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لفÓم القليلة التي تناولت الثورة التحريرية اŸظفرة
ا أ
سصاهمت بقسصط وافر ‘ التعريف بشصهدائها والكفاح اŸرير
ال- - -ذي خ- - -اضص- - -ه الشص- - -عب ا÷زائ- - -ري ضص- - -د أاك Èال- - -ق- - -وى
السصتعمارية آانذاك.
ح-وا‹  40أال-ف سص-اع-ة سص-ج-لت م-ن الشص-ه-ادات ع-ل-ى الثورة
خÓ- -ل ع- -ق- -دي- -ن– ،ت- -اج إا ¤غ- -رب- -ل- -ة وك- -ت -اب -ة ل -ت -ق -دم
للمخرج Úكي –ول إا ¤أافÓم.
من اŸؤوسصف مÓحظة أانه عندنا ‘ ›ال الكتابة  ⁄ينشصر
إال م-ؤول-ف واح-د ،ت-ن-اول ح-ي-اة ال-ب-ط-ل ك-ر Ëب-ل-قاسصم سصنة
 1٩74وآاخر خاصس بالعقيد لطفي رحمهما الله وأاسصكنهما
لم-ري-ك-ي-ة
فسص -ي -ح ج -ن -ان-ه؛ ‘ ح Úأان ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ا أ
ع- -رفت إا‚از م- -ا ل ي- -ق -ل ع -ن  120رسص-ال-ة ج-ام-عية حول
الثورة ا÷زائرية.
قطاعا الثقافة واÛاهدين يعمÓن ما ‘ وسصعهما للتعريف
ب -ث -ورة ن-وف-م ÈاÛي-دة ،ل-ك-ن ه-ن-اك م-ن ي-ع-ت Èأان ال-زم-ن
لفÓم الثورية رغم أان عددها  ⁄يتخط  20فيلما
Œاوز ا أ
لفÓم التي
خÓل  50سصنة اŸاضصية؛ ‘ ح Úيبلغ عدد ا أ
–كي عن نابليون مث ٩3 Óفيلما.
ماذا نعرف عن ا◊ركة الوطنية ،عن اŸنظمة السصرية،
ع -ن ›م-وع-ة  ،22ع -ن اج -ت -م -اع السص -ت-ة ،ع-ن  ...وع-ن..
إالخ؟؟
م -ا زاد ال -ط Úب -ل -ة ق-رارات ا÷يشس ال-ف-رنسص-ي لÓ-ح-ت-ف-اظ
بأارشصيفنا و–ديد مدة زمنية لتسصليمه ،تبلغ  60عاما وقد
تتجاوز ذلك بكث Òلتصصل إا 200 ¤سصنة.
الÎويج للثورة تقرر أاثناء مؤو“ر الصصومام ،ما أادى إا¤
التفطن لضصرورة الهتمام بالفن السصابع منذ ذلك ا◊Ú
إا ¤ما بعد السصتقÓل ،والنتيجة تتويج أافÓم جزائرية ‘
أاك ÈاŸه-رج-ان-ات كسص-ن Úا÷م-ر ل-ل-م-خ-رج ÿضص-ر ح-م-ينة ـ
السص-ع-ف-ة ال-ذه-ب-ي-ة ك-ان  1٩75ـ وال-ف-ي-ل-م ال-تسص-ج-ي-لي فجر
اŸعذب Úللمخرج أاحمد راشصدي ـ مهرجان كارلو فيفاري
.1٩65
لنها
للسصينما قدرة على ترسصيخ التاريخ لدى ا÷ماه Òأ
–اول اسص -ت -نسص -اخ -ه ل -ت -ق -دم -ه ‘ مشص -اه -د ح -ي -ة ب-الصص-وت
والصصورة :فيلم معركة ا÷زائر الذي حقق ‚احا باهرا ‘
ال- -داخ- -ل واÿارج ول زال ي- -روج إا ¤ي -وم -ن -ا ه -ذا ،ج -ع -ل
ال -ع-ا ⁄ك-ل-ه ي-ع-رف م-ن ه-و ع-ل-ي ل-ب-وانت .ل-ك-ن م-ن ي-ع-رف
الشص- -ه- -ي- -دة م -ر Ëب -وع -ت -ورة؟ ال -ت -ي اسص -تشص -ه -دت ‘ ن -فسس
الظروف تقريبا ،حيث حطم البيت الذي كان يأاويها هي
ورف -ي -ق -ه -ا ‘ السص Ó-ح Ãدي -ن -ة قسص -ن -ط -ي -ن -ة ،ب -ع -د قصص-ف-ه
وتفجÒه ،كما أان القليل من ا÷زائري Úيعرفون أانها كانت
ضصابطا سصاميا ‘ جيشس التحرير الوطني برتبة مقدم.
التكرÁات والحتفالت “ر مثل اليوم العاŸي للمرأاة و⁄
ينفذ أاي مشصروع ُيعّرف بهذه القامة.
ختاما Áكن القول إاننا فع Óل ‰لك صصناعة سصينمائية
لزم- -ة اŸال- -ي -ة وال -ظ -رف ال -راه -ن ف -ه -ن -اك
ل- -ك- -ن ورغ- -م ا أ
›ه -ودات ل يسص-ت-ه-ان ب-ه-ا ت-ب-ذل ل-ت-ح-ريك ال-راك-د ‘ ه-ذا
اŸشص-ه-د ك-ت-خصص-يصس م-ه-رج-ان دو‹ ل-ل-ف-ي-ل-م ال-عربي أاصصبح
ت-ق-ل-ي-دا وسص-ي-ع-رف ه-ذه السص-ن-ة ط-ب-ع-ته ا◊ادية عشصرة ‘
مدينة وهران ،نأامل أان يزداد ‚احا وأان تكون أاضصواؤوه
ه- -ذه اŸرة أاك Ìإاشص -ع -اع -ا ع -ل -ى درب ال -ت -م -ك Úلصص -ن -اع -ة
لج-ي-ال
سص -ي -ن -م-ائ-ي-ة ت-ؤورخ Ÿاضص-ي-ن-ا وت-ن-ق-ل ح-اضص-رن-ا إا ¤ا أ
القادمة.
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طمار يدششن موقع إا‚از
 3750سشكن «عدل»

زعÓن ‘ و’ية اأ’غواط

02
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نسشيب ‘ بجاية

يقوم وزير السصكن والعمران
واŸدي-ن-ة ع-ب-د ال-وحيد طمار،
ال -ي -وم ،ب -زي -ارة م -ي-دان-ي-ة إا¤
ب -ل-دي-ة م-ف-ت-اح ،ح-يث سص-ي-ق-وم
ب - -ت - -دشص Úم- -وق- -ع إا‚از 3750
ليجار
سص-ك-ن بصص-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع ب-ا إ
«ع- - - -دل» ح - - -ي الصص - - -فصص - - -اف
البليدة.

عيسشى ‘ الوادي

زيتو ‘ Êزيارة عمل
إاÔ“ ¤اسشت

لشص - -غ - -ال
ي- - -واصص- - -ل وزي - -ر ا أ
ال-ع-م-وم-ي-ة والنقل عبد الغني
زع Ó- - -ن ،ال - - -ي- - -وم ،زي- - -ارت- - -ه
لغواط.
التفقدية لولية ا أ

يواصصل وزير اÛاهدين الطيب
زيتو ،Êاليوم ،زيارته إا ¤ولية
“Ôاسصت ،ح- -يث سص- -يشص- -رف ع -ل -ى
اح-ت-ف-الت ال-ي-وم ال-وطني للشصهيد
–ت شصعار «الشصهيد رسصالة العزة
والكرامة والوفاء».

ميهوبي ‘ زيارة عمل إا ¤وهران

اÛلسس الششعبي الوطني يسشتأانف أاششغاله
ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسص Úنسصيب ،يومي  18و19
ف-ي-ف-ري ،ب-زي-ارة عمل وتفقد
إا ¤ولي- - -ة ب - -ج - -اي - -ة ،ح - -يث
سصيعاين مشصاريع قطاعية.

ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر ال- - -ث- - -ق - -اف - -ة
ع -زال -دي -ن م -ي -ه -وب -ي ،ي -وم 18
ف- -ي- -ف- -ري ،ب- -زي- -ارة إا ¤ولي -ة
وه - -ران ‘ ،إاط - -ار الح - -ت- -ف- -ال
ب- -ال- -ي- -وم ال- -وط -ن -ي ل -لشص -ه -ي -د.
وسصيتم تسصمية اŸعهد ا÷هوي
ل- -ل- -م -وسص -ي -ق -ى ب -وه -ران ب -اسص -م
اÛاهد الفنان الراحل بÓوي
ال-ه-واري ،ك-م-ا ي-حضص-ر أاوبÒات
زبانة.

زرواطي ‘ و’يتي
الطارف وعنابة
يقوم وزير الشصؤوون الدينية
لوقاف ﬁمد عيسصى ،اليوم
وا أ
وغدا ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
Óشص-راف ع-لى
ولي-ة ال-وادي ،ل -إ
اف- -ت- -ت- -اح ف- -ع- -ال- -ي- -ات اŸل -ت -ق -ى
ال - -وط - -ن - -ي ح- -ول «دور أاعÓ- -م
سص- - - - -وف ‘ ا◊ف - - - -اظ ع - - - -ل - - - -ى
اŸرج-ع-ي-ة ال-دي-نية الوطنية»،
بجامعة حمة ÿضصر.
ك -م -ا سص -يشص -رف ع -ل-ى ت-وق-ي-ع
ات -ف -اق -ي -ة نشص -اط مشصÎك بÚ
م- -دي- -ري -ة الشص -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
لوق - - - - -اف وم- - - - -دي- - - - -ري- - - - -ة
وا أ
اÛاه- -دي- -ن ب -ال -ولي -ة ،وذلك
ب-اŸت-ح-ف ال-ب-ل-دي ،وكذا زيارة
ومعاينة وتدشص Úبعضس مرافق
القطاع بالولية.

يسصتأانف اÛلسس الشصعبي الوطني ،اليوم وغدا ،أاشصغاله ‘
ج -لسص -ة ع -ل -ن -ي-ة ت-خصصصس Ÿن-اقشص-ة مشص-روع ق-ان-ون تسص-وي-ة
اŸيزانية لسصنة  2015ابتداء من السصاعة  09:30صصباحا.
وسصيواصصل اÛلسس أاشصغاله يوم  20فيفري  ،2018أاشصغاله
ب-ج-لسص-ة ع-ل-ن-ي-ة ت-خصصصس ل-ل-تصص-ويت ع-ل-ى مشصروع القانون
اÙدد ل -ل -ق -واع -د ال -ع-ام-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الÈي-د والتصص-الت
للكÎونية ومشصروع القانون اŸتعلق بالتجارة
ا إ
لل - -كÎون - -ي - -ة ،وك- -ذا مشص- -روع ق- -ان- -ون
ا إ
تسصوية اŸيزانية لسصنة .2015
ت- - -ق- - -وم وزي - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال -ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة
ال - -زه - -راء زرواط- -ي ب- -زي- -ارة
ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د إا ¤ولي- -ت -ي
ال -ط -ارف وع -ن -اب -ة ،ي-وم-ي 19
و 20فيفري ا÷اري.
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تتناول حصصة ‘ الصصميم ع Èأامواج القناة ا إ
ء م-ن
 1صصباحا.
تطلق اŸتحدة نسصاء ،قاع  ،وذلك ي-و
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الذاكرة الوطنية ،ابتداء من السصاعة  16:00مسصاء.
بفندق اŸا

ت جديدة حول
Óق قاعدة بيانا
إاط
اŸرأاة ‘ ﬁنة

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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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(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

دور الششرطة ‘ تبليغ الذاكرة الوطنية ﬁور حصشة «‘ الصشميم»

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أ’حد  18فيفري  2018م
ألموأفق لـ  02جمادى ألثانية  1439هـ

حول التعاون ا÷زائري -الفرنسضي ،زما‹:

إاعداد برنامج جديد Ÿرافقة الوكالة الوطنية للتشصغيل
أاعلن وزير العمل والتشضغيل والضضمان ا’جتماعي مراد زما‹ ،أامسس ،با÷زائر العاصضمة ،عن إاطÓق برنامج جديد من أاجل
مرافقة الوكالة الوطنية للتشضغيل ‘ التوظيف.
أوضس- -ح أل- -وزي -ر ‘ ك -ل -م -ت -ه خ Ó-ل ن -دوة
أع - -ت - -م - -اد وأخ - -ت - -ت - -ام مشس - -روع ألشس - -رأك- -ة
أŸوؤسسسس - -ات- -ي- -ة أŸوج- -ه Ÿرأف- -ق- -ة –ديث
خ -دم -ات أ’إسس -ت -ق -ب -ال أل -ه-ات-ف-ي وأ’إصس-غ-اء
للوكالة ألوطنية للتشسغيل ،أنه عقب عصسرنة
خ -دم -ات أ’سس -ت -ق -ب -ال أل -ه-ات-ف-ي وأ’إصس-غ-اء
للوكالة ألوطنية للتشسغيل ،بالتنسسيق مع قطب
ألتشسغيل ألفرنسسي ،سسيتم أإطÓق مشسروعÚ
خÓل ألسسنة أ÷ارية.
ي -ت -ع-ل-ق أ’أم-ر بÈن-ام-ج م-رأف-ق-ة أل-وك-ال-ة
أل-وط-ن-ي-ة ’إع-دأد م-ق-ي-اسس-ه-ا ل-لمهن ،بغرضس
–دي- -د ب- -دق- -ة أŸه- -ن أ’أك Ìصس- -ع- -وب- -ة ‘
أل -ت -وظ -ي-ف وك-ذأ أل-ك-ف-اءأت أ’أك Ìط-ل-ب-ا ‘
سسوق ألشسغل.
أم-ا أŸشس-روع أل-ث-ا Êف-ه-و ت-ت-م-ة لÈن-ام-ج
 PROFAS C+وأل- -ذي ي- -ه- -دف أإ ¤أإع- -ادة
تصسميم عرضس أÿدمات ألهاتفية للوكالة.
ة
ل
ك -م -ا أشس -ار أإ ¤أن أل -ت -ع -اون ب Úأل -وك-ا
’حتياجات ألسسوق ‘ .هذأ ألصسدد ،أشسار أ’سستجابة لرغبات مرتفقيها.
ألوطنية للتشسغيل وقطب ألتشسغيل ألفرنسسي ،أإ ¤أن شس -ب-ك-ة أل-وك-ا’ت أÙل-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل
وقد سسمح أŸشسروع ألذي أختتم ،أمسس،
سسيتدعم خÓل هذه ألسسنة Ãشسروع ألتوأمة عرفت توسسعا معتÈأ وأنتقلت أإ 274 ¤وكالة ب- -اإج -رأء أإصس Ó-ح ج -ذري ل -ت -ط -ب -ي -ق تسس -يÒ
 P3Aوذلك ‘ أإط- -ار أل- -ت -ع -اون م -ع أ’إ–اد سسنة  2017مقابل  164وكالة سسنة  ،2006أي ومعا÷ة ألعرأئضس أÿاصس بالوكالة وتطوير
أ’وروبي.
بنسسبة أرتفاع تقدر بـ.٪67
أل-ت-ط-ب-يق أ÷ديد(‡ )Ecoute+ا ي - -ت - -ي - -ح -
وب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة ،أشس -اد زم -ا‹ ب -ع Ó-ق -ات
‡ا سسمح  -كما قال  -بتحسس Úنسسبة ب -حسس -ب-ه  -ت-ت-ب-ع ج-م-ي-ع أل-ع-رأئضس م-ت-ع-ددة
ألتعاون ألوثيقة ب Úأ÷زأئر وفرنسسا ألتي تغطية ألطلب ،حيث أنتقلت من نسسبة عون ألقنوأت ألتي يتلقاها ﬂتلف أŸتدخل،Ú
م -ك -نت أل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -تشس -غ -ي-ل م-ن وأحد مقابل  306طالب شسغل سسنة  ،2006أضسافة أ ¤أ◊صسول على توأريخ أصسحاب
أ’سستفادة من خÈة مصسالح قطاع ألتشسغيل أ ¤عون وأحد مقابل  202طالب شسغل ‘ ألعرأئضس.
أل-ف-رنسس-ي-ة وت-ق-اسس-م أÈÿأت وأŸم-ارسس-ات سسنة .2017
لÓ- -إشس- -ارة ،ف- -اإن خ- -دم- -ات أ’سس- -ت -ق -ب -ال
أ÷يدة ‘ أŸيدأن.
وأف - -اد أن أ’إه - -ت - -م- -ام Ãسس- -األ- -ة –سس Úألهاتفي وأ’إصسغاء للوكالة ألوطنية للتشسغيل
وب -ع -د أن أشس-اد ب-اأه-م-ي-ة ﬂت-ل-ف ب-رأم-ج أÿدم - -ات أŸق - -دم - -ة ل- -ط- -ال- -ب- -ي ألشس- -غ- -ل يسس-ت-خ-دم أل-ن-ظ-ام أŸع-ل-وم-ات-ي «أل-وسس-يط»،
ألتعاون ألدو‹ ‘ –سس Úكفاءأت ألوكالة وأŸسستخدم ،Úدفع أإ ¤أŸضسي ‘ تنصسيب ألذي «يعد أدأة لتسسي Òومعا÷ة ألعرأئضس
أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -تشس -غ -ي -ل ‘ ج-ان-ب-ه-ا أŸت-ع-ل-ق خÓيا أ’سستقبال وأ’إصسغاء على أŸسستوى م- -ت -ع -ددة أل -ق -ن -وأت م -ن خ Ó-ل أسس -ت -ق -ب -ال
باحÎأفية موأردها ألبشسرية ،أعت Èألوزير أÙل- -ي وأŸرك- -زي وأل- -ت- -ي م -ن م -ه -ام -ه -ا أŸك - - -اŸات ع Èأل - - -رق- - -م أ’أخضس- - -ر 3005
أن وضس -ع -ي-ة ه-ذه أل-وك-ال-ة “ام-ا ع-م-ا ك-انت معا÷ة ألعرأئضس وتوجيهها.
وأ’إصس-غ-اء وأل-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-ا’ت أصس-ح-اب-ه-ا
عليه ‘ بدأية سسنوأت  2000وذلك بفضسل
‘ ذأت ألسسياق ،نوه زما‹ باأهمية تسسي ÒوأإعÓمهم وتوجيههم ،وذلك ‘ أجل أقصساه
وضس- -ع ح- -ي- -ز أÿدم- -ة ألÈن- -ام- -ج أل -ث Ó-ث -ي ودرأسسة ألعرأئضس بالنسسبة للوكالة ألوطنية خمسسة ( )5أيام ،حيث تعد هذه أÿدمة أدأة
للعصسرنة وأإعادة ألتاأهيل بدأية من .2006
للتشسغيل وقطاع ألتشسغيل بصسفة عامة ،حيث لربح ألوقت وتتبع أمثل للعرأئضس .و‘ هذأ
وأضساف ،أن عصسرنة ألوكالة سسمح أيضسا يسس -م -ح ب -ال -ت -ق-ي-ي-م أ’آ Êل-ن-وع-ي-ة أÿدم-ات أ’إطار ،أكدت رئيسسة أŸشسروع ،من أ÷انب
ب- -ت- -حسس Úأل -ع -روضس وأÿدم -ات أŸق -دم -ة أŸق -دم -ة وأإج-رأء أل-ت-ع-ديÓ-ت ألÓ-زم-ة م-ن أ÷زأئري ،حفيظة حموشس أنه ” تسسجيل
ıتلف مرتفقيها وأ’سستجابة بفعالية أك Ìأجل –سس Úنوعية أÿدمات ورفع معدل  3922عريضسة خÓل سسنة .2017

’نسضان
تتعلق بإاعداد التقارير اÿاصضة بحقوق ا إ

انطÓق دورة تكوينية با÷زائر العاصصمة

انطلقت ،أامسس ،با÷زائر العاصضمة ،دورة
ت -ك -وي -ن -ي -ة ح -ول إاع -داد وك -ت-اب-ة ال-ت-ق-اري-ر
وم -ت -اب -ع -ة ال-ت-وصض-ي-ات الصض-ادرة ع-ن ›لسس
’نسض -ان ‘ إاط-ار آال-ي-ة ا’سض-ت-ع-راضس
ح -ق -وق ا إ
الدوري الشضامل.
خÓل أفتتاح هذه ألدورة ،أŸنظمة من قبل
›لسس حقوق أإ’نسسان بالتنسسيق مع معهد جنيف
◊قوق أإ’نسسان وسسفارة سسويسسرأ با÷زأئر ،أكدت
فافا سسي ÿضسر بن زروقي ،رئيسسة ›لسس حقوق
أإ’نسسان ،أن هذه ألدورة ألتكوينية تندرج ‘ إأطار
ت -ن -ف -ي -ذ م -ذك -رة أل -ت -ع -اون أŸوق -ع -ة ن-ه-اي-ة ألسس-ن-ة
أŸنصسرمة ب ÚأÛلسس وأŸعهد.
وت -ه -دف ه -ذه أل -دورة أل -ت -ي ت -دوم ث Ó-ث-ة أي-ام،
ب- - -حسسب ب- - -ن زروق- - -ي ،إأ« ¤ت- - -وضس - -ي - -ح أŸب - -ادئ
وأل -ت -وج -ي -ه-ات أÿاصس-ة ب-إاع-دأد وك-ت-اب-ة أل-ت-ق-اري-ر
وم -ت -اب-ع-ة أل-ت-وصس-ي-ات ألصس-ادرة ع-ن ›لسس ح-ق-وق
أإ’نسس - -ان ‘ إأط - -ار آأل- -ي- -ة أ’سس- -ت- -ع- -رأضس أل- -دوري
ألشسامل».
أ’سستعرأضس ألدوري ألشسامل آألية –ركها ألدول

ت-ع-ل-ن م-ن خÓ-ل-ه-ا ع-ن أإ’ج-رأءأت أل-ت-ي أت-خ-ذت-ه-ا
لتحسس Úأوضساع حقوق أإ’نسسان ‘ بلدأنها وللوفاء
بالتزأماتها ‘ ›ال حقوق أإ’نسسان وذلك أمام
هيئة أأ’· أŸتحدة .كما ترمي هذه أآ’لية إأ¤
–سس Úوضس -ع ح -ق -وق أإ’نسس -ان ‘ ج -م-ي-ع أل-ب-ل-دأن
وألتصسدي ’نتهاكات حقوق أإ’نسسان أينما –دث.
من جهته ،أشساد أŸدير ألتنفيذي Ÿعهد جنيف
◊ق- -وق أإ’نسس- -ان ،ن- -زأر ع- -ب- -د أل- -ق -ادر ،ب -ا÷ه -ود
أŸبذولة من قبل ألسسلطات أ÷زأئرية ‘ ›ال
ت -ع -زي-ز وح-م-اي-ة ح-ق-وق أإ’نسس-ان ،سس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق
باإ’جرأءأت أ÷ديدة ألتي تضسمنها دسستور ،2016
إأ ¤جانب ترقية ألهياكل ألتي تسسهر على حماية
هذه أ◊قوق ،على غرأر أÛلسس ألوطني ◊قوق
أإ’نسسان.
‘ ذأت أŸن - -ح - -ى ،ث - -م - -نت سس- -فÒة سس- -ويسس- -رأ
با÷زأئر موريال بÒيسست كوه ،Úسسعي أ÷زأئر
من أجل تعزيز وحماية حقوق أإ’نسسان ،مؤوكدة على
ضس -رورة ت -دع-ي-م أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي ب Úأل-ب-ل-دي-ن ‘
ﬂتلف أÛا’ت.

ب- -دوره ،أك- -د ‡ث- -ل وزأرة ألشس- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة
أŸكلف بحقوق أإ’نسسان سسوأ ⁄لزهر ،أن أ÷زأئر،
‘ إأط -ار ت -ق -دÁه -ا ل -ل -ت -ق -ري -ر ح-ول أ’سس-ت-ع-رأضس
ألدوري ألشسامل ‘  8مايو  ،2017ألتزمت بتنفيذ
جملة من ألتوصسيات ‘ ›ال حقوق أإ’نسسان وهو
ألشسأان ألذي سسمح بفتح عدة ورشسات على مسستوى
ع -دد م -ن أل -ق -ط -اع -ات ،دأع -ي-ا ﬂت-ل-ف أل-ف-اع-لÚ
للمسساهمة من أجل تنفيذ هذه ألتوصسيات.
وعقب تنظيم هذه ألدورة ألتكوينية ،ألتي شسارك
ف -ي -ه -ا ق-رأب-ة ‡ 40ث  Ó-ع -ن ﬂت -ل -ف ج-م-ع-ي-ات
أÛتمع أŸد ،Êسسيتم تنظيم دورة تكوينية ‡اثلة
بكل من تلمسسان وقسسنطينة ،بحسسب ما كشسفت عنه
ألسسيدة زروقي ‘ تصسريح للصسحافة.
و‘ ردها على سسؤوول حول موأجهة أإ’ضسرأبات
أل-ت-ي يشس-ه-ده-ا ق-ط-اع-ا ألصس-ح-ة وألÎب-ي-ة ألوطنية،
ذكرت أŸتحدثة بقرأرأت ألعدألة ألتي قضست بعدم
مشسروعية هذه أإ’ضسرأبات ،مÈزة ‘ نفسس ألوقت
أن أ◊ق ‘ ألصسحة وألتمدرسس مكفو’ن دسستوريا.

أاسضدى دروع الشضهداء لعائÓت ثورية ،ولد عباسس من تلمسضان:

يجب اتخاذ األفÓن مرجعية وطنية وتاريخية للحفاظ على الوطن والنهوضض به
’م Úال-ع-ام ÷ب-ه-ة ال-ت-ح-رير الوطني
أاك-د ا أ
ج - -م - -ال ول - -د ع - -ب- -اسس خÓ- -ل إاشض- -راف- -ه ع- -ل- -ى
ا’حتفال الرسضمي بيوم الشضهيد اŸصضادف لـ18
فÈاير من كل سضنة واŸنظم بدار الثقافة «عبد
ال -ق -ادر ع -ل -ول -ة» ب -ت -ل -مسض -ان ،أان ح -زب ج-ب-ه-ة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ه-و م-ن ق-ام ب-تنظيم الثورة
اŸظ-ف-رة ووق-ع ع-ل-ى ا’سض-ت-قÓ-ل ب-فعل النضضال
’فÓ-ن،
وح -رب اŸي -دان ال -ذي ق -ام ب -ه -ا أاب-ن-اء ا آ
وفضضح ‡ارسضات ا’سضتعمار داخليا وخارجيا
’ن ك - -ج- -زائ- -ري Úات- -خ- -اذه
واŸط - -ل - -وب م - -ن - -ا ا آ
ك -م-رج-ع-ي-ة وط-ن-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة ،ح-يث  ⁄ي-ب-ق
’فÓن
«عهد الشضكارة» وإا‰ا سضيبقى مناضضلو ا آ
اıلصض- - -ون ل- - -ل- - -وط- - -ن إاخÓ- - -صس اÛاه- - -دي - -ن
والشضهداء ،لذا يجب –ضض Òنفسضية جزائرية
قوية لسضنة .2019

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
أضساف ولد عباسس أثناء أ’حتفال ألرسسمي بيوم
ألشس -ه -ي -د ،أن -ه سس-ي-ت-م زي-ارة ج-م-ي-ع و’ي-ات أل-وط-ن
لتكر ËعائÓت شسهدأء أ÷زأئر لتمجيد عظمة من

ضسحوأ ‘ سسبيل ألوطن ،لذأ قررت
أل- -ل- -ج -ن -ة أŸرك -زي -ة ل -ل -ح -زب رد
أ’ع - - -ت - - -ب - - -ار أ’سس- - -ر ألشس- - -ه- - -دأء
وأÛاه- - - -دي - - -ن Ãع - - -ي - - -ة وزأرة
أÛاه-دي-ن وأŸن-ظ-م-ة أل-وط-ن-ي-ة
للمجاهدين إ’برأز ألوجه ألصسحيح
ل-لشس-ه-ي-د وم-ا ق-دم-ه ل-لوطن ليحيا
حرأ ،وما هذه أŸبادرة إأ’ Œسسيد
ÿط -وة أل -ت -وح-ي-د أل-ت-ي سس-ب-ق-ت-ه-ا
أÿط - - - - - - - -وة أ’و ¤أÿاصس - - - - - - - -ة
باŸصسا◊ة ألوطنية.
خÓل ﬂاطبته أ◊ضسور ذكر
ول - -د ع - -ب - -اسس ب- -اŸع- -ارك أل- -ت- -ي
شسهدتها تلمسسان وأ’حدأث ألتي
ج -رت رح -اه -ا ب -وسس -ط أŸدي -ن -ة وم -ن -اط -ق ك -ثÒة
ترجمت كحرب أ÷زأئر ضسد فرنسسا ألسسليطة.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى م- -ث- -ل ول- -د ع- -ب- -اسس رئ- -يسس
أ÷مهورية ‘ حفل إأحياء يوم ألشسهيد ‘ إأسسدأء
درع ألشس -ه -ي -د ل -ع -ائ Ó-ت ألشس -ه-دأء أل-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي
وأل- -دك -ت -ور ب -ن زرجب ب -ن ع -ودة وخ -ال -دي ﬁم -د
أŸدعو(فا—) وبن علي بن عمر أŸسسمى «شسو» وبن

ع -ل -ي أح -م -د أŸك-ن-ى «رأب-ح»
وأل- -ع- -ق- -ي -د أح -م -د ب -وج -ن -ان
أŸدع -و «ع -ب -اسس» وم -ل -ي -ح -ة
ح -م -ي -دو صس -اح -ب -ة  16سسنة
وأل -رأئ -د ﬁم-د ل-وأج «ف-رأج»
وألسس -اي-ح م-يسس-وم «ح-نصس-ا‹»
وأل- -رأئ- -د م- -ط- -ع- -يشس ج- -اب- -ر
وﬂت- -ار ب- -وزي -دي أŸع -روف
ب -اسس -م «ع -قب أل -ل -ي -ل» ،وك -ذأ
ع-ائÓ-ت ع-اصس-م-ي إأسس-م-اعيل
أŸكنى «ميلود» ومو’ي علي
وألشس -ه -ي -د ت -ط -وأن وك -رزأب-ي
إأسس- -م- -اع -ي -ل وغ -ز’وي ع -ب -د
ألسسÓم.
كما ” عرضس على هامشس أإ’حتفال شسريط
وث -ائ -ق-ي Ÿسس-ار رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة م-ن-ذ إأل-ت-ح-اق-ه
بصسفوف جيشس ألتحرير ألوطني وتقلده مناصسب
وزأرية لغاية إأنتخابه عام  1999رئيسسا للجمهورية
وأج -رأئ -ه أسس -ت -ف -ت-اء أŸصس-ا◊ة وأل-وئ-ام أل-ذي أتت
ن -ت -ائ -ج -ه -ا ع-ل-ى ألصس-ع-ي-دي-ن أل-دأخ-ل-ي وأÿارج-ي
للبÓد.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’قارب
حضضرها وزير ا’تصضال كعوان وعدد من ا أ

وقفة بالعاصصمة تخليدا لذكرى الشصهيد فرناند إايفتون واÛاهد جورج أاكومبورا

ج - -رت ،أمسس ألسس - -بت ،ب - -اŸقÈة
أŸسسيحية ببولوغ - Úسسانت أوجÚ
سسابقا  -با÷زأئر ألعاصسمة ،مرأسسم
ت -خ -ل -ي -دي -ة ل-ذك-رى ألشس-ه-ي-د ف-رن-ان-د
إأيفتون ،ألذي أعدم باŸقصسلة يوم 11
فÈأي -ر  1957م-ن ط-رف أ’سس-ت-ع-مار
أل -ف -رنسس -ي وك -ذأ أÛاه -د أÙك-وم
ع- -ل- -ي- -ه ب- -اإ’ع -دأم ج -ورج أك -وم -ب -ورأ
أŸتو‘ ‘  11فÈأير  .2011وجرت
أŸرأسس -م ب -حضس -ور ع-ائÓ-ت ألشس-ه-ي-د
إأي- -ف -ت -ون ( )1957-1926وأÛاه- - - -د
أكومبورأ ( )2011-1926وكذأ أقارب
ورف - -ق - -اء سس Ó- -ح إأضس - -اف- -ة إأ ¤وزي- -ر
أ’تصسال جمال كعوأن .كان ألشسهيد
ف -رن -ان -د إأي -ف -ت -ون أŸول-ود ب-ح-ي ك-ل-و
سسالومبيي (أŸدنية حاليا) نقابيا نشسطا ،بحيث أنضسم ‘
أربعينيات ألقرن أŸاضسي إأ ¤ألنضسال ألعما‹ وأ◊زبي
أ÷زأئري ‘ .عام  1955ألتحق مناضسل أ◊زب ألشسيوعي
أ÷زأئري بـ «أÙارب Úمن أجل ألتحرير» ،إأ ¤جانب
عبد ألقادر قروج (أŸدعو أ÷ي )‹Óوفيليكسس كو‹
وﬁمد حشسÓف وجورج أكومبورأ.
وأنضسم ألشسهيد إأيفتون إأ ¤صسفوف جبهة ألتحرير
ألوطني خÓل صسيف  1956و‘ شسهر نوفم Èقرر وضسع
قنبلة أمام مصسنع للغاز برويسسو (أ◊امة) ،حيث كان
يعمل خرأطا ‘ وقت يكون فيه أŸصسنع خاليا لتفادي
وقوع ضسحايا.
وقال عبد ألقادر قروج ‘ ،شسهادته ،إأن «إأيفتون كان
يريد ألقيام بعمل تخريبي باهر ،بحيث خطط جيدأ لكي
’ يكون هنالك ضسحايا» ،مضسيفا أن ألقنبلة ألتي وضسعها
‘ خزأنة تقع ‘ مكان مهجور ” أكتشسافها من قبل
رئيسس فرقة عمل ‡ا أدى إأ ¤توقيفه ثم ﬁاكمته
وإأدأنته بعد أن تعرضس لشستى أنوأع ألتعذيب.

خÓل ﬁاكمة جرت ‘ جو
“ي- -ز بضس- -غ- -ط ره- -يب م- -ن ق -ب -ل
ﬁت - -ج Úم- -ؤوي- -دي- -ن ل- -ل- -ج- -زأئ- -ر
ألفرنسسية ،رفضس كل أعضساء هيئة
أÙام-اة أل-ف-رنسس-ي-ة أل-دف-اع ع-ن-ه
و” تعيﬁ Úامي Úله تلقائيا من
قبل أÙكمة وأللذين  ⁄يتمكنا
م- -ن ف- -ع- -ل شس- -يء ل- -ت- -ف- -ادي ه -ذه
أإ’دأنة .و‘ ختام ﬁاكمة موجزة
أُدين أŸناضسل ألشساب ( 31سسنة)
وحكم عليه باإ’عدأم ،حيث أعدم
ب -اŸقصس-ل-ة ي-وم  11فÈأي -ر 1957
بسسجن سسركاجي.
أما جورج أكومبورأ ،ألذي كان
رف -ي -ق زن -زأن -ة ألشس -ه -ي -د إأي -ف -ت-ون
بسسجن سسركاجي ،فقد حكم عليه كذلك باإ’عدأم ،لكنه
أسستفاد ’حقا من أإ’عفاء .وشسارك أكومبورأ بنشساط ‘
ألثورة قبل أن يتم إأيقافه على خلفية تفجÒأت مركز
ألشس - -رط - -ة ‘ أŸرأدي - -ة «’ رودوت» ع - -ام  .1956وب-ع-د
أ’سستقÓل –صسل أÛاهد على أ÷نسسية أ÷زأئرية.
تو‘ أÛاهد أكومبورأ ،ألذي شسغل بعد أ’سستقÓل
منصسب عقيد فرقة أŸطافئ با÷زأئر ألعاصسمة ،عام
 2011على إأثر مرضس طويل.
وصس -رح وزي -ر أ’تصس -ال ج -م-ال ك-ع-وأن ،ل-لصس-ح-اف-ة:
«ونحن عشسية إأحياء يوم ألشسهيد جئت إ’حياء ذكرى أثنÚ
م-ن أب-ن-اء أ÷زأئ-ر ألÈرة وه-م-ا ف-رن-ان-د إأي-ف-ت-ون شس-ه-ي-د
أل -ث -ورة وج -ورج أك -وم -ب -ورأ ›اه-د وأح-د ب-ن-اة أ◊م-اي-ة
أŸدنية بعد أ’سستقÓل» .وتابع ألوزير يقول« ،إأنه وأجب
أل-ذأك-رة وأل-ع-رف-ان ل-ل-تضس-ح-ي-ات أل-ت-ي ق-دم-ه-ا أسسÓ-ف-نا،
ف-ب-فضس-ل-ه-م تشس-ه-د أ÷زأئ-ر ح-ال-ي-ا أل-ع-دي-د م-ن مسسارأت
ألبناء وألتشسييد لضسمان ألرفاهية ÷ميع أبنائها ‘ جو
من ألطمأانينة وأ◊وأر ألبناء».

دعم الشضراكة مع كل اŸتعامل Úمن أاجل ضضمان الفعالية

الدالية تؤوكد حرصض ا÷زائر على حماية وترقية حقوق الطفل ‘ اÛتمع

أك -دت وزي -رة أل -تضس -ام -ن أل-وط-ن-ي
وأأ’سسرة وقضسايا أŸرأة غنية ألدألية،
أمسس ألسس -بت ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م-ة،
«حرصس أ÷زأئر على حماية وترقية
ح -ق-وق أل-ط-ف-ول-ة ‘ أÛت-م-ع وج-ع-ل
ه - - -ذأ أŸوضس - - -وع م - - -ن «أŸل - - -ف - - -ات
أ’سسÎأت - -ي - -ج - -ي - -ة ب - -ت - -جسس - -ي - -د ك - -ل
أıططات ألوطنية ‘ ظل ورشسات
أ’صس Ó-ح-ات أل-كÈى أل-ت-ي دع-ا أل-ي-ه-ا
رئيسس أ÷مهورية ألسسيد عبد ألعزيز
بوتفليقةŸ ،ا “ثله شسريحة ألطفولة
من أهمية لبعث عجلة ألتنمية وألتطلع
أ› ¤ت -م -ع صس -ح -ي وسس -ل -ي-م م-تسس-ل-ح
ب -ال-ع-ل-م وأŸع-رف-ة Ÿوأج-ه-ة –دي-ات
ألعوŸة».
وشس -ددت أل -وزي -رة ‘ ك -ل -م -ة أل -ق -ت -ه-ا ‘ ح-ف-ل ن-ظ-م
Ãناسسبة أ’حتفال باليوم أŸغاربي للطفل– ،ت شسعار
«م -ع-ا ن-ح-و ط-ف-ول-ة آأم-ن-ة» ،ع-ل-ى سس-ع-ى أل-دول-ة م-ن أج-ل
«تكريسس مبدإأ تكافؤو ألفرصس ألذي نصس عليه ألتعديل
ألدسستوري لعام  2016وذلك بعزمها على حماية أÛتمع
وأ’سسرة وإألزأمها على حماية ألطفل من كل أŸمارسسات
أل -ت -ي ت -ؤودي أ ¤هضس -م ح -ق -وق-ه أأ’سس-اسس-ي-ة ‘ أل-ت-ع-ل-ي-م
وألÎبية وأإ’عÓم وحق إأبدأء ألرأي طبقا أ’حكام أŸادة
 72منه».

حماية أاوسصع للطفولة ‘ ظل تسصارع
وانتشصار وسصائط التواصصل ا◊ديثة
وأشسارت ‘ هذأ أ’طار أ ¤كل ألتدأب Òوأ’جرأءأت
ألتي أتخذت من أجل «منح حماية أوسسع للطفولة ’سسيما
أم -ام تسس -ارع وأن -تشس -ار وسس -ائ-ط أل-ت-وأصس-ل أ◊دي-ث-ة وم-ا
تعرفه من أقبال من طرف فئة أ’طفال وأŸرأهقÚ
وألشسباب رغم أıاطر أÙدقة بهم جرأء أسستعمالها
غ Òأآ’من».
وت - -ط - -رقت أل - -دأل - -ي - -ة ‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل ،أ ¤ك- -ل
أ’صسÓحات ألتشسريعية ألتي ” Œسسيدها ◊د أ’ن ،من

بينها «تعديل قانون ألعقوبات ‘
 2014وألذي جاءت موأده لتشسديد
أل -ع -ق -وب -ات أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ارت-ك-اب
جرأئم ضسد أ’طفال ،أ ¤جانب
صسدور قانون حماية حقوق ألطفل
‘  15يوليو  2015أŸسستلهم من
م-ب-ادئ أ’ت-ف-اق-ي-ة أل-دول-ية ◊قوق
أل-ط-ف-ل وك-ذأ إأنشس-اء ه-ي-ئ-ة وط-ن-ية
◊م-اي-ة وت-رق-ي-ة أل-ط-فولة برئاسسة
مفوضس وطني لدى ألوزير أ’ول
◊م - -اي- -ة أل- -ط- -ف- -ل وذلك Ãوجب
م- -رسس- -وم ت- -ن- -ف -ي -ذي م -ؤورخ ‘ 19
ديسسم 2016 Èوألتي تتو ¤مهام
م- -ت- -اب- -ع- -ة وضس- -ع- -ي- -ة أل- -ط- -ف- -ول- -ة

با÷زأئر».
ودعت ‘ هذأ ألسسياق ،بلدأن أŸنطقة ألتي يجمعها
ت- -اري- -خ مشسÎك أ ¤ت -ع -زي -ز أ÷ه -ود م -ن أج -ل –ق -ي -ق
أ’ندماج أ’قتصسادي وأ’جتماعي فيما بينها ،سسوأء عن
طريق أ’تفاقيات ألثنائية أو أŸتعددة أ’طرأف ،مركزة
على وجوب «دعم ألتعاون أŸغاربي ‘ ›ال أ◊ماية
أ’جتماعية ومد جسسور ألتوأصسل ألثقا‘ وأ’جتماعي
وأ’ق -تصس -ادي ف -ي -م -ا ب -ي-ن-ه-ا خ-دم-ة ل-ت-ط-ل-ع-ات أأ’ج-ي-ال
ألصساعدة وحقها ‘ ألعيشس ألكر Ëوألتنشسئة أŸناسسبة
وت-دري-ب-ه-م ع-ل-ى أŸم-ارسس-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ‘ ظ-ل ألقيم
وألثوأبت ألرأسسخة وأŸشسÎكة إ’عدأدهم للمسستقبل».
و‘ ختام كلمتها شسددت ألوزيرة على ضسرورة «دعم
ألشسرأكة مع كل أŸتعامل Úمن أجل ضسمان ألفعالية ‘
أ‚از ألÈأم-ج أل-وق-ائ-ي-ة وأل-ت-حسس-يسس-ي-ة ل-ف-ائدة أ’طفال
وذوي -ه -م» ،مشسÒة أيضس -ا أ ¤تسس -طﬂ Òط -ط ت -ك -وي -ن-ي
ل -ف -ائ -دة أŸت -دخ -ل Úأ’ج -ت-م-اع-ي Úوأط-ارأت أ’سسÓ-ك
أأ’م -ن -ي -ة وقضس -اة أأ’ح-دأث وك-ل أ÷ه-ات أŸع-ن-ي-ة وذلك
لتبادل ألتجارب وأŸعلومات ‘ ›ال أ◊ماية وألقدرة
على ألتدخل ألسسريع» .باŸناسسبة ،أعلنت ألوزيرة عن
فتح باب للÎشسح للمسسابقة أÿاصسة با÷ائزة ألوطنية
أ’فضسل ألتطبيقات ألÎبوية وألÎفيهية أآ’منة أŸوجهة
Óطفال وألتي كانت قد أعلنت عنها ‘ أليوم أ’عÓمي
لأ
حول آأليات ترفيه ألطفل وحمايته من ﬂاطر أ’نÎنت
‘  24ديسسم.2017È

عشضية إاحياء اليوم الوطني للشضهيد

وفاة عميد ا◊ركة الكشصفية اÛاهد رضصا بسصطا‚ي

’ول ،عميد ا◊ركة الكشضفية
تو‘ ،أامسس ا أ
اÛاه-د رضض-ا بسض-ط-ا‚ي ،ع-ن ع-م-ر ي-ن-اه-ز 88
سض- -ن -ة ،ب -حسضب م -ا ع -ل -م ،أامسس ،ل -دى ال -ق -ي -ادة
’سضÓمية ا÷زائرية.
العامة للكشضافة ا إ
وكان ألرأحل بسسطا‚ي أŸولود بتاريخ  9فÈأير
 1930ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،أل-ت-ح-ق بصس-ف-وف أل-ث-ورة

ألتحريرية سسنة  1957وغدأة أ’سستقÓل وأصسل مسسÒة
تشسييد ألوطن ،حيث تقلد عدة مهام وطنية وكشسفية،
كان آأخر منصسب تقلده ألرأحل ألذي يعت Èأحد رموز
أ÷يل ألقد Ëللمنظمة ألكشسفية با÷زأئر ،مسسؤوول
وطني لقسسم عمدأء ألكشسافة أإ’سسÓمية أ÷زأئرية.
وإأثر هذأ أŸصساب ،تقدم وزير أÛاهدين ألطيب
زي -ت -و Êإأ ¤ك -ل أف -رأد ع -ائ-ل-ة أÛاه-د ورف-ق-ائ-ه ‘
أ÷ه -اد وأل -كشس -اف -ة أإ’سس Ó-م -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ب-ت-ع-ازي-ه
أÿالصس- -ة ،مشس- -ف- -وع- -ة ب- -أاصس- -دق مشس -اع -ر أŸوأسس -اة
وألتعاطف ‘ موأجهة هذه أÙنة أأ’ليمة.
وق -ال أل-وزي-ر ،إأن-ه ب-رح-ي-ل ه-ذأ «أل-رم-ز أل-وط-ن-ي»
عشسية إأحياء ألشسعب أ÷زأئري لليوم ألوطني للشسهيد،
«تكون أ÷زأئر قد فقدت أحد أبنائها ألÈرة› ،اهد
ألتحرير وألبناء بجهاده ونضساله».
ك -م -ا ت -ق -دم أل -ق -ائ -د أل -ع-ام ل-ل-كشس-اف-ة أإ’سسÓ-م-ي-ة
أ÷زأئرية ﬁمد بوعÓق ،بتعازيه أÿالصسة لعائلة
Óسس-رة أل-كشس-ف-ي-ة ع-ام-ة ‘
أل-ف-ق-ي-د بصس-ف-ة خ-اصس-ة ول -أ
فقدأن عميد أ◊ركة ألكشسفية.

»æWh

الحد  18فيفري  2018م
الموافق لـ  02جمادى الثانية  1439هـ

وقف على سشÒورة اŸششاريع اŸتأاخرة بع Úوسشارة ،ولد علي:

سضنقضضي على مشضاكل تأاط ÒاŸنشضآات الرياضضية
ا÷لفة اسشتفادت من  300مششروع لدعم حركية الششباب باŸنطقة
ق - - -ام ن- - -ه- - -ار أامسس ،وزي- - -ر الشش- - -ب- - -اب
وال -ري-اضش-ة ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي ب-ال-وق-وف
على النقائصس التي تعا Êمنها مششاريع
ال-ق-ط-اع ب-ولي-ة ا÷ل-ف-ة ،وال-ت-ي عرفت
لشش -غ-ال ،ع-ل-ى
ت -أاخ -را ك -بÒا ‘ نسش -ب -ة ا أ
غ - -رار «ب - -يت الشش - -ب - -اب» ب - -ع Úوسش- -ارة،
لششغال متوقفة ،نظرا
والذي تبقى به ا أ
ل-ل-ت-ع-ق-ي-دات ال-بÒوق-راطية التي يعاÊ
منها ذات اŸششروع ،حيث  ⁄تتعد نسشبة
ل‚از به  70باŸائة ،خاصشة وأان بداية
ا إ
أاششغاله تعود لسشنة  2011بقيمة مالية
قدرت بـ  08مÓي Òسشنتيم.

ا÷لفة:موسسى بوغراب
أاثناء الزيارة التفقدية اŸيدانية ،قدمت
ل- -ل- -وزي- -ر شش- -روح- -ات تضش- -م- -نت ج- -م- -ل- -ة م -ن
اإلقÎاح- -ات اÿاصش- -ة بسش ÒاŸسش- -ب -ح نصش -ف
األوŸبي ووضشعية اŸلعب البلدي بع Úوسشارة،
حيث صشب الوزير ،جام غضشبه على اŸكلفÚ
ب-تسش-ي Òم-ث-ل ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل ال-ري-اضش-ي-ة وال-ت-ي
تراوح مكانها منذ سشنوات ،كما اسشتمع «ولد
ع- -ل -ي» لنشش -غ -الت ومشش -اك -ل مسشÒي ف -ري -ق
ششباب ع Úوسشارة لكرة القدم والذي ينششط
‘ القسشم الوطني الثا Êللهواة.
واسش- -ت- -ه- -ل ول -د ع -ل -ي رف -ق -ة وا‹ ال -ولي -ة
والسش -ل -ط -ات اÙل -ي-ة ه-ذه ال-زي-ارة ،ب-ت-دششÚ
العديد من اŸنششآات الششبانية والرياضشية التي
اسش -ت -ف -ادت م -ن -ه -ا ال-ولي-ة ،ح-يث أاك-د ،خÓ-ل

الندوة الصشحفية التي عقدها
ب- -ح -م -ام ب -ل -دي -ة الشش -ارف ،أان
ال- -ولي- -ة ق- -د اسش- -ت- -ف -ادت م -ن
ﬂط -ط-ات اÿم-اسش-ي ال-ث-الث
لÈنامج رئيسص ا÷مهورية من
ح- -وا‹  300مشش-روع ،ب-غÓ-ف
م - -ا‹ ق - -در بـ  9.8م-ل-يار دج،
وه -ذا م -ن أاج -ل دع -م ح -رك-ي-ة
الشش- -ب- -اب ‘ ه -ذه اŸن -ط -ق -ة،
وكذا لتطوير وترقية الرياضشة.
وكشش- -ف ب- -أان ه -ذه ال -زي -ارة
سشمحت له بالتعرف على عدة
نقاط إايجابية ،قفزة نوعية ‘
›ال إا‚از الهياكل ،كما كانت الزيارة فرصشة
لسش-م-اع انشش-غ-الت ال-ري-اضش-ي Úب-ه-ذه اŸنطقة
والتي ششهدت من خÓلها العديد من الهياكل
تأاخر ‘ اإل‚از ،فضش Óعن النقاط السشلبية
ال -ت -ي أاوضش -ح «ول -د ع -ل -ي» ،ب-أان-ه-م سش-ي-ع-م-ل-ون
مسشتقب Óعلى تداركها ،وهذا بالتنسشيق الدائم
مع مصشالح وزارته والسشلطات الولئية ،من
أاجل العمل بجدية ÿدمة ششباب هذه الولية،
ح- -يث ق -دمت ل -ه شش -روح -ات ح -ول الÈن -ام -ج
اŸسش- -ط- -ر م -ن خ Ó-ل ال -دي -وان واŸؤوسشسش -ات
الششبانية التابعة له.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ان-ت-ق-ل ال-وزي-ر ا ¤ب-ل-دي-ة
ح - -اسش- -ي ال- -عشصŸ ،ع- -اي- -ن- -ة مشش- -روع اŸركب
ا÷واري ،وببلدية الششارف ،قام بتدشش Úبيت
الشش- -ب- -اب ،وك- -ذا ﬂي -م الشش -ب -اب ،ح -يث حث
اŸنششط Úعلى تكثيف وتششجيع اŸمارسشات

ال- - -ري- - -اضش- - -ي- - -ة ‘ ﬂت- - -ل- - -ف
الخ -تصش-اصش-ات ،ك-م-ا ك-انت ل-ه
ﬁط-ة ل-ت-ف-ق-د اŸسش-ب-ح الشش-به
الوŸب -ي ب -اŸركب ال -ري-اضش-ي
بعاصشمة الولية.
أام -ا ب -خصش -وصص ال -ت -أاطÒ
ال -بشش -ري ل -ل -ه -ي -اك-ل الشش-ب-ان-ي-ة
وال-ري-اضش-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ا Êن-قصشا
ف -ادح -ا ‘ ﬂت -ل -ف اŸنشش -آات
الرياضشية ،أاكد الوزير أان هناك
ح - -ل - -ول ‘ ه - -ذا اÛال م- -ن
خ Ó-ل ف -ت-ح م-ن-اصشب شش-غ-ل ‘
إاط - -ار ال - -ت - -ك - -وي- -ن ،مششÒا ‘
السشياق ذاته ،أاّن دائرته الوزارية اسشتفادت بعد
موافقة دولة الوزير األول ،من  600منصشب
ع -م -ل خ Ó-ل سش-ن-ة  ،2018وان ولي- -ة ا÷ل- -ف -ة
معنية باŸششاركة ‘ هذه اŸسشابقة الوطنية.
وأاضشاف ذات اŸسشؤوول ،أان هناك العديد
من اŸسشابح سشتدخل حيز اÿدمة خÓل هذه
السشنة ا÷ارية ،مششًÒا إا ¤أان هناك تنسشيقا
مششÎك- -ا م- -ع أاف- -راد ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي -ة عÈ
ولي -ات ال -وط -ن ،م -ن أاج -ل ع -م -ل -ي-ة ال-ت-أاط،Ò
◊ماية األطفال والششباب من عمليات الغرق
باŸسشابح التي هي تابعة Ÿصشالح وزارته ،أاما
فيما يخصص مششروع رفع التجميد عن مششروع
بيت الششباب بع Úوسشارة ،أاكد الوزير أانه ”
تسشجيله وطرحه على الوزير األول ،من أاجل
اŸوافقة على تسشليمه لفائدة سشكان اŸنطقة.

طمأانت باتخاذ كل التداب Òللتكفل بالتÓميذ اŸتضشررين ،بن غÈيت:

عودة اŸئات من األسضاتذة إا ¤عملهم قرار ينم عن درجة عالية من اŸسضؤوولية
أاشش -ادت وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ن-وري-ة ب-ن
غÈيت ،أامسص ،ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش- -م- -ة ب- -ع- -ودة
«اŸئ- -ات» م- -ن األسش- -ات- -ذة إا ¤أاقسش -ام -ه -م ب -ع -د
Óضشراب الذي كانت
اسشتجابتهم ‘ وقت سشابق ل إ
قد دعت إاليه نقابة الكنابسشت ‘ ،خطوة تنم عن
«درج- -ة ع- -ال -ي -ة م -ن اŸسش -ؤوول -ي -ة واحÎام ك -بÒ

ضضرورة الرقي باÿطاب السضياسضي

حكيم/ب
تششهد السشاحة السشياسشية Œاذبات كثÒة
هذه األيام بخصشوصص عديد القضشايا أاهمها
قضشية الضشرابات،وب Úا◊ريات والتعددية
التي نصص عليها الدسشتور ‘ ›ال العÓم
وال-ن-ق-اب-ات وال-ت-ع-ب Òت-ب-ق-ى ن-ق-اط التقاطع
وضش- -رورة احÎام ك- -ل ط- -رف ‘ اÛت -م -ع
ا÷زائري أاك Ìمن واجب.
ان ما Áيز اÿطابات هذه األيام هو
ال-ع-ن-ف ال-ل-ف-ظ-ي وال-تصش-اع-دي ال-ذي تصشب
عليه الكث Òمن العناوين العÓمية الزيت
للوصشول ا ¤حالة الحتقان ومنه اطÓق
العنان للفوضشى والكره وا◊قد.
ان ما يحدث هذه األيام ظرف سشنجتازه
أاكيد ولكن تبقى طريقة اجتيازه هي األهم
حيث يبقى ترجيح ا◊كمة والتعقل ودراسشة
اŸطالب بواقعية وإادراج جميع الفعاليات
التي لها عÓقة باŸلفات أامرا مهما.
 ⁄تتخلصص السشاحة السشياسشية من العنف
الذي طبعها منذ بداية التسشعينات حيث
يبقى التخوين والتهام بالعمالة ،وتهديد
السش-ت-ق-رار الج-ت-م-اع-ي سش-م-ة ب ÚاŸوالة
واŸع- -ارضش- -ة وب- -ق -ي اÛت -م -ع ت -ائ -ه -ا بÚ
مسش-ت-وى اÿط-اب السش-ي-اسش-ي وغ-ي-ب-ا البديل
ال-ذي Áن-ح ال-ط-م-أان-ي-ن-ة ل-لشش-عب ا÷زائري
ال -ذي  ⁄ي -ع -د ي -ف -ه-م اسش-ب-اب ان-تشش-ار ه-ذا
ال- -ع- -ن- -ف ‘ اÿط- -اب- -ات رغ- -م دع- -وة م- -ن
Áارسشون العنف السشياسشي للهدوء ‘ مششهد
م- -ت- -ن -اقضص ي -ج -ع -ل م -راج -ع -ة ال -ك -ث Òم -ن
ال-تشش-ري-ع-ات أام-ر م-ه-م ل-ل-غ-ابة فالتششريعات
تقاسص بعد تطبيقها ‘ الواقع حيث تظهر
الخ- -ت Ó-لت ا◊اصش -ل -ة ف -ي -ه -ا وإام -ك -ان -ي -ة
اŸسشاسص بحق أاي طرف ‘ اÛتمع،أاو
اŸؤوسشسشات.
ان اسش -ت -ب -اق األح -داث ول-عب م-ؤوسشسش-ات
الدولة لدورها ‘ الوقت اŸناسشب من ششانه
أان ينقذ األوضشاع من النسشداد والوصشول
Ÿششاهد تؤوثر كثÒا على سشمعة ا÷زائر ‘
اÿارج خاصشة على مسشتوى حقوق النسشان
ح - -يث تÎبصص ال - -ك - -ث Òم - -ن اŸن- -ظ- -م- -ات
ب -ا÷زائ -ر ل-زي-ادة الضش-غ-ط ع-ل-ي-ه-ا وج-ره-ا
لسشاحة الفوضشى.

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

لقوان Úا÷مهورية».
وأاك- - - -دت وزارة الÎب- - - -ي - - -ة
الوطنية ‘ بيان لها ،أانه ومذ
أاصشدرت العدالة حكمها بعدم
شش -رع -ي-ة اإلضش-راب ال-ذي ك-ان
قد دعا إاليه اÛلسص الوطني
اŸسش - -ت - -ق - -ل Ÿسش - -ت - -خ- -دم- -ي
ال - -ت - -دريسص ث Ó- -ث- -ي األط- -وار
ل -لÎب -ي -ة (ك -ن -ابسشت) ،وت -ل -ق -ي
إاطارات ومسشتخدمي القطاع
ت- -وضش- -ي- -ح- -ات ح -ول ط -ب -ي -ع -ة
ال- -ت- -وق -ف -ات ع -ن ال -ع -م -ل م -ع
ال - - -كشش - - -ف ع - - -ن مÈرات- - -ه- - -ا
ا◊قيقية« ،يعود كل يوم اŸئات من األسشاتذة إا¤
أاقسشامهم» ،وهو ما اعتÈته بن غÈيت قرارا
«ينم عن درجة عالية من اŸسشؤوولية واحÎام
ك -ب Òل -ق -وان Úا÷م -ه -وري-ة وال-ت-ي ت-ع-د ق-رارات
العدالة ا÷زائرية جزء منها».
وتؤوكد الوزارة ‘ هذا اإلطار أانها «واثقة من
ق -درة األسش -ات -ذة واسش -ت -ع -داده -م ب -ك -ل إاخÓ-صص
وتفا Êلتعويضص الدروسص الضشائعة» ،كما تطمئن
أايضش -ا ب -أان -ه -ا ات -خ -ذت «ك-اف-ة ال-ت-داب Òل-ل-ت-ك-ف-ل
ب -ال -ت Ó-م -ي -ذ اŸتضش -رري -ن ‘ أاحسش -ن ال -ظ -روف
اŸم - -ك - -ن - -ة» ،سش - -واء ت - -ع - -ل - -ق األم - -ر ب - -ا÷انب
البيداغوجي أاو التنظيمي أاو البششري.
وم- -ن أاج- -ل ذلك ،دعت ال -وصش -اي -ة األسش -ات -ذة
ل- -ل- -ت- -ق- -رب ‘ أاي وقت م -ن إادارة م -ؤوسشسش -ات -ه -م
ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى ال-ت-ف-اصش-ي-ل اŸت-علقة باسشتدراك

التأاخر اŸسشجل نتيجة اإلضشراب،
مششÒة إا ¤أانه ” إاسشداء تعليمات
لـ»إاي Ó-ء ع -ن-اي-ة خ-اصش-ة» ل-تÓ-م-ي-ذ
وليتي بجاية والبليدة« ،على أان
يلتزم هؤولء باŸثابرة واŸواظبة
ع -ل-ى ال-دروسص اŸق-دم-ة م-ن ق-ب-ل
أاسشاتذتهم.
و‘ ذات السش -ي -اق ،ن-ق-ل ال-ب-ي-ان
شش -ك -ر ال -وزي -رة ل-ك-ل الشش-خصش-ي-ات
السشياسشية والŸÈاني ÚوالفاعلÚ
‘ اÛتمع اŸد Êالذين عÈوا
ع- -ن تضش- -ام -ن -ه -م م -ع اÛم -وع -ة
الÎبوية والذين «” اسشتقبالهم ‘
إاط -ار ا◊وار اŸف -ت -وح أام -ام ا÷م -ي -ع وال-تشش-اور
Óصشغاء
الذي ل يقصشي أاحدا ،سشعيا من القطاع ل إ
÷ميع الششخصشيات ذات النوايا ا◊سشنة» ،مذكرة
ب -اقÎاح ب -عضش -ه -م ال -ق -ي -ام ب -وسش -اط-ة م-ع ن-ق-اب-ة
ال-ك-ن-ابسشت ح-ت-ى ت-ت-وق-ف ح-ال-ة ع-دم السشتقرار
اŸزمن التي طالت قطاع حسشاسص واسشÎاتيجي،
يضشيف اŸصشدر ذاته.
وحرصشت الوزارة على التذك› Òددا بأان
أابواب ا◊وار « ⁄توصشد يوما ‘ وجه الششركاء
الجتماعي Úالذين يضشعون األمور ‘ نصشابها
ويحÎمون التششريع الذي يحكم عÓقات العمل
وقرارات العدالة» ،لفتة ‘ ذات الششأان إا ¤أان
«ما صشدر بششأانه حكم قضشائي ل Áكن أان يكون
ﬁل وسشاطة.

حملةمششروع قانون الصشحة ا÷ديد

حسضبÓوي :إادراج طب العائلة Œسضيد للصضحة ا÷وارية ا◊قيقية
صش - -رح وزي - -ر الصش- -ح- -ة
والسش - - - - -ك- - - - -ان واصشÓ- - - - -ح
اŸسش - -تشش - -ف - -ي - -اتﬂ ،ت - -ار
حسش - - - - - - -ب Ó- - - - - - -وي ،اأمسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ال -ع -اصش -م -ة اأن
اإدراج طب العائلة (الطب
ال -ع -ام) ‘ مشش -روع ق-ان-ون
الصشحة ا÷ديد سشيسشاهم
‘ Œسش - - - -ي - - - -د «صش- - - -ح- - - -ة
ج - -واري - -ة ح - -ق - -ي - -ق - -ي- -ة»
وسش - -يسش - -م - -ح «ب- -ال- -كشش- -ف
اŸبكر» عن الأمراضس.
‘ كلمة قراأها نيابة عنه
اŸدير العام ÿدمات الصشحة بالوزارة،
ﬁم -د ا◊اج خ Ó-ل اف -ت -ت-اح ي-وم دراسش-ي
حول موضشوع طب العائلة ،اأوضشح الوزير
اأن «طب العائلة او الطب العام سشيسشاهم
‘ Œسشيد صشحة جوارية حقيقية تسشمح
بالكششف اŸبكر عن المراضص والتقليل
من الضشغط على اŸسشتششفيات».
ك -م -ا كشش -ف ب -اأن «رد الع -ت-ب-ار Ÿك-ان-ة
ودور الطبيب العام ‘ اطار مششروع قانون
الصش -ح-ة ا÷دي-د سش-ي-ك-ون م-رف-ق-ا ب-اإع-ادة
تصشميم التكوين الأصشلي وبوضشع سشياسشة
تطوعية للتكوين اŸتواصشل بهدف اعطاء
هذا اŸمارسص موؤهÓت اضشافية».
و ‘ ه- -ذا السش- -ي- -اق ،اع -ت Èال -وزي -ر اأن
«خ -ل -ق م -ف -ه -وم ط -ب -يب م -رج-ع-ي (ط-ب-يب
العائلة) ،سشواء كان من القطاع العام او
اÿاصص ،سشتسشمح للممارسش Úبان يصشبحوا
منسشقي لعÓج اŸرضشى وذلك عن طريق
تقييم احتياجاتهم والكششف عن مرضشهم
‘ مراحل مبكرة».
و م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ع Èرئ- -يسص ا÷م -ع -ي -ة
ا÷زائرية للطب العام التي نظمت هذا
اليوم الدراسشي ،الدكتور رضشوان حاجي

وزارة الصضحة تدعو ا ¤تلقيح الطفال ضضد
البوحمرون وا◊صضبة األŸانية
دعت وزارة الصش - - -ح- - -ة والسش- - -ك- - -ان
وإاصشÓ- -ح اŸسش- -تشش- -ف- -ي -ات ا ¤ت -ل -ق -ي -ح
الط - -ف - -ال ضش - -د فÒوسش - -ي ا◊صش- -ب- -ة
لŸان- -ي- -ة
(ب - -وح - -م- -رون) وا◊صش- -ب- -ة ا أ
خ- -اصش- -ة ب -ع -د ظ -ه -ور ح -الت اصش -اب -ة
ج - -دي- -دة ‘ ب- -عضس ال- -ولي- -ات بسش- -بب
«فشش-ل» ح-م-ل-ت-ي ال-تلقيح اŸنظمت‘ Ú
 2017و.2018
وارج -ع م -دي -ر ال-وق-اي-ة وت-رق-ي-ة الصش-ح-ة
بالوزارة الدكتور جمال فورار ‘ تصشريح
لواج «ظهور بعضص حالت ا◊صشبة وا◊صشبة
لŸان- -ي- -ة» ب- -ال- -درج -ة الو ¤إا« ¤ع -زوف
اأ
لولياء عن تلقيح ابنائهم خÓل ا◊ملتÚ
اأ
اŸن -ظ -م-ت ‘ Úم-ارسص  2017وم - -ا ب25 Ú
ديسشم 2017 Èو 7يناير  2018والتي مسشت
«نسش- -ب- -ة  40ب- -اŸائ- -ة ف- -ق -ط م -ن ال -ف -ئ -ة
اŸسشتهدفة التي تÎاوح أاعمارها ب 6 Úو14
سشنة».
وأاوضشح ذات اŸسشؤوول أان «فششل حمÓت
لŸانية
ال-ت-ل-ق-ي-ح ضش-د ا◊صش-ب-ة وا◊صش-ب-ة ا أ

زعÓن :مراعاة النمط العمرا ÊاÙلي عند إا‚از ﬁطات السضكك ا◊ديدية
لشش - -غ - -ال
شش - -دد وزي - -ر ا أ
ال -ع -م -وم -ي -ة وال-ن-ق-ل ع-ب-د
ال - - -غ- - -ن- - -ي زعÓ- - -ن ،أامسس،
لغ -واط ع -ل-ى «ضش-رورة
ب -ا أ
م -راع -اة ال-ط-اب-ع ال-ع-م-راÊ
اÙلي للمناطق عند إا‚از
ﬁط- - - - - - - - - -ات السش - - - - - - - - -كك
ا◊ديدية بها».
وأاوضشح الوزير لدى تفقده
ع -دة ه -ي -اك -ل ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه
خÓل اليوم األول من زيارته
ل -ولي -ة األغ -واط «أان م -راع -اة
اÿصش-وصش-ي-ات ال-ع-م-ران-ي-ة ل-ل-م-ن-اط-ق ل سش-ي-ما
الصشحراوية منها والهضشاب العليا عند إا‚از
ﬁطات السشكك ا◊ديدية بها يوفر تكاليف
صشيانتها ويعطى لها أايضشا بعدا سشياحيا».
وأاكد أايضشا على أاهمية النطÓق ‘ إا‚از
اÙطات اŸذكورة باŸوازاة مع أاششغال مسشار
السشكة ا◊ديدية بغية ضشمان اسشتÓم مÓحق

عن ارتياحه لرد العتبار
Ÿكانة ودور طبيب العائلة
(ال -ط -ب-يب ال-ع-ام) ‘ اط-ار
مشش- -روع ق- -ان- -ون الصش- -ح -ة
ا÷دي- -د دع -ي -ا ا« ¤خ -ل -ق
ت -خصشصص ال -طب ال -ع -ام ‘
ا÷زائر» ،قائ« :Óل يوجد
‘ ا÷زائ - - - - - -ر اإ ¤ح- - - - - -د
السش- -اع- -ة ت -خصشصص ال -طب
ال- -ع -ام وم -ن اŸه -م انشش -اء
ه -ذا ال -ت -خصشصص وضش -م -ان
ت -ك -وي-ن اأصش-ل-ي وم-ت-واصش-ل
للممارسش.»Ú
واأوضشح اŸدير العام Ÿصشالح الصشحة،
ﬁمد ا◊اج بهذا اÿصشوصص «اأن هناك
م-ل-ف-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م العا‹
والبحث العلمي يتعلق بالتكوين اŸرتبط
بالطب العام» مضشيفا ان «خÈاء يعكفون
ح- -ال -ي -ا ع -ل -ى ه -ذا اŸوضش -وع وي -درسش -ون
اإمكانية “ديد سشنوات الدراسشة لÓأطباء
ال -ع -ام Úاأو اإنشش -اء ه -ذا ال-ت-خصشصص ب-ح-د
ذاته».
و” خÓل هذا اليوم الدراسشي تناول
ال-ع-دي-د م-ن اŸواضش-ي-ع اŸرت-ب-ط-ة بالطب
ال- -ع- -ام ع- -ل -ى غ -رار م -وضش -وع «ال -ت -ج -رب -ة
الفرنسشية ‘ اإطار تخصشصص طب العائلة،
اأي دروسص مسشتخلصشة بعد  10سشنوات»
ق-دم-ه رئ-يسص ال-ك-ل-ي-ة ال-ف-رنسش-ي-ة لÓ-أط-باء
العام ،ÚالÈوفيسشور فانسشن رونار.
ومن جانبها ،قدمت رئيسشة اŸنظمة
ال -ع -اŸي-ة لÓ-أط-ب-اء ال-ع-ام ،ÚالÈوف-يسش-ور
اأماندا هوو عرضشا مطول حول تطور طب
ال- -ع- -ائ- -ل- -ة ‘ ال- -ع- -ا ،⁄م- -وؤك- -دة اأن «ه -ذا
ال- -ت -خصشصص ي -ب -ق -ى ضش -روري -ا ل -ت -خ -ف -ي -ف
الضشغط على اŸوؤسشسشات الصشحية وضشمان
تغطية صشحية اأوسشع.

بعد ظهور حالت جديدة

لغواط
أاكد أانه Áنحها بعدا سشياحيا من ا أ
اŸششاريع ‘ وقت واحد.
وعاين عبد الغا ÊزعÓن
Ãن-ط-ق-ة ح-م-دة ب-إاق-ل-يم بلدية
ع -اصش-م-ة ال-ولي-ة م-وق-ع إا‚از
ﬁط -ة اŸسش-اف-ري-ن اŸدرج-ة
ضش- -م -ن مشش -روع خ -ط السش -ك -ة
ا◊دي-دي-ة ا÷ل-ف-ة-األغ-واطي
وت -ل -ق-ى ع-رضش-ا م-فصش Ó-ح-ول
اŸششروع قبل أان يتفقد بذات
اŸن -ط-ق-ة أاشش-غ-ال جسش-ر ل-ه-ذا
اÿط على وادي مزي.
وÁت - - -د خ- - -ط ا÷ل- - -ف- - -ة-
األغواط على طول  110كلم وقد بلغت نسشبة
إا‚ازه ح -ال -ي -ا  ‘ 61اŸائ -ة وم -ن اŸن -ت -ظ-ر
اسشتÓمه مع نهاية السشنة ا÷ارية وفق اآلجال
التعاقدية.
وباŸدخل الششما‹ لبلدية سشيدي ﬂلوف
أاعطى وزير األششغال العمومية والنقل إاششارة
انطÓق وضشع السشكة ا◊ديدية على مسشتوى
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ولية األغواط بالششروع ‘ عملية التلحيم.
وببلدية آافلو دششن زعÓن اÙطة الÈية
لنقل اŸسشافرين صشنف (ب) ،وأاطلق عليها اسشم
الششهيد حاكمي ﬁمد.
وأاع -ل -ن ال -وزي -ر ب -ذات اŸوق-ع أان ال-دراسش-ة
اÿاصشة بازدواجية الطريق الوطني رقم 23
ب Úاألغ-واط وآاف-ل-و ق-د اسش-ت-ك-م-لت ،وتسش-ج-ي-ل
العملية سشيكون وفق اإلمكانيات اŸالية وعÈ
مراحل وذلك بالتنسشيق ب Úالولية واإلدارة
اŸركزية.
وع -اي -ن زع Ó-ن ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 23
Ãنطقة الرميلية ،حيث قدم له عرضص عن
ال- -دراسش- -ة اÿاصش- -ة Ãشش- -روع ازدواج -ي -ة ذات
اÙور ،ق -ب -ل أان ي-ت-ف-ق-د ب-ب-ل-دي-ة ع Úم-اضش-ي
مششروع إا‚از جسشر وادي معذر.
وي-واصش-ل وزي-ر األشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-قل
زي -ارت -ه ل -ولي-ة األغ-واط ،ال-ي-وم Ãع-اي-ن-ة ع-دة
منششآات تابعة لدائرته الوزارية ببلديتي حاسشي
الرمل وعاصشمة الولية.

ي -ن -ذر ب -اÿط -ر وع -ودة ه -ذي -ن ال -فÒوسشÚ
ال -ق-ات-ل Úل-دى ال-ك-ب-ار والصش-غ-ار م-ع-ا» ع-ل-ى
غرار ما ششهدته ولية الوادي -كما أاضشاف-
لخÒة وذلك ب -تسش -ج -ي -ل 18
لي- -ام ا أ
خÓ- -ل ا أ
حالة مؤوكدة ووفاة طفل ‘ سشن الرابعة بعد
انتقال العدوى إاليه من أاطفال متمدرسشÚ
 ⁄يسشتفيدوا من التلقيح.
لولياء الذين
ودعا الدكتور فورار جميع ا أ
 ⁄يلقحوا ابناءهم اÎŸاوحة اعمارهم بÚ
 6و 14عام خÓل ا◊ملت ÚاŸذكورت Úإا¤
ال -ت -وج-ه إا ¤م-ؤوسشسش-ات الصش-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
ا÷واري-ة ل-ت-ل-ق-ي-ح-ه-م ،م-ؤوك-دا ت-وف-ر ال-ل-قاح
بهذه اŸؤوسشسشات.
وذك -ر ب -اŸن -اسش -ب -ة ب -الÈن -ام -ج ال -وط-ن-ي
للتلقيح ضشد ا◊صشبة الذي أاطلقته الوزارة
خÓل سشنة  2001وذلك بعد تسشجيل حوا‹
 17أالف حالة سشنة  1996وحوا‹  20أالف
حالة ‘ سشنة 1997بالوسشط اŸدرسشي كما
اسشتفاد منه خÓل  2003حوا‹  10الف
طفل متمدرسص ،وتأاتي مبادرة الوزارة لبعث
هذه ا◊ملة ومواصشلتها إا ¤غاية القضشاء
لسشÎات-ي-ج-ي-ة
ع -ل -ى ه -ذا ال -وب-اء “اشش-ي-ا وا إ
ال -ع -اŸي -ة اŸسش -ط -رة م -ن ط -رف م -ن -ظ -م-ة
الصشحة العاŸية لنفسص الغرضص.
وع Èمدير الوقاية عن ارتياحه لقضشاء
ا÷زائر على وباء الششلل خÓل السشنوات
اŸاضشية وسشعيها ‘ إاطار ذات الديناميكية
إا« ¤ال- -قضش- -اء ع- -ل- -ى ا◊صش- -ب- -ة وا◊صش- -ب -ة
الŸانية».
وي -ذك-ر أان ح-م-ل-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ال-ت-ي ن-ظ-مت
ب -ال -ت -نسش -ي -ق ب Úوزارت -ي الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة
والصش-ح-ة والسش-ك-ان وإاصشÓ-ح اŸسش-تشش-ف-ي-ات
داخ -ل اŸؤوسشسش -ات الÎب -وي -ة خ Ó-ل م-ارسص
 2017واسش -ت-ه-دف ح-وا‹  7مÓ-ي Úط-فل
تÎاوح أاعمارهم ب 6 Úو ⁄ 14تلق اسشتجابة
واسش -ع -ة م-ن ط-رف أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ بسش-بب
لع Ó-م -ي-ة ال-ت-ي اح-دث-ت-ه-ا ب-عضص
الضش -ج -ة ا إ
لوسش -اط ح -ول سش Ó-م-ة ال-ل-ق-اح-ات وم-ن-ب-ع
اأ
اسشتÒادها.
واحÎام -ا ل -لÈن -ام-ج ال-وط-ن-ي ل-ل-ق-اح-ات
لطفال اضشطرت وزارة الصشحة إا ¤تنظيم
اأ
حملة اسشتدراك ما ب 25 Úديسشم 2017 Èو7
ي-ن-اير Ã 2018ؤوسشسش-ات الصش-ح-ة ل-ك-ن-ه-ا ⁄
لطفال
«“سص إال نسشبة  40باŸائة من ا أ
اŸسشتهدف.Ú

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

»æWh

ا’حد  18فيفري  2٠18م
المؤافق لـ  ٠2جمادى الثانية  1٤39هـ

’فسسيو» يقف على تطلعات اŸقاو’تية النسسوية الريفية من بوسسعادة
«ا أ

العدد
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 ٪ 85من القيمة اŸضشافة مصشدرها اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة
–رير مبادرة اŸرأاة والشسباب لتنويع ا’قتصساد
’طار لقاء ببوسسعادة
تتواجد التنمية اÙلية ‘ الوقت الراهن ‘ قلب –ديات النمو ا’قتصسادي ورهانات تنويعه ،حيث نظم منتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات ‘ هذا ا إ
’فسسيو» الفرصسة ليدعو إا ¤ضسرورة –رير
للوقوف على تطلعات وآافاق اŸقاو’تية النسسوية ‘ اŸناطق الريفية من أاجل دعمها ،واغتنم علي حداد رئيسس «ا أ
مبادرات اŸرأاة والشسباب خاصسة ‘ ›ال اŸقاو’تية ،حيث اعت Èأان اŸؤوسسسسات ا÷زائرية الصسغÒة واŸتوسسطة تناهز نسسبتها  99باŸائة ،وتسساهم Ãا ’ يقل عن
 85.1باŸائة من القيمة اŸضسافة خارج قطاع اÙروقات.

مبعوثة الششعب إا ¤بوسشعادة:
فضشيلة بودريشش
ج----دد ع----ل----ي ح----داد رئ---يسش م---ن---ت---دى
اŸؤؤسشسش-ات ال-ت-اأك-ي-د ع-ل-ى ضش-رورة ت-ن-ؤيع
ا’ق---تصش---اد ال---ؤط--ن--ي ،م--ن خÓ--ل اإرسش--اء
اإصشÓ-ح-ات اق-تصش-ادي-ة وصش-ف-ها بالعميقة،
ولفت النظر اإ ¤اأهمية التحلي باليقظة
وا◊ذر م--ن خ--ط--ر م--ا اأسش--م--اه بسش--ي-ط-رة
الشش--رك--ات ا’أج--ن--ب--ي--ة ع--ل--ى ال--ق-ط-اع-ات
ا’إسشÎاتيجية ،على غرار النقل البحري
وال---ط---اق---ة وم---ا اإ ¤ذلك م---ن ق--ط--اع--ات
حيؤية ،ويرى حداد اأن الؤقت جد مناسشب
’إدراج ا’ق---تصش---اد ‘ صش---م---ي--م ال--ن--ق--اشش
ال-ؤط-ن-ي ل-ل-خ-روج ÃقÎح-ات ف-ع-ال-ة ،م-ن
اأج---ل ا◊سش---م ‘ اŸسش--ائ--ل ا’ق--تصش--ادي--ة
ا◊سش--اسش--ة ،والسش Òن--ح--ؤ ت--رشش-ي-د م-ؤارد
اŸيزانية بششكل عق ،ÊÓوكذا ا◊فاظ
ع---ل--ى ا’سش--ت--قÓ--ل ا’ق--تصش--ادي واŸا‹،
م---ل---ت---زم---ا ‘ ن---فسش السش---ي---اق ب---ت---ح---م---ل
مسشؤؤوليتهم برغم ما وصشفه با’نتقادات
التي طالتهم.
قال اŸسشؤؤول ا’أول ‘ منتدى روؤسشاء
اŸؤؤسشسش--ات اإن اخ-ت-ي-ار م-دي-ن-ة ب-ؤسش-ع-ادة
لتحتضشن هذا اللقاء ،جاء من منطلق اأنها
بؤابة الصشحراء ،وبهدف ا◊د من الفؤار ِ
ق
ا÷ه--ؤي--ة بﬂ Úت--ل--ف م--ن--اط--ق ال--ؤط--ن،
واإتاحة الفرصشة للمراأة الريفية ا÷زائرية
ل--تسش--اه--م ب--ف--ع--ال--ي--ة ‘ م--ع-رك-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
الؤطنية.
واقÎح حداد الذي يسشعى من خÓل
«ا’أفسش----ي----ؤ» اإ ¤ت----ث----م Úج----ه----ؤد اŸراأة
ا÷زائرية اŸقاولة ودعمها ،منح اŸراأة
اŸق--اول--ة خ-اصش-ة ال-ري-ف-ي-ة م-ن-ه-ا ت-ك-ؤي-ن-ا
يسشمح لها باإتقان اأدوات ا’إنتاج وتقنيات
التسشؤيق التجاري ،وحتى يتسشنى لها اأن
تلعب دورا حقيقيا اقتصشاديا واجتماعيا،
وك--ؤن--ه--ا تسش--ت--ح-ق ا’عÎاف ا’ق-تصش-ادي
وا’ج-ت-م-اع-ي وت-ث-م Úك-ل اŸك-اسشب ال-تي
حققتها.
واأث---ن---ى ح---داد ك---ثÒا ع---ل---ى ال---ق---ط--اع
ا’ق---تصش---ادي اÿاصش ،وي--ع--ت--ق--د ‘ ه--ذا
اŸقام اأنه برز كعنصشر رئيسشي فعال ‘
تنؤيع ا’قتصشاد ا÷زائري ،على اعتبار اأن

ال-----دع-----م واŸراف-----ق‡ ،ا ي----ه----دد اآف----اق
ا’سشتمرارية.
وخ--لصش ع--ل--ي ح--داد اإ ¤ال--ق--ؤل اأن--ه-م
سشؤف يقفؤن اإ ¤جانب اŸراأة اŸقاولة
ع--ل--ى اأرضش ال--ؤاق-ع Ÿؤاج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات
ا’ق--تصش--ادي--ة ،م--ن خÓ--ل ا’سش--ت--م--اع اإ¤
انشش--غ--ا’ت--ه--ا واأب--دى اسش--ت--ع-داد اŸن-ت-دى
لدعم اإنششاء مؤؤسشسشات نسشائية ،مع وضشع
خ---ط---ط ت--ت--ك--ي--ف م--ع اح--ت--ي--اج--ات ه--ذه
الششركات.
و‘ م------ق------ام اآخ------ر اع-----ت Èح-----داد اأن
ا÷زائرين متمسشكؤن بثؤابتهم وهؤيتهم
ويرى اأنه ’ Áكن ’أحد اأن يششكك ‘
ع---روب---ة واأم---ازي--غ--ي--ة الشش--عب ا÷زائ--ري
وششدد على اأهمية مسشاهمة اŸراأة التي ’
Áكن فصشلها عن التنمية للحفاظ على
النمؤذج ا’جتماعي.

معرضض يعكسض ا’بتكار
وا◊فاظ على الÎاث
اŸؤؤسشسش--------ات ا÷زائ--------ري--------ة الصش--------غÒة
واŸت---ؤسش---ط---ة “ث--ل نسش--ب--ة  99باŸائة،
وتسش-اه-م ب-نحؤ 85 . 1ب-اŸائ-ة م-ن ال-ق-ي-مة
اŸضشافة خارج قطاع اÙروقات حسشب
تقديره .مششÒا باŸؤازاة مع ذلك اإ ¤اأن
ث-ل-ث-ي  2/3م-ن-اصشب الشش-غ-ل اŸسش-ت-حدثة
ك--انت م--ن ط--رف ال--ق-ط-اع اÿاصش .ع-ل-ى
خ---ل---ف--ي--ة اأن اŸؤؤسشسش--ة اÿاصش--ة ق--ط--عت
ششؤطا طؤي Óمن خÓل اقتحامها ›ال
ا’سش-ت-ث-م-ار ‘ ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات اŸب-تكرة،
وصش---ارت ك---ذلك تسش---اه--م ‘ خ--ل--ق ف--روع
صشناعية جديدة ،وحتى اأن فئة الششباب
اŸقاول اأصشبح يتجه بششكل واضشح نحؤ
ا’ق-تصش-اد ال-رق-م-ي وا’ق-تصش-اد ا’أخضش-ر.
ويضشاف اإ ¤كل ذلك الصشناعة اŸيكانيكية
ال---ت---ي ت---ع---رف ب--دوره--ا ت--ط--ؤرا سش--ري--ع--ا
وﬁسش-ؤسش-ا ،ب-فضش-ل مشش-اري-ع اسش-ت-ث-م-ارية
اسشتحدثت من طرف القطاع اÿاصش عن
ط-ري-ق الشش-راك-ة م-ع الشش-رك-ات ا’أج-ن-ب-ية،
وم--ن اأج--ل ذلك ب--اتت واضش-ح-ة مسش-اه-م-ة

ال---ق---ط---اع اÿاصش ‘ ت---ن---ؤي--ع ا’ق--تصش--اد
واسشتحداث مناصشب الششغل وخلق الÌوة،
ول---ع---ل اأن اŸراأة ال---ري---ف---ي--ة ق--ادرة ع--ل--ى
ال-ت-ؤاج-د ‘ م-ع-رك-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ب-النظر اإ¤
قدراتها اŸعتÈة ‘ ،ظل تششجيع اŸنتدى
ال--ق--طب ال--فÓ--ح--ي ال--ع--ائ-ل-ي ح-يث ل-دي-ه
م--ك--ان--ت-ه ا◊ق-ي-ق-ي-ة ،ع-ن ط-ري-ق Œسش-ي-د
اإسشÎاŒي---ة واضش---ح--ة ودق--ي--ق--ة ل--ت--حسشÚ
مسشاهمتها ‘ ا’أمن الغذائي.

اسشتغÓل اŸوارد اÙلية
مازال ضشعيفا
اأرج---ع ح---داد ال---ع---دي--د م--ن اŸك--اسشب
ال--ك-بÒة ال-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا اŸراأة اإ ¤رئ-يسش
ا÷م-ه-ؤري-ة ب-فضش-ل دع-م-ه اŸسش-ت-م-ر ل-ها،
وب--فضش--ل سش--ي--اسش--ات ال--ت-ك-ؤي-ن وال-تشش-غ-ي-ل
وا◊ماية ا’جتماعية التي وفرها للمراأة،

وكذلك من خÓل اإرسشاء ا’طار الَتششريعي
وال--ت--ن--ظ-ي-م-ي الÓ-زم ال-ذي Áك-ن ل-ل-م-راأة
القيام بؤاجباتها و‡ارسشة كافة حقؤقها
‘ ج--م--ي-ع اÛا’ت .وا÷دي-ر ب-ا’إشش-ارة
فاإن اŸنتدى اأنششاأ ÷نة النسشاء سشيدات
ا’أعمال .واغتنم رئيسش «ا’أفسشيؤ» ليدعؤ
اإ ¤ضشرورة –رير اŸبادرات خاصشة ما
ت--ع--ل--ق Ãب--ادرات ال--نسش--اء والشش--ب--اب ’أن-ه
اعتÈها الفئات ا’أك Ìحيؤية ودينامكية
‘ ا’بتكار والعطاء
ع---ل--ى اع--ت--ب--ار اأن مسش--ت--ؤى اسش--ت--غÓ--ل
اŸؤارد اÙل---ي---ة ،خ---اصش---ة ‘ اŸن--اط--ق
الريفية ،مازال ضشعيفا‡ ،ا اأفضشى اإ¤
تاأخر ﬁسشؤسش ‘ التنمية اÙلية وعدم
اسشتغÓل اأمثل للمؤارد الكبÒة التي تزخر
بها ا÷زائر.
ومن العؤامل التي تسشبب هذا الضشعف
‘ مششاركة اŸراأة اŸقاولة ‘ اŸناطق
ال--ري--ف--ي--ة ،ن--ذك-ر صش-ع-ؤب-ة ا◊صش-ؤل ع-ل-ى
ال---ت---م---ؤي--ل وا’أراضش--ي ،اإ ¤ج--انب ن--قصش

اأم---ا ع---اي---دة ك--اب--ؤي--ة مسش--ؤؤول--ة اŸراأة
بـ»ا’أفسش---ي--ؤ» ف--اأث--نت ع--ل--ى مسش--ار اŸراأة
ا÷زائرية وسشلطت الضشؤء على ا’أششؤاط
ال---ت---ي ق---ط--ع--ت--ه--ا ا÷زائ--ري--ة ‘ ج--م--ي--ع
اÛا’ت خ--اصش--ة م--ا ت--ع--ل--ق ب--ا’ق-تصش-اد
الذي صشار اليؤم –ديا ’ مفر منه ،مبدية
اسشتعداد اŸنتدى لدعمها ‘ مششاريعها
ا’قتصشادية خاصشة اŸراأة الريفية.
ا÷دير با’إششارة اأن الصشناعة التقليدية
ك--انت ح--اضش-رة ب-ق-ؤة ‘ م-ع-رضش ن-ظ-م-ت-ه
م-ق-او’ت ت-ت-ؤاج-دن ب-ب-ؤسش-ع-ادة واأخريات
قدمن من العديد من و’يات الؤطن نذكر
منها العاصشمة قاŸة تيبازة تلمسشان عÚ
“ؤششنت وتيزي وزو وما على غ Òذلك،
اŸقاو’ت وبالرغم من اأنهن بداأن بفكرة
وب-اإم-ك-ان-ي-ات بسش-ي-ط-ة لكن اأناملهن تبتكر
صش--ن--اع--ة ت--ق--ل--ي--دي--ة Áك--ن تسش--ؤي-ق-ه-ا ‘
ال--داخ--ل واÿارج ،وي--ح--اف--ظ--ن م-ن ج-ه-ة
اأخرى على الÎاث ا÷زائري من لباسش
ت---ق---ل--ي--دي وح--ل--ي وزرب--ي--ة اأصش--ي--ل--ة وف--ن
تششكيلي ،والعديد من ا◊رف التقليدية
التي تتسشم بها العديد من و’يات الؤطن.

حداد من بوسسعادة:

تششجيع روح اŸبادرة لدى اŸرأاة اŸقاولة ÿلق الÌوة ومناصشب ششغل
أاك - -د ع - -ل - -ي ح- -داد رئ- -يسس م- -ن- -ت- -دى
اŸؤوسسسس -ات خ Ó-ل ال -ك -ل -م-ة ال-ت-ي أال-ق-اه-ا
خ Ó-ل ت -نشس -ي -ط -ه ل-ل-ق-اء ال-وط-ن-ي ح-ول
ترقية اŸرأاة الريفية وا◊املة Ÿشسروع
اق - -تصس - -ادي ن - -اج - -ح ب - -ف- -ن- -دق ال- -ق- -اي- -د
ب -ب -وسس -ع -ادة ،أان اŸرأاة ال -ري -ف -ي -ة ت -ع-تÈ
أاحسس- -ن م -ث -ال ل -ل -مسس -اه -م -ة ‘ ال -ق -ط -اع
اÿاصس لدعم ا’قتصسادي اÙلي كونها
ف -اع -ل -ة ل -ق -ي -ام -ه -ا ب-دوره-ا ا’ق-تصس-ادي
وا’جتماعي.

اŸسشيلة :عامر ناجح
أاششار رئيسش «ا’فسشيؤ» ‘ كلمته إا ¤أان
اŸرأاة الريفية سشؤف –قق ا’عÎاف بدورها
ا’قتصشادي وا’جتماعي على الرغم من أانها
ما تزال بحاجة إا ¤دعم وتكؤين وا◊صشؤل
على تقنيات اإ’نتاج ا◊ديثة ‘ ظل الÈامج
ال -ؤط -ن -ي -ة اıصشصش -ة ل-ت-حسش Úأاوضش-اع-ه-ا ’
اجتماعية وتسشاهم ‘ اŸسشار التنمؤي وتعزيز
القطاع اÿاصش الذي أاصشبح حسشبه مسشاهم
فعال ‘ خلق الÌوة ومناصشب الششغل.
وأاضش- -اف ع- -ل- -ي ح- -داد أان ث- -روة ال -ب Ó-د ’
ت -ق -تصش -ر ع -ل-ى اÙروق-ات ف-ق-ط ،ل-ذا وجب

إاعطاء القطب الفÓحي مكانة من خÓل بناء
إاسشÎاŒي- -ة ف- -ع- -ال- -ة ل- -ل- -مسش -اه -م -ة ‘ اأ’م -ن
الغذائي ،وا’عتماد على التنؤع ا’قتصشادي،
مششÒا إا ¤أان اŸن- -ت- -دى راف- -ع ع -ل -ى ضش -رورة
ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى ا’سش - -ت - -ق Ó- -ل - -ي - -ة اŸال- -ي- -ة
وا’ق -تصش -ادي -ة ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ا’ن-ت-ق-ادات
اŸؤجهة اليه.
ون -ؤه اŸت -ح -دث إا ¤أان -ه ب -فضش -ل ب -رن -ام -ج
رئيسش ا÷مهؤرية عبد العزيز بؤتفليقة حققت
اŸرأاة ال- -ري- -ف -ي -ة م -ك -اسشب ك -بÒة م -ن خ Ó-ل
التكؤين ،مؤؤكدا أان ا’قتصشاد الناششئ Áكن
–ق- -ي- -ق- -ه إاذا ح -ررن -ا اŸب -ادرات ال -نسش -ائ -ي -ة
والششبابية و” اسشتغÓل اŸؤارد.
وبا◊ديث عن اŸقاو’تية أارجع اŸتحدث
سش -بب ضش -ع-ف-ه-ا إا ¤ق-ل-ة اسش-ت-غÓ-ل إام-ك-ان-ي-ات
اŸن -اط -ق ال -ري -ف -ي -ة وصش-ع-ؤب-ة ا◊صش-ؤل ع-ل-ى
التمؤيل واأ’راضشي ونقصش اŸرافقة وغياب
أافاق ا’سشتمرارية
ودعا علي حداد ‘ ختام كلمته إا ¤تششجيع
روح اŸب - -ادرة ل - -دى اŸرأاة اŸق - -اوم- -ة ب- -ك- -ل
الؤسشائل مع وضشع خطة ا’حتياجات الششركات
مثمنا قرار رئيسش ا÷مهؤرية اŸتعلق بدسشÎة
اأ’مازيغية وترسشيم يناير عيدا وطنيا ،معتÈا
قرار الرئيسش هؤ تعزيز للؤحدة الؤطنية.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه- -ا ،رئ -يسش -ة ÷ن -ة اŸق -او’ت

النسشائية Ÿنتدى رؤووسشاء اŸؤؤسشسشات عايدة
كابؤيا أاكد ت ‘ كلمتها أان اŸرأاة الريفية
عؤدت بÓدها على ا◊ضشؤر الدائم والعطاء
اŸسشتمر بداية من حركة التحرير ا ¤معركة
البناء واŸقاومة ‘ العششرية السشؤداء وأاششارت
إا ¤أان -ه ب -فضش -ل السش -ي -اسش -ة ال -رشش-ي-دة ل-رئ-يسش
ا÷مهؤرية والداعية إا ¤دعم مكانة اŸرأاة
دسشتؤريا جعلها ‘ الصشدارة.

رئيسسة ÷نة اŸقاو’ت النسسائية Ÿنتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات عايدة كابوية لـ «الشسعب»:

اسشتحداث موقع إالكÎو Êللتعريف Ãنتجات النسشاء الريفيات ع Èربوع الوطن
عامر ناجح
كشش -فت رئ-يسش-ة ÷ن-ة اŸق-او’ت ال-نسش-ائ-ي-ة
Ÿنتدى رؤوسشاء اŸؤؤسشسشات عايدة كابؤية ‘
تصش- -ري- -ح لـ «الشش- -عب» ع- -ل- -ى ه- -امشش ال -ل -ق -اء
الؤطني،حؤل ترقية اŸرأاة الريفية وا◊املة
Ÿشش -روع اق -تصش -ادي ن-اج-ح اŸن-ظ-م-ة ب-ف-ن-دق
القايد ببؤسشعادة أان اŸنتدى سشؤف يسشتحدث
م -ؤق -ع -ا إال -كÎون -ي -ا ﬂصشصش -ا ل -ع-رضش اŸرأاة
ال -ري -ف -ي -ة م -ن -ت -ج -ات-ه-ا وال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ا قصش-د
حصش -ؤل -ه-ا ع-ل-ى اŸادة اأ’ول-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-تÈه-ا

نادرة على الرغم من تؤفرها ع Èالعديد من
مناطق الؤطن.
أاششارت اŸتحدثة إا ¤أان اŸرأاة الريفية
Œاوزت اŸرح -ل -ة اأ’و ¤اŸت -ع-ل-ق-ة ب-اإ’ن-ت-اج
وبكمية قليلة لذا وجب تطؤير إانتاجها بالكمية
والنؤعية الÓزمة ودخؤل مرحلة اŸقاو’تية
التي تفرضش ،الرقي باŸنتج اÙلي ،والعمل
على تسشؤيقه خاصشة وأان اŸرأاة الريفية برزت
وبدأات العمل واإ’بداع ودخلت السشؤق.
واعتÈت كابؤيا تنظيم اللقاء أ’جل Œاوز
مرحلة اإ’نتاج الضشعيف والدخؤل ‘ مرحلة
اŸقاو’تية التي تتطلب أاك Ìحركية ،ونششاطا

وعم .Óوا’نفتاح بششكل كب Òعلى اأ’سشؤاق.
وأارجعت اŸتحدثة السشبب الرئيسشي إ’نتاج
اŸرأاة بششكل قليل لغياب الؤسشائل ومششكلة
تسشؤيق اŸنتؤج ،داعية ‘ ذات السشياق رؤوسشاء
اŸؤؤسشسشات وأارباب العملÿ .لق ششراكة مع
اŸرأاة ال- -ري- -ف -ي -ة ف -ي -م -ا ي -خصش ال -ط -ل -ب -ي -ات
والتسشؤيق ،مششÒة ‘ معرضش كÓمها إا ¤أان
اŸرأاة الريفية ما تزال .تعيشش ا’نعزال بحكم
أانها ’ تعلم بالدعم الذي وجهته الدولة لها
وأان اŸرأاة بحاجة ماسشة إا ¤الدعم اŸعنؤي
والتكؤين والتؤجيه.

اأ’حد  18فيفري  ٢٠18م
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ل‚از أافÓم حول ›موعة ٦
تعليمات من رئيسص ا÷مهورية إ

أم Úبلعمري

ق -ال اıرج السس -ي -ن -م -ائ-ي أاح-م-د راشس-دي ،إان أاؤل
لفÓم التي تناؤلت حياة رموز الثورة
دفعة من ا أ
ال -ت -ح -ري -ري -ة اÛي -دة ؤمسس-اره-م ال-نضس-ا‹ ،ج-اءت
Œسسيدا لتعليمات رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ذي أاك-د أاه-م-ي-ة ت-ن-اؤل حياة الرعيل
لؤل م -ن أاب-ط-ال-ه-ا ب-ي-ن-ه-م ك-ر Ëب-ل-ق-اسس-م ؤدي-دؤشص
ا أ
مراد ؤرابح بيطاط ؤﬁمد بوضسياف ،الذين اتخذؤا
قرار تفج Òالثورة .ؤأاكد أان كل ؤقفة ؤكل ﬁطة
‘ تاريخ الثورة ا◊افل ؤطيلة اŸدة السستعمارية،
يسس-ت-ح-ق أاك Ìم-ن ف-ي-ل-م سس-ي-ن-م-ائ-ي ،م-قرا بالتقصسÒ
ك- -ج- -زائ- -ري Úؤسس- -ي- -ن- -م- -ائ- -يŒ Úاه ث- -ورة ن -وف -مÒ
العظيمة.

فريال بوششوية
تصشوير  :عباسش تيليوة

لسستاذ :أاحمد راشسدي
ا أ
لرفيقيه ،اللذين –دثا عن نفسض اÙطة ‘ تسشجيل دام 4
سشاعات كاملة لكل واحد منهما ،لكن الرواية كانت ﬂتلفة
“اما.
إا ¤ذلك– ،دث عن بعضض اأ’ششخاصض الذين يطلبون
قراءة السشيناريو لفرضض رقابة .وأاك Ìمن ذلك ،تلقى اıرج
أاحمد راششدي رسشائل من مؤورخ Úترفضض تناول حياة بعضض
الششهداء ،كلها ششهادات تؤوكد صشعوبة القيام بأاعمال فنية من
ه -ذا ال -ن -وع ،م -ا يسش -ت -ل -زم ال -نضش -ج ال-ك-ا‘ Ÿع-ا÷ة ا◊دث
والششخصشية Ãوضشوعية.
وبالنسشبة أ’حمد راششدي ،فإان اŸبدأا ‘ معا÷ة القضشايا
التاريخية بتناولها سشينمائيا ،ا’نطÓق من مبدإا “جيد
الششهداء ،ورموز الثورة التحريرية ،على اعتبار أانها مرحلة
أاو ¤أاسشاسشية للتعريف بالثورة.
أاما بخصشوصض اŸعلومات التاريخية التي يتم جمعها،
Áكن اسشتغÓلها ولو بعد عقود من الزمن’ ،سشيما وأان مثل
هذه اأ’فÓم تبقى خالدة ،وطرح عدة تسشاؤو’ت منها على
سشبيل اŸثال عدم ا’تفاق على سشيناريو لفيلم اأ’م Òعبد
ال -ق -ادر رغ -م أان -ه شش -خصش -ي -ة ت -اري -خ -ي -ة م -ع -روف -ة ،واŸادة
التاريخية التي تخصشها متوفرة ،متسشائ ‘ Óحال إاعداده أاي
فÎة من الفÎات يتم تناولها ،ومن يكتب السشيناريو ومن
يوافق عليه ،وهل Áكن مراجعة اأ’خ Òوأاي ترتيب لرموز
الثورة.
و ⁄ي-ف-وت اŸن-اسش-ب-ة ،ل-ي-ت-وق-ف ع-ن-د ﬁط-ات ت-اري-خ-ية
هامة تعكسض إاŸامه الكب Òبأادق تفاصشيلها ،و‘ مقدمتها
اجتماع السشتة ،الذي تقرر خÓله –ديد الفا— نوفمÈ
موعدا لتفج Òالثورة التحريرية ،موازاة من انصشهار كل
ا◊ركات والتنظيماتÃ ،ا ‘ ذلك تلك التي هندسشت الثورة
اÛيدة ‘ جبهة التحرير الوطني ،وكذا رحلة الراحل
ﬁمد بوضشياف الذي كلف Ãهمة نقل بيان الفا— نوفمÈ
لبثه ع Èإاذاعة صشوت العرب ‘ مصشر ،رحلة ما كانت لتكون
‡كنة انطÓقا من سشويسشرا لعدم توفره على تذكرة و’
حتى تأاششÒة لو’ هبة اŸغÎب.Ú

دعوة إا ¤تخصسيصص ميزانيات ؤاهتمام أاك Èبإاحياء هذه الذكرى
دع - -ا اıرج أاح - -م- -د راشس- -دي إا ¤ضس- -رؤرة ؤضس- -ع
إاج-راء ق-ان-و Êؤت-خصس-يصص م-ي-زان-ي-ات ؤاهتمام أاكÈ
لحياء ذكرى الشسهداء ،معتÈا أان ما ” إانتاجه من
إ
أاف Ó-م أاؤ مسس -لسس Ó-ت ي -ع -د ق-ل-ي Ó-ج-دا ؤل ي-ف-ي ؤل-و
بجزء بسسيط من التضسحيات ا÷سسام التي قدموها
لهذا الوطن.

حياة كبياشش

يعد ““أاسشوار القلعة  ““7آاخر ما أانتجه اıرج أاحمد
راشش -دي ال-ذي اسش-تضش-اف-ت-ه ““الشش-عب““ ال-ب-ارح-ة ،وه-و ي-ع-ال-ج
““بعيدا عن اÿطاب السشياسشي““ موضشوع الششهداء ،مششÒا إا¤
انه وضشع ‘ آاخر الفيلم إاششارة ““أانا ولد ششهيد وولد ولد
ششهيد““.
فيما يتعلق بفيلمه اأ’خ Òالذي سشيعرضض خÓل اأ’سشابيع
القليلة اŸقبلة ،قال راششدي إانه ‘ آاخر الفيلم أابرز أان كل
القادة الذين كانوا ‘ الثورة كانت لديهم مذكرات يدونون
ف- -ي- -ه -ا أاسش -م -اء الشش -ه -داء ،غ Òان -ه ’ ‚د ك -ل أاسش -م -اء ك -ل
الششهداء ،حيث ’ يوجد أاك Ìمن  ٪5من الششهداء الذين
ح- -ف- -ظت أاسش- -م- -اؤوه- -م’ ،ف- -ت -ا إا ¤أان أاغ -لب الشش -ه -داء غÒ
معروف.Ú

 ٪5من الشسهداء حفظت أاسسماؤؤهم
عششية ا’حتفال باليوم الوطني للششهيد اŸصشادف لـ18
فيفري من كل سشنة– ،دث راششدي عن Œربته ‘ الفن
السشابع ،الذي قال إانه  ⁄يكن حلمه يوما أان يصشبح سشينمائيا

Óجيال
صشنعت منه الثورة ﬂرجا ،وهو يحاول أان يقدم ل أ
ا◊الية والقادمة خبايا عن الثورة ا÷زائرية العظيمة ،من
خÓل إابراز بطو’ت قادتها كالششهيد مصشطفى بن بولعيد،
كر Ëبلقاسشم ،ويعمد على جمع أاك Èعدد من اŸعلومات
من خÓل ما كتب عنهم وكذا لدى أاهل اŸناطق التي كانوا
ي -نشش -ط -ون ف-ي-ه-ا أاو اسش-تشش-ه-دوا ب-ه-ا ،ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤اأ’خ-ذ
بششهادات رفقاء الكفاح.
بعدما ذكر أان ما أا‚زته السشينما ا÷زائرية تكرÁا
للششهداء ،اعت Èأان ما ” تصشويره عن الثورة قليل جدا،
وت -أاسش -ف ك -ون ج -ي -ل ال-ي-وم ل-يسض ل-ه م-ع-ل-وم-ات ع-ن ال-ث-ورة،
اسش -تشش -ف -ه -ا م -ن خ Ó-ل ال -ف -ي -ل-م ال-ذي أان-ت-ج-ه ع-ن الشش-ه-ي-د
مصشطفى بن بولعيد ،وأاكد أان القليل من الناسض يعرفون
الششهداء وكيف كانوا يواجهون ا’سشتعمار الفرنسشي سشواء
باأ’فكار ،كما هو ا◊ال بالنسشبة للششهيد العربي بن مهيدي،
أاو غÒه ‡ن اختاروا السشÓح Ùاربة العدو.
وانتقد ‘ سشياق متصشل ،غياب كتابات عن حياة الششهداء
واŸنظمات كاŸنظمة السشرية ،وكذا معلومات عن اجتماع
السشتة الذين ح ّضشروا للثورة التحريرية ،وحتى ““›موعة
 ،““٢٢وقال إان هناك تسشاؤو’ت كثÒة يبحث عنها كمخرج
للقيام بعمل سشينمائي يليق Ãقام الثورة والششهداء اأ’برار.
‘ ردده على سشؤوال حول مدى مسشاهمة السشينما ‘ كتابة
التاريخ قال راششدي ،إان السشينما تسشاهم ‘ توصشيل أاششياء
من التاريخ التي Áكن تكون Ãثابة أابواب تفتح للوصشول أاكÌ
إا ¤اŸعلومات التاريخية ،وتسشاهم اأ’سشئلة التي يطرحها
هذا اıرج ‘ ا◊صشول على بعضض اأ’جوبة وا◊قائق
حول الثورة ،بدون –ريف أاو تزييف.
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بل أاحياء ...

غربلة الشسهادات ؤكتابتها من اŸؤورخÚ
تسساعد السسينمائي Úعلى إا‚از اأ’فÓم

ثمن اıرج السشينمائي أاحمد راششدي مبادرة وزارة
اÛاهدين ÷مع ششهادات حية من أافواه اÛاهدين ،من
خÓل عمليات التسشجيل اŸسشتمرة والتي تششكل مادة خام
تسش -اع -د اŸؤورخ Úع -ل -ى ك -ت -اب -ة ت-اري-خ ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
اÛيدة ،وكل الفÎة ا’سشتعمارية التي دامت قرنا و3٢
سشنة .وأافاد ‘ السشياق ،أانها تفيد السشينمائي ‘ Úالدقة،
عندما يتعلق اأ’مر Ãعركة أاو ششخصشية أاو منطقة معينة.
عرج ضشيف ““الششعب““ السشينمائي الكب ÒواŸبدع أاحمد
راششدي ،على قضشايا هامة بسشÓسشة كبÒة سشاعده ‘ ذلك
اطÓعه الكب ÒوإاŸامه بتاريخ ا÷زائر ،وخÈته النادرة ‘
اÛال السشينمائي التي جعلت من أاعماله اıلدة للتاريخ
والششهداء الذين هندسشوا الثورة التحريرية اÛيدة ناجحة
بكل اŸقاييسض
و‘ معرضض رده على توفر اŸادة التاريخية ،التي Œعل
العمل الفني ‘ منأاى عن انتقادات كثÒة تخصض بعضض
التفاصشيل التاريخية ،أاكد أاهمية جمع الششهادات التاريخية
من قبل وزارة اÛاهدين.
وأافاد أاحمد راششدي لدى اسشتضشافته ،عششية إاحياء اليوم
الوطني للششهيد اŸصشادف لـ 18فيفري من كل عام ،بأان
اŸادة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي سش-ي-ت-م غ-رب-ل-ت-ه-ا وك-ت-اب-ت-ه-ا من قبل
مؤورخ ،Úسشتصشبح اŸادة اأ’سشاسشية ’حقا وسشيتم ا’عتماد
عليها ‘ إانتاج اأ’فÓم التاريخية التي تخلد ﬁطات صشنعها
م -ه -ن -دسش -و ال -ث -ورة واÛاه -دون وك -ل ا÷زائ -ري Úوك -ت-بت
بأاحرف من ذهب.
‘ السشياق ،ذكر بعدم وجود كتب تاريخية عن مصشطفى
بن بولعيد باسشتثناء كتيب ،و’ عن كر Ëبلقاسشم الذي يوجد
كتاب واحد فقط يخصشه صشدر ‘ العام  ،1974وكتاب آاخر
فقط عن العقيد لطفي ،و‘ غياب معلومات دقيقة ،يلجأا
السشينمائيون ـ اسشتطرد أاحمد راششدي ـ إا ¤اÿيال ‘ معظم
اأ’حيان ،و‘ هذا ا◊الة ’ يتم الوصشول إا ¤أاقرب ششيء
‡ك-ن م-ن ا◊ق-ي-ق-ة ،ك-م-ا ي-ت-ع-رضض ال-ع-م-ل السش-ي-ن-م-ائي ا¤
انتقادات.
وخÓل أاعماله الفنية التي حققت ‚احا كبÒا ،يحرصض
اıرج راششدي قبل اÿوضض ‘ أاي عمل سشينمائي يتناول
شش -خصش -ي -ة أاو ﬁط -ة ت-اري-خ-ي-ة ،ع-ل-ى ج-م-ع الشش-ه-ادات م-ن
ال -ع -ائ-ل-ة وال-زمÓ-ء م-ن اÛاه-دي-ن إاب-ان ال-ث-ورة ،ال-ت-ي ي-ت-م
توثيقها ع Èأاششرطة مصشورة ،تششكل مادة خام يتم ا’عتماد
عليها ‘ إاعداد السشيناريو ،الذي ’بد أان يخضشع Ÿقتضشيات
السشينما ،من حيث الوقت إاذ ’ تتجاوز مدة الفيلم سشاعت.Ú
ولتناول حياة ششهيد ومسشاره النضشا‹ ،يتم ا’كتفاء بالتوقف
عند ﬁطات ووقفات ‘ حياته ،وتكون عادة سشببا ‘
توجيه انتقادات من قبل العائلة والرفقاء ،الذين ’ يقبلون
ا’ختزال الذي يقتضشيه العمل السشينمائي.
‘ السشياق ،أاششار إا ¤أانه من أابرز اÙطات التي سشبقت
إاعداد فيلم حول مصشطفى بن بولعيد ،تصشوير ششهادات

العدد
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وخلصض اıرج راششدي بعد اسشتذكاره لعدة ﬁطات
مفصشلية ‘ انطÓق الثورة ،إا ¤التأاكيد أان كل وقفة وكل
ﬁطة ‘ تاريخ الثورة ا◊افل وطيلة اŸدة ا’سشتعمارية،
يسشتحق أاك Ìمن فيلم سشينمائي ،مقرا بالتقصش ÒكجزائريÚ
وسشينمائيŒ Úاه الثورة العظيمة.

ان درج -ة الشس -ه-ي-د ع-ن-د ال-ل-ه ع-ال-ي-ة ا ¤درج-ة أان
لحياء رغم موتهم ؤ ‘ هذا
القرآان الكر Ëؤصسفهم با أ
ؤعد من الله عز ؤ جل أان اŸوت ل ينال من الذين
قتلوا ‘ سسبيله بل ان ا◊ياة عنده تكمن ‘ موتهم ؤ
هذه سسنة الله التي ل يصسل اليها ادراك العباد.
ن-ح-ي-ي ال-ي-وم ذك-رى م-ق-دسس-ة تسس-ت-م-د ق-داسس-تها من
ارؤاح الشس- -ه- -داء الب- -رار ال -ذي -ن سس -ق -وا ه -ذه الرضص
ال-ط-ي-ب-ة ب-دم-ائ-ه-م ف-م-حت آاث-ار ال-ق-دم ال-ه-مجية التي
دنسستها Ÿا يزيد عن القرن ؤ ل Áكن بأاي حال من
الح -وال أان ن -رد فضس -ل م -ن ق -دم-وا أان-فسس-ه-م رخ-يسس-ة
فداءا للوطن ؤ أاي شسيء أاغلى من الرؤح يقدمه أاحدنا ؟
ؤ هنا تكمن عظمة هؤولء.
أاق -ل شس -يء ن -ق -دم-ه لشس-ه-داء ا÷زائ-ر الÈرة ه-و أان
نخلّد رسسالتهم ‘ حب الوطن ؤ التضسحية من أاجله ؤ
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ام -ان -ت -ه -م ؤ ل -ك-ي ن-وؤدي-ه-ا ع-ل-ى ال-وج-ه
لك -م -ل ي -جب ان نسس -تشس -ع -ر حضس -ور أارؤاح الشس-ه-داء
ا أ
بيننا حتى ل نفّرط ‘ أامانتهم أاؤ نÎاخى ‘ أادائها ؤ
هذا بالقيام باŸمكن ؤ اŸسستحيل حتى تكون رسسالتهم
نصسب أاعيننا دائما ؤ كأانهم يعيشسون ب Úظهرانينا.
الشس -ه -داء ل ي -ن -ت -ظ -رؤن م -ن -ا أاك Ìم -ن ال -ت -م -ع-ن ‘
مضس -م -ون رسس -ال -ت -ه -م ؤ م -ن ضس -م -ن ه -ذه ال -رسس -ائ -ل أان
أاحدهم قبل اعدامه حّمل أاحد رفقائه ‘ الزنزانة
بأان يقرىء أاهله السسÓم ؤ يبلغهم بأانه اسستشسهد من
أاجل ا÷زائر ؤ لول ذلك ما كان ليÎكهم ،فأاي قناعة
ؤ أاي فلسسفة هذه التي يرخسص امامها كل شسيء عندما
لمر بالوطن؟ ؤهذا سسر بقائهم أاحياء.
يتعلق ا أ
انها الرسسالة التي ل يجب أان “وت أاؤ تندثر مهما
كان الثمن ؤ لكي نصسل ا ¤ذلك يجب ان نحافظ عليها
با◊فاظ على ذاكرة من سسطرؤها بدمائهم الزكية
لتحيا ا÷زائر .فاÛد ؤ اÿلود لشسهدائنا البرار.

لفÓم الثورية
الزاؤية اıتارة ‘ صسناعة ا أ

“جيد صسورة الشسهيد ؤ إابراز قيمة التضسحية
‘ اليوم الوطني للشسهيد اŸصسادف لـ ١٨فيفري ،فتحت جريدة
«الشسعب» نقاشسا ثريا ؤهادفا مع اıرج السسينمائي القدير أاحمد
رشسديد صساحب الرائعة اÿالدة« ،العفيون ؤالعصسا» حول صسورة
الثورة ‘ الفيلم ا÷زائري ،ؤالتي ؤصسفها باŸهنية ،اسستنادا إا¤
لحيان على
التزامات مضسمون السسيناريو الذي يلح ‘ كث Òمن ا أ
الح-ت-ف-اظ ب-ال-وق-ائ-ع ك-م-ا ؤردت ،رافضس-ا إادخ-ال عليها تعديÓت
معينة“ ،شسيا مع رؤح النصص.

جمال أوكيلي

‘ هذا اإ’طار ،فإان السشينما ليسشت ›رد حوار ب ÚاŸمثل Úبقدر
ما هي رسشالة حاملة لفكر إايديولوجي عميق يÎجم توجهات ثابتة ‘
اŸقاصشد .وإانطÓقا من الÎبية الثورية التي تلقاها راششدي منذ
نعومة أاظافره ،زيادة على انتمائه إا ¤عائلة الششهداء (ا÷د واأ’ب)
وششعوره العميق والوعي Ãفهوم ا’سشتعمار ،فضشل أان تكون الششاششة
الكبÒة ،الفضشاء الذي يسشمح له بأان يغوضض ‘ هذا اŸسشار الششاق
واŸضشني بخصشوصض البحث عن أافضشل الصشيغ لعرضض صشورة الششهيد
للرأاي العام.
وضشمن هذا اإ’طار ،فإان راششدي يسشعى جاهدا لتمجيد الششهيد ‘
اأ’فÓم التي ينجزها ،ويقصشد من ذلك منح له كل هذا التكر Ëالنادر
وال -ع -ط -اء ال -ف -ري -د ،م-ق-ارن-ة Ãا ق-دم-ه ،أاو م-ا أاقسش-م ع-ل-ي-ه م-ن ع-ه-د
التضشحية من أاجل ا÷زائر ،يجب أان يكون اıرج فطنا ‘ هذا
ا÷انب ،أ’ن اأ’مر ’ يتعلق بجمع أاو إالتقاط ›موعة من اŸششاهد
التقنية ا÷افة اÿالية من ا◊ضشور الذهني ،بل أان اأ’ولوية هي تلك
ا◊ال -ة ال -ن -فسش -ي -ة ال -ف-وري-ة واآ’ن-ي-ة اŸعÈة ع-ن ال-ت-ف-اع-ل ‘ ت-ق-مصض
الششخصشية ،وهذا فع Óما وقع مع حسشان كششاشض ‘ دور مصشطفى بن
بولعيد ،ومهارته التي أاظهرها ‘ نقل الصشورة اŸعروفة واŸعتادة عن
الششهيد.
وششدد راششدي على أان الصشورة اÙبذة وذات التأاث Òعند ا÷مهور
هي عندما يطرح اıرج الزعيم الثوري على أانه إانسشان قبل أان يكون
قائدا مغوارا وهذه الصشفة تخرجه من دائرة الـ «سشوبرمان» وتضشعه ‘

اŸقام العادي «كأايها الناسض».
وعليه ،يجب أان نتخلصض من هذه الصشورة النمطية ،التي يراد لها أان
تقحم ‘ الفيلم الثوري ا÷زائري ،بإاعطاء البطل أاك Ìمن حقه‘ ،
مواجهة اآ’خر ،أاي أانه ذلك الششخصض اŸفتول العضشÓت الذي يسشيطر
على كل ششيء وحده ،هذا غ Òموجود ‘ أاعمال راششدي ،كون هذا
اأ’خ Òيجنح نحو تقد Ëالرجل كما هو بعيدا عن إاضشافات خيالية ⁄
يتحل بها ‘ حياته.
‘ هذا الششأان ،أاصشر راششدي على إاظهار بن بوالعيد رفقة زوجه،
وكذلك مع ثلة من اÛاهدين ‘ رقصشة ششعبية ،هذه جوانب إانسشانية
‘ حياته ،ليسض مÓكا أاو ششيئا من هذا القبيل ،بل بششر مثل كل الناسض،
و’بد من اإ’ششارة هنا إا ¤أان اŸششاهد يقبل بتلك ا◊ا’ت العادية،
معتÈا إاياها اأ’قرب إاليه ،من الزاوية الواقعية .و‡ا يزيد ‘ دعم
هذا اأ’مر ،هو أان بن بوالعيد كان ›اهدا ‘ الثورة ،وليسض قائدا
عسشكريا ‘ جيشض نظامي ،وهذه اŸفارقة يتطلب اأ’مر التأاكيد عليها
حتى تؤودي الصشورة ما تبحث عنه من تأاث Òعلى اŸششاهدين.
وهذه القناعات الفكرية السشينمائية لها عÓقة مباششرة با◊ضشور
القوي للممثل ع ÈاŸششاهد اŸلتقطة ،وقد كششف كل من حسشان
كششاشض (بن بوالعيد) و‡ثل آاخر ‘ دور القائد الششهيد لطفي كفاءات
عالية ‘ أادا ما طلب منهما ،حتى أان عائÓت الششهيدين إارتاحت لهما
ارت-ي-اح-ا ك-بÒا ن-ظ-را الشش-خصش-ي-ات اŸتشش-اب-ه-ة ع-ن-دم-ا ك-ان-ا ع-لى قيد
ا◊ياة ‘ ،ح Úكان اŸطلوب توجيه كل من بششطارزي ،رويششد،
وك -وي -رات ،أ’ن -ه -م ‡ث -ل -ون مسش-رح-ي-ون  ⁄ت-ك-ن ل-دي-ه-م خÈة ‘ ه-ذا
اÛال.
وهذه العÓقة ا÷دلية ب Úصشورة الششهيد والفيلم الثوري ا÷زائري
وششخصشية اŸمثل ’ تنفصشم ،متكاملة ‘ أاهدافها اŸراد التوصشل
إاليها ،منها باÿصشوصض أان يكون اıرج وفيا لضشمÒه ‘ أاداء عمله
باحÎافية كاملة غ Òمنقوصشة ،وهذا ما يتسشبب أاحيانا ‘ إابداء
–فظات معينة Œاه وقائع ’ تلقى اإ’جماع أاحيانا ،غ Òأان النظرة
إا ¤التاريخ من الزاوية الواقعية تصشنع اأ’حداث ‘ اإ’Œاه القائم على
إانتصشار الششعب ا÷زائري.

تسساؤؤ’ت راشسدي

أاب -دى اıرج السس -ي -ن -م -ائ-ي أاح-م-د راشس-دي –ك-م-ا ف-ائ-ق-ا ‘
قراءة خلفيات أاحداث الثورة منذ زخم ا◊ركة الوطنية،
لرشسفة الصسورة خصسوصسا.
لدراجها ضسمن الرؤؤية اŸتوجهة أ
إ
ؤب-ن-اًء ع-ل-ى ه-ذه ال-ق-ن-اع-ة ال-راسس-خ-ة ل-دى راشسدي فإان شسغله
الشس- -اغ- -ل ه -و ف -ت -ح ب -اب ال -تسس -اؤؤلت ع -ل -ى مصس -راع -ي -ه Œاه
سسÒؤرة ما ؤقع بالفعل.

جمال أوكيلي
هذا ا’نششغال لراششدي سشمح له بإاثاره مسشائل ششائكة ليسشت ﬁل
إاجماع ‘ تناولها ،نظرا ◊سشاسشيتها لدى صشناع التاريخ أاو متتبعيه،
وهي نقاط أاو ﬁطات الكث Òيتفاداها خوفا من أاثارها اÎŸتبة
’حقا .و‘ هذا اإ’طار ،ذكر راششدي أانه خÓل تصشوير أافÓمه كان
يتلقى أاصشداء من فÓن وعÓن حول ششخصشية معينة ،هناك ماورد إاليه
مكتوبا عبارة عن رسشائل وهناك من أاراد فرضض نظرة على اıرج ‘
ك-ي-ف-ي-ة م-ع-ا÷ة سش-ي-ن-اري-و ك-ر Ëب-ل-ق-اسش-م ب-ال-ط-ريقة التي يراها ’ئقة
وتخدم أافكاره ليسض إا’ّ.
وأامام كل هذا ،فإان الوعي الذي يتمتع به راششدي سشمح له بأان

يباششر صشناعة أافÓمه وفق ما Áيله عليه ضشمÒه ،وهذا عندما توصشل
إا ¤النسشخة أاو النصض النهائي على أان يكون وفق هذه الششاكلة’ ،
يفرضض عليه أاي ششيء غ Òمقتنع به ’ يؤودي الرسشالة اŸطلوبة منه ،أا’
Óجيال ا◊الية
وهي “جيد الششهيد ‘ الصشورة اŸنقولة خÓل الثورة ل أ
والقادمة ،وهكذا يرغب ‘ الذهاب بعيدا ‘ تثم Úمؤوسشسشات الثورة
ال-ت-ي م-ه-دت ’ن-د’ع-ه-ا ك-اŸن-ظ-م-ة اÿاصش-ة (ل-وسض) ،ال-ل-ج-نة الثورية
للوحدة والعمل÷ ،نة التنسشيق والتنفيذ ،ا◊كومة اŸؤوقتة وغÒها من
الهياكل التي كانت فع Óركائز الثورة ا÷زائريةŸ ،اذا ’ يفتح ملفاها
سشينمائيا من خÓل سشيناريوهات تعد لهذا الغرضض .كما تعمق راششدي
‘ مسشائل أاخرى أاك Ìفضشو’ متسشائŸ ،Óاذا ›موعة  ٢٢وليسض أاكÌ؟
وŸاذا ›موعة  ٦وليسض أاكÌ؟ ،مقدما أاجوبة ششافية ‘ هذا الصشدد،
نظرا ’طÓعه على اÿلفيات.
وحذر راششدي من مغبة التÓعب بالتاريخ ،من قبل البعضض ،وهذا
بتوصشيل الرسشالة وعدم الÎدد ‘ ذلك ،خاصشة عندما يتعلق ا’أمر
بالسشينما .ومهما حاول البعضض إاخفاءه ،فإان ا÷زائري Úهزموا فرنسشا
وخرجوا منتصشرين من ثورة عظيمة ،كما ع Èراششدي عن اسشتيائه من
بقاء جماجم ا÷زائري ‘ ÚاŸتاحف الفرنسشية بد’ من اŸقابر.
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ليسض هناك فيلم واحد حول ”اŸنظمة اÿاصضة ”
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ط- -الب اıرج السس -ي -ن -م -ائ -ي ال -ق -دي -ر
أاحمد راشسدي ،بسس ّ
ن قانون يخصص إاحياء
م - - -آاث - - -ر الشس - - -ه- - -داء .ج- - -اء ذلك ل- - -دى
اسس-تضس-اف-ت-ه ب-ج-ري-دة الشس-عبÃ ،ناسسبة
احياء اليوم الوطني للشسهيد.

أأم Úبلعمري
وأعت Èرأشسدي أن هذه طريقة ضسمن أخرى
لسس -ت -درأك أل -ن -قصس أل-ف-ادح ‘ أألع-م-ال أل-ف-ن-ي-ة
أŸهدأة أ ¤شسهدأئنا ألبرأر ألتي ل تتعدى 10
أفÓم على مدأر أك Ìمن نصسف قرن من أسستقÓل
أ÷زأئر ‘ .ح - Úأضساف  -أنه بفضسل هؤولء
ننعم أليوم با◊رية وهذأ ما جعل ،بحسسبه ،ألكثÒ
من ألناسس ل يعرفون عن شسهدأئنا أألبرأر إأل
ألسس -م -اء ف -ق -ط ‘ ،ح Úسس -ط -ر ه-ؤولء ب-ط-ولت
خ -ال -دة Áك -ن أن تشس -ك -ل سس -ي -ن -اري -وه -ات Ÿئ-ات
أألفÓم ألسسينمائية.
وعن ألقوأن ÚأŸتعلقة بالسسينما وضسبطها قال
رأشسدي ،إأن ألمر ل يقتصسر على أ÷زأئر بل
هناك Œارب ‘ ألطار وأعطى مثال بال–اد
ألوربي ،ألذي مارسس نوعا من أ◊مائية ‘ وجه

ألكتسساح ألمريكي .وذكر أن فرنسسا  ⁄تسسمح،
Ãوجب قانون جديد ” سسّنه ،أل بدخول 80
ف-ي-ل-م-ا سس-ي-ن-م-ائ-ي-ا أم-ري-ك-ي-ا سس-نويا وألشسيء نفسسه
بالنسسبة للدول ألوربية ألخرى وهذأ ما سسمح -
بحسسبه  -بانتعاشس ألنتاج ألسسينمائي ألوربي.
‘ ألسسياق ذأته تسساءل ضسيف ألشسعب ،هل من
أŸع -ق -ول أن -ن -ا  ⁄ن -ن -ج -ز ول ف -ي -ل-م-ا وأح-دأ ع-ن
أŸنظمة أÿاصسة؟ ‘ ح Úكانت ألنوأة ألصسلبة
Ÿفجري ثورة نوفم Èلحقا.
تسساؤولت وأخرى شسّرح خÓلها ألسستاذ رأشسدي
ألسسينما أ÷زأئرية ألتي قال إأنها  ⁄ترق بعد أ¤
مسستوى عظمة ثورة نوفم ÈأÛيدة وشسهدأئها
ألÈرة .وأردف ،أننا مقصسرون ‘ حق ثورتنا ألتي
تعت Èمن أعظم ثورأت ألقرن  20دون منازع .و‘
هذأ ألصسدد قال رأشسدي ،إأن عظمتك تقاسس بقوة
عدوك ،وفرنسسا كانت من أك Èألقوى ألسستعمارية
أŸدعومة أطلسسيا ،لكن ألشسعب أ÷زأئري مّرغ
أنفها ‘ ألÎأب وأنتصسر عليها وجعلها Œر أذيال
ألهزÁة ورأءها.
أحمد رأشسدي عّدد بعضس أألسسباب أŸوضسوعية
أل -ت -ي ح -الت  -ب -حسس -ب -ه -دون ت -ط -ور ألسس -ي -ن -م -ا
أ÷زأئرية وعلى رأسسها عدم وجود سسوق للسسينما،
ويقصسد هنا قاعات ألعرضس .وأضساف ،أن ثقافة

«نقطة النهاية”” جديد أاحمد راشضدي
أكد أıرج ألقدير أحمد رأشسدي ،أن طيف
ثورة نوفم Èوأ›ادها وشسهدأءها ل يخلو من أي
من أعماله ألسسينمائية .وأضساف ،أن ذلك يعود
لكونه حفيد وأبن شسهيد ‘ ألوقت نفسسه .و⁄
يخف أن ألثورة هي ألتي صسنعت منه ﬂرجا
سس-ي-ن-م-ائ-ي-ا ب-ع-دم-ا أل-ت-ح-ق Ãدأرسس-ه-ا وت-عّلم على
أيدي ﬂرج Úكبار ومن ﬂتلف أ÷نسسيات من
أم- -ث- -ال رو Êغ -وت -ي -ي وغÒه .وكشس -ف رأشس -دي -
Ãن -اسس -ب -ة أسس -تضس -اف -ت -ه Ãن-اسس-ب-ة أل-ي-وم أل-وط-ن-ي
للشسهيد -عن فيلمه أ÷ديد ألذي يحمل عنوأن
““نقطة نهاية““ ‘ ،إأشسارة أ ¤ألفا— نوفم ،Èألذي
ك -ان ،ب -حسسب أل-ف-ي-ل-م ،ن-ه-اي-ة ح-ق-ب-ة أسس-ت-ع-م-اري-ة
أسستدمارية مظلمة أسستمرت لـ 132سسنة.
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شضهداء الثورة التحريرية
يسضتحقون أان Œسضد حياتهم
‘ أاك Ìمن فيلم سضينمائي
أاك - - - - - - - - - - - - - - - - - -د اıرج
السس- -ي- -ن -م -ائ -ي ال -ق -دي -ر
أاح - - - -م - - - -د راشس - - - -دي أان
’فÓ- -م ال- -ت -ي أان -ت -جت
ا أ
عن الثورة التحريرية
وع - - -ن الشس - - -خصس- - -ي- - -ات
ال-ت-اري-خ-ي-ة ا÷زائ-رية
م-ن-ذ ا’سس-ت-قÓ-ل ق-ليلة
ب - -اŸق- -ارن- -ة م- -ع ح- -ج- -م
’بطال.
’حداث وا أ
ا أ

عزيز بن عامر

ألسسينما أصسبحت شسبه مغيبة ‘ بÓدنا ،أ ¤درجة
أن ألكث Òمن ألشسباب  ⁄يدخل قاعة سسينما ولو
مرة وأحدة ‘ حياته ،بينما هناك دول أخرى
تزدهر فيها أسسوأق ألسسينما ،ألمر ألذي سسمح
للفن ألسسابع بالنتعاشس وأزدأد ألنتاج وألبدأع
فيها.

ألعدد
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وأشس - - - -ار ﬂرج ““أألف- - - -ي- - - -ون
وأل - -عصس - -ا““ و«ف - -ج- -ر أŸع- -ذب““Ú
خÓل أسستضسافته ‘ ركن ““ضسيف
ألشسعب““ ‘ نقاشس مع صسحفيي
أ÷ري- -دة Ãن- -اسس -ب -ة ذك -رى ي -وم
ألشس-ه-ي-د أŸصس-ادف لـ 18فيفري
م- - -ن ك- - -ل سس- - -ن - -ة ،أن ﬁط - -ات
ت-اري-خ-ي-ة م-ه-م-ة ب-ح-اج-ة ألفÓم
تخّلدها مثل ““أŸنظمة أÿاصسة““
و«›م - -وع - -ة  ““22و«أ◊ك - -وم - -ة
أŸؤوقتة““.
وقال صسحاب جائزة مهرجان
ك - -ارل - -و ف - -ي- -ف- -اري ،إأن أألفÓ- -م
ألسس -ي -ن-م-ائ-ي-ة أل-ت-ي أن-ت-جت م-ن-ذ
ألسس- -ت- -ق Ó-ل ه -ي أف Ó-م ن -ق -لت
تضس- -ح- -ي- -ات ألشس- -عب أ÷زأئ -ري
أل-ذي ضس-ح-ى ب-ال-ن-فسس وأل-ن-فيسس
‘ سس- -ب- -ي- -ل أسسÎج- -اع ألسس- -ي -ادة
أل -وط-ن-ي-ة ب-دأي-ة م-ن ألشس-عب ه-و
أل- - -ب - -ط - -ل وصس - -ول إأ ¤أألف Ó- -م
أ÷دي - -دة أل - -ت - -ي رك - -زت ع- -ل- -ى
أ◊دث ،م - - -ؤوك - - -دأ أن أ÷زأئ- - -ر
ل -يسست ألو ¤أل -ت -ي ق-امت ب-ه-ذأ
ألم- -ر ،ف- -ل- -ك- -ل دول- -ة رم- -وزه- -ا
وجسسدت بطولتها ‘ أك Ìمن
فيلم سسينمائي بدليل أن فرنسسا
جسسدت شسخصسية نابليون لوحده
‘  93فيلما ‘ ح Úأن أ÷زأئر
أنتجت حتى أليوم سسوى  20فيلما
فقط.
وأوضس- -ح رأشس- -دي أن شس -ه -دأء
ألثورة ألتحريرية يسستحقون أن
Œسسد حياتهم سسينمائيا ‘ أكÌ
من فيلم سسينمائي وهو ما أمر به
رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز

بوتفليقة ح Úأكد على ضسرورة
أنتاج أفÓم بخصسوصس ألرجال 6
أل -ذي-ن خ-ط-ط-وأ ل-ت-ف-ج Òأل-ث-ورة
Óسسف ،ألكتابة
ألتحريرية .لكن ل أ
عنهم غ Òكافية ،بدليل ما حدث
قبل إأنتاج فيلم عن ألشسهيد بن
ب -ول -ع -ي -د ،أي -ن أع -ت -م -دن -ا ع -ل-ى
درأسس-ات .وب-ال-نسس-ب-ة ل-لشس-ه-ي-دين
ك -ر Ëب-ل-ق-اسس-م وأل-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي
وجدت كتبا ترجع إأ ¤سسبعينيات
ألقرن أŸاضسي.
‘ رده ع- -ل- -ى سس -ؤوأل ي -ت -ع -ل -ق
برفضسه ‘ ،كل مرة ،ألي Œربة
ت -ت -ع -ل -ق ب -إاخ -رأج أف Ó-م أإلن-ت-اج
أŸشسÎك مع فرنسسا أو مع بÓد
أج-ن-ب-ي آأخ-ر ،م-ث-ل-م-ا ف-عل زميله
بوشسارب ،برغم أنه كان طرفا ‘
إأن-ت-اج ف-ي-ل-م ““أل-عصس-ف-ور““ ليوسسف
شس - -اه Úوأيضس - -ا أفÓ- -م أخ- -رى،
رأشس-دي أج-اب :ت-ل-ق-يت ع-روضس-ا
إلخرأج عشسرأت أألفÓم من هذأ
أل- -ن- -وع ،ل -ك -ن -ن -ي رفضست ولزلت
م- -ل -ت -زم -ا ب -رأي .مسس -ت -ح -ي -ل أن
أت-ع-ام-ل م-ع أفÓ-م ع-ن ت-اري-خ-ن-ا
“ّولها جهة فرنسسية أو أي جهة
أجنبية ،ألن أألكيد أنها مسستفيدة
من ألتمويل وإأل ما فائدتها من
دع -م ف -ي -ل -م ع-ن ت-اري-خ أ÷زأئ-ر
وع -ن أل -ث -ورة أل -ت -ح -ري -ري -ة وأن -ا
شسخصسيا أعت Èهذأ أألمر إأهانة
للمجاهدين وشسهدأئنا أألبرأر.
وأضسافا““ ،من حقّ فرنسسا أو
أي- -ة ج- -ه- -ة أج- -ن- -ب- -ي -ة أن ت -ق ّ-دم
سس -ي -ن -م -ائ -ي-ا وج-ه-ة ن-ظ-ره-ا وأن
ت -ق ّ-دم أف Ó-م -ا ب-روأي-ات أخ-رى،
لكن شسخصسيا كمخرج جزأئري ل
تسستهويني هذه أألعمال““.
عن أعماله ألفنية أŸسستقبلية
كشسف أŸنتج وألسسيناريسست ،عن
أقÎأب م - -وع- -د أل- -ع- -رضس أألول
ل -ف-ي-ل-م ““أسس-وأر أل-ق-ل-ع-ة ألسس-ب-ع-ة““
وأŸق -رر ‘ أألسس -اب -ي -ع أل -ق-ل-ي-ل-ة
أل -ق -ادم-ة ،ب-ع-د ت-ق-د Ëأل-نسس-خ-ة
ل -ل -م -ن -ت -ج ““وزأرة أل -ث -ق-اف-ة““ ،أإ¤
ج -انب ف -ي -ل -م ““ن -ق -ط -ة أل-ن-ه-اي-ة““
وأل -ذي ي -روي م-ن خÓ-ل-ه ت-اري-خ
أŸقاومة ألوطنية منذ  1830أإ¤
غاية  1نوفم Èوألذي  ⁄يحدد
بعد موعد عرضسه.

اŸلتقى الوطني حول رواد ا◊ركة الوطنية ا÷زائرية بجامعة ““أابوالقاسسم سسعد الله““

بوكنة :ا◊ركة قادتها نخبة متعلمة وعلينا القتداء بهم بالبحث
بوضضرسضاية :هدفنا نفضض الغبار عن بعضض األعÓم وإابراز إا‚ازاتهم
سس-ل-ط  Èﬂال-وح-دة اŸغ-ارب-ي-ة
ع Èالعصسور بجامعة ““أابوالقاسسم
سس -ع -د ال -ل -ه““ ب -ب -وزري -ع-ة ،الضس-وء
ع- -ل- -ى رواد ا◊رك- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة
ا÷زائ- -ري -ة خ Ó-ل ال -فÎة 1900
و ،1954الذين تركوا بصسماتهم ‘
ت - -اري - -خ ا÷زائ - -ر إاب- -ان ا◊ق- -ب- -ة
ا’سس- -ت- -ع- -م- -اري- -ة ،وال -دور ال -ذي
لعبته هذه النخبة اŸثقفة سسواء
اŸع- -رب- -ة أاو اŸف- -رنسس- -ة ‘ ت -ن -وي -ر
الشس- -عب ا÷زائ- -ري ،وال- -رد ع -ل -ى
ا’سس -ت -ع -م -ار م -ن خÓ-ل أاقÓ-م-ه-م
م -ن -ذ ألسس -ت -ق Ó-ل ‚د ق -ام -ات م -ن أل -ن-خ-ب-ة
النÒة.

سسهام بوعموشسة
أب- -رز ع- -م- -ي- -د ك- -ل- -ي -ة أل -ع -ل -وم أإلنسس -ان -ي -ة
وألجتماعية عبد ألعزيز بوكنة ‘ ،مدأخلته،
أمسس ،باŸلتقى ألوطني بعنوأن ““روأد أ◊ركة
ألوطنية أ÷زأئرية  ““1954 -1900دور ألنخبة
أ÷زأئرية وعلى رأسسهم أألم Òخالد وﬁمد
بن شسنب ،أول دكتور جزأئري ‘ أألدب إأبان
أ◊قبة ألسستعمارية ،ومصسا‹ أ◊اج ‘ مطلع
ث Ó-ث -ي -ن-ي-ات أل-ق-رن أŸاضس-ي ،وأل-عÓ-م-ة ع-ب-د
أ◊ميد بن باديسس وأألم Úدباغ Úوألقائمة
طويلة.
وأضساف عميد كلية ألعلوم أإلنسسانية ،أنه

أ÷زأئرية كتبت عن تاريخ أ◊ركة ألوطنية
وأل -ث-ورة ،وع-ل-ى رأسس-ه-م أل-دك-ت-ور أب-و أل-ق-اسس-م
سسعد ألله ألذي ترك ألعديد من أŸؤولفات
عددها  53مؤولفا ،وألدكتور جمال قنان ونصسر
ألدين سسعيدو ،Êيحي بوعزيز ،عبد أ◊ميد
زوزو وﬁفوظ قدأشس وغÒهم.
وبحسسبه ،فإانه لو ألقينا نظرة على هذأ
أ÷يل ‚ده جيل علم ،وهذأ ما كانت تخشساه
أإلدأرة ألسستعمارية ألتي عملت على Œهيل
ألشسعب أ÷زأئري ،لتظهر لها أقÓم جزأئرية
أسس-ت-ع-م-لت أل-ل-غ-ة أل-ف-رنسس-ي-ة كـ ““غنيمة حرب““
للرد على أكاذيبها .مشسÒأ ‘ هذأ ألسسياق ،إأ¤
أن دور أ÷امعة أليوم هو ‘ ألبحث ألعلمي
قائ““ :Óأ◊ركة ألوطنية قادتها نخبة متعلمة

وأ÷امعة أيضسا تقودها نخبة““.
وقال أيضسا ،إأن أ÷امعة تعلمنا كيف نرّقي
أل -ب -حث أل -ع -ل -م -ي ،وأن ه-ذأ أألخ Òل ي-ق-اسس
Ãدرجاتها وعدد طلبتها وإأ‰ا Ãا تقدمه من
بحث علمي ،منوها ‘ معرضس حديثه Ãا
يقوم به  Èﬂألوحدة أŸغاربية ع Èألعصسور
‘ إأح- -ي- -اء م- -ث- -ل ه- -ذه أŸل- -ت- -ق- -ي- -ات وإأب- -رأز
أÙطات ألتاريخية.
من جهته ،قال ‡ثل رئيسس جامعة أ÷زأئر
 02ألدكتور بن شسيخ ،أن هذه أŸلتقيات تأاتي
للرد على بعضس ألشسوأذ ألذين يريدون إأهمال
درأسس - -ة ت- -اري- -خ أألم- -ة أل- -ذي ه- -و ع- -م- -اده- -ا
ومسستقبلها ،ألن أألمة ألتي ل تاريخ لها ل
مسس- -ت- -ق- -ب- -ل ل- -ه- -ا ،أم ‘ Ó- -أن تضس- -ي -ف ه -ذه
أŸل-ت-ق-ي-ات شس-ي-ئ-ا ج-دي-دأ ل-ل-معرفة ألتاريخية

أل -ت -ي ن -ح -ن ‘ أمّسس أ◊اج -ة إأل -ي -ه-ا ،خ-اصس-ة
أل -ط -ل -ب -ة ل -ن -فضس أل -غ -ب -ار ع -ن ت-اري-خ أ◊رك-ة
ألوطنية وغÒها من أÙطات ألتاريخية.
ب - -اŸق - -اب- -ل ،أوضس- -ح ألÈف- -يسس- -ور ب- -وع- -زة
بوضسرسساية ،أن هدف تنظيم  Èﬂألوحدة
أŸغ -ارب -ي -ة ع Èأل -عصس -ور ل-ه-ذأ أŸل-ت-ق-ى ،ه-و
أل -وق -وف أحÎأم -ا وت -ق -دي -رأ ألول-ئك أل-رج-ال
أل -ذي -ن خ-ط-وأ ب-أاقÓ-م م-ن ذهب ت-اري-خ أم-ت-ن-ا
ألعريقة ،قائ““ :Óيخطئ من يقول إأن أ÷زأئر
 ⁄تنجب رجال على شساكلة ﬁمد بن شسنب
ومصسا‹ أ◊اج وغÒهم““.
وأضس - - - -اف ألÈف- - - -يسس- - - -ور ،أن أ Èıأرأد
أل -وق -وف ع -ل -ى رج -ال صس -ن-ع-وأ ›د أ÷زأئ-ر
ون -فضس أل -غ -ب -ار ع -ل-ى ب-عضس أألعÓ-مﬁ ،اول
إأبرأز ألعديد من إأ‚ازأتهم ،وموأزأة مع ذلك
إأبرأز للطرف أآلخر أن أ÷زأئر أ‚بت رجال
‘ أل - -ت - -اري - -خ وألسس - -ي - -اسس- -ة ،وأألدب وأل- -طب
وأ◊ق- - -وق وألشس- - -ع- - -ر ،ب- - -ح - -يث ك - -انت ه - -ذه
ألتخصسصسات حكرأ على أبناء أŸسستوطن.Ú
‘ هذأ أإلطار ،أشسار إأ ¤أنه بفضسل فطنة
أ÷زأئري Úو–ّديهم للظروف أثناء ألحتÓل
أل - -ف - -رنسس - -ي و÷وأ إأ ¤ه - -ذه أل- -ت- -خصسصس- -ات
وأظهروأ على أنهم على قدر من أŸسسؤوولية،
وأصس -ب -ح -وأ ن -خ -ب -ة سس -اه -مت ‘ أل -دف -اع ع -ن
أل- -قضس -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة م -ن خ Ó-ل ك -ت -اب -ات -ه -م
وم-ق-الت-ه-م ألصس-ح-ف-ي-ة ،وب-فضس-ل ه-ذأ أل-رعيل
وصسلنا إأ ¤ما ننعم به أليوم ،كاشسفا عن تنظيم
ملتقى وطني ‘ ألثامن مارسس ألدأخل حول
““دور أŸؤورخات أ÷زأئريات وما قدمنه من

مادة علمية وإأ‚ازأت ‘ هذأ أ◊قل أŸعر‘ ألكب.““Ò

قدور :ا÷زائر بحاجة ماسضة
لتجسضيد مفهوم الوطنية ‘ ظل
التهديدات اإلقليمية
على هامشس أŸلتقى أوضسح ألدكتور حميد
دليوح ‘ تصسريح لـ«ألشسعب““ ،أن هذأ أŸلتقى
ت- -ط- -رق إأ ¤أه- -م ألشس- -خصس -ي -ات ‘ أŸشس -ه -د
أل -ث -ق -ا‘ وألشس-خصس-ي-ات أل-ن-ق-اب-ي-ة ‘ إأط-اره-ا
أل- -ن- -ق- -اب- -ي ،ب -ح -يث قسس -م حسسب ألŒاه -ات
أإلصسÓ-ح-ي-ة ،ألسس-ت-قÓ-ل-ي-ة وأإلدماجية ،ودور
هذه ألتيارأت ‘ أ◊ركة ألوطنية ،بحكم أن
أل -ت -اري -خ يصس -ن -ع -ه أألشس-خ-اصس ،مشسÒأ إأ ¤أن
أ Èıي -وأصس -ل نشس-اط-ات-ه م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م
أŸلتقيات لتسسليط ألضسوء على تاريخ أ÷زأئر
وصسانعيه.
من جهته قال ألدكتور ﬁمد قدور ،أن
هدف أŸلتقى هو إأماطة أللثام عن إأشسكالية
مصسطلح ألوطنية ألذي أصسبح يفسسر حسسب
أألهوأء وأŸزأج ،لذلك يسسعى هذأ أŸلتقى
ب -ال -ت -ع -ري -ف ب -الشس-خصس-ي-ات أل-ت-ي دأف-عت ع-ن
مصسطلح ألوطن ،رغم أنه ولدت –ت ألعلم
ألفرنسسي .مضسيفا ،أن أ÷زأئر بحاجة ماسسة
أك Ìم- -ن أي وقت مضس -ى ل -ت -جسس -ي -د م -ف -ه -وم
ألوطنية ‘ ظل ألتهديدأت أإلقليمية وتكون
ألوطنية إأسسمنت وحدة ألشسعب أ÷زأئري.
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إ‚از مدينة إلسسقاسسيق ،توف ÒإŸياه ،إلغاز وإلطرق ،معا’ ⁄سستقرإر إلسسكان باأ’رياف

كان لتنفيذ الÈامج التنموية التي خصضصضتها السضلطات الولئية لفائدة سضكان بلدية وادي الفضضة Ãداشضرها وŒمعاتها العمرانية الكÈى ،الفضضل الكب ‘ Òاسضتقرار
لقتصضادي بالرغم من النقائصش اŸسضجلة هنا وهناك والتي تسضعى مصضالح الدائرة رفقة اŸنتخب ÚاÙلي Úلتجاوزها لفك العزلة و–سضÚ
لجتماعي وا إ
السضكان وتفعيل النشضاط ا إ
لطار اŸعيشضي ونظافة اÙيط بواسضطة اŸبادرات اÙلية التي جاءت تطبيقا لتعليمات وا‹ الشضلف عبد الله بن منصضور من خÓل خرجاته اŸيدانية اŸتعّددة التي لقيت إارتياح
ا إ
لبد ،يقول السضكان الذين رافقونا ‘ ﬁطات عديدة.
السضكان بعد سضنوات من اŸعاناة الناجمة عن العشضرية السضوداء التي اختفت معاŸها وإا ¤ا أ
اسضتطÓع من الشضلف  /و.ي  .أاعرايبي
بنظر سسكان اŸنطقة فإان التحدي الكب Òالذي ظلّ يواجه الناحية ⁄
يتوّقف على ميدان واحد أاو منطقة من اŸناطق ،بل تعّددت مواقعه
ومشساريعه بالنظر إا ¤اإلنشسغالت وحجم الطلبات التي ما فتئ يرفعها
السس -ك -ان قصس -د ال -ت -ك-ف-ل ب-ه-ا ع-ل-ى أاك Ìم-ن صس-ع-ي-د ،حسسب تصس-ري-ح-ات
ﬁدثينا من أابناء اŸنطقة الذين فقدوا خÓل العشسرية السسوداء بوصسلة
العمل والنشساط اإلجتماعي واإلقتصسادي أامام جهنمية الوضسع األمني
وانعكاسساته على اÙيط التنموي الذي وجد ‘ الÈامج اıصسصسة من
طرف السسلطات الولئية ضسمن برنامج فخامة رئيسس ا÷مهورية متنفسسا
لتفعيل وتÒة التنمية اÙلية على أاثر من مسستوى ـ يقول رئيسس الدائرة
بلزرق برحمة ـ الذي وجد الدعم الكا‘ من طرف اŸنتخب ÚواÛتمع
اŸد Êوا÷معيات وأاعيان اŸناطق ورؤوسساء األحياءÃ ،ا فيهم اŸداشسر
والقرى والتجمعات السسكانية الكÈى إلعادة اŸنطقة للسسكة بعد سسنوات
Óشس-غ-ال واإل‚ازات ال-ت-ي خ-دم-ت-ه-ا إاج-راءات
م -ن ال -وتÒة ال -ب -ط -ي -ئ -ة ل -أ
اŸصسا◊ة.
وع -ك -فت مصس -ال -ح ال -دائ -رة ع-ل-ى م-دة أازي-د م-ن  5سس-ن-وات لتشسخيصس
اإلحتياجات على مسستوى البلديات الثÓث واد الفضسة وأاولد عباسس وبني
راشسد مركز زلزال  1980والتي جعلت طابع األولويات لكل منطقة من
أاهم نقاط اإلنطÓقة الناجحة لقطاع التنمية اÙلية التي تتعلّق بكل
ن -اح-ي-ة حسسب رزن-ام-ة ط-ب-ي-ع-ة اŸشس-اري-ع وك-ي-ف-ي-ة –ق-ي-ق-ه-ا ع-ل-ى ضس-وء
الÈنامج الولئي الذي كان متوازنا وناجعا Ãنطقتنا يقول مسسؤوول
الدائرة بلزرق برحمة.
هذا التشسخيصس ،مّكن من ضسبط معا ⁄مدينة ” Œسسيدها Ãنطقة
سسقاسسيق بناء على الطلب الهائل وحاجات السسكان لوحدات سسكنية
لتغطية الطلب الكب Òأانذاك ـ يقول ﬁدثنا ـ الذي كشسف عن حتمية
إانشساء مدينة جديدة بذات الناحية لتجاوز مشسكلة نقصس العقار التي
ظّلت مطروحة منذ سسنوات بذات البلدية اÙاطة بنسسيج األراضسي
ال -ف Ó-ح -ي -ة ذات اŸردود اŸرت -ف -ع ،ل -ك -ن اخ-ت-ي-ار م-ن-ط-ق-ة السس-ق-اسس-ي-ق
برأاي خÈاء العمران واŸصسالح التقنية كان موفقا بكل اŸقاييسس والذي
مّهد لتمديد التوسسع العمرا Êمن الناحية ا÷نوبية لبلدية واد الفضسة
التي ظلّت ﬁاصسرة خÓل السسنوات اŸنصسرمة من الناحية العقارية التي
لقيت انفراجا Ÿشسكلة بر›ة مشساريع سسكنية أاو عمومية خÓل األعوام
اŸاضسية يقول ﬁدثنا برحمة.
هذا ا◊ل ‘ تنفيذ اŸشساريع مّكن من تغطية العجز بإا‚از  450وحدة
سسكنية بذات اŸنطقة اŸسسماة بالسسقاسسيق والتي ”ّ توزيعها ‘ أاوت
اŸنصسرم رفقة  60وحدة سسكنية با◊ي الغربي للبلدية .األمر الذي جعل
سسكان اŸنطقة يتنفسسون الصسعداء ،خاصسة وأان العملية سستدّعم بحصسة
أاخرى من  160وحدة سسكنية Ã 100ركز البلدية و 60بحي ا◊رية ،األمر
الذي خلّف ارتياحا ب Úأاوسساط السسكان الذين انتظروا طوي ÓخÓل
السسنوات اŸنصسرمة يقول (جاوطي فريد) و(م .إابراهيم ) و(ك.عمر )
من أابناء اŸنطقة الذين –ّدثوا عن عملية القضساء على السسكنات من
نوع الغرفة الواحدة وهذا بتوزيع  78وحدة سسكنية وهذا طبقا للتعليمات
ي -ق -ول مسس-ؤوول ال-دائ-رة ال-ذي كشس-ف ع-ن حصس-ة سس-ك-ن-ي-ة ج-دي-دة ت-ت-عّ-ل-ق
بالسسكن الÎقوي اŸدعم واŸقدرة بـ  160مسسكن بواد الفضسة مركز سسيتم
تسسوية أارضسية اŸشسروع ‘ األيام القادمة ،حسسب ذات اŸسسؤوول.

ا÷وي- -ة ،ح- -يث م -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ت -ن -ت -ه -ي ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ات ‘ األي -ام
القادمة ،حسسب ا◊الة الفيزيائية لهذه اŸشساريع ا÷اري ا‚ازها.
ووضس -ع مشس -روع ال -ق -رن ب -ال -نسس -ب -ة ل-ولي-ة الشس-ل-ف حŸ Ó-عضس-ل-ة اŸاء
الشسروب من خÓل معا÷ة مياه البحر ونقلها من منطقة ماينيسس
السساحلية على مسسافة  50كلم نحو بلديات الولية ،ومنها واد الفضسة التي

فك العزلة ،نظافة اÙيط والقضضاء
على خطر الفيضضانات
اسستفادت من اŸشسروع من حيث عملية الربط بعد Œديد شسبكتها على
مسستوى األحياء واÛمعات السسكنية ‘ انتظار منطقة كوان بالناحية
الشسرقية وتدارك النقصس بالسسقاسسيق التي –تاج إا ¤مشسروع قطاعي
ع -ل -ى مسس -ت -وى اإلم -داد ان -ط Ó-ق-ا م-ن مشس-روع اÿزان اŸائ-ي وق-ن-وات
التوصسيل.

لعانات الريفية ح ّسضنت ظروف العيشش لـ  680عائلة
ا إ
و‘ سسياق تثبيت سسكان اŸناطق الريفية Ãداشسرهم وقراهم بهدف
مزاولة نشساطهم الفÓحي وا◊ر‘ ،وخدمة أاراضسيهم ا÷بلية ،سسارعت
مصسالح السسكن بالدائرة إا ¤تنفيذ اıطط السسكني اÿاصسة باإلعانات
الريفية منذ بداية الÈنامج  ،2014 / 2010رفقة الÈنامج التكميلي إا¤
Œسسيد  680إاعانة ريفية على مسستوى مداشسر الزمول وكوان والقواجلية
والسس-ق-اسس-ي-ق وشس-ج-رة ق-اق-ة وا◊ج-اي-رة وال-ق-ري-ة ال-فÓ-ح-ي-ة وال-زب-ابجة
واŸلعب والقوابع والركبة ا◊مراء وغÒها من القرى وكانت آاخرها
حصسة  40إاعانة التي يبقى غ Òكافية حسسب نسسبة اإلحتياج والتوزيع
السس -ك -ا ،Êخ-اصس-ة ل-دى ال-ف-ئ-ات اÙروم-ة وال-ف-قÒة وأاصس-ح-اب ال-دخ-ل
الضسعيف أاو اŸنعدم ،حسسب درجة الوضسعية اإلجتماعية.
وبالرغم من هذه ا◊صسة اŸوزعة ،إال أان هناك حسسب اإلحصسائيات
اŸقدمة من طرف مصسالح الدائرة ،تؤوكد وجود حوا‹  700طلب لزالت
على طاولة ÷نة الدراسسة التقنية واإلجتماعية للمصسلحة اŸعنية التي
تنتظر حصسصسا أاخرى وعد الوا‹ بتقدÁها لبلدية واد الفضسة لتلبية
الطلبات اŸقدمة من طرف اŸواطن Úبهذه اŸداشسر التي ”ّ تغطيتها
بنسسبة كبÒة ،يقول برحمة بلزرق.
وبؤور اŸعاناة التي Œرعها السسكان بسسبب غياب التهيئة خÓل السسنوات
اŸاضسية بعدة أاحياء وŒمعات سسكانية كÈى كبئر الصسفصساف وحي
سسدي عمر الذي قاوم اإلهمال والتسسيب األمر الذي عجل بتسسجيل
جملة من مشساريع التهيئة بعدة مناطق خاصسة ببئر الصسفصساف الذي يبلغ
عدد سسكانها ما يفوق  6آالف نسسمة وحي سسدي عمر ،حيث خ ّصسصست له
مبالغ مالية تقدر بـ 10مÓي Òسسنتيم وهذا بعدما خضسع إلشسغال Œديد
قنوات الصسرف الصسحي واŸاء الشسروب والغار اŸنزل وشسبكة الكهرباء
العمومية وتزفيت الطرقات ،باإلضسافة إا ¤تهيئة أاحياء أاخرى و›موعة
من الشسوارع كشسارع الثورة وجيشس التحرير وسسي بلعيد وميمون والعقيد
عمÒوشس وا◊ي ا÷ديد والزبابجة وهذا ضسمن مبلغ يقدر بـ 13مليار
و 800مليون يشسﬁ Òدثونا .هذه العمليات التي أادخلت اإلرتياح بÚ
أاوسساط السسكان تعرف وتÒة متسسارعة ‘ األشسغال رغم سسوء األحوال

إابتدائية ،فيما لزالت عمليات جارية ◊ّد
السساعة تخ ّصس ›ال التهيئة التي رفعها
” ت و فÒ
مدراء اŸدارسس اإلبتدائية ،كما ّ
اإلط -ع -ام ب -ال -وج -ب -ات السس -اخ -ن -ة و–ضسÒ
ال -ت -دف -ئ -ة وال -ن -ق -ل اŸدرسس-ي ،حسسب ذات
اŸتحدث.
أاما بخصسوصس التكفل الصسحي فقد مّكنت
عملية تشسغيل أاجهزة تصسفية الدم بواسسطة
Œ 10ه -ي-زات Ãسس-تشس-ف-ى واد ال-فضس-ة م-ن
ال- -قضس- -اء ع- -ل -ى م -ع -ان -اة اŸرضس -ى ال -ذي -ن
ي -ل -ت -ح -ق -ون م -ن ع -دة ب -ل -دي -ات Ãا ف -ي -ه-ا
اŸناطق التابعة لتسسمسسيلت وع Úالدفلى.
كما سسمح فتح قاعة عÓج بحي الÈتقال
من التكفل بانشسغالت السسكان ‘ انتظار
قاعة عÓج بحي ا◊رية مع مركز بريدي
وف -رع ب -ل -دي ت -ق -د Ëاÿدم -ة ال -ع -م-وم-ي-ة
ل -ف -ائ -دة أاب -ن -اء Ÿن-ط-ق-ة ك-ال-زب-اب-ج-ة وب-ئ-ر
الصس -فصس -اف ال -ل -ت Úاسس -ت -ف -ادت -ا م -ن رب-ط
ب -اإلع Ó-م اآل‹ واألنÎن -يت ل -ت -م -ك Úه-ذه
ال-ه-ي-اك-ل م-ن ال-عصس-رن-ة ،حسسب تصس-ريحات
السسكان الذين ثّمنوا هذه اإل‚ازات اÙققة.
ويدرك سسكان اŸناطق الريفية األهمية التي تكتسسيها تهيئة وا‚از
ال-ط-رق-ات Ãداشس-ره-ا ع-ل-ى غ-رار سس-ك-ان ب-ق-ع-ت-ي ال-زم-ول وك-وان ال-لتان
اسستفادتا من تزفيت الطريق على مسستوى  9كلم ،والذي كان ﬁور
مطالب السسكان منذ أازيد من  32سسنة مضست ،ليعيشسوا مرحلة الفرج بعد
تتّمة ا÷زء األول من واد الفضسة إا ¤غاية
ق -اع-ة ال-عÓ-ج Ãدخ-ل م-ن-ط-ق-ة ال-زم-ول ‘
ان -ت -ظ-ار ت-ت-م-ة األشس-غ-ال ‘ األي-ام ال-ق-ادم-ة
م- -ادامت اŸق -اول -ة ق -د ع -ي -نت م -ن ط -رف
ال-ه-ي-ئ-ات اŸع-ن-ي-ة‡ ،ا ي-ف-ت-ح آاف-اق ت-نموية
واع -دة ب -ت-وسس-ي-ع ›ال ال-فÓ-ح-ة وت-نشس-ي-ط
عملية التشسغيل وا◊رف وتفعيل عملية التجارة مع مناطق ولية عÚ
” ا‚از جسسر ملتقى واد الشسلف وواد
الدفلى وبوابتها العبادية بعدما ّ
الفضسة على مسستوى منطقة القوابع ،حسسب معاينتنا للناحية التي Ÿسسنا
ابتهاجا وإارتياحا كبÒين لدى سسكان هذه اŸناطق الذين أاثنوا على جهود
رئيسس الدائرة ووا‹ الولية بعد الزيارات اŸتكّررة لبلديتهم ،يقول
ﬁدثونا من أابناء الناحية.ونفسس اإلنفراج
شس- -م- -ل م- -ن- -ط- -ق- -ة أاولد ب- -ن ع- -رب -ي -ة وب -ئ -ر
الصس-فصس-اف ب-ع-د اسس-ت-ف-ادت-ه-م-ا م-ن مشس-اريع
التهيئة.
وم-ن ن-اح-ي-ة أاخ-رى سس-ي-م-ك-ن ا‚از ط-ري-ق
الزمول كوان من فتح أافاق اسستثمار حوا‹
 1700ه -ك -ت -ار م -ن األراضس-ي اÿاصس-ة ال-ت-ي
كانت إا ¤وقت قريب عرضسة لفيضسانات واد
الشسلف ألك Ìمن  32سسنة مضست ،ليجد هذا
اÙيط كل الشسروط متوفرة لسستغÓلها
فÓحيا ،خاصسة بعد ا‚از منطقة نشساطات
التي ” اقÎاحها لتكون قطبا غذائيا يÎبع
ع -ل-ى مسس-اح-ة  40ه -ك-ت-ارا ،حسسب مسس-ؤوول
الدائرة.

الوا‹ عبد الله بن منصضور:
«التقّرب من اŸواطن ،Úجزء من
إايجاد ا◊لول»
ومن جانب آاخر ،وّدع سسكان حي بلحمري والطريق الوطني رقم 4
ومناطق أاخرى متاعب الفيضسانات بعدما اسستفادت من مشسروع خاصس
بالقناة الرئيسسية Ãبلغ يقدر بـ 7مÓي Òبعد عدة سسنوات من اإلنتظار،
‡ا خلق إارتياحا ب Úأاوسساط السسكان الذين ذاقوا مرارة الفيضسانات،
حسسب اŸصسالح التقنية بالدائرة التي رافقت اŸشسروع.

متى ُتنجز ثانوية ببئر الصضفصضاف؟
ل يخلو حديث سسكان منطقة من تÓميذ وأاوليائهم بئر الصسفصساف
كأاكŒ Èمع سسكا Êبالبلدية عن طرح انشسغال ا‚از ثانوية بذات الناحية
التي تتوّفر بها كل اŸقاييسس والشسروط لتحقيق هذا اإل‚از باعتبارها
–توي على متوسسطت Úوعدة مدارسس إابتدائية ،األمر الذي نتج عنه
متاعب لتنقل التÓميذ إا ¤مركز البلدية بواسسطة النقل اŸدرسسي التي
تشس-رف ع-ل-ي-ه اŸصس-ال-ح اŸع-ن-ي-ة .ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى مشس-روع ا‚از م-ت-وسس-طة
و›م -ع م -درسس-ي ب-اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة م-ن األول-وي-ات ال-ت-ي ت-ع-ك-ف ع-ل-ى
تسس -وي -ت -ه -ا مصس -ال -ح ال -دائ -رة م -ع ا÷ه-ات اıتصس-ة ‘ ا‚از ال-ه-ي-اك-ل
اŸدرسسية ،حسسب قول برحمة بلزرق.
و‘ ذات السسياق القاضسي بتحسس Úظروف التمدرسس وخلق األجواء
اŸريحة للمتمدرسس Úوالتأاط ÒالÎبوي ،اسستفادت اŸؤوسسسسات الÎبوية
Óقسسام اŸتضسررة وتهيئة
من عدة عمليات تتعّلق بالÎميم والصسيانة ل أ
السسمكات وتزويد اŸدارسس باÿزنات اŸائية على مسستوى  9مؤوسسسسات

عكف الوا‹ خÓل خرجاته اŸيدانية لواد
الفضسة ومداشسرها وŒمعاتها السسكانية الكÈى على –سسيسس اŸسسؤوولÚ
م -ن ال -دائ -رة واŸن -ت -خ -ب Úب -أاه -م -ي-ة ال-ت-ق-رب م-ن اŸواط-ن والسس-ت-م-اع
لنشسغالته والتكفل بها حسسب األولويات ،خاصسة فيما يتعّلق باŸاء
وال -ط -رق -ات وال -ت -ه-ي-ئ-ة والصس-رف الصس-ح-ي وال-ن-ظ-اف-ة و–سس Úاÿدم-ة
العمومية وﬁاربة البناءات الفوضسوية ،وهي منهجية أاثبتت ‚اعتها
على مسستوى هذه البلدية ـ حسسب تصسريحات السسكان ـ Ãا فيهم رئيسس
الدائرة واŸنتخب ÚاÙلي Úالذين يشستغلون ‘ انسسجام مع اللجان
وتشساور مع الوصسية ،حسسب ما علمناه ‘ ع ÚاŸكان غداة ا‚از هذا
اإلسستطÓع.
و ⁄ينسس ﬁدثونا من سسكان اŸناطق التي ”ّ ربطها Ãادة الغاز
األهمية التي جنوها بإاخراجهم من بؤور الÈد القارسس الذي ظّل ينهشس
” تخصسيصس 26
أاجسساد عائÓتهم واأبنائهم طيلة السسنوات عديدة ،حيث ّ
كلم لتجديد القنوات التي تعود لعهد السسبعينيات مع ربط جديد أاحياء
بئر الصسفصساف والسسقاسسيق والÈتقال وحي الزمول والقواجلية .فيما
سسيكون حي جاوطي وكوان سسيكون خÓل برنامج  ،2019حسسب مسسؤوول
الدائرة الذي أاكد لنا مسسعى الوا‹ ‘ تلبية كل الطلبات على مسستوى غاز
اŸدينة الذي انتقل ألرياف بواد الفضسة ـ يضسيف ﬁدثنا ـ الذي نّوه
بتعاون ÷ان األحياء وا÷معيات واÛتمع اŸد Êمع السسلطات اÙلية
لفائدة التنمية اÙلية التي عرفت اأشسواطا كبÒة ‘ اإل‚از وهو ما
يؤوكده سسكان البلدية التي عادت من بعيد بفضسل الÈنامج الولئي الذي
خ ّصسصسه الوا‹ للناحية ،يشس Òذات اŸسسؤوول.
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إغÓق عملية تسشجيل إلناخب ‘ Úليبيا

تسشجيل أإك Ìمن  2,4مليون ششخصص –سشبا
لÓنتخابات إŸقبلة
أإع-ل-نت إŸف-وضش-ي-ة إل-وط-نية إلعليا
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ‘ ل-ي-ب-يا ،تسشجيل إكÌ
م- -ن  2,4م- -ل -ي -ون ن -اخب مششÒة إ¤
إغÓ-ق ع-م-ل-ي-ة تسش-ج-ي-ل إلناخب‘ Ú
إلدإخل عقب أإك Ìمن ششهرين على
إنطÓقها.
أوضسحت أŸفوضسية ‘ بيان صسحفي
نشس- -رت- -ه ع Èم- -وق- -ع- -ه -ا أل -رسس -م -ي ع -ل -ى
ألنÎنت ،أنه ” إأغÓق سسجل ألناخبÚ
ب-ال-دأخ-ل وألن-ت-ه-اء م-ن ع-م-ل-ي-ة أل-تسسجيل
بعدما بلغ عدد أŸسسجل 2.432 Úمليون
◊ظة إأغÓقهي وتخطى عدد أŸسسجلÚ
أ÷دد حاجز أل  900ألف ناخب.
وأكدت أسستمرأر عملية تسسجيل أ÷الية
أل -ل -ي -ب -ي -ة ‘ أÿارج ح -ت -ى ن -ه-اي-ة ألشس-ه-ر
أ÷اري.
و‘ ألسس -ي -اق ذأت -ه أك -د ع -ب -د أ◊ك -ي -م
ب -ا Òÿن-ائب رئ-يسس أŸف-وضس-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
أل -ل -ي -ب -ي -ة أل -ع -ل -ي -ا ل Ó-ن -ت -خ -اب-ات أن ع-دد
Óشسخاصس
أŸسسجلŒ Úاوز نسسبة  %50ل أ
ألذين تنطبق عليهم ألشسروط ‘ عملية
ألتسسجيل وأŸسسموح لهم قانونا Ãمارسسة
حقهم ‘ أي عملية أنتخابية.
وأضساف با Òÿوفق وكالة أنباء ألصسÚ
أ÷دي -دة (شس -ي -ن -خ -وأ) أن ““ع -دد أل -ل-ي-ب-يÚ
أŸسس -م -وح ل -ه -م ب -ال -تسس -ج -ي -ل ‘ ألسس -ج-ل
ألنتخابي يبلغ  4.4مÓي Úونحن Œاوزنا
نصسف أŸسستهدف Úبهذه ألعملية بتسسجيل
أك Ìمن  2.4مليون ناخب““.
وأشسار نائب رئيسس أŸفوضسية ألوطنية
ألعليا لÓنتخابات إأ ¤أهمية تسسجيل عدد
يتخطى نصسف أŸسسموح لهم بالتصسويت ‘
أي ع -م -ل-ي-ة أن-ت-خ-اب-ي-ة ك-ون-ه يضس-ف-ي ع-ل-ى
ﬂرج -ات -ه -ا أŸصس -دأق -ي -ة ون -ت -ائ -ج “ث -ل
شسريحة وأسسعة من ألشسعب ألليبيي بحسسب
وصسفه.
وق- -امت م- -ف- -وضس- -ي -ة ألن -ت -خ -اب -ات ‘
ألسسادسس من ديسسم 2017 Èبفتح عملية
تسسجيل ألناخب Úبالدأخل Ÿدة شسهريني

وكان مقرر ألنتهاء منها ‘ ألسسادسس من
ف -ي -ف -ري أ÷اري .ل -ك-ن-ه-ا ق-امت ب-ت-م-دي-د
ألعملية Ÿدة أسسبوع إأضسافيي لتمك ÚأكÈ
نسسبة من ألليبي Úبسسجل ألناخب.Ú
وتسسعى بعثة أأل· أŸتحدة ‘ ليبيا
لدعم عملية إأجرأء أنتخابات قبل نهاية
سس-ب-ت-م 2018 Èب -حسسب م -ا أع -ل -ن رئ-يسس
ألبعثة غسسان سسÓمة نهاية نوفم Èألعام
أŸاضسي.

خطة إلدإرة هجرة إليد إلعاملة
شسرعت بعثة أأل· أŸتحدة للدعم ‘
ليبيا ،باتخاذ أÿطوأت أألو ¤لوضسع خطة
إلدأرة هجرة أليد ألعاملة ‘ ليبيا.
وأوضس -حت أل -ب -ع-ث-ة أأل‡ي-ة  ‘ -ب-ي-ان
نشسرته ع Èموقعها ألرسسمي على ألنÎنت
أن أŸنظمة ألدولية للهجرة ووزأرة ألعمل
وألتأاهيل ألليبية ““أتخذتا أÿطوأت أألو¤
‘ سسبيل وضسع خطة إلدأرة هجرة أليد
أل -ع -ام -ل-ة ،ح-يث أسس-تضس-افت وزأرة أل-ع-م-ل

على مدأر أأليام ألثÓثة أŸاضسية ورشسة
ع -م -ل ح -ول دع -م سس -وق أل -ع -م-ل ‘ ل-ي-ب-ي-ا
وتعزيز “ك Úألشسباب ‘ كل أرجاء ألبÓد،
ركزت على سسوق ألعمل ودوره ‘ ألتنمية.
ك- -م- -ا ج- -رى ب- -حث سس -ب -ل “ك Úتشس -غ -ي -ل
ألشس -ب -اب ووضس -ع سس -ي -اسس -ات ت -ن -ظ -م سس-وق
ألعمل““.
ونوهت ألبعثة بزيارة فريق أŸنظمة
ألدولية للهجرة إأ ¤مركز ألتدريب أŸهني
ألكوري-ألليبي بطرأبلسس برفقة أıت ّصس
أإلقليمي ‘ تنّقل أليد ألعاملة.
وذكرت ميسساء خليل ‡ثلة ألهيئة أن
““أŸن-ظ-م-ة أل-دول-ي-ة ل-ل-ه-ج-رة ت-ع-ك-ف ع-لى
تقد Ëألدعم للسسلطات ألليبية ‘ مرحلة
أنتقالها إلعادة بناء أقتصساد ألبÓد ،وتنمية
ألقوى ألعاملة ،حيث سسيمثل وضسع سسياسسة
ف ّ-ع -ال -ة إلدأرة أل -ه -ج -رة ول -ل›Èة رك-ي-زة
مهّمة ضسمن خطّة أك Èهدفها بلوغ أفضسل
مسس -ت -وى م-ن أل-ن-م-و ألق-تصس-ادي ،وت-ع-زي-ز
فرصس ألتشسغيل لليبي Úو–سس Úألظروف
بالنسسبة للعمال أألجانب““.

Óمن
مؤو“ر ميونخ ل أ

فرنسشا تدعو لتعهد أإوروبي أإك› ‘ Èال إلدفاع
دع- -ا رئ- -يسس إل- -وزرإء إل- -ف- -رنسش -ي
إدوإر ف -ي -ل -يب أإمسس ‘ ،م -ي -ون-ي-خ إ¤
تعهد عملي إفضشل للدول إلعضشاء
‘ إل–اد إلوروب -ي ل -ك -ي ل ت -ب -ق -ى
إوروبا إلدفاع ““موضشوعا للندوإت““.
وأضساف خÓل أŸؤو“ر ألسسنوي حول
ألم -ن ‘ ع -اصس -م -ة ب-اف-اري-ا ““Œد أوروب-ا
نفسسها وحيدة وﬁاصسرة““.
وقال فيليب ““فلنقل ألمور بصسرأحة أن
 ⁄ت -رف -ق أوروب -ا ب -ت-ع-ه-د ع-م-ل-ي أك Èم-ن
أل -دول ألعضس -اء سس -ت -ب -ق -ى ل -فÎة ط -وي -ل-ة
م -وضس -وع-ا ل-ل-ن-دوأت““ م-ذك-رأ ب-ان أل-ق-وأت
أل -ف -رنسس-ي-ة ““ح-اضس-رة ع-ل-ى ع-دد ك-ب Òم-ن
أ÷بهات وتدفع ألثمن غاليا““ ،وأضساف ““أن
 ⁄تهتم أوروبا با◊رب فان أ◊رب سستهتم
بالتأاكيد بأاوروبا““.
‘ هذأ ألطار جدد فيليب ألقÎأح
أل -ذي ق -دم -ه أل -رئ-يسس أÁان-وي-ل م-اك-رون
Ãبادرة تدخل أوروبية ترمي أ““ ¤تقريب
أنشسطة جيوشس ألدول ألك Ìنشساطا““.
ودع -ا أ““ ¤أج -رأء ت -ق -ارب ل -ك-ي ي-ك-ون
ألوروبا مع بدأية ألعقد أŸقبل قوة تدخل
مشسÎكة وموأزنة دفاع مشسÎكة وعقيدة
مشسÎكة““.

وقال ““لن نبني ألدفاع ألوروبي ببنى
–ت -ي -ة ج -دي-دة““ ب-ل ““م-ن خÓ-ل أل-ت-ح-رك
م -ع -ا ..أيضس -ا وق -ب -ل ك -ل شس -يء ‘ أم -اك -ن
ألعمليات““.
ودع - - -م- - -ا Ÿوق- - -ف وزي- - -رة أ÷ي- - -وشس
أل -ف -رنسس -ي -ة ف-ل-ورأنسس ب-ار‹ ،أك-د ف-ي-ل-يب
““ألدور ألناشسط““ لفرنسسا ‘ حلف شسمال
ألطلسسي ‘ وقت تخشسى وأشسنطن من أن
ت- -ؤودي ع- -م- -ل -ي -ة –ريك م -ب -ادرة أل -دف -اع
ألوروبية أ ¤حرمان أ◊لف من موأرد.
فوكييه يتهم سساركوزي وماكرون
ت -ن -اولت وسس -ائ -ل أإلع Ó-م أل -ف -رنسس -ي -ة
مقطع فيديو لتصسريحات أد ¤بها زعيم
ح- -زب ““أ÷م -ه -وري -ون““ أل -ي -م -ي -ن -ي ل -ورأن
ف -وك -ي -ي-ه ،خÓ-ل ﬁاضس-رة أم-ام ع-دد م-ن
ألطÓب ،أتهم فيها ألرئيسس أألسسبق نيكول
سساركوزي بالتنصست على وزرأء حكومته.
كما أتهم ‘ ألتسسجيل ألذي ” دون
علمه ،ألرئيسس أ◊ا‹ إأÁانويل ماكرون
بتشسكيل ““خلية تدم ““Òلعرقلة تقدم مرشسح
ح -زب أل -ي-م ‘ Úألن-ت-خ-اب-ات أل-ف-رنسس-ي-ة
فرأنسسوأ فيون.
وذكرت وكالة فرأنسس برسس أمسس ،أن
زعيم أليم Úألفرنسسي قال ‘ ﬁاضسرة
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أمام طÓب سسجلت بدون علمه أن ألرئيسس
ألسسابق نيكول سساركوزي كان يتنصست على
وزرأء حكومته.
وقال فوكييه ‘ ألتسسجيل إأن ““نيكول
سساركوزي وصسل إأ ¤حد مرأقبة ألهوأتف
أل- -ن- -ق- -ال- -ة ل- -ل- -ذي -ن ي -دخ -ل -ون إأ› ¤لسس
ألوزرأء““.
ÓطÓع
وأضساف ““كان يتنصست عليهم ل إ
ع- -ل- -ى ك- -ل رسس- -ائ -ل -ه -م أإلل -كÎون -ي -ة وك -ل
رسسائلهم ألنصسية وألتحقق ‡ا كان يقوله
ك -ل م -ن وزرأئ -ه ع -ن -د دخ -ول-ه إأ› ¤لسس
ألوزرأء““.
وف -وك-ي-ي-ه ك-ان وزي-رأ م-ك-ل-ف-ا ب-الشس-ؤوون
أألوروب-ي-ة ووزي-رأ ل-ل-ت-ع-ل-يم ألعا‹ وألبحث
إأبان عهد سساركوزي.
وح - -ول م - -اك- -رون ،ق- -ال ف- -وك- -ي- -ي- -ه ‘
ألتسسجيل ““موضسوعيا  ⁄يكن ﬁظوظا،
فيون يفوز ‘ ألنتخابات ألتمهيدية ،و‘
أÿل -ف ك -ان ي -دم -ره إأن-ن-ي وأث-ق أن-ه ن-ظ-م
ذلك ،أعتقد أنه سساهم إأ ¤حد كب‘ Ò
تشسكيل خلية تدم ،““Òوندد لورأن فوكييه
أمسس ،بنشسر مدأخلته دون علمه معتÈأ أن
ألتسسجيل ” بشسكل ““غ Òقانو ““Êمهددأ
باتخاذ ““أجرأءأت قضسائية““.
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قلق دو‹ من تنامي إلهجمات إإلرهابية ‘ إلسشاحل
لرهابية إŸسشتهدفة من
يرى خÈإء إن إ÷ماعات إ إ
قبل قوة ›موعة دول إلسشاحل إلتي يجري تعزيزها
على حدود ما‹ وبوركينا فاسشو وإلنيجر– ،اول تطويق
هذه إلقوة بهجمات تزدإد عنفا.
‘ منطقة ““أ◊دود ألثÓثة““ ،تدور أŸعركة ب ÚأإلرهابيÚ
وألقوة أŸشسÎكة لدول ألسساحل ،أŸنظمة ألقليمية ألتي تضسم
أيضسا موريتانيا وتشساد وتدعمها ألقوة ألفرنسسية برخان وبعثة
أل· أŸتحدة ‘ ما‹.
وأعادت ›موعة ألسساحل ‘  2017تفعيل مشسروعها لبناء قوة
مشسÎكة جمعت من أجلها أك Ìمن  250مليون يورو وتأامل ‘
أ◊صسول على مسساهمات أخرى خÓل مؤو“ر مقرر عقده ‘
بروكسسل ‘  23فيفري أ÷اري.
وعشس -ي -ة ق -م -ة ›م -وع -ة دول ألسس -اح -ل أÿمسس ق-ب-ل ح-وأ‹
أسسبوع ،أشسار مدير ألسستخبارأت ألعسسكرية ألفرنسسية أ÷Ôأل
جان فرنسسوأ فÒليه أ ¤تصساعد ألعمليات أإلرهابية ‘ وسسط
م -ا‹ ““ب -ه -ج -م -ات أع-ن-ف ألن-ه-م (م-ن-ف-ذوه-ا) ي-حسس-ن-ون أسس-ال-يب
عملهم““.
وذكر خب Òأوروبي ‘ باماكو أن أإلرهابي Úحققوأ تقدما ‘
أسستخدأم أŸتفجرأت ،وقال ““عندما يشسطر لغم آألية أ ¤نصسفÚ
مثل رغيف خبز ،فهذأ ليسس عبوة يدوية ألصسنع““.
لكن أ÷Ôأل فÒليه يؤوكد أن عملية ““برخان قوية ‘ ما‹
وتكبح ألعنف عند مسستوى Áكن لشسركائنا ألتعامل معه أذأ ‚حوأ
‘ ألتقدم ‘ تطبيق أتفاقات ألسسÓم““.
وكان ›لسس ألمن ألدو‹ أكد ‘ نهاية جانفي أŸاضسي أن
““صسÈه نفد““ مطالبا موقعي ألتفاقات ““بتحقيق تقدم جوهري““
قبل ألنتخابات أŸقررة ‘ Ã 2018ا فيها ألقÎأع ألرئاسسي ‘
جويلية.
قبيل ذلك ،أكد رئيسس ألوزرأء أŸا‹ سسوميلو بيبويي مايغا ،أن

أل -ت -أاث Òألم -ن -ي ل -ت -أاخ-ر ع-م-ل-ي-ة تسس-ري-ح ون-زع أسس-ل-ح-ة م-ق-ات-ل-ي
أÛموعات أŸسسلحة وإأعادة د›هم ،ألتي يفÎضس أن تسسمح
““بحرمان أ÷ماعات ألرهابية من قاعدة مهمة للتجنيد““.
ووعد مايغا ‘  11فيفري ‘ وسسط ما‹ بإاحÓل ألمن ‘
هذه أŸنطقة ع Èتعزيزأت بالعديد وألعتاد.
ويؤوكد عدد من أŸسسؤوولÃ Úن فيهم ألرئيسس أŸا‹ أبرأهيم
أبو بكر كيتا أن عودة نشساط أإلرهابي Úيثبت أنهم يأاخذون تهديد
جيوشس أŸنطقة على ﬁمل أ÷د.
وقال كيتا ‘ بو( Êوسسط ما‹) ألتي شسهدت هجمات أسسفرت
عن سسقوط حوأ ¤سست Úقتي ‘ Óنهاية جانفي ،أن ““ألتعزيز
ألفعلي Ûموعة ألسساحل““ و«ألتصسميم ألكب ““Òللقوأت أŸالية
““جعلهم يفقدون صسوأبهم““.
ورأى أÿب ‘ Òشسؤوون ما‹ عثمان ديالو أن هذه أ÷ماعات
سس -ت -وأج -ه ب -ك -ل أل -وسس-ائ-ل ق-وة ›م-وع-ة ألسس-اح-ل ““ع Èت-ره-يب
ألسسكان وزرع أللغام وبذل أقصسى أ÷هود أŸمكنة““.
وكانت ›موعة إأرهابية قد ذكرت ‘ تصسريح لوكالة أألنباء
ألفرنسسية ،أنها تتعاون ‘ أŸنطقة ضسد ألقوة أŸشسÎكة ألتي
تشسكلت من ألدول أÿمسس.
وتعا Êقوأت ألدول أÿمسس ‘ أغلب ألحيان من نقصس ‘
أŸعدأت وتفتقد أ ¤أ◊ماسسة أŸطلوبة.
فخÓل عمليتها ألثانية من  15أ 28 ¤جانفي ألتي شساركت
فيها وحدتان مالية وبوركينابية على جانبي أ◊دود وبدعم من
ق -وة ب -رخ -ان ،أق -تصس-رت أ◊صس-ي-ل-ة ع-ل-ى مصس-ادرة ذخ-ائ-ر وم-وأد
متفجرة ودرأجات نارية.
وŒلى أسستياء أ÷يشس من ظروف ألعمل ‘ ،هذه أŸنطقة
بفرأر  36دركيا وتوقيف آأخر لنشسره تسسجيل فيديو يدين فيه
غياب ألسسÎأتيجية وضسعف ألسسلطات ألعسسكرية وأŸدنية.

إثر هجوم إرهابي

مقتل  19ششخصشا وإإصشابة إلعششرإت ‘ نيجÒيا

لق- -ل
ل - -ق - -ي  19شش - -خصش- -ا ع- -ل- -ى إ أ
مصشرعهم وأإصشيب حوإ‹  70آإخرين ‘
هجوم نفذه ثÓثة إرهابي ‘ Úسشوق
ل- -لسش- -مك ب- -ك- -ون- -دوغ- -ا بشش -م -ال شش -رق
نيجÒيا ،وتعد أإن إŸنطقة أإحد معاقل
لرهابية.
جماعة بوكو حرإم إ إ
أع-ل-ن مسس-ل-ح-ون ي-ق-ات-ل-ون بوكو حرأم،
أمسس ،أن ثÓثة إأرهابي Úفجروأ أنفسسهم
‘ سسوق للسسمك ‘ كوندوغا بشسمال شسرق
نيجÒيا ،ما أدى إأ ¤مقتل  19شسخصسا ‘
هجوم نسسب إأ ¤هذه أ÷ماعة أإلرهابية.
وقال باباكورأ كولو أحد قادة هؤولء
ألعناصسر أن ألهجوم ألنتحاري وقع ‘
ألسساعة ألثامنة لي ،Óوأضساف ““أحصسينا 19

قتي Óوحوأ‹  70جريحا““.
وقال باباكورأ كولو وموسسى آأري من
““ألقوة أŸدنية أŸشسÎكة““ ألتي تقاتل إأ¤
ج- - - -انب أ÷يشس ضس- - - -دأإلره- - - -اب- - - -ب Úأن
أŸنفذين رجال.
وقال كولو ““لدينا  19قتي Óوحوأ‹ 70
ج - -ري - -ح - -ا““ ،م - -وضس - -ح - -ا أن ““أث - -ن Úم- -ن
ألرهابي Úهاجما سسوق ألسسمك تاشسان
كيفي ،وبعد أربع دقائق وقع هجوم ثالث
‘ أ÷وأر““ .وأضساف ““ألضسحايا هم 18
مدنيا وجندي““ مضسيفا أن سسوق تاشسان
ك -ي -ف -ي يضس-م م-ط-اع-م وأسس-وأق ي-قصس-ده-ا
أألها‹ .وقال آأري أن  22من أ÷رحى
ألـ ‘ 70حالة حرجة مضسيفا ““ليسس هناك

شسكوك بشسأان ألفاعل ،Úفقد أسستهدفت
بوكو حرأم كوندوغا مرأت عدة““.
و ⁄ترد تعليقات من أ÷يشس أو شسرطة
ولية بورنو ألتي تعرضست ألسسوأ أألضسرأر
‘ ألعنف ألناجم عن نشساط بوكو حرأم
أŸسستمر منذ نحو تسسع سسنوأت.
وق -ت-ل  20أل -ف شس -خصس ع -ل -ى أألق -ل
وتشسرد أك Ìمن  2,6مليون شسخصس منذ
 .2009وأعلن أ÷يشس ألنيجÒي وأ◊كومة
مرأرأ ألقضساء على أ÷ماعة أإلرهابية،
ل -ك-ن أل-ت-ف-جÒأت وأل-ع-م-ل-ي-ات أل-عسس-ك-ري-ة
تسستمر فيما أŸدنيون ‘ مناطق ريفية
وب -ل -دأت ن -ائ -ي -ة يصس -عب أل -وصس -ول إأل-ي-ه-ا،
معرضسون للخطر.

إشهـــار

تعزي ـة
م -ت -أاث -رأ ب-ن-ب-أا وف-اة آإم-ال زوإغ-ي ،صس-ح-ف-ية
بإاذأعة ألقرآأن ،يتقدم وزير ألتصسال ،ألسسيد
ج -م -ال ك -ع -وإن ب -أاصس -دق ع -ب -ارأت أل-ت-ع-ازي
وأŸوأسساة لعائلة ألفقيدة ،رأجيا من أŸو¤
عز وجل أن يرحمها ويسسكنها فسسيح جنانه.
إنا لله وإنا إليه رإجعون
إلششعب 2018/02/18

تعزية

تعزي ـة

ب- -ب- -ال- -غ أ◊زن وأألسس- -ى ت -خ -رق ه -ذه
ألكلمات قلبي وقلب أسسرتي وكل من
أحب أبي ألغا‹ سسليماﬁ Êمد غادرنا
‘ م -ث -ل ه -ذأ أل -ي -وم وت -رك ج -رح -ا ⁄
ي -دأوي -ه أل-نسس-ي-ان ف-ق-د ك-ان ن-ع-م أل-زوج
ونعم أألب ونعم أ÷د تركنا ليلقى ربنا
أألعلى .أرجو من كل من يقرأ هذه ألكلمات أن يدعو له
بالرحمة وأن يوسسع قÈه وينÒه ويرزقه ألفردوسس أألعلى.

بقلب خاشسع ونفسس رأضسية بقضساء ألله وقدره ،تلقى وزير أÛاهدين
إلطيب زيتو Êنبأا أنتقال روح أŸغفور له أÛاهد :ألعميد ‘ صسفوف
ألكشسافة ألسسÓمية أ÷زأئرية ،أŸرحوم بسشطا‚ي ﬁمد رضشا ،أŸدعو
إلÈفيسشور ،إأ ¤رحمة بارئها ،أسسدل ألله عليه شسآابيب أŸغفرة وألثوأب عن
عمر ناهز  88سسنة.
وأمام هذأ ألرزء أ÷لل ،ألذي ل رأد لقضساء ألله فيه ،يتقدم معاليه إأ ¤كل
أفرأد عائلة أÛاهد ورفقائه ‘ أ÷هاد وألكشسافة أإلسسÓمية أ÷زأئرية،
بتعازيه ألقلبية أÿالصسة أŸشسفوعة بأاصسدق مشساعر أŸوأسساة وألتعاطف ‘
موأجهة هذه أÙنة أألليمة ،سسائ Óألله جلت قدرته أن يدخله جنات أÿلد
وألرضسوأن ،رأفعا أكف ألضسرأعة إأ ¤ألله سسبحانه وتعا ¤بأان يحسسن عزأءهم
ويج Èمصسيبتهم ويغفر للفقيد ويتغمده بوأسسع رحمته وشسامل غفرأنه وعميم
رضسوأنه ،وأن يرزقهم ‘ فقده جميل ألصس Èووأفر ألسسلوأن.
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اشسراف :سسعيد بن عياد

الرئيسس اŸدير
العام لسسوناطراك
ولد قـــــــــــدور
حصسريــــــــــا
لـ «الشسعب»:

’حد  ١٨فيفري  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٠٢جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ العدد ١٧5٧١
ا أ

الششركة ملك للدول ـة
ا÷زائرية إا ¤األبد..
عصش ـ ـرنتهـ ـ ـا Ÿواجهـ ـة
عوŸة القتصشاد ضشرورة
’و ¤لنا
أاوروبا هي السسوق ا أ
 56مليار دو’ر لتمويل
اسستثمارات ‘ الـ  5سسنوات القادمة

كلمة العدد

موعد مع التحدي
سسعيد بن عياد
تعود ذكرى تأميم اÙروقأت هذه السسنة ‘ ظّل تداعيأت أازمة الصسدمة
النفطية لتسسÎجع الذاكرة مدى أاهمية تلك القرارات التي أاعلنهأ الرئيسس
الراحل هواري بومدين ‘  24فÈاير › ،1971سسدة إارادة وطنية صسلبة ‘
رفع التحدي ’سستكمأل اÙتوى ا’قتصسأدي للسسيأدة الوطنية .إانه نفسس
التحدي الذي تواجهه الشسركة الوطني للمحروقأت سسونأطراك التي خأضست
طيلة  47عأمأ معركة تأم ÚاŸوارد اŸألية بألعملة الصسعبة لتتمّكن الدولة
الوطنية من إا‚أز برامج تنموية غّيرت من أاوضسأع البÓد ورفعت من مسستوى
ا÷أنب ا’جتمأعي للمواطن ،Úفكأنت بحّق القأطرة الصسلبة التي تواصسل
بنفسس الوتÒة شسّق الطريق إا ¤اŸسستقبل حتى تع Èاأ’جيأل إا ¤الرفأهية⁄ .

تكن لهذه اŸؤوسسسسة وظيفة Œأرية بحتة وإا‰أ أاداة ‘ خدمة اÛموعة
الوطنية أاثبت عمألهأ Ãختلف اŸراتب اŸهنية درجة عألية ‘ ا’لتزام
بخدمة اأ’هداف الوطنية ومضسأعفة ا÷هود ‘ كأفة اŸراحل التي مّر بهأ
ا’قتصسأد الوطني ،لتبقى نفسس العزÁة التي ع Èبهأ من كأن لهم شسرف
اŸشسأركة ‘ ا‚أز التأميمأت دون أان يتسسلّل إاليهم أادنى شسكّ بتعﬁ Ìتمل أاو
فشسل وارد كمأ كأنت تعتقد يومهأ الشسركأت اأ’جنبية .ومأ أاشسبه اليوم بألبأرحة
من حيث ثقل اŸسسؤوولية التي يتحّملهأ عمأل وعأمÓت قطأع اÙروقأت ‘
Óجيأل
إا‚أز التحّول الشسأمل حتى تواصسل سسونأطراك ‘ حمل رسسألة اأ’مل ل أ
ليسس كمصسدر للريع النفطي وإا‰أ كمجمع رائد لÓسستثمأر اŸنتج وقأعدة
إاسسنأد صسلبة لÓنتقأل ا’قتصسأدي من بوابة الطأقة ،اأ’مر الذي يسستلزم أان
يكون ا÷ميع على درجة من الوعي واإ’دراك Ÿدى ضسرورة كسسب هذه
اŸعركة كمأ كسسب أاسسÓفهم معركة اسسÎجأع ثروات الذهب اأ’سسود ضسمن
أامÓك الدولة ⁄ .يكن مفأجئأ أان تتعّرضس سسونأطراك ◊ملة ‡نهجة قصسد
اإ’سسأءة إا ¤سسمعتهأ التجأرية ‘ اأ’سسواق العأŸية ،خأصسة وأانهأ كأنت ترتب
ضسمن أاك Èعشسر شسركأت عأŸية و“تعت و’ تزال بثقة زبأئنهأ .لذلك كأن من
اŸهم أان يحرصس القأئمون عليهأ خأصسة ‘ هذا الظرف على إاعأدة ترتيب
ال-ب-يت م-ن ال-داخ-ل ب-إأع-ط-أء ال-ف-رصس-ة ل-ل-ك-ف-أءات اŸوج-ودة وال-دف-ع بألشسبأب
ب كل واحد ‘ أاي موقع كأن
اŸوؤهل إا ¤الصسفوف اأ’و ¤من جهة وأان ينك ّ
ع-ل-ى م-ع-أ÷ة سس-لسس-ل-ة م-ن م-ل-ف-أت ال-ن-زاع-أت ال-ع-أل-ق-ة ال-ت-ي أاره-قت ال-تسسيÒ
وع ّ
طلت عجلة التطّور من جهة أاخرى مع القيأم بأŸوازاة بÎميم صسورة

الشسركة حتى تسستعيد بريقهأ الصسأ‘ ‘ مشسهد عوŸة ا’قتصسأد بكل مأ
يّÎتب عنه من منأفسسة وضسغوطأت ’ Áكن Œأوزهأ إا’ بتجنيد كأفة الشسركأء
حول اŸصسلحة الوطنية التي تسستلزم وضسع كل العبأرات جأنبأ والتوجّه نحو
حشسد الطأقأت الوطنية الشسأملة لتخطي اŸرحلة بسسرعة .وإاذا كأنت الهوية
ال-ت-أري-خ-ي-ة ل-لشس-رك-ة م-ع-روف-ة إا ¤درج-ة أان-ه-أ ت-رت-ب-ط ب-ع-م-ر ا’سس-تقÓل ،فإأن
مسستقبلهأ ‘ اŸدي ÚاŸتوسّسط والبعيد هو ا’نشسغأل القأئم اليوم‡ ،أ يضسع
القأئم Úعلى إادارة دواليب ›مع سسونأطراك أامأم امتحأن صسعب Áكن
Œأوزه ب -أل -ن-ظ-ر ÷م-ل-ة م-ن اŸع-ط-ي-أت ا÷وه-ري-ة ،أاب-رزه-أ ك-م-أ كشس-ف ع-ن-ه
ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -أم ع -ب -د اŸؤوم -ن ول -د ق -دور ‘ ح-وار حصس-ري ÷ري-دة
«الشسعب» ،تصسفية اŸلفأت اŸتعلقة Ãنأزعأت مع شسركأء أاجأنب ،إارسسأء نظأم
معلومأتي مندمج للتسسي Òيخضسع للحوكمة ،رصسد أاك Ìمن  50مليأر دو’ر
لتمويل اسستثمأرات جديدة– ،فيز الكفأءات وا’نفتأح على الطأقأت البديلة
وفقأ لرؤوية واضسحة .ويندرج هذا التوجه على مأ فيه من صسعوبأت نأجمة عن
ﬁيط اقتصسأدي عأŸي سسريع التغ ،Òضسمن إاسسÎاتيجية ترتكز على الواقعية
وا’سس-تشس-راف تسس-ه-ر ع-ل-ى Œسس-دي-ه-أ إاط-أرات ج-زائ-ري-ة تسس-أه-م ‘ صس-ي-أغ-ة
اÿيأرات مع ا◊رصس على ا’نسسجأم دومأ مع التوجهأت التي ترسسمهأ الدولة
قنأعة منهأ أان الشسركة ملك للمجموعة الوطنية ويجب توظيف مواردهأ ‘
خ-دم-ة ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة ال-ت-ي –م-ي ا◊ق-وق ا’ق-تصس-أدي-ة وا’ج-تمأعية
Óجيأل.
ل أ
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الرئيسص اŸدير العام لسسوناطراك ولد قدور حصسريا لـ «الشسعب»:

ألشسركة ملك للدولة أ÷زأئرية إأ ¤أألبد ..عصسرنتها Ÿوأجهة عوŸة ألقتصساد ضسرورة
’و ¤لنا وندرك أانها تثق كثÒا ‘ ا÷زائر
أاوروبا هي السسوق ا أ
 56مليار دو’ر لتمويل اسستثمارات ذات مردودية ‘ الـ 5سسنوات القادمة

–ّية Ÿن سساروأ
على درب ألقرأر
ألسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي
جمال أاوكيلي
–ل علينا الّذكرى اŸزدوجة لتأاميم اÙروقات وتأاسصيسس
ا’–اد ال -ع -ام ل -ل -ع ّ-م -ال ا÷زائ-رّي ‘ Ú-سص-ي-اق اق-تصص-ادي
واجتماعي خاصس حافظ على اسصتقرار أادائه بالرغم من
ال ّصصدمات التي ◊قت بالقطاع.Ú
اأ’ول ت -أاّث -ر ب -ف -ع -ل ان -ه -ي -ار أاسص-ع-ار ال-بÎول ّ‡ا أاّث-ر ع-ل-ى
مداخيل البلد بشصكل مباشصر ،والثا Êقاوم كل اÙاو’ت
الرامية إا ¤نسصف اŸكاسصب اّÙققة منها باÿصصوصس
اسصتمرار ما يعرف بالّتحويÓت ا’جتماعية الواردة ‘
قانون اŸالية بشصكل  ⁄يتوّقعه البعضس أاو باأ’حرى تفاجأاوا
له عندما بلغ سصقفه  17 ، 5مليار دو’ر.
بقدر ما نسصتحضصر البعد التاريخي للحدث إا’ّ أاّننا نقف
وقفة إاجÓل وإاكبار لكل أاولئك الذين سصاروا على درب
اإ’سص -ت -م -رار ‘ ت -خ -ل -يصس ال -ب -ل-د م-ن ق-بضص-ة اإ’ح-ت-ك-ارات
اأ’ج-ن-ب-ي-ة ’سص-ت-ك-م-ال ح-ل-ق-ات ال-ت-ح-رر بتعزيز ا’سصتقÓل
السصياسصي بالقرار ا’قتصصادي السصيادي.
وق-ي-م الّ-ث-ورة الّ-راسص-خ-ة ك-انت Ãث-اب-ة خ-ارط-ة الّ-ط-ري-ق
بالّنسصبة لكل أاحرار هذا الوطن بدليل مواصصلة مسصار
هذا العنفوان ‘ ا’نتقال من ّ ﬁ
طة إا ¤أاخرى بإارادة ’
تل Úمن أاجل تعزيز السصيادة الوطنية على كامل هذا
ال-ب-ل-د ب-دءاً م-ن السص-ت-ي-ن-ات إا ¤غ-اي-ة السص-ب-ع-ي-ن-ات ،هذه
الفÎة تشصهد على معارك حامية الوطيسس ب Úا÷زائر
والقوى الغربية من أاجل الّثروات ال ّ
طبيعية ‘ باطن
’رضس وفوقها.
اأ
ه -ك -ذا خ -رجت ا÷زائ -ر م -ن -تصص -رة ان-تصص-ارا ب-اه-را ع-ل-ى
الشّصركات اŸتعّددة ا÷نسصيات ،بتأاميم كل ما كان بحوزتها،
وتغيّرت قواعد الّلعبة رأاسصا على عقب ،وجذريا بخضصوع
ف و’ دوران،
هؤو’ء للقرار ا÷زائري ،والعمل وفقه دون ل ّ
وهذا باإ’شصراف اŸباشصر على البÎول وما يدّره من أارباح،
نفسس الشّصيء بالنسصبة للمواد اأ’خرى.
هذا اÿط اّŸتبع ‘ تسصي Òثروات اأ’ّمة ما زال قائما
بذاته ،وهو مرجعية بالنسصبة للجميع حفاظا على القرار
السصيادي النابع من اŸرجعية الوطنية للجزائرّي.Ú
إان طرأا تغي Òعلى العÓقات الدولية اليوم ،فهذا  ⁄يؤوّثر
أابدا على القناعات العميقة للجزائرّي ‘ Úإابداء دائما
“ ّسصكهم بسصيادتهم على القرار اŸتّخذ ،والذي يراعي
مصصالح هذا الشّصعب والدليل على ذلك أانّ الدسصتور اأ’خÒ
عّزز حّقا هذا اŸفهوم و ⁄يÎك أاي هامشس فيما يتعلق
بالثّروات الوطنية.
ه -ن -اك دائ -م -ا اأ’ول -وي -ة ل -ل ّ-ط-رف ا÷زائ-ري ‘ إادارة أاي
مشصروع اقتصصادي ‘ جوانب اŸبادرة بتقييم عملية إاقامة
الشّصركات الثّنائية ،و‘ حالة تسصجيل أاي Œاوزات يلغى
العقد مهما كانت قيمته اŸالية ،لذلك فإاّن ترقية أاسصاليب
الّتسصي Òمقبولة أ’نها عملية تقنية ،أاما ا÷وانب اأ’خرى
فلن يسصمح بأان يسصتمر العمل بها.
هذه الّرؤوية بعيدة اŸدى هي التي تركت ا÷زائر دائما ‘
موقع قوة ’ ،يتزعزع موقفها أابدا أ’ّنها تدرك ماذا تفعل
ح ّ-ق -ا ب -ه -دوء وب -ع -ي-دا ع-ن اأ’ضص-واء ‡ا ج-ع-ل-ه-ا ‰وذج-ا
مطلوبا يحتذى به من قبل البلدان الّناشصئة.
ا’خت’Óت التي أافرزها انخفاضس موارد ا÷زائر إا¤
النصصف جراء ما تعّرضس له النفط ،تعاملت معها ال ّسصلطات
العمومية بواقعية وحكمة ،و’حظنا أاّن اأ’صصوات اŸتعالية
التي كانت تطالب بإالغاء الدعم  ⁄يكن لها أاي رجع صصدى
«عبارة عن صصيحة ‘ واد» بل بالعكسس فإاّن الرد كان عبارة
عن إاضصافة  1 ، 5مليار دو’ر إا ¤القيمة اّ ıصصصصة لهذا
ا÷انب ،وهذه رسصالة قوية من الدولة الوطنية العميقة ‘
سص -ي -اسص -ت -ه-ا اŸت-وّج-ه-ة إا ¤الّشص-عب ‘ ق-ط-اع-ات الّسص-ك-ن،
ال ّصصحة ،الّتعليم واŸواد الغذائية.
ل -ذلك ،ف -إاّن م -داخ -ي -ل ال -بÎول م -ن -ذ الّشص-روع ‘ الÈام-ج
واّ ı
ططات تذهب إا ¤الّتنمية الشّصاملة ،و’ بديل عن
ه- -ذا اÿي- -ار ك- -ون- -ه يÎج- -م ت -وّج -ه -ات وط -ن -ي -ة “ت -د ‘
السصياسصات اŸتبعة عقب اسصتعادة ال ّسصيادة ،ومبادؤوها ثابتة
’ تتزعزع شصغلها الشّصاغل هو الشّصعب ا÷زائري.

’ربعÚ
خصّص عبد اŸؤومن ولد قدور الرئيسص اŸدير العام للشسركة الوطنية للمحروقات سسوناطراك جريدة «الشسعب» بحوار حصسري عشسية إاحياء الذكرى الـسسابعة وا أ
لتأاميم اÙروقات اŸوافقة ليوم  24فÈاير ا÷اري ،وهذا بحضسور الرئيسسة اŸديرة العامة للجريدة أامينة دباشص مشساركة ‘ ا◊ديث الذي دار Ãكتبه بالطابق العاشسر
Ãقر الشسركة بحيدرة .تناول ا◊وار ﬂتلف اŸسسائل التي تث Òا’نشسغال والتسساؤول حول الشسركة العتيدة التي تواصسل القيام بوظائفها ا’قتصسادية واŸالية الكÈى
كونها ركيزة إاسسناد صسلبة للمجموعة الوطنية.
’ول لسسوناطراك التي يديرها منذ حوا‹ عقد من الزمن قناعة راسسخة Ãبادئ تقوم عليها السسياسسة الوطنية للمحروقات واŸتمثلة أاسساسسا ‘ أان
وأابدى اŸسسؤوول ا أ
الشسركة تبقى ملكا للدولة ا÷زائرية وأاداة ‘ خدمة شسعبها نافيا بشسكل قطعي ما ذهبت إاليه تأاويÓت وصسفها باŸغرضسة حاولت إاشساعة توجهات غ Òصسحيحة حيث
نفى بشسكل قطعي ما ُرّوج مؤوخرا من بيع مزعوم للشسركة.
و‘ هذا السسياق ،أاكد ولد قدور بتعب Òصسريح أان ’ وجود Ÿا يعتÈونه تناز’ عن أاسسهم ،داعيا إا ¤مسساهمة ا÷ميع ‘ مسسعى حماية هذا اŸوروث الوطني وتثمينه ‘
’سسلوب الذي يعّزز ا’سستقرار
التنمية اŸسستدامة ،مÈزا أان اŸناخ ا’جتماعي داخل الشسركة يتميز با’يجابي بفضسل ا◊وار اŸتواصسل مع الشسريك ا’جتماعي وهو ا أ
ويحمي مكاسسب العمال كما يوفر اŸناخ اÓŸئم Ÿعا÷ة كل مشسكل ﬁتمل يطرح على الطاولة Ãسسؤوولية.
’جنبية ،خاصسة مع أاوروبا،
كما كشسف ‘ نقاشص مفتوح تعرضص لكافة اŸسسائل بحضسور مسساعديه اŸقرب Úعن رؤويته وموقفه من ملفات تكتسسي أاهمية مثل الشسراكة ا أ
’ثراء مرورا باŸكانة
واıطط ا’سستثماري للسسنوات القادمة بالرغم من الظرف الصسعب ،إا ¤جانب قانون اÙروقات من حيث ا÷وانب التي –تاج إا ¤التعديل وا إ
التي يحظى بها اŸتعامل ا÷زائري ضسمن اŸشساريع ا’سستثمارية.
مسساعدوه اسسروا لنا أان الرجل يشسرع ‘ العمل كل يوم ‘ سساعة مبكرة ،يتابع اŸلفات ويحلل اŸؤوشسرات ويوسسع ا’سستشسارة حول القرارات التي يجب اتخاذها بعÚ
حريصسة على اŸصسلحة ا’قتصسادية واŸالية للمؤوسسسسة .ويحرصص على التنقل إا ¤اŸيدان ع Èا◊قول واŸنشسآات البÎولية لرصسد مدى ا÷اهزية ‘ العمل والدفع
بالكفاءات الشسابة إا ¤الواجهة ‘ –مل اŸسسؤوولية غ Òمتسسامح مع أاي تقصس Òأاو ’مبا’ة.
اجرى ا◊وار  :سسعيد بن عياد
«الشس- -عب» :ي- -ت- -ف -ق ا÷م -ي -ع أان الشس -رك -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل- -ل- -م- -ح- -روق- -ات “ث- -ل ال- -ن- -واة ا◊ي -ة ل -ل -م -ن -ظ -وم -ة
ا’قتصسادية ورغم تأاثرها باŸتغÒات التي –دث ‘
’سس -واق ال -ن -ف -ط -ي -ة ي -زداد ال -ره-ان ع-ل-ي-ه-ا ‘ ت-أامÚ
ا أ
ا÷انب ا’قتصسادي للسسيادة الوطنية .ما هي معا⁄
الوضسعية الراهنة لسسوناطراك حاليا وإا ¤أاين تتجه
مسستقبÓ؟
عبد اŸؤومن ولد قدور :تعّرضصت شصركة سصوناطراك ‘
اآ’ونة اآ’خÒة ا ¤جدل اثارته بعضس التصصريحات التي ادليت
Óسصف تناولها بقراءة لتضصليل الرأاي
بها وحاول البعضس ل أ
العام .كانت الشصركة ضصحية Ùيط حولها يحمل حسصاسصيات
احيانا وتصصفية حسصابات احيانا اخرى .لكن اŸطلوب اليوم
يجب حمايتها من هذا اÙيط أ’نها تضصمن للجزائريÚ
كافة موارد التنمية ،متسصائ Óإان ليسصت سصوناطراك من يعيل
ا÷زائري .Úطبيعي ان التشصويشس على شصركة بهذا الثقل
يكون له انعكاسصات سصلبية خاصصة واننا نتعامل مع شصركاء
اجانب يتأاثرون بكل Ãا يحدث حول الشصركة.
منذ عشصر سصنوات ،وأانا على رأاسس شصركة سصوناطراك بعد ان
درسصت بأامريكا Ãنحة من الشصركة عدت ا ¤ا÷زائر وتوليت
ا‚از مشصروع تأاسصيسس شصركة «بي ار سصي» التي حّققت ‚اجا
ملموسصا من خÓل قيامها بإا‚از مشصاريع قاعدية من مصصانع
Óسصف لنعود ا¤
ومنشصآات ومسصتشصفيات قبل ان تتوقف ل أ
نقطة البداية مرة اخرى .اثرها اقمت بقطر Ÿدة خمسس
سصنوات حيث اشصتغلت هناك أ’عود مرة اخرى ا ¤البÓد،
ح -يث ّ” اق -ن-اع-ي ب-ت-و‹ م-ق-ال-ي-د سص-ون-ط-راك .ل-دّي ق-ن-اع-ة
راسص-خ-ة ب-أان اŸه-م-ة ت-ت-م-ح-ور ح-ول ح-م-اي-ة سص-م-ع-ة الشص-ركة
و–سص Úمركزها العاŸي.
وجدت وضصعية معقدة يومها ومن اك ÈاŸلفات التي حرصصت
مع ا’طارات على معا÷تها  13ملفا تخ ّصس نزاعات حدثت
مع شصركاء اجانب وهم ’ يتهاونون ‘ مثل هذه القضصايا،
لذلك حرصصت منذ البداية على ا’نتهاء من هذه الÎكة
السص -ي -ئ -ة ال -ت -ي تضص ّ-ر ب -اسص -م الشص -رك -ة وب-ال-ف-ع-ل ت-وصص-لت ا¤
تطهÒها جميعا ما عدا  3ملفات بسصيطة وآاخر ملف نزاع مع
الشصريك ا’يطا‹ «سصايبام» جرى توقيع اتفاقية للتسصوية يوم
اأ’ربعاء  14فيفري .هكذا بدأات الثمار تظهر كما اسصÎجعت
الشصركة الثقة ›ّددا.
تسصاءلت حول الوجهة التي نختارها ،كيف تكون سصوناطراك
Óجيال اŸسصÒة مسصتقب ،Óوما
بعد  10سصنوات وماذا نÎك ل أ
Óجابة على كل هذا
هي الوسصائل التي تكون بحوزة الشصركة .ل إ
سص ّ
طرنا اسصÎاتيجية بعنوان «اسس اه  »2030من اŸقرر ان
ينتهي Œسصيدها قريبا .من شصأان هذه ا’سصÎاتيجية ان –ّدد
بوضصوح اŸهام واÿيارات من خÓل اإ’جابة على تسصاؤو’ت
تتعلّق باأ’بعاد ‡ا يسصتوجب وضصع التنظيم الÓزم.
‘ هذا ا’طار ،يتم اقامة نظام اعÓمي خاصس بالشصركة
وفقا Ÿسصار تنمية ا’تصصال الداخلي من ميزاته ادماج كافة
اŸسصتخدم‰ ‘ Úط موحّد للعمل وهو ملف كب Òيقود إا¤
ت -وح -ي-د اأ’سص-ل-وب ‘ ال-ع-م-ل وان-ه-اء ال-ع-زل-ة ب ÚاŸدي-ري-ات
والفروع انسصجاما مع اÙيط الذي توجد فيه الشصركة .بعد
اختيار النظام ا’عÓمي سصاب (برنامج للتسصي ÒاŸندمج)
الداخلي تقوم فرق مؤوهلة بإا‚ازه مع التكوين والتحسصيسس
من اجل هدف ارسصاء ثقافة جديدة ‘ الوسصط اŸهني.
ت -ع -ود ذك -رى ت -أام -ي -م اÙروق -ات ب -ك-ل ث-ق-ل-ه-ا ‘ ظّ-ل
ظ -روف صس -ع-ب-ة تضس-ع سس-ون-اط-راك ‘ واج-ه-ة اŸشس-ه-د
ا’ق-تصس-ادي ،م-ا ه-ي ال-رسس-ائ-ل ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي توجيهها
بهذه اŸناسسبة؟
@@ –مل إاحياء الذكرى عدة رسصائل سصوف توجّه باŸناسصبة
ابرزها ان الشصركة “لكها الدولة ا÷زائرية ا ¤اأ’بد .لذلك

@ وجدت وضسعية صسعبة وعا÷ت  13ملفا لنزأعات مع شسركاء أجانب
@ ألشسغل ألشساغل كيف ‚عل سسوناطرأك ‘ ألصسدأرة عاŸيا بعد  10سسنوأت
@لدينا أسسÎأتيجية ترتكز على نظام أإعÓمي موحد ألسسلوب ألعمل
@ ّ” ضسخ  8مÓي Úم Îمكعب من ألغاز ‘ سساعت Úلسسّد حاجيات ألشسريك أليطا‹
@هذه ألسسنة يتم تشسغيل منشسآات باÙور أ÷نوب ألغربي تيميمون  -توأت ورقان
ينبغي التوقف عن اŸضصاربة حول هذا اŸبدأا ا‰ا يجب ان
يعمل ا÷ميع على حمايتها عن طريق العمل ‘ هدوء .كانت
الـ 10سصنوات اأ’خÒة كارثية وأاثرت على سصمعة الشصركة لهذا
يجب التوقف عن ذلك.
سص- -ون- -اط- -راك ه- -ي شص- -رك- -ة م -لك ل -لشص -عب ا÷زائ -ري وم -ن
الضصروري صصونها ولكن ايضصا يجب عصصرنتها أ’نه ’ Áكن
مواصصلة العمل كما كان ‘ السصابق كوننا نعيشس ‘ ظّل عوŸة
اقتصصادية خطÒة واذا  ⁄نحضصر للتحدي سصوف نغرق وهذا
غ Òمقبول.
‘ هذا التاريخ ،يجب ان نتذّكر من اين اتينا و‡ا مررنا
طيلة كل تلك الفÎة ونلتف حول ا◊فاظ على هذه اأ’داة من
Óجيال.
اجل تأام Úالفرصس ل أ
’ج-ن-ب-ي-ة وال-ت-عاون
ت-تصسّ-درون واج-ه-ة الشس-راك-ة ا أ
الدو‹ كما هو ا◊ال مع منظمة البلدان اŸصسدرة
للنفط ،كيف تتعاملون معها خاصسة ‘ ضسوء اتفاق
’ن -ت -اج ال -ذي ي -ع -ن -ي ب Ó-دن -ا وب -ال -ت -ا‹
ت- -خ- -ف- -يضص ا إ
سسوناطراك بتقليصص حصستها اÙددة ‘ ا’تفاق؟
@@ ن -ح -ن ط-رف داخ-ل م-ن-ظ-م-ة ال-ب-ل-دان اŸصص-درة ل-ل-ن-ف-ط
«أاوبيب» ،وكلنا نتذكر ا÷هود ا÷بارة التي بذلتها ا÷زائر ‘
÷ ،2016م -ع أاعضص -اء اŸن -ظ -م -ة وال -ت-وضص-ي-ح ل-ه-م ان-ه اذا ⁄
يخفضس ا’نتاج سصوف –دث الكارثة وقصصد ‚اح اŸسصعى
” ضصم البلدان من خارج اوبيب لتحّقق اتفاق تقليصس ا’نتاج
ّ
باعتماد سصقف لتبدأا السصوق ‘ التعا‘ وانتعاشس اأ’سصعار.
لقد قامت ا÷زائر بدور كب Òليتحّقق ا’‚از ووضصع حصصصس
لكل بلد واليوم يسصتمر ا’تفاق ‘ اŸيدان –ت مراقبة من
÷نة مكلفة .وحتى السصعودية التي تنتج  10مÓي Úب/ي
تواجه وضصعية اقتصصادية صصعبة أادت بها ا ¤اتخاذ اجراءات
حادة .بفضصل ا’تفاق بلغ الÈميل  70طو’را قبل أان يÎاجع

ه- -ذه اأ’ي- -ام ول- -ذلك ف -إان اوب -يب اداة اسص -اسص -ي -ة ’سص -ت -ق -رار
اأ’سص-ع-ار .والشص-رك-اء ي-ع-رف-ون ه-ذا و’ ي-ت-أاث-رون ب-اŸت-غÒات
علما انه يوجد ببÓدنا حوا‹  30شصريكا هم شصركات مسصتقلة
بذاتها وغ Òتابعة للحكومات.
أاث -ارت تصس -ري -ح -ات أادل -ي -ت -م ب -ه -ا ق -ب -ل أاي -ام ت -ت-عّ-ل-ق
بالشسراكة مع أاوروبا وأاثار ذلك موجة ردود أافعال
سسلبية .ما هي حقيقة اŸوقف وكيف ترون مسستقبل
التعامل مع الزبائن التقليدي ‘ Úهذه القارة؟
@@ لقد أاعطيت تفسصÒات غ Òدقيقة وما قلته ان ‘ السصوق
كل طرف يدافع عن رايه و ⁄اصصرح اطÓقا بأاننا ’ نعمل مع
اوروبا ،علما وانه السصوق اأ’و ¤لنا بالنظر خاصصة للمنشصآات
النفطية القاعدية اŸوجودة مع هذه القارة.
السصوق هي ايضصا عÓقات مع الشصركاء والشصركات التي كانت
ل -دي -ن -ا مشص -اك -ل م -ع -ه -ا ت -وصص -ل -ن-ا ا ¤تسص-وي-ة ب-فضص-ل ا◊وار

ومراجعة العقود .بالطبع ’ يوجد ا÷انب التجاري فقط
وا‰ا هناك دقة التموين .ان اوروبا تثق ‘ ا÷زائر اك Ìمن
روسصيا واؤوكد ا◊وار مع الشصركاء ‘ اوروبا دائم وسصيتسصتمر.
الشصركة –ّقق فوائد لكن ليسصت با◊جم الذي كان بسصجل ‘
السصابق وغالبا ما نحصصل على مبيعات اك Ìمن الغاز ‘ فصصل
الشصتاء مقارنة بالصصيف .اضصافة ا ¤تأام Úتوف Òالكميات
التعاقدية بانتظام ،فإان الشصركة تلبي طلبات اضصافية طارئة
كما حصصل مع الشصريك ايني ا’يطالية بعد انفجار ﬁطة
” ‘ مدة
بالنمسصا ،طلب منا اإ’يطاليون التموين بالغاز و ّ
سصاعت Úفقط ضصّخ  8مليون م Îمكعب وعزز هذا عنصصر
الثقة ‘ سصوناطراك.
ب Óشسك أان الشسركة تأاثرت بÎاجع أاسسعار البÎول،
وم -ع ذلك أاع -ل -ن-ت-م ع-ن وج-ود ﬂط-ط ’سس-ت-ث-م-ارات
ج -دي-دة سس-وف ت-ن-ج-ز ،م-ا مÓ-م-ح ه-ذا اıط-ط وه-ل
لديكم اŸوارد اŸالية لتمويله؟
@@ رصص -دت سص -ون -اط-راك  56م-ل-ي-ار دو’ر ل-ت-م-وي-ل برنامج
اسصتثمارات واسصع على مدى  5سصنوات القادمة من اجل
تطوير الرفع من ا’نتاج ،تنمية ا’حتياطات ،فتح ورشصات ‘
مشص-اط ال-ب-ت-ورك-ي-م-اء وال-ت-ك-ري-ر ال-ذي نسص-ت-ورد م-ن-ت-جاته من
الوقود Ãبلغ  2مليار دو’ر.
باŸناسصبة ،فإان مصصنع سصيدي رزين الذي يجري توسصعته
سصوف تدخل Œهيزاته التكريرية ا÷ديدة مع نهاية سصنة
 ،2018مرحلة ا’نتاج وÁر ا ¤مضصاعفة الطاقة ا’نتاجية.
لدينا اŸوارد اŸالية التي تتطلّبها العمليات ا’سصتثمارية
اŸسصطرة واوضصح كل هذا ا÷هد التمويلي من موارد الشصركة
اما بعضس اŸشصاريع التي –مل ﬂاطرة سصوف نبحث عن
صصيغ “ويل اخرى مÓئمة توجه Ÿشصاريع لها مردودية.
وتخضصع الشصركة ا ¤قواعد شصفافة ‘ التسصي Òانسصجاما مع
ت-رشص-ي-د ال-ت-ف-ق-ات م-ع ال-ت-وضص-ح ب-ه-ذا اÿصص-وصس ان ت-قليصس
ا’سصتثمار سصوف يؤوثر على مردودية الشصركة ‘ اŸديÚ
القريب واŸتوسصط و‘ تأام Úتلبية طلب السصوق .لذلك من
الضص -روري ال -ع -م -ل ع -ل -ى Œدي -د ا’ح -ت -ي -اط -ي ع -ن ط -ري -ق
ا’سصتكشصاف ،علما ان لدينا ابار متوسصطة لها مردودية لكنها
ﬁدودة بالسصعر ا◊ا‹ للÈميل الذي ترتب عن تراجعه من
 150دو’ر ا ¤حّد  40دو’ر خسصارة حوا‹  600مليار دو’ر
اسص-ت-ث-م-ارات ع Èال-ع-ا .⁄وق-د ت-أاث-رن-ا ب-ه-ذه ال-وضص-ع-ي-ة بفعل
تراجع اŸوارد والبحث من جانب الشصركاء.
مع ذلك وكمؤوشصر للنمو يرتقب ان يتم ‘  ،2018تشصغيل
اÙور ا÷ن -وب -ي ال -غ -رب -ي ل -ي -دخ -ل ا’ن -ت -اج ع -ل -ى مسص-ت-وى
تيميمون /توات ورقان مع شصركاء اجانب يثقون ‘ ا÷زائر
إا ¤جانب مصصانع جديدة سصوف تدخل حيز النشصاط .إاننا
جه بشصكل حيوي إا ¤النشصاط اأ’سصاسصي للشصركة إاذ لدينا
نتو ّ
قاعدة صصلبة ‘ تثم Úالغاز ضصمن اإ’سصÎاتيجية اّÙددة
بحيث ينبغي –ويل الغاز من اجل –قيق القيمة اŸضصافة
ونشصتغل هذه السصنة على مشصاريع ‘ البيÎوكيمياء من خÓل
إاطÓق مشصروع Úكوننا نريد التطور وخلق القيمة اŸضصافة
و–سص ÚاŸوارد.
وماذا عن الغاز الصسخري ،أاين موقعه ضسمن توجهات
الشسركة اŸسستقبلية؟
@@ بهذا اÿصصوصس Ÿا نراجع اŸعطيات ‚د ا÷زائر
باŸركز الثالث ‘ الÎتيب العاŸي بفضصل احتياطي هائل
ل-ل-غ-از الصص-خ-ري ال-ذي ي-ت-ج-اوز بـ 6أاو  10م-رات اح-تياطي
حاسصي الرمل ،الذي يعت Èا◊قل اأ’ك ‘ Èالعا .⁄السصؤوال
جه إاليه (اي الغاز الصصخري) أاو ’ نتجه إاليه .اعتقد
هل نت ّ
أاننا سصنقوم بعد سصنوات با’سصتثمار ‘ هذه الÌوة بالنظر
للتطور التكنولوجي ا◊اصصل ‘ هذا اÛال .حقيقة كانت
‘ السصابق مشصاكل تتعّلق بالبيئة لكن اليوم تغÒت اأ’مور فقد
شص-اه-دت ح-ق Ó-ل-ل-غ-از الصص-خ-ري ب-ت-كسص-اسس ب-أام-ري-ك-ا ي-تميز
بنظافة للمحيط يث Òالدهشصة .شصخصصيا أارى انه ليسس لدينا
من خيار آاخر وان كان يجب القول ،إان اأ’مر يكون معقدا لو
نتكفل بالعمل لوحدنا وإا‰ا يجب أان نع Ìعلى شصريك جيد
من اجل ا‚از ذلك وسصوف نقوم با’تصصال مع الرأاي العام

آافاق أاسسواق النفط

منظمة «أأوبيب» تتوّقع أسستعادة ألسسوق توزأنها بنهاية 2018

توّقعت منظمة الدول اŸصصدرة للنفط أان تسصتعيد السصوق توازنها بنهاية السصنة ا÷ارية كما رفعت اŸنظمة توقعاتها لنمو
الطلب العاŸي على النفط ‘ سصنة  ،2018بتأاث Òمن الظرفية ا’قتصصادية ا÷يدة ع Èالعا .⁄وتوقعت ‘ تقريرها الشصهري
كما أاوردته «واج» أان يرتفع الطلب العاŸي على الذهب اأ’سصود بـ 1,59مليون برميل ‘ اليوم هذه السصنة بزيادة قدرها  60أالف
برميل عن توقعاتها السصابقة.
وأاوضصحت منظمة الدول اŸصصدرة للنفط أان النمو السصليم واŸطرد للنشصاط ا’قتصصادي اŸسصجل ‘ اآ’ونة اأ’خÒة ‘ مراكز
كÈى للطلب العاŸي على النفط شصّكل اÙرك الرئيسصي للتزايد الكب ‘ Òالطلب على النفطي متوقعة أان يتواصصل الÎابط
ب Úالنمو ا’قتصصادي والطلب على النفطي على اأ’قل على اŸدى القريب .غ Òأانه توقع أان يقاَبل التسصارع اŸرتقب ‘ ‰و
الطلب بارتفاع يقدر بـ 1,4مليون برميل ‘ اليوم ‘ إانتاج الدول غ Òاأ’عضصاء ‘ اŸنظمة ،مشصÒا إا ¤أان إانتاج اŸنظمة من
النفط عرف تراجعا بثمانية أا’ف برميل ‘ اليوم خÓل شصهر يناير اŸاضصي إا 32.302 ¤مليون برميل.

ل -ت -وضص -ي-ح ك-ل اÿط-وات واŸك-اسصب اŸرت-ق-ب-ة ل-ل-م-ج-م-وع-ة
الوطنية ،وأاؤوكد على أان ا’شصتغال على هذا اŸلف يكون ‘
هدوء وبحذر مع ا’سصتعانة بخÈات أاجنبية ،علما انه لدينا
عروضس من كل جهات العا ⁄يطلبون وّد ا÷زائر ‘ هذا
اŸوضصوع الذي نعا÷ه بأاسصلوب يرتكز على تفك Òعميق
وشصامل ومسصؤوول بإاشصراك ا÷ميع.
ي -دور ح -ديث م -ث Òأايضس -ا ح -ول ال-ط-اق-ات اŸت-جّ-ددة
خاصسة الشسمسسية ،التي أاصسبحت أاك Ìمن ضسرورة،
كيف تتعاملون مع هذا التحّول؟
@@ ان -ه خ -ي -ار م -ه -م ع -ل -ى اŸدى ال -ط-وي-ل ،وق-د ان-خ-رطت
الشصركة ‘ مسصار الطاقات اŸتجّددة منذ سصنوات ،غ Òأانها

@نتبع أإسسÎأتيجية تثم ÚأŸوأرد بتحويل ألغاز إلنتاج ألقيمة أŸضسافة
@ من خÓل ألطاقة أŸتجّددة Áكن أقتصساد من  10إأ % 20 ¤من ألغاز يوجّه للتصسدير
@–سس Úقانون أÙروقات وعدم أŸسساسس بالقاعدة  49 / 51وأŸشسروع
ألتمهيدي ‘ جويلية
@أŸنشسآات أ÷ديدة Ùطة ألتكرير سسيدي رزين تبدأ ‘ مضساعفة أإلنتاج نهاية 2018

’ يجب أان تقوم بها لوحدها كون دور سصوناطراك يتمثل ‘
إانتاج البÎول والغاز الطبيعي .حاليا لدينا حقول للمحروقات
تسصتخدم الطاقة الشصمسصية وإاذا ما اقتصصدنا من خÓلها من
 10إا 20 ¤باŸائة من الغاز اŸسصتغل سصوف نوجه تلك الكمية
إا ¤تعزيز قدرات التصصدير ،لذلك فاÿيار مفيد ب Óشصك.
حسصب اŸؤوشصرات تقد ا’حتياجات النظرية بحوا‹ 1,6
ميغاواط لتغطية كافة اŸنشصآات ويجري ا‚از –ليل معمق
حول مدى اسصتجابة ا◊قول من حيث توفر أانبوب تصصريف
الغاز وشصبكة كهرباء تغطي فÎات غياب الشصمسس خاصصة أاثناء
الليل .كل هذا نقوم بضصبطه ولدينا مشصروع Úمع الشصريك
«اي-ن-ي» ب-ط-اق-ة  10م -ي -غ -اواط وك -ذا م-ع «ت-وت-ال» ب-ط-اق-ة 5
م -ي-غ-اواط ،ك-م-ا وّق-ع-ن-ا ع-ق-دا م-ع «ا‚ي» ل-ت-ق-ي-ي-م ال-ق-درات
اŸتوفرة وجانب الفعالية فيها.
’ Áكن ا◊ديث عن كل هذا دون إاثارة ا÷انب
ال -تشس -ري -ع -ي ال -ذي ي -ع -ت Èع -ام  Ó-ج -وه -ري-ا خ-اصس-ة
ب -ال -نسس -ب -ة Ÿسس -ار الشس -راك -ة .م-اذا ي-جب م-راج-ع-ت-ه ‘
قانون اÙروقات وما هي الغاية من ذلك؟
@@ الهدف من مراجعة قانون اÙروقات تطوير أاحكامه
ليكون جذابا وﬁفزا .فمنذ سصنة  ،2005لوحظ أان عروضس
ا’سص-ت-ث-م-ار ال-ت-ي أاع-ل-ن-ت-ه-ا ه-ي-ئ-ة الضص-ب-ط «النفط» ّ– ⁄قق
النتائج اŸنتظرة ،لذلك –ملت سصوناطراك كل نشصاطات
ا’سص-ت-كشص-اف ب-تخصصيصس  2إا 2,5 ¤م-ل-ي-ار دو’ر ل-عمليات
البحث فيما كانت اŸشصاريع تتّم قبل تلك السصنة مع شصركاء.
لذلك قّررت الدولة النظر ‘ مراجعة القانون عامة دون
اŸسصاسس باŸبادئ ا÷وهرية خاصصة منها القاعدة .49 / 51
يوجد أايضصا جانب التعاون كون عقودنا “تاز بأانها جامدة
مقارنة Ãا يجري حولنا لذلك نسصعى إا– ¤سص Úالعقود
ومناخ اأ’عمال ،كون جانب من اŸشصاكل التي يثÒها الشصركاء
ترتبط باŸناخ عامة ويشصمل عمل البنوك وا÷مارك الخ.
وعليه نشصتغل على معطيات –سص Úهذا ا÷انب .إاننا نعمل
ب- -ج- -دي- -ة ح- -ول ه- -ذه اŸسص -ائ -ل م -ن اج -ل إاع -داد اŸشص -روع
التمهيدي ا÷ديد الذي نتوقع أان يكون جاهزا ‘ جويلية

 ،2018ومع تواصصل العملية من خÓل اإ’ثراء نتوقع ا’نتهاء
منه مع نهاية السصنة ا÷ارية.
ينبغي اإ’شصارة إا ¤أان هناك جوانب ’ يتكفل بها القانون
ا◊ا‹ ويتعلّق اأ’مر بالطاقة غ Òالتقليدية ‡ا يسصتوجب
التكيف مع اŸسصتجدات باŸطابقة مع اŸعاي Òالدولية .و‘
›ال اسصتكشصاف النفط البحري لدينا أانشصطة تتعلّق بتحديد
اŸواقع البحرية التي يحتمل إانها تتوفر على النفط .للعلم
كلفة بئر نفطي ‘ البحر تقدر بحوا‹  200مليون دو’ر مع
كل تعقيدات العملية وشصغلنا الشصاغل ‘ كل هذا حماية
اÙيط واسصتخÓصس الع Èمن Œارب الدول لتفادي أاي
طارئ ،كما حصصل ‘ خليج اŸكسصيك بأامريكا وقد كلفها
الكث .Òولذلك نبحث عن شصركاء مؤوهل Úمن خÓل تكييف
التشصريع أ’ن القانون  ’ 05-07يتحدث عن هذا النشصاط.
م -ن أاج -ل م -راف -ق -ة اŸؤوسسسس -ات ا÷زائ -ري -ة Ãا ف -ي -ه -ا
ال- -ق- -ط- -اع اÿاصص ال- -وط- -ن -ي “ن -ح ل -ه -م أافضس -ل -ي -ة ‘
’‚از مشس- -اري -ع ،ك -ي -ف
ا◊صس- -ول ع- -ل- -ى صس- -ف- -ق- -ات إ
تعاملون مع هذه اŸعادلة؟
@@ اŸؤوسصسص -ة ا÷زائ -ري -ة وب -ال-ذات اÿاصص-ة ت-ت-واج-د ع-ل-ى
مسصتوى ﬂتلف عمليات اÿدمات ،الهندسصة اŸدنية وا‚از
قواعد ا◊ياة اÛهزة للعمال وذلك مباشصرة أاو غ Òمباشصرة
ك -م -ا ل-دي-ه-ا حصصصس ‘ ا’سص-ت-ث-م-ارات ،غ Òأان-ه-ا م-ؤوسصسص-ات
تفتقر للخÈة ‘ بحيث تدخل للمشصاركة ‘ مناقصصات و’
–صص-ل ع-ل-ى م-واق-ع م-ط-روح-ة لÓ-سص-ت-كشص-اف .إاذن ال-فرصصة
“ن -ح ل -ه -م وي -درك -ون أان ه -ذا اÛال م -ن ال -نشص-اط ي-ح-م-ل
ﬂاطرة بحيث تتطّلب عملية اسصتكشصاف ب 50 Úإا100 ¤
مليون دو’ر مع نسصبة ‚اح ’ تتعدى  30باŸائة .لذلك نحن
نبحث دوما عن شصراكة تقوم على تقاسصم اıاطر.
للتوضصيح عديد اŸشصاريع التي أاطلقتها سصوناطراك أا‚زتها
مؤوسصسصات جزائرية من بينها أانبوب «ج ر  »5با÷نوب الغربي.
نحن على قناعة باŸسصاهمة ‘ ترقية اŸؤوسصسصات ا÷زائرية
م -ن خ Ó-ل ا’ل -ت -زام بسص -ي -اسص -ة ا‚از اŸشص -اري -ع ك-م-ا ل-دي-ن-ا
ج -اه -زي -ة ل -ت -ن -م -ي -ة اŸن-اول-ة وت-ك-وي-ن اإ’ط-ارات ا÷زائ-ري-ة
للخواصس على مسصتوى اŸعهد ا÷زائري للبÎول.

التحليل ا’سسبوعي

«قّررنا»...ألكلمة أŸدوية

سسعيد بن عياد

 ⁄يكن القرار التاريخي اŸتضصمن اإ’عÓن عن تأاميم الدولة
ا÷زائرية للشصركات اأ’جنبية ،وهي فرنسصية أاسصاسصا ،رد فعل
أاو مغامرة ،إا‰ا كان تتويجا Ÿسصار مفاوضصات شصاقة حاولت
خÓلها ا◊كومة الفرنسصية كسصب مزيد من الوقت لكسصب
أارباح مالية  ⁄تتوقف منذ  ،1956سصنة اكتشصاف النفط ‘
ب Ó-دن -ا وه -ي –ت ن Òا’سص -ت -دم -ار  .1956ك -م ك -ان ال -ق-رار
الشصجاع الذي دوى ‘ السصاحة الوطنية والعاŸية لتسصتحوذ
ا÷زائر ‘ اقل من عشصرية من اسصÎجاع السصيادة الوطنية
على حقوقها ،لتتحمل اŸسصؤوولية الوطنية ‘ إاعادة بناء بلد
خرج للتو من حقبة اسصتعمارية آاتت على اأ’خضصر واليابسس،
لو’ أان ذلكم ا÷يل النوفمÈي صصّمم على اسصتكمال اŸشصروع
التحرري وانتشصال البلد كله من ﬂالب اÙتل .كان القرار
ا’سصÎاتيجي الذي أاعلنه الرئيسس الراحل هواري بومدين من
دار الشص -عب –ت ع-ن-وان «ق-ررن-ا ال-ت-أام-ي-م» م-وق-ف-ا م-فصص-ل-ي-ا
اسصتكمل مسصار اسصÎجاع السصيادة الوطنية كاملة Ãضصمونها
ا’قتصصادي بعد أان بدا باسصÎجاع البنوك واŸناجم وقبلها
القاعدة البحرية مرسصى الكب ⁄ .Òيكن ‡كنا إاطÓقا لÌوة
بحجم ثورة أاول نوفم Èان تقبل بأانصصاف ا◊لول .كانت
مسصؤوولية ثقيلة حملتها القيادة الوطنية يومها دون تردد ،بعد
أان أادركت أان ’ ›ال Ÿواصصلة مفاوضصات عقيمة ،إاذ تب Úأان
ال -ط -رف اآ’خ -ر ي -راوغ وي -ت Ó-عب م -ع أان ه -ن -اك ات -ف -اق بÚ
ا◊كومت Úمؤورخ ‘  29جويلية  1965يقضصي ‘ مادته الـ 27
Ãراج-ع-ة السص-ع-ر اŸرج-ع-ي الضص-ري-ب-ي سص-ن-ة  .1969وب-ال-فعل
اشصتدت اŸفاوضصات منذ تلك السصنة لكن دون جدوى ليتم
قلب الطاولة والنهوضس ›ددا ‘ مشصهد دو‹ ’ مكان فيه
 ·ÓاŸتأاخرة و اÎŸددة .وت Óالقرار مباشصرة بإاصصدار
ل أ
رئ- -يسس ال- -دول- -ة أام -را ‘  11اف-ري-ل  1971ي-تضص-من القانون
اأ’سص -اسص-ي ل-ل-م-ح-روق-ات ك-م-ا اع-ت-م-د سص-ع-ر م-رج-ع-ي ج-دي-د
ل -لضص -رائب اÙصص -ل -ة م -ن اÙروق-ات Ãع-دل  3,60دو’ر
للÈميل .ويؤورخ تاريخ الـ  24فÈاير الذي تعود ذكراه الـ 47
هذه السصنة ‘ ظل ظروف صصعبة لبداية مسصÒة طويلة لعبت
فيها شصركة سصوناطراك دور القاطرة التي ’ تتوقف ›سصدة
إارادة التحدي ومؤوكدة حضصورها ‘ كافة برامج ﬂططات
التنمية وا’سصتثمار الشصامل ،الذي يتواصصل وفقا ÿيارات
اŸسص-ط-رة ل-ل-م-راح-ل اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة .وي-رت-قب أان ت-ل-عب ف-ي-ه-ا
اÙروقات ،من خÓل كافة فروع اÛمع العمومي الذي
يبقى ضصمن أامÓك الدولة ا÷زائرية ‘ خدمة اÛموعة
الوطنية ،دورا متميزا ‘ ا‚از ا’نتقال الطاقوي ضصمن
إاسصÎات -ي -ج -ي -ة دق -ي -ق -ة ت -ت -ط -لب ا’ل -ت-زام Ãع-اي Òال-ن-ج-اع-ة
وا◊وكمة بحيث يسصتدعي الظروف أان تخضصع الشصركة التي
توفر اŸوارد اŸالية بالعملة الصصعبة للتدقيق الدوري من
اج -ل ال -رف -ع م -ن اŸردودي-ة وم-ك-اف-ح-ة ا÷وانب ال-ت-ي “ث-ل
ف-ج-وات ل-ل-ت-ب-ذي-ر أاو اخ-ت’Ó-ت Áك-ن م-ع-ا÷ت-ه-ا ب-إامكانيات
ذاتية .ولعل من ب ÚاŸوارد التي بحوزة الشصركة العنصصر
البشصري اŸؤوهل على كافة اŸسصتويات والتي Áكن إادراجها
‘ الديناميكية ا÷ديدة بتشصجيع الكفاءات على التموقع ‘
الصصدارة وهو من ب Úالتحديات الداخلية التي ينبغي أان
ترفعها اŸديرة العامة ا◊الية .وهو مار ‘ اŸتناول إاذا ما
اخذ جانب ا’تصصال الدور الذي يعود إاليه ،وهو دور يتعدى
بكث Òالوظيفة التقليدية نحو ا‚از اأ’هداف ا◊يوية من
خ Ó-ل ا◊ضص -ور اŸسص -ت -م -ر لسص -ون-اط-راك ‘ اŸشص-ه-د ال-ع-ام
بجميع ميادينه ا’قتصصادية وا’جتماعية والثقافية.

á«îjQÉJ äÉ£fi

إإعدإد :سسهام بوعموشسة
األحد  18فيفري  2018م الموافق لـ  02جمادى الثانية  1439هـ

يوم الشّشهيد أاضشحى مرجعا لسشتذكار قيّمه وزناجي لـ «الششعب»:

’ نسستطيع إعطاء إلشّسهيد حّقه رغم ما وّفرنا من نصسب ومعا⁄
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هكذا كّرم الله عز وجل الشّسهيد وأاعطاه منزلة
‘ ا÷ن -ة ب -ج -وار األن -ب -ي -اء والصس-دق ،Úع-رف-ان-ا
بتضسحياته دفاعا عن الوطن والشّسرف ،فكيف ل
ن- -كّ- -رم- -ه ن- -ح- -ن وب -فضس -ل -ه اسسÎج -عت ا÷زائ -ر
اسس -ت -ق Ó-ل -ه -ا؟ ه -ذا م -ا أاب -رزه ال -ب -احث ورئ -يسض
العÓقات اÿارجية باŸركز الوطني للدراسسات
واألبحاث ‘ ا◊ركة الوطنية وثورة أاول نوفمÈ
 1954م- -راد وزن- -اج- -ي ‘ ،ح- -ديث ه- -ات- -ف- -ي لـ
«الشسعب» Ãناسسبة اليوم الوطني للشسهيد.
سشهام بوعموششة

‘ هذا ال ّصسدد ،أاوضسح وزناجي أانّ اختيار يوم
الشسهيد صسادف تأاسسيسض اŸنظمة الوطنية ألبناء
الشسهداء سسنة  ،1989وبعد اجتماع وتشساور مع
اŸه -ت-م Úب-رسس-ال-ة الشس-ه-داء وال-ذاك-رة ال-وط-ن-ي-ة
بنادي الصسنوبر ،حيث ”ّ إاقرار  18فيفري من كل
سسنة يوما وطنيا للشسهيد ،والذي احتفل به ألول
مرة سسنة  ،1990ليخّلد ذكراه ويرسسي الروابط
ب Úاألجيال وتذك Òالشسباب بتضسحيات األسسÓف
من أاجل اسستخÓصض الع Èوالقتداء بهم ،مضسيفا
أاّن ت- -خصس- -يصض ي- -وم الشس -ه -ي -د أاضس -ح -ى م -رج -ع -ا
لسستذكار قيم الشسهداء الذين خصسهم الله Ãكانة
رفيعة ‘ ا÷نة قائ« :Óالله كرم الشسهداء فلماذا
ل نكرمهم نحن ،بفضسلهم اسسÎجعت ا÷زائر
اسستقÓلها».
وعن مدى إايفاء الشسهيد حقه ،أاّكد الباحث أانه
ل Áكننا إاعطاء الشسهيد حّقه رغم ما وّفرنا له
من نصسب ومعا ،⁄وحسسبه فإانه كانت ﬁاولت
خÓ- -ل السس- -ن- -وات األخÒة ‘ ه- -ذا اÛال م- -ن
خÓل إا‚از أافÓم تسسرد نضسال وبطولة الشسهداء
مثل الشسهيد زبانة ،بن اŸهيدي ،العقيد لطفي
وغÒه- -م ،واŸن- -درج- -ة ‘ إاط- -ار ت- -ث -م Úذك -رى
الشسهداء كي يعلم جيل اليوم ما قدمه األسسÓف

إŸوقع إإ’لكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ ذكرى رحيل عبد ا◊ميد مهري

رجل من طينة إلسسياسسّي Úإلكبار
‘ إ÷زإئر موإقفه ثابتة
سشهام ــ ب

من خÓل الصسورة ،كما أان هناك ﬁاولت ‘
كتابة سس Òالشسهداء ع Èمقالت صسحفية وتأاليف
كتب وإالقاء ﬁاضسرات ،وحصسصض إاذاعية ،مشسÒا
إا ¤أان -ه يشس -ع -ر ب -ت -قصسÒه Œاه ال -وط -ن م-ق-ارن-ة
ب-الشس-ه-داء ال-ذي-ن ضس-ح-وا ب-ال-ن-فسض وال-ن-فيسض من
أاج -ل ت -خ -ل -يصض ا÷زائ-ر م-ن أاغÓ-ل السس-ت-ع-م-ار
السستيطا.Ê
ب -اŸق-اب-ل ،كشس-ف وزن-اج-ي ع-ن سس-ع-ي اŸرك-ز
الوطني للدراسسات والبحث ‘ ا◊ركة الوطنية
وث- -ورة أاول ن -وف -م ،1954 Èم -ع ب -عضض ال -ولي-ات
إل‚از ما يسسمى سسجل الولية ‘ شسكل ›لد
ي -ح -ت -وي ع -ل -ى ق -ائ -م-ة ب-أاسس-م-اء شس-ه-داء ال-ولي-ة
وتاريخها.
وللعلم ،فإاّن اليوم الوطني للشسهيد ظهر إا¤
ال- -وج- -ودÃ ،ب- -ادرة م -ن أاب -ن -اء الشس -ه -داء ال -ذي -ن
اجتمعوا بنادي الصسنوبر بالعاصسمة ا÷زائرية،
يوم  18فÈاير  1989م ،بنيّة –قيق أامرين اثن:Ú
أاول :إاعادة العتبار لشسهيد الوطن  -معنويا
لخفاق
وماديا  -بعد أان طال تهميشسه بسسبب ا إ
السسياسسي ،جراء تناسسي قيم الثورة ،الداعية إا¤
ب -عث ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة Ãواصس -ف -ات ح -داث -ي-ة
دÁق -راط -ي -ة– ،ق -ق ال-ع-دل واŸسس-اواة ‘ ،ظ-ل
قيمنا اإلسسÓمية كما ورد ‘ بيان أاول نوفم.È
لجيال
والعمل على إاقامة جسسور التواصسل ب Úا أ
ب الوطن،
وقيم الثورة اŸظفرة ،لتحصسينها بح ّ
وت ‘Óالنحراف ‘ التعاطي السسياسسي.
لرامل الشسهداء وأابنائهم،
ثانيا :إاعادة العتبار أ
الذين  ⁄يأاخذوا حقوقهم كاملة ،جّراء تقصسÒ
الدولة ‘ واجبها إازاء هذه الفئة ،التي شسعر
أابناؤوها بالظلم والغ Íوالتهميشض.

رج-ل م-ن ط-ي-ن-ة السش-ي-اسش-ي Úالكبار ‘
ا÷زائ -ر ،ك -م -ا ل ّ-ق -ب -ه رف-اق-ه وم-ن دع-اة
لره -اب ال -ت -ي
اŸصش- -ا◊ة خÓ- -ل أازم- -ة ا إ
ع -رف -ت -ه -ا ا÷زائ -ر ،ك -ان ث -وري -ا ق -وم -ي -ا
ع -روب -ي -ا ل-ه ح-ن-ك-ة سش-ي-اسش-ي-ة ‘ تسش-وي-ة
لزم -ات ،ظ -ل م-ن-اضش Ó-وم-فّ-ك-را وق-ائ-دا
ا أ
ي- -ح- -ظ- -ى ب- -الحÎام وال- -ت- -ق -دي -ر ل -دى
رف -ق-ائ-ه وخصش-وم-ه ع-ل-ى ح-د ق-ول-ه ،إاّن-ه
عبد ا◊ميد مهري ،الذي ل يخضشع إال
ل-ق-ن-اع-ات-ه السش-ي-اسش-ي-ة ،تقّلد مسشؤووليات
م- -زج ف- -ي- -ه- -ا ب Úالسش- -ي -اسش -ة وال -ث -ق -اف -ة
والÎب- - -ي- - -ة ،مضش- - -اف- - -ا إال- - -ي- - -ه - -ا Œرب - -ة
دي -ب -ل -وم -اسش -ي-ة ك-بÒة كسش-ف ،Òك-م-ا ق-اد
ح -زب ج -ب -ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي Ÿدة ٨
لزم- -ات ال- -ت- -ي
سش - -ن- -وات ‘ ظ- -ل أاح- -لك ا أ
عرفتها البÓد.

ل Áكننا تفويت مناسسبة اسستذكار الفقيد عبد
ا◊ميد مهري ،فمواقفه السسياسسية سستبقى شساهدة
على وطنيته الكبÒة ،ودلي Óعلى رصسانته وتبصسره
‘ –ليل الواقع السسياسسي ،وترك وراءه إاحدى أاهم
م- -ق- -ولت- -ه ح- -ول ال -ت -غ -ي ‘ Òا÷زائ -ر ح Úق -ال:
«ال- -ت- -غ- -ي Òل ي -أات -ي م -ن ف -وق سس -واء ك -ان سس -ل -ط -ة
أاوم- -ع- -ارضس- -ة» ،وك- -ان ي- -ع- -ت Èأاح -د أاب -رز رج -الت
اإلجماع الوطني ‘ ا÷زائر ،كما شسارك ‘ اأول
ﬁاولة مصسا◊ة من خÓل التوقيع على اتفاق
سسانت إايجيدوبروما عام  ،1994إا ¤جانب حسسÚ
آايت أاحمد زعيم جبهة القوى الشسÎاكية واأنور
Óنقاذ وأاحمد بن بلة
هدام عن ا÷بهة اإلسسÓمية ل إ
أاول رئيسض جزائري بعد السستقÓل وآاخرين.
انسسحب مهري من ا◊ياة السسياسسية منذ إازاحته
م -ن م -نصسب األم Úال -ع -ام ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال-وط-ن-ي ع-ام  ،1996ل -ك-ن-ه ب-ق-ي ي-ن-اضس-ل م-ن أاج-ل
التغي Òوالتداول السسلمي للسسلطة إا ¤آاخر اأيامه
من خÓل اÙاضسرات واŸلتقيات التي شسارك
فيها ،كما دعا إا ¤إاقامة نظام حكم دÁقراطي
حقيقي قادر على حل مشساكل البÓد واإلسسراع
بإازالة كل القيود التي –ول دون حرية التعبÒ
أاو–د منها.
ول-د ال-ف-ق-ي-د ب-ت-اريخ  3أاف-ري-ل  1926باÿروب
التابعة Ÿدينة قسسنطينة ،نشسأا ‘ وادي الزناتي
حيث حفظ القرآان الكر Ëوتلّقى أاو ¤دروسسه،
انخرط ‘ صسفوف حزب الشسعب ا÷زائري ثم

حركة انتصسار ا◊ريات الدÁقراطية ،اعتقل ‘
نوفم 1954 Èوبقي ‘ السسجن حتى أافريل .1955
بعد أاشسهر عّين ضسمن وفد جبهة التحرير الوطني
باÿارج ،وشسغل منصسب عضسو ‘ اÛلسض الوطني
للثورة ا÷زائرية ،ثم ‘ ÷نة التنسسيق والتنفيذ،
عند تشسكيل ا◊كومة اŸؤوقتة شسغل منصسب وزير
شسؤوون شسمال أافريقيا ‘ األو ،¤ومنصسب وزير
الشسؤوون الجتماعية والثقافية ‘ التشسكيلة الثانية.
عرف Ãشسروع يسسّمى باسسمه؛ هومشسروع مهري
ل-ل-رد ع-ل-ى مشس-روع دي-غ-ول ،ب-ع-د السس-ت-قÓ-ل ُع-يّ-ن
أامينا عاما لوزارة التعليم الثانوي  ،1976 - 1965ثم
وزير اإلعÓم والثقافة ‘ مارسض  1979ثم سسفÒ
ا÷زائر ‘ فرنسسا  1988 - 1984ثم ‘ اŸغرب
حتى اسستدعائه اإ ¤ا÷زائر وتوليه منصسب األمانة
الدائمة للجنة اŸركزية ثم منصسب األم Úالعام
للحزب.
وأاهم منصسب تقلّده مهري كان منصسب األمÚ
ال -ع -ام ◊زب ج -ب -ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ب1988 Ú
و ،1996نظرا للمرحلة ا◊ ّسساسسة التي كانت “ر
بها ا÷زائر التي دخلت التعددية السسياسسية ،بعد
 26سس-ن-ة م-ن ه-ي-م-ن-ة ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر على
ا◊ي-اة السس-ي-اسس-ي-ة .وب-ع-د اŸؤوام-رة ال-ع-ل-م-ية ضسده
التي كانت نتيجتها سسحب اللجنة اŸركزية الثقة
من مهري ‘  ،1996اإذ أاصسبح مناضس Óبسسيطا ‘
ال -ق -اع -دة ال -نضس -ال -ي -ة ،ك -م -ا شس -ارك م -ه -ري ع-ل-ى
اŸسستوى اإلقليمي ،حيث انتخب رئيسسا للمؤو“ر
القومي العربي عام .2000
بعد اندلع انتفاضسات الربيع العربي كتب مهري
‘ فÈاير  ،2011رسسالة اإ ¤الرئيسض بوتفليقة حول
ال- -وضس -ع السس -ي -اسس -ي ل -ل -ب Ó-د وضس -رورة الح -ت -ف -ال
بخمسسينية السستقÓل ‘ ظل إاصسÓحات سسياسسية
عميقة تفضسي إا ¤تأاسسيسض جمهورية ثانية.
تو‘ عبد ا◊ميد مهري ‘  30جانفي 2012
عن عمر يناهز  85عاما بعد معاناة مع اŸرضض
Ÿدة اأسسابيع Ãسستشسفى ع Úالنعجة.

لعدام
يعد الشّشهيد ا÷زائري الوحيد من أاصشول أاوروبية حكم عليه با إ

فرناند إإيفتون ناهضض إ’سستعمار وناضسل من أإجل إلقضسية إ÷زإئرية

سس ــ ب
هو جندي فرنسسي مناهضض لÓسستعمار ،كان
ي -ع -م -ل ‘ ا÷يشض ال -ف -رنسس -ي ‘ ا÷زائ -ر ،وك -ان
متعاطفا مع الثوار ا÷زائري ‘ Úنضسالهم ضسد
اŸسستعمر ،ولد ‘  11جوان  ‘ 1926سسالومبي
(اŸدن -ي -ة ح-ال-ي-ا) ‘ ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ألب-وي-ن
م -ع ّ-م -ري -ن ف -رنسس -ي وأام-ه إاسس-ب-ان-ي-ة دخ-ل ا÷يشض
ال -ف -رنسس -ي ك -م Ó-زم ل -ك -ن -ه سس -رع -ان م -ا ت -ف -اج -أا
بالوحشسية الفرنسسية ضسد ا÷زائري ،Úوهذا ما
جعله ينشسق وينضسم للحزب الشسيوعي ا÷زائري
اŸن -اهضض ل Ó-سس -ت -ع -م -ار ث-م إا ¤ج-يشض ال-ت-ح-ري-ر
الوطني.
شسارك إايفتون ‘ معركة ا÷زائر وقام بزرع
ع -دة ق -ن-اب-ل ،أاّدت Ÿق-ت-ل ال-ك-ث Òم-ن ال-ف-رنسس-يÚ
وأال -ق -ي ع-ل-ي-ه ال-ق-بضض ‘  14ن-وف-م 1956 Èبعد
اكتشسافه وضسع قنبلة على مقربة من خزان الغاز
ب -ال -رويسس -وال -ت -ي  ⁄ت -ن -ف-ج-ر ،ث-م سس-ج-ن ب-زن-زان-ة
بÈبروسض وحكم عليه باإلعدام ،ونفذ ا◊كم ‘
 11ف-ي-ف-ري  1957وق -د أادانت ج -ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
والدول الشسيوعية إاعدامه ووصسفته باŸقيت.
وحسسب اŸؤورخ Úورفقاء الراحل إايفتون ،فإان
ه - -ذا األخ Òإال - -ت - -ح - -ق ‘ ج - -وان  1955بالفرق

اŸسسلحة التابعة للمناضسل Úاليسساري ،Úعلى غرار
مصس- -ط- -ف- -ى حشسÓ- -ف ،ي -ح -ي -ي ب -ري -ك -ي وج -ورج
أاك-ب-وم-ب-ورا وال-ذي-ن سس-ان-دوا ف-ك-رة ال-عمل اŸسسلح
على اŸنظمة السستعمارية.
ك -انت ا÷م -اع -ات اŸسس -ل -ح-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-يسس-ار
ا÷زائري ،ترابط بالولية الرابعة باسسم ا◊زب
الشسيوعي ا÷زائري ،قد أامضست على اتفاقية مع
ج- -ب- -ه- -ة ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال -وط -ن -ي ،أافضست إا ¤دم -ج
اŸناضسل Úاليسساري ÚاŸسسلح ‘ Úصسفوف جيشض
ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي .وق-د شس-ارك ع-دد م-ن ه-ؤولء
ال-ف-دائ-ي ‘ Úع-دد م-ن ع-م-ل-ي-ات ال-ت-خ-ريب ال-ت-ي
اسستهدفت اŸنشسآات القتصسادية الفرنسسية على
مسستوى ا÷زائر العاصسمة ،بحيث أان ‘‘كومندو
ا÷زائر العاصسمة‘‘ ،الذي كان ينتمي إاليه ايفتون
اسستهدف عددا من اŸنشسآات الفرنسسية Ãا ‘
ذلك العملية التي نفذها بنفسسه يوم  14نوفمÈ
 1956وشسملت تفج Òمصسنع الغاز با◊امة ،فأالقت
ع -ل -ي -ه السس -ل-ط-ات السس-ت-ع-م-اري-ة ال-ق-بضض ي-وم 12
نوفم ،1956 Èوحكمت عليه باإلعدام.
وقد سسبق للمؤوّرخ الفرنسسي بنيام Úسستورا أان
كشس - -ف ‘ ك - -ت - -اب - -ه ‘‘ف - -رانسس- -وا م- -تÒان وح- -رب
ا÷زائر‘‘ ،أان هذا األخ Òأامضسى على قرار إاعدام
ايفتون ،ورفضض العفو عنهŸ ،ا كان يشسغل منصسب

ح -اف -ظ األخ -ت -ام ي-وم  11ف-ي-ف-ري  1957بسسجن ونفذ فيه عن طريق اŸقصسلة ‘ فÈاير  1957من
سس -رك-اج-ي ،رف-ق-ة م-ن-اضس-ل Úآاخ-ري-ن ه-م-ا ﬁم-د طرف الدولة الفرنسسية .وكان الفقيد عضسوا ‘
ا◊زب الشسيوعي ا÷زائري قبل أان يلتحق بجبهة
ونوري وأاحمد ÿناشض.
ويعد الشّسهيد فÒناند ايفتون ا÷زائري الوحيد التحرير الوطني.
م -ن أاصس-ول أاوروب-ي-ة ،ال-ذي ح-ك-م ع-ل-ي-ه ب-اإلع-دام

á°VÉjQ

إألحد  ١8فيفري  ٢٠١8م
إلموإفق لـ  ٠٢جمأدى إلثأنية ١٤٣٩هـ

سسفيان بن دبكة لـ «الشسعب» :

حققنا فوزا مهما أامام الرائد وأانعششنا حظوظنا ‘ اللعب على لقب البطولة
لو ¤لكرة القدم ،اقÎبنا من متوسسط
بعد الفوز العريضس على رائد ترتيب الرابطة اÎÙفة ا أ
ميدان مولودية ا÷زائر «سسفيان بن دبكة» الذي أاكد لنا أان الفوز على شسباب قسسنطينة بثÓثية
لول ‘ هذا ا◊وار :
لداء والنتيجة وسسيكون مهما لبقية مشسوار اÎÙف ا أ
نظيفة جاء با أ

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس
تصسوير ﬁ :مد آايت قاسسي
الشسعب  :فوز عريضس على رائد ترتيب اÎÙف
لول شسباب قسسنطينة ؟
ا أ
سسفيان بن دبكة  :إليوم شسأهدنأ إلوجه إ◊قيقي لفريق
مولودية إ÷زإئر أإمأم رإئد ترتيب إلرإبطة إÎÙفة
إألو ¤لكرة إلقدم ،وإجهنأ فريقأ كبÒإ وÎﬁمأ وقويأ
على كل إألصسعدة ،إلفوز سسيكون جد مهم بألنسسبة لبأقي
إŸشسوإر ،نعلم بأننأ نلعب على ثÓث جبهأت وإبتعدنأ قليÓ
عن إلبطولة بعد إلتعأدل أإمأم شسبأب بلوزدإد وإلهزÁة ‘
إ÷ولة إألخÒة ‘ إŸدية أإمأم إألوŸبي إÙلي وهو مأ
جعل شسبأب قسسنطينة يبتعد علينأ بتسسع نقأط كأملة ،نحن
إليوم كأن لزإمأ علينأ إلفوز من أإجل إلقÎإب أإك Ìمن
إŸتصس -در إلشس -يء إل -ذي سس -يسس -م -ح ل-ن-أ ب-أل-ب-ق-أء ‘ سس-ب-أق
إلبطولة ،إلفوز  ⁄يكن سسه Óكمأ يتوقعه إلبعضض أإمأم فريق
يعرف إلتفأوضض جيدإ خأرج إلديأر ويعود دإئمأ بنتأئج
إيجأبية وهو مأ جعله يحتل صسدإرة إÎÙف إألول،
إ◊مد لله دخلنأ بقوة وطبقنأ تعليمأت إŸدرب «برنأرد
كأزو »Êعن حذإفÒهأ وضسغطنأ منذ إلبدإية وهو مأ سسمح
لنأ من إفتتأح بأب إلتهديف مبكرإ بعدهأ  ⁄نÎك إلفرصسة
للشسبأب ووإصسلنأ لعب ورقة إلهجوم وضسيعنأ إلعديد من
إلفرصض قبل أإن نظيف إلهدف إلثأ ‘ ÊإŸقأبلة ،إألمر
إإليجأبي هو أإننأ  ⁄نرجع للورإء ووصسلنأ إلضسغط على
دفأع شسبأب قسسنطينة ‘ إŸرحلة إلثأنية ورغم تضسييعنأ
لعدة أإهدإف سسأنحة إل أإننأ سسجلنأ إلهدف إلثألث ‘ وقت
جيد وعرفنأ كيف نسس Òبأقي فÎإت إللقأء لصسأ◊نأ دون
تلقي أإي هدف ،كمأ أإننأ حأولنأ تسسي› Òهودإتنأ ‘
إŸرحلة إلثأنية ألن لدينأ  ٣موإجهأت جد مهمة خÓل
أإسسبوع Úبدإية من يوم إألربعأء إŸقبل ‘ مبأرإة إلعودة
من إلدور إلتمهيدي من منأفسسة رإبطة إألبطأل إإلفريقية
لكرة إلقدم أإمأم فريق «أإوتوهو» إلكونغو‹ ،إألهم إليوم أإننأ
حققنأ إلفوز وأإنعشسنأ حظوظنأ ‘ إلتتويج بلقب إلبطولة
إلوطنية ،وبأŸنأسسبة أإشسكر إلÓعب Úعلى إألدإء إŸقدم
وإلطأقم إلفني وإإلدإرة وخأصسة إألنصسأر إلذين تنقلوإ بقوة
إ ¤ملعب  ٥جويلية إألوŸبي وسسأندونأ بقوة وإ◊مد لله
أإننأ  ⁄نخيبهم وخرجوإ رإضس Úعن إلنتيجة وإألدإء.

@ سس- -ج- -لت ال- -ه- -دف ال- -ث- -ا ‘ Êال -ل -ق -اء وأاخ -رجت
زمÓءك من الضسغط ؟ ..
@@ إذإ لحظتم كنأ جد مركزين فوق أإرضسية إŸيدإن وكنأ
نريد نقأط هذه إŸوإجهة ،وهو مأ حدث و ⁄نكن نعيشض
ضسغط نتأئج ،صسحيح أإننأ كنأ قد إنهزمنأ ‘ لقأء إŸدية
وبعده تنقلنأ إ ¤إلكونغو وإنهزمنأ بظلم –كيمي فأضسح
بعدمأ حرمنأ إ◊كم من ركلتي جزإء وإحتسسب لهم هدفأ
سسجل بأليد و‘ إلهدف إألول كأنت ﬂألفة لنأ وصسفرت
ضسدنأ ،وأإعتقد أإن تلك إلهزÁة جعلت إÛموعة أإك Ìقوة
وتÓحمأ فيمأ بينهأ ،وهو مأ جعلنأ نظهر بهذإ إلوجه أإمأم
شس -ب -أب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ك-م-أ أإن إŸب-أري-أت Ãل-عب  ٥جويلية
أإصسبحت ‡تعة بألنسسبة إلينأ خصسوصسأ مع تزإيد إألنصسأر
من موإجهة ألخرى ،وعن إلهدف إلذي سسجله هو مهم
بألنسسبة ‹ ليعطيني أإك Ìثقة ‘ إŸبأريأت إŸقبلة لكن
ليسض إألهم من يسسجل إألهم هو أإن نتمكن من إلفوز
و–قيق نتأئج إيجأبية.
@ فريق «أاوتوهو» الكونغو‹ يتفوق عليكم بفارق
لربعاء اŸقبل ؟
هدف ،Úكيف ترى لقاء يوم ا أ
@@ لدينأ كل إإلمكأنيأت من أإجل إلتغلب على إلفريق
إل -ك -ون-غ-و‹ ب-ف-أرق ع-ريضض ،ه-ذإ إل-ف-ري-ق  ⁄ي-ف-ز ع-ل-ي-ن-أ
بقوإن Úلعبة كرة إلقدم وليسض لديهم فريق سسيخيفنأ ‘
مبأرإة إلعودة ،نحن سسنلعب هذإ إللقأء بإأرإدة كبÒة جدإ
من أإجل –قيق إلفوز خصسوصسأ أإننأ ظلمنأ ‘ مبأرإة
إلذهأب ،و” بر›ة إللقأء ‘ مدينة «أإيو» وبعدهأ Ÿأ
وصسلنأ إ ¤تلك إŸدينة وجدنأ ميدإن إلتدريب بعيدإ عن
إŸدينة إلتي كنأ نقيم فيهأ ،وبعدهأ ” بر›ة إللقأء ‘
مكأن آإخر غ ÒإŸدينة إلتي كأن م›Èأ فيهأ إللقأء ،ليتم
وضسعنأ ‘ أإصسعب إلظروف قبل وبعد إللقأء  ..بعدهأ زإد
من متأعبنأ إلتحكيم وإلصسعوبة عند خروجنأ من إŸلعب،
كلهأ عوإمل سستجعلنأ نلعب بإأرإدة زإئدة من أإجل –قيق
فوز عريضض وإلتأهل إ ¤إلدور إŸقبل وموإصسلة مسسÒتنأ
‘ إŸنأفسسة إإلفريقية وهي Œربة مفيدة لبأقي إŸشسوإر،
ك -م -أ أإن إل -ف -وز أإم-أم شس-ب-أب قسس-ن-ط-ي-ن-ة سس-ي-ج-ع-ل-ن-أ ن-ل-عب
Ãعنويأت مرتفعة.
@ تلعبون على ثÓث جبهات وتنتظركم بر›ة
مكثفة ،أالسستم متخوف Úمن كÌة اŸواجهات ومن
تضسييع أاهدافكم ؟
 @@.هدفنأ إألول بلغنأه إليوم بكبح تقدم فريق شسبأب

قسسنطينة وتضسييق إÿنأق عليه ،وهدفنأ إلثأ Êإن شسأء إلله
سسنصسله يوم إألربعأء أإمأم نأدي «أإوتوهو» لنوإصسل مشسوإرنأ
‘ إŸنأفسسة إلقأرية ،بعدهأ لدينأ موإجهة إلدإربي أإمأم
إ–أد إلعأصسمة وسسنعمل كل شسيء من أإجل –قيق فوز
آإخر لنÎك إإل–أد ورإئنأ ‘ إلÎتيب إلعأم وسسنتفرغ بعد
إلدإربي للتحضسŸ Òوإجهة إلكأسض ،صسحيح لدينأ ضسغط
إللقأءإت وبر›ة كثيفة لكن لدينأ طأقم فني سسيعرف
كيف يتعأمل مع إلوضسعية و»كأزو »Êلديه كل إŸفأتيح من
أإجل بلوغ أإهدإف إلفريق.

ويأمل إلقأئمون على شسؤوون إلنأدي إلذي
هو أإيضسأ مدرسسة تكوين تضسم حوإ‹ ١٣٠
ف -رد م -ن إلصس -أغ -ر ،إلشس -ب-أل ،إلوإسس-ط
وإلكأبر وإلذين يقطنون ‘ عدة أإحيأء
إن -ط Ó-ق -أ م -ن ح -ي إل -ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي
بسسكيكدة وصسول إ ¤بلدية فلفلة أإن يتم
دعم إلنأدي من إجل إلسستمرإر ‘ أإهدإفه
إل-ن-ب-ي-ل-ة ،وإل-ت-ي ت-ت-م-ث-ل ‘ تكوين ﬂتلف

إلفئأت ‘ إÛأل إلريأضسي.
كمأ أإنهأ تلعب دورإ كبÒإ ‘ إ÷أنبÚ
إلÎبوي وإلجتمأعي بحيث أإن إلريأضسة
 Óأإوق- -أت إل- -ف- -رإغ وت- -ب- -ع- -د إلط -ف -أل
“أ
وإŸرإه -ق Úوإلشس -ب -أب م -ن شس-ب-ح إآلف-أت
إلجتمأعية إلتي بأتت تهدد إلشسخأصض
وإلعأئÓت.

سسكيكدة :خالد العيفة

هاينكـ ـ ـ ـ ـ ـسس ينتقـ ـ ـ ـ ـ ـد غ ـ ـ ـ ـ ـوارديو’ وأانششيلوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

ي-رت-ب-ط ف-ق-ط ب-أل-ع-ق-ل-ي-ة إلحÎإف-ية
لÓعب ،Úبل أإيضسأ نحن ل ندفع بأي

البطولة التونسسية

معاقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الÎج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
بـ  ٣مقابـ ـÓت دون جمه ـ ـ ـ ـ ـور

اأ’نصشار مسشتاؤوون من النتائج اŸتواضشعة للفريق
خيبت مولودية بجاية آامال جمهورها العريضس ،أاول أامسس ،بعدما تعادلت داخل الديار أامام أاهلي
برج بوعريريج ،ليخفق بذلك اŸدرب بوعراطة وأاشسباله ‘ –قيق الهدف الذي أارادوه ،واŸتمثل
‘ –قيق نتيجة ايجابية “كنهم من –سس Úترتيبهم العام.

وه-ي إلسس-ت-فسس-أرإت إل-ت-ي ق-دمت
ل -ل -ط -أق -م إل -ف -ن -ي قصس -د إإلج-أب-ة
ع -ل -ي -ه-أ ،ع-ل-م-أ أإن إل-ف-ري-ق ي-ح-ت-ل
إŸركز إلثألث منأصسفة مع فريق
شسبيبة بجأية ،وعليه فإأن إŸرحلة

إلقأدمة تتطلب تصسحيح إألخطأء
وإيجأد إلوصسفة إلسسأنحة للخروج
من عنق إلزجأجة.

بجاية :بن النوي توهامي

فريق اإ’قامة ا÷امعية أ’و’د فايت يتوج باللقب

بايرن ميونيخ

وجه يوب هاينكسس اŸدير
لŸا،Ê
الفني لبايرن ميونيخ ا أ
انتقادات Ÿدربي الفريق
السسابق ،Úالسسبا Êبيب
ليطا‹ كارلو
غوارديول وا إ
انشسيلوتي وذلك للدفع ببعضس
الÓعب Úدون اكتمال تعافيهم
بنسسبة .٪1٠٠
وقأل هأينكسض ‘ تصسريحأت نقلتهأ
صس -ح -ي-ف-ة (ب-ي-ل-د) إألŸأن-ي-ة :م-ن-ذ أإن
ك -نت ه -ن -أ م -ع ب -ي ÎهÒم -أن ق -ب-ل ٥
سسنوإت ⁄ ،يكن هنأك لعب على
أإرضس -ي -ة إŸل -عب وه -و مصس -أب ،وك-ن-أ
نقوم بهذإ إلعمل بشسكل جيد.
وأإضسأف :إآلن إ÷ميع جأهز وهذإ ل

١٧٥٧١

لقامات ا÷امعية لكرة اليد
الطبعة الثانية لبطولة ما ب Úا إ

معان ـ ـ ـ ـاة كـ ـ ـبÒة بسشبـ ـ ـب الوضشعيـ ـ ـة اŸالي ـ ـ ـة الصشعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
يعيشض إلنأدي إلريأضسي إلهأوي إلعربي بن
مهيدي إلنأشسط ‘ إلبطولة إلولئية مأ
–ت إلشسر‘ ‘ وضسعية مألية صسعبة إألمر
إلذي أإج Èإلفريق على تضسييع مبأرإت.. Ú
فيمأ يلوح شسبح تضسييع إŸوسسم إلريأضسي
ككل ‘ إألفق نتيجة عدم حصسوله على
إلدعم إŸأ‹ إلÓزم سسوإء من قبل مديرية
إلشس -ب -أب وإل -ري-أضس-ة أإو إÛلسض إلشس-ع-ب-ي

مولودية بجاية

وظهرت إلتشسكيلة إلبجأوية بأدإء
غ Òم - - -ق - - -ن- - -ع‡ ،أ أإث- - -أر غضسب
إألنصسأر إلذين صسبوإ جأم غضسبهم
ع -ل -ى إل-ط-أق-م إل-ف-ن-ي وإلÓ-ع-ب،Ú
وح - - -ت - - -ى رئ - - -يسض ›لسض إإلدإرة
مصس- -ط- -ف- -ى رزق- -ي ،إل- -ذي أإع -ل -ن
إسستقألته مبأشسرة بعد نهأية إللقأء
بسس- -بب إألل- -ف -أظ إل -ب -ذي -ئ -ة إل -ت -ي
تعرضض لهأ.
وح - -ج - -ة إألنصس- -أر ‘ ذلك أإن- -ه ل
Áك- -ن ل- -ف- -ري- -ق ي- -ل -عب م -ن أإج -ل
إلصس- - - - -ع - - - -ود إل - - - -ت - - - -ع Ìدإخ - - - -ل
إل-ق-وإع-د ،وب-أل-ت-أ‹ يضس-ي-ع ف-رصسة
كبÒة من أإجل –سس Úمركزه ‘
إلÎتيب إلعأم ،حيث هنأك فرق
م -ن -أفسس -ة ك -أه -ل -ي إلÈج وشس-ب-ي-ب-ة
بجأية.
و‘ هذإ إلصسدد أإكد أإعمر بوديأب
رفضض أإعضسأء إإلدإرة لÓسستقألة،
مؤوكدإ أإنه تقرر خÓل إلجتمأع
إŸنظم ،أإمسض ،رفضض أإي ضسغوط
ع -ل -ى مصس -ط -ف -ى أإرزق-ي ،ك-م-أ ”
منأقشسة إألسسبأب إلتي كأنت ورإء
ه- -ذإ إإلخ- -ف- -أق ،وسس- -بب ت- -رإج- -ع
إلنتأئج خÓل إ÷ولت إلفأرطة،

النادي الرياضسي الهاوي العربي بن مهيدي بسسكيكدة
ل-ب-ل-دي-ة سس-ك-ي-ك-دة‡ ،أ ج-ع-ل-ه ي-طلق ندإء
إسستغأثة من أإجل حصسوله على حصسته من
إإلعأنة إŸألية إŸكفولة له قأنونأ بعدمأ
حصس -ل ع -ل-ى م-ب-ل-غ  ١٥م-ل-ي-ون ف-ق-ط من
مديرية إلشسبأب وإلريأضسة ومبلغ  ٢٢مليون
سسنتيم من إÛلسض إلشسعبي إلبلدي سسنة
 ‘ ٢٠١٧إل -وقت إل -ذي غ -أبت ف -ي -ه ه-ذه
إإلعأنة إلسسنة إلتي قبلهأ.

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

إلعدد
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لعب ل يكون جأهزإ بنسسبة ،٪١٠٠
وت- -ع- -رضض إل -ع -دي -د م -ن إل -ن -ج -وم ‘

صس -ف -وف إل -ب-أف-أري إلصس-أب-أت خÓ-ل
فÎة إلثنأئي غوإرديول وأإنشسيلوتي،
وشسأركوإ ‘ إŸبأريأت بشسكل مبكر
جدإ مثل جÒوم بوإتينغ آإري Úروين
وفرإنك ريبÒي.
وأإشسأر هأينكسض ،إ ¤أإنه لن يخأطر
بألدفع بحأرسض إلفريق مأنويل نوير
‘ إلفÎة إŸقبلة ،إل بعد أإن يتعأفى
بشسكل نهأئي من إصسأبته.
وع -أد ه-أي-ن-كسض م-ن إلع-ت-زإل ل-ت-و‹
ت -دريب إل -ع -مÓ-ق إل-ب-أف-أري ‘ وقت
سسأبق من إŸوسسم إ◊أ‹ بعد إقألة
إنشسيلوتي بسسبب سسوء إلنتأئج إÙلية
وإلهزÁة بثÓثية أإمأم بأريسض سسأن
جÒمأن ‘ رإبطة أإبطأل أإوروبأ.

نصسف ماراطون الواحات بورڤلة

سشليمان مو’ي يفوز بالدورة السشابعة

ف-از ال-ع-داء سس-ل-ي-م-ان م-ولي م-ن ولي-ة ا÷زائ-ر ب-ال-ط-ب-ع-ة السس-ابعة لنصسف
ماراطون «الواحات» الذي نظم أامسس السسبت بورڤلة متبوعا بخذير العقون
(بجاية) وبلخ Òأاناسس.
قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم اÎÙفة ‘ أاما عند السسيدات فقد أاحرزت العداءة نسسيمة مسسعودي (ا÷زائر) على
لول ‘ ،ح Úعادت اŸرتبة الثانية Ÿنال عباسس (بجاية) ولبنى
تونسس تسسليط عقوبة على الÎجي الرياضسي التونسسي اŸركز ا أ
باللعب دون حضسور ا÷مهور ‘  ٣مقابÓت وذلك على كسستي (بومرداسس ‘ اŸرتبة الثاثة).
خ -ل -ف -ي -ة أاح -داث ال -ع -ن -ف والشس -غب ال -ت-ي تسس-ب-بت ف-ي-ه-ا وجرت وقائع هذا السسياق الذي أاشسرفت السسلطات الولئية على إاعطاء
ج -م -اه« ÒالÎج -ي» ‘ ل -ق -اء ا÷ول -ة ال -ث -ام -ن -ة عشس -رة إاشسارة انطÓقة على مسسافة  1٥كيلوم ÎانطÓقا من بلدية حاسسي بن عبد
لو ¤وال -ت-ي ج-م-ع-ت-ه الله إا ¤غاية دائرة سسيدي خويلد (شسرق عاصسمة الولية) ،حيث عرف
ل -ب -ط -ول -ة ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة ا أ
بالنجم السساحلي وفق ما أاعلن عنه الناطق الرسسمي مشساركة أازيد من  ٦2٠متسسابقا من بينهم  ٤7عداءة Áثلون نحو  ٤٠ولية
من ﬂتلف جهات الوطن.
للرابطة.
يذكر أان الطبعة السسابعة لنصسف ماراطون «الواحات» بورڤلة قد خصسصس
وأاف- -اد ن- -فسس اŸصس- -در أان م- -ك- -تب ال -راب -ط -ة ق -رر
جوائز مالية بقيمة اجمالية تقدر بنحو  ٦٠٠أالف دج.
لضسرار التي
–ميل الÎجي الرياضسي ج Èا أ
واختتم هذا اŸوعد الرياضسي الذي نظم من طرف رابطة أالعاب القوى Ãسساهمة
لوŸب -ي ب-رادسس ن-ت-ي-ج-ة
أا◊ق -ه -ا ب -اŸل -عب ا أ
مديرية الشسباب والرياضسة لولية ورڤلة بحفل توزيع اŸيداليات على الفائزين.
التصسرفات ثلة من جماهÒه.

لقامات ا÷امعية لكرة اليد إاناث ،التي جرت ‘
عادت نتيجة الطبعة الثانية لبطولة ما ب Úا إ
الفÎة من  27جانفي إا 17¤فيفري ،بالقاعة متعددة الرياضسات بالعاشسور با÷زائر العاصسمة ،إا¤
لولد فايت ،وذلك للمرة الثانية على التوا‹ بعد فوزهن ‘ نهائي النسسخة
فريق القامة ا÷امعية أ
على حسساب نادي القامة ا÷امعية لدا‹ ابراهيم  2بنتيجة ( .)17- 21
إلثألث لطألبأت إإلقأمة إ÷أمعية إلنأدي إألوŸبي إلريأضسي للطلبة
إل-ع-أل-ي-ة ب-ع-د ت-ف-وق-ه-ن ع-لى فريق إ÷أمعي Úوبألتنسسيق مع مديرية
فيمأ عأدت إŸرتبة إلثأنية ‘ ذإت إŸدرسس-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ع-ل-وم إل-ب-حأر إÿدم- -أت إ÷أم- -ع -ي -ة ب -ج -أم -ع -ة
إل -ت -ظ -أه -رة إل -ري-أضس-ي-ة إ ¤ن-أدي بعد فوزهن بنتيجة  ١8مقأبل  .١٥إ÷زإئر ،وذلك Ãنأسسبة إلذكرى
إإلق -أم -ة إ÷أم -ع -ي -ة ل-ب-أب إل-زوإر ونظمت إلتظأهرة إلريأضسية إلتي إŸزدوجة إلضسرإب إلثمأنية أإيأم
إلذي فأز ‘ إللقأء إلÎتيبي أإمأم إفتتحهأ ‘  ٢٧جأنفي إŸأضسي إŸصسأدف لـ  ٢8جأنفي  ١٩٥٧ويوم
فريق إŸدية لعلوم إلبحأر بنتيجة وزي -ر إل -ت -ع -ل -ي -م إل -ع -أ‹ وإل -ب -حث إلشس -ه -ي-د إŸصس-أدف لـ  ١8فيفري
( ،)١٥ – ١8ف -ي -م -أ ع -أد إŸرك -ز إل -ع -ل -م -ي ط -أه-ر ح-ج-أر م-ن ق-ب-ل .٧٥٩١

نبيلة بوقرين

لثقال 2٠18
–سسبا للبطولة العاŸية لرياضسة حمل ا أ

–ضشÒات مكثفة لبطل العا ⁄الياسس بوغا⁄
لثقال التي سستحتضسنها كندا خÓل جوان
اسستعدادا للمشساركة ‘ البطولة العاŸية لرياضسة حمل ا أ
لثقال الياسس بوغا– ⁄ضسÒات بدنية
ليام البطل العاŸي ‘ رياضسة حمل ا أ
 ،2٠18يجري هذه ا أ
مكثفة وتربصسات بكل من سسوق أاهراسس وا÷زائر العاصسمة رفقة اŸنتخب الوطني لهذه الرياضسة.

وأإوضسح ذإت إلبطل أإن –ضسÒإته
ه -ذه شس -رع ف -ي -ه -أ م -ن -ذ ج -وي -ل-ي-ة
إŸأضسي بألنأدي إلريأضسي إلهأوي
ألب -ط -أل ك -م-أل إألجسس-أم وإ◊م-ل
بألقوة لسسوق أإهرإسض فضس Óعن
إŸن-ت-خب إل-وط-ن-ي ل-ه-ذه إلريأضسة
بأ÷زإئر إلعأصسمة.
ويطمح بطل حمل إألثقأل إلذي
ت -وج ب -أŸي -دإل-ي-ة إل-ذه-ب-ي-ة ل-ل-م-رة
إل -رإب -ع -ة ‘ ب -ط -ول -ة إل-ع-أ ⁄إل-ت-ي
إح-تضس-ن-ت-ه-أ روسس-يأ إلبيضسأء خÓل
ج- - -وإن إŸأضس - -ي – إ– ¤ق - -ي - -ق
م -ي -دإل -ي -ة ذه -ب -ي -ة و–ط -ي-م رق-م
قيأسسي عأŸي جديد.
وك -أن ه -ذإ إل-ري-أضس-ي إب-ن م-دي-ن-ة
سسوق أإهرإسض وإلبألغ من إلعمر ٣٠
سسنة قد بدأإ مشسوإره إلريأضسي و⁄
ي -ت -ج -أوز ع -م-ره  8سس-ن-وإت ب-ع-د
إن -خ -رإط -ه ب -ولي -ة ت -بسس -ة ضس -م -ن
صسفوف نأدي إألصسدقأء وإلصسحة
–ت إشسرإف إŸدرب بÓل ديرم.
وكأنت أإول مشسأركة دولية له ‘
إلبطولة إلعربية وإإلفريقية إلتي
إح- -تضس- -ن -ه -أ إŸغ -رب سس -ن -ة ٢٠١٣
ح- -يث إف- -تك وق- -ت- -ه -أ إŸي -دإل -ي -ة
إل -ذه -ب -ي -ة ث -م شس -أرك ‘ ب -ط -ول -ة
إلعأ ⁄بجنوب إفريقيأ سسنة ٢٠١٤
و–صس -ل خ Ó-ل -ه -أ ع -ل-ى م-ي-دإل-ي-ة
ب -رون-زي-ة ل-ي-حصس-د ب-ع-ده-أ أإل-ق-أب-أ

ع - -أŸي - -ة خ Ó- -ل سس - -ن - -وإت ٢٠١٥
و ٢٠١٦و ٢٠١٧ب-ك-ل م-ن ف-ي-نلندإ
وإل -ولي -أت إŸت -ح -دة إألم -ري -ك-ي-ة
وبيÓروسسيأ على إلتوإ‹.
ولضس- -م -أن إق Ó-ع ه -ذإ إل -ن -وع م -ن
إل- -ري- -أضس- -ة وت- -ط- -وي- -ره- -أ وسس- -ط
م -وإط -ن -ي م -دي -ن -ة سس -وق أإه-رإسض
م -ن-حت م-ؤوخ-رإ م-دي-ري-ة إلشس-ب-أب
وإل-ري-أضس-ة ل-ل-ولي-ة ق-أع-ة ري-أضسية
م-ت-وإج-دة ب-أل-ق-رب م-ن م-ت-وسس-طة
«ج-ي ‹Ó-إل-ي-أبسض» ل-ف-أئ-دة إلنأدي
إل -ري -أضس-ي إل-ه-أوي ألب-ط-أل ك-م-أل
إألجسس- -أم وإ◊م- -ل ب- -أل- -ق -وة وه -و
إلنأدي إŸتصسدر من حيث إلنتأئج
بولية سسوق أإهرإسض حيث –صسل
مؤوخرإ على  8ميدإليأت ذهبية ‘

إلبطولة إلفريقية وإلبحر إألبيضض
إŸت-وسس-ط إل-ت-ي إح-تضس-ن-ت-هأ ولية
بجأية ‘ إلفÎة من  ١8إ٢٢ ¤
أإكتوبر إألخ.Ò
ويشس- - -رف إل- - -ري - -أضس - -ي ب - -وغ - -أ⁄
شس-خصس-ي-أ ك-ون-ه م-درب-أ وخ-بÒإ ‘
ه- -ذإ إل- -ن- -وع إل- -ري -أضس -ي رف -ق -ة ٣
م- -درب Úآإخ- -ري- -ن ب -ه -ذه إل -ق -أع -ة
إÎŸبعة على  ٦٠٠م Îمربع –
ع -ل -ى ت -خصسصس -أت ك -ل م -ن ك -م-أل
إألجسس- -أم وح- -م -ل إألث -ق -أل ورف -ع
إألث - -ق - -أل وإل- -ل- -ي- -أق- -ة إل- -ب- -دن- -ي- -ة
وإآليروبيك .

سسوق أاهراسس :صسحراوي.ح

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

تثبيت لقاء إا.العاصشمة ـ م .ا÷زائر يوم  ٢٤فيفري
Œري مباراة الداربي العاصسمي ب Úإا–اد
ا÷زائر ومولودية ا÷زائر ◊سساب ا÷ولة
لو ¤اÎÙفة
 21من بطولة الرابطة ا أ
لو ¤لكرة القدم «موبيليسس» يوم السسبت
ا أ
لوŸبي (،٠٠
 2٤فيفري Ãلعب  ٥جويلية ا أ
 )17حسسبما أاعلنت عنه الرابطة اÎÙفة
لكرة القدم على موقعها الرسسمي.
وتقدمت إدإرة فريق مولودية إ÷زإئر بطلب لدى
إلرإبطة لتأخ ÒإŸبأرإة بـ  ٢٤سسأعة بسسبب خوضض
«إل -ع -م -ي -د» ل -ق -أء إي-أب إل-دور إل-ت-م-ه-ي-دي ل-رإب-ط-ة
إألبطأل إإلفريقية أإمأم نأدي إوتوهو إلكونغو‹ يوم
إألربعأء إŸقبل Ãلعب إألوŸبي  ٥جويلية (،٠٠
 .)١٩ويسستقبل رإئد إلÎتيب شسبأب قسسنطينة من

جهته فريق إ–أد بسسكرة يوم إ÷معة  ٢٣فيفري
Ãلعب إلشسهيد حمÓوي ( )١٧ ،٠٠دون جمهور.
برنأمج إ÷ولة :٢١
شسبيبة إلقبأئل ـ إ–أد بلعبأسض ()١٦ ،٠٠
مولودية وهرإن ـ إ–أد إ◊رإشض ()١٦ ،٠٠
نأدي بأرإدو ـ نصسر حسس Úدإي ()١٦ ،٠٠
شس -ب -أب قسس -ن-ط-ي-ن-ة ـ إ–أد بسس-ك-رة ( )١٧ ،٠٠دون
جمهور
إلسسبت  ٢٤فÈإير
أإوŸبي إŸدية ـ وفأق سسطيف ()١٥ ،٠٠
شسبيبة إلسسأورة ـ شسبأب بلوزدإد ()١٦ ،٠٠
إ–أد إلبليدة ـ دفأع تأجنأنت ()١٦ ،٠٠
إ–أد إ÷زإئر ـ مولودية إ÷زإئر ()١٧ ،٠٠
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مواقيت
الصسÓة

^  1 8ف -ي -ف -ر ي  : 1 ٩ ٤ 7اسس -ت -ع-دادا ل-ل-ع-م-ل اŸسس-ل-ح أانشس-ئت
اŸن- -ظ- -م -ة اÿاصس -ة (  ‘ )O.Sح- -ي ب- -ل- -ك- -ور ا÷زائ -ر
ال -ع -اصس -م -ة ب -ق -ي -ادة اŸن-اضس-ل ﬁم-د ب-ل-وزداد وه-ي
ا÷ن - -اح اŸسس - -ل - -ح ◊رك - -ة ا’ن - -تصس- -ار ل- -ل- -ح- -ري- -ات
الدÁقراطية.
^  1 8ف -ي -ف -ر ي  : 1 ٩ 5 7ال -ق-رار  1012ل -ل-دورة  11ل·Ó
اŸت - -ح - -دة ح - -ول ال - -قضس- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة (اعÎاف ل- -لشس- -عب
ا÷زائري بحقه ‘ تقرير مصسÒه).

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

’حد  01جمادى الثانية  1٤3٩هـ الموافق لـ  18فيفري  2018م
ا أ

Oó©dG

القضشاء على اإلرهابي اÿط““ Òعباسص““ واسشÎجاع مسشدسص رششاشص
’رهاب
«الشسعب””  ‘ -إاطار مكافحة ا إ
وعلى إاثر كمÃ Úنطقة تارسسات بلدية
اŸي-ل-ي-ة ،و’ي-ة ج-ي-جل/ن.ع ،5.ق -ضس-ت
مفرزة للجيشص الوطني الشسعبي ،يوم 16
ف -ي-ف-ري  ،2018ع- -ل- -ى إاره- -اب -ي خ -ط،Ò
’م -ر ب -اŸسس -م -ى ””ف .سس -ف -ي-ان””
ي -ت -ع -ل -ق ا أ
’رهابي ””ف.
اŸكنى ””أابو دجانة”” ،ابن ا إ
خ- - -وج - -ة”” اŸدع - -و ””ع - -ب - -اسص”” ال - -ذي ”
القضساء عليه بتاريخ  15أافريل .2017
العملية مكنت من إاسسÎجاع مسسدسص
( )01رشس - -اشص م- -ن ن- -وع كÓ- -شس- -ن- -ي- -ك- -وف
وﬂزن )02( Úوكمية من الذخÒة.

رشساشص من نوع كلشسنيكوف وﬂزن ()01
ذخÒة ‡لوء.
’ره -اب -ي ك -ان ق -د إل-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات
إ إ
’رهابية سسنة .2012
إ إ

قامت بها مفارز ا÷يشص ‘ عدة و’يات

تأاتي هذه إلنتائج ‘ سسياق إلعمليات إلتي
تخوضسها قوإتنا إŸسسلحة لتطه Òبلدنا من
’من وإلسسكينة عÈ
’رهاب وبسسط إ أ
آإفة إ إ
كافة ربوع إلوطن.

قامت بها الشسـرطة

توقيف  11مهربا وحجز أاجهزة كششف اŸعادن و 42كلغ من الكيف حجز أازيد من  1,5كلغ من
وإ «÷إلرشس-Á-ةع إب””Ÿن --ظ‘-م-إإة،ط- -أإاورق-فﬁتارم-ب- -ف-ةارإلز- -لت--ل--ه -ج-رييشبص إبلتلومطسنساين(2/ن).4ع.ك2ي،لوفيغمراإمحاجمزنت إلمكفيارفز إمشسŸعÎالكجة الكيف اŸعالج بتلمسشان
( )60360قرصص مهلوسص و( )4368وحدة من
ﬂتلف إŸشسروبات و( )77500علبة من إلتبغ
بكل من غردإية وبسسكرة وإلوإدي/ن.ع.4.
من جهة أإخرى ،أإحبط حرإسص إلسسوإحل
بوهرإن/ن.عﬁ ،2.اولة هجرة غ Òشسرعية
لـ( )14شسخصسا كانوإ على م Ïقارب مطاطي،
فيما ” توقيف ( )15مهاجرإ غ Òشسرعي بكل
من إلوإدي وتبسسة وع Úقزإم.

بعد الÎصسد والتعرف عليهما

لصشوصص اÓÙت التجارية ‘ قبضشة الدرك بباتنة

’من
’قليمية أ
“كن أافراد السسرية ا إ
ال -ط -رق ل -ل -درك ال -وط -ن-ي ب-ب-ات-ن-ة ،م-ن
اسسÎج- -اع مسس- -روق- -ات م- -ن داخ -ل ﬁل
لبيع اŸأاكو’ت اÿفيفة ببلدية قايسص،
و’ي -ة خ -نشس -ل -ة ،م -ع ت -وق -ي -ف اŸشس-ت-ب-ه
ف-ي-ه-م-ا ال-ب-ال-غ Úم-ن ال-عمر على التوا‹
 3٤و 2٤سسنة وغ Òمسسبوق Úقضسائيا.
ترجع حيثيات إلعملية إإ ¤تقدم إلضسحية
إل -ب-ال-غ م-ن إل-ع-م-ر  30سس-ن-ة ،إلسس-اك-ن Ãدي-نة
تازولت ،و’ية باتنة ،من مصسالح إلدرك مبلغا
ع -ن ت -ع-رضص ﬁل-ه ل-ب-ي-ع إŸأاك-و’ت إÿف-ي-ف-ة
ل -لسس -رق -ة م-ن ط-رف شس-خصس Úي-ع-م-لن ل-دي-ه
Ãدينة قايسص ،و’ية خنشسلة .مؤوكدإ أإن أإحد
إلفاعل Úمتوإجد على م Ïسسيارة أإجرة قادمة
م- -ن إŒاه و’ي- -ة خ- -نشس -ل -ة ،وق -د ” إلÎصس -د
للمتهم إأ’ول وإلتعرف على هويته ،حيث ”
توقيفه وإعÎف بجرم إلسسرقة باتفاق مسسبق
مع شسريكه إلذي ” إلÎصسد له وتوقيفه هو
إآ’خ - -ر م- -ع إسسÎج- -اع إŸسس- -روق- -ات ،ل- -ي- -ت- -م

تسسليمهما إ ¤إ÷هات إلقضسائية إıتصسة.

...وحجز  03مسشدسشات تقليدية الصشنع
وذخÒة Ãروانة بباتنة
“ك-نت إل-ف-رق-ة إإ’ق-ل-ي-م-ي-ة للدرك إلوطني
Ãروإنة ،من حجز ثلثة مسسدسسات تقليدية
إلصسنع و 06خرإطيشص ،مع توقيف إŸشستبه فيه
إل -ب -ال -غ م -ن إل -ع-م-ر  57سس -ن -ة ،وه -و مسس-ب-وق
قضسائيا .وقد “ت إلعملية بناءً على معلومات
–صس -لت ع -ل -ي-ه-ا ذإت إل-ف-رق-ة ،ت-ف-ي-د ب-وج-ود
شسخصص بحوزته مسسدسسات تقليدية .وعقب
ت-ف-ت-يشص مسس-ك-ن إŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه إل-ك-ائن Ãشستة
إلصسخرإت بلدية قصسر بلزمة ،و’ية باتنة” ،
إل -ع -ث -ور ع -ل -ى إÙج-وزإت إŸذك-ورة أإع-له،
حيث ” عرضص إŸتهم على إ÷هات إلقضسائية
إıتصسة إلتي أإودعته Ãؤوسسسسة إإعادة إلÎبية
بوإدي إŸاء.
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تدعيم السسÓمة اŸرورية لدى اŸواطنÚ

الششرطة تنظم يوما –سشيسشيا بالنعامة
””الشسعب””  ‘ -إإطار دعم إلعمل إلتوعوي
وإل-ت-حسس-يسس-ي إل-ذي ت-ب-اشس-ره إŸدي-رية إلعامة
لمن إلوطني Œاه ﬂتلف شسرإئح إÛتمع،
ل أ
ق -امت خ -ل -ي -ة إ’تصس -ال وإل -ع -لق -ات إل -ع -ام-ة
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع مصس -ال-ح أإم-ن و’ي-ة إل-ن-ع-ام-ة
ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة ح-ول إل-وق-اية من
ح -وإدث إŸرور ل -ف -ائ-دة مسس-ت-ع-م-ل-ي إل-ط-ري-ق
بالشسرإكة مع مصسالح إ◊ماية إŸدنية ،حيث
تدخل هذه إŸبادرة ‘ إإطار تدعيم إلسسلمة
إŸروري - -ة ل - -دى إŸوإط - -ن Úوحث سس- -ائ- -ق- -ي
إŸركبات على إحÎإم قانون إŸرور وإلقيادة

بحيطة وحذر خصسوصسا ‘ هذه إلفÎة إلتي
تعرف حركة كبÒة Ÿسستعملي إلطريق تزإمنا
مع إلتقلبات إ÷وية إلتي تعرفها إŸنطقة ‘
فصس- -ل إلشس- -ت- -اء و‘ ذإت إلسس- -ي- -اق ” ت- -وزي -ع
مطويات وملصسقات على مسستعملي إلطريق،
لقيت هذه إلتظاهرة ترحيبا كبÒإ وإسستحسسانا
من إŸوإطن Úحيث ” توعيتهم و–سسيسسهم
ب- -احÎإم ق -وإن ÚإŸرور ،إ◊د م -ن إلسس -رع -ة
إŸفرطة ،وإ’متناع عن إلتجاوزإت إÿطÒة،
وك-ذلك إŸرإق-ب-ة إل-دوري-ة ل-ل-م-رك-بات لتفادي
أإخطار حوإدث إŸرور.

«إلشسعب”” “ -كنت قوإت إلشسرطة بأامن
و’ي- -ة ت- -ل -مسس -ان م -ن ح -ج -ز أإزي -د م -ن 1,5
ك-ي-ل-وغ-رإم م-ن إل-ك-ي-ف إŸع-ال-ج ،م-ع توقيف
مشستبه فيه ‘ إلعقد إلثا Êمن إلعمر.
حيثيات إلعملية “ت على إإثر دوريات
قامت بها عناصسر إلفرقة إŸتنقلة للشسرطة
إل -قضس -ائ -ي-ة ب-ت-ل-مسس-ان ع-ل-ى مسس-ت-وى إإح-دى
إل -ط -رق إل -رب -ط-ة ب Úب-ل-دي-ت-ي إ◊ن-اي-ة وب-ن
سسكرإن ،أإين لفتت إإنتباههم مركبة مشسبوهة
وÃجرد مشساهدة صساحب إلسسيارة لعناصسر
إلشسرطة قام Ãناورة خطÒة وسسط إلطريق
مسس -ت -دي -رإ ÷ه -ة أإخ -رى ،ل -ي -ت -م م -لح-ق-ت-ه
وتوقيفه .وبعد تفتيشص إلسسيارة ع Ìبدإخلها
على كمية معتÈة من إلكيف إŸعالج مشسكلة
من  18صسفيحة قدر وزنها بـ 01كيلوغرإم
و 765غ -رإم ك -انت ﬂب -أاة ب -إاح -ك -ام دإخ -ل
إلصسندوق إÿلفي للسسيارة.
ب -ع -د إسس -ت -ك-م-ال إإج-رإءإت إل-ت-ح-ق-ي-ق ”
إإ‚از م- -ل- -ف ج -زإئ -ي ضس -د إŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه
وتقدÁه أإمام إ÷هات إلقضسائية إıتصسة
إإقليميا عن قضسية حيازة إıدرإت لغرضص
إلÎويج.

...و–رر ششابة من قبضشة
ﬂتطفيها بتيزي وزو
””الشسعب”” ـ “كنت شسرطة و’ية تيزي
وزو م- -ن –ري- -ر ف- -ت- -اة ق -اصس -ر م -ن ق -بضس -ة
ﬂتطفيها ،من إإحدى إلشسقق بدإئرة وإضسية
بتيزي وزو ،مع توقيف ﬂتطفيها.
تفاصسيل إلقضسية ،تعود وقائعها إإ ¤إأ’يام
إلقليلة إŸاضسية أإين تلقت مصسالح أإمن دإئرة
وإضس -ي -ة ب -ت -ي -زي وزو شس-ك-وى م-ن ق-ب-ل أإخت
إلضسحية تطلب إلنجدة من قوإت إلشسرطة
لتحرير أإختها من خاطفيها ،على إلفوإر ”
تشسكيل فوج بحث و–ري من قوإت إلفرقة
إ÷ن -ائ -ي -ة ب -اŸصس -ل -ح -ة إل -و’ئ -ي-ة ل-لشس-رط-ة
لمن
إلقضسائية وفرقة إلشسرطة إلقضسائية ل أ
إلدإئرة وفق خطة عمل ﬁكمة ،هذإ إلفوج
“كن بعد حوإ‹ نصسف سساعة من إلتحريات
م -ن –دي -د م -وق-ع إلشس-ق-ة إل-ت-ي ت-وج-د ب-ه-ا
إل- -ف- -ت- -اة وك- -ذإ –دي- -د ه- -وي- -ة صس -اح -ب -ه -ا،
وبالتنسسيق مع إلنيابة إÙلية ” إسستصسدإر
إإذن ب -ت -ف -ت -يشص إŸسس -ك -ن ،ح-يث ” ت-وق-ي-ف
شسخصس Úمشستبه فيهما و–رير إلضسحية.

 15°وهران

 20°ا÷زائر

 13°وهران

الثمن  10دج

16°

15°

france prix 1

العنف ‘ اÓŸعب يعود من بوابة ””داربي”” الغرب

فوز مقنع لنادي بارادو و““ا◊مراوة““ ينفردون بالوصشافة
اكتسسح نادي بارادو ،أامسص ،ضسيفه
شسبيبة السساورة بثÓثية نظيفة ‘
اŸب-اراة ال-ت-ي ج-م-ع-ت-هما Ãلعب عمر
ح - -م- -ادي ب- -ب- -ول- -وغ ،Úف- -ي- -م- -ا ع- -اد
””ا◊م -راوة”” ب -ال -ن -ق -اط ال -ث Ó-ث م -ن
ب - -ل - -ع - -ب - -اسص أام - -ام ا’–اد اÙل - -ي ‘
اختتام مباريات ا÷ولة  20للرابطة
’و ¤موبيليسص.
ا أ

»°ù«ªM QÉªY
»°SÉb âjGB óªfi :ôjƒ°üJ

اإلرهابي أابوهاجر يسشلم نفسشه
ألفراد ا÷يشص بتمÔاسشت

إلوطني إلشسعبي ،يوم  16فيفري  2018بعÚ
قزإم/ن.ع )11 ( ،6.م- -ه- -رب- -ا وح -ج -زت ()03
مركبات رباعية إلدفع و( )12طنا من إŸوإد
إل-غ-ذإئية و( )10أإج- -ه -زة كشس -ف ع -ن إŸع -ادن
و( )06مولدإت كهربائية و( )05مطارق ضسغط
وجهاز ( )01إإتصسال ع Èإأ’قمار إإ’صسطناعية
وكمية من إŸتفجرإت.
‘ سس -ي -اق م-تصس-ل ،ضس-ب-ط ع-ن-اصس-ر إل-درك

 23°ا÷زائر

17571

إاثر كمÃ Úنطقة تارسسات بجيجل

‘ سس - -ي - -اق م - -تصس- -ل ،وب- -فضس- -ل إ÷ه- -ود
إŸتوإصسلة لقوإت إ÷يشص إلوطني إلشسعبي،
’ره-اب-ي ””ل.لﬂ.ت-ار”” إŸك-ن-ى ””أإب-و
سس -ل-م إ إ
ه- -اج- -ر”” ن- -فسس- -ه ،ي -وم  17ف -ي-ف-ري ،2018
ل-لسس-ل-ط-ات إل-عسس-ك-ري-ة ب-ت-مÔإسست بالناحية
إلعسسكرية إلسسادسسة ،وبحوزته ( )01مسسدسص

الفجر06.07................:
الشسروق07.33..............:
الظهر13.02.................:
العصسر16.06................:
المغرب18.35...............:
العشسـاء1٩.53..................:

ضسرب نادي بارإدو بقوة وإكد على عودته
إلقوية من بوإبة شسبيبة إلسساورة بعد إن فاز
ع-ل-ي-ه ب-ث-لث-ي-ة وضس-ي-ع زم-لء ب-ن خ-ل-ي-ف-ة عدة
فرصص سسانحة للتسسجيل خلل إلشسوط إ’ول
تفّنـن ‘ تضسييعها خاصسة إŸهاجم بن عياد
إلذي  ⁄يكن ‘ يومه.
عرفت بدإية إلشسوط إلثا Êتسسجيل هدف
إلسسبق لصسالح نادي بارإدو عن طريق نعيجي
‘ د  48وه- -و م -ا ح -رر ك -ثÒإ زم -لءه ودف -ع
إŸنافسص للخروج من منطقته وهو ما سسمح
لهم بتسسجيل هدف Úعن طريق إŸل‹ ‘
د 84و 87لتنتهي إŸبارإة بفوز نادي بارإدو.
كما فاز فريق مولودية وهرإن على ُمضسيفه
إإ–اد بلعباسص ‘ دإربي إلغرب إلذي جرى،
إمسصÃ ،لعب  24فيفري ◊ 1956سساب إ÷ولة
ŸحÎفة إأ’و ¤موبيليسص
 20من إلرإبطة إ ُ
وذلك بنتيجة عريضسة وصسلت ÿماسسية ُمقابل
هدف.Ú
وت - -ق - -دم إ◊م - -رإوة ب - -ه - -دف Úل Íت- -ي- -ب- -ة

ومنصسوري ‘ إلدقيقت 7 Úو ،21قبل أإن ُيقلصص
زوإري ’–اد ب- -ل -ع -ب -اسص م -ن رك -ل -ة ج -زإء ‘
إل-دق-ي-قة  .26وع -اد م -نصس -وري ل -ي -بصس-م ع-ل-ى
ثنائيته إلشسخصسية ‘ إلدقيقة  ،37فيما سسجل
عبد إلرزإق بلل إلرباعية ‘ إلدقيقة .68
وق -لصص ُم -ج -ددإ ب -لل م -ي -ب -ارك -ي أ’صس -ح -اب
إأ’رضص ‘ إل -دق -ي -ق -ة  ،85ف-ي-م-ا خ-ت-م ف-ري-ف-ر
إÿماسسية إلوهرإنية ‘ إلدقيقة .88
Ÿدرب بوعكاز
بهذإ إلفوز إإنفرد أإشسبال إ ُ
باŸركز إلثا Êبـ 35نقطة وبفارق  4نقاط عن
Ÿتصسدر شسباب قسسنطينة .علما إن إŸبارإة
إ ُ
عرفت أإحدإثا مؤوسسفة بعد إقتحام إ’نصسار
أإرضس- -ي- -ة إŸي -دإن ح -دوث أإع -م -ال شس -غب بÚ
أإنصس -ار إل -ف -ري -ق Úوه -و م -ا إسس-ت-دع-ى ت-وق-ف
إŸب -ارإة إل -ت -ي إسس -ت -ك-م-لت ف-ي-م-ا ب-ع-د بصس-ف-ة
عادية.

النتائج

نادي بارإدو  - 3شسبيبة إلسساورة 0
إ–اد بلعباسص  - 2مولودية وهرإن 5

إاحباط ﬁاولة ترويج كوكايÃ ÚسشتغاÂ

””الشس - - - - - - - -عب”” ‚ -حت
مصس- - - -ال - - -ح أام - - -ن و’ي - - -ة
مسستغا Âمؤوخرا ‘ ضسبط
وح -ج -ز ك -م -ي -ة م -ن م-ادة
الكوكاي Úو 30قرصسا من
اŸهلوسسات ،مع توقيف 03
أاشس - - -خ - - -اصص مسس - - -ب- - -وقÚ
قضس- - - - - -ائ- - - - - -ي - - - - -ا ،تÎاوح
أاع -م -اره -م م -اب Úال -ع-ق-د
الثا Êوالثالث من العمر.
حيثيات إلقضسية تعود إ¤
ت- - -ل- - -ق- - -ي ق - -وإت إلشس - -رط - -ة
Ÿعلومات مفادها ،عزم أإحد
إأ’شسخاصص على نقل وترويج
ك- - - -م - - -ي - - -ة م - - -ن إ’ق - - -رإصص
إŸهلوسسة .على إلفور تنقلت
ق- - -وإت إلشس - -رط - -ة ووضس - -عت
حاجزإ أإمنيا فجائيا “كنت
من خلله من توقيف سسيارة
وب -ع -د ع -م -ل -ي-ة إل-ت-ف-ت-يشص ”

ح - -ج - -ز ك - -م - -ي - -ة م - -ن م- -ادة
إل - -ك - -وك - -اي Úو 30قرصسا
م- -ه- -ل- -وسس- -ا ،ب- -ا’ضس -اف -ة إإ¤
 29800دي-ن-ار ج-زإئ-ري ي-ع-د
من عائدإت إŸتاجرة بهذه
إلسسموم.

...وتفكيك ششبكة
إاجرامية بالنعامة
‘ إإطار مكافحة إ÷رÁة
بشس- -ت- -ى أإن- -وإع- -ه -ا وإل -قضس -اء
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ،خصس- -وصس -ا م -ن -ه -ا
إŸت-ع-ل-ق-ة ب-التهريب وإŸاسسة
ب-اإ’ق-تصس-اد إل-وط-ن-ي“ ،كنت
مصسالح إأ’من إلوطني بأامن
دإئ-رة إŸشس-ري-ة إل-ت-اب-ع أ’م-ن
و’ية إلنعامة ،خلل إأ’سسبوع
إل -ف-ارط ،م-ن ت-ف-ك-يك شس-ب-ك-ة
إإج - -رإم - -ي - -ة م- -ت- -ك- -ون- -ة م- -ن

كاريكات /ÒعنÎ

شس -خصس ÚتÎإوح أإع-م-اره-م-ا
ب 32 Úسسنة و 40سسنة يقومان
ب-ت-ه-ريب وتسس-وي-ق م-ن-ت-وجات
تبغية أإجنبية إلصسنع بطريقة
غ Òشسرعية ،حيث ” وضسع
لطاحة بهذه
خطة ﬁكمة ل إ
إلشسبكة أإين أإسسفرت إلعملية
على توقيف إŸشستبه فيهما
وح -ج -ز ب -ح -وزت -ه -م-ا 64310
ع -ل -ب -ة سس -ج-ائ-ر م-ن ﬂت-ل-ف
إأ’نوإع أإجنبية إلصسنع وكذلك
 82060علبة من إلتبغ إŸقلد
(إلشسمة) من ﬂتلف إأ’نوإع،
وأإيضس- -ا  525ك-ل-غ م-ن إل-ت-ب-غ،
ب- -اإ’ضس- -اف -ة إإ 4700 ¤دفÎ
م -اصس -ة ،ل-ي-ت-م –وي-ل-ه-م-ا إإ¤
مقر إأ’من إ◊ضسري إلرإبع
إل-ت-اب-ع أ’م-ن دإئ-رة إŸشس-ري-ة
وإإ‚از ملف قضسائي بحقهما
وتقدÁهما أإمام إلعدإلة.

