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Ãناسضبة اليوم العاŸي للمراأة،
يشض -رف وزي -ر ا’تصض -ال ح -م -ي-د
ڤ - -ري - -ن ،ال - -ي - -وم ،ع - -ل- -ى ح- -ف- -ل
ت -ك -رÁي ت -ق -دي -را ÷زائ -ري -ات
ج -دي-رات ،وذلك ع-ل-ى السض-اع-ة
 18 : 00مسض -اء ب -ال-ن-ادي ال-ث-ق-ا‘
ل Ó- -إذاع- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ع- -يسض- -ى
مسضعودي.

يوم علمي حول
اŸؤوشضرات ا◊يوية

17280

دورة تكوينيـ ـ ـ ـ ـة للصضحـ ـ ـ ـافيÚ

يشضرف وزير ا’تصضال حميد ڤرين على دورة تكوينية لفائدة الصضحافي ،Úتنظمها وزارة ا’تصضال يوم
ا’أث-ن 13 Úم-ارسس ا÷اري ،وي-نشض-ط-ه-ا «اأوغ-و ت-رام-ب-ا‹» م-راسض-ل وﬁرر م-ت-خصضصس ‘ ال-قضض-اي-ا ال-دولية
بجريدة «سضول  24اوري» وعضضو Ãعهد الشضوؤون الدولية بروما وعضضو Ãركز الدول ا’أورومتوسضطية،
و–مل الدورة عنوان« :الصضحافة وشضبكات التواصضل ا’جتماعي ،الصضحفي شضاهد الرواية».
تنظم الدورة باŸدرسضة الوطنية العليا للصضحافة على السضاعة  09 : 00صضباحا.

الطبعة  2لÈنامج دعم
ا÷معيات البيئية

تكـ ـ ـر Ëأاعضض ـ ـاء حـ ـ ـزب الشضع ـ ـ ـ ـب

تنظم وزارة الشضوؤون اÿارجية ،اليوم ،يوما اإعÓميا حول
اإطÓق الÈنامج الثا Êلدعم ا÷معيات الناشضطة ‘ اÛال
ال -ب -ي -ئ -ي وذلك ب -حضض -ور ‡ث-ل-ي ا’أ· اŸت-ح-دة وا÷م-ع-ي-ات
و‡ث -ل -ي ال -وزارات اŸع -ن -ي -ة ،وذلك Ãق -ر وزارة اÿارج -ي-ة
بقاعة النصضر على السضاعة  08 : 30صضباحا.

اŸرحلة Ÿ 3شضروع تنشضيط
اŸناطق ا◊دودية

ي -ك -رم م -ن-ت-دى ال-ذاك-رة ÷م-ع-ي-ة مشض-ع-ل الشض-ه-ي-د ،اأعضض-اء
دور اŸرأاة
اللجنة اŸركزية ا’أحياء ◊زب الشضعب ا÷زائري ،وذلك
اإحياء للذكرى  80لتاأسضيسس ا◊زب.
م
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ي
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ا
Ò
ه
ينشضط اŸنتدى اÛاهد الدكتور ز
ا÷زائرية ‘
السضبت  11مارسس ،على السضاعة  10 : 00صضباحا بجريدة
اÛاهد.
ا’سضتقرار والوحدة
دورة عاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
◊ـ ـ ـ ـ ـزب العمـ ـ ـال

تشضرف ا’أمينة العامة ◊زب العمال
ي-ن-ظ-م ق-دم-اء ال-كشض-اف-ة ا’إسضÓ-مية
ل -وزي -رة ح -ن -ون ،غ -دا ا÷م -ع -ة ،ع -ل-ى
ا÷زائ- - -ري- - -ة اŸرح- - -ل - -ة Ÿ 3شضروع
اف - -ت - -ت - -اح ال - -دورة ال - -ع- -ادي- -ة
تنشضيط اŸناطق ا◊دودية ‘ الفÎة
ل- - -ل- - -ح - -زب وذلك ب - -اŸق - -ر
2
م- - - - -ا ب 18 Úاإ 25 ¤م - -ارسس 017
ال- - -وط - -ن - -ي ب - -ب - -ل - -ف - -ور
بو’يتي سضوق اأهراسس وورقلة.
ب - - - -ا◊راشس ع- - - -ل- - - -ى
تكون ا’نطÓقة الرسضمية للقوافل
السض- -اع -ة 10 : 00
‘ عيد النصضر  19مارسس من اŸكتبة الوطنية ا◊امة.
صضباحا.
ي- -ق- -وم وا‹ و’ي- -ة ا÷زائ -ر ع -ب -د
ال- -ق- -ادر زوخ ،ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وتفقد Ÿشضاريع تهيئة غابات النزهة
ا◊ضض -ري -ة وا◊دائ -ق إا ¤فضض -اءات
ت-ن-ظ-م م-دي-ري-ة الشض-وؤون ال-دي-ن-ي-ة وا’أوق-اف ل-و’ي-ة ورقلة
ل -ل-تسض-ل-ي-ة وال-راح-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى
ن -دوة «ح -ول اسض -ت -ق -رار ا’أسض -رة واأث -ره ع -ل-ى ت-رب-ي-ة ا’أو’د»
ال- -ع- -اصض- -م- -ة ،ب- -ح- -يث سض- -ي- -ك -ون
وذلك Ãناسضبة قافلة العلم.
ا’ن - -ط Ó- -ق ع- -ل- -ى السض- -اع- -ة
كما تنظم ›موعة من النشضاطات الفكرية والثقافية يوم
الثامنة والنصضف صضباحا
ت- -ن- -ظ- -م أاوب -را ا÷زائ -ر
السضبت  11مارسس بداية من السضاعة  08 : 30صضباحا.
من مقر الو’ية.
ب - -وع Ó- -م بسض - -اي - -ح ،ح - -فÓ- -
ÓوركسضÎا السض-ي-م-ف-ونية بأاوبرا
ل -أ
ا÷زائر ،بقيادة أام Úقودير ،يوم الثÓثاء  14مارسس ا÷اري ،على
السضاعة  19:00مسضاء.

زوخ يتفقد مشضاريع
تهيئة غابات النزهة ا◊ضضرية

حفل
لألوركسضÎا
السضيمفونية

اسضتقرار اأ’سضرة ﬁور لقاء فكري

مسضابق ـة أاحسضن بحث ببشضار
ح ـول العقيد لطفي

اأع- -ل- -نت م- -دي- -ري- -ة اÛاه -دي -ن
ل- -بشض- -ار ع -ن ت -ن -ظ -ي -م مسض -اب -ق -ة
اأحسضن بحث حول مسضÒة البطل
الشض-ه-ي-د ال-ع-قيد لطفي (  1934ــ
 ’ ،) 1960ت-زي-د صض-ف-ح-ات-ه ع-ن
عشض - -ر ،م - -وّج - -ه - -ة ل - -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ
وال -ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن يÎاوح سضّ-ن -ه-م
ب 13 Úو 17عاما.
ت -اأت -ي ه -ذه اŸسض -اب -ق -ة ‘ اإط -ار ال -ذك-رى ’ 57سضتشضهاد
ال- -ب- -ط- -ل ال- -ع- -ق- -ي- -د ل- -ط- -ف- -ي ق- -ائ- -د ال -و’ي -ة اÿامسض -ة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ،وال-رائ-د ف-راج ورف-اق-هما ،التي سضتحتضضنها
مدينة بشضار ‘  27مارسس .2017
وتهدف اŸسضابقة لتشضجيع نشضر ثقافة البحث التاريخي
ودراسض- -ة مسضÒة رم -وز وشض -ه -داء ا÷زائ -ر ،وا’إسض -ه -ام ‘
ت-رسض-ي-خ ع-دي-د ال-ت-ق-ال-ي-د .وق-د رصض-دت ل-ذلك ( خ-مسس
جوائز ) قيّمة تسضلم للفائزين والفائزات باŸناسضبة.

ﬂاطر الوشضاية ‘ الثورة التحريرية

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بالتنسضيق مع مديريات اÛاهدين
واŸت -اح -ف ا÷ه -وي-ة ،ال-ي-وم ،ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسض-ع رق-م ،140
ب-ع-ن-وانﬂ« :اط-ر ال-وشض-اي-ة ‘ ال-ث-ورة ال-ت-ح-ريرية وكيفية
ﬁاربتها» ،وذلك على السضاعة الثانية بعد الزوال.

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
ا’قتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

النخبة واÛتمع ‘ ندوة باŸكتبة الوطنية

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

تنظم وزارة الشضباب والرياضضة،
نشضاطا سضوسضيو ثقا‘ ورياضضي وعقد جلسضات بكل الو’يات
ح- -ول «دور اŸراأة ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ا’سض- -ت- -ق- -رار وال -وح -دة»،
وعروضس ﬂتلفة لكل الو’يات وذلك Ãشضاركة ا◊ركة
ا÷معوية ،بالقاعة البيضضوية باŸركب الرياضضي ﬁمد
بوضضياف يوم السضبت  11مارسس.

ترقية اŸقاو’تية ‘ الوسضط ا÷امعي

ت -ن -ظ -م وزارة ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،ب-ال-تعاون مع
وزارة ال - -ع - -م - -ل وال- -تشض- -غ- -ي- -ل
والضضمان ا’جتماعي ،يوما
دراسض- -ي- -ا واإعÓ- -م- -ي- -ا ح- -ول
ت -رق -ي -ة دار اŸق -او’ت-ي-ة ‘
ال -وسض -ط ا÷ام -ع -ي ،ال -ي-وم،
ع -ل -ى السض -اع -ة ال-ت-اسض-ع-ة صض-ب-اح-ا ب-اŸدرسض-ة ال-وط-ن-ي-ة
العليا للمناجمنت بالقليعة ،بو’ية تيبازة.
على الهامشس ،سضيتم توقيع اتفاقية ب Úالوزارت،Ú
وتدشض Úدار اŸقاو’تية للمدرسضة العليا للمناجمنت،
م -ع ت -ن-ظ-ي-م م-ع-رضس ل-ل-م-وؤسضسض-ات الصض-غÒة م-ن اإنشض-اء
الطلبة اŸتخرج.Ú

ملتقـ ـ ـى وطن ـ ـي لإلرشضـ ـ ـاد الفلح ـ ـي

Óرشضاد الذي نظمته مديرية
يختتم ،اليوم ،اŸلتقى الوطني ل إ
’رشض-اد ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة ال-فÓ-ح-ة وال-تنمية
ال-ت-ك-وي-ن ،ال-ب-حث وا إ
ال-ري-ف-ي-ة والصض-ي-د ال-ب-ح-ري– ،ت شض-ع-ار« :اسض-ت-خ-دام ت-ك-ن-ولوجيا
’رشض -اد م -ن أاج -ل ت-ن-م-ي-ة
’ع Ó-م وا’تصض -ال ‘ خ -دم -ات ا إ
ا إ
واحÎاف -ي -ة ال -ف Ó-ح -ة» ،ب -اŸع -ه -د ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي
ال - - -ف Ó- - -ح - - -ي اŸت - - -وسض- - -ط اŸت- - -خصضصس ب- - -عÚ
تيموشضنت.

ﬁاضضرات حول
ترميم اıطوطات

ندوة حول حماية
اŸسضتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلك

تنظم مبادرة صضناعة الغد ،بالتعاون مع الرابطة ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-ع-م-وم-ي ال-وط-ني للزخرفة
ا÷زائرية للفكر والثقافة ،الندوة ا أ
’و ¤حول واŸنمنمات وفن اÿط ،من  13إا ¤غاية 15
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ل- -ل- -مسض- -ت- -ه -ل -ك Úن -دوة صض -ح -ف -ي -ة –ت
الثانية بعد الزوال.
وا÷ل- - -د ،وذلك ع- - -ل- - -ى السض - -اع - -ة
ع- -ن -وان« :ح -م -اي -ة اŸسض -ت -ه -لك ‘ ال -عصض -ر
ي- -نشض- -ط ال- -ن- -دوة ،ال- -ت- -ي ت -ن -اقشس م -وضض -وع ال -ن -خ -ب -ة
العاشضرة صضباحا باŸتحف.
ال- -رق- -م- -ي» وذلك Ãن -اسض -ب -ة ال -ي -وم ال -ع -اŸي
واÛتمع ،عدد من اŸتدخل ،Úبينهم ﬁي الدين عميمور،
◊ماية اŸسضتهلك.
ى
ف
ط
ض
خليفة بن قارة ،عبد العزيز بوباك ،Òعلي مÓحي ،مص
’حد 12
الندوة تعقد Ãقر يومية ديكا نيوز ،يوم ا أ
بيطام وبشض Òمصضيطفى.
مارسس ،على السضاعة  10:00صضباحا.

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

التحرير

ت-ن-ظ-م وزارة الصض-ح-ة والسضكان
واإصضÓ- -ح اŸسض- -تشض- -ف- -ي -ات ،ي -وم -ا
ع-ل-م-ي-ا ح-ول اŸوؤشض-رات ا◊يوية
وال - - - -عÓ- - - -ج ا◊ي- - - -وي اأث- - - -ن- - - -اء
ا’أم - -راضس ا÷ه - -ازي- -ة ،ت- -اري- -خ
اأم -راضس ال -ك -ل-ى وغسض-ي-ل ال-ك-ل-ى
وزراع- -ة ا’أعضض- -اء ‘ ا÷زائ- -ر،
ال - -ي- -وم ،ع- -ل- -ى السض- -اع- -ة 08 : 30
صض- -ب- -اح- -ا ع -ل -ى مسض -ت -وى م -درج
ا’سض- - -ت- - -ع- - -ج- - -ا’ت ال- - -ط- - -ب - -ي - -ة
ا÷راحية للمركز ا’سضتشضفائي
مصضطفى باشضا.

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـلناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh
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الموافق لـ  10جمادى الثانية  1٤٣٨هـ

رئيسس ا÷مهورية Ãناسسبة اليوم العاŸي للمرأاة:

 ٨مارسس فرصسة للؤقؤف على دور
ومك ـان ـ ـ ـ ـة ا Ÿـ ـ ـ ـ ـرأاة ‘ ا÷ـ ـ ـ ـزائر

ترقية ا÷زائرية ‘ مناصسب اŸسسؤوولية وفضساءات التشسغيل
وج-ه رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،رسس-ال-ة Ãن-اسس-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم العاŸي
للمرأاة ،فيما يلي نصسها الكامل:
«أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
يسس -ع -د Êأان أات -وج -ه إال-ي-ك-ن ب-أاح-ر ال-ت-ه-اÊ
وأاخ -لصس اأ’م -ن -ي -ات Ãن -اسس -ب -ة إاح -ي -اء ال-ع-ي-د
العاŸي للمرأاة.
بالفعل ،إان وقفتنا السسنوية هذه Ãناسسبة
يوم  0٨مارسس ليسست وقفة تقليدية فحسسب،
ب -ل ه -ي ف -رصس -ة ل -ل -وق -وف ع-ل-ى دور وم-ك-ان-ة
ومسستقبل اŸرأاة ‘ بÓدنا.

ملحمة نضسال ع Èالقرون
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
أاج -ل ،ل -ق -د ك-ت-بت اب-ن-ة ا÷زائ-ر صس-ف-ح-ات
ذهبية طوال مسسار شسعبنا ع Èالتاريخ ،ومن
واجبنا هنا أان نقف وقفة ترحم وإاجÓل على
أارواح ب -ط Ó-ت م -ق -اوم -ة شس -ع -ب-ن-ا م-ن-ذ ال-غ-زو
ا’سس-ت-ع-م-اري ،وب-ن-ات بÓ-دن-ا ال-ل-واتي سسقطن
شس -ه -ي-دات إاب-ان ث-ورة ن-وف-م ÈاŸظ-ف-رة .ك-م-ا
ن -ت -وج -ه ب -ال -ت -ح -ي -ة وال -ت -ق -دي -ر إا ¤أاخ -وات -ن-ا
اÛاهدات اللواتي كنّ من ب Úصسناع حرية
ا÷زائ -ر ،وك -ن ك -ذلك ق -دوة ‘ مسس -ار ال -ب-ن-اء
والتشسييد ‘ ظل ا’سستقÓل وا◊رية.
نعم ،أايتها السسيدات الفضسليات ،أايها السسادة
اأ’فاضسل ،لقد كانت اŸرأاة شسريكا فعا’ ‘
إاع - -ادة ب - -ن - -اء ا÷زائ- -ر ب- -ع- -د دم- -ار وخ- -راب
اŸسستعمر ،وكذا ‘ انطÓق مسسار التشسييد
واإ’ع- -م- -ار ال- -ذي صس -ن -ع ت -دري -ج -ي -ا ا÷زائ -ر
اŸعاصسرة ‘ ﬂتلف اÛا’ت.
إان هذه اŸلحمة لنضسال اŸرأاة ‘ ا÷زائر
ع Èال-ق-رون وال-ع-ق-ود ،ق-اب-ل-ه-ا ح-رصس ال-دولة
Ÿواكبة ترقيتها ‘ ﬂتلف الفضساءات ،الذي
توج بتعميم تدريسس بناتنا ‘ ﬂتلف ربوع
ال -وط -ن ،وح -ت -ى اح -ت-ك-اره-ن ا÷زء اأ’ك‘ È
ج -ام -ع -ات-ن-ا ،ون-فسس ا÷ه-د ك-ل-ل ب-وج-ود ق-وي
للنسساء ‘ أاسسÓك التعليم والصسحة وحتى ‘
›ا’ت سسيادية مثل القضساء وأاسسÓك اأ’من،
و‘ ا÷يشس الوطني الشسعبي.
إان هذه النقÓت اŸتتالية هي وليدة إارادة
سس-ي-اسس-ي-ة ق-وي-ة سس-م-حت ب-ت-ع-زي-ز م-كانة بنات
ا÷زائر ‘ حقل السسياسسة ،على غرار وجود
ما يقارب  %٣2من النسساء ‘ العهدة اأ’خÒة
للمجلسس الشسعبي الوطني.
وهي نسسبة تتجاوز مكانة اŸرأاة ‘ بعضس
الŸÈانات لدول متقدمة ‘ شسمال اŸعمورة.
ونأامل ‘ نفسس الوقت ،أان تسسجل تقدما
آاخر خÓل ا’نتخابات التشسريعية اŸقبلة.
و‘ ن -فسس اŸن -وال ،ف -إان ع-زم-ن-ا ال-راسس-خ،
عرفانا بكفاح ونضسال بنات بÓدنا وتقديرا
للمجهودات التي اسستمرت ‘ تكوينهن ،كان
وسسيظل وراء حرصسنا لÎقية مكانة اŸرأاة ‘
م- -ن- -اصسب اŸسس -ؤوول -ي -ة و‘ ج -م -ي -ع فضس -اءات
التشسغيل وخلق الÌوة ‘ بÓدنا.
بالفعل ،نسسجل سسنة تلو سسنة أاخرى تزايد
عدد النسساء ‘ تقلد اŸسسؤووليات ‘ ﬂتلف
ه-ي-ئ-ات أاسسÓ-ك ال-دول-ة ،وإان-ن-ا ل-ع-ازم-ون ع-لى
اإ’سستمرار ‘ هذا اإ’Œاه.
كما حرصسنا من خÓل التعديل الدسستوري
اأ’خ ،Òأان نسسجل التزام الدولة العمل من
أاجل ترقية مسساواة الرجال والنسساء ‘ سسوق
الشسغل ‘ بÓدنا ،وإانها غاية تقطع خطوات
تلو اأ’خرى ‘ العديد من اÛا’ت.
ه -ك -ذا ،ي-ح-ق ل-ن-ا أان ن-ع-ت-ز ب-إاق-ح-ام اŸرأاة
فضساء ا’سستثمار ،وأان نسسجل وجودهن على
رأاسس أاك Ìمن  %10من اŸؤوسسسسات اÿاصسة
التي أانشسئت خÓل السسنوات اأ’خÒة.
وم -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،سس-م-حت الÈام-ج ال-ت-ي
وضسعتها الدولة لتشسجيع تشسغيل اŸرأاة ،حتى
اŸاكثات ‘ البيوت منهن ،بتعزيز دور اŸرأاة
‘ اŸدن واأ’رياف وع Èكل ربوع بÓدنا ‘
خلق الÌوة تكملة لدورها ‘ تربية أاجيالنا
الصساعدة.
وÁك- -ن Ÿت- -ت- -ب- -ع- -ي الشس- -أان ا÷زائ- -ري أان
يضسيفوا لهذه اأ’مثلة مكتسسبات عديدة أاخرى
حققتها اŸرأاة ومن بينها مكانتها ‘ الفضساء
ال- -ري- -اضس- -ي ال- -ذي شس- -رفت ف- -ي- -ه بÓ- -دن- -ا ‘
مسستويات عاŸية.
وي-ك-ف-ي-ن-ا ف-خ-را ،شس-ع-ب-ا وق-ي-ادة ،أان نسسجل

اعÎاف ال -ق -ادة اأ’ف -ارق -ة خ Ó-ل ق -م -ت-ه-م ‘
السسنة اŸاضسية بنتائج ا÷زائر ،وكذا عائلتنا
ال -ع -رب -ي -ة خ Ó-ل م -ن -ت -داه -ا ‘ ن -فسس السس -ن -ة
باأ’ردن› ‘ ،ا’ت التنمية البشسرية وترقية
مكانة اŸرأاة ‘ اÛال السسياسسي.

–ديات تؤاجه ا÷زائر
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
إاذا م- -ا ك- -ان ي- -ح- -ق ل- -ن -ا اإ’ع -ت -زاز وح -ت -ى
اإ’فتخار Ãا شساركت به
أاسس Ó- -ف - -ك- -ن ‘ –ري- -ر
ا÷زائ- -ر وتشس- -ي- -ي- -ده -ا،
وÃا تسس-اه-م-ن ب-ه ال-ي-وم
‘ صسنع مسستقبل وطننا،
ف  Ó-ي -ف -وت -ن -ي ك-ذلك أان
أاغ -ت -ن -م ه -ذه السس -ان -ح -ة
أ’خ- -اطب ضس- -م- -ائ- -رك- -ن
وحسسكن الوطني وإاحسساسسكن اإ’نسسا Êأامام
التحديات التي تواجه ا÷زائر اليوم.
وي -أات -ي ‘ اŸق -ام اأ’ول ،ضس -رورة ت -خ -لصس
ب Ó-دن -ا م -ن ت-ب-ع-ي-ت-ه-ا ل-ل-م-ح-روق-ات وت-ذب-ذب
أاسسعاره ‘ اأ’سسواق الدولية ،وهذا يتطلب منا
جميعا شسعبا ودولة اŸزيد من ا÷هد وا÷د
بغية بناء اقتصساد متنوع وذي قدرة تنافسسية
لكي نواكب بنجاح عا ⁄اليوم ولكي نضسمن
دوام خيارتنا اإ’جتماعية العريقة.
و‘ اŸق -ام ال -ث -ا ،Êم -ا ن -راه م -ن زع -زع -ة
أ’رك- -ان ›ت- -م- -ع- -ن -ا وم -ن -ه -ا آاث -ار اıدرات
واآ’فات اإ’جتماعية اأ’خرى على شسبابنا‡ ،ا
يسستوقفنا جميعا ويسستوقف اأ’مهات بالدرجة
اأ’و ،¤للسسهر على حماية أابنائنا وبناتنا من
ه -ذه اıاط -ر ،وك -ذا ل -ل-مسس-اه-م-ة م-ع ب-اق-ي
›ت -م -ع -ن -ا إ’ع -ادة اإ’ع -ت -ب -ار ل -ل-حسس اŸدÊ
واإ’بتعاد عن العنف واسستعادة اإ’خاء واÙبة
والسسكينة ‘ أاحيائنا و‘ كل ربوع بÓدنا.
أام- -ا ‘ اŸق -ام ال -ث -الث واأ’خ ،Òف -إان ب -ؤور
التوتر وعدم ا’سستقرار التي توجد ‘ جوارنا

والتي عشسشس فيها اإ’رهاب وا÷رÁة العابرة
للحدود يشسكÓن –ديا أامنيا مايزال قائما ‘
ب Ó-دن -ا– ،دي -ا ي -غ -ذي ب -ق-اي-ا اإ’ره-اب ال-ت-ي
م - -ات - -زال ت - -ط - -أا أارضس ا÷زائ - -ر ال - -ط- -اه- -رة
وتسس-ت-ه-دف أارواح و‡ت-ل-ك-ات شس-ع-ب-ه-ا ال-باسسل
الذي اختار اŸصسا◊ة بغية اÿروج باأ’مسس
من سسع ÒاŸأاسساة الوطنية.
وأاغ- -ت- -ن- -م ه- -ذه ال- -ف- -رصس -ة أ’ن -وه ب -بسس -ال -ة
وتضس-ح-ي-ات ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي وق-وات
أام -ن ب Ó-دن -ا ‘ تصس -دي-ه-م ل-ه-ؤو’ء اÛرم،Ú
وأاشسيد بانتصساراتهم ‘ هذه اŸعركة ،وأاترحم
ع -ل -ى شس -ه-داء ال-واجب ال-وط-ن-ي م-ن-ه-م ال-ذي-ن
سسقطوا ‘ أاداء مهمتهم
الشسريفة.
إان ا’نتصسار النهائي
ع -ل -ى ﬂاط-ر اإ’ره-اب
وا÷رÁة ال- - - -ع- - - -اب - - -رة
للحدود ،يتطلب Œنيد
ج - - -م - - -ي- - -ع اŸواط- - -نÚ
ويقظتهم ،وكذا اŸواطنات اللواتي أاناشسدهن،
مرة أاخرى اليوم ،للتكفل بهذا الدور الوقائي
حفاظا على أابنائهم وعلى وطنهم.

النتصسار على ﬂاطر
اإلرهاب يتطلب التجند
واليقظة

تقؤ ËمسسÒة
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
إاذا ك -انت ج -م-ي-ع ال-وق-ف-ات اإ’ح-ت-ف-ال-ي-ة أاو
ال -ت-ذك-اري-ة ف-رصس-ا تسس-م-ح ل-ن-ا ب-ت-ق-و ËمسسÒة
ا÷زائر عاما بعد عام ،فإانها كذلك فرصس
ل-ت-ع-ب-ئ-ت-ن-ا م-ن م-ن-ط-ل-ق ال-ن-تائج اÙققة بغية
اسس-ت-ك-م-ال ب-ن-اء ج-زائ-ر ال-ع-زة وال-ك-رام-ة ،وإان
–سسن مكانة اŸرأاة ‘ بÓدنا أ’حسسن مثال
‘ هذا اÛال.
مرة أاخرى ،أاقول هنيئا لكن بعيدكن أايتها
اأ’خ- -وات ،وال -ذي ه -و ع -ي -دن -ا ن -ح -ن ك -ذلك،
وأا“ن -ى ل -ك -ن اŸزي -د م -ن ال -رق -ي والسس -ع -ادة
والهناء.
رحم الله الشسهداء».

لعمامرة يوضسح:

تأاجيل زيارة الرئيسس روحا Êإا ¤ا÷زائر كان بطلب من الطرف اإليراÊ
أاك -د وزي -ر ال -دول -ة ،وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ،أامسس،
با÷زائر العاصسمة ،أان تأاجيل زيارة الرئيسس اإ’يرا Êحسسن روحا Êإا ¤ا÷زائر كانت بطلب
من الطرف اإ’يرا .Êوأاوضسح لعمامرة ‘ تصسريح للصسحافة على هامشس حفل أاقيم Ãناسسبة
اليوم العاŸي للمرأاة أان «تأاجيل زيارة الرئيسس اإ’يرا Êحسسن روحا Êإا ¤ا÷زائر كانت بطلب
من الطرف اإ’يرا Êو لظروف إايرانية ﬁضسة».
وبخصسوصس زيارة اŸسستشسارة اأ’Ÿانية ا‚ي ÓمÒكل التي ” تأاجيلها Ÿوعد ’حق ،جدد
لعمامرة أان التأاجيل ” باتفاق ب Úالطرف.Ú
وكان بيان لرئاسسة ا÷مهورية قد أاكد أان «تأاجيل الزيارة لتاريخ آاخر ” باتفاق ب ÚالطرفÚ
بسسبب إاصسابة رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتهاب ‘ القصسبات الهوائية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حلول تتطابق والشسرعية الدولية للوضسع باŸنطقة

سسÓل يسستقبل وزير الشسؤؤون اÿارجية اإلسسباÊ
اسس- -ت- -ق- -ب- -ل ال- -وزي- -ر
لول ع - - - - -ب - - - - -د اŸالك
ا أ
سسÓ- -ل امسس ب -ا÷زائ -ر
ال - - -ع - - -اصس - - -م- - -ة وزي- - -ر
الشس- -ؤوون اÿارج -ي -ة و
ال - -ت - -ع - -اون السس - -ب - -اÊ
أال - -ف - -ونسس- -و داسس- -ت- -يسس
ال - -ذي ي- -ق- -وم ب- -زي- -ارة
ع- - - -م- - - -ل إا ¤ا÷زائ - - -ر
حسس -ب -م -ا أاف -اد ب-ه ب-ي-ان
لول.
Ÿصسالح الوزير ا أ
ل - - -دى ال- - -ت- - -ط- - -رق إا¤
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائية ’حظ
الطرفان «التطور إايجابي
ال -واجب ت -ع -زي -زه» حسسب
ن- - - -فسس اŸصس - - -در ال - - -ذي
أاوضس -ح أان -ه ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق
ب -ا÷انب اإ’ج -ت -م -اع -ي و اإ’ق -تصس-ادي أاع-رب
اŸسسؤوو’ن عن «إارتياحهما اŸتبادل» حيال
واق -ع و آاف -اق ت -ط -ور ال-ت-ع-اون ‘ ال-ع-دي-د م-ن
القطاعات.
و أاعربا ‘ هذا الصسدد عن «إاسستعدادهما
اŸشسÎك» Ÿضساعفة جهودهما بغية Œسسيد
اإ’لتزامات «‘ أاقرب اآ’جال» –سسبا للدورة
اŸق-ب-ل-ة ل-ل-ج-ن-ة اıت-ل-ط-ة ال-ع-ل-يا ا÷زائرية
اإ’سسبانية التي سستنعقد با÷زائر العاصسمة ‘
صسائفة .2017
و بخصسوصس القضسايا الدولية و اإ’قليمية
ذات اإ’هتمام اŸشسÎك تبادل الوزير اأ’ول و
ضس -ي -ف -ه وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول آاف-اق ت-ط-وره-ا
حسسبما اكد البيان.
أاما فيما يتعلق بالوضسع السسائد ‘ اŸنطقة
اتفقا على انتهاج حلول «تتطابق مع مبدأا
الشسرعية الدولية و هذا عن طريق ا◊وار».
و جرى اللقاء بحضسور وزير الدولة وزير
الشسؤوون اÿارجية و التعاون الدو‹ رمطان
لعمامرة

ا÷زائر وإاسسبانيا تتفقان على
اقامة شسراكة مسستدامة
أاكد وزير الدولة ,وزير الشسؤوون اÿارجية و
التعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ,أان ا÷زائر
و إاسسبانيا اتفقتا على اقامة شسراكة مسستدامة
مكيفة مع اŸتطلبات ا’قتصسادية للبلدين.
و ‘ تصسريح للصسحافة عقب اللقاء الذي
جمعه مع نظÒه ا’سسبا ,Êأالفونسسو داسستيسس
الذي يقوم بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر ,أاوضسح
السس -ي-د ل-ع-م-ام-رة ق-ائ« Ó-ات-ف-ق ال-ب-ل-دان ع-ل-ى
اقامة شسراكة مسستدامة Áكن أان تتطور و
تتوسسع و تتطابق مع اŸتطلبات ا’قتصسادية
للبلدين».
و أاشسار رمطان لعمامرة إا ¤أان الطرفÚ
«يرغبان ‘ عبور مرحلة نوعية» ‘ عÓقات
شس -راك -ت -ه -م -ا ا’سسÎات -ي -ج -ي-ة اŸت-واج-دة بÚ
البلدين سسابقا».
و ذك -ر ل -ع -م -ام -رة أان «ال-ب-ل-دي-ن ت-رب-ط-ه-م-ا
معاهدة الصسداقة و حسسن ا÷وار و التعاون
ال-ت-ي سس-ن-ح-ت-ف-ل ب-الذكرى ال 15إ’نشس-ائ-ها ‘
أاكتوبر اŸقبل».
و أاضساف ‘ نفسس السسياق أانه «خÓل 15

سس -ن-ة ,ت-ع-اون-ن-ا و ت-ب-ادل-ن-ا ك-ثÒا» ,م-ع-تÈا أان
«تواجد أانبوبي الغاز الرابط Úب Úا÷زائر و
إاسسبانيا Ãثابة دليل على تفاهمنا».
و ق -ال ل -ع -م -ام -رة أان ه -ذا ال-ط-م-وح ل-رؤوي-ة
الشس-راك-ة ا÷زائ-ري-ة-ا’سس-ب-ان-ي-ة ت-ع Èم-رحلة
«ن- -وع- -ي- -ة» ي- -ن- -درج أايضس -ا «ب -ح -ك -م ال -ع Ó-ق -ة
«ا’م -ت -ي -ازي -ة» ب Úك -اف -ة اŸغ -ارب-ة و ا’–اد
اأ’وروبي».
و أاوضسح ‘ هذا الصسدد قائ Óأان ا÷زائر
و إاسسبانيا «تسسÒان معا» ‘ مسسار برشسلونة ,و
ال -ب-ل-دي-ن «ي-ط-م-ح-ان إا ¤ب-ن-اء فضس-اء مشسÎك
للسسلم و الرفاهية اŸتقاسسمة».
و أاردف الوزير قائ« Óهناك أامور “ت ‘
اŸاضسي .و يتع Úعلينا حاليا أان نتوجه اإ¤
اŸسستقبل بكث Òمن الطموح و كÓنا Áلك
هذه اإ’رادة».
و اسس -ت -ط -رد السس -ي -د ل-ع-م-ام-رة ‘ م-ع-رضس
ح- -دي- -ث -ه ق -ائ « Ó-م -ن ج -ه -ت -ن -ا ,ف -إان رئ -يسس
ا÷م -ه -وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ه ه-ذه
ال -ن -ظ -رة اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة بشس -أان ال-عÓ-ق-ة م-ع
إاسسبانيا التي Áكن أان تكون كتلك التي سسادت
‘ العصسر الذهبي لتاريخ اسسبانيا».
و أاضساف الوزير قائÁ« Óكننا أان نعيد
ه -ذا ال -عصس -ر ال -ذه -ب -ي ب-واسس-ط-ة م-ق-اي-يسس و
عوامل معاصسرة و حديثة و كذا أان ‚عل
بلدينا اللذان يتقاسسمان نفسس وجهات النظر
كقائدين فعلي Úلهذه العÓقة ا’متيازية بÚ
اŸغرب العربي و أاوروبا».
و من جهته ,أاكد اŸسسؤوول ا’سسبا Êاأنه
تناول مع السسيد لعمامرة «مواضسيع متعلقة
بالتعاون ب Úالبلدين» مشسÒا إا ¤أان عدد هذه
اŸواضسيع «كثÒة».
وأاشس -ار أال -ف -ونسس -و داسس -يسس إا ¤أان -ه ت-ط-رق
أايضس- -ا إا–« ¤دي- -ات و إام -ك -ان -ي -ات ال -ت -ع -اون
ا’قتصسادي و السسياسسي.
ك -م -ا ذك -ر ال-وزي-ر ا’سس-ب-ا Êأان-ه ت-ط-رق م-ع
ال - -وزي - -ر اأ’ول ع - -ب- -د اŸالك سسÓ- -ل ,ال- -ذي
اسس -ت -ق -ب-ل-ه مسس-ب-ق-ا« ,ال-عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة-
ا’سسبانية» ,مشسÒا إا ¤أانه تطرق معه اإ¤
«إامكانية زيارة اŸلك ا’سسبا Êللجزائر من
أاجل أان تكون العÓقات ب Úالبلدين ‘ أاعلى
مسستوى».
وأاعرب ‘ معرضس حديثه عن أامله ‘ أان
يتم عقد اجتماع رفيع اŸسستوى خÓل السسنة
ا÷ارية.

..ويÎأاسس رفقة الشساهد الدورة  21للجنة اıتلطة العليا
لول عبد اŸالك سسÓل،
يقوم الوزير ا أ
ال -ي -وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل إا ¤ت-ونسس ،ح-يث
يÎأاسس أاشس- - - -غ- - - -ال ال - - -دورة  21للجنة
اıتلطة العليا ا÷زائرية  -التونسسية
م -ن -اصس -ف-ة م-ع ن-ظÒه ال-ت-ونسس-ي ي-وسس-ف
الشساهد ،بحسسب ما أافاد به بيان Ÿصسالح
لول.
الوزير ا أ
’قامة عÓقات
تعقد اللجنة اıتلطة إ
متميزة Œسسيدا لتوجيهات الرئيسس Úعبد
العزيز بوتفليقة وباجي قائد السسبسسي.
اسس - -ت - -ن - -ادا إا ¤ذات اŸصس- -در ،ف- -إان ه- -ذه
اأ’شسغال سستسسمح للطرف Úبـ «تقييم العÓقات
الثنائية وآافاق تعزيزها ‘ اÛال السسياسسي
واأ’مني وا’قتصسادي وا’جتماعي».
كما أاوضسح البيان ،أان اللقاء الذي سسيتوج
بالتوقيع على عدة اتفاقات تعاون ،سسيشسكل
أايضس-ا م-ن-اسس-ب-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-مسس-ؤوول Úلـ «تبادل
وجهات النظر حول أاهم اأ’حداث ا◊اصسلة
على السساحة الدولية» وكذا القضسايا الهامة
اŸرتبطة بتطور الوضسع السسياسسي واأ’مني ‘
اŸنطقة».
وخلصس البيان إا ¤أان الوزير اأ’ول سسيكون
مرفوقا بوفد وزاري.

وسستكون الدورة  21للجنة اŸشسÎكة الكÈى
ا÷زائرية  -التونسسية فرصسة لبحث ودراسسة
ال -ط -رق واآ’ل -ي -ات ال-ن-اج-ع-ة ل-ت-وسس-ي-ع وت-ن-وي-ع
الشسراكة ا’قتصسادية ب Úالبلدين والتي ترتكز
ح -ال -ي -ا ع -ل -ى ق -ط -اع -ي ال -ت -ج -ارة والسس-ي-اح-ة
خصسوصسا.
ويÎقب أان ت---ت---وج أاشس---غ---ال ال--دورة 21
ل--ل--ج--ن--ة ا÷زائ--ري-ة ال-ت-ونسس-ي-ة اŸشسÎك-ة
الكÈى بتونسس ،بالتوقيع على  7اتفاقيات
’مر خصسوصسا
ومذكرات تفاهم .يتعلق ا أ
بالتوقيع على اتفاق أامني ،الذي اعتÈ
’ط-ار
«ه--ام--ا ون--وع-ي-ا» وال-ذي سس-ي-ح-دد ا إ
القانو Êللتعاون الثنائي ب Úالبلدين ‘
هذا اÛال.
ويرمي ا’تفاق إا ¤تقوية التعاون اأ’مني
وال- -عسس- -ك- -ري ب Úال- -ب -ل -دي -ن وذلك Ÿواج -ه -ة
اأ’خ- -ط- -ار اÙدق -ة ال -ت -ي ت -ه -دد اسس -ت -ق -رار
البلدين ،خصسوصسا خطر اإ’رهاب واŸتاجرة
باıدرات والهجرة غ Òالشسرعية وا÷رÁة
اŸنظمة.
وتشس -ه-د ه-ذه ال-دورة أايضس-ا ،ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
اتفاق يخصس تبادل وسسائل التصسديق لضسبط
ا◊دود البحرية ب Úا÷زائر وتونسس.
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‘ احتفائية عيد اŸرأاة

الرئي ـ ـسس بوتفليق ـ ـ ـة يششيـ ـ ـ ـد بنضش ـ ـ ـ ـال اŸـ ـ ـرأاة
ا÷زائرية ومكانتها ‘ تو‹ اŸناصشب القيادية
أاشساد رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘ ،كلمته Ãناسسبة ا’حتفال باليوم العاŸي للمرأاة ،قرأاتها نيابة عنه وزيرة
’عÓم وا’تصسال هدى فرعون ،بالدور اŸنوط باŸرأاة ‘ ﬂتلف اÛا’ت والذي أادركته إابان الثورة
الÈيد وتكنولوجيات ا إ
التحريرية ،فكانت اÛاهدة والشسهيدة ،لتنتقل وتشسارك ‘ معركة البناء والتشسييد بعد ا’سستقÓل.

صسونيا طبة
تصسوير :أيت قاسسي.م

‘ ه- - -ذا اإ’ط - -ار ،ق - -ال رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة
باŸناسسبة ،التي حضسرها الوزير اأ’ول عبد اŸالك
سسÓل وأاعضساء من ا◊كومة ورئيسس ›لسس اأ’مة
عبد القادر بن صسالح ووجوه بارزة ‘ اÛا’ت
السس-ي-اسس-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة والرياضسية و‡ثلو اÛتمع
اŸد ،Êإان نضسال اŸرأاة ا÷زائرية قابله ترقية
دورها ‘ اÛتمع ،بداية بتمكينها من حقها ‘
التعليم ما سساهم ‘ تفوقها وتبوئها عدة مناصسب
قيادية شسكلت نقلة نوعية جسسدتها إارادة سسياسسية.
وذكر بوتفليقة ‘ هذا السسياق ،بتعزيز مشساركة
اŸرأاة ‘ ا◊قل السسياسسي من خÓل نظام الكوطة
وتفعيل نسسبة  ٣0من اŸائة لضسمان حضسورها ‘
تشس-ك-ي-ل-ة اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،وه-ي ال-نسسبة
التي Œاوزت بها نظÒاتها ‘ دول أاخرى ،معربا
ع -ن أام -ال -ي -ه ‘ أان ت -ت-جسس-د أاك ‘ Ìال-تشس-ري-ع-ي-ات
اŸقبلة.
‘ اŸق- -اب -ل ،أاب -رز رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة إارادت -ه
وسسعيه وحرصسه على ترقية مكانة اŸرأاة أاك‘ Ì
م -ن -اصسب مسس -ؤوول-ة وه-ي ال-ت-ي أاث-ب-تت ج-دارت-ه-ا ‘
اإ’دارة وال- - -تسس- - -ي Òوك- - -ذا ‘ اÛا’ت اÓÿق- - -ة
للÌوة.
وذك- -ر ‘ ذات السس- -ي- -اقÃ ،ضس- -م- -ون ال -ت -ع -دي -ل

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

الدسستوري الرامي لسسعي الدولة ‘ ترقية اŸسساواة
ب Úالرجل واŸرأاة أاك Ìمسستقب’ ،Óسسيما فيما
تعلق Ãناصسب الشسغل وا’سستثمار ،خاصسة وأان ٪10
من اŸؤوسسسسات اŸصسغرة اÿاصسة نسسوية ،دون أان
ينسسى اŸكتسسبات اÙققة ‘ ا÷انب الرياضسي
على اŸسستوى العاŸي.

ودعا رئيسس ا÷مهورية إا ¤ضسرورة Œند اŸرأاة
ا÷زائرية Ÿواجهة التحديات الراهنةÃ ،ا فيها
اŸسساهمة ‘ بناء اقتصساد متنوع وأاك Ìتنافسسية،
و‘ اŸق -اب -ل ›اب -ه -ة اآ’ف -ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي
تسستوقف ا÷ميع ،خاصسة اأ’مهات من أاجل حماية
اأ’بناء الذين هم مسستقبل ا÷زائر.

مسشلم :ا’حتفال بعيد اŸرأاة ﬁطة لتقييم إا‚ازاتها اÙققة

ڤرين يؤوكد على احÎافية اŸرأاة الصشحفية وتفوقها

أاك- -دت وزي- -رة ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي واأ’سس -رة
وقضسايا اŸرأاة مونية مسسلم ،أان ا’حتفال باليوم
العاŸي للمرأاة ﬁطة هامة لتقييم اإ’‚ازات
اÙققة’ ،سسيما ما تبناه التعديل الدسستوري من
مضسام Úسساهمت ‘ تعزيز مكانتها ‘ السساحة
السسياسسية وا’قتصسادية.
أاوضسحت خÓل كلمة أالقتها بحضسور الوزير
اأ’ول ع- -ب- -د اŸالك سس Ó-ل ووزراء وشس -خصس -ي -ات
بارزة ،أان التمك Úالسسياسسي للمرأاة والتمثيل الذي
حظيت به ‘ اÛالسس اŸنتخبة –قق بفضسل
حنكتها وخÈتها واÛهودات التي تبذلها لفرضس نفسسها ،مشسÒة إا ¤أان
رئيسس ا÷مهورية آامن بكفاءتها وفتح لها أابواب اÛد واŸشساركة ‘ التنمية
اÙلية.
‘ ذات السسياق ،قالت الوزيرة إان ا÷زائر تسستعد ’سستحقاقات كÈى
ت -ك -رسس ح -ق اŸرأاة ‘ اŸشس -ارك -ة السس -ي-اسس-ي-ة وصس-ن-اع-ة ال-ق-رار ،زي-ادة ع-ل-ى
مسساهمتها ‘ اŸبادرة ا◊رة واإ’بداع وا’بتكار والتنمية ا’جتماعية وخلق
اقتصساد متنوع ومتحرر ’ ،سسيما وأان التعديل الدسستوري كرسس اŸناصسفة
اŸهنية واŸسساواة ب Úا÷نسس.Ú

أاك -د وزي -ر ا’تصس -ال ح -م -ي -د ڤ-ري-ن أان اŸرأاة
الصس -ح -ف -ي -ة اسس -ت -ط -اعت أان ت -ف-رضس ن-فسس-ه-ا ‘
السساحة اإ’عÓمية ووصسلت إا ¤حد ا’حÎافية،
داعيا إاياها إا ¤ضسرورة ا’سستمرار ‘ التفا‘ Ê
العمل ونقل الرسسالة اإ’عÓمية.
‘ تصسريح لـ ““الشسعب““ ،على هامشس ا◊فل الذي
نظم Ãناسسبة اليوم العاŸي للمرأاة بفندق اأ’وراسسي،
أاضساف وزير ا’تصسال أان العنصسر النسسوي ‘ قطاع
الصسحافة ‘ ا÷زائر أاك Ìمن الرجال ،فهي تتحمل
نفسس الظروف واıاطر ‘ سسبيل تبليغ اŸعلومة
وتنوير الرأاي العام ،متحلية ‘ ذلك بالضسم ÒاŸهني واŸصسداقية.
وأاشسار إا ¤أان اŸرأاة ا÷زائرية تتحلى باإ’رادة القوية والعزÁة ،كما
تسستطيع التوفيق ب Úحياتها اŸهنية والشسخصسية’ ،سسيما اŸرأاة الصسحفية
التي Ÿا تبلغ مسستوى ا’حÎافية تقدم كل ما لديها ‘ سسبيل مهنة اŸتاعب.
وÃناسسبة اليوم العاŸي للمرأاة ،هنأا ڤرين جميع النسساء ا÷زائريات ،كل
منهن ‘ ›ال اختصساصساتهن ،مضسيفا أان اŸرأاة تتحلى بالشسجاعة التي
Œعلها متفوقة ‘ ﬂتلف اÛا’ت ،مقدما لها كل ا’حÎام والتقدير.

سسجلتها :صسونيا طبة

دعاهن إا ¤السس Òعلى خطى أاسسÓفهن

أم Úبلعمري

1٧٢80

حرائر ا÷زائر ...مواقف بطولية

سسعيد بن عياد

تعود الذاكرة ‘ اليوم العاŸي للمرأاة ،إا ¤تلك ا◊قبة ا’سستعمارية التي عانت فيها
’هانة والتعذيب وا’سستغÓل ...لقد أانصسفها الرئيسس
اŸرأاة ا÷زائرية من أابشسع أالوان ا إ
بوتفليقة ‘ كلمته اŸوجهة إا ¤حرائر ا÷زائر.
إاذا ك -انت اŸرأاة ال -غ -رب -ي -ة ن -هضست م -ن أاج -ل كسس-ر ال-ت-م-ي-ي-ز وا◊ق ‘ ال-ع-م-ل ،ف-إان اŸرأاة
’نفة.
’جيال نهضست من أاجل الكرامة وا◊رية وا أ
ا÷زائرية ع Èا أ
’رياف والفيا‘ والقرى،
’رواح أاولئك النسسوة الصسامدات ‘ البوادي وا أ
كل التقدير أ
نظ ÒصسÈهن و–ملهن ثقل الوجود ا’سستدماري الفرنسسي الذي انتهك أارضسنا وداسس
’سس-اسس ،ك-ون-ه-ا ا◊ضس-ن ال-ع-م-ي-ق وا◊صس-ن اŸت Úل-ل-ه-وي-ة
ع-ل-ى ق-ي-م-ن-ا ،مسس-ت-ه-دف-ا اŸرأاة ب-ا أ
ا÷زائرية ومنبع الرفضس لÓحتÓل.
لقد مارسس ا’سستدمار البغيضس سسياسسة تهميشس وإاقصساء ضسد اŸرأاة من أاول جيل واجه
ا’حتÓل ،غ Òأانها قاومته بالصس Èوالتحمل واŸعاناة ،لتنتج جي Óتوارث روح اŸقاومة
ودحر ا’حتÓل ،إا ¤أان اكتملت حلقات التحرر وا’نعتاق بÈوز جيل نوفم Èالذي غّير
›رى التاريخ وصسحح اŒاهه.
’ول ‘ وجه
’رادة الوطنية وخط اŸقاومة ا أ
كانت اŸرأاة بحق اŸنبع الذي تسستمد منه ا إ
’رضس متخف Úوراء جيوشسهم ا÷رارة ،عراة وحفاة ليبنوا
الغزاة الذين حلوا على هذه ا أ
›دا مزيفا من خÓل نهب ثروات الشسعب ا÷زائري و‡ارسسة برامج اسستيطانية وجدت
’كاذيب وأابقاها ‘ خانة الدخيل.
’خصس حاجزا منع تسسلل اŸغالطات وا أ
‘ اŸرأاة با أ
إانها اŸرأاة من –ملت أاك Èجانب من العذابات وتكبدت الضسرر الذي ’ يج Èمتحصسنة
‘ خندق الصس Èإا ¤أان أاعدت ،بعد Œارب عديدة من اŸقاومة الباسسلة بوسسائل بدائية،
’خÒة ‘ سسلسسلة اŸقاومة
’و ،¤ا◊لقة ا أ
ا÷يل الفعال ليكون ،وهي ضسمن صسفوفه ا أ
واسس -ت -ك -م -ال مسس -ار ط -وي -ل م-ن ال-نضس-ال وال-ك-ف-اح ’سسÎج-اع السس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة وال-ع-ودة
با÷زائر ،من خÓل التواجد ‘ ميادين البناء والتشسييد ،إا ¤صسدارة البلدان التي تسساهم
بتأاثÒها ‘ موازين القوى إاقليميا ودوليا.
’و ¤لدحر الغزاة وأاغلبهم من
إان أاك Èشسكل من اŸقاومة أان حرائرنا ،ومنذ الوهلة ا أ
شستات أاوروبا ،الذين قهرهم ا÷وع والتشسرد ‘ بلدانهم وحولهم إا ¤وحوشس ضسارية ،بقÚ
وفيات للهوية ا÷زائرية بكل تفاصسيلها وحملن ‘ صسدورهن تلك الشسعلة التحررية،
Óج-ي-ال اŸت-ع-اق-ب-ة ،إا ¤أان أا◊قت ال-ه-زÁة ال-ك-ام-ل-ة ب-ا’ح-تÓ-ل وط-رده بÓ-
ف-ورث-ن-اه-ا ل -أ
رجعة.
جميل أان يتم ‘ اليوم العامي للمرأاة اسستحضسار تلك الصسور واŸواقف البطولية للمرأاة
ا÷زائرية التي كانت من ضسمن السسّباقات ع Èالعا ‘ ⁄الدفاع عن الكرامة والعّزة وا◊ق
‘ الوجود .ولذلك  ⁄يكن غريبا أان تكون سسباقة ‘ البناء والتشسييد ،وبعدها ‘ الصسف
’ول للدفاع عن ا÷زائر خÓل العشسرية السسوداء ،وبعدها اŸصسا◊ة الوطنية ،واليوم ‘
ا أ
خندق التنمية على كافة اŸسستويات و‘ كل اŸواقع من البيت إا ¤الورشسة ،مرورا باŸرفق
العام الضسامن للعدالة ا’جتماعية وسسلطان القانون.

قسسم اللغة الفرنسسية ÷امعة ا÷زائر 2-يحتفل بعيدها

واق ـ ـ ـع ا Ÿـ ـ ـرأاة م ـ ـن خـ ـ ـÓل اÿطاب ـ ـ ـات اأ’دبيـ ـ ـة
والسشياسشي ـ ـ ـة واŸعا÷ـ ـ ـة اإ’عÓمي ـ ـة
رئيسس ا÷مهورية كرسس انطÓقة فعلية للمرأاة من خÓل حريتها الفعلية

’جنبية ÷امعة ا÷زائر 2-بيوزريعة،
فضسل قسسم اللغة الفرنسسية ،التابع لقسسم اللغات ا أ
إاحياء تظاهرة اليوم العاŸي للمرأاة على طريقته اÿاصسة ،من خÓل تناول واقع اŸرأاة
’دبي والسسياسسي ،بالÎكيز على خطاب رئيسس ا÷مهورية
ا÷زائرية من خÓل اÿطاب ا أ
عبد العزيز بوتفليقة ،الذي أاسسسس خطابه للعام  2004مرحلة جديدة كرسست حرية اŸرأاة
وانطÓقتها الفعلية ‘ جميع اŸيادين.

فريال بوشسوية

بعيدا عن الÈوتوكو’ت نظم ،أامسس ،قسسم
اللغة الفرنسسية احتفالية بسسيطة على شسرف
اŸرأاة ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ،فضس- -اء ع- -ل -م -ي ع -كسس

رئيسس ا÷مهورية يناششد اŸرأاة لعب دورها الوقائي ‘ ا◊فاظ على ا÷زائر
جاءت رسسالة التهنئة التي بعث بها رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقةÃ ،ناسسبة اليوم العاŸي للمراأة‘ ،
شس -ك -ل ن -داء وج -ه -ه السس -ي -د ال -رئ-يسس اإ ¤اŸراأة ا÷زائ-ري-ة ،دع-اه-ا ف-ي-ه اإ ¤ا’ن-خ-راط ‘ ال-ت-وج-ه-ات ا’ق-تصس-ادي-ة ل-ل-بÓ-د
واŸسساهمة ‘ Œسسيدها وكذا حماية ا’أسسرة وتنشسئة ا’أجيال واŸسساهمة ‘ حماية ا÷زائر من كل ا’أخطار اÙدقة بها
سسيما ا’إرهاب وا÷رÁة اŸنظمة وا◊فاظ على مكتسسبات اŸصسا◊ة الوطنية.
ا÷زائرية التي مافتئت تعمل على ترقية اŸراأة اأينما كانت ‘ ربوع هذا الوطن من
اŸراأة على جميع ا’أصسعدة سسيما بتعميم اأجل خلق الÌوة وتربية ا’أجيال.
الÓ- -فت ‘ رسس- -ال -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة التدريسس ما سسمح للمراأة باحتÓل النسسبة
و‘ رسسالة موجهة اإ ¤اأصسدقاء ا÷زائر
Ãناسسبة اليوم العاŸي للمراأة هو التعب Òا’أك Èمن اŸقاعد ‘ ا÷امعات ا÷زائرية كما ’أعدائها ذكر رئيسس ا÷مهورية Ãا
عن وجود اإرادة قوية ’ تريد لهذا اليوم اأن ومن ثمه تواجدها الÓفت ‘ كل موؤسسسسات حققته اŸراأة ا÷زائرية ‘ “ثيل بÓدها
يختصسر ‘ ا÷انب ا’حتفا‹ فقط ولكن وهياكل الدولة ا÷زائرية وهنا  -اأضساف ‘ ﬂتلف التظاهرات العاŸية ما جعلها
اأن يكون ﬁطة حقيقية تسستوقفنا للنظر السسيد الرئيسس -اأن هذه ا’إ‚ازات  ⁄تاأت ﬁط اعÎاف اإف -ري -ق -ي وع-رب-ي ع-ل-ى ح-د
فيما –قق على سسبيل التمك Úلهذه اŸراأة من فراغ ولكنها ثمرة اإرادة سسياسسية قوية سس -واء ن -ظ Òدوره -ا ومسس -اه -م -ت -ه -ا واإب -راز
ومسستقبلها ‘ ا÷زائر .
سسمحت للمراأة اأن تتبواأ هذه اŸكانة ‘ الوجه اŸشسرف للجزائر ولهذين البعدين.
رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ع-اد ‘ رسس-ال-ت-ه اإ ¤اÛتمع والدولة.
رئ- - -يسس ا÷م- - -ه- - -وري- - -ة دع- - -ا ال- - -نسس- - -اء
بطو’ت اŸراأة ا÷زائرية على مر التاريخ
رسس- -ال- -ة رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة اإ ¤اŸراأة ا÷زائريات اإ ¤السس Òعلى خطى اأسسÓفهن
و بÓئها ا◊سسن ‘ مقاومة الغزاة على مر ا÷زائرية Ãناسسبة الـ  08مارسس وبعد اأن داعيا اإياهن اإ ¤ا’نخراط ‘ ثÓث جبهات
التاريخ و جاء ‘ الرسسالة اأن هذا اليوم تطرقت اإ ¤ما حققته هذه ا’أخÒة من اأسساسسية:
ف-رصس-ة تسس-ت-وق-ف-ن-ا ل-لÎح-م ع-ل-ى شس-ه-ي-دات خطى جبارة على طريق الÎقية والتمك،Ú
ع -ل -ى الصس -ع -ي-د ا’ق-تصس-ادي دع-ا السس-ي-د
ا÷زائر سسيما منهن الÓئي سسقطن ‘ ثورة جدد الرئيسس عزم الدولة ا÷زائرية على ال -رئ -يسس اŸراأة ا÷زائ -ري -ة اإ ¤اŸشس -ارك-ة
 1ن -وف -م ÈاÛي -دة ،ك -م -ا ت -وج -ه السس -ي-د ا’سس -ت -م -رار ‘ ه -ذا ال -ن -ه -ج وه -و ت-وج-ه  -ب -ف -ع -ال -ي -ة ‘ م -ع -رك -ة ت -خ-ل-يصس ا’ق-تصس-اد
ال-رئ-يسس ب-ذات اŸن-اسس-ب-ة ب-ع-ب-ارات ال-ت-حية اأضس -اف السس -ي -د ال-رئ-يسس -جسس-ده ال-ت-ع-دي-ل ا÷زائري من التبعية اإ ¤اÙروقات من
والتقدير اإ ¤اÛاهدات الÓئي كن من الدسستوري ا’أخ Òمن خÓل التزام الدولة خ Ó-ل اŸسس -اه -م -ة ‘ ب -ن -اء اق -تصس -اد ق-وي
صسانعات ا◊رية وواصسلن النضسال من اأجل بÎقية اŸراأة ومسساواتها بالرجل ‘ سسوق وت- -ن -افسس -ي يضس -م -ن اسس -ت -م -راري -ة ال -ط -اب -ع
معركة البناء والتشسييد.
الشسغل وهذا اأصسبح شسيئا ملموسسا وهنا ع Èا’جتماعي للدولة ا÷زائرية .
‘ هذا الصسدد اعت Èرئيسس ا÷مهورية ال -رئ -يسس ع-ن اع-ت-زاز ا÷زائ-ر Ãا ح-ق-ق-ت-ه
ع -ل -ى الصس -ع-ي-د ا’ج-ت-م-اع-ي ع Èالسس-ي-د
اأن اŸراأة كانت دائما شسريكا فعا’ ‘ كل اŸراأة على صسعيد اŸقاو’تية التي تكللت الرئيسس على تعويل الدولة ا÷زائرية على
اŸراحل اŸفصسلية التي عرفتها البÓد و بحصسول اŸراأة على نسسبة  10من اŸائة من اŸراأة ‘ مواجهة الهجمات التي تسستهدف
خاصسة ‘ معركة البناء وا’إعمار من اأجل نسسبة اŸوؤسسسسات التي ” اإنشساوؤها خÓل تسس- -م- -ي- -م الشس- -ب- -اب ا÷زائ- -ري م- -ن خ Ó-ل
جزائر عصسرية ومتطورة.
السسنوات العشسر ا’أخÒة.
الÎوي-ج ل-ل-م-خ-درات وا’آف-ات ا’ج-ت-م-اع-ية
رسسالة رئيسس ا÷مهورية وصسفت مراحل
ك- - -م- - -ا ع- - -ادت رسس- - -ال- - -ة ال- - -رئ - -يسس اإ ¤ا’أخ- -رى وه- -ن- -ا دع- -ا رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة
نضس -ال اŸراأة ا÷زائ -ري -ة ب -اŸل -ح-م-ة ال-ت-ي اÛه-ودات ال-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا ال-دول-ة م-ن اأج-ل ا’أمهات اإ ¤لعب دورهن ‘ –صس Úا’أبناء
وجدت التثم Úوا’هتمام من قبل الدولة تشسجيع النسساء اŸاكثات بالبيت وتعزيز دور م -ن ه -ذه اıاط -ر و ت -نشس-ئ-ت-ه-م ع-ل-ى حب
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ال-وط-ن وع-ل-ى ال-ت-م-اسسك ا’ج-ت-م-اع-ي ونبذ
العنف.
اأما ما يخصس اıاطر التي فرضستها
اŸعطيات اŸوجودة ‘ دول ا÷وار على
طول ا◊دود ا÷زائرية ،ذكر الرئيسس ‘
رسسالته بحا’ت الÓاإسستقرار التي تعيشسها
دول ›اورة ما اأدى اإ ¤ازدياد التهديد
ا’إرهابي وخطر ا÷رÁة العابرة لÓأوطان
واأضس - - -اف ‘ ه - - -ذا الصس - - -دد اأن - - -ه وÃا اأن
ا’نتصسار النهائي على ا’إرهاب وا÷رÁة
يتطلب انخراط ا÷ميع  -كما جاء ‘ نصس
الرسسالة  ،-دعا رئيسس ا÷مهورية اŸراأة
ا÷زائ- -ري- -ة اإ ¤ل- -عب دوره- -ا ال -وق -ائ -ي ‘
معادلة ا◊فاظ على ا÷زائر وعلى اأبنائها.
ال- -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -م -راأة شس ّ-ك -ل ف -رصس -ة
اغ -ت -ن -م-ه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ل-ي-ن-وه ك-ذلك
خÓل رسسالته باŸناسسبة ببسسالة وتضسحيات
ا÷يشس الوطني الشسعبي وﬂتلف ا’أسسÓك
ا’أم- -ن -ي -ة ‘ م -ع -رك -ت -ه -ا اŸت -واصس -ل -ة ضس -د
ا’إره - -اب وا÷رÁة اŸن - -ظ- -م- -ة وا’إشس- -ادة
ب- -ا’ن- -تصس- -ارات ال- -ت- -ي ح- -ق -ق -ت -ه -ا ‘ ه -ذه
اŸع- -رك- -ة ،ك- -م- -ا ت- -رح- -م السس- -ي -د ال -رئ -يسس
باŸناسسبة على اأرواح كل شسهداء الواجب
الوطني.
رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة و‘ خ-ت-ام رسس-ال-ت-ه اأك-د ع-ل-ى اأن
ال-وق-ف-ات ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة وال-ت-ذك-ارية يجب اأن
تشس-ك-ل ف-رصس-ة ل-ل-ت-ع-ب-ئ-ة ع-ل-ى ضس-وء ال-نتائج
اÙق -ق -ة ’سس -ت -ك-م-ال مسسÒة ب-ن-اء ج-زائ-ر
العزة والكرامة ،معتÈا اأن ما حققته اŸراأة
اأحسس -ن م -ث -ال ع -ل -ى ذلك واخ -ت -ت-م رسس-ال-ت-ه
بالÎحم على اأرواح شسهداء ا÷زائر.

الصسورة ا◊قيقية للمرأاة ا÷زائرية التي يحق
لها اليوم ا’فتخار بكل ما حققته أاينما كانت
ومهما كان موقعها أاو منصسبها ،فكرة بادرت
’سس-ت-اذة اÙاضس-رة صسÈي-ن-ة ف-اط-ي-م-ي،
ب -ه -ا ا أ
وزميلتها حسسيبة بنالدي ،برعاية من الوكالة
’شسهار ،وكذا ““اكسسبو-سساين““.
الوطنية للنشسر وا إ
’سستاذة اÙاضسرة
اسستنادا ا ¤توضسيحات ا أ
ف- -اط- -ي -م -ي ‘ ،تصس -ري -ح ع -ل -ى ه -امشس ال -ي -وم
الدراسسي ،الذي أارفق بفضساء لبيع الكتب ،فإان
اŸوضس -وع ال -ذي ” اخ -ت -ي -اره ““صس -ورة و“ث -ي-ل
اŸرأاة من خÓل اÿطابات““ ،أاريد من خÓله
ا’ح -ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة ،إا ¤ج-انب
معا÷ة جمعت كل التخصسصسات ‘ قسسم اللغة
الفرنسسية من لغوي Úوأادبي ،Úالتقوا كلهم ‘
–ل- -ي- -ل صس- -ورة اŸرأاة و“ث- -ي- -ل -ه -ا م -ن خ Ó-ل
اÿطاباتÃ ،شساركة باحث Úشسباب –صسلوا
حديثًا على شسهادة الدكتوراه ،وآاخرين يتابعون
الدراسسة.
م -ن ج -ه-ت-ه-ا ،ن-ائب رئ-يسس ال-قسس-م اŸك-ل-ف-ة
’سس-ت-اذة
ب -ال -ت -دريسس وال -ت -ع -ل -ي -م ‘ ال -ت -درج ،ا أ
اŸسساعدة ’مية قراح ،عا÷ت واقع اŸرأاة من
خÓ- -ل اÿط- -اب السس- -ي -اسس -ي ،وم -ن أاج -ل ذلك
اختارت خطاب رئيسس ا÷مهورية ،الذي أالقاه
Ãناسسبة الثامن مارسس من العام  .٢00٤و‘
حديثها مع ““الشسعب““ ،أاكدت أانه ليسس اختيارا
’نه كان اÿطاب الذي أاكد من
عشسوائيا ،إا‰ا أ
خÓله على حرية اŸرأاة واŸسساواة بينها وبÚ
الرجل’ ،فتة ا ¤أان اŸرجعية الدينية لطاŸا
كانت ركيزة خطاباته اŸوجهة للمرأاة.
’سس- -ت- -اذة ق -راح ال -ت -ي ت -ن -اولت ‘ رسس -ال -ة
اأ
اŸاجسس- -ت ،Òال- -ت- -ي ن -اقشس -ت -ه -ا ب -قسس -م ال -ل -غ -ة
’ق-ن-اع ‘
ال -ف -رنسس-ي-ة م-وضس-وع ““إاسسÎات-ي-ج-ي-ة ا إ
خ -ط -اب رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ح -ول اŸصس-ا◊ة
الوطنية““ ،أاكدت أان الرئيسس بوتفليقة أاعطى
صس -ورة واضس -ح -ة لصس -ورة اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة ‘
خطاباته ،والنتيجة اليوم تظهر بوضسوح ،إاذ أانها
تشسغل كل اŸناصسب وتقلدت كل اŸراتب Ãا
فيها لواء.
’سس-ت-اذة إاÁان ف-اط-م-ي،
ك -م-ا اسس-ت-ع-رضست ا أ
واق- -ع اŸرأاة اŸغ- -ارب- -ي -ة م -ن خ Ó-ل ك -ت -اب -ات
العمÓقة الراحلة آاسسيا جبار .فيما تطرقت
’سس - -ت - -اذة وع - -راب شس - -ه - -رزاد إا ¤اŸع- -ا◊ة
اأ
’عÓمية لواقع اŸرأاة اŸعنّفة.
اإ
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بحسسب إأحصسائيات منظمة ألتعاون وألتنمية ألقتصسادية

 20أال ـ ـ ـف امـ ـ ـ ـرأاة ‘ قطـ ـ ـاع العلـ ـ ـ ـ ـوم
والتكنولوجيـ ـ ـا آاف ـ ـ ـاق 2020

 ٪ 24نسسبة ألعامÓت ‘ ألهندسسة وتكنولوجيات أŸعلومات
أظهرت إأحصسائيات
منظمة ألتعاون وألتنمية
ألقتصسادية ،أن هناك
“ثيل كب Òللنسساء
ألعامÓت ‘ ›ال ألعلوم
وألتكنولوجيا ،بحيث “ثل
نسسبة تÎأوح ما ب13 Ú
و ٪24من ألعامÓت ‘ ›ال
ألهندسسة وتكنولوجيات
أŸعلومات ،ومن  17إأ٪30 ¤
فقط Áكنهن ألوصسول إأ¤
لعمال.
مناصسب إأدأرة أ أ

سسهام بوعموشسة
‘ ه - - - -ذا اإلط- - - -ار ،كشص- - - -فت
م - -ؤوسصسص - -ة ““ج - -ي شص- -م- -ال غ- -رب
إافريقيا““ ،ع Èمبادرتها ““نسصاء ‘
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وال-ع-ل-وم““ ،إام-كانية
ب-ل-وغ  20أال -ف ام -رأاة ع -ام-ل-ة ‘
ق -ط-اع ال-ع-ل-وم وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ‘
آاف - -اق  ،2020مشصÒة ‘ ب - - -ي - - -ان،
تسصلمت جريدة ““الشصعب““ نسصخة
منه ،إا ¤أان الدراسصة التي قامت
ب -ه -ا م-ن-ظ-م-ة ال-ت-ع-اون وال-ت-ن-م-ي-ة
القتصصادية –دثت عن ظاهرة
مقلقة وهي أان  ٪٤0من النسصاء
ا◊ام Ó-ت لشص-ه-ادة ‘ ال-ه-ن-دسص-ة
ت -غ -ادرن ال -ق -ط -اع أاو ل ت-ن-د›ن
أابدا ‘ الوسصط اŸهني ،بالرغم
من جهود العديد من ا÷امعات
واŸؤوسصسص- -ات وشص -رك -ات ال -ع -ل -وم
والتكنولوجيا التي لتزال Œذب
عددا قلي Óمن النسصاء.
باŸقابل ،تهدف مبادرة ““نسصاء
‘ ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا وال-ع-ل-وم““ إا¤
تقليصس الفارق ب Úعدد الرجال
وال- -نسص- -اء ‘ اŸي- -دان ال -ت -ق -ن -ي،
كالهندسصة والتكنولوجيا ،اإلعÓم
اآل‹ ،إادارة اŸن -ت-ج-ات وسص-لسص-ل-ة

ال - - - -ت - - - -وري- - - -د وه- - - -ي اÛالت
اÙت -ك -رة م -ن ط -رف ال -رج -ال.
وبحسصب ذات البيان ،فإان تقليصس
ه- -ذا ال- -ف- -ارق أاضص- -ح- -ى ضص- -رورة
اق-تصص-ادي-ة وÁك-ن-ه-ا زي-ادة ال-ناœ
اÙلي اإلجما‹ بـ 10من اŸائة،
وم - -لء  2م -ل -ي -ون م-ن اŸه-ارات
اŸه- -ن- -ي- -ة ‘ ال -ق -ط -اع ال -ت -ق -ن -ي
والهندسصة.
ل -ل-ع-ل-م ،ف-إان األه-داف األول-ي-ة
Ÿب -ادرة ““نسص -اء ‘ ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
وال -ع -ل -وم““ ه-ي مضص-اع-ف-ة ال-نسص-اء
الشص -ب -اب ال Ó-ئ-ي Áل-ك-ن م-واهب
وت -ق -ل -يصس اسص -ت -ق -ال -ت-ه-ن ‘ ه-ذا
اÛال ،والسص-ت-ث-م-ار ‘ ال-ق-ي-ادة
وم- -ك -اف -أاة اŸدي -ري -ن ال -ف -اع -لÚ
بهدف ا◊صصول على “ثيل –50
 50للمرأاة ‘ األدوار التقنية.
‘ هذا الصصدد ،يقول توفيق

ف - -رج ال - -رئ - -يسس اŸدي - -ر ال - -ع- -ام
Ÿؤوسصسص - -ة ““ج - -ي شص - -م - -ال غ- -رب
إافريقيا““ أان هذه األخÒة تأاخذ
ال-ت-ن-وع م-ن ب Úم-وظ-ف-ي-ه-ا ،مهما
كان نوعهم أاو ثقافتهم ،مضصيفا
أان اŸرأاة اليوم “ثل ربع موظفي
الشص- -رك -ة ،ب -ح -يث أان  18باŸائة
منهن تشصتغلن ‘ اŸهن التقنية
أاي ما Áثل  1٤أالف امرأاة.
وأاشص -ار ال -رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام
للمؤوسصسصة ،إا ¤أان هيئته تواصصل
الÎك -ي -ز ع -ل -ى الÎب -ي-ة ‘ ق-ط-اع
ال-ع-ل-وم وال-ت-ك-ن-ول-وجيا بالعمل مع
ا◊ك- - - -وم- - - -ات ،وا÷ام- - - -ع - - -ات،
واÛت-م-ع-ات ل-تشص-ج-ي-ع مشص-ارك-ة
ال-ف-ت-ي-ات وم-ن-ح-ه-ن ف-رصس العمل
الصص-ع-ب-ة .ك-اشص-ف-ا ع-ن اسص-ت-حداث
›لسس اسص-تشص-اري ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
يسص-ت-ه-دف ت-غ-ذي-ة اسصÎات-ي-ج-ي-ات

تثمينا لدورها ألنوعي

اسص- -ت- -ب- -ق -اء ال -ق -وى ال -ع -ام -ل -ة ‘
اŸسص- -ت -ق -ب -لÃ ،ا ‘ ذلك ف -رصس
التطوير اŸهني وتنمية اŸهارات
ال- -ق- -ي- -ادي- -ة ،وتسص- -ت -م -ر أايضص -ا ‘
–دي- -د واسص- -ت- -كشص -اف وت -ن -ف -ي -ذ
الÈام-ج الج-ت-م-اع-ي-ة واألج-هزة،
التي تعزز ثقافة عادلة وشصاملة.
وأاضص - -اف ت - -وف - -ي - -ق ف - -رج ،أان
م - -ؤوسصسص - -ة ““ج - -ي شص- -م- -ال غ- -رب
إاف -ري -ق -ي -ا““ أان ال -ث -ورة ال -رق -م -ي -ة
والصص -ن -اع -ي -ة ه -ي ف -رصص -ة ي -جب
اسص -ت -غ Ó-ل -ه -ا ،ل -تشص -ج -ي -ع ال-نسص-اء
ل Ó- -ل- -ت- -ح- -اق ب- -ق- -ط- -اع ال- -ع- -ل- -وم
والتكنولوجيا ،بحكم أانهن يخلقن
ح- - -اج- - -ة م - -ل - -ح - -ة ل - -لشص - -رك - -ات
التكنولوجية لسصتغÓل اŸواهب
الكاملة Ÿيزة تنافسصية مسصتدامة،
على حد تعبÒه.

«اتصصـ ـ ـ ـ ـ ـا’ت ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر» ببشص ـ ـ ـ ـ ـار تك ـ ـ ـ ـ ـرم ا Ÿـ ـ ـ ـ ـراأة الفاعل ـ ـ ـ ـ ـة
يعد العنصصر البشصري الوتر ا◊سصاسس الذي
ترتكز عليه التنمية ‘ شصتى أانواع اŸؤوسصسصات،
خاصصة القتصصادية منها والتي يعت Èالعامل
ب -ه -ا ﬁور ك -ل اله -ت -م -ام ،واŸك-ون ال-رئ-يسس
وحجر األسصاسس الذي ينبني عليه أاي هيكل
تنظيمي ذي أابعاد اسصÎاتيجية وطويلة األمد،
وه - -و ا◊ال ب - -ال- -نسص- -ب- -ة Ÿؤوسصسص- -ة اتصص- -الت
ا÷زائر ،بداية من اŸديرية العامة ووصصوًل
إا ¤آاخر مركز على الشصريط ا◊دودي .فهي
ت -ن -ت -ه -ز ال -ف-رصص-ة و‘ ك-ل م-رة ل-ت-ث-م Úال-دور
الفعال الذي يؤوديه كل عامل وعاملة لÓرتقاء
أاك Ìبوضصعها وتقدًÁا لصصورة نوعية لها.
 ⁄تكن اŸديرية العملية ببشصار السصتثناء،
ففي نفسس اإلطار واحتفال بعيد اŸرأاة ،دأابت
كل فعاليات اŸؤوسصسصة على السصتشصهاد Ãا
يقدمه العنصصر النسصوي من مسصاهمات تتجلى

‘ ﬂتلف أاشصكال التفا ‘ Êتأادية دورها على
أاك -م -ل وج -ه ،م -وازاًة م-ع م-ا ي-ق-وم ب-ه زم-ي-ل-ه-ا
العامل من تضصحيات وهذا دفعًا لعجلة التطور
باŸؤوسصسصة بكل تكامل واحÎافية.
فبغضس النظر عن اŸوقع الذي تشصارك
م -ن خ Ó-ل-ه ،ف-اŸصص-داق-ي-ة وال-ف-ع-ال-ي-ة ه-م-ا
الصص -ف -ت -ان ال -ب -ارزت -ان ال-ل-ت-ان “ي-زان ع-م-ل
اŸراأة ‘ موؤسصسصة اتصصالت ا÷زائر .فعلى
على سصبيل اŸثال ل ا◊صصر ،فقد اند›ت
اأك Ìمن اأي وقت ‘ جانب التقني وصصارت
تزاول مهاّم كانت اإ ¤وقت قريب حكراً على
ال- -رج- -ال ف- -ق- -ط ،ك- -اŸراق- -ب- -ة اŸي- -دان- -ي -ة
للمشصاريع ،فضص ًÓعن القيام باأشصغال صصيانة
اÿط -وط ال -ه-ات-ف-ي-ة والأنÎنت ،وق-د ت-وسص-ع
نشصاطها عمومًا عﬂ Èتلف اŸراكز التقنية
للموؤسصسصة.

وح -رصص ً-ا م -ن -ه -ا ع -ل -ى ب -عث روح الب-ت-ك-ار
واŸبادرة وسصط كل العمال ،خاصصة العامÓت،
ارت- -أات اŸدي -ري -ة ال -ع -م -ل -ي -ة ب -بشص -ار ال -ق -ي -ام
بنشصاطات تهدف أاسصاسصاً إا ¤العÎاف ،ولو
رمزياً ،بقيمة مسصاهمة العنصصر النسصوي ‘
مسصÒة العطاء والتطور باŸؤوسصسصة ،حيث ”
تكر Ëوتقد Ëمنح تشصجيعية لكافة العامÓت
باŸؤوسصسصة مع تقد Ëبعضس الهداية الرمزية
لبعضصهن.
هذا وقد منح نصصف يوم راحة مدفوعة
األجر لهن ككل سصنة ويندرج كل هذا ضصمن
إاط -ار ت -وث -ي -ق ال -ع Ó-ق -ة أاك Ìوت -وط-ي-ده-ا بÚ
العاملة و›ال عملها باŸؤوسصسصة.

أردنه عيدأ للعمل وليسس للرأحة وألنوم

بشسار :دحمان جمال

البليدي ـ ـ ـ ـ ـات يصصنع ـ ـ ـ ـ ـن ا’سصتثن ـ ـ ـ ـ ـاء ف ـ ـ ـ ـ ـي عيده ـ ـ ـ ـ ـن

خرجت سسيدأت أŸطبخ ألبليدي
و‡ثÓت عن جمعيات نشسطة ‘
ألبليدة عن أŸأالوف ،صسنعن صسورة غÒ
متوقعة وجميلة ،أسستحسسنها أŸوأطنون
وأŸسسؤوولون على حد سسوأء ،وشسكلت
حدثا وحديث ألرأي ألعام ،فيما شسهدت
مؤوسسسسات رسسمية أخرى وخÒية
تكر Ëبنات حوأء ومكافأاتهن ‘
عيدهن أÿاصس.

البليدة :لينة ياسسمÚ
على غ ÒاŸعتاد ،اختارت سصيدات اŸطبخ
ال -ب-ل-ي-دي ورب-ات ب-ي-وت ون-اشص-ط-ات ‘ ال-ع-م-ل
ا÷م -ع-وي ،أان ت-ق-م-ن ب-ده-ن وطÓ-ء واج-ه-ات
شصارع دزاير ،اŸشصهور ﬁليا بـ «لرو دا÷ي»،
اŸؤودي إا ¤قلب اŸدنية وسصاحة التوت ،التي
تشصهد أايضصا حملة ترميم وتغي Òمنذ سصنوات
الثمانينيات من القرن اŸاضصي ،وعلى عكسس

اخ-ت-ي-ار ال-نسص-وة ق-اع-ات ا◊فÓ-ت واŸط-اع-م
وال -ت -ن -زه واق -ت -ن -اء ال -ورد وال-ي-اسص-م ،Úفضص-لت
أاخريات أان تشصاركن ‘ حملة تزي Úونظافة
اŸدينة ،وهو ما جعل الوا‹ شصخصصيا يتنقل
ويغتنم فرصصة ا◊دث ،Úعيد اŸرأاة ومبادرة
التزي ،Úويهنئ بنات حواء بيومهن ا÷ميل
وفكرتهن ،على أان تكون بادرة تتكرر وتعمم
مسصتقب.Ó
و‘ سصياق الحتفالية األنثوية ،قامت بلدية
وولية البليدة ،على غرار مؤوسصسصات رسصمية
أاخ- -رى ،ب- -ت- -خصص -يصس ت -ك -رÁات ل -ل -ع -ام Ó-ت
Ãختلف رتبهن ومراكزهن باإلدارة وقطاعات
أاخرى مثل األمن والصصحافة والÎبية والتعليم
والصص -ح -ة ،م -ن م -نصصب ع -ام -ل -ة ت -ن-ظ-ي-ف إا¤
اŸديرة ،وأاكرمنهن بهدايا رمزية ،عرفانا لهن
وŸا قدمنه.
كما اختارت بعضس ا÷معيات ،مثل جمعية
أامÒة ◊ماية وترقية حقوق الطفل والشصباب،
تÎأاسص -ه -ا ال-ن-اشص-ط-ة السص-ي-دة ت-ف-اح-ي ن-ع-ي-م-ة،

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

ب -ح -م -ل -ة تشص-ج Òوغ-رسس فسص-يÓ-ت م-ن أان-واع
ألشص -ج -ار ورود ،مسص -ت -ب -ق-ات ا◊م-ل-ة ال-ولئ-ي-ة
اŸزم -ع م -ب -اشص -رت -ه -ا خ Ó-ل الشص -ه-ر ا÷اري،
بغرسس  200أالف وردة وشصجرة وزهرة ،بعد
مرور سصنة كاملة على حملة غرسس  100أالف
نوع نباتي أايضصا.
ودوما و‘ سصياق ا◊دث ،كشصف ‡ثل
عن الفيدرالية ا÷زائرية لÓأشصخاصس ذوي
الإعاقة اإلياسس دحما Êلـ ““الشصعب““ ،اأنه
يسصتغل مناسصبة عيد اŸراأة ليوجه بالنيابة،
–ية للعنصصر النسصوي .واأكد باأنه كممثل
ل -ف -ئ-ة ذوي الح-ت-ي-اج-ات اÿاصص-ة“ ،ك-ن-وا
ب -ت -نسص -ي -ق م -ع اأح-د اÙسص-ن ،Úم-ن ت-وزي-ع
ك - -راسس م- -ت- -ح- -رك- -ة ل- -ل- -نسص- -اء اŸق- -ع- -دات
واŸصصابات بعاهات مرضصية اأو اإعاقات.
واأضصاف ،اأنه يعتز ويفتخر بعمله وخدمته
اŸراأة ،لأنها باıتصصر اŸفيد هي صصورة
لÓ- -أم والأخت الشص- -ق -ي -ق -ة والإب -ن -ة واŸراأة
الأنسصان.

العدد
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قيادة الدرك الوطني تكرم صصحفية ““الشصعب““ آاسصيا مني

ألشسعب /نظمت قيادة ألدرك
ألوطني ،أمسسÃ ،ناسسبة أليوم ألعاŸي
لعيد أŸرأة ،أŸصسادف لـ 8مارسس من كل
سسنة ،حف ÓتكرÁيا على شسرف
›موعة من ألنسساء أŸمثÓت ıتلف
شسرأئح أÛتمع أ÷زأئري .وحظيت
صسحفية جريدة ““ألشسعب““ ،آأسسيا مني،
بشسرف ألتكر Ëمن قبل أللوأء ثليجي
مدير أŸوأرد ألبشسرية بقيادة ألدرك
ألوطني.

قد اسصتهل حفل التكر Ëبإالقاء كلمة لقائد
الدرك الوطني اللواء مناد نوبة ،أاشصاد من
خ Ó-ل -ه -ا ب -اŸك -اسصب ال -ت -ي ح -ق -ق-ت-ه-ا اŸرأاة
ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف اÛالت Ÿواك -ب -ة
نظÒاتها ‘ الدول اŸتطورة.
وأاثنى قائد الدرك الوطني ‘ كلمة قرأاها
نيابة عنه اŸقدم عبد القادر بزيو ،مكلف
باإلعÓم على مسصتوى القيادة ،بالدور الريادي
ال -ذي ب -اتت –ظ -ى ب -ه اŸرأاة ،ال -ي -وم ،ح -يث
قدمت أاروع األمثلة ‘ التضصحية والتفا.Ê
ونوه اللواء نوبة باŸناسصبة ،الدور الريادي
ال- -ذي ت- -ل- -ع- -ب- -ه اŸرأاة ال- -درك- -ي- -ة م -ن خ Ó-ل
اÛه - -ودات ال - -ك - -بÒة ال - -ت- -ي ي- -ق- -م- -ن ب- -ه- -ا
وإاخÓصصهن وتفانيهن ‘ تاأدية اŸهام اŸوكلة
إاليهن بكل كفاءة وامتياز وبخÈة ومهنية‡ ،ا
مكنهن من تبوإا مسصؤووليات هامة ومناصصب
عليا ‘ هرم سصÓح الدرك الوطني.

وق -د ” ب -اŸن -اسص -ب -ة ،ت -ك-ر Ëع-دد م-ن-ه-ن
ت -ق -دي -را ب -إا‚ازات -ه -ن ال -ت -ي ع-كسصت ق-درات
اŸرأاة ا÷زائرية ‘ عديد اÛالت وعÈ
ﬂت-ل-ف ا◊ق-ب-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ع-اشص-ت-ه-ا
ا÷زائ -ر وب -خ -اصص -ة فÎة السص -ت -ع-م-ار وغ-داة
السص -ت -ق Ó-ل ،مضص -ي -ف -ا أان -ه -ا ف -رصص -ة ل -دع-وة
موظفات الدرك Ÿواصصلة العمل النبيل ‘ ظل
أاداء أافضصل لرسصالة األمن واألمان.
وبعد أان هنأا ا÷ميع باŸناسصبة ،أاكد اللواء
نوبة أان هذه اŸناسصبة تسصمح باسصتعادة تاريخ
مشصرف Ÿنتسصبات الدرك الوطني ‘ ،اÛال
األمني والوقائي والعمل ا÷واري ،معÈا ‘
ال -وقت ن -فسص -ه ع-ن ت-ق-دي-ره وع-رف-ان-ه ب-ال-دور
ا◊ي- -وي وال- -ع -م -ل اŸت -م -ي -ز ال -ذي ت -ق -وم ب -ه
م-ن-تسص-ب-ات ال-درك ال-وط-ن-ي ‘ سص-ب-ي-ل –ق-يق
أاه- -داف رسص- -ال- -ة أام -ن األشص -خ -اصس وح -م -اي -ة
اŸمتلكات وصصيانة الوطن.
وخصس قطاع الصصحافة اŸكتوبة بتكرË
جريدة ““الشصعب““ ،تشصجيعا لها على اŸواصصلة
ب- -ن- -فسس ال -ع -زÁة م -ن اأج -ل ن -ق -ل وم -ع -ا÷ة
ﬂت-ل-ف ال-قضص-اي-ا ب-ك-ل م-وضص-وع-ي-ة وم-ه-ن-ي-ة
احÎافية.
‘ ح Úح - -ظ - -يت الإع Ó- -م- -ي- -ة ‘ ›ال
السص-م-ع-ي ال-بصص-ري خ-دي-ج-ة ب-ن ع-ج-ي-مة من
قناة ا÷زائرية ،بنفسس التكر Ëاإ ¤جانب
اإع Ó-م -ي -ة ب -ق -ن -اة ال -ن-ه-ار ‡ث-ل-ت ÚلÓ-إعÓ-م
السصمعي البصصري.

عكسست إأبدأعات ألعنصسر ألنسسوي

أانشصطة وعروضض ومواقف عرفانا للمرأاة ‘ بومرداسض
سسجلت أŸرأة ألبومردأسسية ،أمسس،
حضسورأ لفتا Ãناسسبة ألحتفال باليوم
ألعاŸي للمرأة أŸصسادف لـ 8مارسس من كل
سسنة ،وذلك بتنشسيط عديد ألفعاليات
ألثقافية وألفنية ألتي أحتضسنتها أŸرأكز
ألشسبانية .كما حظيت أيضسا بتكرÁات ‘
لدأرية تكرÁا
عديد أŸؤوسسسسات وألهيئات أ إ
Ûهودأتها ‘ أŸيدأن وأدأئها أŸتميز ‘
لنشسطة
مناصسب عملها وحتى ‘ ميدأن أ أ
أ◊رة وألقتصسادية ألتي أقتحمتها أŸرأة
باقتدأر.

بومرداسس :ز.كمال
م -ن دار ال -ث -ق -اف -ة رشص -ي -د م-ي-م-و Êإا ¤ال-ق-اع-ة
متعددة الرياضصات ،مرورا بقاعات الشصباب ومراكز
ال-تسص-ل-ي-ة ال-ع-ل-م-ي-ة اŸن-تشص-رة ب-ب-ل-دي-ات ب-ومرداسس،
الصص -ورة ن-فسص-ه-ا واألج-واء ك-انت م-ت-م-ي-زة ط-ب-ع-ت-ه-ا
إاب- -داع- -ات اŸرأاة ‘ شص- -ت- -ى اŸه- -ن والصص- -ن -اع -ات
التقليدية ا◊اضصرة ‘ هذا اليوم للتأاكيد على أان
للمرأاة ا÷زائرية مكانتها ‘ ﬂتلف اÛالت،
ودع- -م- -ا أايضص- -ا ل- -ل- -م -ك -اسصب اÙق -ق -ة سص -ي -اسص -ي -ا
واقتصصاديا ومهنيا ،بفضصل ترسصانة القوان Úالتي

وضصعتها الدولة كضصمان وعربون ﬁبة ◊ماية هذه
الفئة اجتماعيا.
ل -ك -ن م -ا م -ي -ز الح -ت -ف -ال ب -ولي -ة ب -وم -رداسس،
ا◊رصس على إابراز ا÷وانب الفعالة واŸلموسصة
ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا اŸرأاة م-ن إاب-داع-ات ومسص-اه-م-ت-ها
الي-ج-اب-ي-ة ‘ الق-تصص-اد ال-وط-ن-ي وح-م-اية ا◊رف
اليدوية والصصناعات التقليدية اŸهددة بالندثار ‘
عديد اŸناطق تدعيما للتنمية اÙلية والوطنية
اŸسصتدامة .كما ركزت العروضس أايضصا على إابراز
ب- -عضس ال- -ت- -ج- -ارب اŸه- -ن -ي -ة ال -ن -اج -ح -ة ‘ ›ال
اŸق -اولت -ي -ة وإانشص -اء م -ؤوسصسص -ات مصص -غ -رة ب-فضص-ل
أاجهزة الدعم اÙلية ،أاهمها وكالة أاو‚ام التي
فتحت الباب واسصعا أامام اŸرأاة وباألخصس اŸاكثة
بالبيت واŸتواجدة باŸناطق الريفية لÓسصتفادة
من قروضس شصراء مواد أاولية ومرافقتها ‘ إاقامة
أانشص -ط -ة ح -رف -ي -ة وح-ت-ى فÓ-ح-ي-ة كÎب-ي-ة ال-ن-ح-ل،
األب- -ق- -ار واألغ -ن -ام ،إان -ت -اج ال -زي -ت -ون وغÒه -ا م -ن
األعمال األخرى.
ك -م-ا ” ب-اŸن-اسص-ب-ة ،ت-ك-ر ËاŸرأاة ال-ع-ام-ل-ة ‘
اإلدارات اÙلية واŸوؤسصسصات الÎبوية تقديرا لهن
على ›هوداتهن ‘ التسصي Òوالتحكم ‘ اŸهن
العصصرية وتربية األجيال ،وتنظيم سصباق األقدام
النسصوية Ãبادرة من مديرية الشصباب والرياضصة.

لمينة ألعامة للمرق Úألعقاري ،Úحورية بوحÒد:
أ أ

اإ’صصÓحات ...سصمحت للمرأاة باقتحام كل اÛا’ت
أكدت حورية بوحÒد،
لمينة ألعامة للمرقÚ
أ أ
ألÎقوي Úألعقاري ،Úورئيسسة
جمعية أ÷زأئر ◊ماية
لصسÓحات ألتي
ألقصسبة ،أن أ إ
شسهدتها أ÷زأئر ،سسمحت للمرأة
باقتحام كل أÛالت وتلقيها
أجورأ متسساوية مع ألرجل،
جعل أ÷زأئر ““تÎبع ‘ مرتبة
 ⁄تصسلها دول متقدمة حتى
لوروبية ،منها فرنسسا““.
أ أ

حياة .ك
بصصراحة كبÒة –دثت حورية بوحÒد ،أامسس،
لو ¤عن كفاح اŸرأاة
لث Òمن القناة ا أ
ع Èا أ
ا÷زائرية اŸتواصصل ع Èالتاريخ ،والتضصحيات
ا÷سصام التي قدمتها خÓل الثورة التحريرية،
لم -ان -ة ال -ت -ي ت -رك -ت -ه -ا اÛاه -دات
م- -ذك -رة ب -ا أ
لج -ي-ال،
والشص -ه -ي -دات ،ل -ل -ب -ن -ات وال -نسص -اء ع Èا أ
للحفاظ على هذا الوطن واŸسصاهمة بفعالية ‘
بنائه ورقيه.
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن أان -ه -ا م-ن-اضص-ل-ة ‘ ا◊رك-ة
ا÷معوية ومدافعة ““شصرسصة““ عن بنات جنسصها،
إال أانها ل توافق ‘ إاعطاء يوم واحد للنسصاء،
متمثل ‘  8مارسس ،فهي ترى أان كل يوم تعمل
لن -ه -ا تشص -ارك ب -ك -ف -اح -ه -ا
ف -ي -ه اŸرأاة ““ع -ي -د““ ،أ
ونشصاطها ‘ بناء هذا البلد.
كما –دثت عن نشصاطها ‘ ›ال الÎقية
ال-ع-ق-اري-ة وأاك-دت أان-ه-ا ت-ع-م-ل م-ع رج-ال وت-عطي
أاوامر وتوجيهات تطبق من دون مشصاكل ،مشصÒة
إا ¤أانها تشصرف على إا‚از مشصاريع وتتعامل مع
عدة شصركات وتوكل لها آالف اŸشصاريع ‘ ›ال
البناء والسصكن.
بصص -ف -ت -ه -ا رئ -يسص -ة ج -م-ع-ي-ة ا÷زائ-ر ◊م-اي-ة

القصصبة ،قالت بوحÒد إانها تعمل
على تشصجيع الصصناعات التقليدية،
ليسس ‘ العاصصمة فحسصب ،وإا‰ا
‘ عديد الوليات .وقد نظمت
ا÷معية السصنة اŸاضصية ،مسصابقة
على اŸسصتوى الوطني ،فازت بها
امرأاة من غرداية ،وهناك عمل
منصصب – كما قالت – على إاعادة
ب- -عث ورشص- -ات ه- -ذه الصص -ن -اع -ات
ب-ال-نسص-ب-ة ◊ي ال-قصص-ب-ة بالعاصصمة
وبقسصنطينة.

ا◊فاظ على البيئة وتشصجيع الصصناعة
التقليدية أابرز اهتمامات ا÷معية
ولفتت ‘ سصياق ذي صصلة ،إا ¤أانه ““منذ خروج
تسصي Òالقصصبة من يد وزارة الثقافة إا ¤الولية،
تغ Òوجه ا◊ي العتيق نحو األحسصن““ ،حيث يشصهد
بصص-ف-ة مسص-ت-م-رة ح-مÓ-ت ال-ن-ظ-اف-ة ،التي سصمحت
بخلق  100منصصب شصغل لشصباب ا◊ي .يتمثل هذا
ال -ع -م-ل ‘ ت-خ-ل-يصس األح-ي-اء م-ن اıل-ف-ات وم-ن
األحجار التي تلقي بها شصركات الÎميم ،والتي
ت -ع -ي -ق سص Òوح -رك -ة السص -ك -ان ،م -ف -ي -دة أان ه-ؤولء
الشص -ب -اب ي -ت -ل -ق-ون ت-ك-وي-ن-ا ‘ الصص-ب-اح وÁارسص-ون
نشصاطهم ‘ اŸسصاء.
كما أاشصارت إا ¤أان ا◊ي العتيق ،يتعرضس إا¤
رمي عشصوائي للنفايات ،شصوهت قيمته التاريخية،
مفيدة أان ا÷معية ،سصاهمت ‘ وضصع ﬂطط
لتسصي Òهذه األخÒة ،باعتماد تكنولوجيا اإلعÓم
والتصصال ،من خÓل اŸعلومات التي تبث عÈها
لتسصهيل على شصركات جمع ونقل اıلفات من
التدخل ‘ األماكن التي تتواجد فيه بالضصبط ،كما
أاك -دت ضص -رورة ال -ع-ودة إا ¤اسص-ت-ع-م-ال ال-ق-ف-ة ب-دل
األك-ي-اسس ال-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة اŸضصرة بالصصحة والبيئة،
مفيدة أانها قدمت اقÎاحات ‘ هذا الشصأان.

»æWh

الخميسس  ٠٩مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٠جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

عروضس فÓحية وŒارب ‘ العمل التطوعي

سضوق أاهراسس تسضتذكر اŸرأاة الريفية ‘ عيدها العاŸي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أامن الو’ية يكّرم الشضرطيات

إاحياء لليوم العاŸي للمرأاة ،نظمت ا÷معية الوطنية للعمل التطوعي ملتقى وطنيا ،بقاعة
لطار حظ Úبالتكر ‘ Ëعيد اŸرأاة
سشينيماتك سشوق أاهراسس ،عرضس عديد التجارب اŸهنية لنسشاء ناششطات ‘ هذا ا إ
لجواء بع ÚاŸكان.
».الششعب»عاششت ا أ

سسوق أاهراسس :صسحراوي.ح
عرف اŸلتقى  ٠٣ورشسات ،سسلطت اأ’و¤
الضس- -وء ع- -ل- -ى اŸرأاة وال- -فÓ- -ح -ة ودوره -ا ‘
ال -ت -ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ،ح-يث ق-دمت ال-ع-دي-د م-ن
العروضس فيما يخصس النشساط الفÓحي الذي
و÷ته اŸرأاة وعرضس Œارب لسسيدات أاثبÏ
قدرة فائقة ‘ –قيق نتائج إايجابية جدا.
ونالت العملية إاعجاب السسيدات ،بحكم أان
ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ي-ع-ت Èم-ن ال-ق-ط-اع-ات اأ’قل
اسستقطابا للعنصسر النسسوي.
الورشسة الثانية تناولت الدور الكب Òللمرأاة
ال- -ري- -ف -ي -ة ‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى الÎاث اÙل -ي
والوطني ،وهو الدور نفسسه الذي سساهم ‘
ا◊فاظ على العديد من اŸهن التي ترتبط
بالÎاث والتقاليد واأ’شسغال اليدوية كالنسسيج
وصس- -ن- -اع- -ة ال- -ف -خ -ار وال -زراب -ي وغÒه -ا م -ن

اأ’نشسطة النسسوية ‘ الوسسط الريفي .
الورشسة الثالثة تناولت دور اŸرأاة ‘ العمل
التطوعي.
وتتواصسل فعاليات اŸتقى إا ¤غاية اليوم
على أان تكلل بجملة من النشساطات التطوعية
من خÓل تنظيم قافلة للعمل التطوعي تخصس
«تنظيف اŸوقع اأ’ثري» مادور Ãداوروشس.
‘ ذات السس- -ي- -اق ن- -ظ- -مت ك- -ل- -ي- -ة ال -ع -ل -وم
اإ’نسسانية وا’جتماعية وعلى رأاسسها عميدة
الكلية الدكتورة نواري آامال ،يوما احتفاليا
باŸناسسبة ،تخللته ›موعة من النشساطات،
حيث ” إالقاء كلمة حول دور اŸرأاة ‘ عا⁄
اإ’دارة م -ن ت -ق-د Ëن-ائب ال-ع-م-ي-د ل-ل-دراسس-ات
ال-ع-ل-ي-ا اأ’سس-ت-اذة م-ن-م-ا Êن-ادي-ة ،أاع-طت ف-يها
ال -ع -دي -د م -ن اأ’ب -ع -اد واأ’دوار ال -ك -بÒة ال-ت-ي
تقدمها اŸرأاة ا÷زائرية ‘ العمل اإ’داري،
وه -ي اŸه -ام اŸع -ق -دة م -ق -ارن -ة وال -وظ -ائ-ف
اأ’سسرية والÎبوية للمرأاة .

كما قدمت أاسستاذة اإ’عÓم وا’تصسال «بوغا⁄
كلثوم « مداخلة حول «–ديات اŸرأاة الباحثة
‘ ا÷ام- -ع- -ة ا÷زائ- -ري -ة « وه -ي ن -فسس اŸه -ام
الكبÒة التي تتحملها اŸرأاة على عاتقها ‘ ظل
وظ -ائ-ف-ه-ا ال-ع-ل-م-ي-ة وأاه-م ال-ع-وائ-ق والصس-ع-وب-ات
والتفا ‘ Êأاداء هذه اأ’دوار النسسوية .
ك -م -ا ق -دمت اأ’سس -ت -اذة «ب -ن سس -مشس-ة أام-ال
«م- -داخ- -ل- -ة أايضس- -ا ت -خصس «اŸرأاة واإ’ب -داع»،
وضسعت فيها وصسفا دقيقا للوظائف اإ’بداعية
ا÷مالية التي تختصس بها اŸرأاة ‘ ا◊ياة
اليومية ،داعية ‘ ختام اŸداخلة إا ¤ضسرورة
أان يتفهم اÛتمع هذه اŸهام النبيلة للمرأاة
ا÷زائرية .
وزادت اŸداخ Ó- - - -ت ث- - - -راء ال- - - -ع- - - -روضس
والقصسائد الشسعرية على شسرف سسيدات الكلية،
كما ” تكر Ëبعضس النسساء الÓتي تقاعدن ‘
ال -ك -ل -ي -ة ،ون -خصس ب -ال -ذك -ر م -ن -ه -م السس -ي-دة «
سسÓطنية سسليمة «.

ا◊رفية نورة مليا Êلـ «الششعب»:

عملي باŸنزل أانسضا Êا÷رÁة اإ’رهابية التي اسضتهدفت والدي
كششفت ا◊رفية نورة مليا Êماكثة
‘ ال- - - - -ب- - - - -يت ،أامسس ،ع - - - -ل - - - -ى ه - - - -امشس
لي -ام ال -ولئ-ي-ة
مشش -ارك -ت -ه -ا ‘ أاشش -غ -ال ا أ
السش -ادسش -ة ل -ف -ن ال -ت -ط -ري -ز ال -ت -ق -ل-ي-دي
وت- -زي Úال- -ب- -ي- -وت اŸن- -ظ- -م- -ة ب- -اŸدي -ة،
ب-أان-ه رغ-م قسش-اوة ا◊ي-اة إال أان-ه-ا ت-ب-ق-ى
لجل فرضس ذاتها والتخلصس
‘ اŸيدان أ
م- -ن ك- -واب- -يسس ال- -ع- -يشس ال- -ت- -ي ل ت- -زال
تÓحقها منذ اÛزرة التي اسشتششهد فيها
والدها عبد القادر وأامها مسشعودة على
ي -د ا÷م -اع -ات ال -دم -وي-ة ‘ سش-ن-ة 1997
ب- -ف- -رق -ة أاولد ح -م -ي -دي ب -واد ا÷م -ع -ة
بولية ع Úالدفلى.
صسرحت نورة صساحبة  ٤٨ربيعا ل»الشسعب»
بأان حضسورها أ’ول مرة ‘ هذه الطبعة بدار
الثقافة بو’ية اŸدية هو أ’جل الÎويج لبعضس
العجائن التي تنتجها ببيتها الواقع بحي الوئام
ب-ب-ل-دي-ة خ-م-يسس م-ل-ي-ان-ة ،وم-ن ب-ي-ن-ه-ا كسسكسس
الشسع Òوكسسكسس البلوط.
وقالت إان مزاولتها لهذه اŸهنة هو من
أاجل كسسب قوة العيشس ونسسيان ما حدث لها
م -ن خ -دوشس ع -م -ي -ق -ة ع -ل-ى إاث-ر ه-ذا ال-ع-م-ل
اإ’ره- -اب- -ي ،م- -ط- -ال- -ب- -ة ‘ ه- -ذا الصس- -دد م -ن
اŸسس -ؤوول ÚاÙل -ي Úب -و’ي-ت-ه-ا م-ن-ح-ه-ا أاح-د
Óﬁت ال -ت -ج -اري-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس ح-ال-ة خ-راب
مزرية ،حتى تطور عملها لشسراء منزل يأاوي
أاختيها البعيدت Úعنها ،كما أانها –افظ على
ه -ذه ا◊رف -ة وف -اء ل -وال -دت -ه-ا ال-ت-ي ع-ل-م-ت-ه-ا
صسناعة العجائن منذ الصسغر .
وأاضس -افت أان -ه -ا –اول م -ن -ذ سس -ن-ة ت-ط-وي-ر
م-ن-ت-وج-ه-ا ال-ي-دوي م-ن خÓ-ل وسس-م-ه ب-عÓ-م-ة
Œارية خاصسة بها من أاجل اŸسساهمة ‘
ت -ن -وي -ع اŸائ -دة ا÷زائ -ري -ة ب -ه-ذه ال-ع-ج-ائ-ن،
واصس- -ف- -ة ا’ه- -ت- -م -ام ال -ذي –ظ -ى ب -ه ح -واء
با÷زائر باŸقبول ،غ Òأانه منقوصس حسسبها
من الدعم اŸعنوي ،مؤوكدة ‘ هذا الصسدد
أانها بأامسس ا◊اجة إا ¤من يناديها بابنتي،
كونها تعيشس وحدة قاتلة منذ سسنواتﬂ ،تتمة
بأانه ورغم كل هذا فإانها –مد الله على نعمة

نششاطات متنوعة ششهدتها جيجل
‘ ع- -ي- -د اŸرأاة ،أاشش -رف ع -ل -ي -ه -ا وا‹
ال-ولي-ة ب-زي-ارت-ه لصش-الون إابداعات
اŸرأاة Ãشش - -ارك - -ة م - -ن ا÷م - -ع - -ي- -ات
ا◊رف - -ي - -ة واŸب - -دع ‘ Úال - -ل- -ب- -اسس
ال- -ت- -ق- -ل -ي -دي ،ال -ط -ب -خ ،ا◊ل -وي -ات،
ا◊لي.
ك- -رمت خÓ- -ل ا◊ف- -ل ›م- -وع- -ة م -ن
ال-نسس-اء اŸب-دع-ات ‘ شس-ت-ى ال-ق-ط-اع-ات،
ت-خ-ل-ل-ت-ه أان-غ-ام م-وسس-ي-ق-ي-ة واأغا Êأاطربت
ا◊ضس -ور أاداه -ا ع -ل -ى أاحسس -ن وج -ه بÓ-ل
معوشس ،الشساب دا ،ÊوكرÁة الصسغÒة،
كما عرفت اأ’مسسية الشسعرية» أانثى تقرأا
الشس -ع-ر» ‚اح-ا ك-بÒا ،وال-ت-ي اسس-تضس-افت
الشس -اع-رت Úف-اط-م-ة ال-زه-راء ب-ول-ع-راسس،
و÷ Úعز الدين ،مع تخصسيصس جلسسة بيع
باإ’هداء.
م -ن ج -ان -ب -ه أام-ن ج-ي-ج-ل ،ن-ظ-م ح-فÓ-
ت -ك-رÁي-ا Ãدرسس-ة الشس-رط-ة سس-اب-ق-ا ع-ل-ى
شسرف موظفات السسلك عرفانا وتقديرا

Ûه-ودات-ه-ن ،ب-حضس-ور رؤوسس-اء اŸصسالح،
إاط- - -ارات ،رت- - -ي- - -ب - -ات ،أاع - -وان و أاع - -وان
شسبيهات.
ن- -وه ن -ائب رئ -يسس أام -ن ال -و’ي -ة خ Ó-ل
ا◊فل بالدور الكب Òالذي تلعبه اŸرأاة
الشس-رط-ي-ة ‘ اÛت-م-ع واŸك-ان-ة ال-ه-ام-ة
التي “تاز بها.
Óمن
” قراءة رسسالة اŸدير العام ل أ
ال -وط -ن -ي ال -ل-واء ه-ام-ل اŸوج-ه-ة ل-ل-م-رأاة
الشسرطية ‘ عيد اŸرأاة والتي تضسمنت
أابعاد ورمزية ا◊دث ،مÈزة اأ’همية التي
Óم-ن
ت -ول -ي -ه -ا ق -ي-ادة اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -م- -رأاة ن- -ظ› Òه- -ودات- -ه -ا
وتضس- -ح- -ي- -ات -ه -ا ‘ سس -ب -ي -ل رق -ي وت -ط -ور
اÛتمع –ت قيادة رئيسس ا÷مهورية،
ليتم ‘ اأ’خ Òتكر Ëعدد من الشسرطيات
والعونات الشسبيهات ‡ن “يزن ‘ أاداء
مهامهن تقديرا وعرفانا لهن و –فيزا
لزميÓتهن.

جيجل :خالد العيفة

مÓزم الششرطة زروقي رقية :

ا÷زائرية حاضضرة بقوة ‘ التنمية والتوظيف
اأ’من والسسÓم.

احتفائية ‡يزة على شضرف حواء
بعاصضمة التيÎي
من جهة أاخرى ،أاحيت اŸدية ا’حتفالية
ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل-ل-م-رأاة ،م-ن خÓ-ل أانشس-ط-ة
خاصسة بحواء ‘ إاطار اŸعرضس اŸنظم من
ط -رف غ -رف -ة الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف
ومتحف اÛاهد.
ك -انت ه -ن -اك وق -ف -ة م -ع م -وظ -ف -ات سس-لك
الشسرطة ‘ حفل تكرÁي بالوحدة ◊ ١٠٢فظ
النظام بالÈواقية ،حيث نوه الوا‹ مصسطفى
ل -ع -ي -اضس -ي ب -ال -دور ال-ذي ت-ق-وم ب-ه اŸرأاة م-ن
تضسحية وكفاح ضسمن سسلك الشسرطة على نفسس
نسسق من سسبقنهن خÓل مسسار –قيق ا◊رية
وا’سس -ت -ق Ó-ل ل -لشس -عب ا÷زائ -ري ،م-ع-رب-ا ‘
نفسس الوقت على أان اŸرأاة كانت و ما تزال
على الدوام مثاً’ لنكران الذات أامام الواجب
الذي اتخذته على عاتقها التزاما أامام الوطن
واŸواطن ،ÚمشسÒا ‘ كلمته بهذه اŸناسسبة

إا ¤ان-تصس-ارات-ه-ا ب-ج-نب شس-ق-ي-ق-ه-ا ال-رج-ل وما
أاح - -رزت- -ه م- -ن ح- -ق- -وق أاقّ- -ره- -ا ل- -ه- -ا رئ- -يسس
ا÷مهورية ‘ الدسستور ا÷ديد ،حاثا إاياها
Ÿتجuدد من أاجل مواكبة جهود
على السسعي ا ُ
البÓد وا’رتقاء إا ¤مسستوى رهانات العصسر
و–دياته باإ’د’ء بدلوها فيما يحقق للوطن
من إا‚ازات وانتصسارات.
وسس-ب-قت اإ’ح-ت-ف-ائ-ي-ة ت-وج-ه ذات اŸسسؤوول
بتهنئته للمرأاة سسواء كانت ‘ اŸدن أاو ‘
القرى واأ’رياف ،كونها أابانت عن حضسورها
الفّعال ‘ حقول ا◊ياة كاّفة ،وهي اليوم أايضسا
ت-ت-ب-وأا م-وق-ع الصس-دارة ‘ ال-ف-ع-ل ا’ج-ت-م-اع-ي
وا◊راك السسياسسي على السسواء ،مُسساهمة بكل
مسسؤوولية ومناصسفة مع أاشسقائها الرجال ‘
ت -ق-اسس-م أاع-ب-اء وف-روضس جÓ-ئ-ل اŸهّ-م-ات ‘
مسسار حياة اأ’ّمة ا÷زائرية اÛيدة بقدر ما
تكتسسبه من كفاءات وبنفسس روح اإ’صسرار على
أاداء دوره- -ا ‘ –ضس Òأاج- -ي -ال اŸسس -ت -ق -ب -ل،
مÎحما ‘ هذا الصسدد على اللواتي كابدن
جÈوت وغطرسسة ا’سستعمار ودفعن مهجُهsن
فداًء للوطن على أاد Ëهذه اأ’رضس اŸطهرة.

اŸدية :م.أام Úعباسس

عÈت م Ó-زم الشش -رط -ة زروق-ي
لعÓم والتصشال
رقية اŸكلفة با إ
بأامن تيارت ،عن اعتزازها لكونها
ام -رأاة ج -زائ-ري-ة وت-ت-م-ت-ع ب-ج-م-ي-ع
ا◊ق- - - -وق ولسش - - -ي - - -م - - -ا ا◊ق - - -وق
السش -ي-اسش-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ‘ ظ-ل
الدسشتور الذي أاقره الرئيسس عبد
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،ح-يث م-ن-ح
ل -ل -م -رأاة ح -ري -ة الÎشش -ح وح -ري -ة
اŸششاركة ‘ جميع السشتحقاقات.
وحسسب اÓŸزم رق- -ي- -ة ل»الشس- -عب»،
ف -إان اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة خ -طت خ -ط -وة
جبارة ‘ اŸشساركة ‘ تطوير البÓد،
وقد اقتحمت جميع اÛا’ت والدليل
تواجدنا ‘ جهاز الشسرطة الذي يعد
جهازا يحتاج إا ¤النسساء مثلما يحتاج
إا ¤ال -رج -ال ل -ك -ون-ه-ن نصس-ف اÛت-م-ع
ا÷زائري ،وأان اŸرأاة الشسرطية أاثبتت
كفاءتها ‘ جهاز الشسرطة ،الفرق بينها
وب Úالرجل “يزه الكفاءة والتفا‘ Ê
العمل.
وترى اÓŸزم زروقي رقية أان اŸرأاة
ا÷زائ -ري -ة ›Èة ع -ل -ى ا’ح -ت-ف-اء Ãا
ح-ق-ق-ت-ه ‘ ظ-ل سس-ي-اسس-ة ال-ت-ح-دي التي
تنتهجها ا÷زائر ‘ جميع اÛا’ت

’نها تقدم
وأان اŸرأاة كل يوم ‘ عيد أ
للمجتمع أاعمال جليلة سسواء ‘ مكان
العمل أاو ‘ بيتها.
’م- -ن أاق -ام ح -ف Ó-
نشس Òأان ج- -ه- -از ا أ
ت -ك -رÁي -ا ع -ل -ى شس -رف ال-نسس-اء واŸرأاة
’م -ن
الشس- -رط- -ي- -ة ،ح- -يث ق- -رأا م- -دي -ر ا أ
ال -و’ئ -ي ب -روي ال -ي -اسس رسس -ال-ة اŸدي-ر
Óم -ن ال -وط -ن -ي ال -ل -واء ه -ام -ل
ال -ع -ام ل  -أ
’م-ن
اŸوج -ه -ة إا ¤ال -نسس -اء ‘ ج -ه-از ا أ
والتي أاشساد فيها بدور اŸرأاة وتفانيها
‘ العمل ومشساركة الرجل ‘ اŸهام
Óمن الوطني .
اŸوكلة ل أ
’م -ن ال -و’ئ -ي ب -ت-ق-دË
ق -ام م -دي -ر ا أ
هدايا وزهور ل ٢5شسرطية ونسساء من
اÛت -م -ع اŸد ‘ Êي -وم -ه-ن ال-ع-اŸي،
وخÓل ا◊فل ” عرضس شسريط مصسور
لعمل النسساء الشسرطيات بو’ية تيارت
” تصسويره من طرف الشسرطيات وهن
Áارسسن عملهن سسواء ‘ الطرقات أاو
‘ اŸك -اتب وم -رك -ز ا’سس -ت -ق-ب-ال وك-ذا
ال- -نسس -اء راك -ب -ات ال -دراج -ات ال -ن -اري -ة،
الشسريط لقي اسستحسسان ا◊ضسور لكونه
سسجل أاعمال وتفا Êالنسساء الشسرطيات
إا ¤جانب الرجل.

تيارت :ع.عمارة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسش  ٠٩مارسش  2٠١٧م
الموافق لـ  ١٠جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

خلل حفل أاشسرف عليه اللواء هامل بوهران

تنويه باعتÓء اŸرأاة مناصسب عليا ‘ السسلك الشسرطي
^ تكــــــــر 100 Ëامــــــــرأاة مــــــــن ﬂتلــــــــف القطاعــــــــات
لمن الوطني
أاشساد اŸدير العام ل أ
اللواء عبد الغا Êهامل ،باŸكانة
اŸتميزة التي بلغتها اŸرأاة ا÷زائرية
لمن الوطني بعد أاكÌ
‘ صسفوف ا أ
من أاربعة عقود“ ،كنت خللها من
مسسايرة ركب التطور والعصسرنة
الذي شسهده هذا ا÷هاز العتيد.

وهران :براهمية مسسعودة
جاء ذلك خÓل كلمة له أالقتها بالنيابة
ع -ن -ه ع -م -ي-د الشش-رط-ة ،السش-ي-دة صش-ح-راوي
نادية على هامشش احتفالية نظّمتها أامسش
Óم-ن ال-وط-ن-ي Ãناسشبة
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
اليوم العاŸي للمرأاة بوحدة حفظ النظام
Óمن الوطني بوهران ‘ ،الدار البيضشاء.
ل أ
أاك- - -د ال- - -ل- - -واء أاّن ““اŸرأاة الشش- - -رط- - -ي - -ة
وزم- -يÓ- -ت- -ه- -ا ال -ع -ام Ó-ت ‘ ال -ق -ط -اع -ات
األخرى ،يسشرن على درب السشلف لتحقيق
التنمية ،وفق السشÎاتيجية الششاملة التي
هندسشها بإاتقان فخامة رئيسش ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة والداعية إا ¤ضشرورة
إاشش -راك ك -ل أاط -راف اÛت -م -ع ب -ج -نسش-ي-ه،
قصشد –قيق األهداف اŸسشطرة ،مواكبة
Ÿقتضشيات ا◊داثة والعصشرنة““.
وماÁكن تسشجيله بكل اعتزاز عن اŸرأاة
الشش- -رط- -ي- -ة ا÷زائ -ري -ة Ãخ -ت -ل -ف رت -ب -ه -ا
ومسشؤوولياتها ،يضشيف الهامل ‘ كلمته هو
روح ال -ت -ف -ا Êوال -تضش -ح -ي-ة ‘ أاداء ال-واجب
ال -وط -ن -ي اŸق -دسش ◊م -اي-ة أام-ن اŸواط-ن
وسش Ó-م -ة اŸم -ت -ل -ك-ات ودع-م-ه-ا ا÷وه-ري
للعمل ا÷واري والتوعوي.
وقد بلغ تعداد اŸرأاة ‘ صشفوف هذا
ا÷هاز أاك Ìمن  2١أالف موظفة من إاطارات
ورت -ي -ب-ات وع-ون-ات وع-ون-ات شش-ب-ي-ه-ات ،أاي
بنسشبة  ١٠.١٣باŸائة من التعداد اإلجما‹
Ÿوظ -ف -ي األم-ن ال-وط-ن-ي Ãخ-ت-ل-ف ال-رتب

فنيدسس بن بلة

واŸسشؤووليات.
و ⁄يسشتثن اللواء أاي امرأاة جزائرية ،بل
حرصش ‘ كلمته التي حملت ب Úطياتها
أاسش - -م - -ى ع - -ب - -ارات الحÎام وال - -ت - -ق- -دي- -ر
وال- -ع- -رف- -ان““ ل- -ل- -م- -رأاة ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ك- -ل
اÛالت ،ت-ث-م-ي-ن-ا ل-ل-م-ك-ان-ة اŸتميزة التي
بلغتها ،وهي تضشرب أاعظم األمثلة ‘ حب
ال -وط -ن وال -ت -ف-ا ‘ Êخ-دم-ت-ه وصش-ون أام-ن-ه
والذود عن كرامته والرفع من ششأانه ‘ وقت
عصشيب تعيششه دول وششعوب ع Èمناطق
ﬂتلفة من اŸعمورة.
ق- -ال ‘ ه- -ذا اÛال ““ :ل- -ق- -د ب -ره -نت
ا÷زائرية ‘ عديد اŸناسشبات واÙافل
على قدرتها العالية ‘ –مل اŸسشؤووليات
وأاداء اŸهام خمة لوطنها وإاعÓء رايته بÚ
األ· مششÒا إا ¤السشياسشة الرششيدة لرئيسش
ا÷مهورية ‘ ترقية حقوق هذه الششريحة
الواسشعة من اÛتمع وتأاكيده ‘ العديد

من اŸناسشبات على الدور الريادي الذي
تقوم به ‘ التنمية الششاملة للوطن جنبا إا¤
جنب مع أاخيها الرجل““.

صسحفية ““الشسعب““ براهمية
مسسعودة ضسمن اŸكرمات
وب -اŸن -اسش -ب -ة ” ت -ك-ر Ëأاك Ìم-ن ١٠٠
ام- -رأاة م- -ن األسش -رة ال -ث -وري -ة واإلع Ó-م -ي -ة
والŸÈان -ي -ة وال -عضش -وة ب -اÛلسش الشش-ع-ب-ي
ال- -ولئ- -ي وإاط- -ارات ال- -ولي -ة ،ن -اه -يك ع -ن
منتسشبات األمن الوطني وﬂتلف األسشÓك
األمنية ع Èا÷هة الغربية و‡ثÓت عن
اÛتمع اŸد ،Êوهذا ‘ حضشور الوا‹
ع - -ب- -د ال- -غ- -ن- -ي زعÓ- -ن ،ورئ- -يسش اÛلسش
الششعبي الولئي ،ششعبني فتح الله.
وكان ضشمن اŸكرمات صشحفية ““الششعب““
براهمية مسشعودة ،نظرا للدور الذي أادته ‘

بنك ““بدر““ يكرم عاملته ‘ عيدهن

تغطية األحداث واإلعÓم ا÷واري.

 ..ويشسرف على نهائي كأاسس
ا÷مهورية لكرة القدم النسسوية
أاشش -رف ال -ل -واء ه -ام -لÃ ،ل-عب الشش-ه-ي-د
““أاحمد زبانة““ بوهران ،على فعاليات نهائي
كأاسش ا÷مهورية لكرة القدم النسشوية ،الذي
Óم-ن
نشش-ط-ه ف-ري-ق-ا ا÷م-ع-ي-ة ال-ري-اضش-ي-ة ل -أ
الوطني وا÷زائر الوسشطى.
واخ- -ت- -ت- -م ا◊ف- -ل ال- -ري- -اضش- -ي ب -ت -وزي -ع
اŸيداليات والكؤووسش على أاعضشاء الفريقÚ
والطاقم الفني واإلداري ،كما قامت ‡ثلة
راب-ط-ة ك-رة ال-ق-دم ال-نسش-وي-ة ب-ت-ك-ر Ëال-لواء
Óمن الوطني نظ Òجهوده
اŸدير العام ل أ
واهتمامه Ãجال الرياضشة عامة والرياضشة
النسشوية بششكل خاصش .كما قام السشيد اللواء
بذات اŸناسشبة بتكر Ëالرابطة.

تقدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر واع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎاف بجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود ا÷زائري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

 ⁄يÎك ب- -نك ال -ف Ó-ح -ي -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
الريفية مناسشبة الحتفالية باليوم العاŸي
للمراأة “ر مرور الكرام ويعتÈها ›رد
ح- -دث ع- -اب- -ر ،ل- -ك- -ن- -ه ات- -خ -ذه -ا ﬁط -ة
Ÿشش-ارك-ة ال-ع-امÓ-ت ب-ع-ي-ده-ن وت-كرÁهن
ع -ل-ى ج-ه-وده-ن ‘ ت-اأدي-ة ال-وظ-ي-ف-ة ع-ل-ى
اأحسش -ن ح -ال.ج -اء ه-ذا ‘ ب-ي-ان صش-ح-ف-ي
اأمضشاه اŸدير لياسش للوششي.
ج -رت الح -ت -ف -ال-ي-ة Ãق-ر ال-ب-نك –ت
اإشش -راف ال -رئ -يسش اŸدي -ر ال -ع -ام ب-وعÓ-م
جبار والأم Úالعام للنقابة الوطنية ،حيث
” التاأكيد على دور العامÓت ‘ تطوير
ال- -ع -م -ل ع -ل -ى مسش -ت -وى ““ب -در““ وعصش -رن -ة
مصش- -ا◊ه وخ -دم -ات -ه ‘ ﬁي -ط مصش -ر‘
متغ . Òوهي مسشاألة تششارك فيها اŸراأة
وتسش- -اه- -م ‘ اإ‚اح ال- -ن- -ظ -ام الإع Ó-م -ي
ال -ب -ن -ك -ي ا÷دي-د ﬁل السش-ت-غÓ-ل .وه-و
ن -ظ -ام اع -ت -م-ده ب-نك ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ال -ري -ف-ي-ة م-وؤخ-را ضش-م-ن مسش-ار ال-ت-ج-دي-د
وال- -عصش- -رن- -ة وال- -ت- -ف- -ت- -ح ع- -ل- -ى اÙي -ط

العدد
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الوكالة الولئية للتشسغيل Ãعسسكر تكرم عاملتها

سسلطا ÊخÒة ‰وذج Ÿوظفة تتحدى اإ’عاقة
أاق - -امت ال - -وك - -ال- -ة
ال- -ولئ- -ي -ة ل -ل -تشش -غ -ي -ل
Ãعسش- -ك- -رÃ ،ن -اسش -ب -ة
إاح -ي -اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي
للمرأاة ،احتفال رمزيا
ك - - -رمت خ Ó- - -ل - - -ه ١5
ع-ام-ل-ة ب-ال-وك-ال-ة .ك-ما
شش-م-ل ال-ت-ك-ر Ëالنسشاء
ال - -ع - -ام Ó- -ت ب- -ف- -روع
ال - -وك - -ال - -ة ع Èت- -راب
ال-ولي-ة ،ف-ي-م-ا حظيت
اŸوظ- -ف- -ة سش- -ل- -ط -اÊ
خÒة ‘ رتبة مسشاعدة
رئ- -يسش- -ي- -ة ب- -ال- -وك- -ال -ة
ال- -ولئ- -ي -ة ل -ل -تشش -غ -ي -ل
ب -ت -ك -ر‡ Ëي -ز ،ل -ق-اء
›هوداتها ‘ ضشمان
السش Òا◊سشن للششؤوون
اإلداري-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
باŸؤوسشسشة ،باعتبارها
من فئة ذوي الحتياجات اÿاصشة ،قال عنها مدير الوكالة السشيد زياﬁ Êمد
إانها عنصشر جد نششط وفعال وقدم قيمة مضشافة Ÿصشا◊ه.
تعت Èاألنسشة سشلطا ÊخÒة 25 ،سشنة ،من العامÓت الÓتي يششهد لهن
بحسشن التصشرف والسشتقبال بالوكالة الولئية للتششغيل ،وقع عليها الختيار
والتوظيف ‘ جويلية  2٠١6بأامر من اŸدير العام للوكالة الوطنية للتششغيل،
على هامشش زيارته Ÿقر الوكالة ‘ السشنة اŸاضشية ،بعد أان لفت انتباهه وجود
واحدة من ذوي الحتياجات اÿاصشة ‘ طابور طويل لطالبي العمل ،غ Òأانها
سشرعان ما فرضشت وجودها ب ÚزمÓئها العمال بفعل إارادتها القوية ‘ –دي
اإلعاقة ،حيث كثÒا ما يجد زائرو مقر الوكالة اŸوظفة خÒة سشلطان وهي
‘ حيوية بالغة ونششاط كب ،Òتتنقل ب ÚاŸكاتب دون حرج من إاعاقتها
وقامتها القصشÒة واألهم من ذلك ،أانها تتمتع بروح اŸبادرة والتدخل لتهدئة
األوضشاع ‘ حالت الضشغط اŸؤوقتة لطالبي العمل.

تكر Ëشسرطيات وأاعوان شسبيهات
ن -ظ -مت مصش -ال -ح أام -ن ولي -ة م-عسش-ك-ر ،أامسش ،ح-ف-ل ت-ك-رÁي ع-ل-ى شش-رف
م -وظ -ف-ات وم-ن-تسش-ب-ات أام-ن ال-ولي-ة ،شش-رط-ي-ات ،م-ن ﬂت-ل-ف ال-رتب وأاع-وان
ششبيهات ،احتضشنته مدرسشة الششرطة Ãدينة معسشكر بحضشور عدد من إاطارات
Óمن
الششرطة ،حيث اسشتهل ا◊فل بتÓوة كلمة السشيد اللواء اŸدير العام ل أ
الوطني ،الذي هنأا اŸرأاة ا÷زائرية ‘ يومها العاŸي وأاششاد بدورها الكبÒ
واألسشاسشي ‘ اÛتمع بصشفة عامة ومكانتها اŸتميزة ‘ سشلك الششرطة
بصشفة خاصشة ،ومسشاهمتها الفعالة واŸيدانية ‘ تطوره واŸسشتوى العا‹
الذي بلغه ،مؤوكدا ‘ فحوى خطابه باŸناسشبة أان تعداد اŸنتسشبات ÷هاز
الششرطة قد بلغ أازيد من  ،%١٠وأان الششرطيات اسشتطعن إاثبات جدارتهن ‘
اŸيدان وفرضش أانفسشهن وتأاكيد اسشتعدادهن لرفع التحدي ‘ أاداء الواجب
إا ¤جانب زمÓئهن الرجال.

تدشس Úمرافق صسحية وإادارية ‘ عيد اŸرأاة

واŸتعامل.
وذك-ر ب-وعÓ-م ب-اأن ال-ت-ط-ورات ال-ك-بÒة
ال- -ت- -ي ع -رف -ه -ا ال -ب -نك وال -ورشش -ات ال -ت -ي
اسشتحدثها كان للمراأة دور اÙرك فيها

وتفانيها ‘ اÿدمة التي اأهلتها لعتÓء
مناصشب قيادية داعيا اإ ¤مزيد من ا÷هد
وال -ت-ح-ل-ي ب-روح اŸسش-وؤول-ي-ة ل-كسشب ره-ان
التحديات.

ومن جهة اأخرى ،ع Èالرئيسش اŸدير
العام عن تقديره وعرفانه لعامÓت اأحلن
على التقاعد منوها باŸهنية العالية التي
–ل Úبها طيلة مسشارهن الطويل.

” ،أامسشÃ ،ناسشبة الحتفال باليوم العاŸي للمرأاة ،تدشش Úعيادة صشحية
ببلدية ع Úفارسش وتوزيع مفاتيح  ١٠٠وحدة سشكنية اجتماعية بنفسش اŸنطقة
التي احتضشنت جزءاً من الحتفالت اÙلية باليوم العاŸي للمرأاة ،التي
تواصشلت باŸركب الرياضشي سشيدي سشعيد بعاصشمة الولية ،بحضشور وفد
رسشمي أاششرف عليه وا‹ معسشكر العفا Êصشالح ،الذي أاششاد با÷هود التي
تبذلها اŸرأاة ا÷زائرية على كافة األصشعدة ،داعيا إا ¤تعزيز هذه ا÷هود من
أاجل النهوضش بالقتصشاد اÙلي و“ت Úأاسشسشه ‘ ›ال الصشناعات الصشغÒة
واŸتوسشطة وا◊رف وغÒها.
من جهتها األمينة الولئية ل–اد النسشاء ا÷زائريات غاŸي بن يوسشف
حياة ،أاكدت أان الدولة ا÷زائرية التي  ⁄تتخلف عن دعم اŸرأاة العاملة وتلك
اŸاكثة ‘ البيت ،تعول كثÒا على سشواعد بناتها وحرائرها من أاجل مواصشلة
مسشÒة البناء.
كما ثمنت اŸسشؤوولة بالتنظيم النسشوي اإلصشÓحات القانونية اŸتواصشلة
التي يهدف من خÓلها تعزيز مكانة اŸرأاة ‘ اÛتمع ومناصشب اŸسشؤوولية.
عموما عرفت الحتفالت بعيد اŸرأاة بولية معسشكر ،زخما متنوعا من
األنششطة الثقافية والÎفيهية ،عمدت خÓلها عدة مؤوسشسشات وهيئات إادارية
إا ¤تكر Ëنسشائها وعامÓتها تقديرا ÷هودهن اŸعتÈة.

معسسكر :أام اÒÿ

ا◊رفية ا◊اجة زهرة من قورصسو

مث ـال للمثاب ـ ـرة وا’عتمـ ـاد علـ ـى النف ـسس Ÿسساعـدة العائل ـة
ليام ول Œاعيد السسن ‘ Úا◊فاظ على ا◊يوية والنشساط ومواصسلة إابداعها الفني ‘ تقد– Ëفها
 ⁄تثنها ا أ
التقليدية من سسلل ،أاوا Êمصسنوعة من الط Úوحتى الكسسكسسي التقليدي ،بإارادة كبÒة للحفاظ على هذا اŸوروث
الجتماعي ب Úالعائلة والصسرارا على نقله جيل بعد جيل للتأاكيد أان للمرأاة ا÷زائرية لها حضسور قوي وفاعل إا¤
جانب الرجل كزوج وأاخ وابن ‘ إاعالة العائلة ماديا بعزة نفسس كبÒة وعدم التكال على الغ Òوحتى بعيدا عن
لضسواء..
الضسجيج وا أ

بومرداسس :ز - .كمال

رفضشت حتى تقد Ëنفسشها للجمهور من باب العزة واŸنطلق
العائلي والجتماعي اÙافظ رغم أانها Œاوزت العقد السشادسش
من عمرها ،حتى أان الصشورة اŸأاخوذة لها أامام معروضشاتها “ت
ب-ع-د ت-ق-د Ëت-ط-م-ي-ن-ات أان ال-ع-م-ل-ي-ة ›رد ع-م-ل إاعÓ-م-ي ل-قراء
جريدة ““الششعب““ للتعريف بها وبأاعمالها الفنية ،إانها ا◊اجة
““الزهرة ،ر ““.من بلدية قورصشو مثلما قدمت نفسشها دون تقدË
السشم العائلي كام ،Óصشادفناها Ãعرضش الصشناعات التقليدية
ال -ذي –تضش -ن-ه ق-اع-ة ال-ع-روضش ل-دار ال-ث-ق-اف-ة ““رشش-ي-د م-ي-م-و““Ê
ببومرداسشÃ ،ناسشبة اليوم العاŸي للمرأاة.
‘ البداية ،توجهنا إاليها كباقي ا÷مهور الذي حضشر لكتششاف
إابداعات اŸرأاة ‘ ﬂتلف ا◊رف والصشناعات التقليدية من
حلي وفخار ،الطرز واأللبسشة التقليدية وا◊لويات بكل أاششكالها
والسشؤوال عن األسشعار ،خاصشة وأانها جناحها كان ‡يزا بتحف
تع Èبالفعل عن العمق الجتماعي لبعضش الصشناعات التقليدية
اŸنتششرة Ãناطق ريفية بدأات تتÓششى مع الزمن ،وأاول رد فعل

منها Ÿا رأاتنا نأاخذ صشور Ÿعرضشها ،قالت““ :رجاء ل أاريد أان
أاظهر على الفايسشبوك الذي نطقته بكلمات مبعÌة ،أان أاهلي
يرفضشون ذلك مثلما أاضشافت ‘ ،زمننا  ⁄يكن يسشمح للمرأاة
باÿروج ،حتى أانا  ⁄يكن بإامكا Êاÿروج من البيت Ãفردي
حتى Œاوزت األربع Úسشنة ،هكذا علقت بكلمات عفوية نابعة
من منطلقها العائلي والجتماعي اÙافظ..
جلسشنا إاليها من أاجل اكتششاف موهبتها ‘ صشناعة السشلل
واألوا Êالطينية◊ ،ظتها كانت منهمكة ‘ ‹ سشعف الديسش أاو
ا◊لفاء وهي ما تعرف ﬁليا لدى أاصشحاب الصشنعة Ãادة ““الدوم““
األولية التي تسشتخدم ‘ صشناعة السشلل واŸظÓت الصشيفية التي
تششتهر بها عدد من مناطق بومرداسش ،هذا اŸنظر لفت انتباه
ا÷مهور خاصشة الطالبات اللواتي اقÎبن منها للتمعن ‘ حركات
األيدي واألصشابع دون اكÎاث لوجود الغ ،Òوإاقتناء بعضش التحف
خاصشة القفف بكل أاششكالها وإابداعاتها ،سشأالناها عن سشر اŸهنة
وك -ي -ف اك -تسش -ب -ت -ه -ا وح-اف-ظت ع-ل-ي-ه-ا ف-أاج-ابت ا◊اج-ة ال-زه-رة
بالقول..لقد تعلمت ا◊رفة من ا÷دة رحمها الله وأانا ،اليوم،
أاششتغل عليها ‘ البيت Ÿسشاعدة عائلتي وضشمان مصشرو‘ اليومي
وحتى ل أاعتمد على غÒي..

سش -أال-ن-ه-ا ع-ن ط-ري-ق-ة تسش-وي-ق م-ن-ت-وج-ه-ا وه-ل ه-و دخ-ل ك-اٍف
ل -ت -ع -ويضش ›ه-وده-ا وت-ك-ال-ي-ف اŸواد األول-ي-ة ف-أاج-ابت ا◊اج-ة
الزهرة ““نقوم ببيع اŸنتوج بسشوق بودواو األسشبوعي كل يوم جمعة،
وبأاسشعار ﬂتلفة ما ب ٣٠٠ Úدينار للقفة الصشغÒة و 5٠٠دينار
للقفة الكبÒة ،وهو مدخول كافٍ رغم ارتفاع أاسشعار مادة الدوم
حيث يÎاوح سشعر ا÷زمة ما ب ١5٠٠ Úدينار إا 25٠٠ ¤دينار
تضشاف إاليها اŸادة اŸلونة التي تسشتعمل ‘ تزي Úالتحف.
عن حالها الجتماعي ومدى تفكÒها ‘ توسشيع نششاطها
وا◊صش -ول ع -ل -ى ﬁل ل -تسش -وي-ق اŸن-ت-وج عÈت ا◊اج-ة ال-زه-رة

بالقول ““أان راضشية عن وضشعي ا◊ا‹ ول أاريد ششيئا ،أافضشل أان
اششتغل بالبيت وأابيع اŸنتوج األسشبوعي ،وكل ما نتمناه هو الصشحة
والهناء واألمن لبÓدنا..
و د ع ن ا ا ◊ ا ج ة ا ل ت ي ر اأ ي ن ا ف ي ه ا ا ل ق ن ا ع ة و ا ل ر ض ش ى
ب ا ل ق د ر ‘ اأ ج م ل ص ش و ر ه  ،و ه ي ع ي ن ة ل ل م ر اأ ة ا ÷ ز ا ئ ر ي ة
ا  Ÿن ا ض ش ل ة و ا  Ÿك ا ف ح ة ا ل ت ي ر ب ت اأ ج ي ا ل و ح ا ف ظ ت ع ل ى
“ ا س ش ك ا ل -ع -ا ئ -ل -ة و ا  Ûت -م -ع و ت -ف ض ش -ي -ل ا ل -ع -ي ش ش ا ل -ك ر Ë
ب ع ر ق ا ÷ ب  Úع ل ى ت ق د  Ëا ل ي د ل Óآ خ ر ي ن م ث ل م ا ع ل ق ت
اأ ث ن ا ء ح د ي ث ن ا اإ ل ي ه ا .
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ألورود تبحث عن روحها ‘ عيد أŸرأة

اإلسضمنت ُيفقد الفل والياسضم Úمكانتهما ‘ يومياتنا
لنتـــــــــــــاج ألصسطناعـــــــــــي يتغّلــــــــــب علــــــــــى ألطبيعــــــــــي
^أ إ
^ ألكث Òمن ألطاقة أليجابية نفقدها بإاخرأجها من حياتنا ألجتماعية
فتيحة  -ك.

ﬁم- -د ب- -ن ح -دو سش -أال -ت -ه ““الشش-عب““ ع-ن
مكانة الورد عند ا÷زائري ،فقال «:نسشتطيع
أان ن -ق -ول أان ال -ورود ع -ن-دن-ا ارت-ب-طت رؤوي-ت-ه-ا
باŸناسشبات ،خاصشة اأ’فراح واأ’عراسس ،أ’نها
أاصشبحت من التقاليد التي ’ Áكن Œاوزها،
وم- -ا ع -دا ذلك ال -ورود م -وج -ودة ع -ن -د ب -اع -ة
الزهور تنتظر ‘ يأاسس مشش Îلها ،فاÓŸحظ
ان Óﬁت بيع الزهور ‘ اغلب الوقت خالية
من الزبائن و’ تعمل سشوى ‘ الفصشول التي
تك Ìفيها اأ’عراسس ،أاو ‘ مناسشبات مثل عيد
اŸرأاة أاو اأ’م أاو حتى عيد ا◊ب ،وهذا أامر
يكششف عن الكث Òأ’ن الورود ’ –تاج ا¤
تاريخ مع Úلششرائها فهي كانت منذ تاريخ
البششرية اأ’ول رمزا للحب وا÷مال ‘ كل
ا◊ضشارات والثقافات““.
أاضشاف ﬁمد قائ““ :ÓرÃا اإ’ششاعة التي
تقول أاننا لسشنا رومانسشي Úحقيقية أ’ن الورد
م -ت -ع -ل -ق دائ -م -ا ب -ال-ع-اط-ف-ة ا÷ي-اشش-ة وال-روح
اŸسشاŸة الباحثة عن اŸششاعر ا’يجابية ‘
كل مكان ،أاو رÃا غÓء اأ’زهار يقف سشببا
م -ه ً-م -ا وراء ع -زوف اŸواط -ن Úع -ن شش-رائ-ه-ا
خ-اصش-ة اأ’ج-ن-ب-ي-ة ال-ت-ي ي-ف-وق سش-عرها 200دج
ل- -ل- -وردة ال- -واح- -دة ،أام -ا اÙل -ي -ة ف -أاك Ìم -ن
100دج ،وقد يصشل سشعرها إا ¤أاك Ìمن ذلك ‘
اŸناسشبات اÿاصشة باŸرأاة ،فنحن اليوم ‚د
الورود ذابلة “وت ببطء ‘ اÓÙت التي
بدا عددها يقل مقارنة بالسشنوات السشابقة““.
خ -دي -ج-ة ب-ن ب-ا‹ ،سش- -ي- -دة ‘ ال- -ع- -ق -د
السشادسس من العمر ،قالت عن مكانة الورود ‘
ح -ي -ات -ن -ا ف -ق-الت«:ك-ان ا÷زائ-ري ‘ السش-اب-ق
يفكر ‘ ترك مكان لغرسس الورود واأ’زهار ‘
منزله عند وضشع أاسشاسشاته ،وان كان اŸكان
ضشيقا اŸهم بالنسشبة له ان يششم رائحة الورود
‘ اŸن -زل ،أام -ا ال -ي -وم أاصش -ب -ح اأ’م-ر م-غ-اي-را
“اما ،فأاهم ششيء أاصشبح عدد الغرف عند
تقسشيم اŸنزل ،وأاصشبحت ا◊ديقة كلمة خارج
القاموسس اليومي ،أ’ن ا’سشمنت غلف قلوبنا
قبل أاي ششيء آاخر““.
ذكرت خديجة قائلة““ :كانت اŸنازل ‘
اŸاضش- -ي ’ ت- -خ- -ل- -و م -ن ال -ورود وال -ي -اسش -مÚ

و«مسشك ال - -ل - -ي - -ل““““ ،خ - -داوج““ ،وغÒه - -ا م - -ن
النباتات اŸنزلية التي كانت تزين الششرفات
وا◊دائ- - -ق الصش - -غÒة ‘ اŸن - -ازل ،ب - -ل ك - -ان
ال -ظ -اه -ر والسش-ائ-د حب ا÷زائ-ري ل-ل-ن-ب-ات-ات
خاصشة اأ’زهار فمن البيوت الكبÒة والفاخرة
ا ¤البسشيطة كلها تششÎك ‘ الورود وا’زهار،
ولكن اليوم أاصشبحنا نرى بيوتا باهتة فاقدة
لرونقها ما يعكسس قلوبا Áلؤوها التوتر والقلق،
أ’نني أاسشتطيع أان أاؤوكد عن Œربة ان وجود
الورود والزهور ‘ البيت يعكسس اŸرء ششعورا
بالتفاؤول أاما العناية بها فهي دواء لكل قلق أاو
ك -آاب -ة يشش -ع -ر ب -ه-ا ال-واح-د م-ن-ا ،ل-ذلك ك-ن-ا ‘
اŸاضشي أاك Ìهدوء أاو أاقل توترا رغم أاننا
عششنا حياة بسشيطة كان أاغلبنا يحصشل على
لقمة العيشس بصشعوبة كبÒة““.

اإلسضمنت يحل مكان الزهور
والورود ‘ اŸنازل
زهيدة تربي ،أاسشتاذة لغة عربية قالت
عن اŸوضشوع«:أاتلقى العديد من الورود ‘
اأ’عياد اÿاصشة باŸرأاة واأ’م من تÓميذي
الذين اصشبحوا ‘ السشنوات ا’خÒة يششÎون
ال-زه-ور الصش-ن-اع-ي-ة رغ-م ان ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة أاجمل
ولكن خارج هذا ا’طار من اŸسشتحيل ان ترى
جزائري عند بائع الورد يششÎي أازهارا Ÿن
ي -حب أاو ح -ت -ى ل -وضش -ع -ه-ا ‘ م-زه-ري-ة داخ-ل
اŸنزل ،ولعل الكث Òمنا ’حظ أاننا ’ نسشتعمل
ال- -ورود ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي- -ة ل- -ل- -زي -ن -ة ،ب -ل صش -ارت
اŸزه -اري -ات –وي ال -ورود الصش -ن-اع-ي-ة ع-ل-ى
اختÓف أاششكالها وأالوانها ،أ’نها تدوم طويÓ
و’ –تاج ا ¤عناية كبÒة ،وهذا بالنسشبة ‹
أام - -ر م - -ؤوسش - -ف ج - -دا ،أ’ن ال - -ورود وا’زه- -ار
الطبيعية تعطي اŸرء طاقة ايجابية ’ Áكن
مقاومتها““.
أاضشافت زهيدة قائلة““ :اأ’دهى وا’مر ان
ال- -ظ- -اه- -رة مّسش- -ت ح- -ت -ى ت -لك اŸوج -ودة ‘
الششرفات وكأاننا نتخلى عن جانبنا الروحي
طواعية ،أاما اŸأاسشاة ا◊قيقية ،فهي –ول
اŸن - -ازل ا ¤ع - -لب اسش - -م- -ن- -ت- -ي- -ة ﬁيت م- -ن
ﬂط -اط-ات-ه-ا ح-دي-ق-ة صش-غÒة ل-غ-رسس ال-ورود
وا’زهار أاو بعضس ا’ششجار اŸثمرة التي تعود

شسلبية ﬁجوبي من وهرأن:

أاهلنا على وجودها ‘ اŸنزل ،واŸؤو ⁄عندما
ت- -رى ا◊دي -ق -ة اŸزه -رة اŸل -ي -ئ -ة ب -ا’زه -ار
اıتلفة تقتلع نباتاتها من أاجل بناء غرفة أاو
مسش -ت -ودع أاو أاي شش -يء آاخ -ر ،أاشش-ج-ار غ-رسش-ه-ا
اأ’جداد وكانت بالنسشبة لهم رفيقا Œتث من
جذورها ليوضشع ا’سشمنت ‘ مكانها““.

القليل فقط مهتم بها
سسليم صشاحب ﬁل لبيع الورود ‘ جسشر
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،سش -أال -ن -اه ع -ن إاق-ب-ال اŸواط-نÚ
فأاجابÁ““ :كن ان نقول ان  16باŸائة فقط
م -ن ا÷زائ -ري Úي -ه -ت -م -ون ب -ال-ورود ،وت-راه-م
يدفعون النقود من أاجل ششرائها وا’عتناء بها،
أاما الباقي فÒاها وا◊ششيشس سشواسشية لذلك
ت-راه-م يسش-ت-غ-رب-ون ارت-ف-اع ث-م-ن-ه-ا وي-قايضشون
لششرائها بأاقل سشعر ‡كن رغم انه يعلم جيدا
أان الورود –تاج ا ¤عناية خاصشة لتحافظ
على نضشارتها ،ما جعل العمل ‘ هذا اÛال
صشعبا خاصشة وانه سشوق ’ يحتكم إا ¤قوانÚ
مضش -ب -وط -ة ،ك -م -ا أان ب -عضس اŸشش -ات-ل ،ال-ي-وم،
ترفضس ا’سشتثمار فيها ،أ’نه بالنسشبة لها سشوق
خ- -اسش- -رة ’ ت- -در ال- -ك- -ث Òم -ن اأ’م -وال ع -ل -ى
صشاحبه““.
أاضشاف سشليم قائ““ :Óنسشتورد الورود ‘
فصش- -ل الشش- -ت- -اء بسش- -بب ال- -ن- -قصس ‘ اإ’ن- -ت- -اج
اÙل- -ي ،وأان- -ا واح- -د ‡ن يسش- -ت- -ورده- -ا م -ن
ه -ول -ن -دا ،ع -ن -دم -ا أاراه -ا وأات -ف-حصس رون-ق-ه-ا
يحزنني بقاؤوها حبيسشة اÙل وكأانها امراة
جميلة تبحث عن رجل يقدر جمالها ،ولكن ما
زاد ال -ط Úب -ل -ة ان أاغ -لب ال -زب -ائ -ن أاصش -ب-ح-وا
ي - -فضش - -ل - -ون ال - -زه - -زر ا’صش - -ط - -ن - -اع- -ي- -ة أاي
البÓسشتيكية ،أ’نها تبقى سشليمة Ÿدة طويلة،
وقد أادهششني ‘ احدى اŸرات عريسس طلب
مني باقة ورد كبÒة اصشطناعية أ’ن خطيبته
طلبت منه ذلك حتى –تفظ بها ذكرى ’
“وت ليوم خطبتها ‘ ،ا◊قيقة ’ أاسشتطيع
اسشتيعاب اأ’مر أ’ن الفرق ششاسشع ب Úا◊ياة
واŸوت وب Úم - -ن “لك ال - -روح وت- -لك ال- -ت- -ي
وجدت فقط لربح اŸال ‘ ،تلك اللحظة
أايقنت أان الورود غيّبت عن حياتنا بل أاصشبحت
›رد ““ب -رسش -ت -ي -ج““ ي -ث -ق -ل ك -اه -ل ال -ك-ث Òم-ن
الناسس““.

–ضض ÒاŸرأاة لتمثيل أافضضل ‘ اÛلسس الشضعبي الوطني
أك- -دت رئ- -يسس- -ة ح- -رك- -ة ألشس- -ب- -ي- -ب- -ة
وأل-دÁق-رأط-ي-ة شس-ل-ب-ي-ة ﬁج-وبي ،يوم
لربعاء ،بوهرأن ،على ضسرورة –ضسÒ
أ أ
أŸرأة من أجل “ثيل أفضسل ‘ أÛلسس
ألشسعبي ألوطني.
ول -دى ت -نشش -ي -ط-ه-ا ل-ت-ج-م-ع ل-ل-نسش-اء ب-ق-اع-ة
«السش -ع -ادة» Ãن -اسش-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة،
ذك-رت رئ-يسش-ة ح-رك-ة الشش-ب-ي-ب-ة والدÁقراطية
بدور اŸرأاة ع Èالتاريخ.
«ل -ق -د ق -دمت ال -نسش-اء ا÷زائ-ري-ات ال-ك-ثÒ
ل-ل-وط-ن إاب-ان ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وÁك-ن-هن أان
يقدمن اŸزيد .غ Òأانهن ’ يزلن مهمششات
على الرغم من جميع اÛهودات اŸبذولة
ل- -ت- -ث -م Úم -ك -ان -ت -ه -ن» ،ك -م -ا أاب -رزت السش -ي -دة
ﬁج- -وب- -ي ،داع- -ي- -ة إا ¤ت- -غ -ي Òأاك Ìل -ن -ظ -رة
اÛتمع حيال اŸرأاة.
ومن جهة أاخرى ،تطرقت نفسس اŸتحدثة

1٧280

أكد أن «حمسس» ‡ثلة ‘  48ولية

مقري :العزوف ل يخدم العمل السضياسضي
قال رئيسس حركة ›تمع ألسسلم عبد
أل - - - -رزأق م- - - -ق- - - -ري ،أمسس ،إأن ع- - - -زوف
أŸوأطن Úعن ألتصسويت ‘ تشسريعيات 4
ماي ل يخدم أŸصسلحة ألعليا للبÓد ،كما
أنه ل يخدم ألعملية ألسسياسسية مطلقا،
لحزأب ذوي
دأعيا إأ ¤أختيار ‡ثلي أ أ
أل -ك-ف-اءأت ،ب-ع-ي-دأ ع-ن م-ن-ط-ق أل-تشس-اؤوم
وطرح مشسكل ألتزوير.

جÓل بوطي

ألورود هي عنوأن أ◊ب وأ÷مال،
م-ن-ذ ع-رف ألنسس-ان روح-ه ومشس-اع-ره-ا
أل - -ت- -ي ت- -رت- -ق- -ي ب- -ه أ ¤أع- -ل- -ى م- -رأتب
ألنسسانية ،هي ألرسسالة ألتي تع Èعن
م-ك-ن-ون-ات أل-ن-فسس وأسس-رأره-ا ،و‘ بعضس
ألح-ي-ان ت-ك-ون لسس-ان ح-ال أل-وأح-د م-ن-ا
ع -ن -دم -ا ت -ع -ج -ز أل -ك -ل -م -ات ع -ن أل-ن-ط-ق
بحروفها ،ورود أختلفت ألوأنها وأزهار
كانت إأرثا ثقافيا Ûتمعنا تصسارع أليوم
م -ن أج -ل ب -ق -ائ -ه -ا وسس-ط غ-زو ألسس-م-نت
وم-ن-افسس-ة أل-ورود وألزه-ار ألصسناعية،
وح -ت -ى ن-ت-ع-رف ع-ل-ى م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ ح-ي-اة
أ÷زأئ- -ري ،سس- -أالت ““ألشس- -عب““ أŸوأط- -نÚ
عن رأيهم ،فكان لنا هذأ ألسستطÓع.

الورود لألعراسس واألفراح فقط

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إا ¤عدة مواضشيع ذات صشلة
بالتششغيل والششباب قبل أان
ت- -دع- -و م- -ن- -اضشÓ- -ت -ه -ا إا¤
ال - -تصش - -ويت ب - -ق - -وة خÓ- -ل
اŸوع-د ا’ن-ت-خ-ابي اŸقبل
يوم  4مايو.
« ع - -م - -لت دوم - -ا م - -ن- -ذ
ت -أاسش -يسس ح -رك -ة الشش -ب -ي -ب-ة
والدÁقراطية منذ  28سشنة
م -ن أاج -ل ارت -ق -اء الشش -ب -اب
واŸرأاة .ل -يسس ل -دي -ن -ا ب -ل -د
ب- -دي- -ل وي -ت -ع Úع -ل -ي -ن -ا أان
نعيشس ‘ ا÷زائر» ،حسشبما
أابرزت.
وخ Ó-ل ل -ق -اء صش -ح -ف -ي ع-ل-ى ه-امشس ه-ذا
ال -ت -ج -م -ع ت -ن -اولت رئ -يسش -ة ح -رك -ة الشش -ب -ي -ب -ة
وال-دÁق-راط-ي-ة ج-م-ل-ة م-ن «الصش-ع-وبات» التي

واجهها حزبها ‘ اŸيدان
«÷م- - -ع ال- - -ت- - -وق- - -ي- - -ع - -ات»
للتششريعيات اŸقبلة ،مششÒة
إا ¤أان قوائم الÎششحات ⁄
ت- -غ- -ل- -ق ◊د اآ’ن« .ن- -ع -ت -زم
ال- -ت -ق -دم ‘ ال -تشش -ري -ع -ي -ات
اŸقبلة ‘ عدة و’يات من
الوطن» وفق السشيدة ششلبية.
وبخصشوصس التحالف مع
تشش -ك-يÓ-ت سش-ي-اسش-ي-ة أاخ-رى
اع -تÈت شش -ل -ب -ي-ة ﬁج-وب-ي
ب - -أان - -ه «م - -ن غ ÒاŸم - -ك- -ن
ال- -ت- -ح- -ال- -ف م- -ع أاح -زاب ’
تتقاسشم معنا نفسس اأ’فكار».
و” Ãناسشبة اليوم العاŸي للمرأاة تكرË
›اه -دة ب -وه -ران وإاح -دى م-ؤوسشسش-ات ح-رك-ة
الششبيبة والدÁقراطية.

ب -دا م -ق -ري م -ت -أاك -دا م -ن ف -وز ا◊رك-ة ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة ال-ق-ادم-ة ال-ت-ي “ثل
بالنسشبة له ﬁطة حاسشمة واختبارا حقيقيا
ل -ت -ح-ال-ف ال-وح-دة م-ع ج-ب-ه-ة ال-ت-غ-ي ،Òداع-ي-ا
اŸواط -ن Úإا ¤اŸشش -ارك-ة ب-ق-وة واخ-ت-ي-ار م-ن
يفضشلونه بدل العزوف الذي ’ يخدم مصشلحة
البÓد ،قائ« ÓحÒتنا على البÓد قبل حزبنا».
وأاوضشح مقري ‘ ندوة صشحفية عقدها،
أامسسÃ ،ق - -ر ا◊رك- -ة ،ب- -ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،ح- -ول
ا’ن- -ت- -خ- -اب -ات أان ح -مسس ‘ أا” ا’سش -ت -ع -داد
للمششاركة بقوة ‘ كل الو’يات وكذا قوائم
ا÷ال -ي -ة ب -اÿارج ،م -ؤوك -دا أان ع -م -ل -ي -ة ج-م-ع
ال -ت -وق -ي -ع -ات ج -رت ب -أاري -ح -ي -ة ت-ام-ة وف-اقت
اŸطلوب ببعضس الو’يات على غرار تيزي وز.
وفصشلت حمسس ‘ متصشدر قائمة العاصشمة
باختيار الوزير السشابق عبد اÛيد مناصشرة
رئيسس جبهة التغي ،Òوهو اختيار قال مقري
إانه يأاتي عن قناعة تامة تؤوكد مدى أاهمية
ال -ت -ح -ال -ف ب Úح -مسس وال-ت-غ-ي Òال-ذي سش-ي-ت-م
ترسشيمه بعد ا’نتخابات التششريعية ‘ مؤو“ر
اسشتثنائي.
مقري وإان بدا واثقا من الفوز ‘ معركة
التششريعيات  ⁄يفوت الفرصشة للحديث عن
تخوفه من التزوير الذي قد يششوب العملية
ا’نتخابية ،لكنه اسشتدرك قائ »ÓاŸواطن هو
من سشيفصشل ‘ ا’نتخابات» »،ونحن ما علينا
إا’ أان نكون إايجابي Úحيال هذا ا◊دث الذي
نعتÈه ﬁطة سشياسشية نثبت من خÓلها رؤويتنا
Ÿسشتقبل البÓد ‘ حال فوزنا».
وحول برنامج ا◊زب اŸسشطر ‘ ا◊ملة
ا’نتخابية قال مقري إان ا’نسشجام السشياسشي
للحركة سشيكون وفقا للواقع ا’جتماعي ،من
خ Ó- -ل إاي - -ج - -اد ح - -ل - -ول وب - -دائ- -ل Ÿشش- -اك- -ل
اŸواطن ،Úفضش Óعن وضشع برنامج اقتصشادي
بالدرجة اأ’و ¤يعلن ‘ ندوة إاعÓمية سشتعقد

قريبا يتم التطرق فيها إاﬂ ¤تلف اÿطوط
العريضشة للحملة.
و‘ رده على سشؤوال حول مششاركة رجال
م - -ال وأاع - -م - -ال ‘ ق- -وائ- -م ا◊رك- -ة ب- -ب- -عضس
ال -و’ي -ات ،أاوضش -ح م -ق-ري أان-ه «ضش-د الشش-ك-ارة
واŸال الفاسشد ،واŸرششحون ‘ القوائم هم
رجال مناضشلون نزهاء وششرفاء وأاموالهم ليسس
ح -ول -ه-ا شش-ك-وك واخ-ت-ي-اره-م ج-اء ع-ن ط-ري-ق
ال -ق -اع -دة ال -نضش -ال -ي -ة اÙل-ي-ة وف-ق-ا Ÿب-ادئ
ا◊ركة».
وعن “ثيل اŸرأاة ‘ قوائم ا◊ركة أاكد
مقري أان العنصشر النسشوي ‡ثل بنسشبة تفوق
التي حددها قانون ا’نتخابات وهناك نسشاء
تصشدرن القوائم ببعضس الو’يات ،وهو دليل
على ا’نفتاح التام على كل الفئات ‘ إاطار
نهج الدÁقراطية التي تتبناها ا◊ركة منذ
نششأاتها.
ورفضس م -ق -ري ا’ت -ه-ام-ات ال-ت-ي ت-وج-ه-ه-ا
بعضس اأ’حزاب إا« ¤حمسس» تصشفها باÙاباة
مع أاحزاب اŸو’ة واختيار التحالف للمششاركة
‘ ا’نتخابات ،قائ« Óمن رفضس الوحدة هم
م- -ن يشش- -ك- -ك -ون ‘ ن -ت -ائ -ج -ه -ا وم -رشش -ح -ي -ن -ا
ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات» ال-ذي-ن ” اخ-ت-ي-اره-م ب-ن-زاه-ة
تامة.
وت-ع-ل-ق ح-رك-ة ›ت-م-ع السش-ل-م ف-وزه-ا ع-لى
مشش -ارك -ة اŸواط -ن ‘ Úال -تشش-ري-ع-ي-ات ،ح-يث
جدد مقر تخوفه من التزوير الذي قد يششوب
العملية رغم أان الضشمانات التي وضشعت قد
–ول دون ذلك ،و‘ هذا السشياق قال نحاول
أان ن -ك -ون إاي -ج -اب -ي Úون -ق -دم أافضش -ل الÈام-ج
’سشتمالة الناخبŸ Úواجهة اŸششاكل وتقدË
بدائل وحلول ششاملة.

 26قائمة لألحزاب واألحرار بجيجل

سس- -ج- -لت مصس- -ال- -ح م- -دي- -ري- -ة أل- -ت -ن -ظ -ي -م
وألشسؤوون ألعامة لولية جيجل ،بعد أنتهاء
ع-م-ل-ي-ة إأي-دأع م-ل-ف-ات ألÎشس-ح ،لÓ-نتخابات
ألتشسريعية لـ  04ماي أŸقبل 26 ،ملفا ıتلف
أل -تشس -ك -ي Ó-ت أ◊زب -ي -ة ب-ال-ولي-ة ،م-ن-ه-ا 04
ق- -وأئ- -م ح -رة ،وه -ذأ م -ن أصس -ل  47م-ل-ف ”
سسحبه ‘ أنتظار ألتأاكيد على ألقوأئم لتكون
ألقوأئم رسسمية وتدخل معÎك أ◊ملة.
حسشب تصشريح القائم Úعلى العملية ÷ريدة
«الششعب» ،فإان هذه اأ’خÒة “ت ‘ ظروف حسشنة،
ب-تسش-ه-ي-ل اإ’ج-راءات م-ن اسش-ت-ق-ب-ال وت-وج-يه» ،وقد
تصشدر ا◊زب العتيد بعاصشمة الكورنيشس بومسشÓت
ال- -ت- -وه- -ام- -ي ،وع- -ن ح- -زب ال- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي
الدÁقراطي يحي عبد الرحمن ،وا–اد من أاجل
ال-ن-هضش-ة وال-ع-دال-ة وال-ب-ن-اء ال-ن-ائب اŸنتهية عهدته
قيوسس عبد الناصشر ،نفسس اأ’مر ◊ركة حمسس فقد
ت -رب -ع ع -ل-ى ق-ائ-م-ت-ه-ا ال-ن-ائب السش-اب-ق ح-م-دادوشس

ناصشر ،أاما حزب عهد  54فيقود قائمته جيهل
ﬁمود اأ’م Úالو’ئي لذات ا◊زب ،ونائب سشابق
ببلدية الششقفة.
وك- -ان إاقصش- -اء أاحسش -ن ب -وك -اف رئ -يسس اÛلسس
الششعبي الو’ئي ا◊ا‹ من الÎششح ضشمن قائمة
حزب  M.P.A.ل Íيونسس بجيجل ،سشببا ‘ تقدË
ه - -ذا اأ’خ Òاسش - -ت - -ق- -ال- -ت- -ه م- -ن ا◊زب ودخ- -ول- -ه
ال -تشش -ري -ع -ي -ات ب -ق -ائ -م -ة ح -رة –ت إاسش -م «صش -وت
اŸواطن» بعد أان “كن من جمع  4500توقيع ‘
ظ -رف ي -وم ،Úأام -ا ال -زوب Òغ -ري -ب -ي ن -ائب رئ-يسس
اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ،ف-تصش-در ق-ائ-م-ة ح-ركة
ال-وط-ن-ي Úاأ’ح-رار ،وتصش-درت اأ’سش-ت-اذة ا÷ام-ع-ية
والعضشوة باÛلسس الششعبي الو’ئي بدرة فرخي
قائمة حرة ،فيما عاد رأاسس قائمة حزب العمال
لعيمر عبد ا◊فيظ.

جيجل :خالد العيفة

 34قائمة باŸسضيلة

أك-دت مصس-ال-ح ولي-ة أŸسس-ي-ل-ة ،أن ت-ع-دأد
أŸلفات أŸودعة لديها أŸتعلقة بالنتخابات
ألتشسريعية أŸزمع إأجرأؤوها ‘  04ماي وفق
ألقانون ألعضسوي رقم  10 / 16أŸؤورخ ‘ 25
أوت  2016أŸتعلق بنظام ألنتخابات ،يقدر
ب- -ـ  34م -ل -ف م -ودع م -اب Úأح-زأب سس-ي-اسس-ي-ة
وق -وأئ -م ح-رة ب-ع-د غ-ل-ق فÎة إأي-دأع م-ل-ف-ات
ألÎشسح بعد أنتهاء أŸدة أÙددة قانونا.

اŸسسيلة :عامر ناجح
حسشب ذات اŸصشالح فإانه ” إاحصشاء  ٣4ملف
أاودعت ،منها  11قائمة حرة و  2٣ملفا يخصس
ﬂت- -ل- -ف اأ’ح- -زاب السش- -ي- -اسش- -ي -ة ،وكشش -فت ن -فسس
اŸصشالح عن انطÓق دراسشة ملفات اŸرششح‘ Ú
السشادسس من مارسس ا÷اري وتدوم Ÿدة عششرة
أاي -ام ك -ام -ل -ة ي -ت-م خÓ-ل-ه-ا دراسش-ة ج-م-ي-ع اŸل-ف-ات
وال - - -ط - - -ع - - -ون اŸودع- - -ة ،وم- - -ن ذات ا÷انب عÈ
اŸرشش-ح-ون ع-ن ارت-ي-اح-ه-م ل-ل-ظ-روف وا’سش-ت-قبال
ا÷يد لهم خاصشة فيما يتعلق بتوف Òاإ’مكانيات
اŸادية والبششرية ،ومن ب Úاأ’حزاب التي أاودعت

ملفات الÎششح ÿوضس غمار تششريعيات ششهر ماي
حزب الكرامة وحركة اإ’صشÓح الوطني وا◊ركة
الشش -ع -ب -ي -ة ا÷زائ -ري -ة وح -زب ال -ت -ج -م -ع ال -وط-ن-ي
ال -دÁق -راط -ي وح-زب ال-ع-م-ال وا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائرية وحزب الفجر ا÷ديد وحزب ا◊رية
والعدالة وجبهة اŸسشتقبل و–الف حركة ›تمع
السشلم وا’–اد من أاجل النهضشة والعدالة والبناء
وحزب Œمع أامل ا÷زائر وحزب جبهة التحرير
الوطني وحزب اإ’–اد الوطني من أاجل التنمية
وال -ت -ح -ال -ف ال -وط -ن -ي ا÷م -ه -وري وا–اد ال -ق -وى
ال-دÁق-راط-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة وح-زب ج-بهة ا◊كم
الراششد وحزب ا÷زائري اأ’خضشر للتنمية وحزب
ا’–اد ل -ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي وح-زب ج-ب-ه-ة ال-نضش-ال
ال - -وط - -ن - -ي وت - -ك - -ت - -ل ال - -ف - -ت - -ح ج - -ب - -ه - -ة ال- -ق- -وى
ا’ششÎاك -ي -ة وح -زب الشش -ب -اب  ‘ .ح Úب -ل -غ ع -دد
ال -ق -وائ -م ا◊رة اŸرشش -ح-ة  11ق-ائ-م-ة ح-رة م-ن-ها
القائمة ا◊رة النجاح وقائمة الهÓل وقائمة أامل
الشش - -ب- -اب وق- -ائ- -م- -ة اإ’خÓ- -صس وق- -ائ- -م- -ة ال- -غ- -د
اŸششرق وقائمة اأ’مل وقائمة طموح ثقة ومششاركة
وق-ائ-م-ة صش-وت اأ’ح-رار وق-ائ-م-ة ال-ت-ج-ديد وقائمة
السشÓم وقائمة صشمود الششباب.

الخميسس  09مارسس  201٧م
الموافق لـ  10جمادى الثانية  1438هـ
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ا’حتÓل عرقل جهود اŸبعوث ا أ
’‡ي

البوليسساريو –ّمل اŸغرب مسسؤوولية اسستقالة روسس

أاك -دت ج -ب -ه -ة ال -ب -ول-يسس-اري-و ،أان
ا’حتÓل اŸغربي يتحمل اŸسسؤوولية
’·
اŸب -اشس-رة ‘ اسس-ت-ق-ال-ة م-ب-ع-وث ا أ
اŸت- -ح- -دة إا ¤الصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب -ي -ة
ك -ريسس -ت -وف -ر روسس ،ب -ع -د ع -رق -ل -ت-ه
اŸف-اوضس-ات ح-ول مسس-ت-ق-ب-ل اŸن-ط-قة
اŸتنازع عليها.
ق- -ال ﬁم- -د خ- -داد ،م- -نسس- -ق ج- -ب- -ه -ة
البوليسساريو مع البعثة األ‡ية بالصسحراء
الغربية « مينورسسو» ،تعليقا على اسستقالة
روسس بعد ثما Êسسنوات من ﬁاولت حل
النزاع ب ÚاŸغرب وجبهة –رير وادي
الذهب والسساقية ا◊مراء ،إان «اسستقالة
روسس تأاتي نتيجة عرقلة اŸفاوضسات من
قبل اŸغرب منذ .»2012
وأاضس -اف أايضس-ا ،أان السس-ت-ق-ال-ة سس-ب-ب-ه-ا
ك- -ذلك «لم- -ب- -الة ›لسس األم- -ن ال- -دو‹
ح -ي -ال ط -رد اŸغ -رب ل -ع -ام -ل Úب -ال -ب-ع-ث-ة
األ‡ية للصسحراء الغربية عام .»2016
ل·
وك - -ان األم Úال - -ع- -ام السس- -اب- -ق ل - -أ
اŸتحدة بان كي مون ،قد –دث بشسكل
صسريح خلل زيارته ıيمات اللجئÚ
الصس- -ح- -راوي ،Úع- -ن «اح- -ت- -لل» اŸغ -رب
للصسحراء الغربية .وردت اŸملكة بطرد
ال- -قسس- -م األك Èم- -ن ال- -ع- -ام- -ل ÚاŸدن -يÚ

لتنفيذ اسسÎاتيجيات
أامنية وتنموية

األ· اŸتحدة تلتزم بدعم
دول السساحل اإلفريقي
ات-ف-قت األ· اŸت-ح-دة و›م-وع-ة
دول السس -اح -ل اإلف -ري -ق-ي اÿمسس‘ ،
خ- -ت- -ام اج -ت -م -اع ت -ق -ي -ي -م -ي ع -ق -د ‘
ن - -واكشس- -وط ،ع- -ل- -ى ت- -ع- -زي- -ز ›الت
ال- -ت- -ع -اون وال -ت -نسس -ي -ق قصس -د ت -ن -ف -ي -ذ
السسÎات -ي -ج -ي-ات األم-ن-ي-ة وال-ت-ن-م-وي-ة
اÿاصسة باŸنطقة.
وأاكد ‡ثلو ›موعة دول السساحل
اإلف-ري-ق-ي اÿمسس (م-وري-ت-ان-ي-ا وما‹
وال- -ن- -ي -ج -ر وتشس -اد وب -ورك -ي -ن -اف -اسس -و)
ونظراؤوهم من وكالت األ· اŸتحدة
‘ منطقة غرب إافريقيا والسساحل‘ ،
ختام اجتماع تقييمي ‘ نواكشسوط،
على «تعزيز ›الت التعاون والتنسسيق
ب Úا÷ان - - -ب Úو–ي - - -ي - - -ن- - -ه- - -ا حسسب
م- - -ت - -ط - -ل - -ب - -ات اŸرح - -ل - -ة ،خ - -دم - -ة
لسسÎاتيجية العمل اŸشسÎك من أاجل
–ق- -ي- -ق ت- -ط- -ل- -ع- -ات شس- -ع- -وب ال -دول
األعضس- -اء ‘ اÛم- -وع- -ة ‘ ›الت
األمن والتنمية وغÒها من اÛالت
ذات الصس- -ل- -ة حسسب األول- -وي -ات ال -ت -ي
–ددها اÛموعة».
وأاكدت اŸمثلة اÿاصسة اŸسساعدة
ل· اŸتحدة ‘ غرب
لم Úالعام ل أ
ل أ
إاف- -ري- -ق- -ي -ا والسس -اح -ل ،هÒوت غ -يÈه
سسلسسي ،أان هذا اللقاء «سساعد على
–دي - -د أاول - -وي - -ات دول اÛم - -وع - -ة
واإلم - -ك - -ان - -ات اŸت- -اح- -ة ل- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذ
السسÎات -ي -ج -ي-ات األم-ن-ي-ة وال-ت-ن-م-وي-ة
اÿاصس -ة ب -اŸن -ط -ق -ة» ،مشسÒة إا ¤أان
«خارطة العمل اŸشسÎك ب Úهيئتها
واÛم- - -وع - -ة –ت - -اج إا ¤م - -ع - -رف - -ة
م -ت -ط -ل -ب -ات ك -ل م -رح -ل -ة م -ن ال-ع-م-ل
اŸشسÎك ب Úا÷انب Úوتكييفها مع
ال- -واق- -ع ب- -ن- -اء إا ¤تشس -خ -يصس واق -ع -ي
ومدروسس من قبل اÛموعة».
وأاوضس- - -حت أان ›م - -وع - -ة ال - -دول
اÿمسس ب-السس-اح-ل اإلف-ري-ق-ي ،كشس-فت
خ- -لل ه- -ذا ال -ل -ق -اء ع -ن ج -م -ل -ة م -ن
األول -وي -ات ت -ت -ع -ل-ق أاسس-اسس-ا ب-ال-ت-ن-م-ي-ة
وا◊كامة واألمن .وقالت إان «األ·
اŸت - -ح - -دة ح - -ريصس - -ة ،ك- -غÒه- -ا م- -ن
الشس -رك -اء ،ع-ل-ى اŸسس-اه-م-ة ‘ “كÚ
ال- -دول األعضس- -اء ‘ اÛم- -وع- -ة م -ن
–قيق تطلعاتها بهذا اÿصسوصس».
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ب-ال-ب-ع-ث-ة األ‡ي-ة ،ق-ب-ل أان ي-ق-ب-ل ب-عودتهم
تدريجيا ‘ ،خطوة تؤوكد ضسربها للشسرعية
الدولية عرضس ا◊ائط.
وت -ن -تشس -ر ال -ب -ع -ث -ة األ‡ي-ة م-ن-ذ 1991
Ÿراقبة وقف إاطلق النار ‘ الصسحراء
ال -غ -رب-ي-ة ‘ ،ان-ت-ظ-ار –دي-د مصس Òه-ذه
اŸنطقة .ودخل وقف إلطلق النار حيز
التنفيذ عام  1991بعد حرب اسستمرت 16
عاما ب Úالطرف.Ú
وتزامنت اسستقالة كريسستوفر روسس ،مع
ما عرف بأازمة الكركرات ،التي شسهدت
خرقا فاضسحا من قبل الحتلل اŸغربي
لتفاق وقف إاطلق النار ،باجتياز قواته
جدار العار ،قبل أان يعلن سسحب قواته من
ط-رف واح-د .وع-ل-قت ال-ب-ول-يسس-اري-و ع-ل-ى
ذلك ب - -أان - -ه - -ا «›رد ذّر رم- -اد ‘ األعÚ
وخ- -ط- -وة ت- -ه- -دف لسس- -ت -م -رار اŸراوغ -ة
والل -ت -ف-اف ع-ل-ى اŸواث-ي-ق ال-دول-ي-ة ال-ت-ي
تصسب كلها ‘ صسالح الشسعب الصسحراوي».
مطالب دولية بتسسريع حل النزاع
واح-ت-لت ال-قضس-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ،أامسس،
ا÷انب األول م - -ن ال - -ن - -ق - -اشس - -ات خ- -لل
ج - -لسس - -ات ال- -دورة Û 34لسس ح- -ق -وق
اإلنسس- -ان ب -ج -ن -ي -ف ،م -ن ط -رف ال -ف -ري -ق
الداعم للقضسية الصسحراوية العادلة.
الج- -ت- -م- -اع ،ت- -رأاسس- -ه ج- -ي -ان -ف -ران -ك -و

ف -ات -وري -ن -ي ،عضس -و ا÷م -ع -ي-ة األم-ري-ك-ي-ة
للحقوقي ،Úأاين قدم عرضسا تاريخيا عن
ت-ط-ور قضس-ي-ة الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وت-ق-رير
اŸصس.Ò
‘ هذا اإلطار ،أاشسار سسف Òنيكاراغوا،
هرنان رومان« ،إا ¤دعم ودفاع نيكاراغوا
ع- - -ن ح- - -ق ت- - -ق- - -ري- - -ر اŸصس Òل- - -لشس - -عب
الصسحراوي لسسنوات عديدة ،حيث سسفارة
الصسحراء الغربية ‘ عاصسمة نيكاراغوا
م -ن-ذ ع-ام  .2010ون -ي-ك-اراغ-وا اآلن عضس-و
أاسساسسي ‘ فريق الدعم بشسأان الصسحراء
الغربية ‘ جنيف ،وتلتزم Ãبادئ ميثاق
األ· اŸتحدة».
واأكد السسف Òالنيكاراغوي ،أانه يجب
–ديد موعد على وجه السسرعة إلجراء
اسس -ت -ف -ت -اء ب -ت -ف-ويضس م-ن األ· اŸت-ح-دة
ويجب على األم Úالعام و›لسس حقوق
اإلنسس -ان واŸف -وضس -ي -ة السس -ام -ي -ة ◊ق -وق
اإلنسسان ،أان ترصسد عن كثب حالة حقوق
اإلنسسان واسستغلل اŸوارد الطبيعية ‘
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة واŸف -وضس السس-ام-ي
◊قوق اإلنسسان يجب أان يقدم تقريرا ‘
هذا الشسأان.
واأضس -اف ق -ائ -ل« :إان -ه -ا ل -يسست ف -ق -ط
ع -لق -ة غ-رام-ي-ة إاف-ري-ق-ي-ة ،ول-ك-ن مسس-أال-ة
ع -دال-ة وت-ب-ق-ى ن-ي-ك-اراغ-وا م-تضس-ام-ن-ة م-ع
جبهة البوليسساريو».
أام- -ا السس -ف Òدا سس -ي -ل -ف -ا ،م -ن ت -ي -م -ور

الشسرقية ،أاكد أان حكومته تدعم القضسية
الصسحراوية ،حيث من الضسروري توجيه
نداء للتصسورات والطريقة التي ينظر بها
◊ل النزاع .ونحن ندرك أان هناك مشسكلة
وب-ح-اج-ة إا ¤إاي-ج-اد ح-ل وسس-ت-ظ-ل ت-ي-م-ور
الشسرقية ترافع عن القضسية الصسحراوية
‘ اÙافل الدولية.

ا–اد النسساء يطالب باإلفراج عن اŸعتقلÚ
دع- - -ا ال–اد ال- - -وط- - -ن- - -ي ل- - -ل- - -نسس - -اء
الصسحراويات ،أامسسÃ ،ناسسبة إاحياء اليوم
العاŸي للمرأاة اŸصسادف لـ 8مارسس من
كل سسنة ،اÛتمع الدو‹ إا« ¤التدخل
ال- -ع- -اج- -ل م- -ن أاج- -ل إان- -ق- -اذ اŸع- -ت -ق -لÚ
السس -ي -اسس -ي Úالصس -ح -راوي ÚاÙت -ج -زي-ن
بالسسجون اŸغربية».
و‘ بيان لها ،تلقت وأاج نسسخة منه من
ط -رف مسس -ؤوول-ة ال-ع-لق-ات ال-دول-ي-ة ع-ل-ى
مسستوى هذه اŸنظمة خديجاتو اıتار،
أابلغ ال–اد الوطني للنسساء الصسحراويات
الرأاي العام الدو‹ ،بأان «انتهاك ا◊قوق
األسساسسية للصسحراوي Úمن طرف اÙتل
اŸغربي متواصسل وأان الشسعب الصسحراوي
لي -زال ي -ع -ا Êم -ن ج-م-ي-ع أاشس-ك-ال ال-ق-م-ع
والعنف».

دعت إا ¤وقف إاطÓق النار بخليج سسرت الليبي

حكومة الوفاق تتو ¤مهمة تأام ÚاŸنشسآات النفطية
ط-الب اÛلسس ال-رئ-اسس-ي ◊ك-وم-ة
ال- -وف -اق ال -ل -ي -ب -ي -ة ،ج -م -ي -ع ال -ق -وات
اŸت-واج-دة ‘ ال-هÓ-ل ال-ن-فطي (وسسط
ليبيا) ،بوقف إاطÓق النار واŸغادرة
ف - -ورا ،م - -ب - -ي - -ن- -ا أان- -ه أاصس- -در أاوام- -ره
’سستÓم مهمة تأام ÚاŸنطقة.
ق - -ال اÛلسس ال - -رئ - -اسس - -ي ‘ ب - -ي - -ان
صسحفي ،أامسس األول ،إانه «أاصسدر تعليماته
ألم -ر ج -ه -از ح -رسس اŸنشس -آات ال -ن -ف -ط-ي-ة
العميد إادريسس بوخمادةÃ ،مارسسة ا÷هاز
Ÿه - -ام - -ه واسس - -ت - -لم اŸوان - -ئ وا◊ق - -ول
Ãنطقة الهلل النفطي لتأامينها ‘ ،مهمة
ت- -ق- -تصس- -ر ع- -ل -ى ح -راسس -ة ت -لك اŸنشس -آات
وتسسهيل عمليات اŸؤوسسسسة الوطنية للنفط
والشسركات اŸتعاقدة معها وا◊رصس على
اسستمرار عمليات اإلنتاج والتصسدير دون
أاي عوائق أاو انقطاع».
ك- -م- -ا دع- -ا اÛلسس ج- -م- -ي -ع ال -ق -وات
اŸتواجدة ‘ الهلل النفطي ،إا« ¤وقف
إاط- -لق ال- -ن- -ار واŸغ- -ادرة ف -ورا» ،رافضس -ا
«التصسعيد العسسكري مع ضسرورة إاخراجه
م -ن دائ -رة الصس -راع Ãخ -ت -ل -ف مسس -م-ي-ات-ه
وأاشسكاله».
وندد من جانبه اŸبعوث األ‡ي لدى
ليبيا مارتن كوبلر ،التصسعيد العسسكري ‘
منطقة الهلل النفطي ،مؤوكدا أان ا◊وار
السسياسسي وحده قادر على حل األزمة التي
تعصسف Ãقومات البلد.

 ٣٠قتي ‘ Óكابول

@ كابول :ق -ال مسس -ؤوول ب -وزارة ال-دف-اع
األفغانية ،إان أاك Ìمن  30شسخصسا لقوا حتفهم
وأاصس - -يب ال - -عشس - -رات ‘ ه - -ج - -وم اسس- -ت- -ه- -دف ،أامسس،
مسس-تشس-ف-ى عسس-ك-ري-ا ‘ ال-ع-اصس-م-ة األف-غ-ان-ي-ة كابول .وتبنى
تنظيم ما يسسمى «داعشس» اإلرهابي العملية الدموية.

األ· اŸتحدة قلقة

@ نيويورك :أاعربت مفوضسية األ· اŸتحدة السسامية لشسؤوون اللجئ ،Úأامسس،
عن قلقها العميق إازاء القانون ا÷ديد الذي صسوت عليه الŸÈان اÛري ،ويجيز
التوقيف التلقائي ÷ميع اŸهاجرين وطالبي اللجوء ‘ البلد ◊ Úاتخاذ قرار نهائي
‘ طلباتهم.

وقال كوبلر ‘ ،بيان وزعته بعثة األ·
اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا ،مسساء الثلثاء ،إان
«ال-تصس-ع-ي-د ال-عسس-ك-ري ‘ م-ن-ط-ق-ة ال-هلل
النفطي يعرضس العملية السسياسسية للخطر
ويهدد بنشسوب نزاع أاوسسع نطاقا».
وأاكد كوبلر على أان «األولوية العاجلة
ه-ي ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة ال-ت-وت-رات وم-ن-ع
وق- -وع اŸزي- -د م- -ن اÿسس- -ائ- -ر ‘ األرواح
وضسمان أان تكون البنية األسساسسية الوطنية
واŸوارد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-ل-ي-بية –ت سسيطرة
السسلطات الشسرعية».

ا÷امعة العربية تشسدد على ا◊وار
ن-اشس-دت ج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ك-اف-ة
األطراف الليبية بضسبط النفسس واللتزام
ب-ا◊وار السس-ي-اسس-ي كسس-ب-ي-ل وح-ي-د لتسسوية
األزمة الليبية ،بعد التصسعيد األمني الذي
شسهدته البلد ،منذ يوم ا÷معة اŸاضسي،
ع -قب ال -ه -ج -وم ال -ذي شس-ن-ت-ه م-ا ت-ع-رف بـ
«سسرايا الدفاع عن بنغازي» للسسيطرة على
منشسآات الهلل النفطي الليبي.
وذك - -ر اŸت- -ح- -دث ال- -رسس- -م- -ي ب- -اسس- -م
ا÷امعة ﬁمود عفيفي ‘ بيان ،أامسس،
أان األم Úال -ع -ام ÷ام -ع -ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة
أاح-م-د أاب-وال-غ-ي-ط «ي-ت-اب-ع ب-ان-زع-اج شس-ديد
ال -تصس -اع -د اÿط ‘ Òاألوضس -اع ‘ ل-ي-ب-ي-ا
وخ -اصس -ة ‘ م -ن -ط -ق -ة ال -ه -لل ال -ن -ف -ط-ي

الليبي».
كما أاعرب عن إادانته للهجوم اŸسسلح
ال -ذي ت-ع-رضست ل-ه اŸنشس-آات ال-ن-ف-ط-ي-ة ‘
اŸنطقة يوم ا÷معة اŸاضسي ،وتداعياته
ا÷سسيمة على األوضساع األمنية ‘ البلد
ومقدرات الشسعب الليبي.
وأاضساف اŸتحدث ،أان أابوالغيط جدد
مناشسدته لكافة األطراف الليبية بالتمسسك
ب- -اÿي- -ار السس- -ل- -م- -ي وا◊وار السس- -ي- -اسس -ي
ال- -ت- -واف- -ق- -ي وآال- -ي -ات -ه لسس -ت -ع -ادة السس -ل -م
والسس -ت -ق-رار وإاع-ادة ال-ط-م-أان-ي-ن-ة ل-لشس-عب
ال-ل-ي-ب-ي ،م-ؤوك-دا ح-رصس ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ية
على دعم األشسقاء الليبي Úوكل ما يبذل
من جهد للحفاظ على سسيادة واسستقلل
ليبيا وسسلمة أاراضسيها ووحدتها.
من جانبها وصسفت السسفارة اإليطالية
‘ ليبيا ،إاعلن وزارة الدفاع ‘ حكومة
ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ال -ل -ي -ب -ي -ة ،أامسس األول،
اسس - -ت - -لم آام- -ر ج- -ه- -از ح- -رسس اŸنشس- -آات
النفطية العميد إادريسس بوخمادة اŸنشسآات
واŸوان -ئ ال -ن -ف -ط -ي -ة ‘ م-ن-ط-ق-ة ال-ه-لل
ال - -ن - -ف - -ط - -ي ،ب - -أان - -ه «خ- -ط- -وة ‘ الŒاه
الصسحيح».
وق - - -الت السس- - -ف- - -ارة ،إان نشس- - -ر ق- - -وات
الرئاسسي ‘ الهلل النفطي «خطوة ‘
الŒاه الصسحيح» ،مشسÒة إا ¤أان التفاق
السسياسسي هو اإلطار الوحيد ◊ل األزمة
‘ ليبيا».

عودة السستقرار
@ القاهرة :طالب ›لسس ا÷امعة العربية على اŸسستوى الوزاري ،أامسس ،األ·
اŸتحدة بإانهاء عمل بعثتها لدارفور (غرب السسودان) ،وذلك عقب اسستقرار األوضساع
األمنية واŸعيشسية هناك ،وعودة النازح Úبسسبب ا◊رب إا ¤مناطقهم.

نزع فتيل األزمة
@ بك :Úدعا وزير اÿارجية الصسيني وانغ يي ،أامسس ،كوريا الشسمالية إا ¤تعليق
برنا›ها النووي و‘ الوقت نفسسه الوليات اŸتحدة إا ¤وقف مناوراتها العسسكرية ‘
كوريا ا÷نوبية لـ «نزع فتيل األزمة» ‘ شسبه ا÷زيرة الكورية.

اغتيال نائب برŸاÊ
@ الرباط :أاعلنت وسسائل إاعلم مغربية عن اغتيال النائب اŸغربي عن

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عرفات ...الرمز ا◊اضسر الغائب

ماتزال الروح الطاهرة لرمز الثورة الفلسسطينية ياسسر عرفات تلحق
القادة الصسهاينة وتززع الرعب ‘ مفاصسلهم وهو ‘ ‡اته يرقد ‘ أارضس
لطاŸا حلم بأان يكون شساهدا على تخلصسها من احتلل وحشسي ..ويصسلي
‘ أاو ¤القبلت Úوثالث ا◊رم Úمثلما كان يردده علينا دائما« :سسنصسلي
معًا ‘ القدسس» ،بابتسسامته العريضسة اŸعÈة على صسلبة شسخصسية الرجل
وقدرته الفائقة على إاحباط معنويات اآلخر والتأاث ‘ Òمشسروعه العدمي.
هذا اإلنسسان الزاخر بالقيم الثورية وا◊ماسس الفياضس اŸؤودي إا¤
سس-ق-ف ال-تضس-ح-ي-ة ،أاسس-ق-ط ك-ل ا◊سس-اب-ات السس-ي-اسس-ي-ة أام-ري-ك-ي-ا ،إاسسرائيليا
وعربيا ،وأاراد أان يضسع القرار الفلسسطيني داخليا ب Úالطلئع التي تقاوم
العدو.
نتنياهو  ⁄يكتف بإابادة غزة ،لتضساف إا ¤سسجله األسسود هذه اŸرأاة
منعه تسسمية أاي شسارع ‘ فلسسط ÚاÙتلة باسسم هذا القائد التاريخي ،بعد
إاطلقه على مدينة باقة -جت العربية ،الواقعة ‘ شسمال هذه األرضس
الطاهرة.
فقد جّن جنون هذه الرجل عند سسماعه ا Èÿوأاول رد فعله هو
اعÎاضس -ه ع -ل -ى ت-ث-م ÚاŸسس-ار ال-ث-وري ل-ع-رف-ات م-ن ط-رف شس-ع-ب-ه ،وه-ذا
بÎسسيخ تلك الصسلة األبدية ب Úاإلنسسان الفلسسطيني وأارضسه ،وهذا ‘ حد
ذاته ترجمة لذهنية صسهيونية حاقدة ،وعنصسرية تريد بشستى الطرق إالغاء
وﬁو الوجود واإلنتماء ألصسحاب ا◊ق.
اإلسسرائيليون وعلى رأاسسهم نتنياهو ،يتذكرون جيدا التاريخ .و‘ خضسم
كل هذا ،توصسلوا إا ¤قناعة مفادها ،أان الراحل عرفات هو الذي وضسع حّدا
لعطرسستهم وعنجهيتهم ،سسواء خلل مرحلة النضسال أاو ‘ فÎة السسلم،
وهذا عندما اصسطدموا Ãفاوضس صسعب اŸراسس ،ل يتنازل عن أاي شسÈ
لصس -ال -ح الصس -ه -اي -ن-ة ،ي-ح-اسس-ب-ه-م ع-ل-ى ال-ن-ق-ط-ة وال-ف-اصس-ل-ة ،أاجÈه-م ع-ل-ى
النسسحاب من الضسفة والقطاع غداة انسسداد األفق وتخلي ا÷ميع عن
الفلسسطيني ‘ Úتلك الفÎة اŸعقدة من التسسعينيات .وبالرغم من هذه
اŸكاسسب األولية ،فإان عرفات واصسل كفاحه ضسد اإلحتلل ،رافضسا أاي
إاضسافة على ما ورد ‘ اتفاقيات أاوسسلو.
هذا اŸوقف التاريخي كلفه متاعب جّمة ،منها ما دأاب على قوله
نتنياهو بأان عرفات ليسس شسريكا مؤوهل لسستكمال مسسÒة السسلم والتي
أارادها أان تكون اسستسسلما كامل بالتوقف عن اŸطالبة بالعناوين الكÈى،
م -ن -ه -ا ال -ق -دسس واألسس -رى ،واŸسس -ت -وط -ن -ات ،وغÒه -ا م-ن ث-وابت ال-ق-ي-ادة
الفلسسطينية.
وإا ¤آاخر يوم من رمقه ،الناجم عن ا◊صسار ال ّ
لإانسسا ‘ Êمقر الرئاسسة
برام الله ،رفضس عرفات اÿضسوع مفضسل ترك األوضساع كما هي عليه ،على
أان يأاتي جيل آاخر Ÿواصسلة مقارعة إاسسرائيل بالوسسائل اŸتاحة ،وعدم
ترك لها أاي هامشس ،للظهور Ãظهر الضسحية ،كما يريد البعضس القيام به
لصس-ال-ح إاسس-رائ-ي-ل وب-خ-اصس-ة ‘ ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ،ع-ن ط-ريق
جماعات الضسغط واللوبي الصسهيو.Ê
هذا هو عرفات ،الرئيسس اŸناضسل واŸفاوضس الذي دوخ نتنياهو ‘ كم
جولة من جولت اŸفاوضسات .وعندما يعجز عن السستمرار ‘ ا◊وار،
يلجأا إا ¤حجج واهية منها إاتهام اآلخر بالعرقلة ،ومازلنا حتى اآلن ‘ هذا
النهج اŸبتور واألعرج ،الذي أاوقفه عرفات لينتقم منه نتنياهو وهو غائب.

جمال أأوكيلي

اسستبعاد التصسويت اإ’لكÎو ‘ Êالتشسريعيات خوفا من القرصسنة

فيون يسستأانف حملته النتخابية بعد إالتفاف حزبه حوله
قبل أاقل من  50يوما من الدورة
’و’ ¤سستحقاق ،خسسر فيه موقع
ا أ
’وف-ر ح-ظ-ا ل-ل-ف-وز بسس-ب-اق
اŸرشس-ح ا أ
’ل - -ي - -زي ،ع - -اد م - -رشس - -ح ال - -ي- -مÚ
ا إ
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ال-ف-رنسسية
فرانسسوا فيون إا ¤اسستئناف حملته
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ب-ع-د “ك-ن-ه م-ن ر ّصس
صسفوف حزبه إا ¤جانبه.
ج-اء اإلع-لن ع-ن اسس-ت-ئ-ن-اف ا◊م-ل-ة
الن- - -ت- - -خ- - -اب- - -ي - -ة ،ب - -ع - -د ق - -رار ح - -زب
«ا÷م -ه -وري-ون» ب-اإلج-م-اع ،دع-م ف-ي-ون،
على الرغم من اŸشساكل القضسائية التي
يواجهها.
لكن األزمة اŸسستمرة منذ أاسسابيع،
تخللتها دعوات متكررة للنسسحاب⁄ ،
تنته رسسميا بل أاثر .فمازال على فيون
إاعادة تشسكيل فريق حملته الذي شسهد
انشسقاقات و ّ⁄شسمل معسسكره ‘ العمق
ومواجهة القضساة.
م- -ن ن- -اح -ي -ة ث -ان -ي -ة ،أاصس -درت وزارة
اÿارج-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ب-ي-ان-ا أاوق-فت ف-ي-ه
ال- -ع- -م- -ل ب -ن -ظ -ام ال -تصس -ويت اإلل -كÎوÊ
ل-ل-ف-رنسس-ي Úب-اÿارج خ-لل الن-ت-خ-ابات
التشسريعية اŸقرر إاجراؤوها ‘  11جوان.
وب -ررت ال -وزارة ه -ذا ال -ق -رار ،ب -ارت -ف -اع
مسس-ت-وى ال-ت-ه-دي-دات ب-اسس-ت-هداف منصسة

ال- -تصس -ويت ب -ه -ج -م -ات إال -كÎون -ي -ة‡ ،ا
سسيؤوثر على سسلمة العملية النتخابية.
القرار أاثار ردود فعل منددة ‘ أاوسساط
النواب الفرنسسي.Ú
جاء ‘ البيان ،أان «اŸسستوى اŸرتفع
جدا للتهديدات بهجمات إالكÎونية ل
يÎك لنا اÛال للمخاطرة» .وتعهدت
ال -وزارة ب -ت -وف Òك -ل ال -وسس -ائ-ل ل-تسس-ه-ي-ل
عملية التصسويت ع Èصسناديق القÎاع
التقليدية ،كما سستمدد اŸوعد النهائي
لطلب قوائم التصسويت بالÈيد إا31 ¤
مارسس ا÷اري بدل  6من نفسس الشسهر
وكذلك التصسويت بالوكالة.

ال–--اد ال--دسس-ت-وري ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف م-رداسس ( 53ع-ام-ا) ،مسس-اء ال-ث-لثاء،
بالرصساصس ‘ الدار البيضساء من قبل ›هول“ Úكنوا من الفرار.

وزير خارجية إايران ‘ قطر
ليراÊ
لنباء ،إان وزير اÿارجية ا إ
@ طهران :قالت وكالة تسسنيم ل أ
ﬁمد جواد ظريف زار قطر ،أامسس ،لعقد ﬁادثات مع نظÒه القطري
وأام Òقطر.
ليرا Êالكويت وسسلطنة عمان الشسهر اŸاضسي.
وزار الرئيسس ا إ

اتفاق على التهدئة
لŸا Êزيغمار غابرييل للصسحافي ،Úأامسس،
@ برل :Úقال وزير اÿارجية ا أ
إان--ه ات--ف--ق م--ع ن--ظÒه الÎك--ي م--ول--ود تشس-اوشس أاوغ-ل-و ع-ل-ى ال-رغ-ب-ة ‘ إاع-ادة
ليام اŸاضسية.
العلقات ب Úبلديهما إا ¤طبيعتها بعد تدهور على مدى ا أ

12

قضسايا وآاراء

الخميسس  ٠٩مارسس  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٠جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٨٠
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

الخميسس  ٠٩مارسس  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٠جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٨٠

مدن وتاريخ

شسخصسية علمية وطنية لها مكانة ‘ قلوب ا÷زائريÚ

أاعÓم ا÷زائر

الشسيخ مبارك اŸيلي مسسÒة نضسال وفقه

ن-ت-ح-دث ع-ن ع-ل-م م-ن أاعÓ-م ا÷زائ-ر وه-و
شسخصسية علمية وطنية لها مكان ‘ قلوب
لغواطيÚ
ا÷زائري Úقاطبة ،و‘ قلوب ا أ
بصس- -ف- -ة خ- -اصس- -ة ،إاذ ي -ع -تÈون -ه م -ع -ل -م -ه -م
وم- -رشس- -ده- -م وم- -وج- -ه- -ه- -م إا ¤ال- -ع- -ق- -ي- -دة
الصس-ح-ي-ح-ة .صس-ح-ح م-ا لصس-ق ب-عقيدتهم من
شسوائب انه الشسيخ مبارك اŸيلي .موقفه من
دع -اة الن -دم -اج ،دواف -ع ت -أال -ي-ف-ه ل-ك-ت-اب-ي-ه
ت -اري -خ ا÷زائ -ر ،والشس -رك وم-ظ-اه-ره دون
نسس- -ي- -ان ج- -ه- -وده ‘ الÎب- -ي -ة وال -ت -ك -وي -ن،
إاع- -داده ل- -رج -ال ح -م -ل -وا أام -ان -ة ال -ن -ه -وضض
لمة ومواقف سسعت إا ¤عرقلة مسسÒته
با أ
ورسسالته .لكن ا◊ديث عن الشسيخ مبارك
اŸل-ي-ل-ي ي-ح-ت-م ال-ع-ودة ا ¤ج-م-ع-ية العلماء
بقلم الدكتور:
اŸسس -ل -م ÚواسسÎاŒي -ات -ه-ا ال-ت-ي اع-ت-م-ده-ا
التواتي بن التواتي
الشسيخ ﬁل موضسوعنا.
ﬁمد اŸيلي.
Ÿاذا جمعية العلماء اŸسسلمÚ؟
هذا يقودنا للحديث عن تأاسسيسس ا÷معية
كفكرة ،إان البحوث –دثنا أان فكرة جمع
شسمل العلماء راودت الشسيخ ابن باديسس منذ
أان كان طالبا بالزيتونة ما إان تخرج ورجع إا¤
ب-ل-ده شس-د ال-رح-ال ن-ح-و اŸشس-رق مسس-ت-ط-ل-عا
أاحوال اŸشسارقة وما هم عليه من خ Òوما
أاصس -اب -ه -م م -ن ضس ،Òف -زار مصس -ر وب-ت-ح-دي-د
لزه-ر الشس-ري-ف ،وال-ت-ق-ى ب-الشس-ي-خ ال-بخيت،
ا أ
وناقشسه ،وهنا قال الشسيخ البخيت :إاتي أامام
بحر من العلم ،وكتب له ‘ دف Îجوائزه
لسسÓم ،ثم رحل إا¤
شسهادة عا ⁄من علماء ا إ
الشسام ووقف عند ق Èخالد بن الوليد ،و‘
الوقوف أامام هذا العظيم رمز وأاي رمز؟،
لبراهيمي الذي كان
والتقى بالشسيخ البشس Òا إ
مدرسسا باŸدرسسة السسلطانية ،وضسرب معه
موعدا باŸدينة حيث يوجد الشسيخ الطيب
ال -ع -ق-ب-ي ،إاذ ك-ان ي-درسس ب-اŸدي-ن-ة اŸن-ورة،
لبراهيمي
وطلب ابن باديسس من صساحبيه (ا إ
وال -ع -ق -ب -ي) ال -ع -ودة إا ¤أارضس ال-وط-ن ،وق-ال
لهما :إان الشسرق له رجاله ،وإان ا÷زائر ‘
ح -اج -ة إال-ي-ك-م-ا ،وه-ن-اك ال-ت-ق-ى اب-ن ب-اديسس
بشسيخه حمدان لونيسسي وقال له :ناشسدتك يا
ع- -ب -د ا◊م -ي -د ل Œع -ل ع -ل -مك ‘ خ -دم -ة
السستعمار ،فوقف ابن باديسس عند شسباك
ال -ت -وب -ة وق -ال :أاع -اه -دك ي-ا رسس-ول ال-ل-ه أاÊ
أاعيشس من أاجل دينك ›اهدا ،وأاموت من
أاجل دينك ،وقد –قق ذلك.
لسسÎاŒي-ة ل-ل-ج-م-ع-ية
ه-ن-ا ك-انت اÿط-ة ا إ
فكان ابن باديسس بالشسرق ا÷زائري ،والشسيخ
لب -راه -ي -م -ي ب -ال -غ -رب ا÷زائ -ري،
ال -بشس Òا إ
والشسيخ الطيب العقبي بالوسسط ا÷زائري،
وب-ق-يت م-ن-ط-ق-ة أاخ-رى ل-ه-ا غ-رب-ه-ا وشسرقها
لرجاء فÓ
ووسسطها وهي ا÷نوب اŸتسسع ا أ
بد من أان يوفد إاليه من يقوم باŸهمة:
ف -ك -ان ب-ا÷ن-وب الشس-رق-ي ع-ل-م-اء أاج-ل-ة م-ن
وادي سسوف ،وبسسكرة لهم عÓقة بالشسيخ ابن
باديسس فقد كان الشسيخ اللقا Êبتوقرت وهو
شسيخ فقيه مÈز ‘ العلم ،بحسسب ما ذكره ‹
شس-ي-خ-ي أاب-و ب-ك-ر-رح-م-ه ال-ل-ه ت-ع-ا ،-¤وكان
با÷نوب الغربي وبالضسبط بوادي ميزاب ثلة
لب -اضس -ي Úال -ذي -ن آازروا اب-ن
م -ن ال -ع -ل -م -اء ا إ
باديسس ،وبقيت منطقة بوسسط ا÷نوب وهي
منطقة معروفة بحبها للعلم والعلماء ،وهي
لغواط ،قلب الصسحراء وبابه فقد
مدينة ا أ
–رك أاه -ل -ه -ا وخ -اصس -ة مشس -اي -خ ال -ط-ري-ق-ة
الرحمانية العزوزية ،فاتصسلوا بالشسيخ باديسس
لم-ر الشس-ي-خ سس-ع-ي-د
ف -أاوف -د إال -ي -ه -م ‘ أاول ا أ
لغ -واط سس -ن -ة ،وك-ان
ال -زاه -ري ،وب -ق -ي ‘ ا أ
الشس -ي -خ ال -زاه -ري_رح -م -ه ال -ل -ه -ح -ك-ي-م-ا،
لصسÓح ،يريد لها النجاح
نصسوحا ◊ركة ا إ
ولو بالنتقاصس من نفسسه ،فقد وصسف نفسسه
لغواط :أانا ل
لهل ا أ
أان فيه خفة روح فقال أ
أاليق لهذه اŸدينة اÙافظة وإا‰ا أادلكم
على شسخصسية علمية تتÓئم مع عقلية أاهل
هذه اŸدنية فدلهم على الشسيخ مبارك بن

Ùة عن الشسيخ مبارك

من هو الرجل؟ ل أاريد أان أاحدثكم عن حياته
ف -ه -ذا ل ي -ل -ي -ق ب -ه -ذا اŸق -ام ول -يسس يصس-ح ‘
األذهان شسيء إاذا احتاج النهار إا ¤دليل.
أاق-ف ع-ن-د ل-ف-ظ «رج-ل» ل-ن-ع-رف م-ع-ن-اه :ل-يسس
Óنثى،
الرجل ‘ نظري ذلك الذكر اŸقابل ل أ
ال-رج-ل ا◊ق-ي-ق-ي ال-ذي ي-ع-يشس ب-ف-ك-ره ،وي-حيا
بقلبه ،ويشسعر بإادراكه ويسسخر حياته Ÿا ينفع
الناسس ،ول يسسخرها ÿدمة ا÷سسم الفا Êول
لشسهواته ،إان الرجل ا◊قيقي ‘ نظري هو
الذي يسسّير اÛتمع ،تربية وتوجيها ونصسيحة
وإارشسادا ،ول يسساير الناسس فيذوب ويتÓشسى
فيهم.
إان الرجل ا◊قيقي ‘ نظري هو الذي يعيشس
لغاية ،ويسسعى لهدف ،فقد سسخر نفسسه ليسستفيد
منه اÛتمع ول يسستفيد هو من اÛتمع ،يشسقى
ل -يسس -ع -د ال -ن -اسس ،ي -ذوب وي-ذب-ل ل-ي-ع-يشس ال-ن-اسس،
وهدفه إارضساء رب الناسس ،إان الرجل باألوصساف
التي ذكرت هو مبارك بن ﬁمد اŸيلي ،إاذ قدم
إا ¤بلدة ‘ قلب الصسحراء ل يعرف فيها أاحدا،
ق-دم إال-ي-ه-ا شس-اب-ا ‘ م-ق-ت-ب-ل ال-ع-م-ر ،اسس-ت-ط-اع أان
ي- -ؤوسسسس ب- -ه- -ا م- -درسس -ة ق -رآان -ي -ة ،ع -ل -ى ال -ط -راز
العصسري ،ويجمع فيه بنات وبن ،Úرغم ما عرفت
عليه من ﬁافظة ،وما يتخرج على يده من رجال
ب -ل -غ -وا م-ن ال-ع-ل-م م-ب-ل-غ-ا ،أال-يسس ه-ذا ه-و ال-رج-ل
ا◊قيقي ،ول أاسسÎسسل ‘ بيان الرجل ا◊قيقي
حفاظا على الوقت..
وقد كّون رجال حملوا راية اإلصسÓح من بعده
ح Úبلغوا من العلم مبلغا أاذكر منهم :الشسيخ
العÓمة أاحمد قصسيبة صساحب ا÷رأاة ‘ كلمة
ا◊ق إاذ كان ل يبا‹ ‘ الصسدع بها مهما كلفه
ذلك ،والشسيخ العÓمة أاحمد شسطة الشسهيد ‘
سسبيل الله؛ ألنه جهر باŸوقوف بجانب الثورة
اŸباركة ،ودعا إا ¤ا÷هاد ‘ خطبه ا÷معية،
فاعتقله السستعمار وقتله ،والشسيخ العÓمة أابو
ب -ك -ر ال -ذي ك -ان يسس -ت -خ -ل -ف-ه الشس-ي-خ اب-ن ب-اديسس
للتدريسس ‘ ا÷امع األخضسر أاثناء غيابه ،ويكفي
أان أاشس Òإا ¤أان أاحمد حما Êمن تÓمذة الشسيخ
أاب- -ي ب- -ك- -ر األغ- -واط- -ي- ...أام- -ا األغ- -واط فÓ- -
أاحدثكم عنها قد ل أاكون موضسوعيا إان حدثتكم
عنها؛ ألنها بلدتي ،ومسسقط رأاسسي وﬁل تكوين
طينتي منذ أان خلق الله بني آادم ‘ عا ⁄الذر.
إا‰ا أاخÈكم عن لفظ األغواط هو مأاخوذ من
اسسم قبيلة من قبائل مغراوة ،إاذ آاغواط بطن من
ه-ذه ال-ق-ب-ي-ل-ة ال-كÈى اŸغ-راوة ،ي-ق-ول ع-ن-ه-ا ابن
خلدون وقد نزل بها عابر سسبيل :إان قبيلة آاغواط
من أاشسد القبائل األمازيغية امتناعا من العرب،
وذلكم قبل اإلسسÓم ،فلما فهم أاهلها اإلسسÓم
–ول -وا إا ¤أاشس -د ال -ق -ب -ائ -ل دف -اع -ا ع-ن اإلسسÓ-م
وال -ع -روب -ة( .ان -ظ-ر ت-اري-خ م-ب-ارك اŸي-ل-ي ا÷زء
الثا.)Ê
أام -ا ا◊ي -اة ‘ ه -ذه ال -ب -ل -دة وال-ع-يشس ب Úأاه-ل-ه-ا
فنÎك الشسيخ مبارك اŸيلي هو الذي يعطينا
صسورة عن هذه اŸدينة وأاهلها يقول-رحمه الله
تعا :¤األغواط من الواحات ا÷ميلة التي قّلما
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لغواط
لصسÓح والتفسس Òالديني ‘ ا أ
رائد ا إ

ب نزيِلها من جاذبية جمالها ،والذي
يتََفsلت قل ُ
ي- - -زي- - -ده روع- - -ة دم- - -اثُ- - -ة أاخÓ- - -ق أاب- - -ن- - -ائ- - -ه - -ا
الÈرة،ونشس - - -اُط - - -ه - - -م اŸت - - -ج ّ- - -دد،وذك - - -اؤوه- - -م
اŸف -رط،ون -زوُع -ه -م إا ¤اسس -ت-درار أاف-اوي-ق ال-ل-ذة
اŸعنوية وتفانيهم ‘ البحث عن مناحي ا◊ياة
اŸسس- -ت -ج -دة ل -يشس -ارك -وا ه -واءه -ا ‘ اسس -ت -نشس -اق
نسسيمها ،شسأان من يهوون بأافئدتهم إا ¤ا◊ياة،
وكل ما فيها من طريف ،وتراهم إا ¤جانب تلك
اÿصسائصس أاشسد اÙافظ Úالعامل Úعلى صسيانة
التقاليد العربية من شسمم وإايباء ،الذائدين على
التعاليم اإلسسÓمية الصسحيحة ،مع اتخاذ التسسامح
شسعارهم فيما يدعم هذه وتلك ويطبعها بطابع
ا÷دي- - -د الصس- - -ال - -ح،وإان واج - -ه - -ه - -م-رغ - -م ذلك
العتدال -ما يوجه أامثالهم طبعا ‘ كّل بÓد هي
–ت ن Òالعادات الرثة من اŸصساعب والقحم
(الهÓك) واŸعاكسسة ‘ طريق العلم والنهوضس ل
يحجمون عن التضسحية مهما غ Óثمنها ،ومهما
كان فيها من حرج ومضسضس.
ولهم مÒاث Áتازون به وهو ا÷رأاة ‘ سسبيل
الواجب ،واŸرونة والتكيف بحسسب الظروف
العصسيبة ‘ غ Òهوادة ول ‡اكسسة إاذا كان
ال- -واجب ق- -د قضس -ى ب -ذلك ،وال -ت -ح -اي -ل ع -ل -ى
إاخضساع تلك الظروف ا÷اﬁة ما وجدوا إا¤
ذلك سسبي ،Óعلى أان وجود هذه الصسفات ‘
بÓد هي أاغنى بÓد ا÷زائر بالكفاء ليسس فيه
م -ا ي -دع -و إا ¤ال -دهشس-ة .ان-ت-ه-ى كÓ-م الشس-ي-خ.
أام -ث -ل -ة ت -دشس Úم -درسس -ة الشس-ب-ي-ب-ة ب-ع-د رح-ي-ل
الشسيخ.
شس- -اءت ا◊ك -م -ة اإلل -ه -ي -ة أان ت -زوره ج -م -اع -ة
تشس-ارك-ه ال-ن-زع-ة ال-ع-ل-م-ي-ة ج-اءت إا ¤األغ-واط
تبحث عن مبارك اŸيلي ،وقد طالت غيبته،
و ⁄يسسمعوا عنه خÈا ،وأاين وصسل Ãا أانيط به
فقال أاحدهم :كنا نخشسى أان يكون قد فشسل ‘
اŸهمة مثل غÒه وخاصسة وأان الظروف صسعبة
‘ ذلك الوقت ،ثم قال بعد أان عاين ووجد غÒ
ما كان يعتقد :كلما امعنت ‘ البحث عن سسÒ
اŸدرسسة وموقف أاسستاذها ا◊ازم ،وما أاحرزه
عليه تÓمذته من اŸعلومات وجدت ما يبهج،
وفْوق ما كنت أاقدر فوجدت أان الرجل أاسسسس
م- -درسس- -ة ت- -ام- -ة اŸراف -ق ،و›ه -زة ب -ج -م -ي -ع
األدوات ،وأان التÓمذة من ناحيتهم قد بدأاوا
‘ هذا اŸدى اليسس Òيتذوقون حÓوة العلم
واŸعرفة ،وإان منهم باألخصس عشسرة حصسلت
ل-ه-م م-ل-ك-ة ال-ت-ف-ك Òوال-ب-حث ،وظ-ه-رت ع-ل-يهم
ﬂايل النبوغ.
أاما األسستاُذ من ناحيته فحسسبه أانه مكونُ هذا
ال -وسس-ط اŸب-ه-ج وم-غ-ذي ه-ذه ال-روح ال-وث-اب-ة،
وم -ن -ج ُ-د ه -ذه ال -ب Ó-د ال -ع -زي -زة ،وم-ل-هُ-م ه-ذه
األفكار ،وناشسُر أاْلِوsية هذه اŸعارف الغضسة،
وغ -ارسُس ال -ت -ع-ال-ي-م اإلسسÓ-م-ي-ة الصس-ح-ي-ح-ة ‘
ال- -ن- -ف -وسس ،وم -ب -ي ُ-د ك -ل م -ا ل ي -ت -ف -ق والشس -رع
الشسريف ،ومرّوضُس العقول على كيفية احÎام
الوازع الديني .ويظهر مع ذلك أانه يطمح إا¤
ما هو أابعد من ذلك ،ويدل على هذا أانني
سسأالته ‘ أاثناء ﬁادثتنا عن مبلغ ارتياحه لهذه
النتيجة اÙسسوسسة ،فأاجابني :إان هذه النتيجة
ما هي ‘ نظري إالّ نزر يسس‡ Òا كنت أاّؤوxمُل
وأاقدر» .من خÓل قراءتي Ÿا دار ب ÚالرجلÚ
ف -ه-مت أان الشس-ي-خ م-ب-ارك اŸي-ل-ي ك-ان ي-ت-م-ن-ى
توحيد برامج التعليم الذي يجب عليه السس‘ Ò
جميع اŸدارسس ا÷زائرية آانذاك.
وقد أافصسح الشسيخ مبارك عما يعانيه رغم وما
وصسل إاليه من نتائج على رغم العوائق التي
منعته من الوصسول إا ¤الشسأاو الذي قدره رغم
أان بعضس العائÓت األغواطية التي لها مكانتها
أاحاطته بالعناية ،وعطفت عليه ،وكانت رهن
إاشسارته ،بل حمته من كيد الكائدين،ول أاكتمكم
سسرا ،فإان أاذناب السستعمار وعمÓءه أارادوا به
كيدا إا ¤درجة ﬁاولة قتله ،وقد حاولوا مرات
عدة قتله ،فوقف دونهم أاناسس صسفت عقيدتهم
من الشسوائب ،ففدوه بأانفسسهم.
أاذك - -ر ع - -ل - -ى سس - -ب - -ي - -ل اŸث - -ال :ال - -بشس Òب - -ن
البي-Îرحمه الله-الذي صسفت عقيدته من كل
شس -ائ -ب -ة وسس u-ج -لت م-واقُ -ف-ه الشس-ج-اع-ة ب-ج-انب

الشس- -ي -خ م -ب -ارك اŸي -ل -ي ،ول زال ب -عضس أاولد
ه -ؤولء ي -ف -ت -خ -ر ب -ذلك ول -ه -م ذلك ،وح -ق ل-ه-م
الف- -ت- -خ -ار ب -ت -لك اŸواق -ف اŸشس -رف -ة ي -ق -ول
أاحدهم مفتخرا :-إان أابي صسرع ما يقرب من
ثمانية عمÓء لÓسستعمار ح Úهاجموا الشسيخ
مبارك .وقد حكى ‹ هذا أايضسا ،زميلي ‘
التعليم األسستاذ ÿضسر واعر-رحمه الله.-
أاذكر واقعة أاخرى أان أاحدهم تربصس بالشسيخ
مبارك اŸيلي ‘ اŸسسجد العتيق وكان الشسيخ
‘ درسس ال -ت -فسس ،Òوب -ال-ت-ح-دي-د ت-فسس Òسس-ورة
الزلزلة ،فراح ﬂتفيا وراء سسارية من سسواري
اŸسس -ج -د وه -و يسس -م-ع ل-ل-درسس ف-ن-هضس وق-ال:
ويلي ما أاريد أان أافعل؟ ،وذهب إا ¤الشسيخ وقال
له :يا شسيخ أاترى هذا؟ قال له الشسيخ ‘ ثبات:
نعم إانه قادوم قال :هذا أاريد أان أاقتلك به،
ول- -ك- -ن -ي ت -بت وع -ل -مت أا Êظ -ا ⁄وراح ي -ب -ك -ي
كالطفل الصسغ ،Òوالشسيخ يقول له ‘ ثبات:
الرجوع إا ¤ا◊ق فضسيلة ،أاحمد الله لك إاذ
‚اك من ارتكاب جرÁة ،وأاأاسسف إاذ حرمت
من الشسهادة.

موقفه من دعاة ا’ندماج:

ل -ب-ي-ان م-وق-ف الشس-ي-خ-رح-م-ه ال-ل-ه ت-ع-ا-¤م-ن
الندماج ل بد من التعرضس للدوافع التي دعته
إا ¤بيان موقفه منه :نشسرت ›لة الشسهاب
مقال ألحدهم يدعو فيه لÓندماج فقال هذا
القائل ‘ دعواه :إان سسياسسة ال–اد (الندماج)
ق Èلنا وذلك ألن التمدن العربي اإلسسÓمي
مفقود من ا÷زائر ،ول يسسعنا أان نبقى على
حالتنا ا◊اضسرة.
ف-رد ع-ل-ي-ه الشس-ي-خ-رح-م-ه ال-ل-ه ت-عا :-¤ونحن
نقول :إان سسياسسة الندماج هي الق Èالذي ل
نشسر بعده ،وفقد التمدن العربي اإلسسÓمي من
ا÷زائر ل ينتج صسÓحية الندماج ،بل يوجب
ع -ل -ي -ن -ا أان نسس -ع -ى ‘ إاح -ي-اء ال-ت-م-دن ال-ع-رب-ي
اإلسسÓمي ،وهذا التمدن األوروبي الفرنسسي
Óمة قد كان مفقودا أايضسا
الذي تراه لزما ل أ
من ا÷زائر ،و ⁄يزل مفقودا ،فما الداعي
لÎجيح “دن بعيد عن دين األمة وأاخÓقها
وعوائدها على “دن هو اŸتفق معها ‘ كّل
ذلك؟
إان الن -دم -اج-ك -م -ا ق -ل -ن-ا -ق Èل نشس-ر ب-ع-ده،
ف-ال-ع-ام-ل-ون بسس-ي-اسس-ت-ه ع-املون على انقراضسنا
والتحاقنا باأل· البائدة ،و ⁄يبق لنا من وجود
إاّل ‘ صسفحات التاريخ ،ول من ذكر إالّ بأاقبح
ما يذكر به اŸارقون من دينهم وقوميتهم.
وي- -خ- -ت- -م الشس- -ي- -خ-رح -م -ه ال -ل -ه ت -ع -ا -¤رده:
واÓÿصس -ة أان سس -ي -اسس -ة الن -دم -اج ب -ع -ي -دة ‘
نفسسها بعيدة عن األمة ،فهي سسياسسة عقيمة
واŸنتصسر لها غ Òحكيم.
نحن ل نرى ‘ هذين الرجل ÚالعظيمÚ
كليهما :الشسبح مبارك اŸيلي وهذا الداعي إا¤

الن -دم -اج إاّل ا ،Òÿألن ك  Ó-م -ن -ه -م-ا اج-ت-ه-د
ويريد خÒا للجزائر ،ا◊ديث الشسريف« :من
اجتهد وأاصساب فله أاجران ،ومن اجتهد وأاخطأا
فله أاجر» ،األجر ثابت لكليهما ،إالّ أاننا مع
ال- -رأاي ال- -ذي يسس -ع -ى إا ¤ال -ث -ق -اف -ة ال -ع -رب -ي -ة
اإلسسÓمية ،ل مع ثقافة الذوبان ‘ الثقافة
الفرنسسية ،ورحمه الله ﬁمد العيد آال خليفة،
إاذ يقول ‘ مثل هذا اŸقام:
خصسمان فيما يفيد األمة اختصسما إاياك أان
تنقصس اÿصسم Úإاياك
كÓهما ِفي سسبيل الله ُمجتهـد ف Óتذمن ل
هـذا ول ذاك

دواعي تأاليف كتاب «تاريخ ا÷زائر»

إان أاحدهم قال :بحثت ‘ التاريخ عن قطر
اسسمه ا÷زائر فلم أاجده فعكف الشسيخ على
كتب التاريخ القد Ëوا◊ديث ،وترجم له بعضس
اŸثقف Úمن أاهل األغواط عن الكتب الناطقة
بالفرنسسية ‡ا سساعده على جمع اŸادة وأاخرج
ل -ل -ن -اسس ك -ت -اب -ا ‘ ت -اري -خ ا÷زائ -ر سس-لك ف-ي-ه
منهجية فريدة من نوعها قال عنها الشسيخ:
وعندي أان أاحسسن طريق يسسلكها اŸؤورخ أان
يضسع ب Úيدي القارئ ا◊ادثة التاريخية كما
هي ثم يرشسد إا ¤كيفية السستنتاج منها ،وبذلك
يكون اŸؤورخ نزيها ‘ نقله ،والقارئ ‘ مأامن
من عÌة ذلك اŸؤورخ؛ ألنه إاذا غلط ‘ نظره
اسستطاع القارئ أان يدرك غلطه وقدÁا قيل:
فرّب حامل فقه إا ¤من هو أافقه منه  ،وكثÒا
من الناسس ل يحسسن البتكار ولكن ل يفوته
التمييز ب Úالسسليم والسسقيم من األفكار انتهى
كÓم الشسيخ-رحمه الله تعا.¤
قال أاحدهم منّوها بصسدور هذا الكتاب أاي:
ك -ت -اب ت -اري -خ ا÷زائ -ر :ف -ا÷زائ -ري -ون ك -ل-ه-م
مدينون لهذا الرجل بفضسل ل يقدر ومن أاقل ما
يجازى أان ينفد ما طبع من كتابه ‘ القريب
ويعاد طبعه .انظر ›لة الشسهاب.
وق -د ك -تب الشس -ي -خ اŸي-ل-ي رح-م-ه ال-ل-ه ت-ع-ا:¤
فقال ⁄ :يبق اليوم وطٌن من األوطان يجهل
أاب- -ن -اؤو ُه وغÒه -م ت -اري -خ -ه غ Òوط -ن ا÷زائ -ر
فرأايت أان ﬁو هذا العار بتأاليف تاريخ هذا
الوطن على ما فيه من صسعوبة وعقبات صسعبة
التذليل فشسرعت ‘ العمل مسستعينا بالله .ثم
قال :و ⁄يصسد Êعن اŸضسي ‘ سسبيل هذا
ال -ع-م-ل الشس-ري-ف ب-ت-ه-ذي-ب-ه Ãا ي-ق-رب ل-ل-ق-ارئ
مطلوبه بÎتيب  ⁄أاسسبق إاليه وهو يشستمل على
أابواب....الشسهاب جوليت ١٩٣١م
و ⁄يقتصسر نشساط الشسيخ على مدينة األغواط
بل كان كثÒا ما يزور مدينة بوسسعادة إللقاء
دروسس ال- -وع -ظ واإلرشس -اد ،ووج -د ب Úأاه -ل -ه -ا
ترحابا ،وإاقبال على سسماع وعظه وإارشساده،
وكانوا يÎقبون ›يئه.
وله مشساركة فاعلة Ãدينة أافلو وهي مدينة

بقرب مدينة األغواط وأاهلها كر Ëالعنصسر
ي -ك -رم -ون الضس -ي -ف إان ن -زل بسس -اح-ت-ه-م ونÎك
الشس -ي-خ ي-ح-دث-ن-ا ع-ن ه-ذه اŸدي-ن-ة اŸضس-ي-اف-ة
فقال :أافلو قرية ‘ آاخر عمالة وهران شسرقا
جنوبيا تبعد عن األغواط غربا بثÓث Úومائة
ميل ،وكثÒا ما كان سسكانها يدعونني لزيارتهم،
فلم يقدر الله تلبية دعوتهم إالّ صسحبة األسستاذ
ع -ب -د ا◊م -ي -د ب -ن ب -اديسس :وإاذا ب -أاف -ل -و ق-ري-ة
متوسسطة العمران ‘ بسسيط بأاعلى جبل العمور
قد رضِسَيت عنه الطبيعة فحَبْته بكل ما َي ْسسِحر
األلباَب ويضسُع العقلَ –ت حكم العاطفة ،فما
شسئت من مياه غزيرة عذبةٍ تروق منظرا ،وتلذ
مطعما ،ومن أاشسجار شسديدة اÿضسرة باسسقة
األغصسان وارفة الظÓل ،ومن هواء بارد صسيفا
جاف شستاء من الرطوبات لبعده من البحر،
وقربه من الصسحراء.
ثم يقول الشسيخ :منذ أان سسمي بأافلو ترجمانا
شس -رع -ي -ا السس -ي -د ع-م-ارة م-زي-ان ،ف-أاخ-ذ ي-نشس-ر
ال -فضس -ي -ل-ة بسسÒت-ه ودروسس-ه ث-م أاسسسس ج-م-ع-ي-ة
خÒي -ة ف -وج -د م -ن أاه -ل أاف -ل -و إاق -ب -ال ع -ل-ي-ه-ا
وم- -ع- -اضس -دة ل -ه ،وه -و ال -ك -ر Ëاألصس -ل سس -ري -ع
اإلجابة إا ¤اŸعا‹.
فدعت هذه ا÷معية اÒÿية الشسيخ اŸيلي
ل -يشس -ارك -ه-ا نشس-اط-ه-ا اإلرشس-ادي ف-ل-ب-ى ال-ن-داء،
وشس -ارك -ه -م ال -نشس -اط وق -ال ع -ن م -ؤوسسسس ه -ذه
ا÷معية كلمة طيبة سسجلها التاريخ :والشسيخ
ع -م-ارة م-زي-ان م-ن خ-ري-ج-ي م-درسس-ة ا÷زائ-ر
العليا ذو دين مت Úوفكر ثاقب وخلق سسمح
وه-م-ة ع-ال-ي-ة ي-خ-ت-ل-ط ب-ال-ناسس ويلبسس لباسسهم
وي -ظ -ه -ر ل -ه -م ‘ م-ظ-ه-ر ع-ا ⁄دي-ن-ي ي-ع-ظ-ه-م
ويعلمهم آاداب دينهم ،فسسر ‚اح الشسيخ عمارة
م - -زي - -ان ‘ مشس - -روع - -ه راج- -ع إا ¤إاخÓ- -صس- -ه
وﬁافظته على الزي القومي وﬁافظة أاهل
أافلو على أاخÓقهم العربية األصسيلة.
‘ اÿتام :ل يسسعني إال أان أاقدم الشسكر لهذا
الَعَلم العا ⁄ا÷ليل شسيخنا مبارك اŸيلي ول
أاجد العبارة التي تليق Ãقامه إالّ ما شسركه به
شسيخه وأاسستاذه ابن باديسس ‘ رسسالة بعث بها
إاليه فقال :أاخي مبارك :سسÓم ورحمة ،حياك
–ية من َعِلم وَعِمل وَعّلم وقفت على ا÷زء
األول من كتابك «تاريخ ا÷زائر ‘ القدË
وا◊ديث» فقلت :لو سسميته «حياة ا÷زائر»
لكان خليقا ،فهو أاول كتاب صسّور ا÷زائر ‘
لغة الضساد صسورة تامة سسوية ،بعدما كانت تلك
أاشسÓء متفرقة هنا وهناك ،وقد نفخت ‘ تلك
الصسورة من روح إاÁانك الديني والوطني ما
سسيبقيها حية على وجه الدهر –فظ اسسمك
تاجا لها ‘ سسماء الع Óوتخطه بيمينها ‘
كتاب اÿالدين.
إاذا كان من أاحيا نفسسا واحدة فكأا‰ا أاحياء
الناسس جميعا فكيف من أاحيا أامة كاملة ،أاحيا
م-اضس-ي-ه-ا وح-اضس-ره-ا ،وح-ي-ات-ه-م-ا ع-ند أابنائها
ح-ي-اة مسس-ت-ق-ب-ل-ه-ا ف-ليسس-والله-كفاُء عمِلك أان
تشس -ك -رك األف -راد ،ول -ك -ن ك -ف -اَءه أان تشس -ك -رك
األج -ي -ال ،وإاذا ك -ان ه -ذا ‘ ا÷ي -ل اŸع -اصس -ر
قلي ،Óفسسيكون ‘ األجيال الغابرة كثÒا ،وتلك
سسنة الله ‘ عظماء األ· ونوابغها ،ولن Œد
لسسنة تبدي ،Óوأانا واحد من هذا ا÷يل بلسسان
من يشسعرون شسعوري ،أاشسكرك ألقوم Ãا علينا
من واجب ،ل ألقابل ما لك من حق ،جازاك
خ Òما جازى به العامل Úاıلصس Úللدين
والوطن بعلم و–قيق وإانصساف.
أاظن سسادتي أا Êقد أاطلت عليكم وأاكÌت من
سس-رد ال-وق-ائ-ع ،ف Ó-يسس-ع-ن-ي أان أاق-ول-ب-ال-نسسبة
‹ :-إان ا◊ديث عن الشسيخ العÓمة مبارك
اŸيلي ل Áلّ فهو جزء من تاريخ مدينتي فقد
قام الرجل بإارشساد أاهلها وتوجيههم ،وتصسفية
عقيدتهم من الشسوائب ،فإان اŸيلي بالنسسبة
أله -ل األغ -واط ه -و ج -زء م -ن-ه-م ،ف-نسس-أال ال-ل-ه
تعا ¤أان يجازيه عنا خ Òا÷زاء ،على ما قّدم
أله- -ل ه- -ذه اŸدي -ن -ة ،وأاسس -أال ال -ل -ه أان ي -رح -م
ال tصس ْ-ل -ب ال -ذي ح -م -ل -ه ،وال -ب -ط -ن ال-ذي ح-واه،
والصسدر الذي غّذاه ،واŸشسايخ الذي هذبوا
عقله وعلموه.

لك Ìمن  15أالف سسنة
تروي تاريخ وحضسارة وعمران أ

سسعيدة مدينة الشس’ّÓت والسسّياحة العÓجية
تقع مدينة سسعيدة ‘ الشسمال الغربي
ل -ل-ج-زائ-ر ،وت-ع-د م-ن اŸدن ال-ق-دÁة
“تد فوق الهضساب وللجبال والسسهول
وكانت قدÁا موطنا لقبائل بربرية
تسسمى»تÒسسيف».
‘ ال -ق -رن ال-ت-اسس-ع اŸيÓ-دي سس-م-يت
«حاز سسعيد « ،وذلك للمياه اŸعدنية
لسسيدي عيسسى .كما سسميت أايضسا ‘
عهد الفاطمي« Úالعقبان « ،لوجودها
لمÒ
‘ ال -هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا ،وسس-م-اه-ا ا أ
ع-ب-د ال-ق-ادر سس-ع-ي-د ن-ظ-را Ÿا ح-ق-قه
لسستاذ:
ا أ
فيها من قوة ،وهو السسم الذي بقيت
عبد القادر حمداوي
عليه اليوم.
باحث ‘ التاريخ
‘ سسياق ا◊ديث عن تاريخ مدينة
سسعيدة ،فإان اıلفات التي تركها الأجيال السسابقة التي سسكنت سسعيدة
وضسواحيها .وجدت اŸدينة ما قبل التاريخ ،ويشسهد على ذلك ﬁطات
ﬂتلفة كاŸغارات واıابئ ،والرسسوم ا◊جرية اŸوجودة ‘ اŸنطقة
لنسسان يسسكن
لنسسان فيها أاك Ìمن  ١5أالف سسنة ،فكان ا إ
«تيفريت «وجد ا إ
 ·Óالسسابقة من بربر و رومان
هذه الكهوف ،ما جعل منها موطنا ل أ
ومقصسدا للفا–.Ú
لسسÓمي بإاسستقبال حار
“يز سسكان سسعيدة وضسواحيها أاثناء الفتح ا إ
وع-ام-ل-وه-م بصس-ف-اء وال-ل-ي-اق-ة وك-رم الضس-ي-اف-ة ،وب-حسسب ال-دراسسات ،فإان
اŸغارات التي توجد فيها تعود إا ¤العصسر ا◊جري ،وبحسسب ابن
خلدون يعت ÈالÈابرة ،أاول سسكان سسعيدة.
صسار ا÷ميع يحÎمهم وينّوه بخصسالهم‡ ،ا زادهم شسهرة وقدرتهم على
القتال و–مل اŸشساق ،كما جعل منهم الرخاء ا◊قيقي ‘ العيشس رجال
كاملي الرجولة وحب ا◊رية ،صسنعت منهم رجال ثائرين يشسدون على
رؤوسسهم عصسائب بيضساء فهم أاهل ‚دة وشسجاعة وسسÓحهم السسيوف
والرماح ولهم اÿيل يركبوها بالسسروج.
مّرت على سسعيدة العديد من ا◊ضسارات منذ عصسور ماقبل اŸيÓد،
ف- -ف -ي ال -ق -رن ال -ث -الث اŸي Ó-دي ك -انت –ت ق -ي -ادة اŸلك ال -ن -وم -ي -دي
«ماسسينيسسا» و‘ عصسره مثلت منطقة زراعية قوية وعظيمة البسساتÚ
وكثÒة اŸياه والفواكه ،فهي أاجمل مدينة بأاهلها وبلطافة الشسمائل
لخÓق ،وفيها وادي اÿصسب ووجود ينابيع اŸياه ويصسونونها
وحسسن ا أ
لشسجار اŸثمرة التي تثمر “را و هذه تثمر جوزا.
ويسسقون ا◊دائق وا أ
لنواع ،مدينة
أاشسجار وبسسات Úوحدائق غّناء وفاكهة كثÒة ﬂتلفة ا أ
لنهار .وبعد ماسسينيسسا
سسعيدة ‘ هضسبة –فّ بها هذه اÒÿات وا أ
لحتÓل الروما Êعام  ٤٠م.
وقعت –ت سسيطرة ا إ
‘  ٤٢٩م احتلتها الوندال ‘ القرن السسابع اŸيÓدي ،أاين ترسسخت
اŸسسيحية ‘ اŸنطقة ،نزل الوندال على الشسواطئ الغربية بنواحي
لخضسر واليابسس .قام بقطع
الغزوات وواصسل الزحف شسرقا فأاتى على ا أ
لبرياء ⁄ ،يكن الوندال أاهل حضسارة ول
لشسجار وإاحراق الزرع وقتل ا أ
ا أ
كانوا يقدرون القيّم ،بل أانهم قوم بكل مفاهيم الهمجية والوحشسية.
‘ القرن الثامن اŸيÓدي ” ،فتحها من قبل اŸسسلم Úبصسعوبة
واسستمرت مدة طويلة Ãقاومتها وحينها ” ،تأاسسيسس ‡لكة تيهرت
«.»٨5٨/٧٠٢
ع -رفت ه -ذه ال -فÎة ت -ط -ورا وحضس -ارة ‘ ج -م -ي -ع اŸي -ادي -ن .وسس -ي -ط -ر
ال -ف -اط -م -ي -ون ع -ل -ى اŸن -ط -ق -ة ‘ ال -ق-رن ا◊ادي عشس-ر اŸيÓ-دي ع-ام

( ،)١٠٩٤-١٠٣6وب -ع-د ال-ف-اط-م-ي-ون ،أات-ى اّŸوح-دون ال-ذي-ن اسس-ت-ق-روا ‘
سسعيدة عام  ١١٤٧وعام  ١٢6٩ثم جاء الزيانيون وبقوا إا ¤غاية ١55٠م،
وهو تاريخ دخول العثماني .Úوقعت سسعيدة –ت ا◊كم العثما Êوضسّمت
لغا .تّوفرت اŸرافق
إا ¤بايلك معسسكر عام  ١٧٩١/١٧٠١م –ت حكم ا أ
الضس -روري -ة ل -ل -ح -ي-اة لسس-ي-م-ا ال-دي-ن-ي-ة م-ن-ه-ا والج-ت-م-اع-ي-ة ك-اŸسس-اج-د
واŸكتبات واŸدارسس التي كانت تلّقن العلوم وكان يشسرف على التعليم
فيها علماء أاجÓء.

اإ’حتÓل الفرنسسي
تطور الصسراع منذ القرن السسادسس عشسر إا ¤صسراع صسليبي ،تفتقت
لسسÓ-م وان-تصس-ر
أاسس -ب -اب م -دن -ي -ة وراح ي -ت -ط -ور بسس -رع -ة .ل -ق-د إان-تشس-ر ا إ
اŸسس-ل-م-ون ان-تصس-ارات ب-اه-رة ،ب-دأات ال-ه-ج-وم-ات ت-ف-رضس ا◊صس-ار على
لسسطول ا÷زائري ‘
لمور واضسحة بعد انهزام ا أ
ا÷زائر وأاصسبحت ا أ
معركة «نفرين» باليونان ،يوم  ٢٠أاكتوبر ١٨٢٧م .هذا ما أادى با÷زائر
لبيضس اŸتوسسط .و‘ ١٨٣٠
بعد ما كانت سسيطرتها ب Óمنازع ‘ البحر ا أ
م إاحتلت فرنسسا ا÷زائر ،ثم وهران وكذلك معسسكر وسسعيدة .تنقل
لم Òعبد القادر إا ¤سسعيدة وأاسسسس قاعدته العسسكرية بغابة العقبان
ا أ
على برج مراقبة روما ١٨٤١/١٠/٢٢ ‘ Êم.
لم Òو‘
دخل الفرنسسيون سسعيدة بقيادة ا÷Ôال بيجو بعد أان تركها ا أ
هذه الفÎة عرفت اŸدينة العديد من اŸعارك ضسد اÙتل الفرنسسي
مثل معركة «ع ÚأاŸانعة « ‘  ٢٤أاوت  ١٨٤٣م و‘  ١٢/٩معركتي
تÒسس Úوسسيدي يوسسف ‘  ١٨٤٣/٩/٢٢م .
كما نظمت معارك ‘ جنوب سسعيدة بقيادة الشسيخ البطل بوعمامة
(ولد )١٩٠٨/١٨٤٠شس -خصس -ي -ة ت -اري -خ -ي -ة ق-ادة ال-ث-ورات ضس-د اŸسس-ت-ع-م-ر
الفرنسسي با÷نوب العربي للبÓد ⁄ .يتجّرع طعم الهزÁة ‘ بداية
لمر ،فقد حارب بكل قوة وقام بوعمامة بتحد كب Òلسسياسسة السستعمار،
ا أ
لمة
وÃواقفه اسستطاع أان يضسرب فرنسسا وكان له ما أاراد واجتمعت ا أ
وبدأا ا◊رب فأاظهر شسجاعة عظيمة وذكاء متقدا.
لمة التي أا‚بته قادرة أان تنجب
إان بوعمامة قد مات رحمه الله ولكن ا أ
مئات منه يحملون هم أامتهم ويدافعون عن كرامتها ويسستعيدون أارضسها.
ابتكر وسسائل  ⁄يعرفها أاسسÓفه واسستطاع الشسعب ا÷زائري أان ينتصسر
على عدوه وأاخرجه من بÓدنا صساغرا ذلي . Óنظمت مظاهرات Ãدينة
سسعيدة ‘  ١٩٤5/٠5/٠٢و كان إاحراق مقر البلدية و‘ يوم أاول نوفمÈ
اندلع الثورة ‘ مارسس  ،١٩56مع إاشسعال الثورة ‘ اŸنطقة كانت نشسأاة
خلية للفدائي.Ú
شساهدت اŸنطقة العديد من اŸعارك اŸسسلحة و سسجلت وقوع ١٧٠٠
شسهيد ‘ سساحة الوعي لتعيشس ا÷زائر حرة كرÁة.
سسجلت أايضسا أاك Ìمن  ٨١عملية عسسكرية من  ١٩56إا ،١٩6٢ ¤وتتميز
لقتصسادية من صسناعة وخدمات وفÓحة وŒارة،
اŸدينة بالنشساطات ا إ
وذلك بسسبب خصسوبة أاراضسيها وموقعها ا÷غرا‘ .فهي مدينة عصسرية
ذات ماضس عريق وللمدينة شسّÓلت «تيفريت « ،وهذا اŸنظر البديع
بأاشسجارها الكثيفة التي تعانق ا÷بل ‘ منظر فريد من نوعه ،وكذلك
ع Úالسسخونة ،قبلة السسياحة العÓجية.
ف-اŸدي-ن-ة ب-ط-رازه-ا اŸع-م-اري وف-ن-ادق-ه-ا ال-ع-ال-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع-وا فيها
اŸسس-اف-رون بصس-وت ن-دى ج-م-ي-ل ف-ي-ج-لسس-ون ي-ن-اشس-دون ال-غ-ن-اء واŸع-اÊ
الراقية ....
يقول اŸثل «عشس سسعيدا ترى الكون سسعيدا».
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وداعا «الزعيم»

اقتصشرت اŸششاركة على  4وليات من الوسشط

ترشسيد النفقات تلقي بظÓلها على ملتقى
الشسعر النسسوي بالقليعة
لدبي لدار الثقافة الدكتور أاحمد
أاختتمت ،مسشاء أامسضÃ ،قر النادي ا أ
عروة بالقليعة ،فعاليات الطبعة الرابعة للملتقى الوطني للششعر النسشويÃ ،ششاركة ما يربو عن
لخريات من وليات البليدة
 20ششاعرة ،معظمهن من ولية تيبازة اŸسشتضشيفة .فيما قدمت ا أ
والعاصشمة وبومرداسض ‘ ،ح Úششهدت الطبعات الثÓث اŸنصشرمة مششاركة أاك Ìمن 20
ولية من ﬂتلف جهات الوطن.

القليعة :عÓء ملزي
ب -حسسب م -ا أاشس -ار إال-ي-ه م-دي-ر دار ال-ث-ق-اف-ة
بوجمعة بن عمÒوشش ،فإانّ التظاهرة أاضسحت
بفعل التقادم ،تقليدا سسنويا ل Áكن Œاوزه،
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ع Ó-ق-ت-ه ال-وط-ي-دة ب-الشس-اع-رات
اÙليات اللواتي يتم تكرÁهن وتشسعجيهن
لبذل مزيد من ا÷هود الرامية لÎقية ِنتاجهن
األدب -ي ،أال أاّن م -ا أاّث -ر سس -ل -ب -ا ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات
اŸل -ت -ق -ى ه -ذه السس -ن -ة ،ك -ون -ه اق -تصس -ر ع -ل -ى
مشس -ارك -ة الشس -اع -رات ال -ق -ادم-ات م-ن ولي-ات
ال -وسس -ط اÙي -ط -ة ب -ت -ي-ب-ازة ،ب-ح-ك-م ضس-رورة
الح -ت -ك -اك والسس -ت-ن-ب-اط م-ن Œارب ال-نسس-اء
الشساعرات من اÙيط ،كإاضسافة لبد منها
لفائدة الشسعر النسسوي اÙلي.
و ⁄ي- -خ- -ف م- -دي- -ر ال- -دار ب- -وج- -م- -ع -ة ب -ن
عمÒوشش ،كون التظاهرة تأاثرت سسلبا بقضسية
ت -رشس -ي-د ال-ن-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي ل تسس-م-ح
بدعوة عدد أاك Èمن الشساعرات.
وك -انت الشس -اع-رات اŸشس-ارك-ات ال-ل-وات-ي
تتقدمهن الشساعرة سسليمة مليزي ،قد قدمن
ق -راءات شس-ع-رب-ة م-ت-ن-وع-ة ع-ل-ى م-دار ي-وم،Ú
شسملت الشسعر العمودي ،اŸلحون والشسعبي.
غ Òانّ متتبعي اŸلتقى لحظوا طغيان الشسعر
اŸلحون على النمط اŸلتزم أاو العمودي‡ ،ا
اضسطر مؤوطر اŸلتقى الشساعر عبد اŸنعم

ل -لÎك-ي-ز ع-ل-ى ك-ون الشس-اع-رة ن-ازك اÓŸئ-ك-ة
تعت Èأاول امرأاة تثور على الشسعر العمودي
سسنة  1947بقصسيدة تتحدث فيها عن الكولÒا،
غ Òأاّنها تراجعت عن ثورتها بعد  7سسنوات
م- -ن ذلك وع- -ادت ل -ت -م -ارسش وت -ك -تب الشس -ع -ر
اŸلتزم الذي ل Áكن التخلي عنه.
و‘ ﬁاضسرة له حول رواد التجديد ‘
الشسعر العربي ،قال اÙاضسر عبد اŸنعم إانّ
ال-ت-ط-ورات ا◊اصس-ل-ة ‘ اÛت-م-ع-ات ال-عربية
تقتضسي بالضسرورة ترقية األسساليب الشسعرية
اŸعتمدة وجعلها تتأاقلم مع الواقع اŸعيشش
وذلك بالتخلي عن القافية اŸملة والكلمات

ُيعرضض بقاعة ابن خلدون بالعاصشمة

«شسخوصص ‘ الظّل» يسستنكر التمييز Ãختلف أالوانه
اح- - -تضش- - -نت ق- - -اع- - -ة اب- - -ن خ- - -ل - -دون
لرب -ع -اء ،ال -ع-رضض
ب -ال -ع -اصش -م -ة ،أامسض ا أ
لم-ري-ك-ي «شش-خ-وصض ‘
لول ل -ل -ف -ي -ل -م ا أ
ا أ
ال -ظ ّ-ل» ،ال -ذي ي -ح -ق -ق ‚اح -ا ب -اه-را ‘
أام -ري-ك-ا .وق-د ع-م-ل م-وزع ال-ف-ي-ل-م MD
 ،Cinéب-ال-ت-ع-اون م-ع م-ؤوسشسش-ة «ف-ن-ون
وثقافة» ،أان يكون هذا العرضض متزامنا
‘ ا÷زائر وفرنسشا .ويتطرق الفيلم إا¤
ال -ت -م -ي -ي -ز ضش -د اŸرأاة واŸي-ز ال-ع-نصش-ري،
ويسشلط الضشوء على جانب ›هول من
لصش -ول
لم -ري -ك -ي Úذوي ا أ
مسش- -اه- -م -ة ا أ
لفريقية ‘ مرحلة حسشاسشة من مسشار
ا أ
لمريكية «ناسشا».
وكالة الفضشاء ا أ

قاعة ابن خلدون :أاسسامة إافراح
شس- -خصس- -ي- -ات م- -ط- -م -وسس -ة ب -اإل‚ل -ي -زي -ة:
 Hidden Figuresهو فيلم سسÒة ذاتية،
دراما أامريكي ،أاُصسدر ‘  25ديسسم‘ 2016 È
ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة م-بني سسيناريو
وإاخ -راج ت-ي-ودور م-ل-ف-ي وم-ن ب-ط-ول-ة ت-اراج-ي
بيندا هينسسون ،تاراجي بيندا هينسسون ،جانيل
موناي.
ف- -ي- -ل- -م «شس- -خ- -وصش ‘ ال- -ظّ- -ل Hidden
( »Figuresأاو «أارق -ام ﬂف -ي -ة» ف -ال -ك -ل -م -ة
األصسلية مزدوجة الدللة) هو من نوع الدراما
والسسÒة ال -ذات -ي -ة ،أاخ -رج-ه وك-تب السس-ي-ن-اري-و
ث-ي-ودور م-ل-ف-ي ،وم-ق-ت-بسش م-ن ك-ت-اب ب-العنوان
ن -فسس-ه ،ك-ت-ب-ت-ه م-ارغ-و ‹ شس-ي-ت ‹Òع-ن قصس-ة
ح- -ق -ي -ق -ي -ة ،لشس -خصس -ي -ات وج -دت ‘ ال -واق -ع
باسستثناء شسخصسية آال هاريسسون (يؤودي دوره
ك- -ي -ف -ن ك -وسس -ت ،)Ôال -ت -ي ه -ي ع -ن ›م -وع -ة
شسخصسيات حقيقية مركبة.
عن سسبب اختيار الفيلم ،قالت ياسسمÚ
ب- -وشس- -ان اŸك- -ل- -ف- -ة ب -اإلع Ó-م ل -دى الشس -رك -ة
اŸوزعة  MD Cinéإان ذلك راجع إا ¤كون
القصسة جميلة وما يزيد ‘ جماليتها هو كونها
حقيقية ،كما أانه فيلم ُملهم ويؤوثر ‘ كّل من
يشساهده« ،لقد اعتدنا عرضش أافÓم األبطال
اÿارق Úولكن رهاننا كب Òعلى هذا الفيلم
اŸلتزم والدرامي ونتوقع أان ُيقبل ا÷مهور
ا÷زائ- -ري وال- -ع -اصس -م -ي ع -ل -ى ه -ذا ال -ع -م -ل

السس-ي-ن-م-ائ-ي ا÷م-ي-ل وال-ه-ادف» ..ك-م-ا ت-عتزم
اŸؤوسسسسة عرضش أافÓم أاخرى جديدة على
غ -رار ف -ي-ل-م اÿي-ال ال-ع-ل-م-ي «ل-وغ-ان» وف-ي-ل-م
«ا÷ميلة والوحشش» ،تؤوكد ياسسم Úبوشسان.
يحكي الفيلم قصسة ثÓث نسساء أامريكيات
من أاصسول أافريقية ،كاثرين جونسسون (وتؤودي
دوره- -ا ت- -اراج -ي ه -ي -نسس -ون) ،ودوروث -ي ف -ون
(ت- -ؤودي ال- -دور أاوك- -ت -اف -ي -ا سس -ب -نسس -ر) ،ومÒي
جاكسسون (من “ثيل جانيل مونيه) ،يعملن ‘
وكالة الفضساء األمريكية «ناسسا» ‘ ،قلب سسباق
غزو الفضساء ب Úاألمريكان والسسوفيات مطلع
سستينيات القرن اŸاضسي.
تعمل فون مهندسسة كمبيوتر ،تشسرف على
›م -وع -ة ف -ت -ي -ات ،ول -ك -ن -ه-ا ل –صس-ل ع-ل-ى
اŸنصسب رسس- -م- -يً- -ا ،ول ع- -ل- -ى ال- -راتب ال- -ذي
تسستحق ،كما أان رئيسستها ل تؤومن Ãسساواة
ا◊قوق ب Úالبيضش وذوي األصسول األفريقية.
م -ن ج -ه-ت-ه-ا ،ت-ط-م-ح ج-اكسس-ون إا ¤أان تصس-ب-ح
م- -ه- -ن- -دسس- -ة فضس- -اء ،ول Áك- -ن -ه -ا ذلك سس -وى
ب- -ال -دراسس -ة ‘ صس -ف -وف مسس -ائ -ي -ة ﬂصسصس -ة
للبيضش فقط ،ما يضسطرها إا ¤اللجوء إا¤
اÙك -م -ة لن -ت -زاع ح -ق-ه-ا ‘ ا◊صس-ول ع-ل-ى
شسهادة جامعية أاعلى من شسهادتهاّ“ ،كنها من
–قيق حلمها.
أاما جونسسونﬁ ،ور القصسة ،فهي عاŸة
ري-اضس-ي-ات ذات ع-ب-ق-ري-ة خ-ارق-ة ،مّ -ك-نتها من
دخول إا ¤ا◊لقة الضسيقة اŸكونة من اŸدير
ال -ع -ام وأاق -رب مسس -اع -دي-ه ورواد ال-فضس-اء‘ ،
وقت كان األمريكان يسسابقون الزمن لوضسع
رائد فضساء ‘ مدار حول األرضش (وهو ما
سسبقهم السسوفيات إاليه برائد الفضساء يوري
غاغارين) ،مرحلة مهدت لهبوط اإلنسسان على
سسطح القمر عام  .1969ولعّل أاك Èدليل على
دور هذه العاŸة ذات األصسول األفريقية هي
إاطÓق اسسمها على أاحد مراكز البحث التابعة
للناسسا ،كما ”ّ تكرÁها شسخصسيا وهي ‘ سسّن
السسابعة والتسسع.Ú
يجمع هذا الفيلم اŸؤوثر ب Úوجه Úمن
التمييز :اضسطهاد اŸرأاة ،واŸيز العنصسري،
إاضس -اف -ة إا ¤ال -ت -م -ي -ي -ز ال -ذي ق -د ي -ع-ا Êم-ن-ه
أاصسحاب الكفاءات ‘ عملهم ،وهو ما يجعل
هذا الفيلم قويا من حيث رسسالته السسياسسية،
العاطفية ،وقبل هذا وذاك الرسسالة اإلنسسانية.

الصسعبة الشسائعة ‘ الشسعر العربي القد Ëدون
اŸسساسش بالطابع العمودي للشسعر .كما قّدم
مداخلة أاخرى تتحدث عن نبذة تاريخية عن
الشساعرات العربيات منذ األزمنة الغابرة.
وكانت الشساعرات اŸشساركات ‘ اŸلتقى
قد اسستفدن من رحلة سسياحية Ãختلف أاروقة
مدينة القليعة العتيقة وبهدايا رمزية ‘ نهاية
التظاهرة ،بالتوازي مع تكر ËاŸشساركات ‘
الصسالون الولئي للمرأاة اŸنتجة الذي نظمته
الدار بأاروقتها على مدار  4أايام متتالية تزامنا
وت -ظ-اه-رة ع-ي-د اŸرأاة ،ب-ح-يث اخ-ت-ت-مت جّ-ل
ال-ت-ظ-اه-رات اŸق-ام-ة ب-ح-ف-ل ف-ن-ي أاق-ي-م على
شسرف النسساء اŸشساركات وأاحيته كل من نوال
إايلول من القليعة وسسليم بدلة من فوكة.
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نور الدين لعراجي
هل كان اŸوت قدرا ﬁتوما ان يرحل الشساعر عبد
ال- -رزاق ن -اصس -ري ‘ ظ -روف أاك Ìقسس -وة م -ن ت -لك ال -ت -ي
رافقته ‘ حياته ؟ وهل نهاية هؤولء الذين يكتنزون
ال -كÓ-م اŸق-ف-ى وا◊رف ال-فصس-ي-ح ‘ غ-ي-اب-ات ال-نسس-ي-ان
سس -ي -ظ -ل أام-را م-قصس-ودا؟ ه-ل سس-ت-ظ-ل ل-ع-ن-ة ا◊ي-اة ت-ت-ب-ع
مسساراتهم وخطواتهم ا ¤أارذل العمر؟
ي-رح-ل «ال-زع-ي-م» ،ك-م-ا ي-فضس-ل اأب-ن-اء ب-ري-ك-ة م-ناداته
صس - - -احب أاط - - -ول ال - - -قصس - - -ائ - - -د  ‘ ..ال- - -غ- - -زل واŸدح
والهجاء...يختفي من زوايا ا◊ياة ومشساقها  ..وهو الذي
طلقها بالثÓث عندما اختاره جنون الشسعر ليكون إاليه
رفيقا .فأاختار ان يكون سسفÒا ÷نون القول وعربدته
وزندقته وطيبته و“يزه ...يختفي ‘ صسمت قاتل ،كما اŸوت عندما يقبضش آاخر
النفاسش  ..ويحجبه الهمود عن اأع ÚاŸدينة ،كما تنسسل شسمسش اÿريف من ضسباب
الشستاء.
أاتذكر أانني التقيته ‘ بداية تسسعينيات القرن اŸاضسي Ÿا قمت بتنصسيب فرع
Óسسماء التي
رابطة ابداع بÈيكة واأنا الباريكي العارف بخبايا الكتابة واŸدرك ل أ
تكتب ‘ صسمت وهم قلة يعّدون على الصسابع ‘ تلك الفÎة ...ا ¤أان خرج ‹ من
وحي القصسيدة ألكتشسف موهبة شسعرية تتف ‘ قول الشسعر الشسعبي عن جدارة
واسستحقاق ...هالني ما سسمعته من فم هذا النسسان الطامح وسسر Êان نشسرت له
بعضسا من نصسوصسه الشسعبية ‘ بعضش الوسسائل العÓمية التي اشستغلت بها.
لكنني فع Óتفاجأات بتلك اŸوهبة القادرة على خوضش غمار متون الشسعر ا¤
أابعد من ذلك واختفى الرجل من ذاكرتي واختفيت لظروف عرفتها ا÷زائر⁄ ،
أالتقيه بعد ذلك وقد مرت عشسرات السسن .. Úوتفاجأات ‘ جلسسة رفقة بعضش ،بعد
هذا العمر الطويل أا Êالتقيته ولكنه ‘ شسكل اآخر وقد اأخذت منه ا◊ياة كل شسيء .
قبله و‘ نفسش النهايات الÎاجيدية وضسع الشساعر فاروق سسمÒة حدا ◊ياته من
أاعلى جسسر سسيدي راشسد بقسسنطينة ،وقبله بسسنوات قليلة أاسسكت قطار السسكك
ا◊ديدية نبضش الشساعر عبد الله بوخالفة ا ¤األبد  ...وليسش بعيدا عنهما اختارت
الشساعرة صسفية كثو جسسر تيليملي خيارها الخ Òواضسعة نقطة النهاية لتجربة
شسعرية وقلم نسسوي يكتب باللغت .... Úقد أا–دث عن هذه التجارب الثÓث التي
رÃا تركت نهاياتها ..حرقة األسسئلة اŸفتوحة واŸؤوجلة.
‘ البداية  ⁄أاقو على معرفة من الرجل مع ضسيق الذاكرة ولكن ح Úعاودت
شسريط المسش البعيد عرفت ان الفقيد قد اختار عاŸا أاخر اأك Ìجنونا من الشسعر
والقصسيدة  ..وكان خياره صسمام المان لكل اŸتاهات واŸغالطات التي تضسع نقاط
البدايات لكل عاشسق للحياة .
«الزعيم « اختار منطقة «ا◊نية « اأخر ﬁطة له ومن «اأ◊قنة « ذلك اŸسسبح
اŸفتوح على سسد بريكة اأين كنا نلجأا إاليها من الصسما ‘ Ëعز الصسيف نتعطر Ãياه
غديرها الراكدة ..و–ت شسمسش قاربت الربعون درجة كانت دهشستنا ل توصسف
...بالرغم من أانها كل سسنة تلتهم اطفال ‘ عز الزهور غرقا ‘ مياهها.
عن مقربة من هذا الوادي اŸفتوح على أاعماقه اÛهولة وجدت جثة الشساعر
ناصسري مرمية ،كأانه اختار اŸاء ليطهره ويغسسله من قسسوة ا◊ياة وظلم اŸدينة
وهجران أاهلها له .أاو لأن اŸكان فيه من السسكينة ما جعله ضسالته الخÒة .
 Âقرير الع Úأايها الشساعر الزاجل  Â ..هناك على اأفرشسة القصسيدة والهوسش...
 Âكأا‰ا  ⁄تعشش ولكن شسعرك سسÒدده الشسعراء واأصسحاب الغا ‘ Êا◊فÓت
واألعراسش ...وسسÒددها جيل بعد جيل ...وداعا الزعيم ..وداعا عبد الرزاق.

إاحياء الذكرى  39لرحيل الششيخ عبد الكر Ëدا‹ بتيزي وزو

برنامج ثقا‘ ثري تخليدا لعطاء أاحد أاعمدة األندلسسي

تسستعد دار الثقافة حسسن ا◊سسني
ب-اŸدي-ة ،ل-ت-ن-ظ-ي-م ن-دوة ع-ل-مية بعنوان
«اسسÎات - -ي - -ج- -ي- -ة ال- -ت- -حضس Òلشس- -ه- -ادة
البكالوريا» ،غدا ،أاربعة ﬁاور هامة
Ãشساركة كوكبة من الباحث.Ú
وسس-ت-ق-دم ال-دك-ت-ورة ح-ورية مرصسا‹
اÙور األول بعنوان““ :تعديل رغبات
التÓميذ نحو شسعب التعليم الثانوي ‘
ظ- -ل ال -ت -وج -ي -ه اŸدرسس -ي““ ،م -ت -ب -وع -ا
باÙور الثا Êمن قبل الدكتور رضسا
حÒشش ب -ع -ن -وان““ :ال -ت -حضس Òال -ن-فسس-ي
لمتحان شسهادة البكالوريا““ ،إا ¤جانب
ﬁور ثالث –ت عنوان““ :دور التوجيه
واإلرشساد ‘ الرفع من الفعالية الذاتية““
م -ن ط -رف األسس-ت-اذ خ-ال-د ب-ن ع-يسس-ى،
فضس  Ó- -ع - -ل - -ى ﬁور أاخ Òب - -ع - -ن- -وان:
«ال -ت -وج -ي -ه اŸدرسس -ي واإلرشس -اد ل-ب-ن-اء
و–ق-ي-ق األه-داف وال-ط-م-وح-ات» ،من
قبل الدكتورة مونية زوقاي.
وسسيسستهدف فرع اŸطالعة والتوثيق
بدار الثقافة ‘ هذا اŸوعد العلمي
““تÓميذ الطور الثانوي ببلدية اŸدية““
بحضسور عدة قطاعات ذات صسلة وعلى
رأاسسها مديرية الÎبية بهذه الولية.

اŸدية :م.أام Úعباسس

إاحياء الذكرى  39لوفاة الششيخ
ع -ب -د ال-ك-ر Ëدا‹ ،أاح-د أاع-م-دة
لن-دلسش-ي-ة ب-ا÷زائ-ر،
لغ -ن-ي-ة ا أ
ا أ
سشيكون هذه السشنة بولية تيزي
وزو ي - - - - -وم  18م- - -ارسض ا÷اري،
بحسشب ما صشرحت به لـ«الششعب””،
وهيبة دا‹ رئيسشة مؤوسشسشة عبد
الكر Ëدا‹ الثقافية ،مششÒة أان
اللقاء الذي سشينظم بالتنسشيق مع
مديرية الثقافة للولية والذي
سش -ت-ح-تضش-ن-ه دار ال-ث-ق-اف-ة م-ول-ود
معمري ،سشيششهد برنا›ا متنوعا
وثريا.
موهبته ‘ األداء الشسيخ عمر بخشسي الذي

حبيبة غريب

كشسفت وهيبة دا‹ ،أان ““الÈنامج اŸسسطر
لÓ-ح-ت-ف-ائ-ي-ة ب-ع-م-يد األغنية األندلسسية ،يضسم
ع -رضس -ا ل -ف -ي -ل -م وث-ائ-ق-ي ح-ول ح-ي-اة ومسسÒة
ال -راح -ل ال-ف-ن-ي-ة ،م-ن إاع-داد اŸؤوسسسس-ة ،ت-ل-ي-ه
ﬁاضسرة –مل عنوان““ :أاسستاذ وشسيخ األغنية
ا◊ضس -ري-ة ال-راق-ي-ة““ ،ي-نشس-ط-ه-ا السس-ت-اذ ع-ب-د
القادر بن دعماشش ،تكون متبوعة بحصسة بيع
باإلهداء إلصسداراته حول الشسيخ.
كما يتضسمن اللقاء بر›ة حفل موسسيقي
تنشسطه كل من جمعية العمرانية للموسسيقى
األن -دلسس -ي-ة ب-ت-ي-زي وزو وف-رق-ة ال-ط-رب-ي-ة م-ن
ا÷زائر العاصسمة.
ل -ل -ت-ذك ،Òول-د الشس-ي-خ ع-ب-د ال-ك-ر Ëسس-ن-ة
 ،1914بتلمسسان .اسستهل مشسواره الفني وهو ⁄
يتجاوز ا◊ادة عشسرة كعازف على ““الدربوكة““
‘ جوق عبد السسÓم بن صساري .واكتشسف

تو ¤رعايته بعد وفاة والده.
سسجل الشسيخ عبد الكر Ëدا‹ أاو ¤أاغانيه
سس -ن-ة  .1929و‘  1930م -ع ج-وق الشس-ي-خ-ة
““ط- -ي- -ط- -م- -ة““ ،ذاع اسس -م -ه ب -ع -ده -ا ل -يسس -ت -ق -ر
ب -ال -ع -اصس -م -ة ،ف -ت -م ت -ع -ي -ي -ن -ه أاسس-ت-اذا Ãع-ه-د
اŸوسس- -ي- -ق- -ى ب -حسس Úداي سس -ن -ة  ،1951ق -ب-ل
اŸشس -ارك -ة ‘ ع -دة م-ه-رج-ان-ات وت-ظ-اه-رات
موسسيقية .وقد تو‘ عبد الكر Ëدا‹ ‘ 20
فÈاير .1978
وقد أانشسئت مؤوسسسسة ““الشسيخ عبد الكرË
دا‹““ ،التي ترأاسسها حفيدته وهيبة دا‹ سسنة
 ،2008بهدف الجتهاد ‘ ““–قيق الكث Òمن
اŸشس -اري -ع ال-ف-ن-ي-ة ،وت-ق-د Ëإاضس-اف-ة م-ت-م-ي-زة
تخدم الÌاث الثقا‘ الوطني““.
م -ن م -وال-ي-د ت-ل-مسس-ان ‘  14ن-وف-م Èسسنة
 ،1914تتلمذ على أايدي أاك Èالشسيوخ منهم
عبد السسÓم بن صساري ،وشسارك ‘ الديوان
الفني للموسسيقى ا÷زائرية ،تو‘ ‘ فيفري
.1978

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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’ للعن ـ ـ ـف ضس ـ ـ ـد اأ’طفـ ـ ـ ـ ـال
ت-ت-واصص-ل ا◊مÓ-ت الّ-ت-حسص-يسصة من طرف
كل ا÷هات اŸعنية من أاجل ا◊د من نسصبة
لط -ف -ال ‘
ظ- -اه- -رة ال -ع -ن -ف اŸم -ارسس ضص -د ا أ
لعÓ-م-ي-ة
›ت -م -ع -ن-ا م-ن خÓ-ل اŸن-ت-دي-ات ا إ
ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ا÷م-ع-يات ا◊قوقية ،إاضصافة
إا ¤الشّص - -رط - -ة ا÷زائ - -ري- -ة وح- -ت- -ى ا÷يشس
الوطني الشصعبي بالنظر إا ¤خطورتها على
ا÷يل الصصاعد.

تيسسمسسيلت ()38

نبيلة بوقرين

ي -اأت -ي ذلك ب -ال -ن-ظ-ر اإل-ى الرت-ف-اع ال-مسس-ج-ل ف-ي
السسنة الماضسية بالمقارنة مع عام  ،2015حيث
كانت الزيادة بنسسبة تجاوزت الـ  1من المائة ،اأي
اأن - -ه ه- -ن- -اك  6000ط -ف -ل ي -ع -ان -ون م -ن ال-ع-ن-ف
الجسسدي ،وهذا رقم كبير جدا ومخيف ،ويجب
اتخاذ الإجراءات الÓزمة للحد منه باأسسرع وقت
ممكن.
ولهذا فاإّن كل الجهات المعنية تحّركت بشسكل
لفت لÓنتباه وكانت هناك مواعيد مع الصسحافة
من اأجل الحديث عن هذا الموضسوع الهام بهدف
العمل المشسترك لأن الإعÓم هو الآخر له دور
ك -ب-ي-ر ف-ي ال-ت-حسس-يسس بضس-رورة ال-ع-ن-اي-ة ب-ال-نشسء
لأّنهم مسستقبل الجزائر ،حيث سسيحملون المشسعل
مسستقب.Ó
ومن جهة اأخرى ،فاإن تّم العمل من اأجل وضسع
قوانين صسارمة لمعاقبة كل ممارسسي العنف ضسد

الأطفال حتى يتم ردع هذه الظاهرة ،في نفسس
ال -وقت ه -ن -اك اإج-راءات اأخ-رى ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ط-ف-ل
تتمثل في اإيجاد البدائل الممكنة من اجل حماية

صس -غ -ارن -ا م -ن خ Ó-ل اسس -ت -غ Ó-ل اأوق -ات ف-رغ-ه-م
ب -ال -ل -عب وال -ت -رف -ي -ه وم -م-ارسس-ة ال-ري-اضس-ة ،وك-ذا
الذهاب في رحÓت سسياحية.

سسا ⁄وقالب ا◊لوى
كان هناك طفل مهّذب وجميل يدعى سسالم ،وكان
سس -ال-م ي-حب ك-ث-ي-راً ت-ن-اول ال-ح-ل-وى ال-ت-ي تصس-ن-ع-ه-ا ل-ه
والدته ،فكان بين الحين والآخر يطلب من اأمه اأن
تصسنع له قالب جميل من الحلوى اللذيذة ،وفي يوم
من الأيام اشستاق سسالم كثيراً لتذوق الحلوى المنزلية
اللذيذة التي تصسنعها والدته ،فطلب من اأمه اأن تجهز
له بعضس منها ،فطلبت الأم من سسالم اأن يذهب شسراء
البيضس حتى تعد له بعضس الحلوى كما يريد.خرج
سسالم في حماسس لشسراء البيضس ،وفي طريقه قابل
صسديقه سسعيد ،سسلّم عليه وسساأله عن وجهته فاأخبره
سسعيد اأن ذاهب اإلى المتجر لشسراء بعضس الأشسياء التي
طلبتها منه والدته ،فقال له سسالم اأنه ذاهب لنفسس
المتجر وهكذا سسارا معًا حتى وصس Óاإلى المتجر وبداأ
كل منهما في شسراء ما يلزمه.وفي طريق عودتهما لم
ينتبه سسالم لحفرة صسغيرة كانت موجودة في اأرضس
الطريق ،فتعثرت قدماه وسسقط وتكسسر جميع البيضس
الذي يحمله ،قام سسالم وهو يبكي وينفضس ثيابة التي
اتسسخت من الغبار ،بينما سسعيد يحاول تهدئته ولكن
دون جدوى ،حيث اأخذ سسالم يبكي بحرقة لأنه كسسر
البيضس ول يعلم الآن ماذا سسيقول لأمه التي اعتمدت
عليه وطلبت منه شسراء البيضس ،سسوف تغضسب كثيراً
الآن وتعاقبه ،كيف سسيعتذر منها حتى تسسامحه.فّكر
سسعيد قلي ً
 ،Óثم ابتسسم في مكر وهو يقول لسسالم:
سسوف اأقول لك الآن فكرة رائعة حتى تنجو من عقاب
وغضسب والدتك ،اأخبرها اأن النقود قد سسقطت منك
واأنك بحثت عنها كثيراً ولكنك لم تجدها ،ولهذا لم
تسس-ت-ط-ع شس-راء ال-ب-يضس.ل-م ت-ع-جب سس-ال-م ه-ذه ال-فكرة
على الإطÓق ،فكيف سسيكذب على اأمه لينجو من
عقابها؟ وماذا اإذن من عقاب الله سسبحانه وتعالى؟
ولكن سسعيد اأخذ يزّين له الفكرة وبداأ يحاول اإقناعة

Óذكياء
ل أ
فقط

اسس ـ ـم و معنـ ـ ـى

^ رفيدة :في قاموسس معاني
األسس -م -اء م -ع -ن -اه ال -ع -ط -ي -ة الصس -غ -ي-رة،
ال -م -ع-ون-ة ،ال-نصس-يب ،وُرف-ي-دة األسس-ل-م-ي-ة،
جارءحعلى اىلمصسسيسلغمةين.
يج
م❊جاحهسسداةن:كاانسستمتمداذوكر
ي
ف
ا
ر
واليمدلباعل اغةل لسسكثمر.ةفايلقاحلسس:ن ،وصساحبه شسديد

اإلحسساسس.
^❊ ن نسسوفريل:ن :اف-خيتلق-ا
فم-فويس أاسصمس-لع-هانب-يين اتألركسس-يمأااءو
ج -أام-بيي-لض اسل-قووج-يه ،ال-رج-ل
مف-اع -رن-ساسهي،الوشيس-عانبي اول-رد
الماعلرطاائء،حةال.عطية ،البحر ،ذكر الضسباع.

بشستى الطرق بحجة اأن هذه مجرد كذبة بيضساء ل تضسر
اأحد ،وسسوف تنجيه من عقاب والدته وغضسبها.وصسل
سسالم اإلى المنزل وطرق الباب ففتحت له اأمه ،تاأملته
قلي ً
 Óمندهشسة من ثيابه المتسسخة فسساألته عّما حدث
له واأين البيضس ،ترّدد سسالم قلي ًÓوفّكر في كÓم سسعيد
وم -اذا سس -ي -ق -ول ل -ه -ا الآن ،ي -ك-ذب ع-ل-ي-ه-ا اأم ي-خ-ب-ره-ا
الحقيقية ،وبدون تفكير ارتمى سسالم في حضسن اأمه
واأخ-ذ ي-ب-ك-ي وي-خ-ب-ره-ا ال-ح-ق-ي-ق-ة وك-ل م-ا ح-دث معه،
احتضسنته اأمه بشسده وهي تقول له في حنان :اأحمد
اللّـه على سسÓمتك يا بني واأحمد الّلـه اأّنك لم تكذب
علي ،ل تحزن سسوف اأعطيك نقوداً اأخرى حتى تذهب
لشسراء البيضس وتسساعدني في صسنع الحلوى ،المهم اأنك
لم تكذب واحترسس في المرة القادمة اأثناء سسيرك يا
صسغيري حتى ل يصسيبك مكروه.
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بة يخفق 1000

^ أانّ قلب الّذبا
يقة الواحدة؟
مرة في الّدق
ّ

إان تسسمية تيسسمسسيلت من أاصسل بربري (أامازيغي) وهذه التسسمية تنقسسم إالى:
(تيسسم) مكان النوم أاو الغروب ،و(سسيلت) :شسمسس.وهو ما يعطي معنى
تيسسمسسيلت أاو غروب الشسمسس.وكانت تسسميتها األولى هي :تيسسمسسين ،رغم أان
بعضس علماء الكتابة األمازغية كانوا قد أاكدوا أانها تدعى أاوزينا ،وهذه التسسمية
لزالت إالى يومنا في دوار اللحاسسنية.شسّيدت تيسسيمسسيلت كمركز عام 1890
(سسجل الحالة المدنية) و سسميت بـ (فيالر) ،وهي تابعة للبلدية المختلطة ثنية
الحد حتى سسنة  .1909وفيما بعد أالحق هذا المركز ببلدية سسفرو
()sefrouالمختلطة (سسجل الحالة المدنية) .وبموجب مرسسوم - 08 - 09
 ،1924أاصسبحت فيالر بلدية ذات الممارسسة الكاملة ،بمقاطعة مليانة ،عمالة
الجزائر ،ثم بدأا تشسييد المقر األول للبلدية عام  1928وتم السستÓم في جويلية
 .1931كما أان الحركة الوطنية األولى لبعضس الشسهود ظهرت في فيالر قبل
الحرب العالمية األولى ،واتسسعت بعد أاحداث ماي  1945وخاصسة الحركة
الكشسفية (قسسم فيالر) طبقا لعملية التقسسيم اإلداري الجديد أالحقت فيالر
بمقاطعة ثنية الحد (أاورليون فيل) لتسسترد بعد السستقÓل تسسميتها األصسلية
وهي تيسسمسسيلت.وأاصسبحت تيسسمسسيلت إاثر التقسسيم اإلداري المؤورخ في - 04
 1984 - 02مقر الولية ،وهذا بعدما كانت إاداريا وجغرافيا منذ زمان طويل
تحت تبعية ولية تيارت ،وهي تضسم حاليا  22بلدية و 08دوائر.
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ط تنمو ذراع له

لخطبو
^ أان ا أ
ذا فقد أاحد أاذر
إا

طويلة؟
عه ال ّ

^ سصأال المعلم التلميذ :ما هو حاصصل خمسصة ضصرب
خمسصة أاجاب التلميذ :خمسصة في السصجن وخمسصة في
المسصتشصفى.
^ طلبت معلمة من التÓميذ رسصم قطار وبدأات تراقب
حتى وصصلت لتلميذ كسصول سصأالته :أاين القطار ،قال
لها :لقد انطلق يا أاسصتاذة!
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^ راجعوا دروسصكم قبل أان تتراكم.
^ حذاري الغشس خÓل فترة المتحان.

’’ تقتـ ـ ـقــلل
قــقـــلـلو و
مـع السسـ ـبـب

ل تقل :ليسس معصسوما عن الخطأا.
وقل :ليسس معصسوما من الخطأا.
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الخميسص  09مارسص  2017م
الموافق لـ  10جمادى الثانية 1438هـ

ذهــــــــــاب دور  16لكــــــــأاسص «الكـــــاف»

مولودية ا÷زائر  -رونيسسانسص الكونغو‹ غدا على السساعة 20:45

«العميد» يطمح لتحقيق فوز مريح قبل مواجهة العودة

عمار حميسسي

ي- -درك اŸدرب م- -واسش -ة أان

’خطاء الدفاعية
تصسحيح ا أ

قام اŸدرب مواسشة با◊ديث مع لعبيه من أاجل
التقليل من األخطاء الدفاعية ،خاصشة أان تلقي
ه -دف ق -د ي -ع -ق-د ك-ثÒا م-ن م-ه-م-ة ال-ف-ري-ق خÓ-ل
م -واج -ه -ة ال -ع -ودة وه -و م-ا ج-ع-ل م-واسش-ة يسش-ت-ن-ف-ر
عناصشره –سشبا للمباراة.
و ⁄يسشتسشغ التقني ا÷زائري سشذاجة دفاعه ،الذي
تلقى هدف ÚخÓل مواجهة ا–اد العاصشمة ،رغم

الرابطــــــــــــــة
اÎÙفة الثانية

أانه كان متقدما بهدف .Úلكن اŸنافسص عاد ‘
النتيجة وهو ما جعل الفريق يضشيع فرصشة الفوز.
من جهة أاخرى اسشتغل مواسشة فرصشة اجتماعه
بعناصشر الفريق Ÿطالبة لعبي الوسشط التنسشيق
بينهم وتفادي الثغرات التي قد تسشمح للمنافسص
باسشتغÓلها ‘ الهجمات اŸرتدة إاضشافة إا ¤تدعيم
الهجوم.

الغيابات هاجسص يؤورق مواسسة

قد تعرف تششكيلة «العميد» غياب بعضص العناصشر
اŸهمة وهو ما سشيعقد من مهمة اŸدرب مواسشة
‘ –ديد التششكيلة األسشاسشية ،خاصشة ‘ الدفاع،
الذي سشيعرف غياب بعضص الÓعب ÚخÓل مواجهة
رونيسشانسص.
وت -أاك -د غ -ي -اب اŸداف -ع ع -زي اŸت-واج-د ب-ف-رنسش-ا

داربـ ـ ـ ـ ـي اŸتيجـ ـ ـ ـة بأاه ـ ـ ـداف متباينـ ـ ـة

سستعرف ا÷ولة الرابعة
والعشسرون للبطولة اÎÙفة
الثانية موبيليسص لكرة القدم،
’سسبوع،
اŸقررة ،نهاية هذا ا أ
مقابÓت مثÒة با÷ملة،
أاهمها داربي «اŸتيجة» بÚ
ا÷ارين ا–اد البليدة ووداد
بوفاريك Ãلعب مصسطفى
تشساكر بالبليدة ،فيما يشسد
الرائد نادي بارادو الرحال إا¤
وهران Ÿواجهة ا÷معية
اÙلية.

أاوروبا ليغ:

للعÓج من اإلصشابة التي يعا Êمنها ،إاضشافة إا¤
Óصشابة ،حيث ⁄
إامكانية غياب سشوقار ونقاشص ل إ
تتأاكد مششاركتهما ‘ اŸباراة ◊د اآلن.
وي -ت -واج -د اŸداف -ع دم -و ه -و اآلخ -ر –ت ت-ه-دي-د
ال -غ -ي -اب ع -ن م-واج-ه-ة رون-يسش-انسص ،ح-يث ي-واصش-ل
ال-عÓ-ج وق-د ي-ك-ون ج-اه-زا ل-ل-م-ب-اراة ل-ل-مشش-اركة ‘
الدفاعÃ ،ا أانه أاصشبح يحظى بثقة اŸدرب مواسشة.

’دارة اŸباراة
طاقم –كيم ليبÒي إ

أاسش -ن -دت ÷ن -ة ال -ت -ح-ك-ي-م ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ك-ون-ف-درال-ي-ة
اإلفريقية لكرة القدم مهمة إادارة مواجهة مولودية
ا÷زائر ورونيسشانسص الكونغو‹ ،إا ¤طاقم –كيم
من ليبÒيا ،وصشل ،أامسص ،إا ¤العاصشمة.
وي- -دي- -ر اŸب- -اراة ا◊ك- -م إاسش -ح -اق م -ون -ت -غ -وم -ري
ويسشاعده مواطناه أابراهام بوي وسشيكو كا.Ê

كــــــــــــأاسص ا÷زائــــــــــــر
للكـــــــــرة الطائــــــــــــــرة

قمة واعدة بÚ
ن.الÈج و‚م سسطيف

يسشتقطب لقاء البليدة األنظار ،كونه يجمع بÚ
فريق ÚيحتÓن مرتبة متباينة ‘ سشلم الÎتيب،
حيث يوجد ا–اد البليدة ‘ الصشف الثا37( Ê
نقطة) اŸؤودي ‘ نهاية اŸوسشم للقسشم األعلى،
فيما يعا Êالوداد األمرين بتواجده ‘ اŸركز 13
( 23نقطة) وهو يحاول جاهدا الهروب من منطقة
اÿطر.
ك-م-ا أان ل-ل-م-ب-اراة ن-ك-ه-ة خ-اصش-ة ‘ ،ظ-ل ال-ت-ن-افسص
ال -ري -اضش -ي اŸوج -ود ب Úأانصش -ار ال -ف-ري-ق Úال-ذي-ن
سشيغزون بأاعداد غفÒة مدرجات ملعب تششاكر.
من ب Úاألندية التي تنافسص أابناء مدينة الورود
ع- -ل- -ى ال- -ظ- -ف- -ر ب- -ت- -أاششÒة الصش- -ع- -ود ،أاه- -ل -ي ب -رج
بوعريريج( )6ال -ذي سش-يسش-ت-ق-ب-ل شش-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة()3
وج -م-ع-ي-ة الشش-ل-ف( )9ال- -ت- -ي تسش- -تضش- -ي -ف شش -ب -ي -ب -ة
سشكيكدة( ،)4وهما مباراتان بسشت نقاط بالنسشبة
Óندية اŸذكورة التي  ⁄تفقد األمل ‘ مرافقة
ل أ
نادي بارادو ◊ظÒة النخبة.
‘ أاسش -ف-ل الÎت-يب ،ي-ح-ت-وي ب-رن-ام-ج ا÷ول-ة ع-ل-ى
مباريات مباششرة ب Úاألندية اŸهددة بالسشقوط،
على غرار جمعية اÿروب( )14التي تلعب Ãيدانها
أامام ششباب ع Úفكرون( )12ومولودية العلمة()15
التي تتنقل إا ¤بوسشعادة الذي  ⁄يضشمن بعد بقاءه
بالقسشم الثا Êوذلك قبل سشبع جولت عن إاسشدال
السشتار على اŸنافسشة الكروية.
أاما أامل األربعاء صشاحب الصشف األخ ،Òفقد سشجل

عودة قوية منذ انطÓق مرحلة العودة ،وما فوزه
األخ Òعلى غا‹ معسشكر ( ،)0-2إال دلي Óعلى
رغبته القوية ‘ ضشمان البقاء بالقسشم الثا.Ê
ل-ك-ن م-ه-م-ة «ال-زرق-ا» ت-ب-دو صش-ع-ب-ة ،ح-يث سشيتنقل
الفريق هذا األسشبوع ،إا ¤بسشكرة أاين يبقى «أابناء
الزيبان» مصشمم Úعلى تدارك عÌاتهم األخÒة
التي أافقدتهم اŸرتبة الثانية التي كانوا يحتلونها
قبل أاسشابيع قليلة.
وŒمع آاخر مباراة لهذه ا÷ولة ب‡ Úثلي الغرب
ا÷زائري ،غا‹ معسشكر( )10ومولودية سشعيدة()7
–ت ششعار البتعاد أاك Ìعن منطقة اÿطر.
@ الÈنامج
@ ا÷معة (سسا :)15:00
أامل بوسسعادة  -مولودية العلمة
جمعية اÿروب  -شسباب ع Úفكرون
أاهلي برج بوعريريج  -شسبيبة بجاية
غا‹ معسسكر  -مولودية سسعيدة
جمعية وهران  -نادي بارادو
ا–اد البليدة  -وداد بوفاريك
’رب- -ع- -اء (ب- -دون حضس- -ور
ا–اد بسس - -ك - -رة  -أام- -ل ا أ
ا÷مهور).
@ السسبت (سسا :)16:00
أاوŸبي الشسلف  -شسبيبة سسكيكدة.

ي -ع -رف ال -دور رب -ع ال -ن -ه -ائ-ي ل-ك-أاسص
ا÷زائ- -ر ‘ ال- -ك -رة ال -ط -ائ -رة رج -ال،
اŸق- -رر ي- -وم السس- -بت اŸق- -ب- -ل ،إاج- -راء
م-ب-اراة ‘ ال-ق-م-ة Œم-ع ح-ام-ل ال-ل-قب
ن -ادي ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ب -ج -اره ‚م
سسطيف.
وسس -ي -ك -ون ال -ل -ق -اء ،ال -ذي –تضس -ن -ه
ق -اع-ة م-ي-ل-ة ،ث-أاري-ا ل-لÈاي-ج-ي-ة ب-ع-د
خسس-ارت-ه-م ل-ك-أاسص ط-ب-ع-ة  2013أامام
النجم السسطايفي الذي يؤودي موسسما
قويا.
’خ -رى ل -ه -ذا ال -دور
أام -ا اŸب -اري -ات ا أ
اÈŸم - - -ج ي- - -وم السس- - -بت (سس- - -ا،)15:00
فتجمع رائد ترتيب البطولة اÛمع
ال- -بÎو‹ ب- -ف- -ن- -ار ع Úآازال ،ف- -ي- -م- -ا
يلتقي مشسعل بجاية بسسريع اŸسسيلة ‘
م -ق -اب -ل -ة غ Òم -ت -ك -اف -ئ -ة .و–تضس-ن
ق- -اع- -ة ال- -ب- -وي- -رة ل- -ق- -اء ب‡ Úث -ل -ي
الشس - -رق وال - -غ- -رب ا÷زائ- -ري أاوŸب- -ي
اŸيلية وجمعية الشسلف.
‘ بجاية :اÛمع البÎو‹  -فنار ع Úآازال
‘ ميلة‚ :م سسطيف  -نادي برج بوعريريج
‘ سسطيف :سسريع اŸسسيلة  -مشسعل بجاية
‘ البويرة :أاوŸبي اŸيلية  -جمعية الشسلف.

ثÓثـ ـ ـ ـة جـ ـزائري Úيدخلـ ـ ـون اŸنافسسـ ـ ـة رفق ـ ـ ـ ـة أانـ ـ ـ ـديتهم

تشسارك ثÓثة عناصسر جزائرية رفقة
أانديتهم ‘ منافسسات أاوروبا ليغ ،التي
بلغت دورها الثمن نهائي (ذهاب)
اŸقررة اليوم.
ي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -رشش -ي -د غ -زال م-ع
أاوŸب- -يك ل- -ي- -ون (ال -راب -ط -ة األو¤
ال-ف-رنسش-ي-ة) ،سش-ف-ي-ان ه-ن-ي م-هاجم
أاندرÿت البلجيكي ووسشط ميدان
ششالك األŸا Êنبيل بن طالب.
ي -ن -ت -ظ -ر أان ي -ك -ون غ -زال ،الشش -ق-ي-ق
األصش -غ -ر ل -ع -ب -د ال -ق-ادر غ-زال ال-دو‹
ا÷زائري السشابق ،حاضشرا خÓل اللقاء
الذي يواجه فيه ليون نادي روما اإليطا‹
بعدما غاب عن مباراة البطولة أامام بوردو (.)1-1
من جهتها تتنقل تششكيلة أاندرÿت البلجيكي التى
ي -ل -عب ل-ه-ا اŸه-اج-م ا÷زائ-ري سش-ف-ي-ان ه-ن-ي ،إا¤

17280

19

ولد علي يودع فريق شسبيبة القبائل قبل توجهه إا ¤الكونغو

إارادة وتف ـ ـ ـ ـاؤول ل ـ ـ ـ ـدى عنـ ـ ـ ـ ـاصسر «الكن ـ ـ ـاري»

شسد ،أامسص ،فريق شسبيبة القبائل رحاله نحو برازافيل من أاجل مواجهة نادي
النجم الكونغو‹ ،السسبت اŸقبل ،برسسم ذهاب الدور التمهيدي الثا Êضسمن
’فريقي ،وذلك على م Ïرحلة خاصسة قادته من مطار
منافسسة كأاسص ا’–اد ا أ
هواري بومدين وكان ‘ توديع النادي وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد علي.

نبيلة بوڤرين
تصسوير :عباسس تليوة

ي- - -ط- - -م- - -ح ف- - -ري - -ق
أاششباله مطالبون بتحقيق
الن -تصش -ار ب-ف-ارق م-ري-ح مولودية ا÷زائر لتحقيق
ل - -ت- -ف- -ادي اŸف- -اج- -آات فوز مريح على حسساب نظÒه
خ Ó-ل م -ب -اراة ال -ع -ودة رون-يسس-انسص ال-ك-ون-غ-و‹ ‘ إاطار
ال- -ت- -ي سش -ت -ج -ري ب -ع -د م-ب-اري-ات الدور  16م-ن منافسسة
أاسش- -ب- -وع .Úع- -ل- -م -ا أان ك-أاسص «ال-ك-اف» ال-ت-ي سستجري،
انل-فقرصيصق ال -عفا -نع-ىال-ي-كثةÒواه-ومنم-ا غ - -داÃ ،ل- -عب  5جويلية
’وŸبي.
ا أ
يؤورق مواسشة كثÒا.
أاج- -رى ال- -ف- -ري- -ق ع -دة حصشصص
ت -دري -ب -ي -ة ” الÎك -ي -ز خ Ó-ل -ه -ا ع -ل -ى
ا÷انب ال -ت -ك -ت-ي-ك-ي ،خ-اصش-ة أان ال-ف-ري-ق  ⁄ي-ظ-ه-ر
Ãسش -ت -وى ج-ي-د م-ن ه-ذه ال-ن-اح-ي-ة خÓ-ل م-واج-ه-ة
ا–اد العاصشمة التي عرفت ارتكاب عدة أاخطاء
تكتيكية كلفت الفريق غاليا.
ويراهن مواسشة على خÈة بعضص العناصشر ‘ مثل
ه- -ذه اŸواع- -ي- -د ،ع- -ل- -ى غ- -رار ا◊ارسص شش -اوشش -ي
وال-ق-ائ-د حشش-ود م-ن أاج-ل ق-ي-ادة ال-ف-ري-ق ل-ت-ح-ق-ي-ق
نتيجة جيدة تسشمح له بلعب مواجهة العودة بارتياح،
خاصشة أانها سشتجري ‘ ظروف مناخية صشعبة.
فشش -ل ال -ف -ري -ق ‘ ال -ف-وز Ãل-عب  5ج-وي-لية خÓل
اŸباريات اŸاضشية وهو ما جعل اŸدرب يقوم
بعمل نفسشي من أاجل –فيز لعبيه للظهور بوجه
مششرف وإاسشعاد األنصشار الذين سشيتوافدون بقوة
على اŸلعب.

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

العدد

@ برنامج اللقاءات:
19:00
أابويل
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ص)
روسستوف (روسسيا) -مان  -أاندرÿت (بلجيكا)
شسسس
ك- -وب- -ن- -ه- -اغ- -ن (ال- -دا‰ار  Îيونايتد (ا‚لÎا)
ك
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أ
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ي
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س
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س
Îدام
(هولندا)

قÈصص ÓŸق -اة أاب -وي -ل ن -ي -ق -وسش-ي-ا
مفاجأاة اŸنافسشة.
وسشيكون الÓعب ا÷زائري،
صش - -احب  9أاه -داف ه -ذا
اŸوسش- - - - -م ،م- - - - -ن أاه - - - -م
ال-ع-ن-اصش-ر األسشاسشية التي
يعول عليها اŸدرب ريني
ويلر.
21:05
أاما النادي األŸا Êششالك
س
س
يلتا فيغو (إاسسبانيا) -
 ،04الذي يضشم ‘ صشفوفه شسالك ( 04أاŸانيا)  -ب كراسسنودار (روسسيا)
و
ا÷زائ -ري ن -ب -ي-ل ب-ن ط-الب،
ر
و
س
س
ي
ا
م
ن
فسش- - -ي- - -واج- - -ه ن - -ظÒه األŸا Êليون (فرنسسا) -نادي روما شسنغÓدباخ (أاŸانيا)
(إايطاليا)
وم-ن-افسش-ه ‘ ب-ط-ول-ة «ال-ب-ن-دسشليغا» أاوŸ
بياكوسص (اليونان) -
’غونتواز (بلجيكا) بيشسيكتاسص (تركيا)
بوروسشيا منششنغÓدباخ ‘ داربي أاŸا Êيعد
غ
ا
ن
ت
(بلجيكا)
ب-ال-ك-ث Òأاي-ام-ا ق-ل-ي-ل-ة ب-ع-د م-واج-ه-تهما األخÒة ‘ * مÓحظة :مباريا
ت
ا
إ
’
ي
ا
ب
Œ
ر
ى
ي
و
م اÿميسص
 16مارسص ا÷اري.
البطولة التي عادت لصشالح غÓدباخ (.)2-4

اأك- -د ول- -د ع -ل -ي ‘ تصش -ري -ح
÷ريدة «الششعب» ،التي كانت
حاضشرة ‘ اŸطار ،اأنه جاء
م- -ن اأج- -ل رف- -ع م- -ع- -ن- -وي- -ات
ال Ó-ع-ب Úوال-ط-اق-م اŸراف-ق
ل- -ه -م ،ب -ع -دم -ا ه ّ-ن -اأ ال -نسش -اء
ا÷زائريات ‘ عيدهن‘« .
البداية اأغتنم هذه الفرصشة
واأه - - - -ن - - - -ئ ك- - - -ل ال- - - -نسش- - - -اء
ا÷زائ- - -ري- - -ات Ãن- - -اسش- - -ب- - -ة
عيدهن اŸصشادف لـ 8مارسص
م- -ن ك- -ل سش -ن -ة واأ“ن -ى ل -ه -ن
اŸزي-د م-ن ال-ت-األ-ق وال-ن-ج-اح
وخ-دم-ة ه-ذا ال-وط-ن ال-ع-زيز
لأنهن قدمن الكث Òومازالت
اŸراأة ا÷زائ - -ري - -ة ت - -ث - -اب- -ر
وتعمل وهذه اŸناسشبة موعد
لÓعÎاف بذلك اÛهود».
وواصش - -ل ال- -وزي- -ر ح- -دي- -ث- -ه،
«جئت اإ ¤اŸطار من اأجل
ت-ودي-ع ف-ري-ق شش-ب-ي-بة القبائل
وال - -رف - -ع م - -ن م - -ع - -ن - -وي - -ات
ال Ó-ع -ب Úوتشش-ج-ي-ع-ه-م ع-ل-ى
ت -ق -د Ëمسش-ت-وى ج-ي-د خÓ-ل
اŸنافسشة الأفريقية ونتمنى
له النجاح ،لأنه فريق ششرف
ال -ك -رة ا÷زائ -ري -ة ‘ ع-دي-د
اŸن - -اسش - -ب- -ات ‘ السش- -ن- -وات
اŸاضش - - - -ي - - - -ة ،م- - - -ن خÓ- - - -ل
ال- -ت- -ت -وي -ج -ات ال -ت -ي –صش -ل
ع -ل -ي-ه-ا ول اأح-د ي-ن-ك-ر ذلك.
لهذا كلنا ناأمل ‘ اأن يعود
بالنتصشار من خارج الديار
ويشش - -رف ا÷م - -ي - -ع خ- -اصش- -ة
الأنصشار».

التوفيق لكل الفــــرق
ا÷زائرية اŸشساركـــة
‘ اŸنافسسات القاريــة

وأاضش - -اف ول - -د ع - -ل- -ي ‘ ذات
السش -ي-اق« ،ك-ل-ن-ا ن-ري-د أان ي-ك-رر
ل‚ازات
فريق ششبيبة القبائل ا إ
ال -ت-ي ح-ق-ق-ه-ا ‘ السش-اب-ق ،م-ن
خ Ó-ل ال -ف-وز ي-وم السش-بت ل-ك-ي
يواصشل مششواره ‘ اŸنافسشة.
نفسص الششيء بالنسشبة للنوادي
لخرى التي “ثل ا÷زائر ‘
اأ
لمر يتعلق
اŸنافسشة القارية وا أ
Ãول - - -ودي - - -ة ا÷زائ- - -ر وا–اد
ال- -ع- -اصش- -م -ة ،ال -ذي سش -ي -دخ -ل
لخر.
لفريقية هو ا آ
اŸنافسشة ا أ
ورغ- -م ت- -واج- -د الشش- -ب- -ي -ب -ة ‘
وضشعية صشعبة ،إال أانني دائما
م -ت -ف -ائ -ل وم-ث-ل-م-ا سش-ب-ق ل-ن-واد
أاخ -رى أان ت -أال -قت ق-اري-ا ،رغ-م
م -ع -ان-ات-ه-ا ﬁل-ي-ا ،ع-ل-ى غ-رار
ال -وف -اق ،م -ول -ودي -ة ب -ج-اي-ة ‘
اŸوسشم اŸاضشي».
لهذا ،فإانه ،بحسشب الوزير ،ل
توجد عوائق –ول دون التأالق

‘ قوله «من اŸؤوسشف عندما
‚د فرقا تتأالق قاريا وتفششل
ﬁل- -ي- -ا -ل -ك -ن ه -ذه ه -ي ك -رة
القدم وأا“نى أان تكون الروح
الرياضشية لدى ا÷مهور الذي
ع -ل -ي-ه أان ي-ت-ق-ب-ل ال-ن-ت-ائ-ج ،لأن
ال- -ك- -رة ف- -ي- -ه -ا راب -ح وم -ه -زوم
وعليهم أان يقفوا وراء ناديهم
اŸفضشل ويرفعوا من معنويات
الÓعب.»Ú
Óشش- -ارة ،ف -إان ال -وف -د ال -ذي
ل - -إ
ت- -ن- -ق -ل إا ¤ال -ك -ون -غ -و ضش -م 18
لعبا ‘ ،غياب كل من خليلي
لصشابة .فيما
وسشبيعي بداعي ا إ
ع - -رفت اÛم - -وع- -ة ت- -واج- -د
ب -ول -ع -وي -دات ال -ذي “ك -ن م-ن
لصش- -اب- -ة ،إاضش- -اف -ة إا¤
Œاوز ا إ
ال- -ط -اق -م Úال -ف -ن -ي وال -ط -ب -ي
وب- -عضص اŸسشÒي- -ن وسش- -ج -ل -ن -ا
أاجواء رائعة ب Úا÷ميع ،حيث
كان التفاؤول سشائدا ب Úعناصشر
الشش- -ب- -ي- -ب -ة ووع -دوا ا÷م -ه -ور
بأانهم سشيقدمون كل ما لديهم
ف-وق اŸي-دان ل-ل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة
إايجابية.

’و¤
الرابطـــــة اÎÙفــــــة ا أ

الوفـ ـ ـ ـاق ‘ مهمـ ـ ـ ـ ـ ـة صسعبـ ـ ـ ـ ـ ـة بباتن ـ ـ ـ ـ ـة
ينتظر رائد الرابطة
اÎÙفة ا’أو ¤موبيليسص
لكرة القدم وفاق سسطيف،
تنقل ﬁفوف باıاطر
اإ ¤باتنة Ÿواجهة الشسباب
اÙلي الذي يعا‘ Ê
موؤخرة الÎتيب .فيما
سستكون الفرصسة سسانحة
للوصسيف اإ–اد بلعباسص
من اأجل –قيق انتصسار
يبقيه ضسمن كوكبة
الصسدارة Ãناسسبة ا÷ولة
 23اŸقررة نهاية
ا’أسسبوع.
يسش-ع-ى ال-وف-اق السش-ط-اي-ف-ي( 41ن-ق-ط-ة) اŸن-تششي
بانتصشاراته الثÓثة اŸتتالية ،أاهمها خارج الديار
ضشد مولودية ا÷زائر( ،)2-1للحفاظ على نفسص
الديناميكية .لكن اŸأامورية لن تكون بالتأاكيد سشهلة
Ãلعب سشفوحي أامام ششباب باتنة ( 22-13نقطة)
الباحث هو اآلخر عن نقاط ثمينة ‘ مهمة –قيق
البقاء.
ب -رصش -ي -د خ -ال م -ن ال -ه -زائ -م م -ن-ذ ق-دوم اŸدرب
خÒال -دي-ن م-اضش-وي إا ¤ال-ع-ارضش-ة ال-ف-ن-ي-ة ،ي-واج-ه
«النسشر األسشود» فريق باتني هذا األخ ÒاŸتسشلح
Ãعنويات عالية عقب التعادل الذي عاد به من
ع -اصش-م-ة ال-غ-رب ا÷زائ-ري اأم-ام م-ول-ودي-ة وه-ران
(.)0-0
فوز آاخر لزمÓء عبد اŸؤومن جابو بباتنة سشيقربهم
أاك Ìمن –قيق لقب جديد يضشاف ÿزائن النادي
الغنية بالبطولت والكؤووسص.
وت -ت -اح ف -رصش -ة ج -ي -دة ل -ل-وصش-ي-ف إا–اد ب-ل-ع-ب-اسص،
صشاحب  36نقطة ،لكي يبقى على صشلة مع الرائد
ع -ن-دم-ا يسش-تضش-ي-ف شش-ب-اب ب-ل-وزداد (ال-ع-اشش-ر 26 -
ن- -ق- -ط- -ة) ال- -ذي Áر ب- -فÎة صش -ع -ب -ة ول -دت غضشب
جمهوره عقب الهزÁة ‘ ا÷ولة السشابقة ضشد
ششباب قسشنطينة (.)2-1
من جهتهÁ ،لك نصشر حسش Úداي ،الذي حقق وثبة
م -ع -تÈة ‘ ج -دول الÎت -يب ج-ع-ل-ت-ه ي-ح-ت-ل الصش-ف
ا- ÿام-سص ( 32ن-ق-ط-ة) ،األفضش-ل-ي-ة ع-ن-د م-واجهته
Ãلعب  20أاوت مولودية وهران ( 31نقطة) غÒ
القادرة على تسشجيل أادنى فوز منذ انطÓق مرحلة
العودة.
ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج اŸت-ذب-ذب-ة ع-ج-لت ب-رح-ي-ل اŸدرب
ع -م -ر ب-ل-ع-ط-وي ،ق-ب-ل الÎاج-ع ع-ن ق-راره األث-ن،Ú
مقررا مواصشلة اŸهمة مع ا◊مراوة.
ششبيبة السشاورة ( 31-7نقطة) التي حققت فوزا
ك -بÒا ع -ل -ى ا–اد ب-ل-ع-ب-اسص ( ،)0-3سش -يسش -اف-ر إا¤
العاصشمة للتباري مع إا–اد ا◊راشص (التاسشع27-
نقطة).

اإلحصشائيات ليسشت ‘ صشالح ا◊راششي Úالذين ⁄
يوفقوا ‘ اÿرجت ÚالسشابقتÃ Úلعب اÙمدية
ب -ه -زÁة أام-ام إا–اد ب-ل-ع-ب-اسص ( )2-0وت -ع-ادل ضش-د
ششباب باتنة ( .)1-1هذه اŸعطيات قد –فز أابناء
بششار للعودة بالزاد كام.Ó
‘ مؤوخرة الÎتيب ،مواجهتان ‘ غاية األهمية ‘
برنامج ا÷ولة :سشريع غليزان  -ششباب قسشنطينة،
وأاوŸبي اŸدية  -دفاع تاجنانت.
وسش -ت -ك -ون ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة وال-عشش-رون م-ب-ت-ورة م-ن
مباراتي ششبيبة القبائل  -إا–اد ا÷زائر ومولودية
ا÷زائ- -ر -م- -ول- -ودي- -ة ب -ج -اي -ة ،بسش -بب ال -ت -زام -ات
اŸولودية العاصشمية والششبيبة القبائلية ‘ الدور 16
من كأاسص الكونفيدرالية اإلفريقية وا–اد ا÷زائر
برابطة أابطال إافريقيا.
@ الÈنامج
@ ا÷معة  10مارسص 2017
باŸدية :أاوŸبي اŸدية  -دفاع تاجنانت ()16:00
ب -غ -ل -ي -زان :سس -ري -ع غ -ل -ي -زان  -شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة
()16:00
بباتنة :شسباب باتنة  -وفاق سسطيف ( )15:00دون
جمهور.
@السسبت  11مارسص 2017
بسسيدي بلعباسص :إا–اد بلعباسص  -شسباب بلوزداد
()16:00
با÷زائر ( 20أاوت) :نصسر حسس Úداي  -مولودية
وهران ()16:00
ب- -ا÷زائ- -ر (ا◊راشص) :إا–اد ا◊راشص  -شس- -ب- -ي -ب -ة
السساورة ()15:00
ب -ت -ي -زي وزو :شس -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب-ائ-ل  -إا–اد ا÷زائ-ر
(مؤوجلة)
ب -ا÷زائ -ر (ع -م -ر ح -م -ادي) :م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر-
مولودية بجاية (مؤوجلة).

الخميسس  0٩مارسس  2017م
الموافق لـ  10جمادى الثانية  1438هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

هام جدأ

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

حقـ ـ ـ ـ ـوق ا Ÿـ ـ ـرأاة ف ـ ـ ـ ـي اإلسسـ ـ ـ ـ ـÓم
بدون أادنى شضك فإان اإ’سضÓم قد كّرم المرأاة وكفل لها حق
الحياة ،ونهى عن تلك البربرية التي كانت سضائدة في الجاهلية
أا’ وهي وأاد البنات ومنح المرأاة من الحقوق ما رفع مكانتها
وأاعلى من شضأانها بالنسضبة لما كانت عليه قبل اإ’سضÓم .ومن
الواضضح جليا أان ا’تجاه السضائد في الخطاب القرآاني وفي
اأ’حاديث النبوية الشضريفة هو المسضاواة التامة فيما يختصس
بالعبادات والواجبات الدينية ،كذلك خ ّصضها اإ’سضÓم بالتكريم
بوصضفها أاما ومنحها مكانة سضامية في الجنة كما جاء في
الحديث الشضريف «الجنة تحت أاقدام اأ’مهات».
ك- -ذلك ج- -اء ف- -ي ال- -ق- -رآان ال- -ك- -ري- -م ك- -ث- -ي -ر م -ن اآ’ي -ات وم -ن
المصضطلحات التي تؤوكد التسضوية بين الرجل والمرأاة وتكليف
المرأاة بنفسس ما كلف به الرجل فيما عدا ما يتنافى مع طبيعة
المرأاة وتكوينها الفيزيائي والبيولوجي مثل الجهاد في سضبيل
الله ،حيث أان الجهاد فرضس كفاية وليسس فرضس عين ،وأاعفى
الله سضبحانه وتعالى المرأاة من مسضؤوولية الجهاد.
ومن هذه المصضطلحات التي تؤوكد التسضوية بين الرجل والمرأاة
عبارات فيها ضضبط قياسضي وتطابق لغوي مثلما جاء في اآ’ية
الكريمة {وألحافظين فروجهم وألحافظات وألذأكرين
أل -ل -ه ك -ث -ي-رأ وأل-ذأك-رأت أع-د أل-ل-ه ل-ه-م م-غ-ف-رة وأج-رأ
عظيما} (اآ’ية  35ا’حزاب) ،وكان يمكن ا’كتفاء بجمع
المذكر فقط ،حيث أانه من المعروف في قواعد اللغة العربية
أان جمع المذكر يشضمل المذكر والمؤونث ،ولكن حرصس الخطاب
القرآاني على تكرار جمع المؤونث للتأاكيد على أان النسضاء لهن
م -ث -ل م -ا ل -ل-رج-ال م-ن أاج-ر وث-واب .وك-ذلك اآ’ي-ات {ل-لّ-رج-ال
نصضيب مّما اكتسضبوا وللنّسضاء نصضيب} و{هن متاع لكم وأانتم
متاع لهن} و{هّن لباسس لكم وأانتم لباسس لهن} .هذا التطابق
أاو السضيمتريا في اآ’يات الكريمة ما هي ا’ تأاكيد على التكافؤو
والتكامل بين الرجل والمرأاة ،ولقد عرف الله سضبحانه وتعالى
ال-رج-ل وال-م-رأاة ف-ي ك-ث-ي-ر م-ن اآ’ي-ات ال-ك-ري-م-ة ب-أان-ه-م-ا الذكر
واأ’نثى وقال{ :وإانه خلق الزوجين الذكر واأ’نثى} (اآ’ية - 45
النجم) ولم يقل الرجل والمرأاة أ’نه سضبحانه وتعالى أاراد أان
يعلمنا أان العÓقة بين الجنسضين عÓقة تقابلية ،فالذكر هو
Óنثى وبا’لتقاء يكون التكامل بينهما.
الطرف المقابل ل أ
كما أان الخطاب القرآاني أاكد على أان طبيعة المرأاة من نفسس
طبيعة الرجل أاي أانهما جاءا من بوتقة واحدة{ ،يا أّيها

أل ّ-ن -اسض أّت -ق -وأ رّب -ك -م أل -ذي خ-ل-ق-ك-م م-ن ن-فسض وأح-دة
وخ -ل-ق م-ن-ه-ا زوج-ه-ا وبّث م-ن-ه-م-ا رج-ا’ ك-ث-ي-رأ ونسض-اء
( }...اآ’ية  - 1النسضاء) .ونÓحظ هنا أان الخطاب القرآاني
اسضتخدم مصضطلح رجال ونسضاء في الجمع ولم يسضتخدم ذكر
وأانثى ،حيث أان الغرضس من اآ’ية هو التأاكيد على العدد الكبير
الناتج عن البث من النفسس الواحدة التي خلقها.
ون-ج-د ن-فسس السض-ي-م-ت-ري-ا ال-ت-ط-اب-ق-ي-ة وال-ح-رصس ال-ت-أاك-ي-د على
التسضوية بين الرجل والمرأاة في مجال العبادات في هذه اآ’ية
ن أل-مسض-ل-م-ي-ن وأل-مسض-ل-م-ات وأل-م-ؤوم-ن-ي-ن وأل-م-ؤومنات
{إأ ّ
وأل -ق-ان-ت-ي-ن وأل-ق-ان-ت-ات وألّصض-ادق-ي-ن وألّصض-ادق-ات}...
(اآ’ية  - 35اأ’حزاب) للتأاكيد على أان الله سضبحانه وتعالى
يخاطب الرجال والنسضاء معا ويكرم ا’ثنين معا.
كذلك هناك اآ’ية الكريمة التي تؤوكد على أان رأاي المرأاة ’
يقل عن رأاي الرجل ،وأانها تشضترك معه في اأ’مر والنهي في

ال -م -ج -ت -م-ع ا’سضÓ-م-ي {أل-م-ؤوم-ن-ون وأل-م-ؤوم-ن-ات بعضضهم
أولياء بعضض يأامرون بالمعروف وينهون عن ألمنكر
وي -ق -ي -م -ون ألصض Ó-ة وي -ؤوت -ون أل-زك-اة وي-ط-ي-ع-ون أل-ل-ه
ورسضوله( }...اآ’ية  - 71التوبة).
وفي هذه اآ’ية الكريمة تأاكيد على أان المرأاة تأامر بالمعروف
وتنهي عن المنكر تماما مثلما يفعل الرجل ،وليسس فقط فيما
يختصس بأامور النسضاء وا’طفال ،ولكن في كل اأ’مور المتعلقة
بالدين والحياة والمجتمع والناسس بدون أاية تفرقة بينها وبين
الرجل ،ولذلك اسضتخدم الخطاب القرآاني الجمع المؤومنون
وال-م-ؤوم-ن-ات ول-م يسض-ت-خ-دم ال-م-ف-رد ال-ذك-ر واأ’ن-ث-ى .وك-ل هذه
المعالم لشضخصضية المرأاة المسضلمة يلخصضها لنا الحديث النبوي
الشضريف «الّنسضاء شضقائق الّرجال» ،والشضقيق هو اأ’خ من اأ’ب
الذي يتسضاوى معك في جميع الحقوق.

زواج األق ـ ـ ـ ـارب ب ـ ـ ـ ـ Úالفقـ ـ ـ ـ ـه والطـ ـ ـ ـب

زواج اأ’ق- -ارب ل- -م ي- -رد ب- -ه ن -ه -ي صض -ري -ح ف -ي
اإ’سضÓم ،و’ حث عليه ،فهو متروك ’ختيار
الناسس ما هو أانسضب لهم ،ولعل هذا النهج يؤوكد
ما توصضل إاليه الطب الحديث في هذا الموضضوع،
وه- -و أان زواج اأ’ق -ارب ل -يسس ضض -ارا ع -ل -ى ط -ول
الخط ،فقد يكون نافعا  ،في حالة ارتفاع نسضبة
ال -ذك -اء وال -ج -م -ال وال-ق-وة ف-ي ال-ع-ائ-ل-ة ،وب-ال-ت-ي
فالقول بأان زواج اأ’قارب كله ضضرر  ،مع كون
اإ’سضÓم أاباحه  ،كÓم تعوزه الصضحة العلمية.
إاذا نظر أاي عالم نظرة متأانية في أابعاد هذا
الموضضوع؛ لوجد أان القول بأان زواج اأ’قارب
ي-ع-ط-ي ال-ف-رصض-ة ل-زي-ادة اأ’م-راضس ال-وراث-ي-ة في
الذرية ،ليسس قو’ صضحيحا في كل اأ’حوال ،قد
ي-ك-ون صض-ح-ي-ح-ا ف-ي ح-ا’ت م-ع-ي-ن-ة ول-ك-ن-ه ليسس
صضحيحا في كل الحا’ت ،وبالتالي ’ ينبغي أان
يكون قانونا عاما أاو قاعدة عامة.
وه -ن -اك ب -عضس ال -ح -ق -ائ -ق اأ’سض -اسض -ي-ة ف-ي ه-ذا
الموضضوع:
 - 1زيادة نسضبة ظهور اأ’مراضس الوراثية في
الذرية الناتجة من العوامل الوراثية المتنحية من
ك Óاأ’بوين ،ليسضت معتمدة على زواج اأ’قارب
في كل اأ’حوال ولكنها تعتمد أاسضاسضا على مدى
انتشضار العامل الوراثي المرضضي المتنحي بين
أافراد المجتمع ككل.
 - 2فإاذا كان منتشضرا بنسضبة أاكثر من  8 :1في
ال -م -ج-ت-م-ع؛ ف-إان زواج اأ’ب-اع-د ’ ي-ك-ون ضض-م-ان-ا
إ’ن- - - - - - -ج - - - - - -اب أاصض - - - - - -ح - - - - - -اء وراث - - - - - -ي - - - - - -ا .
نفهم من ذلك أان ظهور بعضس اأ’مراضس الوراثية
ف-ي ال-ذري-ة ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع-ات ال-ت-ي ت-ن-تشض-ر ب-ي-ن
أاف-راده-ا ال-ع-وام-ل ال-وراث-ي-ة ال-م-رضض-ية المتنحية
انتشضارا نحو  8 :1تتسضاوى نسضبة ظهورها في
الذرية في زواج اأ’قارب وزواج اأ’باعد على
سضواء.
وهناك فرضس آاخر إاذا كانت نسضبة انتشضار العامل
الوراثي المرضضي المتنحي في المجتمع أاكثر من
 ،% 12وكانت أاسضرة في هذا المجتمع نقية وراثيا
في هذه الحالة فإان الزواج بين اأ’قارب في هذه
اأ’سض -رة أافضض -ل ك -ث -ي -را وأاك -ث -ر ضض-م-ان-ا م-ن زواج
اأ’باعد.
وم -ن أام -ث -ل -ة ت -لك اأ’م -راضس :م -رضس اأ’ن -ي -م -ي-ا
ال-م-ن-ج-ل-ي-ة :إاذا ك-ان ال-ع-ام-ل ال-وراث-ي ال-م-ت-ن-ح-ي
منحصضرا في أافراد أاسضرة معينة أاكثر مما هو في
أافراد المجتمع من حولهم ،فإان زواج اأ’باعد
ي- -ك- -ون أافضض- -ل م -ن زواج اأ’ق -ارب .أام -ا إاذا ك -ان
العكسس هو الصضحيح وكان أافراد اأ’سضرة أانقياء
وراثيا وأافراد المجتمع من حولهم ينتشضر فيهم
العامل الوراثي المتنحي ،ففي هذه الحالة يكون
زواج اأ’ق- -ارب أاك- -ث- -ر ضض- -م -ان -ا وأام -ن -ا م -ن زواج

اأ’ب -اع -د ،ف -م -ث  Ó-ف -ي ب -عضس م -ن -اط-ق إاي-ط-ال-ي-ا
وصضقلية يوجد العامل الوراثي المتنحي لمرضس
اأ’نيميا المنجلية منتشضرا في أافراد المجتمع
بنسضبة تصضل  % 10والنسضبة أاعلى في مجتمعات
أاخرى مثل بعضس مناطق كينيا حيث تصضل النسضبة
إالى  % 40في أافراد المجتمع ،فإاذا افترضضنا أان
أاسضرة هاجرت إالي هناك وكان أافرادها أانقياء
وراثيا من هذا العامل الوراثي..أاف Óيكون زواج
اأ’ق- - - - -ارب أافضض- - - - -ل م- - - - -ن زواج اأ’ب- - - - -اع - - - -د؟
و’ يجوز أان ننسضى أان زواج اأ’قارب له جوانب
إايجابية:
أا  -إاذا كان باأ’سضرة عوامل وراثية مرغوبة ليسضت
ف -ي غ -ي -ره -ا م -ن اأ’سض -ر م -ث -ل صض-ف-ات ال-ج-م-ال
والذكاء والقوة أاو طول العمر وغيرها ،حينئذ
يكون زواج اأ’قارب أافضضل من زواج اأ’باعد،
شضريطة أا’ يسضتمر الزواج بين اأ’قارب جيÓ
ح-ت-ى ’ ت-ت-ح-ول اأ’سض-ر إال-ى م-ج-ت-م-ع-ات صض-غ-يرة
مغلقة ،وهو ماثبت وراثيا أانه مضضر.
وهكذا تتسضاوى ا’حتما’ت فى زواج اأ’قارب
واأ’باعد في هذه الحا’ت وسضواء كان هذا أاو
ذاك فالرسضول ـ صضلّى اللّـه عليه وسضّلم ـ أامرنا
بالتخير إاذ قال« :تخّيروا لنطفكم» ،والتخير في
عصضرنا الحاضضر أاسضاسضه ا’سضتشضارة الوراثية.
والجانب اإ’يجابي اآ’خر في زواج اأ’قارب هو
عدم التضضحية بجيل من أاجل جيل آاخر ،ولشضرح
هذه النقطة نفترضس أان في مجتمع ما صضار
الزواج بين أاقرباء فقط فى هذه الحالة نجد أان
نسض -ب -ة ت -واج -د ال -ج -ي -ن -ات ال -م -رضض -ي -ة ف-ي ه-ذا
المجتمع سضتزداد في ذرية هذا الجيل نتيجة
عدم التخلصس من هذه الجينات المرضضية ،إاذ أان
التقاءها في حالة مزدوجة أاو نادر الحدوث.
وال -ن -ت -ي-ج-ة أان-ه ب-م-رور اأ’ج-ي-ال سض-ت-رت-ف-ع نسض-ب-ة
ت-واج-د ه-ذه ال-ج-ي-ن-ات ال-م-رضض-ي-ة ف-ي المجتمع،
وه- -ذا ي- -ؤودي إال- -ى زي- -ادة م- -ط- -ردة ف- -ي ظ- -ه -ور
اأ’مراضس الوراثية المحكومة بهذه الجينات في
اأ’جيال القادمة مثل مرضس تليف البنكرياسس.
ن -خ -رج م -ن ه -ذا ب -ن-ت-ي-ج-ة ه-ام-ة ،وه-ي أان زواج
حي بالجيل الحاضضر من أاجل
اأ’قارب قد يضض ّ
اأ’ج -ي -ال ال -ق -ادم-ة ،وزواج اأ’ب-اع-د ق-د يضضّ-ح-ى
ب -اأ’ج -ي -ال ال-ق-ادم-ة م-ن أاج-ل ال-ج-ي-ل ال-ح-اضض-ر،
وه -ك -ذا ن -ج -د ف-ي ال-ن-ه-اي-ة ح-ت-ى ف-ي اأ’م-راضس
ال-م-ح-ك-وم-ة ب-ج-ي-ن-ات م-ت-ن-ح-ي-ة ’ تفضضيل لزواج
اأ’قارب على زواج اأ’باعد و’ لزواج اأ’باعد
ع- - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - -ى زواج اأ’ق- - - - - - - - - - - - - - -ارب.
وا’ح -ت-م-ال ال-ع-ل-م-ي ل-ن-ق-ل ال-ق-ل-ة م-ن ا’أم-راضس
الوراثية الناتجة من جينات متنحية عن طريق
زواج اأ’قارب يقع في حالة واحدة ،وهي أان
يكون أافراد المجتمع أانقياء وراثيا وأافراد اأ’سضرة

غير أانقياء وراثيا.
أام- -ا زواج اأ’ق- -ارب ،ف Ó- -ي- -وج- -د إاطÓ- -ق -ا نصس
صضحيح ينهى عن ذلك ،وحديث «غربوا النكاح»
’ يصضح ،وقد تزوج النبي  -عليه الصضÓة والسضÓم
 من ابنة عمته زينب ،واآ’ية القرآان صضريحة:{ي -ا أّي -ه -ا أل ّ-ن -ب -ي إأ ّن -ا أح -ل -ل -ن-ا لك أزوأجك
ألÓّ-ت-ي أت-يت أج-وره-ن وم-ا م-ل-كت ي-مينك
مّ-م-ا أف-اء أل-ل-ه ع-ل-يك وب-ن-ات عّ-م-ك وب-نات
عّماتك وبنات خالك وبنات خا’تك}...
(اأ’حزاب ،)50 :وبيّنت سضورة النسضاء اآ’يتين 23
  24ال -م -ح -رم-ات حصض-را؛ ف-م-ا ع-دا ذلك م-ناأ’ق -ارب ف -ه -و ج -ائ -ز ق-ط-ع-ا ،وه-ذا ’ ي-م-ن-ع أان
ي-فضض-ل ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن زواج اأ’ق-ارب ح-ف-ظ-ا ع-لى
اتسضاع العÓقات والمصضاهرة ،وخشضية أان تترسضخ
بعضس الصضفات الوراثية السضلبية؛ فيكون من باب
التفضضيل وليسس من باب التحريم.
وأاحيانا قد نجد أاقارب تزوجوا من بعضضهم وهم
ف -ي ك-م-ال ال-ذك-اء وال-ع-ق-ل وسضÓ-م-ة ال-جسض-م م-ع
ا’لتزام في الدين فيراعى كل شضيء بحسضبه ،و’
مانع أايضضا من أاراد أان يتزوج من قريبة أان يجري
فحصضا طبيا ليتأاكد من عدم وجود بعضس الموانع
الطبية.
ويقول مسضعود صضبري الباحث الشضرعي بكلية
دار العلوم:
زواج اأ’قارب لم يرد النهي في الشضرع عنه ،و’
Óباحة ،حتى تدرسس
اأ’مر به ،وإانما ترك اأ’مر ل إ
كل حالة على حدتها ،فربما كان اأ’نسضب أان
يتزوج الرجل من قريبته ،فربما كانت هناك
اعتبارات اجتماعية ترجح الزواج مع القرابة،
وربما كان الزواج من اأ’قارب يفضضي إالى قطع

الرحم ،أاو زيادة المشضاحنات بين اأ’قارب ،إان
كان يعرف عن العائلة أان الود بينهم غير مسضتقر.
ومما ذكره الفقهاء أان يخشضى ضضعف اأ’و’د،
والتحقيق فيها لرأاي اأ’طباء ،وقد ثبت أان اأ’مر
ل - - - - - -يسس ق - - - - - -ط- - - - - -ع- - - - - -ي- - - - - -ا ف- - - - - -ي- - - - - -ه- - - - - -ا .
وقد حث النبي ـ صضّلى الّلـه عليه وسضّلم ـ على
صضفات يختار الرجل زوجته على أاسضاسضها ،ولم
يذكر منها أان تكون الزوجة غريبة ’ يربطها
بزوجها نسضب ،بل طلب التخير من الصضالحات
اأ’كفاء ،فعن عائشضة  -رضضي اتلله عنها  -قالت :
قال رسضول الله ـ صضّلى الّلـه عليه وسضّلم ـ «تخيّروا
لنطفكم ،وانكحوا اأ’كفاء ،وأانكحوا إاليهم».
وفي القرابة صضفات قد ’ توجد في اأ’باعد،
وفي اأ’باعد صضفات قد ’ توجد في اأ’قارب،
ولذا قال العرب قديما :الغرائب أانجب ،وبنات
ال - - - - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - - - - -م أاصض - - - - - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - - - - -ر.
ومما يدل على جواز الزواج من اأ’قارب أان الله
تعالى زوج رسضوله ـ صضّلى الّلـه عليه وسضّلم ـ ابنة
عمته زينب بنت جحشس ،بل لم يزوج الله نبيه
إاح - -دى ال - -نسض - -اء غ - -ي - -ره - -ا ،وه - -ي ق- -ري- -ب- -ت- -ه.
وجاء النصس القرآاني يبيح هذا  ،فقال تعالى:
{َي -ا أَtي َ-ه -ا أل -نِ- sب t-ي ِإأ sن -ا أَْح -لَْ-لَ-ن-ا َل-كَ أَْزَوأَجَ-ك
ج-وَرُهs -ن َوَم-ا َم-لََ-كْ-ت َيِميُنَك
ألs-ل-اِت-ي آأ َتْ-يَ-ت أُ ُ
ِمs-م-ا أََف-اء ألs-ل-هُ َعَ-ل-يَْ-ك َوَبَ-ن-اِت َعu-مَ-ك َوَبَناِت
َع s-م -اِت َ-ك َوَب َ-ن -اِت َخ -الِ َ-ك َوَب َ-ن-اِت َخ-ا َ
’ِت-كَ
ك}.
ن َمَع َ
جْر َ
ألsلاِتي َها َ
فأاباح له الزواج من بنات العم والعمة ،والخال
والخالة ،وهي من أادنى الدرجات قربا ،فعرفت
اإ’باحة.
وإانما يتغير الحكم من اإ’باحة إالى الكراهة أاو

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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آاداب تع Úعلى النتفاع
بخطبة ا÷معة
العدد

17280

القليل من الناسس من يسضتمع لخطبة الجمعة
وي-ن-ت-ف-ع م-ن ال-ت-ذك-رة ال-ت-ي ت-ل-ق-ى ع-ل-ى مسض-امع
الناسس يوم الجمعة ،فلو سضأالت كثيرا من الناسس
بعد الجمعة عن موضضوع الخطبة لما أاجاب
أاكثرهم جوابا صضحيحا ،وهذا راجع لعدم اأ’خذ
بآاداب اإ’نصضات ،وأاهم هذه اآ’داب :أاوً’ :أان
ينصضت للخطبة و’ يلغو بالكÓم مع غيره أاو
حتى باإ’شضارة؛ فعن اأبي هريرة رضضي الله عنه
عن النبي ـ صضلّى الّلـه عليه وسضلّم ـ قال« :إاذا
قلت لصضاحبك :أانصضتْ ،يوم الجمعة ،واإ’مام
يخطب ،فقد لغوت» .ثانيًا :يتوجّه بوجهه إالى
ال -خ -ط -يب؛ ف -إان -ه أادع-ى لÓ-سض-ت-ي-ع-اب وال-ف-ه-م؛
’شضتراك أاكثر من حاسّضة في اإ’صضغاء .عن عبد
الله بن مسضعود رضضي الله عنه قال :كان رسضول
الله ـ صضلّى الّلـه عليه وسضلّم ـ إاذا اسضتوى على
ال -م -ن -ب-ر اسض-ت-ق-ب-ل-ن-اه ب-وج-وه-ن-ا .ث-ال-ثً-ا :ي-ج-لسس
المسضتمع بشضكل مناسضب ف Óيضضطجع أاو يحتبي
أاو يمّد رجليه إا’ لعذر ،فقد ورد النهي عن
ا’حتباء يوم الجمعة؛ فعن سضهل بن معاذ رضضي
الله عنهما عن أابيه :أان النبي ـ صضّلى اللّـه عليه
وسضلّم ـ نهى عن الحبوة يوم الجمعة واإ’مام
يخطب .رابعاً ’ :يتلهى عن الخطبة بما حوله؛
ك -ال -ع -بث ب -اأ’شض -ي -اء م-ث-ل :ال-حصض-ى وال-مÓ-بسس
واأ’ظ-اف-ر وف-رق-ع-ة اأ’صض-اب-ع؛ ف-ع-ن أاب-ي ه-ريرة
رضضي الله عنه قال :قال رسضول الله ـ صضّلى اللّـه
عليه وسضّلم ـ «من توضّضأا فأاحسضن الوضضوء ،ثم أاتى
الجمعة فاسضتمع وأانصضت ،غفر له ما بينه وبين
الجمعة ،وزيادة ثÓثة أايام ،ومن م sسس الحصضى
فقد لغا».
وأام -ا ب-ع-د ال-خ-ط-ب-ة ف-إان-ه ي-ن-ب-غ-ي ا’ن-تشض-ار ف-ي
اأ’رضس وا’بتغاء من فضضل الله لتتحول المعاني
إالى تطبيق {َفإاَذأ ُقضِضَي ِ
صضÓةُ َفانَتشِضُروأ
ت أل s
ض َوأْبَ- -تُ- -غ- -وأ ِم- -ن َف ْ-ضض ِ-ل أل s-ل ِ-ه}
ِف- -ي أ َ أ
’ْرض ِ
(ال-ج-م-عة )10 :إات -م -ام ً-ا ل -ل-ع-ب-ودي-ة ل-ل-ه .وأايضض-ا
اإ’كثار من ذكر الله والصضÓة على رسضوله ـ صضّلى
الّلـه عليه وسضلّم ـ وتحّري سضاعة اإ’جابة؛ حتى
يبقى المنصضرف من الصضÓة على صضلة بما أافاد
من خطبة الجمعة.

إالى ما هو أاشضد منها ،إان كان هناك سضبب يحول
اإ’باحة إالى غيرها ،من ثبوت الضضرر الصضحي ،أاو
التفكك اأ’سضري ،أاو عدم ا’سضتقرار ا’جتماعي
بين أاسضر اأ’قارب واأ’رحام.
يقول اإ’مام ابن كثير في تفسضير قوله تعالى:
{وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك
وب-ن-ات خ-ا’تك} ،ه - -ذا ع - -دل وسض - -ط ب- -ي- -ن
اإ’فراط والتفريط فاإن النصضارى ’ يتزوجون
المرأاة إا’ إاذا كان الرجل بينه وبينها سضبعة أاجداد
فصضاعدا ،واليهود يتزوج أاحدهم بنت أاخيه وبنت
أاخ-ت-ه ف-ج-اءت ه-ذه الشض-ري-ع-ة ال-ك-ام-ل-ة الطاهرة
بهدم إافراط النصضارى ،فأاباح بنت العم والعمة
وبنت الخال والخالة ،وتحريم ما فرطت فيه
اليهود من إاباحة بنت اأ’خ واأ’خت ،وهذا شضنيع
ف- -ظ- -ي- -ع وإان -م -ا ق -ال {وب -ن -ات ع-مك وب-ن-ات
عماتك وبنات خالك وبنات خا’تك}.
وعلى كل ،فالزواج من اأ’قارب مباح في اأ’صضل،
على أان تراعى الظروف ا’جتماعية والصضحية،
ف -ي ك -ل ح -ال -ة م-ن ال-ح-ا’ت دون ال-ق-ي-اسس ع-ل-ى
أاخ -رى ،م -ع ال -ق-ي-ام ب-ال-كشض-ف ال-ط-ب-ي وف-ح-وصس
الزواج قبل إاتمامه.

دعاء

ا َلّلـُهsم ََنuوْر َقْلبي بِضضياءِ أانواركَ ،وُخْذ ِبُكuل
ك يا
أاعضضائي إالى إاتباع آاثارِ النبيِ ،بُنورِ َ
ح ّ
ظي ِمْن
ُمَنuوَر ُقُلوِب الْعارِفيَن .ا َلّلـُهsم َوuفْر َ
َبَركاِت القرآانَ ،وسَضuهْل سَضبيلي إالى َخْيراِت
ح َسضناِتهِ ،يا
حِرْمني َقُبوَل َ
القرآانَ ،و’ َت ْ
حuق الُْمبيِن.
هاِدياً إالى الْ َ
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ألخميسس  ٠٩مارسس  ٢٠١٧م
ألموأفق  ١٠جمادى ألثانية  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
أول من
أسشتخدم بصشمة
أأ’ذن للتعريف
على ألجريمة

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
’خرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٢١٢نقطة
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

١
أقدف «م»

دردشسة
لسسهم
اأ

نعم
باأ’جنبية
حرف مكرر

ششغل
دولة عربية
مششارك
نظف

ششهر
ميÓدي

تتضشرع

ششكر «م»
في صشحرأء

للتعريف
قارة عجوز

برأق
للنهي
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الكلمـــــــات:

الرمل ،الصصحراء  ،ا◊دود ،العرق ،الشصمسس ،الريح ،البÎول،
الغاز ،اŸاء ،ا÷فاف ،ا÷بال ،ا◊رارة ،الرحل ،ا÷مل ،الزوايا،
’ثار،
الكتاتيب ،القصصور ،اŸعا ،⁄السصياحة ،ا’حتفال ،ا آ
’عراسس ،ا◊ضصور ،الزوار.
ا أ

∞≤ãJ h π°ùJ
اختبر معلوماتك
أاي قائد للجيشش اإ’سسÓمي الذي
غزى أاوروبا من ضسمن اأ’سسماء
التالية؟
أ  -صشÓح ألدين أأ’يوبي؟
ب  -طارق بن زياد؟
ج  -عقبة بن نافع؟
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ا’سسم القديم لمدينة ميلة

٤

الحل  /كلمات متقاطعة

❊ أفقيا:
مهدي ألهميلي ،يدلي ،ما ،مال ،أر ،ألعمل،
يلمسس ،ينششد ،دروب ،محمود ياسشين ،ألمد،
برل ،أب ،حاسشة بيك ،رمل ،’ ،هند صشبري،
حاج أبرأهيم.
❊ عموديا:
ميريام فارسس ،هÓل ،بم ،د.د ،دميم ،أهل،
ييأاسس ،حلو ،جن ،مدأد ،دأ ،لمع ،سشاير ،صشب،
هام ،وأ ،بر ،سشبيل ،أرسشب ،يم ،يلي ،هي،
ششوأل ،نركل ،لي،دم ،أمم.
الحل متاهة ا أ
’رقام

+ ٢٦ + ٢٤ + ٢٢ + ١٠٤ + ١٠٣ + ١٤ + ٤٣
٣٧٢ = ٢٧ + ٠٩
الحل  /تسصل وتثقف

الدولة اأ’كبر مسساحة هي
جمهورية الصسين.
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سشائل حيوي
سشئم
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

سشأام

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

جمع
فن
أمن

1

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
لعبة ا◊روف
دردشسة ا◊روف

فاه «م»
للتمني

يلعب «م»
طري
مدخل

٥

للمسشاحة
«م»

أليوم ألذي
كان يسشمى
مؤونسس

الغابون
“تع
مصسطفى كاتب
اŸطالبة

عملة
أسشيوية
حرف مكرر

نوأكب «م»

للنصشب

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

790

أ’سشم ألقديم
لمدينة
نيويورك

مسشالك

٤

ششهر هجري

٢

رقــــــــــم

سشمو

ضشمير
منفصشل

أعبر
فاه «م»

’شصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
’شصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على اسصم
لرحال عربي مسصلم.

١٧٢٨٠

خوف
خطوأت

للندأء
أفك

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السصر:

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

ألعدد
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أافقيا

عموديا

 )١أ’أخبار ألمختلفة ألكادبة ،رفقة،
 )٢رجاء «م» ،أنظف ،جوهر،
 )٣أآلة طرب ،في ألدرأع،
 )٤حرف مكرر ،متششابهان،
 )٥قارة عجوز ،صشغى،
 )٦ثلثا قديمة ،نعم «م» ،نصشف يوم،
 )٧دولة أإفريقية،
 )٨عتب ،كد «م»،
 )٩سش - -ئ - -م ،ل - -ق - -ي - -اسس أل- -مسش- -اف- -ة «م»،
للتعريف،
 )١٠وألدة ،بحر ،ششغل،
 )١١حرسس ،نوأكب ،من أ’أهل.

 )١أول ما يحاسشب عليه ألعبد يوم ألقيامة ،برأق،
 )٢للجزم ،عتاب ،أللمسس،
 )٣متششابهان ،مضشيء «م»،
 )٤ظرف مكان «م» ،طري،
 )٥متششابهة ،ألكد ،لمسس،
 )٦وسشيم ،و’ية منتجة للفلين،
 )٧نعم باأ’جنبية ،كاتب «م» ،يتبع،
 )٨ثلثا فحام ،يجمع،
 )٩ألششغل «م»،
 )١٠ثلثا مليل ،برأق،
 )١١أسشم ألصشحابي ألذي مات وهو يتوضشأا بالششام،
يسشأام «م».

ألفجر05.٤2...............:
مؤأقيت ألظهر١2.5٩...............:
ألصصÓة ألعصصر١٦.١٨...............:
ألمغرب١٨.5٣..............:
ألعشصـاء20.١١................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  0٩مارسس  :١٩5٩ألتقى وفد أ◊كؤمة أ÷زأئرية
’م Òفيصصل رئيسس
باŸلك سصعؤد أ’أول رفقة أ أ
›لسس أل- -ؤزرأء ب- -قصص- -ر أ◊ك- -م ‘ أل -ري -اضس،
ع - -رضس ف- -ي- -ه ف- -رح- -ات ع- -ب- -اسس شص- -ؤؤون أ◊رب
ب- -ا÷زأئ -ر ووضص -ع أ◊ك -ؤم -ة أŸؤؤق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه -ؤري -ة
أ÷زأئرية.

ألطقسس أŸنتظر أليؤم و ألغد

عنابة
عنابة

أÿميسس  ١0جمادى ألثانية  ١٤٣٨هـ أŸؤأفق لـ  0٩مارسس  20١7م

بن صصالح :باب ـ ـاسس
أأعط ـ ـ ـ ـى أŸث ـ ـ ـ ـ ـ ـل
‘ إأتقـ ـ ـان ألعم ـ ـ ـ ـل
ورجاحـ ـ ـة ألتـ ـدبÒ
’م-ة ع-ب-د
ب -عث رئ -يسس ›لسس أ أ
أل-ق-ادر ب-ن صص-ال-ح ب-رق-ي-ة ت-ع-زي-ة
إأ ¤عائلة أŸرحؤم ﬁمد ألصصغÒ
ب- -اب -اسس رئ -يسس أÛلسس أل -ؤط -ن -ي
أ’ق-تصص-ادي و أ’ج-ت-م-اع-ي ,أك-د
فيها أن ألرأحل ,ألذي تؤ‘ أمسس
أل -ث Ó-ث -اء «أع-ط-ى أŸث-ل ‘ إأت-ق-ان
ألعمل ورجاحة ألتدب.»Ò
وج -اء ‘ رسص-ال-ة أل-ت-ع-زي-ة «ل-ق-د
ف -ق -دن -ا ‘ ﬁم -د ألصص-غ Òب-اب-اسس
رح- -م- -ة أل- -ل -ه ع -ل -ي -ه وأح -دأ م -ن
’م -ة وك -ف -اءأت -ه-ا وه-ؤ
إأط -ارأت أ أ
أل -ذي ت -ؤ ¤أŸه -ام وأŸسص -ؤؤول -ي -ات
أل -ع -دي -دة ألسص-ام-ي-ة ف-أاب-ان ‘ ك-ل
أŸؤأق -ع ع -ن أ’ق-ت-دأر وأ÷دأرة,
وأعطى أŸثل ‘ إأتقان
ألعمل ورجاحة ألتدب Òوحسصن
أل-تسص-ي Òك-م-ا يشص-ه-د ب-ذلك ج-يل
’ط- -ارأت أل -ذي -ن
م- -ن رف- -ق- -ائ- -ه أ إ
ع- -م -ل -ؤأ م -ع -ه ’سص -ي -م -ا ‘ أÛلسس
أل - - - - -ؤط - - - - -ن- - - - -ي أ’ق- - - - -تصص- - - - -ادي
وأ’ج -ت -م -اع-ي أل-ذي ي-ع-د فضص-اء
’ف-ك-ار زأخ-رأ ب-أاصص-ح-اب
ث -ري -ا ب-ا أ
أل -ك -ف -اءة وأ’ج -ت-ه-اد ‘ ﬂت-ل-ف
ألتخصصصصات وأÛا’ت

قــام بهــا أ÷يشس ‘ إأطـــار
ﬁاربـــــــة أ÷رÁــــــــة

لرهاب،
ألشصعب ‘ /إاطار مكافحة ا إ
كششفت مفرزة للجيشص الوطني الششعبي،
يوم  07مارسص  ،2017بضشواحي بلدية
عزازقة ولية تيزي وزو /ن.ع ،1.كمية
ت -ق -در ب ـ ( )150ل Îم- -ن م- -ادة ح- -مضص
النÎيك ﬂزنة ‘ خمسشة ( )05براميل
بÓسشتيكية ،وهي مادة خطÒة تسشتعمل
‘ –ضش ÒاŸتفجرات .هذه العملية

جمعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ألتج ـ ـ ـ ـ ـ ـار
و أ◊ ـ ـ ـ ـرفي Úتثمـ ـ ـ ـ ـ ـن
نتائ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ألثلثيـ ـ ـ ـ ـ ـة

«ألشصعب» عÈت أ÷معية ألؤطنية
للتجار وأ◊رفي ،Úعن أرتياحها
لنتائج أللقاء ألـ 20للثÓثية أŸنعقد
مؤؤخرأ Ãدينة عنابة ،وألذي
أفضصى إأ– ¤ديد أولؤيات
’قتصصادية ألرأهنة
ألسصياسصة أ إ
للحكؤمة أŸتمثلة ‘ ترشصيد
ألنفقات ،تقليصس أ’سصتÒأد ،و
دعم أ’سصتثمار أŸنتج.
ث -م -نت ا÷م -ع -ي -ة ‘ ،ب-ي-ان ل-ه-ا ،ت-رك-ي-ز
ا◊ك -وم -ة ع -ل-ى إاضش-ف-اء الشش-ف-اف-ي-ة ع-ل-ى
النششاطات اإلقتصشادية و تششجيع الششراكة
ب Úالقطاع Úاÿاصص و العام والقضشاء
ع-ل-ى ال-بÒوق-راط-ي-ة وال-ت-ه-رب الضش-ري-بي
وال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ط -وي -ر أاداء اŸن -ظ-وم-ة
البنكية ،وأاهمية اعتبار السشوق اإلفريقية
سشوقا واعدة للتجارة اÿارجية.
واعتÈت جمعية التجار وا◊رفي‘ Ú
بيانها اŸوقع من طرف الرئيسص ا◊اج
ط -اه -ر ب -ول -ن -وار ،ق -رار ت -أاسش-يسص ÷ن-ة
ل -ل -رصش -د م -ك -ل-ف-ة Ãت-اب-ع-ة السش-ت-ث-م-ار
وت -ط -وي -ره ه -ام -ا وح -ي -وي-ا .وأاكدت
ا÷م -ع -ي -ة ح-رصش-ه-ا ع-ل-ى ب-ذل ا÷ه-ود
لÎقية اÿدمة العمومية ‘ نششاطات
التجارة وا◊رف واÿدمات وتششجيع
اإلن -ت -اج ال -وط -ن-ي ،ك-م-ا ت-ب-ق-ى مصش-درا
ل Ó-قÎاح -ات ال -ب -ن -اءة ‘ إاط-ار ا◊وار
وال- -ت- -ع- -اون م- -ع ال -ه -ي -ئ -ات ال -رسش -م -ي -ة
وا÷م-ع-ي-ات اŸه-ن-ي-ة خ-دمة لÓقتصشاد
ال -وط -ن -ي ومسش -اه -م -ة ‘ ‚اح ب -رام-ج
التنمية الوطنية.

 20°أ÷زأئر
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جثم ـ ـ ـان ﬁمـد ألصصغ Òباباسس يوأرى ألÌى
Ãقـ ـ ـ ـ ـ ـÈة سصيـ ـ ـ ـ ـ ـدي يحيـ ـ ـ ـ ـى بالعاصصم ـ ـ ـ ـ ـة
ووري ألÌى ،بعد ظهر أمسسÃ ،قÈة سصيدي يحيى با÷زأئر ألعاصصمة ،جثمان أŸرحؤم رئيسس أÛلسس
ألؤطني أ’قتصصادي وأ’جتماعي ﬁمد ألصصغ Òباباسس ،ألذي وأفته أŸنية يؤم ألثÓثاء بعد مرضس عضصال.
وحضشر مراسشم الدفن رئيسص
›لسص األمة عبد القادر بن
صش - - -ال - - -ح ورئ- - -يسص اÛلسص
الدسشتوري مراد مدلسشي إا¤
ج - - - - -انب رئ - - - - -يسص اÛلسص
الشش- -ع- -ب- -ي ال- -وط -ن -ي ﬁم -د
ال-ع-رب-ي ول-د خ-ل-ي-ف-ة وال-وزير
األول ع- - -ب- - -د اŸالك سش Ó- -ل
وع - - - - - -دد م - - - - - -ن ال- - - - - -وزارء
والشش - -خصش- -ي- -ات ال- -وط- -ن- -ي- -ة
والسشياسشية وأاصشدقاء وأاقارب
الفقيد.
وكان رئيسص ا÷مهورية عبد
ال -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-د ب-عث
بÈق - -ي- -ة ت- -ع- -زي- -ة إا ¤أاسش- -رة
ال -ف-ق-ي-د أاك-د م-ن خÓ-ل-ه-ا أان
ال -ف -ق -ي -د ك-ان «ك-ف-اءة إاداري-ة
ﬂلصشة للوطن ومؤوسشسشاته».
وأاشش- -اد ال- -رئ -يسص ‘ ب -رق -ي -ة وأاضش -اف ال-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة لرفاقه و÷يل من اإلطارات ل - - -لصش - - -ح - - -ة والسش- - -ك- - -ان ‘
ال-ت-ع-زي-ة ب-ت-ف-ا ÊاŸرحوم ‘ «لقد دأاب سشحابة عمر على التي تعمل ‘ هدوء وصشمت ح-ك-وم-ت Úم-ت-ع-اق-ب-ت Úوب-ع-د
ذلك شش -غ-ل م-نصشب مسش-تشش-ار
«ال -ع -م -ل ال -دؤووب ‘ خ -دم-ة أاداء واجبه بإاتقان وإاخÓصص وبجد واجتهاد».
وطنه Ãا حباه الله به من ‘ كل اŸواقع التي عمل بها وكان للمرحوم مششوار حافل ل-دى رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ق-بل
ف - - -ك- - -ر ن Òونشش- - -اط وث- - -اب و‘ ك- -اف- -ة اŸن- -اصشب ال- -ت -ي وطويل ‘ اإلدارة العمومية ،ت -ع -ي -ي -ن -ه رئ -يسش -ا ل -ل -م-ج-لسص
وحسش- - - -ن ت - - -دب Òوك - - -ف - - -اءة ت -وله -ا واŸسش -ؤوول-ي-ات ال-ت-ي ح- -يث ت- -ق -ل -د ع -دة وظ -ائ -ف ال - - -وط - - -ن - - -ي الق- - -تصش- - -ادي
اضشطلع بها ،حتى غدا أاسشوة ح- -ك- -وم- -ي- -ة بصش- -ف -ت -ه وزي -را والجتماعي.
مششهودة».

تـ ـ ـ ـدمﬂ Òبـ ـ ـ ـ ـأاي ـن لإلره ـ ـ ـابي Úوتوقيـ ـ ـف مه ـ ـ ـ ـ ـربÚ
ل -ل -ج -يشص ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي وع-ن-اصش-ر
الدرك الوطني ،خمسشة ( )05عناصشر
لرهابية بكل من برج
دعم للجماعات ا إ
ع - -م- -ر ادريسص /ن.ع 4.وت -ي-زي وزو/
Óره-اب-يÚ
ن.ع 1.ودم -رت ﬂب -أاي -ن ل -إ
ببومرداسص /ن.ع 1.وباتنة /ن.ع.5.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة
اŸن- -ظ- -م -ة ،أاوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشص

 19°وهرأن

ألثمن  ١0دج

بحضصؤر شصخصصيات سصياسصية ،أصصدقاء وأقارب ألفقيد

تضش -اف إا ¤ت -لك ال-ت-ي ن-ف-ذت-ه-ا م-ف-ارز
ل -ل -ج -يشص ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي وسش-م-حت
ب - -كشش - -ف ك- -م- -ي- -ات ك- -بÒة م- -ن اŸواد
ال- -ك- -ي- -م- -اوي- -ة ال -ت -ي ت -دخ -ل ‘ صش -ن -ع
اŸت-ف-ج-رات ،ب-ك-ل م-ن م-ن-ط-ق-ة شش-ع-بة
العامر ببومرداسص وتيزي وزو/ن.ع.1.
‘ ن -فسص السش-ي-اق وب-فضش-ل السش-ت-غÓ-ل
ال -ف ّ-ع -ال ل -ل -م-ع-ل-وم-ات ،أاوق-فت م-ف-ارز

 23°أ÷زأئر

 17°وهرأن

ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي وع -ن -اصش-ر ل-ل-درك
ال -وط -ن -ي ب -ك -ل م-ن ب-رج ب-اج-ي ﬂت-ار
و“Ôاسشت /ن.ع )15( ،6.مهربا و()05
مهاجرين غ Òششرعي Úمن جنسشيات
إاف- -ري -ق -ي -ة ﬂت -ل -ف -ة ،ف -ي -م -ا ح -ج -زت
شش- -اح- -ن- -ت Úوسش -ي -ارة رب -اع -ي -ة ال -دف -ع
و( )3600ل Îمن الوقود و( )05أاجهزة
كششف عن اŸعادن.

20°
23°

france prix 1

نظـ ـرة ثاقبـ ـة ومنهجيـ ـة دقيق ـ ـة
جمال أأوكيلي
’ق- -تصص- -ادي
أدى أŸرح - -ؤم ﬁم- -د صص- -غ Òب- -اب- -اسس رئ- -يسس أÛلسس أ إ
’ج-ت-م-اع-ي أŸه-ام أŸك-ل-ف ب-ه-ا ع-ل-ى أك-م-ل وج-ه وب-ك-ف-اءة ع-ال-ية
وأ إ
نظ Òما كان يتمتع به من نظرة ثاقبة ومنهجية دقيقة ‘ إأدأرة
أŸلفات أŸسصندة إأ ¤ألفضصاء ألتفكÒي ألذي يشصرف عليه منذ تؤليه
رئاسصة هذأ أÛلسس ،عمل جاهدأ على تغي Òطريقة عمله وهذأ
’سصتشصارية ألتي وردت ‘ ألنصصؤصس ألتأاسصيسصية
Ãنحه تلك ألقؤة أ إ
Ãعنى أن يكؤن شصريكا مباشصرأ ‘ تفاعل ألسصياسصات ألعمؤمية دون
أي حاجز يذكر أنطÓقا من إأدرأكه ألعميق Ÿفهؤم أ’إخطار ألذي
ح -ؤل -ه أل -ف -ق -ي-د إأ ¤ق-ؤة أقÎأح Œاه أ÷ه-ات أل-ت-ي ي-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا
مباشصرة ..لذلك أضصفى على كل أŸسصائل أŸدروسصة طابع أŸرجعية
وألتقارير ألدورية تشصهد على ذلك.
وألشص -غ -ل ألشص-اغ-ل ل-ه-ذأ أل-رج-ل ه-ؤ م-رأف-ق-ة ألÈأم-ج أل-ت-ن-م-ؤي-ة ‘
’ب-ع-اد أل-ع-ل-م-ي-ة أŸب-نية على أŸؤؤشصرأت
أ÷زأئ-ر ..ب-إاع-ط-ائ-ه-ا ت-لك أ أ
وأŸقاييسس أŸعمؤل بها دوليا ،مؤؤكدأ ‘ كل مرة على ضصرورة أن
نصص-ل إأ ¤ف-رضس أŸؤؤشص-رأت أ÷زأئ-ري-ة ‘ أل-ت-ن-م-ي-ة أل-بشص-ري-ة وه-ذأ
بالتعاون مع خÈأء لهم باع طؤيل خاصصة مع شصخصصية دوبرنيسس
ألذي له عÓقة إأسصتثنائية مع أ÷زأئر ‘ ..هذأ أ’إختصصاصس زيادة
على روأبط مهنية أخرى لؤألده ‘ بلدنا.
وج-اءت ت-لك أل-ت-ق-اري-ر أل-ن-ؤع-ي-ة ح-ؤل مسص-ار أل-ت-نمية ألبشصرية ‘
أ÷زأئر ثرية من ناحية أŸضصمؤن وكذلك ‘ تقاربها ومطابقتها
لنظÒتها ألعاŸية وبهذأ أدخل باباسس نشصاط أÛلسس أ’إقتصصادي
’جتماعي ‘ مقاربة عمل حديثة جدأ قاعدتها أ’إعتماد على
وأ إ
أŸعلؤمة ’ أك Ìو’ أقل بعيدأ عن ألقرأءأت ألسصياسصؤية.
وه -ذه ه -ي رؤوي -ة ب -اب -اسس ‘ ك -ي -ف-ي-ة تسص-ي Òألشص-أان أل-ع-ام أي إأدرأج
’ق-تصص-ادي-ة ‘ أ◊رك-ي-ة أل-دول-ي-ة وه-ي أ’أرضصية ألتي
أŸن-ظ-ؤم-ة أ إ
’فاق،
حرصس على إأعدأدها ليكؤن هناك منطلق للعمل بخصصؤصس أ آ
’قتصصاد وأقتحام أŸنافسصة وأ◊ضصؤر ‘
خاصصة ما تعلق بتنؤيع أ إ
’سص- -ؤأق أÿارج -ي -ة ،ك -ل ه -ذأ م -ع م -ت -اب -ع -ة Ÿردودي -ة أل -ت -ع -ل -ي -م
أ أ
وألتكؤين.
’شصارة هنا أن ألبيدأغؤجية ألتي أتبعها باباسس كان لها
و’بد من أ إ
’وسص-اط أŸت-ع-ام-ل-ة م-ع-ه ن-ظ-رأ Ÿا ق-دم-ه م-ن ث-رأء
’ث -ر أل -ب-ل-ي-غ ‘ أ أ
أ أ
’قتصصاد ألؤطني وألتنمية ألبشصرية ‘ أ÷زأئر ،هذأ ما
لسصÒورة أ إ
’ج -ت -م-اع-ي ضص-م-ن أل-ه-ي-ئ-ات
’ق -تصص -ادي وأ إ
أدى إأ ¤إأدرأج أÛلسس أ إ
’سص -تشص -اري-ة ‘ أل-دسص-ت-ؤر أ÷دي-د ..ل-ي-ك-ؤن إأ ¤ج-انب أŸؤؤسصسص-ات
أ إ
’ضصافة أŸطلؤبة منها.
’خرى ألقادرة على تقد Ëأ إ
أ أ
وك - -ل أل - -ن - -ق - -اشص - -ات وأ◊ؤأرأت أل - -ت - -ي ك - -ان أÛلسس أ’إق - -تصص- -ادي
’ج -ت -م -اع-ي مسص-رح-ا ل-ه-ا ..أدأره-ا ب-اب-اسس ب-ك-ل ح-ك-م-ة وإأق-ت-دأر
وأ إ
’فكار أŸطروحة تصصدر كلها ‘ منحى خدمة
إأقتناعه منه بأان أ أ
أ÷زأئ -ر ..خ -اصص -ة ع -ن -دم -ا ك -ل -ف ب-ال-ب-حث ‘ أ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة،
وأل-ت-ن-قÓ-ت أŸارأط-ؤن-ي-ة إأ ¤ك-ل أل-ؤ’ي-ات لÓ-سص-ت-م-اع إأ ¤أŸعنيÚ
بهذأ ألنشصاط ‘ أ÷زأئر ألعميقة من جمعيات وغÒها أنتهت أو
أختتمت بلقاء تقييمي بنادي ألصصنؤبر تؤج بتقرير مفصصل.
وميزة ألهدوء ألتي يتمتع بها باباسس وقدرته أÿارقة ‘ أ’سصتماع
’حÎأم ‘ ،تسص-ي ÒأÛلسس
’خ -ر ج -ل -بت ل -ه ك -ل أل -ت-ق-دي-ر وأ إ
إأ ¤أ آ
ب -ال -ت -ؤج-ه-ات أل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى أل-ن-ت-ي-ج-ة أŸت-ؤخ-اة م-ن خÓ-ل أŸل-ف-ات
’سصتشصارية ألتي ترك لها خارطة
أŸقÎحة ‘ دورأت هذه ألهيئة أ إ
ط-ري-ق ‘ ع-م-ل-ه-ا مسص-ت-ق-ب Ó-وه-ذأ ب-فضص-ل سص-ن-ؤأت طؤيلة من ألعمل
أ÷اد.

تبـ ـ ـونﬁ :اربـ ـة أŸضصارب ـة وأŸرأقبـ ـة ألدوري ـة ألسصع ـ ـار ألسصل ـ ـ ـع

شصّدد وزير ألسصكن وألعمرأن وأŸدينة وزير ألسشعار السشلع ومراقبة مطابقتها والتعامل بها لدى
ألتجارة بالنيابة عبد أÛيد تبؤن ،على التجار».
ضصرورة ﬁاربة أŸضصارب Úمع نشصر لؤأئح ك -م -ا دع -ا ل -تسش -ل-ي-ط «ع-ق-وب-ات ردع-ي-ة صش-ارم-ة ضش-د
’سصعار ألسصلع ومرأقبة تطبيقها من اŸضش -ارب »Úلف -ت -ا إا ¤أاه -م -ي-ة اإلسش-راع ‘ عصش-رن-ة
دورية أ
’ربعاء بيان قطاع التجارة للتحكم األمثل ‘ اŸهام اŸوكلة له
طرف ألتجار ،حسصبما أكده يؤم أ أ
للؤزأرة .والعمل على رقمنة السشجل التجاري وعصشرنته ‡ا
Óط -ارات يسشمح «بتفعيل آالية اŸراقبة ا÷دية» ،حسشب ذات
شش- -دد ال -وزي -ر -خ Ó-ل اج -ت -م -اع م -وسش -ع ل  -إ
اŸرك- -زي- -ة واŸدي- -ري- -ن ا÷ه -وي -Úع -ل -ى «ضش -رورة اŸصشدر.
مÓحقة اŸضشارب Úوتششديد اŸراقبة اللصشيقة على ول -دى ت-ط-رق-ه ل-ل-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة ،صش-رح ال-وزي-ر أان
ا÷ودة واألسش -ع -ار وم -ع-اق-ب-ة ك-ل اıال-ف Úم-ع نشش-ر «الدولة ل“نع السشتÒاد بقدر ما تعمل على تنظيمه
وت-رشش-ي-د ال-ن-ف-ق-ات ل-ل-ت-ق-ل-يصص م-ن ف-ات-ورة السش-تÒاد
ل -وائ -ح دوري -ة
ال -ب -اه -ظ -ة وتشش -ج -ي -ع اŸن -ت-وج ال-وط-ن-ي وح-م-اي-ة
اŸسشتهلك».
و‘ ه -ذا الصش -دد ،شش ّ-دد السش -ي-د ت-ب-ون
ع -ل -ى ضش -رورة اإلسش -راع ‘ إاع-داد
دف- - - - -ات- - - - -ر الشش - - - -روط –دد
اŸق- - - -اي- - - -يسص واŸع- - - -ايÒ
الصش -ح -ي -ة ال -ت-ي ي-جب أان
أخ -ت Òأل -دو‹ أ÷زأئ -ري ري -اضس ب -ؤدب -ؤز ’عب م -ؤن -ب -ي -ل -ي -ي-ه أل-ف-رنسص-ي يسش -ت-ج-يب ل-ه-ا اŸن-ت-وج
(ألرأبطة أ أ
’و ¤لكرة ألقدم) كأاحسصن ’عب إأفريقي ناشصط ‘ أوروبا لشصهر اŸسشتورد.
’رأء أل-ت-ي
فÈأي -ر أŸنصص -رم ،ب -حسصب ع -م -ل-ي-ة سص Èأ آ
وع -ل -ى ه -امشص ه -ذا
ق -امت ب -ه-ا صص-ح-ي-ف-ة «ف-رأنسس ف-ؤت-ب-ؤل» أل-ف-رنسص-ي-ة
أŸتخصصصصة.
’صص- -ؤأت
و–صص -ل ب -ؤدب -ؤز ع -ل -ى نسص -ب -ة  ٪55م - -ن أ أ
متقدما على مؤأطنه سصفيان هني مهاجم أندرÿت
“كنت مصصالح أمن و’ية أ÷زأئر
’يفؤأري جيؤفا Êسصيؤ (رأن/فرنسصا).
ألبلجيكي وأ إ
مؤؤخرأ من تؤقيف رعيت ÚأجنبيتÚ
وبات بؤدبؤز ( 27سصنة) يحقق مؤسصما رأئعا بالنظر
من بلد إأفريقي بتهمة ألنصصب
إأ ¤أŸردود ألذي يقدمه منذ بروزه مع ناديه أ’ول
’حتيال وأنتحال إأسصم ألغ Òوألهجرة
وأ إ
سصؤشصؤ (.)20١٣-2005
’قامة غ Òألشصرعية على
ألسصرية وأ إ
وخ- -اضس ألÓ- -عب أ÷زأئ- -ري خÓ- -ل شص- -ه- -ر فÈأي- -ر
ألÎأب ألؤطني وكذأ حيازة أدوأت
معدة للنصصب ،حسصبما أفاد به يؤم
أŸن -قضص-ي  ٤50دق -ي-ق-ة م-ق-دم-ا أرب-ع ك-رأت ح-اسص-م-ة
’ربعاء بيان صصادر عن ذأت أŸصصالح.
أ أ
خÓل خمسس مباريات ‘ بطؤلة «ألليغ »١ألفرنسصية.
وق -د ” ت -ق -د ËاŸشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا أام-ام وك-ي-ل
·Ó
ومعلؤم أن بؤدبؤز ضصيع نهائيات كأاسس أفريقيا ل أ
ا÷م -ه -وري -ة اıتصص إاق -ل -ي -م -ي -ا ،ح-يث أام-ر
 20١7بالغابؤن بسصبب أ’صصابة ورغم ذلك بات
بإايداعهما رهن» ا◊بسص اŸؤوقت» ،يضشيف
ﬁل طلب عدة أندية أوروبية.

Rƒ` ` ` HOƒ` ` ` ` `H

أفضصل لعب إأفريق ـي ‘ أوروبا لشصهر فيفـ ـ ـري

الجتماع ،قام الوزير بتنصشيب كل من سشليمان ﬁمد،
م-دي-ر ع-ام ل-ل-م-رك-ز ال-وط-ن-ي ل-لسش-ج-ل التجاري وعبد
ال-ع-زي-ز رم-اضش-ن-ي-ة م-نسش-ق Ÿصش-ال-ح اŸدي-ري-ة ال-عامة
للرقابة القتصشادية وقمع الغشص بوزارة التجارة وكذا
بشش Òف -رق -ي مسش -تشش -ار م -ك -ل-ف ب-ال-ت-نسش-ي-ق Ÿصش-ال-ح
الديوان وفق البيان.
–ديد شصروط أ’سصتفادة من رخصصة أسصتÒأد
أŸؤز ل20١7
أاعلنت وزارة التجارة ‘ بيان لها يوم الربعاء ،عن
شش -روط السش -ت -ف -ادة م-ن رخصش-ة اسش-تÒاد اŸوز ل-ع-ام
 2017ومن بينها ضشرورة قيام اŸسشتورد باسشتثمارات
‘ ›ال إانتاج وتعبئة الفواكه.
وأاوضشحت الوزارة أان اŸتعامل Úالقتصشادي Úالذين
ينششطون ‘ ›ال اسشتÒاد اŸوز ملزمون باسشتيفاء
›موعة من اŸعاي ÒاŸهنية لÓسشتفادة من رخصشة
اسشتÒاد لعام  2017وكذا ا◊صشة اŸقررة.
ويتعلق األمر بضشرورة توفر خÈة مهنية ل تقل عن
خمسص ( )5سشنوات ‘ ‡ارسشة هذا النششاط ،يتم
إاثباتها عن طريق ا◊صشائل ا÷بائية السشنوية ،حسشب
ذات اŸصشدر.
كما يتوجب على اŸتعامل الراغب ‘ ا◊صشول على

رخصشة اسشتÒاد التوفر على كل وسشائل النقل الÓزمة
والهياكل الضشرورية للتخزين والتÈيد والنضشاج مع
ضشرورة القيام باسشتثمارات ‘ ›ال إانتاج وتعبئة
الفواكه بالسشم اÿاصص للمؤوسشسشة.
ويتع Úأايضشا على اŸتعامل اقتناء اŸنتوج من مصشدره
بصش-ف-ة م-ن-ت-ظ-م-ة وم-ب-اشش-رة دون وسش-ي-ط م-ع إال-زام-ي-ة
ضشمان النقل ببواخر خاصشة ومهيأاة حسشب ما تقتضشيه
طبيعة اŸنتوج بصشفة مباششرة.

أأمن ألعاصصمة  :تـ ـوقيف رع ـيت Úأأجنبيت Úبتهمـ ـة ألتزوير
ذات اŸصشدر.
وتتعلق القضشية التي عا÷تها فصشيلة مكافحة
الهجرة غ Òالششرعية حسشب اŸصشدر حÚ
تقدم أاحد اŸواطن ÚلÎسشيم ششكوى مفادها
تعرضشه للضشرب واإلحتيال من قبل رعيتÚ
أاجنبيت Úمن بلد إافريقي.
ويتعلق األمر حسشب اŸصشدر بتزوير العملة
الصشعبة مقدارها  500أاورو ،حيث ‘ موعد
ﬁدد قدم الضشحية مبلغ  36مليون سشنتيم
ألحد الرعيت ÚاŸششتبه فيهما ليقوم الرعية
اآلخ -ر ب -ج-لب اŸب-ل-غ اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه ب-ال-ع-م-ل-ة

األجنبية .غ Òأان األخ Òقام بعملية غسشل 5
قصش -اصش-ات ورق-ي-ة خضش-راء ال-ل-ون ب-اسش-ت-ع-م-ال
سشائل ششفاف فتحولت إا ¤أاوراق نقدية بالعملة
األجنبية « أاورو» “ثلت ‘ ورقة نقدية من فئة
 200أاورو،وورقتان نقديتان من فئة  100أاورو،
وورقتان من فئة  50أاورو ،ثم سشلمها للضشحية
للتأاكد منها.
وأابرز البيان أان عناصشرالششرطة قامت بوضشع
خطة عمل ﬁكمة بالتنسشيق مع الششاكي ليتم
إاي -ق -اف اŸشش -ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى أاح-د
األحياء الششعبية مع حجز أادوات معدة للنصشب.

