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إ إ

إفتتاحية

المصسالح ...أاولويات
بقلم :إلسشيدة أإمينة دباشص
منذ اإلعÓن عن زيارة الوزير األول الفرنسسي
السسيد مانويل فالسس ،وأانا ‘ انتظار تأاكيد ما قاله
‹ مسسئول سسام جزائري ،رحمه الله« : ،هناك
لطÓق بتقارب جزإئري
من ل يسشمح على إ إ
ُ
 فرنسشي ،فكل مرة ُيفتعل نزإع أإو تختلقأإزمة».
ما حصسل هذه األيام مع اإلعÓم الفرنسسي ،أاكد
‹ فع ً
 Óأان هناك لوبيهات ‘ شسكل ﬁور تقف
ح- -ج- -ر عÌة ،رغ- -م إارادة ال- -دول- -ت ‘ Úت- -خّ- -ط- -ي
الصسعاب واŸضسي ُقُدمًا نحو شسراكة اسستثنائية،
مثلما ن ّصس عليه إاعÓن ا÷زائر .2012
أاك -ده -ا ›ددا م-ان-وي-ل ف-السس ب-ع-ظ-م-ة لسس-ان-ه:
«نريد ششرإكة ‡ّيزة مع إ÷زإئر» ،معربا ‘
ن -فسس ال -وقت ع -ن ت -ع -اط -ف-ه ومسس-ان-دت-ه ل-ل-رئ-يسس
بوتفليقة ،بخصسوصس «قضسية صسحيفة لوموند».
اÙور سسالف الذكر لن يسستطيع عزل ا÷زائر
ول يخدم فرنسسا باّŸرة.
علّمنا التاريخ السسياسسي أان العÓقات الدولية ل
ت-ب-ن-ى ب-ال-ع-واط-ف ،ب-ال-ن-وسس-ت-ا÷يا أاو باألحقاد ،بل
ت -خضس -ع إا ¤م -ن -ط-ق اŸصس-ال-ح ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ل-ق-اع-دة
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة أان-ه «ل وج- -ود ل- -ع -دو دإئ -م ول
لصشديق دإئم ،بل Ÿصشالح دإئمة».
اŸؤوسسف ،أان تصسّرفات حاقدة كهذه اجتازت
ف -رنسس-ا ل-تÈز ع-ل-ى شس-اشس-ات ج-ارن-ا ال-غ-رب-ي ال-ت-ي
اختارت موضسوع «اغتيال رهبان تيبحÒين» عشسية
زيارة الوفد الوزاري الفرنسسي لبÓدنا“ ،اما مثلما
اختارت فضسائية فرنسسية «ملف ا◊ركى».
م- -اذا ي- -ري- -دون م- -ن وراء ت- -ل- -ويث األج- -واء م -ع
شس- -رك -ائ -ن -ا؟ ك -أان ن -فسس اÙور Áت -د إا ¤شس -م -ال
أافريقيا من بوابته الغربية!
صس-ح-ي-ح أان-ن-ا ‘ زم-ن ال-ل-وب-ي-ه-ات ،ل-ك-ن مصس-الح
الدول أاقوى وأارقى.
ا÷زائر دولة سسّيدة ولها القدرات واإلمكانات
لربط شسراكات مع ﬂتلف دول اŸعمورة بحثا عن
تنمية اقتصسادها ،وهو ما تقوم به اآلن كبلد ذي
وزن ج-ي-واسسÎات-ي-ج-ي م-غ-ارب-ي-ا ،ع-رب-ي-ا ،إاف-ري-ق-ي-ا
ومتوسسطيا.
بÓ-دن-ا واث-ق-ة م-ن ن-فسس-ه-ا ،م-تشس-ب-ع-ة ب-تجربتها،
حيث خرجت من عنق الزجاجة واقفة رغم العزلة
وا◊ظر.
‘ الظرف الراهن ،فرنسسا ‘ حاجة أايضسا
إا ¤ا÷زائر على أاك Ìمن صسعيد ،بالنظر إا¤
وضسعيتها الجتماعية والقتصسادية وما ‚م
عنها من احتقان وغليان ميّزه بروز حركة
ُي -خشس-ى أان ت-ت-ع-دى مضس-اع-ف-ات-ه-ا ح-رك-ة م-اي
 1968وهي حركة  ،Nuit deboutضسف إا¤
ذلك هاجسس اإلرهاب الذي هّز قلب أاوروبا.
األجدر ترك القتصساد يجّر قاطرة العÓقات
السسياسسية والدبلوماسسية للبلدين ،باعتباره مصسدر
اŸنافع الدائمة.
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توجت إلدورة إلـ ٣للجنة إ◊كومية إŸششÎكة

 ٢٦اتف ـ ـاق تع ـ ـ ـاون ب Úا÷ ـ ـ ـ ـزائ ـ ـر وف ـ ـ ـ ـ ـرنـسسـا
^ سشÓل :ج-هـود ب-ذل-ت-ها
ا÷زائـر ‘ ح -مـاي -ة الصس-حـ ـاف-ة
وحـرية التعب ..ÒواŸسس ـ ـ ـاسس
برئيسس ا÷مهورية أامر ندينه
^ فالسص :ما” إا‚ازه كبÒ
ل شس - -يء Áك- -ن أان ي- -ع- -رق- -ل
عÓقاتنا اŸميزة

تصشوير :فوإز بوطارن

باريسس تشسيد بدور ا÷زائر ‘ إاحÓل السسلم واألمن باŸنطقة

$

الثقا‘

صص ٠٧/٠٦/٠٥/٠4/٠٣

قبل اختتام تظاهرة قسسنطينة عاصسمة الثقافة العربية

الربيع الثقا‘ يصسنع التمّيـ ـز
لب ـ ـ ـداع التنـ ـ ـوع
ويؤوسّسسس إ
صص١4/١٣/١2/١١

هزة أإرضشية
بقوة  ٥درجات
تضشرب إŸدية

^ إسشدإل إلسشتار على إلبطولة
لفريقية للجيدو بتونسص
إ إ

لطرإف إلعسشكرية وإŸدنية إŸعنية
–ضش Òإ أ
بالتدخل أإمام أإي طارئ

 1٢ج ـ ـريح ـ ـا
‘ العزيزية وانهيار
مبانٍ هشسة وهلع
ا÷زائر تكسسب الفضسة لدى اإلناث
وسسط السسكان والÈونز للذكور ‘ مسسابقة الفرق القوات البحرية تنفذ “رينا بالواجهة البحرية الوسسطى
صص24
صص 24

دعـــــــــــــــــوة
ينظم منتدى يومية «إلششعب» ندوة نقاشص بعنوإن« :مسساهمة الضسمان الجتماعي ‘ اسستقطاب واسستقرار اليد العاملة بقطاع البناء واألشسغال
لجر وإلبطالة إلناجمة عن
العمومية» ،ينششطها عبد إÛيد ششكاكري ،إŸدير إلعام للصشندوق إلوطني للعطل إŸدفوعة إ أ
لثن ١١ Úأإفريل  2٠١٦على
لششغال إلعمومية وإلري (كاكوبات) ،إليوم إ أ
لحوإل إ÷وية لقطاعات إلبناء ،إ أ
سشوء إ أ
إلسشاعة  ١١:٠٠صشباحا Ãقر جريدة إلششعب  ،٣٩ششارع إلششهدإء ،إ÷زإئر إلعاصشمة.

حضشوركم يششرفنا

اإلثنين  ١١أافريل  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٤رجب ١٤٣٧هـ

عـ ـرضس ح ـ ـول قطـ ـ ـاع
الشسـ ـؤوون الدينيـ ـ ـة

02

تسص -ت -م -ع ÷ن -ة الÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي-م
ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي والشص -وؤون
ال-دي-ن-ي-ة ب-اÛلسص الشص-ع-ب-ي ال-وطني،
ال- -ي- -وم ‘ ،اج- -ت- -م- -اع خ- -اصص ،ل- -وزي -ر
الشص-وؤون ال-دي-ن-ي-ة والأوق-اف ﬁم-د ع-يسص-ى ،ال-ذي سص-ي-قدم
عرضصا عاما حول عمل القطاع وذلك ابتداء من السصاعة
 09 : 30صصباحا.

ولد علي يعاين منشسآات الرياضسة
بقسسنطينة
ي - - -ق- - -وم وزي- - -ر الشص- - -ب- - -اب
وال- -ري- -اضص- -ة ال- -ه- -ادي ول -د
ع-ل-ي ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة عمل
وت- - - - -ف- - - - -ق- - - - -د اإ ¤ولي- - - - -ة
قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،حيث سصيعاين
ع- - -دة م- - -نشص - -اآت وورشص - -ات
رياضصية.

يشص - -ارك وزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة ع- -زال- -دي- -ن
م- -ي- -ه- -وب- -ي ،ال -ي -وم ‘ ،ف -ع -ال -ي -ات ال -ي -وم
الŸÈا Êال -ذي ت -ن -ظ -م -ه ÷ن-ة ال-ث-ق-اف-ة
والتصص -ال والسص -ي -اح -ة ب -اÛلسص الشص-ع-ب-ي
الوطني حول «دسصÎة الثقافة ...اŸنطلقات والأبعاد» ،بقاعة
اÙاضصرات رابح بيطاط ،ابتداء من السصاعة  09 : 00صصباحا.

أامسسية شسعرية تكرÁا للشساعرة
الراحلة «أانا غريكي»

اللقاء  47لتسسجيل الشسهادات ا◊ّية للمجاهدين
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د Ãق-ره ،ال-ي-وم« ،ال-ل-ق-اء 4٧
ل -تسص -ج -ي -ل الشص -ه -ادات ا◊ي -ة م -ن اÛاه -دي -ن واÛاه -دات ح-ول
«أاسص-ال-يب ال-ت-ك-وي-ن ال-عسص-ك-ري وط-رق-ه ق-ب-ل ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
وأاثنائها» ،وذلك ابتداء من السصاعة  14:00بعد الزوال.

لقاء مهني ثنائي
تونسسي  -جزائري

صس-ال-ون الطالب ا÷زائري
من  14إا 19 ¤أافريل

ت-ن-ظ-م ال-ب-ع-ث-ة ال-ت-جارية
ال- - -ت- - -ونسص - -ي - -ة ب - -ا÷زائ - -ر
«صص - - - - - - - - -ادرات ت- - - - - - - - -ونسص
ا÷زائر» ،خÓل الفÎة ما
ب  1٧ Ú- - - - -و 19أافريل
ا÷اري ،لقاء مهنيا ثنائيا
ت-ونسص-ي-ا ج-زائ-ري-ا ل-ل-تعليم
ال -ع -ا‹ وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي،
وذلك ب - -قصص - -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة
م -ف -دي زك -ري -ا اب-ت-داء م-ن
السصاعة  10:00صصباحا إا¤
غ- - - -اي - - -ة  18:00مسصاء،
وب- -وه- -ران ب- -ف- -ن- -دق «ف -ور
بوانت» ابتداء من السصاعة
 11:00إا ¤غ - -اي - -ة 19:00
مسصاء.

ت-ن-ظ-م ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة لصصالون
ال-ط-الب ا÷زائ-ري ‘ (قسص-ن-ط-ينة،
ا÷زائ -ر ووه -ران) م -ن  14إا19 ¤
أاف -ري-ل  .2016وت-ك-ون قسص-ن-ط-ي-نة
أاول مسص -ت -ق -ب -ل ل -ل -ت -ظ -اه -رة ‘ 14
أاف-ري-ل ،ت-ل-ي-ه-ا ال-ع-اصص-م-ة يومي 16
و 1٧ثم الباهية وهران من  14إا¤
 19أاف -ري-ل اŸصص-ادف ل-ي-وم ال-ع-ل-م.
وبذلك يكون اŸوعد لÓحÎافيÚ
‘ ع- - -ا ⁄ال - -ت - -ك - -وي - -ن ‘ ا÷زائ - -ر
واÿارج (ما ل يقل عن  50جامعة
لظهار
ومدرسصة وعهد ومؤوسصسصة) إ
مدى الفرصص اŸتاحة والتوجهات
اŸسص -ت -ق-ب-ل-ي-ة ،خ-اصص-ة ‘ ق-ط-اع-ات
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ت -ؤوسصسص لق -تصص -اد
اŸعرفة.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

...ويشسرف على انطÓق برنامج تكويني
ك-م-ا يشص-رف م-ي-ه-وب-ي ،غ-دا ،ع-ل-ى ان-طÓ-ق ب-رن-ام-ج ال-ت-ك-وين ‘
›ال حماية الÎاث الثقا‘ والسصمعي البصصري وذلك بقصصر
الثقافة مفدي زكريا ابتداء من السصاعة 09 : 00
صصباحا.

ي -ن -ظ-م ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ◊ق-وق اŸؤول-ف
وا◊ق- - -وق اÛاورة ،غ - -دا ،أامسص - -ي - -ة
شص-ع-ري-ة ف-ن-ي-ة ت-ك-رÁا ل-لشصاعرة
ال - -راح - -ل - -ة «أان - -ا غ - -ري - -ك- -ي»،
ينشصطها جملة من الشصعراء
وذلك ب-اŸك-ت-ب-ة ال-وط-نية
ا◊ام - - -ة اب- - -ت- - -داء م- - -ن
بعد
14:00
الزوال.
ت - -ت- -ن- -اول حصص- -ة «‘ الصص- -م- -ي- -م» ،ضص- -م- -ن
ال-فضص-اء الإذاع-ي لÓ-أم-ن ال-وط-ن-ي ع-لى
اأمواج القناة الإذاعية الأو ،¤غدا ،ت - -ن - -ظ - -م الشص- -رك- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ا÷زء ال -ث-ا Êم-ن ح-م-اي-ة ووق-اي-ة للتصصدير واŸعارضص «سصافكسص»،
فئة اŸتمدرسص ،Úبحضصور ‡ثلي ب -ال -ت -نسص-ي-ق م-ع م-وؤسصسص-ة «مÒا»،
ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة لأول-ي-اء ندوة صصحفية بقاعة اÙاضصرات
ال- -تÓ- -م- -ي -ذ ،ب -الإضص -اف -ة اإ¤
ب- -اŸدي- -ري- -ة ال -ع -ام -ة اب -ت -داء م -ن
ت-ن-ظ-م اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ت-ج-ارة ،ب-ال-ت-عاون مع معهد
ع- - -رضص نشص - -اط - -ات الأم - -ن
السص-اع-ة  10 : 30صص -ب-اح-ا ،وذلك ‘
،
لسصÓ-م-ي للتنمية
ال-ب-ح-وث وال-ت-دريب ال-ت-اب-ع ل-ل-ب-نك ا إ
خÓ-ل الأسص-ب-وع اŸنصص-رم
اإطار تنظيم صصالون «سصيكوم» الذي
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ي-وم-ي  12و 13أاف -ري -ل ا÷اري ،اŸل-ت-ق-
و ذ ل ك ا ب  - - - -ت  - - - -د ا ء م - - - -ن
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السص- - - - -اع- - - - -ة 16 : 00
خÓل الفÎة اŸمتدة من  14اإ ¤غاية
،
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إادماج اŸنتجات اŸالي
مسصاء.
 18اأفريل ا÷اري.
وذلك Ãق-ر اŸدرسص-ة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة
 08:30صصباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسص مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

لدارة والمالية
ا إ

ميهـ ـوبي ‘ يـ ـوم برŸاÊ
حول دسسÎة الثقافة

ت - - - - -ق - - - - -وم وزي- - - - -رة الÈي- - - - -د
وت - -ك - -ن - -ول - -وج - -ي - -ات الإع Ó- -م
والتصصال هدى اإÁان فرعون ،اليوم ،بزيارة
ع -م -ل وت -ف -ق -د اإ ¤ب -عضص اŸراف -ق ال-ق-ط-اع-ي-ة
بولية تندوف.

ي -نشص -ط رئ-يسص ح-زب «ع-ه-د »54
ع -ل-ي ف-وزي رب-اع ،Úغ-دا ،ن-دوة
صص -ح -ف -ي -ة وذلك ب -اŸق -ر ال-وط-ن-ي
◊زب ال- -ك -ائ -ن بشص -ارع ب -ن م -ه -ي -دي وذلك اب -ت -داء م -ن
السصاعة  11 : 00صصباحا.

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

العدد

1٧003

فرعون ‘
تندوف

ربـ ـ ـ ـ ـاع Úينشسـ ـ ـط
ندوة صسحفيـ ـ ـة

التحرير

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

«‘ الصسميم» تتناول
حماية ووقاية فئة اŸتمدرسسÚ

ندوة إاعÓمية حول
صسالون «سسيكوم»

اŸلتقى الدو‹ الثالث
للصسناعة اŸالية اإلسسÓمية

مسسابقـ ـ ـة اإلبداع وتكنولوجيات
اإلع ـ ـ ـ ـÓم والتصس ـ ـ ـال
لعÓم والتصصال ،عن
تعلن وزارة الÈيد وتكنولوجيات ا إ
Óب-داع
إاط Ó-ق ال -ط -ب -ع -ة ال -ث-ان-ي-ة م-ن اŸسص-اب-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة ل -إ
لعÓم والتصصال بعنوان« :اŸواطن ‘ كنف
وتكنولوجيات ا إ
التطور».
تهدف هذه الطبعة إا ¤السصتمرار ‘ تشصجيع نشصر البتكار،
ما يسصاهم بشصكل كب– ‘ Òسص Úظروف اŸواطن ،Úمن خÓل
م-ع-ا÷ة ﬂت-ل-ف اŸشص-اك-ل اŸت-ع-ل-ق-ة م-ن-ها بالصصحة ،التعليم،
ال- -ب- -ي- -ئ -ة وال -ن -ق -ل وغÒه -ا م -ن اŸظ -اه -ر اÿاصص -ة ب -ا◊ي -اة
اليومية.
تعت ÈاŸسصابقة فرصصة Ÿضصاعفة القدرة التنافسصية وسصط
الشصباب واŸسصاهمة ‘ تطوير البÓد وتشصجيع اŸبتكرين على
ت-ب-ادل أاف-ك-اره-م اŸب-ت-ك-رة .ع-ل-م-ا أان اŸسص-اب-ق-ة مفتوحة أامام
الشصباب اŸبدع ،شصريطة أال تتجاوز أاعمارهم  35سصنة.
Óشص-ارة ،ف-إان ال-تسص-ج-يÓ-ت م-ف-ت-وحة ابتداء من  10أافريل
ل -إ
ا÷اري ‘ ،ح Úسصتسصلم ا÷وائز للفائزين يوم  29سصبتمÈ
 ،2016وبإامكان اÎŸشصح Úالراغب ‘ ÚاŸشصاركة التسصجيل
لل - -كÎو Êاıصصصص حصص - -ري- -ا ل- -ل- -مسص- -اب- -ق- -ة:
ع ÈاŸوق - -ع ا إ
www.jinnovtic.dz.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

صسفحة «أاوريدو» تتعدى عتبة 3
مÓيُ Úمعجب على الفيسسبوك
اج- -ت- -ازت صص -ف -ح -ة اأوري -دو ال -رسص -م -ي -ة
وا ُŸصص-ادق ع-ل-ي-ه-ا ،ع-ت-ب-ة ثÓ-ث-ة مÓ-يÚ
ُمعجب على الفايسصبوك ،التي ُتعد اأكÈ
شصبكة اجتماعية ‘ العا.⁄
بـ 3 . 000 . 000مُعجب.
ُتواصصل الصصفحة الرسصمية لـ «اأوريدو» ‘ احتÓل اŸرتبة
الأو ‘ ¤ترتيب الصصفحات الأك Ìاإعجابا لدى اŸسصتعملÚ
ا÷زائري ÚلÓإنÎنت.
ب- -فضص- -ل واج- -ه -ت -ه -ا ال -ت -ف -اع -ل -ي -ة وفضص -ائ -ه -ا ال -دي -ن -ام -ي -ك -ي
وُمحتوياتها ‘ –ي Úمُتواصصل.
يزور رواد الفايسصبوك يوميا صصفحة اأوريدو ا÷زائر من
اأجل السصتعÓم ،ومُقاسصمة الآراء والتعليق على مُسصتجدات
ُمتعاملهم.
“نح صصفحة اأوريدو ا÷زائر على الفايسصبوك للمعجبÚ
ال -ع -دي -د م -ن ال -نشص -اط -ات الÎف -ي -ه -ي -ة ،والأل -ع -اب ا ُ Ÿسص -ل -ي -ة
والتطبيقات البتكارية.
يÎج -م ه -ذا ال -ع -دد ال -ه -ائ -ل م-ن اŸع-ج-ب Úشص-ع-ب-ي-ة اأوري-دو
ال- -ك- -بÒة ال- -ذي ُي - -وؤك -د ب -ذلك اإرادت -ه ‘ اأن ي -ك -ون دائ -م -ا ‘
السصتماع ُŸتطلبات وطموحات ا÷زائري.Ú

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

»æWh

أإلثنين  11أفريل  2016م
ألموأفق لـ  04رجب  143٧هـ

إأشسادة بدور أ÷زأئر ‘ تسسوية أزمتي ما‹ وليبيا

رئي ـسس إ÷مهـ ـورية يسصتقب ـ ـل إلوزيـ ـر إأ’ول إلف ـرنسص ـي
إأسس -ت -ق -ب -ل رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل -ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،أل-وزي-ر
’ول ألفرنسسي مانويل فالسس ،ألذي يقوم بزيارة
أ أ
رسسمية إأ ¤أ÷زأئر تدوم يوم.Ú
وقد جرى ألسستقبال بحضسور ألوزير أألول عبد أŸالك
سسÓل  ،وزير ألدولة وزير ألشسؤوون أÿارجية وألتعاون
أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ،وزي-ر أل-ع-دل ح-اف-ظ أألخ-ت-ام
ألطيب لوح ،وزير ألشسؤوون أŸغاربية وأل–اد أإلفريقي
وج -ام -ع -ة أل -دول أل -ع-رب-ي-ة ع-ب-د أل-ق-ادر مسس-اه-ل ،ووزي-ر
ألصسناعة وأŸناجم عبد ألسسÓم بوشسوأرب.

فالسس :تطابق وجهات إلنظر ب Úإلبلدين
أكد ألوزير أألول ألفرنسسي مانويل فالسس ،أمسس ،على
““تطابق وجهات ألنظر““ و«متانة وكثافة““ ألروأبط ألتي
Œمع أ÷زأئر وفرنسسا ‘ شستى أÛالت.
صسرح فالسس للصسحافة عقب ألسستقبال ألذي خ ّصسه به
رئ -يسس أل -دول -ة ،أن ““أل -ل-ق-اء م-ع رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-د سس-م-ح ‹ ب-أان أسس-ج-ل م-رة أخ-رى
تطابقا ‘ وجهات ألنظر ومتانة وكثافة ألروأبط ألتي
Œمع فرنسسا وأ÷زأئر““.
وأضساف ألوزير أألول ألفرنسسي““ ،لقد جئت حام Óرسسالة
من ألرئيسس فرأنسسوأ هولند للرئيسس بوتفليقة““ ،مشسÒأ
إأ ¤أن فرنسسا حريصسة على ““تطوير شسرأكتها ألسستثنائية
مع أ÷زأئر ‘ جميع أÛالت““.
كما صسرح فالسس ،أنه تطّرق مع رئيسس أ÷مهورية إأ¤
ألتعاون ألثنائي أمام ““ألتهديد أإلرهابي““ ،مؤوكدأ ‘ هذأ
ألصسدد على أن ““ألعÓقة ألفرنسسية  -أ÷زأئرية ‘ هذأ
أÛال ي -جب أن ت -ك -ون ق -وي -ة ح -ت -ى ت -ك-ون ف-ع-ال-ة ضس-د
أإلرهاب““.
وتابع فالسس قوله ،إأن أللقاء مع رئيسس ألدولة قد “حور

حول أألزمة ‘ ما‹ ““ألتي تهدد أمن أ÷زأئر وفرنسسا““.
وأبرز ‘ هذأ ألسسياق““ ،أنه يجب علينا ألقضساء نهائيا
ع -ل-ى أل-ت-ه-دي-د أإلره-اب-ي وألسس-م-اح ب-ال-ت-جسس-ي-د أل-ف-ع-ل-ي
لÓتفاق ب ÚأŸالي ÚأŸوقع ‘ أ÷زأئر سسنة ،““2015
م -ن ّ-وه -ا ‘ ذأت ألصس -دد بـ ““ع -م -ل أل -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة
وألسسلطات أ÷زأئرية““ بخصسوصس هذأ أŸلف.
أما فيما يتعلق بليبيا ،فقد دعا ألوزير أألول ألفرنسسي إأ¤
ضسرورة ““دعم““ حكومة ألوحدة ألوطنية من أجل وضسع حّد
للفوضسى أŸسستشسرية ‘ هذأ ألبلد.
ك-م-ا أك-د ق-ائ““ :Ó-ل-ق-د أل-ت-زمت أم-ام أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-يقة
بضسرورة أن يكون ألتشساور ألفرنسسي  -أ÷زأئري منتظما
ح -ول ج-م-ي-ع ت-لك أŸل-ف-ات أإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-ي-ب-ي-ا م-ا‹ وك-ذأ
ألصسحرأء (ألغربية)““.
وأوضسح فالسس من جانب آأخر ،أنه تطرق مع ألرئيسس

بوتفليقة إأ ¤ألوضسع ألسسائد ‘ سسوريا وألعرأق.
على ألصسعيد ألثنائي ،أكد ألوزير أألول ألفرنسسي أنه قام
م -ع رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ““ب-ت-ق-ي-ي-م““ أل-ت-ع-اون ألق-تصس-ادي
وألتجاري ب Úأ÷زأئر وفرنسسا وأشسغال ألدورة  3للجنة
أ◊كومية أŸشسÎكة رفيعة أŸسستوى.
وتابع قوله““ ،لدينا نفسس أإلرأدة ‘ ألتقدم ونفسس أألمل
‘ رؤوي -ة م -زي -د م -ن أŸشس -اري -ع أل-ف-رنسس-ي-ة  -أ÷زأئ-ري-ة
تتجسسد وتعزيز أك Èللحوأر ألسسياسسي وألسسÎأتيجي““.
كما حّيا ألوزير أألول ألفرنسسي بذأت أŸناسسبة ألرئيسس
بوتفليقة ألذي ،كما قال““ ،نعرف ألدور ألذي لعبه من
أجل أ÷زأئر باألمسس كمجاهد ووزير للشسؤوون أÿارجية
وأليوم كرئيسس بعد فÎة جّد صسعبة ومدى مسساهمته ‘
أسستقرأر ووحدة أ÷زأئر““.

 ..يÎح ـ ـ ـ ـم عـ ـ ـ ـ ـلى أإروإح شصه ـ ـ ـ ـدإء إلثـ ـ ـ ـ ـورة إلتحريريـ ـ ـ ـ ـة

ت ر ح م أ ل و ز ي ر أ لأ و ل أ ل ف ر ن س س ي م ا ن و ي ل ف ا ل س س  ،أ م س س  Ã ،ق ا م أ ل ش س ه ي د
با÷زأئر ألعاصسمة ،على أروأح شسهدأء ألثورة ألتحريرية أÛيدة.
وقام فالسس ،ألذي كان مرفوقا بوزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية

ن -و ر أ ل -د ي -ن ب -د و ي  ،ب -و ض س -ع أإ ك -ل -ي -ل م -ن أ ل -ز ه -و ر أ م -ا م أ ل -ن ص س ب أ ل -ت -ذ ك -ا ر ي
حما على
أıلد لشسهدأء ألثورة ألتحريرية ،كما وقف دقيقة صسمت تر ّ
أروأحهم.

..و يقـ ـ ـ ـ ـوم بجولـ ـ ـ ـة وسص ـ ـ ـ ـط إلعاصصم ـ ـ ـ ـة

ق -ام أل -وزي -ر أألول أل -ف-رنسس-ي م-ان-وي-ل
فالسس ،ظهر أمسس ،بجولة مشسيا على
أألقدأم بوسسط أ÷زأئر ألعاصسمة ،حيث
زأر بعضس ألبنايات ألهامة وأŸنشسآات،
على غرأر أŸيÎو.
رأف- -ق أل- -وزي- -ر أألول أل- -ف -رنسس -ي ،وزي -ر
ألدأخية وأ÷ماعات أÙلية نورألدين
ب -دوي وسس -ف Òف -رنسس -ا ب-ا÷زأئ-ر ب-رن-ار
إأÁيي وسسف Òأ÷زأئر بفرنسسا عمار بن
جامع ورئيسس أÛلسس ألشسعبي ألبلدي
للجزأئر ألوسسطى حكيم بطاشس ،حيث
أسستهل فالسس جولته من سساحة موريسس

أودأن وأغ- -ت- -ن- -م أل- -ف- -رصس- -ة Ÿشس- -اه- -دة
وأجهات ألعمارأت وألبنايات.
وكان موكب ألسسيد فالسس متبوعا بجمع
كب Òمتكون خاصسة من ألشسباب ،حيث
م -ر م -ن أم -ام أ÷ام -ع-ة أŸرك-زي-ة أل-ت-ي
كانت أرصسفتها ﬁفوفة بالطلبة.
وت- -ل- -ق -ى ب -اŸن -اسس -ب -ة شس -روح -ات ح -ول
ورشسات تهيئة وأجهات بنايات ألعاصسمة،
حيث أعرب عن إأعجابه بذلك.
ك-م-ا زأر أŸشس-اري-ع أل-كÈى ب-ال-ع-اصس-مة،
على غرأر أŸيÎو ،حيث أطلع على ذلك
ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ه -ذه أŸنشس -أاة Ãدخ -ل

ﬁطة ألÈيد أŸركزي.
وأطلع فالسس على مشسروع إأعادة تهيئة
ألÈي -د أŸرك -زي أل -ت -ي ” ب -ن -اؤوه سس -ن-ة
 1910وفق ألطرأز أألندلسسي أŸغاربي
من قبل أŸهندسس ÚأŸعماري ÚهÔي
لوي فوأنو وماريوسس تودوأ ،حيث سسيتم
–وي - -ل - -ه إأ ¤م - -ت - -ح- -ف خ- -اصس بÎأث
ألعاصسمة.
وت - -وق - -ف ف - -السس ب - -إاح- -دى أŸق- -اه- -ي
أÙاذية لسساحة ألÈيد أŸركزي وسسط
ب -اع -ة أل -زه-ور ع-ل-ى وق-ع أن-غ-ام أل-زرن-ة
ترحيبا بضسيف مدينة أ÷زأئر.

ينهي زيارته إ ¤إ÷زإئر

أنهى ألوزير أألول ألفرنسسي مانويل
فالسس ،أمسس ،زيارة رسسمية دأمت
يوم Úإأ ¤أ÷زأئر ،ترأسس خÓلها
مع ألوزير أألول عبد أŸالك سسÓل،
أل -دورة أل -ث -ال-ث-ة ل-ل-ج-ن-ة أ◊ك-وم-ي-ة
أŸشسÎك- - -ة رف- - -ي- - -ع- - -ة أŸسس - -ت - -وى
أ÷زأئرية  -ألفرنسسية.
وكان ‘ توديع فالسس لدى مغادرته
Ãطار هوأري بومدين ألدو‹ عبد
أŸالك سسÓ- -ل وع- -دد م- -ن أعضس -اء
أ◊كومة.

سسÓل وفالسس ‘ ندوة صسحفية مشسÎكة:

تطابـ ـ ـ ـق وجه ـ ـات إلنظـ ـ ـر حـ ـ ـول حريـ ـ ـة إإ’ع ـ ـÓم وإحـ ـ ـÎإم رمـ ـ ـوز إلدولـ ـ ـ ـة
’حد أŸسساسس برموزنا ألوطنية –ت ذريعة حرية ألتعبÒ
لن نسسمح أ
تأاجيل مشسروع ““بيجو““ أ÷زأئر وأتفاق على أرضسية تعاون مسستقبلية

’ول عبد أŸالك سسÓل ،رفقة
أكد ألوزير أ أ
نظÒه ألفرنسسي مانويل فالسس ،أمسس ،تطابق
وجهات نظر ألبلدين بخصسوصس حرية ألرأي
وألصسحافة وتعزيز ألعمل ألثنائي ،حيث أكد
سسÓل أن أ÷زأئر ’ تقبل أŸسساسس برموز ألسسيادة
ألوطنية وأŸؤوسسسسات ألسسيادية للبÓد –ت
’عÓم ‘ .ح Úأكد فالسس ،أن
ذريعة حرية أ إ
أ÷زأئر وفرنسسا مسستهدفتان ‘ ›ال حرية
ألتعب ،Òدأعيا ألنظر إأ ¤أŸسستقبل وتعزيز
ألروأبط ب Úألشسعب.Ú

جÓل بوطي
أوضس -ح سس Ó-ل أن -ه ” أت -خ -اذ ق -رأر رفضس م -ن -ح ت -أاشسÒة
لصسحا‘ من يومية ““لوموند““ ألفرنسسية Ÿرأفقة ألوفد
ألفرنسسي خÓل زيارته إأ ¤أ÷زأئر ،بسسبب مسساسس هذه
أ÷ري -دة بشس -رف وه -ي -ب -ة رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة وم-ؤوسسسس-ة
ألرئاسسة وهما أحد أهم مؤوسسسسات ألبلد ،قائ ‘ Óرده
على سسؤوأل حول رفضس منح تأاشسÒة دخول لصسحا‘ من
يومية ““لوموند““ ،إأنه ““” أتخاذ ألقرأر ألن هذه أ÷ريدة
أÎÙمة  ⁄ترأع هيبة وشسرف أهم مؤوسسسسات ألبÓد،
ب ÓمÈر ،كون أŸعلومة ألتي تناقلتها كانت خاطئة ول
أسساسس لها من ألصسحة““.
وأضساف سسÓل خÓل ندوة صسحفية مشسÎكة مع نظÒه
ألفرنسسي مانويل فالسس ،عقب أشسغال ألدورة ألـ 3للجنة
أ◊كومية أ÷زأئرية  -ألفرنسسية رفيعة أŸسستوى ،أنه
““” أŸسس- -اسس ب- -أاح- -د رم- -وز ه- -ذأ أل- -ب- -ل- -د وه- -و رئ- -يسس
أ÷مهورية ألذي ل أحد يشسكك ‘ نضساله أثناء ثورة
ألتحرير ،وأنه كان منذ شسبابه أحد أك ÈأŸناضسل Úمن
أجل أسستقÓل ألبلد ،قائ Óلن نسسمح ألحد أŸسساسس
برموزنا ألوطنية –ت ذريعة حرية ألتعب ،Òمنّوها أن
أ÷زأئر بلد يحÎم ألصسحافي Úوحرية ألصسحافة وهي
من ألبلدأن ألتي تتصسدر أŸنطقة ألعربية ‘ ميدأن حرية
ألتعب.Ò
وأشس- - -ار سسÓ- - -ل ،إأ ¤أن حضس- - -ور أك Ìم - -ن  86صسحافيا
ومصسورأ لتغطية أللجنة أ◊كومية أŸشسÎكة أ÷زأئرية -
ألفرنسسية لهو أك Èدليل على أحÎأم ألصسحافة ببÓدنا،
مؤوكدأ أن أ÷زأئر تتصسدر ألدول ،عربيا وإأفريقيا‘ ،

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

›ال أحÎأم ألصس -ح -اف -ة وه -و م -ا ّŒسس -د ‘ أل -دسس -ت-ور
أألخ ،Òقائ :Óإأننا نحÎم من يحÎمنا ول نقبل من
يسسيئا إألينا بذريعة حرية ألتعب Òوألصسحافة.

تأاجيل مشصروع ““بيجو إ÷زإئر““ وإلتوقيع على إتفاقات هامة

‘ سسياق آأخر ،أكد ألوزير أألول أنه ” تأاجيل أتفاق
مشسروع ““بيجو““ ألذي كان م›Èا خÓل أشسغال أللجنة
أ◊كومية أŸشسÎكة ألثنائية أ÷زأئرية  -ألفرنسسية إأ¤
وقت آأخ -ر ،م -ؤوك -دأ أن أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ-ي-ة ‘ أÛال
ألق -تصس -ادي ت -ع -رف ت-ط-ورأ م-ت-م-ي-زأ ‘ أع-ل-ى مسس-ت-وى،
›ددأ تأاكيد رئيسس أ÷مهورية على متانة ألعÓقات
ألثنائية وتطويرها ‘ ﬂتلف أÛالت .كما أضساف ،أن
ألتوقيع على  26أتفاقا ‘ ﬂتلف أÛالت دليل وأضسح
على رغبة ألطرفŒ ‘ Úسسيد شسرأكة قوية ،سسمحت
ب-ت-وق-يع  12أت -ف-اق-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف أÛالت أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
وألصسحة وألعدألة وغÒها.
وسسمح لقاء سسÓل بنظÒه ألفرنسسي فالسس ،بنقاشس صسريح
ح- -ول أÛال ألسس- -ي- -اسس- -ي ،ح -يث أك -د أل -وزي -ر أألول أن
أ÷زأئر تقوم بدور ﬁوري ‘ أŸنطقة وتعمل على
تسس -وي -ة وح -ل أألزم -ات ‘ أل -ب -ل -دأن أÛاورة ب -ال -ط -رق
ألسسلمية ،مذكرأ بدور رئيسس أ÷مهورية ألدأئم ‘ تقوية
أل -ع Ó-ق -ات ألسس -ي -اسس -ي -ة وألق -تصس -ادي -ة م-ع ف-رنسس-ا وف-ق
ألتفاقات أŸوقعة سسابقا.

فالسس :نثّمن دور إ÷زإئر إ’حÓل إلسصلم وإأ’من ‘ إŸنطقة

بدوره أشساد ألوزير أألول ألفرنسسي مانويل فالسس ،بدور
أ÷زأئر أÙوري ‘ منطقة ألسساحل وإأفريقيا ،لسسيما
جهودها ‘ إأحÓل ألسسلم وأألمن Ãا‹ وألدعوة إأ¤
أ◊ل ألسسياسسي ‘ ليبيا .مؤوكدأ ،أن ألبلدأن مسستهدفÚ
من ورأء حرية ألرأي وأإلعÓم ،متأاسسفا لقرأر منع حضسور
صسحا‘ يومية ““لوموند““ ألفرنسسية ،قائ :Óعلينا أن نتطلع
للمسستقبل ونضسع مصسلحة بلدْينا فوق كل أعتبار ،مؤوكدأ
أن بÓده تسسعى لبناء جسسر قويّ مع أ÷زأئر وتتطلع إأ¤
مسس -ت-ق-ب-ل أفضس-ل ب-ق-ي-ادة رئ-يسس-ي أل-ب-ل-دي-ن ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة وف-رأنسس-وأ ه-ولن-د ،ق-ائ““ :Ó-إأن ج-ه-وده-م-ا
وأضسحة لتحقيق عÓقات متينة ‘ أ÷انب Úألقتصسادي
وألسسياسسي““.
كما عّبر فالسس عن أسستعدأد بÓده لدعم أ÷زأئر ‘

مسس -ار ت -ن -وي-ع أق-تصس-اده-ا ،مشس-ددأ ع-ل-ى ف-رصس أل-ت-ع-اون
أل -ث -ن -ائ -ي -ة أŸت -اح -ة ‘ م-ي-ادي-ن أسسÎأت-ي-ج-ي-ة ك-الصس-ح-ة
وألصسناعات ألغذأئية وألنقل ،قائ““ :Óأنطلقت أ÷زأئر ‘
مسسار تنويع أقتصسادها ،وألوضسع أ◊ا‹ ليسس بالسسهل،
ل -ك-ن ن-ح-ن ه-ن-ا ل-ن-ن-ج-ح م-عً-ا ون-ت-ط-ل-ع Ÿسس-ت-وى أفضس-ل““،
مضسيفا ““أن فرنسسا لها ﬂطط أقتصسادي ‘ أŸنطقة““.
وذكر فالسس بعÓقة ألصسدأقة أŸتينة ألتي تربط ألبلدين،
معÈأ عن قناعته بأان ما ” إأ‚ازه من طرف رئيسسي
ألبلدين هو دأئم وبإامكانه Œاوز أŸشساكل ألصسغÒة ألتي
ي -رأد أح -ي -ان -ا خ -ل-ق-ه-ا ،ق-ائ““ :Ó-ل-دي-ن-ا أل-ث-ق-ة ‘ ق-درأت
أ÷زأئر وإأمكاناتها وكفاءة أليد ألعاملة أ÷زأئرية وكذأ
‘ قدرتنا على ألعمل معا بشسكل أك Èونحن هنا لذلك،
وكذأ أألمر بالنسسبة Ÿؤوسسسساتنا ألناشسطة ‘ عدة ميادين
أسسÎأت -ي -ج -ي -ة ك -الصس-ح-ة وأل-زرأع-ة وأل-ن-ق-ل و‘ م-ي-ادي-ن
مسستقبلية كاإللكÎونيك““.
كما أكد ألوزير أألول ألفرنسسي ،أن بÓده تريد أن تبقى
ألشس -ريك ألق -تصس -ادي أألسس -اسس -ي ل-ل-ج-زأئ-ر ،م-ذك-رأ ب-أان
فرنسسا هي أŸسستثمر أألول خارج قطاع أÙروقات ‘
أ÷زأئر وشسريكها ألقتصسادي ألثا ،ÊمشسÒأ إأ ¤أن 6
آألف مؤوسسسسة فرنسسية تنشسط ‘ ألتجارة مع أ÷زأئر وأن
حوأ‹  500مؤوسسسسة أخرى هي متوأجدة با÷زأئر.
ك- -م- -ا ق- -ال إأن ألشس- -رأك- -ات ب ÚأŸؤوسسسس- -ات أ÷زأئ- -ري -ة
وألفرنسسية هي ““عصسب شسرأكة أمتياز ب Úألبلدين وألتي
” بعثها ‘ ديسسم 2012 Èمن قبل ألرئيسس Úعبد ألعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وف-رأنسس-وأ ه-ولن-د ،وي-جب ل-ه-ذه ألشس-رأكة أن
توأصسل تطورها““ ،مؤوكدأ أن تطوير ألشسرأكة ألسستثنائية
أل -ت -ي ت -رب -ط أل -ب -ل -دي -ن ت-ت-ط-لب أيضس-ا م-ن-ح أŸؤوسسسس-ات
أ÷زأئرية إأمكانية ألتوأجد ‘ فرنسسا بشسكل طبيعي.
ك -م -ا أشس -اد ‘ ه -ذأ أÿصس -وصس ،ب-ا÷ه-ود أŸب-ذول-ة م-ن
ط -رف ف -رنسس -ا لضس -م -ان أحسس -ن أل -ف -رصس ألسس -ت-ث-م-اري-ة
ل -ل -م -ت -ع -ام -ل Úأألج-انب ،مÈزأ أل-دور أل-ذي تضس-ط-ل-ع ب-ه
أŸؤوسسسسات ألتي يديرها فرنسسيون من أصسل جزأئري،
للمسساهمة ‘ ألتقريب ب Úألبلدين بشسكل أك .Èوقال
فالسس ،إأن ألفرنسسي Úمن أصسل جزأئري مطالبون بالعمل
‘ ك Óألبلدين وŒنيد طاقاتهم بسسهولة ،ألن هذه ألفئة
أل-ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة وألÌأء ت-ع-د إأح-دى ف-رصس-نا
أŸشسÎكة.

ألعدد
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صصياغة إتفاقات حكومية للتكفل بضصحايا إلتجارب إلنووية

’ول عبد
أكد ألوزير أ أ
أŸالك سس Ó- - - - - -ل ،أمسس ،أن
مسس-أال-ة أل-ت-جارب ألنووية
أل -ت -ي ت -ك-تسس-ي حسس-اسس-ي-ة
ب -ال -غ -ة ب -ال-نسس-ب-ة ل-لشس-عب
أ÷زأئ- - -ري ،تسس - -ت - -دع - -ي
صسياغة أتفاقات حكومية
ل- - -ل- - -ت- - -ك- - -ف- - -ل بضس - -ح - -اي - -ا
’ب - -ري - -اء
’شس - -ع - -اع - -ات أ أ
أ إ
وإأزأل -ة أل -ت -ل-وث كّ-ل-ي-ا ع-ن
أŸوأقع أŸعنية .دأعيا إأ¤
أه -م -ي -ة ت -ع -زي-ز أل-ت-ع-اون
ألثنائي مع فرنسسا لتسسوية
أŸل -ف Úأل -ل-ي-ب-ي وأŸا‹ ،وك-ذأ “ك Úألشس-عب
ألصس - -ح - -رأوي م - -ن ت - -ق- -ري- -ر مصسÒه ‘ إأط- -ار
ألشسرعية ألدولية.

جÓل بوطي
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

قال سسÓل لدى أفتتاحه ألجتماع ألثالث للجنة
أ◊كومية أŸشسÎكة أ÷زأئرية  -ألفرنسسية رفيعة
أŸسس -ت -وى ،أل -ت -ي ت -رأسس -ه -ا م -ن -اصس -ف -ة م -ع ن -ظÒه
أل- -ف- -رنسس- -ي م- -ان- -وي- -ل ف- -السس ،ب- -قصس- -ر أ◊ك -وم -ة
بالعاصسمة ،إأن ألبلدين يوأصسÓن ألسسعي معاً إأ¤
أسس-ت-ع-ادة ألسس-ل-م وألسس-ت-ق-رأر ‘ م-ن-ط-قة ألسساحل،
خاصسة ‘ ما‹ وليبيا ،مشسÒأ إأ ¤أن أتفاق أ÷زأئر
حول ما‹ يتطلب ألتزأما دوليا متوأصس ،Óمعّبرأ
عن رغبة أ÷زأئر ‘ صسياغة أتفاقات حكومية بÚ
ألبلدين للتكفل بضسحايا ألتجارب ألنووية وإأعادة
ت -أاه -ي -ل -ه-ا م-ن أج-ل أ◊ف-اظ ع-ل-ى صس-ح-ة ألسس-ك-ان
وحماية ألبيئة.
وتطرق سسÓل إأ ¤أزمتي ما‹ وليبيا ،مؤوكدأ أنهما
–تاجان إأ ¤جهود مشسÎكة ب Úألبلدين ،لسسيما
تشس -ج -ي -ع أŸصس -ا◊ة أل -وط -ن-ي-ة وأ◊وأر ألسس-ي-اسس-ي
Ÿكافحة أإلرهاب وأ÷رÁة وتعزيز جهود ألتنمية
ألتي يتم بذلها ‘ إأطار ﬂطط تقو Ëشسمال ألبÓد
Ãا‹ .مضس -ي -ف -ا ،أن أألزم-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة ت-ن-ط-وي ع-ل-ى
Óمن أ÷هوي وألدو‹› ،ددأ
تهديدأت خطÒة ل أ
“ ّسس -ك أ÷زأئ -ر ب -ا◊ل ألسس -ي -اسس -ي أل-ذي ي-ح-ف-ظ
سسيادة هذأ ألبلد أ÷ار ووحدته ألسسياسسية وسسÓمته
ألÎأب-ي-ة ،م-ؤوك-دأ ت-ق-د Ëأل-دع-م ل-ت-نصس-يب ح-ك-وم-ة
ألوفاق ألوطني ‘ طرأبلسس.

دعم إ÷زإئر لتسصوية عادلة ودإئمة لنزإع
إلصصحرإء إلغربية
ب-خصس-وصس م-ل-ف ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،ج-دد أل-وزير
أألول أل -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى دع-م أ÷زأئ-ر ل-تسس-وي-ة ع-ادل-ة
ودأئ-م-ة ل-ن-زأع ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،ت-ق-وم ع-ل-ى حّل
سسياسسي يقبله ألطرفان ،من شسأانه “ك Úألشسعب
ألصسحرأوي من تقرير مصسÒه ،قائ““ :Óإأن أ÷زأئر،

على غرأر أÛتمع ألدو‹ ،تدّعم تسسوية عادلة
ودأئمة لنزأع ألصسحرأء ألغربية تقوم على حّل يقبله
ألطرفان من شسأانه “ك Úهذأ ألشسعب من ‡ارسسة
ح -ق -ه ‘ ت -ق -ري -ر أŸصس Òوف -ق -ا ل-ق-رأرأت أل–اد
أإلفريقي ومبادئ وأهدأف ميثاق أأل· أŸتحدة““.
وذكر ألوزير أألول ““باŸأاسساة ألتي يعيشسها ألشسعب
ألصسحرأوي ألذي منع منذ أك Ìمن  40عاما من
تقرير مصسÒه بحرية““.
وأوضس -ح أل -وزي -ر أألول ،أن -ه ي-ت-وجب ع-ل-ى أ÷زأئ-ر
وفرنسسا تكثيف أ÷هود قصسد ألتكفل بالنزأعات
أŸه- -ددة ل- -لسس -ل -م وأألم -ن ‘ أŸن -ط -ق -ة ‘ ،إأط -ار
أحÎأم ألشسرعية ألدولية وسسيادة ألشسعوب ،مشسÒأ
إأ ¤أن ألروح ألبناء ألذي يطبع عÓقتنا Ãا يحقق
مصسلحة ألبلدين وألعمل معا لتفادي أÓÿفات.
و‘ ه- -ذأ أإلط- -ار ،ج- -دد سسÓ- -ل م- -وق -ف أ÷زأئ -ر
أل- -ق- -اضس -ي بضس -رورة أل -ت -نسس -ي -ق وأل -ت -ع -اون أل -دو‹
Ÿك-اف-ح-ة أإلره-اب وأل-ت-نسس-ي-ق أألم-ن-ي وألقضسائي،
وك -ذأ Œف -ي -ف مصس-ادر “وي-ل-ه وم-ك-اف-ح-ة ألŒار
ب - -السس Ó- -ح وأıدرأت ب  Ó- -ه - -وأدة ،إأضس- -اف- -ة إأ¤
ﬁارب- -ة ظ- -اه -رة ألŒار ب -ال -بشس -ر ،مشسÒأ إأ ¤أن
أ◊وأر ألثنائي ب Úألبلدين قد تعزز خÓل أŸرحلة
أألخÒة بشسكل معت Èوحققنا تقدما ملموسسا ‘
عدة ميادين.

ﬁ...ادثات ثنائية
–ادث ألوزير أألول عبد أŸالك سسÓل ،أمسس،
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،م-ع ن-ظÒه أل-ف-رنسس-ي مانويل
فالسس ،وتوسسعت أÙادثات لتشسمل وفدي ألبلدين.
وقد ترأسس فالسس مناصسفة مع نظÒه أ÷زأئري
ع- -ب- -د أŸالك سسÓ- -ل ،أشس- -غ- -ال أل -دورة ألـ 3للجنة
أ◊كومية أŸشسÎكة رفيعة أŸسستوى أ÷زأئرية -
ألفرنسسية.
ي -ذك -ر ،أن أل -ل -ج -ن -ة أ◊ك -وم -ي -ة أŸشسÎك-ة رف-ي-ع-ة
أŸسس -ت -وى ت -ع -د إأط-ارأ ” إأق-رأره Ãن-اسس-ب-ة إأعÓ-ن
أ÷زأئ- -ر ح -ول ألصس -دأق -ة وأل -ت -ع -اون ب Úأ÷زأئ -ر
وفرنسسا أŸوقع ‘ ديسسم 2012 Èمن قبل رئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ونظÒه ألفرنسسي
فرأنسسوأ هولند ‘ ،أعقاب زيارة ألدولة ألتي قام
بها هذأ أألخ Òإأ ¤أ÷زأئر.

زيتـ ـ ـو Êيتباح ـ ـث م ـع كات ـ ـب إلدول ـ ـة ل ـ ـدى وزي ـر إلدف ـ ـاع
إلفرنـ ـسصي إŸكـ ـلف بقدم ـ ـاء إÙاربـ ـ ـ ـ Úوإلذإكـ ـ ـرة

ت -ب -احث وزي -ر أÛاه -دي -ن،
أل - -ط - -يب زي - -ت- -و ،Êم- -ع ك- -اتب
أل- -دول- -ة ل- -دى وزي- -ر أل- -دف- -اع
أل- -ف- -رنسس- -ي أŸك- -ل- -ف ب- -ق -دم -اء
أÙارب Úوأل - - -ذأك - - -رة ،ج- - -ون
م -ارك ت -ودشس -ي-ن-ي ،ح-ول ع-دة
موأضسيع ،منها تعويضس ضسحايا
ألتفجÒأت ألنووية ،بحسسب ما
أفاد به ،أمسس ،بيان للوزأرة.
وأوضس -ح ن -فسس أŸصس -در ،أن أل-ل-ق-اء
أل- - - - - - -ذي ج - - - - - -رى Ãق - - - - - -ر وزأرة
أÛاه-دي-ن““ ،سس-م-ح ب-ال-ت-ط-رق إأ¤
ألعÓقات ألثنائية وبحث أŸلفات ذأت ألهتمام

ألفرنسسية.

أŸشسÎك وأŸت - -ع- -ل- -ق- -ة لسس- -ي- -م- -ا
ب- -األرشس- -ي- -ف وت- -ع- -ويضس ضس- -ح -اي -ا
ألتفجÒأت ألنووية ومفقودي ثورة
ألتحرير ألوطني““.
ك-م-ا أك-د أل-ط-رف-ان ع-ل-ى ““م-وأصسلة
دع - - - - -م ÷ان أÈÿأء أŸشسÎك- - - - -ة
أŸك -ل -ف -ة ب -درأسس -ة ه -ذه أŸل -ف-ات
ل-ل-وصس-ول إأ ¤أل-ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي ي-ت-ط-لع
إأليها ألبلدأن ‘ أقرب أآلجال““.
وجاء هذأ أللقاء Ãناسسبة أنعقاد
ألدورة ألثالثة أ◊كومية أŸشسÎكة
رف- -ي- -ع- -ة أŸسس- -ت- -وى أ÷زأئ -ري -ة -

لوح يتحادث مع نظÒه إلفرنسصي جان جاك أإورفوإ

–ادث وزير ألعدل ،حافظ
أألخ -ت-ام أل-ط-يب ل-وح ،أمسس،
ب- -ا÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصس -م -ة ،م -ع
نظÒه ألفرنسسي جان جاك
أورفوأ.
وت- -ب -عت أÙادث -ات ب -زي -ارة
أل- -وزي- -ر أل- -ف- -رنسس- -ي Ÿرك- -ز
تشس -خ-يصس شس-ري-ح-ة أل-ت-وق-ي-ع
أإلل - -كÎو Êأل- -ك- -ائ- -ن ع- -ل- -ى
مسستوى ألوزأرة.

ڤرين يسستقبل أودري أزو’ي

بح ـ ـث إلتعـ ـ ـاون ‘ قطـ ـ ـاع إ’تصص ـ ـال
بحث وزير ألتصسال حميد ڤرين ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،مع
وزيرة ألثقافة وألتصسال ألفرنسسية أودري أزولي ألتعاون أ÷زأئري -
ألفرنسسي ‘ قطاع ألتصسال.
وصسرح ڤرين عقب هذأ أللقاء ،أنه ” خÓل هذه أÙادثات أسستعرأضس
““عدد من أتفاقات ألتعاون““ ،لسسيما ب Úوكالت ألصسحافة وأإلذأعات
وألتلفزيونات ألعمومية للبلدين.
وأضساف ألوزير ،أن ألطرف Úأتفقا على ““بعث ألتفاقات أŸوقعة منذ
 2013إأ ¤غاية .““2015
وقال ألوزير ،إأنه ” ألتطرق إأ ¤حرية ألصسحافة خÓل هذأ أللقاء ،مشسÒأ إأ¤
أن ““ألوزيرة أقرت ،بعد مطالعتها ألصسحافة أ÷زأئرية ،بتمتع هذه ألصسحافة
بحرية كاملة وهي ألصسورة ألتي ل تعكسسها وسسائل أإلعÓم ألفرنسسية““.
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اŸنتدى الثالث للشضراكة ا÷زائرية الفرنسضية:

ثÓث اتفاقيات إ’نتاج اأ’سصمدة وأاغذية اأ’نعام وصصيانة عربات الÎامؤاي
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شض- -ك- -ل اŸن -ت -دى ال -ث -الث ل -لشض -راك -ة
ا÷زائ-ري-ة ال-ف-رنسض-ية ،اŸنعقد أامسس،
لوراسض -ي ،ف -رصض-ة ل-ل-ت-ب-ادل
ب -ف -ن -دق ا أ
القتصضادي وعقد شضراكة ب Úا÷زائر
وفرنسضا ‘ جميع القطاعات سضواء مع
اŸؤوسضسض- -ات ال- -وط -ن -ي -ة ال -ع -م -وم -ي -ة أاو
اÿاصض-ة ،ب-اع-ت-ب-ار م-ناخ السضتثمار ‘
ا÷زائ-ر م-ري-ح-ا وي-وف-ر ف-رصضا ‡تازة
ل -ل -مسض -ت -ث -م -ري -ن ال -ف -رنسض -ي Úال-ذي-ن
حضض - -روا ب - -ق - -وة لق - -ت - -ح - -ام السض - -وق
ال- -وط- -ن -ي -ة ،ح -يث أاسض -ف -ر ال -ل -ق -اء بÚ
لول ع- - -ب- - -د اŸالك سضÓ- - -ل
ال- - -وزي- - -ر ا أ
ون -ظÒه م -ان -وي -ل ف -السس و ك -ذا وزي-ر
الصض- -ن- -اع- -ة واŸن- -اج- -م ع- -ب- -د السضÓ- -م
ب - - -وشض - - -وارب و ن - - -ظÒه ال - - -ف- - -رنسض- - -ي
لÓ- -ق- -تصض- -اد والصض- -ن -اع -ة وال -رق -م -ن -ة
اÁان-وي-ل م-اك-رون ،ع-ن ال-ت-وقيع على
ث Ó-ث ات -ف -اق -ي -ات م -ه -م -ة ‘ ق -ط -اع-ي
الصض-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة وال-ن-قل بالسضكك
ا◊ديدية.

سصهام بوعموشصة
أعت Èألوزير أأ’ول عبد أŸالك سشÓل،
أŸن- -ت- -دى أل- -ث- -الث ل- -لشش- -رأك- -ة أ÷زأئ- -ري -ة
ألفرنسشية باللقاء ألهام ألذي يعكسس مدى
تطور ألعÓقات ألثنائية ب Úألبلدين خاصشة
‘ ألششق أ’قتصشادي ،ألذي يرتقي سشنة بعد
أخرى ‡ا يعكسس قوة ألعÓقات ألثنائية،
مضشيفا أن إأششرأك أŸتعامل Úأ’قتصشاديÚ
و ألتبادل ب Úألبلدين Áثل عنصشرأ مهما
إ’طار ألششرأكة أإ’سشÎأتيجية أŸتجددة بÚ
أ÷زأئر وفرنسشا.
وأك- -د أل- -وزي- -ر أأ’ول ‘ ه -ذأ ألشش -أان ،أن
أ÷زأئر وعلى رأسشها رئيسس أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة ألتزمت منذ عامÃ Úسشار
أل-ت-ح-ول أ’ق-تصش-ادي أل-ع-م-ي-ق ،م-رت-كز على
تصشريف كل أإ’مكانيات ألوطنية ‘ صشالح
ألنمو وتنويع أ’قتصشاد ألوطني ،باŒاه إأنتاج
ألسش- -ل -ع وأÿدم -ات ،ل -ق -د أت -خ -ذن -ا ت -دأبÒ
ل -تشش -ج -ي -ع ألشش -رأك -ة ب Úأ÷زأئ -ر وف -رنسش-ا
و–سش Úمناخ أأ’عمال ،بالرغم من أأ’زمة
أ’قتصشادية.
وحسشب سش Ó-ل ف -إان أ÷زأئ -ر أخ -ت -ارت
منهج ألنمو وألبحث عنها ليسس فقط من
خ Ó-ل أسش -ت -غÓ-ل ث-روأت-ن-ا أل-وط-ن-ي-ة ،ب-ل ‘
أÛال أ’قتصشادي مع ›موع أŸتعاملÚ
أ’ق - -تصش - -ادي– ،Úديث أآ’ل - -ة أل - -وط- -ن- -ي- -ة
للخدمات ألتي “ر حتما ع Èبناء ششرأكة
مع أŸتعامل Úأ’قتصشادي ،Úألذين لديهم
قدرأت ضشرورية ،لتلبية أحتياجات أ÷زأئر
‘ ›ال أإ’دماج ونقل أÈÿة ،مششÒأ إأ¤
أن ‰وذج ريادة أأ’عمال ألفرنسشي ألناجع ‘
عدة ميادين يتوأفق مع أحتياجات أ’قتصشاد
أل -وط -ن-ي ،م-ن أج-ل إأنشش-اء مشش-اري-ع م-ف-ي-دة
وذأت م - -ردودي- -ة ومسش- -ت- -ح- -دث- -ة Ÿن- -اصشب
ألششغل.
وأب - - -رز أل- - -وزي- - -ر أأ’ول أن ،أل- - -روأب- - -ط
أل- -ت- -اري- -خ -ي -ة وأل -ث -ق -اف -ي -ة ب Úأل -ب -ل -دي -ن و
أ’متيازأت ألتي “نحها أ÷زأئر ‘ أÛال
أ’قتصشادي عديدة و“سس كل ألقطاعات،
م- -ث -ل أ’سش -ت -ق -رأر ألسش -ي -اسش -ي وم -ؤوسشسش -ات

مصشغرة دأئمة ،توفر ألطاقات وأهلية أليد
ألعاملة ،حركية ألسشوق أÙلي بـ 35مليون
مسش-ت-ه-لك ،شش-ب-ك-ة أل-ب-ن-ي-ة أل-ت-ح-ت-ي-ة ج-دي-دة
وناجعة  ،وآأفاق للذهاب معا نحو أسشوأق
أجنبية ،خاصشة ‘ إأفريقيا مع إأ‚از أكÈ
مششروع Ÿيناء أ◊اويات على مسشتوى ألبحر
أأ’بيضس أŸتوسشط ‘ وسشط أ÷زأئر قريبا.
و ‘ ه - - - - -ذأ ألصش- - - - -دد ،دع- - - - -ا سشÓ- - - - -ل
أŸسش- -ت- -ث- -م -ري -ن وأŸؤوسشسش -ات ألصش -ن -اع -ي -ة
ألفرنسشية لÓنخرأط مع ألششريك أ÷زأئري
وأل -ع -م -ل م -ع-ا و ت-ق-وي-ة عÓ-ق-ات ألصش-دأق-ة
وألتعاون ب Úأ÷زأئر وفرنسشا وأŸششاركة ‘
أ’قتصشاد وألقيام بأاعمال مفيدة ،مضشيفا أن
أ◊ك -وم -ة أ÷زأئ -ري -ة مسش -ت-ع-دة ل-ل-ن-ظ-ر ‘
أفضشل ألطرق لتسشهيل أ’سشتثمار ‘ ألسشوق
وأ’ق- -تصش- -اد أل- -وط- -ن- -ي ،وحسش- -ب -ه ف -إان ك -ل
أ’قÎأحات وأŸبادرأت ألفرنسشية مرحب
بها ‘ هذأ أŸيدأن ،وأن ألتبادل ألتجاري
أ◊ا‹ ب Úأل -ب -ل -دي -ن وت -وف -ر أإ’م -ك -ان -ي-ات
أŸادي -ة وأل -بشش -ري -ة ،ي -ع -ط-ي-ن-ا آأف-اق وأع-دة
ل-ل-ت-ع-اون وأل-عÓ-قات أ’قتصشادية أ÷زأئرية
أل -ف -رنسش -ي -ة ،ق -ائ  »:Ó-ن -ن -ت -ظ -ر ‘ أأ’شش-ه-ر
أل-ق-ادم-ة أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى مشش-اري-ع مهمة مثل
مششروع بيجو للسشيارأت ،وأك Èمششروع ‘
›ال ألصشناعة ألبÎوكيميائية ب Úششركتي
سش -ون -اط -رأك وت -وت -ال» ،دأع -ي -ا إأ ¤ت-ط-وي-ر
ثقافة ألثقة وأ’بتعاد عن ثقافة عدم ألثقة،
لبلوغ أأ’هدأف ألتي يتمناها ألششعبان ،آأمÓ
‘ م- -زي- -د م- -ن أل- -ت- -ب- -اد’ت أ’ق- -تصش- -ادي- -ة
وألششرأكة ب Úألبلدين.
من جهته ،قال ألوزير أأ’ول ألفرنسشي
م -ان -وي -ل ف -السس إأن ه -ذأ أل -ل -ق -اء وألشش-رأك-ة
أŸت- - -ج - -ددة ب ÚأŸؤوسشسش - -ات أ÷زأئ - -ري - -ة
ون -ظÒت -ه -ا أل -ف -رنسش-ي-ة سش-وأء أل-ع-م-وم-ي-ة أو
أÿاصشة تعني ألكث Òبالنسشبة لهم مع إأرأدة
ألتقرب وألعمل معا وبناء مششاريع مششÎكة،
وحسشبه فإان مششاريع جيدة تنتظرهم.
وذكر فالسس ‘ هذأ أإ’طار ،بالششرأكة بÚ
ألرئيسش Úعبد ألعزيز بوتفليقة و فرأنسشوأ
هو’ند ألتي أنطلقت ‘ ديسشم ،2012 Èو
–ققت ع Èإأ‚از مششروع رونو سشامبول
ل - -لسش - -ي - -ارأت أل - -ت- -ي تشش- -اه- -د ‘ ألشش- -وأرع
أ÷زأئرية ،هذه ألششرأكة يجب أن تسشتمر ‘
ألتطور ،قائ Óإأن فرنسشا تبقى ألششريك
أ’ق - - -تصش - - -ادي ل - - -ل - - -ج- - -زأئ- - -ر ،وه- - -ي أول
أŸسشتثمرين ،ع Èتباد’ت أقتصشادية نامية
ب -ـ  500م-ؤوسشسش-ة ف-رنسش-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر وسش-تة
آأ’ف Œارة ب Úألبلدين.
و أضش - -اف أل- -وزي- -ر أأ’ول أل- -ف- -رنسش- -ي أن
أ÷زأئر ألتزمت Ãسشار تنويع أقتصشادها‘ ،
سشياق ليسس بالسشهل قائ »:Óنحن هنا للنجاح
معا ،ومسشاعدتكم ‘ قطاعات أŸسشتقبل
مثل ألصشحة ،ألصشناعة ألغذأئية وألنقل ،نثق
باإ’مكانيات وأليد ألعاملة ألتي تتوفر عليها
أ÷زأئر» ،وحسشبه فإان تطوير ألششرأكة هو
ج -ع -ل أŸؤوسشسش -ات أ÷زأئ -ري -ة Œد ط-ري-ق
فرنسشا وتسشهيل ألتباد’ت ألتجارية وألتعاون
وتسشهيل ألعمل على ألفرنسشي Úذوي أأ’صشول
أ÷زأئرية إ’نششاء مؤوسشسشاتهم ‘ أ÷زأئر،
وخلق ألÌوة وألعمل.
وأششار فالسس إأ ¤أن فرنسشا ،أنفقت 40
مليار أورو على مدأر ثÓث سشنوأت للتقليل

ثÓثة اتفاقات شصراكة ‘ قطاعات النقل
بالسصكك ا◊ديدية و الصصناعة الغذائية
وت-وج أŸن-ت-دى ،ب-ت-وق-ي-ع ثÓ-ث-ة أت-ف-اق-ات
ششرأكة ب Úأ÷زأئر وفرنسشا ‘ قطاعات
أل- -ن- -ق- -ل ب- -السش- -كك أ◊دي -دي -ة وألصش -ن -اع -ة
ألغذأئية.
ويخصس بروتوكول أ’تفاق أأ’ول إأنششاء
ششركة ﬂتلطة إ’نتاج أأ’سشمدة ألفوسشفاتية
وأغ -ذي -ة أأ’ن -ع -ام ب -الشش -رأك -ة م -ع م -ؤوسشسش -ة
مناجم أ÷زأئر (منال) فرع ›مع أسشمدأل،
وأÛمع ألفرنسشي رويي ،حيث من أŸقرر
أن يتم إأنششاء هذأ أŸصشنع لتثم Úألفوسشفات
بوأد ألكÈيت بتبسشة.
أما أإ’تفاق ألثا Êيتعلق بتوسشيع نششاط
مصش -ن -ع ت -رك-يب وصش-ي-ان-ة ع-رب-ات ألÎم-وأي
(سشيتال) ،ألذي ” تدششينه ‘ ماي 2015
إأ ¤أل -ه -ن-دسش-ة وصش-ن-اع-ة وصش-ي-ان-ة أل-ع-رب-ات
قصشد توجيه جزء من أإ’نتاج إأ ¤ألتصشدير،
و تعد هذه ألششركة أıتلطة ثمرة ألششرأكة
ب ÚأŸؤوسشسش - -ة أل - -وط - -ن- -ي- -ة ،إ’‚از ع- -ت- -اد
وŒه -ي-زأت ألسش-كك أ◊دي-دي-ة (فÒوف-ي-ال)
وشش-رك-ة مÎو أ÷زأئ-ر وألشش-رك-ة أل-ف-رنسش-ي-ة
ألسشتوم ،و‘ هذأ أإ’طار ” ألتوقيع على
عقد ششرأكة جديد من طرف ألششركاء.
وب -ال -نسش -ب -ة ل Ó-ت-ف-اق أل-ث-الث ف-ه-و إأنشش-اء
Óن -ت -اج ألصش -ن -اع -ي ،وأل -ت -وظ -يب
مصش- -ن- -ع ل - -إ
وأل- -تسش -وي -ق ب -ا÷زأئ -ر وأÿارج Ÿن -ت -ج -ات
–م- -ل عÓ- -م- -ة ل -وسش -ي -ور (›م -ع أف -ري -ل)
أıتصس ‘ ألصش-ن-اع-ات أل-غ-ذأئ-ي-ة ،وسش-ي-تم
Œسشيد هذأ أŸششروع بالششرأكة ب Úلوسشيور
وأÛمع أ÷زأئري جعدي.
وب - -اŸق - -اب- -ل ،كشش- -ف وزي- -ر ألصش- -ن- -اع- -ة
وأŸن- -اج- -م ع- -ب- -د ألسشÓ- -م ب- -وشش -وأرب ع -ن
مششاريع قيد ألتحضش Òمنها مششروع مصشنع
بيجو -سشيÎوأن با÷زأئر ،حيث من أŸقرر
ت -وق -ي-ع-ه-ا ق-ري-ب-ا ،ومشش-روع إأنشش-اء م-ؤوسشسش-ة
ﬂت-ل-ط-ة إ’ن-ت-اج أل-غ-ازأت ألصش-ن-اع-ي-ة لتلبية
أحتياجات مصشنعي أ◊ديد للحجار بعنابة
وبÓرة بجيجل ،ب ÚأÛموعة ألصشناعية
أل-ع-م-وم-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لصش-ن-اع-ات أŸع-دن-ي-ة
«أÁتيال» وألفرنسشية» إأير ليكيد».
وأضش -اف ب -وشش -وأرب أن ه -ن -اك أرب -ع-ة أو
خمسشة مششاريع ‘ مرحلة نهاية أÙادثات
و‘ أŸسشتقبل ألقريب سشتÈم أ’تفاقيات
أÿاصشة بها.
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ا÷زائر تؤؤكد احÎامها ◊رية التعب Òوالصصحافة
م-ث-ل-م-ا ك-ان ﬁضض-را سض-لفا ،حظيت
ال -ن -دوة الصض -ح -ف -ي -ة ،اŸشضÎك-ة بÚ
لول ع- -ب- -د اŸالك سض Ó-ل،
ال- -وزي- -ر ا أ
ون -ظÒه ال -ف -رنسض-ي م-ان-وي-ل ف-السس،
ب -اه -ت -م -ام إاعÓ-م-ي وط-ن-ي وأاج-ن-ب-ي
مكثف ،أاسضقط كل التوقعات.

حمزة ﬁصصول

من سشعر ألضشريبة ،وألعمل ‘ إأطار ميثاق
أل - -تضش- -ام- -ن ،ك- -ي ت- -ك- -ون أŸؤوسشسش- -ات ذأت
إأنتاجية ‘ أأ’سشوأق أÿارجية ،مع –رير
أŸبادرأت وتقوية حقوق أŸوظف.Ú
وق - -ال أيضش- -ا ،إأن ه- -ن- -اك أل- -ع- -دي- -د م- -ن
أل-ت-ح-دي-ات م-ن-ه-ا مشش-روع م-درسش-ة م-ه-ن-ي-ة،
مرأكز أ’متياز ،لكن يجب أŸضشي أبعد من
ذلك ،وحسشب ف- -السس ف- -إان ق- -در أل- -ب- -ل- -دي -ن
مرتبط ببعضشه ،كما أن إأفريقيا هي قارة
ألغد Ÿوأجهة أك Èألتحديات مثل تهديدأت
أإ’رهاب ،تدفق ألهجرة ،متوجها للمتعاملÚ
أ’ق - -تصش - -ادي Úل - -ت- -غ- -ذي- -ة ه- -ذأ أل- -ت- -ع- -اون
أ’قتصشادي وألتجنيد إ’نعاشس ألعÓقة بÚ
ألبلدين ‘ كل أÛا’ت.

ألعدد
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’قت أشش- -غ -ال أل -دورة أل -ث -ال -ث -ة ل -ل -ج -ن -ة
أ◊ك- -وم -ة رف -ي -ع -ة أŸسش -ت -وى ب Úأ÷زأئ -ر
وف-رنسش-ا ،م-ت-اب-ع-ة إأعÓ-م-ي-ة مكثفة ،وعكسس
توقعات ألبعضس ،فإان خيار أŸقاطعة ألذي
أتخذته  8وسشائل إأعÓمية فرنسشية ،زأد من
أ’هتمام أإ’عÓمي با◊دث سشوأء ‘ أوروبا
أو أŸنطقة أŸغاربية وألعربية.
لقد حاولت بعضس أŸؤوسشسشات ألصشحفية
‘ فرنسشا عبثا ،أن تقدم نفسشها كضشحية
ح- -ري- -ة أل -ت -ع -ب Òوألصش -ح -اف -ة ،ب -ع -د رفضس
أ÷زأئ -ر م -ن -ح ت -أاششÒة أل -دخ -ول لصش -ح-ف-ي
ب -ج -ري -دة ل-وم-ون-د وف-ري-ق حصش-ة « ل-وب-وت-ي
جورنال» ،و÷أات إأ ¤خيار مقاطعة زيارة
ألوزير أأ’ول مانويل فالسس ‘ لفتة أبتغت
منها وأجب ألتضشامن.
وبينما أكتفى فالسس ،بتعليق أبدى فيه
تأاسشفا وششّدد من خÓله على ضشرورة تطوير
عÓقات ألصشدأقة ،أنزلق وزير أÿارجية
جون مارك أيرو ،إأ ¤مسشتوى ’ يليق بآادأب
ألدبلوماسشية و’ يرقى إأ ¤مقام أ◊قيقة،
حينما صشرح صشبيحة أمسس ،من أليابان « بأان
رفضس م- -ن- -ح أل- -ت -أاششÒأت مسش -اسس ب -ح -ري -ة
ألتعب Òوألصشحافة».
هل أخطأات أ÷زأئر بعدم منح ألتأاششÒة
لهؤو’ء ألصشحفيÚ؟ ،وهل يعت Èما قامت به
عرقلة ◊رية ألتعبÒ؟ هذه أسشئلة مباششرة،
كان منتظرأ أن تطرح على ألوزير أأ’ول،
عبد أŸالك سشÓل ،وأجاب بإاحالة أŸهتمÚ
ب -اŸوضش -وع ،إأ ¤أل-دسش-ت-ور أ÷زأئ-ري أل-ذي
نصس دأئما على حرية ألتعب Òوألصشحافة

وتعزز ‘ ألتعديل أأ’خ ،Òببند جديد Áنع
Œر Ëألصش -ح -ف -ي Úوسش -ج-ن-ه-م ،م-ؤوك-دأ ،أن
أ÷زأئ -ر ت -و‹ أه -م -ي -ة قصش -وى Ÿا ت -ع -تÈه
مبادئ أسشاسشية ‘ أ◊ريات.
وأشش - -ار إأ ¤أن ألصش - -ح - -ف- -ي Úأل- -ذي- -ن ⁄
يسشتفيدوأ من ألتأاششÒة ،طبق عليهم « وأجب
ألبÓد ‘ ألرد على كل من يتطاول على
رموز ألدولة ومؤوسشسشاتها ألسشيادية ،باعتبار
ذلك خطا أحمر Áنع Œاوزه على أية جهة
كانت».
ل -ك -ن ألسش -ؤوأل ،ي -ن -ب-غ-ي أن ي-ط-رح بشش-ك-ل
مغاير :هل من أخÓقيات أŸهنية وحرية
ألصشحافة ألتطاول على مؤوسشسشات دسشتورية
ب-ح-ج-م رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،وت-وظ-ي-ف-ه ‘ «
موضشوع فضشحية» دون أن تكون له عÓقة
مباششرة أو غ Òمباششرة؟.
ألصش-ح-اف-ة م-ع-روف-ة ،ب-أان-ه-ا –شش-ر أنفها
فيما ’ يعنيها ،وكان ذلك من ب Úأأ’سشباب
ألتي عرضشت أحد مرأسشليها ألعام أŸاضشي
للصشفع بدولة إأفريقية ،دون أن تأاخذ زمÓءه
أنفة ألتضشامن وألتنديد بفعل غ Òمقبول
كهذأ.
وبعيدأ عما تعتÈه ،ألطبقة ألسشياسشية ‘
ألدأخل ﬁاولة لضشرب أسشتقرأر أ÷زأئر،
Áك - -ن وضش- -ع خ- -رج- -ات وسش- -ائ- -ل أإ’عÓ- -م
أل -ف -رنسش -ي -ة ‘ ،إأط -ار مسش -اع -ي « شش -ي-ط-ن-ة
أل- - -عÓ- - -ق- - -ة ب Úرم- - -زي - -ة م - -نصشب رئ - -يسس
أ÷مهورية وألششعب» ،وÁكن فهمها ،على
أنها أنعكاسس لغاية جهات سشياسشية فرنسشية
ن-اف-دة ⁄ ،ت-ع-ج-ب-ه-ا صش-رأح-ة أل-دب-ل-وم-اسشية
أ÷زأئرية ‘ ملف ألصشحرأء ألغربية ،وتريد
تغي Òقاعدة ألششرأكة «رأبح -رأبح».
ك- -ان أ’ب- -ت- -زأز Ãق -اط -ع -ة زي -ارة ف -السس
ل- -ل- -ج- -زأئ- -ر ،آأخ- -ر ورق- -ة ل- -ع- -ب- -ت- -ه -ا ب -عضس
أŸؤوسشسشات أإ’عÓمية ألفرنسشية ،طمعا ‘
أ’ن -تصش -ار ل-ن-فسش-ه-ا أم-ام دول-ة ذأت سش-ي-ادة،
وليسس ◊رية ألتعب Òكما تزعم ،لكن ألورقة
سش- - -ق- - -طت ‘ أŸاء وأن- - -تصش- - -رت أŸب - -ادئ
وأأ’خÓقيات على «ألششيطنة أإ’عÓمية».

ع Èعن ارتياحه Ÿسضتوى التعاون القتصضادي ،حداد:

حجم التبادل التجاري ب Úالبلدين بلغ  10.3مليار دو’ر ‘ 2015
السصؤق ا÷زائري يتؤفر على فرصص ثمينة لÓسصتثمار

أاك- - -د رئ- - -يسس م- - -ن- - -ت- - -دى رؤوسض - -اء
اŸؤوسضسض -ات ع -ل -ي ح-داد ،أان ال-ت-ع-اون
الق -تصض -ادي ب Úا÷زائ -ر وف -رنسض -ا،
يسض- -م- -ح ب- -ت- -ح -دي -د ن -وع الشض -راك -ة،
وحسض- - -ب- - -ه ف - -إان اŸن - -ت - -دى ال - -ث - -الث
ل -لشض -راك -ة ا÷زائ -ري -ة ال -ف-رنسض-ي-ة،
يسض- -اه- -م ‘ ت- -ق- -وي- -ة ال- -ت- -ق -ارب بÚ
اŸؤوسضسض-ات ا÷زائ-ري-ة وال-ف-رنسض-ي-ة،
داعيا إا ¤بذل اŸزيد من ا÷هود ‘
Œسض -ي-د إارادة ال-ت-ع-اون الق-تصض-ادي
ب Úال -ب -ل -دي-ن ال-ذي ي-ت-م-ي-ز ب-وتÒة
لزمة
حسضنة ومتنامية بالرغم من ا أ
الق- -تصض -ادي -ة ال -ع -اŸي -ة ،م -ؤوك -دا أان
م-ن-ت-دى رؤوسض-اء اŸؤوسضسض-ات Œن-د م-ن
أاج - -ل إارسض - -اء ع Ó- -ق - -ة ال- -ث- -ق- -ة بÚ
اŸؤوسضسض-ات الق-تصض-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
والفرنسضية.

سس .بوعموشصة
ب- -ل- -غ- -ة أأ’رق- -ام– ،دث ح- -دأد خÓ- -ل
أŸن- -ت- -دى أل -ث -الث ل -لشش -رأك -ة أ÷زأئ -ري -ة
ألفرنسشية ،عن حجم ألتبادل ألتجاري بÚ
أ÷زأئ -ر وف -رنسش -ا أل-ذي ب-ل-غ  10.3مليار
دو’ر سشنة  ، 2015أي ما نسشبته  20باŸائة
من ألتباد’ت مع أ’–اد أأ’وروبي ،حيث
تششكل ألصشناعة حصشة أأ’سشد بنسشبة 25
باŸائة ،مششÒأ إأ ¤أن ما يقارب 1900
مؤوسشسشة فرنسشية تنششط با÷زأئر ،مؤوكدأ
أن ألسشوق أ÷زأئري يتوفر على أإمكانيات
كبÒة ،وفرصس ثمينة لÓسشتثمار ’سشيما
‘ أل- -ق- -ط -اع أÿاصس ،ك -م -ا أن أÙي -ط
أ’قتصشادي يعرف –ول جذري.
من جهته ،أكد أنري بايسشسس أŸدير
Óعمال ألفرنسشية أن هذأ أللقاء
ألعام ل أ
ي- -ظ -ه -ر م -ت -ان -ة أل -ع Ó-ق -ات ب Úأ÷زأئ -ر
وف - -رنسش - -ا ،وي - -ع - -زز ت- -ط- -وي- -ر ألشش- -رأك- -ة
أ’ق - -تصش - -ادي - -ة ،مششÒأ أإ ¤أن أŸن- -ت- -دى

ألثالث للششرأكة ألفرنسشية أ÷زأئرية يضشم
 80م -ؤوسشسش -ة ف -رنسش -ي -ة ،ك -ال-ف-ي-درأل-ي-ة
ألفرنسشية لصشناعة ألسشيارأت ،وغÒها من
أجل ششرأكة جديدة با÷زأئر ،مع مششاركة
أك Ìمن  250مؤوسشسشة جزأئرية مسشجلة،
وأك Ìمن ألف موعد أعمال.
Óع - -م - -ال
وحسشب أŸدي- - -ر أل- - -ع- - -ام ل  - -أ
أل -ف -رنسش -ي ،ف -إان-ه ح-ددت ثÓ-ث أول-وي-ات
مششÎكة ب Úألبلدين وهي تطوير ألقطاع
ألصش -ن -اع -ي– ،دي-د أŸشش-اري-ع أŸششÎك-ة
أل -ت -ي Áك -ن -ه -ا أن ت -ك -ون خ-ارج إأف-ري-ق-ي-ا
وأل- -ف- -اع- -ل- -ة ‘ م- -ي -دأن ت -ع -زي -ز شش -رأك -ة
أأ’عمال ،معتÈأ ألتكوين أŸهني ،رهان
أسش-اسش-ي ل-ل-ج-زأئ-ر أل-ت-ي خصشصشت وسش-ائل
هامة لهذأ ألقطاع ألÎبوي لتثم Úألششغل
وأ’ندماج أŸهني للششباب باÿصشوصس.
وŒدر أإ’ششارة أنه– ” ،ديد خمسس
أت - -ف - -اق - -ي- -ات أتت ث- -م- -اره- -ا ‘ ›ا’ت
أل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ،ألصش-ناعة ألغذأئية،
أŸن -اول -ة ‘ م-ي-دأن ألسش-ي-ارأت ،ألصش-ح-ة،
تكنولوجيات أ’تصشال وأإ’عÓم ،ألرقمنة،
خÓل ألورششات ألتي عقدت مسشاءأ ‘
›ال أل- -ن- -ق -ل وألصش -ن -اع -ات أل -غ -ذأئ -ي -ة،
وألتكوين أŸهني .
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يهدف تعزيز ألتشسغيل وأ’ندماج للشسباب

اللقاءات ا÷زائرية األو› ‘ ¤ال التكوين اŸهني

أشسرف وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية نؤر ألدين بدوي ووزير ألدأخلية ألفرنسسي بÒنار كازنؤف ،أمسس،
با÷زأئر ألعاصسمة ،على ألتؤقيع على أتفاقية تعاون وتبادل ‘ ›ال أمن ألطرق.

تندرج هذه أ’تفاقية ““‘ إأطار
أŸسشاعي ألتي تقوم بها وزأرة
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
من أجل إأيجاد أفضشل ألسشبل
أل-ك-ف-ي-ل-ة بضش-م-ان ت-ك-ف-ل فعال
Ãسش-أال-ة أل-ع-ن-ف ‘ أل-ط-رق-ات
وموأجهة هذه ألظاهرة ألتي
تتسشبب سشنويا ‘ وفاة وجرح
أآ’’ف من أأ’ششخاصض فضشÓ
ع- - - -ن أÿسش- - - -ائ- - - -ر أŸادي- - - -ة
وأ’ق-تصش-ادي-ة أل-ن-اج-م-ة عنها““
حسشب أل -ب -ط -اق -ي -ة أل -ت -ق -ن -ي -ة
أÿاصشة با’تفاقية.
كما سشتسشمح هذه أ’تفاقية بـ
““أ’سش - - -ت - - -ف- - -ادة م- - -ن أÈÿة

أل- -ف- -رنسش -ي -ة ‘ ه -ذأ أÛال
’سشيما من خÓل أŸباد’ت
ح -ول ألسش -ي-اسش-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
أŸتعلقة بأامن ألطرق““.
وأعتمادأ على هذه أ’تفاقية
سش-ي-ع-رضض أل-ط-رف أل-ف-رنسشي
أŸمثل بالوفد أŸكلف بأامن
ألطرق ““Œربته كما سشÒأفق
أإ’صش Ó-ح -ات أل-ت-ي ب-اشش-رت-ه-ا
ألسش - -ل - -ط - -ات أل - -ع - -م - -وم - -ي- -ة
(أ÷زأئ- -ري- -ة) ‘ ›ال أم- -ن
ألطرقات خصشوصشا ما تعلق
ب - -ا÷ان - -ب Úأل - -ت - -ن - -ظ- -ي- -م- -ي
وأ’سشÎأتيجي ‘ إأطار تبادل
ألتجارب““ حسشبما ” تأاكيده.

وŒدر أإ’ششارة إأ ¤أن هذه
أ’تفاقية تسشتهدف أسشاسشا ““
أل -ت -ن -ظ -ي -م أŸؤوسشسش -ات -ي أ’م-ن
ألطرق كما أنه من ششأانها وضشع
أآ’ليات وأإ’جرأءأت ألضشرورية
لÎق-ي-ة سش-ي-اسش-ة وأسش-ع-ة خاصشة
بأامن ألطرق““.
م - -ن ج - -ه - -ة أخ - -رى تسش - -م- -ح
أ’تفاقية بوضشع نظام رخصشة
سش -ي -اق -ة ب -ال -ن -ق -اط وت -ن-ظ-ي-م
أم -ت -ح -ان -ات خ -اصش-ة ب-رخصض
ألسش -ي -اق-ة إأضش-اف-ة إأ ¤ت-ع-م-ي-م
ن- -ظ -ام أل -ت -ك -وي -ن وأŸرأق -ب -ة
Ãختلف تششكيÓته““.
وحسشب ن- -فسض أŸصش- -در ف -إان

ه- -ذه أ’ت- -ف- -اق- -ي- -ة ت- -تضش -م -ن
أه- -دأف- -ا أخ- -رى ع -ل -ى غ -رأر
ألÎب -ي -ة وأ’تصش -ال وت -ن -ظ -ي-م
حمÓت –سشيسشية وإأششارأت
أŸرور وت -ه -ي -ئ -ة أل -ط -رق -ات،
إأضشافة إأ ¤تنظيم و تنسشيق
أإ’سشعافات أأ’ولية.
وف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ت -م -وي -ل
أل- - -نشش- - -اط- - -ات وأŸشش - -اري - -ع
أŸق - - - -ررة ‘ إأط - - - -ار ه- - - -ذه
أ’ت- -ف- -اق- -ي- -ة ف- -إان أل -ط -رفÚ
““م-ل-زم-ان ب-اإ’ط-ار أل-ت-نظيمي
ألسشاري أŸفعول بالبلدين مع
إأم- -ك- -ان- -ي- -ة أقÎأح “ويÓ- -ت
بديلة““.

وّقعها مدير ““أنام““ و نائب مدير مؤؤسسسسة ألتشسغيل ألفرنسسية

إابرام اتفاقية لتعزيز اŸدونة الوطنية للمناصسب واŸهن

أب- - - - - - - -رمت أ÷زأئ- - - - - - - -ر
وف -رنسس-ا ،أمسس ،أت-ف-اق-ي-ة
شس -رأك -ة ل -ت -ح-دي-د آأل-ي-ات
أل- - -ت - -ع - -ري - -ف ب - -اŸدون - -ة
ألؤطنية للمناصسب وأŸهن
وت-ع-زي-زه-ا ك-م-رج-عية ‘
سسؤق ألعمل.
وق- -د أب- -رم أ’ت- -ف- -اق- -ي -ة ع -ن
أ÷انب أ÷زأئ - - -ري أŸدي- - -ر
أل- -ع- -ام ل- -ل- -وك- -ال- -ة أل -وط -ن -ي -ة
ل -ل -تشش -غ -ي -لﬁ ،م -د أل-ط-اه-ر
شش- - - - -ع Ó- - - -ل ،وع - - - -ن أ÷انب
ألفرنسشي نائب أŸدير ألعام
Ÿؤوسشسش-ة أل-تشش-غ-ي-ل ألفرنسشية

““ق -طب ألشش -غ-ل““ ،آأ Êق-وف-ان،
ب- -حضش -ور إأط -ارأت م -ن وزأرة
أل -ع -م-ل وأل-تشش-غ-ي-ل وألضش-م-ان
أ’جتماعي.
وت- - -ه - -دف أ’ت - -ف - -اق - -ي - -ة إأ¤
أل -ت -ع -ري -ف ب-ه-ذه أŸدون-ة ‘
أÙي -ط أ’ق -تصش -ادي خ Ó-ل
سشنة  2016وتثم ÚأŸعلومات
حول أŸهن ،خاصشة ‘ ألششق
أŸت- -ع- -ل- -ق ب- -ط- -لب وع -روضض
ألتششغيل ،علما أنه قد ششرع
‘ إأعدأد هذه أŸدونة منذ
سشنة .2009
وÃوجب هذه أ’تفاقية ،يتم

–دي- -د ألشش- -روط أل- -ت -ي م -ن
خÓلها Áكن لقطب ألششغل
أل -ف-رنسش-ي-ة مسش-اع-دة أل-وك-ال-ة
أل - -وط - -ن- -ي- -ة ل- -ل- -تشش- -غ- -ي- -ل ‘
مشش-روع-ه-ا أŸت-ع-ل-ق ب-ت-ط-وير
ع- - -رضض أÿدم - -ات ‘ ›ال
أل-تشش-غ-ي-ل ب-اع-تبارها متدخÓ
فعا’ ‘ سشوق ألعمل.
وت -ق -وم ع Ó-ق -ة ألشش-رأك-ة بÚ
أل - - -ط- - -رف ‘ Úإأط- - -ار ه- - -ذه
أ’تفاقية على تبادل أÈÿأت
ب Úأıتصش Úم -ن أل -ب -ل-دي-ن
ل - -ب - -حث ودرأسش - -ة أل - -ت - -دأبÒ
وأآ’ل-ي-ات أل-رأم-ي-ة إأ ¤ت-ن-ف-يذ

هذه أŸدونة.
و‘ تصشريح للصشحافة عقب
مرأسشم ألتوقيع ،أكد ششعÓل
أن ه- - -ذه أŸدون - -ة ““تشش - -م - -ل
قائمة أŸناصشب وأŸهن ،بكل
ف -روع -ه -ا وبصش -ف -ة م -دق -ق -ة،
و–دد أل -ك -ف-اءأت أŸط-ل-وب-ة
لكل مهنة ،وذلك “اششيا مع
م- -ت- -ط- -ل- -ب- -ات سش- -وق ألشش- -غ -ل
وح - - - -اج - - - -ي - - - -ات أÙي- - - -ط
أ’قتصشادي““.
وأضشاف أن هذه أŸدونة تششمل
 442م- -ه- -ن -ة وأزي -د م -ن 4.400
تسشمية تتعلق Ãناصشب ألششغل.

” ،أمسس ،ب - - -ا÷زأئ - - -ر
أل-ع-اصس-م-ة ،أل-تؤقيع على
أت - -ف - -اق - -ي- -ة ت- -ع- -اون بÚ
أ÷زأئ - - - -ر وف- - - -رنسس- - - -ا ‘
›ا’ت أ’أدوي- - - - - - - - - - - - - - -ة
وت -ط -ؤي -ر زرع أ’أعضس-اء
وألتسسي Òأ’إدأري.
وقع على هذه أ’تفاقية عن
أ÷انب أ÷زأئ- - -ري م - -دي - -ر
أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ية لنقل وزرع
أ’أعضش- -اء ﬁم- -د ب- -ورح- -ل -ة
وع- - -ن أ÷انب أل- - -ف - -رنسش - -ي
م -دي -رة أل -وك -ال -ة أل-ف-رنسش-ي-ة
’أم -ن أ’أدوي -ة أآن ك -وف-اجسض
ب- - -حضش- - -ور وزي - -ر ألصش - -ح - -ة
وألسش - - - - - -ك- - - - - -ان وأإصشÓ- - - - - -ح

أŸسش -تشش -ف-ي-ات ع-ب-د أŸالك
بوضشياف ونظÒته ألفرنسشية
ماريسشول تورأن.
وعÈت أل -وزي -رة أل -ف-رنسش-ي-ة
ل - -لشش - -وؤون أ’إج - -ت - -م - -اع- -ي- -ة
وألصش - -ح - -ة وح - -ق- -وق أŸر أة
ب -اŸن -اسش -ب -ة ع -ن أرت -ي-اح-ه-ا
““ل -ت -وصش -ل أ÷زأئ -ر وف-رنسش-ا
أإ ¤ح - - -ل Ÿسش - - -األ - - -ة دي- - -ون
أ÷زأئر أŒاه أŸسشتششفيات
ألفرنسشية ‡ا سشيعطي دفعا
جديدأ للعÓقات أ÷زأئرية
ألفرنسشية ‘ ›ا‹ ألصشحة
وألضشمان أ’إجتماعي““.
و أك -دت أل -وزي -رة أل-ف-رنسش-ي-ة
أن- -ه- -ا أت -ف -قت م -ع ن -ظÒه -ا

أ÷زأئ- - -ري ع - -ل - -ى ضش - -رورة
ت-ط-وي-ر أل-عÓ-ق-ة أل-ثنائية ‘
ع- -دة ›ا’ت م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا
أŸصش -ورة أل -ط-ب-ي-ة وج-رأح-ة
تشش- - -وه- - -ات أل- - -ق- - -لب ل- - -دى
أ’أط - -ف- -ال وت- -ب- -ادل أل- -ف- -رق
أل-ط-ب-ي-ة وت-ع-زي-ز أل-تكوين ‘
أÛال ألطبي ب Úألبلدين.
و أوضشح بوضشياف بدوره أنه
” أ’إت - -ف - -اق ب Úأل- -ط- -رفÚ
ع- -ل- -ى ضش -رورة أإنشش -اء ÷ن -ة
مششÎكة تسشهر على تنظيم
ل -ق -اءأت سش -ن -وي -ة ج -زأئ -ري-ة
ف-رنسش-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر أل-عÓقات
ألثنائية ‘ ›ال ألصشحة.
كما ” أ’تفاق على ألعمل

م- -ن أج -ل ت -ط -وي -ر ت -ن -ظ -ي -م
أ’سش- -ت- -ع- -ج- -ا’ت أل- -ط- -ب- -ي -ة
ب- - - - -ا÷زأئ- - - - -ر وأل- - - - -ع Ó- - - -ج
وأ’سش - - -تشش - - -ف- - -اء أŸن- - -ز‹،
يضشيف ألوزير.
وي -اأت -ي أل -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى ه-ذه
أ’تفاقية على هامشض زيارة
أل - -وزي - -ر أ’أول أل - -ف - -رنسش- -ي
م -ان -وي-ل ف-السض أإ ¤أ÷زأئ-ر
‘ أإطار ألدورة ألثالثة للجنة
أ◊ك-وم-ي-ة أŸششÎك-ة رف-يعة
أŸسش - - -ت - - -وى أ÷زأئ- - -ري- - -ة-
أل - -ف - -رنسش- -ي- -ة أل- -ت- -ي ي Îأسض
أششغالها مناصشفة مع نظÒه
أ÷زأئ- - - -ري ع - - -ب - - -د أŸالك
سشÓل.

اتفاقية تعاون ب Úا÷زائر وفرنسسا ‘ ›ال األدوية وزرع األعضساء

ألشس - -عب /ن - -ظ - -مت سس- -ف- -ارة
ف - - -رنسس - - -ا ب - - -ا÷زأئ - - -ر ،أمسس،
’ورأسس -ي أل -ل -ق-اءأت
ب -ف -ن -دق أ أ
’و ¤ح -ؤل أل-ت-ك-ؤي-ن أŸه-ن-ي
أ أ
غ - -اي - -ت - -ه - -ا ع - -رضس أŸب- -ادرأت
أل- -ع- -م -ؤم -ي -ة ‘ ه -ذأ أل -ق -ط -اع
وم -ق -ارن -ت -ه -ا م -ع أح -ت -ي -اج -ات
أŸؤؤسسسس - - - - - -ات وأقÎأح ﬁاور،
ت- - -ؤج - -ي - -ه - -ه - -ا ل - -ل - -نشس - -اط - -ات
وألسسياسسات أŸطبقة.
ن- -ظ- -مت أل -ل -ق -اءأت ع -ل -ى ه -امشض
أللجنة أ◊كومية أŸششÎكة رفيعة
أŸسش- -ت- -وى أل -ت -ي ت -رأسش -ه -ا سش Ó-ل
وف -السض ،ب -ا’ششÎأك م -ع أŸن-ت-دى
أل- -ث- -الث ل- -لشش- -رأك- -ات أل -ف -رنسش -ي -ة
أ÷زأئ -ري -ة ،ه-ذه أل-ل-ق-اءأت أأ’و¤
ح -ول أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي م -وج-ه-ة
للمؤوسشسشات ،خاصشة ألفرنسشية ألتي
تسشتثمر با÷زأئر ،وتعد فاعلة ‘
›ال أل -ت -ك-وي-ن أŸه-ن-ي (أÿاصش-ة
وألعمومية) باإ’ضشافة للجامعي،Ú
ألطلبة ،هيئات أإ’دماج ،أ÷معيات
أŸهنية ،وأŸنظمات ألششبابية.
ي -ع -ت Èأل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي ره -ان -ا
أسش -اسش -ي -ا ل -ل-ج-زأئ-ر ،أل-ت-ي تسش-خ-ر
أإم -ك -ان-ي-ات م-ع-تÈة ل-ه-ذأ أل-ق-ط-اع
ألÎب -وي ،أل -ذي م-ن شش-اأن-ه ت-ع-زي-ز
أل - -تشش - -غ - -ي - -ل وأ’إدم - -اج أŸه- -ن- -ي
للششباب .أإن ألتعاون ألفرنسشي ‘

أ÷زأئ -ر يسش -اه -م بشش -ك -ل ك-ب‘ Ò
ذلك م- -ن خÓ- -ل أإنشش -اء أŸدرسش -ة
أ÷زأئ -ري -ة أل -ع -ل -ي -ا ل Ó-أع -م-ال ‘
 ،2004م- - - - - - - - - - - - - - - - -رك- - - - - - - - - - - - - - - - -ز
أ’متياز للتكوين ‘ مهن ألطاقة
وأل-ك-ه-رب-اء ب-ال-ت-ع-اون م-ع م-وؤسشسشة
شش - -ن - -اي - -در أإل- -كÎيك ،أقÎأح- -ات
أŸسشوؤول Úعلى ألتعاون ألصشناعي
وألتكنولوجي ألفرنسشي-أ÷زأئري
(ÿل - - - - - -ق م - - - - - -دأرسض ‘ أÛال
ألصش- -ن- -اع- -ي) ،م- -ع- -اه- -د أل- -ع- -ل- -وم
وأل-ت-ك-ن-ول-وجيا ألتطبيقية وألششبكة
أıتلطة Ÿدأرسض ألهندسشة ،من
ج -ه -ة أخ -رى ،تسش -ع-ى أŸوؤسشسش-ات
ألفرنسشية ألناششطة ‘ أ÷زأئر أإ¤
تطوير مرأكز ألتكوين أÿاصشة بها
مثل ( رونو ،أكور’ ،فارج )...
نشش Òأإ ¤أن أÈÿة أل - -ف - -رنسش- -ي- -ة
حاضشرة بقوة سشوأء ‘ أŸششاريع
أو ‘ أ’إ‚ازأت ،ت - -ت - -م ك- -ل ه- -ذه
أل -نشش -اط -ات بشش -رأك -ة وط -ي-دة م-ع
ألوزأرأت أŸعنية (وزأرة ألتكوين
وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ،Úوزأرة أل-تعليم
أل -ع -ا‹ وأل -ب-حث أل-ع-ل-م-ي) أل-ل-ت-ان
أرأدت - -ا أن تسش - -اه - -م ه - -ذه أÈÿة
بشش -ك -ل أك ‘ Èت -ط -وي -ر أل-ت-ك-وي-ن
أŸه- - -ن- - -ي ‘ أ÷زأئ- - -ر ك- - -م - -ا أن
ألوزأرت Úسشتششاركان بدورهما ‘
هذه أللقاءأت.

أعربت أ÷زأئر وفرنسسا ،أمسس
’حد ،با÷زأئر ‘ ،أطار أنعقاد
أ أ
أل- - - -دورة  3ل-ل-ج-ن-ة أ◊ك-ؤم-ي-ة
أŸشسÎك -ة رف -ي -ع -ة أŸسس-ت-ؤى ع-ن
رغ -ب -ت -ه -م -ا ‘ م -ؤأج-ه-ة ﬂت-ل-ف
’ره-اب-ي-ة
أل-ت-ه-دي-دأت ’سس-ي-م-ا أ إ
بشسريط ألسساحل-ألصسحرأوي.
وقد أبدى ألطرفان أمام أنششغالهما
ب- -ال -ظ -رف أ÷ي -وسش -ي -اسش -ي وأل -وضش -ع
أأ’مني ألسشائد على مسشتوى ششريط
ألسش -اح -ل ألصش -ح -رأوي رغ -ب -ت -ه-م-ا ‘
موأجهة ﬂتلف ألتهديدأت ’ سشيما
أإ’ره -اب -ي -ة““ حسشب أل -ب-ي-ان أŸششÎك
ألذي نششر عقب أششغال هذه ألدورة.
وأسش - -ت - -ن - -ادأ إأ ¤ذأت أŸصش - -در ف- -إان
ألوضشع بششريط ألسشاحل-ألصشحرأوي
ي-ت-م-ي-ز ““ ب-ان-تشش-ار أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة
بكل أششكالها وكذأ بأاعمال أŸنظمات
Óوط-ان أل-رأم-ية
أإ’ره-اب-ي-ة أل-ع-اب-رة ل -أ
إأ ¤زع-زع-ة أسش-ت-ق-رأر ه-ذه أŸن-ط-ق-ة

وم -ن -ط -ق -ة شش -م -ال إأف-ري-ق-ي-ا وألضش-ف-ة
ألغربية للبحر أŸتوسشط““.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،أع -ربت أ÷زأئ -ر
وباريسض عن ““عزمهما على موأصشلة
حوأرهما وتعميق تعاونهما ‘ ›ال
Óوطان
مكافحة هذه أآ’فة ألعابرة ل أ
وه -ذأ وف -ق -ا ’ل -ت -زأم-ات-ه-م-ا أل-دول-ي-ة
وم-ب-اديء وق-وأع-د ألشش-رع-ي-ة أل-دول-ية
ألسشارية““.
وسش- -ج- -ل أل- -ط- -رف- -ان أن- -طÓ- -ق -ا م -ن
أإرأدتهما ‘ وضشع حد Ûال –رك
Óوطان
أŸنظمات أإ’رهابية ألعابرة ل أ
أل - -ن - -اشش - -ط - -ة ‘ شش- -ري- -ط ألسش- -اح- -ل
ألصشحرأوي ““ضشرورة إأدرأج مكافحة
هذه أŸنظمات أإ’رهابية ضشمن بعد
ششامل يسشتلزم أسشاسشا Œفيف موأرد
“وي -ل أع -م -ال-ه-ا ’ سش-ي-م-ا م-ن خÓ-ل
مدأخيل تهريب أıدرأت وألتجارة
Óسش-ل-ح-ة وم-ن-ت-ج-ات
غ Òألشش -رع-ي-ة ل -أ
أÙروقات وكذأ ألفديات““.

ا÷زائر وباريسس تبديان رغبتهما ‘ مواجهة
ﬂتلف التهديدات Ãنطقة السساحل
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ت -وجت اأشش-غ-ال ال-دورة ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-ج-ن-ة
ا◊ك - - -وم - - -ي- - -ة اŸششÎك- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة
الفرنسشية بالبيان اŸششÎك التا‹:
 -1تطبيقا لإعÓن الجزائر حول الصصداقة
والتعاون بين الجزائر وفرنسصا الموقع في 20
ديسص -م-ب-ر  2012ب-ال-ج-زائ-ر ،ب-م-ن-اسص-ب-ة زيارة
الدولة التي قام بها فخامة السصيد فرانسصوا
هولند ،رئيسس الجمهورية الفرنسصية للجزائر،
ان -ع -ق -دت ال -دورة ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-ح-ك-وم-ي-ة
ال -مشص -ت -رك-ة رف-ي-ع-ة ال-مسص-ت-وى ي-وم  10اأفريل
 2016بالجزائر ،تحت رئاسصة كل من السصيد
عبد المالك سصÓل الوزير الأول للجمهورية
ال-ج-زائ-ري-ة ال-دي-م-ق-راط-ي-ة الشص-ع-ب-ية ،والسصيد
م -ان -وي -ل ف -السس ال -وزي -ر الأول ل -ل -ج -م -ه -وري -ة
الفرنسصية.
 -2خÓل هذه الدورة حظي السصيد مانويل
فالسس باسصتقبال من قبل فخامة السصيد عبد
العزيز بوتفليقة ،رئيسس الجمهورية.
 -3وك -انت ه -ذه ال -دورة ال-ت-ي حضص-ره-ا ع-دة
اأعضصاء من الحكومتين الجزائرية والفرنسصية
فرصصة للطرفين من اأجل وضصع حصصيلة للتقدم
المحقق في خارطة الطريق الثنائية ،التي تم
اع- -ت -م -اده -ا خ Ó-ل ال -دورة ال -ث -ان -ي -ة ل -ل -ج -ن -ة
ال -ح -ك -وم -ي -ة ال -مشص -ت -رك -ة رف -ي -ع -ة ال -مسص -ت-وى
المنعقدة بباريسس في الرابع ديسصمبر ،2014
وكذا بتحديد اآفاق جديدة للتعاون في جميع
المجالت قصصد الرتقاء بالعÓقات الثنائية
اإل-ى مسص-ت-وى الشص-راك-ة ال-م-ت-م-ي-زة ال-ت-ي يطمح
الطرفان في بنائها.
 -4وج-دد ال-ط-رف-ان رغ-ب-ت-ه-م-ا ف-ي الرت-ق-اء
بالشصراكة القتصصادية والصصناعية بين الجزائر
وف -رنسص -ا اإل -ى مسص -ت -وى الم -ت -ي-از ال-ذي ي-م-ي-ز
عÓقاتهما السصياسصية ،واأعربا عن ارتياحهما
ل -ن -ج -اح ال -دورة ال -ث -ال -ث-ة ل-ل-ج-ن-ة الق-تصص-ادي-ة
ال-م-خ-ت-ل-ط-ة ال-ج-زائ-ري-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ال-م-نعقدة
بباريسس في  26اأكتوبر  ،2015والتي توجت
بالتوقيع على عدة اتفاقات شصراكة في شصتى
ال-م-ج-الت لسص-ي-م-ا ال-ن-ق-ل والصص-ح-ة وال-طاقة
والصصناعة الزراعية الغذائية و كذا الصصناعة.
 -5وع- -ل- -ى ه- -امشس ه -ذا الج -ت -م -اع حضص -ر
الوزيران الأولن حفل افتتاح المنتدى الثالث
ل -لشص -راك -ة ال -ج -زائ-ري-ة ال-ف-رنسص-ي-ة وال-ل-ق-اءات
الأولى للتكوين المهني والتشصغيل.
 -6وق -ام ال -ط -رف -ان ب -م-ن-اسص-ب-ة ه-ذه ال-دورة
ب -ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى الت -ف -اق -ات ال -م -ذك-ورة ف-ي
الملحق.
 -7واأعرب الطرفان عن ارتياحهما للنتائج
ال -ت -ي اسص -ف -رت ع -ل -ي-ه-ا ال-زي-ارات ع-ل-ى اأع-ل-ى
مسص-ت-وى وال-م-ب-ادلت ال-ع-دي-دة ب-ي-ن مسص-وؤول-ين
ب -رل -م -ان -ي -ي-ن وح-ك-وم-ي-ي-ن م-ن ال-ب-ل-دي-ن .ه-ذه
ال -م -ب-ادلت ت-ع-كسس ال-ط-اب-ع ال-م-م-ت-از ل-ل-ح-وار
السص-ي-اسص-ي ب-ي-ن ال-ب-ل-دي-ن واإرادتهما المشصتركة
في تعميق المباحثات حول القضصايا الجهوية
والدولية ذات الهتمام المشصترك.
 -8كما سصجل الطرفان بارتياح انعقاد الدورة
ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-ح-وار السص-ت-رات-ي-ج-ي ع-ل-ى مسص-توى
الأم-ن-اء ال-ع-ام-ي-ن ل-وزارت-ي الشص-وؤون الخارجية
للبلدين بباريسس في  29سصبتمبر .2015
 -9وات -ف -ق ال -ط -رف -ان ع-ل-ى السص-ت-م-رار ف-ي
ال-مسص-ان-دة ال-نشص-ي-ط-ة ل-ل-مسصار السصياسصي الذي
ت-دع-م-ه الأم-م ال-م-ت-ح-دة وه-و ال-خ-يار الوحيد
الذي من شصاأنه اأن يحقق عودة السصتقرار في
ل -ي -ب -ي -ا وال -ح -ف -اظ ع -ل -ى سص-ي-ادت-ه-ا ووح-دت-ه-ا
الترابية ووحدة شصعبها .واأعربا عن ارتياحهما
للتقدم المحقق في تجسصيد التفاق السصياسصي
الليبي الموقع في  17ديسصمبر .2015
اإن وصص- -ول ال- -وزي- -ر الأول ال- -ل- -ي- -ب- -ي واأعضص -اء
المجلسس الرئاسصي اإلى طرابلسس يمثل تقدما
اإيجابيا بالنسصبة لليبيا ،اإذ ينبغي على حكومة
الوفاق الوطني اأن تسصتقر بالعاصصمة الليبية
وت-ت-ول-ى ف-ي اإط-ار ت-ن-ف-ي-ذ م-ا تضص-م-ن-ه التفاق

السصياسصي الليبي تسصيير الإدارات والموؤسصسصات
ال -م -ال -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة .ك-م-ا اأشص-ار ال-ط-رف-ان اإل-ى
مسصوؤولية المجتمع الدولي بالنسصبة لدعم هذه
ال-ح-ك-وم-ة ف-ي م-واج-ه-ة ال-ت-ح-ديات السصياسصية
والأمنية والقتصصادية التي يواجهها هذا البلد
وك- -ذا ف -ي م -ج -ال م -ك -اف -ح -ة ال -م -ج -م -وع -ات
الإرهابية.
 -10وف-ي اسص-ت-ع-راضص-ه-م-ا ل-ل-وضص-ع ف-ي م-ال-ي
سص -ج -ل ال -ط-رف-ان ب-ارت-ي-اح ال-ت-ط-ور الإي-ج-اب-ي
ل -مسص -ار السص -ل -م ع-ل-ى اإث-ر ال-ت-وق-ي-ع ع-ن ات-ف-اق
السصلم والمصصالحة في مالي المنبثق عن مسصار
الجزائر ،واأكدا على ضصرورة التطيبق السصريع
والكامل لÓتفاق مع الدعم السصياسصي والتقني
وال -م -ال -ي ل -ل -م -ج -ت -م-ع ال-دول-ي قصص-د السص-م-اح
بتسصوية دائمة لÓأزمة التي ضصربت مالي.
وفي هذا السصياق اأعربا عن انشصغالهما حيال
ال -ت-اأخ-ر ال-مسص-ج-ل ف-ي ت-ن-ف-ي-ذ الت-ف-اق ،ودع-ا
الأطراف اإلى اللتزام كليا وبحسصن نية واإلى
تحمل مسصوؤولياتها بروح التعاون وبكل صصدق
بهدف تجسصيد اللتزامات التي تعهدت بها.
كما اأعرب الطرفان عن ارتياحهما للمسصاهمة
ال -دول -ي -ة ف -ي دع-م م-ال-ي واأك-دا مسص-ان-دت-ه-م-ا
للممثل الخاصس لÓأمين العام لÓأمم المتحدة
ورئيسس بعثة الأمم المتحدة لمالي (مينوسصما)
السصيد محمات صصالح اناديف في اأداء مهمته.

الدفاع والأمن
 -11واأمام انشصغالهما بالسصياق الجيوسصياسصي
والوضصع الأمني السصائد على مسصتوى شصريط
السصاحل الصصحراوي المتميز بانتشصار الجريمة
ال -م -ن -ظ -م -ة ب -ك -ل اأشص -ك -ال -ه -ا وك-ذا ب-الأع-م-ال
ال -ت -خ -ري -ب-ي-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ات الإره-اب-ي-ة ال-ع-اب-رة
ل-ل-ح-دود ال-رام-ي-ة اإل-ى زع-زع-ة اسص-ت-ق-رار هذه
ال-م-ن-ط-ق-ة وشص-م-ال اإف-ري-ق-ي-ا والضص-ف-ة ال-غربية
ل-ل-ب-ح-ر ال-م-ت-وسص-ط ،اأع-رب الطرفان اإرادتهما
ف -ي م -واج -ه -ة م -خ-ت-ل-ف ال-ت-ه-دي-دات لسص-ي-م-ا
الإره -اب -ي -ة .واأك -دا ع -زم -ه -م-ا ع-ل-ى م-واصص-ل-ة

حوارهما وتعميق تعاونهما في مجال مكافحة
ه- -ذه الآف- -ة ال- -ع -اب -رة ل Ó-أوط -ان وه -ذا وف -ق -ا
لل -ت -زام -ات -ه -م -ا ال -دول -ي -ة وم -ب -اديء وق-واع-د
الشصرعية الدولية السصارية.
 -12وسصجل الطرفان انطÓقا من اإرادتهما
وضصع حد لمجال تحرك المنظمات الإرهابية
العابرة لÓأوطان الناشصطة في شصريط السصاحل
الصص -ح -راوي ،سص-ج Ó-ضص-رورة اإدراج م-ك-اف-ح-ة
هذه المنظمات الإرهابية ضصمن بعد شصامل
يسصتلزم اأسصاسصا تجفيف موارد تمويل اأعمالها
لسصيما من خÓل مداخيل تهريب المخدرات
وال-ت-ج-ارة غ-ي-ر الشص-رع-ي-ة لÓ-أسصلحة ومنتجات
المحروقات وكذا الفديات.
 -13وسص -ج -ل ال -ط -رف -ان ب -ارت -ي -اح ت -ك-ث-ي-ف
التبادلت وتطور التعاون الثنائي في مجال
الأم- -ن وج- -ددا اأم -ل -ه -م -ا ف -ي م -واصص -ل -ة ه -ذه
الحركية خاصصة في مجال التعاون العملياتي
وتبادل المعلومات والتكوين.
 -14واأعرب الطرفان اللذان ذكرا بتطابق
وجهات نظرهما حول التحديات الأمنية التي
يواجهانها عن ارتياحهما للمسصتوى الذي تم
ب-ل-وغ-ه ف-ي م-ج-ال ت-جسص-ي-د نشص-اط-ات ال-تعاون
العسصكري المدرجة بعنوان سصنة  .2015كما
سص -ج  Ó-ب -ارت -ي -اح ن-ت-ائ-ج ال-دورة الـ  8لجتماع
ال -ل -ج -ن -ة ال-م-خ-ت-ل-ط-ة ال-ج-زائ-ري-ة-ال-ف-رنسص-ي-ة
للتعاون في مجال الدفاع المنعقدة يومي 15
و 16ديسصمبر  2015والتي تم بمناسصبتها اإبراز
ت -ف -ك -ي-ر ب-خصص-وصس ضص-رورة ت-ط-وي-ر ت-ع-اون-ات
ج-دي-دة م-ن-ه-ا ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ال-ع-م-ل-ياتي في
ال -م -ج -ال ال -ب -ح -ري ف -ي ال -ح-وضس ال-م-ت-وسص-ط
ال-غ-رب-ي وت-ط-وي-ر ال-ت-ع-اون ف-ي م-ج-ال ال-ت-ن-ق-ل
الجوي والمبادرة بتعاون بين القوات الخاصصة
ل -ل -ب -ل -دي -ن وك -ذا وضص -ع اإط-ار ت-ن-ظ-ي-م-ي واآل-ي-ة
ل -ل -ت -نسص -ي -ق ال -ح -دودي ف -ي شص -ري -ط السص -اح-ل
الصصحراوي.
 -15وج-دد ال-ط-رف-ان ت-اأك-ي-د اإرادت-ه-م-ا فيما
يخصس تطوير مشصاريع تقييم تقني مشصتركة اأو
شصراكة صصناعية في مجال التسصلح .واأشصادا في
ه- -ذا السص -ي -اق ب -مسص -ارات ال -تشص -اور ال -ج -اري -ة

ل -ل -ت -وصص -ل اإل -ى اإق-ام-ة شص-راك-ات ف-ي م-ج-الت
ع-دي-دة تشص-م-ل ت-ح-وي-ل ال-ت-ك-نولوجيا والمهارة
والصصحة العسصكرية.

البعد الإنسشاÊ
لنسصاني
 -16وأاشصار الطرفان إالى أاهمية البعد ا إ
باعتباره عنصصرا مركزيا ومهيكل للعÓقة الثنائية
واتفقا على مواصصلة الجهود المبذولة من كÓ
الطرفين من أاجل تحسصين أاكبر للشصروط العملية
لتنقل وإاقامة الجزائريين بفرنسصا والفرنسصيين
بالجزائر.
 -17وأاعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع في
أاكتوبر  2015على التفاق المتعلق بتبادل الشصباب
لج-راءات
ال -ن -اشص -ط وات -ف -اق -ا ع-ل-ى اسص-ت-ك-م-ال ا إ
الÓ-زم-ة ل-دخ-ول-ه ح-ي-ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ ف-ي اأق-رب اأجل
ممكن والسصهر على وضصع كيفيات عملية لتنفيذه.
 -18وسصجل الطرفان المحادثات الجارية على
مسصتوى مجموعة العمل حول التنقل ودعيا إالى
بعث تلك المحادثات قصصد التوصصل إالى اتفاق
حول تسصهيل إاجراءات تسصليم التأاشصيرة لصصالح
رعايا البلدين.
 -19وبخصصوصس تسصوية العراقيل التي يواجهها
بعضس الرعايا الفرنسصيين الذين بقوا في الجزائر
لمÓ-ك
ب -ع -د السص-ت-قÓ-ل وال-مÓ-ك الشص-رع-ي-ي-ن أ
عقارية ،في ممارسصة حقهم في الملكية سصجل
الطرفان التقدم المعتبر الذي سصجل في هذه
المسصأالة ودعيا مجموعة العمل المختلطة التي
وضص- -عت ل- -ه- -ذا ال- -غ -رضس إال -ى م -واصص -ل -ة دراسص -ة
الحالت التي أاعترضس عليها.
 -20وأاعرب البلدان عن ارتياحهما لمسصتوى
التعاون القضصائي والقانوني بين البلدين والقائم
خاصصة على عمليات توأامة مؤوسصسصاتية متعددة و
التبادل في مجال الخبرة وتكوين مسصتخدمي
القضصاء .وفي هذا الصصدد أاشصاد الطرفان بإابرام
وزارتي العدل يوم  21ديسصمبر  2015لتفاقية
حول تعزيز التعاون ل سصيما في مجال السصياسصة
لرهاب.
الجزائية ومكافحة ا إ

اإلثنين  11أافريل  2016م
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الدورة الثالثة..
 -21ويعتزم الطرفان المواصصلة على نفسس الدرب من خÓل إاعطاء
دفع جديد لهذا التعاون عبر تبادل الخبرات في مجال اإلصصÓحات
القضصائية وتحديث العدالة.
 -22وأاعرب الطرفان عن ارتياحهما لتعاونهما في مجال المسصاعدة
القضصائية في المجال الجزائي والتوقيع بمناسصبة هذه الدورة الثالثة
للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسصية رفيعة المسصتوى على اتفاق
ح-ول ت-ب-ادل ال-م-ع-ل-وم-ات وإارسص-ال ال-وث-ائ-ق اإلج-رائ-ي-ة ال-معينة لحقا
بـ»الت -ف-اق» .وال-ت-زم ال-ط-رف-ان ب-م-واصص-ل-ة ال-م-ح-ادث-ات ح-ول مشص-روع
التفاقية المتعلقة بتسصليم المطلوبين وكذا مشصروع التفاقية المتعلقة
بالمسصاعدة القضصائية في المجال الجزائي وإادراج التفاق قصصد
التوقيع والتصصديق عليهما في أاقرب اآلجال.
 -23أاك-د ال-ط-رف-ان ع-ل-ى ضص-رورة م-واصص-ل-ة الج-ت-م-اعات السصنوية
ل -م-ج-م-وع-ة ال-خ-ب-راء ح-ول ال-ت-ن-قÓ-ت غ-ي-ر ال-ق-ان-ون-ي-ة ألب-ن-اء ال-زواج
Óوطان و ذلك
المختلط وممارسصة الحق في الزيارات العابرة ل أ
خدمة للمصصلحة العليا لهؤولء.
 - 24أاعرب الجانبان عن ارتياحهما لمواصصلة العمال المشصتركة في
اطار احياء ذكرى الحربين العالميتين مما يسصمح بالتذكير بالدور
الذي لعبه المحاربون الجزائريون في تحرير فرنسصا وتكريمهم .كما
جددا الرادة التي أاعرب عنها رئيسصا الدولتين الفرنسصي والجزائري
في سصنة  2012لسصتحضصار الذاكرة بسصÓم .و قد عبر الطرفان عن
ارتياحهما للمبادرات التي قام بها كل طرف على غرار وضصع اكليل
من الزهور بمدينة سصطيف يوم  19أافريل  2015وأاول زيارة يقوم بها
وزير المجاهدين إالى فرنسصا نهاية جانفي  2016والتصصريح األخير
الذي أادلى به رئيسس الجمهورية الفرنسصية بمناسصبة احياء ذكرى 19
ماي بباريسس ترحما على جميع ضصحايا حرب التحرير الجزائرية
والحرب في تونسس والمغرب حيث اتفقا على مواصصلة العمل في هذا
التجاه.
 -25أاع-رب ال-ج-ان-ب-ان ع-ن ارت-ي-اح-ه-م-ا ل-ل-نتائج اإليجابية المحققة
خÓل المحادثات في اطار مجموعة العمل الخاصصة بالرشصيف اذ
أاشصادا بالتوقيع على التقرير المرحلي وكذا على دفتر الشصروط التي
ي -ؤوسصسس ل -مسص -ع -ى م -وضص -وع -ي م -ن اج -ل تسص -وي -ة ال -خÓ-ف ال-م-ت-ع-ل-ق
باألرشصيف.
 -26صصادق الجانبان على القرارات التي اتخذتها مجموعة العمل
المختلطة حول األرشصيف حيث دعيا الى عدم ادخار أاي جهد لتنفيذها
لسصيما في مجال التعاون و تسصليم النسصخ الرقمية المتوفرة .كما أاكد
الطرف الجزائري أانه لن يتخلى عن ملكية النسصخ الصصلية وهو المبدأا
الذي تم التأاكيد عليه في مختلف محاضصر اجتماعات هذه المجموعة.
 -27أاعرب الطرفان الجزائري والفرنسصي عن ارتياحهما لنعقاد يوم 3
فيفري  2016بالجزائر أاول اجتماع لمجموعة العمل المشصتركة حول
تعويضس الضصحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسصية بالصصحراء أاو
ذوي الحقوق .كما اتفقا على عقد الجتماع المقبل لهذه اآللية بباريسس
خÓل السصداسصي الول من سصنة .2016
 -28رحب الطرفان بعقد يوم  11فيفري  2016اجتماع نقاط الرتكاز
للبلدين حول المفقودين الجزائريين والفرنسصيين خÓل حرب التحرير
ح-يث ج-ددا ارادت-ه-م-ا ف-ي تسص-ه-ي-ل ال-ب-حث وت-ب-ادل ال-م-ع-ل-وم-ات الكفيلة
بتحديد مدافن المفقودين الجزائريين والفرنسصيين لحرب التحرير.
ك -م -ا ات -ف-ق-ا ع-ل-ى ع-ق-د الج-ت-م-اع ال-م-ق-ب-ل ل-ه-ذه اآلل-ي-ة ب-ب-اريسس خÓ-ل
السصداسصي األول من سصنة .2016
 -29عبر الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع على بروتوكول العÓج الملحق
لÓتفاقية العامة الجزائرية-الفرنسصية الخاصصة بالضصمان الجتماعي
لسصنة  .1980وسصيسصمح التوقيع على هذا البروتوكول باقامة تنسصيق بين
هيئات الضصمان الجتماعي بالبلدين وتفادي تسصجيل نزاعات .كما عبر
عن ارتياحهما أايضصا لÓتفاق الموقع عليه يوم  26مارسس  2016المتعلق
ب-تسص-وي-ة ال-ن-زاع-ات ال-خ-اصص-ة ب-ال-ت-ك-ال-ي-ف ال-ط-بية بين الصصندوق الوطني
للضصمان الجتماعي والمسصاعدة العمومية-مسصتشصفيات باريسس .كما عبر
عن ارتياحهما لنعقاد اللجنة المشصتركة حول الضصمان الجتماعي في
أاكتوبر المنصصرم حيث اتفقا على عقد الدورة القادمة لهذه اللجنة خÓل
سصنة .2016
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 -30وب-خصص-وصس ال-مشص-اك-ل ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا ال-م-ت-ق-اعدون الجزائريون
ال-م-ن-تسص-ب-ون ل-ل-م-ن-ظ-وم-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ل-لضص-مان الجتماعي سصجل الطرف
ال -ج -زائ -ري ب -ارت -ي -اح اسص -ت -ح -داث مسص -اع -دة لع -ادة الدم -اج ال -ع-ائ-ل-ي
والجتماعي للمهاجرين الجزائريين في أاكتوبر . 2015
 -31ركز الطرفان على أاهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الديني
لسصيما ما تعلق بتكوين األئمة و المرشصدين الناشصطين بفرنسصا .كما ذكرا
ب-ن-ت-ائ-ج الج-ت-م-اع األول ل-م-ج-م-وع-ة ال-ع-م-ل ال-ج-زائ-رية-الفرنسصية حول
القضصايا الدينية المنعقد في  8أاكتوبر  2015بالجزائر حيث اتفقا على
مواصصلة تطوير هذا التعاون.

التعاون الÎبوي والثقا‘
 -32جدد الطرفان إارادتهما في مواصصلة وتكثيف التعاون الثنائي في المجال
ال -ت-رب-وي ع-ل-ى اسص-اسس ال-م-ح-اور ذات الول-وي-ة وال-م-ح-ددة ف-ي ال-وث-ي-ق-ة اإلط-ار
للشصراكة  2017-2013والمدعمة ببرنامج العمل الموقع عليه بين وزارتي التربية
بالبلدين في يونيو  2013والملحق الموقع عليه أايضصا خÓل اجتماع هذه اللجنة
الحكومية المشصتركة الرفيعة المسصتوى.
وقد أاعرب الجانبان عن ارتياحهما لنشصاطات التعاون التي تمت مباشصرتها مما
أافضصى إالى تسصجيل حركية في مجال تبادل الخبرات و البحث بهدف عصصرنة
المنظومة التربوية واتخاذ التدابير الناجعة إلعداد وتقييم مشصاريع التكوين على
المسصتويين البيداغوجي واإلداري.
وقد تم تطوير هذه المحاور عقب الزيارات التي قام بها وزيرا التربية الى
باريسس والجزائر وكذا التفاقات الموقعة في إاطار الدورات السصابقة للجنة
الحكومية المشصتركة الجزائرية-الفرنسصية رفيعة المسصتوى.
 -33أاعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع يوم  12ماي  2015بالجزائر على
التفاقات المتعلقة بالمدرسصة الدولية الجزائرية لباريسس و المركز الثقافي
ال-ج-زائ-ري ب-ف-رنسص-ا م-ن-اسص-ب-ة ان-ع-ق-اد اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة ال-م-خ-ت-لطة القتصصادية
الجزائرية-الفرنسصية.
 .34وأاشصاد الطرفان بالتوقيع على الملحق المتعلق بالثانوية الدولية للجزائر
العاصصمة من أاجل فتح ملحقتي وهران وعنابة وكذا الملحق المتعلق بالمدرسصة
الصصغيرة بحيدرة.
 .35وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي سصجل الطرفان بارتياح نتائج
تطبيق برنامج المنح الجزائري-الفرنسصي لدعم التنقل وإانجاز رسصائل الدكتوراه
(بروفاسس ب.)+
 .36ونوه الطرفان بالتوقيع خÓل هذه الدورة على التفاقية اإلطار للشصراكة
الثنائية للتكوين المتيازي للدكاترة في مجال الرياضصيات.
 .37وع-ل-ى ضص-وء ت-ق-ي-ي-م م-دى ت-ق-دم ت-ط-ب-ي-ق ب-رن-ام-ج الشص-راك-ة المؤوسصسصاتية
(بروفاسس سس )+دعا الطرفان المؤوسصسصات المعنية إالى تحسصين تعبئة اإلمكانيات
الكفيلة بتحقيق أاهداف هذا التعاون التي تشصكل أاولوية.
 .38واتفق الطرفان على تنظيم الندوة الجزائرية-الفرنسصية الرابعة للتعليم
العالي والبحث العلمي خÓل السصداسصي الثاني من  2016بمرسصيليا.
 .39وشصجع الطرفان نشصاطات التعاون األخرى الرامية إالى تعزيز تشصغيل
الشصباب حاملي الشصهادات لسصيما توسصيع الشصبكة المختلطة للمدارسس العليا
ونشصاطات التعاون في تعليم اللغة الفرنسصية ودعم إاقامة معاهد تكنولوجية.
وأاك -دا أان ل -ق -اءات ال -ت -ع -اون ال-م-ه-ن-ي وال-تشص-غ-ي-ل ال-م-ن-ظ-م-ة خÓ-ل ه-ذه ال-دورة
الحكومية المشصتركة رفيعة المسصتوى أافضصت إالى تبادل مثمر بين المؤوسصسصات
المعنية.
 .40وأاشص-اد ال-ط-رف-ان ب-ت-دشص-ي-ن م-رك-ز الم-ت-ي-از ل-ل-ت-ك-وي-ن ف-ي مهن الكهرباء
بالشصراكة مع مؤوسصسصة شصنايدر ايليكتريك معربين عن دعمهما لتطوير شصراكات
مماثلة بين القطاعين العام والخاصس.
 .41وأاعرب الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع على ملحق التفاق الخاصس
Óعمال وهو تطور سصيمكنها من الضصطÓع بمهامها لسصيما
بالمدرسصة العليا ل أ
المتعلقة بتعزيز كفاءات التسصيير لدى إاطارات المؤوسصسصات الجزائرية.
 .42واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والتصصال .كما
أاعربا عن ارتياحهما لزيارات وزراء الثقافة إالى الجزائر وفرنسصا والتي تهدف
إالى إاعطاء حركية جديدة لتعاونهما.
 .43وأاشصاد الطرفان بدعوتي كل من فرنسصا إالى صصالون الجزائر الدولي
للكتاب ومدينة قسصنطينة إالى صصالون باريسس للكتاب.
 .44وأاع-رب ال-ط-رف-ان ع-ن ارت-ي-اح-ه-م-ا ل-ت-ط-ب-ي-ق الت-فاقيات الموقعة خÓل
ال-دورة السص-اب-ق-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-ح-ك-وم-ي-ة ال-مشص-ت-رك-ة رف-ي-ع-ة المسصتوى بين المكتبات
والمراكز الوطنية للكتاب للبلدين.
واتفقا على عقد في  2016اجتماع اللجنة المشصتركة المنصصوصس عليها في
اتفاق اإلنتاج المشصترك والتعاون السصينمائي بغية تفعيل المبادلت في هذا
المجال.
 .45وسصجل الطرفان بارتياح الحصصيلة اليجابية للتعاون في مجال الحماية
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المدنية للبلدين كما نوها بالتوقيع خÓل هذه الدورة من قبل وزيري الداخلية
لتفاقية تعاون وتبادل في مجال األمن عبر الطرقات واتفاقية بين المدرسصتين
الوطنيتين للحماية المدنية.
 .46وأاعرب الطرفان عن ارتياحهما للتبادل في مجال الحكامة اإلقليمية
منوهين بتوقيع األمينين العامين لوزارتي داخلية البلدين عن قريب لبرنامج
عمل في هذا المجال.
 .47كما اتفق الطرفان على تنظيم في  25و 26ماي  2016بالجزائر العاصصمة
اللقاءات الجزائرية-الفرنسصية الثالثة للعمدات ورؤوسصاء الجماعات اإلقليمية
التي سصتمكن من تعزيز التعاون الÓمركزي.
 .48وأاعرب الطرفان عن أاملهما في مواصصلة التعاون الرياضصي وتطويره في
إاطار برنامج التبادل في مجال رياضصة المسصتوى العالي والتكوين والسصياسصات
العمومية الرياضصية .الشصراكة القتصصادية.
 .49وفي إاطار الشصراكة الصصناعية والتكنولوجية سصجل الطرفان بارتياح أان
التقدم المحرز في تحقيق األهداف المنصصوصس عليها في اإلعÓن المشصترك
حول الصصداقة والتعاون الموقع بالجزائر العاصصمة في  19ديسصمبر  2012قد
تجسصد بطريقة مشصجعة مذكرين في هذا الصصدد باإلرادة السصياسصية للسصلطات
العليا في البلدين بمرافقة هذه المشصاريع بتوفير كل شصروط النجاح.
 - 50وقد أاعرب الجانبان عن ارتياحهما للعمل المحقق في إاطار اللجنة
القتصصادية المشصتركة الجزائية الفرنسصية التي عقدت دورتها الـ 3بباريسس في
 26أاك-ت-وبر  2015وك-ذا ال-ت-ن-ظ-ي-م ع-ل-ى ه-امشس ه-ذه ال-دورة ل-ل-ج-ن-ة ال-حكومية
المشصتركة رفيعة المسصتوى لمنتدى الشصراكة القتصصادية مما سصمح بفتح آافاق
جديدة من أاجل تكثيف وتنويع الشصراكة بين المتعاملين القتصصاديين لكÓ
البلدين.
 -51كما جددا التأاكيد على إارادتهما في مواصصلة إاقامة هذه الشصراكة في إاطار
منطق إانتاج مشصترك مع دعم السصتثمارات المتقاطعة التي تعد عناصصر أاسصاسصية
ل -ت -ط -وي -ر ال -ع Ó-ق -ات الق -تصص -ادي -ة وف-ي ذات السص-ي-اق تسص-ه-ي-ل ن-ق-ل ال-م-ه-ارات
والتكنولوجيا وكذا من خÓل التطور المعتبر لمشصاريع أاخرى للشصراكات المنتجة
في قطاعات أاخرى التي سصيتم تحديدها باتفاق مشصترك.
 -52كما أاكدا على إارادتهما في تعميق شصراكتهما في مجالت إاسصتراتيجية من
اجل تنويع القتصصاد الجزائري وكذلك األمر بالنسصبة لتطوير مبادلتهما في
مجالت محددة على غرار :قطاع المناجم والنقل والبنية التحتية والصصحة
والميكانيكا والصصناعات الغذائية وكذا المناولة.
 -53وأاشصار الطرفان في ذات السصياق إالى أاهمية العمل المحقق من قبل كبار
المسصؤوولين المكلفين بالتعاون الصصناعي والتكنولوجي من جهة والممثل الخاصس
للوزارة الفرنسصية للشصؤوون الخارجية و التعاون الدولي من جهة ثانية.
 -54كما يولي الجانبان اهتماما خاصصا للدور الذي تلعبه المؤوسصسصات الصصغيرة
والمتوسصطة والمؤوسصسصات ذات الحجم المتوسصط في تكثيف نسصيج المبادلت
الثنائية في شصتى المسصتويات ويلتزمان بتسصهيل نشصاطاتهما وتواجدهما.
 -55واتفق الجانبان في سصياق آاخر على عقد اجتماع في اقرب اآلجال للجنة
ال-ف-رع-ي-ة ال-م-خ-ت-ل-ط-ة ح-ول ال-ت-ج-ارة ال-ت-ي تضص-م-ن-تها مذكرة التعاون الجزائرية
الفرنسصية الموقعة في  28ماي  2003المتعلقة بتطوير تعاون في مجال التجارة
ال-خ-ارج-ي-ة وضص-ب-ط السص-وق وح-م-اي-ة ال-مسص-ت-ه-لك .ك-م-ا دع-ا ال-ط-رفان هيئاتهما
ال-خ-اصص-ة (ال-م-خ-ب-ر ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ج-ارب ال-ف-رنسص-ي و ال-مركز الجزائري لمراقبة
النوعية و التوظيب) إالى تعميق المحادثات من اجل اسصتكمال مشصروع مرافقة
المخبر الوطني للتجارب).
 -56كما أاعرب الطرفان عن إارادتهما في توسصيع شصراكتهما إالى قطاعات
أاخرى سصيتم تحديدها باتفاق مشصترك.
 -57من جانب آاخر هنأات الجزائر فرنسصا و على رأاسصها الرئيسس فرانسصوا
هولند على الجهود التي تم بذلها من اجل انجاح ندوة باريسس وجعل نتيجة
ندوة المناخ (كوب  )21إايجابية.
من جانبها أاعربت فرنسصا عن شصكرها للجزائر و على رأاسصها الرئيسس عبد
العزيز بوتفليقة للدعم الثمين الذي تم تقديمه من أاجل انجاح ندوة (كوب )21
وكذا نوعية التعاون الذي يربط البلدين حول هذا الملف.
 -58في هذا السصياق عبرت فرنسصا عن اسصتعدادها لتقديم الدعم للجزائر من
اجل تحقيق األهداف التي سصطرتها في جهدها الوطني من حيث التحكم في
ان-ب-ع-اث ال-غ-ازات ال-مسص-ب-ب-ة لÓ-ح-ت-ب-اسس ال-ح-راري وال-ت-ك-ي-ف م-ع آاث-ار ال-ت-غيرات
المناخية.

الرزنامة الثنائية
 - 59في هذا اإلطار أاكد الجانبان بعضس المواعيد الثنائية الهامة في سصنة
 2016سص-ي-م-ا ع-ق-د اج-ت-م-اع وزاري ل-ل-ج-ن-ة الق-تصص-ادي-ة ال-م-خ-ت-لطة الجزائرية
الفرنسصية و الجتماع المقبل للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشصتركة رفيعة
المسصتوى والحوار السصتراتيجي برئاسصة األمينين العامين لوزارتي خارجية
البلدين.
 - 60كما اتفق الطرفان على عقد الجتماع الـ 4للجنة الحكومية المشصتركة
رفيعة المسصتوى في سصنة  2017بفرنسصا.
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فضساء لتبادل اÈÿات وفرصسة لبعث السسياحة الداخلية

اح-تضس-نت دار الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وا◊رف ب - -ولي - -ة ت - -ن - -دوف ،م- -ؤوخ- -را،
إاب -داع-ات ا◊رف-ي Úم-ن  17ولي-ة عÈ
ال - -وط - -ن وال - -ت - -ي جسس - -دت م - -ن خ Ó- -ل
«معرضس تيفسسكي للصسناعة التقليدية»
م -دى ع -راق -ة وأاصس -ال-ة اŸوروث ال-ث-ق-ا‘
ل -ل -ج -زائ -ر وغ -ن-ى ت-راث-ه-ا اŸادي وه-و م-ا
وقفت عليه «الشسعب» من ع ÚاŸكان.
«ت -ي -فسس -ك -ي» ،ال-ت-ي ت-ع-ن-ي ب-ال-ل-ه-ج-ة ا◊سس-ان-ي-ة
اÙل-ي-ة «فصس-ل ال-رب-ي-ع» ،خصس-ت-ه ك-ل م-ن م-دي-ري-ة
السسياحة وغرفة الصسناعة التقليدية وا◊رف هذه
السسنة باحتفالية خاصسة على مدار أاسسبوع كامل،
للتعريف باŸوروث الثقا‘ اÙلي وإابراز جانب
من الصسناعة التقليدية ◊رفيي اŸنطقة وتوفÒ
›ال ل- -ت- -ب- -ادل اÈÿات ب Úح- -رف- -ي- -ي ال -ولي -ات
ا◊اضسرة ‘ هذا اŸعرضس .وقد شسارك ‘ هذه
الطبعة األو ¤من نوعها ،حوا‹  63حرفيا جاؤووا
م- -ن  17ولي- -ة ،ب- -اإلضس -اف -ة إا 07 ¤ح-رف-ي Úم-ن
ا÷مهورية الصسحراوية ضسيوف شسرف نسسخة هذه
السسنة ،يÎأاسسهم اŸدير العام للصسناعة التقليدية

احتضسنت دار الثقافة مولود معمري
بتيزي وزو ،على مدار يوم ،Úفعاليات
ال -ط -ب -ع -ة اÿامسس -ة ل-ل-م-ل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي
«ال- -ب- -ع- -د ال- -روح- -ي ‘ الÎاث ال- -وط -ن -ي
لم-ازي-غ-ي»– ،ت شس-ع-ار« :اÿصسوصسية
ا أ
ال-ل-غ-وي-ة والم-ت-زاج الروحي ا◊ضساري
ي-دع-م-ان ال-ل-ح-م-ة ال-وطنية»Ã ،شساركة
شس-ي-وخ ال-زواي-ا وأائ-م-ة اŸسس-اجد والنخبة
لضسافة إا ¤أاسساتذة باحثÚ
اŸثقفة ،با إ
من جامعة مولود معمري ،عكفوا على
لثراء ﬁاور اŸلتقى
تقد ËمداخÓت إ
الذي عاد بعد فÎة انقطاع.

تيزي وزو :ز .كمال
انطلق اŸلتقى ،الذي أاشسرف على افتتاحه
وزير الشسؤوون الدينية واألوقاف ﬁمد عيسسى،
من إاشسكالية رئيسسية طُرحت للنقاشس من زاوية
ث-ق-اف-ي-ة ف-ك-ري-ة ب-أاب-ع-اد روح-ي-ة دينية Ÿنطقة
ال -ق -ب -ائ -ل ،أاو م -ا ع -رف ق -دÁا ب -ب Ó-د زواوة،
حملت عدة أاوجه ،انطÓقا من الزخم الكبÒ
 Óكل شسÈ
للمدارسس القرآانية والزوايا التي “ أ
من اŸنطقة ،وصسول إا ¤األعراف والعادات

السسائدة ‘ التسسي Òالجتماعي ،القتصسادي
والسسياسسي للحياة الجتماعية ،مرورا بالÎاث
اŸن -ت -وج م -ن أام -ث -ال وح-ك-م وقصسصس شس-ع-ب-ي-ة
وأاشس -ع -ار مسس -ت-وح-اة م-ن ه-ذا ال-ب-ع-د ال-روح-ي
وانتهاء بالقامات الكبÒة التي أا‚بتها بÓد
زواوة الكÈى وذاع صسيتها ‘ كل بقاع العا⁄
اإلسس Ó- -م - -ي وح - -م- -ل- -وا أاسس- -م- -اء «ال- -زواوي»،
اŸشسدا‹ ،الوغليسسي ،الغÈيني الذين Ÿعوا
‘ شستى اŸعارف الدينية ،العلمية والفنون.
كما حاول اŸتدخلون أايضسا تناول أاثر البعد
الروحي اإلسسÓمي ‘ حماية تراث وأاصسالة
م -ن -ط -ق -ة ال -ق -ب -ائ -ل أام -ام ك -ل أاشس -ك -ال ال -غ-زو
اÿارجي ،وكيف –ول هذا البعد إا ¤وقود
ل -ل -ث-ورات الشس-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي واج-هت السس-ت-ع-م-ار
الفرنسسي طيلة عقود؟.
ه -ذه اإلشس -ك -ال -ي -ة وصس -ف -ه-ا م-دي-ر الشس-ؤوون
ال -دي -ن -ي -ة ل -ولي -ة ت -ي -زي وزو ي -ح-ي دوري‘ ،
مداخلته« ،باŸعجزة» التي جعلت من األمة
األمازيغية تتفاعل بشسكل عجيب مع اإلسسÓم
وا◊ضسارة اإلسسÓمية وذلك نابع من فطرتها
الصس -اف -ي -ة وق -ال« :إان ال -ل -ه ت-ع-اَ ¤حَ-م-ى ه-ذه
Óمة األمازيغية ‘ غرب ا÷زيرة
الفطرة ل أ
ال- -ع- -رب- -ي- -ة م- -ن غ- -زوات ال- -ون -دال ،ال -روم -ان

لرصسفة إاÓﬁ ¤ت متنقلة
Œار يحولون ا أ

نقصس مواقف السسيارات يؤوّرق أاصسحاب اŸركبات ببجاية

ي- -ع- -ا Êأاصس- -ح- -اب السس -ي -ارات ب -ولي -ة
بجاية من نقصس حظائر السسيارات‡ ،ا
جعلهم ‘ رحلة بحث دائمة عن مكان
ل-رك-ن سس-ي-ارات-ه-م ،ف-ق-د أاصس-بحت عملية
إاي- -ج -اد م -ك -ان ل -رك -ن السس -ي -ارة ‘ وسس -ط
اŸدي - -ن - -ة أام - -را صس - -ع - -ب- -ا ،ب- -ل و‘ ب- -عضس
لح -ي -ان مسس -ت-ح-ي ،Ó-خ-اصس-ة وأان ع-دد
ا أ
السس-ي-ارات اŸت-ن-ق-ل-ة ع Èال-طرق يتزايد
يوما بعد آاخر.

بجاية :بن النوي توهامي
ب -حسسب ع -دي -د السس -ائ -ق Úال -ذي -ن ال -ت -قت ب-ه-م
‘الشسعب» ،غالبا ما تبوء ﬁاولتهم ‘ البحث عن
م- -وق- -ف لسس -ي -ارات -ه -م ب -ال -فشس -ل ال -ذري -ع ،وذلك ‘
الشس -وارع ال -رئ -يسس -ي -ة ل -ل -م-دي-ن-ة ،ع-ل-ى غ-رار شس-ارع
ا◊رية ،طريق سسطيف ،وشسارع طوبال ،القريب من
م -ق -ر ال -دائ -رة ومصس -ل-ح-ة ب-ري-د ا÷زائ-ر ومصس-ال-ح
ا◊الة اŸدينة.
كما يسستمر الزدحام ‘ الطرق اŸؤودية إا¤
إاح -دادن وسس -ي -دي أاح -م -د ،ل -ذا ي -فضس-ل ال-ك-ث Òم-ن
اŸواطن Úصسف سسياراتهم وركوب ا◊افÓت من
أاجل التنقل بسسهولة لقضساء حاجاتهم وتسسوقهم ،أاو
ا◊صسول على ﬂتلف الوثائق اإلدارية الرسسمية من

مصس -ل -ح -ة ا◊ال -ة اŸدن -ي-ة ،وب-ع-د إان-ه-اء أاشس-غ-ال-ه-م
ي- -ع -ودون أادراج -ه -م ،إام -ا راج -ل ،Úأاو ب -اسس -ت -ع -م -ال
ا◊افÓت العمومية.
‘ ه -ذا الصس -دد ،ي -ق -ول ع -ب -د ال -ع -ل -ي ،صس-احب
سسيارة« ،إان اŸتنقل Úبسسياراتهم ع Èشسوارع مدينة
ب-ج-اي-ة ،ن-ادرا م-ا ي-ج-دون م-ك-ان-ا صس-ا◊ا ل-ل-توقف،
ف -أاغ -لب األرصس -ف -ة م -ط -ل-ي-ة ب-طÓ-ء أاب-يضس وأاح-م-ر
وبالرجوع إا ¤قوان ÚاŸرور ،فهي “نع التوقف ‘
رصسيف مطلي باألبيضس ثم األحمر .أاي أان اŸواطن
ﬁروم م -ن ال -ت -وق -ف لشس -رب ف-ن-ج-ان ق-ه-وة رف-ق-ة
صس- -دي- -ق ،أاو ح- -ت- -ى ال- -ت -ج -ول ‘ أارج -اء اŸدي -ن -ة،
فالتوقف ‡نوع ،وليسس أامام السسائق سسوى السسÒ
بسس -ي-ارت-ه دون ت-وق-ف ،وتضس-ي-ع م-ع-ه مشس-اوي-ر ال-ت-ي
خطط لها دون جدوى ،ويظل ا◊ل الوحيد هو ركن
السس -ي -ارة ‘ الشس-وارع اŸع-زول-ة بضس-واح-ي اŸدي-ن-ة
كتزبوجت أاو تالة مرخة».
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ت-ق-ول السس-ي-دة آام-ن-ة« ،ه-ن-اك م-ن
اŸواط -ن Úم -ن اخ -ت -ار ح Ó-آاخ-ر Ÿشس-ك-ل ت-وق-ي-ف
السسيارات ،حيث فضسلوا ركن سسياراتهم بعيدا عن
اŸدينة ،ب Úوادي غ Òوإايبوراسسن على الطريق
الوطني رقم  12على اŸدخل الغربي للمدينة ،ثم
يÎجلون ليسسهل عليهم بعد ذلك التنقل بسسهولة عÈ
ﬂتلف اÓÙت أاو اŸراكز التجارية.
والغريب ‘ األمر أان بعضس الشسوارع ،التي يكون
فيها لون الرصسيف أاحمر وأابيضس ،فإان الشسرطي

طالبوا بالتهيئة والتنمية

اŸك -ل -ف ب -ت -ن -ظ -ي -م ح-رك-ة اŸرور ل ي-ع-اقب ع-ل-ى
ال - -ت - -ج- -اوزات ،إال أان اŸشس- -ك- -ل اŸط- -روح ه- -و أان
السسائق ،خاصسة الغريب عن اŸدينة ،ل Áكنه أان
Áيز ب Úالرصسيف الذي يسسمح به التوقف أاو Áنع،
ي إاشسارة مرور أاو لفتة تسسمح أاو “نع
ف Óيوجد أا ّ
التوقيف».
إان الشسغل الشساغل للسسائق ‘ Úمدينة بجاية ،ل
يتمثل ‘ شسكل أاو ‰ط التوقف ،بقدر ما يتمثل ‘
إايجاد مكان للتوقف وركن سسيارتهم للتفرغ إل‚از
أاعمالهم اÎŸاكمة والكثÒة ،تارك Úسسياراتهم ‘
م -أام -ن م -ن ك -ل سس -وء أاو ع -ق -وب-ة ،خ-اصس-ة م-ع ع-دد
السسيارات اŸتزايد.
الكل يدرك أان ا◊ل ا÷ذري لهذا اŸشسكل هو
إا‚از مواقف ذات طوابق ،لكن سسيان ب Úما هو
ك- -ائ- -ن وم- -ا ي- -جب أان ي -ك -ون ،ف -ا◊ل ي -ظ -ل ›رد
مشسروع ،ح Èعلى ورق .ويبقى األمل كبÒا ‘
النظر إا ¤هذا اŸشسكل بجدية من قبل السسلطات
اŸعنية بالولية ،وذلك للقضساء على اŸشسكل نهائيا
وخدمة اŸواطن.
وكحل مؤوقت أاو مبدئي لها ل يتم طÓء الرصسيف
الذي يسسمح به توقف السسيارات ،كما يجب متابعة
ال-ت-ج-ار ال-ذي-ن ي-ح-ت-ك-رون األرصس-ف-ة ،ب-ل وي-ع-تÈها
بعضسهم جزءا ً من Óﬁتهم ،فيعرضسون فيها سسلعهم
أاو يضسعون الكراسسي ◊جزها ،علما أان الرصسيف
من حق الراجل Úوليسس التجار.

سسكان قرى مسسيف ولعوايز ‘ اŸسسيلة يناشسدون السسلطات
اح -ت -ج سس -ك -ان ب-ل-دي-ة مسس-ي-ف وأاولد
عدي لقبالة بولية اŸسسيلة ،للمطالبة
بالتهيئة ا◊ضسرية وتعبيد الطرق التي
–ولت معظمها إا ¤حفرة وبرك مائية
لخÒة.
لمطار ا أ
جراء ا أ

اŸسضيلة :عامر ناجح

أاقدم عشسرات السسكان بحي بئر العربي ببلدية
مسسيف ‘ ،اŸسسيلة ،أامسس ،على غلق مقر البلدية،
م-ط-ال-ب Úالسس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ت-ل-ب-ية مطالبهم التي

رفعوها عدة مرات دون أان يتم التكفل بها ،رغم
عديد الشسكاوى والحتجاجات اŸتكررة ،إال أانها،
بحسسبهم ،بقيت عالقة إا ¤يومنا هذا.
اÙت- -ج- -ون أاك -دوا أان األم -ط -ار األخÒة ال -ت -ي
تسساقطت حولت طريق ا◊ي إا ¤برك مائية كبÒة
يصس- - - -عب السس Òف- - - -ي - - -ه - - -ا ح - - -ت - - -ى ب - - -ا÷رارات.
ك - -م - -ا رف- -ع اÙت- -ج- -ون م- -ط- -لب غ- -ي- -اب اإلن- -ارة
العمومية الذي حرم الكث Òمنهم اÿروج لي Óأاو
صسباحا ألداة الصسÓة وهذا ‘ ظل النتشسار الكبÒ
للكÓب اŸتشسردة.
وناشسد اÙتجون اŸسسئول األول عن الهيئة

ال -ت -ن-ف-ي-ذي-ة ل-ل-ولي-ة ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل إلي-ج-اد ح-ل
Ÿشسكلة األوحال وغياب اإلنارة العمومية بحيهم.
من جانبهم سسكان قرى أاولد عدي لقبالة ،على
غرار العوايز ،اÙاميد ،الÈابرة وبالول ،أاغلقوا
جميع طرق البلدية ،من خÓل إاضسرام النÒان ‘
العجÓت اŸطاطية ،مطالب Úالسسلطات اÙلية
ال-وف-اء ب-ال-وع-ود ال-ت-ي ق-ط-ع-ت-ه-ا سس-اب-قا فيما يتعلق
ب-ال-ت-ن-م-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضس-ري-ة واإلن-ارة ال-ع-م-وم-ية
والسس-اح-ات وم-داخ-ل ال-ع-م-ارات ال-ت-ي ب-اتت تشس-كل
هاجسس الكثÒين ،خاصسة وأان العديد منها أاصسبحت
عبارة عن برك مائية ووديان.

17003

معرضس «تيفسسكي للصسناعة التقليدية» بتندوف

تندوف :عويشس علي

واإلسس- -ب- -ان وح- -ب- -اه- -ا ب- -دي- -ن اإلسس Ó-م ال -ذي
احتضسنته وسساهمت ‘ انتشساره».
أاما وزير الشسؤوون الدينية فقال« ،إان الثقافة
األمازيعية صسهرت الدين ‘ السسلوك اليومي،
فروح اإلسسÓم موجودة ‘ األشسعار واŸدائح،
السس -ج -اد ،ا÷م -اع -ة ،ال -ق-وة والشس-رف ،ول-يسس
بالضسرورة أان نبحث عن هذا الوجود ‘ كتب
التفسس Òوالفقه»..
كما شسمل اŸلتقى عدة ﬁاور عرضست
للنقاشس من قبل اŸشسارك ،Úمنها «منطقة
الزواوة الكÈى ع Èالتاريخ» ،إاسسهامات بÓد
ال -ق -ب -ائ -ل ‘ ا◊رك -ة ال -ف -ك -ري -ة وال -ع-ل-م-ي-ة
وع Ó-ق -ات -ه -ا ب -ا◊واضس -ر ال-كÈى ‘ ال-ع-ا⁄
لسس Ó-م -ي ،ال -ب -ع -د ال -روح -ي ‘ ال -ث -ق -اف-ة
ا إ
الشسعبية Ÿنطقة القبائل ،ا÷هود اŸبذولة
لمازيغي Ÿنطقة الزواوة
لصسيانة الÎاث ا أ
Óجيال القادمة،
الكÈى وŒميعه ونقله ل أ
ودور ال - -زواي - -ا واŸدارسس ال - -ق - -رآان - -ي - -ة ‘
ا◊ف -اظ ع -ل -ى الÎاث الشس -ف-وي واŸك-ت-وب
‰وذج «م- -ع- -ه- -د سس- -ي- -دي ع -ب -د ال -رح -م -ان
ليلو‹» وأاخÒا ” بر›ة ﬁور يتناول
ا إ
ا÷ه -ود اŸب -ذول-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-ق-يب ع-ن
لمازيغي ‘ ا÷زائر.
اıطوط ا أ

العدد

08

با◊كومة الصسحراوية.
«م-ع-رضس ت-ي-فسس-ك-ي ل-لصس-ن-اع-ة ال-ت-قليدية» ،ضسم
ع- -روضس ً-ا ◊وا‹  30نشس-اط-ا ح-رف-ي-ا م-ن ﬂت-ل-ف
ال -ولي -ات ،وه -ي ال -ت -ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-ع-م-ل م-دي-ري-ة
السسياحة ،بالتنسسيق مع غرفة الصسناعة التقليدية
وا◊رف ،على ترسسيمها وجعلها مناسسبة سسنوية،
وهو ما صسرح به خونا عبد الرحمن مدير السسياحة
«للشسعب» ،مؤوكدا ً أان اŸشساركة كانت نوعية ،سسواء
من حيث عدد اŸشسارك Úأاو نوعية اŸنتجات التي
” عرضسها ‘ ،ح Úأاكد وا‹ الولية على ضسرورة
ال -ت -ك -وي-ن األم-ث-ل ل-ل-مÎبصس Úوإادخ-ال الشس-ب-اب ‘
›الت الصسناعة التقليدية وا◊رف حفاظاً عليها
من الزوال.
ع -ل -ى ه -امشس اŸع-رضس ،ت-ق-ربت «الشس-عب» م-ن
بعضس ا◊رفي Úمن ولية تندوف والذين أاجمعوا
‘ ح-وار م-ع-ه-م ،ع-ل-ى صس-ع-وب-ة تسس-وي-ق م-ن-ت-جاتهم
Óسسواق،
ا◊رفية ‘ ظل غزو اŸنتجات العصسرية ل أ
ناهيك عن ندرة وغÓء اŸواد األولية التي ُيجلب
بعضسها من وليات الشسمال ‘ ،ح Úتفتقر السسوق
الوطنية لبعضسها اآلخر ،وهو األمر الذي يطرح
بحدة إاشسكالية اŸوردين لهذه اŸواد التي تدخل ‘
صسناعة بعضس اŸنتجات ا◊صسرية على حرفيي
ت-ن-دوف ع-ل-ى غ-رار «ال-دراع-ة» ال-ل-ب-اسس ال-ت-ق-ل-يدي
للرجل التندو‘.

فيما ” توزيع ما يقارب  10آالف سسكن العام اŸاضسي

انطÓق إا‚از  6آالف وحدة سسكنية بصسيغة «عدل» بسسطيف

ط -م -أان وا‹ ولي-ة سس-ط-ي-ف ﬁم-د
بودربا‹ ،مكتتبي سسكن «عدل ،»2بأان
الÈنامج الذي يتضسمن  6آالف وحدة
سسكنية قد انطلقت أاشسغال إا‚ازه.

سضطيف :نورالدين بوطغان
أاوضس -ح ال -وا‹ ‘ تصس -ري -ح صس -ح -ف -ي ،أان نسس-ب-ة
األشسغال بلغت متوسسط  50من اŸائة على مسستوى
بلديتي العلمة وأاولد صسابر ،شسرق عاصسمة الولية،
حيث تنجز باألو 2000 ¤مسسكن ‘ ،ح Úتتو¤
مؤوسسسسة اسس ÒاÁو إا‚از  1000مسسكن بالثانية.
كما أاشسار إا ¤انطÓق أاشسغال إا‚از  3000مسسكن
م -ن ن -فسس الصس -ي -غ -ة م -ن ط -رف شس -رك -ات أاج-ن-ب-ي-ة
Ãنطقة بئر النسساء ،بالضساحية الشسرقية لعاصسمة
الولية ،وهذا بعد القضساء على السسكنات الهشسة به،
منذ عدة شسهور ،حيث انطلقت األشسغال بصسفة
جيدة منذ حوا‹  6أاشسهر.

وقد اسستفادت الولية ‘ اıطط اÿماسسي
 2014-2010من برنامج كب Òيتضسمن  96302وحدة
سس-ك-ن-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف الصس-ي-غ ،ح-يث ” اسس-تÓ-م م-ن-ه-ا
 37749وح -دة ،وه -ن -اك  42602وح- -دة ‘ ط- -ور
اإل‚از وأايضس- - -ا  ‘ 14251ط -ور الن -ط Ó-ق ،ب-ع-د
اسستكمال اإلجراءات اإلدارية الÓزمة.
وتتع Úاإلشسارة إا ¤أانه خÓل سسنة ” ،2014
توزيع  5068وحدة من السسكن الجتماعي و9343
سسكن ريفي .وشسهدت سسنة  2015توزيع ما يقارب
 10آالف مسسكن من كل الصسيغ بالولية.
ورغم الÈامج السسكنية الكبÒة التي اسستفادت
م - -ن - -ه- -ا ولي- -ة سس- -ط- -ي- -ف ،إال أان األزم- -ة م- -ازالت
مسس -ت -ف-ح-ل-ة ،خ-اصس-ة ب-اŸدن ال-كÈى ال-ت-ي تسس-ج-ل
عجزا كبÒا ،يتضسح من خÓل الطلب اŸتزايد على
اإلي -ج -ار ،إاذ تسس -ج -ل ع -اصس-م-ة ال-ولي-ة ‘ الشس-ه-ور
األخÒة ارتفاعا كبÒا ‘ ثمن اإليجار ،حيث ل يقل
إايجار شسقة من  3غرف عن  30000دج شسهريا ،مع
نقصس ‘ العرضس لدى الوكالت العقارية.

لبوية
بينها برنامج «‘ أامان» للرقابة ا أ

اتصسالت ا÷زائر تنظم أابوابا مفتوحة لـ عروضسها ا÷ديدة

ت- -ت- -واصس- -ل ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ال -وك -ال -ة
ال-ت-ج-اري-ة خ-نشس-لة لتصسالت ا÷زائر،
لب- -واب اŸف- -ت- -وح- -ة ع- -ل- -ى
ت - -ظ - -اه- -رة ا أ
اÿدم - -ات والÈام - -ج ا÷دي - -دة ال - -ت - -ي
ت -ق -دم -ه -ا الشس -رك -ة ،ح -يث ي -ت -م ع-رضس
وشس-رح اŸن-ت-ج-ات ا÷دي-دة ل-لزبائن ،من
لع -م -ار ‘ ال -فÎة
ﬂت- -ل -ف ال -ف -ئ -ات وا أ
اŸمتدة من  09إا 30 ¤أافريل ا÷اري.

خنشضلة :سضكندر ◊جازي
سسيتم خÓل هذه التظاهرة القتصسادية ،تقدË
كافة الشسروحات الضسرورية والوافية للزبائن ،حول
خ -دم -ات ب -رن -ام -ج ال -رق -اب -ة األب -وي -ة «‘ أام-ان»،
اŸك-ت-ب-ات ال-رق-م-ي-ة «‘ م-ك-ت-ب-ت-ي» ،ب-رن-امج «وان
كليك» إلنشساء اŸواقع اإللكÎونية ،خدمة الدفع
اإلل- -كÎو« ÊخÓ- -صس» ،ب- -اإلضس- -اف -ة إا ¤ال -ع -رضس

ا÷ديد «Îﬁف» اŸوجه ألصسحاب اŸهن ا◊رة
واŸؤوسسسسات الصسغÒة جدا.
ه- -ذا وق- -د ” ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة ت- -ق -د Ëع -روضس
ترويجية تخصس بطاقة «‘ مكتبتي العامة» التي
ت-ع-رضس ل-ل-ب-ي-ع بسس-ع-ر اسس-ت-ث-ن-ائ-ي ي-ق-در بـ 500دج
باحتسساب كل الرسسوم عوضس  2400دج ،وبطاقة
«‘ مكتبتي األكادÁية» بسسعر  1900دج باحتسساب
كل الرسسوم بدل  3000دج بكل الرسسوم.
وقد لقيت هذه األبواب اŸفتوحة ‘ ،أايامها
األو ،¤إاق -ب -ال م -ت -م -ي -زا ل -ل -زب -ائ -ن ال -ذي -ن أاب-دوا
اسس- -ت- -حسس -ان -ا ك -بÒا وت -رح -ي -ب -ا ب -ه -ذا ال -ن -وع م -ن
التظاهرات الرامية إا ¤تقد Ëا÷ديد ‘ عا⁄
خدمات األنÎانت ،وتخفيضس سسعر اÿدمات.
أام -ا األط -ف -ال ال -ذي -ن حضس -روا ‘ ال-ي-وم األول
للتظاهرة ،فقد وجدوا ضسالتهم ‘ الولوج اÛاÊ
ÿدمة األنÎنت على مسستوى الوكالة التجارية
خنشسلة.

طالبوا بتسسوية وضسعيتهم

األسساتذة الناجحون ‘ القوائم اإلضسافية يحتجون بالبويرة
لسساتذة الذين
احتج أامسس ،عشسرات من ا أ
” وضسعهم ‘ القائمة الضسافية للناجحÚ
‘ مسسابقة التوظيف اŸنظمة السسنة اŸاضسية
من طرف مديرية الÎبية لولية البويرة.
وحسسب اÙت- - -ج ،Úف- - -ق - -د ” اإلع Ó- -ن ع - -ن
‚احهم من طرف مديرية الÎبية وأاخÈوا بذلك
عن طريق التصسال بهم بالهاتف من طرف مصسلحة
المتحانات ،وتضسمنت القائمة ما ل يقل عن 161
أاسستاذ ” اسستدعاؤوهم من طرف اŸصسالح اŸعنية
وقدمت لهم تعيينات أاولية ‘ انتظار التعيينات
الرسسمية .كما ” تبليغهم بأانهم سسيشساركون ‘ دورة
تكوينية لتأاهيلهم للتدريسس ،اإل أان هذه الوعود ⁄

تتحقق على أارضس الواقع وتبخرت أاحÓمهم.
اÙت -ج -ون أاع -رب -وا ع -ن اسس -ت -ي -ائ-ه-م وط-ال-ب-وا
السس -ل -ط -ات اŸع -ن -ي -ة ب -تسس -وي -ة وضس -ع -ي-ت-ه-م ،وذلك
بتجسسيد الوعود ع Èتقد Ëلهم تعيينات نهائية
واللتحاق Ãناصسبهم.
و‘ ن - -فسس السس - -ي - -اق ،أاع - -رب األسس - -ات - -ذة ع- -ن
اسستيائهم من هذه الوضسعية ،علما أان العدد الكبÒ
منهم مارسس مهنة التعليم عن طريق عقود سسواء ما
ق -ب -ل ال -تشس -غ -ي-ل أاو ع-ن ط-ري-ق السس-ت-خÓ-ف ل-ع-دة
سسنوات وصسلت عند البعضس إا ¤أاك Ìمن  8سسنوات.

البويرة :ع.نايت رمضضان

حريق يأاتي على مكتب رئيسس بلدية مرحوم بسسيدي بلعباسس
شسبّ ،أامسس ،حريق مهول Ãكتب رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي Ÿرحوم ،الواقعة جنوب سسيدي
بلعباسس بنحو  100كلم.
بحسسب مصسادر ﬁلية ،فإان ا◊ريق وقع ‘ حدود السساعة الثامنة والنصسف من مسساء السسبت إا¤
األحد ،حيث أاتت أالسسنة النÒان على كافة مسستلزمات اŸكتب ،لتسسارع مصسالح ا◊ماية اŸدنية إا ¤عÚ
اŸكان إلخماد ا◊ريق ومنع انتقاله إا ¤باقي اŸكاتب.
من جهتها فتحت مصسالح األمن –قيقا موسسعا لتحديد أاسسباب هذا ا◊ادث التي لتزال ›هولة.

سضيدي بلعباسس :غ .شضعدو

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

من مراسسلينا
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 ١0ملفات أاودعت لدى اŸصسالح ببؤمرداسس

تسسوية البنايات غ ÒاŸكتملة ببلدية قدارة تراوح مكانها
كشسف كمال اخزرون رئيسس بلدية قدارة ببؤمرداسس لـ«الشسعب» ،أان عملية تسسؤية
البنايات غ ÒاŸكتملة التي جاء بها القانؤن  ١5/08الصسادر ‘  20جؤيلية  ،2008ل تسسÒ
بالؤتÒة اŸنتظرة.

بومرداسس..
ز /كمال
قال رئيسص البلدية أان سصكان هذه
البنايات  ⁄يسصتجيبوا ◊مÓت التعبئة
بدليل عدم معا÷ة أاي حالة من 10
م -ل -ف -ات م -ودع -ة ل -دى مصص -ال -ح دائ -رة
بودواو أ’سصباب إادارية وتقنية معقدة.
رب-ط رئ-يسص ب-ل-دي-ة ق-دارة إاشص-ك-ال-ية
جمود اŸشصروع وعدم قدرة السصلطات
اÙلية على Œسصيده فعليا ‘ الواقع
إا ¤ع- -دة مسص- -ائ- -ل إاداري- -ة وق- -ان -ون -ي -ة
متداخلة ب Úالقطاعات اŸعنية على
غرار مديرية التعم Òوالبناء ،السصكن،
مصصالح أامÓك الدولة التي تفتقد إا¤
رؤوية واضصحة لطريقة معا÷ة ودراسصة
اŸلفات اŸودعة وبالتا‹ تشصجيع باقي
اŸواطن Úعلى التقدم لنفسص الغرضص.
وأاشصار رئيسص البلدية ‘ هذا الصصدد
إا ¤أان اللقاء اأ’خ Òالذي جمع عدد
من رؤوسصاء البلديات واŸواطن Úعلى
مسصتوى دائرة بودواو Ÿناقشصة اŸلف
وسصبل –ريكه من جديد ،أاظهر حجم
الصص -ع-وب-ات ال-ت-ي ت-عÎضص ال-ع-م-ل-ي-ة ‘

صص -دارت -ه -ا مشص -ك -ل وضص -ع -ي -ة ال -ع -ق-ار
واشصÎاط مديرية أامÓك الدولة على
صصاحب السصكن عقد اŸلكية لÓسصتفادة
من رخصصة بناء ،وهو شصرط تعجيزي
تقريبا أ’غلب اŸواطن Úالذين أا‚زوا
سصكنات فوق أاراضصي الدولة قبل سصنة
 2008ببلدية قدارة مث Óالتي ’ تعتÈ
اسصتثناء ‘ و’ية بومرداسص التي تبقى
فيها العملية معطلة..
و‘ سصؤوال عن كيفية إاعادة تفعيل
مشصروع تسصوية البنايات غ ÒاŸكتملة
التي شصوهت اÙيط وعرقلة عملية
إا‚از اŸشص -اري -ع ع -ل -ى غ-رار اŸراف-ق
العمومية وشصق الطرقات الثانوية داخل
اÙي - -ط ال - -ع- -م- -را ،ÊاعÎف ك- -م- -ال
اخ- -زرون صص- -راح -ة بصص -ع -وب -ة اŸه -م -ة
وتشص-ع-ب-ه-ا أ’ن-ه-ا ت-ت-ط-لب ت-ظ-افر جهود
ج-م-ي-ع ال-ه-ي-ئ-ات وال-ق-ط-اع-ات ال-و’ئية
واÙل -ي-ة ل-ت-ق-د Ëتصص-ورات م-ل-م-وسص-ة
Ÿعا÷ة هذا اŸلف الشصائك الذي أاثر
ك -ثÒا ع -ل -ى م -ل -ف ال -ت -ن -م -ي-ة اÙل-ي-ة
Óح-ي-اء ،داع-ي-ا
وال -ت -ه -ي -ئ-ة ا◊ضص-ري-ة ل -أ
اŸواط-ن Úإا ¤ال-ت-ع-اط-ي ب-اي-ج-اب-ية مع
اŸوضصوع والتقدم إا ¤مكتب الشصباك

بعد عملية ترميم كلفت أازيد من  ٣مÓي Úدينار

قطاع الÎبية بسسيدي بلعباسس يتدعم Ãقر لطب العمل
ت-دع-م ق-ط-اع الÎب-ي-ة ل-و’ية
سصيدي بلعباسص Ãقر لطب العمل
” تدشصينه Ãتوسصطة مالك حداد
ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة ت-رم-ي-م ب-غÓ-ف م-ا‹
قدر بـ 3مليون و16الف دينار Ÿدة
 ⁄تتعد الشصهرين.
اŸرف- - -ق ا÷دي - -د ال - -ذي ك - -ان
مسصتغ Óمن قبل ا÷امعة كملحقة
إ’ي -واء ال-ط-ال-ب-ات و” اسصÎج-اع-ه
يعد مطلبا لنقابات الÎبية وعملت
ع -ل -ى Œسص -ي -ده ل-ت-وف Òاÿدم-ات

الصصحية أ’زيد من  12أالف عامل
بقطاع الÎبية ،حيث كان ﬁطة
ل -زي -ارة وزي -رة الÎب -ي -ة ن -وري -ة ب-ن
غÈي -ط ل -و’ي -ة سص -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسص
حيث أاكدت على ضصرورة تسصليمه
‘ آاج - - -ال - - -ه اÙددة لضص - - -م - - -ان
اÿدمات الصصحية لعمال الÎبية.
ويضص- -م ه- -ذا اأ’خ Òال -ث -الث م -ن
نوعه بعد مقر و’ية ع“ Úوشصنت
ومسصتغا Âحيث يضصم ثÓثة مكاتب
ط -ب -ي -ة ،ق -اع -ت Úل Ó-ن-ت-ظ-ار وق-اع-ة

للتشصخيصص والفحوصصات يسصهر على
تأاطÒه طاقم طبي مكون من طبيب
أاخصصائي ،طبيب عام ،نفسصا Êوشصبه
طبي كما ” Œهيز اŸقر Ãعدات
طبية حديثة من شصأانها تسصهيل العمل
ل- -ل- -ق- -ائ- -م Úع -ل -ى اŸرف -ق وت -وفÒ
اÿدمات الصصحية اıتلفة لعمال
القطاع.

سشيدي بلعباسس :غ.ششعدو

بعد تسسجيل عدم انطÓق عديد اŸشساريع باŸناطق الصسناعية

اسسÎجاع األوعية العقارية وتسسليمها للفاعل Úالقتصسادي Úببشسار

‘ وقفة باŸناطق الصصناعية بكل
م-ن م-ن-ط-ق-ة واد ت-غ-ل-ي ÚواŸن-ط-ق-ة
الصص -ن -اع -ي -ة ا◊ال-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة بشص-ار،
بهدف ا’طÓع على حقيقة إا‚از
اŸشص- -اري- -ع اŸط- -روح- -ة م- -ن ق- -ب -ل
اŸسصتثمرين ،أاين لوحظ خÓل ذات
ال -زي -ارة ع -دم ان -طÓ-ق ال-ع-دي-د م-ن
اŸسصتفيدين من Œسصيد مشصاريعهم
أارج- -ع- -ه- -ا أاصص -ح -اب اŸشص -اري -ع إا¤
أاسص -ب -اب ع -دي -دة ،وع -ل -ي -ه ” ع -ق -د
اجتماع –ت رئاسصة ﬁمد ›دوب
وا‹ بشص -ار “ح -ور ج -دول أاع -م -ال -ه
ح- - -ول ﬁوري- - -ن أاسص- - -اسص- - -ي Úاأ’ول
دراسص - - -ة م- - -قÎح- - -ات اŸشص- - -اري- - -ع
ا’سصتثمارية والثا Êدراسصة وضصعية
اŸنطقة الصصناعية بـتغلي.Ú
تصصب ه -ذه ا÷لسص -ة ال -ع -م-ل-ي-ة ‘
معرفة وتشصخيصص اأ’سصباب ا◊قيقة
التي كانت عائقا وراء عدم Œسصيد
مشص -اري -ع -ه -م م -ي -دان -ي -ا ،ف-إاذا ك-انت
Óدارة يد ‘ التأاخر ،أاكد الوا‹
ل إ
ع-ل-ى سص-ه-ره ل-ت-ذل-ي-ل ك-ل الصص-ع-وبات
وأام -ا ‘ ح -ال -ة ث -ب -وت ت-ه-اون وع-دم

إام- -ك- -ان- -ي- -ة اŸسص- -ت- -ف -ي -د م -ن إا‚از
مشص -روع -ه سص -ي-فسص-خ ل-ه ال-ع-ق-د وف-ق
اأ’طر القانونية اŸتاحة.
Œدر اإ’شص- -ارة إا ¤أان اŸن -ط -ق -ة
الصص- -ن -اع -ي -ة ب -ت -غ -ل -ي ÚتÎب -ع ع -ل -ى
مسص-اح-ة  400ه-ك-ت-ار اسص-ت-فاد منها
العديد من اŸسصتثمرين ،لكن نسصبة
م -ع -تÈة ج -دا  ⁄تشص -رع ‘ Œسص -ي-د
اŸشصاريع اŸقبولة من طرف اللجنة
الو’ئية ومن ثم أاعطى الوا‹ ﬁمد
›دوب توجيهات Ÿصصالح أامÓك
ال -دول -ة ومسصÒي اŸن -ط-ق-ة بضص-ب-ط
بطاقات فردية لكل مسصتثمر و–دد
بها اأ’سصباب ا◊قيقة لعدم الشصروع
‘ ا’سصتثمار اŸقدم ،وعلى أاسصاسص
ه -ذا ال -ف -رز وال -دراسص -ة ت -ت -خ -ذ ك -ل
اإ’ج- -راءات ال- -ق- -ان- -ون -ي -ة ال Ó-زم -ة،
ف -السص -ل -ط -ات اÙل -ي -ة –رصص ك -ل
ا◊رصص على Œسصيد سصياسصة الدولة
ال -رام -ي -ة Ÿراف -ق -ة اŸسص -ت -ث -م -ري -ن
ا◊قيقي Úوليسص العكسص.
للتنويه ” ،اسصتدعاء اŸسصتثمرين
الذين يعانون من مشصاكل صصعبت لهم

م - -ه - -م- -ة ا’ن- -طÓ- -ق والسص- -م- -اع إا¤
انشص- -غ- -ا’ت- -ه- -م ح- -يث ات- -خ -ذت ك -ل
ال -ت-داب ÒالÓ-زم-ة ل-تسص-ه-ي-ل Œسص-ي-د
مسص -ع -اه -م ل-ك-ن ف-ور ان-ت-ه-اء اآ’ج-ال
اŸم-ن-وح-ة ،وإان  ⁄ي-ن-ط-ل-ق-وا سص-وف
يتم اسصÎجاع هذه اأ’وعية العقارية
وتسص -ل -م -ه -ا ل -ل-ف-اع-ل Úا’ق-تصص-اديÚ
آاخ- -ري- -ن ،ك -م -ا ” ال -ت -ع -رضص ب -ذات
ا’ج -ت -م -اع إا ¤سص Òأاشص -غ -ال ت -ه-ي-ئ-ة
اŸن -ط -ق -ة الصص -ن -اع -ي -ة بـن -ي ون -ي-ف
والعبادلة أاين وجه تعليمات صصارمة
إ’عداد خطة للتسصريع من وتÒة سصÒ
اأ’شص - -غ - -ال ‘ ﬂت- -ل- -ف ال- -ورشص- -ات
(ق -ن -وات الصص -رف الصص -ح -ي واŸي -اه
الصصا◊ة للشصرب واإ’نارة العمومية
وتعبيد الطريق) ،حيث أاصصبحت
وضص-ع-ي-ة اŸن-ط-ق-ة الصص-ن-اع-ي-ة حجة
اŸسص - -ت - -ث - -م - -ري - -ن ‘ تÈي - -ر ع - -دم
ان -ط Ó-ق -ه -م ‘ Œسص -ي -د اŸشص-اري-ع
وباŸناسصبة أايضصا أاكد على ضصرورة
تسص- -ه- -ي -ل إاج -راءات ا◊صص -ول ع -ل -ى
رخصص البناء.

بششار /دحمان جمال
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ينهي معاناة سسكان الفÓي ببجاية ‘ التزود باŸاء
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تزويد البلدية Ãياه سسد تيشسيحاف قريبا

أاكد ال ّسسيد عقاد اŸسسؤؤول
ا أ
لّول لبلدية الفÓي ،أانّ
مشسروع “ؤين السسكان
Ãياه سسد تيشسيحاف بلغ
نهايته ،حيث ”ّ إا‚از
خزانات اŸياه ووضسع
لجهزة
الهياكل وا أ
الكهربائية والتقنية

بجاية:
بن النوي توهامي

ال-وح-ي-د ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ب-ل-دي-ة إ’ي-داع
ملف تسصوية السصكن ‘ انتظار انفراج
ال -وضص -ع -ي -ة اإ’داري-ة وم-ب-اشص-رة ع-م-ل-ي-ة
الدراسصة.
هي إاذن حالة ملموسصة تعيشصها و’ية
بومرداسص ‘ بلدية نائية ’ تعا ÊكثÒا
م- -ن ظ- -اه- -رة ال- -ب- -ن- -اءات ال -ف -وضص -وي -ة
والسص -ك -ن-ات غ ÒاŸك-ت-م-ل-ة ع-ل-ى غ-رار
ال -ب -ل -دي -ات ال-كÈى ب-ال-و’ي-ة م-ث-ل ب-رج
منايل ،بوداواو ،خميسص اÿشصنة ،يسصر
وغÒه -ا م -ن اŸن -اط -ق اأ’خ -رى ال -ت -ي
تشص- -ه- -د ح- -ال- -ة ف -وضص -ى وع -دم احÎام
ق -واع -د اŸط -اب -ق -ة ‘ ع -م -ل -ي-ة ا‚از
السصكنات الفردية خاصصة ‘ التجمعات
العمرانية ا÷ديدة.
توسصعت التجمعات ‘ كل اŒاه ‘
منظر يوحي غياب شصبه تام لرقابة
السصلطات اÙلية وانعكاسص ذلك على
صصورة اŸدن ا◊ديثة لو’ية سصياحية
مثل بومرداسص.
مع العلم أان القانون جاء لتسصوية
البنايات اŸنجزة قبل سصنة  ،2008وكل
ما أا‚ز بعد ذلك من سصكنات غÒ
مرخصصة مصصÒها الهدم.

العدد

وأاضصاف عقاد أاّن جلب اŸاء من
سصّد تيشصيحاف ،سصيسصمح بتحسصÚ
ت- -زوي- -د سص -ك -ان اŸن -ط -ق -ة ب -اŸاء
الشّصروب ،ويجعلهم ‘ مأامن من
ا◊اج- -ة إا ¤ه -ذه اŸادة ا◊ي -وي -ة
الّ- - -ت- - -ي ت- - -ع - -ت Èأاسص - -اسص ا◊ي - -اة،
وال-وضص-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة ل-ل-بلدية ليسصت
ب -الّسص -ي-ئ-ة م-ن ح-يث الّ-ت-زود ب-ي-م-اه
الشّصرب ع Èواد ال ّصصومام ،فتوزيع
اŸياه ،حسصب نفسص اŸتحدث ،يتم
بشصكل دائم ÿمسص قرى تضصمها
البلدية اŸذكورة.
وأاك- - -د رئ- - -يسص ال- - -ب- - -ل- - -دي - -ة أاّن
مصص -ا◊ه تسص-ه-ر ع-ل-ى ح-ل مشص-ك-ل
تسصربات اŸياه ،حيث كّلف دورية
قائمة مهمتها اŸتابعة واŸراقبة
ال-ي-وم-ي-ة ،ل-ت-ح-ديد مواقع الّتسصّرب
وﬁاولة إايجاد ا◊لول اŸناسصبة،
مضص-ي-ف-ا أان ال-ب-ل-دي-ة اسص-ت-فادت من

ت -غ-ط-ي-ة م-ال-ي-ة ”ّ ،إاسص-ت-غÓ-ل-ه-ا ‘
’شصغال ،التّي من
القيام Ãختلف ا أ
شصأانها تصصليح قنوات توزيع اŸياه
الّتي تزود كل قرية «إازغاد» و»آايت
” صصرف غÓف ما‹
داود» ،كما ّ
ق- - -دره 7م- -ل -ي -ون دي -ن -ار م -ن أاج -ل
تأاسصيسص قناة مقر بلدية الفÓي،
’‚از
واŸشصروع ’زال ‘ طور ا إ
’ّول
حسصبما أافادنا به اŸسصؤوول ا أ
للبلدية اŸعنية.
م- -ع ال- -ع- -ل -م أاّن  50ب-اŸئ-ة م-ن
السص -ك -ان مسص -ت -ف -ي -دون م -ن اŸي-اه
ال ّصص -ا◊ة ل -لّشص -رب ،ي -أات -ون بشص -ك-ل
م-ن-ت-ظ-م ل-لّشص-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-وزيع
اŸي -اه وذلك ل -تسص -دي -د ف -وات-ره-م،
ويغتنم رئيسص البلدية فرصصة هذا
ل ّ- -ل - -ق - -اء ،ل - -ي - -وج- -ه ن- -داء إا ¤ك- -ل
اŸواط- - - - -ن Úالّ- - - - -رافضص Úدف- - - - -ع
الفوات ،Òحيث يطالبهم بÎك هذا
ال ّ-ت -صص -رف ال-غ Òحضص-اري ،ف-اŸاء
ن -ع -م -ة وال ّ-ت -زود ب -ه ي -وم -ي -ا ي-ع-تÈ
إان -تصص -ارا ‘ ح -د ذات -ه ،ل -ذا ي-جب
اŸواضصبة على دفع فاتورة اŸاء،
’ّن ذلك يسصاعد البلدية على توفÒ
أ

اŸاء Ÿواط- -ن -ي -ه -ا وŸا ’ –سصÚ
أاسصاليب توزيعه.
و‘ سصياق اŸشصاريع ا›ÈŸة
أاكد رئيسص البلدية لـ»الشصعب» أانه
” ‘ إاط -ار ال -ت -ن -م -ي -ة ال-ع-م-ران-ي-ة
ا÷واري -ة اŸوج-ه-ة ل-ف-ئ-ة الشص-ب-اب
” ا‚ازها
إا‚از أاربع دور شصباب ّ
خÓل ال ّسصنوات القليلة اŸاضصية،
‘ Ãرت- -ف- -ع- -ات «اي- -زغ -اد» و»آايت
داود» ،وع -ل -ى مسص -ت -وى اŸن -ط -ق-ة
ا◊ضص -ري -ة Ãق -ر ال -ب -ل -دي -ة ،وه -ي
ت -ع-ت Èدار الشص-ب-اب ال-وح-ي-دة ال-ت-ي
ت -ع -رف نشص-اط-ا و تسص-ت-ق-ب-ل شص-ب-اب
اŸنطقة ،مؤوكدا حرصص مصصا◊ه
من أاجل تنظيم و ضصمان تسصيÒ
ه - -ذه ال - -فضص - -اءات ال - -ث - -ق - -اف - -ي - -ة
والÎفيهية ،اŸوجهة أاسصاسصا للفئة
الشص - - -اب- - -ة ،ح- - -يث ت- - -ع- - -ت Èه- - -ذه
اŸؤوسصسص -ات م-قصص-دا ل-ل-ك-ث Òل-ه-م،
واÓŸذ الوحيد الّذي يلجؤوون إاليه،
’ف-ك-ار وال-تسص-لية
م-ن أاج-ل ت-ب-ادل ا أ
والÎفيه ،خاصصة وأانّ القرى تشصهد
عزلة باŸقارنة مع اŸدن.

مشسكلة أارهقت سسكان بلديتي تيÈكان ÚواŸاين بع Úالدفلى

متى يصسل اŸاء الشسروب من سسد تيكزال؟

ينتظر سصكان أاك Ìمن  9مداشصر
ب-ب-ل-دي-ت-ي تÈك-ان ÚواŸاي-ن بو’ية
ع Úالدفلى ،ربط منازلهم بقنوات
اŸاء الشصروب بعد طول اŸعاناة
التي أارهقت حياتهم اليومية ففي
لقائنا بسصكان هذه اŸناطق ،أاكدوا
ل -ن -ا ت-أازم ال-وضص-ع م-ع ح-ل-ول فصص-ل
صص -ي -ف وت -ت -ع-ق-د م-ع ح-ل-ول فصص-ل
الشص- -ت -اء أاي -ن يصص -عب ال -ت -ن -ق -ل إا¤
مناطق أاخرى للبحث عن مصصدر
التموين باŸاء الشصروب.
وب -حسصب مصص -ادر م -ن م -دي-ري-ة

ال -ري ف -إان مشص -روع ت -زوي -د ه-ؤو’ء
ينطلق من سصد تيكزال الذي ينتظر
وصص - -ول ﬁط - -ة تصص- -ف- -ي- -ة اŸي- -اه
وم- -ع- -ا÷ت- -ه -ا ان -ط Ó-ق -ا م -ن ذات
الهيطل ،وهذا بعد ما أا‚زت ذات
اŸصصالح  3خزنات مائية و“ديد
القنوات نحو هذه اŸداشصر التي
تنتظر أان يكتمل حلم وصصول اŸاء
إا ¤حنفياتها.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ي-ن-اشص-د سص-ك-ان
أاو’د ع -ل-ي وأاو’د ب-ل-ج-ن-ة Œسص-ي-د
مشص- -روع الصص- -رف الصص -ح -ي ال -ذي

انتهت به الدراسصة منذ سصنوات و‘
’طار أاكد لنا رئيسصا بلدية
هذا ا إ
تÈكان ÚواŸاين ﬁمد كرشصوشص
وعلي حباسص أان التجهيزات التي
–م -ل -ت -ه -ا م -ي -زان -ي-ة ق-ط-اع ال-ري
سصتصصل عن قريب إا ¤السصد حسصب
م - -ا ت- -وع- -دت ب- -ه مصص- -ال- -ح ال- -ري
ب-ال-و’ي-ة ،ع-ن-د ت-رك-ي-ب-ه-ا سص-ت-ن-تهي
م - - -ع - - -ان - - -اة ه- - -ؤو’ء ي- - -ق- - -ول ذات
اŸنتخب.Ú

ع Úالدفلى /و.ي .اعرايبي

ثا Êأاك Èعملية ترحيل بالباهية

إاعادة إاسسكان  315عائلة ببلقايد شسرق وهران
تتؤاصسل عمليات
ترحيل قاطني
ليلة
السسكنات ا آ
للسسقؤط ،داخل
النسسيج ا◊ضسري
لبلدية وهران ،ضسمن
حصسة  6200مسسكن
اجتماعي إايجاري.

وهران :براهمية
مسشعودة

وق -د “ت ال -ع -م -ل -ي -ة ‘
ظ-روف ت-ن-ظ-ي-مية ﬁكمة،
ت -رح -ي-ل  315ع -ائ-ل-ة م-ن
سصكنات هشصة بحي «إابن سصينا» -
فيكتور هيغو سصابقا  -إا ¤سصكنات
ج-دي-دة ب-ال-ق-طب ال-ع-م-را« Êاللواء
جمعي علي» بحي بلقايد ‘ بلدية
بئر ا÷ .Òهذا ما توقفت عنده
«الشصعب» بع ÚاŸكان.
يدخل اإ’جراء ،الذي سصخرت له
السص-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ك-اف-ة ال-وسصائل
اŸادية والبشصرية ‘ ،إاطار عملية
الÎح- -ي -ل ال -كÈى ال -ث -ان -ي -ة ،ال -ت -ي
شص -رعت ف -ي -ه -ا و’ي-ة وه-ران ،ب-ع-د
النجاح الذي حّققته العمليّة اأ’و¤
التي جرت يوم  28فيفري الفارط.
وب- -حسصب ال- -وا‹ ع- -ب- -د ال- -غ -ن -ي

زعÓ- -ن ،ف -إان ال -ع -م -ل -ي -ة اŸق -ب -ل -ة
ل -لÎح -ي -ل تشص -م -ل سص -ك -ان ال-ق-ط-اع
ا◊ضص -ري ال -ب -در ،ت -ب -ع -ا ل-لÈن-ام-ج
اŸعد من قبل ÷نة التوزيع ،كما
ف-ت-ح ب-اب ال-ط-ع-ون ل-ل-ع-ائÓ-ت التي
احتجت.

فرح وقرح

وقد ازدانت اŸركبات وواجهات
اŸبا Êباأ’عÓم ‘ مشصهد بهيج،
ي - - -ع - - -كسص م- - -دى غ- - -ب- - -ط- - -ت- - -ه- - -م
وف-رح-ت-ه-م ال-غ-ام-رة ،ب-ع-دما –قق
ح-ل-م-ه-م بسص-ك-ن-ات عصص-رية أانسصتهم
سصنوات الغ Íالتي دامت عقودا ،اإ’
أاّن فرحة إاحدى العائÓت اŸرحلة

من تÒيقو –ّولت إا ¤قرح ،بسصبب
وفاة اأحد اأفرادها على إاثر تعرضصه
لسصكتة قلبية داخل مسصكنه ا÷ديد
بحي بلقايد.
وبحسصب ما أاكده بعضص أاقارب
الفقيد ،لـ «الشصعب» ،فإان ال َضصحية
اأجهد نفسصه كثÒا ‘ نقل أامتعته
اإ ¤ال -ط -اب -ق ال -ث -ام -ن ،مسص -ت -ع-مÓ-
السص ،⁄Óوهذا بعد إاقدام مؤوطري
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دعا ÷لسسة حاسسمة اÿميسس أاو السسبت القادمÚ

›لسش النواب يسستعد Ÿنح الثقة ◊كومة الوفاق الليبية
وصسل أامسس رئيسس حكومة الوفاق الليبية
ف -اي -ز السس -راج ون -ائ -ب -ه أاح -م -د م-ع-ي-ت-ي-ق إا¤
القاهرة للقاء رئيسس ›لسس النواب عقيلة
صسالح والتباحث حول جلسسة ›لسس النواب
اÿاصس -ة ب -اŸصس -ادق -ة ع -ل-ى ح-ك-وم-ة ال-وف-اق
الوطني.
وعقد إلسسرإج لقاء مع وزير إÿارجية إŸصسري
شسكري سسامح لبحث مسستجدإت أإوضساع إ◊كومة
‘ طرإبلسص ،وتقريب وجهات إلنظر ب Úإألطرإف
إلليبية من أإجل إŸضسي ‘ إإ‚از مرإحل إلتفاق
إلسسياسسي.
وكان عقيلة صسالح ،إلذي توإجد ‘ إلقاهرة
◊ضسور فعاليات إŸؤو“ر إلـ 23ل–Óاد إلŸÈاÊ
إلعربي ،قد عقد جلسسة خاصسة مع إلنائب إألول
لرئيسص ›لسص إلنوإب ﬁمد شسعيب يوم إلسسبت
لبحث إإمكانية عقد جلسسة للمصسادقة على إ◊كومة
ب - -ع- -د تضس- -م Úإلت- -ف- -اق إلسس- -ي- -اسس- -ي ‘ إإلعÓ- -ن
إلدسستوري.
ومنذ ما يزيد عن إلشسهر  ⁄يتمكن ›لسص
إلنوإب من عقد جلسسة للتصسويت على إ◊كومة
بسسبب تصسلب ‘ موإقف إŸعارضس Úللحكومة.

وكان إلنائب إألول لرئيسص ›لسص إلنوإب ﬁمد
شس -ع -يب ق -ال إإن -ه ي -رج -ح أإن ي-ع-ق-د ›لسص إل-ن-وإب
جلسسة إÿميسص أإو إلسسبت إلقادم◊ Úسسم موقفه
من حكومة إلوفاق.
وأإضس -اف ‘ م -ؤو“ر صس -ح-ا‘ إلسس-بت ب-السس-ف-ارة
إلليبية ‘ إلقاهرة أإن ›لسص إلنوإب سسيسستدعي
فريق إ◊وإر للتشساور إإذإ  ⁄تتحصسل إ◊كومة على
إلثقة إلÓزمة Ÿزإولة أإعمالها.
وإعت Èشسعيب أإن عدم تأاسسيسص ›لسص إلنوإب
على أإسساسص إلكتل وإألحزإب جعل إÛلسص بطيئًا
‘ حسسم إلكث Òمن إلقضسايا إŸهمة.
وج -اءت ك -ل-م-ة شس-ع-يب ب-ع-د إج-ت-م-اع ع-ق-ده م-ع
رئ -يسص ›لسص إل -ن -وإب ع -ق -ي -ل -ة صس -ال-ح ب-ال-ق-اه-رة
Ÿناقشسة إإمكانية تذليل إلصسعاب إلتي تعوق إلتئام
جلسسة للنوإب للتصسويت على إ◊كومة.
إإ ¤ذلك رحب إŸبعوث إأل‡ي مارتن كوبلر
بلقاء شسعيب وعقيلة ‘ إلقاهرة ،وطالب ‘ تغريدة
على حسساب ‘ توت Òبشسدة ›لسص إلنوإب على
إلن -ع -ق -اد ف -ورإ ً م-ن أإج-ل إل-تصس-ويت ع-ل-ى ح-ك-وم-ة
إلوفاق إلوطني.

’زمة
مفاوضسات مرتقبة ‘ الكويت ◊ل ا أ

الهدنة تدخل حّيز التنفيذ ‘ اليمن

اع -تÈت أام -ان -ة ال -ت -ن-ظ-ي-م السس-ي-اسس-ي
÷بهة البوليسساريو أان قرارات ومواقف
’فريقي ترجمة
’من ا إ
›لسس السسلم وا أ
أام-ي-ن-ة وصس-ري-ح-ة ل-ل-م-واق-ف التاريخية
’ف -ري-ق-ي ي-عÈ
ال -ت -ي م -ا ف -ت -ئ ا’–اد ا إ
ع-ن-ه-ا ب-خصس-وصس ال-قضس-ي-ة الصس-ح-راوية،
وح ّ- - -ذر أاعضس - - -اء ب - - -ارزون م - - -ن ›لسس
’م-ري-ك-ي م-ن ﬁاول-ة اŸغ-رب
الشس -ي-وخ ا أ
ت-ف-ك-يك ب-ع-ث-ة اŸي-ن-ورسسو ‘ ،ح Úقامت
م-ن-ظ-م-ة ال-ع-ف-و الدولية بحملة جديدة
للضسغط على السسلطات اŸغربية من أاجل
إاطÓ- -ق سس- -راح اŸع- -ت- -ق -ل Úالسس -ي -اسس -يÚ
الصسحراوي.Ú

وصس -م -ود إلشس -عب إلصس -ح -رإوي ط -ي-ل-ة إل-ع-ق-ود
إألربعة إŸنصسرمة.
Óشسارة ،فقد جدد ›لسص إلسسلم وإألمن
ل إ
ل –Ó-اد إإلف -ري-ق-ي م-ط-ال-ب-ت-ه Ûلسص إألم-ن
إل -دو‹ م -ن أإج -ل –م -ل مسس -ؤوول -ي -ات-ه ك-ام-ل-ة
وإلتعجيل بإايجاد حل لنزإع إلصسحرإء إلغربية،
وذلك خÓل إجتماعه إلـ 588إŸنعقد يوم 06
أإف -ري -ل  2016ح- -ول إل- -وضس- -ع ‘ إلصس- -ح -رإء
إلغربية.
من جهة أإخرى أإعربت إللجنة إإلفريقية
◊قوق إإلنسسان وإلشسعوب ‘ إجتماعها يوم
إلسس -بت ‘ غ -ام-ب-ي-ا ع-ن ﬂاوف-ه-ا ب-خصس-وصص
إل- -وضس- -ع ب- -األرإضس -ي إلصس -ح -رإوي -ة إÙت -ل -ة،
وأإكدت أإن إŸفوضسية سستوإصسل تتبعها للوضسع
باألرإضسي إلصسحرإوية إÙتلة.

أإك -دت أإم-ان-ة إل-ت-ن-ظ-ي-م إلسس-ي-اسس-ي ‘ ب-ي-ان
صسادر يوم إلسسبت ،أإن هذه إŸوإقف ليسست إإل
 ·ÓإŸتحدة ‘
تتمة Ÿا أإكده إألم Úإلعام ل أ
زي -ارت -ه إألخÒة ل -ل -م -ن-ط-ق-ة وم-ا ع Èع-ن-ه ‘
تشس-خ-يصس-ه ل-ل-ح-ال-ة ‘ إلصس-ح-رإء إل-غ-رب-ية وما
دأإبت ع- -ل- -ى إل- -ت- -أاك- -ي -د ع -ل -ي -ه ق -رإرإت إأل·
إŸتحدة ذإت إلصسلة.
ون -وه إل -ب -ي -ان إإ ¤أإن ق -رإرإت وت -وصس-ي-ات
›لسص إلسس -ل -م وإألم -ن إإلف -ري -ق -ي م -ن ح-يث
مضسمونها وتوقيتها “ثل رسسالة وإضسحة من
إ◊اضسنة إألك Ìأإهلية إليجاد حل للنزإع ‘
إلصس- -ح- -رإء إل- -غ -رب -ي -ة وه -و م -ا ي -ج -ع -ل إأل·
Óخ -ذ
إŸت- -ح- -دة و›لسص إألم- -ن م -دع -وإن ل  -أ
ب -ت -وصس -ي -ات -ه ،ك-م-ا أإن-ه-ا ت-ع-د صس-ف-ع-ة م-وج-ع-ة
لسسياسسات إلظلم وإلتمادي ‘ إلعرقلة وتعطيل
جهود إلبحث من أإجل تصسفية إلسستعمار ‘
إلصسحرإء إلغربية.
ودعت أإم -ان -ة إل -ت-ن-ظ-ي-م إلسس-ي-اسس-ي ›لسص
إألم -ن إل -دو‹ إإ– ¤م -ل مسس -ؤوول-ي-ات-ه ك-ام-ل-ة
وإل -ت-ع-ج-ي-ل ب-إاي-ج-اد ح-ل ل-ل-ن-زإع ‘ إلصس-ح-رإء
إلغربية وإلعمل على إحÎإم حقوق إإلنسسان
ووقف إلنهب إلغ Òشسرعي للÌوإت إلطبيعية
إلصس- -ح- -رإوي- -ة ،ك- -م- -ا ح -ثت ك -اف -ة إل -ه -ي -ئ -ات
وإŸنظمات إلدولية إإ ¤حذو سسبيل ›لسص
إلسسلم وإألمن إإلفريقي ‘ هذإ إلشسأان.
وأإضس -اف إل -ب -ي -ان أإن ه-ذه إŸوإق-ف وب-اق-ي
إŸكتسسبات إلتي تتحقق يوميا على ﬂتلف
سساحات إلفعل إلوطني هي تتويج لتضسحيات

›لسش الشسيوخ يسستوقف بان كي مون
بخصسوصش اŸينورسسو
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إسس - -ت - -وق - -ف أإعضس- -اء ب- -ارزون م- -ن ›لسص
إلشسيوخ إألمريكي إألم Úإأل‡ي بان كي مون
بشسأان إÿطر إلذي يهدد به تفكيك بعثة إأل·
إŸتحدة من أإجل تنظيم إسستفتاء بالصسحرإء
إل- -غ- -رب- -ي- -ة (إŸي- -ن -ورسس -و) ح -ف -ظ إلسس Ó-م ‘
إلصس -ح -رإء إل -غ -رب -ي -ة إÙت -ل -ة ﬁذري -ن م -ن
ﬁاولت إŸغرب تفكيك إŸينورسسو حاثÚ
بان كي مون على إلسسهر على إحÎإم إلتزإمات
إأل· إŸت - -ح - -دة إإزإء إلشس - -عب إلصس - -ح - -رإوي
معرب Úعن دعمهم للبعثة إأل‡ية ،وخصسصست
÷نة «توم ل نتوسص» ◊قوق إإلنسسان إلتابعة
ل -غ -رف-ة إل-ن-وإب إألم-ري-ك-ي-ة ج-لسس-ة إلسس-ت-م-اع
لبحث عهدة «إŸينورسسو».

وقفة احتجاجية بالعيون

خرج أإمسص إألحد إŸوإطنون إلصسحرإويون
Ãدي- -ن- -ة إل- -ع- -ي -ون إÙت -ل -ة ب -كÌة ‘ وق -ف -ة
إح -ت -ج -اج -ي -ة سس-ل-م-ي-ة دع-ا إإل-ي-ه-ا ي-وم إلسس-بت
إل -ت -نسس -ي-ق إŸي-دإ Êل-ل-م-ع-ط-ل Úإلصس-ح-رإويÚ
حسسب ب -ي -ان صس -ادر ع -ن -ه دإع -ي -ا ب -اŸن -اسس-ب-ة
إل -ه -ي-ئ-ات إلسس-ي-اسس-ي-ة وإŸن-ظ-م-ات إ◊ق-وق-ي-ة
وإÛت- -م- -ع إŸد Êل- -ل- -مسس -ان -دة وإŸشس -ارك -ة
وط - -الب إÙت - -ج - -ون ب- -وق- -ف ن- -هب إلÌوإت
إل -ط -ب -ي-ع-ي-ة وإل-ت-ن-دي-د ب-ح-مÓ-ت إلع-ت-ق-الت

حريق هائل Ãعبد هندي

^ نيودلهي  :لقي إأك Ìمن مئة شسخصص حتفهم وأإصسيب
ما ل يقل عن مئت Úآإخرين بجروح عندما إندلعت إلنÒإن أإثناء
Óلعاب إلنارية Ãعبد هندوسسي جنوبي إلهند إحتفال ببدء
عرضص ل أ
إلسسنة إلهندوسسية إ÷ديدة (فيشسنو) أإمسص.
وقال كب Òوزرإء ولية «كÒل» أإومن تشساندي إإن إ◊ريق بدأإ Ãسستصسغر
شسرر إندلع من أإلعاب نارية غ Òمرخصص بها ‘ معبد بوتينغال بقرية
برإفور إلتي تبعد سساعات قليلة إإ ¤إلشسمال من تÒوفانانتبورإم عاصسمة
إلولية.

ا÷يشش العراقي يسستعيد هيت
^ بغداد  :قالت مصسادر أإمنية وشسهود عيان إإن إلقوإت إلعرإقية،
إŸدعومة بغطاء جوي من طائرإت إلتحالف إلدو‹ ،إسستعادت معظم
لنبار غرب بغدإد من قبضسة تنظيم
أإحياء بلدة هيت غرب ﬁافظة إ أ
ليام.
لرهابية ،وذلك بعد معارك عنيفة توإصسلت أ
إلدولة إ إ
لمنية فرضست كامل سسيطرتها على
وأإضسافت إŸصسادر أإن إلقوإت إ أ

إلسس-ي-اسس-ي-ة إل-ت-ي تشس-ن-ه-ا إلسس-ل-ط-ات إŸغ-رب-ي-ة
إÙتلة ضسد إŸوإطن Úإلصسحرإوي ÚمطالبÚ
بتحسس Úظروفهم إلجتماعية.

 ...العفو الدولية تدعو إ’طÓق سسراح اŸعتقلÚ
أإطلقت منظمة إلعفو إلدولية من جهتها
ح- -م- -ل- -ة ج -دي -دة إلط Ó-ق سس -رإح إŸع -ت -ق -لÚ
إلسس-ي-اسس-ي Úإلصس-ح-رإوي Úب-السس-جون إŸغربية
خاصسة ›موعة «أإكد Ëإإزيك» إلذين أإوقفوإ
إإضس -رإب -ه -م ع -ن إل -ط -ع-ام ،وط-ال-بت إŸن-ظ-م-ة
إلدولية إŸملكة إŸغربية إإلفرإج إلفوري عن
إلنشسطاء إلصسحرإوي Úو“كينهم من حقوقهم
إألسساسسية وإلتحقيق ‘ حالت إلتعذيب إلتي
تعرضسوإ لها منذ إعتقالهم سسنة  2010مذكرة
باألحكام إ÷ائرة بحقهم من قبل إÙكمة
إلعسسكرية إلتي  ⁄تقم بأاي –قيق عنهم قبل
ﬁاكمتهم.

أاك-د ال-رئ-يسس ال-ي-م-ن-ي ،ع-ب-د رب-ه م-نصس-ور
ه- - -ادي ،أان وف - -د ا◊ك - -وم - -ة سس - -ي - -ذهب إا¤
اŸشس - -اورات اŸق - -ررة ‘ ال- -ك- -ويت ‘ الـ 18من
الشس- -ه- -ر ا◊ا‹ م- -ن أاج- -ل السسÓ- -م والسس -ع -ي
لتحقيقه.
وق-ال ه-ادي ،خÓ-ل ت-رؤوسس-ه إج-ت-م-اعً-ا ل-ل-ف-ري-ق
إلسسياسسي وفريق إŸشساروإت ،إإنه على إŸيليشسيات
تسس-ل-ي-م إلسسÓ-ح وت-ن-ف-ي-ذ إلل-ت-زإم-ات إل-تي تضسمنها
إلقرإر إأل‡ي .2216
جاء هذإ بينما دخلت مسساء أإمسص ‘ إليمن
هدنة على أإمل إإنهاء إلقتال إلدإئر ‘ إلبÓد ألكÌ
من عام وبدء مفاوضسات مرتقبة للتسسوية إلسسلمية.
وتقول تقارير إإن أإك Ìمن  6آإلف شسخصص قتلوإ
منذ بدء إ◊ملة إلعسسكرية ‘ إليمن ‘ نهاية شسهر
مارسص من إلعام إŸاضسي.
وكانت إأل· إŸتحدة قد سسعت إلقرإر وقف
إإطÓق إلنار “هيدإ Ÿباحثات سسÓم من إŸقرر أإن
Œرى ‘ وقت لحق إلشسهر إ◊ا‹ ‘ إلكويت بÚ
إ◊كومة إليمنية إŸعÎف بها دوليا بقيادة عبد ربه
منصسور هادي وإ◊وثيÚ
وق -الت ت -ق -اري -ر ﬁل -ي-ة إإن-ه ق-ب-ي-ل ب-دء سس-ري-ان

إلهدنة ،شسهدت إلبÓد تصسعيدإ ‘ إلعمليات إلقتالية
ب Úإ÷انب.Ú

مسساعدة اŸدنيÚ

وإسستبق منسسق إأل· إŸتحدة للشسؤوون إإلنسسانية
‘ إليمن جيمي ماكغولدريك بدء سسريان إلهدنة
بدعوة طر‘ إلصسرإع إإ ¤ضسرورة إللتزإم باتفاق
وقف إلقتال.
وط - -الب إŸسس - -ؤوول إل - -دو‹ أإيضس - -ا ب - -ح- -م- -اي- -ة
إŸدني.Ú
وأإضس- -اف م- -اك -غ -ول -دريك ‘ ب -ي -ان رسس -م -ي أإن -ه
«بصسرف إلنظر عن نتائج مفاوضسات إلسسÓم ،فإان
إأل· إŸت- -ح- -دة وشس- -رك -ائ -ه -ا إŸع -ن -ي Úب -ال -ع -م -ل
إإلنسس- - -ا ،Êع - -اق - -دوإ إل - -ع - -زم ع - -ل - -ى إŸضس - -ي ‘
إسستجابتهم لÓحتياجات إإلنسسانية للسسكان أإينما
ي -ك -ون -ون ،وم -ه -م -ا ي -ب -ل -غ ح -ج -م إل -ع -ق -ب -ات إل -ت -ي
سسيوإجهونها».
وكانت إأل· إŸتحدة قد رعت جولتي تفاوضص
سسابقت Úب Úأإطرإف إألزمة إليمنية ‘ مدينتي
جنيف وبال إلسسويسسريت ÚخÓل إلشسهور إŸاضسية،
غ Òأإن إŸفاوضسات أإخفقت ‘ إلتوصسل إإ ¤حل.

’نشساء هيئة أا‡ية Ÿكافحة الفسساد
دعوات إ

كامÒون يرّد على ا’حتجاجات اŸطالبة باسستقالته بنشسر سسجÓته الضسريبية
اسستمر ا’هتمام بأاوراق بنما ‘ الصسحف
الÈيطانية ،إاذ طالب بعضسها بالقضساء على
’موال
مÓذات التهرب الضسريبي وغسسيل ا أ
’· اŸتحدة،
بجهود دولية –ت إاشسراف ا أ
وباسستقالة رئيسس الوزراء الÈيطا Êديفد
كامÒون.
وقالت ›لة إإيكونوميسست إإن هذه إألورإق
أإظهرت إلكيفية إلتي تتحرك بها إألموإل وُتخفى
ب -وإسس -ط -ة أإشس -خ-اصص وشس-رك-ات وه-م-ي-ة ت-ت-ع-ام-ل
أإحيانا مع دول مارقة أإو «إإرهابي »Úأإو بارونات
ﬂدرإت ،وأإن إŸبالغ إŸعنية كبÒة جدإ وكذلك
إألسسماء.
وأإضس- -افت رغ- -م أإن إل- -قضس- -اء ع- -ل- -ى مÓ- -ذإت
إلتهرب من إلضسرإئب ل ينهي إلبتزإز إŸا‹
وأإشس-ك-ال إل-فسس-اد إألخ-رى إل-ت-ي ت-ق-ع مسس-ؤوول-ي-تها
ع-ل-ى ع-ات-ق إ◊ك-وم-ات إل-ت-ي ي-جب ع-ل-ي-ه-ا ع-مل
إلكث Òمن أإجل شسفافية أإموإلها وعملياتها إŸالية
وتشس -دي-د إإلج-رإءإت ضس-د إÙسس-وب-ي-ة وغÒه-ا،
ف- -إان م- -ن إلضس- -روري ت -نسس -ي -ق إ÷ه -ود إل -دول -ي -ة
Ÿوإج -ه -ة سس -ري -ة إلشس -رك -ات وإل -وسس -ط -اء إل-ذي-ن
يسسهلون للفاسسدين غسسيل أإموإلهم وإلتهرب من
إلضسرإئب.

وطالبت بتنظيم ومرإقبة شسركات إÙاماة
وإلوسسطاء إآلخرين إلذين يسساعدون على إإنشساء
شسركات «إألوفشسور» وإلتكتÓت إŸالية ،وأإن تبدأإ
إ◊كومات بجعل مسساعدة إآلخرين ‘ إلتهرب
من إلضسرإئب جرÁة.
وطالب مقال ‘ صسحيفة إإندبندنت باسستقالة
كامÒون بعد إعÎإفه بامتÓكه أإسسهما ‘ إإحدى
شسركات «إألوفشسور» ،وألنه  ⁄يبلغ إلŸÈان عن
هذه إألسسهم ،قائ« Óليسص أإمام كامÒون من خيار
إإل إلسستقالة».
وإقÎحت صسحيفة أإوبزيرفر أإن تقود إأل·
إŸت -ح-دة إ÷ه-ود إل-دول-ي-ة إلصسÓ-ح إŸم-ارسس-ات
إŸصسرفية إلتي تث Òإلتسساؤولت ،وذلك بإانشساء
هيئة أإ‡ية لها سسلطات مثلما للهيئات إألخرى
إلتي تشسرف على إألمن وحفظ إلسسÓم وإ◊د من
إألسس- -ل- -ح- -ة ،ل- -وضس- -ع ق- -وإن Úوم -ع -اي Òل -ف -حصص
إŸع -ام Ó-ت إŸال-ي-ة إŸشس-ب-وه-ة وإل-كشس-ف ع-ن-ه-ا
ومعاقبة من يخالفون ضسوإبطها.
‘ إلثناء طالب ﬁتجون ‘ بريطانيا رئيسص
إلوزرإء ديفد كامÒون بالسستقالة ،بعد إإقرإره
بأانه إسستفاد من حسساب مسسجل خارج بÓده قبل
وصسوله إإ ¤إلسسلطة.

ي إ÷معية وإŸشستل با÷هة إلشسمالية إلشسرقية,
هيت و ⁄يتبق سسوى حي ْ
للغام إلتي زرعها تنظيم إلدولة.
إلتي  ⁄تتم إسستعادتهما بسسبب إ أ

نحو –رير حلب
^ موسسكو  :نقلت وكالة إأنباء روسسية عن رئيسص إلوزرإء إلسسوري وإئل
إ◊لقي قوله إإن سسÓح إ÷و إلروسسي وإ÷يشص إلسسوري ُيعدإن عملية
مشسÎكة لتحرير حلب.
ونقلت وكالة تاسص عن إ◊لقي قوله إإن روسسيا وسسوريا تعدإن معا عملية
لرهابية إلتي  ⁄تنضسم إإ ¤إتفاق
لتحرير حلب وإلتصسدي لكل إ÷ماعات إ إ
وقف إإطÓق إلنار أإو تخرقه.

زلزال يهز باكسستان وأافغانسستان والهند
^ إاسسÓم أاباد  :ضسرب زلزإل بقوة  1،٧درجة على مقياسص ريشس Îأإمسص
لحد ،شسمال غرب باكسستان ،حسسبما أإفادت به مصسادر إإعÓمية ﬁلية.
إ أ
لرضسية غ Òأإنه  ⁄يتم
وشسعر موإطنو أإفغانسستان وإلهند أإيضسا بالهزة إ أ
لعÓن عن وقوع خسسائر بشسرية أإو مادية.
إ إ

ووصسف إÙتجون رئيسص إلوزرإء إلÈيطاÊ
باŸنافق بعد إعÎإفه بالسستفادة من حسساب
سسري ‘ أإحد إÓŸذإت إلضسريبية ‘ ،وقت يطبق
ف - -ي - -ه سس - -ي - -اسس - -ة ت - -قشس - -ف ق- -ال- -وإ إإن- -ه- -ا تضس- -ر
باŸسستضسعف ‘ ÚإÛتمع.
و‘ ﬁاولة منه لوضسع حد للتسساؤولت عن
دخله إلشسخصسي ،وإلتي أإثارها ذكر إسسم وإلده
لنشس -ائ -ه صس -ن -دوق -ا
إل- -رإح- -ل ‘ وث- -ائ- -ق ب- -ن -م -ا إ
ل -ل -م -ع -ام Ó-ت إÿارج -ي -ة ،نشس -ر دي -ف-د ك-امÒون
لحد.
سسجÓته إلضسريبية إمسص إ أ
وأإشسارت وثائق بنما إإ ¤تورط عشسرإت من
إلسسياسسي Úورجال إألعمال ،منهم رئيسص وزرإء
آإيسسلندإ إلذي إسستقال بعد ذلك.
وتذكر إلوثائق -إلتي بلغ عددها  11.5مليون
وثيقة سُسربت من شسركة موسساك فونسسيكا إلبنمية
لÓ-سس-تشس-ارإت إل-ق-ان-ون-ي-ة -بشس-ك-ل م-فصس-ل إإنشساء
أإك Ìمن مئتي أإلف شسركة ‘ مÓذإت ضسريبية
خارجية.
وعلى إلرغم من أإن كامÒون غ Òمتهم بفعل
أإي شس - -يء غ Òق - -ان - -و ،Êف - -ق - -د أإد ¤ب - -أارب - -ع- -ة
تصسريحات ﬂتلفة خÓل أإربعة أإيام بشسأان ضسم
إسسم وإلده إلرإحل ‘ إلوثائق.

إابعاد الÓجئ Úبالغاز
^ ثينا  :إسستخدمت شسرطة مقدونيا إلغاز إŸسسيل للدموع لإبعاد مئات إŸهاجرين
عن سسياج حدودي أإمسص إألحدﬂ ‘ ،يم لÓجئ Úعلى إ◊دود إليونانية.
وأإُطلق إلغاز إŸسسيل للدموع على حشسد يضسم أإك Ìمن  500شسخصص Œمعوإ
عند إلسسياج ‘ ﬂيم إإيدوميني.

كÒي ‘ هÒوشسيما

^ هيورشسيما  :وصسل وزير إÿارجية إلمريكي جون كÒي ،أإمسص ،إإ¤
إليابان للمشساركة ‘ إجتماع Ûموعة إلسسبع بهÒوشسيما وهي أإول زيارة
لوزير أإمريكي لهذه إŸدينة إلتي إلقيت عليها قنبلة ذرية من طرف إلوليات
إŸتحدة ‘ صسيف عام .1945
وقد وصسل كÒي إ ¤إلقاعدة إلعسسكرية إيوإكو Êقادما من كابول ومن
إŸنتظرإن يتوجه إليوم إلثن Úإإ ¤إلنصسب إلتذكاري للمدينة إلتي دمرت
تقريبا عن آإخرها إثر إلقاء طائرة حربية أإمريكية قنبلة ذرية عليها ‘ 6
أإوت.1945
وقد لقي أإك Ìمن 14أإلف شسخصص مصسرعهم فور سسقوط إلقنبلة على
Óشسعاعات.
هÒوشسيما أإو بسسبب تعرضسهم ل إ

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي

لثنين  ١١افريل  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٠٤رجب  ١٤٣٧هـ العدد ١٧٠٠٣
ا أ
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ا÷زائر

ﬁج للثقافات العربية والكلمة األك Ìحضضورا

كلمة العدد

ربيعنا الذي
نقطف وروده

حمل الربيع ع Èالعديد من األقطار
ال -ع -رب -ي -ة م -ؤؤشش -را Ÿصش -ط-ل-ح اŸؤت
نور الدين لعراجي
والح -ت -ق -ان وال-ع-ن-ف ،وك-ل م-ا ت-ع-ل-ق
باÿروج واإلسشاءة للعÓقات الجتماعية التي تبنى من خÓلها األ·،

وتك ‘ Èحضشنها الششعؤب ،وقد حاولت الكث Òمنها السشقؤط ‘ ملذات
اإلي -ع -از اÿارج -ي فشش -ؤه م -ؤسش-م ك-ان األج-در أان ُي-حّ-م-ل-ؤه م-ؤاصش-ف-ات-ه
الطبيعية ،التي سشاقها األزل ،ضشمن منظؤمة مؤسشمية تسشبح ‘ ملكؤتها،
دون قيد أاو ملل.
وهاهي ا÷زائر اليؤم تسشدل السشتار على أاك Èتظاهرة ثقافية عرفتها،
اŸتعلقة بقسشنطينة عاصشمة الثقافة العربية ،لتخرج مدينة ا÷سشؤر
اŸعلقة ،حاضشنة حركة رائد اإلصشÓح الؤطني عبد ا◊ميد بن باديسس
وم -ؤط -ن ال -ف -رڤ -ا Êوم-دي-ن-ة م-الك ح-داد وأاحÓ-م مسش-ت-غ-ا‰ي ،وم-ن-ب-ع
«أاعصشاب وأاوتار» ،والؤهج األثÒي «سشينÒاما».
قبل هذا الختتام عملت ا÷هات الؤصشية ‡ثلة ‘ وزارة الثقافة على
تأاسشيسس مششهدها اŸتميز واŸتنؤع ‘ فعل وعمل إابداعي ،ضشم كل
الفنؤن واألجناسس Ãختلقها ،قلما عرفه البلد ‘ سشنؤات سشابقة ،خاصشة
أان األمر يتعلق بالسشتثناء ‘ خلق اŸششهد الثقا‘ ليكؤن سشف Òالنؤايا

الربيع الثقا‘ يصضنع
التمّيـ ـز ويؤوسّضسس
Óب ـ ـ ـداع
ل إ
الحتكاك والتنوع
األجيا‹ اسضتحسضان
وتقليد ميزا الطبعة
دورة اإلبداع
Ÿرافقة اإلنسضان
‘ عÓقته بالكون

ا◊سشنة ألبنائه وجÒانه.
ل -ع -ل ب -ر›ة ت -ظ -اه-رة رب-ي-ع ث-ق-ا‘ ج-زائ-ري خ-الصش-ة ،ج-دي-رة ب-ج-ع-ل
اŸبدع Úمن أابناء ا÷زائر العميقة والضشؤاحي ،يصشنعؤن خارطتهم
الثقافية بعيدا عن كل ما من ششأانه تششؤيه الربيع ،ومنحه بريقه ورونقه
اللذين فصشلتهما له الطبيعة ،ناهيك عن إاضشفاء ما تكتنزه ا÷زائر من
ﬂزون ثقا‘ وطاقات ،تسشاهم ‘ بناء صشرحها اŸعر‘ والفكري بعيدا
عن أاية ضشغؤطات مهما كان نؤعها ومؤطنها.
لئن كان ربيع ا÷زائر منارة Ÿسشار سشياسشتها الثقافية فهؤ التتؤيج الذي
سش-اه-م ف-ي-ه ك-ل أاول-ئك ال-ذي-ن م-ن-ح-ؤا بصش-م-ات-ه-م وأاقÓ-م-ه-م وأاع-م-ال-هم
وإابداعاتهم من ﬂتلف الزوايا ،مدافع Úعن تؤهج قيمة الؤطن فنيا
وجماليا وبكل ما –مله فؤانيسس الثقافة من إاششعاعات تن Òسشفؤح وطن
الششهادة والششهداء.
echaab.nour2013@gmail.com
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عششية اختتام تظاهرة قسشنطينة عاصشمة الثقافة العربية

^ نور الدين لعراجي
يسشدل السشتار عششية اليوم ،على
ف-ع-ال-ي-ات قسش-ن-طينة عاصشمة الثقافة
العربية ،بعد سشنة حافلة من النششاطات
اŸت -ن-وع-ة ‘ ﬂت-ل-ف ال-ف-ن-ون ،أان-عششت م-ن
لدب- - -ي ،اŸسش- - -رح- - -ي،
خÓ- - -ل- - -ه- - -ا اŸشش- - -ه- - -د ا أ
السشينمائي ،الكتاب ،الفن التششكيلي وغÒها
لوج- -ه اŸك- -م- -ل -ة ،ال -ت -ي ت -نصشب ‘ ع -م -ق
م- -ن ا أ
ال-ث-ق-اف-ات اŸت-ع-ددة ،م-وروث وح-اضش-ر وت-ق-ال-ي-د
ج-زائ-رن-ا ال-غ-ن-ي-ة ب-ه-ذه ال-فسش-ي-فسش-اء ذات ال-ب-ع-د
لمازيغي والعربي.
لسشÓمي ،ا أ
ا إ
وع -ل-ى م-ق-رب-ة م-ن اخ-ت-ت-ام سش-ن-ة ك-ام-ل-ة م-ن
ال -نشش -اط-ات ،ع-م-دت وزارة ال-ث-ق-اف-ة إا¤
م-ب-ادرة ل ت-ق-ل أاه-م-ي-ة ع-ن م-ا سش-بقها
من أايام ثقافية ،على غرار الصشالون
ال - -وط - -ن- -ي ل- -ل- -ك- -ت- -اب وغÒه- -ا،
فجاءت طبعة الربيع الثقا‘
لو ¤ال- -ت -ي اح -تضش -ن -ت -ه -ا
ا أ
ا÷زائ- - -ر ال - -ع - -اصش - -م - -ة،
ف-ك-انت ح-دثا مفصشليا
‘ صش - - - - -ن - - - - -اع - - - - -ة
الحتكاك
عÈ

الششاعر سشيد علي جفال «العاصشمة»:

بعث روح الشسباب اŸبدع
اŸتطلّع لغد أافضسل

كان ربيع أ÷زأئر ربيعا بأا” معنى ألكلمة .على ألرغم من أّنه ل يخلو جسسد
من ضسعف علينا تدأركه ‘ ألطبعات ألقادمة ،عن طريق هاته ألتجربة وما
أسستفدناه منها .كان من أ÷يّد أ÷مع ب Úأألجناسض أألدبية ب Úألشسعر
وألروأية وألّنقد لتتاح للجميع فرصسة ألطÓع على صسنوف أألدب بشسكل أكÌ
ع -م-ق-ا وف-رصس-ة ل-ك-ي ن-عّ-م-ق Œرب-ت-ن-ا
ألشس - -ع - -ري- -ة وأألدب- -ي- -ة وألح- -ت- -ك- -اك
ب- -الشس- -ع -رأء وأألدب -اء ع -ل -ى أخ -ت Ó-ف
مشس-ارب-ه-م وأف-ك-اره-م .ت-رك أŸل-تقى
أن-ط-ب-اع-ا ج-ي-دأ ‘ أن-فسس-ن-ا يشس-ج-ع-نا
ع -ل -ى ت-ك-رأر ه-ذه أل-ت-ج-رب-ة أ÷م-ي-ل-ة
وأإلف-ادة م-ن-ه-ا ق-در أŸسس-ت-ط-اع .ك-ان
Óدب وم-ت-ف-اعÓ-
أ◊ضس -ور م -ت-ذوق-ا ل -أ
بشسكل مشسجع..
ومن أŸهم أن يكون أإلشسهار للملتقى
بشس -ك -ل أك ‘ ÈأŸل -ت -ق-ي-ات أل-ق-ادم-ة
خاصسة ب Úألطلبة ألذين نلمسض فيهم مي Óإأ ¤أألدب وألشسعر وأ÷مال علينا
أسستغÓله ‘ ألÎويج للملتقى قبل موعده Ãدة تكفي لكي يسسمع به أكÈ
Óدب وأ÷مال .قد نكون أبعد ما تكون عليه
عدد ‡كن من أŸتذوق Úل أ
أÛتمعات من ألثقافة وهذأ وأقع مّر علينا أن نعرف أّنه مرضض أّول
ليتسسّنى لنا عÓج ›تمعنا ..إأّن مثل هاته أŸلتقيات سستكون ل شسك عÓجا
يحيي ألثقافة ويبعثها من ركامها وهذأ ل يتأاتى إأل من خÓل تشسجيع
أألدباء ألشسباب خاصسة وأألدب بشسكل عام ليقودوأ سسفينة أألدب وألثقافة
نحو بّر أألمان ..إأن أ÷زأئر تزخر باألدباء من شسعرأء وروأئي Úوشسباب
يبدعون ‘ شستى ›الت ألكتابة ولكنّ وأقع ألكتابة ‘ أ÷زأئر ل يشسجّع
حقيقة على أإلبدأع وأل ّسس ‘ Òهذأ ألّدرب أل ّصسعب ،فإان أردنا إأحياء ألثقافة
‘ بÓدنا ما علينا إأل إأحياء روح ألشسباب أŸبدع أŸتطلع لغد أفضسل.

›الت ال- -ف- -ك- -ر وال- -ف- -ن -ون ،ك -م -ا
لخ-رى حضش-ورا ع-رب-ي-ا
ضش -م -نت ه-ي ا أ
لسش- -م- -اء الشش- -ع- -ري- -ة،
‡ث  ‘ Ó- -ب- -عضض ا أ
أاضش-فت ن-وع-ا م-ا ط-اب-ع ال-ف-ع-ل ال-ع-ربي على
هذه التظاهرة.
وقصش -د م-ع-رف-ة أاصش-داء ه-ذا ال-ف-ع-ل م-ن ح-يث
النوعية واÙاور التي تطرق إاليها أاو تلك التي
له-م
ك -انت تصشب ضش -م -ن ال -ف -ع -ال -ي -ات ال -ب -ارزة أ
لسش- -م- -اء
ح - -دث ،اقÎبت «الشش- -عب» م- -ن ب- -عضض ا أ
لدب -ي -ة ‡ن ك -ان-وا وراء صش-ن-ع ه-ذا ال-ع-رسض
ا أ
الثقا‘.
ت -ق -اط-ع-ن آاراءه-م ج-م-ي-ع-ه-ا ‘ ن-ق-ط-ة
واح - -دة ،وه - -ي ت - -ث - -م Úال - -ط- -ب- -ع- -ة
وال-دع-وة إا ¤ت-رسش-ي-خ-ه-ا وط-ن-يا
وم -ن -ح -ه -ا ال -ب -ع -د ال -ع-رب-ي
ل- -ت- -ك- -ون رسش -ال -ة ق -وي -ة
ل- -رب -ي -ع ا÷زائ -ر ع -ل -ى
اŸسش- - - -ت- - - -وى اÙل- - - -ي
لقليمي.
وا إ

الربيع الثقا‘ يصسنع
التمّيـ ـز ويؤوسّسسس
لب ـ ـ ـداع التنـ ـ ـوع
إ

ا÷زائر ﬁج للثقافات
العربية والكلمة
األك Ìحضسورا

دورة اإلبداع
Ÿرافقة اإلنسسان
‘ عÓقته بالكون

أف -ت -ت -حت ،أمسض ،ف -ع -ال-ي-ات أŸل-ت-ق-ى أل-دو‹ «أل-ف-ك-ر
أإلصس Ó- -ح - -ي أ◊ديث و–دي - -ات أل - -عصس- -ر» ب- -ق- -اع- -ة
أÙاضسرأت بفندق أŸاريوت بقسسنطينة ،وألذي نظم
من طرف دأئرة أŸلتقيات ‘ إأطار تظاهرة قسسنطينة
عاصسمة ألثقافة ألعربية لسسنة  ،2015وألتي أشسرف على
أف -ت -ت -اح -ه -ا ﬁاف-ظ أل-ت-ظ-اه-رة «سس-ام-ي ب-ن ألشس-ي-خ»
ورئيسض أ÷امعة أإلسسÓمية وألتي تتوأصسل فعالياته إأ¤
غاية  12من ألشسهر أ÷اريÃ ،شساركة عدد كب Òمن
أÙاضس-ري-ن ي-ق-دم-ون خÓ-ل-ه-ا سس-ب-ع ج-لسس-ات ع-ل-م-ية
تختلف ‘ ألطرح وأŸناقشسة ،حيث ركزت أ÷لسسة
أل -ع -ل -م -ي-ة أألو ¤ب-ع-ن-وأن «أ◊رك-ة أإلصسÓ-ح-ي-ة أف-ك-ار
ومفاهيم» من تقد Ëألدكتور «عبد ألقادر بخوشض» من
جامعة قطر وألذي حاضسر حول توجه إلحياء فقه
مرأجعة أألفكار وأŸفاهيم للحركات أإلصسÓحية ‘
ألعا ⁄ألعربي وأإلسسÓمي ،ليليه أألسستاذ «أحمد رقاد»
بقسسم ألعلوم أإلنسسانية جامعة حسسيبة بن بوعلي ألذي
–دث ع -ن م -ق -ارب -ات ‘ م -وق -ف أل-ف-ك-ر أإلصسÓ-ح-ي
أ◊ديث من ألتيارأت ألفكرية ألغربية من جانب موقف
ألكر أإلصسÓحي أ◊ديث ‘ ألعا ⁄أإلسسÓمي ألعربي
من ألغرب وأŸدنية أألوربية ‘ ظل أألزمة ألعقلية
ألتي كنا نعانيها كنتاج للحركة ألسستعمارية أ◊ديثة

ق -ب -ل أّي -ام أُسْسِ-دل ألّسس-ت-ار ع-ل-ى
ف -ع -ال -ي -ات أل -ط -ب-ع-ة أألو ¤مْ-ن
م- -ه- -رج- -ان أل- -رب- -ي- -ع أل- -ث -ق -ا‘
أ÷زأئ- -ري أل- -ذي أح- -تضس- -ن- -ت -ه
ع-اصس-م-ة أ÷زأئ-ر بَ-بْ-هِ-و ري-اضض
أل -ف -ت -ح ،وق -د شس -اركت ‘ ه -ذه
أل -ت -ظ -اه -رة أسس -م -اء ف -اِع-ل-ة ‘
سس- -اح- -ة أألدب أ÷زأئ- -ري ِم- -ن
ت
نّقاٍد وشسعرأٍء وروأئي Úورسّسخ ْ
أيضس -ا ألسس -م -اء ع -رب -ي-ة أع-طْت

للطبعة حّلة بهّية.
وقد سسطّرت أ÷هة أŸن ّ
ظمة برنا›ا ثرّيا وشسام ،ًÓعّمدهُ وزير ألثقافة
ألسسّيد عز ألدين ميهوبي بكلمة أفتتاحية ثّمن من خÓلها أألهدأف
أŸرجّوة من هذأ أŸولود ألثقا‘ على أن َيضسنى بطبعات متجّددة،
خاصسة وأن ألعاصسمة تفتقر إأ ¤هذأ ألنوع من أللقاءأت وألتظاهرأت
ألتي ُغuيبت ‘ ألسسنوأت أŸاضسية .شسمل ألÈنامج ﬁاضسرأت وندوأت
مهّمة نشسطتها قامات أدبية من أ÷يل Úألقد Ëوأ÷ديد ،وتخللتها
أمسسيات شسعرية ألسسماء جزأئرية مبدعة.
وُخ ّصض ألوفد ألعربي بلقاءأت ثرّية جمعته با◊ضسور ،وسسمحت للكاتب
أّÙلي بالتوّغل ‘ مناقشسة Œاربه أألدبية .وقد ضسمن ألÈنامج لفئة
أألطفال ُف َسسحًا متعّددة من ورشسات رسسمٍ ومسسابقاٍت ترفيهية ،وعروضٍض
مسسرحية وخرجات تثقيفية ،ما حفّز ألزّوأر على ألتفاعل .وعلى هامشض
ألنشساطات كانت قاعات ألسسينما على موعد مع جمهورها ‘ ،أفÓم
ّﬁلية قّيمة بالرغم من ألنقائصض ألتي طفت باحتشسام ،إأّل أن هذأ
ألتنوع ،حّقق ‚اح هذه ألطبعة وقد يفتح أÛال للتفك ‘ Òطبعات
أخرى وفعاليات أخرى تسسمو بالوأجهة ألثقافية.

ذلك ‘ ظل أŸدنية ألغربية أألوربية ألقائمة على
أل-ع-قÓ-ن-ي-ة وك-ذأ ب-روز أل-ت-ي-ارأت أل-ف-ك-ري-ة وأل-ف-لسس-فية
يتشسعباتها وألتمدن أ◊قيقي ألذي بلور نظرة ألغرب
ل -لشس -رق ،وه-ي أŸدأخ-ل-ة أل-ت-ي لقت ن-ق-اشس-ا ث-ري-ا م-ن
أŸشسارك ÚباŸلتقى ألدو‹ أألخ ‘ Òعمر قسسنطينة
عاصسمة ألثقافة ألعربية لسسنة .2015
أŸلتقى ألدو‹ ألذي جاء Ÿناقشسة عدد من أŸوأضسيع
أŸتعلقة أسساسسا بدرأسسة إأشسكالية ألتطور وألتجديد
ل -ل -ح -رك -ات أإلصس Ó-ح-ي-ة أ◊دي-ث-ة ‘ سس-ي-اق م-وأج-ه-ة
ألعصسر و–دياته ،هذأ بهدف تخطي حسسب رئيسض
أ÷ن-ة أل-ع-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ل-ت-ق-ى «ب-وخ-ل-خ-ال ع-ب-د أل-له» على
ت -خ -ط -ي ث -ن -ائ-ي-ة ألشس-رق وأل-غ-رب أل-ت-ي ل ت-زأل –ك-م
وتتحكم ‘ ألعÓقات ب ÚأإلسسÓم وألغرب ألن أإلسسÓم
دين للناسض كافة وللعا ⁄أجمع ،وأنه أفضسل إأمكان
روحي مشسÎك ب Úأإلنسسانية ‘ ألعصسر ألرأهن ،هذأ
وق -د أرت -ب -طت ﬁاور أŸل -ت-ق-ى ع-ل-ى ضس-رورة أل-ت-ق-ي-د
بالشسخصسيات أإلصسÓحية أŸوألية غرأر جمال ألدين
أألف -غ -ا ،Êع -ب -د أ◊م -ي -د ب -ن ب -اديسضﬁ ،م -د أل-بشسÒ
أإلبرأهيمي ،مالك بن ألنبي وغÒهم من أŸفكرين.
قسشنطينة :مفيدة طريفي

الششاعر سشليم دراجي «ع Úوسشارة»

الششاعرة فريدة بوقنة «ا÷زائر»:

الطبعة حققت ‚احها وفتحت
الشسهية لفعاليات أاخرى قادمة

دكاترة عرب وأاجانب يناقششون
لصشÓحــي
إاششكــالية الفكر ا إ
ا◊ـديث و–ديــات العصشــر

فسسحة ثقافية بامتياز امتزج فيها الشسعر بالنقد
لسشتاذ ا÷امعي الششاعر عÓوة كوسشة «سشطيف»
ا أ

الحتكاك والتنوع األجيا‹ اسستحسسان وتقليد ميزا الطبعة
مكسشب للثقافة وا÷زائري Úجميعا

إأن أأل· أŸتقدمة ألرأقية هي تلك أأل· ألتي
ترأهن على ألثقافة وأŸثقف ‘ Úرسسم خارطة
طريق للمسستقبل ألزأهر ألذي يجمع أطياف
أÛتمع ‘ رسسم لوحة ثقافية أخاذة ،وأنه Ÿن
دوأعي ألفخر وألعتزأز ما بادرت به نقابة
ألناشسرين أ÷زأئري Úوما سسمي بتظاهرة ألربيع
” ألتأاسسيسض لتقاليد
ألثقا‘ أ÷زأئري ،حيث ّ
ث-ق-اف-ي-ة ب-ه-ي-ج-ة وع-م-ي-ق-ة وه-ادفة تعكسض وعي
أ÷زأئ -ري Úب -ال -رب -ي -ع وم -ا ت-زه-ر ف-ي-ه أل-ع-ق-ول
وتتأالق فيه أألفكار وتنمو فيه ألرؤوى ألبناءة ألتي
تزيد ألشسعب أ÷زأئري “اسسكا وتآاخيا ووحدة
‘ وجه رياح ألتغريب وألهدم.
وبوصسفي أحد أŸشسارك ‘ Úهذه ألتظاهرة،
فقد وقفت على مÓحظات عديدة بارزة ميزت
أشسغال ألتظاهرة وفعالياتها ألكثÒة أŸتناسسقة
وأŸرتكزة على أهدأف مدروسسة بدقة ووعي
–ق -ق ج -ل -ه -ا ‘ أنسس-ج-ام ك-ب Òب ÚأŸن-ظ-مÚ
وألضس- -ي- -وف ‘ ت- -ك- -اث- -ف ي- -رأه -ن ع -ل -ى إأ‚اح
ألتظاهرة وألتمتع بربع ثقا‘ يعد سسبقا ثقافيا

وف- -ت- -ح -ا ف -ك -ري -ا ي -حسسب م -ف -خ -رة ل -ل -ج -زأئ -ر
وأ÷زأئ -ري Úوم -كسس -ب -ا ل-ل-م-ث-ق-ف Úأ÷زأئ-ريÚ
وألعرب أيضسا مادأمت ألتظاهرة قد أنفتحت
على أسسماء أدبية وقامات شسعرية عربية كثÒة
وه- -ام -ة .أم -ا أÓŸح -ظ -ة أألو ¤ف -ت -ت -م -ث -ل ‘
أ◊ضسور ألنوعي للمشسارك،Ú
وألول م-رة شس-ه-دن-ا حضس-ورأ ن-وع-ي-ا ل-ن-خ-ب-ة م-ن
أألدب-اء وأŸف-ك-ري-ن أل-ذي-ن ت-زخ-ر ب-ه-م ألسس-احة
أ÷زأئ-ري-ة ،وأسس-ت-ط-اع أŸن-ظ-م-ون أن ي-ج-م-ع-وأ
أسس -م -اء ل -ه -ا وزن-ه-ا ‘ ألسس-اح-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة وم-ن
ﬂتلف أألطياف وأ◊سساسسيات ألفكرية وألفنية
أيضس -ا وب -ت -وزي-ع ج-م-ي-ل ع-ل-ى ﬂت-ل-ف أألج-ي-ال
أألدبية أ÷زأئرية وهو ما من شسأانه خلق نوع من
ألح -ت -ك -اك أ÷م -ي -ل وأل -ه -ادف وأل-ن-اف-ع ÷ي-ل
ألشسباب ،وخلق هذأ ألحتكاك وألتنوع أألجيا‹
أسس -ت-حسس-ان أل-ك-ثÒي-ن أل-ذي-ن رأح-وأ ي-ك-تشس-ف-ون
Œارب جديدة مشسجعة وهذه فضسيلة –سسب
ل -ل -ج -ه -ات أŸن -ظ -م -ة أل -ت -ي أحسس-نت ألخ-ت-ي-ار
وأل -ت -وزي -ع أألج -ي -ا‹ ألدب -اء م -ن ﬂت-ل-ف رب-وع

ألوطن أ◊بيب .أÓŸحظة ألثانية
تتعلق بتنويع ألنشساطات ،على غÒ
عادة كث Òمن ألتظاهرأت ألسسائدة
أل-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-ك-ث Òم-ن أل-ن-مطية،
فلقد تفردت تظاهرة ألربيع ألثقا‘ أ÷زأئري
ب -ا÷م -ع ب Úأألدب وأل -ف-لسس-ف-ة وأل-ن-ق-د وأل-ف-ن،
وهذأ وعي جميل من أŸنظم Úبأان ألفنون كلها
تسساير بعضسها بتوأز وتناسسق.
وقد ترك هذأ ألتنويع أثرأ جمي Óبالغا لدى
أ◊ضسور من أ÷زأئري Úوألضسيوف ألعرب ،فلم
يشسعروأ Ãلل ما أو تشسابه وتكرأر ‘ ألنشساطات،
فقد عشسنا أجزأء متجّددة ب Úألشسعر وألنقد
وأل -ف -لسس -ف -ة وأل -ف -ن م -ع حضس -ور لفت وج -م-ي-ل
لقامات أدبية وفكرية .أما مÓحظتي ألثالثة
ف-ت-ت-ع-ل-ق ب-اله-ت-م-ام أل-ب-ال-غ ل-ل-ج-ه-ات أŸن-ظ-مة
ب -اŸدع -وي -ن،وأل -رع -اي-ة ألشس-دي-دة ب-ه-م م-ن ك-ل
أ÷وأنب ،وهو ما زأد من حميميات ألتظاهرة
وج-ع-ل ك-ل ألضس-ي-وف وأŸدع-وي-ن ي-ل-ت-ف-ون حول
هذأ أŸكسسب من أجل أŸسساهمة ‘ إأ‚اح هذأ

أ◊دث أل -ث -ق -ا‘ أل -وط -ن -ي
ألهام.
‘ أألخ Òل- - - - - - - -دي أقÎأح
وأحد وهام جدأ  -بوصسفي
أديبا وأكادÁيا  -وهو أن تخصسصض ‘ ألطبعة
أل- -ق- -ادم- -ة ورشس- -ة أو ن- -دوة ل -ل -قصس -ة أل -قصسÒة،
بوصسفها جنسسا أدبيا هاما وطال تغييبه ‘ كثÒ
أل -ت -ظ-اه-رأت ألسس-اب-ق-ة ،وه-ذأ م-ا م-ن شس-أان-ه أن
ي-زي-د أل-رب-ي-ع أل-ث-ق-ا‘ أ÷زأئ-ري ت-ن-وع-ا أج-م-ل
وشسمولية ‘ ألنشساطات ،خاصسة أن ‘ أ÷زأئر
ك- -ت- -اب- -ا ‡ت- -ازي- -ن ل- -ل- -قصس- -ة أل -قصسÒة ون -ق -ادأ
متخصسصس ‘ Úهذأ أÛال.
ويشسرفني تأاط Òهذه ألورشسة أو أŸسساهمة ‘
صسياغة أشسغالها ألنها ›ال بحثي أألكادÁي ‘
مرحلة ألدكتورأه .ختاما ،فإان ألربيع ألثقا‘
ت-ظ-اه-رة م-ت-فّ-ردة م-ت-م-ي-زة ن-اج-ح-ة ج-دأ ع-لينا
جميع أللتفاف حولها وعلى ألدوأئر ألرسسمية
‡ثلة ‘ وزأرة ألثقافة رعايتها ألنها مكسسب
للجزأئر وأ÷زأئري Úجميعا.

فيما يخصض ألربيع ألثقا‘ هذه هي جزأئر ألثورة،
ج-زأئ-ر أل-ك-رأم-ة وج-زأئ-ر أŸصس-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة ،دأئ-م-ا
تصسنع ألسستثناء ،وكان أسستثناؤوها هذه أŸرة بأان يكون
ربيعها ثقافيا بامتياز ،فكان أŸهرجان ألدو‹ ألذي
نظمته نقابة ناشسري ألكتب بالشسÎأك مع مؤوسسسسة
رياضض ألفتح –ت أإلشسرأف أŸباشسر لوزأرة ألثقافة
‡ثلة ‘ معا‹ وزير ألثقافة شسخصسيا ،ألربيع كان
فسسحة ثقافية بامتياز ،حيث أمتزج فيه ألشسعر بالنقد
بأانوأعه أألدبي وأŸسسرحي وألسسينمائي ،كما حضسرت
ألفلسسفة أيضسا ،كوكبة من شسعرأء أ÷زأئر أمثال ياسسÚ
أف-ري-د وي-وسس-ف أل-ب-از ب-ل-غ-يث ج-م-ال أل-رم-ي-ل-ي ،ن-اصسر
باكرية ،عبد أÛيد غريب ،إأبرأهيم صسديقي ،بغدأد
ألسسايح ،نور ألدين رقعي وعمر خزأر وعبد ألقادر
مكاريا وعادل بوبرطخ ،وغÒهم من ألذين – ⁄ضسرنا
أسسماؤوهم ،ومن ألعنصسر ألنسسوي حضسرت غنية سسيليني
ولطيفة حسسا Êفهيمة بلقاسسمي وغÒهن ،كلهم غنوأ
للوطن وأ◊ب وأ÷مال ،فكانوأ مبهرين حقا ،وأما من
ألنقاد فحضسر ألدكاترة وأألسساتذة أمثال ﬁمد أمÚ
بحري وأليام Úبن ألتومي وعبد ألقادر ضسيف ألله
وأل-بشس Òرب-وح وإأسس-م-اع-ي-ل م-ه-ن-ان-ة وك-ذلك ألفيلسسوف
وألباحث ألدكتور أحمد ألزيوأ ،Êوقاسسمي ،وقلو‹ بن
سساعد ،....
وقد تطّرق هؤولء ‘ مدأخÓتهم إأ ¤ألنصض أ÷زأئري
ووضسعه مع ألنقد كما تطرقوأ إأ ¤عÓقة ألفلسسفة
باألدب وكذلك أألدب باŸسسرح ،باإلضسافة إأ ¤حضسور
عدد من ألروأئي Úألذين عرضسوأ Œاربهم ألروأئية من
خÓ-ل أع-م-ال-ه-م ألصس-ادرة ح-دي-ث-ا ،م-ن أم-ث-ال أل-روأئي
ألكب Òوأسسيني أألعرج وربيعة جلطي ،إأسسماعيل يÈير
ورف -ي -ق ج -ل -ول ،...ك -م -ا ك -ان أل-رب-ي-ع م-ط-ع-م-ا ب-ب-عضض

أألسسماء ألعربية ‡ثلة
ل- - - - -ت- - - - -ونسض ومصس- - - - -ر
وم- -وري- -ت- -ان -ي -ا وب -عضض
أل- - -دول أألج- - -ن- - -ب- - -ي - -ة
ك-ف-رنسس-ا ،ف-ق-د ع-رضض
ألشس - - -ع - - -رأء أل - - -ع- - -رب
Œاربهم وقرؤووأ ألشسعر
بأاسساليب وطرق كسسرت
روت Úألقرأءة ألعادية،
ألسس -ي -د وزي -ر أل-ث-ق-اف-ة
كان حاضسرأ كعهدي به شساعرأ مسستمعا ومسستمتعا مع
جمهور ألقاعة ألذي أقبل متعطشسا Ÿثل هذأ ألزخم
ألثقا‘ أŸتنوع ،ومشسجعا للثقافة وألفنون كما جاء ‘
ك-ل-م-ت-ه ألف-ت-ت-اح-ي-ة .أل-رب-ي-ع أل-ث-ق-ا‘ أ÷زأئ-ري أل-ذي
أمتدت أشسغاله على مدأر سستة أيام برياضض ألفتح ،كان
مصسحوبا بحضسور ألكث Òمن دور ألنشسر ألتي عرضست
جديدها من أŸطبوعات طيلة أيامه ‡ا زأده رونقا
وإأقبال .كما أن أإلعÓم كان حاضسرأ وبقوة من خÓل
قنوأت ألتلفزيون وأإلذأعة وكذلك أ÷رأئد ألوطنية.
ومع كل ذلك تبقى بعضض ألنقائصض باعتباره ‘ طبعته
أألو ¤ل- -ذلك أرت- -أاي- -ن- -ا أن ن- -قÎح م -ا ي -ل -ي ،أن ت -ك -ون
أŸدأخÓت ‘ ألفÎة ألصسباحية وألقرأءأت ألشسعرية
‘ أل -فÎة أŸسس -ائ -ي -ة ،وأن ت -ك -ون أألمسس -ي -ة ألشس -ع-ري-ة
مشسÎك -ة ب Úألشس -ع -رأء أ÷زأئ-ري Úوألشس-ع-رأء أل-ع-رب،
ل-ي-حصس-ل ألح-ت-ك-اك وأل-ت-وأصس-ل وت-ن-وي-ع أل-ت-ج-ارب م-ن
خÓلها ،كما أنه يجب أن تغطى كل فعاليات ألربيع من
خÓل أإلعÓم أŸرئي وتبث ‘ حصسصض ثقافية خاصسة،
Óدب أ÷زأئري أ◊ا‹
ويبقى ذلك ‘ أألرشسيف يوؤرخ ل أ
حتى ل يذهب أ÷هد هباء منثورأ.
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الششاعر موسشى توامة
«بوسشعادة»:

خطوة جادة
‘ التأاسسيسس لفعل
ثقا‘ حضساري كبÒ

إأن أ◊رأك ألثقا‘ ألذي ج ّسسدته فعاليات
ألربيع ألثقا‘ أ÷زأئري ألذي نظّمته ألنقابة
ألوطنية لناشسري ألكتب و–ت رعاية ألسسيد
وزير ألثقافة ألشساعر عز ألدين ميهوبي إأ‰ا
هي خطوة جادة ‘ ألتأاسسيسض لفعل ثقا‘
حضساري كب Òفقد أتسسم Ãسسح ألغبار عن
أل -ك -ث‡ ،Òا ت -زخ -ر ب-ه أ÷زأئ-ر م-ن ط-اق-ات
إأب -دأع -ي -ة وشس -ع -ري-ة ع-ظ-ي-م-ة ول-عّ-ل م-ن أب-رز
أحدأث هذأ ألربيع هو ألتنقيب عن ألطاقات
أإلبدأعية ألتي تزخر بها أ÷زأئر ألعميقة
فكان أŸشسهد جّد متنوع وثري وأزأل ألسستار
ألذي ظّل لوقت طويل يحب أŸثقف ‘ ألعمق
أ÷زأئري عن أŸشسهد ككل.
و‡ا أل -ت -زم ب-ه ه-ذأ أل-رب-ي-ع أŸوأضس-ي-ع أل-ت-ي
تطّرق لها أÙاضسرون ‘ عدة ندوأت فكرية
رأقية تطّرقت Ÿوأضسيع جد مهمة ‘ أألدب
أ÷زأئري على غرأر رأهن ألشسعر أ÷زأئري،
وإأشسكالت ألعÓقة ب Úألفلسسفة وأألدب وكذأ
ﬁاضسرأت مهمة كالتي تطّرق إأليها ألشساعر
أل- -ك- -ب Òم -نصس -ف أŸزغ -ن -ي ‘ أ◊ديث ع -ن
Œربته ألشسعرية وكذأ ألروأئي ألكب Òوأسسيني
أألع- -رج أل- -ذي –دث ع -ن روأي -ت -ه «ح -ك -اي -ة
ألعربي ألصسغي» وألروأئية ربيعة جلطي ألتي
–دثت أيضسا عن Œربتها ألروأئية أألخÒة
«ح- -ن Úب- -ال- -ن- -ع- -ن- -اع» ف- -ي- -م- -ا ذهب ألشس -اع -ر
أŸوريتا Êأ ¤رسسالة أ÷ذور وثقافة أ÷سسور
‘ ألقصسيدة أŸوريتانية .كما تخّلل جلسسات
ألربيع ألثقا‘ أمسسيات كثÒة مّر فيها ألعديد
من ألوجوه ألشسعرية أ÷زأئرية وألعربية وكان
حضسور ألشساعر أŸصسري عزت ألطÒي ملفتا
أخصض به جمهور ألشسعر .هنا ألكÓم ل يسسعنا
كي نذر تفاصسيل ما حدث ولكن إأحقاقا للحق
لبد أن نعÎف بأانه حدث ثقا‘ كب Òوزأخر
ميزه ألتنظيم أ÷يد وألعمل أ÷اد من أجل
إأ‚اح هذه ألتظاهرة ألتي نتمنى ترسسيمها
سسنويا إلتاحة ألفرصسة للجميع ولسسمو بالشسعر
وألثقافة ‘ هذأ ألوطن ألعزيز ألذي يحّق له
وب- -ج- -دأرة تصس- -در أل- -ع- -ا ⁄أŸع- -ر‘ ث -ق -اف -ة
وإأبدأعا.
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الششاعر عبد القادر مكاريا «تسشمسشيلت»:

لسشتاذ رششيد
ا أ
دحمون «اŸدية»

لألدب األمأزيغي الشسفهي دور تأريخي على وحدة ا÷زائر
تأاتي فكرة بر›ة تظاهرة ثقافية وإبدإعية
–ت مسشمى ربيع إلثقافة وإإ’بدإع لÎإفق
إإ’نسشان ‘ عÓقته بالكون  ...إلطبيعة ...
إإ’ب -دإع .ول-ئ-ن ك-ان إل-رب-ي-ع ت-ت-وي-ج-ا ط-ب-ي-ع-ي-ا
وح-ت-م-ي-ا ل-ت-ع-اقب إلصش-ي-ف إÿري-ف وإلششتاء،
فإان ربيع إلثقافة وإإ’بدإع هو تتويج لدورة
إلثقافة ‘ إلبلد لتخرج بسشاتينها وحدإئقها
إإ’بدإعية وإلفنية للقارئ إ÷زإئري .« ...
ب-ه-ذه إل-ك-ل-م-ات إل-دق-ي-ق-ة إلّ-ت-وّج-ه وإل-ت-وج-ي-ه
أإح- -اط م- -ع- -ا‹ وزي- -ر إل- -ث -ق -اف -ة إ÷زإئ -ري،
إلشش -اع -ر «ع-ز إل-دي-ن م-ي-ه-وب-ي» ب-أادق وأإوسش-ع
›ا’ت وأإه -دإف ت -ظ -اه -رة «رب-ي-ع إل-ث-ق-اف-ة
وإإ’بدإع» إلذي ن Ìأإزهاره ورشص أإريجه على
إ÷زإئ -ر إل -ع -اصش -م -ة وم -ن خ Ó-ل-ه-ا ك-ل رب-وع

الششاعر بغداد السشايح «مغنية»

السستمرارية ‘ خلق
التواصسل الفّعأل بÚ
ﬂتلف األجيأل األدبية

إل- -رب -ي -ع إل -ث -ق -ا‘
إ÷زإئ- - - - -ري ‘
ط -ب -ع -ت -ه إأ’و¤
“ّي -ز ب -ال -ك -ث،Ò
كان ‹ ششرف
إ◊ضش- -ور ف -ي -ه
ومعايششة
إلفعاليات
إلتي أإقيمت
ضشمن
برنا›ه
إل-وإسش-ع ،م-ا
ّÁيز هذه إلتظاهرة إلثقافية أإنها إنطلقت من
فكرة إ’حتفاء بششخصشية مهّمة ،وأإيضشا جاءت
ب -دإي -ت-ه-ا م-ن إل-ي-وم إل-ع-اŸي ل-لشش-ع-ر ،ت-وق-يت
إل-ت-ظ-اه-رة ي-ع-ط-ي إ’ن-ط-ب-اع أإن إل-ت-ف-ك Òكان
سشليما بغية خلق توإصشل مع جمهور ‘ عطلة
رب -ي -ع -ي -ة ،ح -ت -ى إŸك -ان إل -ذي أإق -ي -مت ف -ي-ه
إل-ن-دوإت وإأ’مسش-ي-ات إلشش-ع-ري-ة ي-ع-ت Èم-ع-لما
ح -ق-ي-ق-ي-ا م-ن إŸع-ا ⁄إل-ث-ق-اف-ي-ة ‘ إ÷زإئ-ر،
إلÈنامج متنوع نشّشطته ﬂتلف إلششخصشيات
إأ’دب -ي-ة إأ’ج-ن-ب-ي-ة وإل-ع-رب-ي-ة وإ÷زإئ-ري-ة”ّ ،
ت -أاث -يث إل -فضش -اء Ãا ت-ع-رضش-ه دور إل-نشش-ر م-ن
إصش -دإرإت ،ه -ن -اك م -ن إل -روإئ-ي Úوإلشش-ع-رإء
وإل -ن -ق -اد م-ا ج-ع-ل-وإ ت-لك إ÷لسش-ات إل-ف-ك-ري-ة
ف -رصش-ة ل-ل-كشش-ف ع-ن أإسش-ئ-ل-ة إل-رإه-ن إ÷اّدة،
إللقاءإت إŸتعّددة ‘ إلربيع سشوإء إلرسشمية أإو
غÒها عملت على خلق إ’حتكاك إŸعر‘
إلÓزم ،حضشور قامات سشامقة نقديا وأإدبيا
أإعطى للربيع إلثقا‘ وهجه إÿاصص و“يزه
إŸتفرد على إلسشاحة.
حضش - -رت شش- -اع- -رإ ‘ إخ- -ت- -ت- -ام إأ’مسش- -ي- -ات
إلشش -ع -ري -ة ب -ري -اضص إل -ف-ت-ح ،إقÎبت أإك Ìم-ن
إ◊سشاسشيات إلششعرية إŸتنوعة ‘ إ÷زإئر،
تششرفت كثÒإ بالتوإصشل مع Œارب ششعرية
ﬂتلفة ،حضشور قامات ششعرية وأإدبية أإعطى
ل -ل -نشش-اط جّ-دي-ت-ه و“ّي-زه ،إسش-ت-م-عت أ’سش-م-اء
شش-ع-ري-ة ك-ثÒة خÓ-ل إل-ت-ظ-اه-رة م-ن-ه-ا سش-ل-يم
درإج -ي وي -وسش-ف ب-ل-غ-يث إل-ب-از وغÒه-م-ا‘ ،
هذه إأ’جوإء إلثقافية ’ يكون إللقاء بالششعرإء
ف -حسشب ب-ل ح-ت-ى إل-روإئ-ي Úك-وإسش-ي-ن-ي ل-ع-رج
وعبد إلوهاب بن منصشور ،كذلك ‘ ›ال
إلنقد .

إلوطن.
وخ Ó-ل إأ’ي -ام إŸم -ت -دة م -ن فÎة ف -ع-ال-ي-ات
إلتظاهرة ،حج إ ¤إلعاصشمة ششعرإء وروإئيون
ونقاد من ﬂتلف إلو’يات ،ومن دول عربية
شش-ق-ي-ق-ة ع-زي-زة ك-م-وري-ت-ان-ي-ا ومصش-ر وت-ونسص
وغÒه -م ،ف -ت -م-ي-زت إأ’شش-غ-ال إل-ت-ي إح-تضش-ن
ف-ع-ال-ي-ت-ه-ا ري-اضص إل-ف-ت-ح ،ب-ا◊ضش-ور إŸك-ثف
ل- -ل- -ج- -م- -ه- -ور ووسش- -ائ -ل إإ’ع Ó-م إ÷زإئ -ري -ة
وإل -ع -رب -ي -ة ،و–ت إشش -رإف وم-ت-اب-ع-ة إلسش-ي-د
إلوزير إلذي تابع جلّ نششاطات إلربيع.
إلقصشيدة بتنوع مششاربها وإختÓف مناهلها
وتوجهاتها كانت صشدإحة ‘ أإعا‹ إلعاصشمة
من نÌية إ ¤حرة إ ¤عمودية ،وقد تدإول
ع- -ل -ى إŸنصش -ة ›م -وع -ة م -ن خÒة شش -ع -رإء

إ÷زإئ -ر وإل -وط -ن إل -ع -رب -ي م -ن -ه -م إلشش -اع-ر
إŸصش- - -ري «ع- - -زت إل- - -طÒي» وإل- - -ت - -ونسش - -ي

اŸبدع عمر خزار

ترسسيخ مفهوم ا◊ق ‘ الثقأفة و‘ اإلبداع

كونها “ثل إضشافة نوعية مهمة جدإ للسشاحة
إلثقافية وإأ’دبية ‘ إ÷زإئر وإلوطن إلعربي .
‘  ⁄ششمل إŸبدع Úمن إلششعرإء وإلكتاب و
إأ’دب -اء وإŸف -ك -ري-ن– ،ت ق-ب-ة وإح-دة رف-ق-ة
إلناششرين وإإ’عÓميÁ ،Úثل فرصشة حقيقية
للتوإصشل وإلعمل ،ورغم ما تخلل إŸلتقى من
نقائصص ’ يسشلم منها أإي نششاط كب ‘ Òأإي
مكان ‘ إلعا ،⁄إ’ أإن إلربيع إلثقا‘ ‘ طبعته
إأ’و ¤قد حقق أإهدإفه ـ ‘ تقديري ـ وÁكنه
‘ طبعاته إŸقبلة ترسشيخ مفهوم إ◊ق ‘
إلثقافة وإ◊ق ‘ إإ’بدإع.
من إلنقاط إلتي أإود إإ’ششارة إليها كاقÎإح
ل -ل -ه -ي -ئ -ة إŸشش -رف -ة ع-ل-ى إل-ع-م-ل ،ف-ت-ح ›ال
ل-ل-ج-م-ه-ور ب-اج-ت-ذإب-ه ع-ن ط-ري-ق نقل إلصشوت

ب-ال-وسش-ائ-ل إلسش-م-ع-ي-ة إıت-ل-ف-ة ،ل-تطّرق سشمع
أإك Èع- -دد ‡ك- -ن م- -ن زوإر ري- -اضص إل- -ف- -ت- -ح،
وأإع - -ت - -ق- -د أإن إث- -ارة فضش- -ول إŸوإط- -ن شش- -يء
ضش- -روري ‘ م- -ث- -ل ه- -ذه إŸن- -اسش- -ب- -ات ك -ون -ه
إŸسشتهدف إأ’ول وإŸسشتفيد من مثل هذه
إلتظاهرإت.
أإيضشا أإ“نى من إŸششرف Úعلى إلربيع إلثقا‘
إ÷زإئري جمع إأ’عمال إأ’دبية وإلنقاششات
إلفكرية ‘ مطبوع وإحد ،ليتسشنى لكل من
ي -رغب ‘ إ’ط Ó-ع ع -ل -ى ›ري -ات -ه إ◊صش-ول
عليه ،كما ’ يفوتني إإ’ششادة بفكرة إششرإك
بقية و’يات إلوطن ‘ فعاليات إلربيع إلثقا‘،
حيث إن إنتقال إلضشيوف إلعرب إ ¤دإخل
إلوطن يعت Èفرصشة كبÒة للملقي وإŸتلقي.

لسشتاذة غنية سشيليني «اŸسشيلة»:
ا أ

ربيع إ÷زإئر إلثقا‘ ،مبادرة تسشتحقّ إلثناء كّله باعتبارها
إأ’و ¤من نوعها ‘ عهدة إلوزير إ◊ا‹ إلشّشاعر عّز إلّدين
ميهوبي ،وبعد ركود دإم لسشنوإت ،ومن أإفضشل ما مّيزه أإّنه
ج - -م - -ع أإغ - -لب إأ’صش - -ن- -اف
إأ’دب- -ي- -ة «شش- -ع -ر ،روإي -ة»..
م -زإوج-ا ب-ي-ن-ه-ا‡ّ ،ا حّ-ق-ق
ذلك إ’حتكاك إ÷ميل بÚ
إلشش - - -ع - - -رإء ،إل - - -روإئ- - -ي،Ú
وإإ’ع Ó- -م- -ي ،Úسش- -وإء م- -ن
إلشّشباب أإو إ÷يل إلقد،Ë
وهذإ إ’حتكاك صشنع كثÒإ
من إ◊ميمة إلّتي إفتقدها
ه- -ذإ إل- -وسش- -ط م- -ن -ذ زم -ن
بعيد ،ومن إيجابيات إلربيع
إلثقا‘ إ÷زإئري أإيضشا أإّنه
ج -م -ع ب Úع ّ-دة إŒاه -ات،
و ⁄يسشتثن أإو يهّمشص أإيّ فئة على حسشاب فئة أإخرى ،ومنه
على سشبيل إŸثال أإّنه جمع ب Úششعرإء إلعمودي ،إلتفعيلة،
وقصشيدة إلن ‘ Ìمن Èوإحد ،و‘ إلروإية ب Úإلذين يكتبون
بالفرنسشية وإلعربية ‘ فضشاء وإحد !..كذلك إأ’مر بالنسشبة
للمعاي Òإ÷غرإفية ،حيث أإّنه جمع أإدباء إلغرب مع أإدباء
إلشّشرق ،وششعرإء إ÷نوب مع ششعرإء إلعاصشمة ،وهذإ إلذي
تفتقده أإغلب إلتظاهرإت إأ’دبية‡ ،ا جعل إلكاتب فاقًدإ
إأ’مل ‘ أإغلبها.
وكي نكون صشادق ،Úفإاننا ’ ننكر بعضص إلهفوإت إلتي وقع
فيها إلّربيع إلثقا‘ خاصّشة من ناحية إلتنظيم ،وهذإ ما قد
يّÈر بكونه إلتّجربة إأ’و ،¤ونأامل من إلقائم Úعلى إلربيع
إ÷زإئري ‘ إلطبعات إلقادمة ،ومثله من إلنششاطات أإن
يلتفتوإ أإك Ìويلتفوإ حول إلششباب إŸبدع ،وإلذي ›ّرد
إلقرإءة لُهم توحي بإارهاصشات مسشتقبليه وإعدة!

تأأثيث نهج ثقأ‘ جديد يواكب سسرعة العصسر ومتغÒاته
–قيق موإزنة ‘ إ◊رإك إلثقا‘ إ÷زإئري
ه-و م-ق-ارب-ة م-ع ›ري-ات إأ’ح-دإث إل-ث-ق-اف-ية
إل -ع -رب -ي -ة– ،ت ن-فسص إلشش-ع-ار ول-ك-ن Ãح-اور
متنوعة‡ .ا أإسشهم ‘ تفريع إأ’بعاد ،و“يزت
إل -ل -ق -اءإت إل -ف -ك -ري -ة ع -ل -ى م -دإر إŸه-رج-ان
بالتنظيم إ÷اد وإÛتهد وإ’نسشجام إأ’سشري
ب Úإ◊ضشور إأ’دبي من إ’نطباع إأ’ول.
إŸدإخ Ó-ت تشش -ع -بت ل-ع-دة م-وإضش-ع م-ت-ع-ل-ق-ة
بالكتابة إإ’بدإعية على سشبيل إŸثال رإهن
إلقصشيدة إلعمودية وإلنÌية وإŒاه إلششعر إ¤
إ÷م-اهÒي-ة م-ن خÓ-ل إإ’ل-ق-اء إل-ت-ف-اع-ل-ي ‘
م-دإخ-ل-ة ل-لشش-اع-ر إل-ت-ونسش-ي منصشف إŸزغني
Œاوب معها إ◊ضشور إأ’دبي بنقاششات ثرية

ولعل أإهم سشمة إÿروج عن إلدإئرة إلضشيقة أإو
ما يصشلح عليه بالششللية ليششمل إ◊ضشور جيÓ
من إلششعرإء وإأ’دباء إ÷دد تدإخلت Œاربهم
مع أإسشماء حفرت عميقا ‘ إلسشاحة إإ’بدإعية
وهو إلهدف إلذي نأامل إ’درإجه كبند أإسشاسشي
‘ جميع إلتفاعÓت إلثقافية لتحقيق وثبه
حقيقة وجادة “نح للجزإئر إلوجه إŸششرق
وإ◊قيقي إلذي تسشتحق وبالعودة للحديث عن
ضشرورة تغ Òإلنمط إÿطابي ‘ إلششعر وإلذي
إع- -تÈه إل- -ف- -ج- -وة إأ’سش- -اسش- -ي- -ة ب Úإلشش- -اع- -ر
وإŸتلقي وإ’Œاه نحو خلق جو تفاعلي مع
إلنصص وإ÷مهور بعيدإ عن إŸنابر إلتي تأاتي
فقط لتصشنع وجاهة وإهمة للششاعر وتخلق ‘

الششاعر عادل بوبرطخ اŸيلية

فرصسة Ÿبدعي الهأمشس ‘ نيل ح ّضسهم وفرصستهم بألتواجد
ب-ع-د مشش-ارك-ت-ي ‘ إŸه-رج-ان ،وب-ع-د ت-ل-خ-يصص م-ا
ششاهدته وما عششته ‘ إليوم Úإللذين قضشيتهما
هناك Áكنني أإن أإخرج بالتصشور إلتا‹ :من إلناحية
إŸبدئية :مهرجان إلربيع إلثقا‘ إ÷زإئري فكرة
جميلة رغم ما قيل عن إسشتنسشاخها من إلنسشخة
إل -ف -رنسش -ي -ة ،وه -ي ف -ع “ Ó-ن -ح إŸب -دع Úف-رصش-ة
إل -ظ -ه -ور وت -ق-د Ëإب-دإع-ات-ه-م خصش-وصش-ا ب-ال-نسش-ب-ة
Ÿبدعي إلهامشص إلذين نالوإ فرصشتهم بالتوإجد ‘
إŸركز وإثبات قدرإتهم .كما سشمح أإيضشا بتفاعل
إي-ج-اب-ي ب ÚإŸب-دع Úب-ت-نّ-وع ›ا’ت-ه-م ،ف-ال-ت-ق-ى

الششاعر أاحمد صشÓي «وهران»:

تأأسسيسس مهرجأنأت جيدة وتثم Úالعمل ‘ الطبعأت القأدمة
إقامة إلربيع إلثقا‘ –ت ظل مقام إلششهيد
يحمل إلكث Òمن إلد’’ت إلتي –تاج إلوقوف
عليها ،وحتى ‘ إلتسشمية إŸششاكسشة طبعا،
ول -ك -ن ل -ن-ك-ن إي-ج-اب-ي Úق-ل-ي Ó-وأإق-ول أإن ه-ذإ
إŸه -رج -ان ه -و ف-ك-رة ج-ي-دة ،ب-ح-يث ج-م-عت
أإطيافا أإدبية متنوعة من زوإيا إ÷زإئر ،وهي
فكرة تسشتحق إلتششجيع للمسشاهمة ‘ إلنششاط
إلثقا‘ ‘ إلبÓد ،ولكن أ’نها أإول طبعة ،ومن
أإجل تثم Úإلعمل أإك ‘ Ìإلطبعات إلقادمة
من إلناحية إلتنظيمية هناك إعادة إلنظر ‘
إل- - -ت- - -وق- - -يت إل - -ذي ك - -ان قصشÒإ و‘ إل - -فÎة
إŸسشائية ‘ ح Úأإن إلÈنامج ‘ تلك إلفÎة
ط -وي-ل ج-دإ وت-رت-يب ف-ق-رإت إلÈن-ام-ج ك-انت
›حفة ‘ حّق إلششعر كثÒإ ،بحيث أإنه طيلة
إأ’ي- -ام ك- -ان إأ’خ Òب- -ع- -د إسش -ت -ن -ف -اذ إل -ذه -ن
وإل-ط-اق-ة وإ÷م-ه-ور ،إلشش-اع-ر يسش-م-ع للششاعر

«إŸزغني» وإŸوريتا»Êسشيدي ولد أإ›اد».
وم - -ن إ÷زإئ - -ر ن - -ذك - -ر إخ- -تصش- -ارإ «ي- -اسش- -ن
آإف-ري-د»»،سش-ل-ي-م إل-درإج-ي»« ،سشمية ﬁنشص»،
«عبد إلقادر مكاريا»ﬁ« ،مد  ÚŸسشعيدي»
وناصشر باكرية» ....
إل- -روإي- -ة ك -ان ل -ه -ا إل -نصش -يب إل -ط -يب م -ن
إلتظاهرة وقد حضشر ›موعة من إلروإئيÚ
إل -ذي-ن ل-ه-م إل-بصش-م-ة ع-ل-ى إŸشش-ه-د إلسش-ردي
إ÷زإئري منهم «إأ’عرج وإسشيني»« ،إأ’مÚ
زإوي»« ،إلزيوإ« ،»Êضشيف إلله عبد إلقادر»،
«عبد إلوهاب بن منصشور «  .....وغÒهم .
وتنوعت وتششابكت إلتدخÓت وإلنقاششات- ،
بل وإحتدت  -خÓل إلندوإت إلفكرية إلتي
فتحت أإبوإبا لتسشاؤو’ت تؤورق رإهن إأ’دب .

ل تهميشسّ لفئة
على حسسأب أاخرى

فقط.
ف -ي -م -ا ي -خصص
إأ’كادÁيÚ
وإل -روإئ -ي⁄ Ú
يلزموإ
بحضشور
فقرإت
غÒه - - -م م- - -ن
إأ’دباء ‘ حÚ
أإن إأ’دباء إآ’خرين حضشروإ بحب أإو بالضشرورة
نششاطاتهم باإ’ضشافة إ ¤أإن إ÷انب إإ’عÓمي
وإإ’ششهاري للملتقى كان ضشعيفا قلي Óولكن ⁄
يؤوثر فيه أ’نه أإمر يتعلق باŸيزإنية لكن دإئما
‘ إأ’مر خ Òونششجع على هذإ إلعمل إلثقا‘
ون- -رج- -و ل- -ه م- -زي -دإ م -ن إل -ت -م -ي -ز أإك ÌوأإكÌ
فالعجينة إأ’و ’ ¤تنال رضشا إ÷ميع.

إلششاعر
بالروإئي
وإŸمثل
وإلسشينمائي.
ك - - - -م - - - -ا أإت - - - -اح
إل-ف-رصش-ة لعرضص
إŸؤولفات
إŸتنوعة
وت-ق-ريب إŸب-دع
م -ن دور إل-نشش-ر،
وربطه باŸتلقي
بصشورة مباششرة ،من إلناحية إلتنظيمية :نظرإ أ’نها
إل -نسش -خ -ة إأ’و ¤فÁ Ó-ك-ن إ◊ك-م ع-ل-ى إل-ت-ن-ظ-ي-م
م - -اع - -دإ ب- -عضص إل- -رت- -وشش- -ات Áك- -ن Œاوزه- -ا ‘
إل -ط -ب -ع-ات إل-ق-ادم-ة .وه-ذإ ل-ن ي-غ-ط-ي ع-ل-ى رق-ي
إÿدمات إلتي قدمت للمششارك Úسشوإء من ناحية
إإ’قامة إلفاخرة أإو إ’سشتقبال إ◊ار لهم ،من ناحية
إŸضشمون ،خÓل إليوم Úإللذين ششاركت فيهما
حضشرت إأ’مسشيات إلششعرية وششاركت ‘ وإحدة
كششاعر ،وكانت Œربة ‡يزة جدإ خصشوصشا ما
يتعّلق با÷مهور إŸميز وإلرإقي وإŸتذوق للششعر
إ◊قيقي ،كما حضشرت ندوة عن إ◊دإثة ‘ إلششعر
و’حظت عدم وجود رأإي معارضص للمنششط Úلها،
ف-ت-حّ-ولت إﬁ ¤اك-م-ة م-ب-ت-ورة ل-لشش-ع-ر إ◊ق-ي-ق-ي.
Óمسش -ي -ات إلشش-ع-ري-ة ف-ق-د ك-ان أإفضش-ل
ب -ال -نسش -ب -ة ل  -أ
إلششعرإء ع Èإلوطن حاضشرين فيها ما أإعطاها
قيمة فنية جميلة رغم سشوء إأ’حوإل إ÷وية وعليه
ه -ن -اك ج -م-ل-ة م-ن إ’قÎإح-ات أإود ت-ق-دÁه-ا ،م-ن
بينها تقريب إإ’قامة من مكان إŸلتقى ،لتسشهيل
إأ’مر على إŸششارك ،Úمع ضشمان إقامة لهم طيلة
مدة إŸلتقى.

نفسشية إلقارئ جو من إلرسشميات وإلفتور نعم
لتأاثيث نهج ثقا‘ جديد يوإكب سشرعة إلعصشر
ومتغÒإته

Óط-ار إل-ع-ام
وك -إاضش -اف -ة ق -ي -م -ة ك -ان Áك -ن ل  -إ
للمهرجان أإن يكون أإك Ìتششويقا ويخلق جو
من إŸنافسشة ويخرج عن إأ’جوإء إ’عتيادية
م - -ن خ Ó- -ل تشش - -ج - -ي- -ع أإفضش- -ل إŸشش- -ارك- -ات
وإلنصشوصص إŸتميزة وهو ما يؤوسشسص للجودة
وفقط.
وإإ’عÓن عن مطبوعات أإدبية جديدة تتكفل
بها إلهياكل إŸنظمة ‘ حدود إ’نتقاء إ÷يد
وإŸوضشوعي لهذه إأ’عمال ،عموما كبدإية أإو
كطبعة أإو ¤فهي موفقة إ ¤حد بعيد ونحن
ع -ل -ى ث -ق -ة أإن إل -ط-ب-ع-ات إلÓ-ح-ق-ة ب-إاذن إل-ل-ه
سشتكون أإك Ìششمولية ‘ إلنظر إ ¤إلتفاصشيل
إلدقيقة إلتي تؤوثث لعنوإن رإسشخ ثقافيا.

الششاعر صشالح كحول «تيبازة»

تثم Úالفعأليأت وترقيتهأ

جاء إŸلتقى ليعيد للربيع معانيه إ÷مالية
ب -فسش -ي -فسش -اء ث -ق -اف -ي-ة ث-ري-ة وﬁط-ات أإدب-ي-ة
م -ت-ن-وع-ة ورإف-ق-ه-ا م-ع-رضص ل-ل-ك-ت-اب ب-ت-وإج-د
عديد دور إلنششر وﬂتلف إإ’صشدإرإت وكان
أ’دب إلطفل إلنصشيب إأ’ك Èمنها.
حضشور وزير إلثقافة إلسشيد عز إلدين ميهوبي
أإين أإعطى إششارة إنطÓقه ليقوم بعدها بجولة
على دور إلنششر إŸتوإجدة باŸعرضص وهناك
إل -ت -ق -ى ب -اŸدع -وي-ن ووسش-ائ-ل إإ’عÓ-م لشش-رح
مغزى وأإهدإف إقامة مثل هذه إلتظاهرإت
إل-ث-ق-اف-ي-ة ،ع-رف إŸل-ت-ق-ى ت-ن-وًع-ا ‘ ف-ق-رإته
وأإركانه إليومية وعلى مدإر سشتة أإيام كانت
إÿيمة إÛهزة إ’قامة فعاليته و قاعة إبن
زي -دون مسش -رًح -ا ت -دإول ع -ل -ي -ه ك -ت -اب وروإة،
شش - - -ع- - -رإء ومسش- - -رح- - -ي- - -ون وع- - -رضص أإفÓ- - -م
ومسشرحيات إ’ثرإء إŸلتقى من خÓل ندوإت
أإُق-ي-مت بشش-ك-ل ي-وم-ي وشش-م-لت أإغ-لب م-ن-اح-ي
إإ’ب -دإع ك -ال -روإي -ة وإلشش-ع-ر وإŸسش-رح وإأ’دب
إ’مازيغي وغÒها.
إŸلتقى كان بحلة عربية من خÓل ضشيوف
إلششرف إلذين سشعت وزإرة إلثقافة وإ÷هات
إŸن-ظ-م-ة ل-ل-م-ل-ت-ق-ى ‘ ط-ب-ع-ت-ه إأ’و ،¤سشعت
لتوإجدهم ليكون ربيعا عربيا وإعادة إلبهجة
وإ÷م -ال Ÿع -ان -ي -ه ب -ع-د أإن ك-ادت ت-غ-يب ع-ن-ا
بسشبب ما عانته إŸنطقة من ﬂلفات ربيع
آإخ- -ر .إلشش- -اع- -ر إل- -ت- -ونسش- -ي إŸرح إŸنصش- -ف
إŸزغني وإلذي كان لقصشائده إلوقع إ÷ميل
‘ نفوسص متابعيه وكان إلششاعر إŸصشري خÒ
‡ثل لبلده Ÿا تتسشم به قصشائده من ﬁافظة
على قيم إلرجل إŸصشري إلششهم ،موريتانيا
بششاعرها سشيدي ولد أإ›اد وما حمله من

طيبة Œلت ‘
أإبيات لها طعم
إأ’صشالة
وإلرقي.
تعّددت
ﬁطات
إل-رب-يع إلثقا‘
وزإدها
إ◊ضشور
تفاعÓ
وششهدت أإيامه
ت - - -وإ‹ ف - - -رق
إعدإد موإعيد ثقافية تششق طريق ‚احها
بصش -مت ك -م -وع-د م-ع إل-روإي-ة ل-ل-روإئ-ي سش-مÒ
قسشيمي وموعد مع إلششعر مع إلششاعرة Ÿيسص
سش -ع -دي وب -ق -ي -ة إÙط -ات إل -ت -ي أإث-رت أإي-ام
إŸلتقى.
كان للششعر إ◊ضشور إلقوي على يد ثلة من
خÒة شش -ع -رإء إل -فصش -ي -ح ‘ إ÷زإئ -ر وع -دي -د
إلدول إلعربية وللروإية أإيضشا بحضشور إلروإئي
إلقدير وإسشيني لعرج وإلروإئية ربيعة جلطي
على مسشرح إŸلتقى وإثرإئهما إلنقاشص حول
روإياتهم ونظرتهم لوإقع إأ’دب عامة وإلروإية
خ -اصش -ة إل -ط -ب -ع -ة إأ’و ¤م-ن إل-رب-ي-ع إل-ث-ق-ا‘
إ÷زإئري رغم ما تخللها من نقصص وغياب
إلتنظيم أإحيانا إ’ أإننا ’ ‰لك إ’ تششجيعها
وتثمينها أإم ‘ Óترقيتها وŒاوز هفوإتها ‘
إلطبعات إلÓحقة وفسشح إÛا’ت Ÿزيد من
إلششرإئح إإ’بدإعية ،خاصشة إلششبابية ليكون
ل -ه -ا إأ’ث -ر إ÷م -ي -ل وإل -دور إل-ف-ع-ال ‘ صش-ن-ع
مسشتقبلها إلثقا‘.

اإلثنين  ١١أافريل  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٤رجب  ١٤٣٧هـ

›™ªà

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

ا’سســـــــــــراف ظاهـــــــــرة فــــــــــي ا’نتشســــــــــار

الزوج ـ ـ ـة ف ـ ـي قف ـ ـ ـصص ا’ته ـ ـام
’زواج ،وتعدان سسببًا رئيسسيًا ‘ كث Òمن اŸشساكل بينهما ،فبينما يتهم الزوج
ا’سسراف والبخل ،تهمتان يتبادلهما ا أ
ً
’موال بقدر ا◊اجة.
زوجته با’سسراف والتبذير ،تراه الزوجة بخي Óو’ يعطي ا أ
«....هو البخيل ويتهمني با’سسراف””
دليلة.سض 35 ،سسنة ⁄ ،تتوقع يومًا أان
ترتبط بزوج بخيل يرفضض كل ما تطلب
بعد أان عاششت مدللة ‘ بيت والديها وكل
ط- -ل- -ب- -ات- -ه- -ا ›اب -ة ،ه -ك -ذا أاج -ابت ع -ن
اŸوضش- -وع ق- -ائ- -ل- -ة““ :ي- -ت- -ه- -م- -ن- -ي زوج -ي
باإلسشراف و التبذير و ‘ كث Òمن األحيان
يفتح خزانتي ويشش Òبغضشب إا ¤األثواب
اŸوجودة ،كلما طلبت منه واحداً جديداً،
ب -ل ي -غضشب أاك Ìإان أان -ف -قت رات -ب -ي ع -ل-ى
ششراء ما أاحتاج إاليه ...،من الصشعب عليه
أان ي- -قّ- -در أاو ي- -درك ك- -م سش- -ي -ك -ون األم -ر
ﬁرجا ح Úاحضشر مناسشبة ما بثوب سشبق
أان ارتديته ،فهو ل يدرك أان األمر ل
ي -ق -تصش -ر ع -ل -ى ال-ث-وب ف-ق-ط ،وأان ه-ن-اك
مسش-اح-ي-ق ال-ت-ج-م-ي-ل وال-عطور والكرÁات
واإلكسشسش -وارات واÛوه -رات وا◊ق-ائب
واألحذية ،وغÒها““ .وأاضشافت““ :هو رجل،
ل يدرك كم هو مكلف أان تظهر اŸرأاة
Ãظهر أانيق ،ول يدرك أانني أاعيشض وسشط
›تمع ،ول Áكن أان أاكون أاقل ششأاناً من
غÒي ،ف- -حضش- -وري أاي م -ن -اسش -ب -ة دون أان
أاسش -ت -ع -د ل -ه -ا بشش -ك -ل ج -ي -د سش -ي -ع-رضش-ن-ي
لقاويل والسشخرية والذهاب إا ¤العمل
ل أ
Ãلبسض ق - - - -دÁة ب- - - -ع- - - -ذب أاي ام- - - -رأاة
عاملة ....عندها رÃا أاُتهم بالبخل ،ولن
أاج -رؤو ب -ال -ط -ب -ع ع -ل-ى العÎاف ل-ه-ن ،أان
البخل ليسض صشفتي بل هي أاهم خصشال
زوجي العزيز““.
وعلى الرغم من ذلك ،ل تنكر دليلة أانه ل
ُيقصشر معهم ‘ ششيء ،فهم يسشكنون ‘
بيت أاهله ،وهو من أارقى البيوت وأاجملها،
وأابناؤوهما ‘ أافضشل اŸدارسض ،وزوجها ل
اهتمامات تذكر له خارج نطاق األسشرة،
ف- -ه- -و ل ي- -ج- -لسض ‘ اŸق- -اه -ي ول ي -زور
اŸطاعم ول يسشافر وحده ،ول يق ّصشر مع
أاهلها ،ول مع أاهله بالطبع ،واسشتطردت:
““ع- -دم ت- -قصشÒه ه -ذا م -ع ا÷م -ي -ع ح -ت -ى
ا÷Òان واألصشدقاء ،كان السشبب الرئيسشي
‘ أاننا ل نوفر اŸال الكا‘ إلكمال بناء
بيتنا ،وما زلنا نسشكن مع أاسشرته ،بسشبب
إاسشرافه ،بل هو يششعر Êباإلحباط أاك،Ì
نعم ،يششعر Êأا Êل أاعنيه ‘ ششيء ،وأاكاد
أاكون غ Òمرئية بالنسشبة له ،ويششعر Êأانه
ي ،ويهتم با÷ميع
يفضشل الدنيا كلها عل ّ
ويهملني““.

وتتسشاءل الزوجة عن كيفية أان Œعله يفهم
أان ل ذنب لها ‘ كونها تعيشض ‘ ›تمع
ت-ه-م-ه اŸظ-اه-ر ،وت-ت-ب-اه-ى السشيدات فيه
Ãا ي -رت -دي -ن -ه م -ن م -لبسض و›وه-رات،
واأله- -م م- -ن ذلك ت -تسش -اءل ك -ي -ف Œع -ل -ه
يدرك أانها ليسشت مسشرفة «إاذا كنت كذلك،
م- -ا خ- -رجت ل- -ل- -ع -م -ل Ÿد ي -د ال -ع -ون ل -ه
Ÿواجهة صشعوبات ا◊ياة».

«رغم عنادها ....هي مسسرفة””
ﬁم- -د.ب 40 ،سسنة ،وج-دن-اه رف-ق-ة
زوجته دليلة أاكد عكسض ما قالته و قال أان
زوج -ت -ه مسش -رف -ة ،ق -ائ -ل« :ت -ك -اد خ-زان-ة
ملبسشها أان تنفجر ،حتى إان كثÒاً من
ﬁت- -واي- -ات- -ه- -ا ت- -زح -ف ن -ح -و خ -زان -ت -ي،
وعطوري اŸسشكينة ضشاعت وسشط زحام
ع-ط-وره-ا ومسش-اح-ي-ق Œم-ي-لها ...،اتفقنا
منذ بداية ا◊ياة الزوجية على التعاون
يداً بيد كي نبني معًا بيت العمر ،ولكننا
حتى اليوم ما زلنا نسشكن ملحقاً ‘ بيت
أاسشرتي ،رغم أان لدينا  ٣أاطفال ،وما زال
ب -ي -ت -ن -ا اŸسش -ت -ق-ب-ل-ي ق-ي-د اإلنشش-اء ،ألن-ه-ا
ببسشاطة تنفق راتبها كام ً
ل ‘ األسشبوع
األول م- - -ن الشش - -ه - -ر ع - -ل - -ى م - -لبسش - -ه - -ا
وإاكسشسش -وارات -ه -ا وع -ط -وره-ا ،ث-م ت-ب-دأا ‘

الشش -ك -وى ألن -ه -ا ل “لك ث -م -ن ال -ب -ن -زي -ن
لسشيارتها ،أاو ألنها مدعوة لعرسض ما أاو
حفلة خطبة ول “لك ثمن فسشتان جديد،
وإان قلت لها ماذا عن األثواب اŸكدسشة
‘ خ -زان -تك ،ث -ارت وغضش -بت وات-ه-م-ت-ن-ي
بالبخل».
وأاضش- -اف ﬁم -د« :لسشت ب -خ -ي ً-ل ول -ك -ن -ي
واقعي ،فما جدوى األششياء اŸكدسشة منذ
سش - -ن Úداخ - -ل اÿزان- -ة؟ وم- -ا السش- -ر وراء
إاصشرار زوجتي على –ويل األموال إا¤
أاث- -واب وع- -ط -ور؟ ل أادري ،ه -ي م -ريضش -ة
ب -اإلسش -راف ،ول -ك -ن أاح -ي -ان ً-ا تصش -اب ب-داء
ال -ب -خ -ل ح Úل ي -ت -ع-ل-ق األم-ر ب-تسش-وق-ه-ا،
فكلما أاردت ششراء ششيء ألسشرتي أاو ÷ار
أاو صشديق تغضشب وتثور وتؤوكد ‹ أانني
سش- -بب فشش- -ل- -ن- -ا ‘ ال- -ت- -وف ،Òرغ- -م أان -ه -ا
م-ن-اسش-ب-ات اج-ت-م-اع-ي-ة ل غ-ن-ى ع-ن-ه-ا ،بل
ووصشل األمر ذات مرة أانها غضشبت ألÊ
اششÎيت هدية لششقيقها Ãناسشبة تخرجه
‘ ا÷امعة ،وقالت ‹ با◊رف الواحد:
أانا للمرة األو ‘ ¤حياتي أارى رجلً يحب
أاهل زوجته أاك‡ Ìا يحب زوجته».
وي- -ب- -دي ال -زوج حÒت -ه ال -ك -بÒة ،ب Úم -ن
ي- -رب- -ط اŸادة ب- -ا◊ب ،ق- -ائ ً-ل« :ه -ي ‘
ن -ظ -ري أافضش -ل ام-رأاة ‘ ال-دن-ي-ا؛ ه-ادئ-ة،

ورقيقة ،ومثقفة ،تهتم بكل ششؤوون البيت
واألولد رغم أانها موظفة ،ولكنها تتحول
لمرأاة أاخرى ح Úتذهب للسشوق .هل هو
مرضض نفسشي مع Úيدفعها لهذا اإلدمان،
أام ه -ي ضش -ح -ي -ة ›ت -م -ع اسش -ت-ه-لك-ي؟ ل
أادري ،ولكن أا“نى أان تأاخذ اسشÎاحة ولو
ليوم واحد من الششراء؛ فهي وإان  ⁄تذهب
ل -لسش -وق ،تسش -وقت إال -كÎون -ي ً-ا ت -ب -حث ع-ن
ا÷ديد ‘ السشلع» ،وختم ﬁمد كلمه
قائ ً
ل« :كم أا“نى أان تدرك زوجتي أان
حرصشي على البتعاد عن اإلسشراف ليسض
بخلً ،وأا Êلو كنت بخي ً
ل كما تتهمني لكنا
نسشكن ‘ بيتنا اليوم».
ب-ه-ية.ج 50 ،سسنة ،ت -زوجت م -ن -ذ ٢٠
عاماً ،تقول عن حياتها مع زوجها قائلة:
““عششت ‘ ب -يت أاه -ل -ي وسش -ط مشش-اح-ن-ات
دائ -م -ة ب Úأاب -ي وأام -ي بسش -بب مصش -اري -ف
البيت وكانا ‘ كل مرة يتبادلن التهم ،
ف -ك -ل واح -د م -ن -ه -م -ا ي -رى ‘ اآلخ -ر ان-ه
مسشرف أاو بخيل ،وكنت أا“نى أان اأتزوج
من رجل ل أاحيا معه هذه اŸعاناة و لكن
ششاء القدر أان يكون البخل اأهم صشفة ‘
ششريك حياتي ،أاتعبني بخله وحرصشه اأكÌ
من اللزم على اŸصشاريف لدرجة الششح،
ومع أانه موظف وأاحواله اŸادية ل بأاسض
بها ،إاّل أانه يراقب ما أانفقه بصشورة غÒ
معقولة– ،ملت عيبه ألنني ل اأسشتطيع
غ Òذلك خ- -اصش- -ة ب -وج -ود األولد ال -ذي -ن
كÈوا وأاحمد الله أانهم ل يتصشفون بالبخل
مثل والدهم““.

من الظلم اتهامها باإ’سسراف
ن-ادي-ة.ك 34 ،سسنة ،م-ت-زوجة منذ
ثلث سشنوات ،قالت عن ظاهرة تبادل
لسش -راف
لزواج ال -ت -ه -م ب -ال -ت -ب -ذي -ر أاو ا إ
اأ
ق- -ائ -ل -ة““ :م -ن ال -ظ -ل -م –م -ي -ل ال -زوج -ة
اŸسش-ؤوول-ي-ة Ãف-رده-ا ووصش-ف-ه-ا ب-البخل،
لزواج ينفقون ببذخ
فهناك الكث Òمن ا أ
وت -ب -ذي -ر ع -ل-ى أان-فسش-ه-م وي-ب-خ-ل-ون ع-ل-ى
زوج- -ات -ه -م وأاب -ن -ائ -ه -م ،وم -ن ه -ن -ا ت -ق -ع
اŸشش -ك -لت والصش-دام-ات واŸشش-اح-ن-ات
لزواج ،ومع هذا ‚د أان الزوجة
ب Úا أ
لدارة اŸال-ي-ة
ب -ح -ك-م مسش-ؤوول-ي-ت-ه-ا ع-ن ا إ
للبيت تكون عادة القدوة ‘ هذا الششأان““.
وأاضشافت قائلة““ :بحكم انششغال زوجي
لخرى تعد القادرة
بعمله ومسشؤوولياته ا أ
ع - -ل - -ى إادارة دف - -ة ال - -ب - -يت ب - -ا◊ك - -م- -ة
والقتصشاد ،فالزوجة مسشئولة بششكل كبÒ
عن سشعادة بيتها وتدب Òمسشتلزماته““.

العدد
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القرفة ...عÓج
ذو فعالية كبÒة

ال-ق-رف-ة عÓ-ج ط-ب-ي-ع-ي ف-عال
ل-ل-غ-اي-ة اإذ ب-اإم-ك-ان-ه-ا ت-خفيضض
مسس -ت -وي -ات السس -ك -ر وت -ق -ل -ي -ل
نسس -ب -ة ال -ك -ولسسÎول ‘ ال -دم
وت -نشس -ي -ط ع -م-ل-ي-ة ال-ت-م-ث-ي-ل
الغذائي ،وهذا مفيد ’إنقاصض
وزن ا÷سس - -م ،ف - -م - -ا ه - -و سس - -ر
ق -درة ال -ق -رف -ة ع -ل -ى اإي -ق -اف
مرضض السسكري وحرق دهون
ا÷سسم؟
وهي عÓج نباتي وطبيعي ذو
ف -ع -ال -ي -ة ك-بÒة ،اإذ ب-اإم-ك-ان-ه-ا
ت -خ -ف -يضض مسس -ت -وي-ات السس-ك-ر
وخ -فضض نسس-ب-ة ال-ك-ولسسÎول
‘ ال -دم ،وت-ع-ت Èم-ن ال-ت-واب-ل
اŸق -وي -ة ل -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -م -ث-ي-ل
الغذائي ،وهذا مفيد ’إنقاصض
وزن ا÷سس-م ،ك-م-ا اأن ال-ق-رف-ة
غ-ن-ي-ة ل-ل-غاية باŸواد النباتية
ال- - -واق- - -ي- - -ة م - -ن السس - -رط - -ان،
وب- -ال- -ت -ا‹ ف -اإن -ه -ا ت -ع -ت Èم -ن
اŸك -م Ó-ت ال -غ-ذائ-ي-ة اŸم-ت-ازة
ال - - -واق - - -ي - - -ة م - - -ن ا’أم - - -راضض
واŸقوية لتاأث ÒالعÓج.
م -ن اأه-م خصس-ائصس-ه-ا واأكÌه-ا
شس -ه -رة ه -ي ت -خ -ف -يضض نسس -ب -ة
السسكر ‘ الدم،كما لوحظ اأن
ال -ق-رف-ة خ-فضست اأيضسً-ا نسس-ب-ة
ال- -ك -ولسسÎول الضس -ار ‘ ال -دم
وده -ون -ه ال -ثÓ-ث-ي-ة ،وت-راوح
ه -ذه ا’ن -خ -ف-اضض م-ن  10اإ¤
 ‘ 24اŸائ- - -ة ب- - -ال- - -نسس- - -ب - -ة
للكولسسÎول ،و 23اإ‘ 30 ¤
اŸائ - -ة ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل- -ل- -ده- -ون
ال - -ث Ó- -ث - -ي - -ة ‘ ،ح Úب- -ق- -يت
مسس- - -ت- - -وي- - -ات ال - -ك - -ولسسÎول
ا◊ميد كما هي.
وت -ع-م-ل ال-ق-رف-ة ع-ل-ى خ-فضض
سس -ك -ر ال-دم ،وان-خ-ف-اضض سس-ك-ر
ال - -دم ي - -وؤدي اإ ¤ان - -خ - -ف- -اضض
ه- - -رم- - -ون ا’إنسس- - -ول Úال - -ذي
ي-ف-رزه ال-ب-ن-ك-ري-اسض ‘ ›رى
ال - -دم ،وه - -ذا ي- -دف- -ع ا÷سس- -م
’سس -ت -ه Ó-ك ده -ون -ه اsıزن -ة
وح- - -رق- - -ه - -ا ،ذلك اأن خ Ó- -ي - -ا
ال - -ب - -ط- -ن اuıزن- -ة ل- -ل- -ده- -ون
تسس -ت -ج-يب ب-حسس-اسس-ي-ة ك-بÒة
’رت-ف-اع مسس-ت-وى ا’إنسسول،Ú
اإذ اإن ارتفاعه يقلل من حرق
ال - - - - -ده - - - - -ون والسس- - - - -ع- - - - -رات
ا◊رارية’ ،أن وجوده بكمية
ك- -بÒة ‘ ال- -دم ي- -ج -ع -ل ه -ذه
اÓÿيا تعتقد بوجود الكثÒ
م -ن السس-ك-ر ‘ ال-دم ،وب-ال-ت-ا‹
فهي ’ تعطي دهونها ◊رقها
من اأجل توليد الطاقة.
واإذا ” اإت -ب -اع ن -ظ -ام غ -ذائ -ي
حي يخفضض من سسّكر الدم
صس ّ
واإرف-اق-ه ب-ت-ن-اول ال-ق-رفة ،لن
يكون هناك سسبب كي يرتفع
مسس- -ت- -وى ا’إنسس- -ول ‘ Úال -دم
اأك Ìمن الÓزم ،وبالتا‹ فاإن
ان-خ-ف-اضض مسس-توى ا’إنسسولÚ
ي -ع -ن -ي اأن اÓÿي -ا ال -ده -ن -ي-ة
تسستغني عن دهونها من اأجل
ت-ول-ي-د ال-ط-اقة ،وبالتا‹ يتم
حرق دهون ا÷سسم وبالتا‹
اإنقاصض الوزن.
من جانب اآخر ،اأثبتت دراسسة
ع- -ل -م -ي -ة اأخÒة اأن -ه ب -اإم -ك -ان
رائ - -ح - -ة ال - -ق - -رف - -ة وح - -ده- -ا
مسساعدة الدماغ على –سسÚ
اأدائ- -ه ا’إدراك -ي ،ك -م -ا ت -ل -عب
دورًا واق -يً-ا م-ن سس-رط-ان ع-ن-ق
ال- -رح- -م واأورام الÈوسس- -ت- -ات- -ا
والرئت.Ú
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«ألششعب» ترصشد فرحة أنصشار أوŸبي أŸدية بالصشعود للرأبطة أ أ

ا◊ف ـ ـ ـ ـاظ ع ـ ـ ـ ـ ـلى نفـ ـ ـ ـ ـسس التشضكيل ـ ـة
وتـ ـدعيمهـ ـ ـ ـ ـ ـا بعن ـ ـ ـ ـ ـاصضر ‡ي ـ ـ ـ ـ ـزة
ل‚از ألذي طال أنتظاره
لنصشار...عوأمل مهمة ‘ –قيق أ إ
لدأرة وأ أ
تكامل أ إ

رصشدت «ألششعب» فرحة أنصشار
أوŸبي أŸدية بعد –قيقه ألصشعود
ألتاريخي إأ ¤ألرأبطة ألو¤
موبيليسش بعد مششوأر ناجح هذأ
أŸوسشم أكد من خÓله قوته
وأحقيته بالتوأجد مع فرق ألنخبة.

«الشضعب»تتع ‘ Ìأاو ¤مبارياتها أامام «ا◊ياة»
تع Ìفريق جريدة «ألششعب»
‘ أو ¤مبارياته بدورة
ألصشحافة لكرة ألقدم بعد
أنهزأمه أمام فريق «أ◊ياة»
بثÓثية نظيفة وسشيكون لزأما
على ألتششكيلة –قيق
ألنتصشارأت خÓل أŸباريات
أŸقبلة.

عمار حميسسي

قبل أنطÓق ألدورة للرفع من
أ÷اهزية ألبدنية للعناصسر .
يبدو أن أŸنافسض كان أكÌ
ج-اه-زي-ة م-ن ج-م-ي-ع أل-ن-وأح-ي
حيث أسستطاع –قيق ألنتصسار
ليبدأ أŸشسوأر بنجاح وهو ما
سسيمنحه ألدفع أŸعنوي ألكبÒ
ق -ب -ل أل -ل -ق-اءأت أŸق-ب-ل-ة أل-ت-ي
سسيلعبها ‘ دورة ألصسحافة .
وسس -ي -ك -ون ل -زأم -ا ع -ل-ى ف-ري-ق
«ألشسعب» –سس Úأألدأء خÓل
أŸب -اري -ات أŸق -ب -ل-ة م-ن أج-ل
أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ح -ظ -وظ -ه ‘
ألتأاهل للدور أŸقبل من خÓل
أل -ت -حضس Òأ÷ي -د ل -ل -م -وأج-ه-ة
أŸق -ب -ل -ة أل -ت -ي سس -ت -ج-ري ي-وم

ألثÓثاء .
ولن تكون أŸأامورية صسعبة ‘
ح -ال تصس -ح-ي-ح أألخ-ط-اء أل-ت-ي
أرتكبتها ألتشسكيلة أمام فريق
أ◊ياة حيث مازألت أŸنافسسة
ع - -ل - -ى إأح- -دى أŸرأتب أألو¤
‡كنة ‘ حال –قيق نتائج
أي- -ج- -اب- -ي- -ة خ Ó-ل أŸب -اري -ات
أŸقبلة.
وسس -ت -ع -رف أل -تشس -ك -ي-ل-ة خÓ-ل
أŸوأجهة أŸقبلة عودة بعضض
أل- -ع- -ن- -اصس- -ر أل -ت -ي غ -ابت ع -ن
أŸوأج -ه -ة أألو ¤أم-ام أ◊ي-اة
وهو ما قد Áنح ألدفع ألفني
للفريق لتحقيق أول أنتصسارأته
وإأنعاشض حظوظه ‘ ألتأاهل.

رماشش (مدأفع ششباب قسشنطينة) لـ»ألششعب»:

«حققنـ ـ ـا األه ـ ـم أام ـ ـام اŸقاصضـ ـة اŸصضري
ونطمـ ـ ـ ـ ـح للتأاكيـ ـ ـ ـد ‘ مبـ ـ ـاراة الع ـ ـ ـودة»
ل -ل -م -ج -م -وع -ة ،أألم -ر أل-ذي سس-م-ح
حسسبه من –قيق أألفضسل ،بعد أن
تزأمنت هذه ألدينامكية مع وجود
رغبة منقطعة ألنظ ‘ ،Òألصسعود
ب-ع-د م-وأسس-م ري-اضس-ي-ة ف-وتت ف-ي-ه-ا
«ل -وأم» ف -رصس -ة ط -رق ب-اب ح-ظÒة
ألكبار.
ق -ال ي -اسس Úق -دأشض ،أح -د أوف -ي -اء
م- - -ن- - -اصس- - -ري «ل- - -وأم» ،ب - -أان ه - -ذأ
أŸوسسم هو «عام ألطلعة  ..ومهما
ك -ان أل -ث -م -ن» إأ ¤أل -قسس -م أل-وط-ن-ي
أألول وط- - -ي سس- - -ن- - -وأت أŸاضس - -ي،
وأل-ت-أاك-ي-د م-رة أخ-رى ب-أان-ه تشس-كيلة
أألوŸبي فع Óتسستحق بأان تلعب ‘
ح- -ظÒة أل- -ك- -ب- -ار ،مÈرأ ذلك م- -ن
م -ن -ط-ل-ق م-رأف-ق-ت-ه ل-ل-ف-ري-ق ط-ي-ل-ة
أ÷ولت عدأ لقاء ع Úألفكرون».
وسس -اه -مت ع -دة ع -وأم-ل ‘ أ‚اح
مسسÒة أل -ف -ري -ق حسسب م -ن -اصس -ري
ألفريق أهمها لعب ألفريق مباريات
ه- -ذأ أŸوسس- -م ب- -دون ضس- -غ- -ط م -ن
أألنصسار ،إأ ¤جانب –لي ألتشسكيلة
بوعي كب ÒباŸسسؤوولية أŸلقاة على

ع-ات-ق-ه-م ،ول-ك-ون أن ج-ل ألÓ-ع-بÚ
ي -ت -ح -ل-ون بسس-ل-وك-ات ط-ي-ب-ة ،فضسÓ-
ع -ل -ى أن أŸدرب أع -ط -ى ل-ف-ري-ق-ه
أ◊م-اسض وأل-ث-ق-ة ‘ أل-ن-فسض ل-ب-ل-وغ
ألهدف أŸنشسود ،ناهيك على أن
أإلدأرة ألتي قد أظهرت حالة من
ألصسمود وألوقوف مع ألفريق من
خÓل أخذ كل أإلحتياطات.
أعت Èهذأ أŸناصسر أن قوة ألفريق
وصس Ó-ب -ت -ه ،ك -انت مسس -ت -ل -ه-م-ة م-ن
ألÓعب رقم  ،12أل وهو أ÷مهور
بـ  64بلدية ،مطالبا بهذه أŸناسسبة
بأان يكون ألنصسار ألفريق ملعبا آأخر
أو ت -وسس -ي -ع م -درج -ات م-ع-لب أم-ام
أل-ي-اسضﬂ ،ت-ت-م-ا ح-دي-ث-ه ‘ غ-مرة
ألفرح ،بأان ألأنصسار يرغبون ‘ أن
ي -ك -ون ف -ري -ق -ه -م ‘ ري -ادة ت-رت-يب
أل-رأب-ط-ة أل-ث-ان-ي-ة ب-ع-د نيل ألصسعود
أل- -ت -اري -خ -ي ،وأل -ت -أال -ق مسس -ت -ق -ب Ó-
ب -اإلب -ق -اء ع -ل -ى ن -فسض أل-تشس-ك-ي-ل-ي-ة
وتدعيمها بÓعب Úأو أك ،Ìكما ل
يفوتون هذه ألفرصسة للÎحم على
أ◊اج حمو بصسفته من ب Úأقدم

أŸن - -اصس - -ري - -ن ،شس - -اك - -رأ ‘ ه - -ذأ
ألصسدد نيابة عن جمهور أŸدية
«من ذهب» كل من أإلدأرة وعلى
رأسسها ﬁفوظ بوقلقال ومنصسور
بروأل رئيسض ÷نة أألنصسار على ما
قدمه كل طرف ‘ معادلة ألنجاح.

أكد رغبته ‘ ألبقاء
بإا‚لÎأ

مورينهو  :رفضضـ ـت
ع ـ ـ ـ ـرضضا لت ـ ـ ـ ـدريب
منتخـ ـ ـ ـب سضوري ـ ـ ـ ـ ـا

نتائج متباينة لأÓنديـ ـ ـ ـة ا÷زائريـ ـ ـة اŸشضاركـ ـ ـة
‘ رابطـ ـ ـ ـة أابطـ ـ ـال إافريقيـ ـ ـا وك ـ ـ ـأاسس «الك ـ ـ ـاف»
لندية أ÷زأئرية
حققت أ أ
أŸششاركة ‘ منافسشتي رأبطة
أبطال إأفريقيا وكأاسش «ألكاف»
نتائج متباينة توحي أن
موأجهات ألعودة سشتكون أكÌ
صشعوبة بالنظر إأ ¤أŸسشتوى
ألذي قدمه ‡ثلو أ÷زأئر ‘
هات ÚأŸنافسشت.Ú

عمار حميسسي

وسسيكون على زمÓء زردأب ألذي
سسيغيب عن مبارأة ألعودة ضسرورة
تسس -ج -ي -ل ثÓ-ث-ة أه-دأف ك-ام-ل-ة ‘
مرمى أ◊ارسض أŸصسري ألشسناوي
م-ع أ◊ف-اظ ع-ل-ى شس-ب-اك-ه-م ن-ظيفة
وه-ي أŸأام-وري-ة أل-ت-ي ت-ب-دو صس-ع-بة
نوعا ما.
 ⁄يقدم شسباب قسسنيطنة أŸسستوى
أŸنتظر منه خÓل موأجهته فريق
مصس- -ر أŸق- -اصس- -ة ‘ ذه- -اب ث -م -ن
نهائي كأاسض «ألكاف» رغم أنه كان
مدعوما من عدد كب Òمن أألنصسار
أل -ذي -ن ت-ن-ق-ل-وأ إأ ¤م-ل-عب ألشس-ه-ي-د
ح-مÓ-وي ع-ل-ى أم-ل رؤوي-ة ف-ري-ق-هم
يحقق فوزأ كبÒأ يعطيهم أألفضسلية
قبل موأجهة ألعودة .
وك - -ان ع- -ل- -ى أنصس- -ار «ألسس- -ن- -اف- -ر»
ألنتظار لغاية دخول «أŸايسسÎو»
مرأد مغني ألذي حرر أآللف منهم
ب -ع -د تسس-ج-ي-ل-ه ه-دف أل-ف-وز خÓ-ل
أل- -ل- -ح- -ظ -ات أألخÒة م -ن أŸب -ارأة
ليمنح فريقه فوزأ مهما.
وت -ن -ت -ظ -ر أشس-ب-ال أŸدرب غ-وم-ي-ز
م -أام -وري -ة صس -ع -ب-ة خÓ-ل م-وأج-ه-ة
أل - -ع - -ودة ح - -يث أظ - -ه- -ر أŸن- -افسض

إأمكانيات جيدة خاصسة من خÓل
–كمه ‘ وسسط أŸيدأن وهو ما
شسكل صسعوبات كبÒة لفريق شسباب
قسسنطينة.
من جهته أخفق مولودية وهرأن ‘
–ق- -ي- -ق ألن- -تصس- -ار ع -ل -ى حسس -اب
نظÒه ألكوكب أŸرأكشسي أŸغربي
حيث أكتفى بالتعادل ألسسلبي وهي
نتيجة تخدم أŸنافسض أك ÌخÓل
م-ب-ارأة أل-ع-ودة أل-ت-ي سس-ي-ك-ون ف-ي-ه-ا
مدعوما بأانصساره .
وأظ-ه-ر ه-ج-وم «أ◊م-رأوة» ضس-ع-ف-ا
كبÒأ ويبدو أنه تأاثر بغياب ألهدأف
زعبية بسسبب أŸشساكل ألتي حدثت
بينه وب ÚأŸدرب بوعلي وهو ما
أنعكسض سسلبا على مسستوى ألفريق
رغم أ◊ضسور أ÷ماهÒي ألكب.Ò
وت -ن -ت -ظ-ر أل-ف-ري-ق خÓ-ل م-وأج-ه-ة
أل -ع -ودة م -أام -وري -ة صس -ع -ب -ة Ãا أن-ه
سسيكون مطالبا بالتسسجيل من أجل
إأن -ع -اشض ح -ظ -وظ -ه ‘ أل -ت -أاه-ل إأ¤
أل -دور أŸق -ب-ل م-ن ه-ذه أŸن-افسس-ة
ألتي ترأهن عليها أإلدأرة كثÒأ بعد
ت- -رأج- -ع مسس- -ت- -وى أل- -تشس- -ك -ي -ل -ة ‘
ألبطولة.

أعت Èلعب ششباب
قسشنطينة عماد رماشش ‘
حوأر خصش به «ألششعب»،
ألفوز أÙقق أمام نادي
أŸقاصشة أŸصشري ‘ إأطار
ذهاب ألدور ألثا Êمن
منافسشة كأاسش «ألكاف» ألتي
جرت أول أمسش وأنتهت
بنتيجة  1مقابل  0بالنتيجة
أŸهمة.

حاورته :نبيلة بوقرين

@@ «ألشش- -عب» :ك -ي -ف ك -انت
أŸب -ارأة أل -ت -ي ج-م-ع-ت-ك-م م-ع
نادي أŸقصشة أŸصشري؟
@ «رماشش» :أŸبارأة  ⁄تكن

سس -ه -ل -ة ألن م -ن -افسس -ن -ا أظ -ه -ر
مسس - -ت - -وى ك - -ب Òول- -عب ب- -ق- -وة
وب-ان-ت-ظ-ام ط-ي-ل-ة ألـ  90دقيقة
وه - -ذأ م - -ا خ- -ل- -ق ل- -ن- -ا ب- -عضض
ألصس- -ع- -وب- -ات ‘ أل -وصس -ول إأ¤
شسباكه ولكن أŸهم ‘ ألنهاية
–قيق ألفوز ألذي سسيكون له
دأفع معنوي لÓعب.Ú
@@ هل هذأ ألفوز كاف من
أج -ل أل -ع -ودة ب -ال -ت -أاه-ل م-ن
مصشر؟

لهم عكسش «أŸوب» و «أ◊مرأوة»
ألوفاق و«ألسشنافر» حققا أ أ

أظ-ه-ر وف-اق سس-ط-ي-ف أسس-ت-ع-دأدأت
جيدة خÓل مبارأة ألذهاب لثمن
نهائي رأبطة أبطال إأفريقيا أمام
أŸري- -خ ألسس- -ودأ Êب -ع -د أن ف -رضض
ألتعادل عليه بنتيجة هدف Úلكل
منهما حيث سستكون مبارأة ألعودة
‘ متناوله بالنظر للمسستوى ألذي
قدمه أŸريخ.
ويسس -ت -ط -ي-ع أشس-ب-ال أŸدرب غ-ي-غ-ر
حسسم ألتأاهل حتى ‘ حال ألتعادل
ألسسلبي أو أإليجابي بهدف Ÿثله
Ãا أن نتيجة ألذهاب سستخدمهم
ك -ثÒأ ح-يث ي-ت-وأج-د أل-ف-ري-ق ع-ل-ى
أعتاب ربع ألنهائي ‘ حال أسستطاع
تسسي Òموأجهة ألعودة بذكاء.
من جهته أخفق مولودية بجاية ‘
ألعودة بنتيجة إأيجابية من ألقاهرة
خ Ó-ل م -وأج -ه -ت -ه ف -ري-ق أل-زم-الك
ألذي  ⁄يقدم مسستوى كب Òمقارنة
ب -أاسس -م -اء أل Ó-ع -ب Úأل -ذي -ن ي-ت-وف-ر
ع -ل-ي-ه-م ح-يث ك-ان أشس-ب-ال ع-م-رأÊ
أك Ìخطورة خاصسة خÓل ألشسوط
أألول.
ولعبت أÈÿة دورأ ‘ ترجيح كفة
زمÓء «شسيكابال» ألذين أسستطاعوأ
أسس -ت-غÓ-ل أألخ-ط-اء أل-ت-ي أرت-ك-ب-ه-ا
دفاع «أŸوب» خÓل ألشسوط ألثائي
بعد فشسلهم ‘ ذلك خÓل ألشسوط
أألول وهو منحهم أألفضسلية قبل
موأجهة ألعودة .
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‘ أنتظار أنتصشارأت قادمة ‘ دورة ألصشحافة

 ⁄ي -وف -ق ف -ري -ق «ألشس -عب» ‘
أو ¤مبارياته بدورة ألصسحافة
رغ- -م أن أل -تشس -ك -ي -ل -ة حضس -رت
جيدأ لهذأ أŸوعد من خÓل
أل-ق-ي-ام ب-ع-دة حصسصض ت-دري-بية

المدية :م.امين عباسس
كشسف حليم صساحي نائب رئيسض
÷ن - - -ة أنصس - - -ار أوŸب- - -ي أŸدي- - -ة،
صس -ب-ي-ح-ة أمسض ،ب-أان ف-ري-ق «ل-وأم»،
م- -ن ح- -ق- -ه أن ي- -ف- -وز ويصس -ع -د إأ¤
ح- -ظÒة أل- -ك- -ب- -ار ،ألن إأدأرت- -ه ق -د
ب -ره -نت ه -ذأ أŸوسس -م ‘ أŸي-دأن
ع- -ل -ى أح -ق -ي -ت -ه -ا ‘ ن -ي -ل ت -رت -يب
مÓحقيها بسسبب صسرأمة ألتسسيÒ
وألتفاف أألنصسار حول فريقهم.
أكد ألرقم ألثا÷ ‘ Êنة أنصسار
تشس- -ك- -ي- -ل -ة أوŸب -ي أŸدي -ة ،ع -قب
ن -ت -ي -ج -ة أل -ت -ع -ادل أل -ت -ي ح -ق -ق -ه -ا
أألوŸبي خارج ألديار ،مع نظÒه
ع Úف- -ك- -رون ‘ ل- -ق -اء م -ه -م ب -أان
أل- -ن -ت -ي -ج -ة أÙق -ق -ة ⁄ ،ت -ك -ن ‘
أ◊سس-ب-ان ب-إاع-ت-ب-اره-ا ك-انت ح-لما
صسعب أŸنال ،وقد –ققت بفضسل
أه-ت-م-ام ألسس-ل-ط-ات أÙلية ،وعلى
رأسس - -ه - -م أل- -وأ‹ ورئ- -يسض ب- -ل- -دي- -ة
أŸدي - -ة ،إأ ¤ج - -انب أŸسس- -اه- -م- -ة
أل -ك -بÒة وأل -ن -وع -ي -ة أل -ت -ي ق-دم-ه-ا
أŸدرب سسليما Êإأ ¤تشسكيلته بعد
أن أرج - -ع أل- -روح ل- -ل- -م- -ج- -م- -وع- -ة،
وأن-ق-ذه-ا م-ن ح-ال-ة أإلن-ه-ي-ار ،ب-ع-د
ألتصسريحات ألتي أطلقها أŸدرب
بوزيدي ‘ بدأية أŸوسسم بوصسف
ألفريق بأانه غ Òقادر على تقمصض
ألوأن ألفريق.
ب -رر صس -اح -ي بصس -ف -ت -ه وأح -دأ م-ن
أل - -ع- -ارف Úبشس- -أان أوŸب- -ي أŸدي- -ة
أل -ت -ع-اط-ي أإلي-ج-اب-ي أل-ذي أظ-ه-ره
سسليما Êمع فريقه ،كونه قد ف ّضسل
م - -ن - -ذ أل - -وه - -ل - -ة أألو ¤أخ- -ت- -ي- -ار
مسس- -اع -دي -ه أم -ث -ال مسس -اع -ده أب -ن
أل -ولي -ة ك -م -ال ح -رك -اب -ي أل-ذي ⁄
ي - -قصس - -ر ‘ إأع - -ط - -اء ك - -ل خÈت - -ه

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

ألعدد

ق-ال ج-وزي-ه م-ورينهو مدرب
تششيلسشي ألسشابق إأنه  ⁄يوّقع
على عقد مع أي طرف لكنه
يتوقع ألعودة إأ› ¤ال كرة
ألقدم مع بدأية أŸوسشم أŸقبل
ويفضشل أن يتو ¤قيادة فريق
لن -ك-ل-ي-زي أŸم-ت-از
ب -ال -دوري أ إ
لكرة ألقدم.
وأضشاف مورينهو على هامشش
ذهابه Ÿتابعة نزأل للمÓكمة
‘ ل- - - -ن - - -دن أمسش ألح - - -د‘« :
ألوقت أ◊ا‹ Áكن أن أؤوكد
ع -دم أرت -ب -اط -ي ب -ع-ق-د م-ع أي
ط-رف ،أن-ا ‘ م-وق-ف ي-ج-ع-ل-ني
منفتحًا للحديث إأ ¤أي ناد أو
أي منتخب».
وتابع« :لكن حتى أكون أمينًا
فأانا أفضشل ألعمل كمدرب لناد
وسشأاحلل وأفكر ‘ أفضشل ششيء
Ÿششوأري بالعودة ‘ ظل كل ما
أملكه».
وأك- -د م- -وري- -ن- -ه- -و أن -ه رفضش
ع- -رضشً- -ا م- -ن سش- -وري- -ا ل -ق -ي -ادة
أŸنتخب ألوطني
وق- -ال م- -وري -ن -ه -و« :أل -ع -رضش
لن
ألسش- -وري ك- -ان ح- -ق -ي -ق -ي ً-ا أ
أل–اد نشش - -ر أÿط- -اب أل- -ذي
أرسش - -ل - -ه إأ ¤وك - -ي- -ل- -ي ج- -ورج
م - -ن - -دي - -ز ،ل - -ك - -ن ب- -ط- -ري- -ق- -ة
Îﬁمة جدًأ أبلغناه أنني ل
أرغب ‘ ششغل هذأ أŸنصشب».
وتابع« :نحن ‘ أفريل حاليًا
لم-ور أŸه-م-ة ت-ب-دأ ‘ ج-وأن
وأ أ
وم -ن أŸع -ت -اد أت-خ-اذ أل-ق-رأرأت
ب Úآأوأخر ماي وأول جوأن».
وأوضش-ح م-وري-ن-ه-و أن-ه يفضشل
أل-ع-م-ل ‘ ن-اد إأن-ك-ل-ي-زي ‘ ظ-ل
إأق- - -ام- - -ة أسش - -رت - -ه ‘ إأن - -ك - -لÎأ
وتأاقلمها على أ◊ياة هناك.
وق - - -ال أŸدرب ألÈت - - -غ- - -ا‹:
«أحب أل- - - -بÓ- - - -د وأحب ك- - - -رة
أل-ق-دم ه-ن-ا .ع-ائ-ل-تي مسشتقرة
ج -دًأ ه-ن-ا ..وب-ال-ف-ع-ل إأن-ك-لÎأ
لول».
“ثل أختياري أ أ

@ لقد حققنا أألهم من خÓل
ألفوز على أرضسنا ولو بهدف
وحيد ولكن له تأاث Òكب Òعلى
أ÷انب أŸع-ن-وي ل-ل-م-ج-م-وع-ة
ألن -ه سس-ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-ل-عب ب-ح-ري-ة
أك ‘ Èألشس - -وط أل - -ث - -ا Êم - -ن
أŸوأج- -ه- -ة ع -كسض م -ن -افسس -ن -ا
ألذين سسيكون مطالب بالعودة
‘ ألنتيجة ومن هذأ أŸنطلق

ع -ل -ي -ن -ا أن نسس-ت-غ-ل أل-ف-رأغ-ات
ح -ت -ى نصس -ل إأ ¤ألشس -ب-اك م-رة
أخرى.
@@ إأذأ سشتتنقلون إأ ¤مصشر
بهدف ألفوز أليسش كذلك؟

@ صسحيح سسنتنقل إأ ¤مصسر
ب -ه -دف أل-ع-ودة ب-ال-ت-أاه-ل ألن-ن-ا
‰لك أفضس -ل -ي -ة أل-ن-ت-ي-ج-ة ب-ع-د
ف- -وزن- -ا Ãل -ع -ب -ن -ا ول -ه -ذأ ف -إان
أ÷م- -ي- -ع ي- -ف- -ك -ر ‘ م -وصس -ل -ة
مشسوأرنا ‘ أŸنافسسة ألقارية
وألهدف أŸباشسر هو بلوغ دور
أÛم-وع-ات وب-ع-ده-ا سس-نعمل
على تسسي Òأألمور لقاء تلوى
أآلخر وكل شسيء ‡كن ‘ كرة
ألقدم رغم صسعوبة أŸهمة ضسد
نادي أŸقصسة ألذي يلعب كرة
جميلة.
@@ ماذأ تقصشد؟

@ ألنادي أŸصسري كشسف عن
مسستوى كب ‘ Òلقاء ألذهاب

بقسسنطينة وحاول ألوصسول أإ¤
شسباكنا ‘ عدة مرأت كما أن
ألÓعب Úحافظوأ على هدوء
أعصس -اب -ه-م و ⁄ي-ت-وت-روأ وه-ذأ
أم -ر ج -ي -د إأضس -اف -ة إأ ¤أل-ل-عب
أ÷م -اع -ي وأل -ت -ن -اسس -ق أل-ك-بÒ
ولكن أŸهم حاليا أننا سسجلنا
و ⁄نتلق أهدأفا ما يعني أن
حظوظنا ‘ ألتأاهل عالية.
@@ أصش - -ب - -ح - -ت- -م ت- -ع- -رف- -ون
منافسشكم جيدأ إأذأ؟

@ ب -ال -ط -ب -ع ل -ق-د وق-ف-ن-ا ع-ل-ى
ط -ري -ق -ة ل -عب م -ن -افسس-ن-ا وه-و
صسعب أŸنال ولكن نحن أيضسا
فريق متماسسك وسسنهدف إأ¤
إأسسعاد جمهورنا ألذي سساندنا
إأضسافة إأ ¤ألدعم من طرف
أŸسسÒين وأإلدأرة وألسسلطات
ألولئية حتى نعود بالتأاهل من
خارج ألديار بحول ألله.

فعاليتهما لفتت أنظار عدة أندية

سضليما Êوهّني يواصضÓن التأالق ويرفعان غلتهم ـ ـ ـا
م ـ ـن األهـ ـداف
وأصشل إأسشÓم سشليماÊ
وسشفيان هني تأالقهما هذأ
أŸوسشم بعد أن قادأ
فريقيهما لتحقيق
ألنتصشار حيث أضشاف
سشليما Êألهدف ألـ 23له
بأالوأن سشبورتنغ لششبونة
فيما رفع هني غلته من
لهدأف إأ 15 ¤مع فريق
أ أ
مالينسش ألناششط ‘ ألدوري
ألبلجيكي.

عمار حميسسي
سس- - - -اه - - -م أل Ó- - -عب أل - - -دو‹
أ÷زأئري إأسسÓم سسليما‘ Ê
ف-وز ف-ري-ق-ه سس-ب-ورتينغ لشسبونة
على ألضسيف ماريتيمو وأُجري
هذأ أللقاء برسسم أ÷ولة ألـ 29
من عمر بطولة ألÈتغال لكرة
ألقدم.
وسس ّ-ج -ل أŸه -اج -م سس -ل -ي -م-اÊ
ه-دف سس-ب-ورت-ن-غ لشس-ب-ون-ة ع-ند
ألدقيقة ألـ  76من عمر ‘ هذه
أŸب -ارأة .لÒف -ع غ ّ-ل-ت-ه إأ23 ¤
هدفا ‘ بطولة ألÈتغال و26

ه-دف-ا ب-أال-وأن ف-ري-ق «أألخضسر
وأألبيضض» ‘ كل أŸسسابقات
أل -رسس -م -ي -ة أÿاصس -ة ب-األن-دي-ة
هذأ أŸوسسم .
وب -ات سس -ب -ورت-ي-ن-غ لشس-ب-ون-ة ‘
أŸركز ألثا÷ Êدول ألÎتيب
ب-رصس-ي-د  71ن-ق-ط-ة م-ت-خّ-ل-فا
ب -ف -ارق ن -ق -ط -ت Úع -ن أل -رأئ -د
ب -ن -ف-ي-ك-ا ق-ب-ل  5ج -ولت ع-ن
نهاية مشسوأر بطولة ألÈتغال.
وأسس- -ت- -ع- -اد سس- -ل- -ي -م -ا Êحسس -ه
أل- -ت- -ه- -دي -ف -ي م -رة أخ -رى م -ع
أل- - -ف - -ري - -ق ألÈت - -غ - -ا‹ ب - -ع - -د
ألنتقادأت ألتي طالته خÓل
أل -فÎة أŸاضس-ي-ة بسس-بب فشس-ل-ه
‘ ألتسسجيل ليؤوكد ذلك خÓل
أ÷ولة أŸاضسية ألتي وقع فيها
ث-ن-ائ-ي-ة ق-ب-ل أن يضس-ي-ف ه-دف-ا
سسهرة أول أمسض لÒفع بذلك
غلته إأ 23 ¤هدفا ‘ ألدوري
ألÈتغا‹ .
ك -م-ا سس-اه-مت ف-ع-ال-ي-ة أل-دو‹
أ÷زأئري ‘ لفت أنظار عدة
أن-دي-ة أوروب-ي-ة ت-ري-د أل-ت-ع-اق-د
م -ع -ه ‘ ن -ه -اي-ة أŸوسس-م ع-ل-ى
غ- -رأر ت- -وت- -ن- -ه- -ام أل‚ل -ي -زي
وأت -ل -ي -ت -ي -ك-و م-دري-د ألسس-ب-اÊ
ح-يث سس-ي-ج-د ف-ري-قه سسبورتنغ
لشس- -ب- -ون- -ة صس- -ع- -وب- -ة ك -بÒة ‘
ألح - -ت - -ف - -اظ ب - -ه ‘ ن - -ه- -اي- -ة
أŸوسسم.
وسس ّ- - -ج - - -ل أل Ó- - -عب أل- - -دو‹
أ÷زأئري سسفيان هني هدفه

ألـ  15بأالوأن فريق مالينسض ‘
بطولة بلجيكا للموسسم أ◊ا‹.
وف-از ف-ري-ق م-ال-ي-نسض ب-ن-ت-ي-ج-ة
( )1-2على ألضسيف لوكرأن ‘
م- -ب -ارأة أُج -ريت ضس -م -ن إأط -ار
«دورة ألمتياز  »2أŸوؤّهلة أإ¤
مسسابقة ألدوري أألوروبي .
وسس ّ-ج -ل صس -ان-ع أألل-ع-اب ه-ن-ي
ه- -دف ف- -ري- -ق- -ه م -ال -ي -نسض ‘
ألدقيقة ألـ  12من عمر هذه
أŸب -ارأة رأف -ع -ا غ ّ-ل -ت -ه إأ15 ¤
ت -وق -ي -ع -ا ‘ ب -ط -ول -ة ب -ل-ج-ي-ك-ا
للموسسم أ◊ا‹.
وتوحي كل أŸوؤشسرأت Ãغادرة
هني فريقه مالينسض ‘ نهاية
أŸوسس -م بسس -بب ت -وأج-ده –ت
›هر عدة أندية تريد ألتعاقد
م- -ع -ه خ Ó-ل أŸوسس -م أŸق -ب -ل
خ-اصس-ة ب-ع-د أل-ف-ع-ال-ي-ة أل-كبÒة
ألتي أظهرها هذأ أŸوسسم مع
فريقه مالينسض.
ويريد هني زيادة عدد أهدأفه
خÓل أŸباريات أŸقبلة حيث
ي -ن -ت -ظ -ر ت -أال-ق-ه ف-ي-ه-ا وه-و م-ا
سس- -ي- -زي- -د م- -ن ع- -دد أألن- -دي -ة
ألرأغبة ‘ ضسمه.
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إاعداد  :عبد الكر . Ëل

اŸوافق لـ  0٤رجب 1٤37هـ

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

تكفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر الذن ـ ـ ـوب بالصس ـ ـ ـدقـ ـ ـ ـ ـات
الصصدقات تكفÒا للسصيئات ’ بأاسس به ،وإان كان دفع الصصدقات ليسس شصرطا للتوبة ،بعد إاتيان شصروط قبول التوبة
’قÓع عن الذنب ،والندم على ما فات ،والعزم على عدم العودة للذنب ،ورد ا◊قوق إا ¤أاهلها.
من ا إ
فإاذا اقÎف العبد ذنبًا ،وأاراد أان يتوب
منه ،فإاّن الله تعا ¤يقبل التوبة من عباده،
ول ُي -شسÎط ل -ق -ب-ول ال-ت-وب-ة سس-وى م-ا قّ-رره
ال -ع -ل -م -اء م -ن شس -روط .وه-ي اإلقÓ-ع ع-ن
الذنب  ..الندم على ما فات .العزم على
َعَدم العودة إا ¤الذنب من جديد  ..إاعادة
ا◊قوق إا ¤أاصسحابها إاذا كان الذنب متعلّقًا
بحقوق العباد.
أاّما التصسّدق باŸال فلي َسس شسرطًا لقبول
التوبة ،ولكّنه من األعمال الصسا◊ة التي
وع- -د ال -ل -ه م -ن ق -ام ب -ه -ا ب -األج -ر ا÷زي -ل
اŸضساعف يوم القيامة ،فقال تعا] : ¤
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 [(ºالبقرة . 2٦1 :أاّما ا◊دود و
l «∏pYn ™l°pSGhn
كّفارات الذنوب فهي توقيفيّة ،وليسس ألحدٍ
أان يجتهد فيها فيقّرر صسدقًة أاو غÒها على
الذنب يقÎفه العبد ما  ⁄يكن ذلك منصسوصساً
ع -ل-ي-ه ‘ ال-ك-ت-اب والسسّ-ن-ة (ك-كّ -ف-ارة ال-ظ-ه-ار،
واليم ،Úوالقتل اÿطأا ،ونحو ذلك) .و ما ⁄
يرد الكتاب ول السسّنة بذكر كّفارة له tŒبه
التوبة الصسادقة النصسوح إان شساء الله ،ونوصسي

أان -فسس -ن -ا وإاخ -وان -ن -ا ب -اإلك -ث -ار م -ن األع -م -ال
الصسا◊ة (صسدقات وغÒها) ألّن (ا◊سسنات
 Íالسسيئات) كما أاخ Èبذلك تعا‘ ¤
ُيذه َ
ك -ت -اب -ه ال -ع -زي -ز ،وŸا رواه الÎم-ذي ب-إاسس-ن-اد
ح ّسسنه َعْن َأاَنسسِ بِْن َمالِكٍ َقالََ :قالَ َرسسول اللsهِ
ُ ُ
صسلى الله عليه وسسلم « :إاِsن ال sصسَدَقَة لَُت ْ
طِفئُ

من وصسايا رسسول الله

ِ
ِ
َغ َضس َ
ب الsرuب َوَتْدَفُع ميتََة ال tسسوء»  ،ولقول النبيّ
صسّلى الله عليه وسسّلم َألِبى َذxر فيما رواه أاحمد
والÎم-ذي ب-إاسس-ن-اٍد ق-ال ع-ن-ه :حسسٌ-ن صس-ح-ي-ح
ح َسسَنَة
حْيُثَما ُكْن َ
ت َو َأاْتِبِع ال sسسuيَئَة اْل َ
« اsتِق اللَsه َ
ِ
ُ
ح َسسٍن».
حَها َو َخالِق الsناسَس بِ ُ
خلٍق َ
َتْم ُ

الرحمة أابرز أاخÓق النبي

الرحمة والشسفقة من أابرز أاخÓق النبي
صسلى الله عليه وسسلم ،وقد وصسفه الله ‘
عن معاذ بن جبل رضسي الله عنه «أاوصسا Êرسسول الله صسلي الله عليه وسسلم بعشسر كلمات
القرآان الكر Ëبذلك ،فقال تعاó≤d{ :¤
فقال :ل تشسرك بالله شسيئا وإان قتلت وحرقت .ول تعقن والديك وإان أامرك أان تخرج من
Ée ¬«∏Y õjõY ºµ°ùØfGC øe ∫ƒ°SQ ºcAÉL
أاهلك ومالك .ولتÎكن صسÓة مكتوبة متعمدا ً فإان من ترك صسÓة مكتوبة متعمدا ً فقد
برئت منه ذمة الله .ول تشسربن خمرا ً فإانه رأاسس كل فاحشسة .وإاياك واŸعصسية فإان ±hAQ ÚæeƒDŸÉ˘H º˘µ˘«˘∏˘Y ¢üjô˘M º˘à˘æ˘Y
باŸعصسية حل سسخط الله .وإاياك والفرار من الزحف وإان هلك الناسس .وإان أاصساب الناسس  }º«MQالتوبة .128 :وقال تعا ¤عن النبي
موت فاثبت وانفق علي أاهلك من طولك .ول ترفع عنهم عصساك أادبا .وخفهم ‘ الله».
صسلى الله عليه وسسلم’GE ∑Éæ∏°SQGC Éeh{ :
 }Ú∏eÉ©∏d á˘ª˘MQألن- -ب- -ي- -اء .107 :وق - -ال
ت-ع-اº¡d âæd ¬∏˘dG ø˘e á˘ª˘MQ É˘ª˘Ñ˘a{ :¤
øe Gƒ°†Øf’ Ö∏≤˘dG ß˘«˘∏˘Z É˘¶k ˘a âæ˘cƒ˘dh
ع -ل -م السس -ل -ف وال-ع-ل-م-اء رضس-ي ال-ل-ه ع-ن-ه-م َرسُس -وُل ال -ل -ه صس -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ‘ َغْ-يِ-ر
 }∂dƒMآال عمران.159 :
خطورة الغلو ‘ الدين فحذروا منه ،فهذا
حِ- -ديثٍ َول َحِ- -ديَ- -ثْ- -يِ - -نَ ،وَقْ- -د سَسِ- -مَ- -ع ُ-ه ِم ْ-ن ُ-ه
َ
و–ك -ي السس -ي -دة ع -ائشس -ة -رضس -ي ال -ل-ه
حَياِتهِ َوَبْعَد َوَفاِتهِ،
ِ
ِ
ْ Ÿسسلُموَنَ ،فَتكّلُموا بِه ‘ َ
عمر بن اÿطاب رضسي الله عنه يسسأاله ر pجل ا ُ
عنها -عن رحمة النبي صسلى الله عليه
ع -ن م -ع -ن -ى األuب ‘ ق -ول -ه ت-ع-اَ ák¡ncÉanhn] :¤يِقينًا َوَت ْسسِليمًا ِلَرuبهْمَ ،وَت ْضسِعيفاً ألْنُفسِسِهم؛ أان
ِ ِ ِ ْ ْ وسسلم ،فتقول :ما ضسرب رسسول الله صسلى
[ÉkHqnGChnعبسس -31:فيقول لهُ« :نهينا عن التعمق
حصسه كتابه،
يٌء لَْم ُيِحطْ بِهِ ِعلُْمُه وُ ْ⁄ي ْ
َيُكونَ شَس ْ
َ ُ ُ الله عليه وسسلم بيده خادًما له قط ول
والتكلف».
ك لَِفي محَكم
َ ⁄يْمضِس ِفيهِ َقَدُرُه ،وأاsنُه مََع َذلِ َ
وقال عبادة بن َنسِسي  -رضسي الله عنه  -و ْ
ِ ُ ْ ِ امرأاة) «أاحمد»
x
ِكتاِبِه ،مِْنُه اْقَتَب ُسسوهَُ ،وِمْنُه َتَعّلُموُه .ولئْن ُقلُْتْم:
÷ماعة« :أادركت أاقواًما ما كانوا يشسددون
وكان النبي صسلى الله عليه وسسلم يَقuبُل
ِ
ِ
لَم أاْنَزَل الله آاَيَة َكذا ؟ ولم قال كَذا؟ ،لَقد
تشسدديكم ،ول يسسأالون مسسائلكم».
ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ ابنه إابراهيم عند وفاته وعيناه تذرفان
وقد َكَتب رجل إاَلى عمر بنِ َعبدِ اْلعِزيِز َقَرأاُوا مِْنُه ما َقَرأاُْتْمَ ،وَعلُموا مْن َتأاِويله ما
َ
ُ ََ
ْ
َ َ ُ ٌ
بالدموع؛ فيتعجب عبد الرحمن بن عوف
جِ-ه-لُْ-تْ-م َو َق-اُل-وا َبْ-عَ-د َذِلَ -كُ :كt-لِ-ه ِبِ-كَ-ت-اٍب َو َقَد ٍر،
:
ب
ت
ك
ف
َي ْسسَأاُلُه عن الَْقَدِر،
َ
َ
َ
َ
ويقول :وأانت يا رسسول الله؟!
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ِبَتْقَوى اللهَ ،والْقت َصساد ‘ َوُكتَبت الشّسَقاَوُة َوَما ُيْقsدر َيُكْنَ ،وَما شَساَء الله
أاّما َبْعُد ،أاُوصِسي َ
فيقول النبي صسلى الله عليه وسسلم( :يا
ِ
ِ
ِ
ك ألْنُفسسَنا
أاْمِرهَِ ،واّتَباِع سُسّنةِ َنِبّيه صسلى الله عليه وسسلمَ ،كاَنَ ،وَما َلْم َيشَسأاْ َلْم َيُكْنَ ،وَل َنْمل ُ
ب -ن ع -وف ،إان -ه -ا رح -م-ة ،إان ال-ع Úت-دم-ع،
ِ
ت ِبهِ ضَس v- -را َوَل َن ْ - -ف - -ع ً- -اُ ،ث ّ- -م َرغ ُ- -ب - -وا َب ْ- -عَ- -د َذِلَ - -ك
حِدُثوَن َبْعَد ما جََر ْ
ْ Ÿ
َوَتْرك ما أاحَْدَث ا ُ
وال -ق -لب ي -ح -زن ،ول ن-ق-ول إال م-ا ي-رضس-ي
سُسّنُتُةَ ،وُكُفوا ُمؤوَْنَتُهَ .فَعَلْي َ
ك بُِلُزوِم ال ّسسّنِة؛ فإاّنَها َوَرهُبوا»«.رواه أابو داود ،وقال األلبا :Êصسحيح
ربنا ،وإانا بفراقك يا إابراهيم Ùزونون)
ك بإاْذِن الله ِع ْصسَمٌة ،ثُّم اْعَلْم أاّنُه َلْم َيْبَت ِ
ع
د
َل َ
ِ
اإلسسناد».
الّناسس بِْدَعًة ،إالّ َقْد َم َضسى َقبَلَها ما ُهَو َد ِ
«البخاري».
ل
ي
ل
ْ
ٌ
ُ
وجاء رجل إا ¤ابن عقيل رحمه الله فقال:
وكان صسلى الله عليه وسسلم يدخل ‘
َعَلْيَها ،أاْو ِعْبَرٌة فيَها؛ فإاsن ال ّسسّنَة إاّنما سَسّنَها َمْن
أانغمسس ‘ اŸاء مراًرا كثÒة وأاشسك :هل صسح
ق ْ-د َع ِ-ل َ-م م -ا ‘ ِخ ِÓَ-فَ-ه-ا م-ن اÿطِ-أا والّ-زَلِ-ل
 sالصس Ó-ة ،وه-و ي-ن-وي إاط-ال-ت-ه-ا ،ف-إاذا سس-م-ع
ك ما ر َضِسي بِهِ ‹ الغسسل أام ل؟ فما ترى ‘ ذلك؟
ِ ِ
طف ً
 Óيبكي سسرعان ما يخففها إاشسفاًقا
َواْل ُ
حمِق َوالّتَعّمقَِ ،فاْرضَس لَنْفسس َ َ َ
قال ابن عقيل :يا شسيخ! اذهب فقد سسقطت
ِ
ِ
ِ
َ
اْل َ-ق ْ-وُم ألْن ُ -ف -سس -هْ-م ،ف-إاّنُ-هْ-م َع-ل-ى عْ-لٍ-م َو َقُ -ف-وا،
ورحمة على الطفل وأامه .قال صسلى الله
َوِببصسٍر َناِفذٍ ُكُفواَ ،وَلُهم َعَلى َكشْسفِ األمُوِر عنك الصسÓة .قال الرجل :وكيف؟ قال :ألن
َ َ
ْ
النبي صسلى الله عليه وسسلم قال« :رفع القلم عليه وسسلم( :إا Êألدخل ‘ الصسÓة ،فأاريد
َكاُنوا أاْقَوىَ ،وِبَف ْضسِل ما َكاُنوا ِفيهِ أاْوَلى ،فإاْن
َ ِ عن ثÓث :اÛنون حتى يفيق»...ا◊ديث .إاطالتها ،فأاسسمع بكاء الصسبي؛ فأاsŒوز Ÿا
َكاَن اْلُهَدى ما أاْنُتْم َعَلْيهِ َلَقْد سَسَبْقُتُموُهْم إالْيه،
جدِ (حزن) أامه من بكائه)
حَدَثُه إالّ ومن ينغمسس ‘ اŸاء مراًرا ويشسك هل أاصسابه أاعلم من شسدة َو ْ
َوَلِئْن ُقْلُتْم« :إاّنما َ
حَدَث َبْعَدُهْم» ما أا ْ
«متفق عليه».
ِ
ِ
ِ
ب بَِنْفسسه َعْنُهْم؛ اŸاء أام ل فهو ›نون.
َمْن اّتبَع َغْيَر سَسِبيِلِهْمَ ،وَرغ َ

السسلف يحذرون من الغلو الديني

ف-إاّنُ-هْ-م ُهْ-م ال sسس-اِبُ-ق-وَنَ ،فَ -قْ-د َتَ -كs-لُ-م-وا ف-يِه ِبَما
َيْكِفيَ ،وَوصَسُفوا مِْنُه ما َيشْسِفي ،فَما ُدوَنُهْم منْ
ح َسسٍرَ ،وقْد َق ّصسَر
ُمَق ّصسٍرَ ،وما َفْوَقُهْم منْ َم ْ
جَفْواَ ،و َ
طَمَح َعْنُهْم أاْقَوامٌ َفَغَلْوا،
َقْوٌم ُدوَنُهْم َف َ
ك لََعَلى ُهًدى ُم ْسسَتِقيم ٍ.
َوإاِّنُهْم َبْيَن َذِل َ
ت َت ْ -سس َ-أاُل ع -ن اإلْقَ-راِر ب-الَ -قَ-د ِر َفَ-عَ-ل-ى
ك َ-ت ْ-ب َ -
خ ِ -ب  - Òِ -ب -إاْذِن ال -ل -ه َ -و َقْ-عَ-ت ،م-ا أاْعَ-لُ-م م-ا
اْل َ -
حَدثَةٍَ ،ولَ اْبَتَدُعوا مْنِ
ِ
حَدَث الّناسُس مْن ُم ْ
أا ْ
ِب ْ-دَع ٍ-ةِ ،ه َ-ي أاْب َ-ي ُ-ن أاَث -را ًَ ،ول أاْث َ-ب ُ-ت أاْم -را ً ِم َ-ن
جاهِلّيةِ
اإلْقَراِر باْلَقَدِر ،لَقْد َكاَن ِذكُرُه ‘ اْل َ
Óءَ ،ي َ-ت َ -ك ّ-ل ُ-م -وَن ِب ِ-ه ‘ َك َ -
اْلَ- -ج َ-ه َ -
Óمِ -ه ْ-م ،و‘
شِسْعِرهِْمُ ،يَعّزوَن ِبهِ أاْنُف َسسِهْم َعَلى ما َفاَتُهْم ،ثُّم
َلْم َيِزْدُه اإلسْس َ
ُÓم َبْعُد إاّل شِسّدًةَ ،وَلَقْد َذَكَرُه

عينان ’ “سسهما النار

هام جدا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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á«Yô°T ihÉàa
^ ما جزاء من كتم علمًا علمه الله له سصواء كان علمًا من
علوم الدين أاو الدنيا؟
^^ إاذا كان نشسر العلم من أاهم الفروضس اإلسسÓمية ..فإان من كتم
علماً أاوجب الله سسبحانه وتعا ¤بيانه للناسس إانسسان خائن ‘ أامانته
 ⁄يؤود واجبه الذي نيط به وفرضس عليه وطلب منه وإانسسان على هذا
النحو مفرط ‘ حق دينه مقصسر ‘ حق أامته ملعون من الله
واÓŸئكة والناسس أاجمع Úقال تعا« ¤إان الذين يكتمون ما أانزلنا
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناسس ‘ الكتاب أاولئك يلعنهم
الله ويلعنهم الÓعنون» حكم هذه اآلية شسامل لكل من كتم علماً نافعًا
من علوم الدين أاو الدنيا كما ورد عن عبد الله بن عمر ومرفوعاً عن
رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم قال «من كتم علماً أا÷مه الله بلجام
من نار» حديث صسحيح .وحقاً أاغرى الرسسول صسلى الله عليه وسسلم
األمة بنشسر العلم ورغبها ‘ بيانه وتوضسيحه وإابÓغه أانه صسلى الله
عليه وسسلم يدعو Ÿن يقوم بذلك بالبهاء والنضسارة وا÷مال ا◊سسن
والنعمة والزينة ومن كان كذلك غبطه الناسس و“نوا مكانة مثل
مكانته وشسرفًا مثل شسرفه روي اإلمام الÎمذي ‘ ا◊سسن الصسحيح
عن ابن مسسعود رضسي الله عنه قال سسمعت رسسول الله صسلى الله عليه
وسسلم يقول «نضسر الله إامرا سسمع منا شسيئاً فبلغه سسمعه فرب مبلغ
أاوعي من سسامع».

ذكـ ـ ـ ـ ـ ـر اللّ ـ ـ ـه
يقول ا◊ق جل وع ‘ Óكتابه العزيز { ¬∏dG GhôcPG GƒæeGB øjòdG É¡jGC Éj
 }GÒãc GôcPولكن ما هو الذكر؟ هو الصسلة بالله سسبحانه وتعا ¤وهو قوة
القلوب ،إاذا فارق الذكر القلب يصسبح كالق ،Èوهو السسÓح الذي يقاتل به
اŸؤومن من يقطع عليه طريق الوصسول إا ¤الله ـ سسبحانه وتعا ¤ـ ،وما أاكÌ
من يحاولون قطع الطريق علينا من شسياط Úاإلنسس وا÷ن من الدنيا
ومغريات هذه الدنيا والنفسس األمارة بالسسوء ،وما يحصسده اŸؤومن من ذكر
الله هو أان اŸو ¤عز وجل يذكره ،يقول تعا.}ºcôcPGC ÊhôcPÉa{ ¤
ما يشسغل العبد اŸسسلم هو كيف يتحقق له ذكر الله ـ سسبحانه وتعا ¤ـ عندما
يذكر الله ،إان هذا اŸعنى يجب اأن يكون أاعظم ما يشسغل العبد ،ونحن نلجأا
إا ¤الذكر عند النوازل ونشسعر بالراحة والطمأانينة ،ونذكر الله سسبحانه
وتعا ،¤حيث يزيل هذا الذكر الران الذي يقع على القلب من الذنوب
ويداوي جروح القلوب واألرواح.
أايضسا الذكر جسسد عبادتنا لله سسبحانه وتعا ¤جسسد العبودية لله ـ عز وجل
ـ ،فح Úيذكر اإلنسسان باللسسان ثم يÎجم هذا الذكر با÷سسد بأان يبادر إا¤
طاعة الله بالركوع بالسسجود بالصسدقات بعمل الصسا◊ات ،فالقلب Ÿا يخشسع
واللسسان يÎجم ذلك بالذكر فيسسبح ويهلل ويك Èويحمد الله ـ عز وجل ـ
ويأاتي ا÷سسد فيطيع فنجد اليد ترتفع فتدعو ربنا إانا ظلمنا أانفسسنا فاغفر
لنا.
ومن الذكر اأيضسا قراءة القرآان الكر Ëقال تعاÉfGEh ôcòdG Éædõf øëf ÉfGE{ ¤
 ،}¿ƒ¶aÉ◊ ¬dفكم ع Úعميت عن ا◊ق وانقشسع ظÓمها بالذكر ،وكم من
أاُذن صسمت عن ا◊ق فاسسمعها الله ـ سسبحانه وتعا ¤ـ ح Úأاقبل صساحبها على
ربه وذكر الله ـ سسبحانه وتعا ¤ـ ،وكم من لسسان اسستحل اللغو والكÓم
الفاحشس فجاءت الباقيات الصسا◊ات سسبحان وبحمده .سسبحان الله وا◊مد
لله ،ول إاله إال الله والله اأك Èفطهرت هذا اللسسان ورزقت اللسسان البيان قال
تعاGhôØ¨à°SÉa ¬∏dG GhôcP º¡°ùØfGC Gƒª∏X hGC á°ûMÉa Gƒ∏©a GPGE øjòdGh { ¤
 }¬∏dG ’GE ÜƒfòdG ôØ¨j øeh ºgƒÑfòdونقل عن بعضسهم قال الذكر على
سسبعة أانحاء ذكر الع Úبالبكاء وذكر األذن Úباإلصسغاء وذكر اللسسان بالثناء،
وذكر اليدين بالعطاء وذكر البدن بالوفاء وذكر القلب باÿوف والرجاء .وأاما
ذكر الروح فهو بالتسسليم والرضسا.
يقول الله ـ عز وجل ـ { }ºcôcPGC ÊhôcPÉaاأية جميلة يسستشسعر بها اŸسسلم
أانه هذا اإلنسسان بضسعفه وحقارته ‘ هذه ا◊ياة ‘ هذا اÿلق ‘ ،هذا
الكون ،أانه إاذا ذكر الله يذكره رب العزة ـ عز وجل ـ الكيفية ‘ ذكر الله ـ عز
وجل ـ ل نقطع بها إال أان لشسك اأن ذكر الله ـ عز وجل ـ أاعلى وأاعظم من ذكر
العبد لله .فذكر الله ـ عز وجل ـ للعبد هو أاعلى صسفة ‡كن أان يتجلى بها
Óنسسان
العبد أامام الناسس ،لقول الله ـ عز وجل ـ ولذكر الله أاك .Èإاذا ً ذكر الله ل إ
أاك Èبكث‡ Òا Áكن اأن يتخيله حتى اإلنسسان .لكن كيف يكون هذا الذكر؟
للعلماء أاقوال ‘ ذلك ،يقول فاذكرو Êبطاعتي أاذكركم Ãغفرتي ،أاو اإذا
 Óاألعلى
ذكر“و Êبالطاعة أاذكركم بالرحمة اأذكركم بالثناء ،واŸدح ‘ ا Ÿأ
إاذا ذك -ر“و Êب -ال -ط -اع -ة أاذك -رك -م ب -ال-ث-واب واŸع-ون-ة .وق-ي-ل إاذا ذك-ر“وÊ
بالسستغفار أاذكركم باŸغفرة ،واإذا ذكر“و Êبالدعاء أاذكركم باإلجابة.

للبكاء أاجر عظيم وثواب كب Òعند الله ،ويكفي ‘ ذلك قول النبي« :عينان ل “سسهما النار :عÚ
بكت من خشسية الله ،وع Úباتت –رسس ‘ سسبيل الله» .وقوله« :سسبعة يظلهم الله ‘ ظله يوم ل ظل
إال ظله» وذكر منهم« :ورجل ذكر الله خاليًا ففاضست عيناه» .ومن مثÒات البكاء -1 :اÿلوة بالله..:
وهذه اÿلوة الصسا◊ة يكون فيها التدبر ‘ شسأان اإلنسسان وحاله مع ربه ،وذكر اŸوت وحال من
مضسوا.
 -2تدبر التذكرة واŸوعظة :فكم من كلمة طيبة كانت سسببًا ‘ تغي Òحياة إانسسان من الغفلة إا¤
السستقامة ،وقد حذر العلماء من إاغفال التذكرة وعدم التأاثر بها ،فقال إابراهيم بن أادهم :عÓمة
سسواد القلوب ثÓث ...ذكر منها :أال يجد اŸرء ‘ التذكرة مأاŸاً!
ﬁ -3اسسبة ا÷وارح :فينظر إا ¤كل جارحة من جوارحه ويخاطبها :كم من ذنب شساركت فيه؟ وكم
من طاعة قصسرت عنها؟ وكم من توبة “نعت عنها؟ وكم من اسستغفار غفلت عنه؟

ن ـ ـور على نـ ـ ـ ـ ـور
الدعاء هو العبادة كما قال رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم ،وقد
علمنا من السسنة أان الدعاء مسستحب عقب كل عمل صسالح؛ فكان
نبينا صسلى الله عليه وسسلم يعلuم أاصسحابه بعد الصسلوات اŸكتوبات أان
يقول اأحدهم {ا..∂JOÉÑY ø°ùMh ∑ôµ°Th ∑ôcP ≈∏Y »æYGC º¡∏d
وكان يعلمهم أان يقول أاحدهم عند اإفطاره {≈∏Yh âª°U ∂d º¡∏dG
 ..}äô£aGC ∂bRQوكان يدعو Ÿن اأخرج زكاته بقوله {uπ°U º¡∏dG
 ..}¬dGBh ¿Óa ≈∏Yوعليه ف Óحرج على اŸسسلم أان يدعو مع إاخوانه
بعد حلقة التÓوة يوميًا؛ ألن ›لسسًا كهذا –فه اÓŸئكة وتغشساه
الرحمة وتتنزل عليه السسكينة ،هو مظنة القبول إان شساء الله.

áMGÎ°SG

أإ’ثنين  ١١أفريل  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  ٠٤رجب  ١٤٣٧هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
جوأب
زميل

للنصسب

متشسابهان
للجوأب
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للنوم
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أرشسد
أعيشض ـ م ـ
عملة آأسسيوية
مهن
وأكب
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كلمات سسهمية
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الكلمات:

الوبلة ،الويل ،الوهن ،الوهم ،الوهل ،الوهد،
الوهج ،الوهاب ،الونى ،الوميضس ،الوليمة ،الوليد،
الو‹ ،الولوع ،الولهان ،الولف ،الولد ،ولج ،الوكر،
الوكيل ،الولية ،الولء ،الوكالة ،الوقود ،الوقعة،
وكل ،و ،¤وقى

أ ـ بريطانيا
ب ـ فرنسسا
ج ـ إأيطاليا
د ـ سسويسسرأ

الحل  /كلمات متقاطعة

أفقيا  )١سسليمان بن عيسسى ،ألفلوجة،
ع ،Úرم ،يبدر ،دم ،ري ،مسض ،سسم ،معلم،
عكف ،أحيا ،’ ،برر ،ما‹ ،رفة ،م .م،
 ،⁄أرز ،د .د ،ل ،Úع- - - - -ن ÎهÓ- - - - -ل،‹ ،
عيسسى مسسعودي.
عموديا )١ :سساعد ،أ ،⁄ع.عÁ ،دح ،ينام،
ناي ،ي.ي ،سس ،Îمل ،رمال ،أرز ،أفريل،
أل ،هم ،نلم ،علم ،دلسض ،بو ،أ· ،عادل،
‚ري ،عدة ،ع ،Èبسسكرة ،يلي ،سسليم
فرقا.Ê
الحل متاهة ا أ
لرقام

= 86 + 13 + 77 + 27 + 69 + 30 + 70
372
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /حصشل على ششهادته
ا÷امعية من جامعة
القاهرة
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اخت Èمعلوماتك..
هناك دولة أاوروبية قامت بتغي Òنششيدها
الوطني ‘ عام ٢٠١٥م ،من ب Úالدول
اآلتية ،من تكون؟
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مرأسسلة جريدة
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أرشسد
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جوأب
هدم

مدينة
فرنسسية ـ م ـ
فدية

حرف مكرر

`

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

مزمار
بسسط

٢

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

قندورة ـ م ـ

Ÿسض

ظرف مكان ـ
مـ

٤

اللغز:

كلمات متقاطعة

صسالح باي

٨

٧

عاد
مدينة أيرأنية

فنانة تونسسية
تشسكيلية

سسر باŒاه ا أ
لسسهم
مبتدئا با◊رف الف (أا)
حتى تصسل إا ¤حرف باء
(ب) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

درج

علل

لعبــــة الحـــروف

٦٣٣

شساعر عرأقي

متشسابهة

’يدأع

دردشسة
لسسهم
اأ

١٧٠٠٣

طبل

٥

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١
إا ٨ ¤و‘ نفسس الوقت
على حروف ﬂتلفة
لشسارة
بحيث إان رمز ا إ
يتكون من ›موعة أارقام
ترجمها إا ¤حروف ثم
اجمع هذه ا◊روف
فتحصسل على اسسم لعميد
الدراما السسورية.

ألعدد

رقــــــــــم

يكاتب
رن

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٢٢نقطة،
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة..

كلمة
السسر:

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

عموديا

 ) ١و ) ٢مدرب دفاع تاجنانت عاصسمة  ) ١متشسابهةŸ ،سض ،يغ Òـ م ـ
ألسسهوب،
 ) ٢نصسف لرقم ،يع Ìـ م ـ ،أتفقد ـ م ـ
 ) ٣ضسم Òمنفصسل ،ثلثا مبدر
 ) ٣دية مبعÌة ،بوأسسطت ،رمز جÈي
 ) ٤طليق ،متشسابهان ثلثا ركح.
 ) ٤عكسض موت ،لون
 ) ٥معلم ،قمر،
 ) ٥حادف ،رقام ـ م ـ
ب
Î
غ
م
ي
ر
ئ
أ
ز
ج
’ ) ٦عب دو‹
 ) ٦يلحق ،حرف مكرر ،مدينة عرأقية ـ م ـ
 ) ٧ضسروري للطعام
 ) ٧فقد وعيه ـ م ـ ،سسأام ،عمر
 ) ٨ثلثا لرق ،مربي ـ م ـ
 ) ٨للجوأب ،شسهر ميÓديﬂ ،تلف
 ) ٩حرف موسسيقي ،وألد ،للنهي
 ) ٩دخر ،نليا نيم
 ) ١٠قائد شسباب قسسنطينة
’ ) ١١عب جزأئري مغÎب أنظم للخضسر  ) ١٠رغدة مبعÌة ،عطل
 ) ١١رئيسض فريق ع Úفكرون
هذأ أŸوسسم

ألفجر04.4٨...............:
موأقيت ألظهر12.4٨...............:
ألصضÓة ألعصضر16.2٨...............:
ألمغرب19.1٨..............:
ألعشضـاء20.4٣................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  11أفريل  :1٨٧6أندلع أŸقاومة بوأحة «ألعامري» ببسضكرة
جنوب أ÷زأئر –ت قيادة ألشضيخ «ﬁمد بن يحي».
^  11أف-ري-ل  :194٧ت-زي-ي-ف شض-ام-ل لنتخابات
أÛلسس أ÷زأئ -ري أل -ذي أنشض-ئ Ãوجب أل-ق-ان-ون
لسض-اسض-ي سض-ن-ة  ،19٧4وأع -ت -ق -ال أك Ìم -ن نصض-ف
أ أ
م- -رشض -ح -ي ح -رك -ة أن -تصض -ار أ◊ري -ات أل -دÁق -رأط -ي -ة
لدأرة
وأسضتعمال ألقوة ضضد ألناخب ÚأŸسضلم Úمن طرف أ إ
ألسضتعمارية.

ألطقسس أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

لطرأف ألعسضكرية وأŸدنية أŸعنية بالتدخل أمام أي طارئ
–ضض Òأ أ

الق ـ ـ ـوات البحريـ ـ ـ ـ ـ ـة تنفـ ـ ـ ـ ـذ “ـ ـ ـ ـ ـرينا بياني ـ ـ ـ ـا ح ـ ـ ـ ـ ـول
البحـ ـ ـ ـث واإ’نق ـ ـ ـ ـاذ بالواجهـ ـ ـ ـ ـة البحريـ ـ ـ ـ ـة الوسشط ـ ـ ـى

قام بها أ÷يشس وحرسس أ◊دود ‘
إأطــــار ﬁاربـــــة أ÷رÁـــــة

ألشضعب ‘ /إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة ،أحبط
ع- - -ن- - -اصض- - -ر ح- - -رسس أ◊دود ب - -ب - -ئ - -ر أل - -ع - -ات - -ر ‘
تبسضة/ن.ع ،5.ي - - -وم  09أف -ري-ل ﬁ ،2016اول- -ة
إأدخ - -ال ك - -م - -ي - -ة م- -ن أل- -ذخÒة ت- -ق- -در بـ()5000
خرطوشضة من ﬂتلف ألعيارأت.
جاء هذأ ‘ بيان وزأرة ألدفاع ألوطني تلقت «ألشسعب»

 20°أ÷زأئر
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ألإثن 04 Úرجب  14٣٧هـ أŸوأفق لـ  11أفريل 2016م

ألشضعب ‘ /إأطار نشضاطات ألتحضض Òألقتا‹
للقوأت ألبحرية ◊سضاب سضنة 2016-2015
وŒسضيدأ ıططات ألتعاون ب ÚأŸركز
لنقاذ وأŸؤوسضسضة
ألوطني لعمليات أŸرأقبة وأ إ
ألوطنية للنقل ألبحري للمسضافرين ،نظمت
قيادة ألقوأت ألبحرية أمسس  10أفريل ،2016
برحب ميناء أ÷زأئر “رينا بيانيا حول
لنقاذ متبوعا بتحقيق مÓحي،
ألبحث وأ إ
بحضضور مّÓح Úوطني Úوأجانب .جاء هذأ ‘
بيان وزأرة ألدفاع تلقت ألشضعب نسضخة منه.
وÃوجب أنضسمام أ÷زأئر Ÿعاهدة هامبورغ لسسنة
ُ ،1982وضسعت –ت مسسؤووليتها منطقة شساسسعة من
أ◊وضس ألغربي للبحر أŸتوسسط فيما يخصس ألبحث
وأإ’نقاذ ‘ ألبحر وÃصسادقة أ÷زأئر على أŸعاهدة
( )SOLASلسس - -ن- -ة  ،1974ف -إان -ه-ا م-دع-وة لÓ-ل-ت-زأم
بتعهدأتها إأزأء أÛتمع ألدو‹.
يسسعى هذأ ألتمرين إأ– ¤ضس Òأإ’مكانيات أŸادية
وألبشسرية لكل أأ’طرأف أŸعنية بالتدخل ،ألعسسكرية
منها وأŸدنية ،على كافة أŸسستويات لتحقيق أأ’هدأف
ألتالية:
@ ت -ع -زي -ز أل -ت -ع-اون وت-نسس-ي-ق أأ’ع-م-ال م-ا ب ÚأŸرك-ز
ألوطني لعمليات أŸرأقبة وأإ’نقاذ وألهيئات ألعسسكرية
وألهياكل أŸدنية أŸعنية،
@ تدريب و“رين أŸركز ألوطني لعمليات أŸرأقبة
وأإ’نقاذ على إأدأرة عمليات ألبحث وأإ’نقاذ ‘ ألبحر،
@ إأتقان إأجرأءأت أ’تصسال بﬂ Úتلف ألقطاعات
أŸعنية بالبحث وأإ’نقاذ ‘ ألبحر،
@ إأثرأء ألتجربة أŸكتسسبة ‘ ›ا‹ أŸرأقبة وأإ’نقاذ
‘ ألبحر،
@ ت -ق -ي -ي -م ح -ال-ة –ضس ÒأŸت-دخ-ل Úوآأج-ال أل-ت-دخ-ل
وتقنيات ألبحث وأإ’نقاذ ‘ ألبحر،
@ ت-ق-ي-ي-م أل-ن-ت-ائ-ج أŸت-ع-ل-ق-ة ب-أاع-مال ألتنظيم أÙلي
وأ÷هوي وألوطني،
@ أختبار فعالية وسسائل ألتدخل أŸتوأجدة على جميع
أŸسستويات،
@ ألتحكم ‘ إأجرأء ألتحقيق أÓŸحي.
سسيناريو ألتمرين:
يتمحور سسيناريو ألتمرين حول إأرسسال قبطان سسفينة
نقل أŸسسافرين «طارق بن زياد» ألقادمة من مرسسيليا/
فرنسسا لندأء أسستغاثة ،مفاده ُنشسوب حريق على أ،ÏŸ
Ãقربة من ُغرفة أÙركات ،على إأثره يقوم أŸركز
ألوطني لعمليات أŸرأقبة وأإ’نقاذ بوضسع كل وسسائل
ألتدخل ‘ ›ال ألبحث وأإ’نقاذ (ألبحرية وأ÷وية
وألÈية) ‘ حالة طوأرئ ،مع إأبÓغ أعضساء ÷نة ألبحث
وأإ’نقاذ.

 23°أ÷زأئر
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ألثمن  10دج
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رسضالة قسضنطينة
آأخر ملتقى دو‹ ‘ تظاهرة عاصضمة ألثقافة

دكاترة عرب وعجم يناقششون إاششكالية الفكر اإ’صشÓحي ا◊ديث
مدأخÓت ونقاشضات طبعت،
أمسس ،أŸلتقى ألدو‹ «ألفكر
لصضÓحي أ◊ديث و–ديات
أ إ
ألعصضر» بقاعة أÙاضضرأت ‘
فندق أŸاريوت بقسضنطينة ‘
إأطار تظاهرة قسضنطينة
عاصضمة ألثقافة ألعربية لسضنة
.2015
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أشسرف ﬁافظ ألتظاهرة ،سسامي
ب- - -ن ألشس- - -ي- - -خ ،ورئ - -يسس أ÷ام - -ع - -ة
أإ’سسÓ- -م -ي -ة ع -ل -ى أŸل -ت -ق -ى أل -ذي
ت -ت -وأصس -ل أشس-غ-ال-ه إأ ¤غ-اي-ة  12من
ألشسهر أ÷اريÃ ،شساركة عدد كبÒ
م-ن أÙاضس-ري-ن ي-ق-دم-ون خÓ-ل-ه-ا
سس -ب -ع ج -لسس -ات ع-ل-م-ي-ة ت-خ-ت-ل-ف ‘
ألطرح وأŸناقشسة.
ركزت أ÷لسسة ألعلمية أأ’و ¤بعنوأن
«أ◊رك- - -ة أإ’صسÓ- - -ح- - -ي- - -ة أف - -ك - -ار
ومفاهيم» ،من تقد Ëألدكتور عبد
أل -ق -ادر ب -خ-وشس م-ن ج-ام-ع-ة ق-ط-ر،
وألذي حاضسر حول توجه إ’حياء فقه
م - -رأج - -ع- -ة أأ’ف- -ك- -ار وأŸف- -اه- -ي- -م
ل -ل -ح -رك -ات أإ’صس Ó-ح -ي -ة ‘ أل-ع-ا⁄
ألعربي وأإ’سسÓمي.
م -ن ج -ه -ت-ه– ،دث أأ’سس-ت-اذ أح-م-د
رقاد ،بقسسم ألعلوم أإ’نسسانية جامعة
حسسيبة بن بوعلي عن مقاربات ‘
م -وق-ف أل-ف-ك-ر أإ’صسÓ-ح-ي أ◊ديث
م-ن أل-ت-ي-ارأت أل-ف-ك-ري-ة أل-غ-رب-ي-ة من

ج -انب م -وق -ف أل -ف -ك -ر أإ’صسÓ-ح-ي
أ◊ديث ‘ ألعا ⁄أإ’سسÓمي ألعربي
من ألغرب وأŸدنية أأ’وروبية ‘ ظل
أأ’زمة ألعقلية ألتي كنا نعانيها كنتاج
للحركة أ’سستعمارية أ◊ديثة.
وهي أزمة “ادت ‘ ظل أŸدنية
أل -غ -رب -ي -ة أأ’وروب -ي -ة أل -ق-ائ-م-ة ع-ل-ى
أل- -ع -ق Ó-ن -ي -ة وك -ذأ ب -روز أل -ت -ي -ارأت
أل -ف -ك -ري -ة وأل -ف -لسس-ف-ي-ة ب-تشس-ع-ب-ات-ه-ا
وألتمدن أ◊قيقي ألذي بلور نظرة
ألغرب للشسرق.
’قت مدأخلة أحمد رقاد أŸدأخلة
ن - -ق - -اشس - -ا وأسس- -ع- -ا م- -ن أŸشس- -اركÚ
باŸلتقى ألدو‹ أأ’خ ‘ Òقسسنطينة
عاصسمة ألثقافة ألعربية.
وحسسب أŸشسارك Úلـ»ألشسعب» فإان
أŸلتقى ألدو‹ جاء Ÿناقشسة عدد
م -ن أŸوأضس -ي -ع أŸت -ع -ل -ق -ة أسس -اسس -ا

ب-درأسس-ة إأشس-ك-ال-ي-ة أل-تطور وألتجديد
ل-ل-ح-رك-ات أإ’صسÓ-ح-ي-ة أ◊دي-ث-ة ‘
سسياق موأجهة ألعصسر و–دياته.
وق -ال ع -ب -د أل -ل -ه ب-وخ-ل-خ-ال رئ-يسس
أ÷ن-ة أل-ع-ل-م-ي-ة «إأن أŸل-ت-ق-ى ه-دف-ه
تخطي ثنائية ألشسرق وألغرب ألتي ’
تزأل –كم وتتحكم ‘ ألعÓقات بÚ
أإ’سس Ó-م وأل -غ -رب أ’ن أإ’سس Ó-م دي-ن
ل -ل -ن -اسس ك -اف -ة ول-ل-ع-ا ⁄أج-م-ع ،وأن-ه
أفضس- -ل إأم- -ك- -ان روح -ي مشسÎك بÚ
أإ’نسسانية ‘ ألعصسر ألرأهن».
أه -ت -م أŸل -ت -ق -ى ب -الشس-خصس-ي-ات
أإ’صسÓحية ألتي تركت بصسماتها ‘
ألعا ⁄أإ’سسÓمي منها جمال ألدين
أأ’فغا ،Êعبد أ◊ميد بن باديسس،
ﬁمد ألبشس Òأإ’برأهيمي ،مالك بن
ألنبي ومفكري آأخرين ’ زألوأ ﬁل
أهتمام ألفكر أإ’نسسا Êأ◊ديث.

ششرطة وهران تعّزز مكانتها كأافضشل اŸؤوسشسشات اأ’منية

ُتخلف أ◊ادثة جرحى من ب ÚأŸسسافرين وأفرأد
أل -ط -اق -م وي-ت-م تسس-ج-ي-ل ُف-ق-دأن أح-د أأ’ف-رأد وت-ع-ط-ل
أÙركات.
ي-ت-م ت-ن-ف-ي-ذ أل-ت-م-رين على ثÓث ( )0٣م-رأحل
هي:
@ مرحلة أإ’نذأر :بعد أسستقبال ندأء أ’سستغاثة على
ألتوأ‹ من طرف هياكل أŸرأقبة وأÓŸحظة ،ألتي
ت-خ-ط-ر أŸرك-ز أل-وط-ن-ي ل-ع-م-ل-يات أŸرأقبة وأإ’نفاذ/
أ÷زأئر ،هذأ أأ’خ Òيقوم بوضسع كافة وسسائل ألبحث
‘ حالة طوأرئ للتدخل ،ويعلم أعضساء ÷نة ألبحث

وأإ’نقاذ ‘ ذأت ألوقت ألذي يعد فيه ﬂطط ألتدخل.
@ مرحلة ألبحث وأإ’نقاذ :يتم ألتدخل بوسسائل أإ’نقاذ
وُيجلى أ÷رحى نحو أŸركز ألطبي أŸتقدم أŸفتوح
على رصسيف ميناء أ÷زأئر مع بدأية إأخماد ألنÒأن،
وبعد تسسجيل فقدأن أحد أفرأد طاقم ألسسفينة ،يتم
إأقحام مروحية للبحث وأإ’نقاذ تابعة للقوأت ألبحرية
من أجل ألقيام بالبحث ‘ أŸنطقة وأسسÎجاع ألغريق
ونقله إأ ¤أليابسسة .وبعد ألسسيطرة على أ◊ريق يتم
قطر ألسسفينة نحو ميناء أ÷زأئر.
@ مرحلة ألتحقيق أÓŸحي :يتم فتح –قيق مÓحي
من طرف أŸصسلحة أŸؤوهلة ◊رأسس ألشسوأطئ.

إاحباط ﬁاولة إادخال  5آا’ف خـرطوشش ـة ببئر العاتر وحجز مواد غذائية
نسسخة منه.
‘ ن - -فسس ألسس - -ي - -اق ،أوق - -ف أف - -رأد أل - -درك أل - -وط - -ن - -ي
لتلمسسان/ن.ع 2.وب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ع -ن -اصس -ر أ÷م-ارك
أ÷زأئرية ،خمسسة (Œ )05ار ﬂدرأت ،فيما ” ضسبط
( )307،4ك -ي -ل-وغ-رأم م-ن أل-ك-ي-ف أŸع-ال-ج وسس-ي-ارت)02( Ú
سسياحيت.Ú

أشضرف على ألعملية ألعميد بشضÒي ألهاشضمي بوهرأن

كما ” حجز شساحنة ﬁملة بـ( )3886هاتف نقال وكمية
هامة من أللوأحق ببسسكرة/ن.ع.4.
وبÈج باجي ﬂتار ،وع Úڤزأم/ن.ع ،6.أوقفت مفرزتان
ل -ل -ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ( )11م- -ه -اج -رأ غ Òشس -رع -ي
ومهرب Úأثن ،Úفيما ” ضسبط ( )3،45طن من أŸوأد
ألغذأئية و( )04مركبات رباعية ألدفع.

تسشمية اللواء  12صشواريخ أارضض-جو بوهران باسشم الششهيد زوب Òبن يوسشف

أشضرف ألعميد بشضÒي ألهاشضمي ،رئيسس أركان ألناحية
ألعسضكرية ألثانية ،أمسس ،على تسضمية ألهيكل ألعسضكري،
أللوأء  12صضوأريخ أرضس-جو ،بوسضفر باسضم ألشضهيد «زوب Òبن
يوسضف» ،تطبيقا لقرأرأت ،ألسضيد ألفريق ڤايد صضالح ،نائب
وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألشضعبي،
ألقاضضية بتسضمية بعضس ألهياكل ألعسضكرية بأاسضماء ألشضهدأء.
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قال ألعقيد ،بشسÒي ألهاشسمي ،أن إأطÓق أسسماء ألشسهدأء على ألهياكل
ألعسسكرية «تشسريف سسامي لهذه ألهياكل ،ولكنه أيضسا تكليف ومسسؤوولية
ضسخمة ،تتطلب من أفرأد أ÷يشس ألوطني ألشسعبي ،سسليل جيشس ألتحرير
Óرتقاء إأ ¤مسستوى ألتضسحية ألتي
ألوطني بذل أŸزيد من ألتضسحيات ل إ
قدمها ألشسهيد وأأ’مانة ألتي تركها هو ورفاقه ‘ أعناق ألشسباب ،وهي

جزأئر آأمنة ومسستقرة» .وقال ألعميد« :ليسسÎجع ألتاريخ ،ويسستشسرف
أŸسستقبل ‘ ذكرى أسستشسهاد ،زوب Òبن يوسسف ،من موأليد و’ية وهرأن،
تربى وترعرع على مبادئ ألدين وحب ألوطن ،وبعد أند’ع ألثورة ألتحق
‘ سس -ن -ة  1956بصس-ف-وف أ÷ب-ه-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ح-ري-ر ،حيث كان مكلفا
با’تصسال وألتبليغ عن –ركات أ÷يشس أ’سستعماري وتأام Úمأاكل وملبسس
أÛاهدين وغÒها من أŸهام» .ونظرأ لتحركات ألبطل بن يوسسف
ونشساطه ألدؤووب ،أصسبح ﬁل مرأقبة من طرف ألسسلطات أ’سستعمارية،
ألتي ألقت ألقبضس عليه ،و” –ويله إأ ¤مركز ألتعذيب بالكرمة ،حيث
تعرضس فيه ıتلف أنوأع ألتعذيب ألنفسسي وأ÷سسدي إأ ¤أن قتل ‘ 2
أفريل سسنة  1957رميا بالرصساصس ‘ ذأت أŸركز ،عقب سسنوأت جحاف
من ألتعذيب قضساها ‘ سسرأديب ألسسجون .وباŸناسسبة ،أشسرف ألعميد
بشسÒي على حفل تكر Ëعائلة ألشسهيد ،وتسسليم لهم درع أللوأء 12
صسوأريخ أرضس-جو بهضسبة مرجاجو ،بوسسفر ،وهذأ ‘ حضسور ألسسلطات
أÙلية ورفاق ألشسهيد.

 12جريحا ‘ العزيزية وانهيار مباٍن هششة وهلع وسشط السشكان

هزة أرضضية بقوة 5
درجات تضضرب أŸدية
ع Úبسضام بالبويرة أهتزت على وقع ألزلزأل
سسجلت ،أمسس ‘ ،حدود ألسساعة ألسسادسسة وثمانية وخمسس Úدقيقة ،هزة
أرضسية شسدتها  5درجات على سسلم رشس Îغرب مدينة ع Úبسسام .هذأ ما
رصسدته «ألشسعب» بع ÚأŸكان .ألهزة ألتي ضسربت مناطق أÿبوزية
خلفت  12جريحا بالعزيزية وأنهيار مبان هشسة بهذه ألبلدية ألتابعة
لدأئرة تابÓط باŸدية .وبحسسب مركز رصسد ألز’زل با÷زأئر ،حدد
مركز ألهزة بـ 13كلم غرب مدينة طابÓط ،أي مناطق سسوق أÿميسس
أŸقرأ Êوبئر أغبالو ألوأقعة شسرق مدينة ع Úبسسام .وأعت Èأن ألهزة

قوية  ⁄تعرفها أŸنطقة« .ألشضعب» عايشست أ◊دث ورصسدت هلعا
كبÒأ ‘ أوسساط ألسسكان Ãدينة ألبويرة ،لكن  ⁄تسسجل أية خسسائر
بشسرية ،بحسسب أÓŸزم رؤووف أŸكلف باإ’عÓم باŸديرية ألو’ئية
للحماية أŸدنية على مسستوى أŸدن ألتي وقع فيها ألزلزأل.
ألزلزأل خلف هلعا ‘ أوسساط سسكان أŸنطقة ألذين خرجوأ إأ ¤ألشسارع
خوفا من ألهزأت أ’رتدأدية .للعلم ،أن ألهزة أحسس بها سسكان مدينتي
ألبويرة وسسور ألغز’ن وأحدثت هلعا ‘ وسسطهم.
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جرÁــــة ألقتــــل بحـي
درڤانـــــة بالعاصضمــــة

الششرطة تلقي القبضض
علـى اŸششتبـ ـه بـه

ألشضعب“ /ك - -نت ق - -وأت
ألشسرطة بأامن و’ية أ÷زأئر
ل -ي-ل-ة  09أف -ري -ل  ،2016م - -ن
إأيقاف مرتكب جرÁة ألضسرب
وأ÷رح أل - -ع - -م- -دي أŸفضس- -ي
ل -ل -وف -اة ،أل -ت -ي رأح ضس-ح-ي-ت-ه-ا
ألشس -اب ب -وقشس -اشس -ة أب-رأه-ي-م،
أل -ب -ال -غ م -ن أل -ع-م-ر  24سسنة،
وأل -ذي ل-ف-ظ أن-ف-اسس-ه أأ’خÒة
أثناء نقله إأ ¤أŸسستشسفى إأثر
تعرضسه ÷روح بوأسسطة سسÓح
أب -يضس ع -ل-ى مسس-ت-وى ألصس-در.
ج - -اء ه - -ذأ ‘ ب - -ي - -ان ت- -ل- -قت
«ألشسعب» نسسخة منه.
وجاء ‘ ألبيان أن أŸشستبه به
يبلغ من ألعمر  37سسنة ،قام
بطعن ألضسحية بآالة حادة إأثر
خÓف نشسب بينهما.
أل-ت-ح-ق-ي-ق م-ف-توح ‘ ألقضسية
Ÿع -رف -ة أسس -ب -اب وم Ó-بسس-ات
جرÁة ألقتل.

لمنية وأÿدماتية ،وألرتقاء بها إأ ¤مسضتوى
تعمل شضرطة وهرأن جاهدة ،على تعزيز قدرأتها أ أ
لمن
Óمن ألوطني ،ألفائزة للمرة ألرأبعة على ألتوأ‹ بجائزة «رجل أ أ
طموحات أŸديرية ألعامة ل أ
ألعربي أŸتميز ،سضنة  ،»2014وألتي تقلدها رئيسس أمن وهرأن ،مرأقب ألشضرطة نوأصضري صضالح،
لمني.
تقديرأ ÷هوده أŸتميزة ‘ أÛال أ أ
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‘ ه- - -ذأ أإ’ط- - -ار ،أك - -د م - -رأقب
ألشسرطة ،نوأصسري صسالح ،أن أ÷هاز
أأ’م -ن -ي ‘ وه -رأن «ي -ق ّ-دم ،ج-ه-ودأ
ح -ث -ي -ث -ة ،ل -ل -ح-ف-اظ ع-ل-ى م-ك-ان-ت-ه-ا
أل- -ري -ادي -ة ،ك -وأح -د م -ن أك ÌأŸدن
أل- -كÈى ،أم- -ان -ا وك -ف -اءة ‘ ت -ع -زي -ز
أل- -عÓ- -ق- -ة ب Úأل- -دول -ة وأÛت -م -ع،
م- - - - -رج- - - - -ع - - - -ا ذلك ،إأ ¤أÿط - - - -ة
أ’سسÎأت -ي -ج -ي -ة أل -ت -وأصس -ل -ي-ة ،أل-ت-ي
ت-ت-ب-ن-اه-ا خ-ل-ي-ة أ’تصس-ال وأل-عÓقات
أل - -ع - -ام - -ة– ،ت إأشس- -رأف ﬁاف- -ظ
ألشسرطة ،رئيسس أÿلية ،رحما Êعبد
ألرحمن.
أعلن نوأصسري ‘ ،تصسريح صسحا‘،
عن تسسليم سسبعة « »07مقرأت أمنية
جديدة ،خÓل أأ’يام ألقليلة ألقادمة،
Ãا يسساهم ‘ رفع ألتغطية أأ’منية
إأ ،% 90 ¤على أن تسستكمل تغطية

 %100م- -ن إأق- -ل- -ي -م أأ’م -ن أل -وط -ن -ي
بوهرأن ،نهاية ألسسنّة أ÷ارية ،بعد
أسستÓم ،جميع أŸشساريع أŸسسطرة
‘ هذأ أإ’طار.
وت- -ت -وأصس -ل عﬂ Èت -ل -ف ب -ل -دي -ات
أل -و’ي -ة ،ع -م -ل-ي-ات ت-رك-يب أك Ìم-ن
 2400وح-دة ك-مÒأ م-رأق-ب-ة ،ت-اب-ع-ة
÷ه- - -از ألشس - -رط - -ة ،عﬂ Èت - -ل - -ف

بلدياتها ،وباأ’خصس ،وهرأن ألكبÒة،
أŸك ّ-ون-ة م-ن أل-ب-ل-دي-ة أأ’م وألسس-ان-ي-ة
وبئر أ÷ ،Òوبالتا‹ تكون «شسرطة
وهرأن» ،قد وثّقت مكانتها ،كأافضسل
أŸؤوسسسس- -ات أأ’م- -ن- -ي- -ة ،م- -ن خÓ- -ل
–قيقها للحزأم أأ’مني ،ألذي وعد
Óمن ألوطني ،أللوأء
به أŸدير ألعام ل أ
عبد ألغني ألهامل.

لفريقية للجيدو بتونسس
أسضدأل ألسضتار على ألبطولة أ إ

ا÷زائر تكسشب الفضشة لدى ا’ناث والÈونز للذكور ‘ مسشابقة الفرق

أسضدل ألسضتار مسضاء أمسس ،على
لفريقية ألتي
منافسضات ألبطولة أ إ
أحتضضنتها قاعة أŸنزه بتونسس،
حيث  ⁄يكن أ◊ظ بجانب
أŸنتخب ألوطني لÓناث ‘ ألنهائي
حسضب ألفرق ،ح Úأنهزم أمام
نظÒه ألتونسضي ( )1- 4وأكتفى
باŸيدألية ألفضضية ،وتأاتي هذه
ألنتيجة حسضب ألتقديرأت ألتي
وضضعتها أل–ادية قبل ألذهاب إأ ¤تونسس ،وألتي
كانت تركز على ألوصضول إأ ¤ألنهائي.
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فرغم ›هودأت شسبÓت أŸدرب مزيان دحما ،Êإأ’ أنهن
 ⁄يسستطعن ألتغلب على نظÒأتهن من تونسس ‘ ألنهائي ،بعد
تأاهلن إأ ¤هذأ ألدور على حسساب كل من ألتشساد وأŸغرب.
‘ ح Úأكتفى أŸنتخب ألوطني للذكور باŸركز ألثالث
وأŸيدألية ألÈونزية بعد فوزه ‘ أŸوأجهة ألÎتيبية على
نظÒه أŸغربي بنتيجة  ،0 - 5وهذأ بعدما ضسيع زمÓء
أŸصسارع هود فرصسة لعب ألنهائي أين أنهزموأ أمام ألفريق
ألتونسسي بنتيجة  ..1 - 4وأثبت ألفريق ألتونسسي قوته عندما
توج باŸيدألية ألذهبية عقب فوزه ‘ ألنهائي على نظÒه
أŸصسري.

وÁكن ألقول أن ألفريق ألوطني قد
أنطلق بشسكل جيد أمام ألتشساد ‘
أل- - -دور أأ’ول ..ل- - -ك - -ن أŸن - -ت - -خب
أل- - -ت- - -ونسس- - -ي ع - -رف ك - -ي - -ف يسسÒ
أŸن - - - - -از’ت أÿمسس ‘ نصس - - - - -ف
ألنهائي .وÁكن ألقول أن أ÷زأئر
أنهت ألبطولة ‘ أŸرتبة ألثالثة ‘
ألفردي بعد كل من تونسس ومصسر،
‘ ح Úن- -الت أŸرك -ز أل -ث -ا Êل -دى
أ’ن -اث وأŸرت -ب -ة أل -ث-ال-ث-ة ل-دى أل-ذك-ور ‘ م-ن-افسس-ة أل-ف-رق.
وكسسبت أ÷زأئر يوم أمسس ميدألية ذهبية ‘ منافسسات ألكاتا
«أختصساصس تقنيات ألدفاع» بفضسل ألثنائي توأتي عبد ألكر،Ë
مسس -ع -ودي رشس -ي -د ..وه -ذه أŸن -افسس -ة ’ ت -دخ -ل ‘ ت -رت-يب
أŸيدأليات ألنهائي للدورة.
ضضمان  5أماكن ‘ أوŸبياد ريو
لÓشسارة ،فإان أأ’هدأف أŸسسطرة أأ’و ¤من طرف أ’–ادية
أ÷زأئ- -ري- -ة ت- -رك- -زت ح- -ول ت- -أاه -ي -ل أك Èع -دد ‡ك -ن م -ن
Óلعاب أأ’وŸبية ألقادمة بريو دي جانÒو..
أŸصسارع Úل أ
وهو ألهدف ألذي –قق بوصسول  4مصسارع Úإأ ¤أŸشساركة
‘ أأ’وŸبياد وتأاهيل أŸصسارعة صسونية أصسÓح ‘ «كوطة»
أحسسن مصسارعات على أŸسستوى ألقاري .وكانت ألفرحة
عارمة ‘ قاعة أŸنزه باحتفال أŸنتخب ألتونسسي بلقبي
ألبطولة أإ’فريقية لدى ألذكور وأ’ناث ‘ مسسابقة ألفرق.

