بمناسسبة ذكرى تأاسسيسش اتحاد المغرب العربي

رئيسس الجمهورية يهنىء قادة الصضرح ويتلقى التهنئة من العاهل المغربي
صش 0٣

اجتماع تنسسيقي لرؤوسساء الممثليات
القنصسلية بباريسش

تحسضيسس الرعايا الجزائريين
بأاهمية التشضريعيات المقبلة
’و 1٤٣٨ ¤هـ اŸوافق لـ  1٨فيفري 2017م
السسبت  21جمادى ا أ

افتتاحية

اعتراف أاولي
بقلم :السسيدة أامينة دباشش
ي -ال -ه -ا م -ن صس -ف -ع -ة أاتت م -ن اب -ن ج-ي-ل ج-دي-د
ف- -رنسس- -ي ح- -ت- -ى ول- -و أادرجت ضس- -م- -ن حسس -اب -ات
انتخابية ووجهت إالى أاقÓم وظفت كتاباتها عن
فرنسسا ا’سستعمارية تحت غطاء لغوي زاعمة
’سس -اسس -ي ف -ي رق -ي -ن -ا وت -حضس-رن-ا
أان -ه -ا ال -ع -ام -ل ا أ
وذه- -بت إال- -ى ح -د ال -مسس -اسش ب -إاح -دى م -ك -ون -ات
ال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،م-ع-تبرة أان سسياسسة التعريب
المنتهجة كانت بمثابة إاعÓن حرب على اللغة
الفرنسسية في بÓدنا.
نعم لتعلم اللغات بما فيها الفرنسسية ،ونحث
أابناءنا على التفتح على الخارج لكي ’ نبقى
أاح-ادي-ي ال-لغة  ،monolinguesم-ع إاب-ق-ائها في
حجمها اللسساني كغنيمة حرب على حد تعبير
’ديب الراحل كاتب ياسسين.
ا أ
تصس - -ري- -ح م- -ان- -وي- -ل م- -اك- -رون ال- -ق- -اضس- -ي ب- -أان
’نسسانية له
ا’سستعمار الفرنسسي جريمة ضسد ا إ
’ن-ه ت-زام-ن واح-ت-ف-ا’ت-ن-ا ب-ال-ي-وم
د’ل -ة أاق -وى أ
الوطني للشسهيد.
هذا هو حكم التاريخ !
في وقت غير بعيد نادى بعضش من يحن إالى
ال- -ع- -ه -د ا’سس -ت -ع -م -اري بضس -رورة رح -ي -ل ج -ي -ل
’ق-ام-ة عÓ-ق-ات م-ت-وازن-ة ب-ي-ن فرنسسا
ن-وف-م-ب-ر إ
والجزائر وأاوصسى بوضسع حزب جبهة التحرير
الوطني في المتحف ،لكن ما نعتقده ونتمناه
من أاعماقنا هو عكسش ذلك تماما وسسبق أان دوّناه
في هذا الفضساء هو رحيل جيل التاريخ والفكر
ا’سستعماري شسرط لبناء شسراكة سسليمة خالية
م-ن ك-ل ال-ع-ق-د ت-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة على البلدين بل
وحتى على ضسفتي البحر المتوسسط.
ن-ع-ي-ده-ا ون-ك-ررها  2017ل -يسش ع-ام-ا ج-دي-دا
فقط بل انطÓقة لقرن جديد بالنظر إالى ما
سس-تشس-ه-ده ال-م-ع-م-ورة م-ن تحو’ت وتطورات لم
تكن في الحسسبان.
ط -ب -ع -ا اه -ت -زت ال -ط -ب -ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة ب-ف-رنسس-ا
خ -اصس -ة ف -ي ه -ذه ال -ف -ت -رة ال-ت-ي ت-ك-ث-ر خÓ-ل-ه-ا
ال - -مسس - -اوم - -ات ا’ن - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة مسس - -ت - -اءة م - -ن
’ح-د م-م-ث-ل-ي ال-ج-ي-ل
ال -تصس -ري -ح -ات ال -ج-ري-ئ-ة أ
’ن-ه-ا ضس-رب-ة ف-ي
ال -ج -دي -د إاي -م -ان-وي-ل م-اك-رون أ
الصسميم وحقيقة تاريخية مغيبة كتمت عقودا
طويلة وسسطعت من أاعلى قمة لهرمها السسياسسي.
أام-ام ه-ذه ال-م-وج-ة ال-ن-وسس-تالجية لÓسستعمار،
نسس -ت -حضس -ر ال -م -ث -ل ال-ف-رنسس-ي ال-ق-ائ-ل «وح-ده-ا
الحقيقة تجرح »

Il n’ya que la vérité qui blesse

ب -غضش ال -ن -ظ -ر ع -م -ا سس -ت-ؤوول إال-ي-ه تصس-ري-ح-ات
’د’ء بها
إايمانويل ماكرون فهو مشسكور على ا إ
بكل شسجاعة لعÓقتها المباشسرة بتاريخ نضسال
أامة اسستشسهد من أاجل انعتاقها وتحررها مليون
ونصسف مليون شسهيد ،المهم أان ا’عتراف الذي
ط-ال-م-ا ان-ت-ظ-رن-اهُ ،صسu-رح ب-ه ف-ي خضس-م م-ع-ترك
ان -ت -خ -اب-ي سس-ي-ف-رز م-ف-اج-آات ن-أام-ل أان ت-ك-ون ف-ي
صسالح بلدينا ومواطنينا.
وعلى الظالم أان يتقبل بروح مسسؤوولة مسساوئه
وي- -فصس- -ح ع- -ن- -ه- -ا ج- -ه -را ول -و ك -انت م -رة ،ف -ه -ي
ال -خ Ó-صش ال-ح-ت-م-ي م-ن ع-ق-ده وضس-م-ان ت-وازن-ه
’ن التاريخ كشساف.
ورقيه أ

L’histoire finit toujours par dévoiler ses travers

يوم
ال طني
الو هيد
للشس

العدد172٦٣:

الثمن  10دج
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’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

 1٨فيفري رمز التضسحية من أاجل الوطن

france prix 1

رسضالة ’سضتكمال
مسضار تطور البÓد

تذكير
الشسباب
بمآاثر
نضسال
’سسÓف
ا أ
وا’قتداء
بهم
صش07/0٦

اتفاقات شسراكة تتّوج دورة اللجنة الجزائرية ـ السسعودية

بوشضوارب
والقصضبي
يبرزان
أاهمية
ا’سضتثمار
في قطاعات
اسضتراتيجية

القضضاء على  9إارهابيين
وضضبط أاسضلحة
وذخيرة

صش0٣

$
ضضي
لريا
ا

في عملية نوعية نفذها
الجيشش بالبويرة

بعد البداية المحتشسمة
’نديتنا في المنافسسات القارية
أ

شضبيبة ال ّسضاورة ،مولودية
الجـزائـر وشضبيبة القبائل
في مهّمة تدارك الموقف
صش1٤/1٣/12/11

صش 2٤

اسستطÓع
العاصسفة الثلجية أاعطت
السسياحة الشستوية انتعاشسا أاكبر

مئات العائÓت
تسضتمتع بسضحر
اأ’طلسس البليدي
صش 0٩

السسبت  ١٨فيفري  ٢0١7م
الموافق لـ  ٢١جمادى األولى ١٤٣٨هـ

ميهوبي يفتتح مسشابقة ‚م
ا÷نوب Ÿوسشيقى الراب

أاويحيى يÎأاسض
اإ’حتفال بذكرى
تأاسشيسض «اأ’رندي»

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
ي -ف -ت-ت-ح ،وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز
الدين ميهؤبي ،غدا ،فعاليات
ا◊ف-ل ال-ف-ن-ي ال-ن-هائي Ÿسشابقة
«‚م ا÷ن-ؤب Ÿؤسش-ي-ق-ى ال-راب
و شش- -ع- -ر سشÓ- -م» ،وذلك ب -قصش -ر
ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زكريا ،ابتداء
من السشاعة  17:00مسشاء.

ولد علي ‘ تيزي وزو

172٦3

مسشلـ ـ ـ ـ ـ ـم تختتـ ـ ـ ـ ـ ـم أاششغـ ـ ـ ـ ـ ـال اÛلـ ـ ـ ـ ـ ـسض
الوطنـ ـ ـ ـي لأÓششخ ـ ـ ـاصض اŸعوق ـ ـÚ
’سشرة وقضشايا اŸرأاة مؤنية مسشلم سشي
تششرف ،وزيرة التضشامن الؤطني وا أ
Óششخاصس اŸعؤق ‘ Úدورته
عامر ،غدا ،على اختتام أاششغال اÛلسس الؤطني ل أ
ال-ع-ادي-ة ،وذلك ب-اŸرك-ز ال-ؤط-ن-ي ل-ت-ك-ؤي-ن اŸؤظ-ف ÚاŸت-خصشصش Úالكائن ببئر
خادم ،ابتداء من السشاعة  11:00صشباحا.

دفعة جديدة للمهندسش ÚاŸعماري Úتؤودي اليم Úاليوم
تنظم ،الهيئة الؤطنية للمهندسش ÚاŸعماري Úبإاششراف اÛلسس الؤطني ،اليؤم ،على السشاعة 9:00
صش -ب -اح -ا ،ح-ف-ل أاداء ال-ي-م Úل-دف-ع-ة ج-دي-دة –م-ل اسش-م ح-م-يشس ع-ب-د ال-ه-ا ،Êوذلك ب-اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا
لتكنؤلؤجيا الرياضشة الكائن Ãركب  5جؤيلية ﬁمد بؤضشياف بششؤفا‹.

يشش - -ارك ،وزي - -ر الشش - -ب- -اب و
ال -ري -اضش -ة ال -ه -ادي ول -د ع -ل-ي،
ال -ي-ؤم ‘ ،ا’ح-ت-ف-ا’ت ب-ال-ي-ؤم
اليؤم الؤطني للششهيد اŸنظمة
بتيزي وزو.

لقاء تكويني ضشد
أامراضض العظام
ت-ن-ظ-م ،ال-راب-ط-ة ا÷زائرية
ضش -د ال -رث -ي-ة ،ي-ؤم  23فيفري
Óطباء
ا÷اري ،لقاء تكؤينيا ل أ
’خصش - - -ائ- - -ي‘ Ú
ال - - -ع - - -ام Úوا أ
ال- -ق- -ط -اع ال -ع -م -ؤم -ي واÿاصس
ح- -ؤل ال- -ت- -ه- -اب ال -ع -ؤم -ت -ي -زم،
’رتروز ،و
هششاششة العظام ،وا أ
ذلك ع- - -ل- - -ى مسش - -ت - -ؤى اŸرك - -ز
العائلي ب Íعكنؤن ،ابتداء من
السشاعة  08:30صشباحا.

أاسشبوع –سشيسشي حول
خطر الز’زل
ت- -ن- -ظ- -م ،اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
للحماية اŸدنية ،ابتداء من 19
ف- - -ي - -ف - -ري ا÷اري ،أاسش - -ب - -ؤع - -ا
–سش -يسش -ي -ا م-ن خ-ط-ر ال-ز’زل
ب - -بسش - -ك - -رة ،وع - -ل- -ى مسش- -ت- -ؤى
اŸدي -ري -ة ال -ؤ’ي -ة ل -ل -ح -م -اي-ة
ب-ع-اصش-م-ة ال-زي-ب-ان ،اب-تداء من
السشاعة  09:00صشباحا.

إاطÓق اسشم الششهيد ربيع
بوششامة على مدرسشة البيطرة
ي-ط-ل-ق ،اسش-م الشش-ه-يد ربيع بؤششامة
ع- -ل- -ى اŸدرسش- -ة ال- -ؤط- -ن- -ي- -ة ال -ع -ل -ي -ا
ل- -ل- -ب- -ي- -ط- -رة ،وذلك ي- -ؤم السش -بت 25
فيفري ا÷اري ‘ ،حفل ينظم على
السشاعة  9:00صشباحا ،باŸدرسشة.

ﬁاضش ـ ـ ـ ـرة ح ـ ـ ـ ـ ـول زرع
اÓÿي ـا ا÷ذعي ـة

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

ي- - - -نشش - - -ط ،رئ - - -يسس ح - - -زب
ال- -ك- -رام- -ة ﬁم- -د ب- -ن ح- -م -ؤ،
ال-ي-ؤمŒ ،م-ع-ا شش-ع-ب-ي-ا ب-ؤ’ي-ة
مسشتغا ،Âوذلك على السشاعة 14:00زوا’ ،بدار الششباب
ببلدية ماسشرة.

Œمع ششعبي لغويني
بالعاصشمة
ي - -نشش - -ط ،رئ - -يسس ح - -رك - -ة
’صشÓ- -ح ال- -ؤط -ن -ي ف -ي ‹Ó-
ا إ
غؤيني ،اليؤمŒ ،معا ششعبيا،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م-ة ،وذلك
ب -اŸك -ت-ب-ة ال-ب-ل-دي-ة ل-ب-ؤروب-ة
«إاي - -ج- -ي- -ك- -ؤ» ب- -ب- -اشس ج- -راح،
اب- -ت- -داء م- -ن السش -اع -ة 10:00
صشباحا.

اÿارجي ـ ـ ـ ـة –تف ـ ـ ـ ـي
بي ـ ـوم الششهيـ ـد
–يي ،وزارة الششؤؤون اÿارجية،
غ -دا ،ا’ح -ت -ف -ال ب -ال -ي -ؤم ال -ؤط -ن-ي
ل - -لشش - -ه - -ي - -د ،وذلك Ãق- -ر ال- -ؤزارة،
ابتداء من السشاعة  09:00صشباحا.

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸؤقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

غول يلتقي مناضشلي«تاج»
باŸدية

بن حمو ينششط
Œمعا ششعبيا
ÃسشتغاÂ

ي-ن-ظ-م ،اŸع-ه-د ال-ؤط-ن-ي ل-لدراسشات
’سشÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ‘ إاط- -ار سش- -لسش- -ل- -ة
ا إ
اللقاءات «قؤاسشم دولية» ،غدا ،يؤما
دراسش -ي -ا ،ي-نشش-ط-ه الÈف-يسش-ؤر ك-م-ال
صش -ن -ه-اج-ي م-دي-ر ال-ب-ح-ؤث و‡ارسس
اسش -تشش -ف -ائ -ي Ãسش -تشش-ف-ى ادوار اب-ري
ل-ي-ؤن ب-ف-رنسش-ا ،ح-ؤل م-ؤضش-ؤع « زرع
اÓÿي - - - - -ا ا÷ذع - - - - -ي - - - - -ة  :ال- - - - -طب
ال -ت -ج -دي -دي و الÎم-ي-م و آاف-اق ذلك
ب -ا÷زائ-ر» ،وذلك Ãق-ر اŸع-ه-د ب-ب-ئ-ر
خ- -ادم ،اب- -ت- -داء م -ن السش -اع -ة 14:00
زوا’.

يؤمية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤؤسشسشة العمؤمية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

’م Úال - - - -ع - - - -ام
يشش - - - -رف ،ا أ
للتجمع الؤطني الدÁقراطي
أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى ،ال-ي-ؤم ،ع-ل-ى
ا’ح- -ت- -ف- -ا’ت ب -ال -ذك -رى 20
ل- - - -ت - - -أاسش - - -يسس ا◊زب ،ب - - -دار
الشش - - - -عب ع- - - -ب- - - -د ا◊ق ب- - - -ن
حمؤدة ،على السشاعة 13:30
زوا’.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤؤولة النششر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

ي -نشش -ط ،رئ -يسس Œم -ع أام -ل
ا÷زائ -ر ع -م -ر غ -ؤل ،ال -ي -ؤم،
Œم-ع-ا شش-ع-ب-ي-ا بؤ’ية اŸدية،
وذلك ب - -ال - -ق - -اع- -ة اŸت- -ع- -ددة
ال- - -ري- - -اضش- - -ات ،اب - -ت - -داء م - -ن
السشاعة  10:00صشباحا .

بلعيد ينششط Œمعا
ششعبيا بباتنة

ينششط ،رئيسس حزب جبهة
اŸسشتقبل عبد العزيز بلعيد،
ال-ي-ؤمŒ ،م-ع-ا شش-ع-ب-ي-ا متبؤعا
ب- -ن- -دوة صش- -ح- -ف- -ي -ة ،ب -ؤ’ي -ة
ب -ات -ن -ة ،وذلك ب-دار ال-ث-ق-اف-ة
ﬁم- -د ال- -ع- -ي- -د آال خ- -ل -ي -ف -ة،
اب- -ت- -داء م- -ن السش- -اع -ة 09:30
صشباحا.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -ؤث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤؤسشسشة الؤطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

ؤسشسشات التالية:الؤسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

السسبت  1٨فيفري  2017م
الموافق لـ  21جمادى اأ’ولى  143٨هـ

Ãناسسبة ذكرى تأاسسيسس ا–اد اŸغرب العربي

رئيسس ا÷مهورية يهنىء قادة الدول اأ’عضصاء
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،بÈقيات تهنئة إا ¤قادة دول إا–اد اŸغرب العربي
Ãناسسبة الذكرى ال 28لتأاسسيسس ال–اد.
وج-ه ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رقيات
ال- -ت- -ه -ا Êإا ¤ك -ل م -ن م -لك اŸغ -رب
ﬁم-د السس-ادسس وال-رئ-يسس ال-ت-ونسس-ي
ال -ب -اج -ي ق -اي -د السس -بسس -ي وال -رئ -يسس
اŸوري -ت-اﬁ Êم-د ول-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ورئيسس حكومة الوفاق الوطني الليبي
فايز السسراج.
وع Èالرئيسس بوتفليقة ‘ برقياته
ل -ل -ق -ادة اŸغ -ارب -ة ع -ن أاح -ر ت-ه-ان-ي-ه
وأاطيب “انياته لهم Ãوفور الصسحة
والسس -ع -ادة ولشس-ع-وب-ه-م «ب-اŸزي-د م-ن
الرقي والرفاهية واإ’زدهار».
واع- -ت Èال -رئ -يسس أان ح -ل -ول ه -ذه
ال-ذك-رى «ال-ع-زي-زة ع-ل-ي-ن-ا تعد فرصسة
سس -ان -ح -ة ل -ل -ت -م -ع -ن ‘ ح -ل-م شس-ع-وب
م -ن -ط -ق -ت -ن -ا اŸغ -ارب -ي -ة م -ن -ذ وه-ل-ة
اإ’سستعمار ببناء صسرح وحدوي يدفع
بتنمية وازدهار شسعوبنا ويسساهم ‘
رف-ع ك-ل-م-ة وم-واق-ف م-غ-رب-ن-ا العربي
ضس-م-ن ﬂت-ل-ف ال-ت-ج-معات اإ’قليمية
وا÷هوية والقارية التي “يز عاŸنا
ا◊ا‹».
وق -ال رئ -يسس ال -دول-ة ‘ ب-رق-ي-ات-ه
«صس -ح -ي -ح أان ا–اد اŸغ-رب ال-ع-رب-ي
مسستوقف اليوم من أاجل اŸزيد من
ا÷ه -د وال -ع -م -ل ب -غ -ي -ة –ق -ي -ق روح
وأاه- -داف م- -ع- -اه- -دة م- -راكشس ال -ت -ي
أاسسسسته».
وأاك -د ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة «ع-زم
واسس -ت -ع -داد ا÷زائ-ر شس-ع-ب-ا و ق-ي-ادة،
لتضسافر جهودها مع باقي الشسعوب
والقيادات اŸغاربية الشسقيقة ÷عل
ا–ادنا اŸغاربي يكرسس وجوده أاكÌ
فأاك Ìويأاتي Ãسساهمته خدمة لوحدة
اأ’م -ة ال -ع -رب -ي -ة واإ’–اد اإ’ف-ري-ق-ي
وخدمة كذلك لتعزيز اأ’من والسسلم
واإ’سستقرار ‘ الفضساء اŸتوسسطي».

و‘ ذات السس- - -ي- - -اق اع- - -ت Èه - -ذه
ال-ذك-رى «م-ن-اسس-ب-ة غ-ال-ية» تسستحضسر
ف -ي -ه -ا الشس-ع-وب اŸغ-ارب-ي-ة «م-ا يشس-د
ب -عضس -ه -ا ب -عضس -ا م -ن أاواصس -ر ا’خ -وة
اŸتينة ،القائمة على قواسسم تاريخية
وحضس -اري -ة مشسÎك -ة ووح-دة اŸصسÒ
وال-ل-غ-ة وال-دي-ن وت-ت-ج-دد ف-يها آامالها
اŸشسروعة ‘ إاقامة صسرح مغاربي
يسس -ت -ج-يب ل-ت-ط-ل-ع-ات-ه-ا إا ¤ال-ت-ك-ام-ل
وال-وح-دة وال-ت-ن-م-ي-ة الشس-املة والعيشس
الكر.»Ë

...و يهنئ رئيسصة ليتوانيا
Ãناسصبة العيد الوطني لبÓدها

..يتلقى برقية تهنئة من
العاهل اŸغربي
ت -ل -ق -ى رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ،ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة تهنئة من
ال -ع-اه-ل اŸغ-رب-يﬁ ،م-د السس-ادسس،
Ãن- -اسس -ب -ة ال -ذك -رى ال 2٨لتأاسسيسس
إا–اد اŸغ -رب ال -ع -رب-ي ،ج-دد ف-ي-ه-ا
تشس - -بث ب Ó- -ده ب - -اÿي- -ار اŸغ- -ارب- -ي
باعتباره «رهانا اسسÎاتيجيا».
وجدد ﬁمد السسادسس ‘ برقيته
تشس- -بث اŸغ- -رب «ال- -راسس -خ ب -اÿي -ار
اŸغاربي باعتباره رهانا اسسÎاتيجيا
وإاÁان - - -ه ال - - -ق- - -وي بضس- - -رورة Œاوز
ا÷م -ود السس -ي-اسس-ي ال-راه-ن وت-ف-ع-ي-ل

مؤوسسسسات إا–ادنا اŸغاربي».
ك -م-ا دع-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة إا ¤ضس-رورة
«ت -دع-ي-م» ه-ي-اك-ل ه-ذا ا’–اد ح-ت-ى
ي -ك-ون «مصس-در ق-وة ل-ب-ل-دان-ه اÿمسس
ويضس -ط -ل -ع ب -دور ف -ع -ال ‘ م-واج-ه-ة
ﬂت - -ل - -ف ال - -ت - -ح - -دي - -ات ا÷ه- -وي- -ة
واإ’ق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة وال- -دول- -ي- -ة ،ويسس -ه -م
كمجموعة اقتصسادية جهوية وازنة ‘
–ق -ي -ق اأ’ه -داف ال -ن -ب -ي-ل-ة ل–Ó-اد
اإ’فريقي».
ك -م -ا دع -ا ال -ع -اه -ل اŸغ -رب-ي إا¤
«ت- - -ع - -زي - -ز ال - -ع - -م - -ل اŸشسÎك» Ãا
يسستجيب لتطلعات الشسعوب اŸغاربية
«وي -ح -رر ط -اق-ات-ه-ا وي-ت-ي-ح اسس-ت-ث-م-ار
م-ؤوهÓ-ت-ه-ا اŸشسÎك-ة ل-ت-ح-قيق النمو
وخ - -ل - -ق الÌوات ‘ ﬁي - -ط يسس- -وده
اأ’من وا’سستقرار والسسÓم والوئام».

ب- -عث رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ع -ب -د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة تهنئة إا¤
رئ -يسس -ة ج -م -ه -وري -ة ل -ي-ت-وان-ي-ا ،دال-ي-ا
غ -ري -ب -اوسس -ك -اي -ت -ي ،وه -ذا Ãن-اسس-ب-ة
اح -ت -ف -ال بÓ-ده-ا ب-ع-ي-ده-ا ال-وط-ن-ي،
›ددا فيها عزمه على العمل من
أاجل –سس Úجودة عÓقات الصسداقة
التي Œمع البلدين.
وق- - -ال رئ- - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ‘
ب - -رق - -ي- -ت- -ه« :يسس- -ر ÊأاÁا سس- -رور أان
أاشس -ارك ب Ó-دك -م ا’ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-ده-ا
الوطني وأاتوجه إاليك ،باسسم ا÷زائر
شس-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأاصس-ال-ة ع-ن نفسسي،
ب-ت-ه-ان-ي-ن-ا ا◊ارة مشس-ف-وع-ة بتمنياتي
لك ب- -ال- -رف- -اه وب- -ال- -رق- -ي وا’زده -ار
للشسعب الليتوا.»Ê
وأاضساف قائ« :Óهذا ،وأاغتنم هذه
اŸن -اسس -ب -ة أ’ؤوك -د لك ع -زم -ي وع -زم
ح -ك -وم -ت -ي ع -ل -ى ال-ع-م-ل م-عك ع-ل-ى
–سس Úجودة عÓقات الصسداقة التي
Œم-ع-ن-ا واŸضس-ي ق-دم-ا ب-ال-عÓ-ق-ات
ال -ث -ن -ائ -ي -ة وال -تشس -اور السس -ي-اسس-ي بÚ
بلدينا».

الدورة  99للمجلسس القتصسادي والجتماعي ÷امعة الدول العربية

تبون مواصصلة إاصصÓح وتطوير اÛلسس ا’قتصصادي وا’جتماعي العربي
دعا وزير السسكن والعمران واŸدينة وزير
التجارة بالنيابة عبد اÛيد تبون ،أاول أامسس،
ب- -ال- -ق- -اه- -رة ،إا ¤م- -واصس -ل -ة ال -ع -م -ل ‘ إاصس -لح
وت -ط -وي -ر اÛلسس الق -تصس -ادي والج -ت -م-اع-ي
ال-ع-رب-ي ،م-ؤوك-دا م-ن ج-ه-ة أاخ-رى على ضسرورة
اسس- -ت- -ك- -م -ال إارسس -اء م -ن -ط -ق -ة ال -ت -ج -ارة ا◊رة
العربية الكÈى.
قال تبون ‘ -كلمة له خÓل افتتاح الدورة 99
ل -ل -م-ج-لسس ا’ق-تصس-ادي وا’ج-ت-م-اع-ي ÷ام-ع-ة ال-دول
ال-ع-رب-ي-ة وال-ت-ي ت-رأاسس-ه-ا ا÷زائ-ر -إان ل-ل-م-جلسس دورا
رياديا ‘ العمل العربي اŸشسÎك بهدف التوصسل إا¤
كتلة عربية اقتصسادية واجتماعية موحدة.
وأاكد أان التطورات واأ’حداث اŸتÓحقة التي “ر
بها اŸنطقة العربية وأاثرها اŸباشسر على اÛا’ت
ا’ق -تصس -ادي -ة وا’ج -ت-م-اع-ي-ة واŸك-تسس-ب-ات ال-ت-ن-م-وي-ة
تتطلب من هذا اÛلسس جهودا متزايدة Ÿواجهة
اآ’ث-ار ا’ق-تصس-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن هذه
التطورات.
وأاضساف الوزير أان هذا اŸبتغى ’ يتحقق إا’ بإازالة
ك -اف -ة اŸع -وق -ات ال -ت -ي ت -واج-ه ال-ت-ب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة
وال-ب-ي-ن-ي-ة وال-ت-ي سس-تسس-م-ح ب-إا‚از اŸراح-ل اŸت-ب-ق-ي-ة
لتحقيق هذا ا’ندماج واŸتمثلة ‘ ا’–اد ا÷مركي
وصسو’ إا ¤سسوق عربية مشسÎكة.
ول -ذلك  -ي -ق-ول ت-ب-ون« -ي-ت-وجب ع-ل-ي-ن-ا م-واصس-ل-ة
ال- -ع- -م- -ل ‘ إاصسÓ- -ح وت- -ط- -وي- -ر وت- -ف- -ع- -ي -ل اأ’ج -ه -زة
واŸؤوسسسس -ات واآ’ل -ي-ات واŸواث-ي-ق ا◊ال-ي-ة اŸن-ظ-م-ة
لعمل اÛلسس ا’قتصسادي وا’جتماعي مع –ديد
اأ’ول-وي-ات ‘ ب-رام-ج ال-ع-م-ل لÎشس-ي-د وت-ف-ع-ي-ل ع-ملها
و“كينها من أاداء مهامها ‘ ظل قواعد الفعالية
والشسفافية وÃا يجعلها أاقرب إا ¤تطلعات اŸواطن
العربي موازاة مع تعزيز دور اأ’مانة العامة إ’عداد
وع -رضس ال -ب -ن -ود اÿاصس-ة ب-اÛلسس وضس-رورة ال-ت-زام
الدول اأ’عضساء بالقرارات الصسادرة عنها».
وتأاسسف ‘ ذات الوقت لتبعية الدول العربية للعا⁄
اÿارج - -ي ‘ اسس - -ت - -ه Ó- -ك اŸع- -ارف واŸن- -ت- -ج- -ات
اأ’سس -اسس -ي -ة إاضس -اف -ة إا ¤ال -ت -أاخ-ر ال-ت-ن-م-وي وال-قصس-ور
ال-نسس-ب-ي ‘ م-ع-د’ت ومسس-ت-وي-ات ا’ن-دم-اج وال-تكامل
ا’ق -تصس -ادي م -ع تسس -ج-ي-ل ن-قصس ‘ رواب-ط ال-ت-ك-ام-ل
ا’نتاجي بينها وهذا بالرغم من أانها من ب Úأاغنى
اŸناطق من حيث اŸقومات الطبيعية والبشسرية.
«لذا  -يقول الوزير -فإانه من الضسروري اسستكمال
إارسس-اء م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ج-ارة ا◊رة ال-ع-رب-ي-ة ال-كÈى لبناء
تكتل اقتصسادي عربي منيع يحفظ مصسالح اŸواطن
العربي ويدعمه ‘ النهوضس باقتصسادياته».
واع- -ت ‘ ÈاŸق- -اب- -ل أان- -ه «ل- -ت -ح -ق -ي -ق ال -ت -ك -ام -ل
ا’قتصسادي الذي نطمح إاليه ’بد من ا◊رصس على
إاع-ط-اء اŸواضس-ي-ع ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ن-فسس اأ’ه-م-ي-ة ال-ت-ي
ن -ول -ي -ه -ا ل -ل -م-واضس-ي-ع ا’ق-تصس-ادي-ة وذلك Ÿا ل-ل-ج-انب
ا’ج -ت -م -اع -ي م -ن ان -ع-ك-اسس-ات م-ب-اشس-رة ع-ل-ى ا◊ي-اة

ال- -ي- -وم- -ي- -ة ل- -ل- -م -واط -ن ال -ع -رب -ي ‘ شس -ت -ى اÓÛت
ا’جتماعية والتنموية.
وتابع «أاخصس بالذكر أاسساسسا اŸواضسيع التي تهم
اأ’ط -ف -ال والشس -ب -اب واŸرأاة وال -ط -ب -ق -ات اÙروم -ة
واŸعوزة وذلك بتحسس Úالظروف اŸتعلقة بكل هذه
الفئات من تعليم وتكوين فضس Óعن ا◊د من البطالة
ومكافحة الفقر».

ا÷زائر ماضصية ‘ سصياسصة الدعم ا’جتماعي
و‘ ه- -ذا الصس- -دد اسس- -ت- -دل ال- -وزي- -ر ب- -ال- -ت -ج -رب -ة
ا÷زائرية ‘ هذا اÛال ،موضسحا حرصس ا÷زائر
بقيادة رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة على
ت -ك -ريسس ا’سس-ت-ق-رار وا’سس-ت-م-رار ‘ سس-ي-اسس-ة ال-دع-م
ا’ج -ت -م -اع-ي م-ن خÓ-ل م-راف-ق-ة ك-ل ه-ذه الشس-رائ-ح،
’سس -ي -م -ا م-ن-ه-ا الشس-ب-اب واŸرأاة وذلك ب-إاشس-راك-ه-م ‘
ج -م -ي -ع مسس-ت-وي-ات اŸسس-ؤوول-ي-ة واŸسس-اه-م-ة ‘ صس-ن-ع
القرار.
وقال «’ يفوتني ضسمن هذا اŸسسعى أان أاشس Òإا¤
م- -ا ك- -رسس- -ه ال- -دسس -ت -ور ا÷زائ -ري ‘ إاط -ار ت -رسس -ي -خ

ال -دÁق -راط -ي -ة ال -تشس -ارك -ي-ة اسس-ت-ك-م-ا’ ل-دع-م اŸرأاة
ا÷زائرية للمسساهمة ‘ العمل السسياسسي مناصسفة مع
الرجل على جميع اŸسستويات مع تو‹ مناصسب ذات
أاهمية عليا».
وع- -ل- -ى سس- -ب- -ي- -ل اŸث- -ال  -ذك -ر ت -ب -ون -أان اŸرأاة
ا÷زائرية –تل اŸرتبة  5٦على اŸسستوى العاŸي ‘
مشساركتها ‘ العمل السسياسسي ’ سسيما داخل الŸÈان
وبنسسبة مقبولة ضسمن الطاقم ا◊كومي.
وفيما يخصس اÛال ا’قتصسادي  -يتابع الوزير-
ف -إان ع -دد اŸت -ع -ام Ó-ت ا’ق -تصس-ادي-ات ا÷زائ-ري-ات
يعرف ارتفاعا من سسنة إا ¤أاخرى حيث بلغ عددهن
 137أال-ف م-ت-ع-ام-ل-ة ‘  201٦م -ن أاصس -ل  1,٨مليون
مقاول.
وأاعرب تبون عن أامله ‘ أان يكون جدول أاعمال
هذه الدورة «فرصسة سسانحة لتمت Úأاسسسس وﬁاور
ال -ت -ك -ام -ل ا’ق -تصس -ادي وا’ج -ت -م -اع -ي وك -ذا ت -ع-زي-ز
اŸشسروعات العربية اŸشسÎكة الكÈى التي أاقرتها
ﬂتلف القمم العربية العادية والتنموية وذلك بعد
دراسسة وبلورة قرارات للمواضسيع الهامة التي يتضسمنها
ا÷دول».
ويتناول جدول أاعمال الدورة اŸلف ا’قتصسادي
وا’جتماعي Ûلسس ا÷امعة على مسستوى القمة ‘
دورتها  2٨اŸقرر عقدها ‘ اأ’ردن ومنطقة التجارة
ا◊رة ال -ع -رب-ي-ة ال-كÈى وت-ط-ورات ا’–اد ا÷م-رك-ي
العربي.
كما تطرق ا’جتماع للتعاون ب Úمنظومتي جامعة
الدول العربية واأ’· اŸتحدة ‘ جوانبها ا’جتماعية
وا’قتصسادية وا’سستثمار ‘ الدول العربية ومشسروع
اأ’حزمة اÿضسراء ‘ أاقاليم الوطن العربي والتعاون
العربي الدو‹ ‘ اÛا’ت التنموية وا’جتماعية
Óطفال.
والŸÈان العربي ل أ

يتحادث مع وزرة ا’قتصصاد الفلسصطينية حول التعاون اإ’قتصصادي
–ادث وزير السسكن والعمران واŸدينة وزير التجارة بالنيابة ،عبد اÛيد تبون ،مع وزيرة ا’قتصساد
الوطني بدولة فلسسط ،Úعب Òعودة ،أامسسÃ ،قر سسفارة ا÷زائر بالقاهرة ،حيث تطرقا خاصسة للتعاون
ا’قتصسادي والتجاري ب Úالبلدين ،حسسبما جاء ‘ بيان للسسفارة.
وجاء ‘ البيان أان هذه اÙادثات التي جاءت على هامشس اشسغال الدورة ال 99للمجلسس ا’قتصسادي
وا’جتماعي ÷امعة الدول العربية تطرقت إا« ¤التعاون ا’قتصسادي والتجاري ب Úالبلدين والسسبل
الكفيلة بتعزيزه خاصسة ‘ ظل اأ’وضساع ا’قتصسادية ‘ فلسسط Úمن خÓل شسراكة ب Úرجال اأ’عمال
وإاقامة معارضس للمنتوجات الفلسسطينية».
وأاضساف البيان أان الوزيرة «اطلعت على ا÷هود التي تبذلها ا◊كومة الفلسسطينية لتطوير ا’قتصساد
Óسسواق الدولية».
الفلسسطيني وزيادة صسادراتها ل أ
كما عÈت السسيدة عودة عن «ارتياحها للجهود والتسسهيÓت التي تقدمها ا◊كومة ا÷زائرية ’سستÒاد
العديد من السسلع الفلسسطينية ’سسيما اأ’دوية منها دعما لÓقتصساد الوطني» ،حسسب نصس البيان.
كما نوهت الوزيرة الفلسسطينية ،يضسيف نفسس اŸصسدر ،ب «دعم ا÷زائر الدائم للقضسية الفلسسطينية
وم-وق-ف-ه-ا ال-ث-ابت اŸسس-ان-د ◊ق الشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ‘ إاق-ام-ة دول-ت-ه اŸسس-ت-ق-ل-ة وع-اصس-م-ت-ها القدسس
الشسريف».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لعطاء العلقات بعدا اسسÎاتيجيا
إارادة سسياسسية إ

سصÓل يسصتقبل الوزير السصعودي للتجارة و ا’سصتثمار
لول
اسس- -ت- -ق- -ب- -ل ال- -وزي -ر ا أ
عبد اŸالك سسلل ،أاول أامسس،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،ال-وزير
السس- - - -ع- - - -ودي ل - - -ل - - -ت - - -ج - - -ارة
والسس-ت-ث-م-ار م-اجد عبد الله
القصسبي ،حسسب بيان Ÿصسالح
لول.
الوزير ا أ
قام ماجد عبد الله القصسبي
بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر ‘ إاطار
ال- -دورة ال 12ل-ل-ج-نة اıتلطة
ا÷زائرية السسعودية.
وخ Ó-ل ال -ل-ق-اء ق-ام ال-ط-رف-ان
«ب-ت-ق-ي-ي-م ال-عÓ-ق-ات الثنائية على
ضسوء أاشسغال اللجنة اıتلطة».
وب- -ع- -د اإ’شس -ارة إا ¤ال -ع Ó-ق -ات «ال -واع -دة
وا÷يدة « ،أابرز الطرفان «اإ’رادة السسياسسية
القوية اŸع Èعنها على أاعلى مسستوى من
أاج- -ل إاع- -ط- -اء ال- -عÓ- -ق- -ات ال- -ث -ن -ائ -ي -ة ب -ع -دا

اسسÎات -ي -ج -ي -ا ب -ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ف-رصس اŸت-اح-ة
ونوايا ك Óالطرف.»Ú
وأاعرب اŸسسؤوو’ن عن «ارتياحهما للنتائج
اÙققة وجددا إارادتهما ‘ جعل الشسراكة
اإ’ق-تصس-ادي-ة أاسس-اسس ال-ت-ع-اون اإ’ق-تصس-ادي Ãا
يخدم صسالح البلدين» يضسيف ذات البيان.

مسساهل يسستقبل اŸبعوث اÿاصس لرئيسس اŸوزمبيق

تأاكيد على «اإ’رادة اŸشصÎكة» للبلدين لتدعيم تعاونهما
اسس - -ت - -ق- -ب- -ل وزي- -ر الشس- -ؤوون
لف-ري-ق-ي
اŸغ-ارب-ي-ة وال–اد ا إ
وج-ام-ع-ة ال-دول العربية عبد
ال - -ق - -ادر مسس - -اه- -ل ،أاول أامسس،
ارن- -يسس- -ت- -و ت- -ون -ي -ل ،اŸب -ع -وث
اÿاصس ل-ل-رئ-يسس اŸوزم-ب-يقي،
الذي سسلمه رسسالة من رئيسس
اŸوزم-ب-ي-ق ف-ي-ل-يب ن-ي-وسسي إا¤
رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ع - -ب - -د
العزيز بوتفليقة.
عقب هذا اللقاء صسرح تونيÓ
ل -لصس -ح-اف-ة أان-ه ج-اء إا ¤ا÷زائ-ر
م-ب-ع-وث-ا خ-اصس ل-رئ-يسس ج-م-ه-ورية اŸوزمبيق
ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن «ت-ق-دي-رن-ا ل-ل-ح-ك-وم-ة ا÷زائ-رية
نظ Òالدعم الذي تقدمه لبلدنا».
وأاكد يقول «لدينا عÓقات تاريخية تعود
إا ¤كفاح اŸوزمبيق من أاجل ا’سستقÓل وهي
عÓقات جيدة» ،مضسيفا أان حكومة بلده تود
ال -ع -م -ل م -ع ا÷زائ -ر ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن «ه-ذه
العÓقات ا÷يدة» من أاجل ترقية العÓقات
ا’قتصسادية Ãا يعود بالفائدة على الشسعب.»Ú
ومن جهته ،أاوضسح مسساهل أانه تطرق مع
ارن -يسس -ت -و ت-ون-ي Ó-إا« ¤ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة
ال -ق -ائ -م-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن واإ’رادة اŸشسÎك-ة ‘
دع- -م- -ه- -ا ’سس- -ي- -م- -ا ‘ اÛال ا’ق- -تصس- -ادي

انطÓقا من العÓقات التاريخية اŸتينة».
وأاضساف مسساهل أان هذا ينم عن «اإ’رادة
اŸشسÎكة» للبلدين ‘ إاعطاء اأ’ولوية للتعاون
اإ’فريقي وجنوب-جنوب ،خاصسة ‘ ›ا’ت
ال -ط -اق -ة وال -ف Ó-ح -ة والصس -ن -اع -ة ،م -ذك-را أان
ا÷زائر تخصسصس سسنويا منحا دراسسية للطلبة
من اŸوزمبيق.
وأاكد مسساهل أايضسا أانه ” تبادل وجهات
النظر حول الوضسع ‘ إافريقيا سسيما ‘ بلدان
جنوب القارة اإ’فريقية وكذا الوضسع ‘ ليبيا
وما‹ ،مشسÒا ‘ ذات السسياق أان وفدا من
اŸوزم -ب -ي -ق سس -ي -ح -ل ب -ا÷زائ-ر ‘ اأ’سس-اب-ي-ع
اŸقبلة.

موغÒيني عقب لقائها لعمامرة

اإ’–اد اأ’وروبي مسصتعد إ’رسصال بعثة Ÿراقبة
ا’نتخابات التشصريعية
ل–اد
أاعلنت مصسالح اŸمثلة السسامية ل إ
لوروب -ي اŸك -ل -ف -ة ب -الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة
ا أ
لم-ن-ية فيديريكا موغÒيني
والسس-ي-اسس-ة ا أ
لرسس -ال
لوروب- -ي «مسس -ت -ع -د» إ
ل–اد ا أ
أان ا إ
ب -ع -ث -ة Ÿراق -ب-ة الن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة
اŸقررة ‘  4ماي .2017
وأاشس -ارت ذات اŸصس -ال -ح ‘ ب -ي -ان ل-ه-ا صس-در
عقب اللقاء الذي جمع ب ÚموغÒيني ووزير
الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹
رمطان لعمامرة يوم اأ’ربعاء ‘ بروكسسل إا ¤أان
«اإ’–اد اأ’وروب -ي مسس -ت -ع -د إ’رسس -ال ب -ع-ث-ة م-ن
اÈÿاء Ÿراق -ب -ة اإ’ن -ت -خ -اب -ات وإاج -راء –ل -ي-ل
للمسسار اإ’نتخابي».
وحسسب ذات اŸصس- - - - -ادر ف- - - - -إان رئ- - - - -يسس - - - -ة
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة اأ’وروب-ي-ة «ردت ب-اإ’ي-ج-اب ع-ل-ى
ال-دع-وة ال-ت-ي أارسس-ل-ه-ا ل-ع-م-ام-رة يوم  22جانفي
اŸنصسرم Ÿتابعة اإ’نتخابات التشسريعية اŸزمع
إاجراؤوها ‘  4ماي  2017با÷زائر».
وأاضس- -اف ال- -ب -ي -ان أان ال -ع Ó-ق -ات ب Úاإ’–اد
اأ’وروب -ي وا÷زائ -ر ع -رفت «ت -ط -ورات ج-دي-دة
مشس -ج -ع -ة «م -ن -ذ زي -ارة رئ -يسس -ة ال -دب -ل -وم-اسس-ي-ة

اأ’وروبية إا ¤ا÷زائر ‘ سسبتم.»2015 È
وأاف -اد ذات اŸصس -در أان «اŸم -ث -ل -ة السس -ام-ي-ة
أاعربت عن إارادة اإ’–اد اأ’وروبي ‘ تعزيز
العÓقات مع ا÷زائر» مؤوكدة أان الشسراكة مع
ا÷زائر سستكون حول أاولويات التعاون اŸشسÎكة
‘ إاطار سسياسسة ا÷وار ا’وروبية اÛددة علما
أان ›لسس الشس - -راك - -ة سس - -يصس - -ادق ع - -ل - -ى ه - -ذه
اأ’ولويات ‘  13مارسس بÈوكسسل.
من جهة أاخرى «أاشسادت موغÒيني با÷هود
التي تبذلها ا÷زائر ‘ متابعة إاتفاقيات السسÓم
‘ ما‹ والوسساطة ‘ ليبيا إا ¤جانب فاعلÚ
إاقليمي Úآاخرين».
‘ هذا الصسدد ،أاوضسح البيان أان « لعمامرة
–Óاد اأ’وروبي اتفقا على
واŸمثلة السسامية ل إ
متابعة اŸشساورات بغية تعزيز ا◊وار والتعاون
بينهما».
كما تطرق وزير الشسؤوون اÿارجية ورئيسسة
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة اأ’وروب-ي-ة إا ¤اŸسس-ائ-ل اŸتعلقة
ب -ال -ت -ح-دي-ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة اŸشسÎك-ة ب Úاإ’–اد
اأ’وروبي وا÷زائر على غرار اأ’من ومكافحة
اإ’رهاب والهجرة.

تتضسمن  30طنا من اŸواد الغذائية

ا÷زائر تقدم مسصاعدة إانسصانية لليبيا

قدمت ا÷زائر مسساعدة إانسسانية متكونة
أاسساسسا من  30طن من اŸواد الغذائية موجهة
لسسكان ليبيا القاطن ‘ Úا◊دود حيث ”
ن-ق-ل-ه-ا و تسس-ل-ي-م-ه-ا ،أامسس ،حسس-ب-م-ا أاك-د ب-يان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
«تضساف هذه اŸسساعدة ا÷ديدة التي قررتها
ا◊كومة ا÷زائرية إا ¤التفاتات تضسامنية أاخرى
خصسصسها بلدنا Œاه الشسعب الليبي الشسقيق وا÷ار

الذي يواجه وضسعا صسعبا نظرا لتواصسل اأ’زمة التي
يتخبط فيها منذ عدة سسنوات» ،يفيد نفسس البيان.
«و‘ ه -ذا السس -ي -اق ت -ع -ت -زم ا÷زائ -ر م -واصس -ل -ة
جهودها الدائمة واŸتواصسلة Œاه جميع اأ’طراف
ال -ل -ي -ب -ي -ة م -ن أاج -ل وضس -ع ح -د ل -ل -خ Ó-ف -ات ال -ت -ي
يواجهونها ‘ ،إاطار حل سسياسسي من خÓل حوار
شس-ام-ل واŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة» ،حسس-ب-م-ا أاك-ده ب-ي-ان
وزارة الشسؤوون اÿارجية.

»æWh

السسبت  1٨فيفري  201٧م
الموافق لـ  21جمادى اأ’ولى  1٤٣٨هـ

أتفاقات شسرأكة متعددة تتؤج أجتماع أللجنة أ÷زأئرية ـ ألسسعؤدية

بوششوارب والقصشبي يÈزان أاهمية ا’سشتثمار ‘ قطاعات اسشÎاتيجية
قال وزير ألصسناعة وأŸناجم عبد ألسسÓم بؤشسؤأرب ،إأن ألدورة ألثانية عشسرة للجنة أıتلطة أ÷زأئرية ـ ألسسعؤدية
’سسبؤع أŸقبل ب« Úسسؤناطرأك»
«حدث هام» ،كلل بالتؤقيع على عدة أتفاقيات ،تضساف لها أتفاقية تؤقع ‘ غضسؤن أ أ
أ÷زأئرية و»سسابك» ألسسعؤدية ،على أن Œتمع ÷نة متابعة Œسسيد ألتؤصسيات أŸنبثقة عن أ’جتماع شسهر أكتؤبر أŸقبل
با÷زأئر ،من جهته أفاد وزير أ’سستثمار وألتجارة للمملكة ألعربية ألسسعؤدية ماجد بن عبد ألله ألقصسبي «أن «هناك فعÓ
إأرأدة سسياسسية لÓسستثمار» ،ملتزما بإاقامة مشساريع وأعدة.

فريال بوششوية
ثّمن اŸسسؤوول اأ’ول على قطاع الصسناعة
واŸناجم ‘ ،كلمة أالقاها أامسس اأ’ول لدى
إاشس -راف -ه Ãع -ي -ة وزي -ر ا’سس -ت -ث-م-ار وال-ت-ج-ارة
للملكة العربية السسعودية على اختتام أاشسغال
ال- -ل- -ج- -ن- -ة اŸشسÎك- -ة ب Úال- -ب -ل -دي -ن ب -ف -ن -دق
الشسÒاط - - -ون« ،ج - - -ه- - -ود اÈÿاء Œاوب- - -ه- - -م
وجديتهم و–ليهم بروح اŸسسؤوولية ،وتفانيهم
للخروج بدورة أاردنا لها منذ البداية أان تكون
حدثا هاما وموعدا مفصسليا إ’حداث نقلة
نوعية ‘ عÓقاتنا ا’قتصسادية» ،مضسيفا ‘
السس -ي -اق «أان خÓ-صس-ة اأ’ع-م-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى
اÈÿاء ،دليل قاطع على أان العÓقات الثنائية
ب Úبلدينا تسس ‘ Òالطريق الصسحيح ،وهي
تتعمق أاك Ìوتتنوع من دورة إا ¤أاخرى لتشسمل
اليوم كل جوانب التعاون».
وقد ” مناقشسة اŸسسائل اŸتعلقة بقطاع
الصس - -ن - -اع - -ة واŸن - -اج - -م ،ت - -خصس الشس - -راك- -ة
وا’سس -ت -ث -م -ار ،اŸواصس -ف -ة ،وال -ت -ق-ي-يسس ،ك-م-ا
درسست ال -ل -ج -ن -ة إاط -ار ال -ت -ع -اون ‘ ال -ت -ج-ارة
واŸالية وا÷مارك والتخطيط ،وا’سستشسراف
واإ’حصسائيات ،وكذا التعاون ‘ ›ال البوصسة
والطاقة والسسياحة والفÓحة والنقل ،والبيئة
وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي وال-ت-ك-وي-ن
اŸهني والصسحة واإ’سسكان والتعليم والشسغل،
وال- -ث- -ق -اف -ة واإ’ع Ó-م والشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة،
والشسؤوون ا’جتماعية كالتضسامن واأ’سسرة.
وأافاد عبد السسÓم بوشسوارب ‘ السسياق «أان
كثافة اŸباد’ت ،ومذكرة التفاهم اŸوقعة،
دليل إاضسا‘ على حيوية العÓقات ب Úا÷زائر
واŸم -ل -ك -ة ال -ع -رب -ي -ة السس -ع-ودي-ة» ،ل-ك-ن ع-ل-ى
غزارتها ـ أاضساف يقول ـ «’بد علينا اليوم أان
نفعل كل هذه اÿطوات ‘ أارضس الواقع ،حتى

‚عل منها لبنة تقوى بها عÓقتنا ،وتتشسابك
بها مصسا◊نا للرقي».
ودعا من من Èاللجنة اıتلطة ا÷زائرية
ـ السسعوديةﬂ« ،تلف القطاعات اŸعنية إا¤
ت-رج-م-ت-ه-ا م-ي-دان-ي-ا وال-ع-م-ل ع-ل-ى جعلها أاداة
لتعميق العÓقات البينية ،لذا نشسدد أاك Ìمن
أاي وقت مضس - -ى ع - -ل - -ى ضس - -رورة حشس - -د ك- -ل
ال-ط-اق-ات وت-ط-ب-ي-ق صس-ارم آ’ل-ي-ات اŸت-اب-عة»،
’فتا إا ¤أانه ينتظر «من اللقاء الرابع اŸقرر
‘ النصسف الثا Êمن العام  201٧با÷زائر ،أان
ي -واف -ي-ن-ا ب-أادق ال-ت-ف-اصس-ي-ل ع-ل-ى م-دى احÎام
ا’لتزامات اŸتفق عليها،
وك-ذا سس-ب-ل م-ع-اي-ن-ة ك-ل م-ا
من شسأانه أان يثبط العزائم،
وي -ق -ف ‘ ط -ري -ق ت -ن -ف-ي-ذ
اŸشساريع مهما كان نوعها
أاو حجمها».
وبعدما أاشسار أان «أاعلى
السسلطات ‘ ا÷زائر تو‹
أاهمية قصسوى إا ¤الشسراكة
مع أاشسقائنا من اŸملكة العربية السسعودية»،
أاكد الوزير بوشسوارب «حازمون كدولة وعلى
رأاسس - -ه - -ا رئ - -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،أان نصس- -ل إا¤
اأ’هداف التي سسطرناها ‘ ا’جتماع اأ’خÒ
اŸن-ع-ق-د ب-اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ية السسعودية ،وهذا
ا’ج- -ت- -م- -اع ب- -ا÷زائ -ر» ،وأاع -ل -ن ع -ن ت -ل -ق -ي
اŸواف-ق-ة م-ن «سس-ابك» السس-ع-ودي-ة ال-ت-ي ت-وق-ع
ات - -ف - -اق - -ا Ãوجب ذلك م - -ع «سس - -ون- -اط- -راك»
ا÷زائرية غدا ،ما يؤوكد إارادة قيادة البلدين
لÎق -ي -ة ال -عÓ-ق-ات ا’ق-تصس-ادي-ة ،إا ¤مسس-ت-وى
العÓقات السسياسسية ب Úالبلدين».
م -ن ج -ه -ت -ه ،وزي -ر ا’سس -ت -ث -م -ار وال -ت-ج-ارة
للمملكة العربية السسعودية ماجد بن عبد الله
القصسبي ⁄ ،يفوت الفرصسة لـ «نقل –يات

خ-ادم ا◊رم Úالشس-رف-ي-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وللشسعب ا÷زائري»،
مؤوكدا باŸناسسبة أان «ا÷زائر أارضس البطو’ت
والتضسحيات ومن ثم كان لها مكانة خاصسة ‘
أان -فسس ال -ع -رب ع -ام -ة و‘ أان -فسس السس-ع-وديÚ
خاصسة».
وقال الوزير ماجد بن عبد الله القصسبي ‘
ك-ل-م-ة أال-ق-اه-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة« ،م-ن خÓ-ل زي-ارته
ل - -ل - -ج - -زائ- -ر Ÿسست أان ل- -دي- -ه- -ا م- -ن الÌوات
واŸؤوهÓت ،ما Áكنها من اÿروج Ÿرحلة
جديدة» ،مضسيفا ‘ السسياق «ا÷زائر Œمع
اأ’صس- - -ال- - -ة وال - -ت - -ج - -رب - -ة
وا’سس -ت -ف -ادة م -ن الÌوات
الوطنية ،سسواء ما ‘ باطن
اأ’رضس أاو السس - - - -اح- - - -ل أاو
ال- -واج- -ه- -ة الصس- -ح- -راوي- -ة
الفريدة».
و‘ السسياق ،أاورد ذات
اŸسس- - -ؤوول «ت- - -أاك - -د ‹ أان
هناك فع Óإارادة سسياسسية
لÓسستثمار»’ ،فتا إا ¤أان اŸملكة من جانبها
رك -زت ‘ رؤوي -ت -ه -ا ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل الشس-راك-ة م-ع
اÿواصس» ،خلصس إا ¤القول «اليوم ا’سستثمار
’ حدود و’ هوية و’ منطق له ،ويسس ÒبوتÒة
سس- -ري- -ع- -ة ،وال- -دول ت- -ت- -ن- -افسس ’سس- -ت -ق -ط -اب
اŸسستثمرين ‘ كل اÛا’ت».
والتزم وزير ا’سستثمار والتجارة للمملكة
العربية السسعوديةÃ ،تابعة ’حقة جيدة ،وأان
يكون هناك مشساريع واعدة ،وأاولها مشسروع ‘
ق -ط -اع ال -ب -يÎوك -ي -م -اوي -ات ،ال -ذي وصس -ل إا¤
مرحلة متقدمة على أامل أان Œسسد الدراسسات
التصسور الدقيق له ‘ غضسون  6أاشسهر» ،مشسÒا
إا ¤أاهمية أافواج العمل اŸتفق على تنصسيبها،
والتي سستتابع اŸشساريع ‘ كل قطاع».

÷نة متابعة
التوصشيات تلتقي
ششهر أاكتوبر

 400مليؤن دو’ر ’ تعكسس مسستؤى ألعÓقات ب Úألبلدين

توقيع اتفاق ب« Úسشوناطراك» و»سشابك» اأ’سشبوع اŸقبل
أق- -ر وزي- -ر ألصس -ن -اع -ة وأŸن -اج -م ع -ب -د
ألسسÓ- -م ب- -ؤشس -ؤأرب ،ووزي -ر أ’سس -ت -ث -م -ار
وأل-ت-ج-ارة ل-ل-م-م-ل-ك-ة أل-ع-رب-ية ألسسعؤدية
م -اج -د ب -ن ع -ب-د أل-ل-ه أل-قصس-ب-ي ،أن أŸب-ل-غ
أ’سس-ت-ث-م-اري أŸرصس-ؤد ل-ل-مشساريع أŸنجزة
‘ أل- -فÎة أŸم- -ت- -دة ب 2001 Úو ، 2002
وأل -ذي ’ ي -ت-ج-اوز  400م -ل-ي-ؤن دو’ر ’
ي -ع -كسس مسس -ت -ؤى أل -ع Ó-ق -ات ألسس -ي-اسس-ي-ة
أ÷يدة ب Úألبلدين.

فريال/ب
ق -ال ب -وشس-وارب ‘ ل-ق-اء صس-ح-ف-ي م-ق-تضسب،
«العÓقات ا’قتصسادية ب Úا÷زائر واŸملكة
ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة« ،ت-ع-رف ان-طÓ-ق-ة ج-ديدة
وقوية ،ونتائج أاشسغال اللجنة تبشسر با ،Òÿإاذ
أان عدة قطاعات توصسلت إا ¤إابرام اتفاقيات»،

’ف -ت -ا إا ¤ع -ق -د ل -ق-اء ي-خصسصس Ÿت-اب-ع-ة م-دى
Œسس -ي -د ال -ت -وصس -ي-ات ‘ غضس-ون شس-ه-ر أاك-ت-وب-ر
اŸقبل ،كما التزم بتجسسيد كل ما ” ا’تفاق
عليه.
من جهته ،وزير ا’سستثمار والتجارة للمملكة
ال -ع -رب -ي -ة السس -ع -ودي -ة ،أاف-اد أان-ه-ا ك-انت ف-رصس-ة
سس -ان -ح -ة ل «ال -ت -ع -رف واسس -ت -كشس -اف ال -ف-رصس،
واŸصسارحة بكل ما للطرف Úمن إامكانيات،
و–دي - -ات» ،م - -ف - -ي - -دا أان- -ه «’ شسك ‘ اإ’رادة
السس -ي -اسس -ي -ة ل -دى ال -دول -ت Úم -وج -ودة ل -ت-ع-زي-ز
ا’سستثمار اŸشسÎك ،والتواصسل سسيفعل نتيجته
سستكون مثمرة».
وأافاد وزير الطاقة واŸناجم ‘ السسياق»لقاء
اليوم يؤوكد نية الدولت ‘ Úإاعطاء قفزة نوعية
‘ ›ال الشس- -راك -ة وا’سس -ت -ث -م -ار» ،وردا ع -ل -ى
سسؤوال حول كلفة اŸشساريع’ ،سسيما منها الذي
سسيتم إاقامته لتطوير واسستغÓل وتثم Úوتسسويق

ال -ف -وسس -ف -ات ب Úالشس-رك-ة ال-ق-ابضس-ة السس-ع-ودي-ة
«راديو’» وشسركة «أاسسميدال ا÷زائر» ،أاكد أانها
تتحدد على مسستوى الشسركت Úوفق ما يقوم به
م -ك -تب ال -دراسس -ات ،أام -ا ال -وزراء ف -ي -ق -ع ع -ل -ى
عاتقهم كل ما يخصس –سس Úمناخ ا’سستثمار
واأ’عمال ،وتوف Òالفرصس.
و‘ معرضس رده على سسؤوال حول ما إاذا
كانت ا÷زائر سستلجأا إا ¤ا◊صسول على قروضس
من اŸملكة إ’قامة اŸشساريع ،قال بوشسوارب
« ⁄نصسل بعد إا ¤ا’سستدانة اÿارجية» ،التي
قد تطرح ‘ بعضس اŸيادين ا’قتصسادية التي
تثبت جدواها ،من جهته الوزير السسعودي وردا
على سسؤوال حول مدى تقدم مشسروع ›موعة
«اŸراع -ي» السس -ع -ودي -ة ب -ا÷زائ-ر ،أاف-اد ب-ع-ق-د
لقاءات مبدئية ،وا’تفاق على اÿطوة اŸقبلة
‡ثلة ‘ دراسسة الفرصس ا’سستثمارية إ’عداد
دراسسة اقتصسادية وميدانية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ أجتماع تنسسيقي لرؤوسساء أŸمثليات ألقنصسلية بباريسس

دعوة إا– ¤سشيسس الرعايا ا÷زائري Úحول أاهمية
التششريعيات اŸقبلة
“ت دع - - - -ؤة أŸم - - - -ث - - - -ل - - - -ي- - - -ات
ألقنصسلية ،أمسس أ÷معة ،خÓل
أ’ج-ت-م-اع أل-ت-نسس-ي-ق-ي ل-ل-ق-ناصسل
أل- -ع- -ام Úوأل- -ق- -ن- -اصس- -ل ب- -ف -رنسس -ا
وب- -اأورب- -ا أŸن- -ع- -ق- -د ب- -ب -اريسس أإ¤
–سس- -يسس أل- -رع- -اي- -ا أ÷زأئ- -ريÚ
ح- - -ؤل أه - -م - -ي - -ة أ’ن - -ت - -خ - -اب - -ات
أل-تشس-ري-ع-ي-ة أŸقررة ليؤم  4مايؤ
ألقادم.
اأوضس -ح ال -ب -ي-ان ال-ذي ت-وج ا’شس-غ-ال
ال- -ت -ي ان -ط -ل -قت ي -وم اÿم -يسس Ãق -ر
سسفارة ا÷زائر بباريسس اأنه « يجب
ع- -ل -ى اŸم -ث -ل -ي -ات ال -ق -نصس -ل -ي -ة ()...
–سس -يسس رع -اي -ان-ا ح-ول اأه-م-ي-ة ه-ذه
ا’سس -ت -ح -ق -اق-ات ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز
م - -وؤسسسس - -ات ال - -دÁق - -راط- -ي- -ة ودول- -ة
القانون».
ويذكر اأن ا’جتماع الذي انطلق،
اأول اأمسس اÿم - -يسس ،ت - -راأسس - -ه ا’مÚ
العام لوزارة الشسوؤون اÿارجية حسسان
رابحي Ãشساركة ا’أم Úالعام لوزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية ا◊سسÚ
معزوز ،اإضسافة ا ¤اإطارات سسامية من
الدائرت Úالوزاريت.Ú
و–ضسÒا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ية
ال- -ت- -ي شس- -ك -لت ﬁور اÙادث -ات م -ع
روؤسس -اء ال-ب-ع-ث-ات ال-دي-ب-ل-وم-اسس-ي-ة رك-ز
ا’أم -ي -ن -ان ال -ع -ام -ان ل -ل -وزارت Úع -ل -ى
ضسرورة توف Òجميع الظروف « قصسد
ضس -م -ان السس Òا◊سس -ن ل -ه -ذا ا’قÎاع
ع -م  Ó-ب -ت -ع -ل-ي-م-ات السس-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا
بالبÓد» حسسب البيان.
من جهة اأخرى ،اأوضسح البيان اأن «
ه -ذا ا’ج -ت -م-اع ي-اأت-ي ب-ع-د اŸراج-ع-ة
الدسستورية التي “ت ‘ سسنة 2016
التي قامت ’أول مرة باإنشساء الهيئة
العليا اŸسستقبلة Ÿراقبة ا’نتخابات

ال- -ت- -ي ع- -ززت الضس- -م- -ان- -ات ‘ ›ال
ن -زاه -ة و شس -ف -اف-ي-ة ه-ذا ا’قÎاع ‡ا
يسس -م -ح Ãشس -ارك-ة اأوسس-ع ل-رع-اي-ان-ا ‘
ا’ختيار ا◊ر Ÿمثليهم على مسستوى
الهيئة التشسريعية».
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى م -ك -ن ا’ج -ت -م-اع
ال- -ت -نسس -ي -ق -ي ،اŸشس -ارك Úم -ن اإج -راء
ت -ق -ي -ي -م «شس -ام-ل» ل-ل-تسس-ي Òال-ق-نصس-ل-ي
ل-ل-ج-ال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة اŸق-يمة باÿارج
‘ سس -ي -اق م -ت -م -ي -ز ،م -ن «اسس -ت -ك -م -ال
ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ب -ي -ومÎي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
مصس- -ا◊ن- -ا اÿارج -ي -ة وال -ت -حضسÒات
لتنظيم ا’نتخابات
التشسريعية».
ومكن اللقاء حسسب ذات اŸصسدر
م -ن ال-ت-ط-رق اإ ¤ال-ت-ق-دم «ا’إي-ج-اب-ي»
ال-ذي ع-رف-ه ال-تسس-ي Òال-ق-نصس-ل-ي سس-ن-ة
 2016وخ Ó-ل السس-ن-ة ا÷اري-ة وف-ق-ا
ل -ت -وج -ي -ه-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
العزيز بوتفليقة «‘ ›ال الدفاع عن
ا÷ال -ي -ة ال -وط -ن -ي-ة اŸق-ي-م-ة ب-اÿارج
وحمايتها».
وحسسب ال -ب -ي -ان اأع-رب اŸشس-ارك-ون
«عن ارتياحهم للتقدم الكب› ‘ Òال
تسسهيل وعصسرنة ا’إجراءات ا’إدارية «
–ت ا’إشس -راف الشس -خصس -ي م -ن وزي -ر
ال - -دول - -ة وزي - -ر الشس - -وؤون اÿارج - -ي - -ة
وال -ت -ع -اون ال -دو‹ رم -ط -ان ل-ع-م-ام-رة
الذي يو‹ عناية كبÒة لهذه العملية
ال - -رام - -ي - -ة اإ ¤ال - -ت - -حسس Úال- -ن- -وع- -ي
للخدمات القنصسلية لفائدة رعايانا».
واأخÒا ك -انت اŸسس -ائ -ل اŸت -ع -ل -ق-ة
ب - -ا◊ال - -ة اŸدن - -ي - -ة وج - -واز السس- -ف- -ر
البيومÎي والتسسهيÓت ا’إدارية ﬁل
دراسس -ة «م -ع -م -ق -ة» ‘ م -ن -ظ -ور «رف-ع
ج-م-ي-ع ال-ع-راق-ي-ل وا’سس-ت-ج-اب-ة لبعضس
التظلمات اŸشسروعة.

ا÷زائر تدين «بششدة» ا’عتداء اإ’رهابي ‘ باكسشتان
أفاد ألناطق باسسم وزأرة ألشسؤؤون
أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل -ع -زي -زب -ن ع -ل-ي
شس -ري -ف ،أمسس أ÷م -ع-ة ‘ ،تصس-ري-ح
ل»وأج» أن أ÷زأئ- -ر ت -دي -ن «بشس -دة»
’ره-اب-ي أل-ذي أسستهدف
أ’ع-ت-دأء أ إ
أول أمسس أÿم-يسس ضس-ري-ح-ا صس-ؤف-يا
‘ باكسستان.
وق -ال السس -ي -د ب-ن ع-ل-ي شس-ري-ف «ن-دي-ن
بشس -دة ا’ع -ت-داء اإ’ره-اب-ي ال-دام-ي ال-ذي
اسستهدف أامسس ضسريحا صسوفيا ‘ مدينة
سس -ي -ه -وان (ب-اكسس-ت-ان)» ،مضس-ي-ف-ا اأن ه-ذا
«العمل الشسنيع ا÷ديد يسستوقف ›ددا

اÛت- -م- -ع ال- -دو‹ بشس -ان ضس -رورة ع -م -ل
م -وح-د وع-اج-ل ومÓ-ئ-م ’ح-ت-واء اÿط-ر
اŸتجدد الذي Áثله اإ’رهاب ‘ ﬂتلف
مناطق العا.»⁄
وأاوضس -ح ال -ن -اط-ق ب-اسس-م وزارة الشس-ؤوون
اÿارج - -ي- -ة ق- -ائ« Ó- -إاذ ن- -ذك- -ر إادان- -ت- -ن- -ا
Óره-اب ف-إان-ن-ا ن-ن-ح-ن-ي أام-ام
الصس-ري-ح-ة ل -إ
أارواح الضس -ح -اي -ا ال-ذي-ن سس-ق-ط-وا ‘ ه-ذا
ا’ع -ت -داء ون -ت -ق -دم ب -ت -ع -ازي -ن -ا اÿالصس-ة
ل -ع -ائ Ó-ت -ه -م .ك -م -ا ن-ع-رب ع-ن ت-ع-اط-ف-ن-ا
وتضس - -ام - -ن - -ن - -ا م - -ع الشس - -عب وا◊ك- -وم- -ة
الباكسستاني Úالشسقيق. .»Ú

ترقية ا’سشتثمار ‘ قطاع السشياحة
أك-د وزي-ر أل-ت-ج-ارة وأ’سس-ت-ثمار
ألسس -ع -ؤدي ،م -اج -د ب -ن ع -ب -د أل-ل-ه
ألقصسبي ،يؤم أÿميسس ،با÷زأئر
أل -ع -اصس -م -ة ،ع -ل -ى أه-م-ي-ة ت-رق-ي-ة
ودع- - -م ›ال أ’سس- - -ت- - -ث- - -م- - -ار بÚ
أ÷زأئ - -ر وأŸم - -ل - -ك - -ة أل - -ع - -رب - -ي- -ة
ألسس - -ع- -ؤدي- -ة’ ،سس- -ي- -م- -ا ‘ ق- -ط- -اع
ألسسياحة.
ق- -ال ال -وزي -ر السس -ع -ودي ‘ تصس -ري -ح
ل -لصس -ح -اف -ة ع -قب ل -ق -اء ج-م-ع-ه ب-وزي-ر
التهيئة العمرانية والسسياحة والصسناعة
التقليدية ،عبد الوهاب نوري ،إانه اقÎح
«إامكانية تخصسيصس برامج لÓسستثمار
‘ ›ال السسياحة ب Úا÷انب ،»Úوهذا
بالنظر كما قال إا« ¤اŸكانة ا◊يوية
ال -ت -ي ي -ح -ت -ل-ه-ا ه-ذا ال-ق-ط-اع ‘ خ-ل-ق
م -ن-اصسب شس-غ-ل دائ-م-ة ل-ف-ائ-دة الشس-ب-اب
با÷زائر».
وشس -دد ع -ل -ى ضس -رورة «ت-ع-زي-ز ›ال
ا’سس -ت -ث-م-ار ب-اع-ت-ب-اره ﬁف-زا أاسس-اسس-ي-ا
لدعم التنمية « ،مشسÒا إا ¤أانه «سسيتم
ق-ري-ب-ا ت-ن-ظ-ي-م زي-ارات م-ي-دان-ية لرجال
أاع- -م- -ال سس- -ع- -وديŸ Úن- -ح -ه -م ف -رصس -ة

’م-ك-ان-ي-ات السس-ي-اح-ي-ة
ال -ت -ع-رف ع-ل-ى ا إ
اŸت - -اح - -ة ب - -ا÷زائ - -ر ل - -دع - -م ف- -رصس
ا’سستثمار ‘ هذا القطاع».
وأاشس- -اد ال- -وزي- -ر السس -ع -ودي ‘ ن -فسس
’رادة السسياسسية للجزائر التي
الوقت با إ
ج -ع -لت م -ن السس -ي -اح-ة « ق-ط-اع-ا ه-ام-ا
وحيويا لتحقيق التنمية اŸسستدامة».
من جانبه ،اعت Èالوزير نوري هذا
ال -ل -ق -اء Ãث-اب-ة «ف-رصس-ة ل-دع-م وت-رق-ي-ة
التعاون مع ا÷انب السسعودي ‘ قطاع
السسياحة» ،خاصسة وأان ا÷زائر مثلما
أاضس -اف «خ -طت خ -ط -وات إاي-ج-اب-ي-ة ‘
مناخ ا’أاعمال وا’سستثمار».
ويندرج هذا اللقاء الذي جرى على
ه- -امشس أاشس- -غ- -ال ال- -ل- -ج- -ن- -ة اŸشسÎك -ة
ا÷زائ- -ري- -ة-السس- -ع -ودي -ة ك -م -ا أاوضس -ح
ال -وزي -ر ‘ إاط -ار «ت -وج -ي -ه -ات ق -ائ-دي
البلدين ،الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة
وخ- - - -ادم ا◊رم Úالشس- - - -ري - - -ف ÚاŸلك
سسلمان بن عبد العزيز» ،مذكرا ‘ نفسس
’ج -راءات ال -ت -ي ات -خ -ذت -ه -ا
ال- -وقت ب- -ا إ
ا÷زائر من أاجل تسسهيل ا’سستثمار ‘
قطاع السسياحة.
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سسÓل يربط ذلك بهوامشس الربح اÙفزة

إانشساء فرع لسسوناطراك بلندن لتسسويق الغاز بعد العجز ‘ التموين

لول ،عبد اŸالك سسÓل،
أاكد الوزير ا أ
أاول أامسس ،أان إانشس- - - - - -اء ف- - - - - -رع Ûم - - - - -ع
سسوناطراك بلندن سسنة  1989يهدف إا¤
لوروبا نظرا ““لهوامشس الربح
بيع الغاز أ
اÙفزة والعجز اŸلحوظ ‘ التموين و‘
قدرات السستÒاد““.
وق- -ال سسÓ- -ل ‘ رده ع -ل -ى سس -ؤوال شس -ف -وي
خÓل جلسسة علنية Ãجلسس األمة ،قرأاته نيابة
ع -ن -ه وزي -رة ال -ع Ó-ق -ات م -ع الŸÈان ،غ -ن -ي -ة
اي- -دال- -ي- -ا ،أان ع- -م- -ل -ي -ة إانشس -اء ف -روع Ûم -ع
سس - -ون - -اط - -راك ج - -اءت ‘ إاط - -ار ““ت - -ن - -ف - -ي- -ذ
اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ه-ادف-ة إا ¤تسس-وي-ق
اÙروقات باÿارج““ ،مشسÒا إا ¤أان إانشساء
فرع لندن يرمي إا““ ¤بيع الغاز ألوروبا ،نظرا
لهوامشس الربح اÙفزة والعجز اŸلحوظ ‘
التموين وقدرات السستÒاد““.
وأاوضس -ح ‘ إاج -اب -ت -ه ع -ن السس-ؤوال اŸت-ع-ل-ق
ب - -اŸغ - -زى م - -ن إانشس - -اء ف- -رع لسس- -ون- -اط- -راك
بالعاصسمة الÈيطانية ،أان هذا الفرع ““ينشسط
أاسس -اسس -ا ‘ ق -ط -اع Œارة اÙروق -ات ،ح-يث
يشسÎي م - -واد بÎول - -ي - -ة م - -ن سس - -ون - -اط - -راك
لتسسويقها ‘ جميع أانحاء العا ⁄بالسستعانة
بناقÓت غاز البÎول اŸسسال““.
وذكر ‘ هذا الشسأان أان ““أاسسطول فرع لندن
يتكون من ناقلت ÚعمÓقت““ Úرقان““ و ““جانت““
ل-ن-ق-ل غ-از ال-بÎول اŸسس-ال ب-ط-اق-ة اسس-ت-يعاب
تقدر ب  84أالف م Îمكعب لكل منهما وثÓث
ناقÓت ““أادرار““ و ““غوضس النوسس““ و ““حاسسي
مسسعود  ““2لنقل غاز البÎول اŸسسال بقدرة

اسس -ت-ي-ع-اب م-ت-وسس-ط-ة تصس-ل إا 59 ¤أال -ف مÎ
مكعب لكل واحدة منها““.
كما يتشسكل أاسسطول الفرع أايضسا من باخرة
ل-ن-ق-ل ال-بÎول اÿام ب-ط-اق-ة اسس-ت-ي-ع-اب ب-ل-غت
مليو Êبرميل.
وأاوضسح الوزير األول ‘ رده حول تسساؤول
نفسس العضسو عن أاسسباب عدم ضسم هذا الفرع
إا ¤الشس- -رك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ل- -ن -ق -ل ال -ب -ح -ري
للمحروقات واŸواد الكيماوية الكائن مقرها
بوهران ،أان فرع سسوناطراك بلندن ““يخضسع
للقانون الÈيطا ،Êلذلك فهو ملزم باÿضسوع

ألح -ك -ام ال -تشس-ري-ع السس-اري اŸف-ع-ول ‘ دول-ة
اŸقر““.
وأاضس -اف أان ““شس -رك -ة سس -ون -اط -راك ،وع -ل-ى
غرار كÈيات الشسركات البÎولية ‘ العا،⁄
تؤوطر سسياسستها التجارية وفقا لعدة مؤوشسرات
موضسوعية تهدف إا ¤كسسب أاك Èحصسصس ‘
سس- -وق اÙروق- -ات ال -ذي ي -ت -م -ي -ز Ãن -افسس -ة
حادة““ ،معتÈا أان إانشساء فرع لندن ““يÎجم
إارادة اÛمع ‘ تعزيز “وقعه وتنافسسيته ‘
هذا اÛال““.
من جانب آاخر ،و‘ رده عن سسؤوال ثان
يتعلق Ãصس Òمشسروع إا‚از مركز لتكوين اليد
ال-ع-ام-ل-ة ت-اب-ع ل-ق-ط-اع ال-ط-اق-ة ب-ولي-ة إال-يزي،
أاوضسح الوزير األول أانه ““أاعطى تعليمات خÓل
زيارته لهذه الولية  2013ل›Èة اŸشسروع
ب- -ه- -دف السس- -ت- -ج- -اب- -ة لح -ت -ي -اج -ات ›م -ع
سس -ون -اط -راك وت -وف Òف-رصس ل-تشس-غ-ي-ل شس-ب-اب
اŸنطقة بعد خضسوعهم للتأاهيل““.
ول -ت-جسس-ي-د اŸشس-روع ““” ت-خصس-يصس م-وق-ع
أاو‹ إل‚از اŸركز وكذا تكليف اŸؤوسسسسة
ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ه-ن-دسس-ة اŸدن-ي-ة وال-ب-ن-اء ل-ت-ه-ي-ئ-ة
اŸوقع و–ديد اختصساصسات التكوين ،غ Òأانه
‘ اŸراحل التمهيدية إل‚ازه ،تب Úوجود
إاشسكالت مرتبطة بالوضسعية القانونية للمقر
اŸقÎح““.
وأاشسار ‘ نفسس السسياق إا ¤أان ““ا÷هود
م- -ت- -واصس -ل -ة إلي -ج -اد م -ق -ر ب -دي -ل لح -تضس -ان
اŸركز““.

ميهوبي:

موسسم ا◊ج 2017

دعم مبادرات البلديات واÿواصش ‘ إانشساء معاهد موسسيقية ا÷زائر تسستعيد حصستها
اŸقدرة ب  36أالف حاج

ت - -دع - -م وزارة ال- -ث- -ق- -اف- -ة
مبادرات البلديات واÿواصس
‘ إانشس -اء م -ع -اه -د م -وسس -ي-ق-ي-ة
ع Èال- -ولي- -ات وخصس- -وصس -ا ‘
ال- - - - - -ت- - - - - -ك- - - - - -وي - - - - -ن وا÷انب
البيداغوجي حسسبما صسرح به
أاول أامسس ب - - -ا÷زائ - - -ر وزي - - -ر
ال -ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي
لمة.
Ãجلسس ا أ
واع -ت Èم -ي -ه -وب-ي  ‘ -ج-لسس-ة
ع - -ام- -ة Ãج- -لسس األم- -ة خصسصست
لطرح أاسسئلة شسفوية على أاعضساء با◊كومة -أان
““عددا من اŸهتم ““Úالراغب ‘ Úإانشساء مدارسس
موسسيقية خاصسة هم ““حاليا على اتصسال بالوزارة““،
مضسيفا أان القطاع ““يوفر كل اإلمكانيات لدعمهم
‘ ا÷وانب ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة وال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة وف-ق دفÎ
شسروط““.
وأاوضس -ح ال -وزي -ر  ‘ -رده ع -ل -ى سس-ؤوال ل-ل-ن-ائ-ب-ة
عائشسة باركي حول ““قلة اإلهتمام““ باŸوسسيقى ‘
ب- -رام- -ج ال- -وزارة م -ق -ارن -ة ب -اÛالت ال -ث -ق -اف -ي -ة
األخرى -أان قطاعه ““يتعاون““ مع وزارة الÎبية

إلدماج اŸواد الفنية ‘ اŸدرسسة
وك- -ذا ““إادم- -اج ع- -دد م -ن خ -ري -ج -ي
اŸعاهد الفنية““ Ãا فيها اŸوسسيقية
‘ اŸنظومة الÎبوية.
و–دث السسيد ميهوبي من جهة
أاخ -رى ع -ن إاق -ام -ة ““ات-ف-اق-ي-ات““ م-ع
ب - -عضس اŸدارسس اŸوسس - -ي- -ق- -ي- -ة ‘
اÿارج ل«تعميق الدراسسات““ ‘ هذا
اÛال ،دون تقد Ëتفاصسيل أاك،Ì
مشسددا على التكوين األكادÁي.
و‘ رده ع - -ل- -ى سس- -ؤوال ل- -ل- -ن- -ائب
ﬁمد رضسا أاوسسهلة طرحه نيابة عن النائب الغائب
سسعيدي حسسني حول النشساط ““الضسعيف““ للديوان
الوطني للثقافة واإلعÓم ‘ وليات ا÷نوب اعتÈ
الوزير أان الديوان ““ل يفرق““ ب Úمناطق ا÷زائر ‘
نشساطاته وأانه ““يحاول دائما““ تقد Ëالفرصسة ألكÈ
عدد من الفنان““ Úبغضس النظر عن اŸناطق التي
ينتمون إاليها““.
وأاضساف ميهوبي أان غياب الوسسائل اللوجسستية
م -ن ه -ي-اك-ل وŒه-ي-زات ق-د ““ي-ف-رضس أاح-ي-ان-ا ع-ل-ى
الديوان Œنب بعضس اŸناطق““ كما قال.

اسس -ت -ع -ادت ا÷زائ-ر حصس-ت-ه-ا السس-اب-ق-ة ‘
ا◊ج خÓل اŸوسسم اŸقبل واŸقدرة ب36
أالف حاج حسسب بيان لوزارة الشسؤوون الدينية
واألوقاف.
وج -اء ق -رار اسس -ت -ع -ادة ا÷زائ -ر ◊صس -ت-ه-ا
السسابقة ‘ ا◊ج بعد اللقاء الذي جمع اليوم
ب -ال -ع -رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة وزي-ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واألوق -اف ﬁم -د ع -يسس-ى ب-ن-ظÒه السس-ع-ودي
حمد صسالح بن طاهر بن ،Ïيوضسح البيان.
وكانت حصسة ا÷زائر انخفضست إا ¤حدود
 28.800ح- - -اج ‘ السس- - -ن - -وات األخÒة بسسب
أاعمال التوسسعة التي عرفها اŸسسجد ا◊رام
Ãكة اŸكرمة.
Óشسارة يقوم حاليا وزير الشسؤوون الدينية
ل إ
واألوقاف بزيارة للسسعودية على رأاسس وفد
ه - -ام وذلك ‘ إاط - -ار ال- -ت- -حضسÒات ا÷اري- -ة
Ÿوسسم ا◊ج القادم .

بعد تعيينه بالنيابة على رأاسس ا÷وية ا÷زائرية خلفا لبودربالة

عÓشش يدعو إا ¤حوار صسريح مع الشسريك لتجاوز ا’ضسطرابات
Œند ’‚اح ﬂطط العمل Ÿواجهة اŸنافسسة
أاك -د اŸدي -ر ال -ع -ام ب -ال -ن-ي-اب-ة لشس-رك-ة
اÿط- -وط ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة ب -خ -وشس
عÓشس ،أاول أامسس ،على أاهمية ا◊وار
الصس -ري -ح والصس -ادق داخ -ل الشس-رك-ة م-ن
أاج -ل ال -ع -م -ل ‘ م-ن-اخ ه-ادئ ،ق-ائ Ó-إان-ه
““ي- -جب إارسس- -اء ح -وار صس -ري -ح وصس -ادق و
م-ت-واصس-ل ل-لسس-ع-ي ل-ل-عمل ‘ مناخ رصسÚ
ث- -م وضس- -ع ورق- -ة ط- -ري -ق م -ع الشس -رك -اء
لم-ك-ان
الج -ت -م -اع-ي Úل-ت-ف-ادي ب-ق-در ا إ
الضس -ط -راب -ات ال -ت -ي Áك -ن أان ت-ع-يشس-ه-ا
اŸؤوسسسسة““.

جÓل بوطي

وقال عÓشس بعد ” تنصسيبه مديرا عام للشسركة
خلفا Ùمد عبدو بودربالة الذي اسستدعي Ÿهام
أاخرى ،حسسب بيان تلقت ““الشسعب““ نسسخة منه ،أاول
أامسس ،ي -ف -ي -د أان ع -م -ل -ي-ة ال-ت-نصس-يب ت-رأاسس-ه-ا وزي-ر
األشسغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي و بحضسور
وزير اŸالية حاجي بابا عمي Ãقر الوزارة.
وأاعلن عÓشس ‘ تصسريح أانه سسيقوم أاول بتقييم
ﬂطط العمل على اŸدى اŸتوسسط 2013-201٧
ا÷اري العمل به ‘ الشسركة العمومية ،من أاجل
ال -ت -م -ك -ن م -ن ““م -ع -رف -ة م -ا ” إا‚ازه ضس-م-ن ه-ذا
اıط -ط ،وب -ع -ده -ا ك-ي-ف Áك-ن ال-تصس-رف حسسب
نسسبة تقدم ﬂتلف اŸلفات““.
وحسسبه سسيتم عن قريب عقد لقاء ب Úوزير
األشس -غ -ال ال -ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ب-وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي م-ع
إاط -ارات اŸؤوسسسس -ة ل ““رسس -م ورق-ة ط-ري-ق ل-ل-ت-وج-ه
العام““،وسستأاخذ ورقة الطريق ‘ ا◊سسبان ““أاهداف

السسلطات العمومية وتوجيهات إاطارات اŸؤوسسسسة““،
والتي سسيتم تطبيقها من طرف اإلدارة ا÷ديدة
““من أاجل تقو Ëأاوضساع اŸؤوسسسسة““ حسسب عÓشس.
و أاضساف مدير ا÷وية ا÷زائرية بالنيابة أانه
Ãسس -ان -دة ك -اف -ة ع -م -ال شس -رك -ة اÿط -وط ا÷وي -ة
ا÷زائرية سسيبذل كل ما ‘ وسسعه““ لتشسريف ثقة
السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة و ““ج-لب اإلضس-اف-ة““ ل-لشسركة،
ال -ت -ي ت -ع -رف م -ن -افسس -ة م-ن شس-رك-ات ع-اŸي-ة وه-و
الرهان الذي يجب كسسبه ‘ اŸرحلة اŸقبلة.
وعÓوة على تعي ÚعÓشس ‘ منصسب مدير عام
بالنيابة للشسركة ،انتخب ›لسس إادارة اŸؤوسسسسة
عاشسور عبود رئيسسه ا÷ديد وهو عضسو ‘ هذا
اÛلسس و رئ- -يسس م- -دي- -ر ع- -ام ل- -ل- -ب -نك ال -وط -ن -ي
ا÷زائري.
ويأاتي تعي ÚعÓشس بخوشس مديرا عاما بالنيابة
لشسركة اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية خلفا Ùمد
عبدو بودربالة الذي اسستدعي Ÿهام أاخرى ،إاثر
اجتماع اسستثنائي للجمعية العامة لشسركة اÿطوط

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

ا÷وية ا÷زائرية ترأاسسها وزير األشسغال العمومية
والنقل بوجمعة طلعي بحضسور وزير اŸالية حاجي
بابا عمي و ‡ثل عن وزارة الصسناعة و اŸناجم.
وفوضست ا÷معية العامة للشسركة عقب األشسغال
›لسس اإلدارة لن -ت -خ-اب رئ-يسس-ه-ا وت-ع-ي Úب-خ-وشس
عÓشس كمدير عام بالنيابة لشسركة اÿطوط ا÷وية
ا÷زائرية.
وقدم طلعي بهذه اŸناسسبة تشسكراته لبودربالة
على كل اÛهودات التي بذلها منذ تنصسيبه على
رأاسس هذه الشسركة.
جدير بالذكر أان بخوشس قد تقلد عدة مناصسب
‘ اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية طيلة أاك Ìمن 40
سسنة ،حيث بدأا مسسÒته اŸهنية ‘ سسنة ‘ 19٧5
الشس -رك -ة ك -ط -ي -ار ث -م رب -ان وع -م-ل ك-ذلك ك-م-درب
للطيارين و كنائب مدير التكوين و مدير العمليات
ا÷وي -ة ل -ي -ع Úم -دي -را ل -قسس -م السس-ت-غÓ-ل و ن-ائ-ب-ا
للرئيسس اŸدير العام للخطوط ا÷وية ا÷زائرية.
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تعزيز التعاون ‘ ›ال الÎبية ﬁور اÙادثات
–ادثت وزي-رة الÎب-ي-ة
ال- - -وط- - -ن- - -ي - -ة ،ن - -وري - -ة ب - -ن
غÈيت ،أاول أامسسÃ ،ق- - - - - - -ر
وزارة الÎبية الوطنية ،مع
سس- -ف Òاسس- -ب- -ان -ي -ا ب -ا÷زائ -ر،
ال -ي -خ-ان-درو ب-ولن-ك-و ،ح-ول
تعزيز سسبل التعاون ‘ ›ال
الÎبية ل سسيما ‘ التحكم ‘
لسسبانية.
اللغة ا إ
وأاف -اد ب -ي-ان ل- - - -ل- - - -وزارة ،أان
ال- -ط- -رف Úت -ط -رق -ا خ Ó-ل ه -ذا
اللقاء إا ¤سسبل تعزيز التعاون الثنائي ‘ ›ال
الÎبية .
كما –ادثا عن إامكانية ““تسسط Òبرنامج لفائدة
ال- -ق- -ط- -اع -ات ‘ م -ي -ادي -ن ﬁددة وك -ذا ‘ ›ال
ال -ت -ح -ك -م ‘ ال -ل -غ-ة اإلسس-ب-ان-ي-ة ع-ن ط-ري-ق م-ع-ه-د
سسÒف -ن-ت-يسس ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤ت-ب-ادل ث-ق-اف-ة وت-اري-خ
البلدين عن طريق إاصسدار كتب““.
ا÷دير بالذكر أانه Ãناسسبة الذكرى األربع مائة
( )400لوفاة سسÒفانتيسس ” إا‚از كتاب با÷زائر
انطÓقا من رسسومات لتÓميذ جزائري Úونصسوصس
ألسساتذة إاسسباني.Ú

بحث التعاون الطاقوي مع إايطاليا
والو’يات اŸتحدة وماليزيا
اسس -ت -ق-ب-ل وزي-ر ال-ط-اق-ة ن-ور ال-دي-ن
بوطرفة ،أاول أامسس ،با÷زائر ،سسفراء
ك -ل م -ن إاي -ط -ال-ي-ا وال-ولي-ات اŸت-ح-دة
وماليزيا وهم على التوا‹ باسسكوا‹
فÒارا وج -وان ب -ولشس -يك وﬁد ب -ري-د
سسفيان ،حيث ” بحث فرصس التعاون
الطاقوي حسسب بيان للوزارة.
و“حورت ﬁادثات الوزير مع هؤولء السسفراء
حول عÓقات التعاون والشسراكة ‘ قطاع الطاقة
وخصسوصسا ‘ ›ال الطاقات اŸتجددة يضسيف
بيان الوزارة.
وت -ط -رق ب -وط -رف -ة ب -ذات اŸن -اسس-ب-ة ““ل-ل-ف-رصس
اŸت -اح -ة ‘ ﬂت -ل -ف اÛالت ال -ت -ي –وز ع -ل-ى
إام-ك-ان-ي-ات شس-راك-ة وت-ب-ادل ل-ل-خÈات إلي-جاد حلول
لÓنشسغالت اŸشسÎكة خصسوصسا ‘ ›ال التكوين
ن -ق -ل ال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا““ ،مÈزا اآلف-اق اŸسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة
لÓسستثمار ‘ مشساريع هيكلية با÷زائر ،يضسيف
نفسس اŸصسدر.

بوضسياف من البليدة:

–سس Úاÿدمات الصسحية لتكفل أاك ÈباŸرضسى
مشسروع ا‚از  ١٠مسستشسفيات ع Èالوطن قيد الدراسسة

أاك- - - -د وزي- - - -ر الصس- - - -ح- - - -ة
والسس - - - - - -ك - - - - - -ان وإاصسÓ- - - - - -ح
اŸسس- -تشس- -ف- -ي -ات ع -ب -د اŸالك
بوضسياف ،مسساء أاول أامسس،
ب -ال -ب -ل -ي -دة ،ب -أان ›ه -ودات
ال- -دول -ة ‘ ت -ق -د Ëال -ع Ó-ج
وت - -وفÒه ل - -ل- -م- -رضس- -ى ،ل- -ن
تتوقف وتسستمر ‘ –سسÚ
نوعية العÓج ببناء مراكز
اسس - -تشس - -ف - -ائ - -ي- -ة ج- -دي- -دة،
لجهزة النوعية.
وتوف Òا أ

البليدة :لينة ياسسمÚ
وأاضس -اف ب -وضس-ي-اف ع-ل-ى ه-امشس زي-ارت-ه ل-دار
لحسسان للمرضسى اŸصساب Úبأامراضس سسرطانية،
اإ
أانه فضس Óعن مسساهمة وعناية الدولة ا÷زائرية
بهذا القطاع ا◊سساسس وا÷وهري ،وتوف ÒاŸزيد
لسسرة للمرضسى ،فإان ﬁسسن Úسساهموا ‘
من ا أ
Œسس-ي-د مشس-اري-ع اسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ،وأاع-ل-ن ع-ن ت-لقيه
عرضسا من أاحد اÙسسن Úلبناء  10مسستشسفيات
‘ ربوع وليات الوطن ،بطاقة اسستيعاب تتفاوت
ب 60 Úو  80سسريرا ،موضسحا أان اŸشسروع يسسÒ
حاليا نحو الدراسسة بعد اŸوافقة اŸبدئية وقبول
الفكرة ،على أان يتم إا‚از  5مراكز اسستشسفائية ‘
لو.¤
اŸرحلة ا أ
وكشسف بوضسياف عن عرضس آاخر تقدمت به
ل‚از مشسروع مسستشسفى عمÓق ،يتسسع لـ
جمعية إ

 1000سس -ري-ر Ãن-ط-ق-ة ب-وسس-ع-ادة
ب- -ولي- -ة اŸسس- -ي -ل -ة ،يضس -م ج -م -ي -ع
ال -ت -خصسصس-ات ،وأان اŸشس-روع ق-ي-د
ال -دراسس -ة واŸواف -ق -ة أايضس -ا ،ك -م-ا
اقÎح ﬁسس- - -ن اآخ- - -ر مشس- - -روع- - -ا
ل- -ت- -جسس- -ي- -د مسس -تشس -ف -ى ﬂصسصس
Óطفال اŸرضسى بولية وهران،
ل أ
ويتسسع لـ  120سسريرا ،ليعلق عبد
اŸالك ب - -وضس - -ي - -اف ع - -ل - -ى ه - -ذه
اŸشساريع اإلحسسانية ،بأان اÛتمع
ا÷زائ -ري م -ن ط -ب -ي -ع-ت-ه ““ ال-ف-ع-ل
التضسامني ““ واإلحسساسس ومد يد العون للمريضس،
ل -يضس -ي -ف ب-أان ف-ي-ه ج-م-ع-ي-ات ط-رحت ف-ك-رة ب-ن-اء
م -راك -ز لسس -ت -ق -ب -ال اŸرضس -ى م-ث-ل مشس-روع ““ دار
اإلحسسان ““ ،يقصسده اŸرضسى خÓل فÎات العÓج
وأاه -ال -ي -ه -م ب -ك -ل م-ن ولي-ات سس-ط-ي-ف واŸسس-ي-ل-ة
وا÷ل -ف -ة وب -ات -ن -ة ،ح-يث ق-ال ‘ ه-ذا الشس-أان ب-أان
الوصساية –رصس على –قيق مثل هذه اŸشساريع
من اÙسسن ،Úوأان الفعل اإلحسسا Êوالصسدقة ل
يكون ‘ بناء اŸسساجد فقط ،بل على العكسس
دي -ن -ن -ا ي -ؤوك-د أان الصس-دق-ة ا÷اري-ة ›ال-ه-ا واسس-ع
وم -ف -ت -وح ،ب -ل أاك Ìم -ن ذلك م -ن ح -يث األه -م -ي-ة
والضسرورة ،فاŸصسلي Áكن أان يؤودي صسÓته ‘
بيته أاو أاي مكان نظيف ،لكن اŸريضس من دون
اŸسس-تشس-ف-ى وم-راك-ز ال-عÓ-ج ف-ل-ن يسس-ت-ط-ي-ع تلقي
العÓج ‘ مكان آاخر ،وهي األمور التي ما تزال
ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة –رصس ع -ل -ى ال -ع -ن -اي -ة ب -ه -ا
وتوفÒها لكل مريضس.

إاحياء ليوم الطفل اŸغاربي:

مسسلم › :موعة عمل متعددة القطاعات للتكفل بالطفولة
أاع -ل-نت وزي-رة ال-تضس-ام-ن
لسس -رة وقضس -اي -ا
ال- -وط- -ن- -ي وا أ
اŸرأاة م- - -ون - -ي - -ة مسس - -ل - -م ،أاول
أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة،
ع-ن ت-نصس-يب ›م-وع-ة ع-م-ل
م -ت-ع-ددة ال-ق-ط-اع-ات م-ك-ل-ف-ة
بالطفولة الصسغÒة.
وأادلت ال- - - - -وزي - - - -رة ب - - - -ه - - - -ذه
التصسريحات خÓل افتتاح اللقاء
اÿاصس ب - -إاح- -ي- -اء ي- -وم ال- -ط- -ف- -ل
اŸغاربي اŸصسادف ل 16فÈاير
واŸنظم هذه السسنة –ت شسعار ““السستثمار ‘
الطفولة ،أاسساسس ديناميكية التنمية اŸسستدامة““.
وأاكدت مسسلم أان مهمة ›موعة العمل هذه
ت -ت-م-ث-ل ‘ م-ت-اب-ع-ة ال-ط-ف-ول-ة الصس-غÒة م-ن ح-يث
““اŸواهب وال -ط -اق -ات اŸب -دع-ة““ وك-ذا ال-ت-ك-ف-ل
Ãظاهر ““التعب Òعن الهشساشسة““.
وب -ع -د وصس -ف ه -ذه اآلل -ي -ة ا÷دي -دة ““ب-فضس-اء
للتفك ÒوالقÎاح““ ،أاوضسحت الوزيرة أانها تشسكل
““خÓصسة ÷ميع ا÷هود السسابقة الكفيلة بتوحيد
م -ب -ادرات ﬂت -ل -ف ال -دوائ -ر ال -وزاري -ة““ ‘ ،ه-ذا
اÛال.
وأاضس -افت ال -وزي -رة أان الأه -م -ي -ة ت-ك-م-ن ‘ أان
نضس -م -ن ألط -ف -ال اŸغ-رب ال-ع-رب-ي ظ-روف ح-ي-اة
Œم -ع ب Úا◊ب والسس -ل -م وال-ت-ن-م-ي-ة وال-رف-اه-ي-ة،
م -ع -تÈة أان -ه ن -ظ -را Ÿاضس -ي ال -ب -ل-دان اŸغ-ارب-ي-ة
اŸشسÎك فهي مدعوة ““لغتنام فرصسة –ضسÒ
جيل ﬁصسن من كل أاشسكال العنف ومؤومن بحلم
الوحدة اŸغاربية““.
واسسÎسس -لت ت -ق-ول إان ح-م-اي-ة ه-ذه الشس-ري-ح-ة
ح -ظ -يت ◊د اآلن م -ن ““اسسÎات -ي -ج -ي-ات وب-رام-ج
ت-ن-م-وي-ة وسس-ي-اسس-ات Ÿك-اف-ح-ة ج-م-يع التجاوزات
اÙتملة ضسد براءة الطفولة““.

وه -ذه السس -ي -اسس -ات ،ك -م-ا ق-الت
ال-وزي-رة ““م-رت-ب-ط-ة ارت-ب-اطا وثيقا““
بدور العائلة التي تقع على عاتقها
لو ¤لÎب-ي-ة أاط-ف-الها
اŸسس-ؤوول-ي-ة ا أ
وك - -ذا ب - -ظ - -روف اŸرأاة اŸدع- -وة
حسسب الوزيرة إا ¤التطور حسسب
لدوار وال -ت -ن -وع
م- -ب- -دأا ““ت- -ك- -ام -ل ا أ
الجتماعي““.
و‘ هذا الشسأان ذكرت مسسلم أان
شس -ع -ار السس -ن-ة ا÷اري-ة ه-و ““اŸرأاة
اŸبادرة““ يرمي إا ¤تشسجيع إابداع
لخÒة وحضس- - -وره- - -ا ‘ ع- - -ا ⁄الشس - -غ - -ل
ه- - -ذه ا أ
ومشساركتها ‘ مصساريف العائلة.
وأاشسارت إا ¤أان هذا التوجه الذي أاكده رئيسس
ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ي-ه-دف إا¤
““إارسساء أاسسسس نظام ينبذ تهميشس الطفولة ويشسجع
حضسورها ‘ النقاشسات والقرارات التي تخصسها““.
ودعت الوزيرة بهذا الصسدد إا““ ¤إانصساف أاك““È
لهذه الفئة من اÛتمع بهدف تشسجيع مبادئ
اŸسس -اواة اŸك -رسس -ة ‘ ال -دسس -ت-ور ،م-ؤوك-دة ع-ل-ى
ضس -رورة ““ت -ع -زي-ز““ التصس-ال وال-ت-ب-ادل ب Úأاط-ف-ال
ﬂتلف دول اŸغرب العربي““.
وج -دد ‡ث -ل م -ن-ظ-م-ة ال-ي-ون-يسس-ف ب-ا÷زائ-ر
ل‡ية بالسستمرار
مارك لوسسي ““التزام الوكالة ا أ
‘ دعم ا÷زائر والتعاون معها من أاجل ترقية
لنسس -ان““ مشسÒا إا ¤أان ال -دول -ة ت -ك -ف-لت
ح -ق -وق ا إ
باŸسسائل اŸتعلقة بÎقية الطفولة الصسغÒة.
و“ي -زت ا÷لسس -ة الصس -ب -اح -ي-ة ب-ق-راءة رسس-ال-ة
ال -ت -ل -م-ي-ذ ا÷زائ-ري سس-ام-ي اح-م-د رؤووف ب-اسس-م
لط -ف -ال ال -دول
لط- -ف -ال اŸغ -ارب -ي Úم -وج -ه -ة أ
اأ
العربية ضسحايا ا◊روب اŸسسلحة حيث نددوا
فيها بالعنف وعÈوا عن تضسامنهم معهم داعÚ
إا ¤عودة السسلم بسسرعة إا ¤هذه البلدان.
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أÛاهد بن لعرج ألهادي من حي بلكور إأ ¤جبال أألورأسس أألشّصم

لحقته عدالة الحتÓل بـ  ٥أاوامر بالقبضض
فدأئي دّوخ ألدوأئر أألمنية ألفرنسصية بالعاصصمة

ألعهد» ألثوري» ألذي قطعه أÛاهد بن لعرج ألهادي على نفسصه بأان يكون شصهيدأ من أجل أ÷زأئر جعله دأئما ‘ مقدمة
ألعمليات ألفدأئية ألذأئعة ألصصيت آأنذأك ألتي دوخت ألقيادأت ألعسصكرية ألفرنسصية بعد أن أ◊قت بهم خسصائر مادية
لشصخاصس أŸبحوث عنهم مسصتعملة كل ألوسصائل أ÷هنمية من
وبشصرية فادحة لتسصارع لوضصع هذأ ألرجل ‘ صصدأرة قوأئم أ أ
أسصاليب بسصيكولوجية مؤوثرة وأعمال تعذيب قصصد ألوصصول أ ¤مكان أختباء ألهادي.

جمال أاوكيلي
أامام هذه الهيسضتÒيا للدوائر ا’سضتعمارية
بكل مصضا◊ها اأ’منية ومن يتعاون معها فإان
الفدائي بن لعرج الهادي فوت الفرصضة على
هذه الÎسضانة ،وهذا با’نتقال مباشضرة ا¤
الو’ية اأ’و ¤أاوراسس النمامشضة ،إاثر ا◊صضار
ا◊ديدي على القصضبة واأ’حياء اأ’خرى التي
يقطنها ا÷زائريون ،وهذا بداية من اضضراب
 ٨أايام وتكليف فرق اŸظلي Úبهذه اŸهمة
وهكذا مكث الهادي لفÎة شضهرين لدى عائلة
براكة بالقصضبة ‘ انتظار حصضوله على اتصضال
من و’ية معينة.
ب -ال -رغ -م م -ن صض -ع -وب -ة اأ’وضض -اع ب -ال-ث-ال-ث-ة
والرابعة ،كÌة عمليات التمشضيط ،وا’غÓق،
ب -رز اتصض -ال ع -ن ط -ري -ق اŸدع -و الشض -ع -ان-ب-ي
اŸالك لشضاحنة نقل اÿضضر والفواكه الذي
وضضع الهادي ‘ وسضط كميات من البصضل ا¤
غاية بريكة وع Úتوتة لتبدأا مرحلة جديدة ‘
مسضÒته الثورية.
اÛاهد بن لعرج الهادي من مواليد حي
بلكور سضابقا بلوزاد حاليا ‘  ٨جانفي 19٣٦
التحق بأافواج الفدائي Úوعمره  ⁄يتجاوز 1٨
سض -ن -ة ك -ان ضض -م -ن ›م -وع-ة ا’ح-ت-ي-اط –ت
اŸسضؤوولية اŸباشضرة للمناضضل ﬁيي الدين
دكار.
’ضض-ف-اء ال-ف-ع-ال-ي-ة ع-ل-ى ال-نشض-اط الفدائي،
ت -ق -رر ب -عث اÿل -ي -ة اŸت -ك -ون -ة م-ن دم-ارج-ي
مصض -ط -ف -ى وب -وزي -ان وأاف -راد آاخ -ري -ن ،ق-ام-وا
بنسضف مسضتودعات الثÓجات «كار‘ ناتور»
وأادت النÒان اŸندلعة ا ¤اتÓف ﬁتوياتها.
اسض- -ت- -ن- -ادا ا ¤مصض- -ادر اعÓ- -م- -ي -ة آان -ذاك
وب- -الضض- -ب- -ط ج- -ري -دة «’دي -ب -اشس ك -وت -ي -دي -ان
دا÷Òي» ليوم اأ’ربعاء  5أاكتوبر  19٦0أاوردت
أان ب- -ن ل -ع -رج ال -ه -ادي شض -ارك ‘  ٣عمليات،
اأ’و ¤ال -ق -اء ق -ن -ب -ل -ة بشض -ارع ’ف -ون -ت-ان ع-ل-ى
اŸصضلحة ا’دارية ا◊ضضرية لبلكور ،وهذا يوم
 2٧نوفم 1959 Èومهاجمة في Óسضيزيني يوم
 5ديسض- -م 1959 Èووضض-ع م-ت-ف-ج-رات بشض-ارع
داروين وفان ـ فولن هوفن.
ه-ذه ع-ي-ن-ات م-ن ال-ع-م-ل-ي-ات ال-فدائية التي
نفذها الهادي بن لعرج رفقة فوجه وهذا بعد
أان عاد ثانية لهذا النشضاط عقب خروجه من
السضجن ،إاثر العفو العام الذي أاصضدره ديغول
آان- -ذاك .ه- -ك -ذا ك -انت سض -ن -ة  ،195٧م-ن-ع-طفا
حاسضما ‘ حياة هذا الرجل ،عند اعتقاله
حّول ا ¤سضجن سضركاجي وتعرضس أ’بشضع أانواع
ال- -ت -ع -ذيب ‘ أاق -ب -ي -ة ف -ي  Ó-سض -ي -زي -ن -ي وف -ور
لومبÒور.

مرحلة حاسسمة ‘ ضسرب الحتÓل
كل هذه اأ’عمال من التعذيب “ ⁄نع أابدا
ال -ه -ادي م -ن ال -ع -ودة ث-ان-ي-ة ا ¤اح-ي-اء ال-ع-م-ل
الفدائي بعد أان تخلصس من أاغÓل السضجن
وهذا رفقة أاحمد عا ،⁄مني عبد القادر،

زرزور،حطاب واحميدة مالكي –ت ا’شضراف
اŸب- -اشض -ر ل -ع -ب -د ال -ق -ادر ي -اسض -ف ،أاخ ي -اسض -ف
سضعدي.
’بد من ا’شضارة هنا ا ¤أان هذا القرار
ج-اء ع-قب ت-ف-ك-يك ال-ن-ظ-ام السض-ري ل-ل-م-نطقة
ا◊رة ،ع - - - -قب اضض- - - -راب  ٨أاي-ام ال-ت-اري-خ-ي
واكتشضاف اÓÿيا الفدائية واعتقال مسضؤووليها
وم- - -ع- - -رف- - -ة ﬂاب - -ئ اأ’سض - -ل - -ح - -ة وورشض - -ات
اŸتفجرات وإالقاء القبضس على ياسضف سضعدي
وزجه ‘ السضجن ،ثم نقله ا ¤فرنسضا وتوازى
ذلك مع تشضديد اÿناق على مداخل وﬂارج
العاصضمة ومنح سضلطات واسضعة للعسضكري Úمع
صضعوبة التنقل ا ¤الو’يات.
هذا هو السضياق اأ’مني الذي كان سضائدا
آانذاك وشضعر ا÷ميع بأان اأ’وضضاع تعقدت ا¤
درجة ’تطاق يسضتحيل الدخول ‘ أاي مشضروع
أاوعمل فدائي خاصضة مع غياب الرأاسس أاي
القيادة ‘ اŸنطقة ا◊رة التي تأاثرت جراء
ما أاقدم عليه اÛرم النقيب ليجي الذي كان
يÎصضد –ركات القيادات والفدائي ‘ Úكل
م- -ك- -ان ،م- -ت- -ق -مصض -ا شض -خصض -ي -ات ع -دي -دة ‘
اŸقاهي واأ’سضواق ،واأ’حياء الشضعبية Ÿعرفة
مايجري بالضضبط وقد ‚ا بأاعجوبة من أايدي
الفدائي ‘ Úالعديد من اŸرات الذين كانوا
يÓحقونه ‘ كل مكان للقضضاء عليه نظرا Ÿا
ق - -ام ب - -ه م - -ن ع - -م - -ل سض - -ري ون - -فسض- -ي ضض- -د
ا÷زائري.Ú
‘ ه- -ذه اأ’ث- -ن- -اء ،ق- -ف- -ز ف -وج ف -دائ -ي ا¤
اŸق -دم -ة ب -ع-د إاطÓ-ق سض-راح-ه-م ب-ع-د ال-ع-ف-و
ال-ع-ام ،وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ع-ا ⁄ب-وج-معة اŸدعو
أاحمد عا ،⁄زرزور اŸهدي ،بن لعرج الهادي
سضني عبد القادر ،برايك عبد الرحمان ،حميد
مالكي اŸدعو بوب قصضباجي ،النفة ،شضيبان
والعلجة ﬁمد ..هذا الفوج يتكون من 1٦
ع -نصض -را وق -د ق -اد ه -ذا ال -ع -م-ل ع-ب-د ال-ق-ادر
ياسضف.
ع- -قب الضض- -رب- -ات ال -ف -دائ -ي -ة الـ ٣القوية

اŸذك- -ورة سض- -ال- -ف -ا ‘ ال -ع -اصض -م -ة صض -درت 5
قرارات بإالقاء القبضس على بن لعرج الهادي
وأاصض -ب -ح ال -ب -حث ح-ث-ي-ث-ا ع-ل-ي-ه و‘ ك-ل م-ك-ان
خاصضة مع اسضتشضهاد أاحمد عا 9 ‘ ⁄ديسضمÈ
 1959ببئر توتة والقاء القبضس على احميدة
مالكي اŸدعو بوب ،وهكذا ” اكتشضاف هذا
الفوج الناشضط واضضطر بن لعرج الهادي ا¤
التواري عن اأ’نظار ..وا’ختفاء ريتما تتضضح
الرؤوية وتسضتقيم الظروف.
من هنا اضضطر ا ¤اÿروج من العاصضمة
ب- -ع- -د اتصض- -ال م- -ع صض- -احب الشض- -اح -ن -ة ع -ل -ي
الشضعانبي الذي نقله رفقة سضني ا ¤الو’ية
اأ’و ¤وبعد اندماجه ‘ كتيبة للمجاهدين
أاصضيب بجروح بليغة ووقع ‘ اأ’سضر وعندما
اكتشضف مكان ازدياده بالعاصضمة و” ا’تصضال
Ãصض- -ال- -ح اأ’م- -ن ت- -ب Úب -أان -ه م -ب -ح -وث ع -ن -ه
ومطلوب لدى العدالة وجيء به ا ¤مسضتشضفى
«مايو» لتلقي العÓج Ÿدة شضهر ،وهكذا أاودع
السضجن بسضركاجي.
كشضف لنا أاخوه اÛاهد موسضى بن لعرج
ان الهادي وقف عازما حازما ضضد العدالة
ال -ف -رنسض -ي -ة ،واصض -ف -ا إاي -اه -ا ب -ك -ل اأ’وصض -اف
الظاŸة للجزائري Úوبقي ‘ السضجن ا ¤غاية
اعÓن وقف اطÓق النار ليطلق سضراحه كباقي
اŸعتقل Úاآ’خرين وبالرغم من آاثار التعذيب
التي كان يحملها ‘ جسضده ،ظل وفيا Ÿبادئه
‘ خ- -دم- -ة ا÷زائ- -ر ،وه- -ذا ب -دخ -ول -ه سض -لك
الشضرطة واشضتغل ‘ السضكك ا◊ديدية ،كما
ت -ق -ل -د مسض -ؤوول -ي -ة عضض -و ‘ ال-ل-ج-ن-ة اÿاصض-ة
ل- -ق- -دم- -اء اÛاه -دي -ن وت -و‘ ‘  2٦أاكتوبر
.19٨٨
ه - -ك - -ذا ك- -انت مسضÒة اÛاه- -د ب- -ل- -ع- -رج
الهادي ،منذ أان فتح عينيه على أارضس أاجداده،
م-ك-اف-ح-ا صض-ل-ب-ا ،م-ؤوم-ن-ا إاÁان-ا ق-ويا بالقضضية
ال -وط -ن -ي-ة ال-ت-ي ح-ارب م-ن أاج-ل-ه-ا ‘ ظ-روف
صضعبة ا ¤غاية طرد اÙتل الغاشضم و–رير
ا÷زائر.

شصارك ‘ منتدى «ألشصعب» حول هجومات ألشصمال ألقسصنطيني

سسكيكدة تودع اÛاهد البطل «الرزقي الواهم»
تو‘ ،صصباح أمسس أ÷معة ،أÛاهد ألوأهم صصالح أŸعرف ب»ألرزقي»،
لبطال ألذين قادوأ وشصاركوأ ‘ ألكث Òمن أŸعارك خÓل
أحد ألرجال أ أ
أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة ع-ل-ى غ-رأر م-ع-رك-ة زق-ار ،م-ع-ركة قشصيدة ،وغÒها
بالولية ألثانية.
اŸرحوم حضضر أاول أامسس الندوة التاريخية ‘ إاطار ا’حتفا’ت اıلدة لليوم
ال-وط-ن-ي ل-لشض-ه-ي-د ب-اŸك-ت-ب-ة ال-ب-ل-دي-ة ب-ب Úال-وي-دان وم-ع-روف ع-ن ال-راح-ل م-داومة
مشضاركته ‘ التظاهرات اıلدة Ÿأاثر الثورة ،و‘ الكث Òمن اŸرات أازاح اللثام عن
وقائع تاريخية باŸنطقة.
اŸرح -وم شض -ارك ج -ري -دة «الشض -عب» ‘ م -ن -ت -داه -ا ال-ذي أاق-ي-م خÓ-ل شض-ه-ر أاوت
اŸنصضرم Ãناسضبة هجمات  20أاوت  55بقصضر الثقافة والفنون ،وكان تدخله قويا
وثريا ،وأاوضضح الكث Òمن النقاط بخصضوصس اŸؤو“ر Ãنطقة بوزعرور التي كانت
مقررة ’نعقاده ،ليغ ÒاŸكان إا ¤منطقة الصضومام خÓل سضنة .1955

سسكيكدة :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رسسالة ا÷يشض ‘ يوم الشسهيد...
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^ أام Úبلعمري

إان العملية التي تقوم بها وحدات من ا÷يشس الوطني الشضعبي بالقرب من البويرة
و تكللت بالقضضاء على  1٤ارهابيا تؤوكد مؤوة أاخرى ان ا’سضÎاتيجية ا’سضتباقية أاتت
أاكلها إا ¤درجة تقلصضت معها هوامشس اŸناورة التي كانت “تلكها تلك ا÷ماعات
اإ’رهابية بشضكل ’فت و جعلتها تفقد القدرة على اŸبادرة “اما فلم تعد تلك
العصضابات “تلك عامل اŸباغتة ‘ تنفيذ أاعمالها ا’جرامية بل على العكسس من
ذلك أاصضبحت وحدات ا÷يشس و ﬂتلف اŸصضالح اأ’منية هي التي “تلك عامل
اŸفاجئة و باتت تدك مضضاجع اإ’رهابي Úوهم ﬂتبئون ‘ جحورهم .
ان الرسضالة التي –ملها هذه العملية التي تزامنت مع اإحياء الشضعب ا÷زائري
أ’حد ا’يام اÿالدة اŸتمثل ‘ يوم الشضهيد اأك Èبكث Òمن عدد اإ’رهابي ÚاŸقضضي
عليهم و من اأ’سضلحة و الذخائر اŸسضÎجعة و لكن فحواها ان مشضعل التضضحية ⁄
يسضقط و ان ا÷زائر ’زالت تنجب شضبابا مسضتعدون للتضضحية بالغا‹ و النفيسس من
أاجلها و أان أاولئك الشضباب الذين اقتحموا معاقل تلك ا÷ماعات اإ’رهابية حركتهم
قناعات ثابتة و ليسس مغامرات ظرفية و ذلك من أاجل نيل شضرف الشضهادة ‘ سضبيل
الله و الوطن عند اŸواجهة مع تلك اÛرم Úالذين افسضدوا ‘ اأ’رضس و أاهلكوا
ا◊رث و النسضل و  ⁄يبق معهم من خيار سضوى القضضاء على شضأافتهم إا ¤آاخر واحد
منهم بعدما رفضضوا يد الرحمة التي مدت لهم منذ أاك Ìمن  20سضنة ثم رفضضوا
اŸصضا◊ة و أاصضروا على مواصضلة حربهم الدموية على الشضعب ا÷زائري باسضم
«جهادهم اŸزعوم» تنفيذا أ’جندات ‡وليهم و منظريهم ليموتوا ‘ آاخر اŸطاف
ميتة ا÷يف فخسضروا الدنيا و اآ’خرة و  ⁄تبك عليهم اأ’رضس و ’ السضماء.
ان القناعات الراسضخة التي حركت شضهداء ثورة نوفم Èاÿالدة و جعلتهم
يضضحون بأانفسضهم من أاجل –رير ا÷زائر هي نفسضها التي نفخت و ’تزال روح
التضضحية ‘ أاجيال متعاقبة من شضباب ا÷زائر الذين يتمنون اŸوت من أاجل
ا÷زائر و هذه هي اŸعا Êو الد’’ت التي حملها يوم الشضهيد الذي نحي ذكراه ‘
مثل هذا اليوم من كل سضنة فشضتان ب Úمن اختار الشضهادة ‘ سضبيل الله و ب ÚكÓب
ضضالة قدمت نفسضها قربانا للشضيطان؟.

لمن:
أÛاهد نور من منتدى أ أ

 ١٨فيفري سسيبقى رمزا للشسهيد وﬁطة لسستخÓصض العÈ

ألشص - -عب ‘ /إأط- -ار ألح- -ت- -ف- -الت
أıل- -دة ل- -ذك- -رى أل- -ي- -وم أل- -وط- -ن -ي
للشصهيد أŸوأفق لـ  18فيفري من كل
لمن ألوطني
سصنة ،إأحتضصن منتدى أ أ
أل- -ك- -ائ- -ن م- -ق- -ره ب- -اŸدرسص -ة أل -ع -ل -ي -ا
ل- -لشص- -رط -ة ع -ل -ي ت -ونسص -ي أ÷زأئ -ر،
ن- -دوة ت- -اري -خ -ي -ة نشص -ط -ه -ا أÛاه -د
لسصتاذ عبد ألقادر
وأ أ
ن -ور ب-حضص-ور إأط-ارأت
م -ن أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة
Óم- - -ن أل- - -وط- - -ن- - -ي
ل - - -أ
و‡ث- - -ل- - -ي أÛت- - -م - -ع
أŸد ،Êب- - -ت - -غ - -ط - -ي - -ة
إأعÓمية وأسصعة من ﬂتلف وسصائل
لعÓم ألوطنية.
أ إ

تناول اÛاهد عبد القادر نور ،خÓل
م-داخ-ل-ت-ه اأه-م-ي-ة ه-ذا ا◊دث ال-ت-اريخي
اŸتمثل ‘ الوقوف على جانب من كفاح
هذا الشضعب الطويل اŸتÓحق اŸراحل
حتى ا’سضتقÓل ،والذي يع Èعن اعتزاز
الشض -عب ا÷زائ -ري ب -ق -واف -ل شض -ه -دائ -ه و
يجسضد معا Êالتضضحية ا◊قيقية من أاجل
ال-وط-ن ،مÈزا ال-رم-زي-ة
ال- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة ل -ي -وم 1٨
ف-ي-ف-ري ،ال-ذي سض-ي-ب-ق-ى
رم- -زا ح- -ي- -ا ل- -لشض- -ه- -ي -د
ا÷زائري و يهدف إا¤
إارسض- - -اء ال- - -رواب- - -ط بÚ
اأ’ج -ي -ال و ت -ذك Òالشض -ب -اب ب -تضض -ح -ي -ات
اأ’سضÓ- -ف م- -ن أاج- -ل اسض -ت -خ Ó-صس ال -عÈ
وا’قتداء بنهجهم الثوري التحريري .
‘ هذا الصضدد ،أاضضاف اŸتدخل اأن
رسضالة الشضهيد هي أاعظم من أان يحتويها
يوم وطني واحد ،بل ينبغي أان نعمل دوما
وباسضتمرار على تعزيز ما من شضأانه أان
يرفع من قيمة ا÷زائر ويؤوصضل مبادئ
ثورة اأول نوفم Èلدى اأ’جيال الصضاعدة
لضضمان التواصضل وا’سضتمرار مع رسضالة
اأول نوفم Èاÿالدة بغية تعزيز صضÓبة
وح -دت -ن -ا ال -وط -ن -ي -ة ،واسض -ت -ك-م-ال مÒاث
الشض-ه-ي-د ع-ل-ى درب ال-ت-ن-م-ي-ة اإ’ق-تصض-ادية
والرفاهية اإ’جتماعية.
‘ اأ’خ ،Òاأشضاد ا’سضتاذ عبد القادر
Óم -ن
ن -ور ب -ج -ه -ود اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
الوطني ‘ إاحياء اŸناسضبات التاريخية و
الوطنية ،مقدما عبارات الشضكر واإ’متنان
Óمن
لشضخصس السضيد اللواء اŸدير العام ل أ
ال -وط -ن -ي ،ن -ظ Òا’إه -ت -م -ام ال -ذي ي-ول-ي-ه
لتعزيز وترسضيخ روح ا’نتماء وا’فتخار
ب- -ت- -اري- -خ ال- -ث- -ورة ا÷زائ -ري -ة ‘ ن -ف -وسس
منتسضبي جهاز اأ’من الوطني.

تذك Òالشسباب
بتضسحيات األسسÓف
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مشصرفا على تنصصيب أعضصاء أŸنتدى ألعلمي ألوطني

زيتو :Êكتابة التاريخ الوطني بأاقÓم جزائرية
’عضصاء أŸنتدى ألعلمي ألوطني للمركز ألوطني للدرأسصات وألبحث
” ،أول أمسس ،ألتنصصيب ألرسصمي أ
‘ أ◊ركة ألوطنية وثورة أول نوفم ،1954 Èألذي يهتم بالتدقيق ‘ أŸصصطلحات وضصبط أŸفاهيم،
’زألة أللبسس عن أ◊قائق ألتاريخية أŸسصلم بها ،كما ” ألتوقيع على أتفاقية إأطار للتعاون ألبحثي بÚ
إ
’نسصانية ألتابعة لوزأرة
أŸركز ألوطني وألوكالة ألوطنية أŸوضصوعاتية للبحث ‘ ألعلوم أ’جتماعية وأ إ
ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي بغرضس إأنشصاء فرق بحث مشصÎكة متخصصصصة ‘ ألتاريخ ألوطني.

سشهام بوعموششة
إان ا÷زائر بتاريخها ومسسÒتها وبرنا›ها
اŸذك- -ى ب- -ال -ق -ي -م واŸب -ادئ ،ق -ي -م أاصس -ب -حت
مرجعية للعديد من الدول ‘ العا ⁄جعلتنا ‘
م- -وع- -د م- -ع ال- -ت -اري -خ ،ت -اري -خ رسس -م -ه اآلب -اء
واألجداد واألسسÓف كفيل بأان نرتوي به بكل
اف -ت -خ -ار ألن م -ا أا‚زه ه -ؤولء ي -ع -د اف-ت-خ-ارا
واعتزازا جسسد اŸروءة والشسهامة اللتان يتميز
بهما كل جزائري ،واليوم ينبغي أان نكون ‘
مسس - -ت - -وى اÛد ال - -ذي صس - -ن - -ع- -ه الشس- -ه- -داء
واÛاهدين ،هذا ما أاكده وزير اÛاهدين
‘ كلمة أالقاها نيابة عنه األم Úالعام للوزارة
خÓل أاشسغال اŸنتدى العلمي للمركز الوطني
للدراسسات والبحث ‘ ا◊ركة الوطنية وثورة
أاول نوفم 1954 Èالذي انطلق أامسس األول.
وأاضساف الوزير أان ثورتنا فريدة من نوعها
م -ت -م -ي -زة ب -ق -ي-م-ه-ا وم-ب-ادئ-ه-ا ل-ن-هضس-ة ال-ق-ي-م
اإلنسسانية ورقيها وتطورها ‘ كنف ا◊رية
والسس -ي -ادة ،ح -ري-ة “ك-نت م-ن –ري-ر اإلب-داع
والطاقات جعلت اإلنسسان ا÷زائري فخورا
بانتمائه لوطنه وجنديا للدفاع عنه ‘ جميع
الظروف ،قائ »:Óهذا اللقاء الذي يجمعنا
ح-ول ت-اري-خ-ن-ا ال-وط-ن-ي ،وت-رق-ي-ة ك-ت-اب-ته وهو
الهتمام الذي ظل Áثل اŸرتبة األو ¤من
جملة اŸهام اŸوكلة لقطاع اÛاهدين».
وقال أايضسا إان انعقاد هذا اللقاء الوطني
األو‹ Ÿنتدى الفكر والتاريخ تزامن مع إاحياء
الشسعب ا÷زائري اليوم الوطني للشسهيد– ،ت
شس-ع-ار»اÛد واÿل-ود ل-لشس-ه-داء» إلسس-تحضسار
التضسحيات ا÷سسام ‘ سسبيل ا◊رية ،والتدبر
‘ معانيها لنسستطيع اإلŸام Ãقدار النتصسار
ال- - -ذي –ق - -ق ‘ ال 5ج-وي-ل-ية  ،19٦٢وك- -ذا
ت -ب-احث م-وضس-وع ه-ام ي-خ-دم ه-ي-اك-ل ال-ق-ط-اع
وهيئاته للحفاظ على الذاكرة الوطنية.
وج -دد زي -ت -و Êت -أاك -ي -ده ع -ل -ى أان ال -ت -أاري-خ
ل -ل -ذاك -رة ال -وط -ن -ي -ة ي-ن-ب-غ-ي أان ي-ك-ون ب-أاقÓ-م
جزائرية وبالعتماد على إامكانياتنا الوطنية
وما تختزنه صسدور اÛاهدين من شسهادات
حية ،مشسÒا إا ¤أان األعمال اŸتعلقة بالذاكرة
وال -ت -اري -خ ق -د ارت-ف-عت بصس-ورة غ Òمسس-ب-وق-ة
بفعل العناية التي أاولها رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة ،لكتابة تاريخ اŸقاومة

وثورة التحرير وبناء مدرسسة وطنية مسستقلة
تعنى بهذا اÛال كأاولوية ملحة ،والÎكيز
ع -ل-ى ال-دور اŸن-وط ب-ه-ا ‘ ت-ق-وي-ة م-ق-وم-ات
الن -ت -م -اء ال -وط -ن -ي والع-ت-زاز ب-اÿصس-وصس-ي-ة
Óم-ة ،وتأام Úشسروط
ال-ث-ق-اف-ي-ة وا◊ضس-اري-ة ل -أ
Óجيال إازاء ما يحمله سسيل
مناعة أافضسل ل أ
العوŸة ا÷ارف ،على حد تعبÒه.

األبحاث سشتكون قاعدة أاسشاسشية للسشياحة التاريخية
و‘ هذا السسياق ،ذكر وزير اÛاهدين
بالورشسات العلمية وتنصسيب عدد مهم من فرق
ب -حث م -ت -خصسصس -ة ال -ت-ي أاشس-رفت ع-ل-ى إا‚از
سسلسسلة من مشساريع البحث العلمي ،وكثفت
›الت العمل التاريخي األكادÁي وتسسخÒ
الكفاءات واإلمكانيات لتدارك ما كنا نعانيه.
قائ »:Óاليوم بحضسور أاسساتذة من ﬂتلف
جامعات الوطن ،نضسع لبنة أاخرى ‘ صسرح
بناء اŸعرفة التاريخية القائمة على أاسسسس
ال -ب -حث ال -ع-ل-م-ي األك-ادÁي ب-ت-ث-م ÚاŸب-ادرة
ا÷دي- -دة ال- -ت- -ي ت- -ع -زز أاواصس -ر ال -ت -ع -اون بÚ
مؤوسسسسة اŸركز الوطني للدراسسات والبحث
‘ ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -اع -ت -ب -اره -ا م -ؤوسسسس-ة
عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ،تابعة
ل -وزارة اÛاه -دي -ن وال-وك-ال-ة اŸوضس-وع-ات-ي-ة

ل- - -ل- - -ب - -حث ‘ ›ال ال - -ع - -ل - -وم اإلنسس - -ان - -ي - -ة
والجتماعية واŸديرية العامة للبحث العلمي
ب -وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي م-ن
جهة».
وأاوضس- -ح ‘ ه- -ذا الشس- -أان أان ال- -ت- -ع -اون بÚ
هات ÚاŸؤوسسسست Úسسوف تنبثق عنه ورشسات
ب - -حث مشسÎك- -ة م- -ن شس- -أان- -ه- -ا دع- -م ا÷ه- -ود
ال-وط-ن-ي-ة ،اŸب-ذول-ة ل-ل-ع-ناية بتاريخنا الوطني
لسسيما ما تعلق بفÎة ا◊ركة الوطنية والثورة
التحريرية ،منوها بجهود وزارة التعليم العا‹
لدعم اŸؤوسسسسات البحثية ‘ إا‚از اŸشساريع
الوطنية للبحث العلمي اŸتخصسصس خاصسة ‘
›ال ال-ع-ل-وم اإلنسس-ان-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ،كونه
يشس -ك -ل أاداة ف -ع -ال-ة ل-وضس-ع تصس-ورات واضس-ح-ة
اŸعا ⁄و–اليل دقيقة حول ﬂتلف القضسايا
التي تطرحها مقتضسيات التنمية الشساملة ‘
ا÷زائر.
و دعا الباحث Úإا ¤تضسافر ا÷هود ،من
أاج-ل غ-رسس شس-ج-رة اŸع-رف-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة وف-اء
لشس-ه-داءن-ا األب-رار وج-ع-ل ا◊ق-ائ-ق ال-تاريخية
مرجعية موحدة يتقاسسمها ا÷ميع ول تطالها
النزوات والنوازع الشسخصسية ،مشسÒا إا ¤أان
األبحاث التي سستسسفر عنها الورشسات العلمية
سس -ت -ك -ون Ãث -اب -ة ق -اع -دة أاسس -اسس -ي-ة ‘ ›ال
السسياحة التاريخية.

هدفنا إاخراج البحث من ا÷امعات
أب -رز ﬁم -ود ب -وسص -ن -ة أŸدي -ر أل -ع-ام
ل -ل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي -ة أŸوضص -وع -ات-ي-ة،
‡ث Óلوزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث
ألعلمي ،أهتمامات ألدولة أ÷زأئرية
ب-ال-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وإأدرأكها بأانه مفتاح
أل -ت -ق-دم وأل-فÓ-ح ،مضص-ي-ف-ا أن أه-م-ي-ة
أل - -ب - -حث ت - -ك - -م - -ن ‘ أن - -ه أل - -ق - -اع- -دة
’سص- -اسص- -ي- -ة أل- -ت- -ي ت- -ع- -ت- -م -د ع -ل -ي -ه -ا
أ أ
أÛت - -م - -ع - -ات أŸع - -اصص - -رة– ‘ ،ق- -ي- -ق
أل- -ت -ن -م -ي -ة ألشص -ام -ل -ة وول -وج ›ت -م -ع
أŸع -رف-ة ،أل-ذي ت-ط-م-ح أل-وصص-ول إأل-ي-ه
أÛتمعات ألصصاعدة مثل أ÷زأئر.

سس.بوعموششة
أاوضسح بوسسنة أان ›تمع اŸعرفة يتميز
ب -ق -درت -ه ع -ل -ى اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ت-ج-دي-د
اŸت- -واصس- -ل ‘ ن- -ت- -ائ- -ج ال- -ب- -حث ال -ع -ل -م -ي
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي وب-ال-ت-ا‹ يتميز بقدرته على
اÙافظة على تطوره اŸسستمر ‘ ﬂتلف
اŸيادين الجتماعية ،القتصسادية والعلمية.
وحسسبه فإان –ول أاي ›تمع إا ¤هذا
ال -ن -وع م -ن اÛت -م -ع -ات اŸع-رف-ة ل Áك-ن
–ق -ي -ق -ه ف -ق -ط م -ن خ Ó-ل ن -ق-ل اŸع-رف-ة
لمر
واسستهÓكها كأاي سسلعة أاخرى ،وأان ا أ
يتطلب بناء أاسسسس اÛتمع اŸعر‘ ،وذلك
من خÓل تطوير مؤوسسسسات علمية قادرة
على إانتاج اŸعرفة وتوصسيلها وتوظيفها ‘
ﬂتلف اŸيادين ،كما أان قوة أاي ›تمع
تقاسس اليوم Ãدى قوة وفعالية مؤوسسسساته
البحثية ،من جامعات ومراكز بحث وﬂابر
بحث وليسس بقوة جيشسه وثكناته مثلما كان
لمر ‘ السسابق.
اأ
وق - -ال أايضس - -ا إان ق - -وة وف - -ع - -ال- -ي- -ة ه- -ذه

اŸؤوسسسس- -ات ال- -ب- -ح- -ث- -ي- -ة ،تÈز م- -ن خÓ- -ل
توفÒها الÎاكم اŸعر‘ الÓزم واŸناسسب
◊ل -ح-ل-ة ﬂت-ل-ف ال-قضس-اي-ا ،اŸط-روح-ة ‘
لج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة،
ﬂت - -ل - -ف ال- -ق- -ط- -اع- -ات ا إ
لقتصسادية ،مشسÒا إا ¤أان هذا الÎاكم
وا إ
اŸع - -ر‘ Áك - -ن اŸسس - -ؤوول Úع - -ل- -ى ه- -ذه
ال -ق -ط -اع -ات ،م -ن ب -ن -اء وات-خ-اذ ق-رارات-ه-م
لم-ور
اıت -ل -ف -ة ع -ل -ى ب-ي-ن-ة م-ن ح-ق-ي-ق-ة ا أ
وبالتا‹ يسساعدهم على –قيق النجاحات
له- -داف اŸسس- -ط -رة،
اŸرغ- -وب ف- -ي- -ه- -ا وا أ
م -تسس -ائ  Ó-ع -ن واق -ع م-ؤوسسسس-ات ال-ب-حث ‘
لنسس- -ان -ي -ة
ا÷زائ- -ر خ- -اصس- -ة ‘ ال- -ع- -ل- -وم ا إ
والجتماعية.
و‘ ه- -ذه اŸسس- -أال -ة ،أاك -د اŸدي -ر ال -ع -ام
ل -ل -وك -ال -ة أان م -ن -ظ-وم-ة ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ‘
ا÷زائر من حيث الهياكل أاصسبحت نوعا ما
واسسعة خاصسة بعد إاجراءات مديرية البحث

العلمي من سسياسسة تطوير البحث العلمي ‘
ﬂت -ل -ف اŸي -ادي -ن ،وم -ن ح -يث ال -ت -م -وي -ل
والتقييم واŸتابعة للبحث العلمي وŒسسيد
خمسس وكالت وطنية موضسوعاتية ،إاحداها
ال- -وك- -ال- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل -ب -حث ‘ ال -ع -ل -وم
لنسس-ان-ي-ة ،وه-ي م-ت-واج-دة
الج -ت -م -اع-ي-ة وا إ
بجامعة البليدة ،ومن حيث إانتاج اŸعرفة
فيه منظومة من الهياكل على رأاسسها ‚د
مراكز البحث.
لطار أان الشسئ
وكشسف بوسسنة ‘ هذا ا إ
ا÷ديد هو فرق البحث اŸشسÎكة الهادفة
لخراج البحث من ا÷امعات وتقريبه من
إ
القطاعات القتصسادية اŸسستخدمة لنتائج
البحث العلمي ،قائ Óإان البحث العلمي
ليسس الوصسول إا ¤اŸعرفة فقط ،و إا‰ا
ت -ط -وي -ر ه -ذه اŸه -ارات ‘ ت -ط -ب -ي -ق ه -ذه
اŸعرفة فعليا ‘ حل القضسايا اŸقÎحة.

نظمت مصصالح أمن و’ية بجاية ،أبتدأء من ألـ 14
م -ن ألشص -ه -ر أ÷اري ،ب -رن -ا›ا ث -ري -ا وم -ت -ن -وع -ا إأح -ي -اء
لذكرى يوم ألشصهيد أŸصصادف لـ 18فيفري من كل سصنة،
وذلك ع Èجميع مقرأتها أأ’منية ،تظاهرأت عديدة
ومتنوعة وندوأت تاريخية ،توقفت عند أهم أÙطات
ألتي ميزت ألثورة ألتحريرية أÛيدة ،مع إأبرأز مغزى
أ’ح-ت-ف-ال ب-ه-ذه أل-ذك-رى أل-ع-ظ-ي-م-ة ،ت-ت-خّ-ل-ل-ه-ا وق-فات
للÎحم على أروأح ألشصهدأء أأ’برأر ،حملت ‘ طياتها
◊ظ- -ة ت- -وق- -ف ،ت- -أام- -ل ،ورسص -ال -ة مسص -ت -م -رة ‘ مسصÒة
ألتاريخ ألوطني.
وبحسسب اÛاهد جودي أاتومي ،فإان هذه اŸبادرة
«“ثل عرفانا وتقديرا Ÿا قدمه الشسهداء من تضسحيات
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الوفاء  ..لذاكرة الششهداء

لبرار ،واÛاهدين
نسستحضسر ‘ هذا اليوم التاريخي ،التضسحيات ا÷سسام للشسهداء ا أ
لسستعمار وهمجية الدمار،
لخيار الذين أاقسسموا على النتصسار ،مهما كانت غطرسسة ا إ
اأ
اŸرتكب ‘ هذه الديار.
إاننا ‘ هذه الذكرى العزيزة على ا÷زائري Úنحرصس كل ا◊رصس على الوفاء لثورة
عظيمة ،ولذاكرة كل صسانعيها ،الذين قرروا القطيعة مع نظام كلونيا‹ اسستيطا Êقبيح،
ل إانسسا Êو›رم قتل البشسر ودمّر ا◊جر.
لرياف لتبقى جذور
لهات ‘ اŸدن وا أ
نقول هذا الكÓم تقديرا لتلك اŸعاناة وا آ
لسستعمار ويدرك جيدا بأان هذا الشسعب لن يÎاجع أابدا ‘
الثورة متوهجة ‘ وجه ا إ
اŸطالبة باسستقÓله الوطني ،مهما كانت الظروف وهيسستÒيا آالة القتل.
الوفاء لذاكرة كفاح الشسعب ا÷زائري هو نقل لشسباب اليوم والغد بأان السستقÓل
هونتاج نكران للذات كلف مليون ونصسف مليون من خÒة أابناء هذا الوطن ،الذين عزموا
لعدامات والتعذيب ،السسجن ،القصسف،
على اسسÎجاع السسيادة اŸغتصسبة بالرغم من ا إ
للغام ،اÙتشسدات وغÒها ،ماذا نسسمي هذا ؟ إان  ⁄تكن جرائم
اÿطوط اŸكهربة ،ا أ
لنسسانية وإابادة جماعية.
ضسد ا إ
لذلك نؤوكد هنا ،بأان تناول ا÷زائريŸ Úفهوم الذاكرة ،يختلف اختÓفا جذريا ،عن
الذين يتحدثون اليوم عن واجب الذاكرة ،هناك فرق شساسسع ‘ اŸضسمون ،ذاكرة
ا÷زائري Úزاخرة باŸواقف البطولية ،ومليئة بالوقائع النادرة ‘ الصسمود ،والثبات
لÁان بالقضسية الوطنية ،واضسعة أامام أاعينها هدفا عظيما ،أال وهو طرد هذا اÙتل
وا إ
لبد وتكبيده خسسائر ‘ العدة والعتاد ل ينسساها أابدا.
من أاراضسيها إا ¤ا أ
‘ ح Úأان ذاكرة الآخر لونها أاحمر جراء ما سسفكته من دماء ا÷زائري ‘ Úكامل
لشساوسس الذين واجهوا هذا اŸسستعمر ،ذاكرتهم ل تخلو
لرضس ،وكل اÛاهدين ا أ
هذه ا أ
لجرامية التي اقÎفها هؤولء ول يحملون ‘ ذهنهم أاي شسيء ﬂالف لهذا
لعمال ا إ
من ا أ
لمر ،وهذا دليل قاطع على اختÓف الذاكرت.Ú
اأ
وواجب الذاكرة الصسادر عن الذين يحنون إا ¤ماضس مع ،Úأاكذوبة تاريخية ،وخدعة
لنها تريد أان تسساوي ب Úا÷Óد
سسياسسية ،وٍŒن على ا◊قيقة ،ل يقبل بها ا÷زائريون ،أ
والضسحية ،وهذا أامر مرفوضس.
عليه فعلينا أان نحذر من ذلك من خÓل التحلي باليقظة خاصسة ‘ كتابة التاريخ،
لفÓم التي –اول أان تعطي ذلك
وعدم الوقوع ‘ مطبات ل شسعورية ،كسسيناريوهات ا أ
لن قرار
لمور كانت عادية ‘ ح Úأان التعايشس آانذاك كان مسستحي Óأ
النطباع بأان ا أ
لسستقÓل وإاخراج اŸسستعمر من ا÷زائر .شسهداء الثورة من
نوفم Èهو السستقÓل ثم ا إ
قادة و›اهدين –دثوا عن الذاكرة الوطنية ،وهذا بدعوة أاجيال السستقÓل إا¤
اÙافظة عليها.
جاءت على لسسان اŸناضسل ﬁمد بلوزداد« :إاذا اسستشسهدنا فحافظوا على ذاكرتنا»،
وهذا ‘ حد ذاته رسسالة قوية إا ¤جزائر الغد والدللة العميقة لهذا الكÓم هو أان
لنسسان معا ومن
لرضس وا إ
الذاكرة سسلوك وطني حامل لقناعة ل تتزعزع أال وهي –رير ا أ
جهة أاخرى وصسية ثورية Ÿن اسستلموا اŸشسعل فيما بع ،وهذا باŸضسي قدما باŒاه اليوم
لهداف الكÈى وتخطي الصسعاب ول
اŸشسهود ،أال وهو أاول نوفم Èوالشسروع ‘ إا‚از ا أ
لخرى ف Óطائل من ورائها مضسيعة للوقت
يتأاتى هذا إال بالتضسحية ،أاما اÿيارات ا أ
وتخدم الحتÓل.
هذه هي الذاكرة التاريخية للجزائري Úعبارة عن حلقات كفاح ل تنفصسل أابدا
مقاومة ،نضسال ،وثورةŸ ،كافحة الحتÓل اŸرادف حتما للجرÁة وهذا الوصسف يعد
لنسسانية.
قلي Óنظرا Ÿا ارتكبه من إابادة ضسد ا إ

جمال أاوكيلي

أŸسصيلة تعيشس أ◊دث

ندوات –سشسس الششباب لÓلتفاف حول الوطن
’سصبوع
ن-ظ-مت و’ي-ة أŸسص-ي-ل-ة ن-ه-اي-ة أ أ
’نشص- -ط- -ة أŸت- -ن- -وع- -ة بÚ
أل- -ع- -دي- -د م- -ن أ أ
أل -ث -ق-اف-ي-ة وأل-ري-اضص-ة وأل-دي-ن-ي-ة ‘ إأط-ار
أ’ح- -ت- -ف- -ال ب- -ال -ي -وم أل -وط -ن -ي ل -لشص -ه -ي -د
أŸصصادف ل 18فيفري من كل سصنة ،قصصد
أسص- -ت- -ذك- -ار ج- -رأئ- -م أŸسص- -ت -ع -م -ر أل -غ -اشص -م
وت-وع-ي-ة ج-ي-ل أ’سص-ت-قÓ-ل ورب-طه بجيل
ألثورة ألتحريرية لÓقتدأء بهم ‘ حب
أل- -وط- -ن ل- -ل- -م- -ح- -اف- -ظ- -ة ع- -ل- -ي- -ه وب- -ن -ائ -ه
بسصوأعدهم .

اŸسشيلة  :عامر ناجح
م -ن أاه-م األنشس-ط-ة ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا اŸن-ط-ق-ة
أاسس-ب-وع الشس-ه-ي-د ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه ا÷م-ع-ية الدينية
Ÿسسجد عثمان بن عثمان ببلدية برهوم –ت
عنوان « أاسسبوع الشسهيد –ت شسعار «ا÷زائر بلد
اŸسساجد والشسهداء».
و حسسب إام -ام اŸسس -ج -د ال -دك -ت -ور سس -ل-ي-م-ان
ب -وراسس ‘ ح -دي -ث -ه ل»الشس-عب» ف-إان ال-ت-ظ-اه-رة
تهدف إا ¤إاحياء مناسسبة وطنية وفق برنامج
يتضسمن العديد من اÙاضسرات الدينية يلقيها
ك -ب -ار األئ -م -ة وال-دك-ات-رة ،م-ؤوك-دا ‘ ح-دي-ث-ه أان
اÙاضسرة األو– ¤ت عنوان فضسل الشسهداء و

وتظاهرات متنوعة Ãقرات ششرطة بجاية
جسس -ي -م -ة ‘ ،سس -ب -ي -ل –ري -ر ال -ب Ó-د وال-ع-ب-اد م-ن ظ-ل-م
اإلسستدمار والعبودية والقهر ،وتكرÁا لذكراهم التي ل
–دد بيوم ألن كل األيام سسقط بها شسهداء ،وحتى ل
ننسسى مغزى الذكرى واسستشسهاد اÓŸي Úمن الشسهداء،
‡ن ضسحوا بالنفسس والنفيسس من أاجل أان تنعم هذه
األرضس با◊رية.
حيث يعت Èيوم الشسهيد Ãثابة منبع للقيم واŸبادئ
السس- -ام- -ي- -ة واÿالصس- -ة ،و ذك- -رى غ -ال -ي -ة ع -ل -ى ن -ف -وسس
ا÷زائ- -ري Úال- -ذي- -ن يÎح -م -ون ع -ل -ى أارواح الشس -ه -داء،
وأابطال ا÷زائر األفذاذ من األم Òعبد القادر مرورا
ب -اŸق -اوم -ات الشس-ع-ب-ي-ة ،وإا ¤غ-اي-ة شس-ع-ل-ة أاول ن-وف-مÈ
 ،1954وما كان من وحشسية اقÎفها الفرنسسيون ‘ حق
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شسعب رفضس العيشس ذلي Óوضسحى بكل ما Áلك ،فكان
رد فعل العدو النتقام بكل وحشسية ،فقام Ãجازر بÓ
رحمة يندى لها تاريخ اإلنسسانية والسسجل شساهد على كل
األحداث اıزية».
الÈن -ام -ج ك -ان ث -ري-ا م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م ﬁاضس-رات
باŸناسسبة من إالقاء ›اهدي اŸنطقة ،حيث ” بر›ة
ﬁاضسرة على مسستوى مركز التكوين والتحضس Òبأامن
ال- -ولي- -ة ،ب -حضس -ور ق -وات وإاط -ارات الشس -رط -ة أال -ق -اه -ا
›اهدون من اŸنطقة ،وفى نفسس اإلطار ” بر›ة
ﬁاضسرات أاخرى ع Èكافة الوحدات اŸشسكلة التابعة
ألمن الولية ببجاية .

بجاية :بن النوي توهامي

فضسل بناء اŸسساجد ،أابرز فيها الدكتور سسليمان
بوراسس دور اŸسسجد الذي قدم حسسبه دعما
كبÒا للثورة التحريرية وخ Òدليل على ذلك أان
فرنسسا اسستهدفت اŸسساجد من البداية حيث
ك - -ان ‘ م- -دي- -ن- -ة ا÷زائ- -ر  1٧٦مسس-ج-دا ق-ب-ل
الح-تÓ-ل ل-ي-ن-خ-فضس سسنة  1٨99ل -يصس -ل إا٠5 ¤
فقط ،وأاشسار الدكتور سسليمان إا ¤أان التقرير
الفرنسسي الذي رفع إا ¤اŸلك الفرنسسي سسنة
1٨٣٣م ج- -اء ف- -ي- -ه أان ف- -رنسس- -ا ق- -امت ب -ت -ه -دË
اŸسساجد وإالغاء القضساء الشسرعي والسستيÓء
ع -ل -ى أام -وال األوق -اف وت -ع -ي Úاإلم-ام واŸف-ت-ي
Óدارة ال -ف -رنسس -ي-ة ،خ-اصس-ة وأان ق-ائ-د
اŸوال Úل  -إ
الغزو الفرنسسي قال « يلزمني أاجمل مسسجد ‘
اŸدينة ألجعل منه معبًدا للمسسيح « ،فاختار
مسسجد القشساوة وأامر بتحويله إا ¤كنيسسة وهو
م -ا ي -ع -ت Èحسسب اŸت -ح -دث اسس -ت -ه -داف -ا ل -دور
اŸسس -ج -د ألن -ه أاحسس-ن م-ك-ان ل-ل-ت-ك-وي-ن وت-وع-ي-ة
الشسباب بالنسسبة للمسستعمر .
ال -دك -ت -ور سس -ل -ي-م-ان ب-وراسس أاك-د ‘ خÓ-صس-ة
حديثه أان اŸسسجد بدأا يلعب دوره Œاه شسباب
ال- -ي- -وم ول- -ك- -ن- -ه  ⁄يصس- -ل ب- -ع -د إا ¤ل -عب ال -دور
ا◊ق -ي -ق -ي ،م -وج -ه -ا دع -وة ع -ام -ة إا ¤الشس-ب-اب
ل Ó-ل -ت -ف -اف ح -ول ال -وط -ن والع -ت-زاز ب-ه و ب-ذل
النفسس والنفيسس من أاجل رقي الوطن.
ك-م-ا أاح-ي-ا م-ت-ح-ف اÛاه-د اŸن-اسس-ب-ة بعدة
نشساطات ،منها وقفة ترحم على أارواح الشسهداء
Ãشس -ارك -ة أاط -ف -ال اŸدارسس وأاف -واج ال -كشس -اف-ة
اإلسسÓمية و مÎبصسي قطاع الشسرطة ،و إاقامة
معرضس خاصس باŸقتنيات التاريخية من وسسائل
اسس -ت -ع -م -ل -ه -ا اÛاه -دون ‘ دح -ر اŸسس -ت-ع-م-ر
وم -ع-رضس ıت-ل-ف الصس-ور ال-ت-اري-خ-ي-ة اÿاصس-ة
باÛاهدين والشسهداء.
وأاك- -د م- -دي- -ر م- -ت- -ح- -ف اÛاه- -د سس- -ع- -دي
ÿم -يسس -ي ،أان الح -ت-ف-ال-ي-ة م-ت-واصس-ل-ة ب-أانشس-ط-ة
متنوعة ودعا كل من Áلك شسيء يخصس الثورة
التحريرية بعرضسه باŸتحف.
ونظمت جمعية حن Úلرعاية الطفولة بأاولد
م -اضس -ي ح -ف  Ó-م -ت -ن -وع -ا ج -م -ع -ي ب Úع -روضس
إانشس-ادي-ة ومسس-رح-ي-ة ومسس-اب-ق-ة ف-ك-ري-ة وت-ك-رË
اŸتفوق ‘ Úالدراسسة.
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ألسضبت  1٨فيفري  ٢01٧م
ألموأفق لـ  ٢1جمادى أأ’ولى  1٤٣٨هـ

بنجامـــــــــ Úسستـــــــــؤرا:

ا÷رائم ضصد اإ’نسصانية تشصمل اÛازر ا÷ماعية اŸرتكبة ‘ ا÷زائر
لنسسانية «تشسمل اÛازر ا÷ماعية اŸرتكبة ‘
أاكد اŸؤؤرخ الفرنسسي بنجام Úسستؤرا ،أامسس ،أان ا÷رائم ضسد ا إ
إافريقيا أاو ‘ ا÷زائر» ،مذكرا أان اŸؤؤرخ Úقدمؤا الدليل على اÛازر التي ارتكبها اŸسستعمر.

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

‘ حديث خصص به يومية «لو باريزيان»
أوضضح أıتصص ‘ تاريخ أ’سضتعمار ألفرنسضي
أن «أ÷رأئ- -م ضض- -د أإ’نسض- -ان -ي -ة تشض -م -ل أيضض -ا
›ازر كمحرقة أليهود وإأبادة أأ’رمن وكذأ
أÛازر أ÷م -اع -ي -ة م -ث -ل ت -لك أŸرت-ك-ب-ة ‘
إأفريقيا أو ‘ أ÷زأئر» ،مضضيفا أن أŸؤورخÚ
قدموأ ألدليل على هذه أÛازر منذ زمن
بعيد.
وقال إأنه «( )...منذ زمن بعيد جدأ قدم
أŸؤورخ -ون أل -دل -ي -ل ع -ل -ى أÛازر وأ÷رأئ -م

وأع -م -ال أل -ت -ع -ذيب أŸرت -ك-ب-ة خÓ-ل أ◊ق-ب-ة
أ’سضتعمارية» ،مشضÒأ إأ ¤تقرير ميشضال روكار
لسضنة .1959
ومع ذلك -أضضاف يقول -وضضعت فرنسضا
نظاما قانونيا «يؤودي إأ ¤فشضل أي شضكوى»،
موضضحا أنه بسضبب قوأن Úألعفو ألتي “ت
أŸصض -ادق -ة ع -ل -ي-ه-ا سض-ن-ة « 1960ك -ل شض-ك-وى
سضيكون مآالها ألفشضل».
ويرى أن أŸتابعات أمام أÙاكم ألدولية
وحدها «كفيلة بتفعيل هذأ أŸسضار» ،مشضÒأ

بعد أان جنحت لسسبب تقني خطÒ

إانق ـ ـ ـ ـ ـ ـاذ الباخ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة اليوناني ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷انح ـ ـ ـ ـ ـ ـة Ãين ـ ـ ـ ـ ـ ـاء سصكيك ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
أاوضسح طنفؤر عماد مدير
م-ؤؤسسسس-ة اŸي-ن-اء خÓ-ل ن-دوة
صس-ح-ف-ي-ة نشس-طها Ãقر قيادة
اŸي -ن -اء ،أان -ه ” ب -ن -ج -اح ي -ؤم
اÿميسس اŸاضسي ،إانقاذ وجر
ال -ب -اخ-رة ال-ي-ؤن-ان-ي-ة ،وال-ت-ي
–م - -ل اسس- -م «سس- -أاي ل- -ي- -دي»،
واÙملة بقرابة  43أالف طن
من مادة الذرة والتي جنحت
‘ الرصسيف رقم ‘ Ã ‘ 13يناء
سسكيكدة.

سسكيكدة :خالد العيفة

حسضب م - - - -دي - - - -ر أŸؤوسضسض- - - -ة
أŸي -ن -ائ -ي -ة ف -إان ع -م -ل -ي -ة إأن -ق -اذ
ألسض- - -ف - -ي - -ن - -ة “ت ‘ ظ - -رف ٤5
دق - -ي - -ق - -ة ،وب - -وسض - -ائ- -ل خ- -اصض- -ة
باŸؤوسضسضة أŸينائية وألسضاحبات
أŸشض -ارك -ة ‘ أل -ع -م -ل-ي-ات ت-اب-ع-ة
للميناء ،وأضضاف «أن هذأ أأ’خÒ
ل -دي -ه إأم -ك -ان -ي-ات ه-ام-ة ‘ ه-ذأ
أÛال ،شضاكرأ طاقم ألسضاحبات
وأل-ع-م-ال أŸشض-ارك ‘ Úأل-ع-م-ل-ي-ة
ع -ل -ى ه -ذأ أإ’‚از» ،م -ؤوك-دأ «أن
ح -م -ول -ة أل -ب -اخ-رة م-ا ت-زأل ع-ل-ى
م-ت-ن-ه-ا ،وع-م-ل-ي-ة ت-ف-ري-غ-ه-ا سضيتم
أŸباشضرة فيها عن قريب».
وب -ذلك ف -ن-د م-دي-ر أŸؤوسضسض-ة
أŸي - -ن - -ائ- -ي- -ة ،م- -ا روج ‘ ب- -عضص
وسض- -ائ- -ل أإ’عÓ- -م ع- -ن أن- -ت- -ظ -ار
أŸؤوسضسض- -ة ق -دوم سض -اح -ب -ات م -ن
و’ي - -ات ›اورة إ’‚از م - -ه- -م- -ة

أإ’نقاذ ،و‘ نفسص ألسضياق أوضضح
ط- -ن -ف -ور ÷ري -دة «ألشض -عب» »،أن
مؤوسضسضته تلقت رسضالة شضكر من
وأ‹ و’ي -ة ج -ي -ج-ل ن-ظ Òأل-ع-م-ل
ألكب Òألذي قامت به فرق أŸيناء
‘ إأزألة ألتلوث ألذي تعرضضت له
م -ي -اه أل-ب-ح-ر م-ؤوخ-رأ ب Úو’ي-ت-ي
ج -ي -ج-ل وب-ج-اي-ة ،وأضض-اف م-دي-ر
أŸؤوسضسضة هذأ دليل كا‘ على أن
أŸؤوسضسض- -ة ل- -ده- -ا أإ’م- -ك- -ان -ي -ات
أل -ك-ف-ي-ل-ة ب-إا‚از ع-م-ل-ي-ات إأن-ق-اذ
‡اثلة مهما كانت خطÒة».
وأرج - - -ع م - - -دي - - -ر أŸؤوسضسض- - -ة
أŸي -ن -ائ-ي-ة سض-بب ج-ن-وح أل-ب-اخ-رة
أل-ي-ون-ان-ي-ة ب-ال-ق-رب م-ن أل-رصضيف
أıصضصصÿ ،طأا تقني تسضبب ‘
أ◊ادث ألذي كاد أن يؤودي إأ¤
كارثة ،أسضتدعت طوأرئ قصضوى
من قبل إأدأرة أŸؤوسضسضة أŸينائية

إ’نقاذ ألباخرة وأنتشضالها لوضضعها
ألطبيعي بتسضخ 6 Òزوأرق جرأرة
خاصضة Ãيناء سضكيكدة لتنفيذ ألعملية،
مضضيفا» أن مثل هذه أ◊وأدث عادية
‘ أأ’نشضطة أŸينائية».
كما أكد طنفور أن أأ’ولوية ‘
هذه ألعملية كانت تصضور جميع
ألسضيناريوهات أŸمكنة لها تفاديا
ل- -وق- -وع أي خ -ط -أا يضض -ر سض Ó-م -ة
ألباخرة وأ◊مولة ،ولهذأ أنتظرنا
أل- - -وقت أŸن- - -اسضب ل - -لشض - -روع ‘
عملية سضحب هذه ألباخرة ألتي
يزيد طولها عن  190م ،ÎمعتÈ
‘ نفسص ألسضياق ،أ◊ادثه عادية
وأن م- -ث -ل ه -ذه أأ’م -ور ع -ادة م -ا
–دث ع -ن -دم -ا ت -ك -ون أل -ب -اخ -رة
ك- -بÒة ،وأŸؤوسضسض- -ة ل- -ه -ا سض -ال -ف
Œارب ‘ حوأدث من هذأ ألقبيل
تعاملت معها باحÎأفية كبÒة.

ل‚اح مشسروع زرع الكبد
إ

م -ن ج -ان -ب -ه م-رشض-د ألسض-ف-ي-ن-ة
سضليم مسضاوشضة أكد على أن ٤5
دق- -ي- -ق- -ة ك- -انت ك- -اف -ي -ة ،ل -وضض -ع
ألسض -ف-ي-ن-ة أل-ي-ون-ان-ي-ة أ÷ان-ح-ة ‘
مسض -اره -ا أل-ط-ب-ي-ع-ي ،ك-م-ا أوضض-ح
ذأت أŸتحدث» أن عملية أإ’نقاذ
ك- -انت وف- -ق حسض- -اب- -ات دق -ي -ق -ة،
وباسضتعمال رأفعات ذأت ألسضفينة
ب-رف-ع أث-ق-ال ضض-خ-م-ة ،إ’رج-اع-ها
ل -ل -وضض -ع ألسض -ل -ي-م ،ك-م-ا أن م-ي-ن-اء
سض -ك -ي -ك-دة يضض-م ط-اق-م ق-اط-رأت
«سضاحبات» سضحب جد متميز وله
خÈة ،وبالتحديد» ألوأد ألكب »Òو
«سضكيكدة «هي أأ’ك ‘ Èشضمال
إأف -ري -ق -ي -ا خ -اصض -ة» أل -وأد أل-ك-بÒ
«صضاحبة  6آأ’ف حصضان».
للتذك ،Òجنحت ليلة ألثÓثاء
إأ ¤أأ’رب -ع -اء ،أل -ب -اخ -رة « ل -ي -دي
أل- -ب- -ح- -ر» م- -ن أل- -ي- -ون -ان Ãي -ن -اء
سض - - - -ك- - - -ي- - - -ك- - - -دة ،وأدى ذلك إأ¤
أصض-ط-دأم-ه-ا ب-ال-رصض-يف ‡ا أدى
إأ ¤حدوث أضضطرأب ‘ حركة
أŸرف - -أا ب - -ا÷زء ألشض - -رق - -ي م- -ن
أŸيناء ،ألباخرة ﬁملة بأاك Ìمن
 ٤٣ألف طن من ألذرة.
وق- -د سض- -ارعت ف- -رق -ة ﬂتصض -ة
لسض- -حب ألسض -ف -ي -ن -ة م -ن أŸرف -أا ‘
حدود ألسضاعة ألعاشضرة لي Óمن يوم
ألثÓثاء لكن ألعملية باءت بالفشضل،
لتظل ألباخرة عالقة باŸيناء إأ¤
غاية يوم أÿميسص أŸاضضي.

مسصتشصـ ـفى وه ـران ا÷امعـ ـي  1نوفمـ ـ Èيدعـ ـو للتع ـاون مـ ـع الـ ـوزارة

أاّكد الدكتؤر كؤرتي نز Ëأاخصسائي ‘
أام -راضس ال -ك -ب-د وا÷ه-از ال-هضس-م-ي ع-ل-ى
مسس -ت -ؤى مسس -تشس -ف-ى وه-ران ا÷ام-ع-ي 1
نؤفم 1954 Èسسعيهم اŸتؤاصسل لتحقيق
ب -رن-ام-ج زراع-ة ال-ك-ب-د م-ن م-تÈع ح-ي،
معربا عن أامله بتعاون اŸؤاطن Úسسؤاء
لق- - - - - - - - - - - - - - - - -ارب أاو غÒه- - - - - - - - - - - - - - - - -م ‘
ا أ
إا‚اح هذا اŸشسروع الؤطني.

وهران:براهمية مسسعودة

قال كورتي ‘ تصضريح صضحا‘ أن مصضلحة
ج- - - - - - - -ه - - - - - - -از أل - - - - - - -ك - - - - - - -ب - - - - - - -د ب - - - - - - -ذأت
أŸؤوسّض - -سض - -ة ت- -وّف- -ر أج- -ه- -زة ج- -د م- -ت- -ط- -ورة
وتقنيات دقيقة من أجل أ’نطÓق بعمليات
زرأعة ألكبدّﬁ ،ذرأ من ألتطّور أıيف لدأء
ألكبد أ◊اد وغÒها من أأ’مرأضص أŸناعية
أل -ذأت -ي -ة ‘ أ÷زأئ -ر ،أل -ت -ي ت -ع-رف أرت-ف-اع-ا
م- - - -ت - - -وأصض  ‘ Ó- - -ع - - -دد ح - - -ا’ت تشض - - -م - - -ع

أل -ك -ب -د وأŸع -روف ب-اسض-م ت-ل-ي-ف أل-ك-ب-د؛ وه-و
ن-ت-ي-ج-ة م-ت-ق-دم-ة Ÿرضص أل-ي-ت-م-ي-ز ب-اسض-ت-بدأل
أنسضجة ألكبد عن طريق ألتليف(ندبا) وŒدد
أل -ع-ق-ي-دأت (ك-ت-ل أل-ت-ي –دث بسض-بب ﬁاول-ة
إأصضÓح أأ’نسضجة ألتالفة) ،حيث ’ يوجد ‘
ه -ذه أ◊ا’ت يضض -ي -ف ن -فسص أŸت -حّ-دث دوأء
ّﬁدد ما عدأ عملية جرأحية لنقل جزء من
كبد إ’نسضان سضليم أو Ÿتو‘ حديث ألوفاة
Ÿريضص فشضل كبدي ،فيما يتسضبب ‘ تليف
ألكبد أأ’ك Ìشضيوعا إأدمان ألكحول ،ألتهاب
ألكبد  Bو ألتهاب ألكبد  ، Cومرضص ألكبد
أل -ده -ن -ي ،إأضض -اف -ة إأ ¤أل-ع-دي-د م-ن أأ’سض-ب-اب
أأ’خرى.
كما قال أن أغلب أŸرضضى ألذين يفدون
على مصضلحة جهاز ألكبد من ﬂتلف مناطق
ألوطن يعانون مرأحل متقدمة من أŸرضص،
م -ؤوّك -دأ ع -ل -ى ضض -رورة أل -كشض -ف أŸب -ك-ر ع-ن
أل- -ت- -ه- -اب- -ات أل- -ك -ب -د أل -فÒوسض -ي -ة ب -أان -وأع -ه -ا

أıت- - - - -ل- - - - -ف- - - - -ة وأل- - - - -عÓ- - - - -ج ق- - - - -ب - - - -ل أن
يبلغ أŸرضص مرأحل متقدمة ،وهذأ من خÓل
أل-ق-ي-ام ب-ت-ح-ال-ي-ل دوري-ة وف-ح-وصض-ات منتظمة
ل -ل -كشض-ف ع-ن ع-دي-د أل-ع-وأم-ل أŸسض-اع-دة‘ ،
إأشضارة منه إأ ¤ألدسضم ‘ ألدم ودأء ألسضكري
وألسضمنة وغÒها من أأ’مرأضص أأ’خرى.
وأشضار إأ ¤أنّ أول عملية زرأعة كبد ‘
أŸسض- -تشض- -ف- -ى أ÷ام -ع -ي  1ن- -وف- -م195٤ È
بايسضطو ،قد حدثت عام ◊ ٢01٢الة وأحدة،
تكفلت بها أياد وخÈأت فرنسضية من أصضول
ج -زأئ -ري -ة ،ب -ع -د إأج -رأء ك -اف -ة أل -ف -ح -وصض-ات
أÈıي-ة وألسض-ري-ري-ة ،يضض-ي-ف أل-دك-ت-ور نزË
أّن -ه-م ك-ف-ري-ق ط-ب-ي م-ت-ك-ام-ل هّ-م-ه-م أل-وح-ي-د
إأ‚اح مثل هذه ألعمليات أ÷رأحية أŸعقدة
وأ◊سض -اسض -ة أل -ت -ي –ت -اج ع-ل-ى أأ’ق-ل م-ن ٣5
عضض- -وأ م- -ن أط- -ب -اء أخصض -ائ -ي ‘ Úأ÷رأح -ة
وأل -ت -خ -دي -ر وأإ’ن-ع-اشص وأع-وأن شض-ب-ه أل-ط-ب-ي،
وتتطلب على أأ’قل  15سضاعة.

1٧٢6٣

‡ثلؤ ا◊ركة ا÷معؤية والرياضسية ‘ لقاء بالشسلف

منح عتاد بقيمة  150مليون دينار منذ  15سصنة دون أان يوزع
أابرز اŸتدخلؤن ‘ اللقاء التقييمي
ل-نشس-اط م-دي-ري-ة الشس-بيبة والرياضسة
بؤلية الشسلف ،أاهم النشسغالت التي
تؤاجه ا◊ركة ا÷معؤية والرابطات
وال- -ن- -ؤادي ال- -ري- -اضس- -ي- -ة ع- -ل- -ى ضس -ؤء
لختÓلت
الÈامج اŸسسطرة وجملة ا إ
ل‚از
ال- - -ت - -ي ت - -ع - -ي - -ق ع - -م - -ل - -ي - -ات ا إ
والتنفيذ.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

إأ ¤أنه ‘ فرنسضا «Ãجرد لفظ بعبارة «جرأئم
ضض- -د أ’نسض -ان -ي -ة» ي -غ -ل -ق أ◊وأر أو يسض -يسص»،
معتÈأ أنه «‡نوع تقريبا» ألتطرق إأ ¤ألعنف
أŸرت- -كب م- -ن ط- -رف ف- -رنسض -ا خ Ó-ل أل -فÎة
أ’سضتعمارية.
وأضض- -اف ‘ ه- -ذأ ألسض- -ي- -اق أن- -ه «‘ ›ال
أ’سضتعمار وضضعت فرنسضا ‰وذجا جمهوريا
خاطئا  :أعلنت عن مبدأ أŸسضاوأة ولكن قليÓ
م -ا ط -ب -ق-ت-ه» ،م-ؤوك-دأ أن أ’سض-ت-ع-م-ار «مسض-أال-ة
تاريخية ذأت أنعكاسضات سضياسضية رأسضخة «.

ألعدد

08

ب -حسضب أل -ت -دخ Ó-ت أل -ت-ي رف-ع-ه-ا ‡ث-ل-و
أ◊رك- -ة أ÷م- -ع- -وي- -ة وأل- -ن -وأدي ألشض -ب -ان -ي -ة
وأل- -ري- -اضض- -ي- -ة ،ف- -إان أل- -ن -قصص أŸسض -ج -ل ‘
’م-ك-ان-ي-ات أŸادي-ة
أإ’ع -ت -م -ادأت أŸال-ي-ة وأ إ
حالت دون –قيق أأ’هدأف أŸسضطرة ،بل
سض-ج-ل ت-رأج-ع-ا ك-بÒأ ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ن-ت-ائج
’رق-ام ع-ل-ى
وأل -ت -غ -ط -ي-ة أل-ري-اضض-ي-ة وت-د Êأ أ
مسضتوى أإ’ندماج ألشضبا Êوألرياضضي حسضب
أقول هؤو’ء أŸمثل Úألذين غصضت بهم دأر
ألثقافة بوسضط مدينة ألشضلف ،حيث أرجع
ه - -ؤو’ء أل - -وضض- -ع أل- -ق- -ائ- -م إأ ¤ع- -دم Œاوب
’نشضغا’ت
أ÷هات أŸعنية ‘ ألقطاع مع أ إ
أل -ت -ي م-اف-ت-ئت ت-رف-ع-ه-ا أ◊رك-ة أ÷م-ع-وي-ة،
حيث أبان هؤو’ء عن منح إأعانات من طرف
ألوزأرة أŸعنية على شضكل عتاد Ãبلغ 150
مليون دينار ،لكن وبعد مرور حوأ‹  15سضنة
 ⁄يوزع ◊د ألسضاعة ،شضأانه شضأان عتاد خاصص
بكرة ألتنسص وألذي  ⁄يعد صضا◊ا بسضبب
ع -دم ت -وزي -ع -ه ‘ وق -ت-ه ل-ف-ائ-دة أل-ري-اضض-يÚ
وألنوأدي‡ ،ا جعل عدد أŸقبل Úعلى هذه
أأ’نشضطة يÎأجع بشضكل كب Òيقول هؤو’ء.
ومن جانب آأخر أعÎفت بعضص أ÷معيات

بنقصص ألÈأمج أÿاصضة بنشضاطات ألشضباب،
حيث عمدت بعضص منها إأ ¤أنتظار ألدعم
دون تقد ËأŸقابل وهذأ ‘ غياب ألرقابة
وأŸت -اب -ع-ة ل-ه-ذه أ÷م-ع-ي-ات أل-ت-ي – ⁄ق-ق
أه- -دأف- -ه- -ا .ه- -ذأ أ’عÎأف أع -ط -ى صض -ورة
وأضضحة على حالة ألتسضيب وعدم أŸبا’ة ،
فيما أعتمدت بعضص أ÷معيات على ألظهور
أŸن- -اسض- -ب- -ات- -ي أل- -ذي ق- -ل -ل م -ن حضض -وره -ا
وت -وأج -ده -ا ع Èأغ -لب أل -ب -ل -دي -ات خ -اصض -ة
ألريفية منها.
وم -ن ج -انب آأخ -ر أع -ت Èم -دي -ر أل -ق-ط-اع
ألسضعيد حقاصص أن إأدأرته غ Òقادرة على
تدعيم هذه ألنوأدي وألرأبطات وأ÷معيات
أل- -ت- -ي أث- -ب- -تت فشض- -ل -ه -ا وضض -ع -ف ب -رأ›ه -ا
’مر ألذي جعلنا نسضرع ‘
ونشضطاتها ،وهو أ أ
Œديد مكاتبها بغية ضضخ دماء جديدة يشضÒ
مدير ألقطاع ألذي أوضضح أن نقصص أŸوأرد
’مكانيات أŸادية جاء بعد تضضاوؤل
أŸالية وأ إ
أ◊صض -ة أŸال -ي -ة ل -لصض -ن -دوق أل -و’ئ-ي ل-دع-م
نشضاطات ألشضباب وألتي  ⁄تعد كافية لتغطية
ألطلب وهذأ نتيجة ضضعف أŸدأخيل ونقصص
’نشضطة أ’قتصضادية على مسضتوى ألقطاع
أأ
ألعمومي وأÿاصص ،ناهيك عن غياب ملف
ألسض-ب-ونسض-وري-ن-غ .ه-ذه أل-وضض-ع-ي-ة يؤوكد مدير
أل-ق-ط-اع ب-ح-اج-ة إأ– ¤سض-يسص وت-وع-ي-ة ،ل-ذأ
تعتزم إأدأرته عقد يوم درأسضي مع ألفاعلÚ
’قتصضادي Úعلى مسضتوى ألقطاع ألعمومي
أإ
’ج-رأءأت أÙف-زة أل-ت-ي
وأÿاصص ل -ت -ب-ي Úأ إ
أت-خ-ذت-ه-ا أل-دول-ة ل-ف-ائ-دة ه-ؤو’ء أŸت-ع-املÚ
على مسضتوى ألضضرأئب وأ÷باية يقول ذأت
أŸدير ألو’ئي.

لهقار
خÓل طبعته الثالثة بعاصسمة ا أ

ضصرورة إابراز دور اÙضصر القضصائي ‘ التنمية اإ’قتصصادية

أاكد اŸشساركؤن ‘ اŸلتقى الدو‹
ال-ع-ل-م-ي ل-ل-م-حضس-ري-ن ال-قضس-ائ-ي‘ Ú
ط- -ب- -ع- -ت- -ه ال- -ث- -ال- -ث- -ة ،ال- -ذي ج -رت
لسس-ب-ؤع اŸنصس-رم
ف -ع-ال-ي-ات-ه ن-ه-اي-ة ا أ
ب - -ع- -اصس- -م- -ة اله- -ق- -ار– ،ت شس- -ع- -ار
«النظام القانؤ Êللمحضسر القضسائي
لقتصسادية «
أاحد ضسمانات التنمية ا إ
على أاهمية اÙضسر القضسائي و دوره
لقتصسادية ،من
الفعال ‘ التنمية ا إ
خÓل اŸهام اŸؤكلة له ضسمن عمله.
أج -م -ع أŸت -دخ -ل -ون ضض -م -ن ف -ع-ال-ي-ات
أŸلتقى ،ألذي إأحتضضنه أŸركز أ÷امعي
أخاموخ أ◊اج موسضى ،و نظمته ألغرفة
أ÷هوية للمحضضرين ألقضضائي Úللوسضط،
Ãشض - -ارك- -ة ق- -رأب- -ة  ٣00مشض- -ارك م- -ن
ﬁضض - -ري - -ن قضض - -ائ - -ي Úم- -ن أل- -وط- -ن ،و
زم Ó-ئ -ه -م م -ن دول إأف -ري -ق -ي -ة (أل-ن-ي-ج-ر،
ب-ورك-ي-ن-اف-اسض-و ،أل-ك-امÒون) ،وأسض-اتذة ‘
ألقضضاء ‘ ،مدأخÓتهم على ضضرورة أن
ي-ك-ون أÙضض-ر أل-قضض-ائ-ي ع-نصض-رأ ف-عا’
’ق-تصض-ادي-ة ،وه-ذأ
وب -ارزأ ‘ أل -ت -ن -م -ي -ة أ إ
إأنطÓقا من أŸهام وألصضÓحيات أŸوكلة
له.
‘ ه -ذأ ألصض -دد ،أك -د رئ -يسص أل -غ -رف -ة
أ÷هوية للمحضضرين ألقضضائي Úللوسضط
ب-وشض-اشض-ي إأب-رأه-ي-م ،أن أل-ق-ان-ون أŸن-ظ-م
Ÿه-ن-ة أÙضض-ر أل-قضض-ائ-ي ي-تضض-م-ن ع-دة
’قتصضادية،
نصضوصص تسضاهم ‘ ألتنمية أ إ
وÃثل هذأ أŸلتقى وملتقيات أخرى على

أŸسض -ت -وى أل -وط -ن -يÁ ،ك -ن ل -ن -ا ت-ع-ري-ف
وتوضضيح ألدور ألذي Áكن أن يقوم به
أÙضض - -ر أل - -قضض - -ائ - -ي ‘ أل - -ت - -ن - -م - -ي - -ة
’قتصضادية.
أإ
م -ؤوك -دأ ‘ سض -ي -اق م-تصض-ل ب-أان إأخ-ت-ي-ار
’هقار  ⁄يكن أعتباطيا ،وإأ‰ا
عاصضمة أ أ
’ن
على أسضاسص ألسضياسضة ألعليا للبÓد ،أ
’قتصضاديÚ
ألتنمية حسضب كل أÈÿأء أ إ
تÎكز نحو أ÷نوب أ÷زأئري .
’سض- -ت- -اذ
‘ ن- -فسص ألسض- -ي- -اق ،أضض- -اف أ أ
بوسضماحة ﬁمد ،عضضو ألغرفة أ÷هوية
للمحضضرين ألقضضائي Úللوسضط ،أن هذأ
أŸلتقى ينقلنا من موأضضيع مسضتهلكة إأ¤
موأضضيع ألسضاعة ،وهي مرأفقة ألدولة ‘
’ق-تصض-ادي-ة ،وأŸسض-اهمة
ه-ذه أŸعضض-ل-ة أ إ
’قتصضادية ،وأختيار مثل
’زمة أ إ
‘ حل أ أ
هذأ أŸوضضوع إأ‰ا هو إأبرأز Ÿا يتمتع به
ق- -ان- -ون أÙضض- -ر أل- -قضض- -ائ -ي ون -ظ -ام -ه
ألقانو Êمن أشضياء مفيدة قد تسضاعد ‘
’قتصضادية سضوأء كانت ﬁلية أو
ألتنمية أ إ
وطنية .
ي -أات -ي ه -ذأ أŸل -ت -ق -ى أل -ذي ت -وأصض -لت
فعالياته على مدأر يوم كامل من خÓل
ورشضات ” ألعمل فيها على معا÷ة دور
أÙضض - -ر أل - -قضض - -ائ - -ي م - -ن أل- -ن- -اح- -ي- -ة
’قتصضادية خاصضة ما تعلق منه بتحصضيل
أإ
أ÷باية بصضفة عامة.

“Ôاسست  :بن حود ﬁمد الصسالح

ابتداءا من  19فيفري ا÷اري

الصصالون الوطني لÎقية وتدعيم اŸرأاة
اŸقاو’تية بوهران

سس-ي-نّ-ظ-م الصس-ال-ؤن ال-ؤط-ني لÎقية
وتدعيم اŸرأاة اŸقاولتية ،ابتداء من
 19إا ¤غ - -اي - -ة  29ف -ي-ف-ري ا÷اري،
Ãركز الصسناعات التقليدية وا◊رف
ب - - -ح- - -ي الصس- - -ب- - -اح ،حسسب م- - -ا ع- - -ل- - -م
ل- -دى اŸدي- -ري -ة ال -ؤلئ -ي -ة ل -ل -نشس -اط
الجتماعي.

براهمية مسسعودة

ك -م -ا كشض -ف مصض -در «ألشض-عب» م-ن ن-فسص
أŸديرية عن برنامج ثري ومتنوع ،يتضضمن
أل -ع-دي-د م-ن أل-ورشض-ات وم-ع-ارضص Ÿشض-اري-ع
أل -نسض -اء أŸشض -ارك -ات Ãخ -ت -ل-ف أÛا’ت،
وذلك طيلة أيام ألتظاهرة ألتي سضتتوأصضل

على مدأر أسضبوع كامل.
وأشض- -ار إأ ¤إأطÓ- -ق ق- -اق- -ل- -ة سض- -ت- -ج- -وب
ب -اŸن -اسض -ب -ة ﬂت -ل-ف أل-ب-ل-دي-ات ع Èو’ي-ة
وه- -رأن م- -ن أج- -ل أل- -ت- -ع- -ري- -ف Ãخ- -ت -ل -ف
أل-تسض-ه-يÓ-ت أل-ت-ي وضض-ع-ت-ه-ا أل-دول-ة ل-ف-ائدة
ت -ط -وي -ر أ’سض -ت -ث -م-ار بصض-ف-ة ع-ام-ة وأŸرأة
بصضفة خاصضة.
مع ألعلم أّن مديرية ألنشضاط أ’جتماعي،
نّ
ظمت صضبيحة أول أمسص أجتماع تنسضيقي،
ضضّم ﬂتلف أأ’عضضاء أŸعني ÚبالتحضضÒ
وتنظيم أŸعرضص ألوطني ،ألذي يأاتي –ت
رع -اي -ة وزأرة أل -تضض -ام -ن أل-وط-ن-ي وأأ’سض-رة
وقضضايا أŸرأة ألتي تسضعى إأ ¤ترقية أŸرأة
وإأشضرأكها فعليا ‘ ألبناء وألتطوير.

السسبت  ١٨فيفري  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١جمادى األولى  ١٤٣٨هـ
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مئات العائÓت تسشتمتع بسشحر األطلسس البليدي
الششريعة وبحÒة الضشاية جوهرتان ‘ سشماء عاصشمة اŸتيجيÚ
لمر مبالغة أاو مزايدة أاو تضضخيم ‘ الكÓم  ،حينما ترى حافÓت و مركبات طويلة عريضضة
ليسس ‘ ا أ
لنقل اŸسضافرين قادمة من صضحرائنا الفسضيحة ‘ ،سضاعات الظÓم الداكن والليل الباكر والبارد ،وهي تنتظر ضضوء و نور الفجر يؤوشضر
لول مرة
بحلوله وانتشضاره فوق اŸنازل السضاكنة ،لتنطلق ‘ شضغف وشضوق نحو قمة حظÒة الشضريعة السضياحية ،طلبا للمتعة والتمتع بالثلج ،و رÃا أ
تÓمسس أانامل صضغار وحتى راشضدين ،طبيعته القطنية وبرودته ورطوبته ،والكل ‘ دهشضة ‘ النقلة والتحول والصضورة الذهنية ،التي كثÒا ما ارتسضمت
على اıيلة اليومية ،من صضورة لنعومة الرمال اŸبسضوطة على مد البصضر ‘ كثبان شضديدة ا◊ر ،إا ¤صضورة وكأانها السضحر ،لبسضاط أابيضس
لرضس والشضجر وقرميد اŸسضاكن ،وكأان رسضاما أابدع ‘ لوحة وتف بتغي ÒمÓمح
ناصضع اللون بارد قارصس ،يغطي ا أ
لرضس كما يريد ويتخيل.
ا أ
ت- -ل -ك -م ه -ي ا◊ق -ي -ق -ة ال -ت -ي ل ت -ق -ب -ل
اŸزايدة ول اŸبالغة التي أاصسبحت عليها
ح -ظÒة الشس -ري -ع-ة م-ن-ذ الشس-ه-ر اŸاضس-ي،
لؤولؤوة بيضساء تلمع ‘ سسكون الليل ووهج
الشسمسس ،تطرب النفسس وتزيح كل هم و
تعب ،لتعطي الزائر الولهان والدهشسان،
شسحنات قوية دافعة على العمل ،يسستغلها
‘ يومياته مع العمل والروت. Ú
« الشسعب « تلمسست تلك اŸشساعر من
زوار و ضسيوف قصسدوا اÙمية الطبيعية،
وعادت بها تنقلها حÈا على الورق.

ال -ب -اسس -ق -ة ،و ع -ل -ى أاسس -ق -ف الشس -ال -ي-ه-ات
اÿشس- -ب- -ي- -ة وم- -ا ح -ول -ه -ا و ف -وق م -ئ -ذن -ة
اŸسس- -ج- -د واıب -زة ب -ا÷وار ،و ⁄ي -ك -ن
نادي التزحلق بالبعيد ،اقÎبنا منه شسيئا
فشسيئا وكأاننا نتطلع إا ¤مكسسب ومكان
عجيب ،و فع Óفالفضساء سساحر ،والسسحر
يفعل بالعقل والقلب ما ل يفعله شسيء
آاخر ،كل مشسدود مشسدوه فرحان سسعيد
Ãا وقعت عليه حبيبتاه غ Òبعيد ،وانتشسر
الط - -ف - -ال والشس- -ب- -اب وأاج- -روا م- -ز÷ات
وان-ط-ل-ق-وا ي-ع-ب-ث-ون ب-ال-ث-وب البيضس وكأان
ﬂدرا اأصسابهم وسسرق قلوبهم وأاسسعدها
بشس -ح -ن -ات ق-ل-م-ا ت-اأت-ي ،و وسس-ط ك-ل ه-ذا
الزحام كانت أاع ÚمÓئكة األرضس واألمن
ترقبهم و تنتبه إاليهم ،عل حادثا يقع ،أاو
مكروها غ Òمتوقع يصسيب واحدا منهم،
وارت -ف-ع وسس-ط ك-ل ت-لك ال-ب-ه-رج-ة صس-راخ،
حتى شسكل سسنفونية إانسسجمت مع اŸشسهد
األبيضس و زادها لونا وذوقا و جمال ،و
ظل ا÷ميع Áتع ناظره ‘ سسعادة غامرة،
و يدعو اأن يزيد الضسيف األبيضس من قطع
ال -ق -ط -ن وي -ل -ق-ي ب-ه-ا ح-ت-ى ت-ت-م-اسسك
األرضس وتزيد.

‘ الطريق إا ¤مسشرح
« الششريعة » الطبيعي
ب -دا ال -ط -ري -ق خ -ال -ي -ا م -ن ال -زح -م -ة و
الختناق ،حركة هادئة سسيارات تتقاطع
ع -ن -د ح -دود أاح -ي -اء ج-ن-ان ال-روم-ي و Áا
مغيثة و دورة حواشس باÿصسوصس ،حركة
مركبات تسس ‘ Òانتظام ،والسسماء كانت
ت -غ -ط -ي -ه -ا غ -ي -وم مضس-ي-ئ-ة م-نÒة ال-فضس-اء
ال -ن -اع -م ،وك -ل -م -ا ت -وغ -ل -ن-ا ن-ح-و ا◊ظÒة
السسياحية ،خفت السسرعة و بدأات الزحمة
ت -ظ -ه -ر م -ع ك -ل م -ن -ع -رج ،سس -ي -ارات ع-ل-ى
اŸيمنة توقفت وعلى اŸيسسرة أايضسا ،نزل
ب -عضس م -ن رك -اب -ه -ا ف -ي -م -ا ال-ب-عضس فضس-ل
ا÷ل -وسس وال -ن -ظ -ر م -ن ع -ل -ى ن -واف -ذه -ا،
يلتقطون صسورا لقطع من القطن الناعم
وهي تتسساقط ‘ كميات بسسيطة وهدوء و
سسحر جما‹ ل يوصسف ،لتزداد مع كل مÎ
ت- -ق -دم -ن -اه ن -ح -و ا◊ظÒة ،وب -دأا ال -ن -اسس
يخرجون من ب Úاألشسجار التي تغطت
بثوب أابيضس ،أاطفال بلباسس شستوي ملون
وأاحذية عالية ،ويضسعون طاقيات صسوفية
غطوا بها رؤووسسهم الصسغÒة ،و لبسسوا ‘
أاي -دي -ه -م ق -ف -ازات ت-ل-ونت وح-م-لت صس-ورا
◊يوانات وشسخصسيات كارتونية كوميدية،
و‘ سس -رع -ة ب-دي-ه-ة ال-ت-ق-ط-وا ك-ري-ات م-ن
الثلج و تقاذفوها نحو بعضسهم البعضس و
ه- -م يصس- -رخ- -ون ف- -رح- -ا ،ف- -ي -م -ا ال -ك -ب -ار
يراقبونهم وأاحيانا يلتقطون أايضسا بعضسا
م -ن ال -ث-ل-ج و ي-ق-ذف-ون ب-ه ن-ح-و صس-غ-اره-م
وأامهاتهم ،ليتحول اŸشسهد ‘ ◊ظات إا¤
حلبة من اللعب اŸمتع و الÈيئ اŸبهج،
ب -ي -ن -م -ا ي -واصس-ل ال-ب-ق-ي-ة م-ن السس-ي-اح شس-ق
ط -ري -ق -ه -م ن -ح -و ال -ق -م -ة ي -نشس -دون ن-ادي
التزحلق و منطقة ا◊وضس اŸبسسوطة .

بائع القفازات الثلجية و طائر
الدوري اŸششاكسس
اصس-ط-فت م-رك-ب-ات ال-ن-ق-ل السس-ي-اح-ي و
اŸسس -اف -ري -ن ‘ ط -اب -ور ط -وي -ل ع -ريضس،
ال -واح -دة ت -ل -و األخ -رى ،تسس Òك -ل واح-دة
خلف األخرى ببطء و حذر و يقظة سسائق
فطن ،يرصسد كل شس Èو م Îفراغ خشسية
الصس - -ط - -دام أاو دهسس شس - -خصس Áر م- -ن
أام -ام -ه ،وم -ن ع -ل -ى ن -واف -ذ ت -لك الل-ي-ات

اŸي-ك-ان-ي-كية ،أاطل
صسغار ونسسوة كلهم
دهشس- -ة ،وأاع- -ي -ن -ه -م
مشسدودة إا ¤جمال
ال- -ط- -ب- -ي- -ع -ة اŸزي -ن
ب - -ال - -ث - -وب األب- -يضس،
خ- -اصس- -ة و أان أام -اك -ن
ال -ظ-ل ألشس-ج-ار األرز،
حافظت و–افظ على
ك-م-ي-ات ال-ث-لج القطني،
وكأانها كائن ولد حديثا
وه -ي ت -رع-اه و–تضس-ن-ه
برفق حتى ل يصسيبه برد
ول م - -ك- -روه ،و ا÷م- -ي- -ع
مفتون يحملق ‘ بهجة
الفرحان الولهان  ،قفزت
أازواج م- -ن ط -ائ -ر ال -دوري
اŸشس- - - - -اكسس ،و بسس- - - - -طت
أاج-ن-ح-ت-ه-ا ف-وق الثلج تلعب
وت-ل-ه-و م-ث-ل الصس-غ-ار ،ف-ي-م-ا
ب -عضس -ه -ا غ -رسس م -ن -ق -اره األح-م-ر اŸائ-ل
للسسواد يبحث عن قطعة بسسكويت أاو حبة
فول سسودا Êـ ( الكاوكاو حسسب تسسمية
أاها‹ ا÷زائر ) ـ و قد سسقطت من الزوار
على األرضس ،ثم تراه يط Òهنا وهناك
مبتهجا مسسرورا ،يراقصس بني جنسسه و
يعبث غ Òمبال ،وعلى الطريق أاطل شساب
ن -ح -ي -ف ا÷سس -م بشس -وشس اŸل-م-ح ،صس-ب-وح
الوجه مبتسسما غ Òمفرق ب Úغريب و
حبيب ،و ب Úيديه حمل كيسسا وضسع فيه
قفازات صسوفية Ÿن عبث الÈد بأانامله
وŒمد ⁄ ،يكن سسعرها باŸهم فهو زاهد
‘ دنان Òحددها بـ  ٢٠٠للزوج من

من الششريعة الششاﬂة إا¤
بحÒة الضشاية السشاحرة

ال -ق-ف-ازات ،و رضس-ي ب-ه-ا سس-ع-ي-دا،
واعÎف ‘ ب - -راءة ري - -ف - -ي ف - -رح - -ان ،أان
سسنوات  ⁄ير فيها مثل كل هذه ا◊شسود
م- -ن ال- -ن- -اسس وه- -ي تصس- -ط -ف ‘ ط -وابÒ
ل -ل -وصس -ول إا ¤ق-م-ة الشس-ري-ع-ة ،و أان ال-ث-ل-ج
ال- -زائ- -ر ال- -ع- -زي- -ز ت- -أاخ -ر ك -ثÒا ك -ل ه -ذه
السسنوات ،حتى أانه شسعر بيأاسس من عودته،
لكنه حمدل و قال وهو يتسسلم حق قفازات
باعها ‘ صسفقة « الشسريعة من غ Òثلوج،
م - -ث - -ل السس - -مك م - -ن دون م - -اء «  ،ف - -ه - -و
أاوكسسجينها و سسرها الذي به تعود لها
ا◊ياة و تبتسسم ،وأاضساف بأانه كل عصسر
يوم ،أاي منذ سسقوط أاو ¤زخات الثلج ‘
الشسهر اŸاضسي ،وهو على هذا ا◊ال،

ي -ع -ود م -ن ع -م -ل -ه Ãع -م -ل ا÷Í
بالضسواحي،ويقصسد الطريق نحو الشسريعة،
يتجول ب ÚاŸركبات لبيع ما تبقى له من
قفازات صسوفية ،و يعود إا ¤زوجته و ابنته
« تسس -ن -ي -م « ،ح -ام  Ó-م -ع -ه ت -لك ال-دن-انÒ
سس-ع-ي-دا ل-يضس-ي-ف-ه-ا إا ¤حصس-ي-ل-ة ي-وم-ه م-ن
اŸدخول ،فأاجرته الزهيدة ل تكفيه ،و
هو بهذا الصسنيع يرفع من مدخوله.

الوصشول إا ¤القمة
ك -ان ال -ط -ري -ق رغ -م مشس -ق -ت -ه وط -ول-ه،
يسستحق فع Óالعناء ويزيد ،جو رومانسسي
غطى ويغطي اŸكان بياضس ناصسع على
مد البصسر ،فوق الرضس وأاغصسان الشسجر

غالبية السسياح قصسدوا الشسريعة،
القليل غ Òبوصسلته و أادار شسراع
مركبته واختار بحÒة الضساية قبلة
ثانية للفسسحة واŸتعة  ،بالبسساط
األبيضس و هو يغطي قمتها ،فعÓ
السسحر يفعل بالنسسان إا ¤درجة
الهلوسسة واÿيال اŸمتع ،ورغم
اأن الطريق كان جيدا ومعبدا
بعناية Ÿسسافة طويلة ،إال أان
ال -ك -ي-ل-ومÎات األخÒة ت-زي-نت
Ãجاري من اŸياه التي حولت
الطريق إا ¤ما يشسبه السسواقي
ا÷ارية واÿنادق اÙفورة،
ج - - -رفت م - - -ع - - -ه - - -ا الÎب- - -ة
وا◊جارة بأاحجام صسغÒة و
م -ت -وسس -ط-ة و ك-بÒة إا ¤ح-د
ما ،عرقلت السس Òلكنها  ⁄تثن قاصسديها
عن الÎجل و الوصسول إا ¤قلب البحÒة،
كان الثلج يحيط بها من كل جانب و كأانه
حارسس يقف يحرسسها ‘ منظر خÓب
‡ت -ع ،و سس -ك -ون وه -دوء ع -اط -ف-ي حسس-ي
جميل ،وألن اŸرافق قليلة بل منعدمة،
والÈد شس -دي -د Ãرت -ف -ع -ات « “زق -ي-دة «،
ف- -ال- -زوار ل ي -ط -ي -ل -ون وي -ك -ت -ف -ون بصس -ور
للذكرى ،ثم يعودون أادراجهم ودعاؤوهم،
أان ي -ت-م ت-ه-ي-ئ-ة اŸك-ان ب-ال-ق-در السس-ي-اح-ي
اŸطلوب ،ويعتنى بها بالقيمة اإلضسافية
ال-ت-ي ت-زي-د ‘ ال-ف-ع-ل السس-ي-اح-ي وت-رق-يه،
وتكسسب مزيدا من الزوار و الزبائن من
عشساق الطبيعة ،و هكذا ل نفقد جوهرة
م -ن ج -واه -ر ا÷زائ -ر ال -غ -ن -ي -ة و ال -ن-ادرة
العذراء .

السصبت  18فيفري  2017م
’ولى  1438هـ
الموافق لـ  21جمادى ا أ

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

من مراسسلينا

Óداء البيداغوجي بو’ية سسكيكدة
تقييم دقيق ل أ
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تراجـ ـ ـع نسسبـ ـ ـ ـة النجـ ـ ـاح ‘ البكالؤريـ ـ ـ ـ ـا واسستق ـ ـ ـ ـرار نتائ ـ ـ ـ ـج األطـ ـ ـ ـ ـؤار األخـ ـ ـ ـ ـرى
قيمت مديرية الÎبية بسسكيكدة ،اسستنادا إا ¤اŸنشسور الوزاري رقم  2039اŸؤورخ ‘ 13مارسس  ،2005اÿاصس بإاصسÓح نظام التقو ËالÎبوي ،ومن أاجل الذهاب إا ¤شسهادات علمية احÎافية واÿروج من دوائر
’ول اÿاصسة باŸسستوي Úالنهائي والرابع متوسسط ومقارنتها بنتائج ا’متحانات الرسسمية للسسنة الدراسسية اŸاضسية ،وذلك
’رقام ،وعم Óبتعليمات الوصساية ‘ هذا اÛال ،النتائج الدراسسية للفصسل ا أ
’حصسائيات وا أ
ا إ
بإاشسراف مدير الÎبية للو’ية وحضسور جميع مدراء اŸؤوسسسسات الÎبوية ‘ الطورين اŸتوسسط والثانوي وكذا مفتشسي القطاع ومسستشساري التوجيه النفسسي ،حيث عرضست مديرة التوجيه اŸدرسسي واŸهني –ليÓ
’ليات لتحسس Úالنتائج ’ سسيما ‘ ظلّ توفر كل الظروف اÓŸئمة لتحقيق قفزة نوعية
’وان وإاضسافة ا آ
«مفصس ، »Óللعلمية التعلمية لتشسخيصس مواطن الضسعف ومعرفة موضسع اÿلل قصسد تداركه قبل فوات ا أ
’ن سسواء من حيث التأاط Òالذي بلغ نسسبته  100باŸائة أاو التخفيف من حّدة ظاهرة ا’كتظاظ
’رقام للبحث عن معاي Òجديدة من خÓل اŸقارنة ب Úما كان اŸسستوى عليه وما يصسبو إاليه القطاع ا آ
وŒاوز ا أ
’طعام وغÒهما.
وﬁاربة أاشسكال التغيب أاو من حيث التغطية الصسحية وا إ

سسكيكدة :خالد العيفة

وأاكد مدير الÎبية على ضصرورة اŸتابعة اŸيدانية
Óفواج الÎبوية سصواء من جهة هيئة التفتيشص أاو
ل أ
رؤوسص- -اء اŸؤوسصسص- -ات وك- -ذا ت -ف -ع -ي -ل دور مسص -تشص -اري
ال -ت -وج -ي -ه و–ف -ي -ز اأ’سص -ات -ذة وال-تÓ-م-ي-ذ ع-ل-ى روح
اŸبادرة والقيام بدروسص الدعم الذي خ ّصصصصت لها
الو’ية مبلغا ماليا قدره مليار ونصصف اŸليار سصنتيم.
وقد جاءت دراسصة –ليل نتائج الثÓثي اأ’ول للسصنة
ال -دراسص -ي -ة ا◊ال -ي -ة ،وم -ق -ارن -ت -ه-ا ب-ن-ت-ائ-ج شص-ه-ادت-ي
البكالوريا والتعليم اŸتوسصط السصنة اŸاضصية ،للوقوف
على جوانب القوة لتدعيمها وجوانب الضصعف من
خÓل ،قراءة متفحصصة للنتائج على اŸسصتوى الو’ئي
ومن ثم تشصخيصص اÿلل ودعم نقاط القوة وعوامل
النجاح ،تقدير نسصب النجاح حسصب الشصعب الدراسصية،
واŸواد ل -ك -ل شص-ع-ب-ة ،حسصب م-ت-غ Òاإ’ع-ادة ل-ل-ثÓ-ث-ي
اأ’ول.
Óشصارة ،فإان نتائج الفصصل اأ’ول لهذه السصنة قدرت
ل إ
بـ 43,72ل-تسص-ج-ل ت-راج-ع-ا م-ل-ح-وظ-ا إاذا م-ا قورنت
بنسصبة النجاح ‘ البكالوريا لسصنة  ،2016التي بلغت
 50,17كما أان عدد الثانويات التي سصجلت تراجعا قد
قدرت بـ  23ثانوية فيما –سصنت نتائج  3مؤوسصسصات
فقط.
أاما فيما يخ ّصص السصنة الرابعة متوسصط فقد حافظت
ال -و’ي -ة ع -ل -ى ن -فسص اŸسص -ت -وى اŸسص -ج-ل ‘ شص-ه-ادة
التعليم اŸتوسصط لسصنة  2016التي قدرت بـ ‘ 61,48
ح Úقدرت نتائج الفصصل اأ’ول بـ  61,47لتسصجل 62
من ب 127 Úمؤوسصسصة –سصنا مقارنة بنتائج شصهادة
التعليم اŸتوسصط للسصنة اŸنصصرمة ،فيما سصجلت 36
متوسصطة تراجعا كما سصجلت  29متوسصطة اسصتقرارا
‘ النتائج.
ومن خÓل اسصتقراء ا÷داول اŸقدمة ‘ العرضص
’ح -ظ ا÷م -ي -ع تسص -ج -ي -ل ضص -ع -ف م-ل-ح-وظ ‘ م-واد
الرياضصيات واللغات اأ’جنبية أاثر بشصكل كب Òعلى
اŸعدل العام للو’ية ،خاصصة ‘ مقاطعتي ا◊روشص
وعزابة و–سصن نسصبي ‘ كل من مقاطعة سصكيكدة
وال -ق -ل و“ال -وسص ك -م -ا يÓ-ح-ظ أايضص-ا وج-ود ف-ع-ال-ي-ة
مقبولة ‘ عامل اإ’عادة ‘ الو’ية من الناحية الكمية
أاما مسصاهمتها من حيث –سص Úالنوعية فمحتشصمة،
حيث ’ يوجد تلميذ –صصل على معدل يسصاوي أاو
يفوق الـ 15لتختتم و“حورت التوصصيات حول القيام
بحمÓت التحسصيسص والتوعية للتÓميذ اŸقبل Úعلى
شصهادتي البكالوريا والتعليم اŸتوسصط ،متابعة غياب
وت -أاخ -ر ال -ت Ó-م -ي -ذ ب -اŸؤوسصسص -ات ال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة وأاخ-ذ
اإ’ج -راءات اŸن -اسص -ب-ة ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ه-ذه ال-ظ-اه-رة،
مرافقة نفسصية و بيداغوجية للتÓميذ الذين لديهم
مشص-اك-ل اج-ت-م-اع-ي-ة أاو ن-فسص-ي-ة وت-رب-وي-ة ،تفعيل عمل
÷ان اإ’رشصاد واŸتابعة ،معا÷ة النقائصص من خÓل
ت-ن-ظ-ي-م حصصصص دع-م وت-ق-وي-ة ل-ل-م-واد ال-ت-عليمية التي
أاثرت سصلبا ‘ النتائج الو’ئية كالرياضصيات واللغات
اأ’ج -ن -ب -ي -ة ،ت-ف-ع-ي-ل مشص-روع اŸؤوسصسص-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى
Œسص -ي -د ﬂت -ل -ف ال -ع -م -ل -ي-ات ا›ÈŸة ع-ل-ى أارضص
الواقع ،ووضصع ﬂطط سصنوي عÓجي وتدعيمي ‘
اŸواد ذات اŸردود الضصعيف لفائدة كل اŸسصتويات،
مع التأاكيد على اŸتابعة الدورية للمؤوسصسصات التي
سص -ج -لت ن -ت -ائ -ج دون اŸسص -ت -وى ‘ شص -ه -ادة ال -ت-ع-ل-ي-م
اŸتوسصط للوقوف على اأ’سصباب ا◊قيقية وراء هذا
الضصعف والعمل على –سص Úمردود هذه اŸؤوسصسصات.

تكفل جدي باŸؤؤسسسسات الÎبؤية

وافتتحت خÓل اأ’يام اأ’خÒة ثانوية «ب Òفرينة»
بعزابة ‘ ظروف حسصنة لقيت ارتياحا كبÒا لدى
ال-تÓ-م-ي-ذ وأاول-ي-ائ-ه-م ب-اع-ت-ب-اره-ا م-كسصبا كبÒا ّÁكن
سص-ك-ان ال-ت-ج-م-ع السص-ك-ن-ي م-ن ال-ت-م-درسص ب-القرب من
منازلهم ،جاء ذلك إاثر الزيارة التي قادت اŸسصؤوول
اأ’ول على قطاع الÎبية رفقة السصلطات اÙلية،
حيث تفقد العديد من اŸؤوسصسصات الÎبوية با÷هة
الشص- -رق- -ي -ة م -ن ال -و’ي -ة ،ح -يث رصص -د خ Ó-ل -ه -ا أاه -م
النقائصص التي تعا Êمنها والتي على رأاسصها التدفئة ’
سصيما ‘ ظّل التقلبات ا÷وية التي مسصت اŸنطقة
خÓ-ل اأ’ي-ام اŸنصص-رم-ة ،ف-ف-ي اŸدرسص-ة ا’ب-ت-دائ-ي-ة
صصيفي ﬁمد صصالح وقف مدير الÎبية على الظروف
الصصعبة التي يتمدرسص فيها تÓميذ اŸؤوسصسصة من
حيث تهيئة السصاحة التي تتحول إا ¤مسصابح تشصكل
خطرا جسصيما على حياة التÓميذ كلما تسصاقطت

اأ’مطار وكذا واقع التدفئة عن طريق اŸازوت وما
سصببه من روائح خانقة ،و‘ هذا الصصدد تكفل رئيسص
ال -ب -ل -دي -ة ب -إاع -ادة إاصص Ó-ح ق-ن-وات الصص-رف ‘ أاق-رب
اآ’جال كما وعد بتزويد اŸؤوسصسصة بغاز اŸدينة ‘
غضصون اأ’يام القليلة اŸقبلة.
ل -ي -ع -رج م -دي-ر الÎب-ي-ة رف-ق-ة رئ-يسص ال-دائ-رة ورئ-يسص
البلدية بعد ذلك على مدرسصة الشصهيد جيﬁ ÊÓمد
التي تشصهد سصاحتها وضصعية سصيئة للغاية بسصبب انعدام
التهيئة‡ ،ا يجعلها بركا من اأ’وحال واŸياه تعيق
ح -رك -ة وت -ن -ق -ل ال -ت Ó-م -ي-ذ واŸوظ-ف Úوع-اي-ن أايضص-ا
وضصعية دورة اŸياه اŸهÎئة وهنا تعّهد رئيسص البلدية
ب -ت -ه -ي -ئ -ة السص -اح -ة ب -ق -در م -ا ‘ وسص -ع ال -ب -ل -دي-ة م-ن
إامكانيات.
أام- -ا ‘ اŸدرسص- -ة ا’ب- -ت- -دائ -ي -ة راسص اŸاء ا÷دي -دة
«ب-وقÓ-ل أاح-م-د» ف-ق-د ان-ت-ق-د م-دي-ر الÎب-ي-ة وضص-ع-ية
اŸطعم الذي يقدم وجبات باردة رغم توفر هيكل
مناسصب لتقد Ëوجبات سصاخنة ليطالب رئيسص البلدية
أان يدعم اŸطعم بعاملة أاخرى ،كما طالبه بتحويل
ونقل اŸدافئ التي تشصغل باŸازوت من اŸؤوسصسصة
التي سصينطلق بها الغاز قريبا كما أامره بأان يرفع
دع -وى قضص -ائ -ي -ة ضص -د م -ن م -ا زال يسص -ت -غ -ل السص -ك -ن
الوظيفي داخل اŸؤوسصسصة منذ عام Úعلى خروجه
للتقاعد ليسصمح Ÿديرة اŸدرسصة ا◊الية باسصتغÓله،
و‘ م -درسص -ة ب-وراسص ع-م-ار ا’ب-ت-دائ-ي-ة ع-اي-ن ال-وف-د
مشصروع التوسصعة الذي انطلق منذ سصنة  ،2010ولكن
إا‚ازه تأاخر إا ¤يومنا هذا.
كما قام مدير الÎبية بزيارة إا ¤متوسصطة ﬁمد
الغسصÒي أاين أالقى كلمة على شصرف اŸدراء ا÷دد
ل -ل -م -دارسص ا’ب -ت -دائ -ي -ة ح -ث-ه-م ف-ي-ه-ا ع-ل-ى ال-ت-ع-اون
اإ’يجابي وانتهاج أاسصلوب ا◊وار مع ﬂتلف الشصركاء
للنجاح ‘ مهامهم.
وÃت-وسص-ط-ة «ه-ب-ه-وب حسص »Úب-ق-لب ال-ب-ل-دي-ة ت-وق-ف
السصيد مدير الÎبية عند ظاهرة ا’كتظاظ الكبÒ
ال -ذي ت -ع -يشص -ه اŸت -وسص -ط -ة وال -ذي سص -ي -تضص-اع-ف ‘
السصنوات القادمة بعد توزيع سصكنات عدل اÛاورة
للمتوسصطة موضصحا أانه سصيأاخذ ذلك بع Úا’عتبار ‘
ب فيها ،ثم تنقل
إاعادة –ديد ا’بتدائيات التي تصص ّ
الوفد إا ¤ثانوية مالكي عز الدين ليقف بها على
قضص -ي -ت Úأاسص -اسص -ي -ت Úاأول -ه -ا ك -ي -ف-ي-ة ت-وق-ي-ف ان-ز’ق
اأ’رضصية الذي تسصبّ ‘ إاحداث تصصدعات وشصقوق
خ -طÒة ع-ل-ى مسص-ت-وى ا÷دران وال-ك-ت-ام-ة وث-ان-ي-ه-م-ا
انعدام التدفئة Ÿدة تفوق السصت سصنوات ،و‘ هذا
الصصدد ذكر مدير الÎبية أان الثانوية قد اسصتفدت من
غ -ط-اء م-ا‹ ق-دره سص-ب-ع-م-ئ-ة وواح-د وسص-ب-ع Úم-ل-ي-ون
سصنتيما لتوقيف انز’ق اأ’رضصية.
لتختتم هذه ا÷ولة بزيارة ميدانية Ÿدرسصة الشصهيد
لسصمر ﬁمد بديار الزيتون التي تشصتمل على دورة
مياه مهÎئة وغ Òوظيفية ،كما أان بها عدة أاقسصام
قدÁة هشصة غ Òمسصتعملة وقد أاشصار رئيسص البلدية
أانه خصصصص غÓفا ماليا قدره  450مليون سصنتيما

ل -ت -حسص Úاوضص-اع اŸؤوسصسص-ة ك-م-ا وع-د م-دي-ر الÎب-ي-ة
بتدعيم اŸدرسصة ب  13سصبورة بيضصاء.

مسستشسارو الÎبية ‘ اŸقدمة

خصصصصت جامعة  20أاوت  55بسصكيكدة فعاليات يوما
تكوينيا لفائدة مسصتشصاري الÎبية بالو’ية بالتنسصيق
مع مديرية الÎبية ،بغرضص شصرح نظام «ل ام دي»
لفائدة مسصتشصاري الÎبية الذين سصيقومون بدورهم
بشصرحه لطلبة اقسصام السصنوات الثالثة ثانوي واأوضصح
ب -ه -ذا الشص -أان م -رت -د م -رج -اوي ن-ائب رئ-يسص ج-ام-ع-ة
سصكيكدة اŸكلف بالبيداغوجيا «أ’نه من اŸسصتحيل
التنقل إا ¤جميع ثانويات الو’ية اŸقدر عددها بـ50
ثانوية للقيام بعملية الشصرح ‘ وسصط اŸقبل Úعلى
شصهادة البكالوريا ،لهذا جاء هذا اليوم الدراسصي ،من

اأجل شصرح اآليات هذا النظام للطلبة وكيفية العمل به
ولهذا ”ّ جمع مسصتشصاري الÎبية على مسصتوى الو’ية
واŸقدر عددهم بـ  47مسصتشصار ليقوموا بشصرح آاليات
هذا النظام للتÓميذ».
وك -ان ال -ي -وم اإ’عÓ-م-ي ،ق-د اأوضص-ح ﬂت-ل-ف ال-ن-ق-اط
اŸب -ه -م -ة Ÿسص -تشص -اري ال -ت -وج -ي-ه ال-ت-اب-عŸ Úدي-ري-ة
الÎب -ي -ة ،ال -ذي -ن سص -ي -ك-ون-ون خ Òوسص-ي-ط ل-ن-ق-ل ه-ذه
اŸعلومات وا’جابات لتÓميذ السصنة الثالثة ثانوي
ع Èثانويات الو’ية ،والذين سصيكون عدد منهم على
موعد مع ا÷امعة حÓل الدخول ا÷امعي اŸقبل
من خÓل توجيههم نحو التخصصصصات اŸوجودة عÈ
جامعات الوطن وﬂتلف اŸعاهد و–ديدا جامعة
” قدم عمداء الكليات شصروحات كافية
سصكيكدة ،أاين ّ
حول التخصصصصات اŸوجودة ‘ ا÷امعة وقبل ذلك
ال-ت-ع-ري-ف ب-اŸنشص-ور ال-وزاري اÿاصص ب-ال-ت-وج-ي-ه م-ن
خÓ- -ل الشص- -روط ال- -ت -ي وف -ق -ه -ا ي -ت -م ال -تسص -ج -ي -ل ‘
التخصصصص والتي تعتمد اأسصاسصا على اŸعدل العام
وم -ع -دل ع -دد م -ن اŸق -اي-يسص ال-ت-ي ت-دخ-ل ‘ ق-ب-ول
الطالب ‘ التخصصصص بالنسصبة لعدد من التخصصصصات،
و‘ هذا الصصدد ”ّ التأاكيد على انه يجب التفريق بÚ
مصصطلحي معدل الÎشصح ومعدل القبول حيث ان
اأ’ول ي -ع -ن -ي ان -ه ب -إام-ك-ان-ه ال-ط-الب ا◊ام-ل لشص-ه-ادة
البكالوريا الÎشصح للتسصجيل ‘ التخصصصص بناءا على
اŸع -دل اأ’دن -ى اŸط -ل-وب اأم-ا ال-ث-ا Êف-ي-قÎن ب-ع-دد
اŸقاعد التي يعرضصها التخصصصص اŸرغوب فيه فقط
وب -ال -ت -ا‹ ع -دم ام -ك -ان -ي -ة ق -ب-ول ك-ل اÎŸشص-ح‘ Ú
التخصصصص اأ’مر الذي يحولهم لÓختيارات اأ’خرى،
اأ’مر الذي يجعل مهمة ا’ختيار أاك Ìمن ضصرورية
لعدم الوقوع ‘ مشصكل التسصجيل ‘ تخصصصص غÒ
مرغوب فيه سصيما وأان اأ’مر يتعلق Ãسصتقبل الطالب
ع -ل -ى اŸسص -ت -وى ال -ع -ل -م -ي وك -ذا اŸه-ن-ي مسص-ت-ق-ب،Ó-
ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤ذلك سص -ي -ت -م ف -ت -ح اÛال ل-ل-ت-ع-ري-ف
ب -ت -ط -ب -ي -ق تسص-ج-ي-ل-ك-م ال-ذي  ⁄ي-ك-ن م-ت-داو’ السص-ن-ة
اŸاضصية بالقدر الكا‘ ،حيث سصتكون هناك عدة
فرصص لتمك Úالطلبة ا÷دد للتعريف به من خÓل
اليوم ا’عÓمي واآخر مÈمج شصهر أافريل خارج أاسصوار
ا÷امعة وكذا خÓل اأ’سصبوع اÿاصص بالطلبة ا÷دد
ا◊ام -ل Úلشص -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري-ا م-ب-اشص-رة ب-ع-د عÓ-ن
نتائجها.

يوم –سسيسسي للتصسريح بالعمال للضسمان ا’جتماعي بسسطيف

غرامات مالية قاسسية ضسد اŸتخلفÚ

خصصصصت اŸف- -تشص- -ي- -ة ال -و’ئ -ي -ة
ل -ل -ع -م -ل ب -و’ي -ة سص-ط-ي-ف ،ي-وم-ا
–سص-يسص-ي-ا ل-ف-ائ-دة أارب-اب العمل
ال -ع -م-وم-ي Úواÿواصص م-ن اج-ل
’ج-راءات القانونية
إاعÓ-م-ه-م ب-ا إ
ال -ردع-ي-ة ا÷دي-دة ،وه-ذا ف-ي-م-ا
يتعّلق بعدم التصصريح بالعمال ‘
’ج- -ال اÙددة ل -دى مصص -ال -ح
اآ
الصص -ن -دوق ال -وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
ا’ج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي- - -ة (الضص- - -م - -ان
’طار ،أاكد
ا’جتماعي) ‘.هذا ا إ
صص -ل -وح زروال اŸف -تشص ال -و’ئ-ي
ل- -ل- -ع- -م- -ل ،ع -ل -ى ه -امشص ال -ي -وم
ال -ت-حسص-يسص-ي ،أان ق-ان-ون اŸال-ي-ة

 ،2017ق -د رف -ع م -ن ال -غ -رام -ات
اŸط -ب -ق-ة ع-ل-ى اŸت-خ-ل-ف Úع-ن
’د’ء ب -ال-تصص-ري-ح إا ¤غ-رام-ات
اإ
ب 200 Úأالف دج و 400أالف دج،
وهي غرامات مضصاعفة عما كان
عليه سصابق.
Óشص-ارة ،إان ال-ق-وان Úالسص-اب-ق-ة
ل -إ
ك -انت تÎاوح ف -ي -ه -ا ال -غ-رام-ات
اŸطبقة ،ب 10 Úا’ف دج و20
ال- - -ف دج ،وه - -و م - -ا ي - -ب Úإارادة
اŸشص -رع ‘ ال -قضص -اء ع -ل-ى ه-ذه
ال -ظ -اه -رة ال -ت -ي “ّسص ب -ح -ق-وق
العامل ،وكذا بصصندوق التقاعد

وصص-ن-دوق الضص-م-ان ا’ج-تماعي،
وت -ن -وي اŸف -تشص -ي-ة ال-ع-م-ل ع-ل-ى
ت -ن -ظ -ي-م اي-ام –سص-يسص-ي-ة بشص-ك-ل
’ع Ó-م
م- -ن- -ت- -ظ- -م مسص- -ت -ق -ب  ،Ó-إ
اŸت- -ع- -ام- -ل Úب -ه -ذه ا’ج -راءات
ل -ت -ف -ادي ال -وصص -ول إا ¤ع -م -ل -ي -ة
ال- - - -ردع.وأاع- - - -رب ا◊اضص- - - -رون
لفعاليات اليوم التحسصيسصي عن
اسص -ت-حسص-ان-ه-م ل-ل-م-ب-ادرة،واك-دوا
’ج-راءات
ال -ت -زام -ه -م ب -احÎام ا إ
القانونية ‘ هذا اÛال.

سسطيف :نورالدين بوطغان

الرياضسي
اشسراف :حامد حمور

لولى  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢6٣
السسبت  ١٨فيفري  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢١جمادى ا أ
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ليسسÎسسيتي:

سسليما Êيصساب ›ددا

Œددت إصصابة إلدو‹ إ÷زإئري إسصÓم سصليما Êإلذي سصيغيب عن مبارإة
فريقه ليسص Îسصيتي أإمام إŸسصتضصيف ميلوول إلناشصط ‘ بطولة إلدرجة إلثالثة
إليوم برسصم إلدور إÿامسس من كأاسس إ’–اد إ’‚ليزي ،حسصب ما أإعلن عنه
مدرب حامل لقب إلبطولة إإ’‚ليزية إŸمتازة كÓوديو رإنيÒي.
وأإضصاف رإنيÒي أإن إŸهاجم ليوناردو سصيكون هو إ’آخر غ Òمعني باŸقابلة
بسصبب إ’إصصابة أإيضصا ,مضصيفا أإنه ينوي وضصع ثقته ‘ إلتشصكيلة إلتي تخطت
ديربي ‘ إلدور إلسصابق .وشصارك سصليما Êمرة وإحدة مع فريقه منذ عودته
Óصصابة,
من نهائيات كأاسس إفريقيا بالغابون مطلع إلعام إ÷اري حيث تعرضس ل إ
وكان ذلك ‘ مبارإة إلبطولة نهاية إأ’سصبوع إلفارط عندما دخل إحتياطيا ‘
إلشصوط إلثا Êأإمام سصوإنزي سصيتي.

بعد البداية اÙتشسمة
لنديتنا ‘ اŸنافسسات القاريــة
أ

شسبيبة ال ّسساورة ،مولودية
ا÷ـزائـر وشسبيب ـة القب ـ ـائل
‘ مه ّمة تـ ـدارك اŸوق ـف
ﬁمد هشسام نقاشش :

نسسعى ’جتياز
عقبة «بيشسام»
ومواصسلـ ـ ـة
اŸغ ـ ـامرة

كلمة العدد

Œاوزات مؤوسسفة

^ حامد حمور

حدثت أإشصياء غريبة خÓل موعد دخول
أإن-دي-ت-ن-ا إŸن-افسص-ة إل-ق-اري-ة لهذإ إŸوسصم
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ن-ظيم إلعام وإ’حÎإم إلذي
من إŸفروضس أإن يكون دإخل هذه إلفرق
إلتي “ثل إلكرة إ÷زإئرية ،وإأ’دهى من
ذلك ،فإان إأ’مور إŸؤوسصفة إلتي حدثت

ياحي :

كرة القدم ليسست
علومـ ـ ـا دقيق ـ ـة
و ا’نديـ ـ ـة الـ٣
تسستطيع التأاهل
«أإبطالها» من فريق Úعريق Úولهما تتويجات قارية ،ونخصس بهما
إلذكر كل من مولودية إ÷زإئر وشصبيبة إلقبائل.
فالرياضصة ‘ إŸقام إأ’ول هي أإخÓق وإحÎإم إلزمÓء وإŸدربÚ
وإ’أنصصار ،أ’ّن إلÓعب يكون قدوة للشصبان إلذين يتابعونه ‘ إÓŸعب
Óسصف إلشصديد إلصصور إلتي تابعناها حول تصصرف
وعلى إلشصاشصة..لكن ل أ
’عب إŸولودية مقدإد مع مدربه موإسصة تبقى ‘ «خانة» إأ’شصياء إلتي
’ نعتÈها ضصمن مسصار كرة إلقدم و‘ منافسصة قارية.
فكان من إأ’جدر تفادي مثل هذه إللقطات وإلتصصرف بحكمة وتسصوية
إÓÿفات ،إن وجدت ‘ غرف تغي ÒإÓŸبسس أإو إŸكتب دون إعطاء
مثل تلك إلصصور إŸؤوسصفة جدإ ،وإلتي نتمنى أإن ’ تؤوثر على معنويات
إلÓعب Úوإلطاقم إلفني عشصية مبارإة إلعودة إŸقررة إليوم.
‘ نفسس إلوقت وقعت «حادثة» أإخرى بفريق شصبيبة إلقبائل بÚ
’عب Úإثن ‘ ÚمÔوفيا بليبÒيا ،وإلتي أإدت إ ¤إمتناع أإحدهما من

عمر غريب:

«العميـ ـ ـ ـ ـ ـد»
يلعب على()٣
جبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
هذا اŸوسسم
موإصصلة إلشصوط إلثا ،Êليتأاثر إلفريق ككل من غياب ’عب أإسصاسصي،
‘ إلوقت إلذي من إلضصروري إلÎكيز على إŸبارإة وتفادي إلدخول
’حسصن أإو إلوإجب تناسصيها إ ¤غاية
‘ مÓسصنات ،وإن حدثت من إ أ
نهاية إŸبارإة.
وبالتا‹ فإا ¤جانب إلنتائج إلتي  ⁄تكن ‘ إŸوعد ،كانت إŸقابÓت
إأ’و ¤أ’نديتنا ‘ معظمها غ Òموفقة بهذه «إلتجاوزإت» ،إأ’مر إلذي
Óندية بضصرورة «إلتحلي
أإدى بوزإرة إلشصباب وإلرياضصة إ ¤إصصدإر بيان ل أ
بسصلوك حضصاري» يرتكز على إحÎإم إأ’خÓق وإلروح إلرياضصية عند
“ثيل إلكرة إ÷زإئرية كون هذه إلتجاوزإت تؤوثر على صصورة «إلرياضصة
إلشصعبية رقم وإحد با÷زإئر».
فا’حÎإف إ◊قيقي يبدإأ باحÎإم إلفريق إلذي ينتمي إليه إلÓعب
وإلذي يدإفع عن أإلوإنه ،بالÎكيز على مهمته فوق إŸيدإن وتقدË
إŸردود إلذي ينتظر منه قبل كل شصيء.
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ﬁمد هششام نقاشش (مولودية ا÷زائر) لـ «الششعب»:

’نديتنا ‘ اŸنافسشات القارية
بعد البداية اÙتششمة أ

شسبيبة ال ّسساورة ،مولودية ا÷زائر وشسبيبة القبائل ‘ مهّمة تدارك اŸوقف
’سشبوع إا ¤تدارك اŸوقف وﬁاولة اŸرور إا¤
’ندية التي “ثّلنا ‘ اŸنافسشات القارية ‘ بداية هذا ا أ
تسشعى ا أ
’بطال ا’فريقية أاو
الدور القادم بعد البداية اÙتششمة التي سشجلتها ‘ مقابÓت الذهاب  ،سشواء ‘ رابطة ا أ
كأاسش الكاف.
و‘ اŸقابل ’بد من عدم اسشتصشغار امكانيات اŸنافسس
حامد حمور
الذي Áثل الكرة الغانية التي لها تاريخ عريق ‘ كرة القدم
فلم يتمّكن كل من ششبيبة السشاورة ،مولودية ا÷زائر وششبيبة ا’فريقية ،وحتى «ا◊رب الّنفسشية» موجودة ب ÚالفريقÚ
القبائل من توقيع الفوز ‘ خرجاتها اأ’و ‘ ¤اŸنافسشة أاين أاّكد اŸهاجم الغا Êياو أانورد أاّنه يسشعى للتسشجيل هنا
القارية عندما فرضس التعادل على الفريق اأ’ول ‘ بششار ‘ ،با÷زائر كما فعله ‘ لقاء الذهاب بغانا.
ح Úسشقط الثا ÊبهزÁة  ،2 – 1بينما كانت اÿيبة أاك ÌوÁكن القول أان اŸولودية ترّكز كثÒا على اŸنافسشة القارية
التي تعد Ãثابة إاضشافة معنوية كبÒة بالنسشبة لÓعب Úبعد أان
بالنسشبة للفريق الثالث الذي هزم بثÓثية كاملة ÔÃوفيا.
هذه الوضشعية تتطلب مضشاعفة اÛهودات أاك ‘ ÌمقابÓت تأالّقوا ‘ البطولة ◊د اآ’ن كون «العميد» يحتل Ÿركز اأ’ول
ي -وم -ي السش -بت و اأ’ح -د ب -ال -نسش -ب -ة ل-ف-رق-ن-ا م-ن أاج-ل ت-ف-ادي بقيادة اŸدرب كمال مواسشة.
ا’قصشاء ،بالرغم من أان ا’مكانيات الفنية موجودة لدى
‡ثلينا لتجاوز هذه العقبة.
و‡ّثلنا الثا ‘ Êكأاسس الكاف نادي ششبيبة القبائل سشجل
أاسش-وأا ن-ت-ي-ج-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ف-رق ا÷زائ-ري-ة اŸعنية باŸنافسشة
ففي رابطة اأ’بطال ا’فريقية التي يششارك فيها فريق ششبيبة القارية هذا اŸوسشم ،عندما سشقط بثÓثية كاملة ÔÃوفيا
السشاورة أ’ول مرة ‘ تاريخه ،خانته التجربة ‘ لقاء الذهاب أامام النادي اÙلي الذي بالرغم من مسشتواه اŸتواضشع ،إاّ’
الذي جرى ببششار أامام أاحد الفرق اŸتعودة على اŸنافسشة أاّن زمÓء عسشلة تركوا اŸبادرة لÓعبيه الذين اسشتفادوا من
ال-ق-اري-ة ،وه-و اي-ن-وغ-و ر‚رز ال-ن-ي-جÒي ال-ذي ف-رضس ع-ل-ي-ه الوضشعية ووقعوا نتيجة  ⁄يكونوا يتوّقعونها.
وحسشب أاغلب اŸتتّبع ،Úفإاّن الشّشبيبة بإامكانها ترجيح الكفة
التعادل ،بالرغم من السشيطرة الواضشحة للفريق اÙلي.
وبالتا‹ ،فإان حظوظ زمÓء معزيز تبقى قائمة ‘ مباراة لصشا◊ها غدا بتيزي وزو بالنظر Ÿسشتوى ’عبيها مقارنة
يوم اأ’حد بنيجÒيا كون ا’رادة كبÒة بالنسشبة لÓعب Úالذين بÓعبي نادي مÔوفيا ،با’ضشافة إا ¤التغي Òالذي وقع على
يسشعون ’حداث اŸفاجأاة بالنسشبة لهذا الفريق الذي أانششئ الطاقم الفني لـ «الكناري» بقدوم الثنائي رحمو – Êموسشو،Ê
‘  2008ووصشل ‘ وقت قياسشي ا ¤اŸششاركة ‘ اŸنافسشة حيث سشيقدم كÓهما ا’ضشافة اŸعنوية لÓعب Úلتجاوز هذه
الفÎة الصشعبة التي Áر بها فريق جرجرة ‘ منافسشات
القارية رقم واحد لدى اأ’ندية.
وبدون ششك سشتكون اÿطة مركزة على ضشرورة الوصشول ا ¤البطولة الوطنية وكذا كأاسس إافريقيا.
مرمى اŸنافسس با’عتماد على سشرعة اŸهاجم Úالذي كانوا ولكن اŸهّمة لن تكون سشهلة أاين يتطلّب على زمÓء بن علجية
‘ مباراة الذهاب –ت الضشغط أاك Ìكونهم يششاركون أ’ول توقيع أاربع أاهداف كاملة ’قتطاع تأاششÒة التأاهل ا ¤الدور
مرة ،وحاليا يعرفون امكانيات اŸنافسس الذي هو اآ’خر يضشم القادم من كأاسس الكاف ،التي بدون أادنى ششك ’ تعت Èالهدف
اأ’سشاسشي بالنسشبة لـ «ا÷ياسشكا» هذا اŸوسشم بعد اÿيبة
’عب‡ Úتازين على غرار مسشجل هدف التعادل بوب.
الكبÒة للفريق ‘ منافسشات الرابطة اÎÙفة اأ’و ،¤أاين
يعا Êمن هاجسس السشقوط ا ¤الدرجة الثانية.
لذلك ،فإان توقيع نتيجة كبÒة غدا بتيزي وزو قد يكون
أاما مولودية ا÷زائر التي “ثلنا ‘ كأاسس الكاف خسشرت Ãث -اب -ة ال -وث -ب -ة اŸع -ن-وي-ة ل-ل-ف-ري-ق ‘ «ح-م-ل-ت-ه» ل-ل-ع-ودة إا¤
اŸرحلة اأ’و ،¤لكن بنتيجة «خفيفة» إان صشح التعب ،Òأاين اŸسشتوى ‘ كل اŸنافسشات التي يششارك فيها بقيادة رحموÊ
بإامكان اŸولودية توقيع هدف وحيد Áكنها من مواصشلة وم-وسش-و ،Êالّ-ل-ذان قّ-دم-ا الّشش-ح-ن-ة اŸع-ن-وي-ة لÓ-ع-ب ÚخÓ-ل
اŸغامرة أامام نادي بيششام الغا ،Êحيث أان هدف سشوقار ‘ ا◊صشصس التدريبية التي أاششرفا عليها ‘ تيزي وزو قبل
الذهاب أاعطى أاريحية للمدرب مواسشة ‘ إاعداد اÿطة اŸوعد القاري الذي سشيغيب عنه ا◊ارسس عسشلة بسشبب
اليوم Ãلعب  5جويلية .هذا اŸلعب الذي سشيكون مسشرحا ا’صشابة.
إ’عادة ذكريات «العميد» إا ¤الذاكرة بفضشل اختيار اŸسشّيرين
لÓسشتقبال Ãلعب كب Òيوفر كل الظروف التي “كنه من لعب
منافسشة قارية ،وبحضشور آا’ف ا÷ماه ÒاŸتعطّششة Ÿثل
هذه اŸواعيد.
وتسشعى اŸولودية لفرضس منطقها بفضشل وجود ’عب Úذوي
خÈة كبÒة على غرار بوقشس ،سشوقار ،حششود وششاوششي،
ال-ذي-ن سش-ي-ك-ون-وا اأ’وراق ال-راب-ح-ة ل-ل-ط-اق-م ال-ف-ني للمولودية
عششية اليوم.

شس  -السساورة إ’حداث اŸفاجأاة بنيجÒيا...؟

«العميد» إ’عادة الّذكريات
ا÷ميلة Ãلعب  5جويلية

ياحي لـ«الششعب»:

@ كرة القدم ليسست علوما
دقيقة و ا’ندية الـ٣
تسستطيع التأاهل
@ مولودية ا÷زائر Áتلك
ا’مكانيات التي “كنه من
الذهاب بعيدا ‘ كأاسس الكاف
 ⁄ي -خ -ف ال Ó-عب ال -دو‹ السش -اب-ق حسش Úي-اح-ي
تفاؤوله بإامكانية تأاهل ‡ثلي ا÷زائر الثÓث ‘
Óدوار اŸق-بلة قبل اجراء
اŸن-افسش-ات ا’ف-ري-ق-ي-ة ل -أ
مواجهات العودة باعتبار كرة القدم حسشبه ليسشت
علوما دقيقة .
حاوره  :عمار حميسشي
و يبقى «العميد» هو ا’وفر حظا للتأاهل و التأالق هذا
اŸوسش - -م م - -ن اج- -ل تشش- -ري- -ف ا÷زائ- -ر ‘ اŸن- -افسش- -ات
ا’فريقية و بدرجة اقل ششبيبة السشاورة التي تنتظرها
مهمة صشعبة ‘ مواجهة العودة .
و ي -ب -ق -ى ا’سش-ت-ق-رار م-ن ال-ع-وام-ل ال-ت-ي تسش-اه-م ‘ ت-أال-ق
ا’ندية قاريا و هي اŸيزة اŸتوفرة لدى مولودية ا÷زائر

التي تتصشدر ترتيب الرابطة ا’و ¤و “تلك تعداد ثريا
يسشتطيع كسشب الرهان و اعادة سشيناريو اندية «اŸوب»
ا–اد العاصشمة ووفاق سشطيف .
(الشش - -عب) م - -اه - -ي ح - -ظ - -وظ ‡ث - -ل- -ي ا÷زائ- -ر ‘
اŸنافسشات ا’فريقية قبل مباريات العودة ؟
ياحي –صشراحة انا اؤومن ان كرة القدم ليسشت علوما
دقيقة و رغم انه  ⁄يحقق اي فريق من الفرق الثÓث التي
“ث -ل ا÷زائ -ر ‘ اŸن-افسش-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة ا’ن-تصش-ار خÓ-ل
مباريات الذهاب ا’ ان ا◊ظوظ تبقى وفÒة للتأاهل ا¤
الدور اŸقبل و هو ما يتيح لنا التواجد بقوة مع اكÈ
ا’ندية و ضشمان اŸنافسشة على ا’لقاب خاصشة ان ا’ندية
التي تششارك هذا اŸوسشم “تلك ا’مكانيات التي تسشمح
لها بالتأاهل ا ¤ا’دوار اŸقبلة ششريطة لعب مواجهات
العودة بكل قوة و نسشيان نتيجة الذهاب أ’نها غ Òمهمة
حسشب راي اذا حضشرت ا’رادة و العزÁة تختلف ا’مور
كثÒا و يصشبح الفوز سشه Óو ‘ اŸتناول مهما كان اسشم
الفريق .
من هو الفريق ا’وفر حظا للتأاهل ؟
@@اعتقد ان كفة مولودية ا÷زائر هي ا’رجح Ãا انه
حقق نتيجة ايجابية حسشب راي خÓل مواجهة الذهاب و
يسشتطيع التأاكيد خÓل مواجهة العودة نظرا لتوفر عوامل
ع-دي-دة تسش-م-ح ل-ه ب-ت-ح-ق-ي-ق ه-دف-ه و ال-ت-ي ي-ب-ق-ى اه-م-ه-ا

نسسعى ’جتياز عقبة «بيشسام « ومواصسلة اŸغامرة
أاك -د م -ه -اج -م م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر «ﬁم-د
هششام نقاشش» أانه تعافى من الزكام الذي
كان يعا Êمنه ‘ لقاء الذهاب من الدور
التمهيدي من منافسشة كأاسش الكونفدرالية
’ف -ري -ق -ي -ة ل -ك -رة ال -ق -دم ،م -وضش -ح-ا ب-أان
ا إ
الفريق جّهز نفسشه جيدا للفوز والتأاهل
’فريقية،
إا ¤الدور اŸقبل من اŸنافسشة ا إ
م -وضش-ح-ا ب-أان ن-ق-اط ق-وة اÿصش-م ت-ك-م-ن ‘
سشرعة مهاجميه وقوة ا÷ناح Úو’عبي
وسش -ط اŸي -دان ،ك -اشش -ف -ا ب -أان م -ا ح -دث بÚ
اŸدرب «كمال مواسشة» وزميله ‘ الفريق
«عبد اŸالك مقداد» لن يؤوثر على الفريق
‘ م -ب -اراة ال -ع -ودة ،ك -م -ا –دث ع -ن أام -ور
أاخرى ‘ هذا ا◊وار:
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصش
تصشويرﬁ :مد آايت قاسشي

قدوم رحمو Êـ ـ موسسو..Êالّطفرة اŸعنوية؟

الÈنامج
اليوم ( سس  :) 20.30مولودية ا÷زائر – بيششام
الغاÊ
غدا  (:سس  : )16.00اينوغو ر‚رز – ششبيبة
السشاورة
سس  : 18.00ششبيبة القبائل – بريويريسس مÔوفيا

ن ششبيبة القبائل تعيشش –ت وقع أازمة حقيقية
رغم أا ّ

ب-دل-ي-ل اح-تÓ-ل-ه Ÿرك-ز م-ؤوه-ل ل-ل-م-ن-افسشة
القارية ،إا’ أان اأ’مور  ⁄تسشتمر طويÓ
وعادت اŸششاكل لتخيم على بيت الكناري
م -ن ج -دي -د ،وه -ذا م -ا أاث -ار ال-ع-دي-د م-ن
ال- - -تسش- - -اؤو’ت ل - -دى اıتصش Úوﬁب - -ي
الفريق ،خاصشة اأ’نصشار الذين سشاندوا
الÓعب ÚكثÒا وهم على أامل اÿروج من
ال -وضش -ع الصش -عب ال -ذي Áر ب -ه أاصش-ح-اب
ال -زي اأ’صش -ف -ر واأ’خضش -ر ،و’ أاح -د م -ن
جع Úيفكر ‘ إامكانية نزول الششبيبة
اŸشش ّ
إا ¤ال - -قسش - -م ال - -ث- -ا Êأ’ّن- -ه- -م ي- -ث- -ق- -ون ‘
اÛم- -وع- -ة ا◊ال- -ي- -ة خ- -اصش- -ة ب- -ع- -دم -ا ”
ا’سشتنجاد باŸدرب مراد رحمو Êمن أاجل
إاعادة اأ’مور إا ¤الطريق الصشحيح من جديد
بسشرعة Ãا أان الوقت ليسس ‘ صشا◊هم.

العمل على –قيق التأاهل قاريا إ’عادة الفريق إا ¤السسكة
يسشعى فريق ششبيبة القبائل إا ¤تدارك الوضشع الصشعب الذي Áر به حاليا ،والعودة
إا ¤الواجهة بأاسشرع وقت ‡كن من خÓل –قيق نتائج إايجابية مسشتقب Óلتفادي
’زمة ،والدخول ‘ نفق مظلم يصشعب اÿروج منه بعدما امتدت سشلسشلة
الوقوع ‘ ا أ
الهزائم التي تطارد النادي ﬁليا إا ¤اŸنافسشة القارية خÓل العمل على الفوز ‘
’ول لكأاسش الكاف التي سشتكون غدا على ميدان
مباراة العودة ضشمن الدور التمهيدي ا أ
أاول نوفم Èبتيزي وزو.
نبيلة بوقرين
يبقى الكناري مطالب بتحقيق الفوز بنتيجة كبÒة غدا
عندما يسشتقبل نادي أام سشي بريويريسس الليبÒي ضشمن
لقاء العودة الذي يدخل ‘ إاطار الدور التمهيدي اأ’ول
Ÿن-افسش-ة ك-أاسس ال-ك-ون-ف-ي-دي-رال-ي-ة اأ’ف-ري-ق-ي-ة م-ن أاج-ل
التأاهل للدور اŸقبل من خÓل تدارك التأاخر اŸسشجل

ا’سشتقرار الفني و ا’داري و هو ما انعكسس ايجابا على
مسشتوى الفريق ‘ البطولة بدليل تصشدره جدول ترتيب
الرابطة ا’و ¤اضشافة ا ¤تواجد مدرب ﬁنك على راسس
العارضشة الفنية و هو ما يجعل حظوظه وفÒة ‘ التأاهل
رغم ان ششبيبة السشاورة هي ا’خرى “تلك حظوظا كبÒة
للتاهل Ãا ان نتيجة الذهاب ’ تقصشيهم من التاهل ‘
حال التعادل ‘ مواجهة العودة حيث سشتكون الفرصشة
للتاهل عن طريق ضشربات ا÷زاء و ا÷ميع ششاهد سشوء
ا◊ظ الذي ’زم الفريق بدليل تضشييع مهاجميه لفرصس
سش-ه-ل-ة ام-ا ف-ي-م-ا ي-خصس شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-اءل ف-رغ-م ال-ه-زÁة
بثÓثية ا’ انني متاكد ان الفريق يسشتطيع التاهل ان اراد
الÓعبون ذلك بالنظر لتواضشع مسشتوى اŸنافسس كما ان
ا’رادة ان حضشرت سشيكون لها ا’ثر الكب Òعلى مسشتوى
الفريق دون نسشيان دعم ا÷ماه. Ò
هل Áكن ’حد ا’ندية التي ذكرتها من تكرار
سشيناريو اŸوب و ا–اد العاصشمة ووفاق سشطيف ؟
@@ ’ احد Áكنه التكهن بنتيجة اŸباريات اŸقبلة لكن ’
احد ايضشا توقع ‘ البداية تتويج الوفاق ثم حتى ا–اد
العاصشمة  ⁄يكن مرششحا للوصشول ا ¤النهائي لكنه وصشل و
نفسس ا’مر انطبق على مولودية بجاية التي عانت من
مششاكل كثÒة لكنها اسشتطاعت رفع التحدي و الوصشول ا¤
نهائي اŸنافسشة و بالتا‹ فبالنسشبة ‹ كل ا’ندية التي
“ثل ا÷زائر ‘ اŸنافسشات ا’فريقية مرششحة للوصشول
ا ¤النهائي رغم ان مولودية ا÷زائر يبقى اŸرششح ا’برز
للوصشول ا ¤ا’دوار اŸتقدمة نظرا لتوفر ا’مكانيات
اŸالية و البششرية التي تسشمح للفريق من –قيق غايته و
هو ما نتمناه جميعا Ãا ا Âالكرة ا÷زائرية خيبت الظن
‘ كاسس افريقيا و  ÓŸتكون ا’ندية هي التي تصشنع
ا’فراح من خÓل التتويج باحد الكؤووسس اÿاصشة با’ندية

‘ مواجهة الذهاب خارج الديار بعد انهزام ‡ثل
ا÷زائ-ر ق-ب-ل أاسش-ب-وع ب-ثÓ-ث-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة م-ا ج-عل
اأ’مور تتعّقد أامامه أاك.Ì
ول -ه -ذا ف-إاّن الÓ-ع-ب Úوال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ب-ق-ي-ادة
اŸدرب ا÷ديد مراد رحمو ،Êالذي تو ¤مهام
الفريق ‘ اأ’يام القليلة اŸاضشية أامام مأامورية ششبه
مسشتحيلة من أاجل قلب اŸوازين خÓل مواجهة اليوم
والفوز بأاك Ìمن ثÓث أاهداف للتأاهل مباششرة إا¤
ال -دور اŸق -ب -ل م -ع ضش -رورة ا◊ف-اظ ع-ل-ى
نظافة ششباكهم أامام الضشيوف الذين
سش- -ي -أات -ون إا ¤ا÷زائ -ر م -ن أاج -ل
ت-أاك-ي-د ن-ت-ي-ج-ة ال-ذه-اب والعودة
بالتأاهل Ãا أان الضشغط سشيكون
ع- - - - -ل - - - -ى أاصش - - - -ح - - - -اب اأ’رضس
وا÷مهور.

اŸدّرب ا÷ديد مطالب
بإاعادة الكناري للطّريق ال ّصسحيح

وبالتا‹ فإان الرجل اأ’ول على رأاسس الششبيبة أامام
مهمة إاعادة اأ’وضشاع إا ¤الطريق الصشحيح من جديد
من خÓل وضشع خطة مناسشبة للوصشول إا ¤الهدف
اŸسش- -ط- -ر واŸت- -م- -ث- -ل ‘ إاع- -ادة ال- -ف- -ري -ق إا ¤سش -ك -ة
ا’نتصشارات من جديد Ãا أانه كل ششيء ‡كن ‘ كرة
القدم ،وبإامكان حدوث اŸفاجأاة غدا من طرف أابناء
ج -رج -رة إاذا ع -رف -وا ك -ي -ف يسش -ت -غ -ل -ون ن -ق-اط ضش-ع-ف
م -ن -افسش -ه -م لصش -ا◊ه-م وال-وصش-ول ل-ل-م-رم-ى م-ن خÓ-ل
ان-ت-ف-اضش-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ت-ع-ويضس ال-ه-زÁة ال-ث-قيلة ‘ أاول
خرجة لهم بعد العودة إا ¤جو اŸنافسشة القارية التي
غابوا عنها لفÎة طويلة.
يأاتي ذلك ‘ ظل تأاّزم اأ’مور أاك Ìبالنسشبة لششبيبة
ال -ق -ب -ائ -ل ال-ت-ي ت-ع-يشس وضش-ع-ا صش-ع-ب-ا ج-دا ‘ اŸوسش-م
الكروي ا◊ا‹ بسشبب اŸششاكل الداخلية التي انعكسشت
بششكل مباششر على نتائج الفريق ،واŸتمثلة أاسشاسشا ‘
غياب ا’سشتقرار وا’نسشجام ب Úعناصشر ‡ثل ا÷زائر
‘ ث -ا Êأاك Èم -ن -افسش-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى اأ’ن-دي-ة ب-ال-ق-ارة
السشمراء ،حيث ‚ده يقبع ‘ مركز اÿطر ضشمن
البطولة الوطنية بعدما ضشّيع أاك Èعدد من النقاط
خÓل مرحلة الذهاب ،وامتد هذا الوضشع إا ¤غاية
النصشف الثا Êمن الرابطة اÎÙفة اأ’و ،¤بدليل أانه

الشّسبيبة “لك سسج Óثرّيا على
اŸسستوى القاري

ثا Êأابرز اŸهددين بتوديع القسشم اأ’ول بعد نهاية
السش -ن -ة ال -ري -اضش-ي-ة ا◊ال-ي-ة وه-ذا م-ا ي-ع-ن-ي أان اأ’م-ور
سشتكون صشعبة على الصشعيد ا’فريقي.

الّÓعبون سسّÒكزون على مباريات البطولة

ما يعني أان ا÷ميع سشّÒكز مسشتقب Óعلى ا÷و’ت
ال -ق -ادم -ة ضش -م -ن ال -راب-ط-ة اÎÙف-ة اأ’و ¤م-ن أاج-ل
إايجاد ا◊لول اŸناسشبة إ’نقاذ النادي من اÿطر الذي
يتواجد فيه بعد الدوامة التي عصشفت به من خÓل
الفوز بأاك Èعدد من اللقاءات اŸتبقية من مرحلة
العودة لكسشب ›موع مريح من النقاط التي Œعله
يغادر اŸركز ما قبل اأ’خ ‘ ÒالÎتيب العام خاصشة
‘ الوقت ا◊ا‹ الذي نششهد فيه تنافسس كب ÒبÚ
ﬂتلف الفرق اأ’خرى التي تلعب من أاجل عدم تضشييع
النقاط أ’ّنها أاصشبحت ثمينة جدا و’ ›ال للمخاطرة
أاو التهاون أ’ن الفارق ليسس كب Òب ÚاŸتنافسش Úوهنا
‚د دور كب Òلعاملي اÈÿة والتجربة لصشنع الفارق
Ãا أان الششبيبة لها تاريخ كب Òو’ أاحد ينكر ذلك ،وسشبق
لها أان ششرفت ا÷زائر ‘ عدة مناسشبات.
Óششارة ،فإاّن فريق ششبيبة القبائل مّر بفÎة صشعبة
ول إ
خÓل السشنوات القليلة اŸاضشية ورغم العودة الرائعة
خ Ó-ل ال -نصش -ف ال -ث -ا Êم-ن اŸوسش-م ال-ك-روي اŸاضش-ي

و’ يخفى على ا÷ميع أاّن فريق ششبيبة
القبائل “ّكن من الÎبع على
العرشس ا’فريقي لعدة
م- - -رات م- - -ن خ Ó- -ل
ال -ف -وز ب-ل-قب راب-ط-ة
اأ’بطال سشنتي 1981
وكأاسس
و1990
ال - -ك- -ؤووسس سش- -ن- -ة 1995
وكأاسس السشوبر اأ’فريقية عام
 1982وبعدها سشيطرة على منافسشة
الكونفيدرالية اأ’فريقية لثÓث سشنوات على التوا‹،
وكان ذلك أاعوام  2001 ،2000و 2002إاضشافة إا ¤اللقب
اÙلي  1٤مرة و 10مرات كان وصشيف البطل ،وعدة
تتويجات أاخرى تبقى راسشخة ‘ سشجل هذا النادي
العريق الذي ‚ده اليوم يعيشس أاوضشاعا صشعبة .و‘
انتظار حدوث «اŸفاجأاة» ‘ اŸقابÓت التي تنتظر
شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ،ت-ب-ق-ى إادارة ح-ن-اشش-ي مطالبة بإايجاد
ا◊لول اŸناسشبة ‘ أاسشرع وقت ‡كن إ’خراج الفريق
من النفق الذي يتواجد فيه بداية من لقاء الغد ،الذي
سشيكون أاول اختبار للمدرب رحمو Êالذي جاء إ’نقاذ
الفريق ‘ وقت صشعب جدا ،ولهذا فإاّنه ‘ وضشع ’
يحسشد عليه أ’نه ‘ صشراع مع الزمن وليسس أامامه
الكث Òمن الوقت للتعرف على اÛموعة .وحسشب
اŸعلومات التي ا ّ
طلعت عليها «الششعب» من مصشادر
خاصشة ،فإان الرجل اأ’ول على رأاسس العارضشة الفنية
ل -ل -ك -ن -اري سش -ي -ق -وم ب -ب -عضس ال -ت-غ-يÒات ع-ل-ى مسش-ت-وى
ال-تشش-ك-ي-ل-ة اأ’سش-اسش-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-دخ-ل غ-دا ،ك-م-ا صشّ-رح
لÓ-ع-ب Úأان-ه سش-ي-ن-ت-ه-ج خ-ط-ة ع-م-ل خ-اصش-ة ب-ه ،ول-ه-ذا
سش -ت -ك -ون ه -ن -اك ت -غ-يÒات أاخ-رى مسش-ت-ق-ب ‘ Ó-ب-عضس
اŸناصشب من أاجل إاعطاء فعالية أاك Èو‚اعة هجومية
مع تصشحيح بعضس اأ’خطاء الدفاعية.
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«الشش- -عب» :أاو’ ن- -ري- -د أان ن- -ط- -م- -ئ- -ن ع -ن
’ب-رز ع-ن
صش -ح -تك ب -ع -دم -ا ك-نت ال-غ-ائب ا أ
م - -واج - -ه - -ة ال- -ذه- -اب ضش- -د ن- -ادي ب- -يشش- -ام
ي-ون-اي-ت-ي-د ال-غ-ا ‘ Êك-أاسش ال-ك-ون-ف-درال-ية
’فريقية لكرة القدم ؟
ا إ
ﬁمد هششام نقاشش :كنت أاعا Êمن زكام حاد
قبل التنقل مع الفريق إا ¤غانا ،ولعبت مباراة
الداربي ضشد فريق نصشر حسش Úداي وأانا مريضس
بزكام ،وبعد وصشولنا إا ¤غانا تضشاعف الزكام
بسشبب ا◊رارة الششديدة هناك وارتفاع الرطوبة
الذي ضشاعف من وضشعيتي وعّقدها أاك ،Ìوهو
م-ا ج-ع-ل ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي ي-ؤوك-د ل-ل-ط-اق-م ال-ف-ني
ضشرورة غيابي عن اللقاء ،اآ’ن تعافيت ششبه كليا
وان ششاء الله سشأاكون ‘ أا” ا’سشتعداد ،يوم
السش - -بتŸ ،ب - -اراة ال- -ع- -ودة أام- -ام ن- -ادي ب- -يشش- -ام
يونايتيد.
ق- -ب- -ل ا◊ديث ع -ن ل -ق -اء ال -ع -ودة ،ن -ع -ود
ل-ل-وراء ون-ت-ح-دث ع-ن ل-ق-اء ال-ذه-اب بغانا
الذي انهزمتم فيه بهدف Úلواحد؟
@@ :شش - -خصش- -ي- -ا اك- -تشش- -فت اأ’ج- -واء ‘ أادغ- -ال
إافريقيا وأادركت اŸعنى ا◊قيقي للجملة التي
أاسش-م-ع-ه-ا دائ-م-ا ،ع-ان-ي-ن-ا م-ن ا◊رارة اŸرت-ف-ع-ة
والرطوبة العالية ،كنت ‘ اŸدرجات و ⁄أا–مل
ذلك الطقسس فما بالك بزمÓئي الذين خاضشوا
مباراة قوية ومهمة طيلة تسشع Úدقيقة ،أاما عن
اŸباراة فواجهنا فريقا قويا ويلعب كرة قدم
Óسشف كنا نّود على اأ’قل العودة بتعادل
جميلة ،ل أ
م-ن ه-ن-اك ل-ك-ن ان-ه-زم-ن-ا ،وسش-ن-ع-م-ل ع-لى الفوز
وال -ت -أاه-ل ه-ن-ا ‘ ا÷زائ-ر إ’سش-ع-اد ك-ل أانصش-ارن-ا
الذين سشيتنقلون بقوة إا ¤مدرجات ملعب «5
جويلية» من دون ششك Ÿؤوازرتنا.
كيف ” التحضش Òلهذا اللّقاء ؟
@@ ح ّضشرنا للقاء العودة كما تعودنا على –ضشÒ
م-ب-اري-ات-ن-ا السش-اب-ق-ة ،صش-ح-ي-ح أان اŸواجهة التي
تنتظرنا ليسشت مباراة بطولة وهي مباراة كأاسس
الكونفدرالية اإ’فريقية التي ننوي من خÓلها أان
نعيد اŸولودية إا ¤ما كانت عليه ‘ السشابق،
بعدما عانت مدة طويلة ‘ السشنوات اأ’خÒة
رف -ق -ة أانصش -اره -ا لضش -م -ان ال -ب -ق-اء ‘ اÎÙف
اأ’ول ،هذا اŸوسشم لدينا تركيبة ‡يزة من خÒة
’ع-ب-ي ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة وح-ق-ق-ن-ا نتائج جيدة
بدليل أاننا أانهينا مرحلة الذهاب بط Óششتويا
ورغ -م اŸب -اري -ات اŸت -أاخ-رة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-رن-ا ‘
ال -ب -ط -ول -ة ،إا’ أان-ن-ا ’زل-ن-ا ن-ح-ت-ل اŸرك-ز اأ’ول،
ونحن متأاهلون للدور ربع النهائي من منافسشة
كأاسس ا÷مهورية.
علينا أان نؤوكد بأان مولودية هذا اŸوسشم ليسشت
مولودية السشنوات اŸاضشية بالتأاهل إا ¤الدور
اŸق -ب -ل م-ن اŸن-افسش-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة وع-دم ت-ك-ب-د
اإ’قصشاء الرابع على التوا‹ ‘ الدور التمهيدي
م -ن اŸن-افسش-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ،ل-نسش-ع-د ك-ل اأ’نصش-ار
الذين يعششقون هذا الفريق إا ¤النخاع بدليل أاننا
وجدنا ‘ غانا ›موعة من أانصشار العميد من
ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة هناك من التجار،
وكذلك من عمال السشفارة ومن اأ’نصشار السشتة
الذين تنقلوا من العاصشمة خصشيصشا Ÿسشاندتنا،
وهذا ما يؤوكد عراقة هذا الفريق الذي يجب أان
نعيد له هيبته القارية بتضشحية ا÷ميع.
2ك - -نت ‘ اŸدرج - -ات وشش - -اه - -دت اŸب - -اراة
أافضش- -ل م- -ن زمÓ- -ئك ،م- -ا ه -ي ن -ق -اط ق -وة
وضشعف الفريق اŸنافسش ؟
@@ نقطة قوته تكمن ‘ هجومه وخاصشة ‘
’عبي اأ’جنحة الذين يتميزون بسشرعة عالية
وم -ه -ارات ف -ن -ي -ة ك -بÒة ،ب -اإ’ضش -اف-ة إا’ ¤ع-ب-ي
الوسشط اللذان يقومان بعمل كب Òفوق اŸيدان،
كما أان الفريق منظم كما ينبغي ‘ اŸسشتطيل
اأ’خضش -ر ،اآ’ن ’ ت -ه -م -ن -ا ن -ق -اط ق -وة وضش -ع -ف

الهدف الثا« ،Êسشوقار» –رر وÁر بفÎة جيدة
وأا“نى أان يضشيف أاهدافا أاخرى ،كما أاننا ‘
الفريق ‰لك منافسشة ششرسشة على اŸناصشب،
وهذا ما يجعلك ‘ كل مرة تعمل أاك Ìوتبذل
اŸزيد من أاجل ضشمان مكانتك اأ’سشاسشية ،إاذا
أاشش -رك -ن -ي اŸدرب سش -أال -عب بـ  200ب-اŸائ-ة من
إامكانياتي أ’جلب اإ’ضشافة إا ¤اÿط اأ’مامي،
وإاذا أاتيحت ‹ الفرصشة سشأاسشجل هد‘ اÿامسس
بأالوان الفريق واأ’ول ‹ قاريا ،واŸهم ليسس من
يسشجل اŸهم أان نتأاهل أ’ Êبكل صشراحة أاريد
ال- -ذه- -اب ب -ع -ي -دا ‘ ه -ذه
اŸن -افسش-ة وتشش-ري-ف أال-وان
م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر ،وكسشب
اÈÿة اإ’ف -ري -ق -ي -ة رف -ق -ة
زمÓئي كي نكون على أا”
ا’سش - - -ت - - -ع- - -داد ،اŸوسش- - -م
اŸق -ب -لÿ ،وضس م -ن-افسش-ة
راب -ط -ة اأ’ب -ط -ال اإ’ف-ري-ق-ي-ة ،إان شش-اء ال-ل-ه ب-ع-د
تتويجنا بلقب البطولة وŸا ’ بكأاسس ا÷مهورية.
بكل صشراحة ،أالن يؤوثر عليكم ما حدث
ب ÚاŸدرب «مواسشة» والÓعب «مقداد» ‘
مباراة الذهاب ؟
@@ ما حدث ب ÚاŸدرب «مواسشة» والÓعب
«مقداد» ليسس سشابقة ‘ كرة القدم ،وحدثت
أامور مششابهة حتى ‘ أاك Èالفرق العاŸية ،لكنه
ليسس أامرا نتفاخر به ،مقداد ،الكل ،يعرفه بأانه
’عب خلوق وجاد لدرجة كبÒة ‘ عمله ،أاراد
ا’حتجاج بطريقته ،لكن اأ’مور انفلتت سشيعاقب
حتما ،لكن نتمنى أان تكون خفيفة ،أ’نه ’عب
‡يز ويجلب اإ’ضشافة اŸرجوة منه ‘ كل مرة
يدخل أارضشية اŸيدان ،خاصشة بخÈته الكبÒة
ﬁليا وقاريا ،اÿطأا من صشنع اإ’نسشان ونتمنى
أان يتم إاصشÓح ما خّرب كي تعود اأ’مور إا¤
›راها الطبيعي وكي ’ تتكرر مثل هذه اأ’مور
مسشتقبﬁ ’ Óليا و’ قاريا ،أاما عنا نحن فهذا
اأ’م -ر ل -ن ي-ؤوث-ر ع-ل-ي-ن-ا ،ك-ون-ن-ا ’ع-بÎﬁ ÚفÚ
وسش-ن-ب-ذل قصش-ار ج-ه-دن-ا ل-ل-ف-وز وال-تأاهل وإاسشعاد
جمهورنا ،للتفرغ بعدها إا ¤البطولة والعمل على
حصشد النقاط لÓبتعاد أاك Ìعن اÓŸحق.Ú

م -ا ح -دث ب« Úم -واسس-ة»
و»مقداد» لن يؤوثر علينا
اŸنافسس ،نحن سشنلعب على نقاط قوتنا ويجب
ع-ل-ي-ن-ا أان ن-ف-رضس أاسش-ل-وب ل-ع-ب-ن-ا ع-لى اŸنافسس
و»ريتمنا» منذ البداية كي نسشيطر على ›ريات
ال -ل -ق -اء ،واأ’ه -م ه -و أان ي -ب -ق -ى خ -ط-ي ال-وسش-ط
واÿلفي ‘ قمة الÎكيز ،كي ’ نتلقى اأ’هداف
ونحن مهمتنا سشتكون التسشجيل لقيادة فريقنا
إا ¤الدور اŸقبل.
‘ ك -ل مّ-رة ت-غ-يب ع-ن م-ب-اري-ات ال-ف-ري-ق،
’نصش- -ار ب- -ات- -وا ي -تشش -اءم -ون م -ن –ق -ي -ق
ا أ
’نصش-ار
ال -ن -ت -ائ -ج ا’ي -ج -اب -ي -ة ،ه-ل ت-ع-د ا أ
بالتسشجيل ،مثلما فعلتها ‘ «سشفوحي»؟
@@ ‘ كرة القدم يحدث أان تصشاب أاو “رضس أاو
حتى “ر بفÎة فراغ ،على غرار ما حدث ‹ ‘
اآ’ونة اأ’خÒة أاو لزميلي «سشوقار» الذي  ⁄يكن
‘ أاحسشن أاحواله مع بداية اŸوسشم ،لكنه عاد
أاسشاسشيا ‘ لقاء ششباب باتنة وسشجل هدفه اأ’ول،
بعدها ‘ الداربي وضشع اŸدرب فيه الثقة من
جديد وسشجل هدف التعادل وجلب لنا نقطة
ث -م -ي-ن-ة ،و‘ غ-ان-ا سش-ج-ل ه-دف ال-ت-ع-ادل وأاع-اد
الفريق ‘ اŸباراة قبل أان يسشجل ’عبو بيششام

عمر غريب:

«العميد» يلعب على( )٣جبهات هذا اŸوسسم
سشّيرت مولودية ا÷زائر مرحلة الÎكيز التام،
ق-ب-ل اسش-ت-ق-ب-ال-ه-ا ل-ن-ادي ب-يشش-ي-م يونايتد الغا،Ê
أاوضشح اŸدير العام للنادي ،عمر غريب ،على
ه -امشس ا◊صش -ة ال -ت -دري -ب -ي -ة ل-ل-ف-ري-ق ق-ائ:Ó-
«سشتلعب مولودية ا÷زائر على ثÓث جبهات،
ولن يتم التفريط ‘ أاحدها» .حتى ا◊ادثة
التي وقعت أاثناء مباراة الذهاب ب ÚالÓعب
ع -ب -د اŸالك م -ق -داد واŸدرب ك -م -ال م -واسش -ة
اللذين تششابكا باأ’يدي ،فقد جمدت إا ¤غاية
فصشل ادارة اŸولودية ‘ القضشية بعد اŸوعد
اإ’فريقي .يضشيف مسش Òالعميد يقول ‘ هذه
القضشية »:حاليا ،مقداد ‡نوع من اŸششاركة ‘
التدريبات .سشنتخذ القرار بششأانه بعد مباراة،
اليوم.
الششيء اŸؤوكد ،هو أان الÓعب أاخطأا ،وعليه
دفع ثمن ما بدر منه» .يبقى النادي العاصشمي
ال - -ع- -ري- -ق ﬁل سش- -وء ا◊ظ ح- -يث ،أاقصش- -ي ‘
اأ’دوار ال -ت -م -ه -ي -دي-ة ال-ثÓ-ث-ة اأ’خÒة ‘ ك-أاسس

الكونفيديرالية
منذ الدور اأ’ول.
كما أانه مصشّمم
ع- - -ل- - -ى ال - -ع - -ودة
ل- -ل -واج -ه -ة ع -ل -ى
السشاحة
اإ’فريقية ،طاŸا
وأان -ه ي -داف -ع ع-ن
ل - - -قب «أاول ن - - -اٍد
ج -زائ -ري» ي -ت ّ-وج
ب -ل -قب ال -ب -ط -ول-ة
Óندية البطلة ‘ صشيغتها القدÁة
اأ’فريقية ل أ
وذلك عام  ،1976والتي حملت فيما بعد تسشمية
رابطة اأ’بطال ا’فريقية.
أاششار غريب قائ « :Óلقد سشطرنا هدفنا ‘
كأاسس الكاف ،بداية اŸوسشم .ويدرك الÓعبون
جيدا ما أانتظره منهم ،وهو الذهاب إا ¤أابعد
حد ‘ هذه اŸنافسشة».

فيما يغيب كل من عزي ،بدبودة ودمو:

مواسسة يحّذر ’عبيه من هجوم النادي الغاÊ

ي -ت -واج -د ف -ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ‘ رواق ج-ي-د
’فتكاك تأاششÒة التاأهل إا ¤الدور الـ  16من مسشابقة
’فريقية لكرة القدم.
كأاسس الكنفدرالية ا إ
يعتقد ’عب الوسشط ،أام Òقراوي ،بأان اŸنافسس
الغا« Êليسس بالفريق الذي قد يقوى على قطع الطريق
على اŸولودية Ÿواصشلة اŸغامرة القارية ،خاصشة وأان
خط دفاعه أاظهر هششاششة واضشحة ‘ لقاء الذهاب».
ه -ذا ال -ت -ف-اؤول ي-ق-اب-ل-ه ح-ذر شش-دي-د م-ن ط-رف م-درب
‘‘ال -ع -م -ي-د‘‘ ك-م-ال م-واسش-ة ال-ذي ’ ي-زال ي-ت-حسش-ر ع-ل-ى
«ال -ف -رصس ال -ك -ثÒة الضش -ائ -ع -ة ‘ آاك -را ،سش -ي -م -ا خÓ-ل
’و ¤من اŸقابلة» ’ .يÎدد مواسشة ‘
اŸرحلة ا أ
التحذير من اŸنافسس الغا ،Êحيث يرفضس أاي اسشتهانة
به «خاصشة وأانه يضشم فرديات ’ بأاسس بها ‘ الهجوم قد تتمكن من نقل اÿطر إا ¤مرمى
’و¤
اŸولودية ‘ أاي ◊ظة» ،على حد تعبÒه ،سشيكون مدرب الرائد ا◊ا‹ لبطولة الرابطة ا أ
ا÷زائرية ›Èا باŸناسشبة على إايجاد حلول على مسشتوى خط الدفاع الذي يغيب عنه ثÓثة
’مر بكل من :عبد الغني دمو ،أايوب عزي وابراهيم بودبودة.
’صشابة ،ويتعلق ا أ
’عب Úبداعي ا إ
إا ¤جانب هذا الثÓثي ،سشيغيب أايضشا ’عب الوسشط عبد اŸالك مقداد ،اŸعاقب من طرف
’سشباب إانضشباطية».
إادارة النادي « أ
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’و ¤موبيليسس
الرابطة ا أ

الوفاق و «اŸكرة» يطمحان لقتناصس الصسدارة
ي -ل-ت-ق-ي ،ال-ي-وم ،وف-اق سس-ط-ي-ف بضس-ي-ف-ه
ا–اد ب -ل -ع-ب-اسس ح-يث يسس-ع-ى ال-ف-ري-ق-ان
ل- -ت- -ح -ق -ي -ق ا’ن -تصس -ار ل -تصس -در ج -دول
’و« ¤م-وب-ي-ل-يسس»،
ت -رت -يب ال -راب -ط-ة ا أ
’ثارة موجودة ‘ ملعب
وهو ما يجعل ا إ
 8ماي . 1945

يصسنع الفارق لصسالح «اŸكرة» .
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ي -ري -د وف -اق سس -ط -ي -ف
’رضس وا÷مهور لصسا◊ه
اسستغÓل عاملي ا أ
من اجل –قيق ا’نتصسار وتصسدر جدول
الÎتيب ،لكن اŸأامورية لن تكون سسهلة أامام
م-ن-افسس ي-ع-رف ج-ي-دا ك-ي-ف ي-ح-ق-ق ال-نتائج
ا÷يدة خارج الديار  .رغم أان الوفاق ⁄
يظهر Ãسستوى جيد خÓل مرحلة الذهاب،

إا’ أان الفريق اسستعاد توازنه منذ انطÓق
مرحلة العودة بعد تو‹ اŸدرب العائد خÒ
الدين ماضسوي زمام العارضسة الفنية خلفا
للمدرب عمرا.Ê
حضسر الفريق بتعداد مكتمل Ÿواجهة ا–اد
بلعباسس وهو ما زاد من اÿيارات اŸتاحة
أامام اŸدرب ماضسوي ،بالنظر لقوة اŸنافسس
الذي يريد هو اآ’خر تفادي نتيجة سسلبية .

اليوم الوطني للعدو» الصسداقة ع Èالرياضسة»:

األكادÁية العسسكرية لشسرشسال –تضسن النطÓقة الرسسمية
اح -تضس-نت اأ’ك-ادÁي-ة ال-عسس-ك-ري-ة لشس-رشس-ال
«ال -رئ -يسس ال -راح -ل ه -واري ب -وم -دي -ن» ،ي-وم
اÿميسس ،ا’نطÓقة الرسسمية لتظاهرة ،اليوم
الوطني للعدو «الصسداقة ع Èالرياضسة» وهذا
Ãشساركة جميع طÓبها وإاطاراتها.
لدى إاشسرافه على انطÓق هذه التظاهرة
ال -ري -اضس -ي-ة ،أاك-د رئ-يسس مصس-ل-ح-ة ال-ري-اضس-ات
ال -عسس -ك -ري -ة ل -دائ -رة ا’سس -ت -ع-م-ال وال-ت-حضسÒ
أ’رك -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،ال -ع -م-ي-د
قريشس عمر ،أان النواحي العسسكرية وقيادة
ال -ق-وات و ال-وح-دات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة عﬂ Èت-ل-ف
ربوع الوطن إا ¤جانب  130دولة –يي هذا

بعد توقيعه ÿماسسية
كاملة ‘ بطولة قطر

بو‚اح يلتحق بالعربي
‘ صسدارة الهدافÚ

إالتحق الدو‹ ا÷زائري ،بغداد بو‚اح،
باŸهاجم اŸغربي ،يوسسف العربي (ÿويا)،
‘ صس -دارة ت -رت -يب ه -دا‘ ب -ط -ول -ة ال -ن -ج -وم
ال -ق -ط -ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ب-ع-د إاح-رازه ÿمسس-ة
أاه -داف ك -ام -ل-ة ،خÓ-ل اŸب-اراة ال-ت-ي ف-از ب-ه
فريقه السسد على حسساب العربي ( ،)0-7مسساء
اÿميسس ،ضسمن ا÷ولة الـ.21
اشستد التنافسس ب ÚالÓعب Úمع تبقي سست
مباريات على نهاية اŸسسابقة ،حيث يسستبعد
أان يشساركهما ‘ السسباق ’عب آاخر باعتبار أان
ث- -الث الÎت- -يب وه- -و الÈازي -ل -ي روم -اري -ن -ي -و
(ا÷يشس) يحوز على  13هدفا فقط.
كان بو‚اح قد غاب عن اŸقابلة السسابقة
ل-ف-ري-ق-ه ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ع-ق-وب-ة اإ’ي-ق-اف ل-لقاء

عمار حميسسي
يدرك فريقا وفاق سسطيف وا–اد بلعباسس
أانهما أامام فرصسة ذهبية ’قتناصس الصسدارة
من مولودية ا÷زائر اŸنشسغل بكأاسس الكاف
ح Úيلتقيان ،اليومÃ ،لعب  8ماي  1945و هو
ما جعل اŸدربان ماضسوي وشسريف الوزاÊ
ي- -رف- -ع- -ان م- -ن وتÒة ال- -ع- -م- -ل ،خÓ- -ل اأ’ي -ام
اŸاضسية.
ي -ت-واج-د مسس-ت-وى ا–اد ب-ل-ع-ب-اسس ‘ نسس-ق
تصس -اع -دي ع-كسس-ت-ه ال-ن-ت-ائ-ج ا’ي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي
حققها الفريق ،منذ انطÓق مرحلة العودة،
وهو ما جعله يتواجد على مقربة من الصسدارة
التي Áكن أان يحصسل عليها ‘ حال حقق
ا’نتصسار على وفاق سسطيف أامام أانصساره .
يراهن اŸدرب شسريف الوزا Êعلى الروح
القتالية التي أابان عليها الÓعبون خÓل الفÎة
اŸاضسية واسستطاعوا بفضسلها –قيق ا’نتصسار
ت -ل -و اآ’خ -ر دون نسس -ي -ان ا◊ال -ة ا÷ي-دة ال-ت-ي
تتواجد عليها بعضس العناصسر وهو ما Áكن أان
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ا◊دث ال -ري -اضس -ي ،ت -خ -ل -ي -دا ل -ل-ذك-رى الـ 69
لتأاسسيسس اÛلسس الدو‹ للرياضسة العسسكرية.
كما أاكد العميد قريشس ‘ كلمته ا’فتتاحية
حرصس القيادة العليا للجيشس الوطني الشسعبي
على تنظيم هذه التظاهرة الرياضسية كل سسنة
لتذك Òالرياضسي Úالعسسكري Úبالدور الكبÒ
ال -ذي ت -ل -ع -ب -ه ال -ري -اضس -ة ‘ ت -دع -ي -م أاواصس -ر
الصسداقة والتعاون.
من جهته ،اعت Èقائد اأ’كادÁية العسسكرية
ال -ل -واء ع -ل -ي سس -ي -دان ه-ذا ا◊دث ال-ري-اضس-ي
فرصسة ’كتشساف اŸواهب الصساعدة وضسمها
مسس -ت -ق-ب Ó-ل-ل-م-ن-ت-خ-ب-ات ال-ري-اضس-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة

وا÷هوية إا ¤جانب منح الفرصسة للمشساركÚ
’ختبار قدراتهم البدنية.
أاسسفرت هذه اŸنافسسة على النتائج اآ’تية:
فئة الذكور:
 -1عبد السسÓم بخوشس (طالب ضسابط عمل)
 -2ياسس Úمصسطفاوي (طالب ضسابط عمل)
 -3ع -ب -د ا◊ف -ي -ظ ب -ودرب-ال-ة (ط-الب ضس-اب-ط
عامل)
’ناث:
فئة ا إ
 -1سسارة بن حجوجة (طالبة ضسابطة عمل)
 -2زهرة حمادي (طالبة ضسابطة عمل)
 -3إاÁان بوزيان (طالبة ضسابطة عمل).

ا’–ادية ا÷زائرية للدراجات

رابطة كرة القدم
اÎÙفة

انتخاب مÈوك قربوعة رئيسسا جديدا للهيئة
ان-ت-خب رئ-يسس راب-ط-ة م-عسس-ك-ر ل-ل-دراج-ات ،مÈوك ق-رب-وع-ة ب-ال-ت-زك-ي-ة ،رئيسسا
ج -دي -دا ل –Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-دراج-ات ،خÓ-ل ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
اŸنعقدة ،يوم اÿميسس ،باŸعهد العا‹ للتكنولوجيا الرياضسية عبد الله فاضسل بعÚ
البنيان.
ان -ت -خب مÈوك ق-رب-وع-ة اŸرشس-ح ال-وح-ي-د بالنسسبة للرئيسس ا÷ديد ل–Óادية ا÷زائرية
Ÿنصسب ال- -رئ- -يسس ب- -ت- -زك- -ي- -ة ا’عضس -اء الـ  25للدراجات ،ينتظر اŸكتب الفيديرا‹ عمل
ا◊اضس-ري-ن ‘ ا÷م-ع-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-ع-هدة شس -اق وط -وي -ل اŸدى م -ن أاج -ل ال -ب -عث ب-ه-ذه
ا’وŸب-ي-ة ( ،)2020-2017ح- -سس- -ب ا- Ÿادة  42الرياضسة إا ¤مسستوى أاعلى ،حيث قال ‘ هذا
السسياق« :ينبغي تثم Úقيمة العمل الذي يقوم
للنظام الداخلي ’–ادية الدراجات.
هذه ا÷معية التي كانت مقررة آانفا ،يوم  9به اŸدربون الذين ينبغي اسستشسارتهم ،كونهم
فيفري الفارط ،باŸعهد العا‹ للتكنولوجيا ق -ادرون ع -ل -ى رف -ع ال -ت -ح -دي .ف -ال -ت -ق -ن -ي -ون
الرياضسية ” ،تأاجيلها ليوم اÿميسس اŸاضسي ،م -ت -وف -رون ،ل-ك-ن ك-ل م-ن-ه-م ي-ن-ت-ظ-ر ال-ف-رصس-ة
ب- -ع- -د رفضس م -ل -ف ال -رئ -يسس السس -اب -ق رشس -ي -د السسانحة للظهور».
أام - -ا ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل- -دورة ا÷زائ- -ر ال- -كÈى
فزوين.
جاء رفضس ملف ترشسيح فزوين بعد التقرير ل -ل -دراج -ات ،أاك -د ال -رئ-يسس ق-رب-وع-ة «م-وق-ف
السسلبي الذي رفعته اŸفتشسية العامة لوزارة ال-ه-ي-ئ-ة ا’–ادي-ة ا÷دي-دة ’سس-ت-م-رارية هذا
الشسباب والرياضسة ،طبقا للمادة ( 14الفقرة  )2اŸوع - -د ال- -ري- -اضس- -ي ال- -ذي ي- -ن- -ت- -م- -ي ل- -ك- -ل
ل- -ل -م -رسس -وم ال -ت -ن -ف -ي -ذي  153-16اÙدد ا÷زائري.»Ú
قال ‘ هذا السسياق ⁄« :أافهم أابدا فلسسفة
Óج-راءات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸسسÒي-ن الرياضسيÚ
ل -إ
اŸت -ط -وع ÚاŸن -ت-خ-ب ،Úب-حسسب ب-ي-ان وزارة دورة ا÷زائر الكÈى للدراجات ،اŸتكونة من
عدة دورات دولية .أانا أاعرف دورة ا÷زائر
الشسباب والرياضسة.
صسرح الرئيسس ا÷ديد عقب انتخابه« :أاتعهد ع - -ل - -ى غ - -رار دورات ف- -رنسس- -ا أاو اŸغ- -رب أاو
لعائلة ا–ادية الدراجات بإاعادة وضسع اŸلكة تونسس» .ختم الرئيسس ا÷ديد بقوله’« :
الصسغÒة على السسكة ،والتي يجب أان تعود Áك -ن -ن -ي اع -ط -اء ت -واري -خ مضس -ب -وط -ة ل -دورة
لتقنيي هذه الرياضسة .و كدراج قد Ëورئيسس ا÷زائر ،2017-ل- -ك -ن ب -ال -تشس -اور م -ع ا’–اد
للنادي والرابطة ،أانا على علم بكل اŸشساكل ال-دو‹ ل-ل-دراج-ات ،ن-ن-وي ت-ن-ظ-ي-م-ها ‘ شسهر
التي تشسكو منها الرابطات ا÷هوية».
سسبتم Èأاو أاكتوبر القادم.»Ú

÷نة النضسباط تÈئ
ا◊ارسس زماموشس

Œنب ح- -ارسس م- -رم- -ى ا–اد ا÷زائ -ر،
ﬁم- -د  ÚŸزم- -ام- -وشس ،ال- -ع- -ق- -وب- -ة ب- -ع -د
ا’سس- -ت- -م- -اع إا ¤أاق- -وال- -ه م- -ن ط- -رف ÷ن- -ة
ا’نضسباط لرابطة كرة القدم اÎÙفة إاثر
اأ’حداث التي عرفتها ،نهاية اŸباراة ،التي
خسس -ره -ا ف -ري -ق -ه أام -ام مسس-تضس-ي-ف-ه شس-ب-اب
قسسنطينة ( ،)0-1برسسم ا÷ولة الـ  19من
بطولة الرابطة اأ’و.¤
أاع -ل -نت راب -ط -ة ك -رة ال -ق-دم ع-ل-ى م-وق-ع-ه-ا
اإ’ل -كÎو Êال -رسس -م -ي ب-أان ÷ن-ة اإ’نضس-ب-اط
ق -ررت ط -ي م -ل -ف زم -ام -وشس ب -ع-د أان ق-دم
اأ’خ Òتوضسيحات بخصسوصس ما حدث.
باŸقابل ،عاقبت ذات اللجنة ثÓثة ’عبÚ
باإ’يقاف Ÿباراة واحدة ،ويتعلق اأ’مر بكل
ﬁمد بن يحيى (ا–اد ا÷زائر) ورشسيد
فراحي (مولودية وهران) وعن Îبوشسريط
(مولودية بجاية) .أافاد ذات اŸصسدر أانه بعد
اإ’سس- -ت- -م -اع إا ¤ط -ب -يب م -ول -ودي -ة سس -ع -ي -دة
(ال -راب -ط -ة ال -ث -ان-ي-ة) ،ف-إان ÷ن-ة اإ’نضس-ب-اط
سس -ت -ع -ل -ن ع -ن ال -ق -رار ال -ن -ه-ائ-ي ب-خصس-وصس
الÓعب وليد عبد اللي ،من نفسس الفريق
واŸت-ه-م ب-ت-ن-اول اŸنشس-ط-ات ،خÓ-ل ج-لسسة
اإ’ثن ÚاŸقبل.

 ٢٠٠م Îسسباحة حرة

رقم قياسسي جديد ألسسامة سسحنون
سسجل سسباح اÛمع البÎو‹ أاسسامة سسحنون Ãسسبح باب الزوار رقما قياسسيا وطنيا جديدا ‘ سسباق
 200م Îسسباحة حرة ،خÓل اليوم الثالث من البطولة اŸفتوحة الشستوية مسسبح صسغ 25( ÒمÎا).
حقق سسحنون توقيتا قدره 1د 47ثا 78ج ﬁسسنا بقرابة ثانية واحدة الرقم القياسسي القد ËاŸسسجل
منذ  2005بإاسسم نبيل كباب (1ج 48ثا 03ج) .بعد السسباق قال سسحنون« :أانا سسعيد جدا بتحطيم الرقم
القياسسي ا÷زائري خصسوصسا وأانني ‘ مرحلة التحضس Òالتي Áيزها عمل شساق .بعد مشساركتي ‘
بطولة فرنسسا منذ  15يوما النتائج تتحسسن ،وهذا دليل أان العمل اŸنجز بدأا يعطي ثماره».

واح -د ال -ت -ي ك -ان ق -د ت -ع -رضس إال-ي-ه-ا ‘ وقت
سسابق.
“كن السسد أايضسا من اإ’لتحاق بلخويا ‘
صسدارة ترتيب البطولة حيث يجمع الفريقان
 60نقطة لكل منهما ،بعد اÿسسارة اأ’و ¤التي
ت -ع -رضس ل -ه -ا ÿوي -ا ،ال -ذي ي-درب-ه ا÷زائ-ري
جمال بلماضسي ،أامام أام صسÓل (.)1-3

بوندسسليغا

بن طالب ضسمن أافضسل ( )٣مواهب صساعدة
اخ -ت Òال -دو‹ ا÷زائ -ري ن-ب-ي-ل ب-ن ط-الب
كأافضسل ثÓثة ’عب Úصساعدين ‘ البطولة
اأ’Ÿانية ،خÓل مرحلة الذهاب ،متفوقا على
اŸهاجم الفرنسسي لÈوسسيا دور“وند عثمان
دÁبيلي ،والغيني نابي كايتا ’عب ’يبتسسيغ.
ت -أال -ق ب -ن ط -الب بشس -ك -ل خ-اصس م-ع شس-ال-ك-ة
اأ’Ÿا ،ÊخÓل اŸوسسم ا◊ا‹ بتسسجيله ◊د
اآ’ن ÿمسسة أاهداف وصسناعته ÿمسسة أاخرى
من جملة  19مباراة شسارك فيها ،وذلك ‘ أاول
موسسم له ‘ أاŸانيا ،حيث يلعب لصسالح شسالكه
منذ الصسائفة اŸاضسية بنظام اإ’عارة قادما
من نادي توتنهام اإ’‚ليزي.
غاب الÓعب صساحب الـ  22عاما ،مسساء
اÿميسس ،عن مباراة فريقه الفائز على ميدان
ب-اوك سس-ال-ون-ي-ك-ي ال-يونا ‘ ،)0-2( Êذه - -اب
الدور الـ Ÿ 16سسابقة كأاسس ‘‘أاوروبا ليغا‘‘ .رغم
تأالقه الÓفت ‘ ‘‘البوندسسليغا‘‘ ⁄ ،ينجح بن
طالب ‘ ترك انطباعات طيبة ‘ مسسابقة

أا· إافريقيا  2017بالغابون ،حيث شسكل ،برأاي
اŸت- -ت- -ب -ع ،Úأاح -د ن -ق -اط ضس -ع -ف اŸن -ت -خب
ا÷زائ- - -ري ال- - -ذي خ- - -رج م- - -ن ال- - -دور اأ’ول
للمنافسسة القارية.

بعد تأالقه الÓفت مع سستاندار دولياج

الصسحافة البلجيكية تثني على بلفوضسيل
أاصسبح الدو‹ ا÷زائري إاسسحاق بلفوضسيل
ﬁل ثناء من طرف الصسحافة البلجيكية بعد
أاشسهر قليلة من التحاقه بنادي سستاندار دو
لياج حيث ‚ح ‘ بعث مشسواره الكروي ،إاثر
ابتعاده عن اأ’ضسواء اŸوسسم الفارط ،عندما
خاضس Œربة مع نادي بني ياسس ‘ اإ’مارات
العربية اŸتحدة .أاشسادت صسحيفة «’ ديرنيÒ
إاير» البلجيكية باŸهاجم ا÷زائري بعد تأالقه
الÓفت ‘ البطولة البلجيكية .ينسسب لÓعب
السس -اب -ق ل -ف -ري -ق ان Îم -ي Ó-ن اإ’ي -ط -ا‹ ث-لث
اأ’هداف التي سسجلها ناديه سستاندار دو لياج
‘ ال -ب -ط -ول-ة اÙل-ي-ة ،ب-تسس-ج-ي-ل-ه  9أاهداف
وإاهدائه “ 5ريرات حاسسمة.
اسستعاد بلفوضسيل ( 24سسنة) أافضسل مسستوياته،
خÓل اŸوسسم ا◊ا‹ ،بعد أان عانى من عدة
صسعوبات منذ فشسله ‘ Œربته مع ان ÎميÓن
واضسطراره لÓحÎاف ‘ البطولة اإ’ماراتية.
يذكر أان الÓعب كان قريبا من ا’نضسمام إا¤
إاي -ف -رت-ون اإ’‚ل-ي-زي خÓ-ل اŸرك-ات-و اأ’خÒ
الفارط ،غ Òأان الصسفقة  ⁄تتم ‘ اأ’يام

اأ’خÒة أ’سسباب غ Òواضسحة .من اŸرجح
أان يجدد بلفوضسيل العهد مع «اÿضسر» خÓل
اŸواعيد القادمة ،بعد أان تخلف عن مسسابقة
أا· إافريقيا  2017أ’سسباب فنية.

الرماية الرياضسية

انتخاب علي حمÓت على رأاسس ال–ادية
ان- -ت- -خب ع -ل -ي ح -م Ó-ت ،رئ -يسس -ا ج -دي -دا
ل–Óادية ا÷زائرية للرماية الرياضسية ،خÓل
أاشس -غ -ال ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ال-ت-ي
ج -رت ،ي -وم اÿم -يسس ،ب -ق -اع-ة اÙاضس-رات
للجنة اأ’وŸبية والرياضسية ا÷زائرية.
حاز حمÓت ،اŸرشسح الوحيد بعد انسسحاب
مرشسح وعدم قبول ملف اŸرشسح اآ’خر ،على
 17صسوتا مقابل  6أاصسوات معارضسة ،فيما ”
إالغاء صسوت واحد ،من ضسمن  24مصسوتا ،علما
وان عدد ا’عضساء اıول لهم با’نتخاب هو
.25
كما ” انتخاب سسبعة اعضساء ‘ اŸكتب
ال-ف-ي-درا‹ تضس-اف إال-ي-ه-م ام-راة ك-م-م-ث-ل-ة ع-ن
ال -ع -نصس -ر ال-نسس-وي ع-م Ó-ب-اŸرسس-وم ال-وزاري
ال -ق -اضس -ي بضس -رورة ت -واج -د “ث -ي -ل ال -ع-نصس-ر

النسسوي ‘ اŸكاتب الفيدرالية ل–Óادات.
ع -رف ان -ط Ó-ق اشس -غ -ال ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة
ا’نتخابية تأاخرا كبÒا بسسبب احتجاجات كل
م- -ن اŸرشس- -ح ج- -اب- -ري ﬁم- -ود وب- -عضس م -ن
أاعضساء ا÷معية العامة بعد رفضس قبول ملف
ترشسحه من قبل وزارة الشسباب والرياضسة.
ج -اء ق -رار ال -وصس-اي-ة ب-ع-دم أاه-ل-ي-ة اŸرشس-ح
جابري ،قبل بداية ا’شسغال ،وهو ما رفضسه
اŸع -ن -ي رف -ق-ة ال-ب-عضس م-ن أاعضس-اء ا÷م-ع-ي-ة
العامة الذين طالبوا بتأاجيل ا’نتخابات .غÒ
ان ‡ثل الوزارة طالبه بتقد Ëطعن حول
القضسية وهو ما فعله اŸعني بعد ذلك .أادت
هذه ا’وضساع اŸشسحونة ا ¤تأاخر انطÓق
ا’شسغال من العاشسرة صسباحا ا ¤غاية الرابعة
مسساًء.

‹hO

ألسسبت  18فيفري  201٧م
ألموأفق لـ  21جمادى أألولى  1438هـ

يبحث عراقيل اŸغرب ÷هود ا◊ل السضلمي للنزاع

›لسس اأ’من يبحث القضسية الصسحراوية ا’ربعاء القادم

’م - -ن
ي - -ع - -ق - -د ›لسس ا أ
ال-دو‹ ،ا’رب-ع-اء ال-قادم،
اŸواف- -ق ل -ي -وم  22فيفري
اج- -ت- -م- -اع -ا ح -ول ال -وضض -ع
ب-الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ال-تي
ت -وق -ف مسض -اره -ا السض-ل-م-ي
منذ . 2012
‘ هذأ ألشسأان صسرح ‡ثل
ج -ب -ه -ة أل -ب -ول-يسس-اري-و ،ب-األ·
أŸتحدة ،أحمد بوخاري ،أن
ألج -ت -م -اع أŸق -رر ‘ ج -لسس-ة
م -غ -ل-ق-ة ق-د ب-رم-ج ب-ط-لب م-ن
ألورغوأي ألعضسو غ Òألدأئم
‘ ›لسس أألم - - - - -ن .دع - - - - -ا
›لسس ألمن لهذأ ألجتماع
قسس-م ع-م-ل-ي-ات ح-ف-ظ ألسس-لم
ل- - -ل - -ت - -ط - -رق أ ¤أل - -وضس - -ع ‘
ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي-ة أÙت-ل-ة
علما أن هذأ ألجتماع يأاتي ‘
ظرف يتميز بعرقلة أŸغرب
لكل مبادرة ترمي أ ¤أيجاد
حل سسلمي للنزأع.
ق- -د وج- -ه ‡ث- -ل ج -ب -ه -ة
لم Úألعام
ألبوليسساريو ندأء ل أ
ل· أŸت- - - - - - - -ح- - - - - - - -دة
ل --------أ
أنطونيوغوتÒيسس ““للشسروع ‘

أقرب وقت ‡كن ‘ ألعمل
م -ن أج -ل تسس -وي -ة ه-ذأ أل-ن-زأع
قصس- -د ضس- -م -ان أحÎأم ل -وأئ -ح
أل· أŸت -ح-دة و ب-ع-ث-ت-ه-ا م-ن
أج - -ل ت - -ن - -ظ - -ي- -م أسس- -ت- -ف- -ت- -اء
ب - - -الصس - - -ح- - -رأء أل- - -غ- - -رب- - -ي- - -ة
(مينورسسو)““.
من جهة أخرى ،حذر ألسسيد
بوخاري من ““أسسÎأتيجية أنت
معي أم ضسدي ألتي أعتمدها
أŸغرب لتخويف أألم Úألعام
أأل‡ي““.
ك -ان ألسس -ي -د ب-وخ-اري ق-د
أوضس - -ح ،أل- -ث- -لث- -اء أŸاضس- -ي،
÷معية أŸرأسسل ÚألصسحفيÚ
ل· أŸت - -ح - -دة أن ““مسس- -ار
ل --أ
ألسس- -لم م- -ل -غ -م وأŸي -ن -ورسس -و
ك- -انت أح- -دى ضس -ح -اي -ا““ ه -ذأ
ألنسسدأد.
ك- -م- -ا أضس- -اف أن أŸب -ع -وث
ل·
لم Úأل -ع -ام ل  -أ
أÿاصس ل - -أ
أŸت- - -ح - -دة ل ي - -زأل ي - -وأج - -ه
ع -رأق -ي -ل م -ن ط -رف أŸغ-رب
لسستئناف ألوسساطة ب Úطر‘
ألنزأع.
قال ألسسيد بوخاري ““آأمل

أن يسس -اه -م أنضس -م -ام أŸغ-رب
ل- -ل–اد ألف- -ري -ق -ي ‘ ب -عث
مسس -ار ألسس -لم ع -ل -ى مسس -ت-وى
أأل· أŸتحدة““.
ع-ل-ى صس-ع-ي-د آأخ-ر ،أعتÈت
أŸناضسلة ألفرنسسية من أجل
حقوق أإلنسسان كلود ما‚-Ú
أسس- - -ف- - -اري ،أÿم- - -يسس ،ب- - -أان
““تطورأت قضسية أكد Ëإأيزيك
قد جعلت ألقضسية ألصسحرأوية
أك Ìوضس -وح -ا ل -دى أÛت -م -ع
ألدو‹““.

قضسية ““أاكد Ëإايزيك““ كشسفت
الوجه ا◊قيقي لÓحتÓل
لدى تدخلها خلل نقاشس
عقب عرضس ألفيلم ألوثائقي
““قل لهم أنني موجود““ ألذي
ي- -ت- -ن -اول ب -ورت -ري -ه أŸن -اضس -ل
ألصس -ح -رأوي ن -ع -م -ة أسس -ف-اري
أبرزت كلود ما‚ Úألتي تعد
زوج- -ت- -ه ب- -أان أح- -دأث أك- -دË
إأي -زيك ق-د سس-م-حت ب-ال-كشس-ف

ع - - -ن ف- - -ظ- - -اع- - -ة أل- - -ع- - -ن- - -ف
ألسس -ت-ع-م-اري أŸم-ارسس ع-ل-ى
ألشسعب
ألصسحرأوي ألذي يبحث عن
حريته وتقرير مصسÒه.
«م -ن ج -ه-ة أخ-رى ،أع-تÈت
نفسس أŸناضسلة بأانه من بÚ
أهدأف أ◊ركات ألنضسالية من
أجل ألقضسية ألصسحرأوية تلك
أل-ت-ي ت-خصس أسس-ت-ب-دأل ك-لمات
معتمدة من قبل منظمة أأل·
أŸت- - -ح- - -دة ،م - -ؤوك - -دة ع - -ل - -ى
أسستعمال عبارة ““أŸغرب قوة
أح - -ت- -لل““ ورأفضس- -ة ل- -ع- -ب- -ارة
““أرأضسي غ Òمسستقلة““.
ت -ع -ت -زم ك -ل -ود أسس -ف -اري
أŸت -ف -ائ -ل -ة Ãسس-ت-ق-ب-ل قضس-ي-ة
زوج- -ه- -ا أل- -ت- -ي أج- -لت إأ13 ¤
م -ارسس أل -ق -ادم أم -ام ﬁك-م-ة
م - -دن - -ي - -ة أŸرأف- -ع- -ة ““ب- -ع- -دم
أخ -تصس -اصس““ ﬁك -م-ة أل-رب-اط
م- - - -ع أل- - - -دع - - -وة إأ– ¤وي - - -ل
أÙاك- - - -م- - - -ة إأ ¤أألرأضس- - - -ي
ألصس -ح -رأوي -ة أÙت -ل -ة وف -ق -ا
◊قوق ألصسحرأوي.Ú

رغم “ديد حالة الطوارئ فالوضضع ا’مني ‘ – ّسضن

تونسس تطور دبلوماسسيتها ا’قتصسادية وتخطط لدخول إافريقيا

أاع- - - -ل - - -نت ال - - -رئ - - -اسض - - -ة
ال- -ت -ونسض -ي -ة ،أامسس ا’ول،
ع-ن “دي-د ال-ع-م-ل ب-ح-الة
ال - -ط - -وارئ اŸف - -روضض - -ة ‘
ك -ام -ل أان-ح-اء ال-بÓ-د ،م-ن-ذ
م-ن-تصض-ف شض-ه-ر نوفم Èمن
ال -ع-ام  ،2015وذل - -ك - -Ÿدة
ثÓثة أاشضهر إاضضافية.
كانت تونسس ،أعلنت حالة
أل -ط-وأرئ ‘ أع-ق-اب أل-ه-ج-وم
أإلرهابي ألذي نفذه أرهابي
بحزأم ناسسف أسستهدف حافلة
لم - -ن أل - -رئ - -اسس - -ي وسس - -ط
ل - - -أ
أل -ع -اصس -م -ة ،ي -وم  24نوفمÈ
أŸاضسي .2015
أسسفر ذلك ألهجوم ألذي
تبناه تنظيم ألدولة ألسسلمية
(دأعشس) أإلرهابي عن مقتل
 12من أفرأد أألمن ألرئاسسي.
‘ أعقاب ذلك ،أعلن ألرئيسس
أل- -ت- -ونسس -ي ع -ن ف -رضس ح -ال -ة
أل- -ط -وأرئ ‘ أل -ب -لد م -دة 30
يوما ثم مدد ألعمل بها مرأت
ع -دي -دة ل -فÎأت ت-رأوحت بÚ
شسهر وثلثة أشسهر.
رغم “ديد حالة ألطوأرئ
ك -إاج -رأء وق -ائ-ي ،ف-إان أل-وضس-ع
ب -ت -ونسس يشس-ه-د –سس-ن-ا ك-بÒأ،
وه -ذأ م -ا نسس -تشس -ف-ه م-ن ك-لم
وزي- -ر أÿارج- -ي- -ة أل- -ت -ونسس -ي،
خميسس أ÷هيناوي ،ألذي أورد

بأان أسستثناء ألوليات أŸتحدة
أألم-ري-ك-ي-ة ل-ت-ونسس م-ن إأجرأء
منع ألسسفر ألذي شسمل رعايا
ع - -دد م- -ن أل- -دول ،ي- -ع- -ود إأ¤
ق- -ن -اع -ت -ه -ا ب -ت -حسس -ن أل -وضس -ع
أألم -ن -ي ‘ أل-ب-لد ،وب-ا÷ه-ود
ألتي تبذلها أ◊كومة ‘ هذأ
أÛال.
أكد أ÷هيناوي ‘ مقابلة
م- -ع وك- -ال- -ة ت- -ونسس إأف -ري -ق -ي -ا
لن -ب -اء أل-رسس-م-ي-ة أن ““ت-ونسس
ل -أ
أليوم على نفسس درجة أألمان
مقارنة بالعوأصسم ألكÈى ‘
أل -ع -ا ،““⁄ق-ائ-ل““ :إأن أإلره-اب
 ⁄يسس- -ت- -ه -دف ت -ونسس ف -ق -ط،
وإأ‰ا أسس- -ت- -ه- -دف دوًل أخ -رى
ع- -رفت ب -اسس -ت -ق -رأر وضس -ع -ه -ا
أألمني““.
أكد ““وجود تعاون وتنسسيق
أمني ب Úتونسس وعدة دول ‘
›ال م - -رأق - -ب- -ة أ◊دودÃ ،ا
سساهم بشسكل كب– ‘ Òسسن
ألوضسع أألمني ‘ تونسس““.

ك -م -ا دع-ا أل-وزي-ر أل-ت-ونسس-ي
بريطانيا إأ ¤رفع تنبيه ألسسفر
إأ ¤ت- -ونسس ،أŸف- -روضس ع- -ل -ى
ألرعايا ألÈيطاني ÚألرأغبÚ
‘ زي -ارة ت -ونسس أو ت -خ-ف-ي-ف-ه،
ق -ائ ً-ل““ :إأن ب -ري-ط-ان-ي-ا ت-درك
ج -ي -دأً أ÷ه -ود أل -ت -ي ت -ب-ذل-ه-ا
ت - -ونسس ◊ف - -ظ أم- -ن زوأره- -ا
وت - -أام ÚأŸوأق - -ع وأŸسس - -الك
ألسسياحية ونقاط ألعبور““.
أك -د أن أل -ه -ج-وم أإلره-اب-ي
ألذي أسستهدف نزلء بسسوسسة
‘  2015ورأح ضس-ح-ي-ت-ه عدد
م -ن ألÈي -ط -ان -ي ،Úأسس -ت-ه-دف
ت-ونسس وأق-تصس-اده-ا وق-ط-اعها
ألسسياحي باألسساسس.

اإ’مارات وتأاشسÒة
التونسسيÚ
شسدد وزير أÿارجية على
أأله-م-ي-ة أل-ب-ال-غ-ة أل-ت-ي ت-ول-يها

ت- - -ونسس ل - -ل - -دب - -ل - -وم - -اسس - -ي - -ة
ألق- -تصس- -ادي- -ة ،وأشس- -ار إأ ¤أن
ب -لده بصس -دد ألن -ف -ت -اح ع -ل-ى
ﬁيطها أإلفريقي ،كما أنه ”
رف - - -ع ع- - -دد أŸم- - -ث- - -ل- - -ي- - -ات
ألدبلوماسسية ‘ إأفريقيا من 8
إأ 10 ¤سسفارأت.
سس -ي -ت-م ق-ري-بً-ا أإلع-لن ع-ن
فتح  5مكاتب Œارية ‘ دول
إأفريقية –دد لحقاً ،فضسلً
عن تنظيم بعثات متنقلة ‘
أل -دول أل -ت -ي ل ت -وج -د ف -ي -ه -ا
“ثيليات دبلوماسسية ،بإاشسرأف
أعضساء أ◊كومة ،خاصسة دول
أم - -ري- -ك- -ا أل- -لت- -ي- -ن- -ي- -ة ودول
““ألÈي-كسس““ (ألÈأزي-ل وروسس-ي-ا
وأل- - -ه- - -ن - -د وألصس Úوج - -ن - -وب
إأفريقيا).
أكد أ÷هيناوي ‘ لقائه مع
وك -ال -ة أألن -ب -اء أل -ت -ونسس-ي-ة ،أن
أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ألتونسسية تعتزم
تكثيف أنشسطتها ألهادفة إأ¤
ت- -ع- -زي- -ز م- -وق -ع ت -ونسس ع -ل -ى
أŸسستوي Úأإلقليمي وألدو‹،
مشسÒأً ‘ هذأ ألصسدد إأ ¤أنه
ي -ع -ت -زم أدأء زي-ارة إأ ¤أل-ع-رأق
يوم  8مارسس ألقادم ،سستكون
ه -ي أألو ¤م -ن ن-وع-ه-ا ل-وزي-ر
أÿارجية ألتونسسي منذ ،2003
إأضسافة إأ ¤زيارت ÚمرتقبتÚ
إأ ¤كل من ألÈأزيل وكولومبيا.
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“هيدا لقمة رئاسضية ثÓثية ب Úا÷زائر ومصضر وتونسس

اجتماع لوزراء خارجية دول ا÷وار ‘ الفا— مارسس

ح -لت ،أامسس ،ال -ذك -رى السض -ادسض -ة
ل Ó-ن-ت-ف-اضض-ة ال-ت-ي أاسض-ق-طت ال-ن-ظ-ام
السض -اب-ق ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،ورغ-م ط-ول ه-ذه
اŸدة ،إا’ أان ليبيا ما زالت  ⁄تعÌ
على البوصضلة التي تن Òطريقها و
تسض -اع-ده-ا ع-ل-ى اÿروج م-ن ال-ن-ف-ق
اŸظلم ا ¤بّر ا’مان لتتخلصس من
حالة العنف والفوضضى التي خلقها
اŸتصض- -ارع- -ون ع- -ل -ى السض -ل -ط -ة وم -ن
ي- -حّ- -رك- -ه- -م م- -ن اÿارج ب -ع -د سض -ت -ة
أاعوام ،تعيشس ليبيا بثÓث حكومات
و ب -ج -يشس غ Òم -وح -د ‘ ،م -واج -ه -ة
اره-اب م-كّشض-ر ع-ن أان-ي-اب-ه ،ووضض-ع-ها
ا’م -ن -ي اŸضض -ط -رب ي -ل -ق -ي ب -ظÓ-ل-ه
ال -داك -ن -ة ع -ل -ى اŸن -ط-ق-ة م-ا ي-حّ-رك
ا÷وار ‘ مبادرات و جهود متواصضلة
لتطويق ا’زمة بالطرق السضلمية.
‘ ألسس- -ي- -اق ،ت- -ت- -وأصس- -ل أŸسس -اع -ي
ألق -ل -ي -م -ي -ة وأل -دول -ي -ة ،ضس -م -ن ألت -ف -اق
ألسسياسسي ألليبي ،كإاطار وحيد للتوصسل أ¤
تسس -وي -ة سس-ي-اسس-ي-ة ل-لزم-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة ،ح-يث
يرتقب عقد أجتماع لوزرأء خارجية دول
جوأر ليبيا (أ÷زأئر و مصسر و تونسس) ‘
ألفا— مارسس أŸقبل بتونسس.
كانت عدة أجتماعات على أك Ìمن
مسستوى عقدت ،سسعيا ◊ل أألزمة ألليبية
لتي أنفجرت عام .2011
م-ن-ذ أل-ت-وصس-ل أ ¤ألت-ف-اق ألسس-ي-اسسي
ألليبي ،وما تلته من لقاءأت أخرى⁄ ،
تتوقف دول جوأر ليبيا ‘ بعث و دفع
أ◊وأر ب Úأألط -ي-اف ألسس-ي-اسس-ي-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة
باعتباره يبقى أحد ““أهم و أبرز““ أ◊لول
أŸط- -روح- -ة ح- -ال- -ي- -ا ل- -ت- -ج- -اوز ألصس- -رأع
وت- -دأع- -ي- -ات- -ه أÿطÒة ع- -ل -ى أŸن -ط -ق -ة
وألقليم
‘ ه -ذأ ألط -ار ،ي -ن -درج أج -ت-م-اع دول
أ÷وأر أل- -ل- -ي- -ب- -ي أŸرت- -قب ‘  1مارسس
أŸق -ب -ل Ãشس -ارك -ة وزرأء خ-ارج-ي-ة مصس-ر
أ÷زأئر و تونسس“ ،هيدأ لقمة رئاسسية
ثلثية.
م -ن أŸن -ت -ظ -ر أن ي -ج-ت-م-ع ألول م-رة
رؤوسساء دول أ÷وأر وهم ألرئيسس ألتونسسي
أل - -ب - -اج- -ي ق- -اي- -د ألسس- -بسس- -ي و أل- -رئ- -يسس
أ÷زأئري عبدألعزيز بوتفليقة و ألرئيسس
أŸصس-ري ع-ب-دأل-ف-ت-اح ألسس-يسس-ي ع-لى أمل
أيجاد أرضسية ملئمة لوضسع حد للخلف
ب Úألفرقاء ألليبي.Ú
هذه أŸبادرة ألتي أطلقت Ãناسسبة
ألزيارة ألتي أدأها ألرئيسس ألسسبسسي أإ¤
أ÷زأئ- - -ر ‘  15ديسس -م ،2016 Èول-ق-ائه
ب-رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،ألسس-ي-د ع-ب-د أل-عزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ،وت-ك-ل-ي-ف-ه Ãق-اب-ل-ة أل-رئ-يسس
أŸصسري عبد ألفتاح ألسسيسسي ،يوم 20
ديسسمÈألفارط ،سستبحث
أŸلف ليبي ““ألذي ل ينبغي أن يخرج
حله عن أإلطار ألليبي““ ،بحسسب مصسادر
دبلوماسسية.
م -ن أŸق -رر أن ي -خصسصس ألج -ت -م -اع
لسستعرأضس نتائج ألتصسالت ألتي أجرتها
أل- -دول أل- -ث- -لث -ة م -ع ﬂت -ل -ف أألط -رأف
أل-ل-ي-ب-ي-ة ،ووضس-ع تصس-ور ل-تسس-وي-ة سس-ي-اسس-ي-ة
لزمة ألليبية.
شساملة ل أ

ا◊وار طريق ا◊ل
تتمثل أهدأف أŸبادرة ‘ أربعة نقاط
ﬁوري -ة ،وه -ي دف -ع أل -ل -ي -ب-يÃ Úخ-ت-ل-ف

ت- -وج- -ه- -ات- -ه- -م وأن -ت -م -اءأت -ه -م أل -ف -ك -ري -ة
وأإلي- -دي -ول -وج -ي -ة إأ ¤أ◊وأر ،ورفضس أي
ت -وج -ه ن -ح -و ح -ل عسس-ك-ري م-ن شس-أان-ه أن
ي -ؤوج -ج أل -وضس-ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،إأ ¤ج-انب دف-ع
ألفرقاء ألليبي Úأإ ¤تذليل أÿلفات
حول تنفيذ ألتفاق ألسسياسسي أŸوقع
ديسسم Èعام  ، 2015وموأصسلة دعم دور
أأل· أŸتحدة ،كمظلة أسساسسية ألي حل
سسياسسي ‘ هذأ ألبلد.
–رصس أ÷زأئر على غرأر دول جوأر
ليبيا ،على تشسجيع ألليبي Úعلى إأنتهاج
م -ب -دأ أ◊وأر ل -ل-ت-وصس-ل إأ ¤ح-ل سس-ي-اسس-ي
يرضسي كل ألليبي ،Úوعلى متابعة تطور
أألوضس- -اع أÁان- -ا م- -ن- -ه- -ا ب -أان أ◊وأر ه -و
ألسسبيل ألوحيد للم شسمل جميع ألليبيÚ
دون أسستثناء.
‘ هذأ ألطار ،أبرز ألسسيد عبد ألقادر
مسساهل ،وزير ألشسؤوون أŸغاربية وأإل–اد
أإلف-ري-ق-ي وأ÷ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة ،مسس-اه-مة
أ÷زأئر ألهامة ‘ ألتقريب ب Úأألطرأف
أل-ل-ي-ب-ي-ة ،وع-م-ل-ه-ا أل-دؤووب ‘ سس-ب-ي-ل ح-ل
سسياسسي دأئم من خلل أ◊وأرألشسامل و
أŸصسا◊ة ألوطنية ،بعيدأ عن أي تدخل
أجنبي.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أك-د وزي-ر أل-دول-ة ،وزي-ر
ألشس- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة وأل- -ت- -ع- -اون أل- -دو‹
رم -ط -ان ل -ع -م-ام-رة ،خ-لل ل-ق-ائ-ه ،أمسس،
بÈوكسس -ل م -ع أŸم -ث-ل-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-لسس-ي-اسس-ة
أÿارجية وأألمنية لدى أل–اد ألوروبي
فيديريكا موغريني ،أنها هذه ألخÒة““
قد أكدت بشسكل وأضسح أنها ،وكذلك أألمر
بالنسسبة لل–اد ألأوروبي ،تدعم مقاربة
أ÷زأئر و ألدور أŸميز لبلدأن أ÷وأر من
أجل تسسوية أألزمة ‘ ليبيا.
‘ ظل هذه أ÷هود أŸسستمرة ،صسرح
رئيسس أÛلسس ألرئاسسي ◊كومة ألوفاق
أل- -وط- -ن- -ي أل- -ل- -ي- -ب -ي -ة ،ف -اي -ز ألسس -رأج ،أن
““أألسس - -اسس ه - -و ج - -ل - -وسس ك - -ل أألط- -رأف
Ÿن -اقشس -ة أألف -ك -ار أŸط -روح -ة ل -دى ك-ل
ط -رف ،و ل -يسس وضس -ع شس -روط مسس -ب -ق-ة““.
ك- -م -ا أك -د رئ -يسس أÛلسس أل -رئ -اسس -ي أن
““أ◊وأر سس- -ي- -م -ك -ن ل ﬁال -ة م -ن إأي -ج -اد
أ◊لول ،أمام تعنت كل طرف فإانه يؤودي
إأ ¤جمود أ◊ل ألسسياسسي ،وزيادة معاناة
ألشسعب ألليبي““.

مسساعدة ““ الناتو““ إ’نشساء
ا÷يشس
أع - -ل - -ن أألم Úأل- -ع- -ام ◊ل- -ف شس- -م- -ال
أألط -لسس -ي (ن -ات-و) ،أÿم-يسس ،أن ح-ك-وم-ة
ألوفاق ألوطني ألليبية بقيادة فايز ألسسرأج
ق- -د ق- -دمت ط- -ل- -ب- -ا رسس- -م- -ي- -ا ل- -ل- -ح -ل -ف
Ÿسس -اع -دت -ه-ا ‘ ›ال أل-دف-اع و–دي-دأ
مسساعدتها على تدريب قوأتها أŸسسلحة و
أإنشساء مؤوسسسساتها ألدفاعية وأألمنية.
كان أألم Úألعام للحلف أألطلسسي قد
عرضس ،مطلع شسهر فيفري ،دعم منظمته
◊كومة ألوفاق ألوطني ألليبية من أجل
مسساعدتها ‘ أإنشساء مؤوسسسساتها ألوطنية
ألدفاعية و ﬁاربة أإلرهاب.
من جهته ،صسرح ألوزير أألول ألليبي أن
““م-ن-ظ-م-ة أ◊ل-ف ألأط-لسس-ي ت-ع-ت Èإأح-دى
أŸؤوسسسس-ات أل-ت-ي ن-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا ل-ت-ع-زي-ز
ق -درأت -ن -ا أألم -ن-ي-ة““ وﬁارب-ة أإلره-اب و
ظ- -وأه- -ر أخ -رى ل سس -ي -م -ا أل -ه -ج -رة غÒ
ألشسرعية““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السضبت  18فيفري  ٢٠17م
الموافق لـ  ٢1جمادى األولى  1٤38هـ

لوهام
بيينما وصسفت تصسريحات نتنياهو با أ

هذا وتوالت ردود األفعال الفلسضطينية الرافضضة
لتصضريحات الرئيسس األمريكي دونالد ترامب بشضأان
مبدأا حل الدولت ،ÚواعتÈتها ““انحيازا سضافرا““ لـ
إاسضرائيل ،وتراجعا خطÒا Ãوقف واشضنطن ◊ل
الصضراع.
كان ترامب قال األربعاء -خÓل مؤو“ر صضحفي
مع نتنياهو -إانه سضيعمل على –قيق السضÓم بÚ
إاسض-رائ-ي-ل وال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ،Úل-ك-ن التوصضل إا ¤اتفاق

أامريكا اسستخدمت قنابل اليورانيوم اŸنضسب ‘ سسوريا مرتÚ

سضÒج-ع إا ¤ال-ط-رف Úن-فسض-ي-ه-م-ا ،ن-ه-اي-ة اŸطاف،
واعت Èأان اإلسضرائيلي Úيريدون التوصضل إا ¤اتفاق
سضÓ- -م ،وأان ع- -ل- -ى ال- -ف- -لسض- -ط- -ي- -ن -ي““ Úال -ك -ف ع -ن
الكراهية““.
كما –دث ترامب عما سضماها ““مبادرة سضÓم
جديدة ب Úالفلسضطيني Úواإلسضرائيلي Úقد تتضضمن
الكث Òمن الدول““ ،مشضÒا إا ¤أانه يعكف حاليا على
بحث حل الدولت Úوحل الدولة الواحدة.

لعÓم بعدم ألنزأهة
أتهم وسسائل أ إ

ترامب يح ّضسر مرسسوما جديدا حول الهجرة
لم-ري-ك-ي دون-ال-د ترأمب
أع-ل-ن أل-رئ-يسس أ أ
لسسبوع أŸقبل ،أمرأ تنفيذيا
أنه سسيصسدر ،أ أ
ج -دي -دأ بشس -أان أل -ه -ج -رة ،وت -ع-ه-د Ãح-اسس-ب-ة
أŸت -ورط ‘ Úتسس -ريب م -ع-ل-وم-ات ل-لصس-ح-اف-ة
بشسأان أتصسال أعضساء من حملته ألنتخابية
Ãسسؤوول Úمن روسسيا.
أاك- -د ت- -رامب ،خ Ó-ل ن -دوة صض -ح -ف -ي -ة ب -ال -ب -يت
األبيضس ،ليلة اÿميسس إا ¤ا÷معة ،نيته إاصضدار
م -رسض -وم ج -دي -د ي-ت-ع-ل-ق Ãسض-أال-ة وضض-ع ق-ي-ود ع-ل-ى
الهجرة  ،ليحل مكان مرسضومه اŸث Òللجدل الذي
ع -ل -ق Ãوجب ق -رار ﬁك -م -ة ف -درال -ي -ة ،وق-ال أان-ه
سضيكون متناسضبا مع قرار اÙكمة الفدرالية.
أاضضاف الرئيسس األمريكي ““ تنفيذ حظر السضفر
ك -ان سض -لًسض -ا ل -ل-غ-اي-ة ،ل-ك-ن ق-رار اÙك-م-ة  ⁄ي-ك-ن
لصضا◊ناﬁ .كمة السضتئناف عارضضته أايضًضا ،قد
أاك -ون ﬂط ً-ئ -ا ل -ك -ن ه -ذا م -ا ي -ج -ري ‘  %8٠م -ن
ا◊الت .سضنمضضي مع القرار ،وسضنقوم بصضياغة
مرسضوم جديد ‘ األسضبوع اŸقبل““.
ب -ال -ت-وازي ،ط-ل-بت وزارة ال-ع-دل األم-ري-ك-ي-ة م-ن
ﬁكمة السضتئناف ‘ سضان فرانسضيسضكو التخلي
عن اإلجراءات اŸتعلقة Ãرسضوم الهجرة اŸاضضي،
م-وضض-ح-ة أان السض-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ت-فضض-ل م-راج-عة
نسضختها بدًل من إاضضاعة الوقت ‘ اÙكمة.
وواجه مرسضوم ترامب حول اإلغÓق اŸؤوقت
ل -ل -ح -دود ‘ وج -ه ال Ó-ج -ئ Úوم-واط-ن-ي سض-ب-ع دول
مسضلمة نكسضت Úقضضائيت .Úففي الثالث فيفري علق
ق -اضس ‘ سض -ي -ات-ل ت-ن-ف-ي-ذه و‘ ال-ت-اسض-ع م-ن-ه أاب-قت
ﬁك -م -ة اسض -ت -ئ -ن -اف ‘ سض -ان ف -رانسض -يسض -ك -و ه -ذا
التعليق.

غاضسب من الصسحافة
‘ اŸقابل هدد ترامب بتوقيف من يقف وراء
التسضريبات للصضحافة ،بعد الكشضف عن اتصضالت
م- -ت- -ك- -ررة ال- -ع- -ام اŸاضض- -ي ب Úف- -ري- -ق ح- -م- -ل- -ت- -ه
والسض- -ت- -خ- -ب -ارات ال -روسض -ي -ة ،وع -ن ﬁادث -ات بÚ
مسضتشضاره السضابق مايكل فل Úودبلوماسضي روسضي،
وكتب الرئيسس األمريكي على توي Îإان ““األنذال
الذين يقومون بالتسضريبات ،باتوا أاخÒا مكشضوف.Ú
سضيلقى القبضس عليهم““.
أاثارت اسضتقالة مسضتشضار األمن القومي ،مايكل
ف -ل Úع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة تسض-ري-ب-ات ق-دمت لصض-ح-ف-ت-ي
““ال -ن-ي-وي-ورك ت-ام-ي-ز““ و«ال-واشض-ن-ط-ن ب-وسضت““ ،ج-دل

واسض -ع -ا ‘ ال -ولي -ات اŸت -ح -دة األم -ري-ك-ي-ة ،ح-يث
طرحت مسضأالة الثقة ‘ ﬁيط الرئيسس ترامب،
وذكرت تقارير إاعÓمية أان أاجهزة السضتخبارات
األم -ري -ك -ي -ة ،ت -رفضس ت-زوي-ده ب-ب-عضس اŸع-ل-وم-ات
ا◊سضاسضة معلومات ﬂافة تسضريبها.
جاء رد الرئيسس األمريكي سضريعا خÓل الندوة
الصضحفية ،واتهم وسضائل اإلعÓم ““بعدم النزاهة““،
وق -ال أان اإلع Ó-م ““ل ي -ت -ح -دث م -ن أاج -ل مصض -ال -ح
الشض -عب ،ب -ل ل -ل -مصض -ال-ح اÿاصض-ة““ ،م-وج-ه-ا كÓ-م-ه
بصضفة خاصضة إا ¤صضحيفة نيويورك تاÁز وشضبكة
““سضي إان إان““.
قال الرئيسس األمريكي خÓل اŸؤو“ر الذي

اسض -ت -م -ر أاك Ìم -ن سض -اع -ة ورب-ع السض-اع-ة ،إان ““ع-دم
النزاهة لدى وسضائل اإلعÓم بلغ مسضتوى ل Áكن
السضيطرة عليه““ .تابع ““الصضحافة باتت تفتقد إا¤
النزاهة إا ¤درجة أاننا إاذا Œاهلنا ا◊ديث عنها
فإان هذا يخدم الشضعب األمريكي بشضكل كب.““Ò
قال إان ““حجم الغضضب وا◊قد على ““سضي إان
إان““ كبÒان إا ¤درجة أانني  ⁄أاعد أاشضاهدها““.
مضضيفا أان ““عددا كبÒا من الصضحفي ‘ ÚالبÓد ل
ي -ق -ول -ون ل -ك -م ا◊ق -ي -ق-ة““ .وك-رر ت-رامب م-رارا أان
ارتيابه من وسضائل اإلعÓم قد حثه على التحدث
مباشضرة إا ¤األمريكي ،Úول سضيما من خÓل حسضابه
على توي.Î
مسضاندة من ›لسس النواب
قال رئيسس ›لسس النواب األمريكي ،بول ريان،
إان ال - -رئ- -يسس دون- -ال- -د ت- -رامب ومشض- -رع- -ي ا◊زب
““ا÷مهوري““ ‘ الكونغرسس““ ،ماضضون ‘ الطريق
الصضحيح “اما إل‚از أاجندة اŸائتي ،يوم األو¤
من الرئاسضة““.
أاوضض- - -ح ال - -ن - -ائب ا÷م - -ه - -وري ع - -ن ولي - -ة
ويسضكونسضن ،قوله ‘ تصضريحات نقلتها صضحيفة ““ذا
ه-ي-ل““ األم-ري-ك-ي-ة ع-ل-ى م-وق-ع-ها اإللكÎو ،Êأامسس،
““نحن نعمل على نفسس اÿطة““ ،مضضيفا ““ما قمت
به خÓل الفÎة النتقالية مع نظÒي ‘ ›لسس
الشضيوخ ،زعيم األغلبية ميتشس ماكونيل ،هو وضضع
خطة للمائتي يوم األو ¤للرئيسس من أاجل إا‚از
جدول أاعماله الذي وافقنا عليه جميعا ،ونحن على
الطريق الصضحيح “اما بشضأان ا÷دول الزمني.

خÓفا Ÿا أعلنته رئيسسة ألوزرأء

خروج بريطانيا من اإل–اد األوروبي قد يسستغرق
أاك Ìمن عامÚ

ل· أŸت-ح-دة أÿاصس
أع -ل-ن م-ب-ع-وث أ أ
إأ ¤سسوريا سستفان دي ميسستورأ أنه بصسدد
لخÒة ع -ل -ى لئ -ح -ة
وضس- -ع أل- -ل -مسس -ات أ أ
أŸشس -ارك ‘ Úم -ف -اوضس -ات ج -ن -ي -ف بشس-أان
ألسسÓم ‘ سسوريا.
ق--الت ي--ارا شض--ري--ف اŸت-ح-دث-ة ب-اسض-م دي
ل· اŸتحدة ل
ميسضتورا ،أامسس ،إان مبعوث ا أ
يزال يضضع اللمسضات النهائية على قائمة من
سض-ي-حضض-رون م-ف-اوضض-ات ج-ن-ي-ف ال-ت-ي سض-تبدأا،
اÿميسس القادم.
أاضضافت أان هناك بالفعل ردودا إايجابية
لن ،وأان من
على الدعوات التي وجهت حتى ا آ
اŸت---وق---ع وصض---ول ب---عضس اŸشض--ارك ،Úم--ط--ل--ع
لسضبوع.
اأ
ذكرت أانها على علم بشضائعات عن مزيد
من التأاجيل للمحادثات بعدما كانت مقررة
أاصض ‘ Óالثامن فيفري ا÷اري ،لكنها صضرحت
بأانه ل توجد خطط لتأاجيلها ›ددا.
ووجّه دي ميسضتورا قبل أايام دعوات Ÿمثلي
اŸعارضضة وا◊كومة للمشضاركة ‘ مفاوضضات
سضÓم بجنيف تسضبقها مشضاورات تسضتمر يوم،Ú
ل‡ي.
وفق ما ذكر متحدث باسضم اŸبعوث ا أ
ه---ذا وق---د ان---ط--ل--قت ،أامسسÃ ،دي--ن--ة ب--ون
لصض-دق-اء
ب--أاŸان--ي-ا أاع-م-ال الج-ت-م-اع اÿاصس أ
الشض--عب السض--وري ع--ل--ى ه-امشس اج-ت-م-اع وزراء
خ--ارج--ي--ة ›م-وع-ة ال-عشض-ري-ن ،وأاك-دت ال-دول
Óزم---ة
اŸشض---ارك---ة ع---ل---ى ا◊ل السض---ي---اسض---ي ل ---أ
السضورية.
لŸا Êسض--ي--غ--م-ار
ق--ال وزي--ر اÿارج--ي--ة ا أ
غابريال ““من الواضضح أان جميع الذين التقوا
يريدون ح Óسضياسضيا بسضوريا ،وأان هذا ا◊ل

حسسب أسستطÓع للرأي

مرشسح ا◊زب الدÁقراطي الشسÎاكي ‘ أاŸانيا
سسيتغلب على مÒكل
أظهر أسستطÓع للرأي ،أمسس ،إأن مارتن
شس - -ول- -ت- -ز م- -رشس- -ح أ◊زب أل- -دÁق- -رأط- -ي
ألشسÎأكي ‘ ألنتخابات أل–ادية ألتي
Œرى ‘ سس -ب-ت-م Èأل-ق-ادم ،سس-ي-ت-غ-لب ع-ل-ى
أŸسستشسارة أنغي ÓمÒكل إأذأ كان ألقÎأع
يعتمد على ألتصسويت أŸباشسر لختيار من
يقود ألبÓد.
أاظهر السضتطÓع الذي أاجراه معهد فالن
لقياسس مؤوشضرات الرأاي بتكليف من القناة الثانية
‘ التلفزيون األŸا( Êزد.دي.إاف) إان  ٤9باŸئة
م- -ن األŸان ي- -ري- -دون رئ -يسس الŸÈان السض -اب -ق
شضولتز ليكون مسضتشضارهم القادم فيما يفضضل 38
باŸئة من الناخب Úبقاء مÒكل ‘ منصضبها.
النتائج “ثل تغÒا باŸقارنة باسضتطÓعات
أاج -ريت ‘ ن -ه -اي-ة ج-ان-ف-ي ع-ن-دم-ا أاظ-ه-ر ذات
السضتطÓع أان مÒكل سضتحصضل على  ٤٤باŸئة
مقارنة بحصضول شضولتز على  ٤٠باŸئة وفقا Ÿا
ذكرته زد.دي.إاف.
و‘ وقت سض- -اب- -ق م- -ن ه- -ذا الشض- -ه- -ر أاظ- -ه -ر
اسضتطÓع آاخر إان شضولتز سضيتغلب على مÒكل.
على مدار سضنوات كان ا◊زب الدÁقراطي

برأات ﬁكمة إاسضبانية ،أامسس ،شضقيقة اŸلك
فيليبي السضادسس كريسضتينا من تهم التآامر ‘
قضضية فسضاد ضضريبي لكنها حكمت على زوجها
ب -السض -ج -ن سضت سض -ن -وات وث Ó-ث -ة أاشض -ه-ر ب-ت-ه-م-ة
الختÓسس.
قررت ﬁكمة جزر الباليار ‘ باŸا دي
مايوركا تÈئة كريسضتينا دو بوربون التي كانت
–اكم بشضبهة التآامر ‘ عملية تهرب ضضريبي
وح- -ك- -مت ب- -السض- -ج- -ن ع- -ل- -ى زوج- -ه- -ا إاي- -ن- -اك -ي

@ ب -ي -ون -غ ي -ون -غ:
ات- -ف -قت ك -وري -ا ا÷ن -وب -ي -ة
وال -ولي -ات اŸت -ح -دة وال -ي-اب-ان
ع -ل -ى ب -ذل ا÷ه -ود ال Ó-زم -ة ل -ن -زع
السضÓ- -ح ال- -ن- -ووي ل- -ك -وري -ا الشض -م -ال -ي -ة““
بطريقة كاملة وÁكن التحقق منها ول رجعة
فيها وجاء ذلك وزراء خارجية كوريا ا÷نوبية
وال - -ولي - -ات اŸت - -ح - -دة وال - -ي- -اب- -ان األŸان- -ي- -ة ‘
اجتماعات وزراء خارجية ›موعة العشضرين.

عملياتها ضضد تنظيم ““داعشس““ اإلرهابي .ذكرت
وزارة الدفاع ،أامسس ،أان قنابل اليورانيوم اŸنضضب
اسضتخدمت مرت 16 ‘ ،Úو ٢٢نوفم ÈاŸاضضي.

القضساء على  39إارهابيا

اسستئناف العلميات األ‡ية

@ إأسس Ó-م آأب-اد :أاف-اد مسض-ؤوول-ون ب-اكسضتانيون،
أام - - -سس ،أان  39إاره -اب -ي-ا ع-ل-ى األق-ل ق-ت-ل-وا خÓ-ل
عمليات أامنية للقوات اÿاصضة الباكسضتانية شضنتها
عقب هجوم انتحاري ‘ ضضريح صضو‘ بجنوب
البÓد والذي خلف مصضرع  7٠شضخصضا.

@ أŸوصسل :أاكدت األ· اŸتحدة إان بعثتها
سضتسضتأانف عملياتها ‘ شضرق اŸوصضل ‘ شضمال
العراق ،يوم األحد القادم ،بعدما كانت قد علقت
مؤوقتا أانشضطتها ‘ وقت سضابق من هذا األسضبوع
بسضبب ﬂاوف أامنية.

قنابل يورانيوم ضسد «داعشش»

نشسر  1200قنبلة

تفجÒات بالعراق

@ وأشسنطن :كشضفت وزارة الدفاع األمريكية
عن اسضتخدام الوليات اŸتحدة مرت ‘ Úالعام
 ٢٠1٥ق -ن -اب-ل ي-وران-ي-وم م-نضضب م-ثÒة ل-ل-ج-دل ‘

@ سسيول :أاعلنت كوريا ا÷نوبية ،أامسس ،أانها
ت -ع -ت -زم نشض -ر ح-وا‹  1٢٠٠ق-ن-ب-ل-ة م-وج-هة بنظام
–ديد اŸواقع العاŸي بنهاية العام القادم وسضط

@ بغدأد :خلف هجوم بسضيارة مفخخة وقع ‘
شض -ارع م -زدح -م ح -يث ي -وج -د ال -ع -دي-د م-ن ب-ائ-ع-ي
السض-ي-ارات اŸسض-ت-ع-م-ل-ة ب-ال-عاصضمة العراقية بغداد،

 Èال

ع

الشضÎاك- -ي  -الشض- -ريك األصض- -غ -ر ‘ الئ -ت Ó-ف
ا◊اكم -يأاتي بعد ائتÓف مÒكل اÙافظ ‘
اسضتطÓعات الرأاي ◊ Úأاحيا ترشضيح شضولتز
التأاييد للحزب الذي فاز ‘ النتخابات ‘ آاخر
مرة ‘ عهد جÒهارد شضرودر ‘ .٢٠٠٢
ي- -ود  3٠ب-اŸئ-ة ‡ن شض-م-ل-ه-م السض-ت-طÓ-ع
تشضكيل ائتÓف Áيل نحو اليسضار بقيادة ا◊زب
ال- -دÁق- -راط- -ي الشضÎاك- -ي وÃشض- -ارك- -ة ح- -زب
اÿضضر وا◊زب اليسضاري األŸا Êفيما عارضس
 ٤٤باŸئة تو‹ مثل هذا الئتÓف مقاليد ا◊كم
وف -ق -ا ل Ó-سض -ت -ط Ó-ع .شض -م -ل السض-ت-طÓ-ع 1٢31
شضخصضا وأاجري ‘ الفÎة ب 1٤ Úو  16فيفري.

تÈئة شسقيقة اŸلك السسبا ‘ Êقضسية فسساد

التهديدات اŸتنامية من كوريا الشضمالية ،بعدما
‚حت ‘ اختبارها وكالة تطوير معدات الدفاع
‘ نهاية عام .٢٠1٢

عا⁄

السضياسضي يجب أان يتحقق ‘ مفاوضضات جنيف
ل· اŸتحدة ،وأانه ل ينبغي أان
–ت رعاية ا أ
تكون هناك أاي مفاوضضات موازية““.
شض--ارك ‘ الج--ت--م--اع :أاŸان-ي-ا وال-ولي-ات
اŸت---ح---دة وب---ري--ط--ان--ي--ا وإاي--ط--ال--ي--ا وت--رك--ي--ا،
لردن ،ومفوضضة
لمارات وا أ
والسضعودية وقطر وا إ
لوروبي فيدريكا
السضياسضة اÿارجية ل–Óاد ا أ
م---وغ---ري---ن---ي .ان--ع--ق--د ه--ذا الج--ت--م--اع ع--قب
ﬁادث-ات أاسض-ت-ان-ا ،وع-ل-ى ُب-ع-د أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة م-ن
مفاوضضات جنيف.
م--ن ن--اح--ي--ة ث--ان-ي-ة ،كشض-فت وزارة ال-دف-اع
لمريكية (البنتاغون) عن اسضتخدامها قنابل
اأ
لسضÓمية
يورانيوم منضضب ضضد تنظيم الدولة ا إ
الرهابي ‘ سضوريا مرت ،Úولوحت باسضتخدام
اŸزيد من تلك القنابل ضضد التنظيم الدموي.
وف--ق--ا Ÿا أاع--ل--ن--ه ال-ب-ن-ت-اغ-ون ،اÿم-يسس،
اسضتخدمت قنابل اليورانيوم اŸنضضب مرت،Ú
‘  16و ٢٢نوفم ‘ ٢٠1٥ Èعمليات قصضف
اسضتهدفت قوافل شضاحنات نقل لتنظيم الدولة
لسضÓ----م----ي----ة الره----اب---ي ‘ سض---وري---ا .ق---ال
اإ
اŸت-ح-دث ب-اسض-م ق-ي-ادة ال-ق-وات ال-عسض-ك-رية ‘
لوسضط جوشس جاك ،إان  ٥٢6٥قنبلة
الشضرق ا أ
( 3٠ملم) من اليورانيوم اŸنضضب اسضتخدمت
‘ هات Úالعمليت .Úاأطلقتها طائرات هجومية
م---ن ط---راز أا 1٠-إا ¤ج--انب ق--ذائ--ف ح--ارق-ة
أاخرى.
أاوضضح أان هذا اŸزيج من القنابل ا◊ارقة
““قد اخت Òبهدف التوصضل إا ¤احتمال أاكÈ
لتدم Òقافلة الشضاحنات““ ،مضضيفا أان بÓده ““قد
تسضتخدم تلك القنابل ›ددا ضضد الرهابيÚ
إاذا اقتضضت ا◊اجة““.

بينما حكم على زوجها بالسسجن  3سسنوأت

رجح رئيسس اŸفوضضية األوروبية جان كلود يونكر ،أان تسضتغرق عملية خروج بريطانيا من اإل–اد
األوروبي أاك Ìمن عام.Ú
وقال يونكر ‘ ،تصضريحات أاوردتها قناة (سضكاي نيوز) اإلخبارية ،أامسس ا÷معة ،ل أاعتقد أاننا سضننجح
خÓل  ٢٤شضهرا ‘ إاعداد الÎتيبات ÿروج بريطانيا من اإل–اد األوربي وتشضكيل العÓقة بكاملها بÚ
بريطانيا والقارة األوروربية.
وأاكد يونكر ضضرورة تغي ٢٠ Òأالف قانون على األقل ‘ بريطانيا قبل أان تÎك ال–اد ،مضضيفا أانه ل
يحق لÈيطانيا إابرام اتفاقات للتجارة الثنائية بينما لتزال ‘ اإل–اد.
وكانت رئيسضة وزراء بريطانيا تÒيزا ماي قالت إانها سضتفعل اŸادة  ٥٠من معاهدة لشضبونة ‘ مارسس
اŸقبل ،لبدء ﬁادثات النسضحاب التي Áكن أان تسضتمر Ÿا يصضل إا ¤عام.Ú

نزع األسسلحة النووية
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مفاوضسات جنيف Ãوعدها وألعا ⁄يتمسسك با◊ل ألسسياسسي

توا‹ الرفضش الفلسسطيني Ÿوقف ترامب من حل الدولتÚ
لع Ó-م أل -ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ة ،أن
ق -الت وزأرة أ إ
لسس-رأئ-ي-لي بنيامÚ
خ-ط-اب رئ-يسس أل-وزرأء أ إ
نتنياهو ‘ وأشسنطن ،يعد ““تدويرأ““ لروأيات
سس-اب-ق-ة ح-اف-ل-ة ب-ال-ث-غ-رأت ،ت-ن-كر كل قوأعد
لم- -ن
أل - -ق- -ان- -ون أل- -دو‹ وق- -رأرأت ›لسس أ أ
ل· أŸت-ح-دة ،أل-ت-ي ت-ت-ع-ام-ل م-ع إأسسرأئيل
وأ أ
على أنها دولة أحتÓل““.
أاكدت الوزارة  ‘ -بيان أان تصضريحات نتنياهو
‘ اŸؤو“ر الصض - -ح - -ف - -ي اŸشضÎك م - -ع ال - -رئ- -يسس
األمريكي دونالد ترامب““ ،أاوهام حا ⁄يبحث عن
سضÓم Ãواصضفات لن يجدها سضوى ‘ رأاسضه ،لن
تسضاهم ‘ الوصضول إا ¤سضÓم متوازن““ ،مؤوكدة أان
إاسض-رائ-ي-ل““ ،ت-ري-د السض-ت-ي-ط-ان ،وسض-رق-ة األرضس ‘
أاطول عملية تطه ÒوإاحتÓل ،واÛتمع الدو‹
يرى ويسضمع ول نسضمع منه سضوى الهمسس““.
أاشضارت الوزارة إا ¤أانها ““ترى ‘ عودة نتنياهو
إا ¤األسضطوانة اŸشضروخة ،هروبا من العÎاف
بأان الحتÓل وإافرازته هما جوهر الصضراع ،فبوسضع
إاسضرائيل أان تسضمي نفسضها ما تشضاء ،على أان تعÎف
ب -ك -ام -ل ح -ق -وق -ن -ا اŸشض -روع-ة ع-ل-ى ك-ام-ل الÎاب
الفلسضطيني اÙتل ‘  ٤جوان عام . ““.1967
ذكرت الوزارة ““ان من Áارسس اإلرهاب ول
ي-خ-ج-ل م-ن “ج-ي-د ال-ق-ت-ل-ة وÁن-ح-ه-م ل-تسض-ه-يÓ-ت
واŸكافآات ،هي سضلطات الحتÓل اإلسضرائيلي بكل
مسضمياتها وتسضمى الشضوارع بأاسضمائهم ،وهو يعرفهم
جيدا““.

العدد
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أاوردانغارين الذي اختلسس مع شضريك له مÓيÚ
اليوروهات من اإلعانات التي منحت Ÿوؤسضسضة
كان يرأاسضها.
ك-ان إاي-ن-اك-ي أاوردان-غ-اري-ن ال-ب-ط-ل األوŸب-ي
السضابق ‘ كرة اليد متهما باسضتغÓل صضفته كفرد
من العائلة اŸالكة للفوز بعقود ‘ جزر الباليار
وف -ال -نسض -ي -ا ب -واسض -ط -ة شض -رك -ة غ Òرب -ح-ي-ة ك-ان
يÎأاسضها و–مل اسضم ““نوسس““ ،وتتعلق القضضية
Ãبالغ تصضل إا 6,1 ¤مÓي Úيورو.

اأول اأمسس ،مقتل  ٤8شضخصضا على األقل وجرح
خمسض Úاآخرين.

السسيطرة على مدينة الباب
@ أسسطنبول :أاعلن ا÷يشس الÎكي ،أامسس ،أان
عمليات السضيطرة على مدينة الباب شضرقي حلب
السضورية اقÎبت من النهاية ،وقال ‘ بيان له أان
جماعات تنظيم ““داعشس““ اإلرهابي ‘ اŸدينة قد
انهارت.

تفكيك خÓيا إارهابية

@ ألرياضس  :أاعلنت الداخلية السضعودية عن
تفكيك خÓيا تابعة للتنظيم اإلرهابي داعشس ‘
اأربع مدن اإثر عمليات انطلقت منذ سضتة أايام،
وأاغلب عناصضر هذه اÓÿيا الذين ” توقيفهم
سضعوديون.

ثقافة

السشبت  18فيفري  2017م
المؤافق لـ  21جمادى األولى  1438هـ

ل‰ائي
ا÷زائري مراح الفائز Ãسشابقة برنامج الأ· اŸتّحدة ا إ

«اŸثّقف يسشاهم ‘ بناء ا◊ضشارة اإلنسشانية““
فاز الفنان ا÷زائري الششاب مراح
ﬁم - -د ج - -م - -ال ال - -دي - -ن أاب - -ؤ ب - -ك - -ر
باŸسشابقة التي ن ّ
ل·
ظمها برنامج ا أ
ل‰ائ -ي ،ل -ي -ت ّ-م اخ-ت-ي-اره
اŸت -ح -دة ا إ
ضش -م -ن سش -ب -ع -ة عشش -ر شش -خصش -ا أاط -ل-ق
عليهم الÈنامج اسشم ““أابطال الباندا
له-داف ال-ت-ن-م-ية اŸسشتدامة““ .وقد
أ
” اختيار الفيديؤ الذي ششارك به
ّ
م - -راح ،واŸت - -ع - -ل - -ق ب - -ه - -دف ج - -ؤدة
الÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي-م ،م-ن ب Úم-ئ-ات
التسشجيÓت اŸششاركة التي تتحدث
ع - -ن ﬂت- -ل- -ف أاه- -داف ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
اŸسشتدامة السشبعة عششر.

أاسشامة إافراح
ع -اد ج -م -ال ال -دي-ن م-راح األسش-ب-ؤع
الفارط من الرحلة التي قادته إا ¤مدينة
تششنغدو بالصش Úرفقة الفائزين اآلخرين
القادم Úمن  14دولة ﬂتلفة ،حسشبما
علمناه من مكتب ا÷زائر لÈنامج األ·
اŸت - -ح - -دة اإل‰ائ- -ي ،مسشّ- -ج Ó- -بصش- -م- -ة
ا÷زائ- -ر ‘ ه- -ذه اŸسش- -اب- -ق -ة ال -ع -اŸي -ة
الهادفة.
جمال الدين مراح فنان وأاسشتاذ وكاتب
جزائري ششاب من مؤاليد وهران ،تعلّم
ابن الثمانية والعششرين ربيعا اŸؤسشيقى
منذ الصشغر ،كما اختار انتهاج طريق الفن
السشابع ،وقد اسشتفاد من مسشاعدة والده
اŸن-ت-ج السش-ي-ن-م-ائ-ي واıرج السش-اب-ق ‘
التلفزيؤن ا÷زائري .ششارك سشنة 2012
‘ ورشش -ة ع -م -ل ال-رقصش وال-ف-ن واإلي-ق-اع
والثقافة ‘ ششاتؤرو بفرنسشا ،وذلك بدعؤة
م-ن اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ال-ف-رنسش-ي ب-ت-ل-مسش-ان
وسشفارة فرنسشا ‘ ا÷زائر.
ج- -م -ال ال -دي -ن ح -اصش -ل ع -ل -ى شش -ه -ادة
اŸاسش ‘ Îاألدب الفرنسشي ،ويعمل حاليا
مؤظفا ‘ متؤسشطة ‘ ›ال السشتششارة،

واف- -ت- -ت- -ح ‘ م- -ن- -زل- -ه قسش- -م- -ا ل- -ت- -دريسش
اŸؤسش -ي -ق -ى وال -رسش -م وال -ع -زف ع -ل-ى آال-ة
ال -غ -ي -ت -ار ،وه -ؤ يسش -ع -ى م-ن وراء ذلك إا¤
تكؤين ““جيل فنّان““ ،ولديه حاليا أاك Ìمن
عششرين طالبا ،كما أا‚ز أاششرطة وثائقية
Ãعية والده.
ويقؤل مراح ‘ حديث إلذاعة أاخبار
األ· اŸتحدة ⁄““ :أاكن أاعرف من قبل
األه -داف ال -ع -اŸي -ة ال -ت -ي أاق ّ-رت-ه-ا األ·
اŸت-ح-دة ،و ⁄ي-خ-ط-ر ع-ل-ى ب-ا‹ ع-ن-دئ-ذ
أان-ن-ي سش-أاف-ؤز ب-ه-ذه اŸسش-اب-ق-ة ال-ع-اŸية““.
ويضش -ي -ف ب -أان-ه ع-رف ب-اŸسش-اب-ق-ة ب-فضش-ل
زم-ي-ل ل-ه آام-ن ب-إام-ك-ان-ي-ات-ه وب-ق-درته على
النجاح ‘ اŸسشابقة ،ودّله على صشفحة
الفايسشبؤك اÿاصشة بها ،واعÎف الششاب
ا÷زائري بأانه  ⁄يكن يتؤّقع الفؤز بهذه
اŸسشابقة العاŸية.
ويضش -ي -ف م -راح ب -أاّن -ه اخ -ت-ار أان ي-ك-ؤن
الفيديؤ الذي ششارك به متعلقا بالهدف
الرابع من أاهداف األ· اŸتحدة للتنمية
اŸسش -ت -دام -ة ،وه -ؤ ه -دف ج -ؤدة الÎب-ي-ة
وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م .وي- -ق- -ؤل إان ذلك راج- -ع إا¤
عامل““ :Úاألول هؤ عامل ششخصشي ألن ‘
عائلتي جدي ،رحمه الله ،وأامي سشاهما
‘ الÎبية وتكؤين جيل مثّقف..كان جدي

إام- -ام- -ا وأاسش- -ت- -اذا ‘ ال- -ل -غ -ت Úال -ع -رب -ي -ة
والفرنسشية ،وأاصشبح مفتششا تربؤيا .وأامّي
تدير اآلن مدرسشة وتعمل ‘ هذا اŸنصشب
منذ أاك Ìمن خمسش وثÓث Úسشنة““.
أاما العامل الثا ،ÊيسشÎسشل مراح ،فهؤ
ك -ؤن -ه ي -ع -ت ÈالÎب -ي-ة أاسش-اسش-ا ل-ك-ل شش-يء:
““بالÎبية نسشتطيع أان ننهضش باألمة إا¤
مصشاف اÛتمعات اŸتقدمة من حيث
األخ Ó-ق وال -ع-ل-م وال-بسش-ال-ة..ن-ح-م-ل ه-ذه
اŸفاتيح لنؤّفر نؤرا وسشعادة للبششر““.
ويربط مراح الÎبية بالثقافة ،والثقافة
ب -ت -ح -ق -ي -ق ب-ق-ي-ة أاه-داف األ· اŸت-ح-دة
للتنمية اŸسشتدامة ،إاذ يقؤل““ :إاذا كنت
مثّقفا ،يعني أاّنك تعلم أاّن الصشدقة حق
لليتيم وتصشبح واعيا أان عليك واجبا يحتم
التصشدق ‘ سشبيل ا ‘ ،Òÿسشبيل الله:
م- - -الك ،ط- - -ع - -امك ،ل - -ب - -اسشك وخ - -اصش - -ة
وق-تك..ه-ذا األم-ر يسش-ه-ل ع-ل-ي-ن-ا ال-قضشاء
ع -ل -ى اÛاع -ة وال -ف -ق -ر ،وه-ؤ م-ا أاقّ-رت-ه
األ· اŸت - -ح - -دة ‘ ال - -ه - -دف األول م- -ن
أاه -داف ال -ت -ن -م -ي-ة اŸسش-ت-دام-ة..إاذن ،ك-ل
األهداف لها عÓقة وطيدة بالÎبية :إاذا
كنت مثقفا ،سشؤف تنصشت إا ¤اآلخر مهما
ك -ان ج -نسش -ه ول-ؤن-ه ول-غ-ت-ه ودي-ن-ه..ت-نصشت
وتعطي رأايك دون ا◊ؤار الكث Òوالسشب
والششتم ‘ األخ..Òوإاذا عملنا بهذا اŸبدأا
مث ،Óسشؤف نحقق الهدف العاششر وهؤ
اŸسشاواة ب Úا÷نسش.““Ú
ويخلصش مراح إا ¤أاّن الÎبية ““تصشطدم
مع اإلرهاب وا÷هل والتخلف ،واإلنسشان
اŸثقف أايا كان دينه ،فهؤ Áد يده لبناء
حضشارة إانسشانية““.
وإا ¤ج-انب اŸؤسش-ي-ق-ى ال-ت-ي ي-عشش-ق-ه-ا
ب
ويدّرسشها ،يعت Èمراح بأانه تششّرب ح ّ
الفن السشابع من والده ،ويعت Èالسشينما
““أاع -ظ -م وأاق -ؤى أاداة ل -ت -غ -ي Òال -بشش -ري -ة““،
ويؤؤّكد ‘ ذات ا◊ؤار أان هدفه األّول هؤ
تكؤين جيل له عÓقة مع الفن.

احتضشنتها دار الثّقافة حسشن ا◊سشني باŸدية

تنظيم الّطبعة الّثانية ألسشبوع الفليم الّثوري

ت-نّ-ظ-م مصش-ل-ح-ة الّ-ن-شش-اط الثقا‘
بدار الثقافة حسشن ا◊سشني باŸدية
لسش-ب-ؤع ال-ف-ل-ي-م
ال -ط -ب -ع -ة ال -ث-ان-ي-ة أ
الثؤري ا÷زائري ‘ الفÎة اŸمتدة
من  18إا 22 ¤من الششهر ا÷اري.

اŸدية :م  -أام Úعباسس

سشيتم افتتاح هذه التظاهرة باقامة
م- -ع- -رضش ل- -لصش -ؤر واŸلصش -ق -ات اÿاصش -ة
ب -الفÓ-م ال-ث-ؤرة ا÷زائ-ري-ة ،فضش Ó-ع-ل-ى
ع- -رضش أاول ف- -ي- -ل- -م ب- -ع -ن -ؤان السش -ف -ر إا¤
ا÷زائ -ر ل -ل -م -خ -رج ع -ب -د ال-ك-ر Ëب-ه-ل-ؤل
متبؤعا Ãناقششة وإاقامة ندوة حؤل هذا
العمل والسشينما الثؤرية ا÷زائرية بششكل

ع- - -ام م- - -ن ق- - -ب - -ل اıرج بشش Òدرايسش
صشاحب عمل الششهيد العربي بن مهيدي،
مع “ك Úجمهؤر هذه اŸؤؤسشسشة الثقافية
من عرضش آاخر بعنؤان أاحمد زبانة من
اخراج سشعيد ولد خليفة متبؤع Ãناقششة،
وه -ذا ب -ال -ت -ع -اون م -ع ا÷م -ع -ي -ة ال -ف -ن -ي-ة

السشينمائية أاضشؤاء ا÷زائر ورششة الؤسشائل
السشمعية البصشرية التابعة لهذه الدار.
كما سشتسشتمر هذه التظاهرة بعرضش 08
أافÓم ل تقل أاهمية Ãدرج هذه اŸؤؤسشسشة
ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة ،إا ¤ج -انب ت -ؤسش -ي -ع دائ -رة
التسشؤيق لهذه األفÓم بكل من القامة
ا÷امعية ششؤاى بن عيسشى ،و 1500سشرير،
اإلق-ام-ة ا÷ام-ع-ي-ة ذك-ؤر ،م-ؤؤسشسش-ة إاع-ادة
الÎبية والتأاهيل باŸدية ،ثانؤية خديجة
بن رويسشي ،ومتؤسشطة هؤاري هؤاري عÈ
ورشش -ات ،ع -ل -ى أان ت-خ-ت-ت-م ب-ع-رضش ف-ي-ل-م
ثؤري ““البئر““ من إاخراج لطفي بؤششؤششي
يتبع Ãناقششة.

إاختصشر حقيقة العÓقات الجتماعية ب Úا÷زائريÃ Úسشرح الوراسش

““ زواج Èﬂي““ نقد الراهن و–ريك مششاعر ا÷مهور

لول Ÿسشرحية ““زواج Èﬂي““ Ã ،سشرح باتنة ا÷هؤي ،عن تناقضشات اÛتمع
كششف أامسش ،العرضش الششر‘ ا أ
لمر بالزواج ،حيث اسشتمتع عششاق الفن
ا÷زائري الجتماعية وعÓقات أافراده ببعضشهم خاصشة عندما يتعلق ا أ
الرابع بالعمل اŸسشرحي ا÷ديد الذي يحمل طابعا كؤميديا اجتماعيا“ ،كن خÓل سشاعة من الزمن كل من اŸمثل
صشالح بؤب ، Òعائششة مسشعؤدي و عز الدين بن عمر .
و هؤ ما –قق فع Óلكن بنزاع
باتنة Ÿ :وششي حمزة
جديد حؤل كلب صشيد يدعى
كل واحد منهما أان كلبه هؤ
ال- -ع- -رضش ج- -ع- -ل ا÷م -ه -ؤر
األفضش -ل و ه -ذا ط -ب -ع -ا ألن -ه-ا
ة
يتفاعل مع أاحداث اŸسشرحي
خ - -ج - -لت ه - -ي األخ - -رى م - -ن
د
التي دارت حؤل جار طلب ي
اعÎافها للجار بأانها مؤافقة
ا
ذ
ششابة من أابيها حيث أان ه
على الزواج ليحتد النزاع مرة
ه
األخ ⁄ Òيصش - - -ارح اب - - -ن - - -ت-
أاخرى لدرجة أان األب ضشرب
ر
ا
÷
ب-اÿط-ب-ة ل-ي-خÈه-ا بان ا
ا÷ار ضشربة أافقدته وعيه و
ا
ه
ن
م
يرغب ‘ ششراء ششيء ما
بطريقة عششؤائية  ،بعيدا عن ا÷ار كان يرغب ‘ خطبتها من ششدة اÿؤف اخ Èكل من
ر
ا
÷
ا
و ب- -ع- -د ل -ق -اء الشش -اب -ة ب -
م -ب -ت -غ -اه ا◊ق -ي-ق-ي ك-ا◊ديث إال أان خجله و طبعه الهادئ األب و البنة ا÷ار بأانهما
ا
ه
ت
ف
ت- -ف- -اج- -ئ ب- -ع- -دم م- -ع -ر
حؤل مؤضشؤع ارضش زعم أانه ج- -ع -ل األم -ؤر تسش -ؤء إا ¤ه -ذا مؤافقان على الزواج ورغم أان
ل
د
ب
و
Ãؤضشؤع اÿطبة نهائيا
رغم أانها ملك لÓبنة  ،ما خلق ا◊د و بعد اأن اتضشحت األمؤر الزواج ” إال أان اŸششاكل و
ب
ي
ش
ص
أ
ا
أان ي -ؤضش -ح ل -ه -ا اآلم -ر
صش - - -راع ح - - -اد ب Úاألط- - -راف أاصش - -ي - -بت الشش - -اب - -ة ب - -ح - -ال - -ة ال -ن -زاع -ات ب -ي -ن -ه -م -ا ل ت -زال
ه
ت
ل
ع
ج
ب -ح -ال -ة خ -ج -ل ك -بÒة
ال -ث Ó-ث -ة ان -ت -ه -ى ب -ط -رد األب ه - -يسش - -تÒي - -ة ح- -يث ت- -ط- -الب قائمة و هؤ ما ‚ده حقا ‘
م
Ó
ك
ل
ا
ي- -خ- -ؤضش م- -ع- -ه- -ا ‘
للجار ليعÎف أاخÒا لبنته أان والدها بإارجاع اÿطيب فؤرا ›تمعاتنا .
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ليام الؤطنية عز الدين ›ؤبي للمسشرح بعزابة
افتتاح ا أ

مسشرحية ““ره Úاألسشوار““ من تونسس تصشنع الفرجة
ليام
شش-ه-دت اف-ت-ت-اح ا أ
ال- -ؤط- -ن- -ي- -ة ع- -ز ال -دي -ن
›ؤبي للمسشرح بعزابة،
ت - -ك - -ر Ëوج - -ؤه ف- -ن- -ي- -ة
أاع-طت ال-ك-ث Òل-ل-مسش-رح
والسش -ي -ن -م -ا ا÷زائ -ري-ة،
وال- -ت- -ي ك- -انت ح- -اضش- -رة
وه- - -ي ب- - -ه - -ي - -ة راشش - -دي
وﬁم-د ح-ز Ëوف-ت-ي-حة
سشلطان ،كما ششهد افتتاح
ه -ذه ال-ت-ظ-اه-رة مسشÒة
ج-ابت م-ن خÓ-ل-ه-ا فرقة
ن- -ح- -اسش- -ي- -ة ل -ف -ؤج ““أاه -ل
ال- - -ع- - -زم““ ل- - -ل- - -كشش- - -اف- - -ة
لسش Ó-م -ي -ة ا÷زائ -ري-ة
ا إ
ل-ب-ل-دي-ة ع-زابة متبؤعة
ب- -ؤج- -ؤه ف- -ن- -ي -ة ﬁل -ي -ة
وب-عضش ال-ف-رق اŸشش-ارك-ة
الششارع الرئيسشي Ÿدينة
ÓعÓ- -ن ع- -ن
ع - -زاب - -ة ل - -إ
ان-طÓ-ق ه-ذه ال-تظاهرة
وذلك وسش- - - - -ط حضش- - - - -ؤر
ج-م-اهÒي م-ت-م-ي-ز ،وقد
صشنعت مسشرحية ““رهÚ
لسش -ؤار““ ÷م -ع -ي -ة ق -دم -اء اŸسش -رح
ا أ
ب- -ال -قÒوان م -ن ت -ؤنسش ال -ف -رج -ة ‘
ع - -رضش شش - -ر‘ ،ا◊دث ‘ اف - -ت - -ت- -اح
لي-ام ال-ؤط-ن-ي-ة ع-ز ال-دي-ن ›ؤب-ي
ا أ
ل-ل-مسش-رح ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا الثانية ،وذلك
على ركح دار الششباب رابح بؤرغدة
لبلدية عزابة.

سشكيكدة :خالد ــ ع
اŸسش-رح-ي-ة ıرج-ه-ا الصش-ادق صش-دام
وال -نصش ل -ع -ب-د ا÷ل-ي-ل ال-ط-ال-ب-ي ،ت-ن-اولت
قضشية اجتماعية تتمثل ‘ صشراع ب Úاألم
التي ج ّسشدت دورها ““يسشر عياد““ وابنها
ال-ذي م-ث-ل دوره ““ع-ب-د ا÷ل-ي-ل ال-ط-ال-ب-ي““
أادت إا ¤الفراق بسشبب تأاثر البن بالثقافة
ال -غ -رب -ي -ة وﬁاول -ة وال -دت -ه إارج -اع-ه اإ¤
ا÷ذور واألصشالة ،هذا الششاب كان سشجينا
ألفكاره طيلة اŸسشرحية وبعد صشراع دام
لفÎة يرجع إا ¤والدته ‡ا يؤؤكد اأن كل
ششخصش عليه العؤدة إا ¤جذوره كحتمية
طبيعية ،وقد ششذت هذه اŸسشرحية اليها
ا÷مهؤر ا◊اضشر ألنها تناولت ‘ قالب
درامي صشراعا قؤيا جمع ب ÚعاطفتÚ
قؤيت““ Úأام وابنها““.
وعلى هامشش الفعالية ،صشّرح الصشادق
صشدام ﬂرج اŸسشرحية اأّن هذه األخÒة
ت- -ع- -رضش ألول م -رة وك -ان ه -ذا ع -رضش -ه -ا
” اختيار األيام الؤطنية
الششر‘ ،حيث ّ
عز الدين ›ؤبي للمسشرح لعرضشها معتÈا
عرضش هذا العمل الفني على ركح مسشرح
ج -زائ-ري شش-رف-ا ك-بÒا ،ألن األم-ر ي-ت-ع-ل-ق
بتظاهرة مسشرحية –مل اسشم مسشرحي
كب Òوقامة فنية قدمت الكث Òللمسشرح
العربي .من جانبه أاوضشح طارق ناصشري
رئ- -يسش ج- -م -ع -ي -ة ال -ف -ن -ان Úاألح -رار ““أاّن
الهدف من إاقامة هذه األيام هؤ إاحياء

الذكرى
ال -ـ  22لغ -ت -ي -ال ع-ز ال-دي-ن ›ؤب-ي اب-ن
م -دي -ن -ة ع -زاب -ة ،ب -اإلضش -اف -ة إا ¤إان -ع-اشش
اŸششهد الثقا‘ بهذه اŸدينة فضش Óعن
“ك Úأاعضش - -اء ال - -ف - -رق اŸشش- -ارك- -ة م- -ن
الحتكاك فيما بينهم.
Óشش -ارة ،ت -ت-ن-افسش خÓ-ل ه-ذه األي-ام
ل -إ
اŸسش-رح-ي-ة اŸن-ظ-م-ة م-ن ط-رف ج-م-ع-ية
الفنان Úاألحرار Ÿدينة عزابة بالتنسشيق
م -ع ك -ل م -ن م -دي -ري -ة ال -ث -ق-اف-ة ب-ال-ؤلي-ة
واŸسش- -رح ا÷ه- -ؤي لسش- -ك- -ي- -ك -دة ،وال -ت -ي
سشتسشتمر إا ¤غاية  20فÈاير ا÷اري 7
مسش-رح-ي-ات ،وه-ي ““أال-عب ل-ع-بك““ ÷م-عية
““ات -ف -اق ال -ق -ل -ؤب““ م -ن اŸسش -ي -ل -ة و«ن-ؤن““
÷معية ““الهؤاء الطلق““ Ÿدينة بؤدواو من
بؤمرداسش وكذا ““كلمات متقاطعة““ لفرقة
““قادمؤن““ للجمعية الثقافية ““إابداع““ من
ع Úالدفلى و«ضشيؤف السشيناتؤر““ ÷معية
مسشرح الششلف و« حفل اعتزال““ من تيبازة
““ و«جياع““ من باتنة و«الطبيب““ ÷معية““
البلÒي““ لقسشنطينة ،تششرف على اŸتابعة
÷نة –كيم مكؤنة من الفنان اŸسشرحي
ع -ن Îه Ó-ل م -ن قسش -ن-ط-ي-ن-ة واıرجÚ
اŸسش - -رح - -ي Úح - -م - -ي- -دة آايت ا◊اج م- -ن
ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ول-ط-ف-ي ب-ن سش-ب-ع م-ن
باتنة هذه األعمال اŸششاركة اŸتنافسشة
على جؤائز هذه التظاهرة.
وسشتتنافسش الفرق  07اŸششاركة ‘ هذه
ال-ف-ع-ال-ي-ة ع-ل-ى ج-ؤائ-ز ““›ؤب-ي الذهبية““
التي تخصش اأحسشن عرضش متكامل بقيمة
 80األف دج و«›ؤبي الفضشية““ ألحسشن
إاخراج بقيمة  60أالف دج وكذا ““›ؤبي
الÈونزية““ ألحسشن نصش بقيمة  40أالف
دج ،اإ ¤جانب جؤائز ““أاحسشن دور رجا‹““
وكذا ““أاحسشن دور نسشائي““ التي تقّدر قيمة
جائزتها بـ  15األف دج للؤاحدة وجائزة
تشش -ج -ي -ع -ي-ة –م-ل اسش-م أاح-م-د ب-ؤط-اط-ة
بقيمة  30األف دج ،وهؤ ﬂرج ينحدر من
سشكيكدة وافته اŸنية منذ حؤا‹ سشنت.Ú

لبداع ““
““اŸؤؤ“ر العربي للثقافة و ا إ

ا÷زائر تفوز بجائزة التميز العربي لألداء الثقا‘

م- -ن- -ح اŸرك- -ز ال- -ع- -رب- -ي ل- -ل- -ث- -ق -اف -ة
لعÓ- -م ال- -ذي م- -ق -ره ب -ج -دة ع -ل -ى
وا إ
هامشش أاششغال ““اŸؤؤ“ر العربي للثقافة
لب -داع ““ اŸن -ع -ق -د ب-ال-ق-اه-رة وزارة
وا إ
ال -ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة ““ج-ائ-زة ال-ت-م-ي-ز
لداء ال -ث -ق -ا‘““ حسشب م -ا
ال- -ع- -رب -ي ‘ ا أ
ذكره أاول امسش بيان لؤزارة الثقافة.
و تشش -م -ل ه -ذه ا÷ائ -زة ال-ت-ي ““م-ن-حت
ل-ل-ح-ك-ؤم-ة ا÷زائ-ري-ة ‡ث-ل-ة ‘ وزير
الثقافة عز الدين ميهؤبي““ إا ¤جانب
لدب -ي ع -ل -ى م -ي -ادي -ن
لداء ا أ
ج -ائ -زة ا أ
لبداع والÎاث و البحث
أاخرى مثل ا إ
العلمي و القتصشاد.
” اإلعÓن عن قائمة الفائزين ‘
طبعة  2017من ““جائزة التميز العربي““ ‘

 8فيفري على هامشش أاششغال ““اŸؤؤ“ر
ال -ع -رب -ي ل-ل-ث-ق-اف-ة و اإلب-داع ““ال-ذي ن-ظ-م
Ãق-را÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة Ãشش-ارك-ة العديد
من األسشماء األدبية و الثقافية العربية و
ع - - -ادت ““ج - - -ائ - - -زة األداء الق- - -تصش- - -ادي
وال- -ت -ن -م -ؤي““ل -ل -م -غ -رب ‡ث  ‘ Ó-رئ -يسش
حكؤمته الدكتؤر بنكÒان و« جائزة التميز
العربي ‘ دعم الإبداع الششعري للششيخ
سشلطان بنمحمد القاسشمي حاكم الششارقة
و ضشمت ÷نة التحكيم هذه ا÷ائزة التي
“نح ألول مرة للجزائرعدة ششخصشيات
من بينها األم Úالعام األسشبق للجامعة
العربية عمرو مؤسشى  .و سشتؤزع ا÷ؤائز
خÓل حفل  ⁄-يعلن عن تاريخه بعد-
Ãقر ا÷امعة العربية.

السشبت  18فيفري  ٢017م
الموافق لـ  ٢1جمادى اأ’ولى  1438هـ

ثقافة
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اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداع ليسس له مك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ول زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان له طقوسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ا÷نوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
سسليمة مليزي اسسم رقيق تطفق أاحرفه الفنية ‘ سسماء الشسعر وتقرضض الشسعر برهافة وتفرز  ““ :الكلمات بالطريقة نفسسها التي تفرز بها الهرمونات  ,تلك الشسفرة الكيماوية التي تنظم حياتنا العضسوية ““ (. )1
فا◊ذاق من الشسعراء أامراء ببÓغتهم وسسحر إايقاعاتهم وتعابÒهم الباهرة حيث يقول اÿليل ابن أاحمد الفراهيدي  «:الشسعراء أامراء الكÓم ““ وعلى نفسض اŸسسرب يقول جون كوهن ““ :الشساعر بقوله ’ بتفكÒه
’بداع اللغوي ““ (. )2
وإاحسساسسه  ,إانه خالق كلمات وليسض خالق أافكار  ,وترجع عبقريته كلها إا ¤ا إ

بقلم :أ.د سسم Òعبد ألرحمان
هائل ألشسمÒي
فسس-ل-ي-مة مليزي ت -دل -ف ع -ا ⁄الشش -ع -ر
متسشلحة باŸوهبة والثقافة واÿيال والذكاء
ال -ع -اط -ف -ي وب -رون -ق إاحسش -اسش -ه -ا وه -ن -دام-ه-ا
الششعري اŸرقط  ,وكأانها تؤوكد على ما قاله
الششاعر /
شس -وق -ي أاب -ي شس -ق-راء  «:سش Ó-ح -ي ال -ق-ل-م
واÿيال ““ ( , )3فريششتها الششعرية مغموسشة
بالعششق وا◊ب وا◊نان وبهمهمات ﬁبوسشة
‘ الصشـدر و‘ صشوتها نغمة حزن لذيذة تنقر
أاوت -ار ال -ق -لب خ -ف -ي-ف-ة ال-ل-ف-ظ ل-ط-ي-ف-ة ال-وق-ع
ملفوفة بكتلة من الششعور الرقيق :
كتبتك قصسيدة ..
على دروب ا◊نÚ
أاحرفها من نور
تعانق أافق الشسوق
زرعتها على اÿــد
على أاوراق الشسجر
تهفهف بحسسي إاليك
ح Úتعبث بها الرياح
تسسافر ‘ السسحاب
تعصسف بروحي إاليك
حاملة لك مواسسم الوجع
وفصسول ا’شستياق
تثمر ‘ عــز عنفوانها
فاكهة القلب
لك وحدك تثمل روحــي
’نزوي إا‡ ¤لكة ودك
أ
’حزان
’سسكن قصسور ا أ
أ
وأانتظر سسجانك
لÒحمني من الÎحال
بحثاً عنك ‘ دفاتر أاشسعاري
و‘ قصســــيدة أاخرى تقول :
ما بال ا◊رف
يتلعثم ب Úالشسفاه
يبحث عن بسسمة تزرع على الثغر
ترسسم جمال ا◊رف
بقبل الشسوق
وما بال الهمسض ..
يتع Ìعلى نÈات ا÷بÚ
ترسسل كنغمة ..
تخجل منها العيون
فتأاسسر القلب الولهان
با◊ب اŸباح ..
على شسرفات ذاك اÿــد اŸلتاع
« ’ح ـظ علماء ا’جتماع  ,من ـذ زمن أان
الفنان Úهم معماريو الروح اإ’نسشا , Êوعلى
نطاق واسشع  ,وأان الششعراء هم اللذين يششكلون
اŸششاعر اإ’نسشانية ““ (. )4
فعندما تتجمد اŸششاعر اإ’نسشانية يصشاب
اإ’نسش -ان ب -ج-م-ود ع-اط-ف-ي وت-ت-م-دد اأ’م-زج-ة
اŸع-ت-ل-ة وي-ت-فشش ـى الصشـ ـد ا’ج-ت-م-اع-ي ليخلق
شش-ل Óً-اج-ت-م-اع-يً-ا – ع-اط-ف-يً-ا ي-دم-ر ال-ت-ف-اع-ل
اإ’نسشا Êالنجيب ويتحول اإ’نسشان حينها إا¤
وحشش ك -اسش-ر ي-ف-ت-ق-ر إا ¤أاب-ج-دي-ات ال-ت-ف-اع-ل
ا’ج-ت-م-اع-ي وال-ع-اط-ف-ي وال-ت-ع-ايشش والتثاقف
اإ’نسشا. Ê
ولقد قال شساتوبريان  «:بدون اŸرأاة :
يكون الرجل خششناً  ..ششرسشًا  ..وحيدا ً ..
جاهÃ ًÓعا Êالرحمة  ..التي هي عبارة عن
ابتسشامة اÙبة ““ (. )5
وعلى سشياق متصشل اسشتطاعت ششهرزاد ‘
حكاية أالف ليلة وليلة أان تكون ‘ قمة الذكاء
ال- - -ع- - -اط- - -ف- - -ي  ,ح- - -يث أاب- - -دعت ‘ ق- - -راءة
مششاعر وأاحاسشيسش ششهريار الوحشش اÛروح
الذي وضشع النسشاء ‘ سشلة بيضش واحدة وأاخذ
يسش-ف-ح دم-اء ال-نسش-اء ب-ع-د أان ي-ع-اشش-ره-ن ع-ل-ى
الفراشش  ,ونظر بحقـد إا ¤اŸرأاة على أاسشاسش
أانها فقط أاداة ’سشتحصشال اللذة ومنبع للمكر
واÿي -ان -ة ب -ع -د أان كشش -ف خ -ي -ان-ة زوج-ت-ه م-ع
خادمها مسشعود ‘ قصشره  ,فقرر أان يداوي
جرحه الغوير بفـضش بكارة العذراوات وقتلهن
بعد أان يفرغ ششهوته ا÷نسشية .
لقد قتلت ششهرزاد روح التوحشش ‘ سشويداء
ق -لب شش -ه -ري -ار وق -رأات مشش -اع -ره واق -ت-ح-مت
عاŸه الداخلي بحوار عاطفي ب ـدد القسشوة
وال -ت -وحشش وأاع -اد ال-ت-وازن ال-روح-ي وال-ع-ق-ل-ي
لشش- - - - -ه- - - - -ري- - - - -ار ب- - - - -ف- - - - -ن ال- - - - -ت- - - - -واصش - - - -ل

وبسش -رده -ا ال -قصشصش -ي الشش -ائ -ق ال-ع ـذب ال-ذي
جعله يلهث وراءها ويؤوجل موعد قتلها من يوم
إا ¤آاخ - -ر إا ¤أان ول - -دت ل - -ه ث Ó- -ث - -ة أاط- -ف- -ال
ف- - -اق - -ت - -ح - -مت ف - -ؤواده ا◊صش Úوت - -زوج - -ه - -ا
ل -ذك -ائ -ه -ا ول -ب -اق -ة لسش-ان-ه-ا وت-ك-ن-يك ح-واره-ا
وت- -واصش- -ل- -ه- -ا ال -ن -اب -ه م -ع شش -ه -ري -ار ب -ج -م -ال
اأ’سشلوب وجرعات ا◊نان وفيضش اŸششاعر
وسشكبت حنانها ‘ وج ـدانه فحولته من وحشش
ك - -اسش - -ر إا ¤رج - -ل أال - -ي - -ف ي - -ت- -م- -ت- -ع ب- -ذك- -اء
اŸششاعر واللباقة ا’جتماعية .
ل - -ق - -د أاث- -ب- -تت شش- -ه- -رزاد أان اŸرأاة ك- -ائ- -ن
اجتماعي عاقل وذكي يسشتطيع ع Èالتحاور
واإ’ق -ن -اع ول -غ -ة ال -ع -ق -ل وال -ب-دن وال-روح وف-ن
التواصشل أان يصشل إا ¤الغايات اŸرجوة .
 ⁄تكن قصشصش أالف ليلة وليلة وششهرزاد
وشش -ه -ري -ار غ -ائ-ب-ة ‘ أاشش-ع-ار سش-ل-ي-م-ة م-ل-ي-زي
ب -ب -ع -ده-ا ال-ع-اط-ف-ي وال-روم-ن-ت-ي-ك-ي وب-ب-ع-ده-ا
ال -د’‹ وال -رم -زي ف -قصش -ي -دة ((أان -ث -ى ب -ع -م-ر
الضشياء))بكلماتها العذبة وبروحها التي تششع
بالضشياء الششعري الداخلي وبلباقتها وخيالها

يرتوون من قلوب الظمأا
إا’ من بقايا عطرك
وروعة حضسورك ا÷نوÊ
’رضض ربيعها
ح Úتفرشض ا أ
وا◊كمة ‘ عنفوان العقل
حينها أاسستعيد قطار العمــر
’سسافر ع Èأاوردة ا◊ب
أ
’سســكن قصسور ‡لكة الــود
أ
اŸكللة بعناقيد الفرح
الشش -اع-رة سس-ل-يمة مليزي ت -رع-رعت ‘
كنف أاسش ـرة متمدرسشة  ,وعشش ـقت منذ نعومة
أاظ- -اف- -ره- -ا اأ’دب والشش -ع -ر وك -ان ل -ل -ت -نشش -ئ -ة
ا’جتماعية أافضشالها ‘ صشقل موهبتها  ,فهي
تنتمي إا ¤أاسشرة مثقفة ششجعتها على القراءة
والدرسش وغرسشت ‘ أاعماقها ششتÓت ا◊ب
وا÷م -ال وال -ف ـن واŸع -رف-ة  ,ف-أاخ-ت-ه-ا ك-انت
–ثها على القراءة و“دها بالكتب واÓÛت
والصش -ح -ف  ,وج -دت-ه-ا ك-انت ط-ب-ي-ب-ة أاعشش-اب
ن- -اب- -ه -ة –ب ال -ع -ل -م واŸع -رف -ة  ,واÙي -ط
ا’جتماعي كان يدفعها برقة ولطف صشوب

م -وه-ب-ت-ه-ا الشش-ع-ري-ة وال-قصشصش-ي-ة والصش-ح-ف-ي-ة
وال -ث -ق -اف -ي -ة وا◊ي -وي -ة ال -روح -ي-ة وا÷سش-دي-ة
وأاخذت تذيع أاششعارها وتنشش ـر الفرح واŸودة
وتفتح مغاليق قلبها ‘ Œربة روحية خصشبة ,
ف -ا◊ب ‘ شش -ع -ره-ا Ãن-زل-ة الÎي-اق ال-روح-ي
بصشيغه الوجدانية والرومانسشية .
يقول الشساعر نزار قبا: Ê
« ا◊ب مثل غابات اأ’مازون كلما تغلغل
اإ’نسشان فيها ضشاع  .ا◊ب ليسش طبق فاكهة
نأاكله ونششبع  ,و’ هو جريدة يومية نقرؤوها ثم
نرميها  ..و’ هو فيلم سشينمائي نراه  ,وينتهي
اأ’م- -ر .ا◊ب ه- -و ط- -م- -وح ن -ح -و اŸع -رف -ة ,
وا’ك- -تشش- -اف  ,وال -ت -ن -ب -ؤو  ,إان -ه م -ادة دائ -م -ة
ا’ششتعال  ,وسشفر ب Óنهاية  ..وطرح مسشتمر
Óسشئلة ““ (. )9
ل أ
فسشليمة مليزي –ب اإ’نسشان وا◊ياة بروح
ششاعرية وبعمق أادبي وإانسشا , Êترفضش التكÈ
وال -ت -ج Èوك -ل م -ع -ا Êا’سش -ت -ع Ó-ء وت -ت -ج -نب
اسشتعراضش العضشÓت و’ “يل للبكاء والنحيب
وذرف ال- - -دم- - -وع وتصش- - -ن- - -ع اأ’سش ـى وإاط Ó- -ق

و“اسشكها ودقة حسشها ورقة ششعورها –ضشر
ب Úثنايا النصش الششعري ششهرزاد وششهريار :
كأامنيات الندى أانت
تشسرق قبل الندى قبل الصسباح
تعانق شسوقي الذي بعÌته الرياح
وح Úيكتمل القمر ..
يعاود قلبي ا◊ن Úإا ¤ا’عÎاف
–اول رد السسنا للسسماء
ويركضض قلبي يجوب اŸــدى
يفتشض عن ‚مة اŸشستهى
كنور توسسـد كوكبه واسسÎاح
وتكذب Ÿا تظن بأا Êأانا شسهرزاد
وأا Êأاخاف إاذا ما اشستهى شسهريار
وح Úأانا اسستعيد اŸكان
أاراك “شســط نفسض الطريق
لتع Ìعن طيفي اŸسستحيل
وتعرف أان ليسض ‹ ‘ ا◊نان مثيل
وتزعم أانك أانت البديل
وأا Êبه قد جننت
وإا Êبعينيك حقًا أاسســرت
وترقب شسهد الهوى ‘ عيوÊ
وتسسرق من بسسمتي الكÈياء
فالديوان الششعري للششاعرة سشليمة مليزي
اŸوسشوم ب ـ« بوح على حافة القلب““  ,يقطر
عذوبة ورقة وثري بالعواطف ا÷ياششة فهو
ت- -ري- -اق روح- -ي ÷ف -اف اŸشش -اع -ر واع -ت Ó-ل
اأ’مزجة يرقي الششعور ويهذب النفوسش وفيه
ذك-اء ع-اط-ف-ي ول-غ-ة ط-ازج-ة سش-ه-ل-ة مشش-ح-ونة
ب -ال -ط -اق -ة الشش -ع -ري-ة وا◊سش ال-رف-ي-ع وال-ذوق
اأ’نيق .
ف- -ف- -ي قصش -ي -دة (( غ -رب -ة ال -ل -ي -ل )) ت -ق -ول
الششاعرة سشليمة مليزي :
ح Úتهمسض روحي لك
–ن عصساف Òقلبي
–ملني إا ¤قناديل ا◊ب
لتضسـيء دروبي اŸنسسية
وصسهوة ا÷سسد
ونبع الشسوق
Œد اŸارين
العاشسقÚ
–ت غيمتي
ينتظرون ز’ل الفجـــر

العلم واŸعرفة وكانت تتمتع بتطويق معنوي
جميل من قبل أافراد أاسشرتها و‘ الفضشاء العام
ل -ت-ع-ويضش ف-راغ ا◊ب اأ’ب-وي ال-ذي اف-ت-ق-دت-ه
نتيجة اسشتششهاد والدها ‘ معارك البسشالة
وال - -ف ـداء ضش ـد ا’سش- -ت- -ع- -م- -ار ال- -ف- -رنسش- -ي ‘
ا÷زائر .
ك-انت ت-ق-رأا ب-ن-ه-م م-ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ Òوتتششبع
بجرعات ثقافية ومعرفية مكثفة حتى أاسشسشت
لنفسشها قاعدة فكرية وثقافية متينة انطلقت
منها إا ¤رحاب اإ’بداع اأ’دبي  ,وهذا هو
ششأان اŸبدع ÚواŸبدعات كغادة السشمان التي
تقول :
« ح Úبدأات الكتابة وكنت صشبية ششامية
مراهقة  ,كانت لدي طقوسش عطر الياسشمÚ
والبخور وا◊ Èاأ’خضشر والورق اŸصشقول ,
بعدها رحلت طوي ً
 Óوتششردت بﬁ Úطات
ال- -ق- -ط- -ارات اŸاط- -رة  ,نصش- -ف ال- -ع- -ت- -م -ة ,
واŸط -ارات اŸث -ل -ج -ة  ,وا Ÿـدن ال -ع -دوان-ي-ة
النائية التي نششتاق للتجارب معها  ,واليوم
صش -ار ي -ك -ف -ي-ن-ي ع-ود ث-ق-اب وب-ط-اق-ة سش-ف-ر أاو
بطاقة ( مÎو) أ’خ ـط عليها ما أاكتبه على كل
ما أاج ـده ‘ ليلي ◊ظة ششهوة الكتابة Ãا ‘
ذالك البخار ‘ النوافـذ الزجاجية للحانات
““(. )6
فالكتابة على حد تعب Òالروائي ا÷زائري
اŸرموق واسشيني اأ’عرج :
« ه-ي وسشـ ـي-ل-ت-ي ل-غسش-ل ال-ه-زائ-م ال-داخ-ل-ي-ة
والبحث من خÓلها عن صشفاء ا◊رب وا◊رية
““ (. )7
واإ’بداع عند الششاعرة سسليمة مليزي كما
ورد على طرف لسشانها :
« ل- -يسش ل- -ه م- -ك -ان و’ زم -ان ل -ه ط -ق -وسش -ه
ا÷ن -ون -ي -ة  ,أاي -ن -م-ا ي-أات-ي-ن-ي اإ’ل-ه-ام أاك-تب ‘
اŸطبخ وأانا أاتف ‘ إاع ـداد اأ’طباق الششهية ,
‘ حديقتي ا÷ميلة التي أاعششـ ـق ورودها ,
وأانا أاقود السشيارة  ...اسشتيقظ ‘ حلكة الليل
واكتب  ’.ح ـدود و’ قيود و’ وقت مع Úأاكتب
فيه  ,فأانا أاكتب ‘ كل اأ’زمنة التي تفتح ‹
ذراعيها ““ (.)8
لقد ‰ت موهبة سشليمة مليزي اإ’بداعية
وم -ع م-رور ال-زم-ن اح-ت-لت م-ك-انً-ا م-ن-اسش-بً-ا ‘
الفضشاء الششعري واأ’دبي  ,وتطورت تدريجيًا

الششهقات ا◊زينة وترفضش الÎنح ب Úالوعي
والغيبوبة  ,فهي جريئة ‘ البوح و’  Œـد
حرجاً ‘ البوح Ãا يجول ‘ خاطرها ‘
فضشاء مفتوح من اÙبة والتسشامح وبلمسشات
صشادقة وبشش ـعر مرهف قوي العاطفة يفتح
م -غ -ال -ي -ق ال-ق-لب وب-ت-م-وج-ات صش-وت-ي-ة رق-ي-ق-ة
اإ’شش -ارة ول -ط -ي-ف-ة ا◊سش وب-ف-ؤواد ح-ي ي-ن-بضش
باŸششاعر النبيلة :
برائحة الورد ..
وعبق السسن.. Ú
كل شسيء ’ يزال هنا ..
ب Úناظري مندليك اŸورد ..
وجريدتك اŸفضسلة ..
أاحرفها تنطق شسفتيك عذب الكÓم
على طاولة الشساي ..
’ تزال رائحتك اŸنعشسة بعطر ا◊ب
ترسسم عليها رشسفة حن Úالعمر ..
مزهرية الورد ..
قطفته لك من حدائق القلب ..
تشستاق لنظرتك Ÿ ..سستك
وعلى خدود الشسوق اŸلتاع
وطيفك يعانق حضسوري
والزمن ..
ينبضض بأانفاسســك ..
وكأانها ◊ظة  ⁄تغب ..
و‘ قصشيدة (( تراتيل التمنــي ))  ,تقول :
حلمي تركته يلهو
‘ أافق الشسوق
يشستهي حضسورك الغائب
على مسسافات حسســـي
يضسرم ا’شستياق ‘ فؤوادي
’صسيل
يعزف سسيمفونية ا أ
على تراتيل ا◊سض
بنغم الــود
أاما ‘ قصشيدة (( سشيمفونية الفصشول )) ,
تبوح الششاعرة سشليمة مليزي بعششقها اأ’نثوي
اŸتوهج ‘ كل الفصشول والذي يذيب ا÷ليد
واأ’حاسشيسش الصشلدة فتطلق الطيور تغاريدها
و Áـد الربيع بسشاطه اأ’خضشر ويتوهج ا◊ ـب
اللؤولؤوي :

’نثوي
إاليك يحن وهجي ا أ
وإال - -يك ت - -عصس - -ف ال - -ق - -ل - -وب ب- -ري- -اح
موسسمية
تصسارع الفصسول ‘ عز الشسوق
تن Ìأاوراق العمر على دروب ا◊ب
’منيات
تعانق ا أ
وتزهر أاغصسان الشسجر
’رجوا.. Ê
بلونه ا أ
‘ حبك يأاتي الربيع أالف مرة
واÿري-ف ي-ع-زف أاج-م-ل سسيمفونيات
الفصسول
والشس- -ت -اء ي -خ -ب -ئ ل -ن -ا أاج -م -ل قصسصض
العشسق
’هات
‘ وهج ذاك ا◊ب تنصسهر ا آ
لتذيب جليدك السسرمدي
وتغرد الطيور ‘ أاعشساشسها
لتعلن أان الربيع قد عاد
ليحضسن ذاك اÿــد الوردي
ولينضسج ا◊ب اللؤولؤوي
وبكلمات ششفيفة منبجسشة من نفسش صشادقة
تطلق ومضشات دافئة وهمهمات ﬁبوسشة ‘
دهاليز الروح رقيقة اإ’ششارة ولطيفة ا◊سش :
كلون السسماء ح Úتغضسب..
تنفر روحي
كزخات اŸطر
تغسسل ذاك الوجع
و“حو أانيني
ترشسفني كندى الفجر ..
وتبقى سســرًا ‘ مدى حنيني ..
كريح اÿريف ..
تعبث بسسÒورة القلب ..
تداعب أاصسابعك ..
بقايا أاوراقي ..
تلملم ما تركته العاصسفة ..
ترشسفني كشسهقة الروح ..
وتعيد Êإا ¤بدأا ا◊كاية
قد ’ يكون من الشش ـطط القول  ,أان ديوان
(( ب- -وح ع- -ل- -ى ح- -اف- -ة ال- -ق- -لب )) ي- -ح- -م -ل ‘
ج- - -ن- - -ب- - -ات- - -ه روحً- - -ا صش- - -اف- - -ي- - -ة وصش- - -ل - -وات
صشامتة ووج ـدان ششاﬂة متكئة على فيضش
من اŸششاعر ‘ غاية العمق والتجلي  ,وهو
رح- -ل- -ة شش- -ع- -ري- -ة ‘ ج- -غ- -راف- -ي- -ة اŸشش- -اع- -ر
واأ’حاسشيسش والعواطف  ,يقرأا أا ⁄اأ’مة واأ⁄
ال -ع -اشش -ق Úوي -غ-وصش ‘ أاخ-ادي-د ع-م-ي-ق-ة م-ن
الفرح وا◊زن ‘ تÓحم جما‹ ب Úالششكل
واŸضشمون .
قصشائد الديوان رائعة بروعة اأ’نامل التي
نسشجتها وبروعة الروح التي انبجسشت منها ,
فيه نصشوصش مفعمة بالبهاء الروحي وبششحنة
ف -ري -دة م -ن اأ’ح -اسش -يسش وا◊ي -وي -ة والصش -دق
وحرارة التعب Òملفوفة باللذة والتششويق  ,و’
ي -ح-ت-اج ال-دي-وان الشش-ع-ري إا ¤م-دي-ح وصش-خب
ومزام Òفهو يعلن عن نفسشه بهدؤو وصشمت
رصش. Ú
قصشائد الديوان معجونة بروح ودم الششاعرة
سش-ل-ي-م-ة م-ل-ي-زي ي-ت-ن-اغ-م م-ع سش-جيتها وطبعها
وم-وه-ب-ت-ه-ا وت-نشش-ئ-ت-ه-ا ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وخ-ي-ال-ها
الششعري الطليق ويتميز بسشهولة لفظية لذيذة
و‡ت- -ع- -ة ت -ف -يضش ب -ا◊ب وال -عشش -ق واأ’ن -وث -ة
والصشور الفنية الناطقة واŸهموسشة واÿرسشاء
وا÷رأاة التعبÒية  ,ويÓمسش أاوتارا ً رهيفة ‘
الوجدان بصشوت ناعم وبتماسشك فني ولغوي
مندغم بحÓوة تركيب العبارة وسشÓسشة اللفظ
وب -أاب -ع -اد رم -زي-ة ود’ل-ي-ة وÃزي-ج م-ن اŸت-ع-ة
واأ’ ⁄وا÷م- -ال وشش -ه -ق -ات ال -عشش -ق ورغ -ائب
ا◊ب ...وك -أان -ه -ا ت -ق -ول ك-م-ا ق-الت الشش-اع-رة
اللبنانية – الفرانكوفونية ناديا تويني :
« شش -ع -ري ه -و م -ع-م-اري ال-داخ-ل-ي اÿاصش
,إانه موسشيقاي وإايقاعي الداخلي ...القصشيدة
مكان جغرا‘ للروح  ,وهي كل ششيء  ,إانها
كو . Êأانا أاعيشش دون أامن  ,عندما انهي
قصش -ي -دة وأاغ -ل -ق-ه-ا أاشش ـع-ر ب-اأ’م-ن .ف-ال-ك-ت-اب-ة
ب -ال -نسش -ب -ة ‹ ن -وع م -ن اÓÿصش وال -رعب ك -ل
الرعب هو عندما يأاتي اليوم الذي ’ يقدر فيه
ال -ك -اتب أان ي -ك -تب  ,إان -ه ي -ف-ق-د مÈر وج-وده
““ (. )10
ولقد صشدقت الششاعرة سشليمة مليزي حÚ
قالت :
« ل -ق -د صش-ارت ال-قصش-ي-دة اŸت-ن-فسش ال-ق-وي
للتعب Òعن أا ⁄اأ’نثى والصشراخ Ãلءجوارحها
لرفضش ما تلقاه من تهميشش وظلم اÛتمع
الذكوري وتعسشفه ‘ العا ⁄العربي ““ (. )11
فÈاير 2017
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ا◊مل
ل تقدم أابدا ً شسروحًا ألحد..
أاصسدقاؤوك ا◊قيقيون ليسسوا فى
حاجة إاليها..ياحمل وأاعداؤوك
لن يصسدقوها!.
الثور

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
فتاة تبتلع  7فراشسي أاسسنان بعد
ﬁاولة إاجبارها على الزواج

ل تتعمق لتتعب ياثورŒ ،اهل
لتعيشس.
ا÷وزاء
ي- -كِ- -ف -يك ِم -ن ن -ور الصس -ب -اح أان
تسس -ت -ي -ق -ظ ب -خ ،Òل ي -ق -ف ع-ل-ى
رأاسسك طبيب  ،ول يبكي بجانبك قريب ،ل
ت -نسس -ى ُشس -ك -ر ال -ك -ر ،Ëف -ك-ل-ن-ا إا ¤ال-ك-رË
ضُسعفاء ياجوزاء.
السسرطان

“ّكن األطباء ‘ الصس Úمن إانقاذ حياة فتاة بعد أان
ابتلعت  7فراشسي أاسسنان ،احتجاجاً على قرار والديها
بتزويجها رغماً عنها ،خوفاً عليها من العنوسسة.
وكانت الفتاة التي  ⁄يتم الكشسف عن هويتها قد نقلت
إا ¤اŸسستشسفى ،وهي تعا Êمن آالم حادة ‘ البطن
واŸعدة ،وأاظهرت الصسور الشسعاعية وجود  7فراشسي
أاسسنان داخل بطنها‡ ،ا اسستدعى نقلها على الفور إا¤
غ -رف -ة ال -ع -م -ل -ي -ات ،ب-حسسب م-ا ذك-رت صس-ح-ي-ف-ة مÒور
الÈيطانية.
وواجه األطباء صسعوبات خÓل العملية ا÷راحية التي
اسس -ت-غ-رقت ح-وا‹  ٦سس -اع -ات ،ح-يث ك-انت اث-ن-ت-ان م-ن
فراشسي األسسنان اخÎقتا كبد الفتاة البالغة من العمر ٣١
عامًا ،لكنهم “ّكنوا ‘ النهاية من إاخراج جميع فراشسي
األسسنان من بطنها.
وبحسسب وسسائل إاعÓم ﬁلية فقد ÷أات الفتاة إا ¤هذه
الطريقة الغريبة ‘ الحتجاج ،بعد أان رتب لها والداها
م-وع-دا ً م-ع رج-ل غ-ريب ل-ي-ك-ون زوج اŸسس-ت-ق-ب-ل ،ل-ك-ن-ها
رفضست الزواج منه‡ ،ا جعلها ‘ مواجهة مع والديها
على مدى  ٦أاشسهر.
ونتيجة الضسغوطات الكبÒة التي تعرضست لها الفتاة من
والديها ،بدأات بابتÓع أاشسياء غريبة ،مثل أازرار القمصسان
واألسساور وربطات الشسعر ،قبل أان يتم اكتشساف فراشسي
األسسنان داخل بطنها.
و” إازال -ة ث -لث األم -ع -اء ال -دق-ي-ق-ة وح-وا‹  20سس-م م-ن
األمعاء الغليظة للفتاة خÓل العملية ،وهي اآلن تتعافى
‘ اŸسستشسفى بعد ا÷راحة .لكن األطباء يقولون إانها
بحاجة إا ¤اŸزيد من العمليات ا÷راحية ‘ اŸسستقبل
القريب.

احمد الله على ما أانت عليه يا
سس-رط-ان ف-ال-ك-ث Òي-ت-م-ن-ى ان يكون
انت  ..نعم انت  ..ا◊مدلله على كل حال.

º∏©J πg
لي -ف -ون ي -ح -ت-وي ع-ل-ى ك-امÒا
^ أان ا آ
ب-دق-ة  8م-اج-اب-ي-كسص-ل ب-ي-ن-ما تبلغ عÚ
لنسص - - - - - - -ان  576م -ي-ج-اب-ي-كسص-ل أاي
ا إ
72ضصعفا؟
^ أان ملك سصوايزيÓند «سصوبهواز»
كان عنده 100زوجة و 600ابن وابنة
قبل أان يتوفى عام 1982؟

ووممضضسســــــــــــــــةة
احÎم الغ.... Òو–دث بذوق ......وفكر
بعمق  ....وابتعد عن السسطحية.....و’
تقوم بأاشسياء ’ تؤومن بها.

‘ حّبك يا بÓدي
يا شصهيد الوطـن
أان ـت فـ ـي اÿـ ـلـ ـ ـد أاع ـ ـز
اÿـ ـالـديـ ـ ـن
سس ـ ـرت للتـ ـاريـ ـ ـخ مـ ـرفـ ـوع ا÷ـب ـي ـن
وافـ ـ ـر ا◊ ـظ ـي ـ ـن م ـن دن ـيـ ـا ودي ـ ـن
ذك ـ ـرك الغ ـ ـ ـال ـ ـي ع ـلـى مـ ـّر السسـنـيـن
سسـ ـوف يب ـقى عاطرا طـ ـول
ال ـ ـ ـزم ـ ـ ـن
يا شصهيد الوطـن
أان ـت بال ـ ـ ـ ـ ـ ـروح اف ـتـدي ـ ـت
ال ـوطـ ـنا
بـعـت ـ ـه الـ ـ ـ ـ ـروح ف ـهـ ـ ـ ـاك الثـ ـمـ ـنا
خ ـ ـ ـذه ت ـم ـج ـيـ ـدا
وذك ـ ـ ـ ـراحـ ـسس ـ ـنا
 Óالـدن ـي ـ ـ ـ ـا سسـ ـنـ ـ ـاء و سس ـن ـ ـا
يـ ـمـ ـ أ
جـ ـ ـن ـ ـة األبـ ـطـ ـال ‘ الـذك ـ ـر
ا◊ـ ـسسـن
يا شصهيد الوطـن

خاطب الله ‘ اÿفاء يا أاسسد
فلن يرد الله قلباً اتاه يسستظُل
برحمتهِ من متاعب ا◊ياة.
العذراء
ب Úكسس ِ
ب ال - -ق ُ- -ل - -وب و كسس- -ر
القُلوب
َخيط رِفيع اإسسُمه( :أاسسلوب) يا عذراء كل
شسئ حولنا يرحل ويغيب إال ا Òÿيظّل
مغروسًسا ‘ النفوسس.
اŸيزان
ل –زن ف - -م - -ا أاصس - -ابك خÒ
والقادم اأجمل ياميزان ،أاحسسن
ال -ظ -ن ب -ال -ل -ه وإاج -ع -ل ال-ب-ه-ج-ه والسس-رور
ط-ب-عك وال-ت-ف-اؤول ﬂرجً-ا ي-خ-فف أالمك
وكلمة ا◊مدلله دومًا على لسسانك.
العقرب

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال
^أاسص---وء رح---ي---ل م---ن ي---رح--ل ع--نك ول
يرحل منك.

ÿالد (  ) 8أاشصقاء وشصقيقات
وع -دد شص -ق-ي-ق-ات-ه ضص-ع-ف ع-دد
أاشص -ق -اء أاخ -ت-ه ه-دى ف-ك-م ع-دد
أاشص - - -ق - - -اء خ- - -ال- - -د وك- - -م ع- - -دد
شصقيقاته ؟

^ أاُسص Îعيوب الناسس تعيشس مسصتور إان
الله هو اÿالق وهو عن الناسس أادرى.

للعÈة كـ ـ ـ ـ ـ ـن ناشسـ ـ ـ ـ ـ ـرا للحـ ـ ـ ـ ـ ـب والسسـ ـ ـ ـ ـ ـÓم

سسيدة عجوز كانت كل يوم تركب القطار ا ¤آاخر
ﬁطة ثم تعود لبيتها Œلسس أامام نافذة القطار تفتحها ب◊ Úظة واخرى
وتخرج كيسسا من حقيبتها وترمي أاشسياء من الكيسس ا ¤اÿارج....ويتكرر
اŸشسهد كل يوم  .......أاحد األيام سسأالها أاحد السسفهاء قائ( :Óماذا
تصسنع Úأايتها العجوز)
فردت عليه (أانا أاقذف بذور الورد)...
اسستهزأا( :بذور ماذا ؟؟؟).
قالت السسيدة :نعم بذور الورد  .....أل Êانظر من النافذة و أارى ان الطريق
موحشسة ،ولدي طموح ان اسسافر وامتع نظري بأالوان الزهور..
ضسحك الرجل من كÓمها ورد عليها سساخرا :ل اظن ذلك فكيف للزهور ان
تنمو على حافة الطريق.
ردت :صسحيح أاعلم ان الكث Òمنها سسيضسيع هدرا ولكن بعضسها سسيقع على
الÎاب ،وسسيأاتي اليوم الذي سستزهر فيه ...
قال الرجل :لكنها –تاج للماء ...
فقالت السسيدة :انا أاعمل ما علي وهنالك أايام اŸطر ….
نزل الرجل من القطار وهو يفكر ان العجوز اصسابها اÿرف ومرت األيام
تتÓحق وركب الرجل القطار وبينما هو جالسس والقطار يسس Òإاذ به يلمح
زهورا قد ‰ت على حافة الطريق وتغ ÒاŸنظر وتعددت األلوان فقام من
مكانه لÒى السسيدة العجوز فلم يجدها ..
فسسأال بائع التذاكر عنها فقال له البائع أان تلك العجوز توفيت منذ شسهور ...
–سسر الرجل على موت العجوز ...
وقال ‘ نفسسه( :الزهور ‰ت  ...لكن ما نفعها فالسسيدة العجوز قد ماتت

لسسد
ا أ

و ⁄ترها)..
و‘ نفسس اللحظة و‘ اŸقعد الذي أامامه  ....سسمع الرجل فتاة صسغÒة
تخاطب أاباها وينتابها سسيل عارم من السسعادة قائلة( :أانظر يا أابي ا ¤هذا
اŸنظر ا÷ميل  ....انظر ا ¤هذه الزهور  ....انها جميلة جدا).
فأادرك الرجل معنى العمل الذي قامت به السسيدة العجوز..
(حتى وإان “ ⁄تع نفسسها Ãنظر الزهور إال انها منحت هدية جميلة
للناسس).
نصصيحــــة:
أالق بذورك وردك  ...ل يهم اذا  ⁄تتمتع انت برؤوية الزهور ..
لكن سسيتمتع بها غÒك .وتكون انت سسببا ‘ سسعادة غÒك ...
وتكون ناشسرا للحب والسسÓم.
ل تنتظر الشسكر والعرفان قدم ما اسستطعت من العمل ا÷ميل.

‘ الشسده يقاسس الصس Èو‘
ال -ن -ق -اشس ي -ق -اسس ال -ع-ق-ل و‘
اŸواق - -ف ي - -ا ع- -ق- -رب ي- -ق- -اسس
البشسر.
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لسسفينة

ابـتـسسـم
^ أاخ - -ي اŸواط- -ن  ..إاذا ف- -ق- -دت
أابناءك وأانت باŸنزل افصسل شسبكة
األنÎنت وسسÎى كيف سسيظهرون
م -ن ح -دب وصس -وب..واح -ت -م -ال أان
يكون بينهم أاحد ا÷Òان.
^ أاسس -ن -ان -ه صس -ف -راء ط -وال السس -ن -ه
وكأانها لوحة أارقام سسيارات قدÁة
جدا واذا جاء رمضسان يسسأال الشسيخ:
ه -ل ي -ج -وز أان أاف -رشس أاسس-ن-ا Êوأان-ا
صس -ائ -م ..اآلن ت -ذك -رت إان -ه ع-ن-دك
أاسسنان».

القوسس
اح-ـ-ت-ـ-ف-ـ-ظ ب-ـ-مـاء مـشسـاعـرك
ك-ـ-ي ل ت-ـ-سس-ـ-ك-ـ-ب-ـ-ه-ـ-ا ب-ـ-ق-ـ-ل-ـ-ب
م- -ـ- -ث- -ـ- -ق- -ـ- -وب  ..ف- -ـ- -ت -ـ -ذه -ـ -ب
اح-ـ-اسس-ـ-ي-ـ-سس-ـ-ك ه-ـ-درا وتـمـوت اأنـت مـن
الـجـفـاف
ا÷دي
عندما تفقد الرغبة ‘ عتاب
من –ب  ..فاعلم إانك شسّيعت حبه إا¤
مثواه اآلخ.Ò
الدلو
ال- - -ن - -فسس ك - -ال - -ف - -رسس ان ⁄
ت -روضس -ه -ا أاه -ل -ك -تك و÷ام ال -ن -فسس اأن
تشس -غ -ل -ه -ا ب -ا Òÿح-ت-ى ل تشس-غ-لك ه-ي
بالشسر.
ا◊وت
ك -م م-ن ك-ل-م-ات ع-ل-ى أالسس-ن-ة
الناسس ب Óمعنى ،وكم من معان
‘ أافكارهم ب Óكلمات.

السضبت  18فيفري  2017م اŸوافق لـ  21جمادى اأ’و 1٤٣8 ¤هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسضرسس جار  Êفاسضن انكم كل اسس نالسضبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسضنيهن اق غورن سضكل ،اشضنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشض-اويث ،اتراقيث..الشض-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الشضعب" م -انك ات -ي -ل-ي سض-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشضي يÓن يÎاق اق جرنان "الشضعب"  ،واانتشضني
نÎحب سضاÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسضن.

اشسنان نلغربة نلحيف ندينث
دف Èاطراذ ندنيث داين اديسضغÓن اطاسس
نثندين Úرافنت ذابن يب Úاطاسس نتمورا
نلقر Êعازذنت البا Êنتمرنسضنت
ادنبذر غرسضنت ثامورسس نفرنسضا،
ل ÊÈنتمورث يحوج اطاسس
اخدامن داين اقجان ثمر اق
اذلدينت ث Èاخدامن نتقريقث
غراين ثرو الدزاير.

اخدامن ادزير Ëروحن
اسس - -وط- -اسس غ- -ر اث- -م- -ور
غراسسنت ثمورث نفرنسسا.
رول -ن سس -ل -ح -ي -ف دŸزري
اسس -ن -اذي -ن اذف -ن اسس -اوي-ل
ا’ك - - - - -ن واذخ - - - - -ذم - - - - -ن
ف-ث-وشس-ولتنسسن واسسنسسقعن
ث- -درÁت واث- -ن- -ج- -ي -ف -غ -ن
سسلحيفŸ،عن ثرغ ◊ونت
ﬂل- -ف  ،اخ- -دم- -ن اف -ن -د
امننسسن دق Òحل خدمن
ذق -م -وك -ان اوع -رن اق-ان-ن
اخسس- - - -ن ث - - -زذغ .اك - - -اسس
ذقسس - -ن اق- -ط- -ف و اط- -ان
ام- -ك- -ن ا’ن وي- -ق -اذ ث -ب -ي
الغربة اسسون امولن انسسن
ذثمزرث اجان ارو انسسن
اسسرجون ذغسسن ثوغالÚ

اماقور نلعيذ.
ل - -ع - -ن ن- -ث- -ن اورسس- -زضس- -ن
اذع - -اشس - -ن ذق- -رنسس اك- -ن
ا’ك اورسسوضسن ادسسفغن
ثوشسولتنسسن سسلحيف .ايق
يفرارد سسقطاسس نتز’ثÚ
اشسنان اشسناين يلن عاشسن
غرسسن ذغ ادنبدر غرسسن
اشس-ن-اي ام-ق-ران سس-ل-ي-م-ان
ع- -ازم ق- -ي -ع -دان ث -ذث -يسس
ذل- -غ -رب -ة ادن -ب -ذر ث -زل -يث
اط- -اسس ايسسÈغ ادح- -ك -ون
غ-ف اث-م-ط-وث ث-ق-ب-اي-ليث
اقسس - -ع- -اشس- -ن ذŸزري ن- -غ
ذق Òح - -ال - -ة ذث - -م Òان- -د
اراويسس اي - -وح - -ق - -رن اول
ذق -اسس ن -ل -ع -ي -ذ ق -ارنسس -ن
بابثون ايجاح.

آاوال دانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزوب:
^ قدر تاتّيد آاديزيظ
^أاور تشضيغ يوهيل ذي تغماشس
^إايريازنتشضاثن البارود ،وﬁند يتاوي صضحيث
^يعجل آازين إالولد ماكن إايطاوين
^إايزيز إافكر إاÁن أاّنسس،
^يرنيدآاكركوث

لبسضاطاث ذالتحف وحÓن لباسس

Óÿث انلوراسس امقران خدمنت لبسسطاث بشسام
اذعاوننت ثخام Úانسسنت سساŸصسروف
ثبانت ثغواسس ثح Óلباسس ذي ثمورا
انلوراسس امقران ونتاث اخذام ناÓÿث أاقÓ
اقيمنت ذي ثدار اذحدمنت برا خدمنت
لبسضاطاث بشضام اذسضعقبنت الوقث نالرفراغ
انسضنت وثا Êبشضام ادسضعدانت قلي
ناŸصضروف اذفوكنت ايسس اماننسضنت
واذصضرفنت فتدار انسضنت سضÒتو الوقث
Ò‰ا ما ÊاقغÓي كلشضي.

سس -ل -ج -ه -اسس ب-اب-ثسس-ن
يسس- -ع- -يشس ذق Òث- -غ- -ن -اثÚ
ذث - -م - -ر ام- -ذن .اسس Úي- -ل
زروق ع Ó- - -وة اقشس غ- - -ف
ال- -غ- -رب -ة ادن -ب -ذر ث -زل -يث
ال- - -ب- - -اب- - -ور ب- - -و◊واشس - -ي
اقسس- - -اوضس- - -ن ذل- - -وق - -ث - -ن
اخ- -دام- -ن غ- -ر ال- -غ- -رب- -ة.
ادن-ب-ذر سس-غسس-ن سس-ع-داوي
صس - - -ال - - -ح قسسشس - - -ن - - -ان ام
سس-ث-ق-ب-اي-ل-يث نغ سسثعرابث
غ- - - -ف اي- - - -ن اخ - - -دام - - -ن
ادزي- -ري- -ن .ام- -ك -ن اقشس -ن
الشسيخ ا◊سسناوي اطاسس
ان - -ت - -ز’ث Úان - -ت - -غ- -ن- -اثÚ
يسس - - -ع - - -يشس Úاخ- - -دام- - -ن
ادزايرين.

البويرة :ع ايت رمضشان

زيك ا’نت غ Òث- -خ- -ي- -اط Úاق Ó- -ت- -خ -ي -اط -نت
ل- -بسس- -ط- -اث بصس- -ح امÒا و’نت اÓÿث ك- -ام- -ل
“ق -ران Úان -ي -غ “زي -ان Úخ -دم -نت اق -ن -ه-ن-تÚ
لبسسطاث احÓنت مليح مليح وو’نت تغاوسس
اق’ Óزم اتيلي ذي كل ثدار انلوراسس وحتى
ثسس Ó- -يث اق  Ó- -رتشس- -ل- -نت امÒا ’زم الشس- -ورث
انسس -نت ات -ي -ل -ي ث-ت-وزي-ن سس-ل-بسس-ط-اث ،وث-غ-واسس
ثيشست ثا Êزيك ي Óاخذام انسسنت يوعر قلي
و’زم اسسموق ازطا امقشسابي انيغ احنبل وذيسس
ÿطمت تامقرانت بصسح امÒا يو’ يتوخذام
لبسساط سساŸاشسينة برك وسسقيتشس نلقطن انيغ
القشس اق Óاثحواجنشس ايا اتخامت.
وثحكانغ ا◊اجة بلعيدة مليح فبسسطاث مامك
ا“وقان وثنانغ بلي ’زم اتسسغ الكتان نلكرسستار
أاق Óيرخسس ويتق غ 25 Òأالف اÎŸا ومن بعد
ادناوي لقطن انيغ القشس اقذ Ëاق Óي Óذي
ثدار واثنحواجشس خ Òمهثنطيشس وأاذنبي مليح
وأاذنسس - -ع - -ذل وأاسس - -ن - -كسس ◊واشس- -ي انسس اقÓ- -
اقورنت ومن بعد انسسرذ القشس ذين كامل بشسام
اذيثفا ومن بعد ادناوي اثنسسوي واثنسسعذل مليح
مليح واثنق زنق بعضساسس وكل مهذيلي لبسساط
ازد اخ- -ف يÎاق- -د ي- -ح Ó- -ويسس- -ه -ا اسسÒذ انسس
ويتاف بابنسس اق Óيتسسوث انيغ يتغما فÓسس

الراحث تامقرانت خ Òنلبسسطاث اق Óزورن.
وبغ Òاثنسسعذل مليح اثنغطا لغÓف نلكريسستال
بعد مان Óديجا نسسواسس لغÓف امزوارو انسس،
ومن بعد انبذو اثنخيط سسلعقل و اثنخيط امÚ
فالرشسم اق ÓنخÒت قبل والرشسمثاي كل حد
اتيق ذيسس اقخسس نالرسسوماث انيغ لعÓم انيغ
ا’لعاب كل حد اتق اقخسس ،ومن بعد انبذوا
نخيط وبغ Òاسسنكمل انعاوذ انخيط ◊واشسي
انسس مليح بشسام الكتان ذين ادتراقضس طول
طول ،ومن بعد اذتوانز لبسسطاي اثحونا اقÓ
زنزانت اقنهن Úانيغ اتوطف ذي ثدار اذتوسسو
سسÒتو ذي الصسيف ما Êاقحما ا◊ال ويوذان
كامل رقلن سسي Ÿطارحن نالضسوف انيغ نلبو„.

باتنةŸ :وششي حمزة

ا›اهــــــــــــد ا◊ــــــــــــاج ÿضســــــــــــر

ا◊اج ÿضض-ر اق-ن سض-م-ج-اه-دان ام-ق-ران-ان
ن - -ذزي - -ر ي - -ج - -د اقت ت - -يصض- -رات ان- -وورغ
“دورتسس تشض- -ور سض- -ال -تضض -ح -ي -ات ادزي -ر
ادوزغ -ار  .ا◊اج ÿضض -ر اي -ل -ول -د اسض -قسس
 1918اغ-رم ن-ع Úبسض-ام ال-و’ي-ة ال-ب-ويرة
مان يتوغ اخدم بابسس دفر مناو اسضقسضان
اوط غ - - - -ال وغ Ó- - - -ن اوŸاد ن- - - -ال- - - -ق- - - -ران
دالشضريعة مع تواتسس .
اسس- -اف- -ر غ -ال ت -ونسس اسس -قسس  1936ي- -د ا◊اج
صس -ال -ح ب -اب -ك -ر دب -ن-وح مصس-ب-اح ي-ق-م دسس شس-ارد
نسسقسسان اعاود ادوط غال وغÓن مان اتوزاقا
اسسقسس  1939باشس ادسسقضسع العسسكر ” نعنابة
سسني اتووي غال فرنسسا امار نا◊رب نالدنت
فيدسسنت جار للمان د“ورا نالدنت .
ا◊اج ÿضس -ر ي -حضس -ر ام -ن -غ -ان دزع Ó-ك Áن-ع
سس -ت -م -ات -انت م -ن -اوت ت -تشس -ال سسسس -ان ت -واغ -يت
نالبابور اموتان دسس قاع امدتشسالسس سسفغو’ن
ن-ت-ن-اف-اج Úن-ل-ل-م-ان اق-م-ن-د غ Òنت ام-غ-ر ي-توغ
ات-زا’ ت-ك-زي-ن ات-وع-ط-ل اول-ي-و‹ ال-ب-اب-ور اي-غرق
Á.نع دخ تتشسلت فيدسست اماسس نقن اÿندق
مان امدتلشس Áوت نت يتوغ يدجوج غفسس امغر
اتوغ اتزا’.
بعد  1945ادولد غال دزير اسسعزام قسسنطينة
بعداسس اوط غال وغÓن يوتف احرشس نوسسعزام

،ام -اشس -ي اع -اف -ر ي -غ-لب ي-د ا›اه-دان ات-وغ-ان
تÔي سسسسان بابكر قاسسم يحي حواشس ادمناو
اضسضس -ن،Úا◊اج ÿضس -ر دق -ن سس-ي-غسس-ان ن-دزي-ر
اع -اف -ر ي -ج -د اق -ن اوم -زروي ان -غ اق-ن ال-ت-اري-خ
دروسس اتناف ا÷يل ‰اروا.

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

الفجر06.06...............:
مواقيت الظهر13.01...............:
الصشÓة العصشر16.0٤...............:
المغرب16.30..............:
العششـاء19.51................:
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^  1 ٨ف -ي -ف -ر ي  : 1 9 ٤ 7اسش -ت-ع-دادا ل-ل-ع-م-ل اŸسش-ل-ح أانشش-أات
اŸن- -ظ -م -ة اÿاصش -ة (  ‘ )O.Sح- -ي ب- -ل -ك -ور ا÷زائ -ر
ال -ع -اصش -م-ة ب-ق-ي-ادة اŸن-اضش-ل ﬁم-د ب-ل-وزداد وه-ي
ا÷ن - -اح اŸسش- -ل- -ح ◊رك- -ة الن- -تصش- -ار ل- -ل- -ح- -ري- -ات
الدÁقراطية.
^  1 ٨ف -ي -ف ر ي  : 1 9 5 7ال-ق-رار  1012ل-ل-دورة  11ل·Ó
اŸت - -ح - -دة ح - -ول ال - -قضش- -ي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة (اعÎاف ل- -لشش- -عب
ا÷زائري بحقه ‘ تقرير مصشÒه).

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

 23°ا÷زائر

عنابة

 20°ا÷زائر

عنابة

لو 1٤3٨¤هـ اŸوافق لـ  1٨فيفري  2017م
السشبت  21جمادى ا أ

17263 Oó©dG

 15°وهران
 14°وهران

الثمن  10دج

16°
15°

france prix 1

فــــــــي عمليــــــــة نوعيــــــــة نفذهــــــــا ا÷يــــــــشس بالبويــــــــرة

القضساء على  9إارهابي Úوضسبط أاسسلحة وذخÒة

ا÷امعة حرم ل حلبة..

^

«الششعب»
لرهاب
‘ إاطار مكافحة ا إ
ومواصشلة لعملية البحث والتمششيط
التي باششرتها قوات ا÷يشس الوطني الششعبي
قرب بلدية العجيبة بولية البويرة بإاقليم
لو ،¤قضشت مفرزة للجيشس
الناحية العسشكرية ا أ
الوطني الششعبي صشباح يوم  17فيفري  2017على
تسشعة ( )09إارهابي ،Úوضشبطت ( )05مسشدسشات
رششاششة من نوع كÓششنيكوف و()03
بنادق نصشف آالية وكمية من
الذخÒة.
ارتفعت حصسيلة هذه العملية اŸتواصسلة ،إا– ¤ييد ()14
إارهابيا واسسÎجاع ( )13سسÓحا ناريا وكمية من الذخÒة
وأاغراضس ﬂتلفة.
إان ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ن-وع-ي-ة وال-ن-ت-ائ-ج ا◊اسس-م-ة ل-وحدات
ا÷يشس الوطني الشسعبي تأاتي لتؤوكد مرة أاخرى على قوة
عزم وإاصسرار قواتنا على القضساء على هذه الشسراذم
اÛرمة وعلى ظاهرة اإ’رهاب ‘ بÓدنا.

التعرف على اإلرهابي Úاÿمسسة الذين ” القضساء عليهم
من جهة أاخرى ،تبعا للعملية اŸنفذة من طرف مفارز
مشسÎكة للجيشس الوطني الشسعبي ،يوم  15فيفري ،2017
قرب بلدية العجيبة التابعة لو’ية البويرة/ن.ع ،1.والتي
مكنت من القضساء على خمسسة ( )05إارهابي ،ÚواسسÎجاع
خ-مسس-ة ( )05مسس-دسس-ات رشس-اشس-ة م-ن ن-وع كÓ-شس-ن-ي-ك-وف

تورطا ‘ جرÁة قتل
ششاب بع“ Úوششنت

وكيل ا÷مهورية يودع
شساب Úا◊بسس اŸؤوقت
أاودع وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ل-دى ﬁك-م-ة عÚ
“وشس - -نت ،ي - -وم اÿم- -يسس ،شس- -اب Úا◊بسس
اŸؤوقت عن تهمة الضسرب وا÷رح العمدي
اŸفضسي إا ¤الوفاة ‘ جرÁة القتل التي
راح ضسحيتها الشساب ح.م  31سسنة زوج إاحدى
مغنيات الراي وهذا بعد أان ” تقد10 Ë
أاشسخاصس إا ¤النيابة لÓسستماع إا ¤أاقوالهم
‘ القضسية بعد –ريات معمقة قامت بها
مصسالح اأ’من .وحسسب بيان صسادر عن خلية
ا’تصسال والعÓقات العامة بأامن و’ية عÚ
“وشسنت فإان حيثيات القضسية تعود إا14 ¤
فيفري ا÷اري إاثر شسجار وقع ب Úأاعوان
ا◊راسس- -ة ب- -إاح -دى اŸرك -ب -ات السس -ي -اح -ي -ة
والضس -ح -ي -ة ب -ع-د م-ن-ع-ه م-ن دخ-ول اŸركب،
ليتواصسل الشسجار فيما بعد Ãدخل مدينة
ع“ Úوشسنت ‘ حدود السساعة السسادسسة
صسباحا من نفسس اليوم بالقرب من مركز
ال -ت -ك -وي-ن اŸه-ن-ي ب-ح-ي م-و’ي مصس-ط-ف-ى،
اسستعملت فيه اأ’سسلحة البيضساء ما نتج عنه
إاصسابات ‘ ك Óالطرف ،Úنقلوا على إاثرها
إا ¤قسس- -م اإ’سس- -ت- -ع- -ج- -ا’ت ال -ط -ب -ي -ة ب -عÚ
“وشس - -نت ل - -ت - -ل - -ق- -ي ال- -عÓ- -ج ،أاي- -ن ل- -ف- -ظ
الضسحية أانفاسسه اأ’خÒة .

ع“ Úوششنت :ب.م األمÚ

وك -م -ي -ة م -ن ال -ذخÒة وم -ن -ظ-ار م-ي-دان ول-وح-ة ل-ل-ط-اق-ة
الشسمسسية و( )09هواتف نقالة.
” التعرف على هوية اإ’رهابي ÚاŸقضسي عليهم ،ويتعلق
اأ’مر بكل من :ز.أاحمد اŸكنى « أاحمد الغربي « ،الذي
ك -ان ق -د ال -ت -ح -ق ب -ا÷م -اع -ات اإ’ره -اب -ي -ة سس -ن-ة ،2001
شس.يﬁ.مد اŸكنى « عبد العزيز أابو ليث « ،الذي
التحق با÷ماعات اإ’رهابية سسنة  ،2007ب.نبيل اŸكنى
« أابو أانسس الورقلي « ،ن.جي ‹ÓاŸكنى « أابو اŸثنى «
وع.عصسام اŸكنى « اŸنذر « ،الذين كانوا قد التحقوا
با÷ماعات اإ’جرامية سسنة .2008
هذه العملية النوعية لقوات ا÷يشس الوطني الشسعبي
وال -ت -ي م -ا ت -زال م -ت -واصس-ل-ة ،ت-وؤك-د م-رة اأخ-رى ع-ل-ى
اليقظة الدائمة واŸتواصسلة للوحدات اŸقحمة ‘
مكافحة ا’إرهاب وعلى ا’إصسرار ‘ القضساء على

بقايا فلول ا’إرهابي.Ú

 ..كشسف ﬂبأا لألسسلحة بت ÚزواتÚ
‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب وحماية ا◊دود ،وإاثر دورية
اسستطÓع وتفتيشس قرب ا◊دود Ãنطقة تاوندرت 80
كلم غرب ت Úزوات ،Úو’ية “Ôاسست/الناحية العسسكرية
السسادسسة ،كشسفت مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي ،صسباح
Óسس -ل -ح -ة وال -ذخÒة
ي - -وم  16ف -ي-ف-ري ﬂ ،2017ب- -أا ل - -أ
يحتوي:رشساشس ثقيل من نوع ديكتاريوف (،)Diktariov
رشساشس من نوع  3،RPKمسسدسسات رشساشسة من نوع
كÓشسنيكوف 6 ،بنادق نصسف آالية من نوع سسيمونوف5،
(بنادق تكرارية،مسسدسس رشساشس من نوع ،49MAT-
 5قنابل يدوية ،باإ’ضسافة إا ¤كمية كبÒة من الذخÒة
( 1335طلقة) من ﬂتلف العيارات.

لكادÁية العسشكرية لششرششال
النطÓقة با أ

رياضسيـ ـ ـ ـو الوحـ ـ ـ ـدات العسسكري ـ ـ ـ ـة يتأالقـ ـ ـ ـون
‘ اليـوم الوطنـي لعـدو الصسداقـة

«الششعب» ‘ إاط-ار الÈن-ام-ج السش-ن-وي
ل -ل -ت -ظ -اه -رات ال -ري -اضش-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة
◊سشاب اŸوسشم الرياضشي ،2017 / 2016
ُن -ظ -م ي-وم اÿم-يسس  16ف-ي-فري ،2017
«ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل َ-عْ-دِو الصش-داق-ة عÈ
ال - -ري - -اضش - -ة» اıل- -د ل- -ذك- -رى إاح- -داث
اÛلسس ال-دو‹ ل-ل-ري-اضش-ة ال-عسش-ك-رية،
وال - -ذي ج - -رى عﬂ Èت- -ل- -ف وح- -دات
وهياكل ا÷يشس الوطني الششعبي.
ا’نطÓقة الرسسمية لهذا السسباق كانت على
مسس -ت -وى اأ’ك -ادÁي -ة ال -عسس -ك -ري -ة لشس -رشس -ال
الرئيسس الراحل «هواري بومدين»/ن ع ،1
–ت إاشس- -راف ق- -ائ- -د اأ’ك- -ادÁي- -ة م -رف -وق -ا

برئيسس مصسلحة الرياضسات العسسكرية بأاركان
ا÷يشس الوطني الشسعبي.
ع -رف ا ل س س -ب -ا ق م ش س -ا ر ك -ة و ا س س -ع -ة ش س -م -لت
ﬂتلف الفئات من ضسباط ،ضسباط صسف
ورجال صسف وشسبه عسسكري ،Úوتضسمنت
هذه التظاهرة بر›ة سسباق على مسسافة
 5كيلوم.Î
ت -رم -ي ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة ال-ري-اضس-ي-ة ل-ت-ق-ي-ي-م
مسستوى القدرات البدنية لدى أافراد ا÷يشس
الوطني الشسعبي وتقوية العÓقات ب Úاأ’فراد
وتفعيل اŸمارسسة الرياضسية.
‘ ختام اŸنافسسة ” تسسليم جوائز رمزية
للفائزين ‘ ﬂتلف الفئات.

نورالدين لعراجي

كنت ل أاود ا◊ديث عن صشورة تراجيدية بقيت راسشخة
‘ ذه -ن -ي ،ب -ق -در م -ا ح -اولت ال -وصش-ول إا ¤ت-ف-ك-يك ه-ذه
التششنجات التي تابعت تفاصشيلها ،أاول أامسس بكلية العلوم
السشياسشية والعÓقات الدولية .لو كان الذي حدث ›رد
لم-ر ،ول-ك-ن أان ت-ت-ح-ول
خ Ó-ف بسش -ي -ط ،وان -ت -ه-ى ل-ه-ان ا أ
مدرجات هذا الصشرح التعليمي الضشارب ‘ التاريخ  ،إا¤
م- -وق- -ع ن- -زال ،أاشش- -ب- -ه Ãا ن -راه ‘ م -ب -اري -ات ك -رة ال -ق -دم
ÓÃعبنا ،فتلك وصشمة عار كبÒة ‘ تاريخ هذه الكلية
الششعلة والرمز.
ال -ك -ل -ي -ة ال -ت -ي ت -خ -رجت م -ن-ه-ا ال-زب-دة ون-خ-ب-ة اÛت-م-ع
ا÷زائري– ،ولت ‘ سشاعة من الزمن إا ¤حلبة مÓكمة
وب -دت أاروق -ت -ه-ا فضش-اء ل-ل-ك-ر وال-ف-ر م-ن ج-ه-ة ب Úم-ق-ب-ل
ومدبر من جهة أاخرى ،اختلط فيها ا◊ابل بالنابل ول
لط-راف
تسش -ت -ط -ي-ع ‘ ضش-وضش-اءه-ا وتشش-ابك السش-واع-د وا أ
لسشتاذ .
التمييز ب Úالطالب والعون وا أ
لدارة ،كان
لسشاتذة وا إ
مهما بلغ الختÓف القائم ب Úا أ
لن
لج -در الت -ف -اق ع -ل-ى صش-ي-غ-ة Œم-ع ال-ط-رف Úأ
م -ن ا أ
لمر يعنيهما هما فقط ،ل دخل للطلبة ‘ هكذا صشراع
ا أ
وهمي خرا‘ ،وكان من اŸمكن التحايل غ ÒاŸعلن من
ا÷ان-ب ،Úك-ح-ل وسش-ط ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى السشتقرار ومكانة
لسش-ط-وري-ة ال-ع-ال-ق-ة ‘ أاذه-ان ال-ط-ل-ب-ة ،دون
ا÷ام -ع -ة ا أ
السشماح بإاراقة الدماء و اŸظاهر السشلبية التي رافقت
اŸششهد ‘ أامسشية اÿميسس الدامية .
ك-ان ع-ل-ى ال-ط-رف السش-اع-ي إا ¤ع-ق-د ج-م-ع-ي-ت-ه ال-تنازل
لب -واب ‘ وج -ه -ه
لدارة ك -ل ا أ
ق- -ل -ي  ،Ó-ب -ع -د أان أاغ -ل -قت ا إ
معتÈة إاياه لقاء غ Òمرخصس له ،لدواعي نعرف بعضشها
لدراة أايضشا التعامل
لخر وكان على ا إ
و‚هل بعضشها ا آ
لسشاتذة ،بعيدا عن السشقوط ‘ دوامة العنف
بحنكة مع ا أ
لسشتاذ يبقى مربيا وأاكادÁيا ومكانته
لن ا أ
والفوضشى ،أ
–ف -ظ -ه -ا اŸراسش -ي -م وال -دسش -ات Òوال -وصش -ول إا ¤إاه -ان -ت -ه
والتقليل من ششأانه خط أاحمر ،ل يرضشي أاحدا .
‘ خضش- -م ه -ذه ال -ت Ó-سش -ن -ات وال -ت -ج -اذب -ات ،سش -واء ال -ت -ي
تصش-ن-ع-ه-ا ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ال-طÓ-ب-ي-ة أاو ت-لك ال-ت-ي ت-خ-وضشها
Óسشاتذة ،علينا
لجنحة اŸتصشارعة للفروع النقابية ل أ
ا أ
أان ن -درك ج -ي -دا أان -ن -ا ب-داخ-ل ح-رم ج-ام-ع-ي ي-ح-م-ل م-ن
لششعاع ،ما يؤوهله ليكون بعيدا عن
القداسشة واŸنارة وا إ
لمراضس
ال-تسش-ي-يسس وال-ت-ح-زب وال-ط-ائ-ف-ية وغÒها من ا أ
اŸسشتعصشية اŸتفششية ‘ مÓعبنا وششوارعنا ومدننا.
وب-ع-ب-ارة أاك Ìوضش-وح-ا ات-رك-وا ال-ف-ت-ن-ة ن-ائ-مة بعيدا عن
أاسشوار جامعاتنا ،نأاتي إاليها نغÎف اŸعارف والفكر بعدما
أاوصشدت الششوارع أارصشفتها ‘ وجوهنا.

Echaab.nour2013@gmail.com

الرابطة الثانية (ا÷ولة :)21

سسقوط مفاجئ لنادي بارادو و شسبيبة بجاية
تسسÎج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع الوصساف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

م -ن -ي ال -رائ -د ن -ادي ب -ارادو ب-ه-زÁة
مفاجئة على أارضشية ميدانه أامام غا‹
م-عسش-ك-ر ( ،)1-0ف-ي-م-ا إاسش-ت-ع-ادت شش-ب-ب-ية
ب-ج-اي-ة اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة بعد هزمها أامل
ب-وسش-ع-ادة ( )0-3م -ق -لصش -ة ال -ف-ارق ال-ذي
ي -فصش -ل -ه -ا ع -ن اŸتصش -در إا ¤تسش -ع ن-ق-اط
◊سشاب ا÷ولة  21من الرابطة الثانية
اÎÙفة لكرة القدم «موبيليسس» التي
لعبت أامسس ا÷معة.
دخل نادي بارادو اŸباراة ‘ ثوب مرشسح بقوة
للظفر بالنقاط الثÓث ،لكن كرة القدم أاكدت
م - -رة أاخ- -رى ع- -دم إاعÎاف- -ه- -ا سس- -وى ب- -واق- -ع
اŸسستطيل اأ’خضسر ليتكبد بارادو اÿسسارة
الثانية فقط منذ إانطÓق اŸوسسم.
وعاد غا‹ معسسكر بالزاد كام Óمن تنقله إا¤
ال -ع-اصس-م-ة ب-فضس-ل ه-دف وح-ي-د ح-م-ل ت-وق-ي-ع
هاشسم من ضسربة جزاء ( )66جعله يرتقي إا¤
اŸرتبة العاشسرة ب  27نقطة ،فيما Œمد
رصسيد بارادو عند النقطة .44
ب -اŸق-اب-ل“ ⁄ ،ن-ح الشس-ب-ي-ب-ة ال-ب-ج-اوي-ة أادن-ى
فرصسة لضسيفها أامل بوسسعادة ( )0-3وحسسمت
ن -ق -اط ال -ل -ق-اء خÓ-ل اŸرح-ل-ة ا’و ¤ب-فضس-ل
وناسس ( )10و ربوح ( )42ثم إاصسابة من توقيع
دريفل (1+90ج) لتلتحق بالوصسافة Ãجموع
 35نقطة.
من جهته ،حقق ا–اد بسسكرة تعاد’ ثمينا
بطعم الفوز بعيداعن قواعده أامام مولودية

العلمة ( ،)1-1فبعد تقدم اÙلي Úبهدف من
بوحربيط (“ )59كن بلغربي من التعديل ‘
الوقت بدل الضسائع (.)4+90
وت-واصس-ل ن-زي-ف ال-ن-ق-اط ب-ال-نسس-ب-ة أ’هلي برج
بوعريرج اŸتعÃ Ìيدانه أامام ا÷ار جمعية
اÿروب .و رد ب - - -وخ- - -اري ( )52ع -ل -ى ه-دف
الزوار الذي سسجله غراب خÓل الشسوط اأ’ول
(.)26
و ⁄ت-ف-وت شس-ب-ي-ب-ة سس-ك-ي-ك-دة ف-رصس-ة إاسستقبال
جمعية وهران لتنتصسر بنتيجة مريحة ()1- 3
بثنائية من إامضساء شسنيقر ( 5و  78ضس ج)،
إاضسافة لهدف خزري ( .)26اإ’صسابة الوحيدة
ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-وه-ران-ي-ة ج-اءت م-ن ب-ل-عريبي ‘
الدقيقة (.)57
هدف وحيد سسجله شسيخ حميدي من ضسربة
جزاء ( )84كان كافيا Ÿولودية سسعيدة من
أاجل تسسجيل فوز مهم على حسساب جمعية
الشس -ل-ف ( )0-1أاب -ع -ده -ا م-ؤوق-ت-ا ع-ن م-ن-ط-ق-ة
اÿطر.
وع -رف ل -ق -اء م -ؤوخ -رة الÎت -يب ف -وزا صس -ع -ب -ا
لشسباب ع Úفكرون على وداد بوفاريك بنتيجة
( ،)0-1وحافظ اÙليون على هدف التقدم
م -ن ب -وك -اروم ‘ ال -رب -ع سس -اع -ة اأ’ول ل -غ -اي -ة
الصسافرة النهائية للحكم.
وت -خ -ت -ت-م ا÷ول-ة  21ال -ي -وم السس -بت ب-دارب-ي
اŸتيجة ب Úا–اد البليدة وأامل ا’ربعاء الذي
سسيكون ملعب مصسطفى تشساكر مسسرحا له.

