي-ن ال-ذي-ن ق-ام-وا
ب-م-ق-تضس-ي-ات ال-ت-ك-ل-ي-ف ،وع-قاًبا للكافرين
الذين نقضسوا ُعرى اإ’يمان ،فاآ’خرة ’
تكليف فيها؛ اإذ هي دار نعيم للمؤومنين
ومن لطائف ما ُيتنعُم به أاهل النعيم أان
حuرم في الدنيا
يعطوا شسيًئا من جنسس ما ُ
ل-ي-ك-ون َكِ-ع-وضس عs-م-ا ُحِ -رم-وه ف-ي ال-دن-ي-ا،
فيتنعمون بخمر دونها خمر الدنيا .وإانها
لخمر بها من النعيم الحسسي والروحاني
م- -ا ب- -ه- -ا ،وف- -ي ق -ول -ه ع -ز وج -لَ{ :لsذٍة
ن} اإشس -ارة ل-ذلك ،ف-إان ط-ع-م-ه-ا
ِللشsصاِرِبي َ
ط -يب ك-ل-ون-ه-ا ،وِط-يُب الs-ط-عِ-م دل-يٌ-ل ع-ل-ى
ِط -يِب ال -ري -ح ،ب -خÓ-ف خ-م-ر ال-دن-ي-ا ف-ي
جميع ذلك.

قال ابن القيم رحمه الله :من هداية
الحمار  -الذي هو أابلد الحيوانات  -أان
الرجل يسسير به ويأاتي به إالى منزله من
ال-ب-ع-د ف-ي ل-ي-ل-ة م-ظ-ل-م-ة فيعرف المنزل،
وي -ف -رق ب -ي-ن الصس-وت ال-ذي يسس-ت-وق-ف ب-ه
والصسوت الذي يحث به على السسير..فمن
لم يعرف الطريق إالى منزله؛ وهو الجنsـة،

فهو أابلد من الحمار ،ونور العقل يضسيء
ف -ي ل -ي -ل ال -ه -وى ف -ت -ل -وح ج -ادة الصس -واب
فيتلمح البصسير في ذلك عواقب اأ’مور.
وقال :الدنيـا مج ـاز واآ’خرة وط ـن،
واأ’وطار  -اأي اأ’ماني والرغبات  -إانما
ُتطلب في اأ’وطان.

من بسستان العارفÚ

من حكم ابن قيم ا÷وزية

كيف يسسلم من له زوجة ’ ترحمه ،وولد ’ يعذره ،وجار ’ ياأمنه،
وصساحب ’ ينصسحه ،وشسريك ’ ينصسفه ،وعدو ’ ينام عن معاداته ،ونف ٌسس
اأsمارة بالسسوء ،ودنيا متزينة ،وهوى مُرد ،وشسهوة غالبة له ،وغضسب قاهر،
وشسيطان مُزين ،وضسعف مسستوٍل عليه فاإن تو’ه الله وجذبه اإليه انقهرت
له هذه كلها ،واإن تخلى عنه ووكله اإلى نفسسه اجتمعت عليه فكانت
الهلكة؟

وسسطيـ ـ ـة
اإلسس ـ ـ ـÓم
قال الله تعالى على لسسان عيسسي بن
مريم عليه السسÓم:

{قال إّني عبد إلله آإتاني إلكتاب
وجعلني نبياً * وجعلني مباركاً
أإين ما كنت وأإوصصاني بالصصÓة
وإلزكاة ما دمت حيًا}.

اŸوبقات ال ّسسبع

ق - -ال صص- -ل- -وإت إل- -ل- -ه وسصÓ- -م- -ه
ع - -ل - -ي - -ه« :إج - -ت- -ن- -ب- -وإ إلسص- -ب- -ع
إل -م -وب -ق -ات» ،ق -ال -وإ :ي -ا رسص-ول
إل -ل -ه ،وم -ا ه-ن؟ ق-ال« :إلشص-رك
ب-ال-ل-ه ،وإلسص-ح-ر ،وق-ت-ل إلنفسص
إلتي حرم إلله إل بالحق ،وإأكل
إل - -رب - -ا ،وإأك- -ل م- -ال إل- -ي- -ت- -ي- -م،
وإل-ت-ول-ي ي-وم إل-زح-ف ،وقذف
إل - - -م- - -حصص- - -ن- - -ات إل- - -غ- - -افÓ- - -ت
إل-م-وؤم-ن-ات» (إل-ب-خاري 393 5
ومسصلم .)92 - 1

اأ’ربعاء  ٠٥جويلية  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١١شسوال  ١٤٣٨هـ
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متاهـــــة
األرقــــام

أامن

٥

أاشسد «م»
قطع

يقترب

٦

عاصسمة
أامريكية

٣

من اأ’لوان
«م»

انتفاخ
قعد

صسوت
الهاتف

وجهة نظر
أاصسلح البناء
كل
للنهي

أاشسمل

رئيسس عربي
راحل

يصسافح «م» قارة صسفراء

ألسضـ ـم أل ـذي يطلـ ـق
علـ ـ ـى ألليـ ـل وألنه ـ ـار

٢

١

أاجزاء

٢

أاجراء

٤

٣

دولة
أامريكية

رفقة

٥

٦

٨

٧

أالح ـ ـ ـ ــل
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1

كم عدد حروف لغة ألضضاد ألتي تسضمى
باللغة ألعربية من بين أألعدأد
ألتالية:

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

`

الكلمــات السسريــة

بومرداسس

ينطف

دموع مبعثرة

أللغز:

ألكلمات ألسضهمية
كلمة ألسضر
دردشضة ألحروف
لعبة ألحروف

عمان
بن رينة
هروجنية
عمار ألعسضكري

بلدية بو’ية ١

للنهي
عاصسمة
أاوروبية

رجاء
يتبع

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

848

لقب عثماني
غير

جمع رق

دردشسة
لسسهم
اأ

ع

ا

ل

إا

م

ا

م

ا

ا

ا

ي

ة

خ

ج

ا

ل

م

ر

ي

ن

ي

ع

ف

د

ي

ح

ا

ل

ع

ب

ا

سس

ز

ل

ح

و

شس

ل

د

ا

ب

ع

ل

ا

ل

ا

ل

ع

ل

ا

ل

أا

و

سس

ط

ر

ا

م

ا

ل

ا

ل

غ

و

ث

ف

ق

ر

شس

ل

ا

ألكلمـــــــات:

الششيخ ،الغوث ،اŸششرق ،العودة ،الرحيل ،الفضشل ،ا◊سشن،
’مام ،اŸريني،
التأاليف ،ا◊جاز ،ا’وسشط ،الÈتغال ،ا◊فيد ،ا إ
العباد ،العباسس ،العÓمة ،الكتابة ،السشلطان ،الكفيف ،الزيا،Ê
القاضشي ،حمو ،راسس فال.

` 4 `` 3 ` 2

م

ز

ي

ضس

ا

ق

ل

ا

ن

م

د

ل

مدان حكيم ،دم ،سسور ،حر ،ل.ل ،عب،
عمال ،خري ،وافية ،ضسرب ،ضسد ،سسر ،برر،
كي ،قمر ،ونب ،الو ،عمل ،لين ،وبر ،ميلة،
مداد ،أامرح ،سساير ،كوناكري ،ين.

`` 6

ك

ل

ا

ا

عموديا:

`7

ل

ف

ي

ف

ي

ة

ل

ي

` 8

ضس

ا

ل

سس

ل

ط

ا

ن

ر

ا

سس

ح

مسسعود كوسسة ،دوب فضسيل’ ،و ،ار ،ايمن،
قليل ،أامرى ،حماة ،مدن ،حك ،كرم ،سسر،
ربع ،يسسارع ،مل ،دا ،لخضسر بلومي ،رن ،ري،
مجيد بوقرة.

9

ف

ة

ب

ا

ت

ك

ل

ا

ح

م

و

ر

أأفقيا :

` 10

ل

ا

ل

ب

ر

ت

غ

ا

ل

ف

ا

ل
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` 11

ا

ل

ح

سس

ن

ف

ي

ل

أا

ت

ل

أا  )٢٦( -سستة وعشسرون حرف؟
ب  )٢٨( -ثمانة عشسرون حرف؟
ج  )٣٠( -ثÓثون حرف؟

` 5

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
ا

ف

٨

ثلثا دعر

٧

في الذراع
خطط
خاصستي

١٧٣٧9

أاعلل
اسسم علم
مؤونث

هذه ا’إششارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز ا’إششارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصشل على
اسشم ıرج سشينمائي
جزائري راحل.

أ
’رقام

إانصساف

طائر عاري
الجناحان أاوت مبعثرة

رخو

العدد

رقــــــــــم

تفقد
حسسان

من اأ’نبياء

لعبــــة الحـــروف

قاطعة

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
’خرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٠٧نقطة
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

كلمة
السشر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ΩÉbQ’CG ágÉàe π◊G
٣٢ + ٣٩ + ٧٤ + ٨٦ + ٩١ + ٤٠ + ٣٠ + ٠٧
= ٤٢٩

∞≤ãJh π°ùJ / π◊G
 - ١عبد الحميد بن هدوقة
دورية نحو الششرق
 - ٢أاحمد رضشا حوحو
حماري
 - ٣د  -طه حسشين
المعّذبون

أافقيا

عموديا

 ١و )٢عميدة سسجناء فلسسطين ،مدينة
فلسسطينية،
 )٣صسال «م» ،قادم «م» ،حرف مكرر،
 )٤يلعب ،طري ،للمسساحة «م»،
 )٥سسئم ،اسسم علم مذكر ،شسرح
 )٦من اأ’لوان،
 )٧حقبة تاريخية قبل اإ’سسÓم،
 )٨ممثل مسسرحي ،هرب،
 )9أاقعد،
 )١٠نسسأام «م» ،سساند «م»،
 )١١كوميدي جزائري،

 )١فنانة عربية راحلة ،رفقة،
 )٢رجاء ،من أاخوات إان،
 )٣خنجر مبعثرة ،نعم «م» ،للنهي،
 )٤حرف مكرر ،فك ،للمسساحة ،للتمني،
 )٥ضسمير للمخاطب ،مهرج مبعثرة ،ثلثا
أامة،
 )٦جمع ليلة ،برق،
 )٧طقسس ،عملة اسسيوية ،للنداء ،إاحسسان،
 )٨صسوت الهاتف ،ا’ة متفرقة،
 )9اسسكت ،طليق «م» ،ثلثا جدال
 )١٠تصسّور ،منتوج شسجرة البلوط
 )١١رئيسس عربي راحل «م»

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مؤاقيت
الصشÓة

^  05جؤيلية  :1٩55ششن التجار ا÷زائريؤن
إاضش-راب-ا ب-ال-ع-اصش-م-ة Ãناسشبة الذكرى 125
’حتÓل ا÷زائر.
^  05ج-ؤي-ل-ية  :1٩62اسش-ت-ق-لت ا÷زائر
واسشÎج-عت سش-ي-ادت-ه-ا ال-ؤط-ن-ي-ة ب-ع-د أان ق-دمت
مÓي Úالششهداء خÓل  1٣0سشنة من الكفاح.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــؤم و الغــــد
عنابة
عنابة

17379 Oó©dG

’ربعاء  11ششؤال  1٤٣٨هـ اŸؤافق لـ  05جؤيلية  2017م
ا أ

زعـــÓن يسشتقبـــل أافـــراد ا÷اليـــة Ãينــــاء ا÷زائـــر

 1٥دقيق ـ ـ ـ ـ ـة إ’نه ـ ـ ـ ـ ـاء إاجـ ـ ـ ـ ـ ـراءات العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور ا÷مركـ ـ ـ ـ ـ ـي
ع Èأافراد من ا÷الية
ا÷زائرية اŸقيمة باŸهجر
والقادم Úإا ¤ا÷زائر
أامسس ،ع Èميناء ا÷زائر،
عن ارتياحهم لÓسشتقبال
الذي حظؤا به وسشرعة
إا“ام إاجراءات العبؤر
التي باتت تسشتغرق أاقل
من  15دقيقة بفضشل
’جراءات التسشهيلية
ا إ
ا÷ديدة التي اعتمدتها
مديرية ا÷مارك وكافة
العامل Úبالقطاع النقل
البحري.

ارتيــــــــاح وسشــــــــط اŸسشافريــــــــن

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

الثمن  10دج

 25°وهران
 25°وهران

france prix 1

28°

23
28°

خــــÓل ا÷لسشات اÿاصشـــــة بتطؤير كـــرة السشلـــــة

ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد علـ ـ ـ ـ ـي« :اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎاح البدائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
إ’ع ـ ـ ـ ـ ـ ـادة بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث الرياضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»

أاكد الهادي ولد علي
وزير الششباب
والرياضشة خÓل
اششرافه ،امسس ،على
ا÷لسشات الؤطنية
لÎقية وتطؤير كرة
السشلة على تراجع
مسشتؤى هذه ا’خÒة
بدليل اŸششاكل
ا’دارية التي عانت
منها ا’–ادية ‘ وقت
سشابق.

عمار حميسسي

صسرياك سسارة
تصسوير :فواز بوطاران

أاكد وزير األشسغال العمؤمية والنقل
ع -ب -د ال -غ -ن-ي زعÓ-ن ،أامسص ،خÓ-ل
تفقده لسس Òعملية اسستقبال ا÷الية
والسسياح Ãيناء ا÷زائر ،أان مصسالح
قطاعه وفرت  450أالف مكان وما
يعادل  250أالف سسيارة لضسمان النقل
ال- -ب- -ح- -ري ع 5 Èب-ؤاخ-ر وف-رت-ها
اŸؤؤسسسس-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل البحري
للمسسافرين لتغطية الفÎة ما ب15 Ú
جؤان إا 15 ¤سسبتم 2017 Èوالتي
تشسهد تؤافدا كبÒا للجالية.
وأاب -رز ال -ؤزي -ر اإلج -راء ال -تسس-ه-ي-ل-ي
ا÷دي -د ال -ذي شس -روع ‘ ت -ط -ب-ي-ق-ه
واÿاصص بفÎة الذروة لتسسريع نقل
اŸسس -اف-ري-ن إا ¤ال-بÓ-د ب-را وب-ح-را
وجؤا ‘ ،إاطار ما يطلق عليه بسسند
ال -ع -ب -ؤر اإلل -كÎو Êح -يث ب -إام -ك-ان
 Óال-ب-ي-ان-ات اÿاصس-ة
األشس-خ-اصص م -أ
ب-ه-م وال-تصس-ري-ح ب-الم-ت-ع-ة وال-ع-م-لة
الصس- -ع- -ب- -ة ع ÈالنÎنت سس -ؤاء م -ن

الفجر0٣.٤5...............:
الظهر12.5٣...............:
العصشر16.٤٤...............:
المغرب20.1٤..............:
العششـاء21.5٣................:

ال -ب -يت أاو خ Ó-ل ال -رح-ل-ة وت-ق-دÁه
للمصسالح ا÷مركية.
وكشس- -ف ال- -ؤزي- -ر ب- -اŸن -اسس -ب -ة ع -ن
مشسروع مرتقب لفتح خط بحري
جديد يربط ب Úا÷زائر وتؤنسص،
ك -م -ا أاع -ل-ن ع-ن ان-طÓ-ق ال-رحÓ-ت
اŸضس-اف-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة ال-ط-لب ‘ فÎة
الدروة من مؤانئ وهران ،مسستغا،Â
ال-ع-اصس-م-ة ،ب-ج-اي-ة وسس-ك-ي-ك-دة ن-حؤ
أال -ي-ك-ؤنت وب-رشس-ل-ؤن-ة السس-ب-ان-ي-ت،Ú
م-رسس-ي-ل-ي-ا ال-ف-رنسس-ي-ة ابتداء من 26
جؤان اŸاضسي.
م -ن ج -ان-ب-ه كشس-ف ال-رئ-يسص اŸدي-ر
ال -ع -ام ل -ل -م-ؤؤسسسس-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
البحري للمسسافرين أاحسسن قرايرية
ع -ن اف-ت-ت-اح خ-ط وه-ران-أال-ي-ك-انت
وا÷زائر-بجاية اليؤم األربعاء أامام
اŸسسافرين ،مشسÒا ‘ ذات السسياق
إا ¤بر›ة  324رحلة ذهاب-إاياب
ع  5 È- -ب-ؤاخ-ر ب-ط-اق-ة اسس-ت-ي-عاب

ال- -ب -ؤاخ -ر تÎاوح ب 1300 Úو1800
مسسافر للرحلة الؤاحدة وب400 Ú
و 600سسيارة.
وأاشس- -ار ق -راي -ري -ة إا ¤أان اŸؤؤسسسس -ة
ت -ق -دم ع -روضس-ا ت-ن-افسس-ي-ة ح-يث ”
تطبيق تخفيضسات تقدر بنسسبة 40
‘ اŸائ -ة ع -ل -ى سس -ع -ر ال-ت-ذاك-ر م-ا
م-ك-ن-ه-ا م-ن –ق-ي-ق م-ب-ي-عات بنسسبة
 ‘ 100اŸائ- - - -ة ت- - - -خصص خ- - - -ط
برشسلؤنة-سسكيكدة الذي ” افتتاحه
يؤم  26جؤان اŸاضسي ،كما وفرت
الشسركة يقؤل قرايرية هذه السسنة ‘
›ال –سس Úاÿدم -ات م -رك -زي -ن
Ÿصس - -ال- -ح الشس- -رط- -ة وŸ 2صسالح
ا÷م - -ارك ووك - -ال- -ة ل- -ل- -ت- -أام ÚعÈ
ﬂتلف اŸرافئ.
من جانبه أاكد بريكة جمال مدير
ال-عÓ-ق-ات ال-ع-ام-ة ل-لمديرية العامة
ل- -ل- -ج -م -ارك ع -ل -ى سس -ع -ي مصس -ال -ح
ا÷م- - - -ارك ل- - - -ت - - -حسس Úاÿدم - - -ة

ال-ع-م-ؤم-ي-ة ل-ل-ؤاف-دي-ن ل-لجزائر عÈ
اسس -ت -ح -داث خ -دم -ة سس -ن -د ال -ع -ب-ؤر
اإلل -كÎو Êال -ذي يسس -م-ح ب-ت-ق-ل-يصص
مدة انتظار اŸسسافرين ‘ اŸعابر
ا◊دودية إا ¤مدة قد تصسل إا5 ¤
دقائق.
وج -اء ه -ذا اإلج -راء حسسب ب -ري -ك-ة
نتيجة للتقييم اŸنجز شسهر مارسص
 2017وال -ذي اظ -ه-ر ان اسس-ت-خ-راج
سسند العبؤر يشسغل  ‘ 80اŸائة من
وقت اإلجراءات ا÷مركية للمسسافر
الؤاحد.
ك -م -ا كشس -ف ب -ري-ك-ة ع-ن ت-خصس-يصص
سس -ن -د ع -ب -ؤر ل -ل -م -ؤاط-ن Úم-ن ذوي
الح - -ت - -ي - -اج- -ات اÿاصس- -ة ال- -ذي- -ن
اسستفادوا أايضسا من رواق خاصص عÈ
اŸراك - - -ز ا◊دودي - - -ة ‘ اŸؤان- - -ئ
واŸط - - -ارات واÙط- - -ات الÈي- - -ة
ون- - - -اف - - -ذة خ - - -اصس - - -ة ‘ اŸؤق - - -ع
اإللكÎو.Ê

الرئيـــسس اŸديـــر العــــام ولـــد قـــدور مـــن حـــاسشي مسشعـــؤد:

سسوناطراك –قق  ٢٠٧مليار دج ربحا صسافيا وتودع  ٥٠مليارا ‘ اÿزينـ ـة العمومي ـة
مناقصشـــــــــات ’سشتثمــــار اŸؤؤسشسشــــات ‘ اŸدينــــة ا÷ديـــدة

كششف عبد اŸؤؤمن ولد قدور الرئيسس
اŸدير العام Ûمع سشؤنطراك ،عن إايداع
اÛمع كمسشاهمة ‘ اÿزينة العمؤمية،
نحؤ  50مليار دينار ‘ عام  ،2016وراهن
كثÒا على اŸبادرات الذكية التي يؤليها
عناية ويقدرها ‘ ترقية أاداء
سشؤنطراك ،مششÎطا ‘ سشياق متصشل أان
يعمل العمال كفريق واحد و‘ جؤ تسشؤده
الششفافية و’ يخلؤ من ا’حÎام .وأاثنى
كثÒا على تؤصشل إاطارات ‘ حقل «رورد
الباغل» الكائن بحاسشي مسشعؤد إا¤
مششروع اسشÎجاع الغاز من آابار البÎول
Ãا ’ يقل عن  10مÓي Úم Îمكعب
يؤميا يؤجه للتسشؤيق ﬁليا و‘ اÿارج،
ومسشتقب Óيرششح أان يضشاعف هذا الرقم.

حاسسي مسسعود  :مبعوثة الشسعب
فضسيلة بودريشش

لول ‘ ›مع سسؤنطراك عبد
قال اŸسسؤؤول ا أ
اŸؤؤمن ولد قدور ،الذي قام بزيارة عدة مؤاقع
نفطية بحاسسي مسسعؤد ،إانه حرصص على تفقد
هذه اŸؤاقع للتقرب من العمال والؤقؤف على
انشس-غ-الت-ه-م وت-ق-دي-ر ال-قؤى الكامنة اŸتؤفرة
من أاجل تطؤير النشساط الغازي والنفطي‘ ،
ظرف اقتصسادي وصسفه الرئيسص اŸدير العام
ب -ا◊سس-اسص واŸع-ق-د ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان-ه Áي-زه
عدم السستقرار ‘ أاسسعار النفط التي ل Áكن
لحد أان يتكهن Ãسستؤياتها ،وأابدى اهتماما
أ
كبÒا ‘ السستماع إا ¤العمال من أاجل حل
مشس-اك-ل-ه-م والخ-ذ ب-ع Úالع-ت-ب-ار اقÎاحاتهم
عن طريق تبني الناجعة منها ،واغتنم الفرصسة
ل -ي -ل-ح ع-ل-ى ضس-رورة التصس-ال داخ-ل اŸؤؤسسسس-ة
ال- -ؤاح- -دة وت- -ب- -ادل اŸع -ل -ؤم -ات ب Úال -ع -م -ال

لطارات.
وا إ
شسدد الرئيسص اŸدير العام Ûع سسؤنطراك
خ Ó- -ل زي- -ارت- -ه Ÿشس- -روع اŸدي- -ن- -ة ا÷دي- -دة
◊اسس -ي مسس -ع -ؤد ،ع -ل -ى ضس -رورة ال -ت -حسس -يسص
والتصسال من أاجل جذب اŸؤؤسسسسات العمؤمية
واÿاصسة الراغبة ‘ السستثمار ‘ اŸنطقة،
ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان ال -غÓ-ف اŸا‹ ال-ذي رصس-د
ل‚ازه -ا ي -ف -ؤق  90م -ل -ي -ار دي-ن-ار ،و‘ ه-ذا
إ
الصسدد كشسف مدير اŸشسروع مراد زرياطي
ب -أان -ه سس-ؤف ي-ت-م إاطÓ-ق م-ن-اقصس-ات م-ف-ت-ؤح-ة
ل-ل-م-ؤؤسسسس-ات ال-ع-م-ؤم-ي-ة واÿاصس-ة ق-ري-ب-ا ،و⁄
ي- -خ- -ف أان -ه -م ي -ع -ت -م -دون ك -ثÒا ع -ل -ى ›م -ع
سسؤنطراك ‘ ذلك.
وقف الرئيسص اŸدير العام Ûمع سسؤنطراك
ع-ل-ى سس Òأاشس-غ-ال اŸشس-روع الضس-خ-م ل-ل-م-دي-نة
ا÷ديدة حاسسي مسسعؤد ،التي تسستؤعب ما ل
يقل عن  80أالف سساكن وسسؤف تسستقبل ‘
لو 40 ¤أالف سساكن ،ومن اŸنتظر
اŸرحلة ا أ
أان تكؤن مدينة ترتكز على التنمية اŸسستدامة
‘ إاطار النسسيج القتصسادي للمنطقة ،الذي
يعؤل عليه ‘ اسستحداث نحؤ  40أالف منصسب
شس -غ -ل .ع -ل -م -ا أان ه-ذا اŸشس-روع ال-ك-ب Òال-ذي
سسؤف يتم إا‚ازه على مدار  45شسهرا ،حيث
لشسغال بتاريخ  13جؤيلية  ،2014جاء
انطلقت ا أ
لف -اق ال -ت -ن -م -ي -ة
‘ إاط -ار خ -اصص اسس -ت -ج -اب -ة آ
والسستغÓل اŸنجمي .من جهة أاخرى ،ومن
أاجل حماية السسكان ‘ مدينة حاسسي مسسعؤد
القدÁة من أاي خطر كؤنهم يقطنؤن بالقرب
من اŸؤاقع الغازية والبÎولية ،وحان الؤقت
لنابيب
من أاجل ترحيلهم إا ¤مؤقع يبعد عن ا أ
وا◊قؤل البÎولية بنحؤ  80كلم.
واŸلفت لÓنتباه أان هذه اŸدينة ا÷ديدة قيد
لشسجار
ال‚از ﬁاطة Ãسساحات غابية من ا أ
لخضسر الذي
والنخيل ،ويطلق عليها با◊زام ا أ
ت -ب -ل-غ مسس-اح-ت-ه  300ه-ك-ت-ار ،ب-ه-دف ح-م-اي-ة

ج -دد ول -د ع -ل -ي رغ-ب-ت-ه ‘ ان
ت- -ك- -ؤن ه- -ذه ا÷لسس- -ات ال -ت -ي
Œري Ãركز –ضس Òالنخب
ال-ؤط-ن-ي-ة ب-السس-ؤي-دان-ي-ة فرصسة
م - -ن اج - -ل اع - -ادة ب- -عث ه- -ذه
ال -ري -اضس-ة م-ن ج-دي-د ب-ال-ن-ظ-ر
لشسعبيتها الكبÒة.
ن -ؤه وزي -ر الشس -ب -اب وال-ري-اضس-ة
Ãبادرة ال–ادية بقؤله خÓل
ك- -ل -م -ت -ه الف -ت -ت -اح -ي -ة « ه -ذه
ا÷لسسات ما هي ال Œسسيد
ل - - -ؤاح - - -دة م - - -ن الج - - -راءات
اŸقÎحة من طرف الرئيسص
ا◊ا‹ ل–Ó- -ادي -ة سس -ل -ي -م -اÊ
خÓ- -ل ع- -رضس- -ه لÈن- -ا›ه ‘
اطار Œديد الهيئات الرياضسية
ال- -ؤط- -ن- -ي- -ة وب- -ال- -ت- -ا‹ ف -ه -ذه
اŸب -ادرة ت -ت -ن -اسسب م -ع رغ -ب -ة
وزارة الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة ‘
ال -ع -م -ل ع -ل -ى ج -م -ع ﬂت -ل -ف
ال- -ري- -اضس- -ات وال- -ع- -م- -ل سس -ؤاء
ل -ف -ائ -دت-ه-ا ول-ف-ائ-دة ال-ري-اضس-ة
ا÷زائرية «.
واع - -ت Èول - -د ع - -ل - -ي ت- -راج- -ع
مسس - - -ت- - -ؤى ك- - -رة السس- - -ل- - -ة ا¤
اŸشساكل الدارية حيث قال «
لقد لحظت اليؤم حضسؤر عدة
م- -ت -دخ -ل ‘ Úت -اط Òوتسس -يÒ
وتنظيم كرة السسلة ا÷زائرية
التي يؤؤسسفني ان انؤه انها قد
ت - -راج - -عت خ Ó- -ل السس - -ن- -ؤات
الخÒة والدليل على ذلك هؤ
رفضص ا÷معية العامة بتاريخ

 11فيفري اŸاضسي للحصسيلة
الدبية للعهدة اŸاضسية ال انه
انا على يق Úانكم سستعملؤن
وتسسعؤن ا ¤اعطاء انطÓقة
جديدة ودفعة قؤية للعبة «.
وط - -الب ول - -دع - -ل- -ي ا◊ضس- -ؤر
ب- -اسس- -ت- -غÓ- -ل ه- -ذه ا÷لسس- -ات
ب -ال -ط-ري-ق-ة اŸث-ل-ى ح-يث ق-ال
«سستكؤن لكم الفرصسة Ÿناقشسة
ال-ؤضس-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة ل-كرة السسلة
ا÷زائ -ري -ة ع Èع -دة ورشس -ات
مقÎحة من قبل ال–ادية من
اج- -ل ال- -تشس- -خ- -يصص ال- -ف- -ع -ل -ي
ل-ل-ع-راق-ي-ل وال-ن-ق-ائصص واقÎاح
البدائل والطرق والؤسسائل التي
م -ن شس -ان -ه -ا اع -ادة ب -عث ه-ذه
ال -ري -اضس -ة اÙب-ؤب-ة م-ن ق-ب-ل
الشس- - - - - - - -ب - - - - - - -اب ‘ اط - - - - - - -ار
السسÎات-ي-ج-ي-ات ال-ت-ي ت-رون-ه-ا
مناسسبة «.
...ويجدد دعمه للطاقم
ا÷ديد ’–ادية التنسس
كما اشسرف الؤزير امسص على
اشسغال الهيئة الؤطنية لتنشسيط
وت-رق-ي-ة ري-اضس-ة ال-تنسص Ãركز
غ-رم-ؤل ب-ال-ع-اصس-م-ة حيث قال
خÓل كلمته الفتتاحية « ان

ان -ع -ق -اد ه -ذه ال -دورة ل -ل-ه-ي-ئ-ة
الفنية الؤطنية تكتسسي طابعا
جد هام فهي تشسكل من خÓل
اŸه -ام اıؤل -ة ل -ه -ا ق -ان -ؤن -ا
هيئة اسسÎاتيجية ‘ ال–ادية
م-ك-ل-ف-ة ب-رسس-م خ-ري-ط-ة طريق
ت -ه -دف ا ¤ت -ن-ظ-ي-م وت-نشس-ي-ط
وت -رق -ي -ة ري -اضس-ة ال-ت-نسص ع-ل-ى
جميع اŸسستؤيات «.
وت- -ب- -ق- -ى ان- -ع- -ق -اد م -ث -ل ه -ذه
الشس- -غ -ال ام -را م -ه -م -ا حسسب
ال -ؤزي -ر ال -ذي ق -ال « ان -ا ع-ل-ى
يق Úانه خÓل هذه الشسغال
سس- -ت -ق -ؤم -ؤن ب -اج -راء ت -ق -ي -ي -م
ايجابي لؤضسعية رياضسة التنسص
وسس- -ت- -ع- -م- -ل- -ؤن ع -ل -ى ت -ن -ف -ي -ذ
ال-ت-ؤج-ي-ه-ات ال-ت-ط-بيقية الفنية
التي من شسانها ان تسساهم ‘
ال -ت -ك -ف -ل ال -ف -ع -ال وا◊ق -ي-ق-ي
با÷ؤانب التقنية لسسيما منها
ا÷انب اŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ت -نشس -ي -ط
وتطؤير الؤسسائل اÿاصسة على
اسس - -اسص م- -ق- -اي- -يسص وم- -ع- -ايÒ
م -دروسس -ة وم-ن-ه-ج-ي-ة لخ-ت-ي-ار
واك-تشس-اف اŸؤاهب ال-ري-اضسية
الشس -اب -ة ب-ه-دف مشس-ارك-ت-ه-ا ‘
اŸن- - - -افسس- - - -ات ال - - -كÈى ذات
اŸسستؤى العا‹ «.

’م Úالعام السشابق مصشطفى أاوكال
ب Úمؤؤيد ومعارضس لتنحية ا أ

احتجـ ـ ـاج العمـ ـ ـال والنق ـ ـابي Úأامام اŸديرية
العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ’تصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا’ت ا÷ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزائر
اŸدينة من الزوابع الرملية القادمة من ا÷هة
لشسجار اŸثمرة على
ا÷نؤبية ،و” غرسص ا أ
غ -رار ال -ت -م -ؤر وشس -ج-ر ال-زي-ت-ؤن وال-ع-دي-د م-ن
لشسجار ،نذكر من بينها أاشسجار الكاليتؤسص
اأ
ووصسل عددها إا 61 ¤أالف شسجرة ‘ اŸشستلة
النمؤذجية بينما الحتياجات اŸسستقبلية.
مع العلم قدم ›مع سسؤناطراك آاخر حصسيلة
له خÓل ا÷معية العادية برئاسسة وزير الطاقة
قيطؤ Êبحضسؤر وزير اŸاليةﬁ ،افظ بنك
ا÷زائر والرئيسص اŸدير العام لسسؤناطراك
لدراسسة ا◊سسابات ،اثبتت تراجعا طفيفا ‘
رقم العمال حيث قدر بـ 3398مليار دينار لكن
ي Ó-ح -ظ –ق -ي -ق أارب -اح صس -اف-ي-ة بـ 207مليار
دينار.
وقد أاودعت ا÷معية العامة  50مليار دينار
مسساهمة للخزينة ،مسسجلة  157مليار دينار
اح- -ت- -ي- -اط- -ي ت- -ك- -م- -ي -ل -ي ل -ت -م -ؤي -ل ﬂط -ط -ه
السستثماري.

احتج ،أامسس› ،مؤعة من النقابي Úوالعمال
اŸؤال Úللفرع النقابي السشابق الذي كان
يÎأاسشه مصشطفى أاوكال الذي سشحبت منه
الثقة ،أامام اŸديرية العامة ’تصشا’ت
ا÷زائر ،ما تسشبب ‘ مششادة مع ‡ثلي الفرع
النقابي ا÷ديد اŸنصشب Ãباركة من اŸركزية
النقابية بهدف العمل على ضشمان اسشتقرار
اŸؤؤسشسشة ومتابعة مصشالح العمال.

سسعاد بوعبوشش

‘ هذا اإلطار ،أاكد األم Úالعام لنقابة مؤؤسسسسة
اتصسالت ا÷زائر سسم Òمسساحل لـ «الشسعب» ،أان
ال–اد ال -ع -ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úأاع-ط-ى الضس-ؤء
األخضسر للنقابة ا÷ديدة للبدء ‘ صسفحة جديدة
و‡ارسسة مهامه ابتداء من هذا األحد ،مطمئنا
ال -ع -م -ال ب -تسس -ؤي -ة األوضس -اع ال -ع -ال -ق -ة واله -ت-م-ام
بانشسغالتهم.
ب- -دوره أاوضس- -ح سس -ي -د ع -ل -ي دوخ -ا Êأام Úم -ك -ل -ف
باإلعÓم والتصسال ،أان نقابة مؤؤسسسسة اتصسالت
ا÷زائر ” ،تنصسيبها يؤم  01جؤان  2016خلفا
للنقابة التي كان يÎأاسسها مصسطفى أاوكال اŸنصسبة
‘  1فيفري  ،2016و‘  1جؤان  2017بدأا اختÓف
كب Òوبعد األخطاء ا÷سسيمة اŸرتكبة من قبله،

قرر أاعضساء اÛلسص الؤطني النقابي بعد اجتماع
األغلبية ومراسسلة كل من األم Úالعام للمركزية
النقابية ،واألم Úالعام ل–Óادية الؤطنية ﬁمد
تشسؤلق ” ،عقد دورة اسستثنائية ” فيها انتخاب
أام Úعام جديد للنقابة اŸمثل ‘ سسم Òمسساحل،
ومكتب جديد ‘ ،انتظار عرضص تشسكيلة النقابة
على الرئيسص اŸدير العام للمجمع للبدء ‘ العمل.
وأاشسار دوخا Êإا ¤أان تؤقيف األم Úالعام السسابق
مصسطفى أاوكال ،كان من طرف األم Úالؤطني
اŸكلف بالتنظيم ﬁمد الطيب حمارنية ،بحيث
Áنع من ‡ارسسة كل النشساطات النقابية إا ¤غاية
امتثاله أامام ÷نة النضسباط ،مشسÒا إا ¤أانه 1
جؤيلية ” عقد ندوة اسستثنائي Ãركب األندلسسيات
” السستماع لكل اإلطارات النقابية للقطاع ،أاي
اتصس -الت ا÷زائ-ر ،اتصس-الت ا÷زائ-ر ال-فضس-ائ-ي-ة،
بريد ا÷زائر ،مؤبليسص ،و” إاصسدار بيان نطالب
فيه بفتح ا◊ؤار مع الؤزارة الؤصسية التي أابدت ردا
ايجابيا للعمل دون إاشسكال.
وحاولت «الشسعب» معرفة رأاي األم Úالعام الذي
” تنحيته بعد سسحب الثقة منه ،إال أانه تعذر عليها
ذلك ،بهدف أاعطاء الفرصسة لتؤضسيح أاك Ìأاسسباب
هذا الحتجاج الذي دفع قؤات األمن ا ¤تطؤيق
اŸكان وعرقل نؤعا ما ا◊ركة اŸرورية.

