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تشسارك وزير الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت،
اليوم ‘ ،أاشسغال اŸنتدى العلمي حول تصسنيف عيد
يناير كÎاث عاŸي لدى منظمة اليونيسسكو ،الذي
Óمازيغية Ãركز البحث
تنظمه اÙافظة السسامية ل أ
لنÌوبولوجيا الجتماعية والثقافية.
‘ا أ

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

...وتتفقد مشساريع قطاعية بسسعيدة

العدد

١٦9٥9

تقوم وزير الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ،يوم  ٢١فيفري ،بزيارة عمل
وت -ف -ق -د إا ¤ولي -ة سس -ع -ي -دة ،سس -تشس-رف خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ت-دشس Úوتسس-م-ي-ة ب-عضس
اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة وت-ع-اي-ن ورشس-ات إا‚از م-ؤوسسسس-ات ج-دي-دة ،ن-اه-يك ع-ن
عقد لقاء مع إاطارات القطاع بالولية.

غول يتفقد قطاع ألتهيئة
ألعمرأنية بالعاصسمة

بوضسياف
يتفقد قطاع ألصسحة
بالنعامة وسسعيدة

فروخي ‘ أأدرأر

ي-ق-وم وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-نمية الريفية
والصس-ي-د ال-ب-حري ،يومي ٢١،و ٢٢فيفري
ا÷اري ب- - -زي - -ارة ع - -م - -ل ل - -ولي - -ة أادرار،
لÓطÓع على بعضس مشساريع السستثمار ‘
ق- -ط- -اع ال- -فÓ- -ح- -ة وب -عضس اŸسس -ت -ث -م -رات
الفÓحية وتربية اŸواشسي .كما سسيكون له
ل -ق -اءات م -ع ف Ó-ح -ي وم -رب -ي وم -ت -ع-ام-ل-ي
الصسناعات الغذائية بالولية.

حزب «عهد  »54ينظم لقاء بتلمسسان

ينظم حزب «عهد ،»٥4
ال-ي-وم ،ل-ق-اء م-ع م-ناضسلي
ا◊زب واŸواط - - - - - - - - - -ن،Ú
ي- -نشس- -ط- -ه رئ -يسس -ه ع -ل -ي
ف- - -وزي رب- - -اع ،Úع- - -ل - -ى
السس -اع-ة  ١٠:٠٠صسباحا،
ب-ق-اع-ة السس-ي-ن-م-ا ب-بلدية
مغنية بولية تلمسسان.

يقوم وزير الصسحة والسسكان
واإصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف-ي-ات ع-ب-د
اŸالك ب - -وضس - -ي - -اف ،ب - -زي- -ارة
ل -ولي -ت -ي ال -ن -ع -ام-ة وسس-ع-ي-دة ي-وم-ي  ٢١و٢٢
فيفري ا÷اري ،للوقوف على سس Òبعضس
اŸشساريع القطاعية.

Œمع شسعبي
÷بهة أŸسستقبل
بالطارف

ي -ق -وم وزي -ر ال -ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة والسس-ي-اح-ة
والصسناعة التقليدية عمر غول ،بزيارة عمل
Ÿشس-اري-ع ال-ق-ط-اع ع-ل-ى مسس-توى ولية ا÷زائر،
ي -ت -ف -ق-د خÓ-ل-ه-ا مشس-روع م-ركب سس-ي-اح-ي ط-ور
ل‚از ب -ب -ل -دي -ة سس -ط -اوا‹ وح -ظÒة ال -ري-اح
ا إ
الكÈى ببلدية دا‹ إابراهيم وكذا مشسروع إا‚از فندق ببلدية الشسراقة،
وذلك ،غدا ،على السساعة  ٠8:٠٠صسباحا انطÓقا من إاقامة نادي الصسنوبر.

أنعقاد أŸكتب ألوطني
للتحالف أ÷مهوري

ي -ج -ت -م -ع اŸك -تب ال-وط-ن-ي ◊زب ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري،
لسستعراضس برنامج النشساطات للثÓثي الثا Êمن عام  ٢٠١٦وكذا
مواقف ا◊زب من اŸسستجدات الوطنية والدولية ،تعقبه ندوة
صس-ح-ف-ي-ة ي-نشس-ط-ه-ا ب-ق-اسس-م سس-اح-ل-ي ،ال-يوم ،على السساعة ١١:٠٠
صسباحا باŸقر اŸركزي بالعاصسمة.

سساحلي ينشسط ندوة صسحفية

ت -ن-ظ-م ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل ج-م-ع-ا
شس- -ع- -ب- -ي- -ا Ãن- -اسس- -ب- -ة الح -ت -ف -ال
ي -ن -ظ-م ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ع-قب اج-ت-م-اع اŸك-تب ال-وط-ن-ي
ب-ذك-رى ي-وم الشس-ه-ي-د .ك-م-ا ي-ع-ق-د رئ-يسس-ه-ا ع-ب-د ال-ع-زيز
للحزب ،يوم السسبت  ٢٠فيفري ا÷اري ،ابتداء من السساعة  ١١.٠٠صسباحا ،باŸقر اŸركزي
ب -ل -ع -ي -د ،ن -دوة صس-ح-ف-ي-ة ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السس-اع-ة ١٠ : ٠٠
لم Úال-ع-ام ل-ل-ح-زب ب-ل-قاسسم سساحلي ،وتخصسصس
ل-لحزب بالعاصسمة .ال-ن-دوة ي-نشس-ط-ه-ا ا أ
صسباحا ،بدار الشسباب اأحمد
لسس-ت-ع-راضس ب-رن-ام-ج نشس-اط-ات ا◊زب ال-ثÓ-ث-ي من سسنة  ٢٠١٦وك-ذا م-واق-ف ا◊زب م-ن
ب- - - -تشس Úب - - -ولي - - -ة
اŸسستجدات الوطنية والدولية.
ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة مشس-ع-ل الشس-ه-يد ،بالتنسسيق مع
الطارف.
ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر ال-وسس-ط-ى ،ل-ق-اء ت-ك-رÁي-ا ع-لى

تكر Ëمربيي ومربيات أبناء
ألشسهدأء بفندق ألسسفÒ

شسرف مربيي ومربيات أابناء وبنات الشسهداء
أاثناء الثورة وبعد السستقÓل.
ك-م-ا سس-ي-ت-م ب-اŸن-اسس-ب-ة ت-ك-ر Ëالفائزين
لسس- - -ب- - -وع ال- - -ث- - -ق - -ا‘
واŸشس- - -ارك ‘ Úا أ
وال-ت-اري-خ-ي  ،١٦وذلك ال- -ي- -وم ع- -ل- -ى
السس - -اع- -ة  ١٠:٠٠صس -ب-اح-ا ب-ف-ن-دق
السسف.Ò

دورة تكوينية
إلطارأت جبهة ألعدألة
وألتنمية بعنابة

ورشسة تدريبية تضسامنية مع مرضسى «ألسسيلياك»

تنظم جمعية جزائر ا ،Òÿاليوم ،ورشسة تدريبية لتعليم –ضس Òأانواع
جديدة من أاكÓت دون الغلوت ،Úتضسامنا مع مرضسى السسيلياك ابتداء من
السساعة  ٠9:٠٠صسباحا.

يشس-رف رئ-يسس ج-ب-ه-ة العدالة
وال -ت -ن -م -ي -ة الشس -ي -خ ع -ب-د ال-ل-ه
جاب الله بعنابة ،اليوم ،على
اف -ت -ت -اح ال -دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
لإط - - - - - - - - - -ارات ا◊زب وذلك
ب-ق-اع-ة دار الشس-ب-اب غÓط
مسسعود ،حي  ٠٥جويلية  ،١9٦٢ابتداء
م - - - -ن السس - - - -اع- - - -ة ٠9 : ٣٠
صسباحا.

أ÷معية ألعامة
ل–Óاد أإلفريقي
لرياضسة «ألفوفينام
فيات فودأو»
أŸلتقى أألول للمنتدى

ألطبعة أألو ¤للصسالون ألدو‹ Ÿوأد ألتجميل

يحتضسن قصسر اŸعارضس الصسنوبر البحري ‘ الفÎة اŸمتدة ما ب ٢٥ Úإا¤
لول Ÿواد ال-ت-ج-م-ي-ل ،اŸن-ظ-م م-ن
 ٢9ف-ي-ف-ري ا÷اري ،الصس-ال-ون ال-دو‹ ا أ
طرف مؤوسسسسة «أابيز كوم» ،إاذ يعد ملتقى للمتعامل Úالناشسط ‘ Úهذا
اÛال .وع-ل-ى ه-امشس اŸع-رضس ،سس-ي-ت-م ت-خصس-يصس مسس-اح-ة لبيع عروضس
›انية من طرف العارضس Úللزائرين.

دورة تكويني ـ ـة لأÓشسخ ـ ـاصس أŸكل ـف Úبتطبيـ ـق ألقان ـ ـون

لنسسان وحمايتها ،خÓل الفÎة
تنظم اللجنة الوطنية السستشسارية لÎقية حقوق ا إ
ÓصسÓح ا÷نائي لشسمال
اŸمتدة ب ٢١ Úإا ¤غاية  ٢٣فيفري ،بالتعاون مع اŸنظمة الدولية ل إ
لشس-خ-اصس اŸك-ل-ف Úب-ت-ط-ب-ي-ق ال-قانون ‘
لنسس-ان ل-ف-ائ-دة ا أ
لوسس-ط ،ح-ول ح-ق-وق ا إ
إاف-ري-ق-ي-ا والشس-رق ا أ
ا÷زائر ،وذلك بفندق صسÈي ابتداء من السساعة  ٠9:٠٠صسباحا.

ت-ع-ق-د ال-ل-ج-ن-ة ال-وطنية
ل- -ري- -اضس- -ة ال -ف -وف -ي -ن -ام
ف-ي-ات ف-وداو ،ا÷معية
ال- - - -ع- - - -ام - - -ة ل –Ó- - -اد
ي-ن-ظ-م اŸن-ت-دى ا÷زائ-ري ل -إ
ÓعÓ-م-يÚ
ا إ
لف- - -ري- - -ق - -ي ‘ دورة الشس -ب -اب وال -ه -ي -ئ-ة السس-تشس-اري-ة اŸل-ح-ق-ة
ي -ح-تضس-ن قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ن  ٠٣إا ٠٥ ¤م-ارسس ال-داخ-ل ،ب-رع-اي-ة وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل والضس-مان
ع -ادي -ة ،ي-ت-م خÓ-ل-ه-ا ب - -أاك - -ادÁي - -ة اÛت - -م- -ع اŸد Êا÷زائ- -ري،
لعÓ-م ب Úالجتماعي ،حيث سسيكون الفتتاح على السساعة  ٠9:٠٠صسباحا.
اŸصس- - - -ادق- - - -ة ع- - - -ل- - - -ى ال-ي-وم ،اŸل-ت-ق-ى ا أ
لول ح-ول»ا إ
لدبي واŸا‹
التقرير ا أ
–دي -ات ال -واق-ع وره-ان-ات اŸسس-ت-ق-ب-ل»،
لسس -ن-ة  ٢٠١٥وانتخاب
وذلك ب - -اŸق - -ر ال- -ع- -ام ل - -أ
Óك- -ادÁي- -ة
أاعضس -اء اŸك -تب ا÷دي-د
ب -الشس -راق-ة ،اب-ت-داء م-ن
ا
ل
س
س
ا
ع
ة
ينظم اÛلسس الشسعبي الولئي لتيزي وزو يوم  ١مارسس مسسابقة «عيسسات رباح»  ٢٠١٦اÿاصسة باŸنطقة،
وذلك ،ال -ي -وم ،ب -ف -ن-دق ٥
 ١٠:٣٠صسباحا.
حيث Áكن سسحب بأامانة ÷نة الصسحة والنظافة وحماية اÙيط للمجلسس القانون الداخلي واسستمارات
ج -وي -ل -ي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ع-ل-ى
ليداع اŸلف هو  ١٠أافريل حتى السساعة  ١٦:٠٠مسساء.
اŸشساركة .علما أان آاخر موعد إ
السساعة  ٠9:٠٠صسباحا.

أ÷زأئري لإÓعÓمي Úألشسباب

صسالـ ـ ـ ـ ـون أŸـ ـ ـ ـ ـ ـوأهب وألتشسغي ـ ـ ـ ـ ـ ـل

مسسابق ـ ـة «عيسس ـ ـ ـات ربـ ـ ـ ـ ـاح»  2016بتي ـ ـ ـ ـ ـزي وزو

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ن - -دوة سس - -ي- -اسس- -ة
ح - -ول أإله- -ان- -ة ‘
ألعÓقات ألدولية

ي- - -ن- - -ظ- - -م اŸع - -ه - -د
ال-وط-ن-ي ل-لدراسسات
الإاسسÎاتيجية
الشس- -ام- -ل -ة ‘ ،إاط -ار
سس- -لسس- -ل -ة ال -ن -دوات
«ق - -واسس - -م دول- -ي- -ة»
ندوة حول موضسوع
له- - - - - - - -ان - - - - - - -ة ‘
«ا إ
العÓقات
ال-دول-ي-ة» ،ينشسطها
بادي برترا ،سسياسسي
و- - - - - - - -ﬂت - - - - - - -صس ‘
ال-عÓ-قات الدولية،
وذلك ي - - - - - - - - - - - - - - - -وم
اÿم- - - - - - - - - - - - -يسس ٢٥
ف - -ي - -ف - -ري ا÷اري،
Ãق - - - - -ر اŸع- - - - -ه- - - - -د
اŸت- -واج -د ب -ط -ري -ق
ال - -بسس - -ات Úب - -ب - -ئ- -ر
خ - - - - -ادم ،ع - - - - -ل- - - - -ى
السساعة  ١4:٠٠بعد
الزوال زوال.

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

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رئيسس إ÷مهورية ‘ إليوم إلوطني للشسهيد:

ا’–اد اŸغاربي «خيار اسشÎاتيجي» ’ رجعة فيه

إلتوإصسل وإلسستمرإر مع رسسالة نوفمÈ

لول ،رسسالة Ãناسسبة إحياء إليوم إلوطني للشسهيد ،قرأإها نيابة عنه إŸسستشسار لدى
جه رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة ،أإمسس إ أ
و ّ
صسها إلكامل:
رئاسسة إ÷مهورية ﬁمد علي بوغازي .خÓل مرإسسم إحياء هذه إŸناسسبة بالوإدي ،هذإ ن ّ
«أإيتها إلسسيدإت إلفضسليات،
لفاضسل،
أإيها إلسسادة إ أ
‘ ت- -اري- -خ اأ’· أاي- -ام خ -ال -دات ‘ وج -دان -ه -ا،
تسص -ت -م -د م -ن -ه -ا ال -دروسص وال -ع ،Èوم -ا ه -ذا ال-ي-وم
اŸبارك يوم الشصهيد إا’ واحدا من اأ’يام اÿالدة
التي “جد ماضصينا الزاخر بالبطو’ت العظيمة
اŸرتسصمة ‘ ﬁطات ومواقف Œعلنا نغوصص ‘
أاعماقه ،حيث تتجلى سصلسصلة اÓŸحم التي ترقى
إا ¤أاسص -م -ى م -ع -ا Êال-وج-ود اإ’نسص-ا Êوق-ي-م ا◊ي-اة
اŸثلى التي حملتها ثورتنا اŸظفرة التي كانت وما
تزال صصمام “اسصك شصعبنا وتÓحمه وتآازر بناته
وأابنائه وتضصامنهم.
فكّلما أاِزفَ موعُد هذا ا◊دث ا÷لل تنفتح
الذاكرة على مآاثر نسصاء ورجال قضصوا على هدي
اÙجة البيضصاء ،فكل شصهيد هو صصفحة مشصرقة
بالبطولة والفداء ورسصم لعزمه وصصÈه على –مل
الشصدائد واÙن واŸعاناة ،فكم من شصهيد خاضص
اŸع -ارك وا’شص -ت -ب -اك -ات ضص -د ع -دو شص-رسص ،ف-ن-ال
شصرف الشصهادة ‘ سصاحات الوغى ،وكم من شصهيد
لفظ أانفاسصه –ت التعذيب الوحشصي ‘ اŸعتقÓت
إان
مدعاة
ومراكز ا’سصتنطاق و‘ السصجون و‘ اÙتشصدات،
وك- -م ه- -م أاول- -ئك ال- -ذي- -ن راح- -وا ضص- -ح -ي -ة اإ’ب -ادة إاحياء مثل هذه الذكريات وتخصصيصص يوم وطني لها لÓختÓف ،وهو أامر طبيعي وﬁبّذ ،فإان فضصائل
ا÷ماعية وأاولئك الذين تفحّمت أاجسصامهم وهم ي -ح -م -ل أاك Ìم -ن د’ل -ة ،ف -ه-و ي-وم ل-ل-عÈة وال-ت-أام-ل الثورة اŸباركة أاجمعت عليها كل أاطياف شصعبنا،
يقتحمون اأ’سصÓك الشصائكة وحقول اأ’لغام ،وكم واإ’ق -ت -داء Ãن آاث -روا اŸوت ‘ سص -ب -ي -ل أان ي -ح -ي -ا باعتبارها اÿيمة الكÈى التي يسصتظّل –تها كل
شصعبهم ،من بعدهم ،حياة العزة والكرامة.
بنات وأابناء الشصعب ا÷زائري.
هي كثÒة صصور الفداء والتضصحية.

تعميق معا Êالتضشحية

اسشتخÓصس الدرسس والعÈة

إاثراء الدسشتور تعميق للدÁقراطية

«أإيتها إلسسيدإت إلفضسليات،
لفاضسل،
أإيها إلسسادة إ أ
إان ال- -عÈة ال- -ي -وم ب -اسص -ت -حضص -ار ق -ي -م الشص -ه -ادة
و“جيد شصهداء ثورة نوفم Èهي من أاجل تعميق
معا Êالتضصحية ‘ سصبيل الوطن واسصتثمار هذا
الرصصيد الرمزي من القيم والع ‘ Èرصّص الصصفوف
وشصحذ الهمم Ÿواجهة التحديات وتعزيز اأ’مل ‘
نفوسص أابناء هذا الشصعب البطل للمضصي قدما على
درب البناء والتقدم.
ن -ع -م ،ف -ع -ل -ى أاب -ن -اء ج -زائ -ر ال -ي -وم أان ي -ع -ت ّ-زوا
بانتسصابهم لهذا الشصعب الذي كتب أاروع الصصفحات
‘ تاريخ ا◊رية ،كان ثمنها مليونا ونصصف اŸليون
من الشصهداء اأ’برار الذين عطروا بدمائهم الزكية
كل شص Èمن أارضص ا÷زائر الطاهرة ،وعلى ارتباطه
الوثيق Ãقوماته وأاصصالته التي كانت دوما ميثاقه
وم -رج -ع -ه ‘ الصص -م -ود وال-ذود ع-ن ح-م-ى ال-وط-ن،
والتصصدي للمعتدين ع Èكل العصصور واأ’زمان.

«أإيتها إلسسيدإت إلفضسليات،
لفاضسل،
أإيها إلسسادة إ أ
وب -ه -ذه اŸن -اسص-ب-ة أادع-و أاب-ن-اء وط-ن-ي اأ’ب-اة إا¤
اسص -ت -خ Ó-صص اŸع -ا Êوال -دروسص م -ن ه-ؤو’ء ،ل-يسص
ب -ت -ق -ي-ي-ده-م ‘ سص-جÓ-ت ل-ل-ت-ب-اه-ي ب-ه-ا وح-ف-ظ-ه-ا
اŸشصروع Úفحسصب ،بل كذلك ’سصتقراء مواقفهم
ب-ع-ي-ون ال-ي-وم واسص-تشص-راف اŸسص-ت-ق-ب-ل واسص-ن-تهاضص
الهمم واإ’رادات لتسصتأاثر ÃصصÒها وترسصم معا⁄
اسصÎاتيجية أامة مؤوزرة بقوة معنوية ومادية “كنها
من مواجهة –ديات اŸسصتقبل.
إان رسصالة الشصهيد هي أاعظم من أان يحتويها يوم
وطني واحد ،بل ينبغي أان نعمل دوما وباسصتمرار
على تعزيز ما من شصأانه أان يرفع من قيمة ا÷زائر
وأان يؤوصصل مبادئ ثورة أاول نوفم Èلدى اأ’جيال
الصصاعدة لضصمان التواصصل وا’سصتمرار مع الرسصالة،
رسصالة أاول نوفم Èاÿالدة.
ول -ئ -ن ك -ان ›ال السص -ي -اسص -ة واإ’ي -دي-ول-وج-ي-ات

«أإيتها إلسسيدإت إلفضسليات،
لفاضسل،
أإيها إلسسادة إ أ
نقف اليوم بخشصوع وإاجÓل ترحّما على أارواح
شصهداء ثورة نوفم ÈاÛيدة ،وذلك أاياما فقط
بعدما قامت ا÷زائر بإاثراء دسصتورها حرصصا على
تعزيز الدÁقراطية وا◊قوق وا◊ريات ،وحرصصا
منها كذلك على التأاكيد على “ ّسصك شصعبها بهويته
وقيمه الوطنية ،وحرصصا أايضصا على تعزيز مكانة
ثورة نوفم Èوأابطالها ‘ ا÷زائر التي اسصتعادت
بفضصلهم سصيادتها وحريتها.
فلنجعل من هذه الذكرى اÛيدة ومن هذه
النقلة الدسصتورية ركيزت Úلوثبة وطنية ‘ مسصتوى
–دي -ات ا◊اضص -ر ب -غ -ي -ة ت -ع-زي-ز صصÓ-ب-ة وح-دت-ن-ا
الوطنية وبغية اسصتكمال مÒاث الشصهيد على درب
التنمية ا’قتصصادية والرفاهية ا’جتماعية.
اÛد واÿلود لشصهدائنا اأ’برار.
–يا إ÷زإئر

إسس-ت-ق-ب-ل إل-وزير إلأول
ع- -ب -د إŸالك سس Ó-ل ،إأمسس
إلأول ،ب- -ا÷زإئ- -ر إل- -ل -وإء
جÈي - - -ل ﬁم- - -ود ﬁم- - -د
إل-رج-وب ،رئ-يسس إل-ل-ج-ن-ة
إلأوŸب - - -ي - - -ة وإل–ادي- - -ة
إلفلسسطينية لكرة إلقدم،
ب- -حسسب م -ا إأف -اد ب -ه ب -ي -ان
Ÿصسالح إلوزير إلأول.
خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ،ت-ب-ادل
سصÓ- -ل م- -ع ضص -ي -ف -ه وج -ه -ات
ال-ن-ظ-ر ح-ول واق-ع اŸم-ارسصة
ال -ري -اضص-ي-ة رف-ي-ع-ة اŸسص-ت-وى
وك -ذا ح -ول ضص -رورة ت -ط -وي -ر
الرياضصة النخبوية وا÷ماعية
على حد سصواء.
ولدى تطرقه اإ ¤اŸوعد
ا’أوŸب -ي اŸق -ب -ل ،ال-ذي م-ن
اŸق - -رر اأن ي - -ج- -م- -ع ن- -خ- -ب- -ة
اÛت -م-ع ال-ري-اضص-ي ال-ع-اŸي
بريو دي جانÒو (الÈازيل)،

إ÷زإئر-
كازإخسستان

وال - - -ذي سص - - -تشص - - -ارك ف- - -ي- - -ه
ف - - -لسص - - -ط ،Úن ّ- - -و ه سص Ó- - -ل بـ
«ا÷ه-ود ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا الهيئة
الفلسصطينية لÎقية الرياضصة
‘ هذا البلد الشصقيق ،قبل اأن
يشصيد باŸبادرات الرامية اإ¤
ت- -ق -د Ëال -دع -م واŸسص -اع -دة
ل -ل س ص -ي -ا س ص -ا ت ا  Ÿن -ت ه ج ة ل ص ص ا ل ح
الشص- -ب- -ي- -ب- -ة ال- -ف- -لسص- -ط- -ي -ن -ي -ة

وت - -ف - -ت- -ح- -ه- -ا» ،ب- -حسصب ذات
اŸصصدر.
وجرى اللقاء بحضصور وزير
الشص -ب -اب وال -ري -اضص-ة ال-ه-ادي
ول- -د ع- -ل -ي ورئ -يسص ال -ل -ج -ن -ة
ا’أوŸب - - - -ي - - - -ة ا÷زائ - - - -ري- - - -ة
مصص - -ط - -ف - -ى ب - -راف ورئ- -يسص
ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري -ة ل -ك -رة
القدم ﬁمد روراوة.

إإتفقت إ÷زإئر
وكازإخسستان ،إأمسس إلأول،
على إإنشساء ÷نة ثنائية
للتعاون ‘ «إلقريب إلعاجل»،
بغية إإعطاء ديناميكية
جديدة للعÓقات بÚ
إلبلدين.
‘ هذا الصصدد ،صصّرح نائب وزير
اÿارج-ي-ة ال-ك-ازاخسص-ت-ا ،Êاأسص-كار
م -وسص -ي -ن -وف ،ع-قب ﬁادث-ات-ه م-ع
وزي - - -ر ال - - -دول - - -ة وزي- - -ر الشص- - -وؤون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان
لعمامرة ،اأن البلدين «اتفقا على
تشص -ك -ي-ل ÷ن-ة ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ت-ع-اون ‘
ال -ق -ريب ال -ع -اج-ل» ،مشصÒا اإ ¤اأن
اج- -ت -م -اع ه -ذه ال -ل -ج -ن -ة سص -ي -ك -ون
«ع-ام Ó-م-هّ-م -ا» ل-ت-نشص-ي-ط ال-ت-عاون
الثنائي ‘ ﬂتلف اÛا’ت.

بن صشالح يوقع على سشجل التعازي بسشفارة مصشر با÷زائر

لمة عبد إلقادر بن
وقع رئيسس ›لسس إ أ
صس -ال -ح‡ ،ث  Ó-ل -رئ -يسس إ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د
لول ،على سسجل
إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أإمسس إ أ
إل -ت -ع -ازي Ãق-ر سس-ف-ارة مصس-ر ب-ا÷زإئ-ر ،إث-ر
لسس-ب-ق
لم Úإل -ع-ام إ أ
وف -اة إل -دب -ل -وم -اسس -ي وإ أ
 ·ÓإŸتحدة بطرسس بطرسس غا‹.
ل أ
وكتب بن صصالح ،الذي كان مرفوقا بوزير الدولة
وزير الشصؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان
لعمامرة ‘ ،نصص التعازي« :ببالغ ا◊زن وعميق
اأ’سص -ى ،ت -ل -قت ا÷زائ -ر ن -ب-أا ال-ف-اج-ع-ة ال-ت-ي أاŸت

شس -ارك إŸسس -تشس-ار ب-رئ-اسس-ة إ÷م-ه-وري-ة
سس -ع -د إل -دي -ن ن -وي -وإت ‘ ،م-رإسس-م تشس-ي-ي-ع
·Ó
لسس - -ب - -ق ل  - -أ
لم Úإل - -ع - -ام إ أ
ج - -ن - -ازة إ أ
إŸت- -ح- -دة ،ب- -ط- -رسس ب -ط -رسس غ -ا‹ ،إل -ت -ي
ج -رت ،أإمسس ،ب-ال-ق-اه-رة ،ب-حسسب م-ا ع-ل-م،
أإمسس ،لدى مصسدر دبلوماسسي.
وسص -ل -م ن -وي-وات ب-اŸن-اسص-ب-ة ،رسص-ال-ة ال-ت-ع-زي-ة
اŸوجهة من قبل رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز

ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة إا ¤ن -ظÒه اŸصص -ري ع -ب -د ال-ف-ت-اح
السصياسصي.
وقد شصارك ‘ تشصييع جنازة بطرسص بطرسص
غا‹ الرئيسص اŸصصري عبد الفتاح السصيسصي ،إا¤
جانب رئيسص الوزراء إاسصماعيل شصريف ،وعدد
م -ن ال -وزراء والشص -خصص -ي-ات و‡ث-ل Úع-ن ع-دي-د
’‡ي- -ة وال- -دول- -ي -ة ع -ل -ى رأاسص -ه -م
اŸؤوسصسص- -ات ا أ
’براهيمي.
’خضصر ا إ
اأ

قدم وفد جزائري باسصم رئيسص ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة ،اأمسص ،بالقاهرة ،واجب
ال- -ع -زاء اإ ¤اأسص -رة ال -ك -اتب وا’إع Ó-م -ي ﬁم -د
حسصن Úهيكل ،الذي وافته اŸنية يوم ا’أربعاء
الفارط.
وقد توجه الوفد ا÷زائري ،الذي ضصم ك ّ
Ó
م -ن ب -ن ع -م -ر زره -و Êوسص -ع -د ال -دي-ن ن-وي-وات،
مسصتشصارين برئاسصة ا÷مهورية ،وسصف Òا÷زائر
بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول

ال-ع-رب-ي-ة ن-ذي-ر ال-ع-رب-اوي ،ب-حضصور الدبلوماسصي
ا÷زائ- -ري ا’أسص -ب -ق ا’أخضص -ر ا’إب -راه -م -ي ،اإ¤
م -ن -زل ال -ف -ق -ي -د ،ح -يث ق -دم ل-ع-ائ-ل-ت-ه ال-ت-ع-ازي
واŸواسص -اة ب -ه -ذا اŸصص -اب ا÷ل-ل ب-اسص-م رئ-يسص
ا÷مهورية.
وباŸناسصبة ،سصلم زرهو Êنسصخة من رسصالة
التعازي التي وجهها الرئيسص بوتفليقة اإ ¤نظÒه
اŸصصري عبد الفتاح السصيسصي واإ ¤عائلة الفقيد
والشصعب اŸصصري اإثر هذا اŸصصاب ا÷لل.

«سص- -ع- -ادت -ه» ب -اسص -ت -ع -داد ا÷زائ -ر
ل - -ل - -مشص- -ارك- -ة ‘ ه- -ذا اŸع- -رضص،
مشصيدا باŸكانة التي –ظى بها
ا÷زائر ضصمن البلدان الباحثة عن
مصص - -ادر ل - -ل - -ط - -اق - -ات ال- -ب- -دي- -ل- -ة
واŸتجددة.
كما نّوه موسصينوف بدعم ا÷زائر
Ÿب - -ادرة ك - -ازاخسص - -ت - -ان ب - -اإنشص- -اء
م-ن-ظ-م-ة اإسصÓ-م-ي-ة للدعم الغذائي
–ت م- -ظ- -ل- -ة م- -ن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون
ا’إسصÓمي.
وبشص- - -اأن ال- - -ن - -زاع ‘ الصص - -ح - -راء
ال- - - -غ- - - -رب- - - -ي - - -ة ،اأك - - -د اŸسص - - -وؤول
الكازاخسصتا ،Êاأن بÓده وا÷زائر
«يتقاسصمان نفسص الروؤى من خÓل
“ ّسص -ك-ه-م-ا ب-ح-ل سص-ل-مي وتفاوضصي
Ÿثل هذه القضصايا ‘ اإطار مبادئ
وقرارات ا’أ· اŸتحدة».

اسصÎاتيجيا ’ رجعة فيه ،لن تّدخر جهدا Ÿواصصلة
العمل من أاجل –قيق ا’ندماج ب Úدوله اÿمسص
وإاقامة نظام مغاربي جديد أاسصاسصه اإ’خاء والثقة
وال -تضص -ام -ن وحسص -ن ا÷وار وŒاوز ح -ال -ة ال -رك-ود
اŸؤوسصسص- -ات- -ي ال- -ت -ي –ول دون اضص -ط Ó-ع ا’–اد
بالدور اŸنوط به على ﬂتلف اŸسصتويات ،لرفع
ﬂتلف التحديات ا’قتصصادية واأ’منية التي تواجه
الدول اŸغاربية وجوارها اإ’قليمي والدو‹».
حب بإاخراج
وتابع قائ« :Óو‘ هذا الصصدد نر ّ
اŸصصرف اŸغاربي لÓسصتثمار والتجارة اÿارجية
إا ¤حّيز الوجود ،باعتباره اŸؤوسصسصة التي سصتتو¤
اŸسص- -اه- -م -ة ‘ ت -وث -ي -ق ال -ع Ó-ق -ات ا’ق -تصص -ادي -ة
اŸغاربية وتنمية اŸباد’ت التجارية ،فضص Óعن
إارسص -اء ق -واع-د ل-ت-م-وي-ل اŸشص-اري-ع اإ’ن-ت-اج-ي-ة ذات
اŸصصلحة اŸشصÎكة».

إثر وفاة بطرسس بطرسس غا‹

اŸسشتششـ ـ ـار برئاسش ـ ـة ا÷مهوريـ ـ ـة نـ ـ ـويوات Áثـ ـ ـ ـل ا÷زائـ ـ ـ ـ ـر

ا’تف ـ ـ ـاق عل ـ ـى إانشش ـ ـ ـاء ÷نـ ـ ـة للتعـ ـ ـاون الثنائ ـ ـ ـي
وبعد اأن ذّكر بتطابق وجهات نظر
البلدين بخصصوصص عديد اŸسصائل،
اأشصار موسصينوف اإ ¤اأن ا÷زائر
وكازاخسصتان «بحاجة ماسصة» اإ¤
التوقيع على جملة من ا’تفاقيات
لتشصجيع ا’سصتثمار ‘ البلدين.
من جهة اأخرى ،اأشصاد موسصينوف
بـ «ال -دع -م اŸسص -ت -م -ر» ل -ل -ج -زائ -ر
ل-ل-م-ب-ادرات ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ها بÓده،
’سص -ي -م-ا ت-رشص-ح-ه-ا ل-ل-عضص-وي-ة غÒ
ال -دائ -م -ة ‘ ›لسص ا’أم -ن ل Ó-أ·
اŸت- -ح- -دة ،اإ ¤ج- -انب ت -رشص -ح -ه -ا
’ح- - -تضص- - -ان اŸع - -رضص ال - -ع - -اŸي
اŸزمع تنظيمه بالعاصصمة اأسصتانا
‘  2017وال -ذي ي -ح -م -ل شص-ع-ار
«طاقة اŸسصتقبل».
‘ هذا الصصدد ،عّبر نائب وزير
اÿارج- -ي- -ة ال- -ك- -ازاخسص- -ت- -ا Êع -ن

ت-ل-ق-ى رئ-يسس إ÷م-ه-وري-ة ع-بد
إل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ،ب-رق-ي-ة م-ن
إل -ع -اه -ل إŸغ-رب-ي ﬁم-د إلسس-ادسس،
Ãن -اسس -ب -ة إل -ذك -رى  27لتأاسسيسس
إل–اد إŸغاربي ،أإكد فيها أإن هذإ
إŸشس-روع ي-ع-د «خ-ي-ارإ إسسÎإت-ي-جيا
ل رجعة فيه».
ق - - -ال اŸلك ﬁم - - -د السص - - -ادسص ‘
برقيته« :يطيب ‹Ã ،ناسصبة حلول الذكرى السصابعة
والعشصرين لتأاسصيسص ا–اد اŸغرب العربي ،أان أابعث
إاليكم بأاحّر التها Êوأاصصدق التمنيات لكم Ãوفور
الصصحة والسصعادة ،ولشصعبكم الشصقيق باطراد التقدم
والرخاء».
«وإان تخليدنا لهذه الذكرى اÛيدة  -يضصيف
ال -ع -اه-ل اŸغ-رب-ي Ÿ -ن-اسص-ب-ة ت-ت-ج-دد ف-ي-ه-ا آام-ال
شصعوبنا اŸغاربية ‘ –قيق تطلعاتها اŸشصروعة
إا ¤التكامل والوحدةÃ ،ا Áكن من بلوغ أاهداف
م-ع-اه-دة م-راكشص ال-ت-ي أارسصت ال-ل-ب-ن-ات اأ’سص-اسص-ي-ة
–Óاد اŸغ -ارب-ي ،وب-ال-ت-ا‹ ف-ت-ح آاف-اق مسص-ت-ق-ب-ل
ل -إ
واعد تنعم فيه شصعوبنا الشصقيقة بالنمو واإ’زدهار،
‘ ظل اأ’من والطمأانينة واإ’سصتقرار».
واسص -ت -ط -رد م-لك اŸغ-رب ق-ائ ،Ó-إان «اŸم-ل-ك-ة
اŸغ -رب -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ت Èا’–اد اŸغ -ارب -ي خ -ي-ارا

مرإسسم تشسييع جثمان إلفقيد بطرسس غا‹

باسسم رئيسس
إ÷مهورية

1٦٩٥٩

إلعاهل إŸغربي ‘ برقية إ ¤إلرئيسس بوتفليقة

الرفع من قيمة ا÷زائر وتأاصشيل الثورة لدى اأ’جيال

سشÓل يسشتقبل رئيسس اللجنة اأ’وŸبية الفلسشطينية
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ب - -الشص - -عب اŸصص - -ري واأ’م - -ة ال - -ع - -رب - -ي- -ة ب- -وف- -اة
ال -دب -ل -وم -اسص-ي اÙنك ال-دك-ت-ور ب-ط-رسص ب-ط-رسص
 ·ÓاŸتحدة».
غا‹ ،اأ’م Úالعام اأ’سصبق ل أ
وأاكد أان «فقدان الدبلوماسصي اÙنك بطرسص
بطرسص غا‹ الذي ترك بصصماته على اŸسصتويÚ
الدو‹ واإ’قليمي من خÓل اŸناصصب التي تقلدها
·Ó
ك -وزي -ر ل -ل -خ -ارج -ي-ة اŸصص-ري-ة وك-أام Úع-ام ل -أ
اŸت -ح -دة ،ي -ع -د خسص -ارة ل-يسص Ÿصص-ر ف-حسصب ،ب-ل
Óمة العربية والقارة اإ’فريقيةŸ ،ا قدمه من
ل أ
جهود ‘ الدفاع عن القضصايا العادلة».
ك-م-ا أاب-رز «اإ’‚ازات ال-ع-ظ-ي-م-ة» ال-ت-ي ح-ق-قها
الرجل والتي تشصهد  -كما قال  -على «مسصاهمته
ال-قّ-ي-م-ة ‘ ت-رق-ي-ة اŸث-ل ال-ع-ل-ي-ا ل-لسص-ل-م واأ’م-ن ‘
العا ⁄الذي سصيحتفظ له Ãكانة خاصصة ،تقديرا
وع -رف -ان -ا ŸسصÒت -ه ال -ف-اضص-ل-ة وا◊اف-ل-ة ب-ال-ع-ط-اء
والتضصحيات».
وخلصص رئيسص ›لسص اأ’مة إا ¤القول« :وأامام
هذا اŸصصاب ا÷لل ’ ،يسصعني إا’ أان أاتقدم إاليكم،
ومن خÓلكم إا ¤عائلة الفقيد والشصعب اŸصصري
الشصقيق ،باسصم رئيسص ا÷مهورية السصيد عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،وب-اسص-م-ي اÿاصص ،ب-أاصص-دق ع-ب-ارات
التعازي وأاخلصص مشصاعر التعاطف واŸواسصاة».

وفد جزائ ـ ـ ـري يقـ ـ ـ ـدم واجـ ـ ـب الع ـ ـ ـزاء إا ¤أاسش ـ ـ ـرة الراح ـ ـ ـل هيكـ ـ ـل
من جانبها ،اأعربت حرم الفقيد و‚Óه عن
بالغ التاأثر والتقدير للرئيسص بوتفليقة على ما
حملته رسصالته من مشصاعر اŸواسصاة والتعاطف
التي توؤكد التقدير الذي يكّنه للفقيد وماآثره،
داع Úاإ ¤نقل اأسصمى عبارات الشصكر وا’متنان
لرئيسص ا÷مهورية وللشصعب ا÷زائري.
وك -ان ‘ اسص -ت -ق -ب -ال ال -وف -د ا÷زائ-ري ح-رم
الفقيد واأفراد عائلته وكذا ا’أم Úالعام ÷امعة
الدول العربية نبيل العربي.

 ..مذكـ ـرة تفاهم حول اŸششـ ـ ـ ـ ـ ـاورات السشياسشي ـ ـ ـة
وق-عت إ÷زإئ-ر وك-ازإخسس-تان،
إأمسس إلأول ،با÷زإئر إلعاصسمة،
ع - -ل - -ى م - -ذك - -رة ت - -ف - -اه - -م ح- -ول
إŸشس- - - -اورإت إلسس - - -ي - - -اسس - - -ي - - -ة بÚ
إلبلدين.
ووقع على الوثيقة كّل من ا’أمÚ
ال-ع-ام ل-وزارة الشص-وؤون اÿارج-ي-ة ع-ب-د
ا◊م -ي -د السص -ن -وسص-ي ب-ري-كسص-ي ون-ائب
وزير الشصوؤون اÿارجية الكازاخسصتاÊ
اأسصكار موسصينوف الذي يزور ا÷زائر.
وكان اŸسصوؤو’ن قد عقدا قبل ذلك
ج -لسص -ة ع -م -ل ت -وسّص -عت ب -ع -د ذلك اإ¤
اأعضصاء وفدي البلدين.
ومكنت دورة اŸشصاورات السصياسصية
ا÷زائرية  -الكازاخسصتانية ا’أو ¤من
نوعها ،من «تقييم العÓقات الثنائية
وب- -حث سص- -ب- -ل ه -ي -ك -ل -ت -ه -ا ‘ اÛال
ال -ق -ان-و Êواآل-ي-ات ال-ت-ع-اون الضص-روري-ة
لتفعيلها».

ك- - -م- - -ا ب - -حث ال - -ط - -رف - -ان خ Ó- -ل
ا’جتماع ،سصبل اإقامة شصراكات ثنائية
‘ شصتى اŸيادين.
ودارت اŸشص- -اورات ب Úال- -ط- -رفÚ
كذلك حول «تبادل وجهات النظر حول

اŸسص -ائ -ل ا’إق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول-ي-ة ذات
ا’ه -ت -م-ام اŸشصÎك’ ،سص-ي-م-ا مسص-األ-ة
تصص- -ف- -ي- -ة ا’سص- -ت -ع -م -ار ‘ الصص -ح -راء
الغربية والوضصع ‘ السصاحل وا’أزمة
السصورية».

السشبت  20فيفري  2016م
الموافق لـ 11جمادى اأ’ولى  1437هـ
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سهيد
شش- -دد ال- -وزي- -ر ،ال -ذي أاشش -رف ع -ل -ى
ا’ح-ت-فÓ-ت ال-رسش-م-ي-ة ب-يوم الششهيد،
‘ لقاء صشحفي نششطه ع Èأامواج
إاذاعة الوادي ‘ يومه الثا Êواأ’خÒ
م -ن زي -ارت -ه ل -ل -و’ي -ة ،ع -ل-ى ضش-رورة
إاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-م-ع-ا ⁄ال-ت-اري-خ-ية
التي تزخر بها ا÷زائر ◊مايتها من
عوامل ا’ندثار ،باعتبار أانها ششواهد
تعت““ Èبحق مراجع تاريخية بامتياز
تؤورخ ◊قب من اŸعارك الطاحنة
التي خاضشتها قوافل الششهداء ضشد
ا’سشتعمار الفرنسشي الغاششم““.
وذك- -ر ‘ ه- -ذا الصش- -دد ،أان دائ- -رت- -ه
ال- -وزاري- -ة بصش- -دد إاع- -داد ب- -رن- -ام- -ج
يسشتهدف إاعادة ا’عتبار لكل اŸعا⁄
ال- -ت- -اري -خ -ي -ة اŸن -تشش -رة ع Èأارج -اء
الوطن.
وأاك -د ‘ ذات السش -ي -اق ،أان ال -ك -ت -اب -ة
اŸت-مّ-رسش-ة ل-ت-اري-خ ال-ثورة التحريرية
الكÈى ’ يتأاّتى إا’ بتضشافر جهود
ال -دارسش Úب -ت -م -ك -ي -ن -ه -م م -ن ت-وث-ي-ق
و“حيصص الششهادات التاريخية ا◊ّية
اŸقدمة من طرف اÛاهدين التي
وصشلت ◊د اآ’ن إا 13 ¤أالف سشاعة.
وك -ان وزي -ر اÛاه -دي-ن ،ال-ذي ك-ان
م -رف -وق -ا ب -اأ’م Úال -ع -ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
الوطنية للمجاهدين السشعيد عبادو
قد أاششرف قبل ذلك ،على مراسشم
الÎحم على أارواح الششهداء ÃقÈة
الشش -ه -داء ب -وسش-ط م-دي-ن-ة ال-وادي ‘
إاط -ار ا’ح -ت -ف -ا’ت ب -ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
للششهيد ( 18فÈاير).
ك -م -ا اط -ل -ع ع -ل -ى م -ع -رضص ل -ل -ف-ن-ون
ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة ب-ع-ن-وان ““ال-ث-ورة وج-رائم
اإ’سش -ت -ع -م-ار““ ،تضش-م-ن ›م-وع-ة م-ن
ال -ل -وح -ات جّسش -دت ب -أان -ام -ل ف-ن-انÚ
تشش -ك -ي -ل -ي Úه-واة وÎﬁف Úشش-ك-لت
ج -داري -ات م -ع ّ-ب -رة ع-ن ذك-رى ال-ي-وم
الوطني للششهيد.
وأاششرف زيتو Êعلى إامضشاء اتفاقية
ب Úم- -دي- -ري- -ة اÛاه- -دي- -ن ل -و’ي -ة
الوادي وجامعة الششهيد حمة ÿضشر،
تقضشي باسشتغÓل طلبة وأاسشاتذة قسشم

»æWh

أششرف على ألحتفالت ألرسشمية بالوأدي ،زيتــــــو:Ê

إاع ـ ـ ـادة العتبـ ـار للمعا ⁄التاريخية حمايـ ـ ـ ـ ـة
للذاك ـ ـ ـ ـرة ا÷ماعيـ ـ ـ ـ ـة
لول ،بولية ألوأدي ،أهمية إأعادة
أبرز وزير أÛاهدين ألطيب زيتو ،Êأمسس أ أ
ألعتبار للمعا ⁄ألتاريخية ع Èألوطن ◊مايتها من عوأمل ألندثار.

ال-ت-اري-خ ل-لشش-ه-ادات ال-ت-اريخية ا◊ّية
ل -ل -م -ج -اه -دي -ن اŸسش -ج -ل-ة Ãل-ح-ق-ة
متحف اÛاهد.
كما حضشر ندوة تاريخية باŸناسشبة،
تطرق فيها اŸتدخلون إا ¤اأ’بعاد
ال- -روح- -ي -ة ل -ذك -رى ال -ي -وم ال -وط -ن -ي
ل-لشش-ه-ي-د وسش-ب-ل اسش-ت-ل-ه-ام الع Èمنها

وعرضص أاوبÒيت ““ذاكرة الوطن““ التي
اسشتعرضشت مششاهد حّية من النضشال
واŸقاومة لصشانعي أا›اد ا÷زائر
إابان الثورة التحريرية اŸظفرة.
وكّ- -رم ب -ذات اŸن -اسش -ب -ة ›اه -دي -ن
وأارامل وأابناء ششهداء ووزع كراسشي
متحركة لفائدة عدد من اÛاهدين

اŸقعدين.
ك -م -ا اأ ش ش -ر ف ز ي -ت -و  Êع -ل -ى ت س ش -ل -ي -م
ر م -ز ي ل -ق -ر ا ر ا ت ا ’ س ش -ت -ف -ا د ة م -ن
س ش -ك -ن -ا ت ت -ر ق -و ي -ة م -د ع م ة و اأ خ ر ى
ا ج -ت -م -ا ع -ي -ة ع -م -و م -ي -ة و ظ -ي -ف -ي -ة
ل -ف -ا ئ -د ة اأ س ش -ا ت -ذ ة ق -ط -ا ع ا ل  Îب -ي -ة
بالو’ية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–ت إأششرأف زوخ وبحضشور ولد عباسس

تدشس Úمتحف خاصض باÙكوم عليهم
باإلعدام إابان الثورة التحريرية

لول ،ب - - - - -ا÷زأئ- - - - -ر
” ،أمسس أ أ
أل-ع-اصش-م-ة ،ت-دشش Úمتحف خاصس
لع-دأم إأب-ان
ب -اÙك -وم ع -ل -ي-ه-م ب-ا إ
أل- - -ث- - -ورة أل - -ت - -ح - -ري - -ري - -ة وذلك
Ãن- -اسش- -ب -ة ألح -ت -ف -الت أıل -دة
لليوم ألوطني للششهيد.
أاششرف وا‹ العاصشمة عبد القادر زوخ،
ع- -ل- -ى ت- -دشش Úه- -ذا اŸت- -ح- -ف ال- -ذي
يحتضشنه مقر ا÷معية الوطنية لقدماء
اÙك -وم ع -ل -ي -ه-م ب-اإ’ع-دام ،ال-رئ-يسص
الشش -ر‘ ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ج-م-ال ول-د ع-ب-اسص
وعدد من اÛاهدين.
ويضشمّ اŸتحف صشورا للششهداء وقائمة
كل ا÷زائري Úالذين صشدر ‘ حقهم
ح -ك -م ب -اإ’ع -دام ب -اŸقصش -ل -ة أاو رم -ي -ا
ب-ال-رصش-اصص اإب-ان ح-رب ال-ت-ح-ري-ر .كما
يسش -ت -ع -رضص اأيضش-ا أاه-م ح-ق-ب-ات ت-اري-خ
ا÷زائر بداية من العهد النوميدي إا¤
غاية ا◊قبة ا’سشتعمارية الفرنسشية.
وذكر رئيسص ا÷معية مصشطفى بودينة
‘ تصش- - -ري- - -ح ل - -واج ،ع - -قب م - -راسش - -م
التدشش ،Úأانه ” إاعدام خÓل الثورة
 217جزائري من ضشمن  3000صشدرت
‘ ح -ق -ه -م اأح -ك -ام إاع -دام م -ن ط -رف
السش-ل-ط-ات ال-ف-رنسش-ي-ة .ك-م-ا ” إاصش-دار
 600قرار بالعفو.
وبالنسشبة لهذه ا÷معية ،فإان اŸتحف
سش- -يسش- -اه -م ‘ تسش -ل -ي -ط الضش -وء ع -ل -ى
صش -ف -ح -ة م -ن صش -ف-ح-ات ت-اري-خ ال-ث-ورة
اŸظ -ف -رة ال -ت -ي ’ت -زال ›ه-ول-ة ل-دى
الرأاي العام والششعب ا÷زائري ،خاصشة
الشش-ب-اب ،وال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ال-تي
ضش -حت ب -ح -ي -ات-ه-ا م-ن أاج-ل اسش-ت-قÓ-ل
ا÷زائر.
وسشيسشاهم هذا اŸتحف أايضشا ،بحسشب
ا÷م-ع-ي-ة ‘ ،ت-خ-ل-ي-د ب-ط-و’ت وذاك-رة
هؤو’ء الذين وقفوا بكل ششجاعة أامام
اŸقصش- -ل- -ة وا÷Óد وق- -دم- -وا أاسش- -م- -ى
عبارات التضشحية ‘ سشبيل الوطن.
م -ن ج -ان -ب -ه اع -ت Èوا‹ ال -ع-اصش-م-ة ‘
ك -ل -م -ت -ه ،أان -ه م -ن الضش -روري ا’ع-ت-ن-اء
ب-ال-ذاك-رة ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-ج-زائر و«تبليغ
Óج-ي-ال ال-ق-ادم-ة““،
رسش -ال -ة الشش -ه -داء ل -أ
مششددا على كتابة التاريخ وإاظهار مؤوثر
ال -تضش -ح -ي -ات ال -ت -ي ق -دم -ه -ا الشش-ه-داء
واÛاهدون.
وذكر بهذا اÿصشوصص ،أان ا÷زائر التي

أششرف على أŸرأسشم أللوأء حبيب ششنتوف:

““ ⁄تكن –ارب آانذاك فرنسشا فقط
وإا‰ا قوات ا◊لف اأ’طلسشي بكامله،
أاصش-ب-حت ب-ع-د ا’سش-ت-قÓ-ل ق-ب-ل-ة للثوار
وقدوة للششعوب التي كانت ترزح آانذاك
–ت ن Òا’سشتعمار““.

وزارة اÿارجيـ ـ ـة –يـ ـي اليوم
الوطن ـ ـي للشسهيـ ـ ـد
أاحيت وزارة الششؤوون اÿارجية ،أامسص
اأ’ول ،ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لشش-ه-ي-د بتنظيم
وقفة ترحّم على أارواح الششهداء.
ج- -رت ه- -ذه ال- -وق- -ف- -ة ب -حضش -ور وزي -ر
ال - -دول - -ة ،وزي - -ر الشش - -ؤوون اÿارج - -ي- -ة
والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة وجمع
م - - - -ن اÛاه - - - -دي - - - -ن وع - - - -دد م- - - -ن
الدبلوماسشي ÚواŸوظف Úوالعمال.
‘ اŸسش -ت-ه-ل ” ،رف-ع ال-ع-ل-م ال-وط-ن-ي،
ليتم بعدها وضشع إاكليل من الزهور أامام
النصشب التذكاري بسشاحة الوزارة.
وب -اŸن -اسش -ب -ة ،أال -ق-ى ›اه-دون ك-ل-م-ة
ت -ن-اول-وا م-ن خÓ-ل-ه-ا اŸغ-زى م-ن ه-ذا
اليوم ،مذكرين بأان الثورة التحريرية
قامت من أاجل إاعÓء صشوت ا◊ق.
ك -م -ا ث ّ-م -ن -وا أايضش-ا ال-دور ال-ذي ي-ت-و’ه
ا÷يشص ال -وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ‘ م-واصش-ل-ة
مسشÒة سشلفه ،جيشص التحرير الوطني،
م -ن خ Ó-ل ال -ذود ع -ن ال -وط -ن وت-أامÚ
ترابه ضشد اıاطر التي تهدده من كل
صشوب.

تسسمية مركز اإلعÓم اإلقليمي للناحية العسسكرية األو ¤باسسم الشسهيد ﬁمد مادي
أشش-رف ق-ائ-د أل-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-رية ألأو ¤أللوأء
حبيب ششنتوف ،أمسس ألأول ،بالبليدة ،على مرأسشم
تسش -م -ي-ة م-رك-ز ألإعÓ-م ألإق-ل-ي-م-ي ب-اسش-م ألشش-ه-ي-د
ﬁمد مادي أŸدعو سشي ﬁمد بن صشالح ،بحضشور
ع -ائ -ل-ة ألشش-ه-ي-د وألسش-ل-ط-ات أل-عسش-ك-ري-ة وأŸدن-ي-ة
للولية.
تاأتي هذه العملية ،التي تزامنت مع ا’حتفا’ت بالذكرى
 27لليوم الوطني للششهيد ،تطبيقا لتعليمات الفريق نائب
وزير الدفاع الوطني رئيسص اأركان ا÷يشص الوطني الششعبي
القاضشية بتسشمية اŸبا ÊواŸواقع التابعة لوزارة الدفاع
ال -وط -ن-ي ب-اأسش-م-اء الشش-ه-داء و›اه-دي ث-ورة اأول ن-وف-مÈ
 1954وفاء لقيم الثورة اÛيدة.
وباŸناسشبة ” ،اإلقاء كلمة من طرف اŸدير ا÷هوي
لÓ-إعÓ-م وا’تصش-ال وال-ت-وج-ي-ه ل-ل-ن-اح-ي-ة ال-عسشكرية ا’أو¤
العقيد علي بن سش ،ËÓعّدد فيها التضشحيات ا÷سشام التي
قدمها الششهداء ‘ سشبيل اأن تعيشص ا÷زائر حرة مسشتقلة،
اإ ¤جانب سشرد ا◊ياة النضشالية للششهيد ﬁمد مادي.
كما ” عرضص ششريط مصشور تطرق اإﬂ ¤تلف ﬁطات
حياة الششهيد ﬁمد مادي منذ ميÓده اإ ¤غاية انخراطه
‘ العمل السشري بعد ›ازر  8ماي  1945وسشقوطه ‘
ميدان الششرف ‘ .1957
واختتمت مراسشم التسشمية بتكر Ëعائلة الششهيد والتوقيع
على السشجل الذهبي للمركز من طرف اللواء قائد الناحية
العسشكرية ا’أو.¤
الششهيد ﬁمد مادي من مواليد بلدية مفتاح بتاريخ 16
اأوت  ،1927نششاأ ‘ عائلة ﬁافظة “ارسص الفÓحة ،حيث
سشاهمت الظروف القاسشية التي كان يعا Êمنها الششعب
ا÷زائري خÓل تلك الفÎة من بلورة وعيه وششخصشيته.
انخرط الششهيد ‘ العمل السشري بعد ›ازر  8ماي ،1945
ح- -يث ك -ان م -ن -اضش  Ó-نشش -ط -ا ي -ن -ظ -م الصش -ف -وف وي -ع -ق -د
ا’جتماعات با’إضشافة اإ ¤قيادته لعملية جمع ا’أموال
–ضشÒا ’ند’ع الثورة التحريرية اÛيدة.
‘ سشنة  1955اإلتحق الششهيد بصشفوف الثورة التحريرية
و‘ سشنة  1956اأصشبح مسشوؤو’ سشياسشيا وعسشكريا مكلفا

ب -ت -ن -ظ-ي-م الشش-عب وت-نصش-يب ال-ل-ج-ان ل-دع-م ال-ث-ورة ب-اŸال
والسشÓح واŸوؤونة بكل من مفتاح والششراربة والكاليتوسص
وبراقي وغÒها من مناطق سشهل متيجة.
خ-اضص الشش-ه-ي-د ع-دة م-ع-ارك ،م-ن-ه-ا م-ع-رك-ة ج-ب-ال حمام
ملوان ومعركة جبل بوزقزة با’أخضشرية ،لتششاء ا’أقدار اأن
يتوفى القائد ﬁمد مادي بتاريخ  13سشبتم 1957 Èاإثر
هجوم مدفعي عسشكري.

...واإطÓق اإسسم الشسهيد مولود تواتي على موؤسسسسة
Œديد عتاد السسيارات
” ،اأمسص ا’أول ،اإطÓق اإسشم الششهيد مولود تواتي على
موؤسشسشة Œديد عتاد السشيارات بالدار البيضشاء التابعة
للجيشص الوطني الششعبي (الناحية العسشكرية ا’أو.)¤
وقد اأششرف على مراسشم التسشمية ،اللواء حبيب ششنتوف
قائد الناحية العسشكرية ا’أو ،¤بحضشور ضشباط سشام‘ Ú
ا÷يشص واأفراد من عائلة الششهيد.
و‘ كلمة األقاها باŸناسشبة ،اأششاد مدير اŸوؤسشسشة ،العميد
عزوز عبد النور ،بالعناية التي توليها القيادة العليا للجيشص

ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ıت -ل-ف
الوحدات والتي سشيكون لها  -كما قال ““ -ا’أثر ا’إيجابي
وال -ع-زم وال-ت-ح-ف-ي-ز ال-ق-وي ع-ل-ى م-واصش-ل-ة ا÷ه-ود ’إ‚اح
مسشاعي تطوير القدرات ا’إنتاجية وا’رتقاء اإ ¤مراتب
الريادة ‘ ›ال Œديد وعصشرنة العتاد““.
واأضشاف ،اأن كل هذا سشيسشمح بتعزيز ““قدرات ا÷يشص
ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ل-كسشب ا’حÎاف-ي-ة وال-ت-ح-ديث ال-ل-ذي-ن
تراهن عليهما القيادة العليا للجيشص ‘ كل مناسشبة““.
لÓإششارة ،ولد الششهيد مولود تواتي ‘  24اأوت  1929بÈج
الكيفان ،وهو ينحدر من اأسشرة فقÒة .وقد التحق بالثورة
التحريرية فور اند’عها ‘ اأول نوفم 1954 Èقبل اأن
يصشبح ‘  1956رئيسشا لفوج من الفدائي ،Úحيث نفذ بعضص
العمليات الفدائية الناجحة بÈج الكيفان وضشواحيها.
وقد اعتقل الششهيد بعد اإرضشراب الثمانية اأيام ( 27جانفي
 .)1957وبعد اإطÓق سشراحه ،اإلتحق ،باأمر من قيادة جبهة
التحرير الوطني ،بصشفوف الكومندوسص ليسشتششهد سشنة
Ã 1959ن -ط -ق -ة م -كشش-وف-ة ب-ج-ب-ال ال-ونشش-ريسص ب-ال-و’ي-ة
التاريخية الرابعة.

تدشس Úمعرضض للصسور والوثائق التاريخية باŸتحف
اŸركزي للجيشض
” ،اأمسص ا’أول ،ب -اŸت -ح -ف اŸرك -زي ل -ل -ج -يشص ،ت -دششÚ
م- -ع -رضص ل -لصش -ور وال -وث -ائ -ق ال -ت -اري -خ -ي -ة وذلك ‘ اإط -ار
ا’حتفا’ت اıلدة لليوم الوطني للششهيد.
وقد احتضشن اŸتحف باŸناسشبة ،برنا›ا متنوعا لتمكÚ
اأجيال ا’سشتقÓل’ ،سشيما فئة الششباب ،من التعرف على
ماآثر الثورة التحريرية وصشانعي اأ›ادها.
وقد حضشر هذه ا’حتفالية ›اهدون وطلبة و‡ثلون عن
اÛتمع اŸد ،Êحيث ” عرضص فيلم وثائقي ،تطرق اإ¤
ظروف اند’ع الثورة التحريرية وﬂتلف اŸراحل التي
مّرت بها.
و” ‘ هذا ا’إطار ،تنظيم ندوة تاريخية نششطها ا’أسشتاذ
نايت قاسشي اإلياسص ،رئيسص قسشم التاريخ باŸدرسشة العليا
لÓأسشاتذة ،دعا من خÓلها الششباب اإ ¤ا’قتداء بتضشحيات
جيل نوفم Èوا’سشتلهام من قيم ششهداء الثورة التحريرية
‘ بناء مسشتقبل ا÷زائر.

السسبت  20فيفري  2016م
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““ألششعب““ تنقل ألحتفالية ع Èألوطن

وصشية الششهداء أامانة ‘ األعناق
أنششطة متنوعة باŸسشيلة

مواصشلـ ـ ـ ـ ـة مسشـ ـ ـ ـ ـار بنـ ـ ـ ـ ـاء ا÷زائـ ـ ـ ـ ـر

لسش -ب -وع ،ع -اصش -م -ة
شش- -ه- -دت ،ن- -ه- -اي -ة أ أ
أ◊ضش -ن-ة أŸسش-ي-ل-ة ع-دة ن-دوأت ت-اري-خ-ي-ة
وأنشش - -ط - -ة م - -ت - -ن - -وع - -ة ب Úأل- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة
وأل -ري -اضش -ي -ة وأل -ف-ن-ي-ة وح-ت-ى ألصش-ح-ي-ة،
أحتفال باليوم ألوطني للششهيد أŸصشادف
لـ 18فيفري من كل سشنة ،لÎسشيخ رسشالة
ألشش -ه -دأء أل -ت -ي م -ا ت-زأل ق-ائ-م-ة ل-ت-ك-م-ل-ة
مشش- -وأر ب- -ن- -اء أ÷زأئ- -ر وأ◊ف -اظ ع -ل -ي -ه -ا
بالسش Òعلى خطاهم.

اŸسشيلة :عامر ناجح

من أابرز اأ’نشسطة التي احتضسنتها جامعة ﬁمد
بوضسياف ندوت Úتاريخيت Úاأ’وÃ ¤عهد علوم
وتقنيات النشساطات الرياضسة حول دور الشسهيد
الرياضسي إابان الثورة ا÷زائرية ،حيث أاكد من
خÓلها رئيسش اللجنة التنظيمية للندوة الدكتور
زواوي ع - -ب - -د ال - -وه - -اب رئ- -يسش قسس- -م اإ’عÓ- -م
وا’تصس -ال ال -ري -اضس -ي ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ه-ذه ال-ن-دوة
وإابراز الشسهداء الرياضسي ‘ Úا÷زائر وو’ية
اŸسس -ي -ل -ة ،خ -اصس-ة ال-ذي-ن ت-وق-ف-وا ع-ن ‡ارسس-ة
ال -ري -اضس -ة ول -ب -وا ن -داء ال-وط-ن وح-م-ل-وا السسÓ-ح
واسس -تشس -ه -دوا ‘ اŸع -ارك ،م -ن-ه-م اÛاه-دي-ن
اأ’حياء خصسوصسا الرياضسي Úمنهم ’عبو فريق
جبهة التحرير الوطني.
وم -ن ج -ان -ب -ه الÈوف -يسس -ور وال -ب -احث ‘ الشس-أان

ال -ري -اضس -ي ال -ي -ام Úب -وداود أاب-رز ه-ذا ال-دور ‘
مداخلته حول دور الرياضسة واإ’عÓم الرياضسي
‘ التعريف بالثورة ا÷زائرية ،كما ذهب إا¤
ذلك اأ’سستاذ عبد اŸالك زغبة ح Úأاوضسح دور
الطالب الرياضسي ا÷زائري ‘ الكفاح اŸسسلح،
ك -م -ا –دث ع -ن ال -ذاك -رة ال -وط -ن -ي -ة اŸت-ع-ل-ق-ة
با◊ركة الرياضسية ا÷زائرية التي  ⁄يقتصسر
دورها حسسبه ‘ دعم النضسال السسياسسي للشسعب
ا÷زائري بل تقد Ëقوافل الشسهداء والتضسحيات
ا÷سس -ام ،مسس -تشس -ه -دا ب -ف -ري -ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي ل -ك -رة ال-ق-دم ال-ذي ل-عب دورا ﬁوري-ا
وفّعا’ جدا ‘ التعريف بالقضسية الوطنية ونقل
صسوتها إا ¤أاحرار العا ،⁄وأاشسار إا ¤أان الفرق
ال- -ري- -اضس -ي -ة ل -ع -بت دورا ‘ ال -ت -مسسك ب -ا÷ذور
ال-ع-رب-ي-ة واإ’سسÓ-م-ي-ة ق-ب-ل اŸل-ح-م-ة ال-ت-اري-خية
ل -ث -ورة ال-ف-ا— م-ن ن-وف-م 1954 Èم-ث-ل اسستعمال
ال-رم-وز وال-تسس-م-ي-ات ال-دي-ن-ي-ة كمولودية ا÷زائر
التي تأاسسسست عام Ã 1921ناسسبة اŸولد النبوي
الشسريف ،كما ” خÓل اختتام الندوة التاريخية
عرضش شسريط فيديو حول دور اإ’عÓم الرياضسي
ا÷زائري.
وأاما الندوة الثانية فقد كانت من تنظيم اŸكتب
ال -ت -ن -ف-ي-ذي ل–Ó-اد ال-ع-ام ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ريÚ
ب-ق-اع-ة اÙاضس-رات ب-ك-ل-ي-ة ا◊ق-وق ،حضس-رت-ه-ا
وجوه بارزة من اÛاهدين واŸناضسل Úعلى

غرار اأ’م Úالو’ئي للمنظمة اÛاهدين أاحمد
زرواغ وغÒهم من الوجوه الثورية ،حيث أاجمع
ا◊ضسور على ضسرورة السس Òوفق رسسالة الشسهداء
الذين ضسحوا بأانفسسهم أ’جل أان ننعم نحن اليوم
با’سستقÓل.
و‘ ذات السسياق نظمت العديد من ا÷معيات
الناشسطة عدة أانشسطة رياضسية على غرار دورة
رياضسية Ãتوسسطة العقيد ا◊واسش –ت إاسسم
بوسساق مصسطفى ،وكذا بر›ة لقاء كروي بÚ
وفاق اŸسسيلة وقدماء ’عبي أاوŸبيك اŸسسيلة،
ودورة كروية أاخرى ب Úأامل بوسسعادة على شسرف
إاعÓمي إاذاعة اŸسسيلة ،ومن جهتها السسلطات
الو’ئية رفقة اأ’سسرة الثورية تلوا فا–ة الكتاب
Ãرب-ع الشس-ه-داء ورف-ع-وا ال-ع-ل-م ال-وط-ن-ي ،اأ’مÚ
ال-و’ئ-ي ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة للمجاهدين أاحمد
زرواغ أاكد أان ا÷زائر مرفوعة الرأاسش دائما
داعيا الشسباب إا ¤ضسرورة ا◊فاظ على ا÷زائر
وال -ت -ح -ل -ي ب -روح اŸسس -ؤوول -ي -ة وال -روح ال-وط-ن-ي-ة
ليطمئن الشسهداء بأاننا على العهد باقون ،ا÷انب
الصسحي كان حاضسرا هذه اŸرة ‘ ا’حتفا’ت
اıلدة لليوم الوطني للشسهيد من خÓل افتتاح
مصسلحة جراحة العظام Ãسستشسفى رزيق البشسÒ
ببوسسعادة من تأاط Òخمسش جراح Úأاكفاء وهو
ما سسوف يسساهم ‘ خفضش تنقÓت اŸواطنÚ
للعÓج وا÷راحة اŸتعلقة بالعظام.

وم -واط -ن ،Úوق -ف -ات ت-رح-م ÃقÈة الشس-ه-داء
التي رفع بها العلم الوطني ووضسعت باقات
م-ن ال-زه-ور وتÓ-وة ف-ا–ة ال-ك-ت-اب ج-م-اع-ي-ا
ترحما على ا’أرواح الطاهرة لشسهداء الثورة
التحريرية اÛيدة.
ون -ظ -مت م -دي -ري -ة اÛاه-دي-ن سس-لسس-ل-ة م-ن
اŸعارضش والندوات التاريخية والتظاهرات
ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة ح -يث ك -انت اŸن-اسس-ب-ة ف-رصس-ة
’سس - -ت - -ذك- -ار ج- -وانب م- -ن مسسÒة ونضس- -ا’ت
الشسعب ا÷زائري من اأجل اسسÎجاع حريته
وكرامته.
وت- -ك -ر Ëب -عضش اÛاه -د واأرام -ل الشس -ه -داء

وكانت اŸناسسبة اأيضسا فرصسة ليقدم ا’أمÚ
ال -ع -ام ’أب -ن -اء الشس -ه -داء ك -ل -م -ة ل -ل -ح-اضس-ري-ن
وللسسلطات الو’ئية للعمل على ترميم ا’أماكن
التاريخية التي تخلده تاريخ الشسهداء.
وبنفسش اŸناسسبة اأيضسا تقام تظاهرة ””اأبواب
م-ف-ت-وح-ة”” ح-ول م-ت-ح-ف اÛاه-د ،م-ع-ارضش
التاريخية ومعرضش للكتاب.

معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارضض ،نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوات تاريخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وتظاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ببششـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

أح -يت ولي-ة بشش-ار أل-ذك-رى أıل-دة
ل -ل -ي -وم أل -وط -ن -ي ل -لشش -ه-ي-د أŸوأف-ق لـ18
ف -ي -ف -ري م -ن ك -ل سش -ن -ة ،وذلك ب -اإق -ام-ة
م -رأسش -م ألÎح -م ع -ل -ى أروأح ألشش -ه-دأء
ألأب- -رأر وت- -ن- -ظ- -ي- -م ع- -دي -د ألأنشش -ط -ة
ألحتفالية أŸتنوعة.

بششار :دحمان جمال

“ي-زت ا’ح-ت-ف-ا’ت ال-رسس-م-ي-ة ب-ه-ذه الذكرى
ال -ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ع-مت و’ي-ة بشس-ار ب-ت-ن-ظ-ي-م
السسلطات الو’ئية رفقة السسلطات العسسكرية
وج- -م -وع م -ن اÛاه -دي -ن واأب -ن -اء الشس -ه -داء
واأف- -واج ال- -كشس- -اف- -ة ا’إسس Ó-م -ي -ة ا÷زائ -ري -ة

لدأرة من أŸوأطن
من أجل تقريب أ إ

فتح  3مكاتب بريدية جديدة قريبا بع“ Úوششنت

” ن- -ه- -اي -ة اأ’سس -ب -وع Ãن -اسس -ب -ة ال -ي -وم ال -وط -ن -ي
ل -لشس -ه -ي -د ف -ت-ح م-ك-تب ب-ري-د ج-دي-د ب-دائ-رة عÚ
ا’رب -ع -اء ب -و’ي -ة ع“ Úوشس -نت ،وه -ذا ب -حضس-ور
السسلطات اŸدنية والعسسكرية للو’ية .كما سسيتم
فتح مكتب آاخر بحي سسان روك قريبا بعاصسمة
ال- -و’ي- -ة ،ن- -اه- -يك ع -ن ف -ت -ح م -ك -ت -ب Úب -ري -ديÚ
جديدين ،خÓل الثÓثي اأ’ول من السسنة ا÷ارية
بكل من قرية بعليشش ومسستشسفى بن زرجب ،وذلك
قصسد الرفع من نسسبة التغطية الو’ئية مع –سسÚ
اÿدم -ة ل-زب-ائ-ن ب-ري-د ا÷زائ-ر ،ك-م-ا أاع-ل-ن ع-ن-ه
مدير بريد ا÷زائر بو’ية ع“ Úوشسنت السسيد
يرو صسافا ،موضسحا ‘ هذا السسياق أان قطاع
الÈيد بو’ية ع“ Úوشسنت يسسعى إا– ¤سسÚ
اÿدمة العمومية بتقريب اإ’دارة من اŸواطن
و–سس Úال -ك -ث -اف -ة الÈي-دي-ة ،مضس-ي-ف-ا أان-ه سس-ي-ت-م
ا’نطÓق قريبا ‘ إا‚از هيكل ‡اثل جديد
بحي الزيتون بعد التوصسل إا ¤اختيار اأ’رضسية
اÙتضسنة له مؤوخرا.

وأاشسار ذات اŸسسؤوول ،إا ¤أاشسغال التأاهيل اŸقررة
ل-ب-عضش اŸك-اتب ك-ال-رب-ط ب-ال-غ-از ال-ط-ب-يعي ،ومن
ج- -انب آاخ- -ر اسس- -ت -ف -ادت ال -ع -دي -د م -ن اŸك -اتب
ب- -ك- -امÒات إان -ذار م -ن -تشس -رة ع Èم -ك -اتب ب -ري -د
ا÷زائر على مسستوى و’ية ع“ Úوشسنت ،برسسم
برنامج القطاع للعام ا÷اري من عمليات إاعادة
بعضش الهيكلة .وحسسب السسيد يروي ،فإان عدد
ك -ب Òم -ن اŸك-اتب الÈي-دي-ة ق-د ط-ال-ت-ه-ا أاشس-غ-ال
ت -أاه -ي -ل م -ؤوخ-را ،ع-ل-م-ا أان آاخ-ر ع-م-ل-ي-ة م›Èة
شسهدها مكتب بلدية اŸسساعيد ،حيث حظيت
اŸكاتب الÈيدية ع ÈالÎاب الو’ئي واŸقدرة
بـ 25مكتب بريدي للتجديد والتوسسيع ،منها 15
ضسمن برنامج التنمية البلدية و 10ضسمن برامج
بريد ا÷زائر و 05ضسمن مشساريع ميزانية الدولة.
مشسÒا أايضس- -ا ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة إا ¤إاق -دام مصس -ا◊ه
مؤوخرا على نصسب أاجهزة إاضسافية للسسحب اآ’‹
للنقود على مسستوى بعضش مكاتب بريد ا÷زائر.

ع“ Úوششنت :ب.م األمÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دروسض وع Èمن النضشال اÛيد

لول ،ذكرى أليوم ألوطني للششهيد ،أŸصشادف لـ 18
أحيت ولية بجاية ،أمسس أ أ
فيفري من كل سشنة ،بتنظيم تظاهرأت أحتفالية عديدة تخليدأ لهذه أŸناسشبة
ألوطنية أÛيدة ‘ ،أجوأء ‡يزة بتنظيم برأمج متنوعة وثرية ،وكذأ تكرÁات
لسشرة
لسشرة ألثورية ،بحضشور ألسشلطات أÙلية أŸدنية وألعسشكرية وأ أ
ﬂتلفة ل أ
ألثورية ،كما ” تدشش Úعدة منششآات وتسشمية بعضس ألششوأرع بأاسشماء ألششهدأء.
قبل ذلك تنقل الوفد الو’ئي إا ¤بلدية سسيدي ال -غ -اشس-م م-ن ت-ع-ذيب ،ت-دم Òوان-ت-ه-اك وﬁو
عيشش ،حيث “ت قراءة الفا–ة ترحما على ل -ل -ه -وي-ة وت-واصس-ل الÈن-ام-ج ب-ع-دة ت-ظ-اه-رات
أارواح الشسهداء الطاهرة ،ومنها تنقل الوفد ثقافية ورياضسية ،كما كانت اŸناسسبة فرصسة
للمطالبة بتدشس Úمتحف اÛاهد الذي ⁄
يجسسد بعد.
وب -خ -راط -ة اح -ت -ف -لت اأ’سس-رة ال-ث-وري-ة ،أاب-ن-اء
الشس- -ه -داء ،اÛت -م -ع اŸد Êب -ال -ذك -رى ،م -ن
خÓ-ل شس-ه-ادات ح-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ومعارضش
للصسور وتكر› Ëموعة من أارامل الشسهداء
واÛاهدين.
وبحسسب اÛاهد عبود ا÷ودي ،لـ«الشسعب””،
سستبقى يوم  18فيفري رمزا حيا للجزائر،
وم -ع -ن -ى غ -ا‹ ال -ث-م-ن ’ ي-زول م-ن ذاك-رة ك-ل
اأ’ج -ي -ال ال -ق -ادم -ة ،ورم-زا لشس-ه-ي-د ا÷زائ-ر،
مذكرا الشسباب واأ’جيال بجرائم فرنسسا ‘
حق الشسعب ا÷زائري ،وضسرورة رفع التحدي
من أاجل بناء الوطن.
وب -ذات اŸن-اسس-ب-ة ن-ظ-مت مصس-ال-ح أام-ن و’ي-ة
بجاية ،ع Èجميع مقراتها اأ’منية تظاهرات
عديدة ومتنوعة ،حيث شسملت زيارة متحف
اÛاه -د ب -ع -اصس -م -ة ال -و’ي-ة م-ن ق-ب-ل ق-وات
الو’ئي إا ¤العديد من النقاط ،لتدشس Úبعضش الشس -رط -ة ال -ع -ام -لÃ Úخ -ت -ل -ف مصس -ال-ح أام-ن
اŸنشسآات.
الو’ية ،مع عرضش أافÓم وأاشسرطة ثورية على
وكانت أاول ﬁطة بلدية سسيدي عياد ،حيث مسستوى نوادي الشسرطة.
دشسن الوا‹ قاعة العÓج التي أاطلق عليها ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤نشس -اط-ات ري-اضس-ي-ة م-ت-ن-وع-ة،
اسسم اإ’خوة الشسهداء شسوشسة ،ودار الشسباب وم -ن -ه -ا سس -ب -اق ال -ع-دو ‘ ال-ط-ري-ق ب Úق-وات
التي أاطلق عليه اسسم الشسهيد عيادي ،اŸسسبح الشسرطة ومسسابقة فكرية ‘ لعبة الشسطر„،
ال -ب -ل -دي ال-ذي أاط-ل-قت ع-ل-ي-ه تسس-م-ي-ة اإ’خ-وة تنظيم حملة للتÈع بالدم ‘ أاوسساط قوات
الشسهداء حمامي.
الشسرطة ،على مسستوى مقر أامن الو’ية ،وكذا
أاما بسسيدي عيشش فقد دشسن الوا‹ اŸعهد على مسستوى اŸراكز ا’سستشسفائية بالتنسسيق
ال -وط -ن -ي اŸت -خصسصش ‘ ال -ت -ك -وي-ن اŸه-ن-ي ،مع مديرية الصسحة للو’ية ،و” تكر Ëعدد
وال -ذي ح -م -ل اسس -م ب -ل -ق -اسس -م سس -اح -ل -ي ه-ذا م -ن أاعضس -اء اأ’سس -رة ال-ث-وري-ة ،وت-وزي-ع ج-وائ-ز
اŸناضسل الذي دافع على القضسية ا÷زائرية ،ل -ل-ف-ائ-زي-ن ‘ ال-دورات ال-ري-اضس-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة
ولديه عديد الكتب التاريخية ،كما ” تكر ËاŸنظمة باŸناسسبة.
اأ’سسرة الثورية من ›اهدين وأابناء الشسهداء ه-ذا وق-د سس-ط-رت م-ل-ح-ق-ة ب-ج-اي-ة ل-ل-م-ت-حف
وذوي ا◊قوق ،وأاطلق الوا‹ أاسسماء تاريخية ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ب-رن-ا›ا ث-ري-ا ،اسس-ت-ه-لته
ب- -أاح- -ي- -اء سس- -ي- -دي ع- -يشش ،ع- -ل- -ى غ- -رار ح -ي جمعية ””لفنار”” Ãحاضسرات ،عرضش مسسرحي
18فيفري ،حي 17أاكتوبر  ،1961حي  8ماي تاريخي ،لفائدة تÓميذ اŸدارسش ،باإ’ضسافة
 ،1945وحي 5جولية .1962
إا ¤م -ع -رضش ل -لصس -ور وال -وث -ائ -ق ال -ت -اري -خ -ي -ة
أاما ببلدية لفÓي فقد دشسن أاولد صسالح زيتو Êاÿاصسة بيوم الشسهيد ،فضس Óعن تخصسيصش
اŸؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لصس-ح-ة ب-اسس-م الشس-ه-يد معرضش متنقل للصسور التاريخية ،بالتنسسيق مع
أامادالو خليفة ،واŸكتبة البلدية التي أاطلق دي -وان م -ؤوسسسس -ة الشس-ب-اب ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ع-ل-ى
عليها اسسم الشسهيد سساŸي امزيان ،وتواصسلت مسستوى دور الشسباب لبلديات لفÓي ،سسيدي
زي -ارة ال -وا‹ إا ¤ب -ل -دي -ات ت -ي -ن-ب-ذار ،ت-ي-ف-رة ،عياد ،ودار الثقافة ببجاية.
واŸاثن ،القصسر ،وبجاية ،حيث دشسن العديد وب-دار ال-ث-ق-اف-ة اخ-ت-ارت شس-ع-ار””شس-ه-يد الوطن
م -ن اŸنشس -آات ال -ع -م -وم -ي -ة اŸوج-ه-ة ل-ف-ائ-دة مثال للوفاء”” ،وهذا ‘ إاطار ا’تفاق اÈŸم
اŸواطن.Ú
ب Úوزارتي الثقافة والÎبية الوطنية ،حيث ”
ومن جهتها أاحيت العديد من ا÷معيات هذه إاح- -ي- -اء ال- -ذك- -رى ب- -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع اŸدرسس -ة
الذكرى الغالية ،بالÎحم على شسهداء الواجب ا’ب-ت-دائ-ي-ة ت-ارق-ة أاوزم-ور ،م-ن خÓ-ل ت-ن-ظيم
ال-وط-ن-ي ،وأاح-يت ج-م-ع-ي-ة 18ف-ي-فري الذكرى مسس-اب-ق-ة ل-ل-رسس-م م-وج-ه-ة ل-تÓميذ اŸدارسش،
ب- -أاق- -ب- -و ب- -ت- -دشس Úنصسب ت -ذك -اري وج -داري -ة م- -ع- -رضش ل- -ل- -رسس- -وم- -ات ،أان- -اشس -ي -د وط -ن -ي -ة،
ب -اŸك -ان ال -ذي ك-ان ث-ك-ن-ة عسس-ك-ري-ة وم-رك-زا مسس -رح -ي -ات ،وم -ع-رضش لصس-ور أاب-ط-ال ال-ث-ورة
ل -ل -ت -ع -ذيب إاب -ان ا’سس -ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي ،وق-د التحريرية وعرضش فيلم وثائقي.
اسس -ت -غ -لت ب-عضش ال-وج-وه ا◊اضس-رة اŸن-اسس-ب-ة
Óد’ء بشسهاداتهم حول ‡ارسسات اŸسستعمر
ل إ

بجاية :بن النوي توهامي

السسبت  20فيفري  2016م
الموافق لـ  11جمادى اأ’ؤلى  1437هـ
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مسسلم من تبسسة:

وكالتا ألتنمية ألجتماعية وألقرضض أŸصسغر آأليتان لتوسسيع ألطبقة أŸتوسسطة
’سسرة وقضسأيأ اŸرأاة ،مونية مسسلم ،أاول أامسس ،بتبسسة أان وكألتي التنمية ا’جتمأعية وتسسيÒ
اعتÈت وزيرة التضسأمن الوطني وا أ
القرضس اŸصسغر «تعدان آاليت Úلتوسسيع الطبقة اŸتوسسطة ‘ ا÷زائر».

اأؤضس -حت ال -وزي -رة خ Ó-ل اط Ó-ع-ه-ا ع-ل-ى
اأج -ن-ح-ة الصس-ال-ون اÙل-ي ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -تسس -ي Òال -ق -رضص اŸصس -غ -ر ب -قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة
«ﬁمد الشسبوكي» ‘ اإطار زيارة تفقد اإ¤
ه -ذه ال -و’ي -ة ب -اأن «ب -رن -ام -ج ﬁارب-ة ال-ف-ق-ر
ؤالتهميشص يسس Òبقوة لتقليصص طبقة الفقراء
‘ ا÷زائر».
ؤاأشس- - - - -ارت ‘ ه- - - - -ذا السس - - - -ي - - - -اق اإ ¤اأن
اŸسستفيدين من اŸشساريع البسسيطة اŸمولة
م-ن ط-رف ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسس-ي Òالقرضص
اŸصس-غ-ر ق-د «ح-ق-ق-وا ن-ت-ائ-ج اإي-ج-اب-ي-ة» ع-لى
ع -كسص ب -عضص اŸشس -اري -ع اŸم-ول-ة م-ن ط-رف
اأجهزة دعم التشسغيل ا’أخرى باأغلفة مالية
«كبÒة».
ؤاأكدت مسسلم باأن «دائرتها الوزارية تسسÒ
قدما ؤفق الÈنامج اÿماسسي 2019-2015
ل -رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
خاصسة ما تعلق منه بتشسجيع اŸراأة الريفية
ؤمرافقتها ؤمسساعدتها ‘ بعضص الصسناعات
الصسغÒة ؤا◊رف دفعا لÓقتصساد الوطني».
ؤاأشسارت الوزيرة كذلك اإ ¤اأن «ا÷زائر
دؤلة اجتماعية لن –يد عن سسياسسة دعم
ال -ف -ئ -ات ال -هشس -ة ؤاÙرؤم -ة» ،مضس-ي-ف-ة ب-اأن
ؤزارت-ه-ا «ت-ع-م-ل ع-ل-ى تشس-ج-ي-ع ب-عضص ال-فئات
ل -ل -دخ -ول اإ ¤سس -وق ال -ع -م-ل ؤذلك م-ن خÓ-ل
القرضص اŸصسغر ؤ ؤكالة التنمية ا’جتماعية
ؤهي الوكالة التي تضسم برامج قوية Ÿرافقة
الشسباب ’سستحداث موؤسسسسات صسغÒة ؤمدرة
لÓأموال للخرؤج من دائرة البطالة».
ؤت -ط -رقت ؤزي -رة ال -تضس -ام -ن ال-وط-ن-ي اإ¤
ال- -ت- -نسس- -ي- -ق ال- -ذي ت- -ق -وم ب -ه مصس -ا◊ه -ا م -ع
ال- -ق- -ط- -اع- -ات ا’أخ- -رى ع- -ل -ى غ -رار ؤزارات
التكوين ؤالتعليم اŸهني Úؤا’أشسغال العمومية
ل- -ل- -مشس -ارك -ة ‘ ت -ن -م -ي -ة ؤت -ن -وي -ع ا’ق -تصس -اد

ال-وط-ن-ي» ،مضس-ي-ف-ة ب-اأن ؤزارت-ه-ا «تسس-ع-ى اإ¤
تشسجيع اŸراأة الريفية عن طريق مرافقتها
ؤمسساعدتها بالقرؤضص اŸصسغرة لتثبيتها ‘
الريف ؤتطوير الفÓحة» ؤذلك ؤفقا لبعضص
«التجارب الدؤلية الناجحة ‘ هذا اÛال».
ؤذكرت كذلك باأن ؤزارة التضسامن الوطني
قد اأبرمت موؤخرا ‘ هذا السسياق اتفاقية مع
ؤزارة الفÓحة Ÿنح قرؤضص مصسغرة لفائدة
اŸراأة الريفية باŸناطق ا÷بلية ؤالريفية»
داعية اإ ¤ضسرؤرة «اإعادة النظر ‘ كيفية
ت- -وزي- -ع ب- -رام- -ج «ا÷زائ- -ر ال- -ب -يضس -اء» ع -ل -ى
مسس -ت -ح -ق -ي -ه-ا ا◊ق-ي-ق-يÃ Úا يضس-م-ن ت-ك-ف-ل
«اأ‚ع» بفئة اŸعوزين».
ؤبعدما ثمنت ›هودات الدؤلة ‘ ›ال
ال -ت -ك -ف -ل ب -ف -ئ -ة ذؤي ا’ح -ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة
اأشسارت الوزيرة اإ ¤اأن ا÷زائر كانت سسنة
 1962تضسم سسوى  5مراكز لتبلغ  194العام
 1999ث -م  394ال-ع-ام  2016ؤه-و م-ا يضس-م-ن
م -راف-ق-ة ؤمسس-اع-دة ؤت-وج-ي-ه ؤال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه

الشسريحة من اÛتمع.
ؤاأفادت الوزيرة باأنه سسيتم «قريبا» تدشسÚ
 3مراكز لذؤي ا’حتياجات اÿاصسة ببلديات
لعوينات ؤبئر العاتر ؤالونزة بو’ية تبسسة هو
ما سسيضسمن اأريحية تامة ‘ توف Òفضساءات
لهذه الشسريحة.
ؤكانت مسسلم قد اسستهلت زيارتها لو’ية
ت- -بسس- -ة رف- -ق- -ة سس- -ل- -ط- -ات ال- -و’ي -ة اŸدن -ي -ة
ؤال-عسس-ك-ري-ة ؤع-دد م-ن اÛاه-دي-ن ب-الÎحم
على اأرؤاح الشسهداء بسساحة النصسر ؤ ذلك
Ãناسسبة اإحياء اليوم الوطني للشسهيد.
اإثرها اأشسرفت الوزيرة على تسسمية ﬁطة
ن- -ق- -ل اŸسس- -اف -ري -ن الÈي -ة ب -اسس -م اÛاه -د
الراحل حسس Úاآيت اأحمد ؤ زيارة اŸركز
اŸتخصسصص ‘ اإعادة الÎبية للبنات بتبسسة
ؤتدشس Úتوسسعة ا÷ناح البيداغوجي للمركز
ال -ن -فسس -ي ال -ب -ي-داغ-وج-ي لÓ-أط-ف-ال اŸع-اقÚ
ذهنيا بتبسسة ؤاإطÓق اسسم الشسهيدة فاطمة
الزهراء زرفاؤي عليه.

قأل إان رئيسس ا÷مهورية Áلك صسÓحيأت –ديد أاولويأت اŸرحلة

أألفÓن يثمن إأنهاء أ÷دل حول أسستقالة أ◊كومة

اعت Èحزب جبهة التحرير الوطني،
’ي-ة اسستقألة
ن-ف-ي رئ-أسس-ة ا÷م-ه-وري-ة أ
ﬁت -م -ل -ة ل -ل -ح -ك-وم-ة« ،ت-وضس-ي-ح-أ م-ه-م-أ
جدا» ،وأاكد أان الرئيسس بوتفليقة Áلك
وحده صسÓحية ترتيب أاولويأت مأ بعد
ال- -دسس- -ت- -ور ،وجّ- -دد “سس- -ك -ه ‘ اŸق -أب -ل
’غلبية الŸÈأنية قيأدة
Ãطلب تو‹ ا أ
ا÷هأز التنفيذي اŸقبل.

حمزة ﬁصصول
قال الناطق الرسسمي باسسم اأ’فÓن ،حسسÚ
خلدؤن لـ «الشسعب» ،أامسص ،إان ما نقلته ؤكالة
اأ’نباء ا÷زائرية عن مصسدر مأاذؤن من رئاسسة
ا÷مهورية يفيد بأان «اسستقالة ا◊كومة أامر
غ Òؤارد» ،ت- -وضس -ي -ح م -ه -م ج -دا ،ي -ؤوك -د « أان
الرئيسص حريصص على تطبيق الدسستور».

ؤأاضساف خلدؤن ،بأان ما صسدر من مؤوسسسسة
الرئاسسة ،أانهى ا÷دل ؤالضسغوط التي برزت
‘ اآ’ؤنة اأ’خ Òبشسأان اŸادة  77من الدسستور،
التي تنصص على اسستشسارة رئيسص ا÷مهورية
◊زب اأ’غلبية عند تعي Úالوزير اأ’ؤل.
ؤأاؤضسح بأان الرئيسص بوتفليقة «ؤحده من
Áلك صسÓحيات تطبيق أاحكام الدسستور ،ؤهو
حريصص على ذلك بدليل تنصسيبه ÿلية تتو¤
مهمة متابعة Œسسيد جميع اŸواد» ،مشسÒا
إا ¤أان ؤضسع النقاط على ا◊رؤف ،بشسأان عدم
اسس-ت-ق-ال-ة ا◊ك-وم-ة ،ي-ح-م-ل د’ل-ة م-ف-ادها أان
«رئيسص ا÷مهورية له أان يحدد اأ’ؤلويات التي
ي -راه-ا م-ن-اسس-ب-ة ب-ع-د اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى ؤث-ي-ق-ة
القانون اأ’سسمى للبÓد».
ؤأاؤضس -ح حسس Úخ -ل -دؤن ،ب -أان تصس -ري -ح-ات
اأ’م Úال -ع -ام ل -ل-ح-زب ،ع-م-ار سس-ع-دا ،Êال-ت-ي
اعت Èفيها مرحلة ما بعد اŸصسادقة على
ال-دسس-ت-ور ج-دي-دة ؤت-ت-ط-لب شس-خصس-ي-ة جديدة
لقيادة ا÷هاز التنفيذي ،كانت ‘ سسياق رد

نظري على سسؤوال متعلق Ãصس Òا◊كومة بعد
إادراج مسسأالة ا’سستشسارة ‘ اŸادة .77
ؤأاكد الناطق الرسسمي باسسم ا◊زب العتيد،
التزام ؤالتفاف اأ’فÓن حول برنامج رئيسص
بوتفليقة ،ؤقال « نحن ‘ راحة من أامرنا ما
دام ال - -ق - -اضس- -ي اأ’ؤل ‘ ال- -بÓ- -د ه- -و رئ- -يسص
ا◊زب».
‘ اŸق -اب -ل ،ج -دد خ -ل-دؤن ،ث-ب-ات ا◊زب
ع -ل -ى م -ط -ل-ب-ه بشس-أان ت-ع-ي Úال-وزي-ر اأ’ؤل م-ن
اأ’غلبية الŸÈانية’ ،فتا « أاننا لن نÎاجع عن
مطلبنا ؤنرى أاحقيتنا بذلك».
على صسعيد آاخر ،كشسف حسسن خلدؤن ،أان
حزب جبهة التحرير الوطني ،سسيفتح ملف
Œدي -د ه -ي-اك-ل ا◊زب خÓ-ل اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة
اŸقبلة ،ؤقال « أان التقليد بعد كل مؤو“ر هو
إاعادة النظر ‘ الهياكل التنظيمية» ،مضسيفا «
هذه اŸرة كانت لنا أاؤلويات اŸبادرة الوطنية
لدعم الرئيسص بوتفليقة ؤانتخابات التجديد
النصسفي Ûلسص اأ’مة».

’حزاب السسيأسسية إا ¤تفأدي اÓÿفأت السسلبية
دعت ا أ

ألرأبطة أ◊قوقية –ّذر من تدأعيات ألوضسع أإلقليمي
دعت الرابطة الوطنية ا÷زائرية
’ح-زاب السس-ي-أسسية
’نسس-أن ا أ
◊ق-وق ا إ
إا ¤ان -ت -ه-أج أاسس-ل-وب ا◊وار وال-ت-ف-أه-م
ف -ي -م-أ ب-ي-ن-ه-أ وت-ف-أدي اÓÿف-أت ح-ول
قضس-أي-أ م-ط-روح-ة ل-ل-ن-ق-أشس داخليأ من
أاج - -ل –صس Úا÷ب- -ه- -ة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة،
مشسÒة ا ¤أان اÓÿف - - -أت ’ ت- - -خ- - -دم
اŸصس-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ،م-ط-أل-بة ‘ سسيأق
آاخ-ر ت-ف-أدي ا’ع-ت-م-أد ع-ل-ى ا’قتصسأد
ال- -ري- -ع- -ي وال- -ت- -وج- -ه ن- -ح- -و سس- -ي -أسس -ة
اق - -تصس - -أدي- -ة أاك‚ Ìأع- -ة ل- -ت- -ف- -أدي
’زمة ا’قتصسأدية.
ا أ

جÓل بوطي
أاضس- -افت ال -راب -ط -ة ا◊ق -وق -ي -ة أان أازم -ة
اقتصسادية تواجه العا ⁄بصسفة عامة ؤالدؤلة
اŸصس -درة ل -ل -بÎؤل ع -ل -ى ؤج-ه اÿصس-وصص،
مشسÒة ا ¤أان اŸواط- - - -ن ‘ ح- - - -اج - - -ة إا¤
–سس Úؤضس -ع -ه ا’ج -ت-م-اع-ي ؤان-ه ’ب-د م-ن
تعزيز القدرة الشسرائية للمواطن ؤا◊فاظ

على اسستقرار أاسسعار اŸواد ا’سستهÓكية،
مسسلطة اللوم على القوى العاŸية التي تعمل
ع -ل -ى ن-هشص ح-ق-وق ال-دؤل ال-ن-ام-ي-ة ؤف-رضص
سس - -ي - -اسس- -ة ت- -ب- -ن- -ي ال- -ت- -وج- -ه ا’ق- -تصس- -ادي
«ال -ن -ي -ول -يÈا‹» ال -ذي ي -ح -ق -ق اŸصس -ل -ح -ة
الشسخصسية على حسساب الدؤل الفقÒة دؤن
مراعاة حقوق الشسعوب ‘ ذلك.
ؤ‘ هذا الصسدد ،شسددت رابطة حقوق
’نسسان على لسسان أامينها العام بن الشسيخ
اإ
ا◊سس Úضسياء الدين ‘ بيان لها ،أامسص،
تلقت «الشسعب» نسسخة منهÃ ،ناسسبة اليوم
ال-دؤ‹ ل-ل-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ع-ل-ى ضسرؤرة
إايجاد سسياسسات ؤطنية تدعم أاك Ìالتنمية
الشس- -ام- -ل- -ة ال -ك -ف -ي -ل -ة ب -ت -ح -ق -ي -ق ال -ع -دال -ة
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ؤت -تصس -دى ‘ ال -وقت ن-فسس-ه
Ÿم- -ارسس- -ات ؤسس- -ي- -اسس- -ات ع- -دم اŸسس- -اؤاة
ؤمواجهة قوى التمييز ب Úالناسص.
’نسسان ضسرؤرة
ؤتطالب رابطة حقوق ا إ
–قيق مبدأا العدالة ا’جتماعية ب Úأابناء
ال -وط-ن لضس-م-ان ال-ع-يشص ال-ك-ر Ëل-ل-م-واط-ن،
داع -ي-ة ك-ل ال-ط-ب-ق-ات السس-ي-اسس-ي-ة سس-واء م-ن
أاح- - -زاب اŸوا’ة ؤاŸع- - -ارضس - -ة إا ¤ا◊وار
ؤالتفافهم فيما بينهم حول قضسايا مطرؤحة

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

للنقاشص داخليا من أاجل –صس Úالسساحة
’نها الطريق الوحيد الذي يحمي
الداخلية ،أ
ا÷زائر جراء ما يجري من أاحداث ‘ دؤل
ا÷وار ؤاŸنطقة العربية.
ؤدعت ال -راب -ط -ة إا ¤ات -خ -اذ إاج -راءات
سسريعة لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق ا’ندماج
ا’ج -ت-م-اع-ي ؤإات-اح-ة ف-رصص ال-ع-م-ل الÓ-ئ-ق
ل -ل -ج -م-ي-ع م-ن خÓ-ل زي-ادة ف-ت-ح م-ؤوسسسس-ات
اق -تصس -ادي -ة ل -ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ظ-اه-رة ال-ب-ط-ال-ة
اŸسسجلة ‘ فئة الشسباب ’ سسيما حاملي
الشس -ه -ادات ا÷ام -ع -ي -ة ،إاضس -اف -ة Ÿواج -ه -ة
الهجرة غ ÒاŸنتظمة التي باتت تهدد دؤل
ال- -ع- -ا ⁄ال- -ث- -الث ‘ ،ظ -ل ال -ت -وت -رات ال -ت -ي
تشسهدها منطقة اŸغرب العربي ‘ ليبيا،
ؤبحسسب اŸنظمة ا◊قوقية ،فإانه ’بد
م -ن دع -م السس -ي -اسس-ة ا’ق-تصس-ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ت -وف Òم -ن -اصسب الشس -غ -ل ؤزي -ادة رف -اه -ي-ة
اŸواطن ،انطÓقا من توزيع فرصص العمل
ب- -ال -تسس -اؤي ع -ل -ى ج -ه -ات ال -وط -ن خ -اصس -ة
Ãنقطة ا÷نوب ،مؤوكدة العمل على تنمية
اŸن -اط -ق ال -داخ -ل-ي-ة ؤإارسس-اء أاسسسس-ه-ا ع-ل-ى
اŸسس- - -ت- - -وى اÙل- - -ي خ- - -دم - -ة Ÿصس - -ال - -ح
اŸواطن.Ú

نهاية مضساربة إأعÓمية
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^ فريال بوشصوية
بتأاكيد رئاسسة ا÷مهورية أان «اسستقالة ا◊كومة غ Òؤاردة» ،تكون قد ؤضسعت حدا
للتأاؤيÓت ؤتكهنات خاطئة تداؤلتها ﬂتلف ؤسسائل اإ’عÓم ‘ اآ’ؤنة اأ’خÒة ،التي تÎقب
على اأ’رجح «تعدي Óحكوميا» ،ؤليسص اسستقالة ا÷هاز التنفيذي غ ÒاŸطرؤحة أاسساسسا بعد
تعديل الدسستور ،ؤÃوجب التوضسيحات اأ’خÒة ،فإان التعديل أايضسا غ Òؤارد ‘ الفÎة
الراهنة.
ؤقع لبسص كب Òمؤوخرا يخصص اسستقالة ا◊كومة التي تختلف “اما عن التعديل ا◊كومي،
” الÎكيز عليه غداة اŸصسادقة على دسستور  2016ؤربطه با◊دث ،ؤ” تداؤل أاسسماء عن
ؤزراء جدد ؤآاخرين يغادرؤن ،ؤعن ا÷مع ب Úعدة قطاعات ؤزارية ،يحدث هذا رغم أان
القانون ؤاضسح “اما ‘ هذا الشسأان ،ذلك أان اسستقالة ا÷هاز التنفيذي غ Òمطرؤحة أاسساسسا،
ؤمراجعة الدسستور ’ تؤودي بأاي حال من اأ’حوال إا ¤اسستقالة الطاقم ا◊كومي.
ؤ‘ هذا السسياق ،كانت «الشسعب» قد طرحت اإ’شسكال غداة اŸصسادقة على الدسستور على
أاسستاذ القانون الدسستوري بوزيد لزهاري ،الذي حرصص على التوضسيح أان «التعديل يكون ‘
حالت Úاأ’ؤ ¤بقرار من رئيسص ا÷مهورية إ’نهاء مهام ا÷هاز التنفيذي Ãوجب اŸادة ،77
ؤ‘ حال تقد Ëالوزير اأ’ؤل اسستقالة ا◊كومة ؤفق ما تنصص عليه اŸادة  ،86لكن ›رد
مراجعة الدسستور ـ أاضساف يقول ـ ’ يعني اسستقالة ا◊كومة إاذ ’ يوجد نصص يلزم بذلك».
ؤإاذا كانت اŸادة  86من الدسستور السساري اŸفعول ،ؤالتي ” ا’إبقاء عليها ‘ دسستور
 ،2016تنصص على أانه «Áكن الوزير اأ’ؤل أان يقدم اسستقالة ا◊كومة لرئيسص ا÷مهورية» ،فإان
الدسستور بصسيغته ا÷ديدة سسيصسبح سساريا Ãجرد صسدؤره ‘ ا÷ريدة الرسسمي ،حمل بعضص
التعديÓت أادخلت على اŸواد اŸوجودة ‘ السساري اŸفعول ،بينها اŸادة  81التي تنصص
«يقدم الوزير اأ’ؤل اسستقالة ا◊كومة لرئيسص ا÷مهورية ‘ حالة عدم موافقة اÛلسص
الشسعبي الوطني على ﬂطط عمل ا◊كومة» ،على أان «يع Úرئيسص ا÷مهورية من جديد
ؤزيرا أاؤل حسسب الكيفيات نفسسها» ،ؤÃوجب اŸادة  84من نفسص الوثيقة «للوزير اأ’ؤل أان
يطلب من اÛلسص الشسعبي الوطني تصسويتا بالثقة .ؤ‘ حالة عدم اŸوافقة على ’ئحة الثقة
يقدم الوزير اأ’ؤل اسستقالة ا◊كومة» ‘ ،حال ترتب عن مناقشسة ب Úالسسياسسة العامة الذي
بات إالزاميا «إايداع ُملتَمسص رقابة يقوم به اÛلسص الشسعبي الوطني طبقا أ’حكام اŸواد 135
ؤ 136ؤ.»137
ؤل-ع-ل م-ا ت-ؤوك-ده ›م-ل اŸواد ال-دسس-ت-وري-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اسس-ت-ق-ال-ة ا÷ه-از ال-ت-ن-فيذي ،عدم
ارتباطها بأاي حال من اأ’حوال بتعديل الدسستور ،فبغضص النظر عن اŸادة  ،77التي تنصص على
اضسطÓع رئيسص ا÷مهورية بصسÓحية تعي Úالوزير اأ’ؤل ؤإانهاء مهامه ،التي أادخل عليها
تعدي ‘ Óالوثيقة ا÷ديدة اŸرتقب دخولها حيز التنفيذ خÓل اأ’يام اŸقبلة ،يخصص
«اسستشسارة اأ’غلبية الŸÈانية» لدى تعيينه ،بامكان الوزير اأ’ؤل تقد Ëاسستقالة ا◊كومة
Ãوجب اŸادة  86أاؤ ‘ حالة عدم موافقة الغرفة الŸÈانية السسفلى على ﬂطط عمل
ا◊كومة ،لكن ليسص بعد إاجراء تعديل دسستوري.
ؤعلى اأ’رجح ،فإان توضسيحات مصسدر رئاسسة ا÷مهورية سستضسع حدا ıتلف القراءات
ؤال-ت-ن-ب-ؤوات ب-خصس-وصص اسس-ت-ق-ال-ة ا◊ك-وم-ة ؤإام-ك-ان-ي-ة ال-ت-ع-دي-ل ا◊ك-وم-ي ،م-ا ي-جعل الطاقم
ا◊كومي بقيادة الوزير اأ’ؤل عبد اŸالك سسÓل يعمل ‘ راحة أاك Èبعيدا عن «اŸضساربات
ؤالتعاليق».

«نفطأل» تؤوكد مطأبقته Ÿقأييسس ا÷ودة وخضسوعه للتحليل

أسسعار ألوقود  ⁄ترفع على حسساب ألنوعية وأŸرأقبة دورية

رغ - - -م ط - - -م - - -أأن- - -ة وزارة ال- - -ط- - -أق- - -ة
ل -ل-مسس-ت-ه-ل-ك Úب-أأن ال-وق-ود اŸت-وف-ر ع-ل-ى
مسس- -ت- -وى ﬁط- -أت «ن- -ف- -ط -أل» م -ط -أب -ق
Ÿعأي Òا÷ودة واŸقأييسس اŸعمول بهأ،
و ⁄يطرأا عليه أاي تغي Òبعد الزيأدات
اŸفروضسة ‘ إاطأر قأنون اŸألية ا◊أ‹،
إا’ أان مواطن ÚعÈوا عن وجود مواد
مضسأفة ‘ مأدة البنزين أاثرت سسلبأ على
عمل ﬁركأتهم.

جÓل بوطي
تث Òتسساؤؤ’ت مسستهلكي الوقود ﬂاؤف
ع -دة ح -ول ح -دؤث ت -غ -يÒات ط -ف -ي -ف -ة Ÿادة
البنزين بعد تطبيق اأ’سسعار ا÷ديدة ،اأ’مر
الذي أادى ،بحسسبهم ،إا ¤نقصص عمل ﬁركات
السسيارات ’سسيما أاصسحاب الوزن الثقيل ،لكن
‘ م- -ق -اب -ل ذلك أاك -دت اŸؤوسسسس -ة ال -وط -ن -ي -ة
لتوزيع الوقود نفطال سسÓمة مطابقة اŸادة
لشس- - -ه- - -ادة ا÷ودة اŸع- - -ت - -م - -دة م - -ن ط - -رف
سسوناطراك.
ؤ‘ هذا الصسدد ،أافاد اŸكلف باإ’عÓم
على مسستوى مؤوسسسسة نفطال جمال شسردؤد لـ
«لشسعب» أان اŸؤوسسسسة تسستلم شسهادة اŸطابقة
ؤا÷ودة اŸعمول بها خÓل عمليات التموين
ب-ك-ل اÙط-ات ال-وط-ن-ي-ة ك-م-ا ت-ق-وم ب-ت-ح-ل-يل
اŸادة قبل توزيعها ،مفندا ؤجود نقصص ‘
البنزين أاؤ ميوعه مثلما يرؤج له.
ؤأاشسار اŸصسدر أان أاسسعار البنزين  ⁄ترتفع
ع -ل -ى حسس -اب ا÷ودة ،م -وضس -ح -ا أان اأ’م -ر ’
يعدؤ كونه نفسسيا بسسبب ارتفاع اŸصساريف
على الوقود ،ؤهو ما شسكل طواب Òطويلة على

مسس-ت-وى اÙط-ات ’سس-ي-م-ا ب-ال-عاصسمة مثلما
رصس- -دت -ه «الشس -عب» ب -ع -دة ضس -واح -ي شس -ه -دت
ازدحاما رغم ارتفاع اأ’سسعار.
ؤي -ط -رح ب -عضص اŸسس-ت-ه-ل-ك‡ Úن –دثت
إاليهم «الشسعب»عن نقصص اŸسسافة اŸقطوعة
حاليا بالكمية نفسسها سسابقا ،فيما قال آاخرؤن
أان ﬁرك -ات -ه -م  ⁄ت -ع -د ت -ع -م-ل ب-ن-فسص ال-ق-وة
ؤالعملية السسابقة قبل ارتفاع اأ’سسعار ؤهو ما
اع-تÈت-ه ن-ف-ط-ال ع-ام Ó-سس-ي-ك-ول-وجيا ’ غ،Ò
بحسسب اŸكلف باإ’عÓم لنفطال.
ؤيأاتي تأاكيد مؤوسسسسة نفطال على مطابقة
ال -وق -ود اŸسس -ت -ل-م Ÿع-اي Òا÷ودة م-ن ط-رف
›مع سسوناطراك اŸسسؤوؤل عن التكرير بعد
توضسيحات ؤزير الطاقة صسالح خÈي ،أاؤل
أامسص من تلمسسان ،حيث أاكد أان مادة الوقود
اŸوزع -ة ب -اÙط -ات ع Èك -ل أان-ح-اء ال-وط-ن
سس- -ل- -ي- -م- -ة ؤت- -خضس- -ع ل -ك -ل م -ق -اي -يسص ا÷ودة
ؤاŸطابقة .ؤأاؤضسح خÈي أان كل كمية من
ال -وق -ود تسس -ت -ل -م م-ن ط-رف ﬁط-ات ن-ف-ط-ال
تخضسع لتحاليل دقيقة قبل ؤضسعها ‘ السسوق،
ؤإاذا كشسفت هذه التحاليل خل ‘ Óتركيبة
اŸادة يتم رفضسها بطريقة آالية ،مفندا بذلك
اإ’شساعات التي راجت ‘ اآ’ؤنة اأ’خÒة ؤالتي
مفادها بأان البنزين صسار «خفيفا» أاي يحÎق
بسسرعة كبÒة.
ؤأاب- -رز ال- -وزي- -ر ‘ ه -ذا الصس -دد ب -أان ه -ذه
اإ’شس-اع-ات مّ-رده-ا ع-ام-ل بسس-ي-ك-ول-وجي ظهر
م-ب-اشس-رة ب-ع-د ال-زي-ادة اأ’خÒة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا
أاسسعار الوقود ،مؤوكدا أان ارتفاع السسعر يؤودي
حتما إا ¤تراجع اŸسسافة ؤأان  500دج من
ال-ب-ن-زي-ن ا◊ال-ي-ة ’ ت-ف-ي ال-غ-رضص م-ث-ل ن-فسص
اŸبلغ ‘ السسنة اŸاضسية.
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ألسشبت  20فيفري  2016م
ألموأفق لـ 11جمادى أألولى  1٤٣7هـ

ولد خليفة أامام ا÷معية الŸÈانية للبحر اŸتوسسط بتÒانا:

التعدي ـل الدسشتـ ـوري سشيـ ـؤودي إا ¤بنـ ـاء
صشرح دÁقراطي مطمئن ‘ ا÷زائر
أاكد رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطنيﬁ ،مد العربي ولد خليفة ،أاول أامسس ،بتÒانا (أالبانيا) أان التعديل
الدسستوري الذي صسادق عليه الŸÈان بغرفتيه يوم  7فيفري  2016من شسأانه أان يؤودي إا““ ¤بناء صسرح
للدÁقراطية اŸطمئنة ‘ كنف ›تمع متماسسك وآامن للجزائر““.
أوضشح رئيسش أÛلسش ألششعبي ألوطني ‘
ك -ل -م -ة أل -ق -اه -ا خ Ó-ل أشش-غ-ال أل-دورة ألـ10
ل- -ل- -ج- -م- -ع -ي -ة ألŸÈان -ي -ة ل -ل -ب -ح -ر أألب -يضش
أŸت- -وسش- -ط ب- -تÒأن- -ا أن ك- -ل ““أŸك -تسش -ب -ات
أل -ت -ن -م -وي -ة وأل -دÁق -رأط -ي -ة سش -وف ت-ت-ع-زز
مسش -ت-ق-ب Ó-ب-ف-ع-ل ت-ب-ن-ي أ÷زأئ-ر ل-ت-ع-دي-ل-ه-ا
ألدسشتوري أألخ.““Ò
وقد عزز هذأ ألتعديل  -يضشيف ولد خليفة
 ““ألفصشل ب Úألسشلطات ومكن أŸعارضشةألسشياسشية من حقوق دسشتورية غ Òمسشبوقة،
ك- -م- -ا وسش- -ع م- -ن ›ال أ◊ق -وق وأ◊ري -ات
وحصشن ألهوية وكرسش أŸوأطنة أ÷زأئرية
ك- -ق- -ي- -م- -ة ج- -ام- -ع -ة وك -مصش -در ل -لشش -رع -ي -ة
وألتششريع““.
ولدى تطرقه إأ ¤ظاهرة أإلرهاب ،قال ولد
خليفة أن أ÷زأئر ألتي عانت من أإلجرأم
أإلرهابي لعششرية كاملة““ ،أسشتطاعت أن تقوي
مناعتها ألدأخلية ضشد هذأ ألتهديد كما تؤوكده
أŸؤوشش -رأت أل -دول -ي -ة ح -ول أÿط-ر أإلره-اب-ي
وك- -ذلك أإلحصش -ائ -ي -ات أÿاصش -ة ب -اŸق -ات -لÚ
أإلره- - -اب- - -ي Úأألج- - -انب وأل - -ت - -ي تÈز ق - -ل - -ة
أ÷زأئري ‘ Úألتنظيمات أإلرهابية ألدولية
مقارنة بالعديد من دول أŸتوسشط وخارجه““.
وهذأ ما يؤوكد  -حسشب ولد خليفة ““ -جدوى
أإلسشÎأتيجية ألتي تبنتها أ÷زأئر Ÿكافحة
ه- -ذه أل- -ظ- -اه- -رة وأل- -ت -ي ك -انت ع -ق Ó-ن -ي -ة
وم -ت -ك -ام -ل-ة وشش-ام-ل-ة وإأنسش-ان-ي-ة م-ع أحÎأم
قوأعد أ◊ق وألقانون وأألخÓق أÛتمعية
وألقيم ألدينية وأ◊ياة أإلنسشانية““.
وأبرز ‘ نفسش ألسشياق أن أ÷زأئر “““كنت
م -ن أسش -ت -ع -ادة أم-ن-ه-ا وأسش-ت-ق-رأره-ا ب-فضش-ل
سشياسشة ألسشلم وأŸصشا◊ة ألوطنية وبفضشل
أإلصشÓ- -ح- -ات أإلق- -تصش- -ادي- -ة وألسش -ي -اسش -ي -ة
أل-ع-م-ي-ق-ة أل-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا رئ-يسش أ÷م-هورية
ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة““.
وم- -ك- -ن ه -ذأ أŸسش -ع -ى أ÷زأئ -ر أيضش -ا م -ن
““إأط Ó-ق مشش -روع ن -هضش-وي وت-ن-م-وي ط-م-وح
Ãيزأنية ضشخمة ،قلصش من نسشب ألبطالة

وح -ق -ق ك-ل أه-دأف أألل-ف-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ق-ب-ل
أل - -وقت ورسش - -م م- -ع- -ا ⁄إأق- -تصش- -اد م- -ت- -ن- -وع
ومتكامل ،كما وفر للجزأئر أرصشدة ضشخمة
م-ن أح-ت-ي-اط-ي ألصش-رف ي-ج-ن-ب-ها ألتدأعيات
ألسشلبية لتقلبات ألسشوق ألعاŸية للنفط““.
كما أسشتطاعت أ÷زأئر  -يسشتطرد رئيسش
أÛلسش  -م-ن ““ت-ع-زي-ز م-ن-اع-ت-ه-ا أل-وط-ن-ية
نتيجة أإلصشÓحات ألسشياسشية ألتي عرفتها
Óمن
منذ  1999وألتي جعلت منها قلعة ل أ
وألسش - -ت - -ق- -رأر وأل- -دÁق- -رأط- -ي- -ة ‘ ›ال
جيوسشياسشي مضشطرب““.
ومكنها ذلك أيضشا من ““لعب دور دأعم للسشلم
وأŸصشا◊ة ‘ جوأرها من خÓل أŸسشاهمة
‘ ح - -ل أألزم - -ة أŸال - -ي- -ة وألسش- -ع- -ي أل- -دأئ- -م
Ÿسشاعدة ألليبي ‘ Úبناء دولة موحدة وآأمنة
م- -ع أحÎأم م- -ط -ل -ق Ÿب -ادئ ألسش -ي -ادة وع -دم
ألتدخل ‘ ألششؤوون ألدأخلية للدول““.
ويرى ولد خليفة أن مكافحة ظاهرة أإلرهاب
““تسشتدعي بناء مقاربة إأسشتباقية وششاملة Œمع
ب Úألتعامل أألمني وألتعاون أإلقليمي وألدو‹
وألتنمية أŸسشتدأمة وألعدألة أإلجتماعية ‘
ظل دولة أ◊ق وألقانون““.
وأك -د ول -د خ -ل -ي -ف -ة أن-ه ‘ ظ-ل أل-ت-ح-دي-ات
ألكÈى ألتي تعرفها أŸنطقة أŸتوسشطية
وأم -ام ت -ن -ام -ي أل -ت-ه-دي-د أإلره-اب-ي وت-زأي-د
أل -ك -وأرث أإلنسش -ان -ي -ة ““أصش -ب -ح م-ن أل-وأجب
أإلنسشا Êوأ◊ضشاري ألعمل أŸششÎك من
أجل حل أألزمات ألعالقة ‘ سشوريا وليبيا
ع- - -ن ط- - -ري- - -ق أ◊وأر أل - -وط - -ن - -ي أ÷ام - -ع
باŸصشا◊ة ألوطنية وبعيدأ عن كل أششكال
ألتدخل أألجنبي““.
ولدى تطرقه إأ ¤ألقضشية ألفلسشطينية ،أكد
ول-د خ-ل-ي-ف-ة ع-ل-ى أه-م-ي-ة ““أل-عمل أŸششÎك
لتمك Úألششعب ألفلسشطيني من بناء دولته
‘ حدود جوأن  1967كما تقره كل أللوأئح
أأل‡ية وقرأرأت ›لسش أألمن ألدو‹““.
كما تطرق ولد خليفة إأ ¤أألوضشاع ألتي
تششهدها أŸنطقة أŸتوسشطية ‘ ألسشنوأت

أألخÒة ن- -ت -ي -ج -ة أألزم -ات أل -ت -ي أف -رزت -ه -ا
أل -ت-ح-ولت ألسش-ي-اسش-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ب-عضش
أل -دول أل -ع -رب -ي -ة‡ ،ا أدى إأ““ ¤م -زي -د م -ن
ألصشرأع وألتفكك ألدأخلي ونقصش ألتنمية
أإلق- -تصش- -ادي- -ة وأإلج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة وتصش -اع -د
أıاطر أألمنية““.
ودعا ‘ هذأ أإلطار إأ““ ¤مزيد من ألتعاون
وأل- -ت- -نسش -ي -ق Ÿسش -اع -دة ت -لك أل -ب -ل -دأن غÒ
أŸسشتقرة على ألتحكم ‘ ›الها أإلقليمي
و‘ إأدأرة ح- -دوده- -ا و–ق- -ي- -ق درج- -ة م- -ن
أل -وف -اق وأل -ت-ج-انسش أل-ت-ي تسش-م-ح لشش-ع-وب-ه-ا
ب-ح-ي-اة آأم-ن-ة وت-ق-ل-ل م-ن أح-ت-مالت مغامرة
ب -عضش م -وأط -ن -ي -ه-ا ل-ل-ه-ج-رة غ Òألشش-رع-ي-ة
ل -ب -ل -دأن أخ -رى ق-ري-ب-ة أو ب-ع-ي-دة ه-رب-ا م-ن
أ◊رب ووحششية أإلرهاب““.
وذكر ولد خليفة بظاهرة تدفق ألÓجئÚ
وأŸه -اج -ري -ن غ Òألشش-رع-ي ‘ ÚأŸن-ط-ق-ة
أŸتوسشطية‡ ،ا يسشتدعي  -كما قال -
صش-ح-وة ح-ق-ي-ق-ي-ة لضش-مÒن-ا ألنسشا Êإلنقاذ
ومسشاعدة مهاجري أليأاسش ،مع أإلبتعاد عن
أ◊ل-ول أل-ن-م-ط-ي-ة أل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى أل-تضش-ي-ي-ق
أألمني على حركة أŸهاجرين““.
ودع-ا ب-اŸن-اسش-ب-ة ب-رŸان-ي-ي دول أŸت-وسشط
إأ ¤تطوير ““مقاربة ششاملة وإأنسشانية للحد
من هذه ألكوأرث وعدم تكرأرها مسشتقبÓ
باŸسشاعدة على حل أألزمات ‘ ألبلدأن
أŸع -ن -ي -ة وذلك ع-ن ط-ري-ق تشش-ج-ي-ع أ◊وأر
وأŸصشا◊ة ألوطنية بدل فرضش حلول من
أÿارج تزيد أألزمات تعقيدأ““.
و‘ خ -ت -ام ك -ل -م -ت-ه ،أع-رب رئ-يسش أÛلسش
ألششعبي ألوطني عن أمله ‘ أن تسشاهم هذه
أل- -دورة أل -ت -ي تصش -ادف أل -ذك -رى أل -ع -اشش -رة
إلنشش -اء أ÷م -ع -ي -ة ألŸÈان -ي -ة ل -ل -م -ن -ط -ق -ة
أŸت -وسش -ط -ي -ة ‘ ““ت -ط -وي -ر خ -ارط-ة ط-ري-ق
جديدة للجمعية “كنها من لعب دور أكÈ
‘ ألتصشورأت أŸششÎكة لبناء أألمن وألسشلم
وألرفاه ‘ أŸنطقة““.

خÓل اسستقباله رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني

الرئيسس األلبا Êيششيد بدور ا÷زائر ‘ تعزيز السشتقرار بحوضس اŸتوسشط

الشسعب  /على هامشس مشساركته ‘
أاشس- -غ- -ال ال- -دورة ال -ع -ام -ة ال -ع -اشس -رة
ل -ل -ج -م -ع -ي -ة الŸÈان -ي-ة ل-ل-م-ت-وسس-ط،
اسس- -ت- -ق -ب -ل رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي
ال - -وط- -ن- -ي دﬁ.م- -د ال- -ع- -رب- -ي ول- -د
خ -ل -ي -ف -ة ،أامسس ا÷م-ع-ة ،م-ن ط-رف
’لبانية ،بوجار
رئيسس ا÷مهورية ا أ
نيسسا.Ê
ت -ط -رق أل -ط -رف -ان ل -ل -ع Ó-ق -ات أ÷زأئ -ري -ة
أأللبانية ،وألذي ثمن من خÓلها ألرئيسش
أألل -ب -ا ÊأŸسش-اه-م-ات أل-كÈى ل-ل-ج-زأئ-ر ‘
تكوين ألنخبة أأللبانية ،مع إأبرأز عزم بلده
على ألعمل من أجل ألرفع من وتÒة ألتعاون
ب Úألبلدين ،على أŸسشتويات ألقتصشادية
وألسشياسشية وألدبلوماسشية وألثقافية.
وأشش -اد أل-رئ-يسش أألل-ب-ا Êب-ال-دور أل-ري-ادي
ألذي تقوم به أ÷زأئر كدولة فاعلة ‘
ت- -ع- -زي- -ز ألسش- -ت- -ق -رأر ‘ أŸت -وسش -ط و‘
جوأرها ألعربي أإلفريقي.
وم -ن ج -ه -ت -ه ق -دم ول -د خ-ل-ي-ف-ة ق-رأءة ‘
أل -ت-ح-دي-ات أل-كÈى ‘ أل-ع-ا ⁄م-ن ه-ج-رة
وإأرهاب وعدم أسشتقرأر ،مع ألتأاكيد على
وج- - -وب ح - -ل أألزم - -ات ب -ا◊وأر وأل-ط-رق

ألسش -ل -م -ي-ة ب-ع-ي-دأ ع-ن أي شش-ك-ل م-ن أشش-ك-ال
أل -ت-دخ-ل أألج-ن-ب-ي Ÿا ل-ذلك م-ن ت-دأع-ي-ات
هدأمة على أألمن وألسشلم.
كما قدم د.ولد خليفة ألتجربة ألرأئدة
ل -ل -ج -ز أ ئ -ر ‘ › ا ل م -ك -ا ف -ح -ة أ لإ ر ه-اب
و أ ل -وق -اي -ة م -ن -ه ،وب -ن -ا ء أ لسش -ل -م وت-ع-ز ي-ز
أ ل سش -ت -ق -ر أ ر ،م -ا ج -ع -ل -ه -ا ق -ل -ع -ة م-ت-م ي ز ة
ل Ó- -أ م - -ن و أ ل - -ت - -ن - -م -ي -ة و أ ل -د Áق -رأط -ي -ة
أ  Ÿط - -م - -ئ - -ن - -ة ‘ أ  Ÿن - -ط - -ق -ة أ ل -ع -رب -ي -ة
و أ لإف ريقية ،ب ف ع ل أ لإصشÓحا ت أ ل رأئدة

ألتي بادر بها فخامة رئيسش أ÷مهورية
أل سش -ي -د ع -ب -د أل-ع-ز ي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-ل-ى
أ Ÿسش -ت-وي-ات أل ق-ت صش-ادي-ة وأل سش-ي-ا سش-ي-ة
وألقانونية وألجتماعية ،وبفعل ميثاق
ألسشلم وأŸصشا◊ة ألوطنية ألذي أدى
لإن - -ه - -اء أ Ÿاأسش - -اة أل- -وط- -ن- -ي- -ة و“كÚ
أ÷زأئر من أسشتعادة عافيتها و أمنها
و‰وه -ا وج -ع -ل -ه -ا دول-ة ﬁور ي-ة ع-ل-ى
أ Ÿسش- -ت- -وي- -ات أل -ع -رب -ي -ة وألإف -ر ي -ق -ي -ة
وأŸتوسشطية.

وع -ل -ى أسش -ت-ع-دأد أل-ب-ان-ي-ا ل-ت-ع-زي-ز روأب-ط
أل- -ت -ع -اون وأل -تشش -اور Ãا ي -خ -دم مصش -ال -ح
ألششعب Úوترقيتها.
أك- -د رئ -يسش أÛلسش ألشش -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي
باŸناسشبة على ضشرورة ألعمل من أجل

بناء تصشورأت مششÎكة Ÿوأجهة ألتحديات
ألتي تعرفها أŸنطقة أŸتوسشطية ،مÈزأ
ألدور أإليجابي ألذي تلعبه أ÷زأئر ‘
صشناعة ألسشلم وأألمن ‘ إأفريقيا وباقي
ألعا.⁄

 ..يتحادث مع رئيسس الŸÈان األلباÊ

كما –ادث ولد خليفة على هامشش أششغال
ألدورة ألعامة ألعاششرة للجمعية ألŸÈانية
م- -ع رئ -يسش ألŸÈان أألل -ب -ا Êإأل Òم -ي -ت -ا،
وأل- -ذي أك- -د ع- -ل- -ى أل- -ع- -م -ق أل -ت -اري -خ -ي
وأإلنسش-ا Êل-ل-عÓ-ق-ات أ÷زأئ-ري-ة أأللبانية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوششوارب يششارك بششرم الششيخ ‘ منتدى
السشتثمار بإافريقيا
ح- - -ل وزي - -ر الصس - -ن - -اع - -ة
واŸن- -اج- -م ع- -ب- -د السس Ó-م
ب-وشس-وارب ،بشس-رم الشس-ي-خ
Ãصس - -ر ،ل - -ل - -مشس- -ارك- -ة ‘
م- -ن- -ت- -دى ا’سس -ت -ث -م -ار ‘
إاف-ري-ق-ي-ا وال-ذي سس-ي-ع-ق-د
ي- -وم -ي  20و 21فيفري
حسسب مصسدر دبلوماسسي.
وي -ن -ت -ظ -ر أن ت-ت-ن-اول أشش-غ-ال
ه- -ذأ أŸؤو“ر أل- -ع- -دي- -د م -ن
أل -قضش -اي -ا ذأت أل -ع Ó-ق -ة ب -آاف -اق وف-رصش
ألسشتثمار ‘ ألقارة أإلفريقية ‘ ﬂتلف

أÛالت وأل -ت -ح -دي -ات
أل - -ت - -ي ت- -وأج- -ه ح- -رك- -ة
ألسشتثمارأت ،فضش Óعن
مسشار ألتنمية ‘ ألقارة.
ويششارك ‘ هذأ أللقاء
ك - - - -ل م - - - -ن مسش - - - -ؤوولÚ
حكومي Úورجال أعمال
و‡ث- - -ل- - -ي م- - -ؤوسشسش - -ات
أل- -ت- -م- -وي- -ل وخÈأء م- -ن
أل -ق -ارة أإلف-ري-ق-ي-ة وم-ن
ﬂتلف دول ألعا ⁄ألتي ترتبط أقتصشاديا
بإافريقيا.

ب-حث وزي-ر ال-ط-اق-ة
صس - - - - -ال - - - - -ح خÈي ،اأول
اأمسس ،مع سسف Òا’أردن
ب - - - -ا÷زائ - - - -ر اأح- - - -م- - - -د
جرادات ،واقع عÓقات
التعاون ب Úالبلدين ‘
›ال الطاقة ،حسسب ما
جاء ‘ بيان للوزارة.
وخ Ó-ل ه -ذأ أل-ل-ق-اء ،شش-دد
ألسش - - - -ف Òألأرد Êع- - - -ل- - - -ى
ضشرورة Œسشيد ﬁاور ألتعاون أÙددة
ب Úسش - -ون - -اط- -رأك ووف- -د م- -ن مسش- -وؤو‹
ششركات أردنية ‘ ›الت تزويد ألأردن
ب -ال -غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي أŸم-ي-ع وغ-از أل-بÎول
أŸم -ي -ع وت -وزي -ع وت -خ -زي -ن أل -ب -ن -زي-ن ‘

ألأردن.
ومن جانبه أعت ÈخÈي -
أل- -ذي ذك- -ر ب- -ال- -ع Ó-ق -ات
أŸم- - -ت- - -ازة ب Úأ÷زأئ- - -ر
وألأردن  -أن ““أÙادثات
ب Úسش- - - - - -ون- - - - - -اط - - - - -رأك
وأŸسش- - - -وؤول Úألأردن - - -يÚ
م -ث -م-رة““ أآم ‘ Ó-ت-ط-ب-ي-ق
ﬁاور أل -ت -ع -اون أÙددة
ب Úأل - -ط - -رف ‘ Úأق- -رب

ألآجال““.
و‘ سشياق أآخر ،قدم ألدبلوماسشي ألأردÊ
دعوة Èÿي للمششاركة ‘ ألقمة ألدولية
ألثانية للطاقة ألتي سشتعقد يومي  16و17
ماي أŸقبل بعمان (ألأردن).

أادانت ا÷زائ- - - - -ر ي - - - -وم اÿم - - - -يسس
’رهابي بالسسيارة
““بشسدة““ ا’عتداء ا إ
’رب-ع-اء
اŸف -خ -خ -ة ال-ذي ارت-كب ي-وم ا أ
ب -وسس -ط ال -ع -اصس -م -ة الÎك -ي -ة أان -ق -رة،
معربة عن تضسامنها ““التام““ مع تركيا،
ح-ك-وم-ة وشس-ع-ب-ا ،حسس-ب-م-ا أاوضس-ح ب-يان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
وجاء ‘ ألبيان أن ““أ÷زأئر تدين بششدة
ألعتدأء أإلرهابي بالسشيارة أŸفخخة ألذي
أرت -كب ب -وسش -ط أل-ع-اصش-م-ة ألÎك-ي-ة ،أن-ق-رة،
وألذي خلف خسشائر بششرية جسشيمة““.
وأضشاف ذأت أŸصشدر أنه ““أمام هذأ ألعمل

أ÷بان ،تعرب أ÷زأئر عن تضشامنها ألتام
مع حكومة تركيا وششعبها ألششقيق““.
وأك - -دت أ÷زأئ - -ر م - -ن ج - -دي - -د ““رفضش- -ه- -ا
Óره-اب ب-ك-ل أشش-ك-ال-ه وك-ذأ ق-ن-اع-ت-ه-ا بأان
ل -إ
ألوعي أ÷ماعي للمجتمع ألدو‹ باÿطر
أŸتنامي ألذي Áثله أإلرهاب على ألسشلم
وأألمن ‘ ألعا ⁄هو ألوحيد ألذي سشيسشمح
بÈوز عمل منسشق وفعال ضشد هذه ألظاهرة
حيثما وجدت““.
وقد خلف ألعتدأء ألذي أرتكب بالعاصشمة
ألÎكية أنقرة ما ل يقل عن  28قتي Óو61
جريحا حسشب حصشيلة رسشمية.

األردن ترغب ‘ التزود بالغاز الطبيعي اŸميع
وغاز البÎول اŸميع من ا÷زائر

ا÷زائر تدين بششدة العتداء اإلرهابي ‘ أانقرة

’رهاب:
’وروبي من أاجل مكافحة ا إ
منسسق ا’–اد ا أ

ا÷زائر طورت أاجهزة وقاية جد متقدمة

اأك- -د م- -نسس- -ق ا’–اد
ا’أوروب- - - -ي م - - -ن اأج - - -ل
م - -ك - -اف - -ح- -ة ا’إره- -اب،
ج- - -ي- - -ل دي كÒشس - -وف،
ي- - - - - -وم اÿم- - - - - -يسس ،اأن
ا÷زائر طورت ““اأجهزة
ج -د م -ت -ق -دم-ة““ م-رك-زا
ع- -ل- -ى ع- -م- -ل ال -ت -ف -كÒ
ح - -ول ال - -قضس - -اء ع - -ل- -ى
ال- - -ت- - -ط - -رف م - -ن اأج - -ل
اجتثاث هذه الظاهرة.
‘ ح -ديث خصش ب -ه ي -وم -ي -ة أل -وط-ن ،أك-د
ألسشيد كÒششوف ““لقد طور” أجهزة وقاية
جد متقدمة““ ‘ ›ال مكافحة ألإرهاب
و« أق- -ط- -اب خÈة Áك -ن أن ت -ف -ي -د ك -ثÒأ““
أل–اد ألأوروبي.
و أضش - -اف أن أ÷زأئ - -ر ط - -ورت ““ أق- -ط- -اب
خÈة““ Áكن أن ““تفيدنا كثÒأ أقصشد عمل
أل -ت -ف -ك Òح -ول أل -قضش -اء ع -ل -ى أل-ت-ط-رف““
م- -وؤك- -دأ أن أ÷زأئ- -ر ““ل- -دي -ه -ا مسش -وؤول -ي -ة
أقليمية““ و«كلما زأد أسشهامها ‘ أŸنطقة
كلما كان ذلك جيد بالنسشبة لنا““.
و أوضش - -ح كÒشش- -وف أن- -ه ‘ أوروب- -ا أيضش- -ا
وأجهت بعضش ألدول ألرهاب من خÓل
تنظيمات ““أيرأ““ و«أيتا““ وتنظيم أ÷ماعة
ألسشÓمية أŸسشلحة (جيا) ““كان نششطا““
‘ فرنسشا و«طورنا خÈأت ( ““)...موؤكدأ
أن ““ألفكرة تكمن ‘ –ديد أإطار وخارطة
طريق مششÎكة تعت Èمرجعا ‘ عÓقتنا
من أجل –قيق أششغال ‘ ظرف ثÓث أإ¤
أربع سشنوأت““.
وعن سشوؤأل حول أحتمال حدوث تدخل

عسشكري ‘ ليبيا ل سشيما
من قبل ألوليات أŸتحدة
ألأم - - -ري- - -ك- - -ي- - -ة أك- - -د ذأت
أŸت- - -ح- - -دث أن ““م- - -وق- - -ف
أل–اد ألأوروب- - - - - - - - - - - - -ي -
وهوغ Òموؤهل للتعب Òعن
ضشرورة ألقيام بتدخل كونه
ل ي- -ع- -ت Èق -وة عسش -ك -ري -ة-
ي- -ت- -م- -ث- -ل ‘ دع- -م أ÷ه -ود
ألرأمية أإ ¤تششكيل حكومة
ليبية ‘ أقرب ألآجال““.
و أضشاف ““يجب أن يتم ذلك بسشرعة كوننا
‘ حاجة ÷هة نتحاور معها ‘ سشعينا
لي -ج -اد ح -ل ل -ل -ت -ح -دي -ات أل-ع-دي-دة أل-ت-ي
ت -وأج -ه -ه -ا ل -ي -ب -ي -ا .ورغ-م غ-ي-اب ح-ك-وم-ة
م -رك -زي -ة ن -ت -ح-اور م-ع-ه-ا أإل أن-ن-ا ح-اول-ن-ا
م- -ب -اشش -رة ب -عضش أل -نشش -اط -ات م -ع روؤسش -اء
بلديات ليبية قدموأ أإ ¤بروكسشل لبحث
كيفية –قيق ألسشتقرأر ‘ بلدهم““.
و أردف ي- -ق- -ول أن- -ه ف- -ور وضش- -ع ح- -ك- -وم -ة
““ششرعية““ يدعمها ألŸÈان ““سشيسشعنا بذل
أŸزيد من أ÷هود““ ،مضشيفا أنه ‘ حال
تششكيل أ◊كومة وقيام هذه ألأخÒة بطلب
أل- -دع -م وألإصش Ó-ح م -ن أل–اد ألأوروب -ي
““ أظن أنها سشتكون مسشتعدة لتسشخ Òكل
ألوسشائل““.
ول- -دى ت- -ط- -رق- -ه أإ ¤ظ -اه -رة ““أŸق -ات -لÚ
ألأجانب““ سشيما ‘ أŸغرب وتونسش أششار
ذأت أŸتحدث أإ ¤أن أل–اد ألأوروبي
وضشع ›موعة خÈأء Ùاولة ألتفك‘ Ò
ك - -ل أ◊ل - -ول أŸم- -ك- -ن- -ة Ÿوأج- -ه- -ة ه- -ذه
ألظاهرة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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افتتح الطبعة السشابعة للصشالون الدو‹ للسشياحة بوهران ،غول:

إعتماد «إلتخييم» على نطاق أإوسسع لتشسجيع إلسسياحة إلدإخلية
Óحصشاء السشياح ششهر سشبتمÈ
اختيار الباهية ’حتضشان التجمع الدو‹ ل إ

كششف وزير التهيئة العمرانية والسشياحة والصشناعات التقليدية ،عمار غول ،أان اŸنظمة العاŸية السشياحة ،قد اختارت
’حصشاء السشياحي» ،منتصشف ششهر سشبتم ÈاŸقبل ،والذي سشيعرف حضشور
مدينة وهران لتحتضشن «التجمع الدو‹ حول ا إ
خÈاء دولي Úو‡ثلي هيئات سشياحية عاŸية ،سشيتطرقون باŸناقششة والتحليل للعديد من القضشايا اŸتعلقة Ãجال السشياحة،
’حصشاء السشياحي ،العرضس والطلب ‘ ا◊ركة السشياحية العاŸية والطرق اŸعمول بها.
على غرار :ا إ

وهرأن :برأهمية مسسعودة
أاّك -د غ -ول خÓ-ل إاشس-راف-ه ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح الصس-ال-ون
الدو‹ السسابع للسسياحة واأ’سسفار والنقل بوهران ،بأانّ
«السسياحة الداخلية» على قمة أاوليات الوزارة ،منّوها
بأاهمية مثل هذه اŸعارضص اŸهنية ودورها البالغ ‘
تدعيم السسياحة التي تعت Èـ بحسسبه ـ ذات أاولية ‘
برنامج رئيسص ا÷مهورية و‘ ﬂطط عمل ا◊كومة.
ورّكز ،خÓل جولته Ãختلف أاجنحة الصسالون ،على
ﬁ 3اور أاسساسسية ،اأ’ّول ،ضسرورة التنسسيق ما بÚ
ال-وك-ا’ت السس-ي-اح-ي-ة ،السس-ل-ط-ات اŸرك-زي-ة واÙل-ية
وﬂتلف اŸتعامل› ‘ Úال السسياحة ،الثا ،Êالرقي
بالسسياحة الداخلية و–سس Úبيئة السسياحة العائلية،
وال-ث-الث ،ال-ت-ن-ظ-ي-م ا’حÎا‘ ل-لسس-ي-اح-ة ن-ح-و اÿارج
واسستقطاب ا÷الية ا÷زائرية باŸهجر ،نحو البلد
اأ’م.
وأاصس- -در ال- -وزي- -ر ب- -اŸن- -اسس -ب -ة ،ق -رارا ب -اع -ت -م -اد
«ال- -ت- -خ- -ي- -ي- -م» ع- -ل- -ى ن -ط -اق أاوسس -ع وأافضس -ل ،يسس -م -ح
ب -اسس -ت -ق -ط -اب أاك Èع -دد ‡ك -ن م -ن سس -ك-ان ا÷ن-وب
واŸناطق الداخلية إا ¤اŸدن السساحلية الـ ،14واأ’هم
من ذلك أانها ،تسسعى إا ¤تشسجيع السسياحة العائلية
لتعزيز اللحمة ،ب Úأابناء الوطن الواحد ،موجّها دعوة
صس-ري-ح-ة ل-ل-وك-ا’ت السس-ي-اح-ي-ة وﬂت-ل-ف الفاعل‘ Ú
اÛال إا ¤اŸسساهمة ا÷دية ‘ –قيق هذه الغاية
التي –تاج حسسبه إا ¤التأاط Òوالتكوين النوعي.
و‘ إاط- -ار الشس -راك -ة م -ع اأ’ج -انب ،ن ّ-ب -ه غ -ول إا¤
ا’سستفادة من خÈتهم ومعرفتهم ‘ التسسي Òالسسياحي
للمنتجعات واŸرافق ،وقال :على وكا’ت السسياحة
واأ’سسفار ،أان تركز كثÒا على هذه الشسراكة Ãا يخدم،
السسياحة الداخلية والسسياحة اŸوجهة نحو اأ’جانب.
وق -ال «’ وج -ود ل -ل -م -ق -ارن -ة ب Úق -ط-اع السس-ي-اح-ة
با÷زائر وبلدان أاخرى سسبقتنا بسسنوات طويلة ‘ هذا
اÛال ،ف -ف -ي السس-اب-ق أاع-ط-يت اأ’ول-وي-ة ل-ق-ط-اع-ات
أاخرى على حسساب السسياحة ،التي أاخذت مكانتها هذه

السس -ن -ة ف -ق -ط ،ضس -م -ن خ -ري -ط-ة ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي،
بانطÓقة سسليمة وصسحيحة ووفق اŸعاي Òالدولية.
حيث اعت Èالوزير أان جميع الظروف تنبئ بتحقيق
اأ’هداف اŸسسطرة من قبل ا◊كومة بالنسسبة لقطاع
السس- -ي- -اح- -ة ،ح- -يث ت- -ط- -م- -ح ع- -ل- -ى اŸدى ال- -ق -ريب،
واŸتوسّسط للوصسول إا 500 ¤أالف سسرير وخلق 250
أال -ف م -نصسب شس-غ-ل ج-دي-د ،م-ثّ-م-ن-ا ‘ سس-ي-اق مّ-ت-صس-ل
إا‚ازات وهران التي ارتفعت طاقة اإ’يواء بها من
 500سسرير سسنة  2000إا ¤أازيد من  15أالف حاليا،
وتطمح لبلوغ مسستوى ’ ،يقل عن  40أالف سسرير ‘
اŸدى القريب واŸتوسسط.
وعلّق قائ« :Óالرقم يحمل أاك Ìمن د’لة ،إاّننا
نسس ‘ Òال- -ط- -ري- -ق الصس- -ح -ي -ح ل -ل -تسس -وي -ق ا’حÎا‘
للجزائر ،كمقصسد ووجهة سسياحية» ،مؤوّكدا بأاّن هذه
ا’سس-ت-ث-م-ارات ،سس-ت-ت-ع-دى ال-واج-ه-ة السساحلية ،لتشسمل
اŸن -اط -ق ا◊ضس -اري -ة وخ-ارج-ه-ا ،ك-م-ا سس-ت-أاخ-ذ ب-عÚ
ا’ع -ت -ب -ار السس -ي -اح -ة اŸن -د›ة م-ع فضس-اء ال-ري-اضس-ة
والسس -ي-اح-ة اŸن-د›ة ،م-ع فضس-اء الصس-ح-ة والسس-ي-اح-ة

ا’ي-ك-ول-وج-ي-ة أاو السس-ي-اح-ة ال-ت-ي ت-ن-دم-ج اي-ج-اب-ي-ا م-ع
اÙيط.
وهذا ما يتطلب ـ بحسسبه ـ صسقل مهارات عمال
ال -ق -ط -اع ،وق -درات -ه -م م-ن خÓ-ل ال-ت-أاه-ي-ل وال-ت-ك-وي-ن
ا’حÎا‘ من ابسسط مهنة إا ¤أاعلى مسستوى ،وفق
اŸعاي ÒواŸقاييسص الدولية ،كما شسدد على ضسرورة،
أان تؤوثّث كل هذه اŸرافق السسياحية الهامة وتزّين
Ãنتجات الصسناعة التقليدية ا÷زائرية ،وأان يعمل
مسسÒوها على فتح فظاءات للÎويج والتسسويق لها.
وختم غول :الهدف اأ’سسمى الذي نسسعى اليوم
ل -ت -ح -ق -ي -ق -ه ،ه-و أان نسس-اه-م بشس-يء م-ل-م-وسص ‘ ب-ن-اء
اقتصساد وطني ،خارج اÙروقات ،و’ يتأاتى ذالك إا¤
ب -ال -ت -نسس -ي -ق وال -ت -ك -ام -ل م-ا ب Úالسس-ل-ط-ات اŸرك-زي-ة
واÙل-ي-ة ،وسس-ائ-ل اإ’عÓ-م ،اŸسس-ت-ث-م-ري-ن ،ال-وكا’ت
السس -ي -اح -ي -ة ،م -دارسص وم -ع -اه -د ال -ت -ك -وي -ن ‘ ›ال
السسياحة ،أاصسحاب اŸرافق وهياكل اإ’سستقبال وكذا
م -نضس -م -ات وه -ي -ئ -ات ال -طÒان ،وﬂت -ل -ف اأ’ط -راف
الفاعلة ‘ اÛال.

’ندلسشيات بوهران لـ»الششعب»:
مدير مرّكب ا أ

تسسليم مركز إلعÓج Ãياه إلبحر وإللياقة نهاية ماي إŸقبل

كشش- -ف حسش- -ان ب- -ه- -ل- -و‹ ،م- -دي- -ر م -ر ّك -ب
’ندلسشيات بوهران ،أان مركز العÓج Ãياه
ا أ
’ن-دلسش-ي-ات،
ال -ب -ح-ر وال-ل-ي-اق-ة وال-ت-ج-م-ي-ل ا أ
سش- -يسشّ- -ل -م ن -ه -اي -ة م -اي اŸق -ب -ل ،وف -ق أاح -دث
اŸواصشفات العاŸية.
وأاوضسح بهلو‹ ‘ ،تصسريح لـ»الشسعب» ،أانّ اŸياه
اŸسس -ت -ع -م-ل-ة ،ت-ت-مّ-ي-ز ع-ن غÒه-ا ب-خ-لّ-وه-ا م-ن أاي
مصسادر للتلوث البحري أاو تأاثÒات للتلوث البحري،
‡ا يعطي ذلك أاهمية بالغة للمركز التابع Ÿركب
اأ’ندلسسيات الشسه.Ò
ورّد على سسؤوال «الشسعب» حول ارتفاع أاسسعار
الفنادق ،قال ،أان مركب اأ’ندلسسيات من العÓمات

التجارية الهامة ،يعمل على تنويع اإ’نتاج وزيادة
ال -ف -وائ -د ،م -ؤوّك -دا ع -ل -ى ضس -رورة ت -ن-وي-ع ال-ع-روضص
الفندقية وهياكل ا’سستقبالÃ ،ا يتناسسب وﬂتلف
شسرائح اÛتمع.
وأاضساف بهلو‹ ،أانه السسبيل الوحيد ـ كما قال ـ
ل -ت -نشس -ي -ط السس -ي -اح -ة ال -داخ -ل -ي-ة Ãخ-ت-ل-ف اŸدن
ا÷زائ -ري -ة’ ،ف -ت -ا إا ¤أان «السس -ي -اح -ة ال-داخ-ل-ي-ة»،
جل ‘ السسياحة
ضسرورة ملحّة ،لسسد العجز اŸسس ّ
اأ’جنبية اŸتناقصسة ،باإ’ضسافة لتعريف اŸواطنÚ
ببلدهم وحضسارتهم.
وخ-ت-م ق-ائ :Ó-ال-ب-اه-ي-ة وه-ران ،ل-دي-ها مقومات
سسياحية كبÒة ،ولكنها تعا Êمن ضسعف ا’بتكار

واإ’ب -داع ‘ ا÷ذب السس -ي -اح -ي ،فضس  Ó-ع -ن ع -دم
وجود تنظيم و’ شسركات متخصسصسة ،قادرة على
تسس -وي -ق ت -لك اŸن -اط -ق ،مشسÒا إا ¤خ ّ-ط -ة ه-ام-ة،
ح -ب -ك-ه-ا م-رّك-ب «اأ’ن-دلسس-ي-ات» ل-ت-ط-وي-ر السس-ي-اح-ة
وا÷ذب السسياحي ،تشسمل أافكار جديدة ،تعتمد
على السسياحة الذكية ،وا’سستفادة من التكنولوجيا
ا◊ديثة ÷ذب السسائح.Ú
يذكر أان وهران ،تتوّفر حسسب آاخر اأ’رقام
ال-رسس-م-ي-ة ع-لى  160ف-ن-دق و 27ف -ن-دق-ا ‘ ط-ور
اإ’‚از ،م -ن ب-ي-ن-ه-ا  15ف-ن-دق-ا ،ي-ت-وّق-ع ،أان يدخل
اÿدمة ‘ .2016

 16طائرة جديدة تعزز أاسشطول ا÷زائر

برأهمية.م

إ÷وية إ÷زإئرية تطلق تخفيضسات بـ 50و٪55

أاع-ل-نت اŸدي-رة ا÷ه-وي-ة لشش-رك-ة اÿطوط
ا÷وية ا÷زائرية بوهران ،إاقرار تخفيضشات
خ- -اصش -ة ،تÎاوح ب 50 Úو 55ب-اŸائ-ة ‘ أاسش-عار
ال -ت -ذاك -ر ن -ح -و أاك Ìم-ن  28دول- -ة ‘ ك- -ل م -ن
أاوروب -ا ،أام -ري -ك -ا الشش -م -ال -ي -ة ،إاف -ري -ق -ي -ا ،آاسش-ي-ا
’وسش -ط ،وه -ذا Ãن -اسش -ب -ة ال -ط -ب -ع-ة
والشش -رق ا أ
’سشفار
السشابعة للصشالون الدو‹ للسشياحة وا أ
وال-ن-ق-ل ،اŸنضش-م Ãرك-ز ا’ت-ف-اق-ي-ات ﬁمد بن
أاحمد ،من  18إا 20 ¤فيفري ا÷اري.
و‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ،ط -الب اŸدي -رﬁ ،م -د ف -ؤواد
شس -ن-ت-وف ،ب-احÎام م-دة صسÓ-ح-ي-ة ال-ت-ذك-رة السس-اري-ة،
اŸف -ع -ول إا ¤غ -اي-ة شس-ه-ر أاك-ت-وب-ر ،م-ؤوك-دا أان ا÷وي-ة

ا÷زائرية ،كمؤوسسسسة نقل ،تعرضص تخفيضسات سسنوية
ت-ف-وق الـ 50ب -اŸائ -ة لصس-ال-ح اÛم-وع-ات ،سس-واء” ،
ت -ن -ظ-ي-م ه-ذه ال-رحÓ-ت ،م-ب-اشس-رة م-ن ط-رف وك-ا’ت
السسياحية واأ’سسفار أاو ‘ نطاق الرحÓت اŸشسÎكة.
وأاضس-اف شس-ن-ت-وف ،م-ت-حّ-دث-ا لـ»الشس-عب» إان-ن-ا نعمل
ج -اه -دي -ن ،ك-م-ؤوسسسس-ة ن-ق-ل ع-ل-ى تشس-ج-ي-ع «السس-ي-اح-ة
الداخلية» وتعزيز «السسياحة العائلية» ،مؤوّكدا بأاّن ،دور
«ال- - -وك- - -ا’ت السس- - -ي - -اح - -ي - -ة» ’ ،زال ﬁدودا ،رغ - -م
ال -ت -خ -ف-يضس-ات وال-ع-روضص اŸم-ي-زة لشس-رك-ة اÿط-وط
ا÷وية ا÷زائرية والتي قّدر مسساهمتها بـ 5باŸائة،
وهي نسسبة هامة ،يضسيف ﬁدثنا.
وقال أان اأ’سسطول ا÷زائري ،يعمل على تلبية

الطلبات اŸلحة واŸتكررة واŸسستمرة للنقل ا÷وي
لكل الو’يات الداخلية ،من خÓل اقتناء  16طائرة
جديدة ،سستدخل اÿدمة  -حسسبه ـ ‘ السسداسسي
اأ’ول من السسنة ا÷ارية  ،2016لÒتفع العدد بفضسل
هذه اإ’قتناءات من  42إا 60 ¤طائرة.
ي -ذك -ر أان اŸدي -ري -ة ا÷ه -وي -ة ل -ل-خ-ط-وط ا÷وي-ة
ا÷زائ -ري -ة ب -وه -ران ،ت -ت -واج -د ع Èسس -ت -ة م-ط-ارات،
تشس -رف ع -ل -ى  14و’ي-ة ب-ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة وا÷ن-وب-ية
الغربية ،تنظم أاك Ìمن  20رحلة يوما ،انطÓقا من
اŸط -ار ال -دو‹ ،أاح -م -د ب -ن ب-ل-ة ،ن-ح-و ج-م-ي-ع أان-ح-اء
العا.⁄

’ردنية لـ»الششعب»:
’قليمي للخطوط اŸلكية ا أ
اŸدير ا إ

ب.م

إلتعاقد مع أإك Ìمن  105وكالة سسياحة جزإئرية

’ق- -ل- -ي- -م- -ي
أاك - -د إاي - -اد أاب- -و ع- -ن- -زة ،اŸدي- -ر ا إ
’ردن -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ،أاّن
ل -ل -خ -ط -وط اŸل -ك -ي -ة ا أ
م - -داخ- -ي- -ل السش- -وق ا÷زائ- -ري- -ة م- -ن السشّ- -ي- -اح
’ج-انب ،أاق-ل ب-ك-ث Òم-ن ح-ج-م صش-ادرات-ه-ا من
ا أ
السشّ- -ي- -اح ا÷زائ -ري ،Úم -عÈا ع -ن مسش -اع -ي -ه -م
ا÷ادة ل - -ت - -ع- -زي- -ز ا◊رك- -ة السش- -ي- -اح- -ي- -ة بÚ
البلدين.
وأاوضس - -ح أاب - -و ع - -ن - -زة ‘ تصس- -ري- -ح لـ»الشس- -عب» أان
ت -ع -ام Ó-ت اÿط -وط اŸل -ك -ي -ة اأ’ردن -ي -ة م-ع وك-ا’ت
السسياحة واأ’سسفار با÷زائرﬁ« ،دودة جدا» ،مرجعا
ذلك إا ¤ت -فضس -ي -ل ا÷زائ -ري Úل -ل -وج-ه-ات اأ’وروب-ي-ة،
ب- -ح- -ك- -م ق -رب -ه -ا ا÷غ -را‘ ،مشسÒا إا ¤أاّن اÿط -وط
ا÷وّي- -ة اأ’ردن -ي -ة ،ت -ق -دم خ -دم -ات أاك Ìإا ¤اÿل -ي -ج

العربي ،الشسرق الوسسط وآاسسيا.
وأاك -د أان ا÷وي -ة اأ’ردن -ي -ة ،تسس -ع -ى ل -ل -ت -واج -د ‘
ا÷ه -ات اأ’رب -ع م -ن ال -وط -ن ،شس -م -ال ،ج -ن-وب ،شس-رق
وغرب ،كما تطمح الشسركة التي تتواجد ،حاليا على
مسس -ت -وى اŸط -ار ال -دو‹ ه-واري ب-وم-دي-نÃ ،ع-دل 4
رحÓ-ت أاسس-ب-وع-ي-ة ،إا ¤ت-ن-ظ-ي-م رح-ل-ت Úم-ن ا÷زائ-ر
العاصسمة إا ¤عاصسمة اŸملكة اأ’ردنية عّمان.
وقال أان الشسركة“ ،كنت من التعاقد مع  105وكالة
سسياحة وأاسسفار من داخل ا÷زائر ،تسستفيد من أاكÌ
من  50وجهة سسياحية ،مؤوكدا على أاهمية إاعادة النظر
‘ أاسسعار الفنادق با÷زائر ،مع تأاكيده على أان السسائح
اأ’جنبي ،يحّبذ الطبيعة العذراء والفنادق اŸطّلة على
الشسواطئ اÙروسسة ،وهو ما تفتقر إاليه ا÷زائر.

ولفت إا ¤أاّن الشسركة ،تقدم امتيازات وعروضسا
ب- -أاث- -م- -ان م -غ -رَي -ة لصس -ال -ح اÛم -وع -ات وال -وك -ا’ت
السسياحية با÷زائر ،علما أان ا÷وية اأ’ردنية ،جديدة
‘ السسوق ا÷زائري ،وأاول رحلة طÒان ،نظمتها من
عمان إا ¤ا÷زائر ،يقول ،كانت ‘ عام  ،2013مشسيدا
‘ سسياق متّصسل باÛهودات ا÷بارة التي تبذلها
ال -دول-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ سس-ب-ي-ل خ-ل-ق صس-ن-اع-ة سس-ي-اح-ي-ة
جزائرية ،نشسيطة وفعالة.
ويشسار إا ¤أان تكلفة تذكرة السسفر من ا÷زائر إا¤
ع -م-ان ،خÓ-ل ال-فÎة الصس-ي-ف-ي-ة ،ت-قّ-در بـ 53أال -ف دج
«ذه -اب -ا وإاي -اب -ا» وت -ن -خ-فضص ‘ ال-فÎات اأ’خ-رى م-ن
السسنة إا 45 ¤أالف دج.

ب.م
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–ضشÒا للمسشابقة الوطنية Ÿهن الطبخ وا◊لويات

 72مÎبصسا ينشسطون إلدورة إلتصسفوية ببومردإسس
ي -ح -تضش -ن م -ع -ه -د ال -ف -ن -دق -ة والسش -ي -اح-ة
ب -ب -وم -رداسس ،غ-دا وع-ل-ى م-دار ثÓ-ث-ة أاي-ام،
ف -ع -ال -ي -ات اŸسش -اب -ق -ة ال -تصش-ف-وي-ة ‘ دورت-ه-ا
ال-نصش-ف ن-ه-ائ-ي-ة اŸؤوه-لة للمسشابقة الوطنية
’و’ ¤نتقاء اŸهني ÚواŸبدع Úالششباب ‘
ا أ
ت-خصشصش-ي ال-ط-ب-خ وا◊ل-وي-ات اŸنتظرة ششهر
أافريل بقصشر اŸعارضس ،ينششطها  72مÎبصشا
وأاسش -ت -اذا م-ت-خصشصش-ا م-ن  12و’ي-ة..ه-ذا ما
توقفت عنده «الششعب» بع ÚاŸكان.
ال -ت -ظ -اه -رة ال-ت-ي ب-ادرت إال-ي-ه-ا وزارة ال-ت-ك-وي-ن
والتعليم اŸهني Úبالتنسسيق مع وكالة «‘ ميديا»،
تهدف حسسب إا ¤ترقية التكوين اŸهني ،تثمÚ
اŸؤوسسسس -ات ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة اŸت-خصسصس-ة ‘ ال-ف-ن-دق-ة
والسس - - -ي- - -اح- - -ة وال- - -ك- - -ف- - -اءات وسس- - -ط اÎŸبصسÚ
واŸمتهن– ،Úفيز اÎŸبصس Úوتشسجيعهم للوصسول
إا ¤إات -ق -ان وج -ودة اŸن -ت -وج وت-ن-م-ي-ة روح اŸب-ادرة
لديهم.
كما تهدف حسسب اŸنظم Úإا ¤خلق فضساء
للتعارف والتبادل ب Úالشسباب الهاوي واÎÙفÚ
‘ ›ا‹ الطبخ وا◊لويات ،تثم ÚالÎاث وفن
ال -ط -ب -خ ال -ت -ق -ل -ي-دي ،وﬁاول-ة اك-تشس-اف اŸواهب
اŸت -خصسصس -ة ال -ت -ي ب -إام -ك -ان -ه “ث -ي -ل ا÷زائ-ر ‘

ﬂت -ل -ف اÙاف -ل ال -دول -ي -ة ،ت -ث -م ÚاŸك -تسس-ب-ات
وتشسجيع اŸواهب الشسبانية.

 4485حر‘ مؤومن ‘ صسندوق» كاسسنوسس»
وصسل عدد ا◊رفي ÚاŸؤومن Úاجتماعيا على
مسس -ت -وى الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ع-م-ال غ Òاأ’ج-راء
«كاسسنوسص» بو’ية بومرداسص إا 4485 ¤حر‘ ،حتى
نهاية سسنة  2015حسسب ما ” الكشسف عنه على
هامشص اليوم التحسسيسسي واإ’عÓمي الذي نظمته
غرفة الصسناعة التقليدية وا◊رف يوم اÿميسص.
ه -ذا ال -رق -م م -ن اŸن -ت -ظ-ر أان يشس-ه-د ارت-ف-اع-ا
مسستقب Óبفضسل جملة من اإ’جراءات التحفيزية
اŸتخذة منها تطبيق اŸرسسوم التنفيذي رقم -15
 289اŸؤورخ ‘  14نوفم 2015 ،ÈاŸتعلق بالضسمان
ا’جتماعي للعمال غ Òاأ’جراء وتوسسيع إاجراءات
الدعم لفائدة هذه الفئة والتكفل بكافة انشسغا’تها
اŸتعلقة بتحسس Úالظروف اŸهنية وا’جتماعية.
يذكر أان عدد ا◊رفي ÚاŸؤومن Úموزع على
عدة تخصسصسات منها اÿدمات بـ 2960حر‘ و896
فئة اŸواد و 629حر‘ فني.

بومردأسس :كمال.ز

أإك Ìمن  7آإلف مÎشسح للظفر بـ 67منصسبا إدإريا بتيارت
ي- -ج- -ري أاك Ìم -ن  7600مÎشش-ح ب-و’ية
تيارت اليوم ،مسشابقــة توظيف علـى أاسشـاسس
’دارية،
الششهادة لÓلتحاق بإاحـدى الرتب ا إ
وتششمل اŸسشابقة مقابلـة ششفويـة ،كما تتم
دراسش- -ة م- -ل- -ف- -ات اÎŸشش- -ح Úع÷ 34 Èنة
مكونة من مديرين ومفتشش ÚومتخصشصشÚ
‘ ذات ا’متحان.
يشسارك ‘ اŸسسابقة  7697مÎشسح منهم 2607
مÎشسح Ÿنصسب عون إادارة رئيسسـ ـي 3434 ،مÎشسح
- -Ÿن -صس -ب ع -ـ -ون إادارة 1236 ،مÎشس- -حـا Ÿنصسب
م -ل -حـق .وه-ن-اك  420مÎشس- -ح Ÿن -اصسب ح -ف -ظ
بيانات ،كاتب ملحق إادارة وملحق Èﬂي.
وŒري اŸسسابقة ع19Èمركـزا موزعيـن على

اŸؤوسسسسات الÎبوي ـة Ãدين ـة تيـارت.
ع - - - -ل - - - -مـا أان عـدد اŸن- - - -اصسب اŸف- - - -ت- - - -وح ـة
ب -ال -ت-خصسصس ـات السس-اب-ق ـة ال-ذك ـر 11 ،ع-ـ-ـون إادارة
رئيسسي 32 ،عون إادارة 05 ،ملحق إادارة 05 ،حفظ
بيانات 04 ،كاتـب و 10ملحق ﬂب ـري.
و–سسبا ’جتياز شسهادة البكالوريا تدعو مديرية
الÎبية لتيارت جميع اÎŸشسح Úاأ’حرار ’متحان
دورة  2016التقرب من بلديات إاقامتهم ،أاو أاي
ب -ل -دي -ات أاخ -رى’ ،سس -تصس -دار ب -ط -اق -ة ال -ت -ع -ري-ف
ال- -ب -ي -وم -يÎي -ة ا’ل -كÎون -ي -ة ،ق -ب -ل ت -اري -خ إاج -راء
ا’متحان يوم  29ماي .2016

يحدث ببلدية ÿزارة ‘ قاŸة

تيارت :عمارة.ع

ندرة ﬁلول إلكشسف عن إلزمرة إلدموية يث Òغضسب إلتÓميذ
’طوار الثÓثة
اششتكى تÓميذ مدارسس ا أ
’ول- -ي- -اء ،م- -ن مشش- -ك- -ل -ة ع -دم
Ãن ف- -ي- -ه- -م ا أ
إاخضشاعهم للكششف عن زمرتهم الدموية،
وق-درة ال-بصش-ر ب-ال-ع-ي-ادة اŸت-عددة اÿدمات
ÿزارة .ع Èالكث Òعن سشخطهم مطالبÚ
ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة ب- -ت -وف ÒاÙل -ول اÿاصس
ب - -ال - -كشش - -ف ع - -ن ال- -زم- -رة ال- -دم- -وي- -ة ب- -دل
مطالبتهم بالتوجه إا ¤الصشيدليات.
‘ هذا الشسأان قالت التلميذة مÓك لـ»الشسعب»،
ب -أان -ه -ا ت -وج -هت صس -ب -اح ي-وم اÿم-يسص إا ¤ال-ع-ي-ادة
إ’ع -داد ب-ط-اق-ة ال-زم-رة ال-دم-وي-ة وشس-ه-ادة ال-ق-درة
ال-بصس-ري-ة اÿاصس-ة ب-اسس-ت-م-ارة م-ل-ف ت-ل-م-ي-ذ برفقة
›موعة من زمÓئها بالقسسم ،إا’ أان مطلبهم لقي
بالرفضص بعدم إاخضساعهم للكشسف ،بحجة عدم
توفر اÙلول اÿاصص بتحليل الزمر الدموية.
ك -م -ا ت -ف -اج-أا ب-عضص اأ’ول-ي-اء ل-ه-ذا ال-وضس-ع ،و‘
تصس -ري -ح لـ»الشس -عب» تسس -اءل -وا Ÿا  ⁄ي -ت -م إاخضس -اع
أابنائهم للكشسف عن الزمرة الدموية ،بحجة عدم
توفر ﬁلول الكشسف؟ ،وأان بعضص اŸوظف Úأاشساروا
ع-ل-ي-ه-م ب-ال-ت-وج-ه إا ¤الصس-ي-دل-يات واعتÈوه باأ’مر
غ ÒاŸنطقي أ’ن الدولة توفر مثل هذا اÙلول
لفائدة اŸواطن Úوخاصسة التÓميذ اŸقبل Úعلى
امتحانات رسسمية نهاية هذا العام يسسابقون الزمن
للحصسول على شسهادة نوع فصسيلة الدم ،وكذا شسهادة
ح- -ال- -ة ال -بصس -ر ،ل -ت -ق -دÁه -ا إا ¤ا÷ه -ات اإ’داري -ة
’سس-ت-خ-راج ب-ط-اق-ة ت-ع-ري-ف ب-ي-ومÎي-ة اŸشسÎط-ة

على تÓميذ السسنة اÿامسسة ،اŸتوسسط والبكالوريا
لهذا العام.
ومن جهة أاخرى ،أارجعت السسيدة قروي راضسية
مسس -ؤوول -ة ب -ال -ع -ي-ادة اŸت-ع-ددة اÿدم-ات ب-ل-خ-زارة
لـ»الشس- -عب» أان سس- -بب رفضس- -ه- -م إاخضس- -اع تÓ- -م -ي -ذ
اŸدارسص لهذا الكشسف راجع لعدم توفر ﬁلول
الكشسف عن الزمرة الدموية ،لكون العيادة تسستفيد
من قارورة واحدة خاصسة باÙلول كل شسهر ،و”
اسستعمالها خÓل يوم واحد .وحسسبها فقد اسستفاد
 100تلميذ منها .وأاضسافت قائلة « :القارورة من
اŸفروضص يسستفيد منها  70شسخصسا لكن حاولنا
التقشسف ليسستفيد منها أاك Èقدر من التÓميذ».
و‘ السس- -ي- -اق ،أاشس- -ارت ذات اŸت -ح -دث -ة إا ¤أان
اŸشسكلة تكمن ‘ التنظيم ،حيث  ⁄يتم إابÓغهم
ق -ب  Ó-م-ن ق-ب-ل م-دي-ري اŸدارسص ،وا÷م-ي-ع ي-ري-د
ال -كشس -ف ع -ن زم -رت -ه ال -دم-وي-ة ‘ ا◊ال ،وق-الت:
«طلبنا من التÓميذ ا’نتظار لغاية يوم اأ’حد ÷لب
قارورة أاخرى ،إا’ أان تÓميذ اŸتوسسط والثانوي
رفضسوا حيث واجهنا تصسرفات مشسينة من قبلهم
أاي -ن ق -ام -وا ب-رم-ي-ن-ا ب-ا◊ج-ارة أاث-ن-اء إاخ-ب-اره-م أان
اÙل- -ول غ Òم- -ت- -وف- -ر ح- -ال- -ي- -ا .وط- -ال -بت ن -فسص
اŸت -ح -دث -ة ،مسس -ؤوو‹ ال -ق -ط -اع الÎب -وي ا’ل -ت -زام
Ãسس -ؤوول -ي -ت -ه -م وت -ع -ي Úم -راف -ق أاو م -راقب ي -ق -ود
التÓميذ أاو إالزامهم بإاحضسار أاولياءهم Ÿرافقتهم
للمراكز الطبية».

قاŸة :أمال مرأبطي

أاك Ìمن  9آا’ف مÎششح لششهادة البكالوريا Ãعسشكر

إنطÓق عملية إسستصسدإر إلبطاقات إلبيومÎية لتÓميذ إألقسسام إلنهائية
ششرعت مصشالح البيومÎي ع Èبلديات
م -عسش -ك -ر ودوائ -ره -ا ‘ ع -م -ل-ي-ة اسش-ت-ق-ب-ال
ملفات التÓميذ
والطلبة اŸقبل Úعلى ا’متحانات الوطنية
ال -رسس -م -ي -ة ل -ل-م-وسس-م الÎب-وي ا◊ا‹ ،م-ن أاج-ل
اسستصسدار بطاقات التعريف الوطنية البيومÎية
اÿاصسة بهذه الفئة واŸقدر عددها بأاك Ìمن
 9300ت -ل -م -ي -ذ ب-اأ’قسس-ام ال-ن-ه-ائ-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-م
اÎŸشسح Úاأ’حرار لشسهادة البكالوريا.
وŒري العملية وذلك طبقا لتعليمات وزير
الداخلية إا ¤السسلطات الو’ئية ع Èالوطن التي
ت- -نصص ع -ل -ى ضس -رورة ال -ت -ج -ن -د وت -وف Òج -م -ي -ع
ال- -ظ- -روف واإ’م- -ك- -ان -ات ال Ó-زم -ة ’سس -تصس -دار
ال -ب -ط -اق -ات ال -ب -ي -ومÎي -ة ل -ل-ط-ل-ب-ة اÎŸشس-حÚ
لÓمتحانات الرسسمية دورة  ،2016حتى يتمكنوا
من إاجراء ا’متحانات وفق الشسروط اŸطلوبة.
Œرى العملية ‘ ظروف نظامية جيدة وفق
م -ا اسس -ت -ط -ل -ع-ت-ه «الشس-عب» ع-ل-ى مسس-ت-وى دائ-رة
م -عسس -ك -ر ال -ت-ي سس-ج-لت  5أا’ف م-ل-ف ل-ل-ط-ل-ب-ة
اŸقبل Úعلى شسهادة البكالوريا ب ÚمتمدرسسÚ

وطلبة أاحرار.
وك -ان وا‹ م -عسس -ك -ر ال -ع -ف -ا Êصس -ال -ح ال -ذي
أاشسرف على إاعطاء إاشسارة انطÓق العملية من
دائ- -رة ع Úف -ك -ان ي -وم اÿم -يسص اŸاضس -ي ،ق -د
أاوضس -ح لـ»الشس -عب» أان «ال -دول -ة خ -طت خ-ط-وات
ك -بÒة ‘ عصس -رن -ة اإ’دراة وب -ط -اق -ة ال -ت -ع -ري-ف
ال- -ب- -ي -ومÎي -ة ه -ي إاح -دى ث -م -رات ا’سس -ت -ق Ó-ل
وتضس -ح -ي -ات ال-رج-ال» مشسÒا أايضس-ا أان ال-ع-م-ل-ي-ة
سس-ت-ع-م-م ع-ل-ى ك-ام-ل اŸواط-ن Úب-ع-د اسس-ت-ك-م-ال
اإ’ج-راءات ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ط-ل-ب-ة اŸق-بل Úعلى
ا’متحانات الوطنية الرسسمية ،وأانه يتابع عن
ك-ثب ج-م-ي-ع م-راح-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي سس-تشسمل ‘
ال -ب -داي -ة ج -م -ع م -ل -ف -ات ال -ط -ل -ب -ة اÎŸشس -حÚ
للبكالوريا والبالغ عددهم  9300مÎشسح وإارسسال
قوائم اÎŸشسح Úاأ’حرار إا ¤مصسالح الدوائر
ق -ب -ل اسس -ت -دع -ائ-ه-م وم-ن ث-م-ة ت-خصس-يصص ا◊ي-ز
الكا‘ من الوقت لهذه الفئة ’سستكمال إاجراءات
جمع اŸعلومات وبيانات الهوية.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

السسبت  ٢٠فيفري  ٢٠١٦م
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لوروبية كقدوة
كثÒون يطرحون مثال الوحدة ا أ
يجب أان نحتذي بها ،ومن هنا أاتوّقف ‘ إاطار هذه
ل‚از الّرائع ،الذي
لطÓلة ال ّسسريعة عند ذلك ا إ
اإ
أاجرؤو على القول بأاّنه كان درسسا للوطن العربي كله،
ب ﬂتلفة ولغاٍت وطنية
وهو يجمع دياناٍت ومذاه َ
متّعددة ‘ إاطار سسياسسي اقتصسادي ،واسستطاع أان
يكون قوة دولية ل Áكن Œاوزها أاو Œاهلها ‘ كل
التحركات السسياسسية والقتصسادية الدولية ،وأاصسبح
لوروب -ي م -ن -افسس-ا ع-ن-ي-دا «ل-ل-ب-وي-ن-غ»
لي -رب -اسس» ا أ
«ا إ
لورو يرفع الرأاسس بفخر واعتزاز أامام
لمريكية ،وا أ
اأ
الدولر.
من هنا تأاتي أاهمية اŸقارنة ب Úما أا‚زوه هناك
وما تعّثرنا ‘ ›رد النطÓق به عندنا ،وبغضس
النظر عن أان هناك من يرّددون بأاّن ال ّسسيف يفقد
قدره إاذا قلت أاّنه خ Òمن العصسا.
لوروب-ي-ة للفحم
وح-ق-ي-ق-ي أاّن تشس-ك-ي-ل ا÷م-اع-ة ا أ
والصسلب ‘ اÿمسسينيات على يد كل من أاŸانيا
الغربية وفرنسسا
وإايطاليا
وبلجيكا
وهولندا
ولوكسسمبورغ
ك -ان ان -ط Ó-ق -ة
ع- -م- -ل -ي -ة ن -ح -و
اŸشس-روع ال-ذي
ف ّ- - -ك - - -ر ف- - -ي- - -ه
ك- - - -ثÒون م- - - -ن
السساسسة
لوروبي،Ú
اأ
وإا ¤درج - - - - - - -ة
اسس-ت-عمال القوة
العسسكرية
ل-ت-ح-ق-يقه ،وهو
م- -ا فشس- -ل ف -ي -ه
«نابليون
بونابرت»،
عندما فّكر ‘
إاع -ادة وضس -ع-ي-ة
لمÈاطورية الرومانية التي كانت
مثيلة لوضسعية ا إ
لب- - -يضس اŸت - -وسس - -ط ،أاو
“ت- - -د ح- - -ول ال- - -ب- - -ح- - -ر ا أ
لمÈاطورية الرومانية
لمÈاطورية شسارŸان ثم ا إ
إ
ّ
اŸق ّ-دسس-ة ،ال-ل-ت Úوّح-دت-ا مسس-اح-ات شس-اسس-ع-ة –ت
إادارة فضسفاضسة Ÿئات السسن ،Úقبل ظهور الدولة
القومية ا◊ديثة.
وحقيقي أاّن اتفاقية روما ‘ النصسف الثا Êمن
لسس-اسس الق-تصس-ادي ل–Ó-اد
اÿمسس -ي-ن-ي-ات ك-انت ا أ
لوروبي الذي يضسّم اليوم ثمانية وعشسرين دولة،
اأ
حيث ن ّصست على إانشساء سسوق أاوروبية مشسÎكة حتى
يتم السستفادة من اŸنتوجات الأوروبية ،وخلق تكّتل
لوروبية،
اقتصسادي وسسياسسي مندمج ب Úالدول ا أ
ق- -ب- -ل أان ت -ت -ح ّ-ول إا ¤م -ا ي -ع -رف ح -ال -ي -ا ب -ال–اد
‡ن يؤومنون بأانّ النطÓقة
اأ
لوروبي ،غ Òأاّنني ّ
لنشساء ال–اد كانت لقاء ا÷Ôال «شسارل
ا◊قيقية إ
لŸا« Êكونراد أاديناور» ‘
دوغول» مع اŸسستشسار ا أ
 ،١٩٦٣وهو ما أاثبت أان القتصساد مهما كانت أاهميته
لرادة السسياسسية.
ل Áكن أان يكون بدي Óعن ا إ
كانت فرنسسا قد هضسمت عقدة الّذنب التاريخية
ال- -ت -ي نشس -أات ع -ن م -ع -اه -دة  ،١٩١٩وال- -ت -ي “ّي -زت
باضسطهاد أاŸانيا والعمل على إاذللها والتعامل معها
كمجرم حرب ،وكانت أاŸانيا قد تخّلصست من أاوهام
لري وأاط -م -اع ال -ت -وسس -ع ا÷غ -را‘ وأاوه-ام
ا÷نسس ا آ
لرضسية ا◊قيقية
اÛال ا◊يوي ،وكانت هذه هي ا أ
” على أاسساسسها –قيق النواة الصسلبة ل–Óاد،
التي ّ
وهو ما تواصسل فيما بعد على يد فرانسسوا مÎان
وهلموت كول.
لّن اŸقارنة فرضست نفسسها ،أاذكر بأانّ اتفاقية
وأ
روما كانت مثال للجدية ‘ طرح قضسية ال–اد
لوربي ،حيث تكّونت من  ٢٤8فصس Óمبوبة إا١8 ¤
اأ
بابا وعشسرة أاقسسام ،موّزعة على  ١٧فصس Óمضسافا
إال-ي-ه-ا أارب-ع-ة مÓ-ح-ق و ١٣ب- -روت -وك -ول ‘ ،ح Úأاّن
اŸعاهدة التي أاقامت ا–اد اŸغرب العربي “ّيزت
بعمومية أاهدافها ،وكانت تتكّون على ما أاتذّكر من
 ١٩مادة (مادة وليسس فصس ،)Óبحيث يبدو أاّن قّلة
اŸواد ك- -ان ن- -ت- -ي- -ج- -ة لن- -ع- -دام حسس- -ن ال- -ن- -ي -ة بÚ

اÛتمع ،Úوبالّتا‹ –جيم كفاءة اÈÿاء وتقييد
كتاب الّنصس الّنهائي.
وك -ان ّ‡ا ي -ؤوّك -د ه -ذا السس -ت-ن-ت-اج اÓÿف ال-ذي
لمانة العامة ،حيث
لعضساء حول مقر ا أ
حدث ب Úا أ
ك -انت اÿشس -ي -ة م -ن ت-أاث Òدول-ة اŸق-ر ع-ل-ي-ه-ا ،ك-م-ا
لن مع جامعة الدول العربية ،والتي كان
يحدث ا آ
الشسائع أانها كانت ‘ عهد الرئيسس السسابق حسسني
مبارك ›رد زائدة دودية لوزارة اÿارجية ،التي
كانت هي نفسسها زائدة دودية للجÔال عمر سسليمان،
رحمه الله.
لّن ك -ل دول -ة م -ن دول -ه -ا
ول -ق -د ت -وّح -دت أاوروب -ا أ
تصسّرفت كفرد من عائلة واحدة متسساوية ا◊قوق
والواجبات ،ليسس فيها كب Òأاو صسغ ،Òفإايطاليا ل
لمÈاطورية الّرومانية و ⁄تعد ترى
 ÎŒأا›اد ا إ
لخرين ›ّرد برابرة ،وأاŸانيا  ⁄تعد تتغّنى
‘اآ
لري ،وفرنسسا ل تعاير ا÷ميع
بفضسائل ا÷نسس ا آ
لنسس-ان،
ب -ث-ورة ال-ب-اسس-ت-ي-ل وب-أاّن-ه-ا ع-اصس-م-ة ح-ق-وق ا إ

واليونان ل  ÎŒأافضسال أارسسطو وأافÓطون على
لنسسانية ،ومالطا ل Œعل من احتضسانها
ا◊ضسارة ا إ
ف- -رسس- -ان ال- -ه- -ي- -ك- -ل مّÈرا لسس- -ل -ط -ة روح -ي -ة ع -ل -ى
اŸسسيحّي.Ú
وا÷ميع يّتحدون اليوم Ÿواجهة ما يسسّمونه خطر
لسسÓمي ،وهو الكتشساف الذي اخÎعته
لرهاب ا إ
اإ
لسسلحة بعد
شسركات البÎول ومؤوسّسسسات صسناعة ا أ
سسقوط جدار برل Úوانهيار اŸعسسكر الشسÎاكي.
وسس- -ن- -ج -د ه -ن -ا أاّن ج ّ-ل دول اŸعسس -ك -ر اŸن -ه -ار
انضس ّ- -م - -ت إا ¤خصس - -وم - -ه - -ا الّسس- -اب- -ق ‘ Úا◊ل- -ف
لم -ر أاصس -ب -ح ف -ع  Ó-صس -راع
لط- -لسس -ي ،ل -ت -ؤوّك -د أاّن ا أ
اأ
حضسارات لعل بذوره تعود إا ¤ا◊روب ال ّصسليبية،
لصسله».
وكما يقول اŸثل الشّسعبي «ك ْسسكسس له يرجع أ
ولن أاتوّقف كثÒا عند اسستعراضس أاجهزة ا–اد
اŸغ -رب ال-ع-رب-ي ،وه-ي ت-اب-ع-ة “ام-ا ل-ق-ي-ادات دول
ال–اد ،وت - -ذك - -ر اŸق - -ارن - -ة م- -ع أاج- -ه- -زة ال–اد
لوروب -ي -ة ب -قضس -ي -ة السس -ي-ف وال-عصس-ا ،ول-ع-ل أاوضس-ح
اأ
ال ّصسور هي قضسية ›لسس الشسورى الذي ل يشسبه ‘
لضسافة إا ¤أاّن أاعضساءه
لوروبي ،فبا إ
شسيء الŸÈان ا أ
ليسسوا منتخب Úمباشسرة من جمهور اŸغرب العربي،
فإاّنه عاجز عن إالزام حكومات الدول اŸعنية بأاي
أام -ر يسس -ت -ق -ر ال -رأاي ع -ل -ي -ه ،وأاصس-ب-ح ›ّرد ف-رصس-ة
لسستفادة البعضس من اŸنح اŸالية وجوازات السسفر
الديبلوماسسية ،وكاد يكون صسورة جديدة Ÿؤوسسسسات
ا÷امعة العربية القعيدة.
لوروب-ي ع-ل-ى ات-ف-اق بÚ
وب -ي -ن -م -ا ُب ِ-ن َ-ي ال–اد ا أ
م -ؤوسّس -سس -ات وق -ادة م -ن -ت -خ -ب Úج -م-اهÒي-ا ،ي-ت-ول-ون
مسس -ؤوول-ي-ات-ه-م ب-أاسس-ل-وب دÁوق-راط-ي وع-ل-ى أاسس-اسس
مبدأا التداول على السسلطة‚ ،د أاّن معظم ما ”ّ ‘
منطقتنا كان أاقرب إا ¤نزوات ب Úقادة Áكن طرح
تسس -اؤولت ك -ثÒة ع -ن خ -ل -ف -ي -ات ب-عضس-ه-م ‘ ات-خ-اذ
ال -ق -رارات ،ول -ه -ذا ج -ع-لت م-ع-اه-دة ا–اد اŸغ-رب
العربي من ال–اد ورقة عملة ملّونة ل تسستند إا¤
رصسيد ذهبي حقيقي.
لوروب- -ي
ول - -ق- -د ك- -ان ّ‡ا حّ- -ق- -ق ‚اح ال–اد ا أ
شسجاعة التّنازل عن رموز وطنية عريقة للذوبان ‘
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لوربي ،وأاعني هنا تنازل أاŸانيا عن اŸارك
الرمز ا أ
وفرنسسا عن الفرنك ،ولكل من العملت Úرمزيتهما
لورو»،
التّاريخية ،وهكذا ذاب ا÷ميع ‘ عملة «ا أ
بينما فشسلنا نحن ‘ اŸغرب العربي حتى ‘ ›ّرد
توحيد اسسم العملة ،ول أاعني توحيد العملة نفسسها،
لمريكي مث Óتختلف عن قيمة
لّن قيمة الدولر ا أ
أ
لسسÎا‹ أاو
ال- -دولر اŸكسس- -ي- -ك- -ي أاو ال- -ك -ن -دي أاو ا أ
الليبÒي.
وهكذا جمع «الدينار» ب Úليبيا وتونسس وا÷زائر،
وظل اŸغرب يسستعمل الدرهم وموريطانيا تسستعمل
لوقية.
اأ
أاك Ìمن ذلك ‚د أاّننا فشسلنا حتى ‘ توحيد
‰وذج ال- -ل- -وح- -ات اŸع- -دن- -ي- -ة ال- -ت -ي –م -ل أارق -ام
السسيارات ‘ بلدان اŸغرب العربي ،وفشسلنا حتى ‘
توحيد بعضس مصسطلحات ا◊ياة اليومية ،فهناك من
يسس ّ-م -ي ال ّ-زب -ون ع -م-ي Ó-وم-ن يسس-م-ي-ه ح-ري-ف-ا وم-ن
يواصسل اسستعمال كلمة كليان (.)CLIENT
أاك Ìمن ذلك،
ت -وّق -ف ب-رن-ام-ج
«مغرب فيزيون»
ال - - - -ذي ك - - - -انت
ال- - -ت- - -ل- - -ف - -زة ‘
م -غ -رب ط -ن -ج -ة
تبثه شسهريا على
ا÷ميع من أاحد
لقطار الثÓثة.
اأ
وب-ي-ن-م-ا ُي-رف-ع
ع- - - -ل - - -م ال–اد
لوروبي بجانب
اأ
لعÓم الوطنية
اأ
لوروبية،
اأ
وي - -ح - -رصس ك - -ل
زع - -ي- -م أاوروب- -ي
خ Ó-ل ال ّ-ن-دوات
ال ّصس-ح-ف-ي-ة ع-ل-ى
وج - -ود ع - -ل- -مÚ
خلفه ⁄ ،يحدث
أان رأايت ع - - -ل- - -م
ال–اد ب -ج -انب أاع Ó-م -ن -ا ال -وط -ن -ي -ة ،ول -درج-ة أاّن
الكثÒين ل يعرفون أان ل–اد اŸغرب العربي علمه
اŸم ّ-ي -ز ،وال -ذي -ن ي -ع-رف-ون ذلك ل ي-ت-ذّك-رون شس-ك-ل
العلم.
وأانا أاطرح ال ّسسؤوال :ماذا أاعطينا ا–اد اŸغرب
العربي لننتظر منه مقابل هذا العطاء؟ وŸا ل
نتذّكر الّتعب Òالّرائع الذي اسستعمله الّرئيسس كينيدي
عندما قال :ل تسسأالوا ماذا أاعطتنا بÓدنا بل اسسأالوا
أانفسسكم ماذا أاعطيتموها أانتم؟
وأات -ذّك -ر ه-ن-ا ن-ك-ت-ة سس-ي-دة م-ات زوج-ه-ا ف-أاع-طت
معّمما وجدته ‘ اŸقÈة عشسرين دينارا ،وطلبت
حما على الفقيد ،ونظر الرجل
منه أان يقرأا شسيئا تر ّ
إا ¤القطعة اŸعدنية ووضسعها ‘ جيبه ثم وقف على
ال -ق Èوه -و ي -ت -ل -و بصس-وت م-رت-ف-ع :خ-ذوه ف-غّ-ل-وه ث-م
ا÷حيم صسلوه ثم ‘ سسلسسلة درعها سسبعون ذراعا
ف -اسس -ل -ك -وه......وتصس -رخ اŸرأاة ق -ائ -ل-ة :أانت –رق
اŸرحوم ،ويرّد الشّسيخ قائ :Óهل تريدين له جنات
لنهار بعشسرين دينارا.
Œري من –تها ا أ
أاليسس من حّقي اليوم أان أاقول بأاّن علينا التخلصس
م - -ن ال - -ه - -ي - -ك - -ل ال ّ- -دي - -ك - -وري ال- -ذي ب- -ن- -ي- -ن- -اه ‘
الثمانينيات،وخدعنا بابتسسامات القادة وتصسّورناها
كافية للبناء ا÷اد ‘ ،ح Úأانّ ما قمنا به يذكر دائما
بالعجز وقلة ا◊يلة.
أاو  ⁄ي -ح -ن ال -وقت ل -ن -ق -ي -م ب -ن -اًء ج-دي-دا ل–اد
اŸغرب العربي ،يسسجّل إادراكنا ،بكل شسجاعة ،أان
لقل ،عن البناء السسياسسي
جيلنا عجز ،مرحليا على ا أ
وعن التشسييد القتصسادي ،لكنّنا قادرون على أامرين
ل‚ازات
لم-ن-ي-ة وا إ
ل ث -الث ل -ه -م -ا ،الح -ت -ي-اط-ات ا أ
الثّقافية ،والّتركيز على هذه وتلك ليسس عيبا نتفاداه
أاو عارا نخجل منه ،وهو أامر ‡كن إاذا حسسنت
لرادة اŸشسÎك -ة ،ووصس -ل -ن -ا إا¤
ال ّ-ن -واي -ا وت -وّف -رت ا إ
اليق Úبأاّننا جميعا ‘ مركب واحد يجتاز بحرا
لنواء.
لمواج ،شسديد العواصسف وا أ
متÓطم ا أ
لكن الوقفة أامام الّذات يجب أا ّ
ل تكتفي بتعداد
ال ّسسلبيات ،وهنا أاسستأاذن ‘ توّقف أاخ.Ò

..يتبع

الرياضسي
اشسراف :حامد حمور

’و 14٣٧ ¤هـ  /العدد 1٦٩5٩
السسبت  20فيفري  201٦م الموافق لـ  11جمادى ا أ
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الدور ثمن النهائي لكأاسس ا÷زائر

أ–اد تبسشة يقصشي أ–اد أ◊رأشش

تأاهل فريق ا–اد تبسسة للدور ربع النهائي لكأاسس ا÷زائر ‘ كرة القدم (أاكابر) ،بعد تغلبه
على ا–اد ا◊راشس بنتيجة ( ،)0-1أامسس ،بتبسسة ◊سساب الدور ثمن النهائي.
هدف التأاهل ’–اد تبسسة جاء من توقيع الدوادي العلمي ‘ الدقيقة  20عن طريق ضسربة
جزاء ‘ ،لقاء ميزه طرد الÓعب ا◊راشسي بوشسريط لتلقيه بطاقت Úصسفراوين.
ويسستقبل ا–اد تبسسة ‘ الدور ربع النهائي اŸقرر يومي  4و 5مارسس اŸتأاهل من اŸباراة بÚ
ا÷معية الرياضسية لبلدية مغنية وهÓل شسلغوم العيد.

قمنـ ـ ـا بتسشويـق ألبطول ـة أÎÙفة ..
و أرتفعت مدأخيل ألنقل ألتلفزي بأارقام قياسشية
منع أألندية من أسشتقدأم
أŸغÎب Úفوق سشن ألـ 27
ق ـ ـ ـ ـرأر صش ـ ـ ـ ـائب

تقييم مسشتـ ـ ـوى ألبطـ ـ ـولة
مرتب ـ ـط بع ـ ـدد ألÓعب ـ ـ ـÚ
ألذين “نحهـ ـ ـم للمنتخب أألول

لـ ـو كنت أأُح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابي ششبـ ـاب
بلوزدأد على حسشاب ألفرق
أألخرى لت ـ ـ ـ ـّوج باأللقـ ـ ـ ـاب

بإامك ـ ـ ـان أي نـ ـاد ألعودة
إأ ¤نظ ـام ألهوأة ...
جريـ ـدة «ألششعب» ورأء
أمتÓكـ ـي ثق ـافة تقبّل ألنقد

كلمة العدد

بوششكريو ..
وأŸنتخب ألوطني

تصسوير :فواز بوطارن

ت-أسس-ف ا÷م-ي-ع ل-ل-مسسÒة اّıيبة
للمنتخب الوطني ‘ كرة اليد ‘
البطولة اإلفريقية األخÒة ،والتي
حملت العديد من النتقأدات بعد
أان ضس - - -ي - - -ع «اÿضس - - -ر» ف- - -رصس- - -ة
اŸشس -أرك -ة ‘ اŸون -دي -أل ال -ق -أدم
بفرنسسأ.
وت -ب-أي-نت ال-ت-ع-أل-ي-ق ح-ول ال-ن-أخب
الوطني بوشسكريو الذي سسيتحدد
مسس -ت -ق -ب -ل -ه ع -ل -ى رأاسس اŸن-ت-خب
ال -وط -ن-ي ال-ي-وم Ãن-أسس-ب-ة اج-ت-م-أع
اŸكتب الفيدرا‹ الذي سسيبت ‘
^ حامد حمور
السستقألة التي تقدم بهأ اŸعني منذ
عدة أايأم بحجة أانه  ⁄يبلغ الهدف الذي سسطر له ‘ العقد،
والذي Áتد إا ¤غأية جأنفي القأدم.
لكن اŸنطق يفرضس أانه بألرغم من الوضسعية ا◊ألية للمنتخب
الوطني الذي لن يشسأرك ‘ اŸنأفسسأت الدولية قبل  ،2018إال أان
ضسرورة الحتفأظ ببوشسكريو أاضسحى من أاولويأت السسÎاتيجية
التي تسسعى ال–أدية السس Òفيهأ كون بوشسكريو عمل لفÎة
قصسÒة فقط قبل اŸوعد القأري.
من جهة أاخرى فقد قبل النأخب الوطني اŸهمة رغم صسعوبتهأ
ب -أعÎاف ا÷م -ي -ع ،ب -أإلضس -أف -ة إا ¤أان -ه أاع -ط-ى أارضس-ي-ة ل-ف-ري-ق
مسستقبلي من خÓل العتمأد على لعب Úشسبأن شسأركوا ‘ كأسس
إافريقيأ للمرة األو ‘ ¤مشسوارهم‡ ،أ يعني أانه بإأمكأن العمل
معهم على اŸدى اŸتوسسط على األقل إلعأدة الكرة الصسغÒة
ا÷زائرية إا ¤الواجهة.
وبألتأ‹ ،فإأن كل اŸعطيأت تصسب ‘ Œديد الثقة ‘ هذا
اŸدرب الذي برهن على كفأءته عدة مرات وبقي دائمأ بألقرب
من «اÿضسر» رغم الفÎات اŸتقطعة التي درب فيهأ الفريق
الوطني.
كمأ أان رئيسس ال–أدية “نى أان تكون اŸوافقة على مواصسلة
بوشسكريو مهمته نظرا لكفأءته وŒنب كذلك تضسييع وقت أاخر
قد يصسعب ‘ رسسم خطة مسستقبلية ،لسسيمأ وأان مسستوى كرة اليد
ا÷زائرية قد تدنى بشسكل كب Òبعدم وجود لعب Úمن مسستوى
كبÁ Òكنهم اŸنأفسسة بقوة ‘ اŸنأفسسأت الدولية  ..والكل يتهم
األندية بعدم إاعطأئهأ األهمية للعمل القأعدي والتكوين.
فإأذا كأن تعي Úمدرب وطني بأهداف معينة بعد سسنوات ،لبد
أان تسس Òهذه السسÎاتيجية بعمل األندية التي تعت Èاÿزان
ا◊قيقي لÓعب Úالذين Áونون اŸنتخب الوطني.

أأ–سشر وأأتأاسشف
للمبالغ أŸالية ألضشخمة
ألتي تقدم لÓعب« Úعادي» Ú
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لحيان
أكد غياب أŸنطق ‘ كث Òمن أ أ

« تقييم مسستوى ألبطولة مرتبط بعدد
ألÓعب Úألذين “نحهم للمنتخب أألول»

قمنا بتسسويق ألبطولة أÎÙفة  ..و أرتفعت مدأخيل ألنقل ألتلفزي بأارقام قياسسية

وصس- -ف رئ- -يسس أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة
ل- -ك- -رة أل- -ق- -دم مسس -ت -وى أل -ب -ط -ول -ة
ب -ا÷ي -د م -ق -ارن -ة ب -اŸوسس -م أŸاضس-ي
وهذأ نظرأ لعدة أعتبارأت ،أهمها
أŸسس- -ت -وى أل -ف -ن -ي أŸرت -ف -ع أل -ذي
أصس- -ب- -ح Áي- -ز ب -عضس م -ب -اري -ات
ألبطولة.

لندية ‘ مطالبها لتوف Òمرأكز ألتكوين
أسساند أ أ

لعÓم
خريج كلية أ◊قوق و“ّرسس ‘ أ إ

ي -ع -د ﬁف -وظ ق -رب -اج م -ن ب Úألشس -خصس -ي -ات أل-ت-ي تصس-ن-ع
ي -وم -ي -ات ك -رة أل-ق-دم أ÷زأئ-ري-ة ،ك-ون-ه ي-رأسس أل-رأب-ط-ة
لو ¤و
أÎÙف -ة ل -ك -رة أل -ق -دم أل -ت -ي تسس ّ-ي -ر أل -ب-ط-ول-ة أ أ
لضس-وأء ب-اسس-ت-م-رأر
لم -ر أل-ذي ي-ج-ع-ل-ه –ت أ أ
أل -ث -ان -ي -ة ،أ أ
بالنظر لشسغف أ÷مهور أ÷زأئري Ãتابعة فريقه أŸفضسل
‘ كل أسسبوع ‘ أŸقابÓت و كذأ يوميا بÎقب أي جديد
عن ألنادي ..
حامد حمور

بإامكان أي ناد ألعودة إأ ¤نظام ألهوأة ...

أنتقد قرباج ‡ثلي أألندية ألذين يقولون أنه ل يوجد أمور أيجابية أتت
بها ألرأبطة ،قائ « :Óأقول لهؤولء هل قرباج هو أŸسسؤوول عن وجود 32
فريقا Îﬁفا ؟ فالكل سسارع من أجل تقد ËأŸلف للحصسول على وثيقة
ألفريق أÎÙف وألسستفادة من أŸسساعدة ألتي كانت بـ  10مÓي Òسسنتيم
 ..و ألكل تسسارع للوصسول أ ¤ألفوز بتسسمية فريق Îﬁف  ..و أرددها أننا
نشسجع ألفريق ألذي يريد أن يصسبح هاوي و أألمثلة عديدة بالنسسبة للفرق
ألتي عادت أ ¤ألهوأة من ألناحية ألقانونية و تلعب ‘ قسسم أÎÙفÚ
بدون أي إأشسكال  ..لكن كفانا أتهام ألرأبطة بأاشسياء خارجة عن دورها».
و من هذأ أŸنطلق تطرق ضسيف «ألشسعب» أ ¤أألمور أليجابية
ألعديدة ألتي قدمتها ألرأبطة و ألتي أرتسسمت على تنظيم
أŸنافسسة و على أألندية بشسكل كب ،Òو يوضسح  « :وضسعنا بطولة
أآلمال لÓعب Úأألقل من  21سسنة  ،و ألتي أعطت ثمارها من
خÓل وجود منتخب وطني لهذه ألفئة Ãسستوى جيد ألذي سسمح
له ألتأاهل أ ¤أألوŸبياد ألقادم ،و كنا قد فرضسنا على أألندية
ضسرورة إأشسرأك لعب Úمن هذه ألفئة ‘ مقابÓت أألكابر  ..و
بالتا‹ أوقفنا ألنزيف ألكب Òألذي كان Áسس هذه ألفئة مباشسرة
بعد وصسول ألÓعب أ ¤هذأ ألسسن».

ل يوجد حل آأخر إأل عقوبة أللّعب بدون جمهور ...

أ ¤جانب سس Òألبطولة ‘ رزنامة ﬁددة و ألتي لحظ أ÷ميع
–سس- -ن- -ا ك -بÒأ ‘ ب -ر›ة أ÷ولت ،وع -دم وج -ود أŸق -اب Ó-ت
أŸتأاخرة كما كان ‘ ألسسابق خÓل ألسسنوأت أألخÒة ذكر قرباج
أ÷انب أŸا‹ ألذي عرف –سسنا نوعيا بالنسسبة للبطولة و حقوق أألندية ،
حيث أشسار  « :تتحصسل أألندية على متوسسط  3مÓي Òسسنتيم ‘ كل موسسم
من ألنقل ألتلفزي ‘ ،ألوقت ألذي كانت ‘ ألسسابق ل تتحصسل على 300
مليون سسنتيم و أنا أعلم ذلك من خÓل أنني كنت رئيسسا لفريق  ..كما أننا
قمنا ألول مرة بتسسويق ألبطولة مع «موبيليسس» مقابل مبالغ مالية  ،و كذأ
ألكأاسس أŸمتازة و سسّوقنا حقوق ألبث ألتلفزي ألول مرة كذلك للرأبطة
ألثانية  ..و بالتا‹ فإان أألمور تسس ‘ ÒأŒاه أيجابي و ‘ صسالح أألندية
وأنها نتاج هذه أألندية « .
كما –دث قرباج عن لعب أŸقابÓت دون جمهور ،أين حدث ألبعضس عن
كÌتها ،و قال  « :ل يوجد حل آأخر  ،و ألرأبطة تطبق ألقانون  ،فإاذأ ” رمي
مقذوفات فإان ألقانون وأضسح  ،و أقÎأح خصسم ألنقاط  ⁄يتقبله أي وأحد و
بالتا‹  ،فإان أ◊ل ألوحيد هو أللعب دون جمهور  ..و أنتهز ألفرصسة ألقول
أن وضسع حد للعنف دأخل أÓŸعب هو بتظافر جهود كل ألفاعل ‘ Úكرة
ألقدم أ÷زأئرية « .

أ–سسر و أتأاسسف للمبالغ أŸالية ألضسخمة
ألتي تقدم لÓعب« Úعادي« Ú

‘ سسؤوأل عن أألمر ألذي أحتكر ألوأجهة ألكروية أ÷زأئرية و أŸتعلق
بتسسقيف أجور ألÓعب ،Úرد قرباج  « :إأنها ليسست قضسية أل–ادية و
ألرأبطة و إأ‰ا تهم أألندية ألتي طالبت بذلك و تشستكي بغياب أألموأل  ،لكن

قربـ ـ ـ ـ ـ ـاج  :جريـ ـدة «ألشسعب»
ورأء أمتÓكـ ـي ثق ـافة تقّبل ألنقد

عمار حميسسي

أحÓم مسستغا‰ي مّرت من «ألشسعب»

تصسوير :فوأز بوطارن

بحنكته كمسسّير و طبعه أŸفتوح على ألتصسال يقوم رئيسس ألرأبطة بعمل
متقن منذ سسنوأت على رأسس هذه ألهيئة ،بالرغم من صسعوبة أŸهمة لعدة
أسسباب متعلقة بخبايا كرة ألقدم و شسعبيتها ألكبÒة ‘ بÓدنا .
بتوأضسعه أŸعهود نزل «ﬁفوظ « ضسيفا «ببيته « جريدة «ألشسعب» ألتي عمل
فيها لسسنوأت عديدة  ،وأحتفظ بذكريات عزيزة ‘ قلبه ،بحسسب ما ردده،
مرأرأ خÓل أ÷لسسة ألتي جمعتنا به ،وألتي  ⁄نشسعر خÓلها بسس Òألوقت
كون أ◊ديث كان شسيقا و‡يّزأ من حيث أŸعلومات ألتي قّدمها لطاقم
أ÷ريدة .
و من أŸنطقي أن ينحصسر أ◊ديث خÓل هذأ أللقاء من أخر نشساط
للرأبطة ،و هو أنعقاد أ÷معية ألعامة ألعادية ‘ أألسسبوع أŸاضسي ،أين
طرحت ألعديد من ألنقاط ألتي يرى فيها قرباج أنها ليسست كلها منطقية و
ت ّصسب ‘ مسسؤوولية ألهيئة ألتي يرأسسها حيث قال  « :فتحنا نقاشسا خÓل
أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ،ل -ك -ن ب -عضس أألم -ور أل -ت -ي ط-رحت ل ت-دخ-ل ‘ م-ل-ف
صسÓحيات ألرأبطة و ل Áكنها حلها ،خاصسة ‘ موضسوع مرأكز ألتكوين،
حيث أن ألرأبطة تسساند أألندية ‘ ألدفاع على ضسرورة Œسسيد هذه
أŸشساريع ألتي وعدت بها ألسسلطات ألعمومية منذ سسنة  ، 2010و ألتي
عرفت تأاخرأ ‘ أل‚از  ..أتفهم كمسس Òأن أألمور ألدأرية تتطلب
أجرأءأت بخطوأت ،لكن ألقول أن كرة ألقدم تتطلب ألسسرعة  ..و حتى من
ألناحية أŸالية فإان ألتكلفة ل‚از مركز للتكوين تغّيرت نحو ألرتفاع « ..
كما أن مسسأالة أŸنشسآات طرحت بÎكيز كب ‘ ÒأŸدة أألخÒة  ،كون أألندية
ل Áكنها ألعتماد على مÓعب ذأت نوعية ،حيث قال قرباج ‘ هذأ
أÛال  « :ألهياكل مفقودة ،و حتى أÓŸعب أŸوجودة ل تتوفر على
أŸعاي ،Òفإاذأ طبقنا أŸقاييسس ألدولية ل Áكننا تأاهيل أي ملعب ما عدأ
ملعب  5جويلية  ..لذلك أقول أن رؤوسساء أألندية عند أŸطالبة بذلك ،فإانهم
ﬁقون ،لكن ليسس من صسÓحيات ألرأبطة ألتي تتلخصس صسÓحياتها ‘
ألسسهر على تنظيم ألبطولة وتطبيق قوأنينها « .

‘ أŸقابل تقدم أموأل طائلة لÓعبÃ Úردود متوأضسع ،و ‘ رأي أŸقياسس
أألول عند تقييم لعب هو وجوده كأاسساسسي ‘ ألفريق ألوطني  ..و أ–سسر
على هذه أŸبالغ ألضسخمة ألتي تقدم لÓعب Úعادي .. Úف Óبد من
ألتضسامن و رؤوية منطقية ب Úرؤوسساء أألندية للوصسول أ ¤تسسقيف أجور
ألÓعب. « Ú
و من خÓل تطرقه لهذه ألنقطة قّدم رئيسس ألرأبطة ألعديد من
لمثلة ألتي تصسب ‘ عدم ألتحكم ‘ ألتسسي Òأ÷يد على مسستوى
أأ
لندية ،عندما يتم ألتفاق على تسسقيف أجور ألÓعب Úو ‘ نفسس
أأ
لندية لديها
أليوم يتم أسستقدأم لعب Ãبلغ خيا‹ ،و يضسيف « :كل أ أ
مشساكل مالية و أ◊صسة ألكبÒة من أŸيزأنية تذهب ‘ أطار روأتب
ألÓعب ،Úو ل توجد هناك رؤوية أو أسسÎأتيجية مسستقبلية ‘ أطار
لندية تتلخصس ‘
ألتكوين و أŸنشسآات و حتى تصسريحات رؤوسساء أ أ
Óسسف ألشسديد « .
أŸطالب أŸالية لغ Òل أ

منع أألندية من أسستقدأم
أŸغÎب Úفوق سسن ألـ  27قرأر صسائب
أكد ﬁفوظ قرباج أن قرأر منع ألÓعب ÚأŸغÎب Úمن أللعب ‘
ألبطولة ألوطنية عندما يتجاوز سسنهم ألـ  27سسنة ‘ ﬁله وأقل من ذلك
مرحبا به ‘ أ÷زأئر و ليسس لدينا أي أعÎأضس.
ووضسح ضسيفنا أألسسباب ألتي أضسطرتهم لتخاذ مثل هذأ ألقرأر ‘
قوله« :جاء قرأر منع ألÓعب ÚأŸغÎب Úمن أللعب ‘ ألبطولة ألوطنية
بعدما يتجاوز سسنهم ألـ  27سسنة بعد قضسية
لعب شس -ب -اب قسس -ن -ط-ي-ن-ة شس-رف-ة ه-و Ãث-اب-ة
ألقطرة ألتي أفاضست ألكأاسس بعدما أمضسى
ل -ل -ن -ادي Ãب -ل -غ خ -ي-ا‹ Œاوز ألـ  400مليون
سسنتيم وعمره Œاوز ألـ  30سسنة وهذأ أمر غÒ
طبيعي ألنه لن يسستطيع تقد Ëمسستوى عال
ح -ال -ي -ا و»ح -رأم» ع-ل-ي-ن-ا تضس-ي-ي-ع أŸال أل-ع-ام
ويجب أن نحسسن ألتصسرف به».
ووأصسل ﬁدثنا ‘ ذأت ألسسياق «ولهذأ قررنا
أنه إأذأ كان ألÓعب أقل من  27سسنة أه Óبه
‘ ألبطولة ألوطنية عكسس ذلك لن يسستطيع
أÛيء ألن أجمل سسنوأت عمرهم يقدمونهم
Óن- -دي- -ة أألج- -ن -ب -ي -ة وع -ن -دم -ا ي -ح Úوقت
ل - -أ
أعتزألهم يأاتون إأ ¤أ÷زأئر و أألك Ìمن ذلك أنهم يحصسلون على رأتب
أفضسل بكث‡ Òا كانوأ يأاخذونه ‘ ألبطولت أألوروبية ‘ أوج عطائهم
وهذأ ما ل يتقبله أŸنطق ما يعني أن ألقرأر مهم و له تأاث Òإأيجابي».
وأكد مدير أإلدأرة ألسسابق ÷ريدة «ألشسعب» أن هؤولء ألÓعب Úمن
حقهم أن يأاتوأ إأ ¤بلدهم أألصسلي ‘ ألوقت ألذي أرأدوأ ولكن ل يحق
ل -ه -م أل -نشس -اط ‘ أل -ب -ط -ول -ة أل-وط-ن-ي-ة «ه-ؤولء ألÓ-ع-ب ÚأŸغÎب Úه-م
جزأئريون و يحق لهم أÛيء لبلدهم أألصسلي متى شساءوأ ولكن ل يحق
لهم أللعب ‘ ألرأبطة ألننا لن نتقبل أنه ‘ أÿارج كانوأ يحصسلون على
 3آألف أورو فقط ويأاتي للجزأئر ليأاخذ  200مليون سسنتيم شسهريا ‘
نهاية مشسوأره ل نقبل توظيف مثل هؤولء ألÓعب Úعلى غرأر كل
أŸؤوسسسسات أألخرى وهذأ هو ألقانون أ◊ا‹ وهو وأضسح ول جدأل فيه
وعوضس ذلك “نح ألفرصسة للعناصسر أÙلية ألشسابة من أجل ألÈوز
وألتأالق وعلى ألفرق ألسستفادة من إأمكانياتهم ألفردية لتحقيق نتائج
إأيجابية» .وكشسف قرباج عن حالة أسستثنائية ‘ هذأ أÿصسوصس و أألمر
يتعلق بالÓعب Úألذين سسبق لهم أللعب للمنتخب ألوطني ‘ قوله« :ولكن
هناك حالت أسستثنائية تتعلق بالÓعب ÚأŸغÎب Úألذين سسبق لهم
أللعب للمنتخب ألوطني و قدموأ له أإلضسافة ردأ للجميل على غرأر
يبدة ،زيا ،Êعن Îيحيى ،مطمور وقبلهم مغني عدى ذلك ل نقبل أي
لعب Œاوز سسنه ألـ  27سسنة».
نبيلة بوقÚ

نسس ‘ ÒألŒاه أليجابي بفرضض أŸرأقبة عن أŸنشسطات

تربط رئيسس ألرأبطة ألوطنية لكرة ألقدمﬁ ،فوظ قرباج ،عÓقة وطيدة بجريدة «ألشسعب» حيث –دث كثÒأ عن
لوقات أ÷ميلة ألتي قضساها ‘ أŸؤوسسسسة ‘ سسنوأت ألثمانينات بعد أن كان متصسرفا إأدأريا .وقال قرباج لدى نزوله
أ أ
ضسيفا على أ÷ريدة...« :لقد كان ألعمال ينشسطون ‘ ظروف صسعبة للغاية عليكم زيارة أŸطبعة ألتي كانت تطبع فيها
أ÷ريدة بسساحة موريسس أودأن» بقلب ألعاصسمة ،أين يوجد مقر أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية» ..أنزلوأ للطابق ألثاÊ
لرضسي لتتعرفوأ كيف كانت تطبع أ÷ريدة ....لقد كانت ظروف جد صسعبة فانعدأم ألتهوية ورأئحة ألرصساصس
أ أ
أنهكت عمال أŸطبعة ألذين كانوأ يقومون بتضسحيات جسسام حتى تصسل أ÷ريدة للقارئ» وأضساف نفسس أŸصسدر …« :لقد
لحيان ،ولكن ل أحد كان يسسأال كيف يتم طبع
كان أ÷ميع يتسساءل عن سسر تأاخر أ÷ريدة ‘ ألصسدور ‘ بعضس أ أ
وإأخرأج أ÷ريدة...لقد كانت أŸطبعة قدÁة جدأ ويعود تاريخ صسنعها إأ.»1901 ¤
حكيم بوغرأرة
وأبدى ألرجل تأاثرأ كبÒأ وهو يتحدث عن
هؤولء ألذين قاموأ بوأجبهم على أكمل وجه
وهو شسارد ألذهن يفكر ‘ مغادرة ألرأبطة
ألوطنية قائ..« :Óيجب أللتفات قلي Óللعائلة
...يجب أخذ قسسط من ألرأحة ….إأن سسنة ألله
تقتضسي ألتدأول على أŸناصسب…» ،موضسحا «
أت- -رج- -ى أ÷م -ي -ع أحÎأم ق -رأرأت -ي Ãغ -ادرة
ألرأبطة ألوطنية بعد نهاية عهدتي وأدعوهم
للتفك ‘ Òخليفتي».
وع -اد ضس -ي-ف»ألشس-عب» إأ ¤ت-لك أ◊ق-ب-ة أل-ت-ي
كانت فيها أألجور زهيدة ولكن أ÷و أألسسري
وأل-تضس-ام-ن ك-ان ي-نسس-ي أ÷م-ي-ع ت-لك أل-ه-موم،
وحمل رسسالة Œسسيد أ◊ق ‘ ألعÓم كانت
ثقيلة جدأ.

كما أن مشسكل تناول أŸنشسطات أصسبح مطروحا بإا◊اح على ألسساحة
ألكروية أ÷زأئرية ‘ أŸدة أألخÒة من خÓل أكتشساف  5حالت ،بحسسب
تقرير ألرأبطة أألخ ،Òو قال ‘ شسأانه قرباج  « :هذه أŸرأقبة لبد من
وعيها ‘ أألمور أليجابية ألتي وضسعتها ألرأبطة ألتي تقوم Ãرأقبة لعبÚ
‘  16مقابلة ‘ كل أسسبوع  ،و هو مكلف من ألناحية أŸالية ،لكن ألشسيء
أŸهم أننا نسس Òإلرسساء بطولة نقية  ..و إأبعاد ألÓعب Úعن ألتصسرفات
أÿارجة عن ألرياضسة و تلقينهم ثقافة ألعتماد على أسستشسارة ألطبيب ‘
أي دوأء يتناوله  ..ورÃا قبل أن تتم هذه ألعملية كان ألÓعبون يتناولون
موأد منشسطة دون علمهم بأانها منشسطة « .
و تطرق رئيسس ألرأبطة أÎÙفة لقضسية أل›Èة ألتي ل تكون دأئما
خارجة عن معطيات ل تتحكم فيها ألرأبطة  ،و بالتا‹ تضسطر لتغيÒ
توقيت أŸقابÓت أو أŸلعب كما حدث ‘ مبارأة ألعودة ب Úشسباب بلوزدأد
و مولودية أ÷زأئر ،و عن هذه أألخÒة أشسار أنه  ⁄يكذب “اما وإأ‰ا سسار
‘ ألŒاه أŸنطقي ب›Èتها ‘ ملعب  20أوت  .. 55و قدم لنا كل
ألتفاصسيل ألتي ت ّصسب ‘ منحى أنه أتبع كل أألمور ألقانونية ألتي وصسلت أﬁ ¤فوظ قرباج ألذي تخرج من كلية أ◊قوق
ذلك  ..و سسارت أŸبارأة ‘ روح رياضسية عالية .
وعمل ‘ أ÷انب أإلدأري للصسحافة  ⁄يخف
تعلقه باإلعÓم قائ....« :Óأطالع «ألشسعب»
و»أÛاه-د» ب-ان-ت-ظ-ام ،وأت-اب-ع ألسس-ي-اسسة وكل
أŸسستجدأت وطنيا ودوليا» ،وقال ‘ رده عن
بالنسسبة لÓعب Úأألجانب و ألقرأر ألذي أتخذ ‘ مايخصس Œميد عملية سسؤوأل لـ «ألشسعب» حول مدى تأاثŒ Òربته ‘
أسستقدأم ألÓعب أألجنبي بالنسسبة ل أ
Óندية قال قرباج  « :ألقرأر أتخذ ألن أإلعÓم عن تكوين روح تقبل ألنقد حيث قال
أألندية ل –Îم تبعات ألسستقدأم عند ألسستفادة من خدمات ألÓعب من «..بالفعل ألعمل ‘ ألعÓم يجعلك تعرف
حيث تلقيه ألرأتب بصسفة مسستقرة وأليوأء و كل ظروف عمله و تقد Ëأل -ظ -روف أل -ت-ي –ي-ط ب-ع-م-ل ألصس-ح-اف-ي،Ú
أ◊صسة أŸالية لناديه ألذي كّونه ،لتأاتي كل هذه أŸشساكل أ ¤أل–ادية ألتي وتفهمهم ‘ ألكث Òمن أألحيان....ولكن ما
أصسبحت Ãثابة بنك لدفع أŸبالغ ل أ
Óندية أألجنبية بعدما تصسل ألشسكوى أ ¤ل يعجبني هو Œاوز أÿطوط
ألفيفا  ..و أصسبحت ألندية أ÷زأئرية ‘ كل موسسم على طاولة ألنزأعات أ◊م- - -رأء وأÿل - -ط ب Úأ◊ي - -اة
Óسسف ألشسديد «.
على مسستوى أل–ادية ألدولية ل أ
أل- - -ع- - -م- - -ل- - -ي - -ة وألشس - -خصس - -ي - -ة
Óفرأد...فنشسر صسور ‹ وأنا
ل أ
عن أرتباط أسسم قرباج بالÓعب أŸتأالق أسسÓم سسليما ،Êهدأف أŸنتخب ‘ ألبقاع أŸقدسسة أو أثناء
ألوطني و سسبورتينغ لشسبونة ،أشسار قرباج  « :أفتخر بكل ما يفعله سسليما Êعطلتي ألشسخصسية وربطها
حاليا حيث كنت طرفا ‘ أبرأز قدرأته ،لكن أصسل ألشسيء هو أن قدرأت ببعضس ألتعاليق كالقول بأان
ألÓعب و طموحه ألكب Òو عمله أŸسستمر هو ما أوصسله أ ¤هذأ أŸسستوى أألمور ألكروية ليسست على
..أما أنا فقد شسجعته و سساندته ليصسل أ ¤أŸوقع ألذي أرأد ألوصسول إأليه  ..ما يرأم وقرباج ‘ ألعمرة
كما أفتخر عندما يسستشسر Êمن ح Úآلخر  ..و أقول إأنني سسافرت معه مث.»Ó
للتفاوضس حول أنتقاله و كنت رئيسس ألرأبطة و ليسس ألمور مادية بتاتا  ..وم -ن أŸل-ف-ات أل-ت-ي ح-زت
فبفضسل تنقله أ ¤سسبورتينغ أسستفاد فريق شسباب بلوزدأد Ãبلغ  300ألف ‘ ن - -فسس أل- -رج- -ل قضس- -ي- -ة
أورو  ..و سسيسستفيد كذلك بنسسبة  5باŸائة من قيمة –ويل ألÓعب ‘ حالة بر›ة لقاء شسباب بلوزدأد
ذهابه أ ¤فريق آأخر  ..و أقول أن سسليما Êسسيذهب أ ¤أبعد ‡ا نشساهده وم - - -ول - - -ودي- - -ة أ÷زأئ- - -ر
◊سس- - -اب أ÷ول - -ة ألـ 16
أآلن « .
و بالنسسبة للمدرب ألوطني كريسستيان غوركوف يقول قرباج « :مدرب Áكننا م -ن ب -ط -ول-ة أÎÙف
أ◊كم عليه من خÓل ألنتائج ألتي تصسب أألن ‘ صسا◊ه ،فلديه أهدأف أألول «م- -وب- -ي- -ل- -يسس»
ضسمن ألعقد أÈŸم مع ألفاف و هي ألتأاهل أ ¤كأاسس أفريقيا و أŸونديال ح -يث ك -ت -بت إأح-دى
 ..لديه ألتزأمات و خطة عمل و توأريخ معينة  ..و أسستغرب لÓشساعات ألتي أ÷رأئ - - - - -د ب- - - - -أان
ق - -رب- -اج ك- -اذب،
تطلق حول غيابه حاليا ‘ بعضس وسسائل ألعÓم» .
وه -و م-ا دف-ع
رئيسس
هذه ألنقطة أألخÒة أŸتعلقة بوسسائل ألعÓم و هل يتابع قرباج أحدأث ألرأبطة
كرة ألقدم ع Èألصسحافة  ،فأاجاب  « :أقرأ ألصسحف باسستمرأر و كل ألوطنية
أŸوأضسيع تهمني تقريبا ،لكن أألمور ألرياضسية ل أتابعها على أ÷رأئد إأل
قلي Óو ‘ مناسسبات أسستثنائية كانعقاد أ÷معية ألعامة للرأبطة كما حدث
‘ أألسسبوع أŸاضسي  ‘ ..ح Úأن أألخبار ألرياضسية يعلمني بها بعضس
أألصسدقاء ‘ أك Ìأألحيان كو Êل أرأها و ل أقرؤوها  ..و أهتمامي يصسب
‘ أŸوأضسيع ألسسياسسية و ألثقافية  ..و أتابع ألنقاشسات ألسسياسسية و ألثقافية
و ألقتصسادية ع Èألتلفزيون  ..بالضسافة أ ¤متابعة مقابÓت ألبطولة
كذلك يومي أ÷معة و ألسسبت و أحيانا أخرى أذهب أ ¤أÓŸعب Ÿتابعة
أŸقابÓت و أجلسس وسسط أ÷ماه Òوأسستمتع باŸقابÓت».

أإلعÓم علّمني تقبل ألنقد

شسكاوي عديدة لدى «ألفيفا»
من طرف ألÓعب Úأألجانب و أŸغÎبÚ

أفتخر بكل ما يقوم به سسليما ،Êلكن ...

قلي Óما أتصسفح ألصسفحات ألرياضسية ...

لÓتصسال بالصسحفي ،وقّدم له ألوثائق ألتي
كانت تتحكم ‘ أŸلف حيث تلقت ألرأبطة
بيانات من ولية أ÷زأئر دعت ألرأبطة لتغيÒ
م -ك -ان ل -عب أŸب -ارأة ف -اÿل -ف -ي -ات أألم -ن -ي -ة
وألج -ت -م -اع-ي-ة وأل›Èة ت-ف-رضس أل-ك-ث Òم-ن
أألمور ألتي يجب على ألعÓم أن يلم بها قبل
أ◊كم على أألشسخاصس.
ومن ألشسخصسيات ألتي أثرت ‘ مسسار ألرجل
هو عمله مع ﬁمد ألصسالح منتوري ألذي كان
رئ- -يسس- -ا ل- -ل- -م- -ج- -لسس أل- -وط- -ن -ي ألق -تصس -ادي
وألج -ت -م-اع-ي وك-ان أŸدي-ر أل-ع-ام ل-لصس-ن-دوق
أل -وط-ن-ي ل-لضس-م-ان ألج-ت-م-اع-ي آأن-ذأك ح-يث
أتذكر دخوله ‘ صسرأع كب Òمع وزأرة ألصسحة
م- -ن أج- -ل أن ت- -ب- -ق -ى أشسÎأك -ات أل -ع -م -ال ‘
ألصسندوق حتى يسستفيدوأ منها ،وكان يرفضس
إأدماجها ‘ ›الت أخرى.
وقضسى قرباج  8سسنوأت ‘ مهنة أإلعÓم بÚ
 1٩82و  1٩٩0ب Úجريدة «ألشسعب» و»أإلذأعة
ألوطنية» قبل أن يتنقل للعمل كمدير للمطبعة
ألرسسمية ،وعمل قرباج ‘ «ألشسعب» مع سسعد
ب - - -وع- - -ق- - -ب- - -ة وﬁم- - -د ب- - -وع- - -روج،
وألصسحافيﬂ Úتار شسرقي من
«أÛاهد» ،ومسسعود قادري
وعبد ألرحمن شسويعل وﬁمد
علي خوأزم وعبد ألله قطاف
وأق - - -ول ل - - -ك - - -م ب - - -أان أحÓ- - -م
مسستغا‰ي قد مّرت من جريدة
«ألشسعب».

أ÷لوسض مع أألنصسار
أك Èما أفتخر به
ق- - - - -ال رئ - - - -يسس

13

ألرأبطة ألوطنية لكرة ألقدم ﬁفوظ قرباج
بأان أك Èمكسسب ‘ حياته هو جلوسسه وسسط
أألنصسار دون خوف ول أذى ،مؤوكدأ بأان هذأ
أألمر يعتز به كثÒأ فحب ألناسس ل يقدر
ب- -ث- -م- -ن ،م- -وضس- -ح -ا «ل -ق -د زرت ك -ل م Ó-عب
أ÷مهورية وجلسست مع أألنصسار ،أين ذهبت
دون أن أتعرضس Ÿكروه أو أذى وهذأ أمر
جيد».

ب - -اŸق - -اب - -ل أك- -د ق- -رب- -اج أن
أŸق- -ي -اسس أ◊ق -ي -ق -ي ل -ق -وة
أل- -ب- -ط- -ول- -ة ي -ك -م -ن ‘ ع -دد
ألÓ- -ع- -ب Úأل- -ذي- -ن “ن -ح -ه -م
ل -ل -م -ن-ت-خب أألول و ه-و أألم-ر
غ ÒأŸتوفر حاليا Ãا أن معظم تعدأد «أÿضسر» يلعبون ‘ أوروبا.
وأكد قرباج أن أŸعاي Òغائبة عن ألبطولة و ألتي تعكسسها بعضس
ألتصسرفات و ألقرأرأت غ ÒأŸفهومة من بعضس أŸسسؤوول Úعلى
ألن -دي-ة أل-ذي-ن Áن-ح-ون أج-ورأ ك-بÒة لÓ-ع-ب Úل ي-ق-دم-ون شس-ي-ئ-ا
للفريق.
أكد قرباج أن مسستوى ألبطولة جيد هذأ أŸوسسم قائ « :Óهذأ
أŸوسسم لحظنا مسستوى جيد خÓل بعضس أŸباريات و
شسخصسيا لحظت هذأ ألمر مقارنة باŸوسسم أŸاضسي
حيث كان أŸسستوى جيدأ ‘ بعضس أŸباريات ألتي
لقت أسستحسسان أÙلل Úو أŸتابع. « Ú
و تبقى ألمور ألفنية من أهل ألختصساصس ،بحسسب
قرباج ،ألذي أكد أن هناك مقياسسا آأخر Ÿعرفة
مسس -ت -وى أل -ب -ط -ول -ة ق -ائ « :Ó-حسسب رأي-ي أŸق-ي-اسس
أ◊ق -ي -ق -ي Ÿع-رف-ة مسس-ت-وى أل-ب-ط-ول-ة ه-و ع-دد
ألÓعب Úألذين “نحهم للمنتخب ألول

وهذأ ألدليل ألقوي على قوة ألبطولة من عدمها و بالنظر للعدد
ألضس-ئ-ي-ل م-ن ألÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن “ن-ح-ه-م أل-ب-ط-ول-ة ل-ل-م-ن-تخب ألول
نسستطيع أن نقول ألعكسس أيضسا» .
وأسستغرب قرباج تركيز ألبعضس على أشسياء هامشسية ونسسيان ألصسل
‘ قوله« :هناك ألعديد من ألشسخاصس ألذين يركزون على أشسياء
ل صسلة لها بكرة ألقدم على غرأر ما يسسمى بالتيفو ألذي يقوم به
ألنصسار ‘ أŸدرجات وهنا أتذكر ألدأربي ألعاصسمي ب Úأل–اد
و أŸولودية حيث ركز أ÷ميع على ألنصسار و نسسي أ◊ديث عن
أŸسستوى ألهزيل ألذي ميز أŸبارأة رغم أهميتها وألÓعب Úألذين
ي -ت -وف-ر ع-ل-ي-ه-م أل-ف-ري-ق Úل-ك-ن-ن-ا  ⁄نشس-اه-د أشس-ي-اء ك-بÒة ‘ ه-ذه
أŸب- -ارأة «.وسسّ--ل--ط ق--رب--اج ألضس--وء ع--ل--ى غ--ي-اب أŸع-اي‘ Ò
ألبطولة ألتي تسس Òعكسس ألتيار ،بحسسب قوله ،حيث أكد ‘
هذأ أÿصسوصس « ‘ بطولتنا أŸعاي Òغائبة و ألدليل على
هذأ ألجور ألكبÒة ألتي يتقاضساها ألÓعبون و ألتي ل تعد
مقياسسا لقوة ألبطولة بل ألعكسس فعندما تدرك أن أŸدأفع
ألÁن يتقاضسى أجرأ أك Èبكث Òمن أŸهاجم تعلم جيدأ أن
أŸعاي Òغائبة عن ألبطولة فبأاي حق Áنح أŸدأفع أجرأ
أك Èمن أŸهاجم و حتى ‘ ألندية ألكبÒة هذه أŸعايÒ
Îﬁمة و ألدليل أنك Œد مث Óأ◊ارسس نوير ‘ بارين
ميونيخ يتقاضسى أجرأ أقل من مهاجمي ألفريق و نفسس ألمر
بالنسسبة لريال مدريد و ألندية ألخرى».
و“ن -ى ق -رب-اج أن ي-ت-حسس-ن مسس-ت-وى
أل- -ب -ط -ول -ة أك Ìق -ائ « :Ó-أ“ن -ى أن
ي- - -ك - -ون أŸسس - -ت - -وى ‘ أŸوأسس - -م
أŸق- -ب- -ل- -ة أفضس- -ل م -ن أŸسس -ت -وى
أ◊ا‹ وه- -ذأ ل- -ن ي- -ك- -ون إأل م -ن
خ Ó-ل أل -ع -م -ل أل -ق -اع -دي ع -ل -ى
مسستوى ألندية و ألذي يعتمد
أسساسسا على ألسستقرأر ألفني
وألدأري « .

 9مÓي Òسسنتيم حقوق بث ألقسسم
ألوطني ألثاÊ

أكد أŸسسؤوول أألول عن ألرأبطة ألوطنية أن
حقوق بث ألقسسم ألوطني ألثا« Êموبيليسس»
قد بيعت بـ  ٩مÓي Òسسنتيم لقناة خاصسة،
موضسحا بأان حقوق بث ألقسسم ألوطني أألول
بيعت بـ  50مليار سسنتيم.
وكشسف نفسس أŸصسدر أن كل فريق يسستفيد
من  3مÓي Òسسنيتم سسنويا كحقوق للبث.

أ◊جة على من أدعى
ترتيب أŸباريات

رفضس قرباج أ◊ديث عن ترتيب أŸباريات
مؤوكدأ بأان أ◊ديث عن «بيع أللقاءأت» كÓم
ف - -ق- -ط ،وسس- -ن- -أاخ- -ذ
أألم -ر ب -ج -دي -ة ‘
حالة تقد Ëألبينة
وألدلئل.

طالب مسسؤوو‹ أ أ
لندية بالصس Èعليهم وتفادي ألتسسّرع
أب -دى ﬁف -وظ ق -رب -اح “ن-ي-ات-ه ب-أان ت-زول
ظ -اه -رة إأق -ال -ة أŸدرب Úخ-اصس-ة أن-ه-ا أسس-اءت
ك -ثÒأ ل -ل -ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة و ت-ع-كسس غ-ي-اب
لندية.
ألنظرة أŸسستقبلية لدى رؤوسساء أ أ
عمار حميسسي
Óندية
من جهة أخرى ،وجهّ قرباج بتشسجيعاته ل أ
ألتي مازألت –تفظ Ãدربيها منذ إأنطÓق أŸوسسم
وأل -ت -ي ت -ع -د ع -ل -ى أصس-اب-ع أل-ي-د
أل -وأح -دة ،م -ؤوك -دأ أن -ه -ا خ-ط-وة
إأيجابية وجب تعميمها على كل
أألندية.
أك- -د ق- -رب -اج إأن ظ -اه -رة إأق -ال -ة
أŸدرب Úأصسبحت سسمة ألبطولة
ق -ائ  ‘ « :Ó-ك -ل م -وسس -م ه-ن-اك
مشس- -اك- -ل ع- -دي -دة –دث ع -ل -ى
مسس-ت-وى ألن-دي-ة بسس-بب أل-ت-غ-يÒ
أŸسس -ت -م -ر ل -ل-م-درب ،Úألن ه-ذأ
ألمر ليسس ح Óنهائيا خاصسة
إأذأ  ⁄ي- -رت- -ب -ط ألم -ر ب -ن -ت -ائ -ج
ألفريق» .
و ⁄تكن ألنتائج ألسسلبية سسببا رئيسسيا ‘ إأقالة عدة
مدرب ،Úبحسسب رئيسس ألرأبطة ألذي قال بهذأ
أÿصسوصس «هناك نادي أقال مدربه رغم أنه كان
ورأء صسعوده أ ¤ألرأبطة ألو ¤و عندما تنظر أ¤
ألنتائج ل Œدها سسيئة أ ¤أ◊د ألذي يدفعهم
للتفك ‘ Òتغي ÒأŸدرب نفسس ألمر بالنسسبة لفريق
آأخر يتوأجد مع فرق أŸقدمة وإأذأ فاز ‘ مبارأة
أو أثن Úيسستطيع أحتÓل أŸركز ألثالث و حتى
أل -ث -ا Êل -ك -ن -ه ي-ق-ي-ل م-درب-ه بسس-بب ت-ع Ìأم-ام أح-د
ألندية لهذأ أعتقد أن أŸعاي Òألتي يسستند إأليها
رؤوسس -اء ألن -دي -ة لت -خ -اذ م -ث-ل ه-ذه أل-ق-رأرأت غÒ

منطقية».
وأصسبح أŸدرب ،بحسسب قرباج ،يحاسسب باŸبارأة
حيث قالﬁ« :اسسبة أŸدرب يجب أن تكون حول
مسستوى ألفريق على مدأر موسسم وأحد لكن ‘
ألبطولة ألمور ﬂتلفة ألن أÙاسسبة تتم مبارأة
Ãبارأة وإأن فاز هذأ ألسسبوع مث Óو يخسسر ألسسبوع
أŸقبل تتم إأقالته رغم أن فريقه يتوأجد ‘ وضسعية
مريحة وهذأ يدل أن مسسؤوو‹ ألندية يفتقدون
للنظرة ألبعدية أو ما يسسمى أŸشسروع أŸسستقبلي».
وجدد قرباج “نياته باختفاء
ه- -ذه أل -ظ -اه -رة ن -ه -ائ -ي -ا م -ن
ألبطولة بقوله « :كل ما أ“ناه
أن ي -ت -ح -ل -ى مسس -ؤوو‹ ألن-دي-ة
ب-الصس ÈخÓ-ل ت-ق-ي-ي-مهم ألدأء
مدربيهم و أ“نى أن تختفي
ظ- -اه- -رة ألق- -ال- -ة خ -اصس -ة أن
ألمر هذأ أŸوسسم وصسل أ¤
مسستويات غ Òمقبولة بعد أن
Œاوز ع- -دد أŸدرب Úأل- -ذي -ن
“ت إأق - - -ال - - -ت- - -ه- - -م ألـ  25و
ب-اح-تسس-اب ع-دد ألن-دي-ة ن-علم
أن هناك أك Ìمن فريق تعاقد
مع ثÓث مدرب Úو ألبطولة  ⁄تنته بعد « .
و رغم كÌة أŸدرب Úألذين “ت إأقالتهم إأل أن
ق -رب -اج أّصس-ر أن ي-ب-عث ب-تشس-ج-ي-ع-ات-ه لÓ-أن-دي-ة أل-ت-ي
م -ازألت –ت -ف -ظ Ãدرب -ي-ه-ا ق-ائ« :Ó-ه-ن-اك أم-ث-ل-ة
أي -ج -اب -ي -ة وجب أل -ت -ن -وي -ه ب-ه-ا ح-يث فضس-لت ب-عضس
ألندية ألحتفاظ Ãدربيها منذ أنطÓق أŸوسسم
على غرأر إأ–اد أ◊رأشس و إأ–اد ألعاصسمة ،إأضسافة
أ ¤شسباب بلوزدأد ودفاع تاجنانت وهذأ يؤوكد وجود
رؤوسساء أندية يفكرون بطريقة أحÎأفية Ÿصسلحة
فرقهم وهو ما أنعكسس أيجابا على أŸسستوى ألفني
حيث تتوأجد هذه أألندية ضسمن كوكبة أŸقدمة».

« أأ“نى أأن
تختفي ظاهرة
إأقالة أŸدربÚ
‘ ألبطولة»
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القضصاء على ظاهرة العنف ‘ اÓŸعب مسصؤوولية ا÷ميع
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تصصوير :فواز بوطارن

اع- -تﬁ Èف- -وظ ق- -رب- -اج ﬁارب- -ة ال- -ع- -ن -ف ‘ اÓŸعب
’من،
ا÷زائرية مهمة ا÷ميع من مسصÒين’ ،عب ،Úرجال ا أ
’نصص- -ار وي- -جب ت- -ظ -اف -ر ا÷ه -ود ل -ل -قضص -اء ع -ل -ى ه -ذه
÷ان ا أ
الظاهرة مسصتقب ً
.Ó
نبيلة بوقرين

ظاهرة
إل -ع -ن-ف ‘ إŸلعب
«سس- -ج- -ل- -ن- -ا ت- -رإج -ع -ا
م -ل -ح -وظ -ا ‘ ظ -اه-رة
إلعنف ‘ ﬂتلف إŸلعب خلل إŸوسسم إلكروي إ◊ا‹ وهذإ أإمر
إي -ج -اب -ي ول -ك -ن -ي ك-رئ-يسض ل-ل-رإب-ط-ة أإرى أإن إل-ظ-اه-رة م-ازإلت سس-ائ-دة
وينتظرنا عمل كب Òمسستقبل للقضساء عليها بشسكل نهائي
وذلك يتحقق من خلل إلتوعية إلتي تعد أإسساسسا لتجاوز
ه - -ذإ إŸشس - -ك - -ل ،أ’ن رؤوسس- -اء إل- -ن- -وإدي و إŸسسÒي- -ن ’
يسستطيعون أإن يصسلوإ إ ¤نتيجة من دون إلتحسسيسض ‘
وسسط إŸناصسرين إلذين يتنقلون إ ¤إŸلعب من خلل
نشسر أإسسسض إأ’خوة وإلتضسامن».
وط -الب إل -رج -ل إأ’ول ع -ل -ى رأإسض إل-رإب-ط-ة إÎÙف-ة
إŸسسؤوول Úو إللعب Úبتفادي إلتصسريحات إلتي تسساهم
‘ نشسر إلعنف ‘ قوله« :يجب أإن يتفادى رؤوسساء إلنوإدي
و إللعب Úإلتصسريحات إلتي تشسجع على إلعنف مثلما نشساهده ‘ بعضض
إأ’حيان ،وهذإ أإمر مؤوسسف وأإ“نى أإن يزول حتى نقضسي على إلظاهرة
إÿطÒة ‘ ملعبنا بصسفة نهائية وإŸسساهمة ‘ إلتوعية ،أ’ن إلوضسع
أإصسبح كارثيا على غرإر ما حدث خلل مبارإة مولودية إ÷زإئر وسسريع
غليزإن ،وهذإ مؤوسسف بالنسسبة لنا جميعا و’ نريد أإن يتكرر مسستقبل».

ألتوعيـة

وأإكد ضسيفنا أإن إŸسسؤوولية يتحملها إ÷ميع وعلينا
إلعمل للوصسول إ ¤حل ‘ قوله« :ظاهرة إلعنف
موجودة ‘ مدرجات ملعبنا ونحن نتأاسسف لذلك،
ولهذإ علينا إلسسهر على تظافر جهود كل إŸعنيÚ
من مسسÒين’ ،عب ،Úرجال إأ’من÷ ،ان إأ’نصسار
وح -رإسض إŸل -عب ل-ل-قضس-اء ع-ل-ي-ه-ا ،أ’ن-ه-ا مسس-ؤوول-ي-ة
إ÷ميع وعلينا أإن نكون يد وإحدة ،أ’ن إلرإبطة
لوحدها ’ تسستطيع إلقضساء عليها رغم أإننا نطبق
إلقوإن.»Ú
وأإضساف ﬁدثنا ‘ ذإت إلسسياق« :قمنا بتطبيق إلقوإن Úمن طرف
إل-رإب-ط-ة ل-ع-دة ل-ق-اءإت ق-ام خ-لل-ه-ا إأ’نصس-ار ب-رم-ي إŸق-ذوف-ات ن-ح-و
إŸلعب وقمنا بحرمانهم من متابعة إلنادي إŸفضسل لديهم ولكن ذلك
 ⁄يجد نفعا ‘ غالب إأ’حيان ،ولهذإ أإنا أإطلب من إ÷ميع بالعمل
بصسفة جماعية حتى نتمكن من إلقضساء على هذه إأ’مور غ Òإلرياضسية
وأإعتقد أإن إلعامل إأ’سساسسي هو إلتوعية ‘ وسسط إلشسباب وإأ’نصسار
للقضساء على إلعنف بكل أإشسكاله».
ومن هذإ إŸنطلق عاد قرباج إ ¤دور ÷ان إأ’نصسار و وسسائل إإ’علم
من أإجل –سسيسض إŸناصسرين لتفادي أإعمال إلعنف حتى يعطوإ صسورة
مشسرفة من كل إلنوإحي ‘ قوله« :إلدخول إ ¤إŸلعب لديه دور كب‘ Ò
ظاهرة إلعنف ‘ إŸدرجات ،أ’نه عندما يدخل إŸناصسر ‘ ظروف
سسانحة ’ يلجأا إ ¤إلقيام بأاعمال غ Òرياضسية و يكتفي بتشسجيع فريقه
فقط ولهذإ من إلضسروري أإن يتم فتح عدة أإبوإب من طرف إلقائمÚ
على إŸلعب حتى يكون إلتنظيم أإفضسل وإلعمل على عدم إلسسماح
للمناصسرين بإادخال إŸقذوفات وإأ’لعاب إلنارية ،أ’نها تشسكل خطرإ
وكل ذلك يسساهم ‘ إلقضساء على ظاهرة إلعنف».
كما تطرق إلرئيسض إلسسابق لفريق شسباب بلوزدإد إ ¤ترإجع نسسبة

أأهم عــــــــامـل
للـــــوصشــــــــول
إأ ¤نتيجـــــــــة

«نششاط ÷ان أألنصشار جاء بنتيجة إأيجابية»

وعاد قرباج إ ¤دور ÷ان إأ’نصسار و وسسائل إإ’علم ‘ قوله« :حاليا
÷ان إأ’نصسار تقوم بعمل كب Òوهي تنشسط بصسفة مسستمرة وهذإ ما
سساهم ‘ إلتقليل من ظاهرة إلعنف بﬂ Úتلف إŸناصسرين على كل
إŸسستويات ،إضسافة إ ¤ضسرورة تفعيل إ÷انب إإ’علمي من أإجل
إŸسساهمة ‘ إلتوعية أ’ن وسسائل إإ’علم لها تأاث Òكب Òولهذإ عليها أإن
تقوم Ãهمتها ‘ هذإ إ÷انب و تفادي نشسر بعضض إلتصسريحات غÒ
إلرياضسية وحتى بعضض إŸصسطلحات وكل هذإ جعل نسسبة إلعنف ‘
إŸلعب تÎإجع و أإفضسل صسورة سسجلناها خلل إلدإربي إلذي جمع
ب ÚإŸولودية وإإ’–اد مؤوخرإ حيث كان أإنصسار إلفريق Úجالسس Úمع
بعضسهم وهذإ أإمر رإئع ومشسجع على موإصسلة مهمة إلقضساء على هذه
إلظاهرة دإخل وخارج إŸلعب».

« لو كنت أحابي ششباب بلوزدأد على حسشاب ألفرق أألخرى لتّوج باأللقاب»

ن- -ف- -ى ق -رب -اج ﬁاب -ات -ه ل -ف -ري -ق
شص - -ب- -اب ب- -ل- -وزداد ع- -ل- -ى حسص- -اب
ال - -ف - -رق ا’خ - -رى ،م - -ؤوك- -دا أان- -ه
يتعامل مع فريقه السصابق بنفسس
ال -درج -ة ال -ت -ي ي -ت-ع-ام-ل ب-ه-ا م-ع
ا’ن- - -دي- - -ة ا’خ- - -رى ك- - -رئ- - -يسس
للرابطة.
عمار حميسصي

ذهب قرباج أإبعد من ذلك عندما أإكد
إنه لو كان يحابي شسباب بلوزدإد لتّوج
ب -اأ’ل -ق -اب خ -لل إŸوإسس -م إŸاضس-ي-ة
ل -ك -ن إل -ع -كسض ه-و إل-ذي ح-دث ح-يث
نافسض إلفريق على ضسمان إلبقاء ‘
أإك Ìم -ن م -ن -اسس -ب-ة وإن-ت-ه-ز رئ-يسض
إلرإبطة إلفرصسة ليجدد حبه لفريق
شس-ب-اب ب-ل-وزدإد ل-ك-ن ك-م-ن-اصس-ر ن-اف-ي-ا
رغبته ‘ إلعودة لرئاسسة إلشسباب بعد
ن -ه -اي -ة ع -ه -دت-ه ع-ل-ى رأإسض إل-رإب-ط-ة
إÎÙف-ة ل-ك-رة إل-ق-دم ن-ظ-رإ ل-ك-فاءة
إ’دإرة إ◊ال -ي -ة إل-ت-ي ت-ق-ود إل-ف-ري-ق.
أإكد قرباج إنه يحابي فريقه إلسسابق
شسباب بلوزدإد قائل « :لو كنت بالفعل
أإحابي شسباب بلوزدإد و أإفضسله على
إلفرق إ’خرى لفاز باأ’لقاب خلل
إŸوإسس -م إŸاضس -ي -ة إل -ت -ي ك-نت ف-ي-ه-ا
رئيسسا للرإبطة ،لكن إ÷ميع شساهد أإن

إل -ع -كسض ه -و إل -ذي حصس -ل ح-يث ك-ان
إل -ف -ري -ق ي -ع -ا Êو ن -افسض ح -ت-ى ع-ل-ى
ضسمان إلبقاء عوضض أإن ينافسض على
إ’ل -ق -اب ل -ه -ذإ م -ن ي -ق -ول إن ق-رب-اج
يحابي شسباب بلوزدإد فهو ﬂطئ « .
و عاد قرباج ليسستعيد ذكرياته كرئيسض
لشس -ب -اب ب -ل -وزدإد ح -يث ق -ال « :ك -نت
م- -ن- -اصس- -رإ ل- -ل -ف -ري -ق ووصس -لت ح -ت -ى
ل -رئ -اسس -ت -ه و ك -ان ه -ذإ إ’م -ر ‡ي -زإ
بالنسسبة ‹ و تشسرفت بذلك و على
ذكر مناصسرتي للفريق أإود أإن أإقول إن
هناك بعضض رؤوسساء إ’ندية إلذي ’
يحبون إ’ندية إلتي يÎأإسسونها و هذإ
إ’مر متوإجد ‘ أإك Ìمن فريق و أإنا
ك -رئ-يسض ل-ف-ري-ق شس-ب-اب ب-ل-وزدإد ك-نت
أإحب إل- - -ف - -ري - -ق أ’ن - -ن - -ي ‘ إأ’صس - -ل
مناصسر» .و إعÎف قرباج أإن توإجده
على رأإسض إلرإبطة أإثر على شسباب
بلوزدإد من إلناحية إلسسلبية ‘ قوله:
«Áكن إلقول إن شسباب بلوزدإد تأاثر
سسلبيا بتوإجدي على رأإسض إلرإبطة
ف- -ا◊ك- -م م- -ث -ل إل -ذي ي -دي -ر إح -دى
م -ب -اري -ات إل -ف -ري -ق ع -ن -دم -ا ت-رت-كب
ﬂالفة ضسد إلفريق يÎدد ‘ إصسدإر
إلقرإر أ’نه يفكر بأانه سسيتلقى إللوم
أ’نه منح إıالفة خوفا من قرباج و
ه -ك -ذإ ف-ال-ف-ري-ق ي-ت-أاث-ر م-ن إل-ن-اح-ي-ة

إلسسلبية».
ذهب قرباج أإبعد من ذلك عندما
أإكد إنه يتحدى من يثبت أإنه فضسل
شسباب بلوزدإد على فرق أإخرى قائل:
« طيلة إلفÎة إلتي أإتوإجد فيها على
رأإسض إلرإبطة أإ–دى أإي طرف يثبت
ب -ال -دل -ي -ل إل -ق-اط-ع ﬁاب-ات-ي لشس-ب-اب
بلوزدإد من خلل قرإر إتخذته أإو
إجرإء مع Úلهذإ ’ يجب إتهام إلناسض
هكذإ بدون أإدلة ملموسسة أ’ن إلوإقع
أإحيانا يكون ﬂالفا لكل إلتوقعات و
’ أإحد يدري ماذإ يوجد ‘ قلبي « .
ن-ف-ى ق-رب-اج ن-ي-ت-ه ‘ إل-ع-ودة ل-رئ-اسس-ة
إلفريق بعد إنتهاء عهدته على رأإسض
إلرإبطة إÎÙفة لكرة إلقدم قائل:
«ع-ودت-ي ل-رئ-اسس-ة إل-ف-ري-ق ب-عد إنتهاء
ع-ه-دت-ي ك-رئ-يسض ل-ل-رإب-ط-ة إÎÙفة
أإم -ر مسس -ت -ب -ع -د ج-دإ خ-اصس-ة أإن-ن-ي ’
أإطمح لذلك أ’نني أإريد أإن أإرتاح بعد
إن أإن- -ه- -ي إل- -ت -زإم -ات -ي ع -ل -ى رأإسض
إلرإبطة كما إن إدإرة
إلشسباب حاليا تتميز
ب- -ك- -ف- -اءة ك -بÒة و ’
أإعتقد أإنها سستغادر
إلفريق خلل إلفÎة
إŸقبلة « .

اŸقارنة بأاوروبا ‘ هذا
اÛال أاصصبحت غ Òمنطقية

«ألحÎأف مازأل
‘ بدأيته وهناك
عدة أيجابيات ظهرت
يجب ألتنويه بها»
طالب ﬁفوظ قرباج بتفادي مقارنة
مسص -ار ا’حÎاف ‘ ا÷زائ -ر ب -ال -ب -ل -دان
’خÒة سصبقتنا
ا’وروبية Ãا أان هذه ا أ
‘ هذا اÛال منذ عشصرات السصن.Ú

و–دث قرباج عن وجود إيجابيات بدإأت
رغم بقاء بعضض إلسسلبيات إŸتعلقة إأسساسسا
بغياب إلهياكل وإŸرإفق إلرياضسية للأندية
وإل -ت -ي ت -ع -رق -ل ت-ط-ور مسس-ت-وى إل-ل-ع-ب-ة دون
نسسيان نقصض إ’هتمام بالتكوين.
إأكد قرباج إأن إ’حÎإف ‘ بدإيته فقط
بقوله « :من إلصسعب تقييم إ’حÎإف إ’آن
’أن -ن -ا ‘ إل -ب -دإي -ة ف -ق -ط و ي -ت -وجب ع-ل-ي-ن-ا
إ’نتظار إأك Ìلبلورة فكرة عن مدى ‚اح
إ’حÎإف من عدمه فقد دخلنا إ’حÎإف
منذ خمسض سسنوإت فقط و هي مدة غÒ
كافية Ÿعرفة ‚اح إŸشسروع إأو فشسله « .
وظ-ه-رت ع-دة إأم-ور إي-ج-اب-ي-ة وجب إل-ت-ن-ويه
ب -ه -ا ،ب -حسسب ق -رب -اج ،إل -ذي ق-ال « :ه-ن-اك
إي -ج -اب -ي -ات ظ -ه -رت وه -ي ت-ط-ور إŸسس-ت-وى
إ’دإري للأندية إلتي  ⁄تكن تعطي إأهمية
كبÒة لهذإ إ÷انب من قبل ‘ تعاملتها مع
إل -لع -ب Úوإأصس -ب -حت “ن -ح إل -لعب كشس -ف
إلرإتب إلشسهري إضسافة إ ¤منحه إأجره عن
ط -ري -ق حسس-اب ب-ري-دي وإأم-ور إأخ-رى وه-ن-ا
نسستطيع إلقول إننا إأحرزنا تقدما رغم إنه
غ Òك - -اف ل - -ك - -ن إ’أم - -ور سس - -ت- -ت- -حسس- -ن ‘
إŸسس - -ت - -ق - -ب- -ل شس- -ري- -ط- -ة إ’Áان ب- -ف- -ك- -رة
إ’حÎإف’ ،أنه هناك عدة إأندية دخلت
إ’حÎإف و ه - -ي ’ ت - -ري- -د ذلك وب- -ع- -د إأن
إأصسبحت إ’أمور رسسمية إأبدت رغبتها ‘
إلعودة إ ¤إلنظام إلهاوي’ ،أنه  ⁄تسستطع
–م -ل ت -ب -ع -ات إ’حÎإف إل -ذي يسس -ت -وجب
قيام إلفريق بالبحث عن مصسادر “ويل وهو
إأول مشسكل يوإجهه مسسوؤولو إ’أندية».
وإ ¤ج -انب إ’ي -ج -اب-ي-ات ه-ن-اك ع-دة إأم-ور
سسلبية ،بحسسب قرباج إلذي قال« :إلسسلبيات
موجودة ،لكنها غ Òمرتبطة بشسكل مباشسر
ب -ا’أن -دي -ة ع -ل -ى غ -رإر م -رإك -ز إل -ت -ك -وي -ن و
إŸلعب و م - -لعب إل - -ت - -دريب وه - -ي م - -ن
صسلحية وزإرة إلشسباب و إلرياضسة و إلو’ة و
إ’ن -دي -ة ’ تسس -ت -ط -ي -ع إل -ق -ي -ام ب -ه-ذإ إ’م-ر
لوحدها’ ،أنها ’ “لك إ’مكانيات إللزمة،
فهناك بعضض إ’ندية إلكبÒة إلتي ’ يعرف
’عبوها إأين سسيجرون إ◊صسصض إلتدريبية
بعد إŸباريات و هذإ إأمر خط Òبالنسسبة
لبعضض إلفرق إلكبÒة « .
وإن-ت-ه-ز ق-رب-اج إل-ف-رصس-ة ل-ي-ط-الب ب-تفادي
إŸق - -ارن - -ة م- -ع إأوروب- -ا ‘ ›ال إ’حÎإف
ق- -ائ- -ل« :م -ن إلضس -روري ت -ف -ادي إŸق -ارن -ة
باأوروبا ‘ ›ال إ’حÎإف مثلما يقوم به
إلبعضض ’أن إسسبانيا مثل دخلت إ’حÎإف
سسنة  1930وحينها إ÷زإئر  ⁄تكن قد نالت
إسس- -ت- -ق -لل -ه -ا ب -ع -د ،إضس -اف -ة إ ¤إأن
إŸقارنة غ Òعادلة من إلناحية
إلرياضسية وإ’دإرية ب Úإ’ندية
إ÷زإئ- -ري -ة وإ’سس -ب -ان -ي -ة ل -ه -ذإ
يتوجب إلÎيث وتفادي إلتسسرع
‘ إ◊كم بالفشسل على إ’حÎإف
’أن إ’أمر مازإل ‘ بدإيته».
وع -اد ق -رب -اج ل -ي -وؤك-د إأن إ’حÎإف مشس-روع
ي -ت -ط-لب إل-ك-ث Òم-ن إل-تضس-ح-ي-ات م-ن ج-انب
إ’أندية ’إ‚احه قائل « :إ‚اح إ’حÎإف
’ ي -ك -ون ب -ال -ك-لم و ل-ك-ن ب-ال-تضس-ح-ي-ات م-ن
جانب إ’أندية إن كانت بالفعل ترغب ‘
إلدخول إلفعلي لعا ⁄إ’حÎإف».
عمار حميسصي
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ثمن نهائي كأاسش ا÷مهورية

«اŸوب» تطمح للدفاع عن لقبها أامام «النصشرية»
تسس-ت-ك-م-ل ال-ي-وم ،م-ب-اري-ات ث-م-ن ن-هائي
ك -أاسش ا÷م -ه -وري-ة ح-يث ي-واج-ه ح-ام-ل
ال -ل -قب م -ول -ودي -ة ب -ج -اي -ة ن-ظÒه نصس-ر
حسس Úداي فيما يسستقبل وفاق سسطيف
لرب -ع -اء وي -ت -ط -ل -ع ك -ل م -ن ن -ادي
أام- -ل ا أ
بارادو وسسريع غليزان Ÿواصسلة اŸغامرة.

يسشعى مولودية بجاية Ÿواصشلة الدفاع عن
لقبه عندما يسشتقبل اليوم فريق نصشر حسشÚ
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عمرا :Êمتخوف من اإ’رهاق

واسشتغÓل كل الفرصش اŸتاحة له ،ومن جهة
أاخرى ،يتوجب على اÿط اÿلفي اسشتعادة
قوته ،التي فقدها ‘ اللقاءات
األخÒة.
اŸدرب ع - - - - -م - - - - -را Êأاك- - - - -د
لـ»الشش- -عب» ب -ال -ق -ول»:ال -ل -ق -اء
ي-ك-تسش-ي أاه-م-ي-ة ك-بÒة ل-لفريق
ال- -ب -ج -اوي ،ال -ذي سش -يسش -ت -غ -ل
ع- -ام- -ل- -ي األرضش وا÷م- -ه- -ور
ل -ت -ح -ق -ي -ق ال -ت-أاه-ل إا ¤ال-دور
اŸقبل ،والعودة إا ¤الواجهة،
سش -ي -م -ا ب -ع -د ال-ت-عÌي-ن خÓ-ل
ل -ق -اءات ال -ب -ط -ول -ة وال-ه-زÁة ‘ ال-ل-ق-اء أام-ام
‘أاششانتي قولد‘ الغا.»Ê
وبصشراحة أانا متخوف من تأاث Òاإلرهاق على
مردود الÓعب ،Úحيث كانت الرحلة ششاقة من
غ -ان -ا ن -ح -وا÷زائ -ر ،ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ل-ق-اءات
البطولة ،لكن هذا سشيدفعنا للرمي بكل ثقلنا
م -ن أاج -ل –ق -ي -ق ال -ف -وز وال-ت-أاه-ل إا ¤ال-دور
اŸق -ب -ل ،وسش -ت -ع-رف تشش-ك-ي-ل-ة ال-ف-ري-ق غ-ي-اب
ا◊ارسش ضش -ي -ف ب -داع -ي اإلصش-اب-ة ،م-ع ع-ودة
اŸدافع خدير الذي ششفي من إاصشابته.
بجاية :بن النوي توهامي

سسباق ا÷يشش الوطني الشسعبي

مششاركة  500رياضشي من الناحية العسشكرية اÿامسشة

ششهد سشباق ا÷يشش الوطني الششعبي الذي
ج -رى ي -وم اÿم -يسش ب -اÿروب (قسش -ن -ط-ي-ن-ة)
مشش -ارك -ة  500ري -اضش -ي عسش -ك -ري ‘ ف -ئ-ت-ي
ال- -رج- -ال واإلن- -اث .وج -رت ه -ذه اŸن -افسش -ة
الرياضشية التي أاعطيت إاششارة انطÓقتها من
ط -رف رئ -يسش م -ك -تب ال -ع -م -ل -ي -ات ب-ال-ن-اح-ي-ة
العسشكرية اÿامسشة على مضشمار “ت تهيئته
بوحدة الصشيانة والتجديد على مسشافة  5آالف
م .Îوجرى هذا السشباق الذي يأاتي –ت
ششعار «الصشداقة عن طريق الرياضشة» ‘ آان
واحد ع Èباقي النواحي العسشكرية للجيشش
الوطني الششعبي حسشبما أاوضشحه رئيسش مكتب
العمليات .و‘ كلمته الفتتاحية التي أالقاها
باسشم اللواء قائد الناحية العسشكرية اÿامسشة
سشلط ذات الضشابط الضشوء على أاهمية مثل
ه - -ذه اŸن - -افسش- -ات ال- -ري- -اضش- -ي- -ة ل- -ت- -ق- -ي- -ي- -م
السشتعدادات البدنية للعسشكري.
وج-رت م-راسش-م تسش-ل-ي-م اŸي-دال-ي-ات ل-لفائزين

لعبنا –ت ضشغط ششديد ..
و ⁄نصشل إا ¤اŸسشتوى اŸطلوب

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصش
تصسوير ﬁ :مد آايت قاسسي

مولودية بجاية  -نصسر حسس Úداي

ل “لك مولودية بجاية عند إاسشتضشافتها اليوم
لفريق نصشر حسش Úداي ◊سشاب الدور الثمن
ن- - -ه- - -ائ - -ي م - -ن م - -ن - -افسش - -ة ك - -أاسش
ا÷م -ه -وري -ة ،خ -ي-ارا سش-وى –ق-ي-ق
الفوز الذي سشيسشمح بالتصشالح مع
األنصشار والعودة إا ¤الواجهة ،بعد
النتائج السشلبية األخÒة التي قرر
ا÷ميع وضشعها جانبا ،حيث سشيكون
الÎك -ي -ز ع -ل -ى ه -ذا اŸوع-د ال-ه-ام
والسش -ع -ي م -ن أاج -ل ان -ت-زاع ت-أاششÒة
التأاهل للدور القادم.
ه- - -ذا وق- - -د أاظ- - -ه - -ر ال Ó- -ع - -ب - -ون
اسشتعدادات كبÒةŸ ،وعد اليوم بعد التحضشÒ
ا÷يد الذي قاموا به ،كما أابدى يايا وزمÓؤوه
إاصش- -رارا ك- -بÒا ع -ل -ى رف -ع ال -ت -ح -دي ،وكسشب
الرهان عند نهاية  90دقيقة ،رغم إادراكهم
Ÿسشبَق بصشعوبة اŸهمة التي تنتظرهم ،أامام
اُ
م -ن -افسش ي -ط -م -ح م -ن ج-ه-ت-ه إا ¤ال-دف-اع ع-ن
حظوظه ‘ التأاهل.
ويتطلب تخطي عقبة اŸنافسش بذل تضشحيات
ك- -بÒة ط- -ي- -ل -ة فÎات ال -ل -ق -اء ،م -ع تسش -يÒه -ا
بالكيفية التي تضشمن الفوز ،و‘ هذا السشياق
سش-ي-ك-ون ه-ج-وم الشش-ب-ي-ب-ة م-ط-ال-ب-ا ب-ال-ف-ع-الية،

بيـــــار أانــدري شسورمــــان
لوŸبي) لـ «الشسعب»:
(مدرب اŸنتخب ا أ

لوŸبي
كشسف مدرب اŸنتخب الوطني ا أ
«ب -ي -ار أاون -دري شس-ورم-ان» م-ب-اشس-رة ب-ع-د
ن -ه -اي -ة اŸب -اراة ال -ودي -ة ب ÚاŸن -ت -خ -بÚ
ا÷زائ -ري وال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ،أان أاشس -ب-ال-ه
تأاثروا بصسافرات السستهجان منذ بداية
ال- -ل -ق -اء ،م -ؤوك -دا ب -أان مسس -ت -وى أاشس -ب -ال -ه
ت -راج -ع بسس-بب الضس-غ-ط الشس-دي-د خÓ-ل
اللقاء ‘ ،هذا ا◊وار :

عمار حميسسي

بحضشور رئيسش اŸصشلحة ا÷هوية للرياضشات
ال-عسش-ك-ري-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة اÿامسش-ة و
ضشباط وإاطارات من ا÷يشش الوطني الششعبي.
النتائج الفنية:
^ فئة الرجال
 -1ال -ع -ري-ف ع-ب-د ا◊ك-ي-م م-رازق-ي-ة (ال-ث-ك-ن-ة
العامة للناحية العسشكرية اÿامسشة).
-2العريف فؤواد معلم (اŸؤوسشسشة العسشكرية
للوقاية).
-3العريف اŸتعاقد لعجال عقبوبي (وحدة
الصشيانة و التجديد).
لناث
^ فئة ا إ
-1ال -رق-يب ن-ور ال-زم-ان رح-م-ون (اÛم-وع-ة
اإلقليمية للدرك الوطني بقسشنطينة)
-2ال -رق -يب نسش -ري -ن ع -رايسش -ي -ة (اÛم -وع -ة
اإلقليمية للدرك الوطني بقسشنطينة)
-3الرقيب اŸتعاقدة إاÁان عمÒي (اÿلية
البحرية للناحية العسشكرية اÿامسشة).

العيد Ÿواصشلة اŸغامرة
يعد ثمن نهائي كأاسش ا÷مهورية فرصشة مهمة
لبعضش الفرق من أاجل كتابة التاريخ والتواجد
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لÓعب Úلتحقيق هذه الغاية.
ويتنافسش جمعية مغنية وهÓل ششلغوم العيد
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Ãلعب اإلخوة نوا‹ Ãغنية فيما يواجه نادي
بارادو رائد ع Úالدفلى Ãلعب الدار البيضشاء
وهدفه مواصشلة عروضشه القوية.

الÈنامج
سشريع غليزان  -مولودية ا÷زائر 15:00
ا–اد بلعباسش  -دفاع تاجنانت 15:00
جمعية مغنية  -هÓل ششلغوم العيد 15:00
نادي بارادو  -رائد ع Úالدفلى 15:00
مولودية بجاية  -نصشر حسش Úداي 16:00
وفاق سشطيف  -أامل األربعاء 16:00

وفاق سسطيف

اإ’دارة ترصشد منحة معتÈة
‘ حال التأاهل للدور اŸقبل
ت-خ-وضش تشش-ك-ي-ل-ة وف-اق سش-ط-ي-ف ل-كرة القدم،
مسش - -اء ال- -ي- -ومÃ ،ل- -عب ال- -ث- -ام- -ن م- -اي 1945
بسشطيف مقابلة هامة مع ا÷ريح فريق أامل
األربعاءÃ ،ناسشبة الدور ثمن النهائي من كأاسش
ا÷زائر لهذا اŸوسشم ،وهي الكأاسش التي تعتÈ
هدفا أاسشاسشيا إلدارة الرئيسش حسشان حمار،
بعد تبخر أاحÓم ا◊فاظ على لقب البطولة
‘ دوري اÎÙف ،Úوالتي سشجل فيها النسشر
األسشود نتائج متذبذبة منذ البداية ،جعلته
حاليا ‘ اŸرتبة التاسشعة بـ 25نقطة .
وق -د وع -دت إادارة ال -ن -ادي ‡ث -ل -ة ‘ حسش-ان
حمار ،برصشد منحة مغرية ‘ حالة التأاهل إا¤
ال -دور رب-ع ال-ن-ه-ائ-ي ،وÃردود ط-يب ي-ط-م-ئ-ن
اإلدارة ع -ل -ى م -ا ت -ب-ق-ى م-ن مشش-وار ال-ب-ط-ول-ة
والكأاسش ،وهي اŸنحة التي من اÙتمل أان
تقتطع من منحة بلوغ نهائي الدورة ،واŸقدرة
بـ600أاالف دج ‘ ،ح Úتبلغ الضشعف ‘ حالة
التتويج بالكأاسش التاسشعة ‘ مششوار النادي.
وع -ل -ى صش -ع -ي -د السش -ت-ع-دادات ،ورغ-م ا◊ال-ة
ا÷وي-ة ال-ت-ي سش-ادت ب-ح-ر األسش-ب-وع ب-تسش-اق-ط
الثلوج ،إال أان التدريبات سشارت على النحو
اŸسش- -ط- -ر ،وال -ت -ي ج -رت ،ج -ن -وب ع -اصش -م -ة
ال -هضش -ابÃ ،دي -ن -ة ع ÚوŸان ،م -ع تسش -ج-ي-ل
غياب اŸغÎب فارسش حاششي بسشبب اإلصشابة
وتعويضشه بالظه Òاأليسشر كنيشش ،مع العتماد
ع-ل-ى ال-ق-اط-رة ال-ه-ج-وم-ي-ة اŸم-ث-ل-ة ‘ زياية،
وو‘ الوسشط على بلعمÒي ،وسشتكون للطاقم
ال- -ف- -ن- -ي ب- -ق- -ي -ادة اŸدرب غ -ي -غ -ر اÿي -ارات
اŸتعددة ‘ الدخول بالتششكيلة التي تطيح
ب -أام -ل الرب -ع -اء ،وإاع -ادة أاج -واء الن -تصش-ارات
Óط-اح-ة ‘ األسش-ب-وع
Ÿل -عب ال -ث -ام -ن م-اي ،ل -إ
اŸق- -ب- -ل ب -ف -ري -ق شش -ب -اب السش -اورة ‘ ،ن -فسش
اŸلعب ‘ ،إاطار دوري اÎÙف ،ÚلتحسشÚ
الوضشعية ‘ الÎتيب العام.
أاما على صشعيد األنصشار ،فمن اŸنتظر أان
ي- -ك -تسش -ح ا÷م -ه -ور اŸل -عب Ÿسش -ان -دة رف -اق
خ- -ذاي- -ري- -ة ‘ ،اŸن- -افسش- -ة اÙب- -وب- -ة ل- -دى
األنصش- -ار وا÷م- -ه -ور ال -ري -اضش -ي بسش -ط -ي -ف،
خاصشة وإانها من أاهداف النادي ،والتي من
اÙتمل لتششكيلة غيغر ان –قق الهدف،
خاصشة وأان الدور اŸقبل سشيكون كذلك Ãلعب
الثامن ماي .1945
سسطيف :نورالدين بوطغان
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»الشس - -عب» :ان - -ه - -زم- -ت- -م أام- -ام اŸن- -ت- -خب
ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي ال-ذي ع-رف ك-ي-ف يسسÒ
اللقاء لصسا◊ه ؟
ب -ي -ار أان -دري شش -ورم -ان :أادي -ن-ا رب-ع سش-اع-ة ‘
اŸسشتوى ،حيث –كمنا جديا ‘
ال-ك-رة وضش-غ-ط-ن-ا ع-ل-ى اŸنافسش،
والسش- -ي- -ط- -رة ك- -انت واضش -ح -ة ‘
ب-داي-ة ال-ل-ق-اء ،وك-ان ه-ن-اك ع-مل
ج -ي -د خ -اصش-ة ‘ وسش-ط اŸي-دان
والهجوم وأانا راضش عنه ،لكن مع
م - -رور ال - -دق - -ائ - -ق ت- -راج- -ع أاداء
الÓعب Úألننا لعبنا –ت ضشغط
شش -دي -د ،ب -اŸق-اب-ل لسشت اأ–ج-ج
بذلك ،نحن كذلك لدينا العديد
من األمور يجب تصشحيحها ،ألننا
 ⁄نصش- - -ل ب - -ع - -د إا ¤اŸسش - -ت - -وى
اŸط-ل-وب ال-ذي يسش-م-ح ل-ن-ا ب-خ-وضش م-ن-افسشة
ذات مسش -ت -وى ع -ال م -ث -ل األوŸب -ي -اد ،واألم-ر
الوحيد الذي أاعتÈه إايجابيا هو أان الÓعبÚ
لعبوا مباراة أاخرى مع بعضش سشمحت لنا نحن
الطاقم الفني من تدوين النقائصش ،وجاءت
–ت ضش -غ -ط شش -دي-د وه-واألم-ر ال-ذي أاع-تÈه
باليجابي ألن الÓعب Úسشيدركون حقا معنى
اŸسشتوى العا‹ من خÓل هذه اŸواجهات
التي يحضشرها جمهور غف ،Òفما عدا كل من
«ك -ن-يشش» وثÓ-ث-ي اإل–اد (ب-ن خ-م-اسش-ة ،ع-ب-د
الÓ- -وي ،ف- -رح -ات) ب -اإلضش -اف -ة إا« ¤شش -ي -ت -ة»
اŸت -ع -ودي-ن ع-ل-ى ه-ذا ا◊ضش-ور ا÷م-اهÒي،
البقية  ⁄يعرفوا هذا الششعور من قبل وعاششوه
ألول مرة ‘ مسشÒتهم الكروية.
تبدو متأاسسفا بعضش الشسيء من النتيجة
النهائية؟
أانا مدرب أاعمل بجدية كبÒة مع الÓعبÚ
وا÷ميع يعرف أا Êأاعششق النتصشارات ومن
طبعي أا Êأانبذ الهزÁة سشواء ‘ اŸباريات
الرسشمية أاو الودية ،كنا قادرين على تغيÒ
›رى اŸباراة ولو سشجلنا على األقل هدفا
واح -دا ‘ ال -ب -داي -ة ح Úك -ن -ا نسش -ي -ط -ر ع -ل-ى
›ري -ات ال -ل -عب ،خ -اصش -ة ‘ أاول ل -ق-ط-ة م-ن
اŸباراة ‘ الدقيقة الثانية بعدما ارتطمت
الكرة بالعارضشة األفقية كانت األمور لتكون
مغايرة ،على كل حال كانت هذه اŸواجهة
اخ -ت -ب -ارا ج -ي -دا ب -ال -نسش -ب -ة ل -ن-ا ،وكشش-فت ل-ن-ا
ال-ن-ق-ائصش ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا اŸن-ت-خب وال-ت-ي

سش-ن-ع-م-ل ع-ل-ى سش-ده-ا ‘ الÎبصش-ات اŸق-ب-لة،
لزال ل -ن -ا ع -م -ل ك -ب Òووقت قصش Òل -ت-حضشÒ
اŸنتخب بأافضشل طريقة ‡كنة للموعد الهام
الذي ينتظرنا.
لح -ظ -ن-ا أان ﬁور ال-دف-اع ك-ان ا◊ل-ق-ة
لضسعف ‘ هذا اللقاء ؟
ا أ
أان- -ا ل أاع- -ت Èأان ﬁور ال- -دف -اع ك -ان ا◊ل -ق -ة
األضشعف ‘ التششكيلة ،صشحيح أانه كانت هناك
ال- -ك -ث Òم -ن األخ -ط -اء ‘ اÿل -ف ،وم -ن -ح -ن -ا
اŸن-افسش ال-ك-ث Òم-ن ال-ك-رات بسش-ه-ول-ة وال-ت-ي
اسشتغل اŸنافسش أاحدها لتسشجيل علينا هدف
اŸب -اراة ال -وح -ي -د ،ل -ك -ن ضش -ي -ع-ن-ا ال-ك-ث Òم-ن
الكرات ‘ وسشط اŸيدان و‘ الهجوم  ⁄نكن
مركزين كما ينبغي ،سشنعيد مششاهدة اللقاء ‘
الÎبصش القادم لسشتخÓصش الع Èولسشتخراج
األخطاء لتفادي الوقوع فيها مسشتقب ،Óكما أان
ال -ل -ق -اء ال -ودي أام-ام ف-لسش-طÚ
سشمح لنا بتجريب «بن غيث»
‘ ق -لب ال -دف -اع وأاع -ت-ق-د أان-ه
سش- -ي- -ك- -ون ح Ó- -إاضش- -اف- -ي- -ا ‘
اÙور مسشتقب ،Óبالنظر إا¤
اŸسشتوى الكب Òالذي ظهر به.
أاشس- -رك- -ت -م ت -ق -ري -ب -ا ن -فسش
ال-تشس-ك-ي-ل-ة التي اعتمد”
عليها ‘ «كان» السسنغال ؟
ÓوŸبياد وذلك
نحن نحضشر ل أ
Áر ع Èال -ل -عب ب -ال -تشش -ك -ي -ل-ة
اŸثالية للمنتخب ،للعمل على
–قيق أاك Ìانسشجام وتنسشيق ب ÚالÓعب،Ú
وغاب عن مباراة فلسشط Úالثنائي الذي كنا
نعتمد عليهما ‘ السشنغال «درفلو» وأامقران»
األول ألنه مصشاب وأاجرى عملية جراحية منذ
أاسش -اب -ي -ع ع -ل -ى مسش -ت -وى ال-عضشÓ-ت اŸق-رب-ة،
و»أامقران» تراجع مسشتواه قلي ‘ Óالنصشف
الثا Êمن البطولة ،وفضشلنا عليه زميله ‘
وفاق سشطيف «حدوشش» الذي يؤودي ‘ موسشم
اسشتثنائي مع فريقه ،وكذا «بن قابيلة» مهاجم
جمعية وهران الذي غاب عن دورة السشنغال
بسشبب اإلصشابة ،وأا“نى أان يسشÎجع «أامقران»
مسشتواه قبل التنقل إا« ¤ريوديجانÒو» رفقة
هداف اŸنتخب وقائده «درفلو» حتى نتنقل
بتعداد مكتمل.
ت- -ع- -ت -م -دون ع -ل -ى خ -ط -ة  3/3/4منذ
توليكم العارضسة الفنية للمنتخب ؟
إانها اÿطة اŸثلى التي تليق بأاسشلوب لعب
ا÷زائ -ري ،Úوه -ي اÿط -ة ال-ت-ي ج-اءت ع-ل-ى
إاثرها كل األلقاب التي نالها اŸنتخب الوطني
ا÷زائري لكرة القدم أاوعلى مسشتوى األندية،
كما أان الÓعب ا÷زائري يجد نفسشه متحررا
بهذه اÿطة خاصشة عندما يكون لديك خط
وسشط ‡يز مثل الذي ‰لكه اŸكون من (بن
خماسشة ،ششيتة ودراوي) ،وهوما يسشاعدنا على
ت -ط -ب-ي-ق ه-ذه اÿط-ة ب-إاح-ك-ام ب-اإلضش-اف-ة إا¤
ت -واج -د اÿف -ة والسش -رع-ة ع-ل-ى ال-رواق ،Úم-ا
يسشمح لنا من صشناعة الفرصشة اÿطÒة وبلوغ
مرمى اŸنافسش بسشرعة.

ميلود حمدي:

العامÓن البد Êوالنفسشي وراء تراجع نتائج ا’–اد
صشرح ميلود حمدي مدرب ا–اد ا÷زائر
رائد بطولة الرابطة األو ¤لكرة القدم ،أامسش،
بأانه كان يتوقع تراجع أاداء ونتائج فريقه الذي
فقد كثÒا من بريقه خÓل الفÎة األخÒة،
م- -ؤوك- -دا ب- -أان األم- -ر ط- -ب- -ي- -ع -ي ب -ال -ن -ظ -ر إا¤
اÛه-ودات ال-ك-بÒة اŸب-ذول-ة م-ن-ذ الصش-ائ-فة
Óذاعة
اŸنصشرمة .وقال حمدي ‘ تصشريح ل إ
ال -وط -ن -ي-ة ب-أان ال-ت-عب ن-ال م-ن لع-ب-ي-ه بسش-بب
تراكم اŸباريات سشواء ‘ اŸنافسشة اÙلية
أاو راب -ط -ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا ال-ت-ي وصش-ل ف-ي-ه-ا
أاصشحاب القميصش األحمر واألسشود إا ¤دورها
النهائي ألول مرة ‘ تاريخهم.
واششار ذات اŸتحدث إا ¤أان ا÷انب النفسشي
كان له هو اآلخر تأاث Òسشلبي على مردود
لع -ب -ي -ه م -ن-ذ ان-طÓ-ق م-رح-ل-ة ال-ع-ودة ،ع-ل-ى
خلفية الفارق الكب 10( Òنقاط) الذي يفصشل
ال–اد ع -ن أاق -رب م Ó-ح -ق -ي -ه ‘ ال -ب -ط -ول-ة
(ششباب بلوزداد) ،األمر الذي دفع الÓعبÚ
إا ¤اإلع-ت-ق-اد ب-أان-ه-م ق-د حسش-م-وا م-ب-ك-را أام-ر
اللقب ،على حد قوله.
و ⁄ي -حصش -د أاب -ن -اء سش -وسش -ط -ارة سش-وى خ-مسش
نقاط فقط بعد خمسش جولت من انطÓق
الشش-ط-ر ال-ث-ا Êم-ن ال-ب-ط-ول-ة ال-ذي ت-ل-ق-وا فيه

ه- -زÁت- -ه- -م األو ¤م- -ن- -ذ ا÷ول- -ة األو ¤م- -ن
اŸسش-اب-ق-ة ع-ن-دم-ا سش-ق-ط-وا Ãل-عب مضش-ي-فهم
مولودية وهران.
وŒسش -د ت -راج -ع مسش -ت -وى ال-ن-ادي ال-ع-اصش-م-ي
بخسشارته ‘ اللقاء الودي الذي جمعه مع رائد
بطولة الرابطة الثانية أاوŸبي اŸدية بثÓثية
لواحد ،واعت Èحمدي بأان الوقت قد حان
لÓعبيه كي يتداركوا ما فاتهم منبها إاياهم
بأانهم  ⁄يفوزوا بعد بلقب البطولة.
وينتظر ا–اد ا÷زائر تنق Óصشعبا إا ¤بجاية
الثÓثاء اŸقبل Ÿواجهة اŸولودية اÙلية،
صشاحبة الصشف الثالث ‘ الÎتيب ‘ ،لقاء
مقدم عن ا÷ولة الـ 21من البطولة.
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ثقافة

«إلششعب» تسشتطلع إلحتفائية بدإر إلششباب «عبد إ◊ميد لعلي» ‘ إŸدنية بالعاصشمة

نشساطات ثقافية وترفيهية ‘ يوم الشسهيد

لطفال وإلرجال وإلنسشاء خاصشة ،يسشهر إلقائمون عليه على تقد Ëباقة من
هو فضشاء مفتوح للششباب وإ أ
إلÈإم-ج إلÎف-ي-ه-ي-ة ،وإلÎب-وي-ة وإل-ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة إل-ه-دف م-ن-ه-ا مسش-اع-دة زوإره-ا إل-كشش-ف ع-ل-ى موإهبهم إŸتعددة
وت-ن-م-ي-ت-ه-ا ،وك-ذإ ت-ع-ل-م إل-ع-دي-د م-ن إŸه-ن إلصش-غÒة وت-وظ-ي-ف ط-اق-ات-ه-م وأإوق-ات ف-رإغ-هم ‘ ما يفيدهم ويفيد
مسشتقبلهم ،إنها دإر إلششباب عبد إ◊ميد لعلى إلوإقع مقرها بششارع إلششهدإء باŸدنية با÷زإئر إلعاصشمة ،وإلتي
إرتأاى إلقائمون عليها إحياء إليوم إلوطني للششهيد ،بتسشط Òبرنامج ثقا‘ جد ثري»إلششعب»تنقل إلتفاصشيل.

حبيبة غريب
تصسوير :فوأز بوطارن
يشصمل برنامج الحتفائية كما صصرح مسص Òالدار
نصصر الدين بوعÎة لـ»الشصعب»« ،مسصابقة شصطر„
ب› Úم -وع -ة الÈام -ج ال-ن-ادي ال-نسص-وي ،مسص-اب-ق-ة
فكرية حول تاريخ الثورة ا÷زائرية اÛيدة ،إا¤
ج -انب ح -ف -ل م -وسص -ي -ق -ي م-ن ت-نشص-ي-ط اÛم-وع-ة
الصصوتية التابعة للدار ،والتي سصتقدم العديد من
األن -اشص-ي-د ال-وط-ن-ي-ة» ،ه-ذا وي-ك-ل-ل ا◊ف-ل ب-ت-ق-دË
ا÷وائز على الفائزين Ãسصابقة الشصطر„.
وتدخل التظاهرة ‘ ،إاطار مشصاركة دار الشصباب
‘ ك-ل األح-داث واŸن-اسص-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة،
لتعريف اŸواطن وخاصصة األجيال الصصاعدة بتاريخ
البÓد ،وحملهم على توسصيع معلوماتهم وثقافتهم
‘ هذا الشصأان».
وع- -ن اÿدم- -ات ال -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا دار الشص -ب -اب
ل-ل-م-ن-خ-رط Úب-ه-ا ،كشص-ف نصص-رال-دي-ن ب-وعÎة ،ع-ن
الÈام-ج اŸوسص-ي-ق-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ق-دم-ها ‘ كل
مناسصبة اÛموعة الصصوتية اŸتفرعة إا› ¤موعة
الصصغار و›موعة الكبار ،إا ¤جانب قسصم الشصطر„
واŸسصرح الذي يشصرف عليه يوميا اŸدرب بن ناعة
توفيق.
وكشصف توفيق بدوره ،أان «اإلقبال على قسصم
اŸسصرح ضصعيف نوعا ما مقارنة بنادي الشصطر„،
ح -يت ي -ق-تصص-ر ◊د السص-اع-ة ال-نشص-اط ع-ل-ى ت-ق-دË

بعضص اŸواضصيع ‘ ﬁاولت هاوية تÎجم اجتهاد
بعضص األطفال اŸوهوب ،Úوالذين يتم تشصجيعهم
بقوة».
وأاك- -د ‘ ذات السص- -ي- -اق ب- -وعÎة ق -ائ  ،Ó-أان ك -ل
ا÷ه-ود م-ن-ك-ب-ة ح-ال-ي-ا ع-ل-ى إانشص-اء قسص-م ل-ل-مسصرح،
الذي هيئت له كل الظروف ‘ انتظار أان يلتحق به
األسصتاذ اŸدرب» ،مضصيفا أانه ‘ انتظار ذلك“ ،نح
ال -دار فضص -اءه -ا ل -ل -ع -دي -د م -ن ال -ف -رق اŸسص-رح-ي-ة
للتدريبات ،مثل ما يقوم به حاليا الفنان مراد
خان.
وم- -ن األقسص- -ام اŸف- -ت -وح -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى دار
الشصباب ،يضصيف اŸسص« Òقسصم تعليم اإلعÓم
اآل‹ ،الفتوغرافيا ،الرسصم على الزجاج وا◊رير،
إا ¤جانب العديد من النشصاطات النسصوية كالطبخ
و»ال- -ف- -ت- -ل -ة» وال -ط -رز و»اÛب -ود» وا◊Óق -ة ف -ن
التجميل ،وقسصم لتعلم رقصصة «الزومبة األفريقية»
ال -ت -ي ت -ع -رف ح -ال -ي -ا رواج-ا ك-بÒا ع-ل-ى اŸسص-ت-وى
العاŸي».
خ -ل -ي -ة إاصص -غ -اء ل -ف-ائ-دة اŸت-م-درسص ÚورحÓ-ت
ترفيهية
ل تقتصصر نشصاطات دار على التعليم والÎفيه
فقط ،بل تهتم أايضصا بالتوعية والتحسصيسص من
أاخ-ط-ار األم-راضص واآلف-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ،وت-ق-دË
النصصائح والتوجيهات العملية التي يحتاجها الطفل
واŸراهق ليشصق طريق حياته اŸسصتقبلة ،هذا من
خÓل العمل ا÷واري الذي تقوم به خلية اإلصصغاء
اŸتكونة من مدرب الشصطر„ ،وأاخصصائية نفسصانية

ومربية متخصصصصة.
هذه اÿلية ،يقول اŸسصؤوول عن الدار ،تعمل
مباشصرة مع اŸدارسص ،و–تك بالتÓميذ ‘ ﬁولة
لح-ت-واء أاي-ة مشص-اك-ل ي-ع-ان-ون م-ن-ه-ا ،أاو –سص-يسص-هم
وتنويرهم حول ﬂاطر األمراضص كاليدز وعواقب
اıدرات وغÒها من اآلفات ،كما إاننا نبحت
Óشصغال اليدوية
حاليا سصبل إانشصاء أاقسصام ترفيهية ل أ
والنشصاطات الفنية وغÒها على مسصتوى اŸدارسص
التي ترحب إادارتها بالفكرة».
وتسصطر دار الشصباب ،على مدار السصنة سصلسصلة
م -ن ال-نشص-اط-ات اÿارج-ي-ة ،م-ن رحÓ-ت ت-رف-ي-ه-ي-ة
وأاخرى سصياحية تثقيفية لفائدة األطفال والعائÓت
والنسصاء وكبار السصن ،إا ¤جانب تنظيمها رحÓت
للشصباب البطال ‘ إاطار عملية حركية الشصباب التي
اعتمدتها وزارة الشصباب والرياضصة ،هذا إا ¤جانب
خرجات ترفهية ‘ الهواء الطلق لفائدة األطفال،
‘ إاطار برنامج ب 4 Úبلديات ،وكذا رحÓت إا¤
ﬁطات السصتجمام ا◊موية لصصالح كبار السصن.
ال -دار أايضص -ا ،فضص -اء م -ف-ت-وح أام-ام ال-ع-دي-د م-ن
ا÷م -ع -ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ري-اضص-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة،
Ÿزاول-ة نشص-اط-ات-ه-ا اŸت-ع-ددة ،ع-ل-ى غ-رار ج-م-عية
اŸرأاة العصصرية ،جمعية تعليم الكراتي وا÷يدو،
التي تقدم حاليا دروسص ‘ الطايشصي التي تلقى
إاقبال كبÒا من الراشصدين».
ل -ك -ن وب-ال-رغ-م م-ن ت-ع-دد ال-نشص-اط-ات والÈام-ج
اŸسصطر وفتح الدار أابوابها على مدار األسصبوع
وا ¤غاية الـ 20مسصاء ،إا ¤أان إاقبال الشصباب عليها
يشصهد عزوفا كبÒا ،خاصصة ‘ ما يخصص أاقسصام
التعليم والتمه ،Úالسصبب الذي أارجعة نصصر الدين
بوعÎة ،بكل أاسصف «إا ¤كون الدار تقدم شصهادات
‚اح ول -يسص شص -ه -ادات ك -ف -اءة ‘ ن -ه -اي-ة األقسص-ام
ال -ت -ك -وي -ن-ي-ة ،وع-دم اه-ت-م-ام-ه-م رÃا ب-ال-نشص-اط-ات
الÎفيهية والتثقيفية ،وتفضصيلهم العا ⁄الفÎاضصي
وشص-ب-ك-ات ال-ت-واصص-ل الج-ت-ماعية ،وغÒه - -ا م - -ن

النشصاطات الرقمية األخرى».

ي- -ح- -ل إل- -روإئ- -ي إ÷زإئ- -ري وإسش- -ي- -ن- -ي
لع- -رج ضش- -ي- -ف- -ا ع- -ل- -ى إل -دورة إ◊ادي -ة
إ أ
عششرة Ÿهرجان «ربيع إلثقافة» بالبحرين
إل -ت -ي ت -ع -ق -د ف -ع -ال -ي -ات -ه-ا م-ا ب Úف-ي-ف-ري
إ÷اري وأإف -ري -ل إŸق -ب -ل Ãشش -ارك -ة أإدب-اء
وف-ن-ان Úوتشش-ك-ي-ل-ي Úم-ن ﬂت-ل-ف ب-ل-دإن
لل - -كÎوÊ
إل- - -ع - -ا ⁄وف - -ق - -ا ل - -ل - -م - -وق - -ع إ إ
للمهرجان.
سصينشصط األعرج خÓل هذه التظاهرة ،التي
ت-تضص-من  54ف-ع-ال-ي-ة ث-ق-اف-ية وتخصصصص Ÿسصرح
الشصارع ،ندوة بعنوان «الرواية والفن :كيف يكتب
الفن ‘ الرواية» إا ¤جانب الناقدين اŸصصريÚ
صصÓح فضصل وأاما Êفؤواد والكاتب اللبنا Êعبده
وازن.
وم -ن أاب -رز ضص -ي -وف ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ف-ن-ان

سسالة
لمسشية إلششعرية إلفلسشطينية بقسشنطينة
ينة إ أ
ر سسنط
ق
شسعراء ينتصسرون بالقوا‘ للقدسس ا÷ريحة
نششط أإمسص ،ششعرإء
ف -لسش -ط -ي-ن-ي-ون Ãع-ي-ة
شش- -ع- -رإء م -ن إ÷زإئ -ر،
أإمسش - - -ي - - -ة شش - - -ع- - -ري- - -ة
ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة إح-تضشنها
قصش-ر إل-ث-ق-اف-ة «ﬁمد
إل- -ع- -ي- -د آإل خ- -ل- -ي -ف -ة»
إح - -ت- -ف- -اء ب- -اخ- -ت- -ت- -ام
لسش- - -ب- - -وع إل- - -ث- - -ق - -ا‘
إ أ
إل-ف-لسشطيني با÷زإئر،
وهذإ ‘ إطار تظاهرة
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ع-اصش-م-ة
للثقافة إلعربية.
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صصورة من األرشصيف

قسسنطينة  /أحمد دبيلي
اعتلى منصصة الشصعر ‘ هذه األمسصية التي سصجلت
حضص- -ورا ‡ي- -زا ،شص -ع -راء م -ن ف -لسص -ط« Úأام -ان ال -ل -ه
عياشص»« ،خالد جمعة» و»فارسص سصباغة» ومن ا÷زائر
«ت -وف -ي -ق وم -ان»« ،ت -ق -ي ال -دي -ن ب -ن ع-م-ار» و»ري-اضص
بوحجيلة» ،صصدح فيها هؤولء الشصعراء بقصصائد تنتصصر
لفلسصط Úالقضصية العربية األبدية واألم ا÷ريحة التي
يحملها كل عربي ‘ وجدانه.
وكان الشصاعر «أامان الله عياشص» أاول من افتتح
هذه األمسصية ،حيث خلع قبعته وانحنى إاكبارا وإاجÓل
ـ ك -م -ا ق -ال ـ لشص -عب ا÷زائ -ر .أال -ق -ى ب -ع-ده-ا بصص-وت-ه
ا÷ه -وري ث Ó-ث قصص -ائ -د ،ك -انت األو ¤ب-ع-ن-وان «م-ن
فلسصط Úإا ¤ا÷زائر» عّبر فيها الشصاعر عن فلسصطÚ
األرضص اŸسص -ل -وب -ة ال -ت -ي ت -رب -ط-ه-ا ب-ا÷زائ-ر أاواصص-ر
األخوة والعروبة وتسصتلهم من ثورة ا÷زائر عزÁة
ال -ت-حّ-رر والن-ع-ت-اق م-ن ن Òالسص-ت-ع-م-ار ،وق-د Œاوب
ا◊ضص -ور م -ع ه -ذه ال -قصص-ي-دة اŸق-ف-اة وال-ت-ي ح-م-لت
عباراتها القوية هذا التÓحم ب Úالثورت ،Úحيث يقول
‘ مطلعها« :إا ¤األحرار قد مدت جسصوري» ..يتنقل
بعدها الشصاعر ب Úأابيات جميلة يقول ‘ آاخرها:
« نذرت قصصائدي ونذرت نفسصي عسصى أان تقبلوا
مني جذوري.
Óت
قليل عندكم عندي كث Òفكاسصي منكم قد م أ

بحوري.
أال - -ف –ي - -ة م - -ن - -ي وإا Êإاذا قصص - -رت ع- -ذرا ع- -ن
قصصوري.
يلقي بعدها الشصاعر قصصيدته الثانية «لغتان» ثم
يختتم بقصصيدة «جمل اÙامل» التي تتحدث عن
وضصعية األسص Òالفلسصطيني ‘ سصجون الحتÓل.
أاما الشصاعر «خالد جمعة» فأالقى هو اآلخر ثÓث
قصصائد «غزة تنتظر و ⁄يأات أاحد»« ،عندما تنتهي
ا◊رب» و»عن ناري ابتعدي» ،اعتلى اŸنصصة بعده
الشص -اع -ر ا÷زائ -ري اŸوه -وب «ت -وف -ي-ق وم-ان» ‘
قصصيدت Úجميلت Úمن الشصعر اŸلحون أابرق من
خ Ó-ل -ه -م -ا رسص-ائ-ل ت-ت-ح-دث ع-ن ف-لسص-ط Úاألرضص
والعرضص وخيانة ا◊اكم وتقهقر العزÁة واإلرادة
‘ –رير األرضص السصليبة ،فكان للقصصيدت Úوقع
على ا÷مهور وشصعراء فلسصط Úالذين تفاعلوا مع
هذه األبيات ،التي حملت هما عربيا مازال جرحه
ينزف حتى اليوم.
وكان آاخر ضصيف من شصعراء فلسصط« Úفارسص
سصباغنة» ،أالقى خÓل هذه األمسصية قصصيدة مطّولة
بعنوان « تراب» وهي قصصيدة تعبÒية تتحدث عن
اإلنسص -ان ال -ف -لسص -ط-ي-ن-ي وم-ع-ان-ات-ه –ت الح-تÓ-ل
و–مل ‘ ذات الوقت سصي Óمن الصصور والتسصاؤولت
الفلسصفية ،حيث يقول الشصاعر ‘ آاخر بيت من
القصصيدة ..« :سصوف تنتصصر القصصيدة ‘ النهاية
فالقصصيدة من تراب» ،و هو معنى يتضصمن ربطا بÚ
نداء –مله قصصيدة صصنعت من تراب أارضص تتحّرر
فيه هذه األرضص ‘ األخ Òمن صصدى هذا النداء.

ينظمها إŸسشرح إلوطني إ÷زإئري

فتح باب الÎشسح لإلقامة اإلبداعية «كلمات على الركح»
لبدإع «كلمات على إلركح» ،أإطلق إŸسشرح إلوطني إ÷زإئري دعوة لتقد Ëمششاريع نصشوصص،
‘ إطار مششروع إقامة إلكتابة وإ إ
لقامة إ إ
من أإجل إŸششاركة ‘ هذه إ إ
لبدإعية ،إلتي سشيششرف عليها إŸسشرحي زيا Êششريف عياد ،و”ّ فتح باب إŸششاركة إبتدإءً
من إلثÓثاء إلفارط  16فيفري ،وتسشتقبل إŸششاريع إ ¤غاية  15أإفريل من إلسشنة إ÷ارية.
أاسصابيع ‘ ،ا÷زائر العاصصمة بداية من  30إاقناعا.
أاف-ري-ل اŸق-ب-ل .وه-ي م-وج-ه-ة ،حسصب ال-ب-ي-ان
وسصيتم اختيار خمسصة من الكتاب للمشصاركة
تقام هذه اإلقامة ،التي تدوم Ÿدة ثÓثة الذي تلقت «الشصعب» نسصخة منه ،إا ¤جميع ‘ هذه اإلقامة اإلبداعية ،وسصيكون عليهم
الراغب ‘ Úكتابة نصصوصص مسصرحية ‘ ،كامل خ Ó-ل فÎة اإلق-ام-ة أان ي-ع-م-ل-وا ع-ل-ى ت-ط-وي-ر
الÎاب الوطني ،ودون أاي –ديد للسصن.
و–سص Úال -نصص ال -ذي شص -ارك -وا ب -ه ،م -ن أاج-ل
وينبغي أان يكّون اÎŸشصحون ملفا يشصمل :تقد Ëمشصروع (مسصودة) من نصصف سصاعة من
السصÒة الذاتية للمÎشصح ،وخÓصصة اŸشصروع القراءة ،ما يقابل حوا‹  15ورقة.
(موضصوع وقصصة اŸسصرحية اŸسصتقبلية) وذلك
وط - -وال ه - -ذه ال - -دورة ،سص - -ي- -ك- -ون كّ- -ت- -اب
‘ ورقة ،إاضصافة إا ¤مثال عن مشصهد من النصصوصص متابع Úمن قبل عّرابيهم ،الذين
اŸسصرحية (‘ حد أاقصصاه ثÓث صصفحات) .سصيوفرون لهم اŸشصورة والتوصصيات الÓزمة
ويتم إارسصال كل ما سصبق ذكره على العنوان من أاجل تطوير األعمال اŸشصاركة.
اإللكÎو:Ê
ك - -م - -ا أان ال- -نصص- -وصص اÿمسص- -ة اŸقÎح- -ة
 parolesenscene.alger@gmail.comسصتكون موضصوع عرضصي قراءة من قبل ‡ثلÚ
وت- -ت- -ك- -ون ÷ن- -ة ال- -ت- -ح -ك -ي -م م -ن ال -ك -اتب Îﬁف ،Úو–ت إاشص - -راف ﬂرج مسص- -رح- -ي،
اŸسص- -رح- -ي أارزق- -ي مÓ- -ل ،واıرج أاح -م -د وسصيكون هذان العرضصان مفتوح Úللجمهور.
خودي ،والفنان اıتصص ‘ اŸوسصيقى نور ليسص هذا فقط ،بل سصتحّول هذه النصصوصص
الدين السصعودي ،وهؤولء هم ‘ نفسص الوقت اÿمسصة إا ¤مسصرحيات ،لتكون مادة ◊دث
عّرابو «كلمات على الركح» ،وسصتدرسص هذه ثقا‘ قادم –ت عنوان «لقاء اإلبداع الشصبابي
اللجنة اŸشصاريع و–تفظ بأاحسصنها وأاكÌها ـ ـ كلمات على الركح».

أسسامة.إأ

واسسيني األعرج ‘ مهرجان «ربيع الثقافة» بالبحرين
الÎك -ي خ -ال -د أارغ -نشص اŸع -روف ب -أادائ-ه ل-دور
ال -ب -ط-ول-ة ‘ مسص -لسص -ل «ح-ر Ëالسص-ل-ط-ان» وال-ذي
سص -ي -ح -ل ع -ل -ى اŸه -رج-ان ك-م-غ-ن ي-راف-ق أاركسصÎا
السص-ي-ن-م-ا السص-م-ف-ون-ي-ة الÎك-ية ،واŸطرب العراقي
ك -اظ -م السص-اه-ر ،وال-ف-ن-ان-ان األم-ري-ك-ي غ-ري-غ-وري
بورتر والÈيطا Êسصيل ،والشصاعرة السصعودية بديعة
كشصغري.
مهرجان «ربيع الثقافة» بالبحرين هو موسصم
ث -ق -ا‘ ف-ن-ي ت-ن-ظ-م-ه سص-ن-وي-ا وم-ن-ذ  2006هيئة
ال-ب-ح-ري-ن ل-ل-ث-ق-اف-ة واآلث-ار ب-ال-تعاون مع ›لسص
ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصص-ادي-ة وب-عضص اŸراك-ز ال-ث-قافية
األهلية ،وهو يضصم –ت مظلته النسصخة السصابعة
عشص-رة Ÿع-رضص ال-ب-ح-ري-ن ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب التي
ت-ع-ق-د ف-ع-ال-ي-اتها من  24م- - -ارسص إا 3 ¤أافريل
اŸقبل.

العدد
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ثقافة

عنابة تسشتذكر مآاثر وأاعمال مؤؤرخها

دردور أأحد حرأسس ألذأكرة ألثقافة وألتاريخية للمدينة

نؤه أاسشاتذة وأاصشدقاء اŸؤؤرخ حسشن دردور بخصشال ومناقب اŸثقف العصشامي ،الذي كرسس حياته ÿدمة
الذاكرة الثقافية والتاريخية والÎاثية Ÿدينة عنابة ،مششÒين إا ¤أانه كان عاŸا مقاوما بامتياز ،حيث قاوم
ا’سشتعمار الفرنسشي الذي حاول طمسس تراث مدينته بتبنيه Ÿششروع ثقا‘ وفني جاد يعيد لبؤنة ›دها
وحضشارتها.

عنابة :هدى بوعطيح

أاكد مدير الثقافة لو’ية عنابة إادريسس
بوديبة لدى إاشسرافه أاول أامسس الثÓثاء على
افتتاح ملتقى «حسسن دردور مؤورخ اŸدينة»
باŸكتبة الرئيسسية للمطالعة العمومية ،أاكد
أان ه -ذا اŸل -ت -ق -ى ال -ذي ج -اء Ãب -ادرة م -ن
م -دي -ري -ة ال -ث -ق-اف-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع اŸك-ت-ب-ة
ال- -رئ- -يسس- -ي- -ة ،ي- -ه- -دف إا ¤اسس- -ت -ذك -ار ه -ذه
الشس-خصس-ي-ة ال-ت-ي ك-رسست ج-زءا م-ن ح-ي-ات-ها
ل Ó-ه -ت -م-ام ب-ه-ذه اŸدي-ن-ة ،ق-ائ Ó-ب-أان ه-ذا
التكر Ëهو تكر Ëلكل اŸؤورخ ÚواŸثقفÚ
ال-ذي-ن ك-ت-ب-وا ع-ن م-دي-ن-ة ع-ن-اب-ة م-ن ج-م-يع
ا÷وانب.
وأاضساف بوذيبة أان حسسن دردور شسخصس
غ Òع- -ادي ،ح -يث ل -و ع -دن -ا إا ¤ال -ظ -روف
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وا’ق-تصس-ادية والسسياسسية التي
ك -تب ف -ي -ه -ا ،ف Á Ó-ك -ن إا’ أان ن -ح -ت-ف-ي ب-ه
ونشسيد بخصساله ،موضسحا أانه اهتم بتاريخ
اŸدي -ن -ة وت -راث -ه -ا وÃسس -رح -ه-ا وط-ب-وع-ه-ا
اŸوسسيقية ،وبذلك هو واحد من حراسس
ال-ذاك-رة ال-ث-ق-اف-ة وال-ت-اري-خية للمدينة حيث
ينحدر من عائلة فنية ومثقفة ،وقال ‘
خ-ت-ام ح-دي-ث-ه ب-أان اŸل-ت-ق-ى ن-اف-ذة مفتوحة
لدراسسة أاكادÁية لهذا الرجل الفذ.
أاما الدكتور سسعيد دحما Êفقد –دث
عن حسسن دردور خÓل سسنوات الثÓثينيات
واأ’رب-ع-ي-ن-ي-ات ح Úظ-ه-رت ن-خ-ب-ة م-ث-ق-ف-ة ـ
يقول ـ وقفت ‘ وجه ا’سستعمار الفرنسسي
الذي حاول طمسس تراثنا ،ودخلت ‘ معركة
ت -راث -ي -ة ضس -ده ،وع-ل-ى رأاسس-ه-م حسس-ن دردور
ال -ذي واج -ه -ه -م ب -ك -ت-اب-ات-ه وأاسسسس ج-م-ع-ي-ة
«اŸزهر البو »Êالتي تهتم بÎاث اŸدينة
وتاريخها ،مضسيفا أان دردور بعد ا’سستقÓل
دخل مرحلة جديدة ’عتنائه بالÎاث وقدم
كتابة الشسه« Òعنابة  25قرنا من ا◊ياة
اليومية واŸقاومات» كشسف فيه عن أاثار
عنابة وتاريخها اÛيد إابان الثورة وبعدها.
من جهتها قدمت الدكتورة وحيدة سسعدي
من جامعة عنابة ،قراءة ‘ كتابه «دراسسة ‘
اŸواقع التاريخية والسسياحية لعنابة» مشسÒة
إا ¤أان كتاب اŸؤورخ والشسيخ حسسن دردور ⁄
يكن ›رد ذكر لبعضس اأ’حياء واآ’ثار التي

ط -مسست ،وإا‰ا اسس -ت -ن -ط -ق ب -ون-ة م-ن خÓ-ل
اŸواق-ع السس-ي-اح-ي-ة واأ’ث-ري-ة ل-ل-و’ي-ة ،حيث
ب -دا م -ن خ Ó-ل ك -ت -اب -ه ـ حسسب اŸت-ح-دث-ة ـ
رج Óحضساريا وحاول إابراز عنابة اŸتفاعلة
‘ سس - -ي - -اق- -ات- -ه- -ا اŸت- -ع- -ددة السس- -ي- -اسس- -ي- -ة
وا’ق-تصس-ادي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة وا’جتماعية ،كما
–دث عن ا◊Óل واÙظور وقام بقراءة
وبحث Ÿا وراء اŸدينة.
«كان عاŸا مقاوما بامتياز» هذا ما أاكده
ال -دك -ت -ور ع -ب-د السسÓ-م ف-ي ،‹Ó-ق-ائ Ó-ب-أان
حسسن دردور أاسسسس للثقافة واŸقاومة من
خÓل أاعماله وكتاباته ،وكان من الرجال
ال-ذي-ن سس-اه-م-وا ‘ تشس-ي-ي-د ال-ف-ع-ل ال-ثقا‘،
مشسددا على ضسرورة أان تعÎف هذه اŸدينة
بجميل الرجل واŸواصسلة على دربه ‘ بناء
مشسروع ثقا‘ وحضساري قيم Ÿدينة عنابة.
الدكتورة سسعاد شسقرون قدمت نبذة عن
حياة العÓمة واŸؤورخ حسسن دردور ،حيث
ولد اŸثقف العصسامي بحي سسيدي بومروان
يوم  11فيفري  1911ليتوفى ‘  18فيفري
 1997ع -ن ع -م -ر ن-اه-ز الـ 86سس-ن-ة ،وقالت
بوفاته فقدت بونة عاŸا فذا من أاعÓمها،
كما فقدت عاŸا شسغوفا بالبحث ،حيث ⁄
يتوقف يوما عن الكتابة سسواء ‘ اŸسسرح
أاوالتاريخ أاو الفنون اŸتنوعة اŸسستقاة من
عادات وتقاليد عنابة اأ’صسيلة ،كما كتب ‘
ﬂتلف الصسحف واÓÛت.
وأابرزت شسقرون أان حياة دردور  ⁄تكن

–ف نحاسصية ترأثية ولوحات تسصرد تاريخ أ÷زأئر ألعريق

هدى بوعطيح

افتتح الفنان فاروق بن عبد الرحمن
ج-ول-ت-ه ال-ف-ن-ي-ة ل-لسس-ن-ة ا÷اري-ةÃ ،ع-رضس
متنقل –ت شسعار «بني مزغنة» ،فبعد أان
ق -دم م -ع -رضس -ه ÷م -ه -وره ب -رواق «عسس-ل-ة
حسس »Úمن تنظيم مؤوسسسسة فنون وثقافة،
يحط رحاله Ãعرضسه التشسكيلي ‘ ثاÊ
دورة له بفندق السسف Òبالعاصسمة ،حيث
ت-زي-نت ج-دران ال-ف-ن-دق ب-رسس-وم-ات تأاخذ
ال- -ن- -اظ -ري -ن إال -ي -ه -ا ‘ ج -ول -ة إا ¤ت -اري -خ
ا÷زائ-ر ب-ع-راق-ت-ه-ا وأاصس-ال-ت-ه-ا ،وع-ادات-ها
وتقاليدها.
يقول ‘ هذا الصسدد الفنان بن عبد
الرحمن ‘ تصسريح لـ»الشسعب» بأان مدير
الفندق سسامي جي ‹Óوفر لهم ﬂتلف
اإ’مكانيات لتقد Ëمعرضس ناجح ،وهو ما
حصسل حيث عرف إاقبا’ كبÒا Ÿتذوقي
الفن التشسكيلي ،و” بيع عدد من اللوحات
الفنية والتحف النحاسسية.
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إاششعال ششمعة ‘ الظÓم والؤفاء للتقاليد ا◊ضشارية

كتاب ينقشصون أروأح كتابنا ‘ ألذأكرة
‘ ذكرأك رشصيد ميمو .. Êألربيع  ..لن يكون إأ’ جميÓ

’عÓمي القدير والكاتب
كتب ا إ
الصش- -ح- -ف- -ي إاب -راه -ي -م ق -ارع -ل -ي * ‘
جريدته ا◊ائطية هذه ا÷دارية
ال -ت -ي راح ي -ق -ؤل ف-ي-ه-ا  ‘ :ذك-رى ،،
رحيل  ..الروائي رششيد ميمؤ.! Ê
يجب تكر Ëبكي بن عامر !! ..مدير
’سشبق لبؤمرداسس !!!...
الثقافة ا أ

بقلم  :بكي بن عامر

معرضس متنقل للفنان التششكيلي فاروق بن عبد الرحمن

يتؤاصشل معرضس الفنان التششكيلي
ف -اروق ب -ن ع -ب -د ال -رح-م-ن ،ب-ف-ن-دق
السش- -ف Òب- -ا÷زائ- -ر ال -ع -اصش -م -ة ،إا¤
غ -اي-ة  25ف -ي-ف-ري ا÷اري ،م-ق-دم-ا
–فا نحاسشية و 20لؤحة فنية تسشرد
ت- - -اري- - -خ ا÷زائ- - -ر وتÈز ت - -راث - -ه - -ا
ال - -ع - -ري- -ق ،ح- -يث أاب- -دع ال- -ف- -ن- -ان ‘
تصش-ؤي-ر ال-ع-اصش-مة بأاحيائها العتيقة
وط- - -رازه- - -ا اŸع - -م - -اري وع - -ادات - -ه - -ا
وتقاليدها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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وأاوضس -ح ف -اروق ب -ن ع-ب-د ال-رح-م-ن أان-ه
ي -ه -دف م -ن وراء م -ع -رضس -ه اŸت -ن-ق-ل إا¤
إاحياء الÎاث الوطني ا÷زائري وإاعطائه
نفسس جديد ،والتعريف به لدى ا÷مهور
ا÷زائري ،مشسÒا إا ¤أان اŸعرضس يأاتي
ت- -زام- -ن- -ا م -ع ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل -ل -قصس -ب -ة
اŸصسادف لـ 23فيفري ا÷اري.
وحسسب الفنان فإان اŸعرضس اŸتنقل
«بني مزغنة» Ãسساهمة مناجÒه «سسمÒ
ب -داك» يضس -م –ف -ا ن-ح-اسس-ي-ة ذات ق-ي-م-ة
ت -راث -ي-ة ،ت-اري-خ-ي-ة ج-زائ-ري-ة ،و 20لوحة
تشسكيلية من بينها  10لوحات أانفوغرافية
م -ع-اصس-رةŒ ،سس-د ا◊ي ال-ع-ت-ي-ق ال-قصس-ب-ة
بالعاصسمة ،و 10لوحات زيتية من بينها 05
تصس- -وي- -ري- -ة واأ’خ- -رى Œري -دي -ة ب -أال -وان
ان-ط-ب-اع-ي-ة ،وأاشس-ار ب-ن ع-ب-د ال-رح-م-ن أانه
سسيحط قريبا Ãعرضسه اŸتنقل باÛلسس
الشس -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي ،ل-ي-ت-ن-ق-ل شس-ه-ر م-ارسس
اŸقبل إا ¤وهران ،و‘ أافريل بالقل.
يذكر أان الفنان التشسكيلي فاروق بن
عبد الرحمن أاول فنان عربي وإافريقي
يدخل اŸوسسوعة العاŸية التي تضسم أاهم
ال -ف -ن -ان Úال -تشس -ك -ي -ل -ي ‘ Úال -ع -ا ،⁄ك-م-ا
يتواجد اسسمه أايضسا ‘ قاموسس من 03
ط -ب-ع-ات ي-ه-ت-م ب-قضس-اي-ا ال-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي
Óسس- -ت- -اذ م- -نصس- -ور عÈوسس
ا÷زائ- -ري ل - -أ
ﬂتصس ‘ علم ا’جتماع ،والذي اهتم
ب-ج-م-ع السس Òال-ذات-ي-ة ل-ف-ن-ان Úتشس-ك-يليÚ
م -ع -روف Úع -ل-ى السس-اح-ة ال-دول-ي-ة م-ا بÚ
 1917إا.2010 ¤

منحصسرة ‘ الكتابة والتأاليف ،بل كان أايضسا
’عبا ‘ إاحدى النوادي ،كما انظم لفوج
ال- -كشس- -اف -ة ،وأاصس -ب -ح عضس -وا ب -ارزا ‘ ÷ان
–ك-ي-م م-ه-رج-ان-ات اŸوسس-ي-ق-ى اأ’ندلسسية،
فضس Óعن توليه إادارة مسسرح عنابة ،وقالت
‘ اأ’خ« Òحسس - -ن دردور رج - -ل عصس - -ام - -ي
وموسسوعة تاريخية وثقافية».

Ãششاركة  60فنانا من
ﬂتلف الدول العربية

أزيد من  120لوحة فنية
‘ ألطبعة ألثانية لصصالون
نوميديا أŸغاربي
تنظم ا÷معية الو’ئية «Ÿسسات الفنون
التشسكيلية» ،الطبعة الثانية لصسالون نوميديا
اŸغ -ارب -ي– ،ت شس -ع -ار»ال-ف-ن غ-ذاء ال-روح»،
وذلك باŸركز التجاري اŸهدي الواقع بقلب
مدينة خنشسلة ،على مدار ثÓثة أايام ابتداء
من الغد  21فيفري– ،ت الرعاية السسامية
لوا‹ و’ية خنشسلة وÃسساهمة عدة شسركات
اقتصسادية.
ح -يث سس -ي-ت-م اف-ت-ت-اح ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة حسسب
الÈنامج اŸسسطر ،على السساعة الثانية زوا’،
ب-ال-ط-اب-ق ال-ث-ا Êل-ل-م-رك-ز ال-ت-ج-اري اŸه-دي،
وÃشس -ارك-ة  60ف-ن-ان-ا تشس-ك-ي-ل-ي-ا م-ن ﬂت-لف
و’ي - -ات ال - -وط - -ن وم - -ن ع - -دة دول ع- -رب- -ي- -ة
وإاسسÓمية،من بينهم الفنان ا÷زائري ،خالد
سس- -ب- -ع ،ع- -م -ي -د ال -ف -ن ال -تشس -ك -ي -ل -ي ‘ ›ال
ا◊روفيات ،واŸتحصسل على ا÷ائزة اأ’و¤
‘ اŸهرجان الثقا‘ الدو‹ للخط العربي،
اŸنظم ‘ إاطار قسسنطينة عاصسمة الثقافة
العربية.
ومن دولة تونسس ،سستكون حاضسرة ‘ هذه
ال -ط -ب-ع-ة ال-ف-ن-ان-ة ه-دى ب-ن ع-ب-د ال-رزاق ،إا¤
جانب مشساركة الفنان «احمد الشسيهابي» من
دولة العراف والفنان «ضسو الشسلحي» من ليبيا،
وك- -ذا ال- -ف- -ن- -ان -ة» ن -زه -ة روان» م -ن اŸغ -رب
،إاضس -اف -ة إا ¤دع -وة ف-ن-ان Úم-ع-روف Úع-اŸي-ا
ل -ل -حضس -ور كضس -ي -وف شس -رف ،م -ن -ه-م ال-ف-ن-ان-ة
الÈيطانية عراقية اأ’صسل «شسيماء ا÷بوري»
وغÒهم.
وحسسب ما أاكده رئيسس ا÷معية اŸنظمة
فؤواد بÓع لـ»الشسعب» ،سسيتم عرضس أازيد من
 120لوحة تشسكيلية للمشسارك Úبقاعة العرضس
باŸركز التجاري ،والتي ” تهيئتها ’حتضسان
ال-ت-ظ-اه-رة وف-ق-ا ل-ل-م-ع-اي Òال-ت-قنية اŸطلوبة
للعرضس ،بحيث سسيتم عرضس هذه اللوحات
ب -حضس -ور أاصس -ح -اب-ه-ا اŸشس-ارك ÚواŸن-ت-م-يÚ
ıت -ل -ف اŸدارسس ال-ف-ن-ي-ة ،م-ن-ه-ا اŸدرسس-ة
ال -ك Ó-سس -ي -ك -ي -ة ،ال -روم-انسس-ي-ة ،ا’ن-ط-ب-اع-ي-ة،
التكعيبية ،التنقيطية ،الواقعية والتجريدية.
برنامج الصسالون ،سسيكون ثريا ومتنوعا ،إاذ
سس -ي -ت -م إا‚از ج -داري -ات ج -م -اع -ي -ة ب -أان-ام-ل
ال- -ف- -ن -ان ÚاŸشس -ارك Úب -ع -دة أام -اك -ن ب -و’ي -ة
خ-نشس-ل-ةÃ ،سس-اه-م-ة ال-ب-ل-دي-ة وال-و’ية ،لتبقى
Ÿسسة فنية شساهدة على ا◊دث ،هذا إاضسافة
إا ¤بر›ة تقدﬁ Ëاضسرة باŸنسسبة حول
الفن التشسكيلي للفنانة اŸلقبة بأام الفنانÚ
«قاسسي زهية» من ا÷زائر العاصسمة ،وبر›ة
تنظيم حفÓت موسسيقية كÓسسيكية وفلكلورية
للمشسارك.Ú

خنششلة :سشكندر ◊جازي

وق -د راح إاب-راه-ي-م ب-حسس-ه اإ’عÓ-م-ي
اŸهني ا’حÎا‘ يضسع هذه الكلمات على
صسورة التقطها بعدسسته على ق ÈاŸرحوم
‘ ال -ذك -رى ال -واح-دة وال-عشس-ري-ن ل-رح-ي-ل
الروائي  ،وإاذا كان إابراهيم قد راح يسستفز
ذاكرتي اسستفزازا جمي ، Óفقد كتبت من
جهتي أاقول  ..صسديقي ا◊ر  ،إابراهيم
قارعلي  ،،عندما رفعنا التحدي  ،الذي
كان يبدو مسستحي Óوقلنا اأن واجبنا اأ’ول
 :أان نعيد الكاتب اŸرحوم رشسيد ميموÊ
إا ¤ب -وم -رداسس وإا ¤ا÷زائ -ر م -ن م -ن-ف-اه
ا’ضس- -ط -راري  .ك -ان ي -ب -دو اأ’م -ر ب -ع -ي -د
ال -ت -ح -ق-ق  .ول-ك-ن ب-ت-وف-ر ا’رادة ال-ط-ي-ب-ة
واŸوقف الشسجاع حققنا الطبعة اأ’و¤
‘ عام  2004والتي كانت اسستثنائية ‘ كل
شسيء  .وكان اللقاء عائليا ضسم العائلة
الصس-غÒة ل-ل-م-رح-وم وال-ع-ائ-ل-ة ال-ك-بÒة من
م -ث -ق-ف-ي Úوك-ت-اب وﬁب-ي Úأ’ع-م-ال ه-ذا
الرجل العظيم الذي غادرنا كما تغادر
ال- -عصس -اف Òسس -م -اء ال -غ -ن -اء وك -م -ا ت -غ -ادر
ال- -ن- -وارسس زرق- -ة ال- -ب- -ح- -ر وك- -م- -ا ت -غ -ادر
ال -ف -راشس -ات شس -مسس ال -رب-ي-ع بصس-مت ن-ادر
وه -دوء رائ -ع يشس -ب-ه ح-ي-ات-ه ال-ت-ي  ⁄ت-ك-ن
صس- -اخ- -ب- -ة ‘ اي شس- -يء وال -ت -ي اأمضس -اه -ا
م-ع-ت-ك-ف-ا ع-ل-ى إاب-داع ع-ظ-ي-م يصس-ور ح-ي-اة
شسعب وجد نفسسه ‘ منعطفات التاريخ

رأءة

ق

وأية

و ألر

الذي ’ يرحم و‘ مهب العواصسف التي
ت- -ري- -د اأن Œتث ج- -ذوره وأاسسسس- -ه ف -ك -ان
شساهد اÙنة وشسهيد ا◊لم الكب Òوهو
الذي ولد وعاشس ب Úالوردة والسسيف وبÚ
البهاء والرماد .
ال -ي -وم ن -ق-ول م-رة آاخ-رى خ-ارج م-ن-اب-ر
اŸؤوسسسس -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة :أان روح ك-اتب ’
Áكن إا’ أان تبقى مرفوفة ‘ اأ’ث.. Ò
–يا ‘ قلوب وضسمائر الناسس وتنبضس
ب -ال -ك -ل -م -ات ال-ت-ي تشس-رق ‘ ال-ك-تب ال-ت-ي
ت -واصس -ل حضس -ورا ي -ع-ان-ق اÿل-ود..ل-ن-ق-ول
أايضسا أان ما يÎكه ا’دباء واŸثقفون هو
ما يبقى وهو ما يعطي للحياة معنى  ..إان
الرجال يذهبون ويرحلون ولكن اعمالهم
وا‚ازاتهم هي التي تخلد ذكرهم و⁄
أاقم وقتها ا’ Ãا تقومون به وهو اشسعال
شس - -م - -ع - -ة ‘ ال- -ظÓ- -م وﬁارب- -ة ا÷ه- -ل
والتخلف والوفاء للتقاليد ا◊ضسارية .
و‚اهر اأن من يعمل ’ ينتظر ’ جزاء
و’ شس- -ك- -ورا ول- -ك- -ن- -ه اإ’Áان ب- -ان- -تصس- -ار
ا◊قيقة على الزيف والعلم على ا÷هل
وال -ك -رم ع -ل -ى ن -ك -ران ا÷م -ي -ل  .شس -ك -را
إاب- -راه- -ي- -م اإنك ت- -ذك -رت وذاك -رتك دوم -ا
نظيفة وأاصسيلة شسكرا لك مرة أاخرى .
(*) مؤوسسسس ملتقى الروائي رشسيد ميموÊ

عندما يتعلق ا’بن بذاته

ألشصخصصية ‘ روأية «قضصاة ألشصرف»
لعبد ألوهاب بن منصصور

اسشتطاع الراوي أان يكششف ششخصشياته
ب- -أاوج- -ه- -ه- -ا اŸت- -عّ- -ددة وي- -بّ- -ي- -ن ح -ا’ت
ضشياعها ،وضشياعه أايضشا،فنجده ا◊فيد
اŸؤؤّهل والؤريث الششرعي الذي يسشتحق
ام -تـÓك ال -ق -ي -مـة (ا◊ك -م-ة ،واع-تÓ-ء
ع - -رسس ا◊ضش - -رة) ‘ ن - -ظ- -ر ا÷د ،وه- -ؤ
ا’ب -ن/الضش -حّ-ي-ة ،ال-ذي اغ-تصشب وال-ده
ح- -ق- -ه الشش- -رع- -ي ،ون- -ف- -اه إا ¤م- -دي- -ن -ة
تتماهى مع قريته رذيلة وضشياعا.

بقلم  :خÒة بغاديد

« أان- -ا ‘ وه- -رانÁ ،ل -ؤو Êسس -ك -ون ج -ارف،
ونفسسي –تثني على اŸنكر.»..
1فهو الضسائع ب ÚاŸقامي( Úجبالة-
وهران) Áارسس عبثه ،يشساكسس النسساء ،يشسرب
اÿمرة ،ويفعل ما يفعل ،وهو الذي اسستلب
ي وظهر بوجه( ÚاŸكّرم واŸهان) ،
حقه ،نف ّ
ا◊ا ⁄باŸلك والسسيادة وبالقيمة التي
Œعله أاك Ìحضسورا وفاعلّية ،واŸفتقد
لهذه القيمة /ا◊لم ‘ ،الوقت نفسسه،
ويبقـى الراوي الشسخصسية اأ’سساسسية
التي تتمركز حولها الرؤوية ،تبتدئ
منها وتنتهي إاليها.
يظهر البطل /الذات السساردة
سس- -اخ- -را Ãن ح- -ول -ه ،وب -ال -واق -ع
اÙي -ط ب -ه ،إاذ ي -ح -اول كشس-ف-ه
وتعريته »،فانشسطرت إا ¤ذاتÚ
إاحداهما داخلّية تواجه القوى
ال- -ت -ي –اصس -ره -ا ،واأ’خ -رى
ت- -درك ال- -ط -اب -ع ال -ت -ج -ري -دي
واÙدود ل -ل -ع -ا( ÚŸع -ا ⁄ال -ذات وال-ع-ا⁄
اÿارجي)
 2أاين تتضسح اإ’شسكالية ‘ الرواية ،بÚ
اأ’نا واأ’نا ،وب Úاأ’نا واآ’خر ،ب Úالنفسس
ومكبوتاتها ،وب Úواقعها اÿانق ‘ ،صسراع
وان -فصس -ال سس -ب-ه كّ-ل-ي ،ح-يث ال-غ-رب-ة ،الضس-ي-اع
وا◊رمان أاك.Ì
’ب:
ششخصشية ا أ
ي -ق -اب -ل شس -خصس -ي-ة ال-ب-ط-ل اأ’ول /ال-راوي،
شس -خصس -ي -ة أاخ -رى أاسس -اسس -ي -ة ‘ ب -ن-ي-ة ا◊دث
ال -روائ -ي ،وتشس -اب -ك -ه ،ت -تضس -ح شس-خصس-ي-ة اأ’ب
/ال -ب -ط -ل اŸضس -اد أاو ال-ف-اع-ل اŸضس-اد حسسب

غ -رÁاسس ،غ -اصس-ب-ة ل-ل-ح-ق ،ج-ائ-رة ،م-ن-ت-ه-ك-ة
Óع -راضس و‡ارسس -ة ل -ل -رذي -ل -ة ت-وصس-لت اإ¤
ل -أ
السسلطة بطريقة غ Òشسرعية ،وعلى حسساب
ا’ب -ن ،ف -ق -ط ل -ت -ك-ون م-ال-ك-ة ل-كّ-ل اŸادّي-ات،
والقاضسي اأ’ّول ‘ البÓد الذي ترجع إاليه
اأ’م - -ور واŸط - -اع ال- -ذي ي- -حÎم أام- -ره
وي -ل-ب-ى حّ-ت-ى ول-و م-ن-اف-ي-ا
ل - - -لشس - - -رع وال- - -ع- - -ادة،
والعرف العام.
« ك ّ- - -ل م - - -ن حضس - - -ر
اسس -ت Ó-م -ي ا◊ك -م-ة م-ن
الرجال أاخي ﬁمد رحمه
الله ،الذي مات وماتت معه
شس -ه -ادت -ه ،وح -ت -ى وإان ب-قّ-ي
حّيا لسست متأاكدا
أاّنه سسيسسهد با◊ق ،وفقيه
ا÷ام - -ع سس - -ي- -دي ح- -م- -زة زوج
عّمتي فتيحة الذي ’ يسستطيع
أان يبوح بشسيء قبل اسستشسارة أابي
خوفا منه «
 3ف -ال-كّ-ل ي-خشس-ى اأ’ب (صس-احب ا◊ضس-رة
اŸزعوم) ،حتّى ‘ شسهادة ا◊ق ’ يشسهدون
إا’ّ Ãا يوافق رغبته ،ويتحيّزون له رغم وضسوح
ا◊قيقة ،فيضسيع ا◊ق ويسسيطر الظلم والزور
والنفاق.
 1الرواية ،صس.07
2ع -ب -اسس إاب -راه -ي -م ،ت -ق -ن -ي -ات ال -ب -ن -ي -ة
السش -ردي-ة ‘ ال-رواي-ة اŸغ-ارب-ي-ة ،اŸرج-ع
السشابق ،صس.14
 3الرواية صس41
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–ضشÒا ÷ولة بان كي مون

روسس يشسرع ‘ زيارة إا ¤اŸنطقة
تقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي خيار وحيد

العدد
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لمريكي:
متحدث باسشم ا÷يشس ا أ
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مقتل  ٤٧إارهابيا ‘ ضسربات جوية على معاقل
«داعشس» Ãصسراتة الليبية

اÙتلة بعد مرور  25سشنة من إانششاء اŸينورسشو.

ا÷مهورية الصسحراوية تسستو‘ جميع
اŸتطلبات اأ’سساسسية لÓعÎاف بها

لم Úال-ع-ام
شش -رع اŸب -ع -وث الشش -خصش -ي ل -أ
ل· اŸت - -ح - -دة ك- -ريسش- -ت- -وف- -ر روسس ي- -وم
ل --أ
اÿم -يسس ‘ ج -ول -ة إا ¤اŸن -ط -ق -ة اسش -ت -ه -ل -ه -ا
Ãخيمات اللجئ Úالصشحراوي Úأاين إالتقى
مع مسشؤوول Úمن جبهة البوليسشاريو –ضشÒا
ل·
لم Úال -ع -ام ل  -أ
ل- -ل- -زي- -ارة اŸرت- -ق- -ب- -ة ل - -أ
اŸت- -ح -دة.حسش -ب -م -ا صش -رح ب -ه أاﬁم -د خ -داد
لرب- - -ع - -اء
اŸنسش- - -ق م- - -ع اŸي- - -ن- - -ورسش- - -و ي- - -وم ا أ
وأاكد اŸصشدر ذاته ،أان الزيارة تدخل أايضشا
لمن الدو‹
‘ إاطار إاعداد تقرير ›لسس ا أ
عن قضشية الصشحراء الغربية ،وسشتششمل كل
من ا÷زائر واŸغرب وموريتانيا.

ô°UÉf / ¢S

تأاتي جولة السشيد روسس ‘ ظرف يتميز بالعرقلة
الواضشحة ıطط السشÓم األ‡ي من قبل اŸغرب
ووصشول اŸفاوضشات ب Úطر‘ النزاع ،وهما جبهة
البوليسشاريو واŸغرب إا ¤طريق مسشدود.
ل -ل -ت -ذك ،Òسش -ب-ق ل-لسش-ي-د روسس أان زار اŸن-ط-ق-ة
مرارا دون أان تكلل مهمته بالنجاح بسشبب تنكر
اŸغرب ◊ق الششعب الصشحراوي ‘ تقرير اŸصشÒ
وعدم جدية اÛتمع الدو‹ ‘ الضشغط عليه من
أاجل احÎام الششرعية الدولية.

ا÷معيات الكنارية تتمسسك بالدفاع عن
حق الشسعب الصسحراوي

جّ- -ددت ي- -وم اÿم- -يسس ا÷م -ع -ي -ات ال -ك -ن -اري -ة
للتضشامن مع الششعب الصشحراوي “سشكها بالدفاع
الدائم واŸسشتمر عن حقوق الششعب الصشحراوي ‘
ا◊رية والسشتقÓل ،وأاكدت ا÷معيات ‘ اجتماع
لها Ãقر “ثيلية جبهة البوليسشاريو بكناريا على

دع -م -ه -ا ل -ل-ح-م-ل-ة إلطÓ-ق سش-راح ك-اف-ة اŸع-ت-ق-لÚ
السش -ي -اسش -ي Úالصش -ح -راوي Úب -السش -ج -ون اŸغ -رب -ي -ة
وتوسشيع صشÓحيات بعثة اŸينورسشو لتششمل حماية
حقوق اإلنسشان ‘ اŸناطق اÙتلة.
وعÈت ا÷م- -ع- -ي -ات ع -ن اسش -ت -ع -داده -ا ل -دع -م
مششاريع التعاون اإلنسشا Êمن أاجل مواجهة نقصس
اŸواد األسش -اسش -ي -ة Ãخ-ي-م-ات الÓ-ج-ئ Úومسش-ان-دة
برنامج «عطل ‘ سشÓم» بالتنسشيق مع جمعيات
الصشداقة مع الششعب الصشحراوي و–سش Úالرأاي
العام الكناري بعدالة القضشية الصشحراوية.
معرضس للصشور بفنلندا وفيلم وثائقي بأاŸانيا
مازالت القضشية الصشحراوية تتلقى الدعم من
أاحرار العا ⁄حيث افتتحت بالعاصشمة الفنلندية
«ه - -ل- -نسش- -ك- -ي» ي- -وم اÿم- -يسس م- -ع- -رضش- -ا ل- -لصش- -ور
ال -ف -وت -وغ-راف-ي-ة ي-ت-ن-اول ج-وانب م-ن ك-ف-اح الشش-عب
الصشحراوي وذلك Ãقر اŸتحف الوطني بفنلندا
حسشب ‡ثل جبهة البوليسشاريو ،ويسشتمر اŸعرضس
إا ¤غ -اي -ة أاف -ري -ل اŸق -ب -ل وق -د ” ال -ت -وق-ي-ع ع-ل-ى
عريضشة من طرف اŸششارك Úمفادها «الصشحراء
الغربية ...السشتفتاء اآلن».
من جهة أاخرى احتضشن الŸÈان األŸا Êفيلم
وثائقي عن كفاح الششعب الصشحراوي عرضس يوم
اÿميسس Ãقره بÈل– Úت عنوان «آاخر مسشتعمرة
الششعب اŸنسشي بالصشحراء الغربية» كان من بينهم
سشفراء وبرŸانيون وأاصشدقاء للششعب الصشحراوي
باإلضشافة إا ¤حضشور جمهور غف Òو‡ثل جبهة
البوليسشاريو بأاŸانيا.
وق -د دع -ا ل -ه -ذا ا◊دث أارب -ع -ة ب -رŸان -ي Úم-ن
ﬂت -ل -ف األح -زاب السش -ي -اسش -ي -ة األŸان -ي -ة وخ Ó-ل
اŸن- - - -اقشش- - - -ة ” ال - - -ت - - -ط - - -رق ل - - -ل - - -ت - - -ج - - -اوزات
اŸغ -رب -ي -ة وان -ت-ه-اك-ه-ا ◊ق-وق اإلنسش-ان ب-األراضش-ي

أاكدت وزارة اÿارجية الصشحراوية ‘ مذكرة
نششرتها Ãناسشبة حلول الذكرى األربع ÚإلعÓن
الدولة أانه من وجهة نظر مبادىء القانون الدو‹
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -العÎاف ب -ال -دول ،ف -إان ا÷م -ه-وري-ة
ال-ع-رب-ي-ة الصش-ح-راوي-ة ال-دÁق-راطية تسشتو‘ جميع
الششروط األسشاسشية .
وأاششارت اŸذكرة أانه من غ ÒاŸنطقي أان
تؤوجل أاي دولة اعÎافها ‘ انتظار ما سشتسشفر عنه
العملية السشياسشية التي تششرف عليها األ· اŸتحدة
وال -ت -ي وصش -لت إا ¤ط -ري -ق مسش-دود وخ-ط Òبسش-بب
عرقلة اŸغرب
وتضشيف اŸذكرة أان ‡ارسشات اŸغرب ،على
مدار اÿمسشة وعششرين عاما اŸاضشية ،قد جعلت
العملية السشياسشية األ‡ية ششبه لغية .وقد أاظهر
اŸغرب Ãا ل يدع أاي ›ال للششك أانه غ Òمسشتعد
لخ-ت-ي-ار اŸسش-ار السش-ل-م-ي وال-دÁق-راط-ي وال-ق-اب-ل
للتطبيق اŸفضشي ◊ل دائم للنزاع ‘ الصشحراء
الغربية.
وأاوضش -حت اŸذك-رة أان ا÷م-ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة
الصشحراوية الدÁقراطية دولة كاملة العضشوية ‘
اŸنظمة القارية اإلفريقية “ارسس سشيادتها التامة
على األراضشي الصشحراوية اÙررة ولديها القدرة
اإلدارية والسشياسشية لتسشي Òششؤوونها اÿاصشة وإادارة
عÓقاتها الدولية ،على الرغم من أان جزءا من
أاراضش -ي -ه -ا لزال ق -اب -ع-ا –ت الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي.
وأاكدت اŸذكرة أان عدم العÎاف با÷مهورية
العربية الصشحراوية الدÁقراطية لن يفضشي إال إا¤
تشش -ج-ي-ع ال-ت-ع-نت اŸغ-رب-ي وسش-ي-ؤودي إا ¤اسش-ت-م-رار
انتهاكات حقوق اإلنسشان ‘ اإلقليم اÙتل .داعية
إا ¤احÎام اإلرادة اŸعلنة لششعب الصشحراء الغربية
اŸع Èعنها ‘ إاعÓن اسشتقÓل ا÷مهورية العربية
الصشحراوية الدÁقراطية.
وذكرت بـ «اŸوقف التاريخي» الذي اتخذته
ج - - -ن - - -وب أاف- - -ري- - -ق- - -ي- - -ا ‘ ع- - -ام  2004عندما
اعÎفت با÷مهورية العربية الصشحراوية ردا على
رفضس اŸغرب علنا خطة التسشوية ‘ أابريل من
نفسس السشنة ،معتÈة أان عدم قيامها بذلك كان من
شش -أان -ه أان يسش -اه -م ‘ إان -ك -ار ح-ق شش-عب الصش-ح-راء
الغربية ‘ تقرير اŸصش ،Òكما أانه كان سشيمثل
«خ -ي -ان -ة جسش -ي -م -ة وغ Òم-ق-ب-ول-ة» لل-ت-زام ج-ن-وب
أاف-ري-ق-ي-ا ب-احÎام م-ي-ث-اق األ· اŸت-ح-دة وال-قانون
ال-ت-أاسش-يسش-ي ل–Ó-اد األف-ري-ق-ي ،ك-م-ا أاك-د ال-رئ-يسس
مبيكي أانذاك.

لمÒكي ،أان
أاعلن متحدث باسشم ا÷يشس ا أ
لمÒكية نفذت ضشربات جوية ضشد
القوات ا أ
لرهابي ‘ ليبيا أامسس.
«داعشس» ا إ
اسشتهدفت الضشربات إارهابيا بارزا يششتبه ‘ أانه
وراء هجوم Úبتونسس العام اŸاضشي.
وكانت مصشادر إاعÓمية ‘ ليبيا قد أاكدت ،أان
ط - -ائ - -رات ›ه - -ول - -ة قصش- -فت م- -عسش- -ك- -ر ت- -دريب
Ûم -وع -ات ت -ت -ب -ع ت -ن -ظ -ي-م «داعشس» ال-دم-وي ‘
صشÈاتة غرب طرابلسس.
وق -ال ع -م -ي -د ب -ل -دي -ة صشÈات-ة ( ٧0ك-ل-م غ-رب
ط- -راب- -لسس) حسش Úال- -ذوادي «اسش -ت -ه -دفت ط -ائ -رة
›هولة منزل ‘ صشÈاتة ،ما أادى إا ¤مقتل 4٦
ششخصشاً» كانوا داخل اŸنزل ،مضشيفًا أان الغالبية
العظمى من القتلى «تونسشيون يرجح أانهم ينتمون
إا ¤تنظيم داعشس».
وأاوضش - -ح ال - -ذوادي ‘ ح - -ديث م - -ن - -فصش- -ل م- -ع
الصشحافة أان الطائرات نفذت القصشف ‘ السشاعة
 3:30صش-ب-اح-ا ب-ال-ت-وق-يت اÙل-ي ف-أاصش-ابت م-بنى
Ãن -ط-ق-ة قصش-ر ت-ل-ي-ل ،ح-يث ي-ع-يشس ب-عضس ال-ع-م-ال
األجانب ،وأاضشاف أان  4٧ششخصشا قتلوا.
وت -ق -ع صشÈات -ة ق -رب ا◊دود ال -ت -ونسش -ي -ة وه-ي
واحدة من اŸناطق التي يقول مسشؤوولون غربيون
إان اره- -اب- -ي- -ي «داعشس» ل -ه -م وج -ود ب -ه -ا ‘ إاط -ار
توسشعهم ‘ ليبيا.
من جهتها ،نقلت صشحيفة «نيويورك تاÁز» عن
مسشؤوول غربي  ⁄تنششر اسشمه القول إان طائرات
حربية أامÒكية قصشفت معسشكرا لتنظيم «داعشس»
‘ ليبيا ‘ وقت مبكر ا÷معة ،مسشتهدفًة ارهابيا
تونسشياً بارزا ً له صشÓت بهجوم ÚكبÒين ‘ تونسس
العام اŸاضشي.
و ⁄ت- -ع -رف ه -وي -ة ال -ط -ائ -رة ،ل -ك -ن صش -ح -ي -ف -ة
«نيويورك تاÁز» األمريكية قالت إانها أامريكية.
وأاشش- -ارت مصش- -ادر إا ¤أان السش- -ل- -ط- -ات «أاج- -رت
–قيقا مع أاحد ا÷رحى السشتة الذين أاصشيبوا ‘
ال -غ -ارة أايضش -ا ،وق -ال إان -ه أات -ى م -ع آاخ -ري -ن ب-ه-دف
التدرب على القتال ،وأان ا÷ماعة التي أاقلته إا¤
صشÈاتة عصشبت عينيه طوال مدة الطريق».
وتقول السشلطات التونسشية أان منفذي اعتداءات

لوروبية Ÿراجعة –ذير رعاياها من السشفر إاليها
تونسس تدعو الدول ا أ

السسبسسي :الضسربات العسسكرية ‘ ليبيا سستتم بالرغم من اıاوف

ق- -ال ال -رئ -يسس ال -ت -ونسش -ي ال -ب -اج -ي ق -ائ -د
السش-بسش-ي إان «الضش-رب-ات ال-عسش-ك-ري-ة الغربية
لرهابي ‘ ليبيا سشتتم
ضشد تنظيم «داعشس» ا إ
رغم كل اıاوف».
أاضشاف ‘ تصشريحات ،اÿميسس ،نششرتها وسشائل
إاعÓم تونسشية أان «الدول الكÈى قررت التوصشل إا¤
حل Ÿعا÷ة اŸلف الليبي ،وعلى رأاسشها حكومة
الوفاق التي ” اإلعÓن عنها».
ول -ك-ن ب-حسشب ت-ق-دي-ره ف-إان-ه «ام-ام ال-ت-ب-اط-ؤو ‘
إا‚از منح الثقة للحكومة فإان الضشربات العسشكرية
سشتتم رغم كل التخوفات».
وع - -زى ق- -ائ- -د السش- -بسش- -ي اıاوف إا ¤ال- -دول
الكÈى ،حيث “تلك كل دولة أاجندة Ÿصشا◊ها قد
تتعارضس مع أاجندات غÒها‡ ،ا قد ل يكون ‘
صشالح ليبيا ودول ا÷وار.
وأاضشاف «أان تركة النظام السشابق ثقيلة ،فقد
خ -ل -فت وضش -عً-ا صش-ع-بً-ا ب-ح-ك-م غ-ي-اب ل-ل-دول-ة وكÌة
اÛموعات اŸسشلحة».
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وب Úأانه التقى كل الفرقاء الليبي Úولحظ وجود
اسشتعداد لقيادة اŸرحلة ولكن ل يوجد ‘ ذات
الوقت اسشتعدادا ً للعمل اŸششÎك بينهم.
وم -ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،دعت السش-ل-ط-ات ال-ت-ونسش-ي-ة
الدول األوروبية إا ¤مراجعة دعوتها لرعاياها بعدم
السشفر إا ¤تونسس ،التي تضشررت سشياحتها بسشبب
هجوم Úإارهابي Úاسشتهدفا السشياح السشنة اŸاضشية

ا’حتÓل يعدم فلسسطينيا
^ القدسس:

اسشتششهد ششاب فلسشطيني برصشاصس قوات الحتÓل اإلسشرائيلي بعد
طعنه جندي Úعند باب العامود ‘ البلدة القدÁة.
وأامطر ا÷نود اإلسشرائيلي Úالششاب بوابل من الرصشاصس ‡ا أادى إا ¤اسشتششهاده
على الفور ‘ ،وقت هرعت قوات كبÒة من جنود الحتÓل إا ¤ع ÚاŸكان وأاغلقت
اŸنطقة بالكامل.

بان كي مون ‘ بوروندي
 ·ÓاŸتحدة بان كي مون ،الثن ÚاŸقبل،
^ نيويورك  :يقوم األم Úالعام ل أ
بزيارة رسشمية إا ¤بوروندي تدوم يوم ‘ Úإاطار جولة إا ¤البحÒات الكÈى حيث
سشيجري ﬁادثات مع اŸسشوؤول Úهناك وعلى رأاسشهم الرئيسس بي Òنكورونزيزا.
يذكر أان بوروندي تعيشس ‘ أازمة سشياسشية وأامنية منذ  ١0أاششهر تتخللها ‘ بعضس
األحيان أاعمال عنف بعد ترششح الرئيسس نكورونزيزا لرئاسشيات  20١5وقد أاعيد
انتخابه ‘ جويلية اŸاضشي.

الرئيسس اأ’وغندي يتقدم لو’ية خامسسة

و ق -د حث وزي -ر اÿارج -ي -ة ال -ت -ونسش-ي خ-م-يسس
ا÷هيناوي ،الدول األوروبية إا ¤إاعادة النظر ‘
–ذيرات وجهتها لرعاياها بعدم السشفر إا ¤تونسس
ع-قب ه-ج-وم Úدم-وي Úن-ف-ذه-م-ا ت-ن-ظ-ي-م «ال-دول-ة
اإلسشÓ-م-ي-ة»الره-اب-ي السش-ن-ة اŸاضش-ي-ة ،أاسشفرا عن
مقتل نحو  5٩سشائحا.
وج -اءت ه -ذه ال -دع -وة خ Ó-ل اج -ت -م -اع ل-ل-وزي-ر
بسشفراء الدول األوروبية ‘ تونسس حضشره وزيرا
الداخلية والسشياحة التونسشيان.
وقالت الوزارة ‘ بيان إان ا÷هيناوي «ششّدد على
أانّ تكريسس موقف التضشامن والدعم لتونسس ‘ هذه
اŸرح -ل -ة يسش -ت -دع -ي م -راج -ع-ة ال-دول (األوروب-ي-ة)
الصشديقة –ذيرات السشفر لرعاياها باّتجاه تونسس
Ãا يسشاعد القطاع السشياحي على اسشتعادة نسشقه
الطبيعي».
وإاث -ر الج -ت -م -اع ،ق -ال وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة ه-ادي
›دوب للصشحافي« Úالوضشع األمني بتونسس ل بأاسس
به ،اإلرهاب ليسس ششيئا خاصشا بتونسس بل أاصشبحت

صش -ب -غ -ت -ه ع -اŸي -ة ،اŸؤوسشسش -ة األم -ن-ي-ة واŸؤوسشسش-ة
ال-عسش-ك-ري-ة (ال-ت-ونسش-ي-ت-ان) واق-ف-ت-ان واسش-ت-ع-دادات-نا
جيدة جيدا ونحن متفائلون».

تراجع السسياحة
وتراجعت إايرادات السشياحة ‘ تونسس عام 20١5
بأاك Ìمن  35باŸئة وعدد السشياح بأاك Ìمن 30
باŸئة ،مقارنة بسشنة  20١4بسشبب الهجمات ،وفق
إاحصشاءات البنك اŸركزي.
وتراجع عدد السشياح األوروبي Úالوافدين إا¤
تونسس ‘  20١5بنحو  54باŸئة مقارنة بسشنة ،20١4
بحسشب إاحصشاءات وزارة السشياحة.
والسشياحة هي أاحد أاعمدة القتصشاد ‘ تونسس،
إاذ يششتغل بها  400أالف ششخصس بششكل مباششر وغÒ
مباششر ،وتسشاهم بنسشبة سشبعة باŸئة من إاجما‹
النا œاÙلي ،وتدر ما ب ١8 Úو 20باŸئة من
العمÓت األجنبية.

أاظهرت النتائج األولية لنتخابات الرئاسشة ‘ أاوغندا تقدم الرئيسس يويري
موسشيفيني على منافسشيه بقارق كب‡ ،Òا يقوي آاماله بالفوز بولية خامسشة.
وقالت اللجنة إان موسشيفيني الذي يحكم البÓد منذ أاك Ìمن ثÓثة عقود ،حصشل
على  ١.3٦مليون صشوت من ب 2.32 Úمليون ” فرزها من  ٦448مركز اقÎاع من
أاصشل  280١0مراكز.

أاردوغان يتهم حزب Úكردييْن
^ أانقرة :قال الرئيسس الÎكي رجب طيب أاردوغان ،إان بÓده “تلك أادلة
موثوقة تفيد بأان حزب العمال الكردسشتا Êوحزب ال–اد الدÁقراطي الكردي،
يقفان وراء تفج Òأانقرة الذي أاسشفر عن  28قتي Óوعششرات ا÷رحى .وقد نفى
رئيسس حزب ال–اد الدÁقراطي الكردي أاي عÓقة لوحدات حماية الششعب
الكردية بالهجوم.
وأاششار الرئيسس الÎكي إا ¤توقيف  ١4ششخصشا على خلفية التفج ،Òمعربا عن
ثقته ‘ أان األمر لن يقتصشر على هؤولء فقط« ،فقد بدأانا بفك هذه السشلسشلة ،يبدو
أان sهذا الفعل له امتدادات داخل البÓد وخارجها».

–رير  195رهينة لدى (بوكو حرام)

^ أابوجا :أاعلن ا÷يشس النيجÒي ،أانه قام بتحرير ١٩5رهينة لدى جماعة
(بوكو حرام) الرهابية وذلك ‘ عمليات عسشكرية قام بها ضشد ا◊ركة ‘ العديد
من القرى ‘ ششمال ششرق البÓد.

كÈى حصش- - -لت ‘ ت- - -ونسس خ Ó- -ل ال - -فÎة األخÒة
ت -درب -وا ‘ م -عسش -ك -رات ‘ صشÈات -ة ال-ت-ي شش-ه-دت
خÓل األششهر اŸاضشية أاحداثا أامنية عديدة ششملت
عمليات خطف وتفج.Ò
على صشعيد آاخر ،وبينما يّÎقب العا ⁄حصشول
ح -ك -وم -ة ال-وف-اق ال-ل-ي-ب-ي-ة ال-ث-ق-ة ،أاع-ل-ن ال-ن-ائب ‘
الŸÈان الليبي ،علي القطرا ،Êأان  ٧4عضشوا ً من
أاعضش - -اء الŸÈان وق - -ع - -وا ع- -ل- -ى مسش- -ودة ل- -رفضس
اÛلسس الرئاسشي وحكومة التوافق األخÒة التي
” تششكيلها السشبوع اŸاضشي .
وتوقع القطرا Êأان يتم تششكيل ›لسس رئاسشي
جديد من رئيسس ونائب Úبدلً من اÛلسس ا◊ا‹
والذي يتكون من رئيسس و 5نواب و 3وزراء ،ل سشيما
‘ ظ- -ل ال- -ه- -ي- -م -ن -ة اŸط -ل -ق -ة ÷م -اع -ة اإلخ -وان
وجماعات إارهابية أاخرى على اÛلسس الرئاسشي
ا◊ا‹ ،بحد وصشفه.
ه -ذه أاول غ -ارة م -ن ن -وع -ه -ا تسش-ت-ه-دف م-دي-ن-ة
صشÈاتة الواقعة على بعد  ٧0كلم غرب طرابلسس
واÿاضشعة لسشيطرة –الف «فجر ليبيا» اŸسشلح
ال -ذي ي -خ -وضس ن -زاع -ا ع -ل -ى السش -ل -ط -ة م -ع ق -وات
السشلطات اŸعÎف بها دوليا والتي تتخذ من ششرق
ليبيا مقرا.

ا÷بهة الششعبية والدÁقراطية
لتحرير فلسشط Úبا÷زائر

–ية للمواقف ا÷زائرية
الثابتة والداعمة لفلسسطÚ
تلقت «الششعب» بيانا عن ‡ثلي ا÷بهتÚ
الشش -ع -ب -ي -ة وال -دÁق -راط -ي -ة ل -ت-ح-ري-ر ف-لسش-طÚ
با÷زائر أاثنوا فيه عن دور ا÷زائر حكومة
وشش- -ع- -ب- -ا ‘ دع- -م اŸسشÒة ال- -نضش- -ال -ي -ة لشش -عب
ف -لسش -ط Úواح -تضش-ان-ه-ا ل-ل-م-ب-ارات ال-ودي-ة ال-ت-ي
جمعت فريقي البلدين .جـاء فيـه:
«‘ الوقت الذي يواجه به ششعب فلسشطÚ
وكامل مكوناته الكفاحية والسشياسشية واÛتمعة
ح- - -ل- - -ق- - -ة ج - -دي - -دة ‘ ﬂط - -ط - -ات اإلدارتÚ
الصش-ه-ي-ون-ي-ة واألم-ري-ك-ي-ة ل-تصش-ف-ي-ة م-ا تبقى من
ح -ق-وق-ه ال-وط-ن-ي-ة ،م-ن خÓ-ل ﬁاولت ت-ه-وي-د
القدسس ،والتمدد السشتيطا Êبالضشفة الغربية
باŒاه القتل العملي Ÿششروع الدولة الفلسشطينية
اŸسش -ت -ق -ل -ة ع-ل-ى األراضش-ي اÙت-ل-ة ع-ام ١٩٦٧
وعاصشتها القدسس ،واإنهاء حق العودة لÓجئÚ
الفلسشطيني ‘ ،Úهذا اإلطار اششتدت الهجمة
الصشهيونية العسشكرية الدموية لوأاد النتفاضشة
ال -ث-ال-ث-ة ال-ت-ي ح-ط-مت ب-إاردات-ه-ا شش-ع-ب-ه-ا ودم-اء
شش -ه -داءه-ا ت-لك اıط-ط-ات غ Òال-ب-ع-ي-دة ع-ن
األه -داف السش -ت -ع -م-اري-ة ال-ك-ام-ن-ة وراء ت-كسشÒ
وتدم Òالعديد من دولنا الوطنية ‘ ،هذا الوقت
وجدنا ‘ ششعوبنا العربية وقواها ا◊ية الداعم
الثابت ألهداف ششعبنا ا÷زائري العظيم بكل
فئاته ودولته وقواه اŸسشاندة اŸسشتمرة والثابتة
بكل أاششكالها لششعبنا ،لقد Œلى هذا الدعم ‘
الح- -تضش- -ان الح- -ت- -ف- -ا‹ ل- -ف -ري -ق ك -رة ال -ق -دم
ال- -ف- -لسش- -ط -ي -ن -ي وال -وف -د اŸراف -ق ل -ه ،أان ه -ذا
السشتقبال ا◊ار ليسس غريبا عن ششعب اŸليون
ونصشف مليوم ششهيد».

وقال ا÷يشس إانه ششن هجوما مضشادا ‘ قرية «عدة» بولية /بورنو /التي تسشيطر
عليها (بوكو حرام) حيث ع Ìفيها إاضشافة إا ¤الرهائن ال ١٩5على ششاحنت Úو١80
دراجة نارية و ٧50دراجة هوائية كان يسشتخدمها عناصشر بوكوحرام ‘ هجماتهم.

مقتل  ‘ 19تفج ÒبالكامÒون
^ ياوندي  :قال مسشؤوولون ﬁليون إان  ١٩ششخصشا على األقل قتلوا وأاصشيب 50
‘ تفج Òانتحاري مزدوج بسشوق ‘ ميمي بششمال الكامÒون.
والهجوم هو األحدث ‘ سشلسشلة هجمات قاتلة ششهدها ششمال الكامÒون ،الذي
تنششط به جماعة بوكو حرام النيجÒية اإلرهابية.

بقاء أاو رحيل
^ لندن :أاعلن رئيسس الوزراء الÈيطا Êديفيد كامÒون ،صشباح أامسس ،أان «ل
اتفاق حتى اآلن» مع ششركائه األوروبي Úحول مطالبه من اأجل بقاء بريطانيا ضشمن
ال–اد األوروبي ،وذلك لدى وصشوله لسشتئناف القمة األوروبية التي بدأات اÿميسس
‘ بروكسشل.
وقال كامÒون ،لدى عودته بعد ليلة طويلة من اÙادثات حول اإلصشÓحات
التي يطالب بها Ÿنع خروج بريطانيا من ال–اد« :أاحرزنا بعضس التقدم ،لكن ل
اتفاق حتى اآلن».
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السضبت  ٢٠فيفري  ٢٠١٦م
الموافق لـ ١١جمادى ا’ولى  ١٤٣٧هـ

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

هام جدا

ليام وسسيدها ،ويكفيه شسرفاً وفخرًا أان الله تبارك اختصسه بالذكر والثناء ‘ كتابه
يوم ا÷معة هو خ Òا أ

Ÿطلعها ال Èوالبحر وا◊جارة ،وما
خلق الله من شضيء إا’ الثقل( Úرواه
عبدالرزاق).
❊ وعن أانسس بن مالك ـ رضضي الله
عنه ـ ‘ قوله عز وجل{ :ولدينا
مزيد} ،ق -ال :ي -ت -ج -ل -ى ل -ه-م ‘ ك-ل
جمعة.
❊ وم -ن ه -ن -ا ف -ق -د شض ّ-دد ال-ن-ب-ي ـ
صض -ل -ى ال -ل -ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م ـ ع-ل-ى م-ن
يتهاون ‘ ترك صضÓة ا÷معة دو‰ا
سضبب أاو عذر مشضروع ،فعن ا◊كم بن
ميناء أانه سضمع ابن عباسس وابن عمر
يحدثان أان رسضول الله ـ صضلى الله
عليه وسضلم ـ قال وهو على أاعواد
م -نÈه «ل -ي -ن -ت-ه Úأاق-وام ع-ن ودع-ه-م

هناك آاداب وأاخÓق يجب على اŸسسلم أان
ي -راع -ي-ه-ا وي-ل-ت-زم ب-ه-ا ‘ ي-وم ا÷م-ع-ة ،وق-د
لسسÓم إاليها وحثنا عليها ومنها:
نّبهما ا إ
❊  - 1الغتسسال والتطيب :قال تعاَ{ :¤يا
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❊ َعْن َعْبد الsر ْ
َأابِيهَِ ،أاsن َرسُضولَ اللهِ ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ َقاَل:
ب َع َ-ل -ى ُكu-ل ُمْ-حَ-تِ-لٍ-م،
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ب َما َقَدَر َعَلْيِه» (أاخرجه
أاحمد).
❊ وَعِن الَْبَراِء بِْن َعاِزٍبَ ،قاَلَ :قاَل َرسُضولُ اللهِ ـ
Ú
حuق َعَلى الُْم ْسضِلِم َ
صضلى الله عليه وسضلم ـ «إاِsن مَِن الْ َ
جُمَعةَِ ،وَأاْن َيَم sسس ِمْن ِطيبٍ
َأاْن َيْغَتسِضَل َأا َ
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ب» (أاخرجه أاحمد والتْuرمِذِ ّ
الَْماَء َأاطَْي ُ
❊ وعن عبد الله بن أابي قتادة رضضي الله عنه قال
دخل علي أابي وأانا أاغتسضل يوم ا÷معة ،فقال:
غسضلك هذا من جنابة أاو للجمعة؟ قلت :من جنابة،
قال أاعد غسض Óآاخر إاّني سضمعت رسضول الله ـ صضلى
الله عليه وسضلم ـ يقول« :من اغتسضل يوم ا÷معة
كان ‘ طهارة إا ¤ا÷معة اأ’خرى» (رواه ا◊اكم ‘
السضلسضلة الصضحيحة).
❊ قال أابو حا” :قوله صضلى الله عليه وسضلم⁄« :
ي -زل ط -اه -را إا ¤ا÷م -ع -ة اأ’خ -رى؛ ي -ري -د ب-ه م-ن
الذنوب أ’ن من حضضر ا÷معة بشضرائطها غفر له
ما بينها وب Úا÷معة اأ’خرى.
صسÓة:
❊  - 2التّبك ‘ Òالذهاب إا ¤ال ّ
خْدِري َعْن َرسُضولِ اللهِ ـ صضلى
َعْن َأاِبي سَضِعيدٍ اْل ُ
جمَعةِ،
ِ
الله عليه وسضلم ـ َأاsنُه َقاَل :إاَذا َكاَن َيْوُم اْل ُ ُ
َقَ-عَ-دِت الَْ-مَÓ-ئَِ-كُ-ة َعَ-ل-ى أا َْبَ-واِب الَْ-مْ -سضِ-جِ-دَ ،فَي ْكُتُبوَن
جٌل
الsناسَس ،مَْن َ
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ي ـ صضلى الله
❊ َعْن أاْوسسِ ْبِن أاِبي أاْوسٍسَ ،عِن النِsب u
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ا÷معات أاو ليختمن الله على قلوبهم
ول -ي -ك -ون -ن م -ن ال-غ-اف-ل( »Úاأ’ل-ب-ا:Ê
صضحيح ،ابن ماجةﬂ ،تصضر مسضلم،
صضحيح ا÷امع).
❊ ول -ي -وم ا÷م -ع -ة فضض -ائ-ل ك-ثÒة
منها أان فيه سضاعة تفتح فيها أابواب
السض -م -اء ف -يسض-ت-ج-اب ال-دع-اء وي-ق-ب-ل
الرجاءَ ،عْن َأاِبي ُهَرْيَرَة ـ رضضي الله
عنه ـ َأاsن َرسُضولَ اللهِ ـ صضلى الله عليه
جُمَعةَِ ،فَقاَلِ« :فيِه
وسضلم ـ َذَكَر َيْوَم الْ ُ
سَضاَعٌة ’َ ُيَواِفُقَها َعْبٌد مُ ْسضِلٌمَ ،وُهَو
َق -اِئٌ-م ُيَ -صضu-ل-يَ ،يْ -سضَ-أاُل ال-لَ-ه شَضْ-يً -ئ-ا ،إاِ’s
َأاْع َ-ط -اُه ِإاsي -اُه»َ ،وَأاشَض -اَر َرسُض -وُل ال -ل ِ-ه ـ
صضلى الله عليه وسضلم ـ ِبَيِدِه ُيَقuلُلَها.
(أاخ-رج-ه أاح-م-د والُ-ب-خ-اري ومسض-لم)

آأدأب ي ـ ـ ـوم أ÷مع ـ ـ ـة

١٦٩٥٩

فضضل ألّزيارة ‘ ألّله

جُمَعةِ َفاسْصَعْوا ِإالَى ِذْكِر اللsهِ
منُوا ِإاَذا ُنوِد َ
الكر Ëفقال عز من قائلَ{ :يا َأاtي َ
صصَِÓة مِنْ َيْومِ الْ ُ
ها الsذِينَ آا َ
ي لِل s
م ِإا ْ
م َخْيٌر َل ُ
ع َذِل ُ
م َتْعَلُموَن} (سسورة ا÷معة.)9 :
َوَذُروا اْلَبْي َ
ن ُكْنُت ْ
ك ْ
ك ْ
❊ ومنها أان يوم ا÷معة سضبب ‘
تكف Òالسضيئات ورفع الدرجات ،فَعْن
َأاِبي ُهَرْيَرَة ـ رضضي الله عنه ـ َعنِ
ي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ َقاَل:
الsنِب u
«ال sصض َ-لَ-واُت اْلَ -خْ-مُ -سسَ ،واْلُ-جُ-مَ-عُ-ة إاَِل-ى
جُمَعةَِ ،كsفاَراتٌ لَِما بَْيَنُهَماَ ،ما َلْم
اْل ُ
ُتْ- -غ- -ش َس اْل َ -ك َ-ب -اِئ ُ-ر» (أاخ -رج -ه أاح -م -د
ومسضلم).
❊ قال العلماء معنى اŸغفرة له ما
ب Úا÷م- - -ع- - -ت Úوث Ó- -ث - -ة أاي - -ام ،أان
ا◊سض -ن -ة ب -عشض-ر أام-ث-ال-ه-ا وصض-ار ي-وم
ا÷معة الذي فعل فيه هذه اأ’فعال
ا÷ميلة ‘ معنى ا◊سضنة التي Œعل
ب -عشض -ر أام -ث-ال-ه-ا .وŸا سض-ئ-ل ال-ن-ب-ي ـ
صضلى الله عليه وسضلم ـ عن الكفارات
ق- -ال :اْلَ- -مْ - -شضُ- -ي َعَ- -ل -ى اَأ’ْق َ-دامِ إاَِل -ى
الُْ-جُ-مَ-ع-اِتَ ،والُْ-جُ-ل-وسُس ِف-ي اْلَم ْسض ِجِد
ف ال sصضَلَواِتَ ،وِإاْب َ
ِخ َ
ُÓغ الُْوضُضوِء ِفي
َ Ó
ك َعاش َس
الَْمَكاِرِهَ ،قاَل :مَْن َفَعَل َذِل َ
ِبَ - -خْ- -يٍ- -رَ ،وَم- -اَت ِبَ - -خْ- -ي ٍ -رَ ،وَك -اَن ِم -نْ
َخِطيَئتِهِ َكَيْوِم َوَلَدْتُه أاُtمه( .اŸسضند
ا÷امع).
❊ َعْن َعْبدِ اللهِ بِْن َعْمٍروَ ،قاَل:
َق -اَل َرسُض -وُل ال -ل ِ-ه ـ صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسض -ل -م ـ َم -ا ِم ْ-ن ُم ْ -سض ِ-ل ٍ-م َيُ-م-وُت َيْ-وَم
جُمَعِةِ ،إاَ ’sوَقاُه الله
جُمَعِةَ ،أاْو َلْيَلَة الْ ُ
اْل ُ
ِفْ- -تَ- -نَ - -ة اْلَ - -قْ- -ب- -رِ» (أاخ- -رج- -ه أاح- -م -د
والuترِمذي).
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العدد

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

لأيـــــام يــــــوم اأ÷معــــة
خيـــــــــر اأ أ
َعْن أابي ُهَرْيَرَة ـ رضضي الله عنه ـ
قالَ :قاَل َرسُضولُ اللِه ـ صضلى الله عليه
وسض- -ل -م ـ « َخ ْ-ي ُ-ر َي ْ-وٍم َ
ط َ-ل َ-ع ْ-ت َع َ-ل ْ-ي ِ-ه
جُمَعِةِ ،فيهِ ُخِلَق آاَدُم،
الشsضْم ُسس َيْوُم الْ ُ
جsنَةَ ،وِفيهِ أاُْخِرَج مِْنَها،
َوِفيهِ أاُْدِخَل الْ َ
جمَعة»ِ
ِ
َوَ’ َتُقوُم ال sسضاَعُة ِإا ’sفي َيْوِم الْ ُ ُ
(أاخرجه أاحمد ومسضلم).
❊ َعْن َأاِبي ُهَرْيَرَة ـ رضضي الله عنه ـ
َقاَلَ :قاَل َرسُضولُ اللهِ ـ صضلى الله عليه
جُمَعِةِ ،فيِه
وسضلم ـ «سَضuيُد اَأ’sياِم َيْوُم الْ ُ
جsنَة َ ،وِفيِه
ُخِلَق آاَدُمَ ،وِفيهِ أاُْدِخَل الْ َ
أاُْخِرَج ِمْنَهاَ ،وَ’ َتُقوُم ال sسضاَعُة إاَِ ’sيْوَم
ج ُ-م َ-عِ-ة» (أاخ-رج-ه اب-ن خ-زÁة)❊.
الْ ُ -
ويوم ا÷معة هو منحة الله تعا¤
وهبته لهذه اأ’مة ،فَعْن َأاِبي ُهَرْيَرَة ـ
ِ
ي ْب ِ -ن
رِضض- -ي ال- -ل -ه ع -ن -ه ـ َوَع ْ-ن ِرْب -ع u -
َ
حَ- -ذْيَ - -ف َ-ةَ ،ق -ا’َ :ق -اَل
حَ- -راش ٍسَ ،عْ- -ن ُ
َرسُضوُل اللِه ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ
جُمَعِة َمْن َكاَن َقْبَلَنا،
«َأاضَضsل اللُsه َعِن الْ ُ
َف َ -ك -اَن ِل ْ-ل َ-ي ُ-ه -وِد َي ْ-وُم ال sسض ْ-ب ِ-تَ ،و َك -اَن
جاَء اللُsه ِبَنا،
حدَِ ،ف َ
لِلsن َصضاَرى َيْوُم اَأ’ َ
ِ
َفَ-هَ-دا َن-ا الs-لُ-ه ِلَ-يْ-وِم اْلُ-جُ-مَ-ع-ةَ ،فَ-جَ-عَ-ل
حَ-دَ ،و َكَذِل َك
اْلُ-جُ-مَ-عَ-ةَ ،وال sسضْ-بَ-ت ،واَأ’ َ
ح ُ-ن
ُه ْ-م َت َ-ب ٌ-ع َل َ-ن -ا َي ْ-وَم اْل ِ-ق َ-ي -اَم ِ-ةَ ،ن ْ -
اآ’ِخُرونَ مِْن َأاْهلِ الtدْنَياَ ،واَأ’sولُونَ
َي ْ-وَم اْل ِ-ق َ-ي -اَم ِ-ة ،اْل َ-مْ -ق-ضِضt-ي َلُ-هْ-م َقْ-بَ-ل
خ َ
ِÓئِق» (أاخرجه مُ ْسضلم).
اْل َ
❊ قال كعب اأ’حبار :ما طلعت
الشض- -مسس م -ن ي -وم ا÷م -ع -ة إا’ ف -زع
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عن أابي هريرة ـ رضضي الله عنه ـ عن النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ «أان
رج ً
 Óزار أاخاً له ‘ قرية أاخرى ،فأارصضد الله تعا ¤على مدرجته ملكاً (أاي
جعل ملكًا ‘ طريقه) ،فلما أاتى عليه قال :أاين تريد؟ قال أاريد أاخاً ‹ ‘
هذه القرية ،قال :هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ (أاي تسضعى ‘
إاصضÓحها) قال ،’ :غ Òأاّني أاحببته ‘ الله تعا ،¤قال« :فإاّني رسضول الله
إاليك أانّ الله قد أاحبك كما أاحببته فيه» (أاخرجه مسضلم).
وعن أابي هريرة ـ رضضي الله عنه ـ قال :قال رسضول الله ـ صضلى الله عليه
وسضلم ـ «من عاد مريضضًا أاو زار أاخًا له ‘ الله ناداه مناد أان طبت وطاب
‡شضاك وتبوأات من ا÷نة منز’ً» (أاخرجه الÎمذي).
اŸعنى :الزيارة ‘ الله فضضلها عظيم وأاجرها كب ،Òوهي التي تكون عن
ﬁبة ‘ الله ورجاء لثوابه ’ Ÿصضالح دنيوية ،أاخ Èالرسضول ـ صضلى الله
عليه وسضلم ـ أان جزاءها ﬁبة الله والفوز با÷نة .ومن فوائد فضضل الزيارة
‘ الله عز وجل ،أانها سضبب ÷لب ﬁبة الله ودخول ا÷نة.

رفع أليدين أثناء ألّدعاء ‘ خطبة أ÷معة

إاّن اأ’صضل ‘ رفع
اليدين ‘ الدعاء أانه
مسضتحب Ÿا ورد فيه
م- -ن أاح- -اديث ك- -ثÒة
منها:
ـ م- - -ا رواه اإ’م - -ام
مسضلم َعْن َأاِبي ُهَرْيَرَة
رضضي الله عنه َقاَل:
َق - -اَل َرسُض - -وُل الs- -لِ- -ه ـ
صضلى الله عليه وسضلم
ـ «َأاtيَها الsناسُس إاِsن الsلَه
ب َ’ َيْقَبُل إاَِ ’s
َ
ث َأاْغَبَر
جَل ُيِطيُل ال sسضَفَر َأاشْضَع َ
طuيًبا» (ُ )...ثsم َذَكَر «الsر ُ
طuي ٌ
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ـ وما رواه البخاري ومسضلم َعْن َأاِبي ُموسَضى رضضي الله عنه َقاَل َدَعا
ي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ ِبَماٍء َفَتَوضsضَأا ِبهِ ُثsم َرَفَع َيَدْيهِ َفَقاَل« :الsلُهsم
الsنِب t
ت َبَياضَس ِإاْب َ
طْيهِ َفَقاَل« :الsلُهsم اجَْعْلُه َيْوَم
اْغِفْر لُِعَبْيدٍ َأاِبي َعاِمٍر»َ ،وَرَأاْي ُ
الِْقَياَمةِ َفْوَق َكِث ٍ
ك ِمْن الsناسِس».
 Òمِْن َخْلِق َ
ِ
ْ
ْ
ي رضضي الله عنه َعْن
ـ وما رواه الÎمذي وابن ماجه َعْن سَضلَمانَ الَفاِرسض u
حِيي إاَِذا رَفَع
ي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ َقاَلِ« :إاsن الsلَه َ
َ Ëي ْسضَت ْ
ي َكِر ٌ
الsنِب u
حِي w
جُل إاَِلْيِه َيَدْيِه َأاْن َيُرsدُهَما صِضْفًرا َخاِئَبَتْيِن».
الsر ُ
أاما رفع اليدين للخطيب يوم ا÷معة ففيها خÓف ب Úأاهل العلم،
فقد روى اإ’مام مسضلم وأابو داود أان ُعَماَرَة بنَ ُرَؤوْيَبَة َرَأاى بِشْضَر بَْن َمْرَواَن
ت َرسُضوَل
َعَلى اْلِمْنَبِر َراِفعًا َيَدْيهِ َفَقاَلَ :قsبَح الsلُه َهاَتْيِن اْلَيَدْيِنَ ،لَقْد َرَأاْي ُ
َ
الsلهِ ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ مَا َيِزيُد َعَلى َأاْن َيُقولَ ِبَيدِهِ َهَكَذا َوأاشَضاَر
حةِ .و‘ شضرح النووي على مسضلمَ :هَذا ِفيهِ َأاsن ال tسضsنة َأاْن َ’
ِبإاِصْضَبِعهِ اْلُم َسضuب َ
ِ
َ
ْ
َ
حابنَا َوَغْيرهْم.
َيْرَفع الَْيد ِفي الْ ُ
خطَبة َوُهَو قْول َمالك َوأاصْض َ
أاما اإ’مام البخاري فقد خصضصس باباً ‘ كتاب ا÷معة أاسضماه باب رفع
اليدين ‘ اÿطبة ،أاورد فيه جزءا ً من حديث َأاَنسٍس َقاَل َبْيَنَما الsنِبي ـ
خ ُ
جٌل َفَقالَ َيا َرسُضوَل
صضلى الله عليه وسضلم ـ َي ْ
ب َيْوَم اْل ُ
ط ُ
جُمَعِة إاِْذ َقاَم َر ُ
ك الشsضاُءَ ،فاْدُع الsلَه َأاْن َي ْسضِقَيَناَ .فَمsد َيَدْيهِ َوَدَعا.
ك الُْكَراُعَ ،وَهَل َ
الsلهَِ ،هَل َ
ِ
ِ
ِ
حديث
و‘ شضرح الباب ‘ فتح الباري ’بن حجرَ :وفيه إاِشَضاَرة إاَِلى َأاsن َ
ك لَْي َسس َعَلى إاِ ْ
طَÓقه
جُه ُم ْسضِلم ِفي ِإاْنكار َذلِ َ
ُعَماَرة ْبِن ُرَوْيَبة اsلذِي َأاْخَر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
حديث.
جَواز ِبُدَعاءِ ا’سْضت ْسضَقاء َكَما في َهَذا اْل َ
َلِكْن َقsيَد َمالِك اْل َ
وبالنسضبة للمأاموم Úفلم يرد ‘ حقهم شضيء ،فيبقى اأ’مر على
اأ’صضل ،وهو اسضتحباب رفع اأ’يدي.

ِ
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ُ
يَ ،فَقاَل َرسُضوُل اللهِ ـ
َذلِ َ
سَضَنةٍَ ،وقَِياِم سَضَنةٍ» (أاخرجه أاحمد).
ك َلُهَ ،وأاْخَبَرُه ِباsلذي َقاَل أاَب w
َ
ُ
ي» (أاخرجه ابن
❊ َعْن أاِبي ُهَرْيَرَة ـ رضضي الله عنه ـ َقاَلَ :قاَل صضلى الله عليه وسضلم ـ «صَضَدَق أاَب w
ِ
َ
َرسُضولُ اللهِ ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ «َعلى ُكuل َباب ماجة).
جُمَعِة َم َ
جِل،
َم ْسضِجٍد َيْوَم الْ ُ
ِÓئَكٌة َيْكُتُبونَ مَِجيَء الsر ُ
ِ
ِ
ُ
لكثار من الذكر والدعاء :قال تعا:¤
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ض
َكاْلُمْهِد َ
ِ
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جةَِ ،واْبَ-تُ-غ-وا ِمْ-ن َفْ-ضصِ-ل الs-ل-هِ َواْذُكُروا الsلَه َكِثًÒا
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َ
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ِ
ِ
ِ
َوالِ- sذي َي ِ-ل -ي -ه َك ُ-م ْ-ه -دي اْل َ-بْ-يَ -ضض-ة» (أاخ-رج-ه أاح-م-د َلَعsل ُ
م ُتْفِلُحوَن} (سضورة ا÷معة .)١٠
كْ
ِ
ِ
َ
❊ َعْن أاِبي سَضَلَمَة َعْن َعْبد الsله ْبِن سَض َ
والبُخاري).
ٍÓم َقاَل:
ت َوَرسُضوُل الsلهِ ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ جَالِ ٌسس إاِsنا
ُقْل ُ
صسÓة ركعت Úعند دخول اŸسسجد :لَ َ-ن ِ -ج ُ-د ِف-ي ِكَ-ت-اِب الs-لِ-ه ِف-ى َيْ-وِم اْلُ-جُ-مَ-عِ-ة سَض-اَعٌ-ة َ’
❊  - 3ال ّ
جاِبَر ْبَن َعْبِد اللهِ ُيَواِفُقَها َعْبٌد ُمؤوْمٌِن ُي َصضلuي َي ْسضَأاُل اللَsه ِفيَها شَضْيًئا إاِ’s
عْن َعْمِرو بِْن ِديَناٍرَ ،قاَل :سَضِمْع ُ
ت َ
َ
ي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ َخ َ
جَتُهَ ،قاَل َعْبُد الsلِه َفَأاشَضاَر ِإاَلsى َرسُضوُل
ط َ
بَ ،فَقاَل« :إاَِذا َق َضضى َلُه حَا َ
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ت َأاي سضاَعٍة ِ
خارِي ومسضلم).
َرْكَعَتْيِن» (أاخرجه أاحمد والبُ َ
هي َقاَل:
صَضَدْق َ
ت َأاْو بَْع ُضس سَضاَعٍة ُقْل ُ
َ
طَفاِني َيْوَم « ِ
َ
َ
ْ
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ل
ا
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ي
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َ
ت إاِsنَها
ٌ
هَى آاِخُر سَضاَعةٍ مِْن سَضاَعاِت النَsهاِر»ُ ،قْل ُ
جاِبٍرَ ،أاsنُه َقاَلَ :
❊ َعْن َ
جاَء ُ ْ
t
ت سَضاَعَة صَض َ
ٍÓةَ ،قاَل« :بََلى إاِsن الَْعْبَد الُْمؤوْمَِن إاَِذا
جُمَعةَِ ،وَرسُضوُل اللهِ ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ َقاِعٌد َلْي َسض ْ
اْل ُ
َعَلى الْ ِ
ك َقْبَل َ
ُÓة َفُهَو ِفي صَض َ
حِب ُسضُه إاِ ’sال sصض َ
َ
u
ِ
َ
ل
ض
ص
ي
ن
أ
ا
ي
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س
د
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ق
ف
،
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َ
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ٌ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
يَ ،فَقاَل َلُه صَضsلى ُثsم جََل َسس َ’ َي ْ
ْ
ُ
َ
ت َرْكَعَتْيِن؟ َقاَل( :أاخرجه أاحمد وابن ماجة).
ي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ َأاَرَكْع َ
عن أابي هريرة ـ رضضي الله عنه
النِsب t
ِ
ي
ر
ا
خ
ب
ل
ا
و
د
م
ح
َ’َ ،قاَلُ :قْم َفاْرَكْعُهَما» (أاخرجه أا
َ
ـ عن النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ
ُ
ومسضلم).
❊  - 7ق-راءة سس-ورة ال-ك-ه-ف :ع-ن أاب-ي سض-ع-ي-د قال« :ليسس شضيء أاكرم على الله
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لفسساح للّناسس وعدم تخ ّ
❊-4ا إ
طي الّرقاب :وسضلم ـ قال« :من قرأا سضورة الكهف ‘ يوم ا÷معة الÎمذي).
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وعن أابي هريرة ـ رضضي الله
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«َ’ ُيِق َ
عنه ـ قال :قال رسضول الله ـ صضلى
ُ s
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
حوا» (أاخرجه
َمْقَعدِهِ َفَيْقُعُد فيهَ ،وَلكْن َيُقولُ :اْف َسض ُ
الله عليه وسضلم ـ «من  ⁄يسضأال الله
أاحمد ومسضلم).
❊  - 8الكثار من الصسÓة على النبي ــ صسلى يغضضب عليه» .وعن أابي سضعيد ـ
ج ً
❊ َعْن جَاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه؛ َأاsن َر ُ
َ Óدَخَل الَْم ْسضِجَد الله عليه وسسلم ــ َعْن َأاْوسسِ ْبنِ َأاْوسسٍَ ،قاَلَ :قاَل رضضي الله عنه ـ أان النبي ـ صضلى
َيْوَم الْ ُ
جُمَعِةَ ،وَرسُضولُ اللهِ ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ َرسُضوُل اللهِ ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ «ِإاsن مِْن َأاْف َضضِل الله عليه وسضلم ـ قال« :ما من
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مسضلم يدعو الله بدعوة ليسس فيها
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إاثم و’ قطيعة رحم إا’ أاعطاه الله
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بها إاحدى ثÓث :إاما أان تعجل له
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دع -وت -ه وإام -ا أان ي -دخ -ره -ا ل-ه ‘
َ ْ
ْ
َْ
ْ
ْ
❊-5ا إ
لنصسات إا ¤اÿطبة وعدم اللغوَ :بِلي َ
ت َ -فَقاَل« :إاِsن اللهَ َ
حsرَم َعَلى اَأ’ْرضِس َأاْن َتأاُْكَل اآ’خرة وإاما أان يصضرف عنه من
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ج َسضاَد اَأ’ْنِبَياِء» (أاخرجه أاحمد والsدارِمِي وأابو داود السض -وء م -ث -ل -ه-ا» ،ق-ال-وا :إاذا ن-ك،Ì
َ
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الله عليه وسض
َ ْ َ وابن ماجة).
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تَ ،فَقْد َلَغا» (أاخرجه
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❊ َعْن َأاِبي الsدْرَداِء ـ رضضي الله عنه ـ
ْ
ْ
جُمَعِةَ ،واِإ’ َ ُ َ
اْل ُ
ُ
البُخاري ومسضلم).
َقاَلَ :قاَل َرسُضولُ اللهِ ـ صضلى الله عليه
ُ
ي بِْن َكْع ٍ
ب؛ َأاsن َرسُضوَل اللهِ ـ صضلى الله وسض- -ل- -م ـ «َأا ْكِ- -ثُ- -روا ال sصضَÓَ- -ة َعَ- -ل s-ي َي ْ-وَم
ا َل ّ-ل -ـُه s-م َن u-وْر َق ْ-ل -ب -ي ِب -ضض -ي-اِء أان-وار
❊ َعْن أاَب u
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َفَقاَلَ :مَتى أاْنِزَل ْ
ت َهذه ال tسضوَرُة؟ إاuني لَْم أاسْضَمْعَها إاَ ’sعَ-لs-ي صَضُÓَ-تُ-ه َحs-ت-ى َيْ-فُ-ر َغ مْ-نَ-ه-ا»َ ،قاَل :ا َلّ-ل-ـُهs-م َو uفْ-ر ف-يِ-ه حَّ-ظ-ي ِمْ-ن َبَ-رك-اِتِ-ه،
تَ ،فلَsما اْن َصضَرُفوا َقاَلُ :قْل ُ
اآ’َن؟ َفَأاشَضاَر إاِلَْيهِ َأانِ اسْضُك ْ
تَ :وَبْعَد اْلَمْوِت؟ َقاَلَ« :وَبْعَد الَْمْوتَ ،وسَضu- -هْ- -ل سَض- -ب- -ي -ل -ي إاَ ¤خ -يْ -راِت ِ-هَ ،و’
ت َهِذِه ال tسضوَرُةَ ،فَلم ُت ْ ِ
َ
َ ْ
ِ
سَضَأاْلُت َ
ك مََتى أاُْنِزَل ْ
ح َسضناِتهِ ،يا هاِديًا إا¤
ْ
حِرْمني َقُبولَ َ
خِبْرنيَ ،فَقاَل إاsن ال- -لَ- -ه َحs- -رَم ِ َعَ- -ل -ى اأ’ْر ِضِس أاْن َت -أا ُك َ-ل َت ْ
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ب إاَِلى َرسُضوِل اللهِ صضلى الله عليه وسضلمَ ،فَذَكَر (أاخرجه ابن ماجة).
َفَذَه َ

أح ـ ـ ـادي ـث نبـ ـ ـوية ‘ ألّدع ـ ـ ـاء

دعــاء اليـــــوم

قال« :الله أاك( »Ìرواه أاحمد).
وعن سضلمان الفارسضي ـ رضضي
الله عنه ـ قال :قال رسضول الله ـ
صضلى الله عليه وسضلم ـ «إانّ رّبك
ي كر Ëيسضتحي
تبارك وتعا ¤ح ٌ
من عبده إاذا رفع يديه إاليه أان
يردهما صضفًرا» (رواه أابو داود).
وعن ابن عمر ـ رضضي الله عنهما ـ
عن النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ
‡ا
‡ا نزل و ّ
قال« :الّدعاء ينفع ّ
 ⁄ي- -ن- -زل ف- -ع- -ل -ي -ك -م ع -ب -اد ال -ل -ه
بالدعاء» (رواه ا◊اكم).
وع -ن سض -ل-م-ان رضض-ي ال-ل-ه ع-ن-ه
قال :قال رسضول الله ـ صضلى الله
عليه وسضلم ـ «’ يرد القضضاء إا’
ال -دع -اء ،و’ ي -زي -د ‘ ال -ع -م-ر إا’
ال( »Èرواه الÎمذي).

áMGÎ°SG

ألسسبت  ٢٠فيفري  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ ١١جمادى أألولى  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة

ألعدد

١٦٩٥٩
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رقــــــــــم

ﬁلل رياضسي من ألقارأت
بالتلفزة
أ÷زأئرية

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
’خرى شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٦٩٤نقطة
وا’ “ر ‘ رقم واحد
ا’ مرة واحدة..

لعب ‘
مولودية
بجاية
بحر

١١

ثلثا أحد

نصسف حاسسة

جزء من
أسسبوع

مبارأة

إأحسسان
تنجب

٨

هذه ا’شسارة –توي
على دوائر مرقمة من ١
ا ٨ ¤و‘ نفسس الوقت
على حروف ﬂتلف
بحيث ان رمز ا’شسارة
يتكون من ›موعة أارقام
ترجمها ا ¤حروف ثم
اجمع هذه ا◊روف
فتحصسل على اسسم لشساعر
فلسسطيني .

دردشسة
لسسهم
اأ

للنهي

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات متقاطعة

عقبي

كلمات سسهمية

الضسيم

كلمة سسر

إابحار

دردشسة ا◊روف

السسومريÚ

عطل

للجوأب

صسحا‘
بالتلفزة
أ÷زأئرية

٥
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الكلمات:

النبيد ،النبيل ،النبوي ،النبي ،النافلة،
النافورية ،الناقد ،الناقوسس ،الناموسس ،الناهي،
النباتي ،النباح ،النبالة ،الناهدة ،الناموسسية،
الناهق ،النبدة ،النÈيج ،النبوة ،الناووسس ،النافق،
نبأا ،نال ،نية.

+ 69 + 66 + 64 + 83 + 84 + 85 + 72
626 = 67 + 68
الحل  /تسسل وتثقف

اÿضشروات عرف ألول مرة
‘ العا ⁄كان موطنه هو
““الهند““
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أفقيا  )١ميشسال بÓتيني ،ماتيوريب ،أل،
أ· ،فوق ،أل ،يرمي ،⁄ ،ند ،تدل ،رة،
،⁄أ.أ ،أ◊لفة‡ ،رن ،مل ،من ،Òرسسو،
حادق ،ك .ك ،مخ ،مبدل ،رمل ،فÓح
سسيد أحمد
عموديا ،Ë )١ :قارة ﬁمد ،لوﬂ ،الفة،
شسم ،فل ،أ.أ.أ ،ألقمح ،ألتل ،نلم ،د.د،
بي .لن ،أي ،بي ،لوم ،دل ،مسس ،أرمي ،م
 .م ،تيارت ،ألكرم ،بي ،مدأرسس ،مل،
ميÓنو ،رف.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أ  -بريطانيا
ب  -أليونان.
ج  -ألد‰ارك
د  -ألÈأزيل

بحر
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حكم دو‹
سسابق
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اخت Èمعلوماتك..

اي من الدول التالية اسشتخدمت العلم
كششعار للدولة من تكون..؟
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يقدف

من أخطاء
كرة ألقدم

بطل اŸرحلة الششتوية للبطولة
اÎÙفة األو““ ¤موبيلسس ““٢٠١٥

ثلثا دزيري
وجهة نظر
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ثلثا حول
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

١٠

مصسنف
مشسي

صسوت
ألنفجار ـ م ـ
‚مع
٤

مفرد حقوق

ثروة

آألة طرب

وألدة
للتخيÒ
جوأب

ليدأع
نزل ـ م ـ

٧

∞≤ãJ h π°ùJ

الكلمــات السسريــة

أمرن

٦

متشسابهة
أد‹ ـ م ـ

يدرك
متشسابهان
يدرك
ثلثا سسور

اللغز:

سسر باŒاه ا أ
’سسهم
مبتدئا با◊رف باء (ب)
حتى تصسل ا ¤حرف
سس( Úسس) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

–دث
لÓسستثناء
٩

رقم

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

عموديا

 ) ١و  ) ٢م -ه -اج-م أŸن-ت-خب أألوŸب-ي  ) ١تفقد ،عتاب ،متشسابهة
 ) ٢يتضسرع ،ضسيوف
أ÷زأئري  ،من أخطاء كرة ألقدم.
 ) ٣حرف مكرر ،يصسرح ـ م ـ
 ) ٣حرف موسسيقي ،بعث ،للندأء،
 ) ٤كوكب أزرق ،رجاء ـ م ـ ،بسسط
 ) ٤مرضس معدي ،حطم
 ) ٥موفد ـ م ـ  ،مضسيء
 ) ٥مشسابهة ،للجزم ،حب
 ) ٦رقد ـ م ـ  ،ظرف مكان
 ) ٦حرف مكرر ،أللصس مبعÌة
 ) ٧ثلثا دية ،للسسؤوأل ،يبعث
 ) ٧مدرب مولودية ،أ÷زأئر،
 ) ٨نقعد ،حقد ـ م ـ  ،نام
 ) ٨حب،
 ) ٩نهضس ،يرسسم ـ م ـ ،سسقي ـ م ـ
 ) ٩ثروة ،كاتب ،أحسسان
 ) ١٠وجهة نظر ،حرف أبجدي
 ) ١٠أسسم علم مؤونث ،يسستجيب
 ) ١١حذأء مبعÌة  ،فرأر
 ) ١١سسلف ،مسسالك

` 11

’و 1٤٣٧ ¤هـ info@ech-aab.com
السسبت  ٢٠فيفري  ٢٠1٦م اŸوافق لـ  11جمادى ا أ
www.ech-chaab.com

العدد

16٩٥٩
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انسسرسس جار  Êفاسسن انكم كل اسس نالسسبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسسنيهن اق غورن سسكل ،اشسنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشس-اويث ،اتراقيث..الشس-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الشسعب" م -انك ات -ي -ل-ي سس-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني
نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

أاسس نالشسهيد ذي باثنت

جمعيث نـ إلÈكة ثتحفاظ فإامطان نالثورث أإنزيك

اسســر انتقــــرول ذشسفــــيث بقــــــذوذ
اين يطفن الوله ذدرث اأق ذسسمكث بسس امغرسس نغ الشسهيد .اآسس 18
فورار ذاسس اأغنو اأمغرسس .يل ايقسس اتسسيلنتد ا“غرمن بسسمكث بقذ
يفكن العمر انسسنا وكن ادرن ثمننت اثمرث ثدزيريث .غاسس اناف
 55اسسقسسن غف اثلل انتمرث Ÿعن مازال اأشسوم ،يا ’مكن يسسو سسذمن
Ãجوهاذ.
يال ثغيلت ثسسع امزري يال
اغزر اأوزلن اأذقسش اذمن.
ث -ق-رول ان-ت-م-رث ث-دزي-ريث
مشس -عث غ -ار اث -م -ر ،ث-ن-ج-ر
اب-ري-ذ اوط-اسش ان-ت-م-ر اأك-ن
اأذسس -ف -غ-نت ام-ن-كشس-م .ث-غ-ل
ذم- -ذي غ- -ار ث- -غ- -رول- -وي- -ن،
اأط - -اسش ب- -ن- -ق- -ن ادي- -ف- -غ- -ن
غ- -ف- -ث- -ق- -رول ،ل- -م -ع -ن اأك -ن
اسس - - -ع - - -دي - - -ن اسس - - -قسس - - -ن،
اسس -م -تسس -ث -ن ي -م -ج-ه-ذ ام-ح
ل - -ث - -رث اأي - -ق ذي - -ن ي - -ب- -ي- -ن
امسس- -ن- -ون اأدخ- -ذم- -ن اسس- -ر
ادشس - - - -دن غ- - - -ر ث- - - -ق- - - -رول
ث - - -دزي - - -ريث .ان- - -اف اأك- - -ن
ذقسس -ق-اسش  1٩66ي-ل-د ي-ون

اسس -ر سس -ل -م -ع -نسش اديسس -ف -غ
موسسى حداد يحكد اطراذ
بكرن ذلدزير ثمنغث.
ي -ف -ك -د ي -ون ب -ذم اشس -ب -ح-ن
اثقرول اأند ادبكن ثقمتسش
غار ادزيرين ادبدن اكن م
’ن ذق - - -ذم ب - - -م - - -ن- - -كشس- - -م
اف- -رنسس -يسش ام -ك -ن ادب -ك -ن
ادن - -يث ال - -ب - -ط - -ل ي- -خ- -ذم
سسسس-خ-ذم ن-ت-ويÓ-ث اونÓ-ق
اوك- -ن اديسس- -ن- -ط -ق ام -ذن -ن
اأم- -ذي اسس- -خ- -ذم ن- -ت- -رسست
اأتسس-م-ن-غ-وث سس-ل-ف-ن-ق ،اسس-ر
اذيون نتويل اديسسن امكن
اأدب - -ك - -ن ال- -ج- -ي- -ل ادل- -ول- -ن
ذث- -م -ن -نت ال -دزي -ر األ -ب -ط -ل

اأننكشسم يك ذبد اأيقذوذ
ذقذم نمنكشسم .اأدنف يون
اسس- -ر اأم ق- -ارن ا’أف- -ي- -ون و
العصسي اديحكن اين يضسرن
ذثدرث اأم قارن ثل اأذيون
اأوسسر اقتشسرن ذلمعن.
اأم - - - -ن - - - -كشس - - - -م يصس - - - -وضش
ذل-ج-ري-م-اث ايناسش اأذيقزم
اأول اتسسيزمرين ،بل م نتسش
ات - - - - -ع - - - - -ديث غ- - - - -ف ارشش
امشس - - -ط - - -اح اتسس - - -ل - - -وي - - -ن
اأذيمغرن ،لمعن اقذوذ ابد
اوري- - - - -ك - - - -ن اأدو اوزغ - - - -ل.
امجهاذ انناسش انمث اأنبد
ارن -ق -ب -ل ال -ب -ط -ل ،اأسس -ر ن
الشس -ي -خ ب -وع-م-ام-ة ف-اظ-م-ة

◊ـ ـر ـف ـ ـ ـاث ٌقتي ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـازة
إإوورإ رزمـ ـ ـ ـانت فسسلمـ ـ ـذ نا ـ

ٌق - -ل - -م - -داذ أاسس- -وج- -اذ إاواذاف
أاجذيذ نفيفري ’ييلين أاسسان
نـ 28سسٌقيورو سسبدان سسراباسش
أاسس-ل-م-ذ ن-ال-ح-رف-اث ال-ف-يشسطا
ن - -ت - -وورا إارزم - -ان ٌق - -خ- -ام- -ان
إامزيانان نتيبازة فيزيرات نـ3
ووسسان سسلمشساركة نتكوبانيين
نسس-ي-ال يسس-ت-ك-ل-فان سسلوموراث
وام -ان أاك -ذ ط -ون -يك إاخ-دم-ان
ال- -ك- -ارط- -ون دو’ صس- -اصس -اصش
إاخدمان إاشسوكار.
ال- - -ف- - -يشس - -ط - -اي - -و ي - -م - -ي - -ران
أاورييضسناضش هوسساد همعاذال
أاك -ذ إان ٌ-ق -ورا ن-تسس-وحث أاج-راد

إان-ل-م-اذان إاج-ذي-ذان ٌق-غربازان
أاسس-ل-م-ذ ن-ال-ح-رف-اث ،و خسس-ان
زيسش إاذن- - - -ي إاب - - -دان ف Ó- - -سش
أا’غان إاكالت أانٌقارث فييذني
يÓن أاوروشسي أاعاذ أاجرداناشش
إاخفاونسسان ٌقلمداذ أاييخثاران
ال -ح -رفث ’ه -ن-ي-ع-ج-ب-ان ٌق-ـ20
دغ -رب -ازان ن -ال -ح -رف -اث يÓ-ن
ٌق- -ال- -و’ي- -ة ،ف- -وام- -ان إاي- -ري- -ن
سس -راب -اسش ن -ال -ب -اي -ل -يك إاب -دان
ف- - -ال- - -ف- - -يشس - -ط - -اي - -و سس - -ووذم
إاهكوبانيين إاقدودين إاٌقسسبدان
إانلماذان إاديافغان سسٌقغربازان
أاسس-ل-م-ذ ن-ال-ح-رف-اث ف-ي-زيرات

إاسس ٌ-ق -اسس -ان إاي-مضس-ان ال-ك-ث-رث
إاذن -ي ي Ó-ن هسس -ج -ا ل -خ -ذمت
نسس- -انت ،و ع- -ي -ذان -ي -د إاشس -رى
زيسس- -انت فسس- -رانت ذٌق -م -ك -ان
م -ات -ا ’نت خ-دم-انت ٌق-ل-م-داذ
أافرزان إامزيانان ماتا طاٌقان
دو’ نهنين اييران سسيا رزاه ،و
م- -ات- -ا إاب- -ان -ان يضس -ب -ع ذٌق -ام -و
أافسس -ار ’ره -وضش ي-م-خ-ا’ف-ان
نالحرفاث ٌقالفيشسطايو محال
ل -وم -وراث ي -ق -ن -ان سس -وخ -ي-اظ
دتريسسيتي دلخذمت نالتيواث
ن- -ال- -غ- -از دالٌ- -ق- -اط- -و دع -ي -ط -ا
دوذم-اوان ن-ال-ح-رف-اث ن-يضس-ان

نسس -وم-ر اأذوي-ذ اأدب-ك-ن اأك-ن
اقذوذ اأدزير سسزيك نزمان
اينكرد ذقذم امنكشسم .
اأم -ك -ن ادل -ن ذث -ق-ر اأط-اسش
اسس -ورادي -ب -ي -ن غ -ف اأذم-ون
امشس -ع -ن اأن -ت -ق-رول اأدن-ب-ذر
غسس-ن ك-ري-م ب-ل-ق-اسس-م عبان
رمضس - -ان اأح - -م - -د زب - -ان - -ة،
زي -غ -وت ي -وسس -ف اأذوط -اسش
ب -ذم -ون .اأي -ن ي-ط-ف-ن ال-واه
اأن - -اف اأك- -ن اأق- -ذوذ اأدزي- -ر
يتسسرح سسلكثر اوكن اأذول
اسسر انتقرول،اول ذلمزيين
حملن اأذولين اأمك ادضسر
ث- -ق -رول .اأط -اسش امسس -ن -ون
اقسس -ول -ن اسس-ف-غ اسس-وط-اسش
اسس- -ر ادشس- -دن غ- -رث- -ق- -رول
وسسدفك اوذم القن ،غاسش
اناف انقن اسسمسسلين غف
ثقرول لمعن اسسر يتسسجد
اأمذن اذعيشش ثليث اأمكن
ثل.

سسلمناسسبث ذالكرة نواسش نالشسهيد
ث -ن -ظ -م ال -ج -م -ع-يث نـ»ال-ب-رك-ة» اأقÓ-
ث-ت-ع-وان ال-م-ع-ق-ي-ن ذي ال-جزاير بيرو
باثنت زيارة اإلمعالم التاريخية اأقÓ
دجنهند الشسهدا ندوار نبريشش ذي
اأو’د ع- -وف ،م- -ان- -ي اإث- -ق -ا الشس -ع -ار
«اي- -ث- -م- -ا ت- -ت- -وتشش الشس -ه -داء» بشس -ام
اأتحافظ فالتواصسل انلجيال ،اأمين
اإغننا رايسش نالجمعية سسي عبد الله
بوخالفة  ،اأق Óيويانغ اإيذ نلباسش
نالمجاهدين ذ قداشسن اأق Óقران
بشسام انهنا غموكان نالثورث اأق Óاأ’
ت- -ق- -ن ذيسس- -ن ال- -م- -ج- -اه- -دي -ن زي -ط
ا’إجتماعاث انسش وتحاربن سسيسسن
فرنسسا.
وي -وسس -د اأم -ك -ان ن-الشس-ه-ي-د ب-وخ-اف-ة
فرحات ذالشسهيد حداد لخضسر ذي
بريشش سسقموكان اأق Óعقبن فÓسسن
ال-رم-وز ن-ال-ث-ورث ان-غ امشس-ط-ف-ى ب-ن
ب -ول -ع -ي -د ،سس -ي ال -ح -واسش ،ال -ع -ق -ي-د
لطفي ،الحاج لخضسر ،قريم بلقاسسم
ول -ب -اسش ع -رم-ن ،وام-ك-ن-اي اأن-ب-ريشش
ي-زرا ل-ب-اسش ن-ال-م-ع-ارك اإي-ذ ن-فرنسسا
م -ان -ي اإث -ق -اويشش ط -ول ط -ول ات-ع-دا

ال -دواراي خ -اط -ر ث -رونسش دي -م-ا ب-د
يشست ن -ف -وسش وف -يشش ن -ووال ،وث -ع-ي-ا
ف -رنسس -ا سس -ق-ومسس-ن اأنسش ات-زر م-ات
اإقتموقان ذي بريشش.
ال -ق -ري -ي -اي اإم -وث -ن ذيسش ك-ث-ر ن-اأ 4٥
نشسهداء  ،اأق Óاوشسين سسالروح انسش
والمال انسش بشسام الجزاير اتسستقل
وان -ع -اشش اإم -ي-را ذي ال-خ-ي-ر ،وم-ان-ي
اأن -ق -ي -م ن -زل -ق ذي ب -ريشش اأح -ك-ن-ان-غ
ل-ب-اسش ن-م-ج-ه-دن ف-ال-ت-اري-خ نالثورث
اأمين اأغنتنا المجاهدةحداد حليمة
ب -ل -ي ث Ó-ث ط -ب -خ وث -داوى وث-ت-ع-اون
مليح المجاهدين نتاث ذالمجاهدة
حليمة بوخالفة اأق Óثحكانغ مامك
اإ’نت ثطيارين زلقن فبريشش واأ’ن
نهنين تفرن بشسام اأهنتهنانشش.
وينانغ عبد الله بوخالفة بلي سسكان
نبريشش حلمن بشسام اأتفاق الدولت
غ- -ن- -م- -ك- -ان- -اي واأت -ح -اف -ظ ف Ó-سس -ن
واأسس - -ت - -وع- -ا ال- -ق- -ي- -م- -ة واأه- -ت- -ح- -ول
ذال-م-ت-اح-ف خ-اط-ر ذيسش ال-ذاك-ي-رث
نالجزاير وتضسحياث نالشسهدا.

باتنة :لموششي حمزة

إلسسـ ـ ـ ـوق ـن ـ ـ ـ ـ ’Óعش ـس ـ ـ ـ ـو إت إزجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

البويرة :ع .نايت رمضشان

يتوسسنان ققغربازان أاسسلمذ و
يÓ- -ن دو’ ن- -ه- -ن -ي -ن شس -ارك -ان
ٌق-ال-ف-يشس-ط-ايو سسعيطا دذغوان
سسيخدمان.
دو’ أاراغ أايتي بلي سسراباسش
أاسس -ل -م -ذ ن -ال -ح-رف-اث ن-ت-ي-ب-ازة
سس- -وج- -ذان إاواذاف ن -ت -ي -ك -ال -و
 7034دموكان أاسسيلغ نيغ أاكوان
إان - - -ل - - -م - - -اذان ٌق Ó- - -ره - - -وضش
يمخا’فان نالحرفاث زيسسان
 217٥ديموكان قنان سسييذني
ي- - - - -ق - - - -ران ك - - - -و’سش د 2173
دي- -م- -وك- -ان ق- -ن- -ان سس -ي -ي -ذن -ي
إاخدمان ركوبانيين يمخا’فان
و ق -اران ي -ي -ج واسش ذٌق -السس-وق
دال - -زي - -ات فـ 10٥٥ديموكان
إاهسس-ذن-ان إاخ-دم-ان ٌق-ي-خامان
نسس - - - - - -انت دو’  67٥إاييذني
ي -ق -اران أاك -ذ أام -ديث  ،م-ح-ال
مانك سسعان سسراباسش أاسسلمذ
نالحرفان أاخÓل دلعقوذ نيغ
دل- - -وف- - -اق - -اث أاك - -ذ ع - -ي - -ط - -ا
دسس - -راب - -اسش ن - -يضس - -ان ق- -ن- -ان
سس - -ك - -وان م - -ح- -ال سس- -راب- -اسش
نالشسرع دو’ سسراباسش واكاسش
ن -ال -ج-ه-ل  ،م-ح-ال م-انك ’نت
ٌق-ال-و’ي-ة أاخÓ-ل ت-ي-ك-وب-ان-ي-ي-ن
ل-ب-ري-ف-ي ي-ل-ه-ان سسكوان ميدان
ٌق Ó- -ره - -وضش ي - -م - -خ - -ا’ف- -ان
نالحرفاث .

تيبازة :عÓء.م

السس - -وق ن’Ó- -عشس- -و دق- -ن
سس -لسس -واق ا’ن مشس-ه-وري-ن
ادزي- -ر ادوزغ- -ار ف- -ن- -ج -ال
ن -وط-وف دم-ن-اوت ل-ع-واي-د
ا’ن ’شش انشسان وضسضسن
تمورتنغ.
السسوق يوسسد اداي نوغرم
ن- -ات ازج- -ن دق- -ن ونشس -ان
ات -وخصسصش غ -ي -ر اوزن -زي
ادوسس-غ-ى دومÓ-ق-ة ن-دباب
نوغرم اموني دفر تكزين
اوم -ب -دال نسسÓ-ن دورق-اب
نبعضسهم.
السس- -وق ات- -وسس- -م -ى سسسس -م
نقت تمطوت سسوغرم نات
ازج -ن اق -ارن-اسش ’’عشس-و
توني دقت تمطوت اتسسبل
اي - -ت - -ل- -يسش اوح- -ف- -ارن- -قت
ترسست اماسش نالسسوق نات
ازجن توشسيت الحبوسش
نتمجيدا اتكفر فالذنباسش
ام - - -غ - - -ر اول - - -ت - - -زول اقت

سستزاليتين الوقتسش.
السسوق اتورزم دفر تكزين
ات -ورج -ال ق -ب -ل تسس-مسس-ي-ن
ت -اسس -ن -اسس -د سس-اي-ول-وا ت-م-و
ان- - - - - - - -اف دسش ازراب - - - - - - -ة
دال -ت -او’ت ت -ك-ب-ار دبسس-ون
اسس- - - - -ح- - - - -ق- - - - -ان م - - - -دان
ت- -م -دورت -نسس -ان  .ام -اشس -ي
ان- - -اف اي - -دران ن - -السس - -وق
تحونا دمناوت تزقوين انغ
ال- - -ب - -ي - -روات ج - -رون دسش
ادب- - -اب ن- - -وغ - -رم دنشس - -ان
ن -ومÓ-ق-ة دم-ب-دال نسسÓ-ن
دا’خبار نتجارة دون ا’ن
دجديد اغرم.
السسوق ن’Óعشسو دالسسوق
ادق- -م- -ان اغÓ- -ن زذغ ي Ó-
اطف دالد’لة انغ العادة
نوزرام نالسسوق دفر تكزين
ام- - -ون- - -ي سس - -ووشش ن - -ق - -ن
سسمقرانان نتمجيدا ا’مر
اود’ل باشش ادرزم ازنزي

دوسس - -غ - -ى ادب - -دى ات- -نضش
ف - -السس - -وق اقت السس - -ل- -ع- -ة
ف - - -وسسسش اسس- - -ي- - -وشش اقت
السس - -وم- -ة ات- -ب- -دى ات- -ال- -ي
سس -مشس -ت -اري -ان ا’ن ق -م-ان
ايدران نالسسوق ال اتاوضش
اقت السس - - -وم- - -ة ا’ن ’شش
حد ادرني ادزاقا الله اربح
شسارد نتشسال اتقضسع غال
باباسش.
السسوقو اتاسسناسسد سسايولو
تمو نالدنت باشش ادرقبان
ف -ورج -ان ت -غ-وسش ن-وزن-زي
ادوسسغى نبكري مع انوضش
غ- -ال ال- -م- -ت- -ح -ف دال -ب -رج
نبوليلة دمناوت تمو ا’ن
دال- -ت- -راث ن- -ات اغ- -رسس -ان
تسسشسان تغرم دا’صسل نات
مزاب تم نوغÓن.

ت--غ--ردايت :الشش--ي--خ
باعلي واعمر

ألفجر٠6.٠5...............:
موأقيت ألظهر١3.٠١...............:
ألصسÓة ألعصسر١6.٠5...............:
ألمغرب١٨.3٢..............:
ألعشسـاء١٩.5٢................:
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^  ٢٠ف-يفري  :١٩6١ل-ق-اء ل-وسس-ارن بسس-ويسس-رأ بين
«ج- -ورج ب- -وم- -ب- -ي -دو» و«ب -رون -و دول -وسس» ع -ن
أل -ط -رف أل -ف -رنسس -ي ،و«أل -ط -يب ب -ول -ح -روف»
و«أح -م -د ب -وم -ن -ج-ل» ع-ن أل-ط-رف أل-ج-زأئ-ري،
ب-حضس-ور أل-دب-ل-وم-اسس-ي ألسس-ويسس-ري «أول-ي-ف-يي لونغ»
’يجاد حل للقضسية ألجزأئرية.
إ

ألطقسس أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

صسصســه ألدسستــور للمؤوسسسســـة ألعسسكريــة
ثمّنت أ◊يّـــز ألذي خ ّ

«إ÷يـ ـشض» :صسفحـ ـة جدي ـدة م ـن تاري ـخ إ÷زإئ ـر إلسسياسسـ ـي
جاهزيـــــة ‘ مسستــــوى عظمــــة أŸهــــام ...وتيقنتــــورين أŸثــــال أ◊ـــــي

فنيدسس بن بلة

أاهم ﬁطة توقفت عندها اŸصصادقة على
دسص - -ت - -ور  2016اŸتضص -م -ن م -قÎح -ات
وتعديÓت تزيد دعما ÷زائر اŸؤوسصسصات
واسصتقرارها وتطلعا نحو التقدم والتطور.
‘ ه - -ذا اإ’ط- -ار ،ج- -اءت رسص- -ال- -ة رئ- -يسض
ا÷مهورية ،التي نشصرتها «ا÷يشض» عقب
اŸصصادقة على أاسصمى القوان ‘ Úدورة
برŸانية اسصتثنائية ،مشصددا على اŸضصي
باإ’صصÓحات التي بادر بها إا ¤نهايتها ‘
ج-ان-ب-ه-ا السص-ي-اسص-ي ،اسص-ت-ج-اب-ة ل-ل-ت-طلعات
وا’لتزامات التي قطعها على نفسصه ‘
ا◊مÓ-ت ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،واع-دا ب-ب-ن-اء دول-ة
قوية آامنة ومؤوsمنة ،مشصددا على القاعدة
اŸقدسصة :تعاهدنا مع ا÷زائر.
اه -ت -مت اÛل -ة ب -ج -و’ت ال -ف-ري-ق ڤ-اي-د
صصالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيسض
أاركان ا÷يشض التفتيشصية وزيارات العمل
اŸي- -دان- -ي- -ة ل- -وح- -دات ا÷يشض ،م -ق -دم -ا
ت -وج -ي -ه -ات-ه بضص-رورة ت-وف-ر ا◊ذر وا◊ي-ط-ة ‘
مواجهة التهديدات اأ’منية وتداعيات ﬁيط
إاق -ل -ي-م-ي ودو‹ مضص-ط-رب .ظ-ه-ر ه-ذا ج-ل-ي-ا ‘
جلسصة عمل الفريق مع الضصباط وأاعوان ا÷يشض
للناحيت Úالعسصكريت Úالرابعة واÿامسصة ،مÈزا
جدوى التحضص Òوا÷اهزية ‘ مسصتوى عظمة
ا÷يشض الذي يسصتمر ‘ تأادية مهامه باقتدار
و–ّد ،متخذا من «تيقنتورين» Œربة حّية ‘
القضصاء على آاخر فلول اإ’رهاب.

ترجمت هذا التوجه ا’فتتاحية التي عادت من
جديد إا ¤أابعاد اإ’صصÓحات التي بادر بها رئيسض
ا÷م -ه -وري -ة السص -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
مضصمونها ،خلفياتها وغاياتها .وهي إاصصÓحات
تشص -ك -ل السص -ي -اسص -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -دف-اع ح-ل-ق-ت-ه-ا
اŸفصصلية ،مثلما أاكدها الفريق ڤايد صصالح ‘
أاك Ìمن موقف ومن ،Èقائ« :Óبقدر اعتزازنا
ب -اŸه -ام ال -وط -ن -ي -ة وال -دسص -ت -وري -ة اıول-ة ل-ن-ا
Óبقاء
كعسصكري ،Úنسصتمر ‘ السصعي ا◊ثيث ل إ

ع- - -ل - -ى ه - -ذه اŸه - -ام ‘ ك - -ل ال - -ظ - -روف
واأ’حوال».
على هذا اأ’سصاسض ،جاء تثم ÚاŸؤوسصسصة
ال- -عسص- -ك- -ري- -ة Ÿسص- -ار اإ’صصÓ- -ح- -ات ك- -ان
الدسصتور آاخر حلقتها السصياسصية .وقد أاكد
الفريق ڤايد صصالح ،مثلما أاوردته ›لة
«ا÷يشض» عن الوثيقة ،أان اŸصصادقة عليها
من طرف الŸÈان بغرفتيه يعتÈه بحق
لبنة قوية ‘ بناء اŸسصار الدÁقراطي ‘
بÓ-دن-ا وال-رؤوي-ة اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة ال-رام-ية إا¤
تثبيت مقومات الوحدة الوطنية.
‘ ا’فتتاحية تأاكيد على مواكبة ا÷يشض
Ÿسصار الدولة ا÷زائرية ‘ البناء والتطور
م -ث -ل -م -ا ورد ف -ي -ه -ا« :أان ا÷يشض ال -وط-ن-ي
الشص-ع-ب-ي سص-ل-ي-ل ج-يشض ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ني،
ي- -ث- -م- -ن ا◊ي -ز ال -ذي خصصصص -ه ال -دسص -ت -ور
ل -ل -م -ؤوسصسص-ة ال-عسص-ك-ري-ة ‡ا ي-زي-ده ع-زم-ا
وتفانيا ‘ أاداء مهامه اŸوكلة إاليه .وهو
على يق Úتام بأان ا÷زائر تسصتمد قوتها
م -ن ت -اري -خ-ه-ا اÛي-د .وك-ل-ه ع-زم وإارادة
ع- -ل- -ى ت -ط -ه Òب Ó-دن -ا م -ن آاف -ة اإ’ره -اب
وا÷رÁة اŸن - -ظ - -م - -ة ل- -ي- -ع- -يشض الشص- -عب
ا÷زائري آامنا مطمئنا».
على هذا الدرب ،يسص Òا÷يشض الوطني
الشصعبي متّخذا من توجيهات القيادة العليا
خارطة طريق ‘ تقوية السصياسصة الدفاعية عÈ
تكوين اŸوارد البشصرية وتأاهيلها وتزويدها بآاخر
ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي -ا اŸت -ط -ورة وال -تسص -ل -ح ب -رؤوي -ة
اسصتشصرافية ‘ مواجهة أاخطار وأازمات معقدة
تسصتدعي اسصÎاتيجية ‘ مسصتوى التحديات...
هذه الرؤوية ،التي “ثل صصمام اأ’مان ’سصتقرار
ا÷زائر وسصيادتهاŒ ،ربة حية تتبع ‘ اŸيدان
وتيقنتورين الشصاهد ا◊ي.

قام بها أ÷يشس ‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة

ت ـ ـ ـوقيف  17مهرب ـ ـ ـا و 9مهـ ـ ـاجرين غـ ـ ـ Òشس ـ ـ ـرعيÚ

ألشسعب ‘ /إاط- -ار ح- -م- -اي- -ة ا◊دود
ومكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفرزة للجيشض الوطني الشصعبي
تابعة للقطاع العملياتي للوادي بإاقليم
الناحية العسصكرية الرابعة يوم  18فيفري
Ã 2016نطقة الÎيفاوي ،مهربا على
م Ïشصاحنة بحوزته عشصرة ( )10قناطÒ
من اŸواد الغذائية و( )1716وحدة من
مواد التجميل واأ’وا ÊاŸنزلية.
كما ضصبطت مفرزة أاخرى تابعة للقطاع
Óغ-واط ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي ل -أ
مصص- -ال- -ح اأ’م- -ن )1567( ،ق- - -ارورة م - -ن
ﬂتلف اŸشصروبات ،جاء هذا ‘ بيان
وزارة الدفاع الوطني ،تلقت «الشصعب»
نسصخة منه.
‘ نفسض السصياق ،أاوقفت مفارز تابعة
ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ل-ت-مÔاسصت وأاف-راد
الدرك الوطني لع Úڤزام بإاقليم الناحية
ال -عسص -ك -ري-ة السص-ادسص-ة ،أاح-د عشص-ر ()11

م -ه -رب -ا وتسص -ع-ة ( )09م- -ه -اج -ري -ن غÒ
شص -رع -ي ،Úف -ي -م-ا ” ح-ج-ز عشص-رة ()10
أاجهزة كشصف عن اŸعادن وسصتة ()06
أاج- -ه- -زة ك- -ه- -روم- -ن- -زل- -ي- -ة وث Ó-ث ()03
مركبات.
وب-إاق-ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-رية اÿامسصة،
أاح -ب -ط ع -ن -اصص -ر ح-رسض ا◊دود بسص-وق
أاه- -راسض ،ت- -بسص- -ة وال- -ط -ارفﬁ ،او’ت
تهريب كميات معتÈة من الوقود ُتقدر
بـ( )41692ل ،Îفيما ” حجز مركبتÚ
( )02ك -ان -ت -ا تسص -ت -ع -م Ó-ن ‘ ع -م -ل -ي-ات
التهريب .كما أاوقفت مفرزة للجيشض
وأاف -راد ال -درك ب -ك -ل م -ن ال -ق -ط -اع -ات
ال -ع -م-ل-ي-ات-ي-ة ل-ت-ي-ارت وسص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض
وت -ل -مسص -ان ب-إاق-ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة
ال -ث -ان -ي -ة ،ب -ال -ت -نسص -ي -ق م-ع أاف-راد اأ’م-ن
ال-وط-ن-ي ،ي-وم  17ف-ي-فري  ،2016سص-ب-عة
( )07أاشصخاصض .كما ” ضصبط بندقيتي
( )02صص- -ي -د و( )29468ق -رصض م-ه-ل-وسض

 20°أ÷زأئر

16959 Oó©dG

ألسسبت  ١١جمادى أ’أو ١43٧ ¤هـ أŸوأفق لـ  ٢٠فيفري ٢٠١6م

رصسدت ›لة «أ÷يشس» ‘ عدد
’نشسطة ألعسسكرية،
فيفري ﬂتلف أ أ
’حدأث
مقدمة أدق ألتفاصسيل عن أ أ
دون أŸرور عليها مرور ألكرأم.

 23°أ÷زأئر

و( )2300وح- -دة م- -ن ال- -ت -ب -غ وسص -ي -ارتÚ
سصياحيت .Úم-ن ج-ه-ة أاخ-رى وب-إاق-ل-ي-م
الناحية العسصكرية الرابعة ،أاوقفت مفارز
بالقطاع Úالعملياتي Úلبسصكرة والوادي،
شصخصصا على م Ïسصيارة سصياحية بحوزته
( )250خرطوشصة لبنادق صصيد ،فيما ”
ح -ج -ز ك -م-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف اŸشص-روب-ات
تقدر بـ( )4429وحدة.
‘ ن -فسض السص -ي-اق وب-ك-ل م-ن ال-ق-ط-اعÚ
العملياتي ÚلتمÔاسصت وع Úڤزام بإاقليم
الناحية العسصكرية السصادسصة ” ،توقيف
خمسصة ( )05مهرب Úوحجز ثÓثة ()03
أاجهزة كشصف عن اŸعادن و( )1,5طن
م -ن اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة وم-رك-ب-ة رب-اع-ي-ة
الدفع.
ك- -م- -ا ضص- -ب- -ط أاف- -راد ال- -درك ال -وط -ن -ي
ب-ال-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-اتي لسصكيكدة بالناحية
العسصكرية اÿامسصة ( )30كيلوغراما من
الكيف اŸعالج.

Ãناسسبة أليوم ألعاŸي
للحماية أŸدنية

يـ ـ ـ ـ ـ ـوم تكوينـ ـ ـي
‘ إإلسسعاف ـ ـ ـ ـات
إألولية للصسحافة
إÙلية Ãعسسكر

تنظم مصصالح ا◊ماية اŸدنية لو’ية
معسصكر يوما تكوينيا ‘ اإ’سصعافات
اأ’ولية لفائدة أاعضصاء اأ’سصرة
اإ’عÓمية للو’يةÃ ،ناسصبة اليوم
العاŸي للحماية اŸدنية اŸنظم هذه
السصنة –ت شصعار« :ا◊ماية اŸدنية
والتكنولوجيات ا◊ديثة ‘ اإ’عÓم»
وŒسصيدا لÈنامج اŸديرية العامة
للحماية اŸدنية حول تنظيم يوم
تكويني ‘ اإ’سصعافات اأ’ولية بعنوان
«حركات منقذة» ،حيث سصيحتضصن
مقر الوحدة الرئيسصية للحماية اŸدنية
سسلبت ضسحاياها أزيد من مليار سسنتيم
Ãعسصكر ،فعاليات هذا اليوم التكويني
يوم اأ’ثن ÚاŸقبل.
من جهة أاخرى ،أاوضصح مدير ا◊ماية
اŸدنية لو’ية معسصكر ،اŸقدم ناصصر
بر›ت غرفة ا’تهام لدى ›لسض قضصاء تبّينه شصكوى شصريكÃ Úؤوسصسصة مصصغرة ال -عصص -اب -ة اŸك -ون -ة م-ن أارب-ع-ة أاشص-خ-اصض
بوشصريفي ،أان أاهم ما تتميز به
بومرداسض ملف عصصابة خطرة ﬂتصصة لدى مصصالح أامن دائرة ا’ختصصاصض ،التي وح - -ج - -ز ع - -دة وث - -ائ - -ق إاداري - -ة م- -زّورة
احتفا’ت اليوم العاŸي للحماية
‘ ال- -نصصب وا’ح- -ت- -ي- -ال ع -ل -ى ﬁك -م -ة تفيد بتعرضصهما للنصصب عن طريق دفع وتقدÁهم للعدالة.
ا÷ن -اي -ات ،ك -ان ي -ق -وده -ا إاط -ار م -زي -ف مبلغ  30مليون سصنتيم لرفع ا◊جز على
اŸدنية هذه السصنة Ãعسصكر ،هو
Ãدي -ري -ة ا÷م -ارك ،ب -ع -د ا’ن -ت-ه-اء م-ن كمية من سصلع مÓبسض اأ’طفال مسصتوردة
اسصتحداث فرقة عمل بالكÓب
التحقيق مع أافرادها الذين قاموا بعديد من الصص ÚباŸيناء ا÷اف ،ثم اإ’يقاع بـ8
اŸدربة «سصينوتقنية» ‘ ” ،شصأانها
ع -م -ل -ي -ات ا’ب -ت-زاز ‘ ح-ق أازي-د م-ن  20مسصتوردين آاخرين مع حصصد مبلغ 700
تشصكيل طاقم مدرب على العمل
ضصحية بطرق ﬂتلفة وسصلبت منهم أاك Ìمليون سصنتيم .كما سصجلت مصصالح
بواسصطة الكÓب اŸدربة ‘ عملية
من مليار سصنتيم.
اأ’م - - -ن  13شص -ك -وى لشص-ب-اب
البحث واإ’نقاذ –ت الردوم،
نشصاط العصصابة ،بحسصب مصصادرنا ،بدأات ج- -ام- -ع- -ي Úم- -ن ح -ام -ل -ي
وذلك لتسصهيل عملية البحث
ب -ع -د ق -ي-ام اŸت-ه-م ال-رئ-يسض ‘ ال-قضص-ي-ة ،شص- -ه- -ادات ال -ل -يسص -انسض،
عن اÙصصورين –ت
اŸنحدر من دائرة باب الزوار ،بإاصصدار ال-ذي-ن وق-ع-وا ضص-ح-ية
اأ’نقاضض.
بطاقة مهنية مزّورة لتقد Ëنفسصه على العصصابة بدفع مبلغ “كنت ،أمسس ،فرق ألتدخل ألتابعة للوحدة ألثانوية تيمقاد ويتواجد مقر الفرقة
أاسصاسض أانه إاطار هام Ãديرية ا÷مارك  15م-ل-ي-ون سصنتيم ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،م-ن إأن-ق-اذ ح-ي-اة  4نسس -وة تÎأوح أع -م -اره -ن ب 3 Úحاليا بالوحدة
وب- -ط- -اق- -ات زي- -ارة ك- -ان ي -وزع -ه -ا ع -ل -ى م-ق-اب-ل ال-ت-وسص-ط سسنوأت و 56سسنة ،إأثر تعرضسهن لتسسمم بالغاز أŸنبعث من سسخان أŸاء الرئيسصية للحماية
أاصص -دق -ائ -ه وم -ع -ارف-ه Ãن-ط-ق-ة ا÷زائ-ر لهم لدى اŸدير وهذأ Ãسسكنهن ألعائلي ألكائن باŸكان أŸسسمى حي بوعقال بفم ألطوب اŸدنية ،حيث
تخضصع لتدريب
شصاطئ وع ÚطايةÃ ،شصاركة أاصصدقاء له ال-ع-ام ل-ل-جمارك دأئرة ثنية ألعابد و’ية باتنة.
متورط ‘ Úالعملية ،حيث كان يوهمهم ل -ل -حصص-ول ع-ل-ى وقد هرعت مصسالح أ◊ماية أŸدنية إأ ¤ع ÚأŸكان وقامت بتحويل متواصصل بتقنيات
أانه شصخصصية مرموقة با÷هاز وبإامكانه منصصب عمل.
ألضس-ح-اي-ا إأ ¤أل-ق-ط-اع ألصس-ح-ي ب-ت-ي-م-ق-اد .ومع أنتظار قدوم أضسطرأب جديدة ‘ ،ظل
مسصاعدتهم ولعب دور الوسصيط بينهم وب Úوق - - - -د “ك- - - -نت ج-وي ج-دي-د ،دعت مصس-ال-ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،ك-افة ا’نفجار
م- -دي- -ري- -ة ا÷م- -ارك ل -تسص -وي -ة ﬂت -ل -ف ع- -ن -اصص -ر اأ’م -ن ،أŸوأطن Úإأ ¤توخي أ◊يطة وأ◊ذر ‘ أسستعمال ﬂتلف وسسائل التكنولوجي الذي ’
القضصايا اإ’دارية الراغب Úفيها.
ب -ن-اء ع-ل-ى شص-ك-اوى ألتدفئة من خÓل مرأقبة ألتوصسيÓت وأ◊رصس على ترك Áكن ‘ أاي حال من
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اأ’حوال ا’سصتغناء عنه.
منافذ للتهوية.
‘ اب -ت -زاز اŸواط -ن ،Úخ -اصص-ة أاصص-ح-اب متعامل الهاتف النقل،
م -ؤوسصسص-ات ا’سص-تÒاد وال-تصص-دي-ر ،م-ث-ل-م-ا م- -ن ال- -وصص -ول إا ¤أاف -راد

عصسابة ﬂتصسة ‘ إلنصسب وإلحتيال أإمام إلعدإلة ببومردإسض

بومردأسس :ز .ك

إإنقاذ  4نسساء من
موت ﬁقق بباتنة

باتنة :لموششي حمزة

معسشكر :أم لأ خير.سس

 15°وهرأن
 16°وهرأن

ألثمن  ١٠دج
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15°
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مآاثر ألرأحل ﬁمد حسسن Úهيكل

إلعـ ـ ـ ـ ـ ـÓقة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úإلسسياسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم
معقـ ـ ـدة و‘ إلعـ ـ ـا ⁄إلثـ ـ ـ ـالث أإك ـ ـ ـ Ìتعقيـ ـ ـ ـدإ

شسد ‘ Êحياة ألرأحل ﬁمد حسسنÚ
هيكل ،كتابه «ب Úألصسحافة وألسسياسسية»،
ألصسادر عن دأر ألشسروق ،كنت أقتنيته من
ألصسالون ألدو‹ للكتاب قبل  3سسنوأت أو
أك .Ìوما يشسد أك Ìللكتاب مقدمته ألتي
ÿصس فيها هيكل وأقع ألدول ألعربية
بنظرة أسستشسرأفية ،جعلتني أضسع ما كتبه
ألرأحل نصسب عيني ،فقد كان Áلك ألقدرة
على تلخيصس ما يجري ‘ فقرأت ‘ جمل
وحتى ‘ كلمات.

حكيم بوغرأرة

ت -ردد ال -راح -ل ‘ ك -ت-اب-ة ال-ك-ت-اب ق-ائ...« Ó-ه-ذه
صص-ف-ح-ات ح-اولت ت-أاج-ي-ل ك-ت-اب-ت-ه-ا ونشص-ره-ا على
الرغم من دواع كثÒة سصياسصية وفكرية  -وإانسصانية
أايضصا  -كانت تقتضصي التعجيل بالكتابة والنشصر».
وأاضص -اف ه -ي -ك -ل ‘ م -ق -دم -ة ال-ك-ت-اب...« ،ول-ق-د
صصÈت طوي ،Óلكن السصن Úغلبتني على أامري،
ف- -ه- -ي Œري سص- -راع- -ا و’ب- -د  -إاذا ك- -انت ل- -ه -ذه
الصصفحات قيمة  -أان تصصدر بينما جميع اأ’طراف
‘ اŸوضصوع  -على قيد ا◊ياة Áلكون فرصصة
الرد إاذا شصاءوا ،وبأايّ وسصيلة يختارون».
لقد لّبى الراحل نداء التاريخ والضصم Òلكتابة هذا
الكتاب الذي يعد مرجعا ‘ العÓقة ب Úاإ’عÓم
والسص -ي -اسص -ة .وك -تب ه -ي -ك -ل ح -ول ن -فسض ال -ك-ت-اب
«...وم-وضص-وع ه-ذا ال-ك-ت-اب ‘ ا◊ق-ي-ق-ة ي-ت-عرضض
لواحدة من أاغرب القصصصض ‘ عÓقة السصياسصة
بالصصحافة ‘ مصصر على امتداد الفÎة التي تلت
ا◊رب العاŸية الثانية وحتى اآ’ن .وهي قصصة
أارادوا لها أان ُتنسصى وأان ينزل عليها سصتار حتى ’
تظهر مقاصصد أاو تب Úأاغراضصا ،مازالت تسصعى بÚ
الناسض،ومازال أاثرها ﬁسصوسصا ‘ نبضض كل يوم».
كان الرجل شصديد التمسصك Ãهنة الصصحفي ،فرغم
كل اŸناصصب التي تو’ها إا’ أانه عندما يتحدث،
كان يرتاح دائما Ÿهنة الصصحفي ،بالنظر للحرية
ال -ك -بÒة ال-ت-ي “ن-ح-ه-ا ه-ذه الصص-ف-ة .وأاضص-اف ‘
م -ق -دم-ت-ه ،ع-ن-دم-ا ي-ت-ح-دث ع-ن واق-ع الصص-ح-اف-ة
والسصياسصة ‘ الوطن العربي والعا ⁄الثالث بصصفة
عامة ،مؤوكدا «’ أاظنني ‘ حاجة  -خÓل هذه
اŸقدمة  -إا ¤التشصديد على خطورة العÓقة بÚ
السصياسصة والصصحافة  -واإ’عÓم بصصفة عامة -
خصصوصصا ‘ بلدان العا ⁄الثالث».
واسصÎسص -ل ي -ق -دم اÈŸرات ال-ت-ي ح-ك-م ب-ه-ا ع-ل-ى
العÓقة ب Úالصصحافة والسصياسصة قائ« ،ÓالعÓقة
ب Úالسصياسصة واإ’عÓم معقدة ‘ كل الدنيا وهي
‘ دنيانا  -دنيا العا ⁄الثالث  -أاك Ìتعقيدا،
فالعلم ا◊ديث ‘ معظم بلداننا منقول والتجديد
م-ظ-اه-ر مسص-ت-ع-ارة ،أ’ن ال-ت-غ-ريب ب-ال-ت-ق-ل-يد سصهل
والتجديد اأ’صصيل مشصقة» .وتعكسض هذه العبارات
إاŸام الراحل بخفايا السصياسصة وسصبلها التضصليلية
ÓعÓمي أان يسصكت عنها.
والتي ’ Áكن ل إ
وواصصل ا◊ديث عن أاسصباب تخلف اأ’مة والعا⁄
الثالث ورغبة السصاسصة ‘ السصيطرة على وسصائل
اإ’عÓ-م م-وضص-ح-ا» ...وه-ك-ذا ف-إان-ه ح-ت-ى وسص-ائ-ل
التنوير Á -كن أان تتحول ‘ أايدينا إا ¤أادوات
ت -ع -ت -ي-م؟ ك-م-ا أان وسص-ائ-ل وأادوات ال-ت-ط-ور وال-ن-م-و
وا’زده -ار واأ’م -نÁ ،ك -ن أان تصص -ب -ح ل-ه-ا ع-ن-دن-ا

اسصتعما’ت تختلف عن الهدف الذي قصصده هؤو’ء
الذين سصخّروا لصصنعها ما توصصلوا إاليه من علوم
وتكنولوجيا».
ول -ت -وضص -ي-ح ال-رؤوى أاك Ìوت-بسص-ي-ط م-ا ك-ان ي-ح-اول
الوصصول إاليه ،ضصرب مثا’ ’ ينسصى ،عندما ربط
اإ’عÓم بالسصÓح وشصبّهه بطريقة تعكسض Œربة
الرجل وقدرته على تفسص Òاÿلفيات التي –كم
ﬂتلف السصلطات وكتب يقول...« :وعلى سصبيل
اŸثال فإان ما ينطبق على اإ’عÓم  ‘ -دنيا
العا ⁄الثالث  -ينطبق على السصÓح ...والعا⁄
العربي بالذات يشصÎي ‘ كل سصنة من السصÓح ما
ت -ب -ل -غ ق -ي-م-ت-ه م-ا ب Úخ-مسص-ة وثÓ-ث Úإا ¤أارب-عÚ
بليونا من الدو’رات (من  10إا 12 ¤من اŸائة من
ال -ن -ا œال -ق-وم-ي) .ول-ك-ن السصÓ-ح ‘ ب-ل-دان ال-ع-ل-م
والتجديد للدفاع عن النفسض .وأاما ‘ أايدينا فإان
السصÓ-ح ل-ق-ه-ر ال-ن-ف-وسض ...ل-ق-م-ع ال-داخ-لي وليسض
لعدو خارجي ،خصصوصصا ‘ فÎات تختلط فيها
اأ’مور ،حتى أاننا ’ نسصتطيع أان نحدد من هو
العدو؟».
وقام الراحل ‘ كتابه ،الذي صصدرت طبعته اأ’و¤
‘  2003بالقاهرة ،باسصتشصراف حال اأ’مة بعد
انتشصار القهر ‘ ظل غياب مشصروع قومي يلتقي
فيه ا÷ميع ،مؤوكدا...« :وعندما تختلط اأ’مور
فإان ما يضصيع ليسض هو العلم والتجديد فقط.
وإا‰ا يضص -ي -ع ا◊ل -م ال-وط-ن-ي وال-ق-وم-ي و’ ي-ك-ون
هناك بديل غ Òالقمع والقهر .وكنت أاقول دائما
إان -ه ع -ن -دم -ا يضص-ي-ع ا◊ل-م ف-إان اأ’ن-ظ-م-ة ’ ي-ع-ود
أامامها غ Òطريق واحد بدايته قناة تلفزيونية أاو
ﬁطة إاذاعة أاو جريدة ونهايته دبابة أاو مدفع أاو
طائرة؟».
ودافع هيكل عن الصصحافي Úالذين يهددون اإذا
قالوا ا◊قيقة من خÓل كتابته...« ،إاذا عجزت
اأ’نظمة عن تطويع إارادة الناسض بالكÓم توّلى
السصÓح مهمة إاخضصاعهم بالنار».
وتبقى كتابات الراحل ﬁمد حسصن Úهيكل تراثا
مشصÎكا لكل اŸثقف Úالعرب يجب أان نعود لها
لفهم ما حدث ونسصتلهم ا◊لول ŸعضصÓتنا ،أ’ن
تصصحيح أاخطائنا Áكن أان يفتح لنا أابواب النجاح
على مصصراعيها.

إŸعتدي على عون أإمن بلدية شسرشسال بالسسÓح إألبيضض ورإء إلقضسبان

أاقدمت عناصصر الشصرطة القضصائية أ’من دائرة شصرشصال ،مؤوخرا ،على توقيف اŸعتدي بالسصÓح اأ’بيضض على عون أامن
البلدية تسصبب له ‘ جروح بليغة ببطنه أاجÈت اأ’طباء اŸعا÷ Úله Ãسصتشصفى سصيدي غيÓسض على إاخضصاعه لعملية
” تقد Ëا÷ا Êأامام وكيل ا÷مهورية Ùكمة شصرشصال والذي أامر بإايداعه ا◊بسض Ãؤوسصسصة
جراحية مسصتعجلة ،حيث ّ
إاعادة الÎبية لسصيدي غيÓسض بتهمة ﬁاولة القتل العمدي مع سصبق اإ’صصرار.

ألقبضس على مروج Úللمخدرأت

“كنت عناصصر فرقة البحث والتحري أ’من و’ية تيبازة ،خÓل اأ’سصبوع اŸنصصرم ،من توقيف شصخصص ÚتÎاوح أاعمارهما
ما ب 22 Úو 24سصنة ،متهم ÚبالÎويج للمخدرات ،بحيث ” تقدÁهما لوكيل ا÷مهورية Ùكمة تيبازة ،الذي أامر
بإايداعهما ا◊بسض Ãؤوسصسصة إاعادة الÎبية ◊جوط.
كان عناصصر فرقة البحث والتحري قد أالقوا القبضض على اŸشصتبه فيهما عقب عملية مراقبة وترصصد ﬁكمة بأاحد أاحياء
اŸدينة ،بحيث اضصطر اŸتهمان إا ¤التخلي عن سصÎة رياضصية والفرار Ãجرد مÓحظتهما عناصصر الشصرطة ،إا’ أاّنهما ⁄
يفلتا من عناصصر اأ’من الذين أالقوا القبضض عليهما و”ّ العثور بحوزتهما على  5قطع من اıدرات بالسصÎة الرياضصية
Ãعية مبلغ ما‹ قدره  12900دج يعت ‘ Èاأ’صصل من عائدات بيع اıدرات.

...وأموأج ألبحر تلفظ سسلحفاة ضسخمة

فوجئ سصكان مدينة شصرشصال مؤوخرا ،بسصلحفاة بحرية ضصخمة لفظتها أامواج البحر بشصاطئ القمة ا◊مراء ،غرب اŸدينة
مباشصرة .وهي السصلحفاة التي تزن قرابة القنطارين ويقارب طولها اÎŸين وتعت Èحاليا من ب Úالكائنات البحرية اآ’يلة
للزوال وا’نقراضض ،بالنظر إا ¤ندرتها Ãياه البحر.
وبحسصب مصصادر ﬁلية على دراية بخبايا البحر ،فإاّن السصلحفاة التي لفظتها أامواج البحر  ⁄تظهر عليها آاثار جروح تكون
سصببا ‘ وفاتها ،إا’ أاّن ذات اŸصصادر تؤوّكد من جهة أاخرى أاّن العديد من ا◊يوانات اŸماثلة تتعّرضض مرارا Ÿضصايقات
الشصبكات الضصخمة اŸسصتعملة من لدن الصصيادين من جهة وتداعيات تلّوث البحر من جهة أاخرى‡ ،ا يؤودي إا ¤وفاتها.
مع اإ’شصارة إا ¤أاّنها تصصنّف حاليا ضصمن فئة ا◊يوانات البحرية السصائرة ‘ طريق ا’نقراضض وتدعى ،بحسصب مصصادرنا،
دائما بـ «سصلجفاة كعوان» .فيما أاشصارت مصصادر أاخرى ،إا ¤أاّن السصلحفاة  -اللغز يظهر على جسصدها ك Èسصنها الذي يحتمل
بأانه يتجاوز عّدة عقود من الزمن ومن ثمّ فلم تسصتبعد مصصادرنا أان يكون هذا ا◊يوان البحري قد نفق ‘ ظروف عادية
قبل أان تلفظ أامواج البحر جثته إا ¤شصاطئ القمة ا◊مراء بشصرشصال.
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