 8أتفاقات تعاون ومذكرة تفاهم تتّوج أشصغال أللجنة ألمختلطة

سضÓل والشضاهد :لا تحديات اأ’منية تفرضس مزيدا من لا تنسضيق بين لا جزائر وتونسس
صص 03

خÓل منتدى «قمة ألطاقة
’فريقية»
أ إ

تقديم مشضروع الطاقة
الشضمسضية الـكبير
للجزائر بواشضنطن
ISSN 1111-0449

صص 04

ألسصبت  12جمادى ألثانية  1438هـ أŸوأفق لـ  11مارسص 201٧م

ألعدد1٧281:

ألثمن  10دج

أسصتحدث في إأطار ألمرأجعة ألدسصتورية 201٦

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
أŸوقع أ إ

تنصضيب المجلسس الوطني لحقوق اإ’نسضان

france prix 1

ترأسص أجتماع ألمجلسص ألتوجيهي
للمدرسصة ألعليا ألحربية

بن زروقي فافا رئيسصة للهيئة ألمكلفة برصصد أ’نتهاكات
ورفع تقرير سصنوي لرئيسص ألجمهورية
صص 05
تتقدمهن ألرئيسصة ألمديرة ألعامة لـ «ألشصعب» أمينة دباشص

ڤرين يكرم
 10جزائريات
جديرات
في اليوم
العالمي للمرأاة

الفريق ڤايد صضالح :ترقية
مهارات ومؤوهÓت العنصضر
البشضري للجيشس أاولوية
صص 05

ألتلقيح ضصد ألحصصبة:

نقابات اأ’طباء تطمئن
بسضÓمة اللقاحات

نسصاء ذأع
صصيتهن وتأالقن
في ألوأجهة
صص24

صص 08

أنطباعات

تصصوير :أيت قاسصي

لوح في حفل على شصرف ألعامÓت في قطاع ألعدألة:

على المرأاة ا’نخراط أاكثر
في العمل السضياسضي

$
ضضي
لريا
ا
رأبطةأبطال إأفريقيا

«أابناء سضوسضطارة» يعودون
إالى المنافسضة القارية بطموحات كبيرة
صص 13/12/11

صص 24

الربيع العربي:
ماء ز’ل أام سضراب بقيعة،
وحمٌل كاذب أام وليد عليل
صص 09

أمسصية شصعرية بقصصر ألثقافة بقسصنطينة

شضعراء ينثرون القوافي
في عيد المرأاة
صص15

مسشلم ‘ زيارة عمل
وتفقد إا ¤اŸدية

دورة تكوينية
للصشحافيÚ

السسبت  ١١مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٢جمادى الثانية ١٤٣٨هـ

02

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

17281

ولـ ـ ـد عب ـ ـاسس يلتقـ ـ ـي رؤوسشاء قوائم
األفـ ـ ـÓن ‘ التششريعي ـ ـ ـات

يششرف وزير التصشال ،حميد
ق -ري -ن ،ع -ل -ى دورة ت -ك-وي-ن-ي-ة
ل-ف-ائ-دة الصش-ح-اف-ي ،Úت-ن-ظ-مها
وزارة التصش -ال ،ي -وم الث -نÚ
 13م-ارسس ا÷اري ،وي-نشش-ط-ه-ا
«اوغ - -و ت - -رام- -ب- -ا‹» ،م- -راسش- -ل
وﬁرر م -ت-خّصش -صس ‘ ال-قضش-اي-ا
ال -دول -ي -ة ب -ج -ري -دة «سش-ول 24
اوري» وعضش -و Ãع-ه-د الشش-وؤون
ال-دول-ي-ة ب-روم-ا وعضش-و Ãركز
ال - -دول الورو م- -ت- -وسش- -ط- -ي- -ة،
و–م- - - -ل ال- - - -دورة ع- - - -ن- - - -وان:
«الصش- - - -ح- - - -اف- - - -ة ع- - - -ل - - -ى ﬁك
الشش - -ب - -ك - -ات الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة،
الصش- -ح- -ف- -ي شش -اه -د اأم ط -رف»،
وت - -ن - -ظ - -م ال- -دورة ب- -اŸدرسش- -ة
الوطنية العليا للصشحافة على
السشاعة  09 . 00صشباحا.

تقوم وزيرة التضشامن الوطني
والأسش-رة وقضش-اي-ا اŸراأة،م-ون-ي-ة
مسشلم سشي عامر ،غدا ،بزيارة
ع- -م -ل وت -ف -ق -د اإ ¤ولي -ة
اŸدي- - -ة ،ت- - -خصس ع- - -دة
ي-ل-ت-ق-ي الأم Úال-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة ال-تحرير
ب-ل-دي-ات ،كذا متحف
ال -وط -ن -ي ،ج-م-ال ول-د ع-ب-اسس ،روؤسش-اء ق-وائ-م
ب - -ط - -ل - -ة اŸق - -اوم - -ة
ا◊زب ‘ تشش -ري -ع-ي-ات  4م -اي  ،2017وذل -ك
الشش - -ع - -ب- -ي- -ة «لل
اليوم ،على السشاعة  13 . 30صشباحا ،باŸركز
ف-اط-م-ة نسشومر»،
ال -دو‹ ل -ل -م -ح -اضش -رات ب -ن -ادي الصش -ن -وب-ر.
ب - -الإضش - -اف- -ة اإ¤
اللقاء يتبع بتنظيم ندوة صشحفية.
الط Ó- -ع ع - -ل - -ى
نششاطات
جمعية «الندى» ت -ن -ظ -م ح -رك -ة الإصش Ó-ح
ال- -وط- -ن- -ي ،ال -ي -وم ،ن -دوة
Ùو الأمية.
نسش- - -وي- - -ة ،ح- - -ول اŸراأة والأسش - -رة– ،ت اإشش - -راف
ي -ن -ظ-م ح-زب ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري ،ال-ي-وم،
رئيسشها في ‹Óغويني ،وذلك على السشاعة الـ
ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة ي -نشش -ط -ه -ا رئ -يسش -ه -ا ب-ل-ق-اسش-م سش-اح-ل-ي.
 13 : 30ب-ع-د ال-زوال ،ب-ن-ادي اÛاه-د ب-بور
ت- -خّصش - -صس لÓ- -إعÓ- -ن ع- -ن ال- -دوائ- -ر الن- -ت -خ -اب -ي -ة ،ال -ت -ي
سشعيد ،بالعاصشمة.
سشيششارك فيها ا◊زب وهي بعدد  38دائرة انتخابية ،وذلك
على السشاعة  10 : 00صشباحا ،باŸقر اŸركزي للحزب.

حركة
اإلصشÓح تنظم
ندوة نسشوية

سشاحلي ينششط ندوة صشحفية

«جبهة
اŸسشتقبل»
ينظم Œمعا ششعبيا

ينظم حزب «جبهة اŸسشتقبل»،
Ãن-اسش-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-راأة،
ال- -ي- -ومŒ ،م- -ع- -ا شش- -ع- -ب -ي -ا ،ن -دوة
صش-ح-ف-ي-ة ،ي-نشش-ط-ه-ا رئ-يسش-ه-ا ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-لعيد ،وذلك بدار
الثقافة القدÁة بغيليزان ،على السشاعة الـ  09 : 00صشباحا.

اللّقاء رقم ÷ 141مع الششهادات
ا◊ّية للمجاهدين

ي -ن -ظ -م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ي-وم الث-ن 13 Úمارسس
ا÷اري ‘ ،اإطار عملية تسشجيل الششهادات ا◊ّية من اأفواه
اÛاه -دات واÛاه -دي-ن ،ال-ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اّŸو سش-ع رق-م ، 141
ال -ذي خّصش -صس Ÿوضش-وع «ال-كشش-ف ع-ن اإسشÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ع-ب-ئ-ة
الششاملة وسشر ‚احها ‘ الثورة التحريرية».

مسشابق ـة أاحسشن بحث ببششار
ح ـول العقيد لطفي

اأع- -ل- -نت م- -دي- -ري- -ة اÛاه -دي -ن
ل- -بشش- -ار ع -ن ت -ن -ظ -ي -م مسش -اب -ق -ة
اأحسشن بحث حول مسشÒة البطل
الشش-ه-ي-د ال-ع-قيد لطفي (  1934ــ
 ،) 1960ل ت-زي-د صش-ف-ح-ات-ه ع-ن
عشش - -ر ،م - -وّج - -ه - -ة ل - -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ
وال -ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن يÎاوح سشّ-ن -ه-م
ب 13 Úو 17عاما.
ت -اأت -ي ه -ذه اŸسش -اب -ق -ة ‘ اإط -ار ال -ذك-رى  57لسشتششهاد
ال- -ب- -ط- -ل ال- -ع- -ق- -ي- -د ل- -ط- -ف- -ي ق- -ائ- -د ال -ولي -ة اÿامسش -ة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ،وال-رائ-د ف-راج ورف-اق-هما ،التي سشتحتضشنها
مدينة بششار ‘  27مارسس .2017
وتهدف اŸسشابقة لتششجيع نششر ثقافة البحث التاريخي
ودراسش- -ة مسشÒة رم -وز وشش -ه -داء ا÷زائ -ر ،والإسش -ه -ام ‘
ت-رسش-ي-خ ع-دي-د ال-ت-ق-ال-ي-د .وق-د رصش-دت ل-ذلك ( خ-مسس
جوائز ) قيّمة تسشلم للفائزين والفائزات باŸناسشبة.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

تكر Ëأاعضشاء «حزب الششعب»
ي-ك-رم م-ن-ت-دى ال-ذاك-رة ÷م-ع-ي-ة «مشش-ع-ل الشش-هيد» ،اليوم،
اأعضش - -اء ال - -ل- -ج- -ن- -ة اŸرك- -زي- -ة الأح- -ي- -اء لـ «ح- -زب الشش- -عب»
ا÷زائ -ري ،وذلك اإح -ي-اء ل-ل-ذك-رى الـ  80ل-تاأسشيسس ا◊زب،
وي -نشش -ط اŸن -ت -دى اÛاه-د ال-دك-ت-ور زه Òاح-دادن ،وذلك،
اليوم ،على السشاعة  10 . 00صشباحا ،بجريدة «اÛاهد».

ندوة حول حماية اŸسشتهلك
تنظم الفدرالية ا÷زائرية للمسشتهلك Úندوة صشحفية –ت
عنوان« :حماية اŸسشتهلك ‘ العصشر الرقمي» ،وذلك Ãناسشبة،
ال-ي-وم ،ال-ع-اŸي ◊م-اي-ة اŸسش-ت-ه-لك ،ال-ن-دوة ت-ع-ق-د Ãق-ر ي-وم-ي-ة
«ديكا نيوز» ،وذلك غدا على السشاعة  10 . 00صشباحا.

اسشتقرار األسشرة ﬁور لقاء فكري

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

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

(021) 60.70.40

تنظم وزارة الششباب والرياضشة ،اليوم ،نششاطا اإجتماعيا
و ث- -ق- -اف- -ي- -ا وري- -اضش- -ي- -ا وع- -ق- -د ج -لسش -ات ح -ول «دور اŸراأة
ا÷زائرية ‘ السشتقرار والوحدة» ،وعروضس ﬂتلفة بكل
ال-ولي-ات ،وذلك Ãشش-ارك-ة ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة ،ب-ال-ق-اع-ة
البيضشاوية باŸركب الرياضشي «ﬁمد بوضشياف».

النخبة واÛتمع ‘ ،ندوة باŸكتبة الوطنية
ت -ن -ظ -م م -ب -ادرة صش -ن -اع -ة ال -غ -د ب -ال -ت -ع -اون م -ع ال -راب -ط-ة
ا÷زائرية للفكر والثقافة الندوة الأو ¤حول «اليقظة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ،ال-ي-وم ،ب-ق-اع-ة اÙاضش-رات ل-ل-م-ك-تبة الوطنية
(ا◊امة) ،السشاعة الثانية بعد الزوال.
ينششط الندوة التي تناقشس موضشوع النخبة
واÛت -م -ع ،ع -دد م-ن اŸت-دخ-ل Úم-ن ب-ي-ن-ه-م
ﬁيي الدين عميمور ،خليفة بن قارة،
ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب-وب-اك ،Òع-ل-ي مÓ-ح-ي،
مصشطفى بيطام وبشش Òمصشيطفى.

اŸرحلة الـ 3
Ÿششروع تنششيط اŸناطق
ا◊دودية

ت- -ن- -ظ -م م -دي -ري -ة الشش -وؤون ال -دي -ن -ي -ة
والأوق- -اف ل- -ولي- -ة ورق- -ل- -ة ،ال- -ي -وم،
ندوة «حول اسشتقرار الأسشرة واأثره
ع - - -ل - - -ى ت - - -رب - - -ي - - -ة الأولد» ،وذلك
Ãن-اسش-ب-ة ق-اف-ل-ة ال-ع-ل-م ،ك-م-ا تنظم
›م-وع-ة م-ن ال-نشش-اط-ات ال-ف-كرية
لسشÓ-م-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
وال - -ث - -ق - -اف- -ي- -ة ،وذلك ب- -داي- -ة م- -ن ي -ن -ظ -م ق -دم -اء ال -كشش -اف-ة ا إ
اŸرحلة الـ Ÿ 3ششروع تنششيط اŸناطق ا◊دودية،
السشاعة  08 . 30صشباحا.
‘ الفÎة ما ب 18 Úمارسس إا 25 ¤مارسس ،2017
ب - -ولت - -ي سش - -وق أاه - -راسس ورق- -ل- -ة ،وت- -ك- -ون
ي- -ن- -ظ -م م -ع -ه -د سش -ارف -ان -ت -يسس،
الن-طÓ-ق-ة ال-رسش-م-ي-ة ل-ل-ق-وافل ‘ عيد
ال-ي-وم ،م-ائ-دة مسش-ت-ديرة حول
ال -نصش -ر  19م -ارسس م -ن اŸك -ت-ب-ة
«اŸراأة والكتب» ،وهذا ضشمن
الوطنية ا◊امة.
ت-نظم اأوبرا
الح -ت -ف-ال-ي-ة ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي
ا÷زائر
للمراأة.
م
«بوعÓ
ت -ن-ظ-م اŸائ-دة اŸسش-ت-دي-رة
بسشايح»
ال - -ت - -ي تسش - -تضش - -ي- -ف ن- -ادي- -ة
حفÓ
سش -ب -خ -ي ،ال -روائ -ي -ة ،وم -دي-ر
ت
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السش
‚ام ،ناششرة وصشاحبة مكتبة،
لأوب -را ا÷زائ -ر ب -ق -ي -ادة اأم Úق -ودي-ر،
ﬁاضش- -رات وورشش- -ات ح- -ول ا◊ف- -ظ وت- -رم -ي -م ب - -دءا م- -ن السش- -اع- -ة ال- -ت- -اسش- -ع- -ة
اıط-وط-ات وال-ل-وح-ات ال-زي-ت-ية وا÷لد،
وذلك ي -وم ال -ث Ó-ث-اء  14م -ارسس ا÷اري
صش-ب-اح-ا Ãق-ر اŸع-ه-د ال-ك-ائ-ن بـ ،09
ة
ر
ش
ش
ا
ع
ل
ا
ة
ع
ا
ش
س
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ا
ى
ل
ع
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ذ
و
على السشاعة  19 . 00مسشاء.
نهج خليفة بوخالفة.
صشباحا باŸتحف.

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

أامانة المديرية العامة

دور اŸرأاة ا÷زائرية ‘
السشتقرار والوحدة

مائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة مسشتديـ ـ ـ ـ ـ ـرة
ع ـن «ا Ÿـ ـرأاة والكتـ ـب»

حفل لأÓوركسشÎا السشيمفونية

ﬁاضشرات
حول ترميم اıطوطات

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

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

»æWh

إلسضبت  11مارسس  2017م
إلموإفق لـ  12جمادى إلثانية 1٤٣8هـ

ألدورة  21للجنة أŸشسÎكة ألكÈى أ÷زأئرية  -ألتونسسية ،سسÓل:

التحدي ـ ـ ـ ـات األمنيـ ـ ـ ـ ـة تفـ ـ ـ ـ ـرضس علينـ ـ ـ ـ ـا
مزي ـ ـ ـ ـ ـدا م ـ ـ ـ ـ ـ ـن التنسشيـ ـ ـ ـ ـ ـق والتعـ ـ ـ ـاون

إلعدد

17281

03

أسستُقبل من طرف ألرئيسس باجي قايد ألسسبسسي

الوزي ـ ـ ـ ـر األول :ا◊ـ ـ ـ ـ ـل ‘ ليبيـ ـ ـ ـا يجـ ـ ـب
أان يكـ ـ ـ ـ ـ ـون سشلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وتوافقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

أأكد ألوزير ألأول عبد أŸالك سسÓل ،أأمسس ألأول ،بتونسس ،أأن ألأوضساع ألتي تشسهدها أŸنطقة تفرضس
على أ÷زأئر وتونسس مزيدأ من ألتعاون وألتنسسيق لتحقيق ألأمن وألسستقرأر ومكافحة ألإرهاب
وألتطرف وأ÷رÁة ألعابرة للحدود.
نّوه سضÓل ‘ أإشضغال إلدورة 21
ل- - -ل- - -ج- - -ن- - -ة إŸشضÎك- - -ة إل - -كÈى
إ÷زإئرية  -إلتونسضية ،بالتعاون
إل- -ق -ائ -م وإل -ت -نسض -ي -ق إل -دإئ -م بÚ
إأ’ج-ه-زة إأ’م-ن-ي-ة ل-ل-بلدين وإلذي
تدعم بالتوقيع على إتفاقية أإمن
تدفع به إ ¤مسضتوى أإرقى.
ق- -ال إل- -وزي- -ر إأ’ول ،إن إ÷زإئ -ر
وتونسس توإجهان –ديات أإمنية
ك- -بÒة ت- -ف -رضس تضض -اف -ر إ÷ه -ود
وحشضد إلقدرإت Ÿوإجهتها ،لعل
أإبرزها ،يقول سضÓل ،ما تعيشضه
ل -ي -ب-ي-ا وإن-ع-ك-اسض-ه إŸب-اشض-ر ع-ل-ى
إل-ب-ل-دي-ن› ،ددإ م-وق-ف وق-ناعة
إ÷زإئر بأان إ◊ل إلوحيد ‘ ليبيا
ي -ت -ح -ق -ق ب -ال-تسض-وي-ة إلسض-ي-اسض-ي-ة،
مÈزإ دور إ÷زإئر وتونسس ومصضر
‘ م -رإف -ق-ة إل-ل-ي-ب-ي– ‘ Úق-ي-ق
هذإ إلهدف إأ’سضمى ع Èحوإر
ل -ي -ب -ي -ل -ي -ب-ي ‘ إط-ار إŸسض-ع-ى
إلذي ترإه إأ’· إŸتحدة.
وأإضض- -اف سضÓ- -ل ،أإن -ه يسض -ت -وجب
ع -ل -ى ه-ذه إŸن-ظ-م-ة إل-دول-ي-ة أإن
«ت-ت-ح-م-ل مسض-ؤوول-ي-ات-ه-ا ‘ ت-ن-فيذ
ق - - - - -رإرإت ›لسس إأ’م - - - - -ن ذإت
إلصض- -ل- -ة ،ح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل -ى وح -دة
وسضيادة ليبيا وأإمنها وإسضتقرإرها،
ب - -ع - -ي - -دإ ع - -ن ك- -ل إل- -ت- -دخÓ- -ت
إأ’جنبية’’.
م- -ن ج- -ه -ة أإخ -رى ،أإب -دى سض Ó-ل
ح -رصس إ÷زإئ -ر وع -زم -ه -ا ع -ل-ى
تعزيز روإبط إأ’خوة وإلتضضامن
وإل- -ت- -ع -اون إل -ق -ائ -م ب Úإ÷زإئ -ر
وتونسس وإلعمل على إ’رتقاء به
إ ¤آإفاق أإوسضع– ،سضبا Ÿتطلبات
شض- -ع -ب -ي إل -ب -ل -دي -ن ‘ إل -ت -ن -م -ي -ة
وإ’زده- - - -ار ‘ ك - - -ن - - -ف إأ’م - - -ن
وإ’سضتقرإر ،معتÈإ إللقاء فرصضة
إ’ضض -اف -ة ل -ب -ن -ة أإخ -رى ‘ مسضÒة
إل -ت-ع-اون إل-ث-ن-ائ-ي وت-ك-ريسس سضّ-ن-ة
إلتشضاور وإلتنسضيق حول ﬂتلف
إلقضضايا إإ’قليمية وإلدولية إلتي

أأك - -د أل - -وزي- -ر ألأول
ع- - - -ب- - - -د أŸالك سسÓ- - - -ل
ب - - -ت - - -ونسس ،أأن أ◊ل ‘
ل -ي -ب -ي -ا ي-جب أأن ي-ك-ون
سس- -ل- -م- -ي- -ا وت- -وأف- -ق- -ي- -ا،
Ãشس - - - - - -ارك - - - - - -ة ك - - - - - -ل
ألأط - - -رأف أŸع - - -ن- - -ي- - -ة
بالقضسية.
أإوضضح سضÓل ،عقب إسضتقباله
من طرف إلرئيسس إلتونسضي
إل -ب -اج -ي ق -اي-د إلسض-بسض-ي ،أإن

...يتحـ ـ ـادث مـ ـ ـع نظـ ـ ـÒه الت ـ ـ ـ ـ ـ ـونسشي

تهم إلبلدين.
وأإشض- - -اد إل- - -وزي - -ر إأ’ول ‘ ه - -ذإ
إلصض -دد ،ب -ن -ت-ائ-ج إل-دورة إأ’خÒة
ل -ل-ج-ن-ة إŸت-اب-ع-ة وإل-ت-ي سض-م-حت
ب -ت -ق-ي-ي-م وإق-ع وآإف-اق إل-ت-ع-اون ‘
ﬂتلف إŸيادين ،مثمنا ما –قق
‘ ه- -ذإ إÿصض- -وصس ودإع -ي -ا إ¤
م- -وإصض- -ل -ة ه -ذه إل -دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة
وإسضتغÓل إلفرصس إŸتاحة لفتح
إÛال أإم- - - -ام إŸت- - - -ع- - - -ام- - - -لÚ
إ’ق -تصض -ادي Úل-ت-ك-ث-ي-ف إلشض-رإك-ة
وإ’سضتثمار.
من جهته ،أإكد رئيسس إ◊كومة
إل- -ت -ونسض -ي ي -وسض -ف إلشض -اه -د ،أإن
ب Ó-ده تشض -ي -د ب -ال -ن-ج-اح-ات إل-ت-ي
ح- -ق- -ق- -ت- -ه- -ا إ÷زإئ- -ر ع- -ل -ى ك -ل
إŸسض - -ت - -وي- -ات ودوره- -ا ‘ دع- -م
إأ’من وإ’سضتقرإر ‘ إŸنطقة.
وقال إلشضاهد« ،نشضيد Ãا تشضهده
إ÷زإئ -ر ب -ق -ي -ادة إل -رئ -يسس ع -ب-د
إل -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ن ‚اح-ات
على ﬂتلف إأ’صضعدة ،سضاهمت

‘ ترسضيخ أإمن وإسضتقرإر و‰اء
إلشضعب إ÷زإئري وعززت مكانة
إ÷زإئر ودورها ‘ دعم مقومات
إأ’من وإ’سضتقرإر ‘ إŸنطقة».
كما أإبرز أإن تونسس ،إلتي توإصضل
ب- - -خ- - -ط- - -ى ث- - -اب - -ت - -ة مسض - -اره - -ا
إلدÁقرإطي وإŸاضضية بكل ثبات
’سض-ت-ع-ادة ع-اف-ي-ت-ه-ا إ’ق-تصض-ادي-ة
وترسضيخ أإمنها ‘ ظل إلتحديات
إأ’م -ن -ي -ةŒ ،دد «خ -الصس إلشض-ك-ر
للجزإئر رئيسضا وحكومة وشضعبا،
على وقوفها إ ¤جانب تونسس ‘
هذه إŸرحلة إلتاريخية إلهامة،
Ãا يعكسس عمق و“يّز إلعÓقات
إلقوية ب Úإلبلدين».
ك- -م- -ا سض- -ج- -ل رئ- -يسس إ◊ك- -وم- -ة
إلتونسضي بارتياح كب« Òما يعرفه
إل -ت -ع -اون إل -ث -ن -ائ -ي م -ن ح -رك -ي-ة
إيجابية’ ،سضيما على إلصضعيدين
إأ’مني وإلعسضكري و‘ ›ا’ت
إلسض - -ي - -اح- -ة وإŸوإرد إل- -بشض- -ري- -ة
وإل -ط -اق -ة وإل -ن -ق-ل وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا

...يرد على تسساوؤلت ألصسحافيÚ
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ل -ل -ج -ن -ة إŸت -اب-ع-ة إل-ت-ي ع-ق-دت،
إأ’سض- -ب- -وع إŸنصض- -رم ،ب -ا÷زإئ -ر،
وÃا خ -لصضت إل -ي -ه م-ن ت-وصض-ي-ات
وإت-ف-اق-ات وب-رإم-ج ع-م-ل ج-ديدة
سض -ي -ت-م إل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ي-ه-ا ‘ خ-ت-ام
أإشضغال إللجنة إلكÈى.
من جهة أإخرى ،قال إلشضاهد إن
ت -ونسس ت -ت -ط -ل -ع إ ¤أإن يسض-ت-ك-م-ل
إ÷ان - -ب - -ان ‘ ،أإق- -رب إأ’وق- -ات،
إŸب -اح -ث -ات إŸت -ع -ل -ق-ة ب-ت-ف-ع-ي-ل
إ’ت -ف -اق إل -ت -ج -اري إل -ت -ف -اضض -ل-ي
وم- - -رإج- - -ع- - -ت- - -ه ب - -اŒاه –سضÚ
إم-ت-ي-ازإت إل-ت-ع-ري-ف-ات إ÷م-ركية
إŸتبادلة وتقريبها وتوسضيع قائمة
إŸنتجات إŸنتفعة منها.
وإع- - -ت Èأإن إŸغ- - -زى م- - -ن ه - -ذه
إŸرإج -ع -ة ،ي -ه -دف إ« ¤ضض -م-ان
إرسض- - -اء شض- - -رإك- - -ة إق- - -تصض- - -ادي - -ة
إسضÎإتيجية فاعلة“ ،كن من دفع
إŸباد’ت إلتجارية ب Úإلبلدين
وتوسضيع قاعدتها.

الرئيـ ـ ـ ـسس بوتفليق ـ ـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـلى أاحسشـ ـ ـ ـن م ـا ي ـ ـ ـ ـ ـرام

لول ،بتونسس،
أكد سسÓل ،أمسس أ أ
أن صسحة رئيسس أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة على «أحسسن ما
يرأم».
ق - -ال سض Ó- -ل ‘ ،رده ع - -ن سض - -ؤوإل
صض -ح -ف -ي ،ع -قب إخ -ت -ت -ام أإشض-غ-ال
إلدورة  21للجنة إŸشضÎكة إلكÈى
إ÷زإئرية  -إلتونسضية ،إن «صضحة
إلرئيسس على أإحسضن ما يرإم وهو
يبلغكم إلسضÓم».
وأإك- - -د إل- - -وزي- - -ر إأ’ول سض Ó- -ل ،أإن
إ÷زإئ -ر وت -ونسس ت -نسض -ق -ان «ب -ق-وة
وبشض -ك -ل ت -ام» Ÿوإج-ه-ة إıاط-ر
إأ’منية إلتي –دق بهما ،مشضددإ
ع- - -ل- - -ى أإن إأ’م - -ن وإ’سض - -ت - -ق - -رإر
سضيسضودإن ‘ إلبلدين «مهما كلف
إأ’مر».
وصضرح إلوزير إأ’ول ،أإن إلعÓقات
ب Úإل -ب -ل -دي -ن «‡ت -ازة» ع -ل -ى ك-ل

إ÷زإئ- -ر وت- -ونسس ت -وإصض Ó-ن
إلتنسضيق وإ◊وإر بإايجاد حل
إيجابي للقضضية إلليبية وذلك
Ãشض- - -ارك- - -ة ك- - -ل إأ’ط- - -رإف
إŸعنية باأ’مر.
وق - -ال ‘ ه - -ذإ إÿصض- -وصس،
«ن -ح -ن ع-ل-ى ي-ق Úأإن-ن-ا لسض-ن-ا
ب -ع -ي -دي -ن ع -ن إ◊ل ‘ ه -ذإ
إلبلد».
وق- -ال إل- -وزي- -ر إأ’ول ،إل- -ذي
سضلم للرئيسس إلتونسضي رسضالة

أإخوة ومودة من طرف رئيسس
إ÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د إل -ع -زي -ز
ب- -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،إن إل -ع Ó-ق -ات
إلثنائية ب Úإ÷زإئر وتونسس
إرتقت إ ¤مسضتوى عالٍ ‘
كل إŸيادين.
وجدد بهذه إŸناسضبة ،عزم
إ÷زإئ- - -ر ع- - -ل- - -ى ت - -ط - -وي - -ر
إل- -عÓ- -ق- -ات م- -ع ت -ونسس أإكÌ
ف- -أاك’ ،Ìسض- -ي -م -ا ‘ إÛال
إ’قتصضادي وإأ’مني.

إلتونسضية بالغاز إ÷زإئري.
وقال ‘ هذإ إÿصضوصس« ،إتفقنا
على إطÓق مشضروع لتوصضيل إلغاز
إ÷زإئ - -ري إ ¤سض- -اق- -ي- -ة سض- -ي- -دي
يوسضف ،سضيكون بادرة خ Òعلى كل
مناطق إلشضريط إ◊دودي».
وق -ال سض Ó-ل ،إن زي -ارت -ه سض-م-حت
كذلك بالتأاكيد ›ددإ ،على وقوف
إ÷زإئر إ ¤جانب تونسس ،مؤوكدإ
أإن -ه ح -ان إل -وقت ل -ل -ب-ل-دي-ن «ÿل-ق
نظرة جيوإسضÎإتيجية مشضÎكة ‘
إŸن- - - -ط- - - -ق- - - -ة ت- - - -خصس إ÷وإنب
إ’قتصضادية وإأ’منية».
وأإضض- - - -اف ‘ ه- - - -ذإ إلصض- - - -دد ،أإن
«إل - -ب - -دإي - -ة ي- -جب أإن ت- -ك- -ون م- -ن
إلسض -اح -ل ،ب -غ -ي -ة إسضÎج -اع إأ’م -ن
وإل -ط -م -أان -ي -ن-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ه-ذه
إŸنطقة’ .بد أإن نبذل جهودنا ‘
ه- -ذإ إ’Œاه وك- -ذلك ت- -دري- -ج- -ي -ا

بالنسضبة لقضضية ليبيا».
وحول إŸسضأالة إلليبية أإفاد سضÓل،
أإن هناك «توإصضل وتفاهم وتفاؤول
‘ هذإ إŸلف بفضضل إلتنسضيق بÚ
مصض - -ر وت - -ونسس وإ÷زإئ- -ر ،إل- -ذي
سض- -ي- -ت- -وسض- -ع إ ¤ك -ل م -ن إلسض -ودإن
وإلنيجر وإلتشضاد».
ول -فت إ ¤أإن «ه -ن -اك ع Ó-ق -ة م-ع
إ÷ماعات إإ’رهابية إلتي تأاتي من
إلسض -اح -ل ،إلشض -يء إل -ذي أإث-ر سض-ل-ب-ا
على إشضكالية ليبيا».
وجدد ‘ هذإ إÿصضوصس ،أإن إ◊ل
إلوحيد للجارة إلشضرقية للجزإئر،
يكمن ‘ إ◊ل إلسضياسضي إلتوإفقي
إل -ل -ي -ب -ي -إل -ل -ي -ب -ي ،مشض -ددإ ع -ل-ى
مسض- -ؤوول -ي -ة ›لسس إأ’م -ن ‘ ه -ذه
إأ’زم-ة ،ب-اسض-ت-ب-ع-اد ك-ل إل-ت-دخÓ-ت
إأ’خرى إلتي أإّزمت أإك Ìإلقضضية
إلليبية.

إŸسضتويات’ ،سضيما إأ’منية منها
وإلتي تعززت بالتوقيع على إتفاق
إضضا‘ خÓل هذه إلدورة.
وأإف-اد ،أإن-ه ت-ط-وي-رإ ل-ه-ذه إل-عÓ-قة
إأ’م -ن -ي -ة ،ف -ق -د «وضض-عت إ÷زإئ-ر
Œرب -ت -ه -ا إŸت -ع -ل -ق-ة ب-اŸصض-ا◊ة
إل - -وط - -ن - -ي - -ة –ت أإي - -دي إأ’خ- -وة
إل - -ت - -ونسض - -ي ،»Úم - -ذك - -رإ أإن ه- -ذه
إŸصض - -ا◊ة ‚حت «‘ ّ ⁄شض- -م- -ل
أإبناء إ÷زإئر بعدما عاشضت إرهابا
قويا ومدمرإ خلف أإك Ìمن 200
أإلف ضضحية».
وŸا ل -ل -م -وإط -ن م -ن دور م -ه-م ‘
مكافحة إإ’رهاب ،إعت ÈسضÓل أإنه
م- -ن إلضض- -روري –سض ÚإŸع- -يشض -ة
لسضكان إلشضريط إ◊دودي ،معلنا
ع - -ن مشض - -اري- -ع مشضÎك- -ة ‘ ه- -ذإ
إÿصض -وصس ،أإب -رزه-ا إ’ن-طÓ-ق ‘
ت- -زوي- -د سض -اق -ي -ة سض -ي -دي ي -وسض -ف

لمني
من جانبه أكد رئيسس أ◊كومة ألتونسسي يوسسف ألشساهد ،ألذي نوه Ãسستوى ألتنسسيق أ أ
ألدأئم ب ÚبÓده وأ÷زأئر ،أن ألبلدين حققتا معا  -بفضسل هذأ ألتعاون  -ألعديد من ألنجاحات ‘
لرهاب وأسستباق عملياته.
أخÎأق أ إ
وقال ،إنه بالتوقيع على إ’تفاق وإÈÿإت وإل -ت -ج -ارب ’إع -ط -اء عديد إلقضضايا ،إأبرزها إ’أمنية
إ’أمني ،فقد إأكد إلبلدإن على م-زي-د م-ن إل-ن-ج-اع-ة ل-ل-منظومة وإ’ق-تصض-ادي-ة وت-ن-م-ي-ة إŸناطق
ضضرورة مزيد من إلتنسضيق ،إذ إ’أمنية ‘ إ÷زإئر و‘ تونسس .إ◊دودي- -ة وك- -ذإ إلسض- -ي- -اح- -ي -ة،
إأن - -ه - -م - -ا ي - -وإج - -ه - -ان ﬂاط- -ر ك -م -ا إأوضض -ح إلشض -اه-د ،إأن ل-ق-اء موؤكدإ حرصس بÓده على تهيئة
إÿم -يسس ك -ان ف -رصض -ة ل -ت -اأك-ي-د كل إلظروف إÓŸئمة ’سضتقبال
مشضÎكة.
وإع -ت Èإأن إ’ت-ف-اق-ي-ة سض-ت-م-ك-ن وتعزيز إلعÓقات إلتاريخية ب Úم -زي -د م -ن إلسض-ي-اح إ÷زإئ-ريÚ
من زيادة إلتبادل إلتقني وإلفني إ÷زإئ -ر وب Ó-ده وإل -ت -ط-رق إ ¤إلذين إأنقذوإ ،بفضضل تدفقهم

إل- -ه- -ام ن- -ح -و ت -ونسس ،إŸوإسض -م
إلسض- -ي- -اح -ي -ة إل -ت -ونسض -ي -ة خ Ó-ل
إلسضنوإت إلفائتة.
وب- - -ال - -رج - -وع إ ¤إ’أوضض - -اع ‘
تونسس ،إأكد إلشضاهد إأن بÓده
«قامت بالعديد من إÛهودإت
إل - -ت - -ي سض - -م- -حت ب- -اسض- -ت- -ق- -رإر
إ’أوضضاع وإلسضيطرة عليها ،لكن
إ◊ذر ي- -ب- -ق- -ى م- -ط- -ل- -وب -ا ضض -د
إلتهديدإت إ’إرهابية».

الششاهد :ا◊ذر يبقى مطلوبا ضشد التهديدات اإلرهابية

أإج - -رى إل - -وزي - -ر إأ’ول ع - -ب- -د إŸالك سضÓ- -ل
بتونسسﬁ ،ادثات مع نظÒه إلتونسضي يوسضف
إلشضاهد.
وقد جرت هذه إÙادثات بحضضور وزرإء كل
م -ن إلشض -ؤوون إŸغ -ارب -ي -ة وإ’–اد إإ’ف -ري-ق-ي
وإ÷ام -ع -ة إل -ع -رب -ي -ة ع -ب -د إل -ق -ادر مسض-اه-ل،

وإل -دإخ -ل -ي -ة وإ÷م-اع-ات إÙل-ي-ة ن-ورإل-دي-ن
بدوي ،وإلطاقة نورإلدين بوطرفة ،وإلسضكن
وإل-ع-م-رإن وإŸدي-ن-ة ووزي-ر إل-ت-ج-ارة ب-ال-ن-يابة
عبد إÛيد تبون ،إ ¤جانب وزير إلفÓحة
وإلتنمية إلريفية وإلصضيد إلبحري عبد إلسضÓم
شضلغوم.

إسض ُ-ت -ق ِ-ب -ل إل-وزي-ر إأ’ول ع-ب-د إŸالك سضÓ-ل
بتونسس ،من طرف رئيسس ›لسس نوإب إلشضعب
إلتونسضيﬁ ،مد إلناصضر.
جرى إللقاء بقصضر باردو ،بحضضور كل من
وزي -ر إلشض -ؤوون إŸغ-ارب-ي-ة وإ’–اد إ’ف-ري-ق-ي
وإ÷امعة إلعربية عبد إلقادر مسضاهل ووزير

إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية نورإلدين بدوي
ووزير إلطاقة نورإلدين بوطرفة ووزير إلسضكن
وإل-ع-م-رإن وإŸدي-ن-ة ووزي-ر إل-ت-ج-ارة ب-ال-ن-يابة
ع-ب-د إÛي-د ت-ب-ون ووزي-ر إل-فÓ-ح-ة وإل-ت-نمية
إل -ري-ف-ي-ة وإلصض-ي-د ع-ب-د إلسضÓ-م شض-ل-غ-وم وك-ذإ
أإعضضاء إ◊كومة إلتونسضية.

ُ...يسشتقَب ـ ـ ـل م ـ ـن قـ ـ ـبل رئي ـ ـسس ›ـ ـلسس ن ـ ـواب

..ويلتق ـ ـ ـي أاف ـ ـرادا م ـ ـن ا÷اليـ ـ ـة ا÷زائريـ ـ ـة

إلتقى إلوزير إ’أول عبد
إŸالك سضÓ--------------ل ،إأمسس
إ’أول ،ب-----ال-----ع-----اصض-----م-----ة
إل--ت--ونسض--ي--ة ،ب-اأف-رإد م-ن
إ÷الية إلوطنية إŸقيمة
‘ ت--------------ونسس ،وه--------------ذإ
Ãن--اسض--ب--ة زي--ارة إل-ع-م-ل
لهذإ إلبلد.
خÓل هذإ إللقاء ،إلذي
ج--------رى ‘ إلسض--------ف--------ارة
إ÷زإئ-ري-ة ب-ت-ونسس ،نقل
سضÓ-----ل –ي-----ات رئ-----يسس
إ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د إلعزيز
ب---وت---ف---ل--ي--ق--ة ل--ل--ج--ال--ي--ة
إل----وط----ن----ي---ة ،مشضÒإ إ¤

إل--عÓ--ق--ات إل--ت--اري--خ--ي--ة
وإŸمتازة إŸوجودة بÚ
إ÷زإئر وتونسس.

كما إسضتمع إلوزير إ’أول
’نشض--------غ--------ا’ت إأف--------رإد
إ÷الية إلوطنية.

” أ ل ت و ق يع  ،أ م س س
ألأول ،بتونسس ،على
ث م ا ن ي ة (  )8أ ت ف ا ق ا ت
ت ع ا و ن و مذ ك ر أ ت ت ف ا ه م
‘ ختام أشسغال ألدورة
 2 1ل ل ج ن ة أ لك  Èى
أ  Ÿش س  Îك ة أ ÷ز أ ئ ر ي ة
ألتونسسية ،ألتي تر أسسها
ألوزير ألأول عبد
أŸالك سسÓل ورئيسس
أ ◊ ك و م ة أ لت و ن س س ي
ي و س س ف أ ل ش س اه د .
يتمحور إ’تفاق إ’أول إلذي
وق - -ع - -ه وزي - -ر إل - -دإخ - -ل - -ي- -ة
وإ÷م- - - -اع- - - -ات إÙل - - -ي - - -ة
ن - -ورإل - -دي- -ن ب- -دوي ون- -ظÒه
إ ل ت و ن س ضي إ ل ه ا د ي إ Ûذ و ب ،
ح- -ول ت- -ع- -زي- -ز إل- -ت -ع -اون ‘
إÛال إ’أمني.
ك - -م - -ا وق - -ع وزي - -ر إلسض - -ك- -ن

وإل- -ع- -م -رإن وإŸدي -ن -ة وزي -ر
إ ل ت ج ا ر ة با ل ن ي اب ة ع ب د إ  Ûي د
ت- - -ب - -ون ووزي - -ر إلصض - -ن - -اع - -ة
و إ ل ت ج ا ر ة ز يا د إ ل ع ذ إ ر ي  ،ع ل ى
م - -ذك - -رة ت- -ف- -اه- -م ‘ ›ال
م ر إ ق ب ة ن و ع ي ة إ ل س ض ل ع و ح م اي ة
إŸسضتهلك.
إأم- - -ا ب - -ق - -ي - -ة إ’ت - -ف - -اق - -ات
وم-ذك-رإت إل-ت-ف-اه-م ف-وق-عها
وزي - -ر إلشض - -وؤون إŸغ - -ارب- -ي- -ة
وإ’–اد إ’إفريقي وإ÷امعة
إلعربية عبد إلقادر مسضاهل
وك - -اتب إل- -دول- -ة ل- -دى وزي- -ر
إلشض-وؤون إÿارج-ي-ة إل-ت-ونسضي
ص ض  Èي با ش س ط ب ج ي .
يتعلق إ’أمر Ãذكرإت تخصس
إنشضاء ÷نة ثقافية مشضÎكة
وك -ذإ إلÈن -ام -ج إل -ت -ن -ف -ي-ذي
’ت- -ف- -اق إل- -ت- -ع -اون ‘ ›ال
إل - -تشض - -غ- -ي- -ل ل- -ع- -ام- -ي 2017

و.2018
ك -م -ا ت-خصس ه-ذه إŸذك-رإت
إ  Ÿو ق ع ة ،إ ل  Èنا م ج إ ل ت ن ف ي ذ ي
للتعاون ،يخصس شضوؤون إŸرإأة
وإ’أسض -رة وإل -ط -ف -ول -ة وك -ب -ار
إلسض -ن ل-ع-ام-ي  2017و،2018
إلÈن-ام-ج إل-ت-ن-ف-ي-ذي للتعاون
‘ › ا ل إ ل ش ض بيب ة و إ ل ر يا ض ض ة ،
ف ض ض  Óع ن ب ر نا م ج إ ل ت ع ا و ن ‘
›ال إلشضوؤون إلدينية لنفسس
إلفÎة.
إأم -ا إل -وث-ي-ق-ة إ’أخÒة ،ف-ه-ي
ع -ب -ارة ع -ن ﬁضض -ر ي -ت -ع -ل-ق
بتبادل إأدوإت إلتصضديق على
–ديد إ◊دود إلبحرية بÚ
إ÷زإئر وتونسس.
ووق -ع سض Ó-ل وإلشض -اه -د م -ن
جهتهما ،على ﬁضضر إلدورة
 21للجنة إلكÈى إŸشضÎكة
إ÷زإئرية إلتونسضية.

 8اتفاق ـ ـ ـ ـات تعـ ـ ـ ـ ـاون ومذكـ ـ ـ ـ ـرات تفـ ـ ـ ـ ـاهم
تتـ ـ ـ ـ ـوج أاششغـ ـ ـ ـ ـ ـال اللجن ـ ـ ـ ـ ـ ـة اıتلط ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ألسضبت  11مارسض  201٧م
ألموأفق لـ  12جمادى ألثانية 143٨هـ

»æWh

لسسبـــا Êعقـــب لقائـــه لعمامـــرة
وزيــــر اÿارجيـــــة ا إ

أ÷ ـزأئر ششري ـك حـاسشم ‘ مكافح ـة أإ’ره ـاب
اأكد وزير الشسوؤون اÿارجية والتعاون الإسسبا Êاألفونسسو داسستيسس كيسسيدو ،اأمسس الأول ،اأن
ا÷زائر تعت Èبالنسسبة لبلده شسريكا «حاسسما» ‘ مكافحة الإرهاب.
لسضبا ،Êعقب أŸشضاورأت
صضرح أŸسضؤوول أ إ
ألسض -ي-اسض-ي-ة أل-دوري-ة ب Úأ÷زأئ-ر وأسض-ب-ان-ي-ا
ت -رأسض -ه -ا م -ن -اصض -ف-ة م-ع وزي-ر أل-دول-ة وزي-ر
ألشضؤوون أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان
ل -ع -م-ام-رة ،ق-ائ« :Ó-ن-ع-ت Èأ÷زأئ-ر شض-ري-ك-ا
لرهاب لضضمان أمن
حاسضما ‘ مكافحة أ إ
موأطنينا».
وأضض- -اف ،أن إأسض- -ب- -ان- -ي- -ا «ت- -عÎف ب -ج -ه -ود
أ÷زأئ- -ر أ÷ب- -ارة ‘ م- -ك- -اف- -ح- -ة ظ- -اه -رة
لرهاب» ،مشضÒأ إأ ¤أن ألتعاون أ÷زأئري
أإ
لمن «وثيق جدأ».
لسضبا› ‘ Êال أ أ
أ إلسض-ب-ا ،Êأن-ه أسض-ت-ع-رضض م-ع
وأك -د أل -وزي -ر أ إ
ل-ع-م-ام-رة أل-وضض-ع ‘ أŸن-ط-ق-ة أل-ت-ي ت-عرف
«بؤور توتر عديدة».
ع- -ل- -ى ألصض -ع -ي -د أل -ث -ن -ائ -ي ،أوضض -ح أل -وزي -ر
لسضبا Êأن ألعÓقات ب Úأ÷زأئر وإأسضبانيا
أإ
«‡تازة» وأŸشضاورأت ألسضياسضية «حثيثة ‘
مصضلحة ألبلدين».
وأضض -اف ،أن أل -ط -رف« Úي -ع -م Ó-ن ‘ أŒاه
ت-ع-زي-ز أŸب-ادلت ألق-تصض-ادي-ة ،لسض-ي-م-ا ‘
ألقطاعات أ◊سضاسضة» ،مؤوكدأ أن أ÷زأئر
وإأسضبانيا «تعتزمان تنظيم أجتماع آأخر رفيع
لشضهر أŸقبلة».
أŸسضتوى خÓل أ أ
م -ن ج -ه -ت -ه أوضض -ح ل -ع -م -ام -رة أن أل -ت -ع-اون
لسض- -ب- -ا› ‘ Êال تسض- -وي- -ة
أ÷زأئ - -ري  -أ إ
ألنزأعات «ليسض إأيجابيا فحسضب بل وأعد»،
لليات ألتي
Ãا أن هناك «أتفاق لتنفيذ أ آ
تعزز ألشضرعية ألدولية».
وأضضاف ،أن إأسضبانيا لديها دور «هام» تلعبه
ف-ي-م-ا ي-خصض م-ن-ط-ق-ة ألسض-اح-ل ألصض-حرأوي
وأيضضا ‘ ألقضضيت Úألفلسضطينية وألسضورية.
أما فيما يخصض قضضية ألصضحرأء ألغربية،
لسضباÊ
أكد لعمامرة أنه جدد مع نظÒه أ إ
«“ ّسض- -ك أ÷زأئ- -ر ب- -ت- -ق- -ري- -ر مصض Òشض -عب

ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،إأضض-اف-ة ل-دع-م-ه ج-ه-ود
ل· أŸتحدة(،)...
لم Úألعام Ÿنظمة أ أ
أأ
لسض- -ي- -م- -ا م- -ن أج -ل أنضض -م -ام أŸغ -رب إأ¤
لفريقي ألذي من شضأانه أن يشضارك
أل–اد أ إ
‘ خلق جو سضياسضي جديد ونأامل أن يكون
مÓئما ◊ل هذأ ألنزأع».
وأشض-ار ل-ع-م-ام-رة إأ ¤أل-عÓ-ق-ات «أŸم-ت-ازة»
ألتي تربط ب Úأ÷زأئر وإأسضبانيا ،دأعيا إأ¤
Œنيد أŸتعامل Úألقتصضادي Úلك Óألبلدين
من أجل «إأعطاء قوة لشضرأكتهما ألتي تعود
بالفائدة على ك Óألطرف.»Ú
لسض-ب-ا،Ê
ك -م -ا أك -د أن -ه ن -اقشض م -ع ن-ظÒه أ إ
موضضوع –ضضÒأت عقد أجتماع لحق رفيع
أŸسض- -ت- -وى ب Úأل- -ب- -ل- -دي -ن ،وف -ق م -ع -اه -دة
ألصضدأقة وحسضن أ÷وأر وألتعاون أŸوقعة
منذ  15سضنة.

وأوضضح لعمامرة ،ألتزأم ألطرف« Úبتكثيف
أ÷هود من أجل تقد Ëعدة أتفاقات ‘
لشض -ه -ر أل -ق -ادم-ة ،ب-ه-دف ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون
أأ
لسض - -ب - -ا ‘ Êأل - -ع- -دي- -د م- -ن
أ÷زأئ - -ري -أ إ
ألقطاعات مثل قطاع ألسضياحة ،حيث “لك
إأسضبانيا خÈة فريدة ‘ هذأ أÛال وكذأ
قطاع ألصضناعات ألغذأئية».
وبحسضب لعمامرة ،فإان زيارة وزير أÿارجية
لسضبا Êإأ ¤أ÷زأئر كانت «ناجحة» لكÓ
أإ
أل-ط-رف Úوتشض-ك-ل «ق-اع-دة ل-ت-ط-ور إأي-ج-اب-ي
للتعاون ب Úألبلدين».
وجدد لعمامرة بهذه أŸناسضبة ،ألدعوة ألتي
وجهها رئيسض أ÷مهورية ألسضيد عبد ألعزيز
ب- -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،إأ ¤م -لك إأسض -ب -ان -ي -ا ،ف -ي -ل -يب
ألسض -ادسض ،ل -ي -ق-وم ب-زي-ارة إأ ¤أ÷زأئ-ر ق-ب-ل
نهاية سضنة .201٧

ل‡ي:
ا÷زائر  -برنامج «بنود» ا أ

 400أألف دو’ر للجمعيات ألناششطة ‘ أÙافظة على ألبيئة
تخصسصس اŸرحلة الثانية من
برنامج التمويل اŸصسغر لصسندوق
البيئة الدو‹ مبلغ  400األف دولر
للمشساريع التي تطلقها ا÷معيات
ا÷زائرية الناشسطة ‘ ›ال
البيئة ،بحسسب ما اأعلنته با÷زائر،
اŸنسسقة الوطنية للÈنامج رحيمة
شسحيح.
خÓل هذه أŸرحلة ألثانية سضيخصضصض
ه- -ذأ ألÈن- -ام- -ج أل- -ت- -اب -ع لÈن -ام -ج ألأ·
أŸت -ح -دة ألإ‰ائ -ي وأŸط -ب -ق م -ن ق -ب -ل
م- -ك- -تب ألأ· أŸت- -ح- -دة ÿدم- -ات دع -م
أŸشض - -اري - -ع“ ،وي Ó- -ت مصض- -غ- -رة ل- -ه- -ذه
أ÷معيات Ÿدة أربع سضنوأت ،أبتدأء من
 ،201٧ب -حسضب شض -روح-ات شض-ح-ي-ح خÓ-ل
ل- - -ق- - -اء ب Úوزأرة أÿارج- - -ي - -ة وأ◊رك - -ة
أ÷معوية ألناشضطة ‘ ›ال أÙافظة
على ألبيئة و‡ثلي هذأ ألÈنامج.
وي-ب-ل-غ م-ت-وسض-ط أل-ت-مويل  35أل -ف دولر
للمشضروع ‘ ،ح Úيبلغ أ◊د ألأقصضى 50
ألف دولر عندما يتعلق ألأمر Ãشضروع
هام ومبتكر.
غ Òأن أ÷م -ع -ي -ات أŸسض -ت-ف-ي-دة ت-ت-ك-ف-ل
باŸسضاهمة بـ 20من أŸائة من أŸشضروع.
ويتبع ألÈنامج ‘ هذه أŸرحلة مقاربة
«أŸن- -ظ- -ر» أل- -ت- -ي «“ث -ل ف -رصض -ة ل -ب -عث
وتسضهيل تسضي Òبيئي تشضاركي ‘ أŸناطق
أÙددة» ،تضضيف نفسض أŸسضوؤولة .
وسضيتم أإشضرأك أÛتمع أŸد Êوألسضكان
بشضكل عام ‘ أÙافظة على أŸناظر،
من خÓل مشضاريع Œمع ب ÚأÙافظة
على ألتنوع ألبيئي وألتنمية أŸسضتدأمة
وألنشضغالت ألجتماعية.
وتسض- -م -ح أŸق -ارب -ة ،ب -حسض -ب -ه -ا ،بÎك -ي -ز
أحسضن للدعم وتطوير أل›Èة وŒميع
أŸشضاريع.
و‘ نهاية فÈأير ألفارط ،أطلق ألÈنامج
دع- -وة ل- -ل- -مشض- -اري -ع لصض -ال -ح أ÷م -ع -ي -ات
أ÷زأئ -ري -ة ي-ه-دف أإ– ¤دي-د م-ب-ادرأت
ﬁل -ي -ة ت-خصض م-ق-ارب-ات أل-ت-ن-وع أل-ب-ي-ئ-ي
وألتغيÒأت أŸناخية وتسضي Òألأرأضضي،
ت-ت-م-ي-ز ب-الشض-م-ول-ي-ة وألإب-تكار للمحافظة
على ألÎأث ألطبيعي.
و” أخ -ت -ي -ار م -ن -ظ -ري-ن ط-ب-ي-ع-ي Úوه-م-ا
أŸن -ظ -ر ألÈي أل -ذي ي -ت -م -ث-ل ‘ سض-ه-ول
ألأط- -لسض ألصض- -ح -رأوي وي -غ -ط -ي ولي -ات

أل -ن -ع -ام -ة وأل -ب -يضض وأ÷ل -ف -ة وألأغ -وأط
وأŸسضيلة وبسضكرة وأŸنظر ألبحري عÈ
سض -وأح -ل أل -ب -ح -ر ألأب -يضض أŸت -وسض-ط ‘
شضرق ووسضط ألبÓد ،باأخذ كعينة وليات
تلمسضان وع Úتيموشضنت ووهرأن وتيبازة
وتيزي وزو وبجاية.
وب -حسضب أل -وث -ي -ق -ة ،أل -ت -ي –ت -وي ع -ل -ى
أŸشضاريع وألتي توضضح أنه ” –ديد كل
مناطق ألتدخل ‘ كل فضضاء“ ،ثل هذه
ألسض -وأح-ل ره-ان-ات ف-ي-م-ا ي-خصض ح-م-اي-ة
ألنظام ألإيكولوجي ‘ ألبحر وألسضوأحل
وألصض - -ي - -د أل - -ب- -ح- -ري أ◊ر‘ وت- -ط- -وي- -ر
ألسض-ي-اح-ة أل-ب-ي-ئ-ي-ة وأ◊م-اي-ة م-ن أل-تلوث
أÙلي وألفÓحي.

“ويل  19مشسروعا بـ600
األف دولر ب 2012 Úو2016
يتم تخصضيصض حوأ‹  ٧0من أŸائة من
مبلغ ألÈنامج حصضريا للمشضاريع ألتي ”
ألÎك -ي -ز ع -ل -ي-ه-ا ‘ أل-فضض-اءأت أÙددة
و 30من أŸائة من أŸبالغ أŸتبقية Áكن
أسض -ت-غÓ-ل-ه-ا ‘ مشض-اري-ع خ-ارج أŸن-اط-ق
ألتي ” أختيارها.
و‘  ” 2012أإط Ó-ق ب -رن-ام-ج صض-ن-دوق
ألبيئة ألدو‹ ‘ أ÷زأئر وألذي يهدف
خصضوصضا ،أإ ¤رفع ألتحديات أŸناخية
أل-ع-اŸي-ة وأل-ذي يسض-ت-ج-يب لÓ-ح-تياجات
أÙلية فيما يخصض ألتنمية أÙلية.
وق- -د سض- -م- -ح ‘ م -رح -ل -ت -ه ألأو ،¤أل -ت -ي
أسضتمرت أإ ¤غاية  ،2016بتمويل ومنح
دعم تقني لـ 19مشضروعا Ãا قيمته 600
ألف دولر ،بحسضب ما صضرح به أإيريك
أوفÒفيسضت أŸنسضق أŸقيم لنظام ألأ·
أŸت -ح -دة ‘ أ÷زأئ -ر وأŸم -ث -ل أŸق -ي -م
لÈن - -ام - -ج ألأ· أŸت- -ح- -دة ألإ‰ائ- -ي ‘
أ÷زأئر.
و أوضضح أوفÒفيسضت ،أنه ” تخصضيصض
 60من أŸائة من ›موع ألتمويل ألذي
” منحه◊ ،ماية ألتنوع ألبيئي و 26من
أŸائة ◊ماية ألأرأضضي و 14من أŸائة
Ÿشضاريع ﬁاربة تغ ÒأŸناخ.
وتضض - -م أÙاور أل- -رئ- -يسض- -ة ل- -لصض- -ن- -دوق
أل -ع-اŸي ل-ل-م-ن-اخ ،أل-ذي ” أإنشض-اوؤه سض-ن-ة
 ،1992أل- -ت- -ن- -وع أل- -ب- -ي- -ئ- -ي وت -غ ÒأŸن -اخ
وأل -تسض -ي ÒأŸسض -ت -دأم ل Ó-أرأضض-ي وأŸي-اه

وأŸوأد ألكيمياوية.
م -ن ج-ه-ت-ه أك-د أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-عÓ-ق-ات
ألق -تصض -ادي -ة وأل -ت-ع-اون أل-دو‹ ‘ وزأرة
ألشضوؤون أÿارجية مرزأق بلحيمر ،على
«أل-ت-زأم أ÷زأئ-ر ألسض-ي-اسض-ي وع-ل-ى أع-لى
مسضتوى Ãسضاندة مسضاألة أŸناخ ألعاŸي
وأل-ت-ي ت-ع-ت Èقضض-ي-ة وط-ن-ي-ة ،م-ع أع-ت-ب-ار
أ◊ركة أ÷معوية سضندأ».
و أبرز بلحيمر ‘ هذأ أليوم ألإعÓمي،
أل -ن -ج -اح أل -ذي ” –ق -ي -ق-ه أإث-ر ت-ط-ب-ي-ق
أŸرح -ل -ة ألأو ¤م -ن ألÈن -ام-ج ،ب-ال-ن-ظ-ر
لعدد ونوعية أŸشضاريع ألتي ” أإ‚ازها،
ح- -يث ع- -رضض ع- -ل- -ى أ◊اضض -ري -ن ث Ó-ث -ة
مشض- - -اري- - -ع ‡ول- - -ة ‘ أŸرح - -ل - -ة ألأو¤
لصضندوق ألبيئة ألعاŸي ‘ أ÷زأئر.
تتمثل هذه أŸشضاريع ‘ ،أإنشضاء مشضتلة
◊ماية ألتنوع ألبيئي Ÿنطقة مسضرغÚ
(وه- -رأن) وغ- -رسض أشض- -ج -ار أل -ن -خ -ي -ل ‘
أŸن- - -اط- - -ق أل- - -ت- - -ي غ - -م - -رت - -ه - -ا أŸي - -اه
وأŸتدهورة ،مع أإنشضاء مشضتلة ‘ وأحة
غ- -ردأي -ة وك -ذلك أŸسض -اه -م -ة ‘ –سضÚ
نوعية مياه وأدي تامزقيدة (أŸدية).
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بوطرف ـ ـة يبح ـ ـ ـ ـ ـث مـ ـ ـ ـع كيسشي ـ ـ ـدو
أ’سشتثمار ‘ ألطاق ـ ـ ـات أŸتجـ ـددة
تطرق وزير الطاقة نورالدين
بوطرفة مع وزير اÿارجية
والتعاون الإسسبا Êاألفونسسو
داسستيسس كيسسيدو ،اإ ¤فرصس
الأعمال والسستثمار بÚ
البلدين ‘ ›ال الطاقة،
خاصسة الطاقات اŸتجددة وفق
بيان للوزارة.

جدد بوطرفة ألتأاكيد على إأرأدة أ÷زأئر ‘
تنويع مصضادرها مع تطوير صضناعتها ،دأعيا
أŸؤوسضسضات أإلسضبانية لÓسضتثمار ‘ أ÷زأئر
وألتجاوب مع ألدعوة ألتي سضتطلقها أ÷زأئر
لحقا ،بهدف –قيق مشضروع  4000ميغاوأت
‘ ›ال ألطاقة ألشضمسضية.
يتعلق أألمر Ãشضروع يتشضكل من ثÓثة أجزأء
م-رت-ب-ط ب-ج-انب صض-ن-اع-ي إلن-ت-اج أل-ت-جهيزأت
ﬁليا.
ووصضف ألطرفان ألعÓقات ألثنائية ‘ ›ال
ألطاقة بـ «أŸرضضية وأإليجابية» ،معرب Úعن
أرت -ي -اح -ه -م -ا ل-عÓ-ق-ات أل-ث-ق-ة ب Úم-ؤوسضسض-ات
ألبلدين» ،بفضضل ألشضرأكة أŸتوأزنة وأŸتينة»،
وفق نفسض أŸصضدر.

ودع- -ا أل- -وزي- -رأن إأ ¤وضض- -ع إأط- -ار ل- -ل- -تشض -اور
ألق -تصض -ادي وت -ب -ادل أÈÿأت ب -ه -دف ت-وفÒ
ألشضروط ألضضرورية من أجل تكثيف ألتبادل
ب Úألبلدين.
ك -م -ا أوضض -حت أل-وزأرة ،أن أل-وزي-ري-ن ت-ط-رق-ا
أيضضا إأ ¤أسضتقرأر أسضوأق ألنفط وأŸؤوشضرأت
ألق -تصض -ادي -ة وشض-روط إأع-ادة ب-عث ألق-تصض-اد
ألعاŸي.

رزاق بارة ‘ لقاء أاثÒي:

أ÷زأئر “كنت من وقف تقدم أ÷ماعات
أإ’رهابي ـ ـ ـ ـ ـة ...لكـ ـ ـن ألتهديـ ـ ـد ق ـ ـائم
أاكد اŸسستشسار لدى رئاسسة ا÷مهورية
لول ،أان
كمال رزاق بارة ،أامسس ا أ
ا÷زائر “كنت من وقف تقدم
لرهابية وخطرها ،مشسÒا
ا÷ماعات ا إ
إا ¤أانه مع ذلك يبقى التهديد قائما.
وأوضض- - -ح رزأق ب - -ارة ع - -ل - -ى أم - -وأج أإلذأع - -ة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ،أن- -ه «ب- -فضض- -ل إأرأدة أ÷زأئ -ريÚ
ومصضالح أألمن وجيشضنا“ ،كّنا من وقف تقدم
أ÷ماعات أإلرهابية وخطرها ،لكن ألتهديد
يبقى قائما».
وأشضار إأ ¤أن «ألسضلطات ‘ أعلى مسضتوى
وأŸوأط- -ن Úي -درك -ون “ام -ا ه -ذأ أل -ت -ه -دي -د
أإلرهابي» ،مضضيفا أن أ÷زأئر «تطور مناعتها
،لسض- -ي- -م- -ا ع- -ل- -ى ألصض- -ع- -ي -دي -ن ألق -تصض -ادي
وألجتماعي ،بغية منع هذأ ألتهديد ووقفه».
وأشضار أŸسضتشضار ،إأ ¤أن أسضتقرأر ألبلد جاء
ب -فضض -ل ت -رق -ي -ة أ◊وأر ألج -ت -م -اع-ي وإأع-ادة
أل- -ت- -وأزن- -ات ‘ م- -ن- -اط- -ق- -ن- -ا وتصض -دي -ر ه -ذأ
ألسضتقرأر خارج حدودنا.
وأضض- -اف ،أن ب- -عضض ه -ذه أل -ب -ل -دأن أÛاورة
«غ Òمسض -ت -ق-رة بسض-بب أ÷م-اع-ات أإلره-اب-ي-ة
أل-ت-ي تسض-ت-ع-م-ل أل-ن-زأع-ات أل-دأخ-ل-ي-ة ل-ت-وسض-يع
سضيطرتها».
وأشضار رزأق بارة ،إأ ¤أنه ‘ ما‹ «أألمور
تتقدم بشضكل صضحيح بعد أتفاق ألسضلم أŸوقع
ب -ا÷زأئ -ر» ،م -وضض -ح -ا أن «أل -ل -ج -ان أإلدأري -ة
أŸشضÎك- -ة بصض -دد أل -ت -نصض -يب ع -ل -ى مسض -ت -وى
أŸناطق ‘ شضمال ما‹».
وتأاسضف قائ« ،Óنعلم أنه بالرغم من ألتعبئة
أل- -ك- -بÒة ل- -دول- -ة م -ا‹ وأ÷زأئ -ر وأÛت -م -ع
ألدو‹– ،اول أ÷ماعات أإلرهابية عرقلة
مسضار ألسضلم هذأ» ،مؤوكدأ أن «ﬁاولة توحيد»
ب-عضض أ÷م-اع-ات أإلره-اب-ي-ة م-ؤوخ-رأ ،ب-ه-دف
ألعودة إأ ¤ألفوضضى ‘ ما‹ ،لن تتجسضد.

فيما يتعلق بالوضضع ‘ ليبيا ،أشضار أŸسضتشضار
إأ ¤أن هذأ ألبلد «ليزأل ﬁل أنشضغال ،ألن
ب -عضض أل -ق-وى ألسض-ي-اسض-ي-ة وأل-عسض-ك-ري-ة لت-زأل
تعتقد بأان أ◊ل ‘ ليبيا عسضكري».
وألح قائ« :Óنريد إأقناعها بأان أ◊ل ل Áكن
أن يكون إأل سضياسضيا» ،موضضحا أن أ÷زأئر
ت -وأصض -ل ج -ه -وده -ا م -ع أل -ب -ل -دأن أألخ -رى ‘
أŸن -ط -ق -ة وأÛت -م-ع أل-دو‹ ،إلق-ن-اع ج-م-ي-ع
ألقوى ألسضياسضية وألعسضكرية ‘ ليبيا بالعودة
إأ ¤أ◊وأر وألتشضاور من أجل أ◊فاظ على
جميع فرصض أŸصضا◊ة».
وذكر بأان «أ÷زأئر تعتمد موقفا وسضطيا إأزأء
جميع ألقوى ألسضياسضية وألعسضكرية ‘ ليبيا
وتعمل من أجل حل سضياسضي يحفظ وحدة
هذأ ألبلد وأسضتقرأره وطابعه أ÷مهوري ،كما
أن -ه -ا ت -دع -م أ÷ه -ود أل -رأم -ي -ة إأ ¤م-ك-اف-ح-ة
أ÷ماعات أإلرهابية».
وأكد ‘ هذأ ألصضدد ،أن «أÛتمع ألدو‹
يعت Èأ÷زأئر كأاحد أهم ألفاعل ‘ Úتسضوية
أألزمة ‘ ليبيا».

لفريقيـــة»
خــــÓل منتـــدى «قمـــة الطاقـــة ا إ

تقـد Ëمششـ ـروع ألطاق ـة ألششمسشي ـة ألـكب Òللجـ ـزأئر بوأششنط ـن

قدمت شسركة هندسسة الكهرباء
والغاز التابعة Ûمع سسونلغاز
بواشسنطن مشسروع الطاقة الشسمسسية
الضسوئية للجزائر بقدرة 4.050
ميغاواط خÓل منتدى دو‹ كرسس
لتطوير السستثمار ‘ قطاع الطاقة
بإافريقيا.
لفريقية» ألتي
شضكل منتدى «قمة ألطاقة أ إ
تعرف مشضاركة نحو  400مسضتثمر يبحثون
لف-ري-ق-ي
ع -ن ف -رصض ‘ ق -ط -اع أل -ط -اق-ة أ إ
فرصضة مÓئمة لعرضض كÈى ﬁاور هذأ
أŸشض -روع أل -ط -م -وح أل-ذي ت-ع-ت-زم أ÷زأئ-ر
إأطÓقه قريبا.
وعرضض أŸشضروع من قبل منظمي أŸنتدى
ك-أاح-د أه-م أŸشض-اري-ع ‘ إأف-ري-ق-ي-ا أل-ك-فيل
ب -اŸسض -اه -م-ة ‘ –وي-ل أل-ط-اق-ة ب-ال-ق-ارة،
ح- -يث يسض- -ت- -م- -ر أل- -ب- -حث ع- -ن أل- -ط -اق -ات
أŸت-ج-ددة ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤أن-خ-ف-اضض ت-كاليف
هذه ألصضناعة.
وم -ث -لت شض-رك-ة ه-ن-دسض-ة أل-ك-ه-رب-اء و أل-غ-از

خÓل هذأ أللقاء ألذي “حور حول ألطابع
أل -رب -ح -ي ل -كÈى أŸشض -اري-ع أل-ط-اق-وي-ة ‘
إأف -ري -ق -ي -ا م-ن ق-ب-ل أل-رئ-يسض أŸدي-ر أل-ع-ام
ﬁم- - -د رك- - -اب رف- - -ق- - -ة سض - -ف Òأ÷زأئ - -ر
ب-وأشض-ن-ط-ن ›ي-د ب-وق-رة وم-دي-رة أل-ت-ن-م-ية
ووسضائل ألنتاج ودأد حمرور.
وشضهدت ألطبعة ألثالثة للمنتدى مشضاركة
‡ثل Úعن عدة بنوك ووكالت حكومية
أمريكية وعن ألبنك ألعاŸي.
ت -ت -ط -ل -ع أ÷زأئ -ر إأ ¤ت -وف Òن-ح-و 22.000
م -ي -غ -اوأط م -ن أل -ط-اق-ة أÿضض-رأء ‘ أف-ق
 2035-2040وإأطÓق عن قريب مناقصضة
للمسضتثمرين من أجل إأنشضاء مشضروع كبÒ
Ùطات ألطاقة ألشضمسضية ألضضوئية بقدرة
 4.050ميغاوأط.
وسضيقسضم أŸشضروع إأ ¤أربع حصضصض بطاقة
لضضافة إأ¤
 1.350ميغاوأط لكل وأحدة با إ
ب- -ن- -اء مصض- -ن- -ع أو ع -دة مصض -ان -ع لصض -ن -اع -ة
أل -ت -ج -ه -ي -زأت وم -ع-دأت ﬁط-ات أل-ط-اق-ة
ألشضمسضية ألضضوئية ،حسضب ألسضيدة حمرور.

لطÓ-ق أŸن-اقصض-ة أسض-ت-ك-م-لت
وب -ال -نسض -ب -ة إ
وزأرة أل -ط -اق -ة م -رسض -وم ت -ن -ف -ي -ذي ي-ح-دد
لرسض -اء
لج -رأءأت ألضض -روري -ة إ
ألشض -روط وأ إ
ألقوأعد ألتشضريعية وألتنظيمية.
وأشضارت إأ ¤أنه «‘ أŸرحلة أ◊الية يوجد
أŸرسضوم ‘ مرحلة ألنشضر».
وأضضافت أن أŸناقصضة تضضم فرع ÚهامÚ
ألطاقة وألصضناعة ألتي تعتزم بشضأانها وزأرة
لسضهم لضضمان
ألطاقة أسضتحدأث شضركات با أ
“وي-ل م-ف-اه-ي-م أل-ط-اق-ة أل-ب-ي-ئية ()EPC
لضض-اف-ة إأ¤
وتشض-غ-ي-ل ﬁط-ات شض-مسض-ي-ة ب-ا إ
إأنشضاء وصضيانة هذه أŸصضانع.
ويتمثل أ÷زء ألصضناعي للمشضروع ‘ إأنشضاء
أل - -ع - -دي - -د م - -ن أŸوؤسضسض- -ات أıت- -ل- -ط- -ة
أıتصض-ة ‘ صض-ن-اع-ة أل-وح-دأت ألضض-وئ-ي-ة
وغÒها من ألتجهيزأت.
وأضض -افت ألسض -ي -دة ح-م-رور أن أŸؤوسضسض-ات
أıتلطة تعتزم ضضمان خدمات تندرج ‘
إأطار سضلسضلة إأنتاج ألكهرباء وتسضويق أŸوأد
أŸصضنعة.
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ترأسس أجتماع أÛلسس ألتوجيهي للمدرسصة ألعليا أ◊ربية

الفريق ڤايد صسالح :ترقية مهارات ومؤوهÓت العنصسر البشسري للجيشس أاولوية
ألتشصبع باŸعارف ألعسصكرية لتحمل أŸهام أŸسصتقبلية
«ألشصعب» -بعد ترؤوسصه أجتماع أÛلسس ألتوجيهي للمدرسصة ألعليا أ◊ربية ،قام ألفريق أحمد ڤايد صصالح نائب وزير
ألدفاع ألوطني ،رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألشصعبي ،أÿميسس  09مارسس  ،2017بزيارة تفقد وتفتيشس إأ ¤مدرسصة
لركان .جاء هذأ ‘ بيان وزأرة ألدفاع ألوطني ،تلقت «ألشصعب» نسصخة منه.
ألقيادة وأ أ

أسش -ت -م -ع أل-ف-ري-ق إأ ¤ع-رضس شش-ام-ل ق-دم-ه
قائد أŸدرسشة حول هذه أŸؤوسشسشة ألهامة،
ألتي تضشمن تكوينا عسشكريا للقيادة وأألركان
للضشباط ألعاملÃ Úختلف قوأت ومديريات
أ÷يشس ،إأضشافة إأ ¤ضشباط من دول ششقيقة
وصشديقة.
ت -ع -د م -درسش -ة أل -ق -ي -ادة وأألرك -ان صش -رح -ا
تكوينيا عسشكريا ‡يزأ ‘ أÛال ألتكتيكي
وألعملياتي ،يتو ¤ألتدريسس بها مسشتخدمون
م -درسش -ون م -ؤوه -ل -ون ت -أاه-ي Ó-ع-ال-ي-ا ،وم-زودة
ب-ق-اع-دة ب-ي-دأغ-وج-ي-ة وم-ادي-ة عصش-ري-ة ق-ادرة
ع -ل -ى ت-ل-ق Úدروسس أل-ق-ي-ادة وأألرك-ان ،وخ-ل-ق
إأطار مÓئم ‘ مسشار –ضش Òضشباط أ÷يشس
لتو‹ مناصشب قيادية.
إأث -ر ذلك ،ق -ام أل -ف -ري -ق ب -ت -ف -ق -د ﬂت -ل -ف
أŸرأفق ألبيدأغوجية وأإلدأرية ،على غرأر
أÛم- -ع أل- -ب- -ي -دأغ -وج -ي ،وم -رك -ز أل -ت -دريب
وأÙاكاة ،وقاعة أÙاضشرأت ،حيث أسشدى
ت-ع-ل-ي-م-ات ح-ول ضش-رورة ألسش-ت-غÓ-ل أل-عقÊÓ
وأŸدروسس للتجهيزأت ألعصشرية ألتي تتوفر
عليها أŸدرسشة.
بعدها ألتقى ألفريق بإاطارأت ومÎبصشي
أŸدرسشة ،حيث ألقى كلمة توجيهية هنّأا فيها
أ÷ميع على هذأ أŸكسشب ألتكويني وألتعليمي
ألهام ،ألذي أ‚ز Ãوأصشفات عاليةÃ ،ا يكفل

لضش -ب -اط -ه -ا أÎŸبصش Úم -زأول -ة ت-ك-وي-ن-ه-م ‘
ظروف مÓئمة ،قائ ‘ Óهذأ أŸقام‘« :
سشياق ألرعاية ألششديدة ألتي يوليها فخامة
رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة ،أل-ق-ائ-د أألع-ل-ى ل-ل-ق-وأت
أŸسشلحة ،وزير ألدفاع ألوطني Ûال ألÎقية
أŸسش- -ت- -م- -رة Ÿه- -ارأت وم- -ؤوه Ó-ت أل -ع -نصش -ر
أل -بشش -ري ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن-ي ألشش-ع-ب-ي ب-ك-اف-ة
مسشتوياته ومناحي مهنته ألعسشكرية ،تندرج
ه -ذه أل -زي -ارة أل -ت -ف -ق -دي -ة Ÿدرسش -ة أل -ق -ي -ادة
وأألركان ألتي –تضشن خÓل هذه ألسشنة 2016
 ،2017أو ¤دورأت- -ه- -ا ‘ م- -ق -ره -ا أ÷دي -د،أل -ذي ح -رصش-ن-ا ع-ل-ى أن ي-ن-ج-ز ب-اŸوأصش-ف-ات
أŸطلوبة وعلى أن يتوفر على كافة أŸرأفق
ألضش -روري -ة وج -م -ي-ع أل-وسش-ائ-ل أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة
وألبششرية ألتي تكفل لطÓبها مزأولة دروسشهم
ألنظرية وألتطبيقية ‘ ظروف مÓئمة».
وأضشاف ألفريق« :ول ششك أن ألضشطÓع
Ãه-م-ة أل-ت-ك-ف-ل بضش-م-ان ت-ع-ل-ي-م ع-ال للضشباط
أل -ع -ام -لÃ Úخ -ت -ل -ف ق -وأت أ÷يشس أل -وط-ن-ي
ألشش -ع -ب -ي وأŸسش-اه-م-ة ‘ ت-ط-وي-ر أل-درأسش-ات
وألبحث ‘ أÛال ألتكتيكي وألعملياتي ،هي
مهمة أسشاسشية حيوية ،نريد من خÓلها “كÚ
إأطارأتنا من ألتششبع Ãختلف أŸعارف وألعلوم
ألعسشكرية ألتي تعينهم على مباششرة مششوأرهم
أŸه -ن -ي ب -ق -درأت ع -ال -ي -ة وم -ه-ارأت رف-ي-ع-ة.

وأألكيد ،أن أكتسشابكم للزأد أŸرغوب ،علميا
وم -ع -رف -ي -ا ،ي -رت -ب -ط ب -الضش-رورة ،ب-اسش-ت-ي-ع-اب
ألÈنامج ألتعليمي أŸسشطر لكم وهذأ يتطلب
بالضشرورة أيضشا ألتقيد باŸعاي Òألنضشباطية
وألل-ت-زأم ب-ح-ت-م-ي-ة –ق-ي-ق أل-ن-ج-اح ،وأل-نجاح
أ◊قيقي يعني أن أŸتخرج يجد نفسشه ‘
نهاية فÎته ألتكوينية أك Ìأسشتعدأدأ لتحّمل
مهامه أŸسشتقبلية وأك Ìقدرة على موأجهة
ك-اف-ة ألصش-ع-وب-ات وأل-ت-ع-ق-ي-دأت أل-تي يفرضشها
أل- -ع- -م- -ل أŸي- -دأ Êب- -ك- -ل مسش -ؤوول -ي -ة وك -ف -اءة
وإأخÓصس».
ووأصشل ألفريق توجيهاته« :ف Óتنسشوأ أبدأ
أن –قيق ذلك ،يسشتلزم موأظبة متوأصشلة على
أل- -ت -حصش -ي -ل أل -ع -ل -م -ي وأŸع -ر‘ ،م -ن خ Ó-ل
ألسش -ت -ف -ادة أل -قصش -وى م -ن ﬁت -وي-ات م-ك-ت-ب-ة
أŸدرسش- -ة وم- -ا –ت- -وي- -ه م- -ن ك -تب وم -رأج -ع
وﬂتلف ألوثائق ألضشرورية لذلك .ول تنسشوأ
إأط Ó-ق -ا ،أن أÙط -ة أŸق -ب -ل-ة ب-ع-د م-درسش-ة
أل -ق -ي -ادة وأألرك-ان ،ه-ي ألل-ت-ح-اق ب-اŸدرسش-ة
ألعليا أ◊ربية ،وأعلموأ أن بلوغ هذأ أŸسشتوى
ألتكويني وألتعليمي ليسس باألمر أله ،Úفلن
يلتحق بهذأ ألصشرح ألتعليمي وألتكويني ألعا‹
إأل من تتوفر فيه كل أŸقاييسس أÙددة،
فاعملوأ على –قيق هذه ألغاية».

بفضصل ألسصتغلل أ÷يد للمعلومات

ا÷يشس يسسÎجع رشساشسا ويدمر ﬂ 3ابئ لإÓرهابيÚ
«ألشصعب» ‘ -إأطار
لرهاب ،وبفضصل
مكافحة أ إ
ألسصتغلل أ÷يد
للمعلومات ،أسصÎجعت
مفرزة للجيشس ألوطني
ألشصعبي تابعة للقطاع
ألعملياتي للبويرة/ن.ع،1.
ظهر يوم أÿميسس ،رشصاشصا
ثقيل من نوع FMPK
وشصريط )02( ÚذخÒة،
لضصافة إأ )185( ¤طلقة.
با إ
كما دمرت ثلثة ()03
لرهابي Úبجبل
ﬂابئ ل إ
بوخالد على أ◊دود بÚ
وليتي ألبويرة وبرج
بوعريريج.
‘ إأط -ار م -ك -اف -ح-ة أإلره-اب،
دم -رت م -ف -ارز ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي
ألشش -ع-ب-ي ،ي-وم  08م -ارسس ،2017
ÓرهابيÚ
خمسشة (ﬂ )05ابئ ل إ
بكل من سشطيف وجيجل/ن.ع،5.
ف- -ي- -م- -ا أوق- -ف ع -ن -اصش -ر أل -درك
أل-وط-ن-ي ع-نصش-ر دع-م ل-لجماعات
أإلره- - - - -اب- - - - -ي- - - - -ة ب - - - -ا÷زأئ - - - -ر
ألعاصشمة/ن.ع.1.

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

...ويوقف مهربÚ
ومهاجرين غ ÒشسرعيÚ
‘ إأط - - - -ار ﬁارب- - - -ة أ÷رÁة
أŸنظمة ،ضشبطت مفرزة للجيشس
ألوطني ألششعبي بتندوف/ن.ع،3.
ك-م-ي-ة م-ن أل-ك-ي-ف أŸع-ال-ج ُت-ق-در

بـ( )95,1كيلوغرأما ،فيما أوقفت
مفرزة أخرى مهربا كان على مÏ
ششاحنة ُمحملة بـ( )40قنطارأ من
مادة ألتبغ بالوأدي/ن.ع.4.
وب -ك -ل م -ن ب -رج ب-اج-ي ﬂت-ار
وع Úقزأم/ن.ع ،6.أوقفت مفارز
ل -ل -ج -يشس أل -وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي ()09
مهرب Úوضشبطت مركبت)02( Ú

17281

أسصتحدث ‘ إأطار أŸرأجعة ألدسصتورية 2016

تنصسيب اÛلسس الوطني ◊قوق اإ’نسسان
بن زروقي فافا رئيسسة للهيئة اŸكلفة برصسد ا’نتهاكات
لول ب- -ا÷زأئ -ر
” ،أمسس أ أ
أل -ع -اصص -م -ة ،ت -نصص-يب أعضص-اء
أÛلسس أل - - -وط- - -ن- - -ي ◊ق- - -وق
لنسصان ،ألذي ” أسصتحدأثه
أ إ
‘ إأط - - -ار Œسص - - -ي- - -د أح- - -ك- - -ام
أل-دسص-ت-ور أŸع-دل ‘  7فيفري
.2016
أششرف على مرأسشم ألتنصشيب،
أل -رئ-يسس أألول ل-ل-م-ح-ك-م-ة أل-ع-ل-ي-ا
سشليمان بودي ،ألذي أكد ‘ كلمة
ب -اŸن -اسش -ب -ة ،أن أسش -ت-ح-دأث ه-ذأ
أÛلسس ج -اء «ت -ت -وي -ج -ا» Ÿسش -ار
أإلصش Ó- - -ح - - -ات ألسش - - -ي - - -اسش - - -ي- - -ة
وأل-تشش-ري-ع-ي-ة أل-ت-ي أج-رأها رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة ألسش-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ،خ-اصش-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-الشش-ق أŸت-ع-ل-ق ب-ح-م-اي-ة وت-رق-ية
ح- -ق- -وق أإلنسش -ان وت -ك -ريسس دول -ة
أ◊ق وألقانون وأŸؤوسشسشات.
وب - -ع- -د أن ذك- -ر ب- -ودي Ãه- -ام
أÛلسس ‘ ›ال أŸرأق - - - - -ب- - - - -ة
وأإلن -ذأر ‘ ،م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-ح-ق-وق
أإلنسشان ،أكد أنه «جاء ليع Èعن
ح- -رصس أ÷زأئ- -ر ع- -ل- -ى ت- -ن- -ف -ي -ذ
ألت -ف -اق -ي -ات أŸت -ع -ل -ق-ة ب-ح-ق-وق
أإلنسشان».
Óشش - - -ارة ،ف- - -إان أŸرسش- - -وم
ل ---إ
ألرئاسشي ألذي يحدد تششكيلة هذأ
أÛلسس وأل - -ب - -ال - -غ ع - -دده- -م 38
عضش- - - - -وأ ،صش- - - - -در ‘ أ÷ري - - - -دة
ألرسشمية ‘ أوأخر ششهر فيفري
ألفارط.
يتم أختيار أعضشائه من طرف
رئيسس أ÷مهورية ورئيسشي غرفتي
ألŸÈان وأعضشاء آأخرين من قبل
أ÷م -ع -ي -ات أل -ن -اشش -ط -ة ‘ ›ال
ح - -ق - -وق أإلنسش - -ان وأل - -ن - -ق- -اب- -ات
وأŸنظمات أŸهنية وغÒها من
جمعيات أÛتمع أŸد.Ê
ي - - -ت - - -و ¤أÛلسس م - - -ه - - -م- - -ة
أŸرأقبة ،أإلنذأر أŸبكر وألتقييم
‘ ›ال أحÎأم حقوق أإلنسشان،
وك- -ذأ رصش- -د أن- -ت- -ه -اك -ات ح -ق -وق
أإلنسش -ان وأل-ت-ح-ق-ي-ق ف-ي-ه-ا وإأبÓ-غ
أ÷ه-ات أıتصش-ة ب-ه-ا مشش-ف-وع-ة
برأيه وأقÎأحاته.
ك- -م- -ا ُيِ- -ع t-د أÛلسس ت -ق -ري -رأ
سش- - -ن- - -وي- - -ا ي- - -رف - -ع - -ه إأ ¤رئ - -يسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة وألŸÈان وأل- -وزي -ر
أألول حول وضشعية حقوق أإلنسشان

وتضشّمنه أقÎأحاتها وتوصشياتها.
وي-نصس أل-ق-ان-ون أÿاصس ب-ه-ذه
أل-ه-ي-ئ-ة ،أسش-ت-ف-ادة رئيسس أÛلسس
وأعضش -ائ -ه م -ن ألضش -م -ان -ات أل -ت-ي
“ك -ن -ه -م م -ن أدأء م -ه-ام-ه-م ب-ك-ل
أسش -ت-قÓ-ل-ي-ة ون-زأه-ة وح-ي-اد ،ك-م-ا
ي -رأع -ي ذأت أل -ق -ان -ون “ث-ي-ل ك-ل
فئات أÛتمع أ÷زأئري وأحÎأم
مبدإأ ألششفافية ‘ تعي Úأعضشاء
أÛلسس.
وي -ع -م-ل أÛلسس ع-ل-ى ت-رق-ي-ة
ح- -ق- -وق أإلنسش- -ان م -ع م -ؤوسشسش -ات
أأل· أŸت - - -ح - - -دة وأŸؤوسشسش - - -ات
أإلق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة أŸت- -خصشصش -ة وم -ع
أŸؤوسشسش - -ات أل- -وط- -ن- -ي- -ة ◊ق- -وق
أإلنسشان ‘ ألدول أألخرى وكذأ
مع أŸنظمات غ Òأ◊كومية.

إانتخاب بن زروقي فافا رئيسسة
Ûلسس حقوق اإ’نسسان
أنتخبت بن زروقي فافا سشيد
ÿضشر با÷زأئر ألعاصشمة ،رئيسشة
للمجلسس ألوطني ◊قوق أإلنسشان.
و” أنتخاب بن زروقي باإلجماع،
عقب مرأسشم تنصشيب أعضشاء هذأ
أÛلسس ،أل - -ب - -ال - -غ ع - -دده - -م 38
عضشوأ ،من طرف ألرئيسس أألول
للمحكمة ألعليا بودي سشليمان.
وأع - -ت Èأعضش - -اء أÛلسس ،أن
أن -ت-خ-اب ب-ن زروق-ي ،أل-ت-ي تشش-غ-ل
منصشب رئيسشة أÙكمة أإلدأرية
با÷زأئر ،لهذأ أŸنصشب «جاء ‘
إأط - -ار دع- -م أ÷زأئ- -ر ل- -ل- -ع- -نصش- -ر
أل -نسش -وي ‘ ت -و‹ م -ن -اصشب ع-ل-ي-ا
وسش- - -ام - -ي - -ة ‘ أل - -دول - -ة وك - -ذلك
ل -ك -ف -اءت-ه-ا وخÈت-ه-ا أل-ط-وي-ل-ة ‘
›ال أل -ق-ان-ون وأل-ع-دأل-ة وح-ق-وق
أإلنسشان».

و‘ ك- -ل- -م- -ة ل- -ه- -ا ع- -قب ه- -ذأ
ألن - -ت - -خ - -اب ،شش - -ك - -رت رئ - -يسش- -ة
أÛلسس رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة على ألثقة ألتي
وضشعها ‘ أعضشاء أÛلسس .كما
توجهت بالششكر ألعضشاء أÛلسس
ع-ل-ى أل-ث-ق-ة أل-ت-ي وضش-ع-وه-ا ف-يها،
مششÒة إأ ¤أن ألعضشوية ‘ هذأ
أÛلسس ه- -ي «م- -ه- -م- -ة سش- -ام -ي -ة
ÿدمة ألوطن وأŸوأطن».
وأكدت أن هذأ أÛلسس ،ألذي
ÓصشÓ-ح-ات أل-ت-ي
ج-اء «ت-ت-وي-ج-ا ل -إ
قام بها رئيسس أ÷مهورية ،سشيلتزم
ب -اŸسش -اه -م -ة ‘ ت -رق -ي -ة ح -ق -وق
أإلنسشان» ،من خÓل ألنششاط ‘
أŸي- -دأن وأل- -ت- -ك- -وي- -ن أŸسش -ت -م -ر
للفاعل ‘ ÚأÛال وكذأ أقÎأح
ت-رق-ي-ة أل-ت-ع-ل-يم أÿاصس Ãجالت
ح- - -ق- - -وق أإلنسش- - -ان ‘ أألوسش - -اط
ألÎبوية وأ÷امعية وألجتماعية.
وأوضشحت ‘ ختام كلمتها ،أنه
سشيتم تخصشيصس ألجتماع أŸقبل
للمجلسس لنتخاب رؤوسشاء أللجان
ألسشت ألدأئمة لهذه ألهيئة.
Óشش- -ارة ،ب- -دأت ب- -ن زروق -ي
ل - -إ
مسشارها أŸهني ‘ قطاع ألعدألة
‘ أكتوبر  1975كقاضشية Ãحكمة
ع“ Úوشش- -نت ،وب -ع -ده -ا رئ -يسش -ة
Ùكمة أ÷زأئر ‘ جوأن 1976
وه - -ي ب - -ذلك أول أم - -رأة ت - -ت- -و¤
منصشب رئيسشة ﬁكمة با÷زأئر،
وع - -ي - -نت ‘ أل - -غ - -رف - -ة أإلدأري - -ة
للمحكمة ألعليا سشنة  ،1996و‘
ج- -وأن سش -ن -ة  1998رئ-يسش-ة قسش-م
Ãج- -لسس أل -دول -ة ،و‘  25مارسس
 2010عينت رئيسشة أول ﬁكمة
إأدأرية با÷زأئر ،وأنتخبت ‘ سشنة
 2014عضشوأ ‘ أÙكمة أإلدأرية
÷امعة ألدول ألعربية.

مع آأخر أيام فصصل ألشصتاء

عمل أامني جواري Œاه اأ’شسخاصس بدون مأاوى
«ألشص - -عب»  -ت - -وأصص - -ل مصص - -ال- -ح
لم- - -ن أل - -وط - -ن - -ي أل - -ع - -م - -ل - -ي - -ات
أ أ
لنسصانية ألتي دأبت
ألتضصامنية وأ إ
ع -ل -ي -ه -ا م-ن-ذ ب-دأي-ة فصص-ل ألشص-ت-اء
ولزألت مسصتمرة حتى آأخر أيامه،
أل -ت -ي تشص -ه-د م-وج-ات ب-رد ل-ف-ائ-دة
لشصخاصس بدون مأاوى.
أ أ
لزألت وح - -دأت ألشش - -رط- -ة ›ن- -دة
ب-ك-ام-ل إأم-ك-ان-ات-ه-ا ل-ل-ت-دخل وتقد Ëيد
أŸسشاعدة لهذه ألششريحة وتفقدهم عÈ
كامل ششوأرع أŸدينة ،من خÓل تقدË
وج-ب-ات سش-اخ-ن-ة وب-ط-ان-ي-ات ،و–ويلهم
إأ ¤أŸرأكز أıتصشة للتكفل بهم ،باششرأك كافة
ألفاعل ‘ ÚأŸيدأن ،على غرأر ألهÓل أألحمر
أ÷زأئ- -ري ،م- -دي- -ري- -ات أل- -نشش- -اط أإلج -ت -م -اع -ي،
وأ◊ماية أŸدنية.
ه- -ذه أŸب- -ادرأت أل- -تضش- -ام- -ن- -ي- -ة لقت Œاوب- -ا
وتفاع Óكبيينا من طرف أŸوأطن ،Úخاصشة روأد
Óت
م -وأق -ع أل -ت -وأصش -ل ألج -ت -م -اع -ي ،أل -ذي -ن أم-ت -أ
صش -ف -ح -ات -ه -م بصش -ور أل-ع-م-ل-ي-ات أألم-ن-ي-ة أ÷وأري-ة
وأحتلت حيزأ كبÒأ ضشمن أهتماماتهم بالنششاطات
Óمن ألوطني.
أ÷وأرية ل أ

“كنت مصشالح أألمن ألوطني بكل من ولية
ع“ Úوششنت وأم ألبوأقي ،بحر هذأ أألسشبوع ،من
ت -ف -ك-يك شش-ب-ك-ت Úت-ق-وم-ان ب-الŒار غ Òألشش-رع-ي
باŸؤوثرأت ألعقلية ،حيث ” حجز  8540قرصس
مهلوسس ،مع توقيف أŸششتبه فيهم وأŸقدر عددهم
بـ 05أششخاصس.

ألعملية أألو ¤جاءت بناء على معلومات وردت
إأ ¤ع -ن -اصش -ر ف-رق-ة أل-ب-حث وأل-ت-ح-ري ل-ولي-ة عÚ
“وششنت ،مفادها قيام ›موعة من أألششخاصس
ب -ال -ت -خ -ط -ي -ط ل-ع-م-ل-ي-ة –وي-ل ك-م-ي-ة م-ن أ◊ب-وب
أŸهلوسشة ونقلها إأ ¤مدينة أخرى بطريقة غÒ
قانونية ،بهدف ترويجها ‘ أوسشاط ألششباب.
وعليه ” ،إأعدأد خطة ﬁكمة ،أوقف على
إأث- -ره- -ا ع- -ن- -اصش- -ر ألشش- -ب- -ك -ة أŸق -در ع -دده -م بـ4
أشش- -خ -اصس ،تÎأوح أع -م -اره -م ب 26 Úو 40سشنة،
أغلبهم مسشبوقون قضشائيا ،حيث أسشفرت ألعملية
عن حجز  8400قرصس مهلوسس.
كما ‚حت قوأت ألششرطة ألعاملة Ãطار عنابة
م -ؤوخ -رأ ،م -ن ت -وق-ي-ف مسش-اف-ر ب-ح-وزت-ه ك-م-ي-ة م-ن
أ◊بوب أŸهلوسشة تقدر بـ 140قرصس ،أثناء معا÷ة
قوأت ألششرطة للرحÓت ألقادمة من إأحدى ألدول
أألوربية.
ب-ع-د أسش-ت-ك-م-ال ك-اف-ة أإلج-رأءأت أل-ق-انونية” ،
إأعدأد ملف جزأئي للمعني ÚوتقدÁهم أمام أ÷هة
ألقضشائية أıتصشة إأقليميا.

لم-ن
«ألشص -عب» -سص -ج -لت أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل  -أ
ألوطني خلل ألفÎة أŸمتدة من  28فيفري إأ¤
 06مارسس من ألسصنة أ÷ارية 219 ،حادث مرور
جسصما Êعلى مسصتوى أŸناطق أ◊ضصرية ،أودت
بحياة  05أشصخاصس وجرح  239آأخرين.
هذه أ◊صشيلة ،مقارنة بتلك أŸسشجلة خÓل أألسشبوع
أŸاضش -ي ،ت -ظ -ه -ر أن ع -دد ح -وأدث أŸرور ‘ م -ن -ح-ن-ى
تصشاعدي بـ( )11حادثا ‘ .ح Úسشجل أنخفاضس ‘ عدد

أ÷رح -ى بـ( )19ح -ال -ة ،ك -م -ا سش -ج-ل أن-خ-ف-اضس ‘ ع-دد
ألقتلى بحالت.)02(Ú
وتفيد ألدرأسشات ألتي قامت بها أŸصشالح أıتصشة
Óم -ن أل -وط -ن -ي ،أن سش -بب وق -وع ه -ذه أ◊وأدث ي -ع -ود
ل -أ
بالدرجة أألو ¤إأ ¤ألعنصشر ألبششري بنسشبة أك Ìمن ،%95
أŸتمثل أسشاسشا ‘ ألسشرعة أŸفرطة ،رفضس أألولوية
وعدم أسشتعمال ‡رأت ألرأجل ،Úإأضشافة إأ ¤ألعوأمل
أألخرى أŸرتبطة باŸركبة وألطريق.

..ويحجز  8540قرصس مهلوسس

رب -اع-ي-ت-ي أل-دف-ع ون-ظ-ارت-ي ()02
ميدأن و( )04أجهزة كششف عن
أŸع - -ادن و( )03م -ط -ارق ضش -غ -ط
و( )03مولدأت كهربائية ‘ ،حÚ
” ت- -وق -ي -ف ( )63م- -ه -اج -رأ غÒ
ششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل
م- -ن ت -ل -مسش -ان/ن.ع 2.وورقلة
وغردأية/ن.ع.4.

ألعدد
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إإلعÓن عن إلسشنة إلبيضشاء ““قرإر بيدإغوجي ولي ـسس إدإريـا““

’–اد الوطني لوكÓء العبور وكÓء ا÷مارك ا÷زائري ،Úأاول أامسس،
وقعت اŸديرية العامة للجمارك وا إ
با÷زائر ،على إاتفاقية تعاون لتعزيز التعاون والششراكة بينهما بخصشوصس بعضس جوانب التجارة اÿارجية.

” اإلمضساء على هذا التفاق األول من
ن -وع -ه ب Úال -ط -رف Úم -ن ق -ب -ل اŸدي-ر ال-ع-ام
ل -ل -ج -م -ارك ق-دور ب-ن ط-اه-ر ورئ-يسس اإل–اد
جلول عويدات.
وقال بن طاهر باŸناسسبة““ :نحن بحاجة
اليوم إا ¤تعزيز العÓقة ب Úا÷مارك ونشساط
ال -ع -ب -ور ال -ذي Áث-ل ح-ل-ق-ة ه-ام-ة ‘ سس-لسس-ل-ة
اللوجيسستية وكذا امتداد Ÿهمة ا÷مارك ‘
اŸي-دان وت-ع-زي-ز ا÷ه-ود Ÿصس-ل-ح-ة القتصساد
الوطني خصسوصسا ‘ هذا الظرف الصسعب““.
وأاضساف اŸسسؤوول أان هذا التعاون أاصسبح
ضس- - -رورة Ÿراف - -ق - -ة ال - -ت - -ط - -ورات ا÷دي - -دة
لÓقتصساد الوطني الذي يعرف حراكا خÓل
السسنوات األخÒة.
وقال““ :أاظن أان األمر  ⁄يعد اختيارا ،نحن
ب -ح -اج -ة ألن ن-ن-ظ-م أان-فسس-ن-ا ون-ث-ق ‘ ب-عضس-ن-ا
ال -ب -عضس““ ،مضس-ي-ف-ا أان وكÓ-ء ال-ع-ب-ور م-ع-ن-ي-ون
ب -ن -فسس ال -ق -در ك-م-دي-ري-ة ا÷م-ارك ب-ت-ط-ب-ي-ق

ﬂت- -ل- -ف اإلج- -راءات ا÷م- -رك -ي -ة خصس -وصس -ا
ال-ق-ان-ون ا÷دي-د ل-ل-ج-م-ارك ال-ذي دخ-ل ح-يز
التنفيذ مؤوخرا.
ك -م -ا شس -دد ن -فسس اŸسس -ؤوول ع -ل -ى ت -وسس-ي-ع
التعاون ب Úالطرف Úوﬁاربة الغشس الذي
ينهك اإلقتصساد الوطني.
م-ن ج-ه-ت-ه ،ث-م-ن ع-وي-دات الت-ف-اق-ي-ة التي
سس-تسس-م-ح حسس-ب-ه ب-ت-حسس Úاÿدم-ة ا÷م-ركية
وت-ع-زي-ز ال-ق-درات ال-ع-م-ل-ي-ة ب-دورات ت-ك-وي-ن-ية
لصسالح وكÓء العبور.
وب -خصس -وصس الت -ف -اق اŸمضس -ى ع -ل-ي-ه م-ن
اŸرت- - -قب أان ي- - -عّ- - -زز اŸشس - -اورات وت - -ب - -ادل
اŸع-ل-وم-ات ب ÚاŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-م-ارك
وه-ذه اŸن-ظ-م-ة وك-ذا ال-ت-ك-وي-ن ب-ه-دف تعزيز
ا÷هود ‘ ›ال ا÷مركة.
وسسيتم ‘ هذا اإلطار تنظيم لقاءات دورية
ب Úالطرف Úعلى اŸسستوى اÙلي وا÷هوي
والوطني لدراسسة ›مل اŸشساكل التي تعيق

ال -نشس -اط ال-ل-وجسس-ت-ي-ك-ي لسس-ي-م-ا ال-ت-ي ل-دي-ه-ا
عÓقة مع ا÷مركة.
وت -ت -ع -ام -ل اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-م-ارك م-ع
ال–اد ‘ مشساريع النصسوصس القانونية ومشساريع
التعليمات واŸذكرات التي لها عÓقة مع نظام
ا÷مارك و نشساط وكÓء ا÷مارك.
وت-ل-ت-زم ك-ذلك اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة للجمارك
ب- -ن- -ق- -ل اŸع- -ل -وم -ات ل –Ó-اد ح -ول ك -ل نصس
تشس -ري -ع -ي أاو ق -ان -و Êل -ه ع Ó-ق-ة م-ع اسس-تÒاد
أاوتصسدير اŸنتجات ،فيما –رصس من جهتها
ه -ذه اŸن -ظ -م -ة اŸه -ن -ي-ة ع-ل-ى اطÓ-ع وكÓ-ء
ا÷مارك اŸرخصس بهم واŸنخرط.Ú
وسسيسستفيد ال–اد الذي يضسم نحو ٣٠٠
وكيل عبور ووكيل جمارك من دورات تكوينية
لصس -ال -ح اŸن -خ -رط Úوذلك م -ن أاج-ل ت-ط-وي-ر
ق -درات -ه -م لسس -ي -م -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ا÷م -رك -ة
الوتوماتيكية.
وي- -جب ع- -ل -ى ه -ذا ال–اد الن -خ -راط ‘
ع -م -ل اŸدي -ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-م-ارك واÿاصس
Ãحاربة كل خلل يعيق السس Òا◊سسن لعمليات
ا÷مركة.

إإنششاء منتدى ب Úإ÷مارك وإŸؤوسشسشات
وصسرح بن طاهر لواج على هامشس اإلمضساء
على التفاقية مع وكÓء العبور ،أان اŸديرية
ال -ع -ام-ة ل-ل-ج-م-ارك ت-ع-ت-زم إانشس-اء فضس-اء دائ-م
ل -ل -تشس -اور ب Úمصس -ال -ح ا÷م -ارك والشس -رك-ات
والذي سسيكون على شسكل منتدى.
وقال ““إاننا بصسدد التحضس Òإلنشساء منتدى
ب Úا÷م- -ارك واŸؤوسسسس -ات وال -ذي سس -ي -ك -ون
Ãثابة قاعدة شسراكة ب‡ Úثلي اŸنظمات
القتصسادية وأارباب العمل وإادارتنا““.
وحسسب السس -ي -د ب -ن ط -اه -ر ““سس -ي-ك-ون ل-دى
اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-م-ارك م-ن خÓ-ل ه-ذا
اŸن-ت-دى م-رصس-دا ي-ت-ك-ف-ل Ãت-اب-ع-ة الشس-رك-ات
وانشس -غ -الت-ه-ا بصس-ف-ة مسس-ت-م-رة““ ،م-وضس-ح-ا أان
اسس- -ت- -ح- -داث ه- -ذا اŸن- -ت -دى ي -أات -ي ‘ إاط -ار
اÛهودات اŸبذولة من أاجل انفتاح إادارة
ا÷مارك Œاه ﬂتلف شسركائها.

على هامشس تدشش Úدار اŸقاو’تية باŸدرسشة الوطنية للمناجمنت

إتفاقية ـ إإطار لتفعيل إŸقاولتية با÷امعات

” صشبيحة ،أاول أامسس ،التوقيع على
ّ
ات- -ف- -اق- -ي- -ة إاط- -ار ت- -ع- -ن- -ى ب -تسش -ي Òدور
اŸق -او’ت -ي -ة ب-اŸؤوسشسش-ات ا÷ام-ع-ي-ة بÚ
وزارت -ي ال -ع -م -ل و ال-تشش-غ-ي-ل و الضش-م-ان
ا’ج-ت-م-اع-ي م-ن ج-ه-ة وال-ت-ع-ليم العا‹
والبحث العلمي من جهة ثانية و ذلك
ب- -اŸدرسش- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -م -ن -اج -م -نت
بالقليعة.

القليعة :عÓء ملزي

كان األم Úالعام لوزارة العمل و التشسغيل و
الضسمان الجتماعي الذي مّثل وزير القطاع،
ق -د أاشس -ار ‘ م -ع -رضس ت -دخ -ل -ه ع -ل-ى ه-امشس
الح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة إا ¤أاّن- -ه ّ” ت- -نصس -يب  56دار
م -ق -اولت -ي -ة ع ÈاŸؤوسسسس -ات ا÷ام -ع -ي-ة لـ٤٨
ولية األمر الذي أاسسهم ‘ تطوير الثقافة
اŸقاولتية على مسستوى اŸدارسس العليا و
ا÷امعات ،مشسÒا إا ¤ضسرورة تعزيز التعاون و
التشساور ب Úقطاعي التشسغيل و التعليم العا‹
من منطلق أاهمية و دور اŸوارد البشسرية ‘
ترقية دواليب التنمية.
و قال اŸتحدث بأاّن وكالة دعم تشسغيل
الشس -ب -اب و الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل-ت-أام Úع-ن

البطالة سساهما إا ¤حّد بعي ‘ دعم سسياسسة
” “ويل
إانشساء اŸؤوسسسسات اŸصسغرة بحيث ّ
 5٠٧أال- -ف م- -ؤوسسسس- -ة مصس- -غ- -رة م -ن -ذ إانشس -اء
اŸؤوسسسسسست Úو إا ¤غاية نهاية العام اŸنصسرم
 ٢٠١6األمر الذي أاتاح توف Òمليون و  ١٧٠أالف
منصسب عمل مباشسر من بينها  6٠أالف و 55٠
م- -ؤوسسسس -ة ّ” انشس -اؤوه -ا م -ن ط -رف خ -ري -ج -ي
مؤوسسسسات التعليم العا‹ ،و نظرا لكون الشسباب
اŸقبل Úعلى إانشساء تلك اŸؤوسسسسات يحظون
بقدر كب Òمن التصسور و اإلبداع و البتكار فإانّ
وكالة دعم تشسغيل الشسباب تتجه نحو إادماج
خريجي ا÷امعات ضسمن ثقافة اŸقاولتية
م -ن خ Ó-ل إانشس-اء دور اŸق-اولت-ي-ة ب-ا÷ام-ع-ة
التي تنظم أاياما دراسسية و دورات تكوينية بها
ب -ح -يث ّ” ت -ع -م -ي -م ال -ع -م -ل -ي -ة ع -ل-ى ﬂت-ل-ف
ا÷ام- -ع- -ات سس -ن -ة  ٢٠١6ب -ن -اء ع -ل -ى Œرب -ة
‰وذجية بجامعة قسسنطينة أاثبتت بأاّن الطلبة
ا÷امعي Úهناك أاقدموا على إانشساء أاك Èعدد
من اŸؤوسسسسات ‡ا أاسسفر عن ارتفاع عدد
خ- -ري- -ج- -ي ا÷ام -ع -ات اŸنشس -ئŸ Úؤوسسسس -ات
مصس -غ -رة م-ن  6ب -اŸائ-ة سس-ن-ة  ٢٠١٣إا١٣ ¤
باŸائة سسنة  ٢٠١5و  ١٨باŸائة سسنة .٢٠١6

من جهته قال األم Úالعام لوزارة التعليم
العا‹ و البحث العلمي صسديقي أاﬁمد بأاّنه
ل يعقل بان يتحّمل قطاع الوظيف العمومي
لوحده تبعات توظيف خريجي ا÷امعات و أاّنه
آان األوان لكي تتضسافر جهود جميع اŸعنيÚ
لتمك Úهؤولء من اسستغÓل قدراتهم اŸعرفية
إلنشساء مؤوسسسسات خاصسة بهم مشسÒا ا ¤كون
ا÷ام -ع -ة ا÷زائ -ري -ة ت -ب -ق -ى م-ط-ال-ب-ة ح-ال-ي-ا
بضس -رورة ال -ت -ف -ك ‘ Òت -وف Òم -ن -اصسب ع -م -ل
ÿريجيها بعيدا عن قطاع الوظيف العمومي
بحيث يجب على ا÷امعة اعتماد مقررات
دراسسية تعنى بدعم روح البتكار و اإلبداع  ،و
إاذا كانت اŸرحلة السسابقة قد شسهدا إانشساء 56
دار م -ق -اولت -ي-ة عﬂ Èت-ل-ف ا÷ام-ع-ات ف-إاّن
األمر يحتاج إا ¤تفعيلها اليوم يؤوّكد األمÚ
العام لوزارة التعليم العا‹ الذي دعا طلبة
اŸدرسس - -ة ل Ó- -ل - -ت- -ف- -اف ب- -ج- -دي- -ة ح- -ول دار
اŸقاولتية اŸنشسأاة حديثا لتطوير أافكارهم و
قدراتهم اŸعرفية و عدم الÎكيز على أاسسهل
طرق التوظيف التي تعتمد بالدرجة األو¤
على اللتحاق باŸناصسب اŸؤوطرة من لدن
الوظيف العمومي.

إإحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط عملي ـ ـ ـ ـ ـ ـة تهري ـ ـ ـ ـ ـ ـب 12أإل ـ ـ ـ ـ ـ ـف أإورو Ãط ـ ـ ـ ـ ـ ـار بجاي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

“ك - -نت ق - -وات الشش- -رط- -ة
ال- -ع- -ام- -ل- -ة ب- -ف- -رق -ة شش -رط -ة
ا◊دود ا÷وية Ãطار عبان
رمضشان ببجاية ،من معا÷ة
ثÓث قضشايا مؤوخرا كحصشيلة
أاسش -ب -وع -ي -ة ل -ع -م -ل ال-ف-رق-ة،
ح- -يث ت- -ت- -م- -ث- -ل ‘ م- -ع -ا÷ة
قضش- -ي- -ة ﬂال- -ف- -ة ال -تشش -ري -ع
وال - - -ت - - -ن - - -ظ - - -ي- - -م ،اÿاصشÚ
ب - -الصش - -رف وح - -رك- -ة رؤووسس
’موال من وإا ¤اÿارج.
ا أ

بجاية :بن النوي توهامي

أاحبطت فرقة شسرطة ا◊دود
ا÷وي -ة Ãط -ار ب -ج -اي -ةﬁ ،اول-ة
تهريب ١6أالف أاورو كانت بحوزة

شس- - -خصس م- - -غÎب ،ك - -ان بصس - -دد
مغادرة الÎاب الوطني على مÏ
ط - - - -ائ- - - -رة اÿط- - - -وط ا÷وي- - - -ة
ا÷زائ - -ري - -ة ن- -ح- -و ال- -ع- -اصس- -م- -ة

البلجيكية ،حيث يبلغ من العمر
 ٢6سسنة مزدوج ا÷نسسية جزائرية
ب- -ل- -ج- -ي- -ك- -ي- -ة ،ي -ق -ي -م ب -ا÷زائ -ر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،وع- -ن- -د ام- -ت- -ث- -ال- -ه

إلجراءات التفتيشس النهائية قبل
ركوب الطائرة ” ،العثور بحوزته
ع- -ل- -ى اŸب- -ل -غ اŸذك -ور اıب -أاة
بإاحكام ،وهذا دون أان يصسرح باŸبلغ
ل- -دى مصس- -ال- -ح ا÷م- -ارك اÙل -ي -ة،
وعليه ” حجز اŸبلغ اŸا‹ وإا‚از
ملف جزائي ‘ هذا الشسأان.
ك- -م- -ا “ت م -ع -ا÷ة قضس -ي -تÚ
ب- -ح -ي -ازة ج -ه -از شس -ل ك -ه -رب -ائ -ي
اÙظور قانونا ،والثانية تتعلق
ب -ح -ي -ازة ق -ارورات غ -از مسس -ي -ل -ة
ل-ل-دم-وع اÙظ-ورة ق-ان-ون-ا ،ومن
خ Ó-ل -ه -م -ا ” إاي -ق -اف شس -خصسÚ
ي-ب-ل-غ-ان م-ن ال-ع-مر  56سس-ن-ة و٤٢
سسنة ،و” إاعداد ملفات قضسائية
ضسدهما ‘ هذا الشسأان.

اأكد ا’أم Úالعام لوزارة التعليم العا‹
والبحث العلميﬁ ،مد الصشالح صشديقي،
اأول اأمسس ،اأن ا’إعÓن عن السشنة البيضشاء
‘ كليات الصشيدلة وجراحة ا’أسشنان هو
““ق-رار ب-ي-داغ-وج-ي ول-يسس اإداري-ا““ ،مششÒا
اإ ¤اأن كل اŸطالب التي رفعها الطلبة ““”
التكفل بها““.
اأوضسح مسسوؤول الوزارة ‘ تصسريح للصسحافة
خÓل اجتماعه مع عمداء كليات الطب خصسصس
لتقييم الوضسع اŸنجر عن الإضسراب الذي يشسنه
ط -ل -ب -ة الصس -ي -دل -ة وج-راح-ة الأسس-ن-ان ،اأن اإق-رار
السس -ن -ة ال -ب -يضس -اء ه-و ““ق-رار ب-ي-داغ-وج-ي ول-يسس
اإداريا““.
واأضساف بهذا اÿصسوصس اأنه سسيتم الإعÓن
عن القرار الذي سسيتخذ بعد النتهاء من تقييم
الوضسعية من قبل اللجنة البيداغوجية ،معتÈا
اأن ““التقارير اŸعدة ◊د الآن توؤكد اأن بعضس
ال -ك -ل -ي -ات اإسس -ت -اأن -فت ف -ي -ه -ا ال-دراسس-ة ‘ ،حÚ
تتفاوت نسسبة السستئناف ‘ الكليات الأخرى
حسسب التخصسصسات وحسسب السسنة الدراسسية““.
وذك- -ر ‘ ه- -ذا الإط -ار اأن ط -ل -ب -ة الصس -ي -دل -ة
وج- -راح- -ة الأسس- -ن- -ان ال- -ذي- -ن رف- -ع- -وا م- -ط- -الب
بيداغوجية و مهنية ““” اسستقبالهم من طرف
وزاراتي التعليم العا‹ والصسحة وكذا من طرف
الوزير الأول الذي التزم بالتكفل بكل مطالبهم““،
مشسÒا اإ ¤اأن ““اأب -واب ا◊وار ت -ب -ق -ى م -ف -ت -وح-ة
اأمامهم““.
وب- -خصس- -وصس ال- -ن- -ق -ط -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اإع -ادة
تصسنيفهم ‘ الرتبة  ١6بدل من  ‘ ١٣سسلم
الوظيف العمومي ,اإعت‡ Èثل وزارة التعليم
ال- -ع -ا‹ اأن ه -ذا الأم -ر ““ل -يسس م -ن صس Ó-ح -ي -ات
الوزارة““ ،مÈزا اأن ا÷زائر ““دولة لديها قوانÚ
يجب احÎامها““.
وم -ن ج -م -ل -ة م-ا ي-ط-الب ب-ه ط-ل-ب-ة الصس-ي-دل-ة
وج -راح -ة الأسس -ن -ان زي -ادة ب -عضس ال -ت-خصسصس-ات
باإنشساء تخصسصسات جديدة على غرار الصسيدلة
الصسناعية والصسيدلة السسريرية.
كما يطالبون بضسبط الكتظاظ (خفضس عدد

اŸق- -اع- -د ال- -ب- -ي -داغ -وج -ي -ة) واإنشس -اء ال -ق -ان -ون
الأسساسسي للصسيد‹ اŸسساعد واإلزام الصسيدليات
بتوظيف اأصسحاب الشسهادات.
وتتضسمن اأرضسية اŸطالب كذلك النتقال من
الدرجة ال ١٣اإ ¤ال ‘ ١6سسلم اأجور الوظيفة
العمومية.
وجددت وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي
دعوتها لطلبة فرعي الصسيدلة وطب الأسسنان،
اŸضسرب Úمنذ اأك Ìمن ثÓثة اأشسهر ،لسستئناف
الدراسسة ‘ اأقرب الآجال بغية ““اإنقاذ السسنة
الدراسسية““.
ودعت ال -وزارة ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا ع -قب اج-ت-م-اع
عمداء كليات العلوم الطبية مع الأم Úالعام
ل -ل -وزارة ,ط -ل -ب -ة طب الأسس -ن -ان اŸضس-رب Úع-ن
ال -ط -ع-ام اإ““ ¤ال-ت-ع-ق-ل وال-ت-وق-ف ع-ن اإضس-راب-ه-م
وت-غ-ل-يب اŸصس-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-طلبة ،خاصسة بعد
ت -ل -ب -ي -ة ك -ل م -ط -ال -ب -ه -م اŸشس -روع -ة م-ن ط-رف
السسلطات العليا““.
واأشس- -ارت ال- -وزارة ب- -اŸن- -اسس -ب -ة اإ ¤اأن -ه م -ن
““خÓ- -ل ع- -رضس ع -م -داء ال -ك -ل -ي -ات ل -ل -وضس -ع -ي -ة
الدراسسية ‘ قسسمي الصسيدلة وطب الأسسنان,
اتضسح اأن نسسبة التوقف عن الدراسسة متباينة من
كلية اإ ¤اأخرى ومن تخصسصس اإ ¤اآخر ومن سسنة
دراسسية اإ ¤اأخرى““.
وع -ل -ي -ه ” ،ال -ت -اأك -ي-د خÓ-ل الج-ت-م-اع ع-ل-ى
““ضسرورة الإسسراع ‘ تفعيل اللجان البيداغوجية
ل -ل -ف -رع Úم -ن اأج -ل وضس -ع ب-رن-ام-ج اسس-ت-دراك-ي
للدروسس““.
واأوضس -حت ال -وزارة ‘ ب -ي -ان -ه -ا اأن-ه ““‘ ح-ال
تعذر اإسستدراك ما فات من الدروسس ببعضس
السس- -ن- -وات اŸع -ن -ي -ة ,ف -ان -ه ب -اإم -ك -ان ال -ل -ج -ان
البيداغوجية الإقرار عن سسنة بيضساء ،لسسيما
واأنه قد “ت السستجابة للمطالب البيداغوجية
اŸوضس- -وع- -ي- -ة ووضس -ع رزن -ام -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل ب -ه -ا
وŒسسيدها وفقا ÿارطة الطريق والآليات التي
” التفاق عليها مع ‡ثلي طلبة الفرع Úعقب
سسلسسلة اللقاءات التي جمعتهم مع ‡ثلي وزارة
التعليم العا‹ والبحث العلمي““.

’عÓمية لصشندوق التعاون الفÓحي بسشطيف
’يام ا إ
ا أ

إتفاقية تأام Úوششرإكة ب Úإلصشندوق وغرفة إلصشيد إلبحري

” توقيع اتفاقية الششراكة و التأامÚ
ب Úالصش- - -ن- - -دوق ا÷ه- - -وي ل - -ل - -ت - -ع - -اون
ال -ف Ó-ح -ي بسش -ط -ي -ف ،و غ -رف-ة الصش-ي-د
البحري Ÿا ب Úالو’يات ،وحسشب مدير
الصش -ن -دوق ج -م -ال ق -ب -اي -ل -ي ،ف -إان ه -ذه
’ت -ف-اق-ي-ة ت-ه-دف ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ‘
ا إ
›ال التأام Úباعتبار الصشندوق رائدا
‘ ›ال ال-ت-أام-ي-ن-ات ال-فÓ-ح-ي-ة  ،ودخل
بقوة ‘ التأامينات الصشناعية ،مؤوخرا.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

كما أاكد أان اإلتفاقية اŸمضساة مع غرفة
الصس -ي -د ال -ب -ح -ري ،ل -ن ت-ك-ون األخÒة  ،ح-يث
سستشسهد األيام اŸقبلة  ،دخول الصسندوق بقوة
‘ ال -ت -أام Úالصس -ن -اع-ي م-ع ع-دة م-ؤوسسسس-ات و
شس- -رك- -ات  ،خ -اصس -ة وأان الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي
للتعاون الفÓحي يحتل مكانة مهمة ‘ ›ال
التأام.Ú
وبخصسوصس األيام اإلعÓمية التي باشسرها
الصسندوق حول اŸنتوج ا÷ديد ““ تأام Úالثقة
““ فقد أاكد اŸتحدث أان اليوم Úاألول Úمن

ال -ق -اف -ل -ة اإلع Ó-م -ي -ة  ،ك -ان -ا ن -اج -ح Úب -ك-ل
اŸقاييسس ،خاصسة وأان الفÓح Úتوافدوا بقوة
ع -ل -ى دار الشس -ب -اب ب-ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر ال-ع-رشس ودار
ال -ث -ق -اف -ة ب -ب -ن -ي ورث -ي Ó-ن ،شس -م -ال ال-ولي-ة ،
واسس -ت -م-ع-وا ل-لشس-روح-ات اŸق-دم-ة م-ن ط-رف
إاطارات اŸديرية اŸركزية الذين أاجابوا على
كل األسسئلة اŸطروحة ،وأازالوا اللّبسس الذي
كان موجودا بخصسوصس تعامل الصسندوق مع
ال -ف Ó-ح ،Úمضس -ي-ف-ا أان ال-ق-اف-ل-ة سس-ت-ت-واصس-ل،
وسسيكون اŸوعد اŸقبل اŸقبل ببلدية عÚ
الكبÒة ‘ ،لقاء يجمع إاطارات الصسندوق مع
ال- -فÓ- -ح Úل- -ت- -ق- -د ËاŸن- -ت- -وج واإلسس- -ت -م -اع
إلنشسغالتهم.
Œدر اإلشسارة أان ““ تأام Úالثقة ““ هو منتوج
ج -دي -د ل -ل -ف Ó-ح Úالصس -غ -ار  ،وان اŸدي -ري -ة
العامة للصسندوق قد باشسرت حملة إاعÓمية
كبÒة عﬂ Èتلف قنوات التلفزيون العمومي
إليصس- -ال- -ه ل- -ل- -فÓ- -ح ‘ ،Úإان- -ت- -ظ -ار إاع -ط -اء
النطÓقة الرسسمية لهذا اŸنتوج من ولية
سسطيف ،خÓل الشسهر ا÷اري.
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بحضسور رؤووسس القوائم لـ 48ولية

ولد عباسس يكشسف تفاصسيل إاعداد القوائم اليوم
لم Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباسس ،ندوة صسحفية ،بحضسور رؤووسس القوائم لـ48
ينشسط ،اليوم ،ا أ
ولية ‘ ،أاول خرجة إاعÓمية بعد مرحلة إاعداد القوائم– ،سسبا لÓنتخابات التشسريعية اŸقررة يوم الرابع ماي الداخل،
ينتظر خÓلها أان يقيم العملية ويفسسر أاسسباب الضسجة التي أاثارتها.

فريال بوشسوية

ب -ع -د أıاضس أل -عسص Òأل -ذي ع -رف -ت-ه
م -رح -ل -ة إأع -دأد أل -ق -وأئ -م ع -ل -ى مسص -ت-وى
أ◊زب ألعتيد وما حملته من مفاجآات
بسصقوط أسصماء ” تدأولها ،وبروز أسصماء
 ⁄تكن وأردة ،مثلما هو ألشصأان بالنسصبة
Ÿتصصدر قائمة ألعاصصمة ألوزير ألسصابق
للفÓحة سصيد أحمد فروخي ،يقدم ،أليوم،
أألم Úأل -ع -ام ل -ل -تشص -ك-ي-ل-ة ك-ل أل-ت-ف-اصص-ي-ل
أŸتعلقة بإاعدأد ألقوأئم.
حرصس جمال ولد عباسس ،على حضصور
رؤووسس أل- -ق -وأئ -م ‘ أول ن -دوة صص -ح -ف -ي -ة
ينشصطها ‘ ،أعقاب ألكشصف عن ألقوأئم.
يأاتي ذلك ‘ وقت خلف فيه أإلعÓن
عنها حالة من ألغضصب وألسصتياء ،من قبل
أل - -رأغ- -ب ‘ ÚألÎشص- -ح ،إأم- -ا ع- -ل- -ى رأسس
ألقائمة ،أو ‘ مرتبة أخرى ،أمر متوقع
قياسصا إأ ¤أŸنافسصة ألشصرسصة وما تسصرب
‘ ألكوأليسس ،بخصصوصس رؤووسس ألقوأئم.
ورغ- -م ك- -ل م- -ا رأف -ق إأع -دأد أل -ق -وأئ -م
ولحقا ألكشصف عنها ،إأل أن «أألفÓن»
يكون قد ‚ح ‘ أجتياز أŸرحلة بسصÓم،
لسص- -ي- -م- -ا وأن ح- -ال- -ة ع -دم أل -رضص -ا ل -دى
أŸقصص ،Úطبيعية ‘ مثل هذه أ◊الت.
وسصيخوضس ألنتخابات ألتشصريعية ،ألتي

تفصصلنا عنها أسصابيع قليلة بهذه ألقوأئم،
وإأن ف -ت -ح ول -د ع-ب-اسس ع-ل-ى ن-فسص-ه ج-ب-ه-ة
م -وأج -ه -ة ج-دي-دة ،ب-ع-د أن أب-دى أعضص-اء
قيادي Úأسصتياءهم من ألوضصع.
أل-ق-وأئ-م أل-ت-ي ح-م-لت م-ف-اج-آات بعدما
تسص-رب م-ن م-ع-ل-وم-ات ب-خصص-وصصها ،بعدم
إأدرأج ع- -دد ك- -ب Òم- -ن أل -وزرأء أ◊ال -ي،Ú
وأخ- -ب -ار ع -ن إأدرأج  7إأ 8 ¤م-ن-هم على
رأسص -ه -ا .وك -ذلك ب -خصص -وصس ع -ودة وزرأء
سصابق ،Úسصيفك ،أليوم ،ولد عباسس ،ألذي

أضصطر إأ ¤غلق هاتفه Ÿدة  48سصاعة
كاملة عشصية أنقضصاء أآلجال ،لغزها وما
يبدو غامضصا أو غريبا أو يحمل عنصصر
أŸفاجأاة ،كما هو أ◊ال بالنسصبة لقائمة
ألعاصصمة ،ألتي ” توقع ترؤوسصها من قبل
عدة شصخصصياتÃ ،ن ‘ ذلك ألوزير أألول
عبد أŸالك سصÓل ووزير ألفÓحة عبد
ألسص Ó-م شص -ل -غ -وم ،ل -ي -تصص -دره -ا ‘ ن-ه-اي-ة
أŸط -اف أل -وزي -ر ف -روخ -ي؛ إأسص-م  ⁄ي-ك-ن
متدأول ول مطروحا ‘ ألكوأليسس ،لتكون
ب -ذلك أك Èم -ف -اج -أاة ،سص -ي -فسص -ره م-نشص-ط
ألندوة ألصصحفية.
كما سصÒد ولد عباسس باŸناسصبة ،على
من أنتقدوأ طريقة إأعدأد ألقوأئم وحتى
من –دثوأ عن أسصتعمال أŸال ›ددأ
لتصصدر ألقوأئم ،أو ليكونوأ ضصمنها ،وعلى
من أنتقدوه شصخصصيا ودعوأ إأ ¤ألنشصقاق،
بينهم أعضصاء ‘ أللجنة أŸركزية.
إأ ¤ذلك ،سص - -ي - -ت - -ط - -رق إأ ¤أŸرح- -ل- -ة
أŸقبلة من ألتحضص ÒلÓقÎأع باعتبارها
ح- -اسص -م -ة ،لف -ت -ك -اك ت -أاشصÒة أل -ت -م -ث -ي -ل
ب -اÛلسس ألشص-ع-ب-ي أل-وط-ن-يÃ ،ا يضص-م-ن
للحزب أ◊فاظ على مرتبته ألريادية ‘
أل-فÎة أل-تشص-ري-ع-ي-ة أل-ث-ام-ن-ة ،أل-ت-ي حافظ
عليها منذ طبعة ألعام .2002

أاسسماء متكررة عند كل اسستحقاق انتخابي بسسكيكدة

 18حزبا أاودعت ملفات مÎشسحيها وغياب القوائم ا◊رة
كما كان منتظرا جاءت قائمة حزب
لسسماء
جبهة التحرير الوطني بنفسس ا أ
والوجوه التي اعتادت الÎشسح با◊زب
ال -ع -ت -ي-د .ف-ق-د اف-تك السس-ع-ي-د ب-وح-ج-ة
رأاسس ال-ق-ائ-م-ة ،وع-دي-د ال-نواب اŸنتهية
ع -ه -دت -ه -م ،رغ -م اŸن-افسس-ة ال-ت-ي سس-ادت
ع -م -ل -ي -ة الÎشس -ح والسس -وسس -ب-انسس ال-ذي
لج -واء إا ¤غ -اي -ة ال -ي -وم
خ- -ي- -م ع -ل -ى ا أ
ليداع قوائم الÎشسح.
لخ Òإ
ا أ
ن- -فسس أألم -ر ل -ق -ائ -م -ة أ◊رك -ة ألشص -ع -ب -ي -ة
أ÷زأئ -ري-ة ،أل-ت-ي تصص-دره-ا أŸق-اول ح-دي-ب-ي
مسص -ع -ود ،وضص -مت أسص -م -اء م -ن ج -ه -ة وأح-دة،
أقصص -ى غ -رب أل -ق-ل ،وذلك لÓ-سص-ت-ح-وأذ ع-ل-ى
ألوعاء ألنتخابي بهذه أŸنطقة.
أم -ا أ◊زب أل -غ -ر Ëأألرن -دي ،ف-ق-د حسص-م
أمره منذ زمن بعيد وكان أول من أودع قائمته
لدى مديرية ألتنظيم وألشصؤوون ألعامة .وقام
Óرندي فؤوأد
›لسصه بتزكية أألم Úألولئي ل أ
بن مرأبط ،وألŸÈا ÊأŸنتهية عهدته كذلك
ليكون على رأسس ألقائمة ،ليأاتي بعده رئيسس
بلدية كركرة سصعد زوي ،Ïثم رئيسس بلدية بني
زيد حسصان شصويط ،متبوعا من ألنسصاء بنوأري
عقيلة ألتي تشصتغل إأطارأ بالتأامينات.
أل–اد من أجل ألبناء وألعدألة وألنهضصة،
“ك-نت ج-ب-ه-ة أل-ع-دأل-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة م-ن ضص-م-ان
توأجد مرشصحها ‘ أŸرتبة أألو ‘ ¤ألقائمة،
ألتي كانت من نصصيب صصالح زوي ،ÏوأŸرتبة
ألثانية Ÿمثل حركة ألبناء وهي زوجة ألنائب
ألسصابق طلعي عبد ألوهاب ،ومسصؤوول أ◊ركة
بسصكيكدة ،وكانت أŸرتبة ألثالثة Ÿمثل حركة
ألنهضصة وكانت من نصصيب رئيسس مكتبها بن
طالب.
من جهة أخرى ،حزب Œمع أمل أ÷زأئر

«تاج» ،تصصدر ألقائمة رئيسس أŸكتب ألولئي
وألسصيناتور ألسصابق كمال بلخ .Òوضصمت هذه
أألخÒة إأطارأت شصابة ،بينهم أطباء وﬁامون
وم-ه-ن-دسص-ون ،وألسص-ت-ث-ن-اء أل-ذي عرفته قوأئم
أألح- -زأب م- -ن ت- -ك- -رر صص -ور وأسص -م -اء أل -ذي -ن
ترشصحوأ ‘ عديد أŸناسصبات ألسصابقة‚ ،ده
‘ حزب جبهة أŸسصتقبل أين تصصدر رئيسس
أŸكتب ألولئي فارسس بودخانة إأطار شصاب ل
يتجاوز  ٣6سصنة ،إأضصافة إأ ¤أن قائمة أ◊زب
ك -انت م -ت -ن -وع -ة وضص-مت إأط-ارأت وأسص-م-اء ⁄
تشص- -ارك ‘ أŸعÎك ألن- -ت -خ -اب -ي م -ن ق -ب -ل،
إأضصافة إأ ¤حزب ألعمال ألذي يتصصدر قائمته
ن- -ائب رئ -يسس ب -ل -دي -ة ع -زأب -ة ن -اصص -ري م -ن،Ò
متبوعا بنائب رئيسس بلدية سصكيكدة ألعيسصوب
سص-ف-ي-ان ،أم-ا ح-رك-ة ح-مسس ف-تصص-در ق-ائ-م-ت-ها
نيني ﬁمد رئيسس بلدية ب Úألويدأن ألذي ⁄

يسصبق له أعتÓء ترتيب قوأئم ألŸÈان.
وم-ا م-ي-ز ه-ذه أŸوع-د ألن-ت-خ-اب-ي ،غ-ي-اب
أل -ق -وأئ -م أ◊رة ،ب-ع-دم-ا كشص-ف ب-وب-ك-ر شص-ايب
مدير ألتنظيم وألشصؤوون ألعامة ،عن إأيدأع 18
ح -زب -ا سص -ي-اسص-ي-ا ف-ق-ط ق-وأئ-م ألÎشص-ي-ح ،ب-ع-د
أنقضصاء أŸهلة ألقانونية إليدأع أŸلفات على
مسصتوى مصصا◊ه ‘ ،ألوقت ألذي أكد فيه
سصحب  ٣٣ملف ترشصح ،بينها قائمتان حرتان،
لكنها  ⁄تتمكن من جمع ألتوقيعات أŸطلوبة
إليدأع أŸلف.
ه -ذأ وق -د ب -ل -غت أل -ه -ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة ب-ولي-ة
سصكيكدة ،قبل أنتهاء فÎة ألطعون ألقانونية
 592.٣24ناخب .وتتنافسس أألحزأب على 11
م- -ق -ع -دأ ‡ن -وح -ة ل -ل -ولي -ة حسصب أل -ك -ث -اف -ة
ألسصكانية.

حذر اŸتÓعب Úبالعقار ،وا‹ معسسكر:

سسكيكدة :خالد العيفة

اتخذنا اإ’جراءات لتطه Òالقطاع ا’سستثماري من ا’نتهازيÚ
ت -وع-د وا‹ م-عسس-ك-ر ال-ع-ف-ا Êصس-ال-ح،
ع -م -وم اŸسس -ت-ث-م-ري-ن اıال-ف Úل-دف-ات-ر
شسروط حيازة العقار الصسناعي ،بإالغاء
اسس -ت -ف-ادات-ه-م واسسÎج-اع ه-ك-ت-ارات م-ن
ال -ع -ق-ار الصس-ن-اع-ي ،ب-ع-د أان ع-م-د ب-عضس
اŸسستثمرين إا ¤توسسيع حصسصسهم خارج
لط -ر ال -ق -ان -ون -ي -ة أاو غ ّ-ي-روا نشس-اط-ه-م
ا أ
الصس- -ن- -اع- -ي ب- -ت- -ح- -وي- -ل ال- -ع- -ق -ارات إا¤
فضساءات للتخزين.
أكد ألعفا ،Êعلى هامشس زيارة تفقدية إأ¤
أŸن -ط-ق-ة ألصص-ن-اع-ي-ة خصص-ي-ب-ي-ة Ãعسص-ك-ر ،أن
تسص -ه -ي Ó-ت ق -دمت ل -ل -مسص -ت -ث -م -ري-ن إلن-ع-اشس
ألقتصصاد وتشصجيع ألسصتثمار أÙلي ،تهدف
أسصاسصا إأ ¤ألقضصاء على بؤور ألفقر وتقليصس

م -ع -دلت أل -ب-ط-ال-ة وع-ل-ى أŸسص-ت-ث-م-ري-ن رف-ع
حصصصس م -ن -اصصب ألشص -غ-ل وإأحصص-اء ح-اج-ي-ات
أل-ق-ط-اع م-ن أل-ي-د أل-ع-ام-ل-ة م-ن أج-ل ت-أاه-ي-ل-ها
وإأخضصاعها مبكرأ للتكوين.
ودع - -ا أل - -وأ‹ ‘ ذأت أل - -وقت ن- -فسص- -ه إأ¤
ألم-ت-ث-ال ل-دف-ات-ر ألشص-روط ،خ-اصص-ة ب-ال-نسص-ب-ة
ل -ل -مسص -ت -ث-م-ري-ن أل-ذي-ن ح-ول-وأ مشص-اري-ع إأ‚از
مصصانع إأ ¤فضصاءأت –زين.
‘ ن- -فسس ألسص -ي -اق ،ث ّ-م -ن أل -ع -ف -ا Êصص -ال -ح
أسص-ت-ج-اب-ة ب-عضس أŸسص-ت-ث-م-ري-ن بأاقدم منطقة
صص-ن-اع-ي-ة ب-ولي-ة م-عسص-ك-ر ،ل-دع-وة ألسص-لطات،
أŸل -خصص -ة ‘ ت -ول -ي -ه-م م-ه-م-ة ت-ه-ي-ئ-ة ﬁي-ط
أŸنطقة ألصصناعية خصصيبية ،بهدف –سصÚ
ظ -روف ع -م -ل -ه -م ،م -ن خ Ó-ل ت-رك-ي-ب-ة م-ال-ي-ة

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

مشصÎكة ب 10 Úمسصتثمرين إلقامة شصبكات
ألصص -رف ألصص -ح -ي وأل -ط -رق دأخ -ل أŸن-ط-ق-ة
ألصصناعية أÎŸبعة على مسصاحة  170هكتار
منها غ Òمهيأاة تسصتحيل أ◊ركة بها ،خاصصة
خÓل أŸوأسصم أŸاطرة.
وأك -د أل -ع -ف-ا Êصص-ال-ح ،أل-ذي أع-ط-ى دف-ع-ا
Ÿلف ألسصتثمار ،منذ تقلده مهامه على رأسس
أ÷هاز ألتنفيدي Ÿعسصكر ،أنه سصيوأفق على
ط-ل-ب-ات ت-وسص-ي-ع أŸشص-اري-ع أإلسص-تثمارية ،فيما
ت- -وع- -د ب- -ت- -ط- -ه Òأل- -ع- -ق- -ار ألصص- -ن- -اع- -ي م -ن
أŸسص-ت-ف-ي-دي-ن أıال-ف Úوأل-ذي-ن  ⁄ي-نطلقوأ
بعد ‘ Œسصيد مشصاريعهم.

معسسكر :أام اÒÿ

ألعدد

17281

لمة ا÷زائرية من التحديات
حماية ا أ

07

حنون :سسندخل التشسريعيات ‘  42و’ية
وبرا›نا سستغ Òواقع اŸواطن
اأع- -ل- -نت الأم- -ي- -ن -ة ال -ع -ام -ة ◊زب
ال- -ع- -م- -ال ل -وي -زة ح -ن -ون ،اأمسس ،ع -ن
مشساركة حزبها ‘ تشسريعيات  4ماي
‘  42ولي -ة .م -وؤك -دة اأن اŸشس-ارك-ة
ت - -اأت- -ي ◊م- -اي- -ة الأم- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ي- -ه- -ا ‘ ،ظ- -ل ال- -وضس- -ع
الإقليمي والتحديات اÿطÒة التي
–دق بها.

جÓل بوطي
أوضص- -حت ح -ن -ون ،أن أŸشص -ارك -ة ‘ 42
ولية تعبّر عن مدى Œذر حزب ألعمال ‘
ألطبقة ألشصعبية من خÓل أŸناضصل Úعلى
أŸسصتوى أÙلي ،ألذين “كنوأ من جمع
ألتوقيعات أŸطلوبة ،ما يعني أن أ◊ملة
ألن-ت-خ-اب-ي-ة سص-ت-ك-ون ،ب-حسص-ب-ه-ا ،قوية و‘
مسصتوى أŸنافسصة.
 ⁄يتمكن حزب ألعمال من أŸشصاركة ‘
سصت ولي- -ات ،ح- -يث ق- -الت ح- -ن- -ون أث -ن -اء
قرأءتها ألتقرير ألفتتاحي ‘ دورة عادية
للحزب Ãقره ألوطني بالعاصصمة ،أمسس،
أإن ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع أل-ت-وق-ي-ع-ات ك-انت صص-عبة
لعدة ظروف ،بينها عامل ألوقت ألذي ⁄
يسص- -م- -ح ب- -ج- -م- -ع أل -ت -وق -ي -ع -ات ‘ أل -وقت
أŸناسصب.
وتشصمل ألوليات ألتي لن يشصارك فيها
ح- - -زب أل- - -ع- - -م- - -ال :بسص- - -ك - -رة ،أل - -ب - -يضس،
تيسصمسصيلت ،ألنعامة ،غردأية وبشصار .و‘
هذأ ألإطار ،أشصارت حنون أإ ¤أن قوأئم
أ◊زب ” أإع -دأده -ا ن -ه -ائ-ي-ا ‘ أل-ولي-ات
أŸعنية .و‘ مقابل ذلك ،لن يشصارك حزب
ألعمال بقوأئم أ÷الية ،حيث قررت أللجنة
أŸرك -زي -ة ع -دم أŸشص -ارك -ة ل-غ-ي-اب ن-ت-ائ-ج
أإيجابية ،على حد تعب Òحنون.
و أضصافت حنون ،أن أŸعاي Òألتي ”
Ãوج- -ب- -ه- -ا أخ- -ت- -ي- -ار م- -رشص- -ح -ي أ◊زب،
أسصتندت أسصاسصا أإ ¤أŸسصتوى ألعلمي وهو
أŸعيار ألأول لختيار أŸرشصح ،Úحيث
قالت أإن  95من أŸائة من ‡ثلي ألقوأئم
متحصصلون على شصهادأت جامعية وÁثلون
ﬂتلف ألتخصصصصات ألعلمية ،على غرأر
ألأط - - -ب - - -اء وأŸه - - -ن - - -دسص Úوألأسص- - -ات- - -ذة
وغÒهم ...موضصحة أن أغلبهم من فئة
ألشصباب.
وبخصصوصس ألعنصصر ألنسصوي ‘ قوأئم
أ◊زب ،فاإن  200أمر أة مÎشصحة ‘ كل
أل -ولي -ات .وبشص -اأن ذلك ق -الت ح -ن-ون ،أإن-ه
ياأتي ‘ أإطار ترقية أŸر أة ،مشصÒة أإ ¤أن
أغلب ألقوأئم جاءت مناصصفة ب Úألرجال
وألنسصاء ،باسصتثناء وليت Úلأسصباب دأخلية.
و أبدت حنون ،لدى حديثها عن أ◊ملة

ألنتخابية ،تفاوؤل بالنتائج ألإيجابية ألتي
رأف-قت ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع أل-ت-وق-ي-عات ،وهو ما
سصيوؤدي أإ ¤نتائج مشصجعة ،أنطÓقا من
أهدأف أ◊ملة ألتي قالت ،أإنها سصتصصب ‘
ت-ق-د Ëوع-ود ب-ت-غ-ي Òأل-وضص-ع ألج-ت-م-اع-ي
وألقتصصادي للموأطن Úوألعمل على خلق
م- - -وؤسصسص- - -ات ق- - -وي- - -ة“ ،ك- - -ن م - -ن Œاوز
أل -ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا أل-بÓ-د› .ددة
ألقول ،أإن أŸشصاركة ‘ ألنتخابات تاأكيد
على حماية أ÷زأئر من ألأخطار ألعاŸية
وألإق -ل -ي-م-ي-ة أل-ت-ي –دق ب-ه-ا ،أإضص-اف-ة أإ¤
ح -م-اي-ة أل-ت-ع-ددي-ة ألسص-ي-اسص-ي-ة م-ن أل-ت-ل-وث
أ◊اصصل وألقضصاء على أشصكال تغول أŸال
ألفاسصد.
وتطرقت حنون لدى حديثها عن ألوضصع
ألجتماعي وألقتصصادي ،أإ ¤قضصية أللقاح
ألذي أثار ضصجة ب Úأولياء ألتÓميذ ومدى
تاأثÒه على أŸسصار ألتعليمي .كما تطرقت
أإ ¤وضصعية حقوق أŸر أة ألتي يجب أن
تتطور ‘ ألوقت أ◊ا‹ وتتدعم أك ،Èكما
تطرقت أإ ¤مشصروع قانون ألعمل أ÷ديد.
‘ ألشص- -اأن ألإق- -تصص- -ادي ،ت- -ط- -رقت أإ¤
نتائج ألثÓثية ألأخÒة وما “خضس عنها
م -ن ن -ت -ائ -ج ق -ائ -ل -ة ،أإن أ◊ك -وم -ة ح-ددت
خيارأتها ‘ .ح Úدعت أإ ¤ضصرورة حماية
ألقدرة ألشصرأئية للموأطن وأإيجاد حلول
ل -ك -ل أŸشص -اك -ل أل -ت -ي ي -ع -رف -ه -ا أل -ق -ط -اع
ألقتصصادى وموأجهة مسصاألة أرتفاع أسصعار
أÿضص -روأت وأل -ف-وأك-ه أل-ت-ي ت-ل-هب ج-ي-وب
أŸوأطن وتزيد من متاعبه أليومية ،قائلة:
«أإن ذلك غ Òم -ق -ب -ول وي -ح -ت -اج أإ ¤وضص -ع
أآليات Ÿوأجهته».
Œدر ألإشصارة ،أإ ¤أن ألأمينة ألعامة
◊زب أل -ع -م -ال ل -وي -زة ح -ن -ون ،سص -ت-تصص-در
ق -ائ -م -ة ح -زب -ه -ا ب -ال-ع-اصص-م-ة ،أإضص-اف-ة أإ¤
أل- -ن- -ائب ج- -ل- -ول ج- -ودي رئ- -يسس أل- -ك- -ت- -ل -ة
باÛلسس ألشصعبي ألوطني.

Œسسيدا لتفاقية الشسراكة ب ÚاŸؤوسسسسة ووكالة «أانام» بومرداسس

تثبيت  34عامÃ Óؤوسسسسة «سسارونسس ا÷زائر»

اسس-ت-فاد  34م-ه-ن-ي-ا ‘ ،إاط-ار ع-قود
العمل اŸدعمة ،من عملية تثبيت ‘
م -ن-اصسب شس-غ-ل دائ-م-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
م - - -ؤوسسسس - - -ة «سس - - -ارونسس ا÷زائ - - -ر»،
اŸتخصسصسة ‘ نقل اŸعدات الثقيلة
وه -ذا ب -فضس -ل ع -ق-د الشس-راك-ة اÈŸم
سس-ن-ة  2012ب Úالشس-رك-ة وال-وك-ال-ة
الولئية للتشسغيل ببومرداسس.

بومرداسس :ز .كمال
أل-ع-م-ل-ي-ة ،ب-حسصب مصص-در م-ن أل-وك-الة،
جاء ليعزز أتفاق ألشصرأكة ب Úألطرف‘ Ú
إأط -ار أسصÎأت -ي -ج-ي-ة أل-ت-ف-ت-ح ع-ل-ى م-ي-دأن
ألشص-غ-ل ،ح-يث سص-م-ح ألت-ف-اق ب-ت-ث-ب-يت ٣4
مهنيا ،بعد أن تلقوأ تكوينا تكميليا على
حسص -اب أŸؤوسصسص -ة أŸسص -ت -ق -ب -ل-ة Ÿدة 45
ي-وم-ا Ãرك-ز أل-ت-ك-وي-ن ل-ل-ث-ن-ية ،مكنهم من

أك- -تسص- -اب م- -ه- -ارأت م- -ه- -ن- -ي- -ة أه- -ل -ت -ه -م
لÓسصتجابة ◊اجيات ألشصركة ‘ ›ال
أليد ألعاملة أŸؤوهلة ،حيث ” –ويلهم
مباشصرة على وحدأتها أŸيدأنية أŸوزعة
على مسصتوى ألÎأب ألوطني.
مع أإلشصارة ،أن عملية ألتثبيت وأإلدماج
أŸهني ‘ إأطار عقود ألعمل أŸدعمة،
ألتي تقوم بها ألوكالة ألولئية للتشصغيل
◊املي ألشصهادأت أ÷امعية ومتخرجي
م-رأك-ز أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي ب-ب-ومردأسس ،قد
مسصت ع - - - -دة دف- - - -ع- - - -ات ،خ- - - -اصص- - - -ة ‘
ألتخصصصصات أŸهنية أŸطلوبة من طرف
أŸؤوسصسص- -ات ألصص- -ن- -اع- -ي- -ة وأŸت- -ع -ام -لÚ
ألقتصصادي .Úكما ينتظر تثبيت عدد آأخر
من أŸهنيÃ Úجموع  ٣2عام Óبنفسس
أŸؤوسصسص -ة ب -ع -د أن -ت -ه -اء م -دة أل-ع-ق-د بÚ
ألطرف.Ú

وزارة الÎبية الوطنية تذكر برزنامة امتحانات 2017
أكدت وزأرة ألÎبية ألوطنية على موقعها أإللكÎو ،Êأن ألتوأريخ أألصصلية إلجرأء
أمتحانات سصنة  2017تبقى بدون تغي Òبالنسصبة ألطوأر ألتعليم ألثÓثة (ألبتدأئي
وأŸتوسصط وألثانوي).
وأوضصحت ألوزأرة ،أن أمتحان نهاية مرحلة ألتعليم ألبتدأئي سصيتم يوم  28ماي
 2017وأمتحان شصهادة ألتعليم أŸتوسصط من  4إأ 6 ¤جوأن ‘ ،ح Úسصيجري أمتحان
ألبكالوريا من  11إأ 15 ¤جوأن .2017

»æWh

السسبت  11مارسش  ٢01٧م
الموافق لـ  1٢جمادى الثانية  1٤38هـ

ك ّ
ن بصسدد أجتياز ألسسكة دون أإدرأك أÿطر

قطار اŸسشافرين أارزيو وهران يسشحق امرأات Úوطفلة بقديل
-

جارمان ،حيث قاموا بفحصش
الضسحيت Úوتب Úأانهما فارقا
ا◊ياة ‘ ظروف غامضسة.
وت -رج -ح ع -ن -اصس-ر ا◊م-اي-ة
اŸدنية أان يكون سسبب الوفاة
الختناق بالغاز.
علما أانه – ⁄مل ا÷ثتان
أاي آاثار وغ Òمتعفنت ،Úوعليه
” –وي- - -ل الضس - -ح - -ي - -ت Úإا¤
مصس - - -ل- - -ح- - -ة ح- - -ف- - -ظ ا÷ثث
Ãسس -تشس -ف -ى وه -ران ،ل-ع-م-ل-ي-ة
ال-تشس-ري-ح ل-ل-ت-ع-رف ع-لى سسبب
الوفاة.

هزة أارضشية بششدة  3.1على
سشلم ريشش Îتضشرب وهران

لقيت سسيدتان وطفلة ،عشسية أول أمسس ،مصسرعهن ببلدية قديل ،وهذأ بعد أن
صسدمهن قطار نقل أŸسسافرين ألرأبط ب Úخط أرزيو _وهرأن ،كان يسس Òبسسرعة
و ⁄يتمكن ألسسائق من توقيفه كليا.
ب -حسسب ع -ن -اصس -ر ا◊م -اي-ة ا◊ادث ،حيث قاموا بانتشسال Ãسس - -ك - -ن صس - -ي- -ف- -ي ‘ سس- -ان
اŸدنية فإان الضسحايا الثÓث ،ج -ثث الضس -ح -اي -ا ال -ث Ó-ث م-ن جرمان بع ÚالÎك بوهران.
ك- -ان- -وا بصس- -دد اج- -ت -ي -از خ -ط –ت عجÓت القطار وجمع
وي- -ت- -ع- -ل -ق األم -ر ب -ك -ل م -ن
السسكة ا◊ديدية للمرور ،دون أاشس Ó- -ئ - -ه - -ن و–وي - -ل - -ه- -ا إا ¤اŸدعو ““ ““ م .م ““ البالغ من
أان ي - - -ن - - -ت- - -ب- - -ه- - -ن إا ¤ق- - -دوم مصس - - -ل- - -ح- - -ة ح- - -ف- - -ظ ا÷ثث العمر  50سسنة و اŸدعوة ““ م .
ال -ق -ط -ار‡ ،ا تسس -بب ل -ه-ن ‘ Ãسستشسفى اÙقن.
ر ““ البالغة من العمر  30سسنة.
إاث -ر ت -ل -ق-ي-ه-م ن-داء ال-ن-ج-دة
إاصسابات متعددة بكامل أانحاء
ا÷سس- - - - - -م وكسس - - - - -ور أاّدت إا.. ¤ووفاة ششخصش Úاختناقا
ت - -دخ - -ل ع- -ن- -اصس- -ر ا◊م- -اي- -ة
اŸدن - -ي - -ة رف - -ق - -ة ال- -ط- -ب- -يب
وفاتهن على الفور.
بع ÚالÎك
الشس -رع -ي وع -ن -اصس-ر الشس-رط-ة
وعلى إاثر ذلك تنقل عناصسر
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ل -ق -ي ال -ع -ل -م-ي-ة ومصس-ال-ح األم-ن إا¤
ا◊ماية اŸدنية رفقة مصسالح
ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي إا ¤م -ك -ان شس-خصس-ان مصس-رع-ه-ما اختناقا اŸسسكن الصسيفي بشساطئ سسان
ب-غ-از أاح-ادي أاكسس-ي-د ال-ك-رب-ون

أافاد مركز البحث ‘ علم
ال -ف -لك وال -ف -ي -زي -اء ال -ف -ل -ك-ي-ة
وا÷يوفيزياء أانّ هزة أارضسية
ب-قّ-وة  3.1ع -ل-ى سس-ل-م ريشس،Î
ضس- -ربت وه- -ران ،عشس- -ي- -ة أاول
أامسش اÿميسش ،على السساعة
 1٤و 51دقيقة.
وحسسب اıتصس Úف - - - - - -ان
الهزة ،قد سسجّلت على بعد ٢٤
ك -ل-م ب-ا÷ن-وب ال-غ-رب-ي ل-ولي-ة
وهران ،حيث أاحسش بها بعضش
سس-ك-ان اŸن-ط-ق-ة دون تسس-جيل
أاي خسسائر مادية أاو بشسرية،
وعلى الرغم من ذلك جندت
مصس- -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة
إامكانياتها للتدخل السسريع ‘
حالة تسسجيل هزات أاخرى.

وهران :براهمية مسشعودة

ألÈوفيسسور مصسطفى خياطي لـ«ألشسعب””:

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

ألتلقيح ضسد أ◊صسبة:

لط - -ب- -اء
أك - -دت ن - -ق - -اب - -ات أ أ
أ÷زأئ -ري Úع-ل-ى ضس-رورة ت-ل-ق-ي-ح
لط- -ف- -ال أŸع- -ن- -ي Úب -ح -م -ل -ة
ك- -ل أ أ
أل-ت-ل-ق-ي-ح ضس-د أ◊صس-ب-ة وأ◊صس-بة
لŸان- - -ي- - -ة ‘ أل - -وسس - -ط أŸدرسس - -ي،
أ أ
م -ط-م-ئ-ن-ة أول-ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ بشس-أان
فعالية أللقاحات أŸسستعملة.
صس - - -رح ›لسش ع - - -م- - -ادة األط- - -ب- - -اء
Óطباء
ا÷زائ-ري Úوال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل أ
اŸم - -ارسس Úاألخصس - -ائ - -ي Úل - -لصس - -ح - -ة
Óسساتذة
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-اب-ة ال-وطنية ل أ
ال -ب -اح -ث Úالسس -تشس -ف -ائ -ي Úا÷ام -ع-يÚ
Óط-ب-اء ال-ع-امÚ
وال -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي-ة ل -أ
ل-لصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ““ن-ط-م-ئ-ن م-واطنينا
بشس- -أان سسÓ- -م- -ة وف -ع -ال -ي -ة ال -ل -ق -اح -ات
اŸسستعملة واŸناعة اŸكتسسبة ولذا من
الضسروري تلقيح كافة األطفال اŸعنيÚ
بهذه ا◊ملة الوطنية““.
وأاوضسحوا أان هذه ا◊ملة تهدف إا¤
““ال -قضس -اء ع -ل-ى اŸدى اŸت-وسس-ط ع-ل-ى
ال -ت -ه -دي -دات ال -وب -ائ -ي-ة وضس-م-ان األم-ن
الصس -ح -ي ل -لسس -ك -ان ال -ق-ائ-م ع-ل-ى دلئ-ل
علمية معÎف بها““.
إأشسهار

واع -ت Èاألط -ب -اء أان ح -م -ل-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح
““ت - -ن - -درج ك- -ال- -ع- -ادة ‘ إاط- -ار ت- -ع- -زي- -ز
السس- -ي- -اسس- -ات ال- -وط -ن -ي -ة ل -ل -وق -اي -ة م -ن
األمراضش اŸميتة أاو اŸسسببة إلعاقات
ومكافحتها““.
وقالوا إانهم ““اغتنموا الفرصسة لتنفيذ
األعمال السسÎاتيجية ‘ ›ال الوقاية
م -ن األم -راضش اŸت -ن -ق-ل-ة““ ،ب-غ-ي-ة دع-وة
أاول -ي -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ واألط -ب -اء وم -ه -ن-ي-ي
الصسحة وكذا وسسائل اإلعÓم للتجند من
أاج- -ل ضس -م -ان ‚اح ا◊م -ل -ة ال -وط -ن -ي -ة
للتلقيح ضسد ا◊صسبة وا◊صسبة األŸانية
‘ الوسسط الدراسسي.
وأاضساف البيان أان هذه ا◊ملة التي
ت -أات -ي وف -ق -ا ل -ت -وصس -ي-ات وزارة الصس-ح-ة
ومنظمة الصسحة العاŸية تدوم من 6
إا 15 ¤م -ارسش  ،٢01٧وت -خصش أاط-ف-ال
ال-ط-وري-ن الب-ت-دائ-ي واŸت-وسس-ط ال-ذين
ي - -زاول- -ون دراسس- -ات- -ه- -م ‘ اŸؤوسسسس- -ات
ال -ع -م -وم-ي-ة واÿاصس-ة ،أاي م-ا ي-ق-ارب ٧
مÓي Úتلميذ على اŸسستوى الوطني أايا
ك -انت وضس -ع -ي -ت-ه-م السس-اب-ق-ة ب-خصس-وصش
التلقيح.

QÉ¡°TGE
أكد ألÈوفيسسور خياطي مصسطفى رئيسس ألهيئة
ألوطنية لÎقية ألصسحة و تطوير ألبحث أن كمية
أıدرأت أل -ت -ي ت -روج ‘ ألسس -وق أل -وط -ن -ي-ة ت-ق-در
بنحو  1000طن ،وهي كمية “ثل نحو  ‘ 90أŸائة
من أıدرأت ألتي تدخل إأ ¤أ÷زأئر من أŸغرب،
مضس-ي-ف-ا أن ك-م-ي-ة أıدرأت أل-ت-ي –ج-زه-ا مصس-الح
لم - -ن أŸشسÎك- -ة ل “ث- -ل سس- -وى  ‘ 10أŸائ- -ة م -ن
أ أ
ألسسموم ألتي تدخل إأ ¤ألÎأب ألوطني .
قال خياطي على هامشش يوم دراسسي حول ﬁاربة
اإلدمان على اıدرات باŸركز ا÷امعي لع“ Úوشسنت،
أان ظاهرة اإلدمان على اıدرات أاضسحت ‘ انتشسار كبÒ
ل سسيما ب ÚتÓميذ األقسسام النهائية للمدارسش البتدائية،

تعزية
على إاثر وفاة اÛاهد عبد ألقادر ماشسو بولية تيسسمسسيلت،
عضسو الكتيبة ا◊مدانية إابان الثورة التحريرية ،عن عمر ناهز 83
سس -ن -ة ،ي-ت-ق-دم ن-ورأل-دين لعرأجي وأ◊اج ألسس- -اسس -ي بخالصش
التعازي واŸواسساة إا ¤عائلة الفقيد على رأاسسهم البن يوسسف،
راج Úمن الله تعا ¤أان يتغمده بواسسع رحمته وأان يلهم أاهله وذويه
جميل الصس Èوالسسلوان وأان يسسكنه فسسيح جنانه.
«إأّنا لله وإأّنا إأليه رأجعون»

ع“ Úوششت  :ب.م األمÚ

1٧٢81

نقابات األطباء تطمئن بسشÓمة اللقاحات

ارتفاع اŸدمن Úعلى اıدرات إا 600 ¤الف ششخصص

إاذ تشس Òاإلحصسائيات التي سسجلتها الهيئة إا ¤تسسجيل ما
ب 06 Úإا 10 ¤باŸائة من تÓميذ هذه األقسسام يتعاطون
اıدرات.
أاضس -اف خ -ي -اط -ي أان ع -دد اŸدم -ن Úع -ل -ى اıدرات
ارتفع با÷زائر ليصسل إا ¤ما يقارب  600أالف شسخصش و هو
ما يسستدعي مرافتهم من أاجل عÓجهم ،مضسيفا أان عدد
اŸوق -وف ÚاŸق -دم Úإا ¤ال -ع -دال -ة ف -ي -م-ا ي-خصش قضس-اي-ا
اıدرات بلغ نحو بلغ نحو  15أالف شسخصش وهو ما
أاضسحى –ديا كبÒا وخطÒا يسستوجب Œند ا÷ميع من
أاجل القضساء عليه .
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ل كاذب أم وليد عليل
ماء ز’ل أم سسرأب بقيعة ،وحم ٌ
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اللقاء الذي تنظمه مؤوسسسسة «التميمي» مع
م- -ؤوسسسس- -ة «ك -ون -راد» ﬁاول -ة ج -ادة ل -ط -رح
’جابة عليها الواقعَ الذي
تسساؤو’ت ،تضسيئ ا إ
نتعرضس فيه إا« ¤تسسونامي» إاعÓمي ،يجمع
ب Úاÿداع اŸع- -ل- -وم- -ات- -ي والÈوب- -اغ -ان -دا
ا’سس-ت-ع-م-اري-ة ،وه-و واق-ع َوَجَ-د ‘ ت-خ-ل-ف-ن-ا
ال -ع -ل -م -ي وقصس -ورن -ا اŸع -ل -وم -ات -ي وت-ف-كك
صسفوفنا وضسعف إارادتنا فرصسته لكي يغرقنا
بتحليٍÓت Œعلنا اسستنتاجاتها نتخبّط كما
ت -ت -خ -ب -ط ال -ن -ح -ل -ة ‘ شس -ب -اك ال -ع-ن-ك-ب-وت،
’ح-ب-اط ال-ت-ي ي-عيشسها
ول-يْسس-ت-ثِ-مَ-ر وضس-ع-ي-ة ا إ
اŸف -ك -ر ال-ع-رب-ي ف-ي-دف-ع-ه إا ¤ال-رقصس الÓ-
’يقاع
واعي على طبول غربية ،هيسستÒية ا إ
’هداف.
مشسبوهة ا أ
’سس -ت -اذ ع -ب -د ا÷ل -ي -ل
وم- -ن -ذ ط -لب م -ن -ي ا أ
ال -ت -م -ي -م -ي إاع-داد م-داخ-ل-ة ت-ت-ن-اول ال-رب-ي-ع
ال -ع -رب -ي وأان -ا أاب -حث ع -ن ن -ق -ط-ة ان-طÓ-ق،
وجدتها عندما تذكرت تعبÒا قاله الرئيسس
ا÷زائ- -ري ال- -راح- -ل ،ه- -واري ب- -و م- -دي -ن :
الصسراع ا◊قيقي ‘ هذا العا ⁄ليسس بÚ
الشسرق والغرب ولكن ب Úالشسمال وا÷نوب.
ول- -ع- -ل -ي أاضس -ي -ف ب -أان -ه صس -راع ب Úق -ي -ادات
الشسمال وشسعوب ا÷نوب.
ومن اŸسستحيل أان نفهم ونتفهم ما حدث ‘
السسنوات السست اŸاضسية بدون أان نغوصس ‘
أاعماق نحو سستة قرون سسبقتها ،وعلى وجه
التحديد منذ ا◊روب الصسليبية ،التي ما
زلنا نتعرضس لها ‘ العصسور ا◊ديثة.
أا ⁄يقل ا÷Ôال «غورو» ‘ دمشسق أامام قÈ
هازم الصسليبيُ :Úعدنا يا صسÓح الدين ،أاو⁄
’لفية تعليمات لدول عربية
تصسدر ‘ هذه ا أ
مسسلمة بحذف تاريخ صسÓح الدين وعقبة بن
نافع وآايات ا÷هاد من الكتب اŸدرسسية.
وم- -ن ه -ن -ا ف -إان اسسÎج -اع ب -عضس اŸواق -ف
’ح -داث ضس -رورة م -اسس-ة ل-ن-ف-ه-م ا◊اضس-ر
وا أ
ونسستشسف آافاق اŸسستقبل ،وسسأاختصسر أاهم
اŸعطيات ‘ وقفات سسريعة.

ألوقفة أ’أو:¤

‘ نهاية القرن ا◊ادي عشسر أاطلق البابا
أاورب-ان ال-ث-ا Êصس-ي-ح-ت-ه ل-ت-ج-ن-ي-د اŸسس-يحية
’سسÓمي ‘ اŸشسرق
الغربية ضسد الكيان ا إ
’سس Ó-م ي -ت-ع-ايشس ب-ل
ال -ع -رب -ي ،ح -يث ك -ان ا إ
وي -ت -ع -ان-ق م-ع اŸسس-ي-ح-ي-ة الشس-رق-ي-ة ،ب-رغ-م
ادعاءات بيزنطة ومبالغاتها.
وك -ان ت-ق-دي-ر ال-ك-ن-يسس-ة ال-غ-رب-ي-ة أان ال-ع-ه-دة
الُعمرية تشسكل خطرا حقيقيا على نفوذها،
بفضسل الصسورة التي أاعطتها عن سسماحة
’سس Ó-م ،وك -ان ت -ف ّ-ه ُ-م مسس-ي-ح-ي-ي اŸشس-رق
اإ
ÿا“ة الرسسا’ت السسماوية وتقبلُ الكثÒين
منهم لها خطرا داهما على نفوذ الكنيسسة
ق-ب-ل أان ي-ك-ون ت-ه-دي-دا ل-ق-دسس-ي-ة ع-يسس-ى بن
مر ،Ëوهو ما يذكرنا باعتناق الدوناتي‘ Ú
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ÓسسÓم نتيجة للقمع الذي مارسسته
ا÷زائر ل إ
روم -ا ‘ ال -ق -رن السس -اب -ع اŸيÓ-دي ،وال-ذي
ج ّسس- -ده قسس- -يسس روم- -اُ Êوِل- -د ‘ ا÷زائ- -ر،
ومنحته أاوربا صسفة القداسسة ليكون مرجعية
مسسيحية كاثوليكية ،وأاصسبح القسسيسس قديسسا
–ت اسسم «سسانت أاوغسستان».
وتكاملت الدوافع واÿلفيات عند جحافل
الغزوات الصسليبية ،فمن باحث عن سسلطان
إا ¤هارب من سسÓط ،Úومن مهووسس ديني
إا ¤باحث عن إاقطاعيٍة حرمه منها نظام
’رث ‘ أاورب -ا ،ل -ك -ن م -ا ي -ه -م-ن-ي ه-ن-ا ه-و
اإ
ال -ت -ذك Òب-اŸذاب-ح ال-ره-ي-ب-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا
اŸن- -ط- -ق -ة ال -ع -رب -ي -ة آان -ذاك ،وع -ل -ى وج -ه
اÿصس-وصس م-ذاب-ح ال-ق-دسس وم-ع-رة ال-نعمان
وعكا ،وكان الشسعار الذي رفعه الصسليبيون :
«اقضس -وا ع -ل -ي -ه -م ،ف -ال-ل-ه سس-ي-ع-رف رج-ال-ه»
(-Tuez-les tous, Dieu recon
.) naîtra les siens
وتواصسلت اŸذابح ،فعرفتها يافا ‘ نهاية
القرن الثامن عشسر على يد نابليون ،عندما
’سس- - -رى
أاع - - -دم عشس - - -رات اŸئ - - -ات م - - -ن ا أ
اŸسسلم ÚواŸسسيحي Úالشسرقي Úعلى حد
سسواء.
وب Úال -ت -اري -خ Úوب -ع-ده-م-ا ع-رف ا÷ن-وب
ال -غ -زو ال -وحشس-ي ÷ح-اف-ل الشس-م-ال ،وك-انت
 Óغضسبا يوما بعد يوم،
النفوسس عندنا “ت أ
وك- -انت م- -أاسس- -اة ال- -ه- -ن -د ال -ع -ظ -ي -م -ة ال -ت -ي
اسستعمرتها شسركة ،وأاندونيسسيا التي احتلتها
دول- -ة أاورب- -ي- -ة ق -د ’ ي -ت -ذك -ر ك -ثÒون اسس -م
ع -اصس-م-ت-ه-ا ،وم-ا ع-رف-ت-ه ا÷زائ-ر ‘ ح-رب
’سس-ب-ان ،ث-م خÓ-ل
ال -ث Ó-ث -م-ائ-ة سس-ن-ة ضس-د ا إ
الغزو ا’سستيطا Êالفرنسسي الذي امتد إا¤
’ف-ري-ق-ي-ة،
ت -ونسس واŸغ -رب وب-ق-ي-ة ال-دول ا إ
’يطا‹ الوحشسي لليبيا ثم ا◊بشسة،
والغزو ا إ
و‡ارسس -ات ب -ل -ج-ي-ك-ا ‘ ال-ك-ون-غ-و وغÒه-ا،
وتواصسل هذا كله بإاقامة الكيان الصسهيوÊ
دولة ،لعلها الوحيدة ‘ العا ⁄التي تفادت
’ن منطقها
رسسم حدود جغرافية واضسحة ،أ
يعتمد على التوسسع ،بكل ما تعنيه الكلمة من
معنًى ،وتواطأا الشسمال كله معها ،رغم أانها
كانت أاسسوأا من النازية والفاشسية معاً.
’ق-ول إان ه-ن-اك م-ن
ول -ع -ل -ي أاف -ت -ح ق-وسس Úأ
ي -خ -ل -ط ع -ام -دا م -ت -ع -م -دا ب Úال -ف-ت-وح-ات
’سسÓمية ‘ أاوربا ،وب ÚمسسلسسÓت الغزو
اإ
ا’سس -ت -ع -م -اري ،وال-ف-رق واضس-ح ب Úال-وج-ود
’سس Ó-م -ي ‘ أاوروب -ا ،ب -ك -ل م-ا أان-ت-ج-ه م-ن
اإ
إا‚ازات حضس -اري -ة ،وا’سس -ت -ع -م-اِر ال-ذي ⁄
ت -ع -رف م -ن -ه شس -ع -وب -ن -ا إا’ ال -ف -ق -ر وا÷ه-ل
واŸرضس وال -تشس -وه ال -ف -ك -ري ،وه -و م -ا ك-ان
عملية تطه Òعرقي واسسعة اÛال ،لكن
الشسمال ُيرّكز على ما يقال إان اŸسسلمÚ
’و ¤ضس -د
ارت- -ك- -ب -وه ‘ ا◊رب ال -ع -اŸي -ة ا أ

’رم- -ن اŸسس- -ي -ح -ي ،Úب -رغ -م أان الضس -ب -اط
اأ
’ت -راك ال -ذي-ن ات-ه-م-وا ب-اŸذاب-ح ح-وك-م-وا
اأ
وعوقبوا ،وبرغم أان اŸأاسساة كانت جزءا من
حرب اختلط فيها الظا ⁄باŸظلوم.
’مل الكÈى للوطن العربي
وكانت خيبة ا أ
ي ثورة عربية
م
س
س
ا
م
ي
ف
،
»
خديعة «لورنسس
ُّ َ
كÈى ،ث-م ال-ت-ح-ال-ف اÿب-يث ب Úب-ري-ط-ان-ي-ا
وف-رنسس-ا ال-ذي أان-ت-ج «سس-اي-كسس-ب-ي-ك-و» ،بعد
’و ،¤ب -ي -ن -م -ا اخ-ت-ت-مت
ا◊رب ال -ع -اŸي -ة ا أ
ا◊رب الثانية باŸذابح الرهيبة التي عرفها
شسعبنا ‘ مايو .19٤5
’سسراء واŸعراج مذابح دير
وعرفت أارضس ا إ
ي -اسس Úوك -ف -ر ق -اسس -م ال -ت -ي ذك -رت Ãذاب -ح
قسسنطينة وقاŸة وخراطة ‘ ا÷زائر ،و⁄
ي -ت -ح -رك ال -ع -ا ⁄ا◊ّر ك -م-ا يسس-م-ون-ه ح-ت-ى
عندما حدثت ‘ لبنان فيما بعد مذبحة
صسÈا وشس-ات-ي Ó-ث-م م-ذب-ح-ة ق-ان-ا ،وب-ي-ن-ه-م-ا
مذبحة بحر البقر ‘ مصسر ،واقÎن ذلك
ب -عشس -رات ا’غ -ت-ي-ا’ت ا÷ب-ان-ة ال-ت-ي ط-الت
خصس -وم الصس-ه-ي-ون-ي-ة ع-ل-ى أارضس ب-ع-ي-دة ع-ن
’سس -رائ -ي -ل -ي ،وك -ان ه -ذا ك-ل-ه ه-و
ال -ك -ي -ان ا إ
’رضس -ي -ة اÿصس -ب -ة ال -ت -ي ‰ت ف -ي-ه-ا ب-ذور
اأ
الكراهية وا◊قد على أارضسنا ضسد كل من
يدعمون العدو الصسهيو.Ê
وك -ان ‡ا ضس -اع -ف أاح-ق-اد الشس-ب-اب م-أاسس-اة
البوسسنة ثم مأاسساة الشسيشسان على يد الروسس
والصس - -رب ،وه - -و م - -ا ج - -ع - -ل م - -ن اسس - -مْ- -ي
«سس-رب-رن-ي-تشس-ا» ث-م «غ-روز »Êرم-زا ل-ل-بطشس
اŸعادي لكل النزعات التحررية.
و ⁄ت -ت -وق -ف اŸذاب -ح ،وم -ا ي -ع -ان -ي -ه شس-عب
«الروهينغا» اليوم ‘ ميا‰ار ليسس ببعيد.
ه- -ذا ك- -ل- -ه رسس- -خ ‘ ال- -ذاك- -رة ا÷م- -اع- -ي -ة
لشس -ع-وب-ن-ا ،ال-ت-ي ك-انت ت-ت-ط-ل-ع ،م-ن-ذ ان-ت-ه-اء
’ورب- -ي -ة ال -ث -ان -ي -ة ن -ح -و اسسÎج -اع
ا◊رب ا أ
ح -ق -وق -ه -ا ال -وط -ن -ي -ة ،وت -آام -رت السس-ل-ط-ات
ا’سس -ت -ع -م-اري-ة ’غ-ت-ي-ال ف-رح-ات حشس-اد ‘
ت -ونسس ،ون -ف َ-ي سس -ل-ط-ان اŸغ-رب ،وُووج-هت
’فريقية
النزعات ا’سستقÓلية ‘ القارة ا إ
Ãرح -ل -ة اسس -ت-ع-م-اري-ة ج-دي-دة ق-امت ف-ي-ه-ا
الشس - -رك - -ات ا’ح - -ت- -ك- -اري- -ة ب- -خ- -ل- -ق ال- -فÏ
وا’ضس -ط -راب -ات ،ح -يث ك -انت ال-ت-قسس-ي-م-ات
ا◊دودية اÿبيثة تربة خصسبة للصسراعات
اÙل -ي -ة ،وع -رفت ال -ق -ارة ال-ع-ذراء م-أاسس-اة
’هلية ‘ أانغو’
كاتنغا وبيافرا وا◊رب ا أ
وصس -و’ إا ¤م -ذاب -ح ال -ت -وتسس -ي وال -ه -وت -و ‘
روان -دا ،واسس -ت -ظ -لت اŸصس-ال-ح ا’ح-ت-ك-اري-ة
’‡ية عن دعم حقوق
بعجز اŸنظمات ا أ
’نها أانشسئت على
اŸضسطَهدين ،ببسساطة ،أ
ي -د اŸضس -ط ِ-ه -دي -ن ،وه -ك-ذا فشس-لت عصس-ب-ة
’· ‘ ضسمان السسلم القائم على العدل،
اأ
’· اŸتحدة أاك Ìكفاءة ،وعشسنا
و ⁄تكن ا أ
مؤوخرا سسحب قرار عن وضسعية العدالة ‘

اŸنطقة ،وقبله سسحب تقرير غولد سستون،
’· اŸت -ح -دة م-وق-ف-ا ع-م-ل-ي-ا
و ⁄ت -ت -خ -ذ ا أ
واحدا ضسد إاسسرائيل ،التي  ⁄تنفذ قرارا
أا‡يا واحدا.
باختصسار شسديد جدا ⁄ ،نعرف من الشسمال
وحلفائه إا’ البطشس والقمع ،وهو ما تكفل
ب -ه ‘ ب -عضس ب -ل-دان-ن-ا ،ب-ع-د ان-ت-ه-اء م-رح-ل-ة
ا’سس -ت -ع -م -ار اŸب -اشس-ر ،ح-ك-اٌم م-ن-ا ،ح-م-ل-وا
ج -نسس -ي -ت -ن -ا ‘ ج -وازات سس -ف-ره-م ب-دون أان
يحملوا وطننا ‘ قلوبهم ويحافظوا عليه
بقدراتهم ،وحُّولنا إا ¤درك يحمي أاوروبا
‡ا ُي- -سسّ- -م- -ى ال -ه -ج -رة غ Òالشس -رع -ي -ة‘ ،
تناقضس تام مع دسساتÒنا التي تنصس على
حرية كل مواطن ‘ التنقل حيث يريد.
وكان علينا أان نذكر أاوروبا Ãا قاله بو مدين
يوما للشسمال ،ومضسمونه :قد تدفعون يوما
ث-م-ن ع-رق-ل-ت-ك-م ل-ت-ن-م-ي-ت-ن-ا وإاصس-رارك-م ع-لى
تفقÒنا عندما تهاجر نحوكم مÓي Úتفر
من الفقر وا÷هل واŸرضس.

ألوقفة ألثانية

’وربية اليوم للقضساء
عندما تتنادى الدول ا أ
ع- -ل- -ى «داعشس» ي- -جب أان ن- -ذّك- -ر ب- -أان ه -ذه
’جرامية هي حفيدة تنظيم
اÛموعات ا إ
ال-ق-اع-دة ،ال-ذي أانشس-أات-ه واشس-ن-ط-ن Ùاربة
م-وسس-ك-و ب-ت-م-وي-ل ع-رب-ي وب-ت-واطؤو إاسسÓمي،
وكان أاخطر ما حدث هو أان اŸئات من
الشس -ب -اب الÈيء ال -ذي ج -رى ت -دري-ب-ه ع-ل-ى
فنون القتال ‘ أافغانسستان ترك ‘ العراء
ب -ع -د سس -ق -وط ن -ظ -ام ‚يب ال-ل-ه ‘ ك-اب-ول،
فتحول إا ¤ورم سسرطا ÊتبعÌت امتداداته
ع Èالقارات ،لتتجمع هنا وهناك على شسكل
’ح-ق-اد و“ضس-غ
خ Ó-ي-ا شس-ب-ه ن-ائ-م-ة ÎŒ ،ا أ
الكراهية وتنتظر فرصسة ا’نطÓق لÓنتقام،
خصسوصسا ‡ن يحمون سسلطات بÓدها.
’رهاب بعد أان
ولقد كنا أاول من حذر من ا إ
’جرامه ،بل ونبهنا إا ¤أان ترجمة
تعرضسنا إ
ك- - -ل - -م - -ة ( )TERRORISMEه- - - - - - -ي
’ن ل -ك -ل -م -ة
’ره- -اب» ،أ
«الÎوي- -ع» ول- -يسس «ا إ
 Òعدوا Êبواقع النصس
«ا إ
’رهاب» مدلول غ ُ
القرءا.Ê
لكن العملية كلها بدتْ ﬂططات مشسبوهة
ت-ت-ن-اقضس أاه-داف-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ية مع شسعاراتها
اŸرفوعة ووسسائل تنفيذها ،ومن هنا كان
الفشسل الذريع نتيجة حتمية لها.
فقد أاطلق الغرب ،بعد تفجÒات نيويورك،
ح -م -ل -ة مسس -ع-ورة ل-ل-ت-ج-ن-ي-د ضس-د م-ا أاسس-م-اُه
’رهاب الدو‹» ،ومنذ نحو خمسسة عشسر
«ا إ
عاما جندت واشسنطن –الفا دوليا ضسم أاكÌ
من ثÓث Úدولة لشسن حرب بالغة العنف ضسد
أافغانسستان ،بحجة القضساء على «طالبان»،
لكن أاولئك ا◊فاة العراة ما زالوا إا ¤يومنا

’فغانية‡ ،ا
هذا رقما صسعبا ‘ اŸعادلة ا أ
يطرح أالف تسساؤول وتسساؤول حول اŸصسدر
ا◊ق -ي-ق-ي ل-ق-وت-ه-م ،وح-ول ح-ق-ي-ق-ة ال-ع-ج-ز
’وربي عن سسحقهم ،وبدون أان ننسسى أان
اأ
سس-رط-ان «ال-ق-اع-دة» ك-ان صس-ن-اع-ة أام-ري-ك-ي-ة
بتمويل عربي.
وعشس- -ن- -ا ح -م -ل -ة أاك -اذيب ُم -ق -رف -ة ،ج -ع -لت
«غوبلز» يبدو كفأار هزيل ‘ بلد Œتاحه
’ك-اذيب
اÛاع -ة ،وك -ان م -ن أاشس -ه -ر ت -لك ا أ
اÿطاب البائسس لكولن باول أامام ›لسس
’من ،إاعدادا للهجوم على العراق
اأ
كانت أافغانسستان جسسرا نحو العراق ،القوة
’سس Ó-م -ي -ة الصس -اع -دة ع -ل -م -ي -ا
ال- -ع- -رب -ي -ة ا إ
وحضس- -اري- -ا آان- -ذاك ،وه- -ك -ذا  ⁄يسس -ت -أاصس -ل
’فغا Êبل انتشسرت خÓياه ‘
السسرطان ا أ
ا÷سسم الدو‹ كله“ ،اما كما يحدث عند
ال- -ت- -ع- -ام- -ل اÿاط- -ئ م -ع اŸرضس اÿب -يث،
’قارب على “زيق أاعضساء ا÷سسم
وتعاون ا أ
ا◊يوية وهم يتتبعون اÓÿيا اŸرضسية هنا
وهناك.
وارتبط ذلك بصسور من الوحشسية أاصسبحت
م-ث-ا’ ل-ل-ن-ذال-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة ،وت-اب-عت شس-ع-وبنا
أاخبارها ‘ غواتنامو ثم أابو غريب ،كما
تابعت ما تسسرب عن عمليات تعذيب رهيبة
قامت بها أانظمة حكم عربية بتعليمات من
’م -ري -ك -ي -ة ،ال -ت -ي ت-ف-ادت
’م -ن ا أ
مصس -ال -ح ا أ
تنفيذها ‘ سسجونها حتى ’ –سسب عليها.
وهكذا ،تزايد الغليان ‘ نفوسس أابناء أامتنا
‘ كل مكانÃ ،ن ‘ ذلك من يعيشسون ‘
اŸهجر.
وأاعطى ذلك الفرصسة لبعضس أاشسباه العلماء
اŸرتبط Úبتوجهات مذهبية معينة لتجنيد
شس -ب -اب ﬁدود اÈÿة م -ل -ت -هب ال -ع -اط-ف-ة،
ُدف-ع-وا ’رت-ك-اب ع-م-ل-ي-ات ت-روي-ع-ي-ة خدمت
اıططات الغربية‡ ،ا يجعلني أاتسساءل
عن حجم ا’خÎاقات ‘ صسفوفنا.
ول-ت-وضس-ي-ح إاشس-ارت-ي لÓ-خÎاق-ات ،أاذّك-ر ب-أان
’ورب-ي Úاسس-تأاجروا
م-ه-اج-ري أام-ري-ك-ا م-ن ا أ
م -ن ب -ي -ن -ه -م م -رت -زق -ة أال -بسس-وا زي «ال-ه-ن-ود
’صس-ب-اغ
ا◊م -ر» ،ك-م-ا أاسس-م-وه-م ،ووضس-ع-وا ا أ
على الوجوه وأاكاليل الريشس على الرؤووسس،
’ورب-ي Úوق-ت-ل-وه-م
ث -م ه -اج -م -وا ع-ائÓ-ت ا أ
ب -أاسس-ال-يب بشس-ع-ة ،وت-ع-الت الصس-ي-ح-ات ّŒرم
’صس -ل -ي ،Úف -ان -ت -زعت أاراضس -ي -ه-م
السس -ك -ان ا أ
وحشسروا ‘ اÙتشسدات بعد أان قتل منهم
من قتل ،وهو ما يجب أان نتذكره دائما
ونحن نراجع بعضس ا÷رائم التي عرفتها
أاوربا ،وما يجب أان يسستث Òالتسساؤو’ت عن
حقيقة وجود خÓيا صسهيونية هنا وهناك،
نائمًة بع Úواحدة.
وكان الفشسل اأ’ك ‘ Èحملة القضساء على
اإ’رهاب ،التي جندونا جميعا ‘ صسفوفها ،هو
عجز العباقرة عن تشسويه رمز اإ’رهاب ‘
نفوسس مريديه ،واضسطروا إا ¤إالقاء جثمان
«أاسسامة بن ’دن» ‘ البحر ،خوفا ،كما قالوا،
من أان يتحول قÈه إا ¤مزار مقدسس ،وكان من
اŸضسحك اŸبكي أان القوى العظمى –سس
بالرعب من جثة ‡زقة.
وعندما نتابع اليوم ا◊مÓت اإ’عÓمية ضسد
«داعشس» علينا أان نتسساءل :كيف ‰ت تلك
ا◊شس -ود اŸق -ات -ل-ة وتضس-خ-مت ‘ ب-ي-داء ،ك-ان
ُيقال لنا أان اأ’قمار الصسناعية فوقها قادرة
ع -ل -ى تصس -وي-ر «م-ارك-ات» اÓŸبسس ال-داخ-ل-ي-ة
ل -ق -ي -ادات -ه-ا اÙل-ي-ة ،ون-تسس-اءل ك-ي-ف “ك-نت
ع -ن-اصس-ره-ا م-ن ا◊صس-ول ع-ل-ى م-ا “ل-ك-ه م-ن
أاسس -ل-ح-ة وم-ع-دات ضس-خ-م-ة ع-م-يت ع-ن-ه-ا ت-لك
اأ’قمار ،ومن ضَسِمن لكل أافرادها تلك اأ’حذية
العسسكرية اأ’نيقة ،والرايات السسوداء واأ’زياء
الÈت-ق-ال-ي-ة ال-ت-ي ب-دت وك-أان-ه-ا واردة ل-ل-ت-و م-ن
مصسنع واحد ،وŸاذا الÎكيز دائما على تسسمية
ال -دول -ة اإ’سس Ó-م -ي -ة ،ب -ح -يث ي -رب-ط اإ’سسÓ-م
أاوتوماتيكيا بكل عمليات الÎويع التي يعاÊ
منها أاسساسسا جموع اŸسسلم ،Úوالسسنة منهم
على وجه التحديد؟.
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’ليات اŸسشتحدثة ‘ مناصشب العمل اŸقاو’تية ومرافقة اŸؤوسشسشات ÿلق القيمة اŸضشافة والÌوة.
يششهد قطاع التششغيل بو’ية اŸدية قفزة نوعية من خÓل تطبيق ا آ
” ا‚ازه أاجرينا هذا ا◊وار مع السشيد مدير التششغيل لو’ية اŸدية السشيد عمار موهوب.
وŸعرفة آافاق هذا القطاع وما ّ
وتشصجيع الفكر المقاولتي لدى الشصباب( ،ع -ق-ود ال-ع-م-ل ال-م-دع-م-ة) ،واع-ت-ب-ارا ألن
أجرى أ◊وأر  :م.أم Úعباسس
ح -يث ب -ل -غ ت -ع -داد ال -ب -ط -ال-ي-ن م-ن خÓ-ل التنصصيبات في القطاع اإلداري مجمدة
«الششعب» :ما هي معالم حركة التنمية ب-ط-اق-ي-ة ط-ال-ب-ي ال-ع-م-ل ل-ل-وك-ال-ة ال-ولئية وفق تعليمات الوصصاية.
’ق-تصش-ادي ب-و’ي-ة ال-م-دي-ة ع-لى ضشوء ل-ل-تشص-غ-ي-ل ف-ي ه-ذه السص-ن-ة  22786بطّال ^ ،ما هي مسشاهمة الوكالة الوطنية
ا إ
وت-م-ث-ل ف-ئ-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ت-وسصط أاكبر فئة ل-دع-م تشش-غ-ي-ل الشش-ب-اب والصش-ن-دوق
فرصص ا’سشتثمار المتاحة؟
المدير :ي-رت-ب-ط ه-ذا ب-ح-رك-ة ال-ت-ن-مية عاطلة عن العمل بنسصبة  35.75بالمائة من الوطني للتأامين على البطالة وكذا
’جنبية بالو’ية؟
اإلق -تصص -ادي -ة م-ع ع-م-ل-ي-ة اإلسص-ت-م-رار ف-ي البطالين ،متبوعة بفئة الجامعيين بنسصبة اليد العاملة ا أ
ت-ط-ب-ي-ق ق-رارات السص-ي-د ال-وال-ي ال-رشص-ي-دة  31.71بالمائة.
^^ مّ- -ولت وك- -ال- -ة أاونسص -اج  104مشصروع
لتسصريع عجلة التنمية على كّل األصصعدة كما بغلت التنصصيبات في مجال التوظيف م -ؤوسصسص -ة مصص -غ -رة م -ع اسص -ت -ح -داث 328
خاصصة تلك المتعلقة بترقية السصتثمار ،الكÓسصيكي بأاكثر من  6093عامل تلبية م -نصصب ع-م-ل ب-ال-ولي-ة ،ف-ي ح-ي-ن ع-م-لت
وتمثلت بعضض مناحي ذلك في قيام السصيد ل -ع -روضض ت -وظ -ي -ف أاودع -ت -ه -ا م -ؤوسصسص-ات إادارة ال -ك -ن -اك ع -ل-ى ت-م-وي-ل  66مشصروع
ال -وال -ي ب -تسص -ل -ي -م ق -رارات ع -ق-ود ام-ت-ي-از ال -ق -ط -اع ال -ع -ام وال-خ-اصض ل-دى ال-وك-الت مؤوسصسصة مصصغرة ،واسصتحداث 102منصصب
لÓنطÓق في انجاز مشصاريع مسصت عّدة المحلية المنتشصرة عبر إاقليم الولية ،وقد عمل ،وقد تمثلت حصصة الجامعيين من
ّ
نشص-اط-ات اق-تصص-ادي-ة ف-ي م-ح-اول-ة ل-ج-ع-ل سص -ج -لت ه -ذه ال -ع -روضض زي -ادة ت-ق-اربـ  02ال -مشص -اري-ع ال-م-م-ول-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى وك-ال-ة
ولي-ة ال-م-دي-ة ق-ط-ب-ا اسص-ت-ث-م-اري-ا بامتياز ،بالمائة مقارنة بسصنة  ،2015ومن خÓلها أاونسصاج وصصندوق الكناك بـ  16.47المائة
حيث تم إاعتماد سصنة  ،2016زهاء  472تّم تحقيق نسصبة  98بالمائة من الأهداف أاي ب- -ن -ح -و  28م -ل -ف م -م -ول ،أام-ا نسص-ب-ة
ّ
مشصروع ،منها ما هو قيد النجاز قيد ال- -مسص -ط -رة ف -ي إاط -ار ال -ت -نصص -ي -ب -ات م -ن خريجي التكوين المهني والطور الثانوي
النطÓق ينتظر أان يكون لها دورا فعال التوظيف الكÓسصيكي في سصنة .2016
ف- - -ق - -درت بـ  18.23ب-ال-م-ائ-ة ( 31ملف
^ وعن مسشاهمة القطاع الخاصص
م -م -ول) ،ك -م -ا أان أاج -ه -زة خ -ل -ق ال-نشص-اط
في توفير مناصصب شصغل ومنح فرصض عمل
الوطني في هذا المجال؟
«أاونسص -اج وك -ن -اك مّ-ولت م-ن-ذ ال-نشص-أاة إال-ى
جديدة لشصباب الولية ،حيث ينتظر أان
^^ فع Óيسصاهم هذا القطاع بـنسصبة غاية 31ديسصمبر  ،2016ما مجموعه 8033
ُتنشصأا  46.000منصصب شصغل.
وبالتوازي مع سصياسصة السصتثمار المعتمدة  56.03بالمائة من التنصصيبات المحّققة مشص-روع م-ؤوسصسص-ة مصص-غ-رة ،وسص-اه-م-تا في
بالولية ومختلف المشصاريع التنموية التي وه -ذا راج -ع إال -ى م -خ -ت -ل -ف ال-ت-ح-ف-ي-زات اسصتحداث  18955منصصب شصغل ،علما أان
ان- -ط- -ل- -قت وم- -ن خÓ- -ل السص- -ت- -ث- -م -ارات والتسصهيÓت واإلصصÓحات التي وضصعتها التغطية الجغرافية للمشصاريع الممولة عبر
ال -ج -دي -دة ال -ت-ي ت-م ب-ع-ث-ه-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى الدولة لصصالحه سصواء كانت (جبائية ،شصبه تراب هذه قدرت بنسصبة  100بالمائة أاي
ّ
المناطق الصصناعية وكذا المدينة الجديدة جبائية ،إادارية ،بنكية ،في مجال العقار ،عبر  64بلدية ،فضص Óعلى أانه تمّ تحصصيل
بوغزول التي تعتبر قطبا اسصتثماريا مهما ،في مجال الضصمان الجتماعي...الخ).
نسصبة  80بالمائة من مجمل القروضض التي
ج
ا
م
هناك مشصروع الطريق السصيار الرابط بين كما سصاهم جهاز المسصاعدة على اإلد
م-ن-حت ع-ل-ى ال-مسص-ت-وى ال-م-ح-ل-ي بالولية السصتفادة من الجهاز وباقي أاجهزة الدعم م- -ي- -دان ال- -تسص -ي -ي -ر وت -ط -وي -ر ال -م -ع -ارف
1
6
3
الشص -ف -ة ال -ب -رواق -ي -ة م -رورا ب-ق-لب م-دي-ن-ة المهني في هذه الفترة في تنصصيب 6
للشصباب المسصتثمر ،والعملية متواصصلة ،في ال -م -ع -ت -م -دة وم -ع -اه -د وم-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن وال -م -ه -ارات ،اإل -ى ج -انب ذلك ت-م ت-ك-وي-ن
6
9
7
المدية ،والمنتظر أان يمد الولية بفرصض طالب عمل في هذا اإلطار ،منهم
وقت وجب التذكير بأان باقي المسصتفيدين والجامعة ،حيث بالتنسصيق مع القطاعات ح - -وال - -ي  800شص- - -اب م - -ن أاصص - -ح - -اب
،
)
ن
ي
ي
ع
اقتصصادية واسصعة من خÓل تنمية النشصاط منصصب ألصصحاب الشصهادات (الجام
الذين تخلفوا عن الدفع نتيجة مواجهتهم ت -حت ال -وصص -اي -ة آال-ي-ة ع-م-ل ل-ل-كشص-ف ع-ن المؤوسصسصات المصصغرة وكذا الحامل لفكرة
ت
غ
ل
ب
ا
القتصصادي والتجاري و كذا السصياحي بها ،أاي ما يقارب نسصبة  43بالمائة ،فيم
لصصعوبات في تجسصيد مشصاريعهم يجري الزدواج -ي-ة ،وذلك ب-ال-ت-ع-اون م-ع ج-ام-ع-ة اإنشص-اء مشص-روع ،ل-ت-دري-ب-ه-م ع-ل-ى التقنيات
ل
م
ع
ل
فضص  Ó-ع -ل -ى وج -ود ات -ف-اق-ي-ات الشص-راك-ة ال- -ت- -نصص- -ي -ب -ات ف -ي إاط -ار ع -ق -ود ا
ال-ع-م-ل ع-ل-ى م-راف-ق-ت-ه-م ومسصاعدتهم من يحيى فارسض ومديرية التكوين المهني ،والمهارات في ميدان تسصيير المؤوسصسصات،
6
3
1
ي
د
وال-ت-ب-ادل ال-ت-ي ت-م إاب-رام-ه-ا وت-ف-ع-يلها بين ال -م -دع -م-ة ف-ي ال-ق-ط-اع الق-تصص-ا
أاج -ل ال -ن -ه -وضض ب -م -ؤوسصسص-ات-ه-م وذلك ع-ن والعملية سصارية مع جميع األجهزة إالى ب -اإلضص -اف -ة إال-ى ذلك تّ-م ت-نشص-ي-ط ورشص-ات
4
0
ة
ب
ص
س
ق -ط -اع ال -تشص -غ -يّ -ل وم-خ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ط- -الب ع- -م- -ل أاي م- -ا ي- -ق- -ارب ن
طريق إاعادة جدولة ديونهم.
غ -اي -ة ن -ه -اي -ة السص -داسص -ي األول م-ن سص-ن-ة عمل تحت عـنوان «إاسصتراتيجية التعاون
وال- -م- -ؤوسصسص- -ات الق- -تصص- -ادي- -ة «ال- -غ- -رف -ة بالمائة ،من مجموع المنصصبين وهي نسصبة
أاما بخصصوصض اليد العاملة األجنبية يبلغ  ،2017ك -آاخ -ر أاج -ل لÓ-ن-ت-ه-اء م-ن ع-م-ل-ي-ة ب -ي -ن الشص -ب -اب ال -م -ق -اول» ،وك -ذا ت -ق -دي-م
ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ال-م-دية»« ،الجزائرية للمياه» ،هامة ،مع العلم بأانه بالتمعن في جهاز
مجموع الشصركات األجنبية الناشصطة في ت-ط-ه-ي-ر ال-مسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ه-ذا ال-ج-ه-از ،إاجراءات الصصفقات العمومية ،التي تندرج
ل
«م -دي -ري -ة الصص -ي -د ال -ب -ح -ري»« ،م -دي-ري-ة ال -مسص-اع-دة ع-ل-ى اإلدم-اج ال-م-ه-ن-ي خÓ-
ولية المدية  21شصركة أاجنبية ،بمجموع حسصب ت -ع -ل -ي -م -ات م -ع -ال -ي وزي -ر ال -ع -م-ل ضص-م-ن ب-رن-ام-ج ال-دع-م ال-ت-ق-ن-ي وم-راف-ق-ة
ا
ن
ال-ث-ق-اف-ة»« ،م-دي-ري-ة البريد وتكنولوجيات ه -ذه السص -ن -ة والسص-ن-وات األخ-ي-رة سص-ج-ل-
 2438عامل أاجنبي ،حيث أان نسصبة  99والتشصغيل والضصمان الجتماعي ،كما اأنه أاصصحاب المشصاريع الصصغيرة في جهودهم
ي
ف
اإلعÓم و التصصال» ،على أان يكون لهذه منحنى تصصاعدي لخلق مناصصب العمل
بالمائة منهم يشصتغلون في قطاع البناء وزي- -ادة ع- -ل- -ى ذلك ح- -رصص- -ن- -ا م -ع ب -اق -ي ال-رام-ي-ة اإل-ى تسص-ي-ي-ر وإادارة م-ؤوسصسص-ات-ه-م،
ت
ا
و
ال-ج-وانب ال-دور الي-ج-اب-ي ف-ي ان-خ-ف-اضض ال -ق -ط-اع الق-تصص-ادي م-ق-ارن-ة ب-السص-ن-
واألشص -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ري وت -تصص ّ-در ال-ق-ط-اع-ات ذات الصص-ل-ة ب-السص-ت-م-رار ف-ي الذي يسصمح بتعزيز قدراتهم ومهاراتهم،
ل
ص
ص
و
نسصبة البطالة مع توقع اسصتمرار تراجعها ال -ف -ارط -ة ،ح -يث ف -ي سص -ن -ة 2016
ال -ج-نسص-ي-ة الصص-ي-ن-ي-ة ال-ج-نسص-ي-ات ال-ع-ام-ل-ة ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ط-ه-ي-ر بشص-ك-ل دوري وم-ن-تظم ،ك -م -ا شص -ارك ف -ي أاعـم -ال ه -ذه ال -ورشص-ات
ى
ل
إ
ا
ز
ا
ه
مجموع التنصصيبات في هذا الج
بولية المدية بـ ( 2116عامل أاجنبي).
وزيادة في إانشصاء مناصصب شصغل جديدة.
ومراقبة عملية التنصصيب التي تقوم بها م-ج-م-وع-ة م-ن الشص-ب-اب ال-مسص-ت-ف-يدين من
 1636منصصب ،نجد ما يقارب  99بالمائة،
الوكالت المحلية للتشصغيل في اإطار ذات إانشص -اء م -ؤوسصـسص-ات مصص-غ-رة ،وضص-مت ه-ذه
م-ن-ه-ا ف-ي ال-ق-ط-اع اإلق-تصص-ادي ب-إاسص-ت-ث-ناء
 IOÉØà°S’G á«LGhORGE QGôªà°SÉH ÖbGôfالجهاز مع باقي أاجهزة الدعم المعتمدة ال- -م- -ؤوسصسص- -ات ع -دة أان -واع م -ن األنشص -ط -ة
áj’ƒdÉH ádÉ£ÑdG áÑ°ùf % 7.14
ب -عضض ع -ق -ود ت -ح -وي Ó-ت ب -ي -ن ال -ولي -ات
وم -ع -اه -د وم -راك -ز ال -ت-ك-وي-ن وال-ج-ام-ع-ة( ،صص- -ن- -اع- -ة ،فÓ- -ح- -ة ،خ -دم -ات ،أاشص -غ -ال
وع- -ق- -ود ت- -ك- -وي- -ن  -ادم -اج وه -ي ع -ق -ود ^ شش-رع-ت-م م-ؤوخ-را ف-ي ح-م-ل-ة ت-ط-ه-ي-ر
باإلضصافة إالى تشصكيل لجان على مسصتوى عمومية وبناء ،).....حيث أاعتبرت هذه
’رقام هل لنا أان نعرف بعضص
^ بلغة ا أ
ورشص- - -ات ت- - -ن- - -درج ضص- - -م- - -ن ال- - -ق- - -ط- - -اع واسشعة النطاق لقوائم المسشتفيدين من
ال-وك-الت وال-ق-ي-ام ب-خ-رج-ات ف-جائية إالى الورشصات وقتها فضصاًء لحتكاك أاصصحاب
مؤوششرات التششغيل والبطالة؟
’دم-اج ال-مهني
الداري تمنح لبعضض القطاعات لمدة سصنة ج-ه-از ال-مسش-اع-دة ع-ل-ى ا إ
المؤوسصسصات واإلدارات المختلفة من اأجل ال -م-ؤوسصسص-ات ال-مصص-غ-رة ،وتّ-م م-ن خÓ-ل-ه-ا
م
ت
ل
ه
و
ة
ي
ل
م
لشصارة بأان هذا النعكاسض بالمدية ..كيف تّمت الع
^^ ل -ق -د ب -ل -غت نسص -ب -ة ال -ب -ط -ال -ة ع -ل -ى واحدة ،مع ا إ
ّ التحري عن مدى وجود المنصصبين في رب-ط جسص-ور ال-ت-واصص-ل وال-ت-ع-ارف وت-بادل
لداري تسش -ج -ي-ل م-ج-م-وع-ة م-ن ال-خ-روق-ات ف-ي
المسصتوى المحلي في هذه الولية خÓل في توجيه التنصصيبات من القطاع ا إ
أاماكن عملهم.
ال -خ -ب -رات وت -ع -زي -ز ال -ت -ف -اه -م وال-ت-ع-اون
السصنة الفارطة  07.14بالمائة ،على اعتبار
’طار؟
إال -ى ال -ق -ط -اع الق -تصص-ادي ج-اء ت-جسص-ي-دا هذا ا إ
الق- -تصص- -ادي وال -ت -ج -اري ب -ي -ن أاصص -ح -اب
ة
^ وعن مششروع تمكين وتششغيل
بأان هذا النخفاضض في نسصبتها كان نتيج ل-ت-ع-ل-ي-م-ات م-ع-ال-ي وزي-ر ال-ع-مل والتشصغيل ^^ عن عملية تطهير قوائم المسصتفيدين
مختلف المؤوسصسصات بما يتفق ومصصالحهم
تفعيل مخطط التشصغيل بمختلف آالياته والضص- -م- -ان اإلج- -ت- -م- -اع- -ي ،وت -وج -ي -ه -ات من جهاز المسصاعدة على اإلدماج المهني،
الششباب بهذه الو’ية؟
ال -مشص -ت -رك -ة م -ع إام -ك -ان-ي-ة إانشص-اء م-ج-م-ع
وبأاداء كان له انعكاسض ايجابي على عكسض ال-ح-ك-وم-ة ب-ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى توجيه الشصباب فبموجب التعليمة الصصادرة عن المديرية
^^ إان مشصروع تمكين وتشصغيل الشصباب ،مؤوسصسصات مصصغرة برأاسض مال كبير من
م-ن-ح-ن-ى ال-ب-طالة من طالبي العمل إالى القطاع القتصصادي ال-ع-ام-ة ل-ل-تشص-غ-ي-ل واإلدم-اج ،ال-ت-ي ت-ه-دف
يهدف إالى دعم وتحسصين قدرات الشصباب شص -أان -ه خ -ل -ق ق -ي -م -ة مضص -اف -ة ل Ó-ق-تصص-اد
ل - -ل - -كشص - -ف ع - -ن الزدواج - -ي - -ة ف- -ي
في ميدان تدعيم سصياسصة التشصغيل على الوطني.
’عÓم
المسصتوى المحلي والمؤوسصسصاتي من اأجل ^ وع-ن اسش-ت-ع-م-ال تكنلوجيات ا إ
تحسصين قدرات المؤوسصسصات المحلية من وا’تصشال؟
خÓل آاليات التنسصيق والمتابعة والتقييم ^^ ط -ب -ع -ا ف -ي-م-ا ي-خ ّصض م-واك-ب-ة ال-ت-ط-ور
لضص -اف -ة اإل -ى ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي وم-وج-ة ال-ت-غير التي يشصهدها
إلح- -داث ف- -رصض ع -م -ل ،ب -ا إ
ال- -م- -ؤوسصسص -ات ال -مصص -غ -رة ال -مسص -ت -ح -دث -ة عالم اإلعÓم والتصصال تمّ عصصرنة الوكالة
ب- -واسص -ط -ة م -خ -ت -ل -ف أاج -ه -زة ال -تشص -غ -ي -ل ال-ولئ-ي-ة ل-ل-تشص-غ-ي-ل ،ح-يث أاصص-ب-حت ع-م-ل-ية
التنصصيب تتّم من منطلق منظوم معلوماتي
المعتمدة.
وقد تم اختيار ولية المدية مع ولية جديد «الوسصيط» ومدونة الحرف والمهن،
أادرار كو ّليتين نموذجيتين لسصتفادة من هذا النظام المعلوماتي «الوسصيط» ،الذي تّم
إاطÓقه عبر أاربعة وليات ليختتم تعميمه
هذا المشصروع ،الممول بواسصطة هبة مالية بكامل الوليات وكافة وكالت التشصغيل في
منحتها اليابان في إاطار برنامج ا أ
لمم القطر الوطني ،ويهدف لضصمان شصفافية في
المتحدة للتنمية ،وكلف المكتب الدولي معالجة عروضض العمل وضصمان أاكثر سصرعة
ل-ل-ع-م-ل ب-ال-ج-زائ-ر ب-ا إ
لشصراف عن تجسصيد وف-ع-ال-ي-ة وك-ذا ت-وف-ي-ر خ-دم-ات ذات ن-وع-ية
هذا المشصروع ،وت في هذا ا إ
لطار تكوين أافضصل لفائدة طالبي العمل والمسصتخدمين،
 20مؤوطرا ،عن طريق دورة تربصصية دامت وفيما يخصض الوكالة الوطنية لدعم تشصغيل
 03أاشصهر تحت إاشصراف المكتب الدولي الشصباب وعبر موقعها اللكتروني ،تّم إاطÓق
ل-ل-ع-م-ل ب-ال-ج-زائ-ر ب-م-ق-ر غ-رف-ة الصص-ناعة تطبيقات جديدة تمكن الشصباب من تقديم
التقليدية والحرف ،لÓسصتفادة من عملية طلباتهم ومتابعة كل مراحل ملفاتهم عبر
م- -راف- -ق -ة وت -ك -وي -ن ح -ام -ل -ي ال -مشص -اري -ع شص -ب -ك -ة الن -ت -رنت دون الن -ت -ق-ال إال-ى م-ق-ر
وأاصص -ح -اب ال -م -ؤوسصسص -ات ال -مصص -غ -رة ،ف-ي الوكالة.

الرياضصي

شصبيبة القبائل تواجه الّنجم الكونغو‹ ‘ كأاسس «الكاف»

عزÁة كبÒة –دو «الكناري»
للتّأالّق رغم صصعوبة اŸهّمة
رابطةأابطال
إافريقيـــــــــــا

اشصراف :حامد حمور
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«اأبناء سصوسصطارة»

يعودون إا ¤اŸنافسصة
القارية بطموحات كبÒة
رحيم :

كلمة العدد

درسص
البارصصا...

^ حامد حمور

ك -تب ن -ادي ب -رشش -ل -ون -ة ،أح -د أع -رق أألن-دي-ة
ألعاŸية ،أألربعاء أŸاضشي صشفحة جديدة من

تصصوير:ايت قاسصي

بوت مطالب بإايجاد
حل لنقصص الفعـ ـالية

ﬁطاته ألتاريخية ألتي تبقى درسشا ‘ كرة ألقدم من عدة نوأحي ،بعد أن عاد
من بعيد وبعيد جدأ ‘ ◊ظات  ⁄يكن ينتظرها حتى أك ÈأŸتفائل Úمن
أنصشار وعشّشاق ألنادي ألسشبا ،Êألذي قلب ألطاولة على باريسس سشان جرمان
‘ ألوقت بدل ألضشائع بتسشجيل ثÓثية كاملة ‘  7دقائق ليكمل سشدأسشية عاد
بها إأ ¤ألوأجهة ‘ رأبطة أألبطال أألوروبية بعد أن كان قد خسشر لقاء ألذهاب
برباعية كاملة.
إأّنها قّمة ألÎكيز على أŸوضشوع بالنسشبة لزمÓء أنييسشتا ألذين «عبّروأ» عن
ألحÎأفية ألكبÒة لهذأ ألنادي ألذي لديه فلسشفة لعب تبقى تطبع أدأئه ورد
فعل لعبيه مهما حدثت ألتغيÒأت عن ألتششكيلة بالنتدأبات أŸسشتمرة أو
–ويرأت على ألطاقم ألفني .
فالتحضش« Òألبسشيكولوجي» ألذي ” خÓل أأليام ألتي سشبقت أŸبارأة كان له
ألفضشل ‘ جعل ألÓعب ‘ Úقمة ألÎكيز ،مؤوكدين أن كل ششيء ‡كن ‘ كرة

ألقدم ،خاصشة وأن أ÷انب ألعÓمي رأفق تلك ألتحضشÒأت ألتي وضشعت كلمة
«رÁونتادأ» أي ألعودة ‘ ألنتيجة ‘ مقدمة كل ألتحاليل وأŸوأضشيع.
فقد أثبت أŸدرب لويسس أنريكي ،بالرغم من إأعÓنه ألرحيل عن ألفريق ‘
نهاية أŸوسشم قيامه بعمله لغاية تاريخ ألذهاب وأألولوية تكون ألهدأف ألنادي
قبل أŸسشار ألششخصشي لÒتسشم هذأ ألختيار على أرضشية أŸيدأن بأادأء ‡يّز
Ÿيسشي ،نيمار ،لويسس سشوأريز..هذأ ألثÓثي ألذي قدم صشورة عن أهمية
ألÓعب« Úألكبار» ألذين يظهرون ‘ أألوقات أŸهمة وألصشعبة لعطاء ألضشافة
أ◊قيقية ألنديتهم حتى تتميّز ‘ ◊ظات تاريخية.
Óندية يظهر ‘ مثل هذه أللحظات ألتي تقدم
وبالتا‹ ،فإان أŸسشتوى ألعا‹ ل أ
Óندية ألكبÒة ألتي «تفاجئ» أŸنافسش ‘ Úأية
صشورأ عن ألتمّيز ألذي يبقى ل أ
‡ا يكسشبها قوة معنوية ألتي تضشاف لÓمكانيات ألفنية
مرحلة من أŸقابلة ّ
ألكبÒة لÓعبيها وألعمل أليومي ألذي يقام للبقاء دأئما ‘ ألقمة.
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رابطةأابطال
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info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

« بوت مطالب بإايجاد حل لنقصش الفعالية»

❊ الشص - -عب :ك - -ي - -ف ت - -رى م - -واج - -ه- -ة ا–اد
العاصصمة أامام منافسصه البوركينابي؟
❊❊ عز الدين رحيم :اŸباراة سستكون صسعبة وعلى
الÓعب Úدخولها بقوة لتفادي منح الثقة للمنافسس
الذي سسيكون عليه –صس Úدفاع جيدا ،وكما هو
معلوم ‘ مثل هذه اŸباريات النتيجة تبقى مهمة،

❊ ه-ل سص-ي-ؤوّث-ر غ-ي-اب ب-عضس الÓ-ع-ب Úع-ل-ى
مسصتوى الفريق؟
❊❊ ا–اد العاصسمة فريق وÁتلك تعدادا ثريا
وا◊ديث حسسب رأاي عن تأاثره بالغيابات كÓم غÒ
صسحيح ’نه ‘ مثل هذه اŸسسابقات ’ يوجد عذر
فإاما تسستطيع اŸنافسسة والظهور بشسكل جيد او
ا’خ -ف -اق ،وه -ن -ا ت -ظ -ه -ر ال -تÈي -رات وب-خصس-وصس
ال -غ -ي -اب -ات أاع -ت -ق-دأان اŸدرب يسس-ت-ط-ي-ع ت-ع-ويضس
الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن سس-ي-غ-ي-ب-ون ع-ن اŸب-اراة..ك-م-ا أان
اŸنافسس ليسس رقما صسعبا ‘ هذه اŸنافسسية و’
أاعتقد أانه سسيشسكل صسعوبات للفريق الذي سسيحسسم
بنسسبة كبÒة Ÿواجهة الذهاب لصسا◊ه ولكن على
الفريق الÓعب بطريقة جماعية وتفادي الفردية
التي سستكون ‘ صسالح اŸنافسس.

حافظ اŸنتخب ا÷زائري Ãرتبته الـ  ‘ 5٠ترتيب
ا’–اد الدو‹ لكرة القدم (فيفا) لشسهر مارسس ا÷اري
وال-ذي نشس-رت-ه ال-ه-ي-ئ-ة ال-دول-ي-ة اÿم-يسس اŸاضس-ي ع-لى
موقعها اإ’لكÎو ،Êوالذي “يز بدخول الفريق اŸصسري
قائمة الـ  ٢٠اأ’وائل.
ويقبع ‘‘اÿضسر‘‘ دائما ‘ الصسف الـ  ١١على اŸسستوى
اإ’ف -ري -ق -ي ،وراء ك -ل م -ن مصس -ر ( ،)٢٠والسس -ن -غ-ال ()٢٨
وال-ك-ام-رون ( )٣٢وب -ورك -ي -ن-ا ف-اسس-و ( )٣6وت - - -ونسس ()٣٧
والكونغو الدÁقراطية ( )٣٨ونيجÒيا ( )٤١وغانا ()٤٣
وكوت ديفوار ( )٤٧واŸغرب (.)٤9
وكان اŸنتخب ا÷زائري قد تراجع بـ  ١١مقعدا ‘
تصس -ن -ي-ف شس-ه-ر فÈاي-ر اŸنصس-رم ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة مشس-واره
 ٢٠١٧ ·Óالتي
السس -ل-ب-ي ‘ ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا ل -أ
أاقصسي خÓلها ‘ الدور اأ’ول.
و ⁄ي -ط -رأا أاي ت -غ-ي Òع-ل-ى مسس-ت-وى م-ق-دم-ة ال-تصس-ن-ي-ف
ال -ع -اŸي ،ح -يث ت-واصس-ل اأ’رج-ن-ت Úزع-ام-ت-ه-ا م-ت-ب-وع-ة
بالÈازيل ثم أاŸانيا.

الّرابطة اÎÙفة لكرة القدم

–ديد تواريخ
اŸقابÓت اŸتأاّخرة

نبيلة بوقرين

تعداد ثري رغم الغيابات

رحيم لـ «الشصعب»:

حاوره  :عمار حميسصي

اŸنتخب ا÷زائري
يبقى ‘ اŸركز ٥٠

ي -ل -ت-ق-ي ال-ي-وم ف-ري-ق شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل م-ع ن-ادي
لخ Òمن أاجل
النجم الكونغو‹ Ãيدان هذا ا أ
رسص -م وق -ائ -ع م -واج -ه-ة ذه-اب ال-دور ال-ت-م-ه-ي-دي
ال- -ث- -ا Êال- -ت- -ي ت- -دخ- -ل ‘ إاط- -ار م- -ن -افسص -ة ك -أاسس
لف-ري-ق-ي-ة ،ح-يث ت-ع-د اŸهمة
ال-ك-ون-ف-ي-درال-ي-ة ا أ
صص-ع-ب-ة ب-ال-نسص-ب-ة Ÿم-ث-ل ا÷زائ-ر ال-ذي تنقل إا¤
أادغ -ال أاف -ري -ق-ي-ا ع-ل-ى م Ïط-ائ-رة خ-اصص-ة ل-رب-ح
الوقت وŒاوز عناء السصفر العادي.

لول نادي كاديوغو البوركينابي Ãلعب عمر حمادي
لبطال عندما يواجه ‘ الدور ا أ
لندية ،أاي رابطة ا أ
لو ¤على مسصتوى ا أ
يعود فريق ا–اد العاصصمة مسصاء اليوم إا ¤اŸنافسصة القارية ا أ
ببولوغ Úبداية من السصاعة الـ .٢٠ : ٣٠
أامام كاديوغو إا’ أان مباراة العودة مهمة للغاية درف -ل -و ،أان -دري -ا ،سس -ع-ي-ود...أاي أان اأ’نصس-ار ال-ذي-ن الضس -ي -ف ق -د ح -ل ب -ا÷زائ -ر عشس-ي-ة ي-وم اأ’رب-ع-اء،
حامد حمور
وع-ل-ى ال-ف-ري-ق الÎك-ي-ز ل-ه-ا بشس-ك-ل ج-ي-د ’ق-ت-ط-اع سس -ي -ت -ن -ق -ل -ون ب -أاع -داد غ -فÒة سس-ه-رة ال-ي-وم سس-وف وأاجرى أاخر حصسة تدريبية له أامسس ‘ نفسس توقيت
ي -حضس-رون Ÿب-اراة ‘ ال-ق-م-ة ال-ت-ي ي-نشس-ط-ه-ا ب-ط-ل اŸباراة حسسب ما تنصس عليه القوان.Ú
ع -زÁة ق -وي-ة أ’ب-ن-اء سس-وسس-ط-ارة Ùاول-ة –ق-ي-ق تأاشسÒة التأاهل ا ¤الدور القادم.
Óشسارة ،فإان مباراة العودة سستجري بواغادوغو
ن -ت -ي -ج -ة ك -بÒة –سس -ب -ا Ÿب -اراة ال -ع -ودة ،ح -يث أان ومن جهة أاخرى ،فإان ا–اد العاصسمة عرف بعضس ا÷زائر للموسسم اŸاضسي ،والذي ينافسس بقوة هذا ول إ
يوم السسبت القادم  ١٨مارسس ا÷اري ،حيث أان بعثة
ال -ت -ج -رب -ة ال-ت-ي اك-تسس-ب-ه-ا ال-ف-ري-ق ‘ اŸن-افسس-ات الصسعوبات لتحضس Òمباراة اليوم بسسبب الغيابات اŸوسسم كذلك عن اللقب اÙلي.
القارية ‘ السسنوات اأ’خÒة سستكون لها وزن ‘ العديدة لÓعب Úالذين يعانون من إاصسابات على وبدون شسك ،فإان الطاقم الفني سسيعطي اأ’ولوية ا–اد العاصسمة سسوف تسسافر يوم اأ’ربعاء القادم
هذه اŸباراة  ،خاصسة بعد أان نشسط نهائي رابطة غ- -رار ب- -ل- -ج- -ي ،‹Ó- -ب- -ن ق- -اب -ل -ي -ة ،ب -ن خ -م -اسس -ة ‘ ،مباراة اليوم ا ¤اللعب الهجومي بصسفة كبÒة ا ¤بوركينا فاسسو.
اأ’بطال منذ سسنت Úأاين أاصسبح جمهور «اأ’حمر زي- -ري..ب- -ا’ضس- -اف- -ة إا ¤غ -ي -اب اŸداف -ع م -ف -ت -اح من أاجل تأام Úنتيجة نتمناها أان تكون عريضسة وب -ال -ن -ظ -ر ل -ل-مسس-ت-وى ال-ك-ب Òال-ذي ي-ق-دم-ه ا–اد
واأ’سسود» يطالب بضسرورة التتويج بالتاج القاري اŸعاقب ،هذا اأ’خ Òالذي يلعب دورا كبÒا ‘ للعب مباراة العودة بارتياح نسسبي ،كون الظروف ال-ع-اصس-م-ة ،ف-إان أانصس-اره ال-ذي-ن –دث-ن-ا م-ع-ه-م يوم
الفريق من الناحيت Úالدفاعية والهجومية ويصسعب ال-ت-ي Œري ف-ي-ه-ا م-ق-اب-ل-ة ال-ي-وم سس-ت-ك-ون ﬂال-ف-ة أامسس ببعضس اأ’حياء العاصسمية يؤوكدون أان التجربة
الذي يبقى غائبا عن خزائن النادي.
ا–اد العاصسمة عاد بقوة ‘ اأ’سسابيع اأ’خÒة ‘ تعويضسه..وكان التقني البلجيكي قد أاكد أانه  ⁄لظروف مباراة العودة ’ سسيما من ناحية الطقسس .التي اكتسسبها الفريق سستكون فاصسلة لبلوغه دور
البطولة الوطنية ويقدم مسستويات كبÒة ،بالرغم يحدث وأان عاشس وضسعية مثل التي يعيشسها حاليا والشسيء الذي سسوف يسساعد ا–اد العاصسمة أاك ÌاÛموعات التي ينتظرونها بشسغف كب ’ ،Òسسيما
من أان الداربي العاصسمي أامام اŸولودية انتهى مع الفريق .و◊سسن ا◊ظ ،فإانه اسسÎجع الثÓثي هو أان التقني البلجيكي بول بوت يعرف جيدا الكرة وأان ب -عضس م-ق-ابÓ-ت-ه-ا سس-ت-ج-ري ‘ شس-ه-ر رمضس-ان
ب-ال-ت-ع-ادل إا’ أان ط-ري-ق-ة ال-ل-عب وال-ن-ه-ج ال-ت-ك-ت-يكي الدو‹ اŸكون من مزيان ،بن يحي وبن غيت صسباح البوركينابية كونه عمل Ÿدة  ٣سسنوات ‘ هذا البلد القادم‡..ا يعني أان اŸقابÓت تنظم ‘ السسهرة
للمدرب البلجيكي بول بوت أاقنعا كل اŸتتبع‡ Úا اأ’رب -ع -اء اŸاضس -ي ‡ا أاع -ط -ى اضس -اف -ة ح -ق-ي-ق-ي-ة وأاشسرف على منتخبه الوطني‡..ا قد يعطيه رؤوية التي تكون دائما ◊ظات تاريخية بالنسسبة للفريق و
اأ’نصسا.
أاحسسن على امكانيات نادي كاديوغو.
ي -ع -ن -ي أان ال -ف -ري -ق ّﬁضس -ر ’ن-طÓ-ق-ة م-وف-ق-ة ‘ للتشسكيلة –سسبا Ÿوعد اليوم.
وحسسب اŸعلومات اŸتوفرة لدى ا–اد العاصسمة ،وبداية اأ’لف ميل تبدأا باÿطوة اأ’و ¤التي نتمنى
اŸنافسسة القارية اليوم.
ول -ك-ن ا–اد ال-ع-اصس-م-ة ي-زخ-ر ب-ت-ع-داد ث-ري Áك-ن ف- -إان ف -ري -ق ك -ادي -وغ -و يسس -ي -ط -ر ع -ل -ى ال -ب -ط -ول -ة أان ت - -ك - -ون ‘ صس - -ال - -ح ‡ث - -ل- -ن- -ا ال- -ذي Áلك ك- -ل
الطاقم الفني ا’عتماد على عدد من الÓعب Úالبوركينابية بفضسل أارمادا من الÓعب ÚاŸمّيزين ا’مكانيات لتسسجيل نتيجة مرضسية تسسمح له السسÒ
‘ تصسريحه اأ’خ Òيرى بول بوت أان هذا الدور
الذين Áلكون ا’مكانيات واÈÿة ‘ آان واحد من غانا ،ما‹ ،كوت ديفوار‡..ا يعني أان ’عبيه بخطى ثابتة نحو –قيق التأاهل إا ¤الدور القادم.
سس -ي -ل -عب ع -ل -ى م -رح -ل -ت ،Úب -ال -رغ -م م -ن أان -ه م-ن
أام -ث -ال ا◊ارسس زم -ام -وشس ،ك -ودري ،ب -ن م -وسس -ىÁ ،لكون Œربة ‘ اŸنافسسات الدولية .وكان الفريق
الضسروري الفوز بنتيجة كبÒة ‘ لقاء الذهاب اليوم

أاك -د ال Ó-عب السص -اب -ق ع -ز ال -دي-ن رح-ي-م ‘
حوار لـ «الشصعب» ان ا–اد العاصصمة Áلك
المكانيات التي تسصمح له بالذهاب بعيدا
‘ م -ن -افسص -ة راب -ط-ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا و ⁄ل
إاعادة سصيناريو اŸوسصم ما قبل اŸاضصي عندما
وصصل الفريق إا ¤النهائي.
وكشص -ف رح -ي -م أان دخ-ول م-ن-افسص-ة راب-ط-ة
البطال بقوة سصيمنح ثقة كبÒة لÓعب Úو
ا÷ه -از ال -ف -ن -ي م -ن أاج -ل –ق -ي-ق اله-داف
اŸسصطرة ‘ هذه اŸسصابقة ‘ ظل توفر عامل
اÈÿة لدى الÓعب ÚواŸدرب.
باŸقابل أابدى رحيم تخوفه من عامل نقصس
ال- -ف- -ع- -ال- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت Ó-زم ال -ف -ري -ق خ Ó-ل
اŸباريات اŸاضصية ‘ ظل عجز اŸهاجم Úعن
ال -ت -ه -دي-ف ،وه-و الم-ر ال-ذي ي-ع-ود ل-غ-ي-اب
لعب ﬁوري ‘ وسصط اŸيدان.

تصصنيف الفيفا

عزÁة كبـÒة –دو
«الكناري» للّتأالّق
رغم صصعوبة اŸهّمة

«اأبناء سصوسصطارة»
يعودون إا ¤اŸنافسصة
القارية بطموحات كبÒة

وهذا من خÓل الفوز بفارق مريح وأاعتقد أان
ا’–اد Áتلك ا’مكانيات لتسسجيل ثÓثة أاهداف
على ا’قل ‘ حال كانت الفعالية حاضسرة بالنظر
ا ¤ال -ع -ق -م ال -ه -ج -وم-ي ال-ذي ’زم ال-ف-ري-ق خÓ-ل
اŸب -اري -ات اŸاضس -ي -ة ،ح-يث ت-و’ ¤ع-ب-و ال-وسس-ط
وال -دف -اع م -أام -وري -ة ال -تسس -ج -ي -ل ب -ي-ن-م-ا غ-اب دور
اŸهاجم ،Úوهي النقطة التي يتوجب على ا÷هاز
الفني وضسعها ‘ ا◊سسبان خاصسة أان التأاهل ا¤
ال- -دور اŸق -ب -ل Áر ع Èتسس -ج -ي -ل أاك Èع -دد م -ن
ا’هداف.
❊ هل من الطبيعي معاناة الفريق من العقم
الهجومي ‘ ظل تواجد مهاجم‡ Úيزين
‘ صصفوفه؟
❊❊ ’ أاعتقد أان اŸشسكل ‘ اŸهاجم Úبل ‘
اŸن-ظ-وم-ة ال-ه-ج-وم-ي-ة ال-ت-ي ت-أاث-رت ب-رحيل بعضس
العناصسر اŸهمة التي يصسعب تعويضسها ،و‘ الوقت
ا◊ا‹ العناصسر التي كانت ا÷ماه Òتراهن عليها
ل -يسست ‘ احسس -ن اح -وال -ه -ا ،ف -ب-ل-ج-ي ‹Ó-مصس-اب
وسسعيود بعيد عن مسستواه ،وهو ما جعل الفريق
يلعب بنوع من عدم التوازن ‘ اÿطوط ،وأاعتقد
أان -ه ل -و ك -انت اŸن -ظ -وم -ة ال -ه -ج -وم -ي-ة ‘ أاحسس-ن
أاحوالها ا’مور سستتغ ÒكثÒا خاصسة أان الفريق
Áتلك فرديات ‡يزة تسستطيع صسنع الفارق لو
وضس -ع -ت -ه -ا ‘ ظ -روف ج -ي -دة ع -ل -ى غ -رار درف -ل-و
وغيز’ن.

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

شصبيبة القبائل تواجه
الّنجـــــــم الكونغـــو‹
اليوم ‘ كأاسس «الكــــاف»

اليوم (سصا ٢٠ : ٣٠
ببولوغ :)Úا–اد
العـــاصصمة – نـــادي
كاديوغو البوركينابي

التأاهل سصيلعب على مرحلت...Ú

»°VÉ` ` ` jôdG

السسبت  ١١مارسس  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٢جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٨١

لع-ادة
❊ ه -ل Áت-لك ال-ف-ري-ق الم-ك-ان-ي-ات إ
سصيناريو اŸوسصم ما قبل اŸاضصي؟
❊❊ اأ’مور سستكون صسعبة واŸشسوار طويل لكن من
اŸمكن –قيق ذلك ‘ حال كان الفريق ‘ أاحسسن
أاح -وال -ه ،وب -ال -ن-ظ-ر ا ¤ام-تÓ-ك ا–اد ال-ع-اصس-م-ة
لÓعب Úلديهم اÈÿة ‘ هذه اŸسسابقات اضسافة
ا ¤اŸدرب الذي Áتلك هو ا’خر خÈة جيدة ‘
الكرة ا’فريقية ،أاعتقد ان ا’مور سستكون جيدة ‘
حال اسستطاع الفريق –سس Úمسستوى خط الهجوم
وا◊افز أايضسا موجود فاŸدرب بوت مث ⁄ Óيات
لتدريب ا–اد العاصسمة من اجل الفوز بالبطولة أاو
الكاسس بل عينه على رابطة ا’بطال ’نه تسسمح له
بالتواجد ضسمن مدربي الصسف ا’ول ‘ افريقيا،
أاما ‘ حال اقتصسر ظهوره على البطولة والكأاسس
فلن يكون ذلك ‚احا له وهو يدرك ذلك جيدا كما
ان ا’دارة تكون قد قدمت له حسسب راي ضسمانات
تسسمح له بالتحضس Òا÷يد لهذه اŸنافسسة ،وهو ما
يجعلنا متفائل Úبامكانية اعادة سسيناريو اŸوسسم
ما قبل اŸاضسي.
❊ أال تتخّوف من كثافة ال›Èة خاصصة أان
ال–اد Áتلك عددا من اŸباريات اŸتأاخرة
‘ البطولة؟
❊❊ م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة اأ’م-ور سس-ت-ك-ون صس-ع-ب-ة
خاصسة أان اŸباريات اŸتأاخرة هي اأ’خرى مهمة
‘ ظل رغبة الفريق ‘ اŸنافسسة على اللقب ،وهو
أامر مشسروع لكن على ا÷هاز الفني معرفة التسسيÒ
ا÷يد للتعداد الذي Áتلكه لتفادي ا’رهاق كما أان
ثراء تعداد ا–اد العاصسمة سسيعود بالفائدة على
ال -ف -ري -ق ‘ م -ن -افسس -ة راب -ط -ة أاب -ط -ال إاف -ري -ق -ي -ا
والبطولة ،وهو ما سسيسسمح له بالبقاء ‘ دائرة
اŸنافسسة.

كما يسسعى عناصسر الشسبيبة إا ¤العودة بنتيجة إايجابية
من خارج الديار من أاجل ضسمان التأاهل للدور اŸقبل
من اŸنافسسة اأ’فريقية بعدما عادوا من بعيد و“كنوا
من Œاوز الدور التمهيدي اأ’ول رغم هزÁتهم ‘ لقاء
اإ’ي -اب إا’ أان اÛم -وع -ة سس -ج-لت ان-ت-ف-اضس-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة
Ãي -دان أاول ن -وف -م Èب -ت -ي -زي وزو ،وه -ذا م -ا ي -ع-ن-ي أان
اŸعنويات عالية والثقة ‘ نفوسس الÓعب Úموجودة
Ÿواصسلة سسلسسلة ا’نتصسارات ضسمن اŸوعد القاري.
يأاتي ذلك بالنظر إا ¤التحضسÒات اŸكثفة التي قام بها
الكناري بقيادة الثنائي رحمو Êوموسسو ،Êالذي “كن
م -ن ال -ن -ج -اح ‘ أاول خ -رج -ة ل -ه ضس-م-ن ك-أاسس «ال-ك-اف»
و“كنوا من إابقاء الشسبيبة ضسمن اŸنافسسة ومن دون
شسك يسسعون للمواصسلة ‘ نفسس اŸسستوى خÓل لقاء
اليوم رغم صسعوبة اŸهمة ،إا’ أانه ’ يوجد مسستحيل ‘
كرة القدم والذي يكون جاهز يوم اŸباراة هو الذي
سسيفوز أ’ن اأ’مور سستبنى على جزئيات صسغÒة وعلى
الÓعب Úتفادي اأ’خطاء ‘ منطقتهم.

الفريق ح ّضصر بسصيدي موسصى
لÓبتعاد عن ال ّضصغط

تدّرب الفريق باŸركز التقني لسسيدي موسسى بالعاصسمة
من أاجل ضسمان –ضس Òجيد بعيدا عن كل الضسغوطات
ح -ت -ى ي-ت-م-ك-ن الÓ-ع-ب Úم-ن الÎك-ي-ز ع-ل-ى ال-ع-م-ل ف-وق
اŸيدان فقط والتفك ‘ ÒاŸواجهة التي سستجمعهم مع
نادي النجم الكونغو‹ اليوم ،خاصسة ‘ ظل الوضسع
الصسعب الذي “ر به الشسبيبة ضسمن البطولة الوطنية
بسس-بب ت-واصس-ل سس-لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-اب-ي-ة ال-تي طالت
ال -ن -ادي م -ن -ذ ب -داي -ة اŸوسس-م ال-ك-روي ،وه-ذا م-ا ج-ع-ل
ا÷ميع يعيشس –ت وقع الضسغط ما جعل الرجل اأ’ول
ع -ل-ى رأاسس ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ي-ق-رر ال-ت-ن-ق-ل إا ¤سس-ي-دي
م -وسس -ى ح-ت-ى يضس-م-ن ال-راح-ة ل-ل-م-ج-م-وع-ة خÓ-ل فÎة
العمل.

جلت جريدة «الشسعب» وجود عزÁة كبÒة
‘ ح Úسس ّ
لدى ا÷ميع من اجل العودة بنتيجة مشسرفة من خارج
الديار ،وكان ذلك Ãطار هواري بومدين الدو‹ ،حيث
أابدى كل الذين اقÎبنا منهم تفاؤوله ووعيه للمسسؤوولية
التي تنتظرهم ‘ الكونغو من أاجل البقاء ‘ اŸنافسسة
القارية بهدف تشسريف أالوان الفريق و ا÷زائر ‘ نفسس
ال- -وقت وزاد م -ن إارادة ال Ó-ع -ب Úزي -ارة وزي -ر الشس -ب -اب
والرياضسة الهادي ولد علي لهم بلحظات فقط قبل
شسدهم الرحال وشسجعهم وطالب منهم اللعب بكل ثقة
أ’ن الشسبيبة هي فريق اأ’لقاب وسسبق لها أان شسرفت
ال- -ك- -رة ا÷زائ- -ري- -ة ‘ اŸاضس- -ي ال- -ق- -ريب و’ ي- -وج- -د
مسستحيل.

رحمو« :Êعلى الّÓعب ÚتقدË
كل ما لديهم فوق اŸيدان»

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه اŸدرب رح- -م -و Êه -و اآ’خ -ر أاّك -د أان -ه -م
سسيعملون كل ما ‘ وسسعهم من أاجل العودة بنتيجة
إايجابية إ’خراج الفريق من الوضسع الصسعب الذي Áر به
خÓل اŸوسسم ا◊ا‹ ‘ قوله «سسطّرنا برنامج عمل
مكثف قبل التنقل إا ¤الكونغو ،حيث فضسلنا التحضسÒ
بعيدا عن ضسغط ا÷مهور حتى نسسمح لÓعب ÚبالÎكيز
ع-ل-ى ال-ت-دري-ب-ات ف-ق-ط أ’ن-ن-ا ن-ع-رف م-ه-م-ت-ن-ا ج-يدا أان
اŸسسوؤولية ملقاة على عاتقنا ليسست سسهلة بالنظر إا¤
الوضسع ا◊ا‹ للفريق ،ولهذا سسنلعب من اجل العودة
بنتيجة إايجابية أامام منافسسنا».
وواصس -ل ذات اŸت -ح -دث ق -ائ « Ó-رّك -زن -ا ع -ل -ى ا÷انب
النفسسي للمجموعة نظرا لوضسعية الفريق ‘ البطولة
ال-وط-ن-ي-ة أ’ن-ه ب-ع-د ال-ت-أاه-ل ل-ل-دور ال-ث-ا Êم-ن اŸنافسسة
القارية كان ا÷ميع يعتقد أان الفريق –رر من الناحية

النفسسية ولكننا تعادلنا بعدها ‘ ملعبنا أامام السساورة
وانهزمنا مع مولودية بجاية ،ولهذا الÓعب Úهم اŸمثل
الرئيسسي لنا فوق اŸيدان وعليهم تقد Ëكل شسيء فوق
اŸيدان إ’خراج النادي من هذا اŸوضسع الصسعب ونعود
إا ¤سسكة ا’نتصسارات من جديد من خÓل الفوز بأاكÈ
عدد من اللقاءات اŸتبقية من عمر اŸوسسم الكروي».

موسصو« :ÊسصّÔكز بدرجة أاكÈ
على البطولة اÙلية»

أاما موسسو Êأالقى باŸهمة على عاتق الÓعب Úوطالبهم
بتحقيق الفوز خÓل مواجهة اليوم ‘ قوله «عملنا كثÒا
مع الشسبيبة منذ التحاقنا بالفريق ،ولهذا اآ’ن جاء الدور
على الÓعب Úمن أاجل تقد Ëكل ما عليهم فوق اŸيدان
أ’نها اŸنافسسة اأ’فريقية ،والذي سسيتأاهل هو الفريق
ال -ذي ي -ك -ون ج -اه -ز ي -وم ال-ل-ق-اء واأ’ك Ìإارادة وع-زÁة
ونحن من دون شسك نرغب ‘ Œاوز الدور ا◊ا‹ حتى
نواصسل مشسوارنا ‘ اŸوعد القاري مع تركيزنا الكبÒ
اŸتعلق بضسرورة إانقاذ الفريق من السسقوط وإاخراجه
م - -ن ال- -وضس- -ع الصس- -عب م- -ن خÓ- -ل ال- -ف- -وز ‘ ا÷و’ت
القادمة».
وواصس -ل ذات اŸت -ح -دث ق -ائ « :Ó-مشس -ك-ل-ت-ن-ا ل-يسست ‘
اŸنافسسة اأ’فريقية وإا‰ا تكمن أاسساسسا ‘ عدم قدرتنا
على إاخراج الفريق من الوضسع الصسعب الذي Áر به
ضسمن البطولة أ’ن اأ’نصسار ينتظرون بفارغ الصس Èذلك،
ول -ه-ذا ق-م-ن-ا ب-إاب-ع-اد اÛم-وع-ة ع-ن الضس-غ-ط وت-درب-ن-ا
بسسيدي موسسى حتى نكون جاهزين للمقابلة ضسد النادي
ال-ك-ون-غ-و‹ وب-ع-ده-ا سس-ن-ع-م-ل ع-ل-ى –قيق ا’نتصسارات
ﬁليا لتجاوز هذا الوضسع الصسعب».

إا–اد بلعباسس

األنصصار يطالبون الّÓعب Úبكسصب نقاط مباراة شش  -بلوزداد
يواجه اليوم فريق إا–اد بلعباسس نظÒه
شسباب بلوزداد Ãيدان  ٢٤فيفري ،١956
‘ مواجهة مصسÒية يعول عليها ا’نصسار
كثÒا حيث دعوا الÓعب Úإا ¤تشسريف
النادي وكسسب النقاط الثÓث.
و‘ اŸقابل أاّكد رفقاء القائد خا‹
إاصس -راره -م ع -ل-ى ط-ي صس-ف-ح-ة اÿسس-ارة
اأ’خÒة التي تكبدوها ‘ مواجهة شسبيبة
السساورة والÎكيز على باقي اŸباريات،
ما سسيمّكنهم من دخول لقاء الشسباب بقوة
لكسسب الرهان ›ددا ،وإاضسافة النقاط
الثÓث إا ¤الرصسيد ما يسسمح باسستعادة
روح ا’ن -تصس -ارات ال-ت-ي ل-ط-اŸا –ق-قت
داخل القواعد وأامام ا÷مهور.
من جهة أاخرى طمأان الطاقم الطبي
بشسأان إاصسابة الÓعب لعما‹ أام Úالذي
سسيدشسن عودته إا ¤اŸباريات الرسسمية
التي غاب عنها من بداية مرحلة العودة
للموسسم ا◊ا‹ Ãناسسبة لقاء اليوم أامام
شس -ب -اب ب -ل -وزداد ،وه -ذا ب -ع-د أان ت-ع-اف-ى
نهائيا من اإ’صسابة التي حرمته أ’سسابيع
ع- -دي- -دة م- -ن اŸشس- -ارك- -ة ‘ ال -ل -ق -اءات
السسابقة التي خاضستها اŸكرة.
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وعلى صسعيد آاخر ،كشسف عبد الغني
الهنا Êرئيسس ›لسس الشسركة الرياضسية
لفريق إا–اد بلعباسس عن Œاوز مديونية
الشسركة لـ  ١٤مليار سسنتيم ،مشسÒا ‘
نفسس الوقت أان النادي يحتاج إا ¤قيمة
مالية تقارب اŸبلغ اŸذكور إ’سستكمال

مسسÒة الفريق الذي تنقصسه ثÓثة نقاط
فقط لتحقيق البقاء.
خ Ó-ل ال-ن-دوة الصس-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي ع-ق-ده-ا
رئ- -يسس الشس -رك -ة ال -ري -اضس -ي -ة ،أاك -د ه -ذا
اأ’خ Òأان فريقه يواجهه مشساكل مالية
جد صسعبة تتمثل ‘ Œميد الرصسيد بعد
أان صسدر ‘ حق النادي احكام قضسائية
م -ن ط -رف اŸشس -ت -ك Úال -ذي -ن ي -دي -ن -ون
Ãسس -ت -ح -ق -ات -ه -م وال -ت -ي ورث -ت-ه-ا اإ’دارة

ا◊الية من سسابقاتها على غرار قضسية
ال Ó-عب اشس -ي -و ال -ذي ي -ح-وز ع-ل-ى ح-ك-م
قضسائي يطالب من خÓله اإ’دارة بقيمة
مليار و ٢٠٠مليون سسنتيم و قضسية ’عب
بلقر‘ بقيمة اك Ìمن  ٢5٠مليون سسنتيم
و ق -ب -ل -ه-ا اق-دام اŸدرب ال-ت-ل-مسس-ا Êب-ن
ي-لسس ع-ب-د ال-ك-ر Ëي-ط-الب Ãسس-ت-ح-ق-اته
واŸقدرة بـ  5٠٠مليون سسنتيم.
وه- -و م- -ا دف- -ع ال- -رئ- -يسس إا ¤م- -ن -اشس -دة
اŸع -ن -ي Úبضس -رورة ان-ق-اذ ال-ف-ري-ق ورف-ع
ال -ت-ج-م-ي-د ،ك-م-ا ط-الب ال-رئ-يسس السس-اب-ق
ب- -ت- -ق- -د Ëال- -ت- -ق- -ري- -ر اŸا‹ ل -ل -م -وسس -م
اŸنصسرم.
وم - -ن ج - -ه - -ت - -ه ،اعÎف اŸدي- -ر اŸا‹
للشسركة الرياضسية عباسس بن Áينة بأان
الفريق ‘ حاجة على اأ’قل لـ  ١٤مليار
لتكملة اŸشسوار قبل ثمانية جو’ت عن
نهاية البطولة مع احتمال أان تفوق قيمة
الديون  ١٣مليار سسنتيم بالنظر إا ¤عدد
صسكوك الضسمان التي يحوزها اŸدينون،
وال- - -ت- - -ي ق- - -درت- - -ه- - -ا ب- - -عضس اŸصس - -ادر
بحوا‹  ١١٣صسك.
غ ــ شصعدو

حناشصي« :قّدمت الكثÒ
ول أاحد يسصتطيع أان ينكر ذلك»

من جهته رئيسس النادي حناشسي هو اآ’خر أاكد أانهم
أابعدوا الفريق عن الضسغط لكي يركز على التحضسÒ
فقط ‘ قوله «لقد تلقينا الكث Òمن ا’نتقادات ،وهذا
غ’ Òئق أ’ّنني قدمت الكث Òللشسبيبة منذ أاك Ìمن 5٠
سسنة و’ أاحد يسستطيع أان ينكر ذلك منذ أان كنت ’عبا
و“كنت من الفوز بثÓث أالقاب أافريقية وحاليا سسنعمل
على إاخراج الفريق من هذا الوضسع الصسعب ما جعلنا
نبعد اÛموعة عن ضسغط اأ’نصسار وتدربنا بسسيدي
م -وسس -ى ح-ت-ى ن-ت-م-ك-ن م-ن –ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة ‘
الكونغو ،حيث وفرنا كل الظروف اŸناسسبة لÓعبÚ
والطاقم الفني للÎكيز على العمل فقط وأاطلب من
ﬁبي الفريق تقد ËاŸسساعدة ‘ هذا الظرف الصسعب
ويقفون إا ¤جانبنا بد’ من ا’نتقاد».

بولعويدات« :شصفيت من اإلصصابة
وأانا مسصتعد لتقد Ëاإلضصافة»

 ⁄يختلف رأاي الÓعب العائد من اإ’صسابة بولعويدات
حول اŸواجهة حيث ع Èعن تفاؤوله الكب Òمن أاجل
العودة بنتيجة إايجابية ‘ قوله «هذه اŸواجهة مهّمة
أ’نها سستسسمح لنا بالهروب من ضسغط البطولة وسسنقدم
ك -ل م -ا ع -ل -ي-ن-ا ح-ت-ى ن-ع-ود ب-ن-ت-ي-ج-ة مشس-رف م-ن خ-ارج
ا÷زائر حتى نضسمن تأاهلنا للدور اŸقبل من اŸنافسسة،
وكلنا واعون بأاهمية هذه اŸسسؤوولية وأانا جاهز من اجل
تقد Ëاإ’ضسافة لزمÓئي أ’نني شسفيت من اإ’صسابة التي
ت -ع-رضست ل-ه-ا م-ؤوخ-را وب-إام-ك-ا Êال-ل-عب وسس-ن-ع-م-ل ع-ل-ى
إاخراج الفريق من هذا الوضسع الصسعب بحول الله».

حّددت الرابطة اÎÙفة لكرة القدم تواريخ اللقاءات
السس -ت -ة اŸت-أاخ-رة ل-ب-ط-ول-ة ال-راب-ط-ة ا’و ¤ل-ك-رة ال-ق-دم
واŸقررة يومي  ٢٤و ٣١مارسس.
وب-رم-ج «ال-كÓ-سس-ي-ك-و» ب Úم-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر وشس-ب-ي-بة
القبائل يوم  ٢٤مارسس ،وهو التاريخ الذي “ت فيه
بر›ة كل من لقاءات سسريع غليزان  -ا–اد ا÷زائر،
شسباب بلوزداد وفاق سسطيف ،دفاع تاجنانت  -مولودية
بجاية.
‘ ح Úبرمج اللقائ ÚاŸتأاخرين ب Úكل من مولودية
بجاية  -أاوŸبي اŸدية وشسبيبة السساورة  -سسريع غليزان
يوم  ٣١مارسس.
وي -ع -ود ت -أاخ-ر ل-ق-اءات ا’ن-دي-ة ا÷زائ-ري-ة ا ¤مشس-ارك-ة
اŸن -ت -خ -ب Úال-وط-ن-ي Úاأ’ول وال-عسس-ك-ري شس-ه-ر ج-ان-ف-ي
الفارط ‘ اŸنافسسات الرسسمية ،إاضسافة إا ¤مشساركة
ب -عضس ا’ن -دي -ة ‘ اŸن -افسس -ات ال -ق -اري -ة شس -ه -ر فÈاي-ر
اŸاضسي.
“ت بر›ة اللقاء الوحيد اŸتأاخر
من جانب آاخر ،فقد ّ
عن الرابطة الثانية ب Úمولودية العلمة  -نادي بارادو
بتاريخ  ٣١مارسس ا÷اري.

لة الّتونسصية

البطو

بلخي

 Îينجو من العقوبة

ة ل-ك-رة ال-ق-دمط-ن-ي
ق -رر م -ك -تب ال -راب -ط -ة ال-و ت- -م- -اع- -ه أامسس
ج--
Îّ Ùف - -ة ‘ ت - -ونسس خ Ó- -ل ا ل-نسس-ب-ة ل-ل-دو‹
اع ال-دع-وى ب-اا
سس -م
’عب ال - -ن - -ادي
اÿم -يسس ع -دم -ار ب - -ل - -خ - -ي،Î
÷زائ- - -ري ﬂت- -
نت له مع فخر
ي كا
ا
إ’فريقي ،بعد اŸناوشسات الت رياضسي ،خÓل
من الÎجي ال
ا
ف
م برسسم بطولة
الدين بن يوسس أ’سسبوع اŸنصسر
اراة الفريق Úا
مب
التونسسية.
ط -ق ال -رسس -م -ي
الدرجة اأ’و ¤اŸن -اع -ي ال -ن -ا
وأاوضس -ح هشس -ام
Óنباء أان مكتب
ال
للرابطة لوكالة تونسس افريقي وبة على فخر
عق
الرابطة قّرر عدم تسسليط  Ìبسسبب عدم
ف وﬂتار بلخي
الدين بن يوسس
ح-ة ب-خصس-وصس
ضس-
ت -وف -ر مشس -اه -د ت-ل-ف-زي-ة وا اضس-ي-ة حصس-لت
ط-ة غ Òري-
ا÷ولة الثانية
وج -ود شس -ب -ه -ة ل -ق  -دربي‘‘ ◊سساب
ضسلوعهما أاي
Óل لقاء ‘‘ال
.
¤
و
’
Îفة ا
’قوالهما عدم
بينهما خ لتتويج لبطولة الرابطة ا Ùلدى ا’سستماع
ةا
الÓعب Úأاّكدا
من مرحل ت اŸصسدر بأان
نهائيات كأاسس
ول مرة خÓل
وأاشسار ذا
أ’
سية قادما من
تصسرف مشس.Ú
س أالوان اŸنتخب ا÷زائري لصسائفة اŸاض
ي اإ’فريقي ا
 ،الذي تقّمص
التحق بالناد
وكان بلخي Îبالغابون ،قد
خÒة
ية ا÷زائرية).
إافريقيا اأ’ (الرابطة الثان
مولودية العلمة
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البطولة الوطنية للجيدو (فردي)

سسيطرة واضسحة لفريق اÛمع البÎو‹
سسيطر مصسارعو اÛمع الرياضسي البÎو‹
على اليوم ا’ول من منافسسات بطولة ا÷زائر
للجيدو فردي أاكابر رجال وسسيدات ،بالقاعة
اŸت -ع -ددة ال-ري-اضس-ات ب-الشس-راق-ة ب-ان-ت-زاع-ه-م
ÿمسض ميداليات ذهبية من ›موع السست
التي كانت ﬁل صسراع ب Úالرياضسي.Ú
 ⁄يخف اŸناج Òالعام للمجمع البÎو‹
سسليم بوطبشسة رضساه على النتائج اÙققة من
قبل عناصسره ‘ اليوم ا’ول من اŸنافسسة
م- -عÈا ع- -ن أام- -ل- -ه ان ي- -واصس -ل -وا ع -ل -ى ن -فسض
اŸنوال.
صسرح بوطبشسة قائ« :Óأانا جد مرتاح للنتائج
اÙق -ق -ة ل -ق-د ف-زن-ا ب-خ-مسض م-ي-دال-ي-ات م-ن
›موع سست ‘ اليوم ا’ول .انه ا‚از كب.»Ò
ففي وزن أاقل من  100كلغ رجال عاد اللقب
الوطني للبطل لياسض بويعقوب على حسساب
بÓل بلحيمر من مركز –ضس ÒاŸنتخبات
العسسكرية بعد مباراة شسديدة التنافسض و⁄
–سسم إا’ Ãنح ا◊كم لشسيدو.
‘ وزن أاك Ìمن  100كلغ فاز ‚يب “ار من
ا÷زائ -ر ع -ل -ى سس -ف -ي -ان ب -ل -ق -رع -ة م -ن ن-فسض
ال -ف -ري-ق .أام-ا ال-ن-ه-ائ-ي ال-ث-الث وا’خ Òع-ن-د
ال -رج -ال ‘ ب -رن -ام -ج ال -ي-وم ا’ول ف-ع-اد ف-ي-ه
ال-ل-قب ل-ل-مصس-ارع اÙنك ع-ب-د ال-رح-م-ان ب-ن
ع -م -ادى ع -ل -ى حسس -اب رح -ي -م ب -وشس -ي -وح م -ن
ا÷زائر.
‘ منافسسات السسيدات Œ ⁄د كوثر و’ل اي
صس-ع-وب-ة ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب الوطني بعد فوزها
السسهل ‘ ظرف  10ثوا Êعلى امينة “ار.
عÈت البطلة ا÷زائرية عن سسعادتها بعد

هذا ا’‚از قائلة« :أانا مسسرورة جدا بهذا
التتويج .لقد عملت كثÒا ’سستعادة مسستواي.
لقد برهنت أان كوثر حاضسرة وعائدة بقوة».
‘ وزن أاقل من  70كلغ عاد اللقب الوطني
لسسعاد بلكحل ،الفائزة على اÁان اغوار ‘
مباراة مثÒة.
م -ن ج -ه-ت-ه-ا ،ف-ازت عسس-ل-ة صس-ون-ي-ا ب-ال-ل-قب

ال–ادية ا÷زائرية
للكاراتي
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كأاسس إافريقيا
( 2017أاقل
من  20سسنة)

السسينغال تلتحق
بزامبيا ‘ النهائي

” ت-أاج-ي-ل ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة العادية
ل–Óادية ا÷زائرية للكاراتي -دو التي
كانت مقررة ليوم السسبت  11مارسض ،إا¤
يوم  18مارسض Ãدرج اŸعهد
العا‹ للتكوين الرياضسي ،رشسيد حرايق
(ا÷زائر) ،بحسسب ما علم لدى الهيئة
ا’–ادية.
سستكون عدة نقاط مدرجة ‘ أاشسغال
ا÷معية العادية ،منها اŸصسادقة على
التقريرين اأ’دبي واŸا‹ لسسنة 2016
وحصس - - -ي - - -ل - - -ة ال- - -ع- - -ه- - -دة اأ’وŸب- - -ي- - -ة
( .)2016-2013كما يتضسمن الÈنامج،
ان - -ت - -خ - -اب أاعضس - -اء ÷ان الÎشس - -ي- -ح و
الطعون واŸكلفة بتسسليم اŸهام– ،سسبا
للجمعية العامة ا’نتخابية.

خي للبارصسا

‚از التاري
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الوطني أ’ك Ìمن  78كلغ بتغلبها بسسهولة
كبÒة على شسيخ تالة من تيزي وزو .يذكر أان
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للبطولة ا’فريقية اŸقررة ‘ مدغشسقر ‘
شس -ه -ر أاف -ري -ل اŸق-ب-ل .ح-يث ي-ت-أاه-ل صس-احب
اŸركز ا’ول ‘ كل وزن مباشسرة للمنافسسة
القارية ،بحسسب بوطبشسة.
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ال–ادية ا÷زائرية لذوي الحتياجات اÿاصسة

انتخاب ﬁمد حشسفة رئيسسا للهيئة

إان- -ت- -خب ﬁم- -د حشس- -ف -ة رئ -يسس -ا ج -دي -دا
ل –Ó-ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات
اÿاصس - -ة ل - -ل - -ع - -ه- -دة الÈاŸب- -ي- -ة ال- -ق- -ادم- -ة
( ،)2020-2017عقب ا÷معية العامة
ا’نتخابية التي جرت ،يوم اÿميسض ،باŸعهد
ال -وط -ن -ي ل -ل -ري -اضس-ة «رشس-ي-د ح-راي-ق» ،ب-دا‹
براهيم (ا÷زائر) ،بحضسور  43عضسوا ‡ن
ّﬂول لهم التصسويت من ›موع الـ  50الذين
يشسكلون ا÷معية العامة.
يخلف ﬁمد حشسفة ‘ ذات منصسب الرئيسض
اŸنتهية عهدته رشسيد حداد.
على رأاسض القائمة الوحيدة اŸشسكلة أايضسا
من  12عضسوا ،إانتخب ﬁمد حشسفة باجماع
الـ  43صسوتا اŸع Èعنهم .بحسسب القوانÚ
ا’سس - -اسس- -ي- -ة ل–Ó- -ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ذوي
ا’حتياجات اÿاصسة ،فإان الرئيسض ينتخب مع
قائمته.
يتشسكل اŸكتب التنفيذي للهيئة الفديرالية
من  13عضسوا منهم ‡ثل منطقة ا÷نوب
(ﬁمد حاج حجاج) وسساŸي قام‡( Òثل
العنصسر النسسوي) .أاما ا’عضساء اآ’خرون فهم:
رشس -ي -د ح -داد (ال -رئ -يسض اŸن -ت -ه -ي -ة ع-ه-دت-ه)
الهاجي ميها Êوحمزة شسريح وبشس Òسسيحارة
وعبدالقادر دوما بوطيبة وعبدالعزيز سسديرة

وعبد القادر بوكفحة وحاج عبد القادر بن علو
ورشسيد بوجمعة وسسماعيل بن حامنة.
ك -م -ا تضس -م ال -ق -ائ -م -ة أايضس -ا ث Ó-ث-ة أاعضس-اء
إاحتياطي :Úبومدين موسساوي وقودير زيريغ
وعبد الوحيد غرسض .عقب إانتخابه على رأاسض
ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل -ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات
اÿاصس -ة ﬁم -د حشس -ف -ة ع Èع -ن سس -ع-ادت-ه «
ل -ل -ج -و ال -ه -ادئ ال -ذي ج -رت ف -ي -ه ال -ع -م -ل -ي -ة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة وروح اŸسس-ؤوول-ي-ة ال-ت-ي –ل-ى بها
أاعضساء ا÷معية ا◊اضسرين .أانا جد مسسرور
بالثقة التي وضسعت ‘ و‘ أاعضساء مكتبي من
أاج -ل تسس -ي Òشس -ؤوون ا’–ادي-ة .اŸه-م-ة ال-ت-ي
ك-ل-فت ب-ه-ا ث-ق-ي-ل-ة وسس-ن-ج-ت-ه-د سس-وي-ا م-ن أاجل
أادائها على أاحسسن وجه».
يبقى الرئيسض ا÷ديد ل–Óادية متيقنا أان
اŸهمة لن تكون بالسسهلة دون تظافر جهود
اعضساء اŸكتب وباÿصسوصض إاطارات عائلة
ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة .ق-ال «’ب-د م-ن
توحيد صسفوفنا وجهودنا حول هدف واحد
ومشسÎك من أاجل ا◊فاظ على مكانة رياضسة
ف- -ئ -ة ذوي ا’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة ع -ل -ى ك -ل
اŸسستويات وتدعيم أاك Ìما ” إا‚ازه ◊د
اآ’ن ،مع السسعي دائما للسس Òقدما برياضستنا
نحو نتائج أافضسل».

الكرة ا◊ديدية

ﬁمد رضسا حروق ينتخب على رأاسس ا’–ادية
إانتخب ا’سستاذ ﬁمد رضسا حروق على
رأاسض ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ل-ك-رة ا◊دي-دي-ة
للعهدة اأ’وŸبية ( ،)2020-2017عقب اشسغال
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة اŸن-ع-ق-دة ،يوم
اÿميسض ،بدار الفديراليات بدا‹ ابراهيم).
حصسل حروق على  34صسوتا مقابل ، 23
Ÿنافسسه واÎŸشسح الثا Êالوحيد ،عبد القادر
بسسكري ،فيما أالغيت ورقة واحدة .جرت
عملية ا’قÎاع ،بحضسور جل أاعضسائها ،أاي 58
عضس- -وا م -ن أاصس -ل  ،59ب- -حضس -ور ‡ث -ل وزارة
الشسباب والرياضسة .كما ” انتخاب  10اعضساء
اŸكتب التنفيذي ا÷ديد .تتمثل أاولويات
الرئيسض ا÷ديد  -مثلما أاكد ا’سستاذ حروق
‘ تصسريح له « ⁄شسمل عائلة الكرة ا◊ديدية
وإاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل–Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-لعبة
وهيبتها مع الهيئة الدولية وهي أامور كانت
مفقودة بدليل ان ا÷زائر  ⁄تنظم قط بطولة
عا ⁄أاو افريقيا بالرغم من أاننا  -كما قال-
‰لك كل الوسسائل اŸادية والبشسرية لتحقيق

ذلك» .أاضس - -اف ح - -روق -ال - -ذي ك- -ان ي- -رأاسض
راب -ط -ة ب -ات -ن -ة -أان اŸك-تب ا÷دي-د سس-ي-ع-ي-د
«تنظيم اŸنتخب ا÷زائري للكرة ا◊ديدية
بأا” معنى الكلمة وتغي Òنظام اŸنافسسات
الكÓسسيكي ا ¤عصسري‡ ،ا يسسمح بانتقاء
ن- -اج- -ع ل- -ل -م -واهب الشس -اب -ة ال -واع -دة وحسس -ن
اسستغÓلها با’ضسافة ا ¤التكوين و’سسيما ‘
سسلك التحكيم».
لÓشسارة ،اعتمدت ÷نة الÎشسيحات ملفÚ
إاثن Úفقط Ÿنصسب الرئيسض ورفضست ثÓثة
ملفات أاخرى ( خمسسة مÎشسح ‘ ÚاÛموع
) ،وهذا «تبعا لتقييم اŸفتشسية العامة لوزارة
الشسباب والرياضسة التي طبقتها على جميع
الهيئات الفديرالية» ،بحسسب ‡ثل الوزارة.
ظ -ف -رت ال -ك -رة ا◊دي -دي -ة ا÷زائ -ري-ة «ب-أاول
تتويج عاŸي للجزائر اŸسستقلة سسنة 1964
ب- -ج- -ون -ي -ف السس -ويسس -ري -ة» ،ك -م -ا ذك -ر رئ -يسض
ا’–ادية.

سسباحة

ﬁمد حكيم بوغادو ،اÎŸشسح الوحيد لرئاسسة ا’–ادية
سس-ي-ك-ون ﬁم-د ح-ك-ي-م ب-وغ-ادو ،اÎŸشس-ح
الوحيد لرئاسسة ا’–ادية ا÷زائرية للسسباحة
ل-ل-ع-ه-دة اأ’وŸب-ي-ة ( )2020-2017ب -ع -د ق-ب-ول
ملفه من طرف ÷نة الÎشسيحات ،للجمعية
العامة ا’نتخابية اŸقررة ،اليوم( ،سسا )9 :00
Ãرك -ز ال -تسس -ل -ي -ة والÎف -ي -ه ل -لشس-ب-اب ب-زرل-دة
(ا÷زائ- -ر) ،ب- -حسسب م -ا ع -ل -م ل -دى ال -ه -ي -ئ -ة
ا’–ادي- -ة ‘ .اŸق- -اب- -ل ” ،رفضض م- -ل- -ف- -ي
مÎشسح Úآاخرين Ÿنصسب الرئيسض و هما رابح
دحمان (رئيسض سسابق) و سسعيد شسوشسار (نادي
دا‹ براهيم) .واوضسح رضسا بلكحل اŸكلف
بتحضس Òا÷معية ا’نتخابية بأانه «” رفضض
م- - -ل- - -ف اأ’ول ب- - -ق - -رار م - -ن وزارة الشس - -ب - -اب

والرياضسة ،والثا ⁄ Êيتم انتخابه على مسستوى
ناديه».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ق -ب-لت ÷ن-ة الÎشس-ي-ح-ات
م- -ل -ف -ات  23مÎشس- -ح- -ا ل -عضس -وي -ة اŸك -تب
الفيديرا‹ الذي سسيضسم  7أاعضساء ‘ ،حÚ
سسيتم انتخاب رئيسض رابطة إاليزي للسسباحة،
عبد ا◊ليم او’د حمودة آاليا للمكتب بوصسفه
‡ثل عن ا÷نوب.
سس-ي-ق-وم أاعضس-اء ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ب-ان-تخاب
‡ثلة واحدة عن العنصسر النسسوي من بÚ
اÎŸشسحت :Úنعيمة آايت عبد السسÓم (رئيسسة
رابطة تيبازة) و تونسسية نايت بهلول رئيسسة
نادي ع ÚالÎك /وهران).

لثقال
رفع ا أ

العربي عبد الÓوي رئيسسا جديدا ل–Óادية

انتخب العربي عبد الÓوي ،رئيسسا
ج - -دي- -دا ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -رف- -ع
اأ’ثقال للعهدة اأ’وŸبية (،)2020-2017
خ Ó-ل ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة
اŸنعقدة ،اÿميسض ،باŸركب الرياضسي
«سسفالتاسض» بالشسراقة.
حصسل عبد الÓوي الذي تو ¤رئاسسة
ا–ادي -ة رف -ع اأ’ث-ق-ال خÓ-ل ال-ع-ه-دة
اأ’وŸبية ( )2012 - 2009على 23
صسوتا مقابل  ،12للرئيسض اŸنتهية
عهدته عزيز براهيمي ( 12صسوتا)،
ف-ي-م-ا اك-ت-ف-ى اÎŸشس-ح ال-ث-الث علي
فا— وهو رئيسض رابطة معسسكر بثÓثة
( )3أاصسوات.

جرت ا÷معية العامة ا’نتخابية بحضسور
كامل أاعضسائها (،)38وبحضسور‡ثل Úعن
وزارة الشسباب والرياضسة.
ك -م -ا ان -ت -خب اأعضس -اء ا÷م -ع -ي -ة ال -ع-ام-ة
اŸكتب الفيديرا‹ الذي يضسم  8أاعضساء
من بينهم عضسوين معني Úآاليا ،وهما ليلى
ب -وم -دي -ن ال -ت -ي “ث -ل ال -ع -نصس -ر ال-نسس-وي
وج -م -ال ده -وم -ي ‡ث-ل ا÷ن-وب ،م-ث-ل-م-ا
تنصض عليه تعليمات الوصساية.
للتذك Òفقد اعتمدت ÷نة الÎشسيحات
ثÓثة ملفات Ÿنصسب الرئيسض ,و  15ملفا
Ÿنصسب عضسوية اŸكتب الفيديرا‹ ,من
ب -ي -ن -ه -م م -رشس -ح -ة ع-ن ال-ع-نصس-ر ال-نسس-وي
و‡ثل ا÷نوب.

ثقافة

السشبت  11مارسس  2017م
الموافق لـ  12جمادى الثانية  1٤38هـ

‘ يوم درإسسي حول مسسرح عبد إلقادر علولة Ãدينة يسسر

علولةŒ ..ربة فريدة ومشسروع ›تمع
تتوإصسل فعاليات ““إليوم إلدرإسسي حول مسسرح عبد إلقادر
علولة““ إلتي إنطلقت أإمسس إ÷معة بقاعة إŸسسرح Ÿدينة يسسر بو’ية بومردإسس،
Ãشساركة جمع من إŸسسرحي Úقادم Úمن ﬂتلف مناطق إلوطن ،إ ¤جانب إŸسسرحي إŸغربي
عبد إلكر Ëبرشسيد .وتأاتي هذه إلتظاهرة ،إلتي تنظمها إ÷معية إلثقافية ““سسÒتا““ Ÿدينة
يسسر بالتنسسيق مع مديرية إلثقافة لو’ية بومردإسس وإلديوإن إلوطني ◊قوق إŸؤولف،
’ره-اب إل-تي
إح-ي-اًء ل-ل-ذكرى إلـ’ 23غ-ت-ي-ال ع-ل-ول-ة ب-أاي-ادي إل-غ-در وإ إ
فشسلت ‘ إغتيال فكره وفّنه وإبدإعه.

أاسسامة إافراح
ان- -ط -ل -قت ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة مسش -اء أامسس
ا÷م -ع -ة ب-ع-رضس مسش-رح-ي ل-ل-م-ق-ه-ى اأ’دب-ي
ل-ل-ط-ح-ط-اح-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس عنوانه ““آاخر
حلقة““ ،لتتواصشل اليوم بقاعة اÙاضشرات
ب -يسش -ر ،ب -ع -رضس ال -ف -ي -ل-م ال-وث-ائ-ق-ي ““ع-ل-ول-ة
ؤمسشرح ا◊لقة““ من إاخراج علي عيسشاؤي.
ؤت- -ف- -ت- -ت- -ح م- -داخÓ- -ت ال -ي -وم ال -دراسش -ي
Ãداخلة اŸسشرحي اŸغربي اŸعرؤف عبد
ال- -ك- -ر Ëب- -رشش- -ي- -د –ت ع- -ن- -وان ““اŸورؤث
ال -ث -ق -ا‘ الشش -ع -ب -ي ‘ مسش -رح ع -ب -د ال -ق-ادر
ع -ل-ول-ة““ ،ث-م م-داخ-ل-ة ل-ل-ب-احث ع-ب-د ال-ك-رË
غريبي موسشومة بـ«مسشرح عبد القادر علولة
ؤال-ف-ع-ل ال-ث-ق-ا‘ ال-وط-ن-ي““ ،ت-ع-ق-بها مداخلة
ل -ل -مسش-رح-ي ؤاإ’عÓ-م-ي اح-م-ي-دة ال-ع-ي-اشش-ي
ع-ن-وان-ه-ا ““إاسش-ه-ام-ات ع-ب-د ال-ق-ادر ع-ل-ولة ‘
اŸسش -رح ا÷زائ -ري““ .ك -م -ا ي-ع-رضس ؤث-ائ-ق-ي
““البعد العربي ‘ مسشرح عبد القادر علولة““،
تتبعه مداخلة اıرج علي عيسشاؤي –ت
ع- -ن -وان ““ع -ب -د ال -ق -ادر ع -ل -ول -ة ؤ/فضش -اءات
اŸسش -رح ،““/ث ّ-م ع -رضس مسش -رح -ي -ة ““ال -ع-ل-ق““
للفقيد عبد القادر علولة ،التي تختتم بها
هذه الفعاليات.
ؤع -ن ه -دف ه-ذا ال-ي-وم ال-دراسش-ي ،ي-ق-ول
ﬁم - -د دلسش - -ي رئ- -يسس ج- -م- -ع- -ي- -ة ““سشÒت- -ا““
اŸنظمة للتظاهرة ‘ ،تصشريح لـ«الششعب““،
إان ““مسشرح عبد القادر علولة Œربة فريدة
‘ الوطن العربي يجب ا’هتمام بها ،ؤهي
م -ادة ل-ل-دراسش-ة ؤال-ب-حث ،ل-ذا ف-ت-ن-ظ-ي-م ه-ذا
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بسسكرة إشسعاع
ثقا‘ بامتياز

ميÓد مقهى أأدبي
Ãدينة جمورة

تششهد ا◊ركة الثقافية لو’ية بسشكرة
ح -رك -ة دؤؤؤب-ة .سش-اه-مت بشش-ك-ل ك-ب Òم-ن
إاضشفاء جو ثقا‘ ؤاسشع Ãختلف اأ’‰اط
ؤıتلف الطبوع الثقافية .ؤذلك لÎسشيخ
ث- -ق- -اف- -ة م- -ف- -اده- -ا أان اؤع -ي ا◊ضش -اري
للمدينة ليسس ؤليدة اللحظة.
ب- -ع -د اسش -دال السش -ت -ار ع -ل -ى م -ل -ت -ق -ى
ا’–اف اأ’دب -ي اأ’سش -ب-وع ال-ف-ارط أاع-ل-ن
عن تأاسشيسس مقهى ادبي يجمع اŸثقفÚ
ؤÃث -اب -ة ا◊اضش -ن إ’ب-داع-ات اŸوه-وبÚ
ؤم -عÎك -ا ل -ل -ت -ن -افسس ال -ث -ق -ا‘ ؤذلك م-ن
ت -نشش -ي -ط اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن-ي-ة ◊م-اي-ة
الششباب ؤالطفولة بفرعها Ãدينة جمورة
ؤ’ية بسشكرة .ؤيكون ا’نطÓق من أامسشية
اليوم السشبت اŸوافق لـ 11مارسس .ؤيعد
هذا ا’عÓن Ãثابة ميÓد ؤإاعÓنا عن
ت -أاسش -يسس اŸق -ه -ى اأ’دب-ي .ؤال-ذي حضش-ر
لÓ-ف-ت-ت-اح-ي-ة نشش-اط-ا م-ت-م-يزا على ششرف
تكر Ëالدكتورة دليلة مكسشح من جامعة
باتنة .ؤبحضشور مكثف للطبقة الثقافية
ؤبحضشور أاسشماء لهها ؤزنها ‘ السشاحة
ا’دبية نذكر منهم،الدكتورة فتيحة غزا‹
جامعة قسشنطينة ؤالششاعر توفيق زريبات
ؤاأ’سش -ت -اذة ن -ور ال -ه -دى ق-رب-از ؤاأ’سش-ت-اذ
ﬁمد ا’م Úمصشدق ؤالطبقة اŸثقفة
للمنطقة .بقيادة مدير اŸقهى ا’سشتاذ
صشÓح الدين سشينا.Ê

عبد الرؤؤؤف زؤغبي

اللقاء يندرج ‘ إاطار توف Òهذه اŸادة““.
أاما عن سشؤوالنا الثا ،Êعّما إاذا كان مسشرح
ع -ل -ول -ة ق -د ل -ق -ي ال-دراسش-ة ال-ك-اف-ي-ة أام أان-ن-ا
مطالبون بالبحث أاك Ìفيما تركه لنا هذا
اŸسشرحي الفذ ،يقول دلسشي إان مسشرح عبد

القادر علولة  ⁄يلق الدراسشة الكافية ،أ’ن
علولة كان يحمل مششرؤع ›تمع عن طريق
اŸسشرح ،كما أاششار ﬁدثنا إا ¤عدم فهمه
من قبل عديد من اıتصش.Ú
سشأالنا دلسشي إان كانت اŸبادرة منفردة أام
أانه يوجد تفك ‘ Òطبعات أاخرى حول عبد
ال - -ق- -ادر ع- -ل- -ول- -ة ،ؤ ’ ⁄ح- -ول مسش- -رح- -يÚ
ج-زائ-ري Úآاخ-ري-ن ،ؤع-ن ط-ري-ق-ة ا’سش-تفادة
من التوصشيات التي سشيخرج بها هذا اللقاء،
ف-أاج-اب““ :ل-ق-د سش-ب-ق أان ن-ظ-م-ن-ا ط-ب-ع-ة سش-نة
 2009ؤكانت ناجحة ،ؤهو ما حفزنا على
ت -ن-ظ-ي-م ه-ذه ط-ب-ع-ة  2017ه-ذه ،ؤسش-ن-حاؤل
التأاسشيسس لها ،ؤجعلها مرجعا للبحث أاكÌ
ؤ–ت تصش- -رف اıتصش ..Úت- -ق- -ي- -ي- -م ه -ذه
الدؤرة سشيكون ’ ﬁالة ،ؤنحن نظمنا هذا
اللقاء ؤكلنا طموح لتكراره ،ؤبالتا‹ ؤجب
ا’سشتفادة بعد التقييم ؤﬁاؤلة بعث مششرؤع
ثقا‘ ؤطني يبدأا من هذه الطبعة““.
للتذك ،Òكانت أايادي الغدر ؤاإ’رهاب قد
اع -ت -دت ع -ل -ى ع -ب -د ال -ق-ادر ع-ل-ول-ة ذات 10
م -ارسس  ،199٤ؤل -ف -ظ اŸب-دع ال-فّ-ذ أان-ف-اسش-ه
أاي -ام -ا ب -ع -د ذلك ،ل-ي-خسش-ر اŸسش-رح ا÷زائ-ر
ؤال-ع-رب-ي ،ب-ل ؤال-ع-اŸي ،ع-ل-م-ا م-ن أاعÓ-مه،
تاركا ؤراءه العديد من اأ’عمال التي تنتظر
مزيدا من الدراسشة ؤالبحث.

‘ أإمسسية شسعرية بقصسر إلثقافة بقسسنطينة

شسعرأء ينÌون ألقوأ‘ ‘ عيد نسساء ألكون
إح- - - -تضس - - -ن أإول أإمسس،
قصس- -ر إل- -ث- -ق -اف -ة ““ﬁم -د
إل- - -ع - -ي - -د أإل خ - -ل - -ي - -ف - -ة““
ب- -قسس- -ن- -ط- -ي- -ن -ة ،أإمسس -ي -ة
شس-ع-ري-ة نظمتها مديرية
إل-ث-ق-اف-ة للو’ية إحتفاء
باليوم إلعاŸي للمرأإة .
وق- - -د ت - -دإولت ع - -ل - -ى
م - -نصس- -ة إلشس- -ع- -ر ‘ ه- -ذه
’مسس -ي -ة ›م -وع -ة م -ن
إ أ
شسعرإء قسسنطينة ““ ‚اح
ح- -دةﬁ ،م- -د شس- -اي -ط -ة،
م- -نÒة سس -ع -دة خ -ل -خ -ال،
صس-ل-ي-ح-ة ن-عيجة ،سسعيدة
درويشس و ياسس Úبوذرإع
ن-وري““ رإف-ق-ه-ا ب-ت-ق-اسس-ي-م
’سس-ت-اذ
ع -ل -ى آإل -ة إل-ع-ود إ أ
““ﬁمد ‚يب سسدرإتي““.

قسسنطينة  /احمد دبيلي
ق -الت م -نشش-ط-ة اأ’مسش-ي-ة،
الشش - -اع - -رة ““م - -نÒة سش - -ع - -دة
خ -ل -خ -ال““ ،أان ه-ذه اأ’مسش-ي-ة
ه-ي م-ن-ف-ردة ل-لشش-ع-ر ف-ق-ط ،
ؤنحن نصشر دائما على أان ’
حياة حقيقية خارج الششعر،
ؤعن هذا اللقاء الثقا‘ قالت
الششاعرة ““‚اح حدة““ ؤهي
أاؤل من افتتحه بقصشيدت““ Ú
نسش -اء ’ ي -ت -ح -م -ل -ن ال-غ-ي-اب““
ؤ«مشش -ه -د ع -ب -ث -ي““  ،أان ه-ذه
اأ’مسش- -ي- -ة ه- -ي اسش- -ت- -حضش -ار
ام - -ت - -دادات ل- -نسش- -اء أاسشسش- -ن
ؤبدأانا بأارؤاحهن ؤفرششنا لنا
ال- -ورد ل -ن -ك -ون ه -ن -ا ‘ ه -ذه
ا÷لسشة الششعرية.
أام -ا الشش -اع -رة ““صش -ل -ي -ح -ة
نعيجة““ فقد اعتÈت عودتها
إا ¤منصشة الششعر بعد غياب
دام Ÿدة ل- -يسشت ب -ال -قصشÒة،
ف- -رصش- -ة اسش- -ت- -ع- -ادت ف- -ي- -ه -ا
اأ’نفاسس ؤكتبت ا÷ديد ،لكن
‘ هذه اأ’مسشية ـ كما قالت ـ
أاح- -ب- -ذ أان اق -رأا م -ن شش -ع -ري

ال-ق-د ،Ëف-ق-رات ب-اŸن-اسش-ب-ة
قصش- - - -ي - - -دت““ Úذك - - -اء ق - - -لب
جوزائي““ ؤ«مرثية““.
أاما الششاعر ““ياسش Úنوري
بوذراع““ فقد قدمته ““سشعدة
خ -ل -خ-ال““ ع-ل-ى ان-ه اسش-م م-ن
اأ’سش- - - -م- - - -اء اŸب - - -دع - - -ة ‘
قسشنطينة ،هو صشاحب الصشور
الشش-ع-ري-ة ال-ب-دي-ع-ة ب-أاسش-لوبها
السشردي ا÷ميل حيث تششبه
قصش- -ائ -ده ل -وح -ة تشش -ك -ي -ل -ي -ة
متفردة ،قرا بعدها الششاعر
قصشيدة طويلة مطلعها ““ليسس
ل- -ل- -ح- -ج- -رة ب- -اب““ ث- -م خ- -ت -م
ب - -قصش- -ي- -دة ث- -ان- -ي- -ة ““ج- -ول- -ة
صش -ب -اح -ي -ة““ ت -كشش -ف ط -ب-ائ-ع
البششر ؤمÓمح اŸدينة.
ؤق - -ال الشش - -اع- -ر ““ﬁم- -د
شش- -اي -ط -ة““ ان -ه سش -ي -ج -م -ع ‘
قصش -ي -دت-ي-ه ““صش-دى ال-ذاك-رة““
ؤ«ع -ل -ى رصش -ي -ف اŸوت““ بÚ
اأ’صشالة ؤاŸعاصشرة ،فكانت
قصشيدته اأ’ؤ ¤جميلة جمال
رؤح الشش- -اع- -ر ““Ÿل- -م ف- -ي- -ه -ا
أاف -راح -ه ؤأاح-زان-ه““ ك-م-ا عÈ
هو نفسشه عن ذلك ‘ احد
أابياتها.
ؤعادت الششاعرة ““سشعيدة
درؤيشس““ ب- - - - - -ا÷م - - - - -ه - - - - -ور
اŸت- - -ع- - -طشس ل- - -لشش- - -ع - -ر ا¤
قصش -ي -دت -ي -ه -ا ““’ب -ي-ي-ت-ا ن-دي-ة
كا◊لم““ ؤ«ما ترى الهدهد““

حيث نسشجت صشورا رائعة من
ال -ت -اري -خ ‘ أاسش -ل-وب شش-ع-ري
ششيق ؤجميل.
ؤك - -ان خ - -ت - -ام اأ’مسش - -ي - -ة
ب -قصش -ائ-د ل-لشش-اع-رة م-ره-ف-ة
ا◊سس ““منÒة سشعدة خلخال““
قرأات من ديوانها اأ’خ’““ Ò
قلب للنهار““ قصشائد قصشÒة:
““ال- - - -رم- - - -ادي““ «،نشش- - - -ي - - -د““،
““صش-راح-ة اإ’شش-ارة““ ،ؤ«م-آال““،
التي تقول ‘ مطلعها:
«يصسلي إلبحر
لذكرى موجته
ت-دخ-ل ت-خ-رج م-ن سس-م
إلنسسيان.
ث -م ،ي -ح -ت -ك -م ل-ن-وره-ا
إلشسريد
متى تقطعت به
أإسسباب إلوحدة
هكذإ ،تكتب له
’بدية.
إلزرقة إ أ
ؤŒدر اإ’شش- - -ارة أان ه - -ذه
اأ’مسش-ي-ة الشش-ع-ري-ة ا◊ميمية
ت -ع -ت Èان -ط Ó-ق-ة ج-دي-دة ‘
قسشنطينة تؤوسشسس لعودة مثل
هذه اللقاءات الششعرية ؤهي
التي كانت –تضشن باأ’مسس
م -ه -رج -ا ن الشش -ع -ر ال -نسش-وي
ؤل- -ي- -ا‹ الشش- -ع- -ر Ãن- -اسش- -ب- -ة
اح- -تضش- -ان -ه -ا ل -ت -ظ -اه -رت -ه -ا
ك -ع -اصش -م -ة أاب -دي -ة ل -ل -ث -ق-اف-ة
العربية.
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هل تغÒت نظرتنا إأ ¤أŸرأأة؟
بقلم  :رزيق رابح

العا ⁄اŸتحضشر اليوم يتقدم بخطى حثيثة ؤبهدؤء ؤثبات
نحو مزيد من الرقي ،حتى يكاد ’ يسشعه أان يتوقف ◊ظة
لينظر الينا ؤيقول :نحن نصشنع لكم ؤانتم تسشتهلكون ؤ“لؤوؤن
الدنيا ضشجيجا ؤجعجعة ،بلغ هذا العا ⁄اŸتحضشر مبلغه
ال -ع -ظ -ي -م ب -ع -د أان حسش -م أام-ر م-ع-ارك ع-دة  -ؤع-ل-ى ج-م-ي-ع
اأ’صشعدة  -خاضشها العلماء ؤالفÓسشفة ؤاآ’داب لتنوير فئات الششعب اıتلفة
طيلة قرؤن تخضشبت فيها بÓدهم بدماء الششرفاء الذين دافعوا عن ا◊ق ا ¤آاخر
رمق ؤدفعوا أ’جل ذلك ضشرائب باهظة ،ؤكانت معركة –رير اŸرأاة من اهم
اŸعارك ا◊اسشمة ،ؤالذي ينظر حال اŸرأاة ‘ أاؤربا قبل فجر النهضشة يدرك أاي
قفزة عظيمة حققها هؤو’ء.
ؤبالعودة ا ¤حاضشرتنا العربية ؤا’سشÓمية ،ؤبرغم اŸسشاعي اŸبذؤلة من أاجل
اعادة ا’عتبار للمرأاة العربية ؤاŸسشلمة من خÓل سشن القوان Úؤؤضشع اللوائح
ؤالعرائضس ،إا’ أان اأ’مر غ Òكاف ؤأان كان كافيا فإان تفعيله على ارضس الواقع ’
يجري بصشفة تامة ،بل يتم بخجل ؤعلى مضشضس حسشب النظام السشياسشي ‘ كل
بلد ؤحسشب الÎكيبة ا’جتماعية إان كانت لها القدرة على تقبل ا’نفتاح أاؤ
ا’عÎاضس عليه.
ؤلعّل أاسشباب تغييب دؤر اŸرأاة اجتماعيا ؤثقافيا ؤ‘ قطاعات بعينها ،كثÒة
لكن ابرزها يعود ا ¤الدÁاغوجية الدينية التي تنضشح باŸواقف ؤالدعاؤي
اأ’صشولية اŸنغلقة ؤالتي تختزل اŸرأاة ‘ كونها ›رد ﬂلوق من الدرجة الثانية
قاصشر ذهنيا ؤجسشديا ؤعورة ششوهاء عوجاء مثÒة للف ÏؤالبÓيا!
ؤ‘ ا◊قيقة أان ا’ختباء خلف هذه الدعاؤي الظاŸة ’ يصشح بالنظر ا¤
اŸكانة العادلة التي منحها ا’سشÓم للمرآاة ؤ’ داعي هنا أ’عدد الششواهد ا÷لية
التي ’ يبصشر سشطوع ضشوءها ا’ ﬂبول أاؤ متعصشب.
لقد أاحدث كتاب قاسشم اأم–““ :Úرير اŸرأاة““ ح Úصشدؤره أاؤخر القرن التاسشع
عششر جد’ ؤاسشعا ظن بعضشهم أانها آاخر معركة ‘ هذا الششأان ،ؤأان ما سشيلي عام
““ - ““1899تاريخ صشدؤر الكتاب  -سشيكون فجرا جديدا تكون فيه اŸرأاة العربية
ؤاŸسشلمة على قدم اŸسشاؤاة  -على اأ’قل مع نظÒتها ‘ أاؤربا ،لكن الذي حدث ⁄
يكن ذاك ،اذ أان جدل –رير اŸرأاة ما يزال قائما ا ¤اليوم هو نفسشه جدل اأ’مسس.

‘ ملتقى حول خصسال إلرجل ومسسÒته بوهرإن

““أألم Òعبد ألقادر كان رمزأ للسسلم وألتعايشس““
’م Òعبد إلقادر ““رمزإ للسسلم
كان إ أ
و‰وذجا للتعايشس““ حسسب ما أإكده أإول
أإمسس ،ب- -وه- -رإن رئ- -يسس إŸؤوسسسس -ة إل -ت -ي
–مل أإسسم هذه إلشسخصسية إلتاريخية.
أابرز ششميل بوطالب خÓل ملتقى حول
Óم Òعبد القادر أان ““مؤوسشسس
الفكر اإ’نسشا Êل أ
الدؤلة ا÷زائرية ا◊ديثة الذي كان يحمل
معا Êالسشلم النابعة من اإ’سشÓم يعت Èسشباقا
’تفاقية –رير أاسشرى ا◊رب ؤحوار إاسشÓمي
 مسشيحي““.““لقد حاؤل اأ’م Òبكل الطرق إارسشاء
السشلم .ؤ ⁄يجد أاذانا صشاغية ’ من أابناء بلده
ؤ’ من الفرنسشي ““Úؤفق ذات اŸتحدث مذكرا
بأانه أانقذ خÓل منفاه بدمششق حياة عدة أا’ف
من اŸسشيحي Úسشنة .1860
كما ”ّ التطرق إا ¤إاÁان ؤأاعمال ؤحكمة
قائد اŸقاؤمة الششعبية ا÷زائرية خÓل هذا
اŸل-ت-ق-ى م-ن ق-ب-ل اŸت-دخ-ل Úال-ذي-ن ت-ن-اؤل-وا
ت-أاسش-يسس ال-دؤل-ة ا÷زائ-ري-ة ا◊دي-ث-ة ؤم-بايعة
اأ’م Òع - -ب - -د ال- -ق- -ادر ‘  27ن -وف-م1832 È
بغريسس.
ؤتناؤل أاسشتاذ التاريخ بجامعة ؤهران 1
الدكتور بليل حسشني خصشال اأ’م Òالذي كان
يحمل السشيف ؤالقلم ؤالذي “يز باŸرؤنة
ؤاŸوضشوعية ؤا◊وار ؤالرؤؤية الصشائبة““.
أام -ا ال -دك -ت-ورة دل-ي-ل-ة حسش-ان دؤاج-ي ف-ق-د
أاششارت ‘ ﬁاضشرتها ا ¤أانه كان ““‰وذجا
Óخوة اإ’نسشانية متعبدا لله ؤيصشلح ذات البÚ
ل أ

م -ه -م-ا ك-انت ان-ت-م-اءات اأ’شش-خ-اصس ال-ع-رق-ي-ة
ؤالعقائدية أاؤ ا’جتماعية““.
Óم Òعبد القادر ““دؤرا ‘ حفر
ؤقد كان ل أ
قناة السشويسس““ التي تربط ب ÚثÓث قارات
تضشيف ذات اŸتدخلة مششÒة إا ¤أانه ““كان
يتمتع ببعد النظر““ بهذا البحر الذي Áثل
تقارب ب Úالششرق ؤالغرب.
““لقد كان يعي ‘ تلك الفÎة Ãا يتعلق
بالتقدم التقني ؤضشرؤرة إاصشÓح اÛتمعات
اإ’سشÓمية““ كما أاضشافت اŸتحدثة.
ؤمن جهته أاكد عبد الرحمن ششارف العضشو
Ãؤوسشسشة اأ’م Òعبد القادر بأان ““اأ’م⁄ Ò
ي -ك -تب أاب -دا رسش-ال-ة ل-ل-ف-رنسش-ي ،Úل-ق-د ك-ان ل-ه
تفكÒا ششام Óحول مÓحظاته ؤنظرته للحياة
ؤع Ó- -ق- -ات اŸسش- -ل- -م Úع- -م- -وم- -ا ؤا÷زائ- -ر
خصشوصشا مع فرنسشا““.

ورشسة تكوينية حول إلكتابة إŸسسرحية بباتنة

فرصسة للشسباب إلتقان فن ألتأاليف وألقتباسس
يشس -ارك  19شس-اب-ا وشس-اب-ة ق-دم-وإ من
ع- - -دة و’ي - -ات م - -ن إل - -وط - -ن ‘ ورشس - -ة
ت-ك-وي-ن-ي-ة ح-ول إل-ك-ت-ابة إŸسسرحية بÚ
إلتأاليف وإ’قتباسس إفتتحت أإول أإمسس
Ãدينة باتنة حسسبما لوحظ.
ؤت -ه-دف ه-ذه اŸب-ادرة ال-ت-ي –تضش-ن-ه-ا
باŸكتبة الرئيسشية بالقطب ا◊ضشري حملة
ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة ب-ال-ت-نسش-يق مع ا÷معية
اÙلية ““سشفراء الفن““ إا ¤مسشاعدة لكتاب
ؤخ -اصش -ة الشش -ب -اب م -ن -ه -م ع -ل -ى اك -تسش -اب
مهارات الكتابة اŸسشرحية ؤالفنون الدرامية .
ؤحسشب ‡ثل جمعية ““سشفراء الفن““ توفيق
بخوشس فإان هذه الورششة التي تدؤم 5
أايام تعد Ãثابة إاقامة ‘ الكتابة اÿاصشة
بأاب الفنون ؤسشتتبعها  3دؤرات أاخرى كملة
ب -ت -اط Òم -ن ﬂتصش ‘ ÚاŸي -دان سش -ت-ت-ن-اؤل
أايضشا قواعد ا’قتباسس اŸسشرحي.

م -ن ج -ه -ت -ه أاشش -ار اŸشش-رف ع-ل-ى ه-ذه
الورششة التكوينية الفنان إاسشماعيل سشوفيت إا¤
أان هذه اŸبادرة سشÎكز على أاسشسس الكتابة
ال -درام -ي -ة ال -ت -ي ت -ن -حصش -ر أاسش -اسش -ا ‘ الصش -راع
ؤالششخصشية ؤالبناء الدرامي ؤا◊بكة ثم ا◊وار
’سش-ي-م-ا ؤأان ال-ك-ت-اب-ة اŸوج-ه-ة ل-ل-خششبة تختلف
كثÒا  -كما قال  -عن باقي أالوان الكتابة اأ’دبية
اأ’خرى من قصشة ؤرؤاية ؤششعر ؤخاطرة إا¤
جانب ارتباطها بالعنصشر الزمني.
ؤق -د أاب -دى اŸشش -ارك-ون ‘ ه-ذا ال-ل-ق-اء
اأ’دبي الذين قدموا من عدة ؤ’يات منها
ا÷زائر العاصشمة ؤاŸسشيلة ؤسشعيدة ؤأايضشا
باتنة إاعجابهم بهذه اŸبادرة التي سشتمكنهم
من ؤلوج عا ⁄الكتابة اŸسشرحية ؤفق قواعد
م -ت -ي -ن -ة ؤإام -ك-ان-ي-ة ا’ن-ت-ق-ال م-ن ال-ه-واي-ة إا¤
ا’حÎاف كما قال اŸششارك فريد ياهو من
ؤ’ية تيزي ؤزؤ.

ألسضبت  11مارسس  2017م
أŸوأفق لـ  12جمادى ألثانية  1٤38هـ
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Ãناسضبة أليوم ألعاŸي للمرأة

 ١5أالف حالة اعتقال ‘ صشفوف النسشاء الفلسشطينيات منذ ١96٧
‘ م -وع -ده ك -ك -ل سض -ن -ة ،ع -اد ي -وم
أŸرأة أل- - - - -ع- - - - -اŸي ل- - - - -ي - - - -ج - - - -د أŸرأة
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة ت-ع-يشس ن-فسس أŸع-اناة
وت-ت-ع-رضس ل-ن-فسس ألن-ت-ه-اك-ات ألتي
ت-هضض-م ح-ق-وق-ه-ا وأنسض-ان-ي-ت-ه-ا وحتى
أن -وث -ت -ه -ا ،م -ن -ذ أن ج-ث-م ألح-تÓ-ل
ألصض - -ه- -ي- -و Êع- -ل- -ى أرضس ف- -لسض- -طÚ
وبسض-ط ع-ل-ي-ه-ا ع-دوأن-ي-ته ألوحشضية
بتوأطؤو وحماية دولية مكشضوفة.

فضضيلة دفوسس
إأن أŸرأة ألفلسضطينية هي أليوم ،ومنذ 70
ع -ام -ا ،م -ن أك Ìنسض -اء أل -ع-ا ⁄ق-ه-رأ وهضض-م-ا
للحقوق ،وأ◊قيقة هذه غ Òمبالغ فيها ما
دأمت ألرق -ام ت -ؤوك -ده -ا ،سض -وأء ت -ع ّ-ل -ق أألم -ر
باألسضر ،ألقتل ،ألتجويع ،هدم أŸنازل ،قتل
ألبناء أو أعتقالهم بالنسضبة لÓمهات وغÒها
من ألفظائع ألتي يعجز ألّلسضان عن ذكرها.
بلغة ألرقام ،ووفق ما جاء ‘ ألتقرير
أل- - -ذي أصض - -درت - -ه ه - -ي - -ئ - -ة شض - -ؤوون ألسض - -رى
وأÙرري -ن Ãن -اسض -ب -ة أل -ث -ام -ن م -ارسس ،ف-إان
سضلطات ألحتÓل ألسضرأئيلي أعتقلت  15ألف
ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة ،منذ عام  1967دون “ي -ي -ز بÚ
ألم -ه -ات وأل-ق-اصض-رأت ،وألح-ك-ام ‘ أل-غ-الب
جائرة ومبالغ فيها.
أشضارت ألهيئة أ ¤أن سضلطات ألحتÓل،
أعتقلت عام  170 2016أمرأة وفتاة ،وأن عدد
أألسضÒأت أ◊ا‹ يبلغ  56أسضÒة فلسضطينية
م -وزع -ات ب Úسض -ج -ن -ي ألشض -ارون وأل -دأم -ون.

وقالت ألهيئة أن  16أسضÒة قاصضر»أقل من 18
عاما» يقبعن ‘ سضجون ألحتÓل ،وبلغ عدد
ألسضÒأت أŸصض -اب -ات وأ÷ري -ح-ات وأل-ل-وأت-ي
يعان Úمن مشضاكل صضحية « »11أسضÒة.
ت- -ع- -ت ÈأألسضÒة ل- -ي- -ن- -ا ج- -رب -و ،Êأق -دم
ألسضÒأت ألفلسضطينيات ،وهي ﬁكومة بـ 17
ع -ام -ا ،وم -ن أŸرت -قب ألف-رأج ع-ن-ه-ا ألشض-ه-ر
ألقادم.
هذأ وأشضارت ألهيئة ‘ تقريرها أ ¤أصضدأر
ﬁاكم ألحتÓل ‘ أآلونة ألخÒة أحكاما
عالية بحق عدد من ألسضÒأت وصضلت أ16 ¤
عاما ،و‘ ألطار ،حكم على ألقاصضر مرح
باك Òبالسضجن  8أعوأم ،ومرح ألشضويكي بـ 6
سضنوأت.
‘ سضجون ألحتÓل تتعرضس ألسضÒأت
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ات ل-ل-م-ع-ام-ل-ة أŸه-ي-ن-ة وأل-ت-نكيل

لرهاب
أكد إأسضتمرأر أ◊رب على أ إ

وزارة الدفاع بحكومة الوفاق اللّيبية تعمل على التهدئة ‘ سشرت
قالت وزأرة ألدفاع ‘
ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وطني
أل-ل-ي-ب-ي-ة ،إأن-ه-ا تعمل بكل
ق - -وة م - -ن أج - -ل –ق- -ي- -ق
أل- -ت- -ه- -دئ- -ة وأل- -ه- -دن -ة ‘
م- -ن -ط -ق -ة خ -ل -ي -ج سض -رت،
م -ؤوك -دة أن -ه -ا ل -ن تسض -م -ح
ب- -وج- -ود أل- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م -ات
لره- - -اب- - -ي - -ة ب Úط - -ر‘
أ إ
ألصضرأع.
أضضافت ألوزأرة ‘ بيان
ل -ه -ا نشض -ر ع -ل -ى صض -ف -ح -ت -ه-ا
أل - -رسض - -م - -ي - -ة ع- -ل- -ى م- -وق- -ع
ف -يسض-ب-وك ،أمسس أألول ،أن-ه-ا
«ل- -ن تسض -م -ح ب -وج -ود أي م -ن
أل -ت -ن -ظ -ي -م -ات أإلره -اب-ي-ة أو
أŸتطرفة ب Úطر‘ ألصضرأع
وأنها سضتسضخر كل إأمكاناتها
أل- -عسض- -ك- -ري- -ة Ùارب -ة ه -ذه
أل -ت -ن -ظ -ي -م -ات ،إأن ث -بت ل -ه -ا
ت -وأج -د ‘ سض -اح -ة أل-ق-ت-ال»،
مشضÒة أنها «سضتعمل بكل قوة
لتحقيق ألتهدئة وألهدنة».
ن - -ب - -هت أل - -وزأرة إأ ¤أن
«أ◊ل ‘ ليبيا ل Áكن أن
ي -ك-ون إأل سض-ي-اسض-ي-ا وب-ا◊وأر
ح - -ت - -ى ي - -ت- -م أل- -ت- -وصض- -ل إأ¤
أŸصض-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة ألشضاملة
و–ق- - -ي - -ق أألم - -ن وألسض Ó- -م
لكافة ربوع ليبيا».
أوضض - - -حت أل - - -وزأرة أن
ه -دف -ه -ا ه -و «أل -قضض -اء ع-ل-ى
ك-اف-ة أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات أإلرهابية
وألدأعم ÚوأŸتعاون Úمعهم
وكل ما من شضأانه أسضتشضرأء
أإلرهاب ‘ ليبيا» ،مشضÒة

إأ ¤أن- -ه- -ا ت- -رأقب ع- -ن ك- -ثب
ت -دأع -ي -ات ألصض-رأع Ãن-ط-ق-ة
خليج سضرت ،معلنة ترحيبها
ب - -اسض - -ت Ó- -م ج - -ه - -از ح- -رسس
أŸنشض-آات أل-ن-ف-ط-ي-ة ،أŸكلف
من قبل أÛلسس ألرئاسضي،
م - - -ي- - -ن- - -اءي ألسض- - -درة ورأسس
لنوف.
أك- - - -دت وزأرة أل- - - -دف- - - -اع
ب -ح -ك -وم -ة أل -وف -اق أل -وط-ن-ي
أل - -ت - -زأم- -ه- -ا أل- -ت- -ام Ãب- -ادئ
وأه -دأف أل -وف -اق أل -وط -ن -ي،
أل -ت -ي ك -ان أه -م-ه-ا م-ك-اف-ح-ة
أإلرهاب وتوحيد أŸؤوسضسضات
وإأنهاء ألنقسضام ورأب ألصضدع
ب Úألفرقاء ألليبي› ،Úددة
أل -ت -زأم -ه -ا ب -ال -ع-م-ل وف-ق م-ا
ي -رسض -م -ه أÛلسس أل-رئ-اسض-ي
من قرأرأت وسضياسضات Œاه
أألحدأث وألقضضايا ألوطنية.

عودة األنÎبول
‘ أŸقابل دعا أŸفوضس
ب-وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة ‘ ح-كومة
أل- -وف- -اق أل -وط -ن -ي أل -ل -ي -ب -ي -ة
أل- - -ع- - -ارف أÿوج- - -ة ،أألمÚ
أل -ع -ام ل -ل -م -ن -ظ -م -ة أل -دول -ي-ة
ل-لشض-رط-ة أ÷ن-ائ-ية (إأنÎبول)
مينغ هونغوي ،إأ ¤إأعادة فتح
مكتب أŸنظمة ‘ ألعاصضمة
ألليبية طرأبلسس.
ج -اء ذلك خ Ó-ل أج -ت-م-اع
أÿوج - -ة م - -ع أألم Úأل - -ع- -ام
لÓ- - - -نÎب- - - -ول ‘
ب- - - - - - -اريسس ،أول

 Èالعا⁄
ع

–ديد
هوية اŸعتدي

@ برل :Úأعلنت ألشضرطة أألŸانية
أع -ت -ق -ال رج -ل ي -ع-ا Êم-ن «أضض-ط-رأب-ات
عقلية» ،إأثر تنفيذه ،مسضاء أمسس أألول،
أÿم -يسس ه -ج -وم -ا ب -وأسض -ط -ة ف-أاسس‘ ،
ﬁط-ة أل-ق-ط-ارأت أل-رئ-يسض-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة
دوسضلدورف ,ما أسضفر عن إأصضابة سضبعة

أمسس ،بحضضور كل من رئيسس
أŸن- -ظ- -م- -ة ج -وردن شض -ت -وك
ÓنÎبول،
وأŸدير ألتنفيذي ل إ
ت Úم -ورسس ،وم -ن-دوب ل-ي-ب-ي-ا
لدى أŸنظمة.
ق - -ال م- -ك- -تب أإلعÓ- -م
أألم -ن-ي ب-وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة ‘
ح- -ك- -وم- -ة أل -وف -اق أل -وط -ن -ي
ألليبية ،إأن أÿوجة أثنى ‘
بدأية ألجتماع على أ÷هود
ألتي تبذلها أŸنظمة لتعزيز
ألتعاون أألمني ،خاصضة ‘ ما
ي -ت -ع -ل -ق Ãك -اف-ح-ة أإلره-اب
وأ÷رÁة أŸن -ظ-م-ة ب-ج-م-ي-ع
أشضكالها وصضورها.
ق - - -دم أÿوج - - -ة ،خ Ó- - -ل
ألجتماع Ùة موجزة عن
أل- -وضض- -ع أألم -ن -ي ‘ ل -ي -ب -ي -ا،
وأ÷ه -ود أل-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا وزأرة
أل -دأخ -ل-ي-ة ب-ح-ك-وم-ة أل-وف-اق
أل-وط-ن-ي ‘ ،سض-ب-ي-ل أسض-تقرأر
وأسض -ت -ت -ب -اب أألم-ن ‘ ،ك-اف-ة
ربوع ليبيا.
ودع - - -ا أÿوج - - -ة خ Ó- - -ل
ألج- -ت -م -اع أل -ق -ائ -م Úع -ل -ى
أŸن- -ظ- -م- -ة إلع -ادة ت -ف -ع -ي -ل
نشضاط أŸنظمة ‘ ليبيا من
ج- - -دي- - -د ،م - -ؤوك - -دأ أن وزأرة
أل- -دأخ- -ل- -ي -ة أل -ل -ي -ب -ي -ة ع -ل -ى
أسض -ت -ع-دأد ك-ام-ل ل-ل-ت-ع-اون ‘
ه- -ذأ أ÷انب ،وت -ف -ع -ي -ل دور
أŸك- -تب أŸرك -زي أل -وط -ن -ي
ÓنÎبول بالعاصضمة ألليبية،
ل إ
وذلك « للدور أإليجابي ألذي
تلعبه ليبيا بهذه أŸنظمة».

أشضخاصس ،بحسضب حصضيلة جديدة.

مقتل  60ششخصشا
@ دمشض- - - -ق :أع -ل -نت ÷ان أل -ت -نسض-ي-ق
أÙلية ألسضورية ،أمسس ،عن مقتل 60
شضخصضا ،من بينهم  17طف Óو 3نسضاء ‘
قصض -ف وأشض -ت -ب -اك -ات ب Úق -وأت أل-ن-ظ-ام
وأŸعارضضة ‘ أنحاء متفرقة من ألبÓد.

اجتماع دول التحالف
@ وأشض-ن-طن :أع -ل -ن مسض-ؤوول ب-وزأرة

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

وألتعذيب وألسضجن ألنفرأدي وأ◊رمان من
أل- -زي- -ارأت وأله- -م- -ال أل- -ط- -ب -ي وأل -ت -ف -ت -يشس
ألسضتفزأزي.
هذأ جزء صضغ Òمن فيضس ما تعانيه أŸرأة
ألفلسضطينية ،و‘ أŸلحق ألدبلوماسضي للعدد
أŸرتقب ألربعاء ألقادم سضنتطرق بالتفاصضيل
ومن خÓل شضهادأت ألسضÒأت لهول ما يرتكبه
ألح- - -تÓ- - -ل ألسض- - -رأئ - -ي - -ل - -ي ‘ ح - -ق أŸرأة
ألفلسضطينية فÎقبوه.

أÙكمة ألدسضتورية تعلن عزلها

الفسشاد يخرج رئيسشة
كوريا ا÷نوبية من ا◊كم

ق -ت -ل شض-خصض-ان ‘ أح-ت-ج-اج-ات أن-دل-عت ‘
كوريا أ÷نوبية بعيد تأاييد أÙكمة ألدسضتورية
عزل ألرئيسضة بارك غيون هاي ألتي أدينت بتهم
بالفسضاد أŸا‹.
Œمع آألف من أنصضار ألرئيسضة أŸعزولة
أمام أÙكمة ألدسضتورية ،وأشضتبك بعضضهم مع
ألشضرطة ألتي نشضرت عددأ كبÒأ من أفرأدها.
و‘ أل- -وقت ن- -فسض- -ه أم -ر وزي -ر أل -دف -اع أ÷يشس
ب -ال-ت-أاهب –سض-ب-ا ألن تسض-ت-غ-ل ك-وري-ا ألشض-م-ال-ي-ة
ألظرف ألسضياسضي ‘ بÓده.
‘ م-ق-اب-ل ألح-ت-ج-اج-ات ع-ل-ى ق-رأر ع-زل
باركŒ ،مع معارضضون لها قرب «ألبيت أألزرق
(مقر ألرئاسضة) ‘ سضول معÈين عن سضعادتهم
ب- -ع- -زل- -ه- -ا .وب- -ارك ه- -ي أول رئ- -يسس م- -ن- -ت -خب
دÁقرأطيا يتم عزله بهذه ألطريقة.
هذأ وقد وأفق ألقضضاة ألثمانية ‘ أÙكمة
أل -دسض -ت -وري -ة ب -اإلج -م -اع ع -ل -ى ع -زل أل -رئ-يسض-ة
أŸوقوفة عن ألعمل منذ أشضهر ،وكان ألŸÈان
حّول أŸسضأالة إأ ¤ألقضضاء بعد ألتصضويت عليها.
وتلت رئيسضة أÙكمة ‹ جونغ مي نصس أ◊كم
ألذي جاء فيه أن بارك ُعزلت ،وأن ما قامت به
ألرئيسضة مثل إأسضاءة بالغة للدÁقرأطية وسضيادة
ألقانون.
وورد ‘ ح -ي -ث -ي -ات أ◊ك -م أن ع -زل -ه -ا يÈره
أن-ت-ه-اك-ه-ا أل-دسض-ت-ور ،ألن-ه-ا سض-م-حت لصض-دي-قتها
تشضوي سضون سضيل بالتدخل ‘ شضؤوون ألدولة رغم
أنها ل تشضغل أي منصضب رسضمي ،كما ورد أنها
أخفت “اما تدخل صضديقتها ‘ شضؤوون ألدولة
ونفته.
ت-ت-ه-م أل-رئ-يسض-ة ب-ال-ت-وأط-ؤو م-ع م-ق-رب Úم-نها
ل -لضض -غ -ط ع -ل -ى شض -رك -ات كÈى (ب -ي -ن-ه-ا شض-رك-ة
سض -امسض-ون-غ) ل-ل-تÈع Ÿؤوسضسض-ت Úت-ؤوي-دأن خ-ط-ه-ا
ألسضياسضي ،لكن ألرئيسضة أŸعزولة نفت أرتكاب
أي خطأا.
يذكر أن ألرئيسضة أŸعزولة أنتخبت ‘ 2012
ب -أاع -ل -ى نسض -ب -ة تصض-ويت ي-حصض-ل ع-ل-ي-ه-ا م-رشض-ح
رئاسضي ‘ فÎة ألدÁقرأطية بكوريا أ÷نوبية.
ي-قضض-ي ق-رأر أÙك-م-ة أل-دسض-ت-وري-ة ب-ع-زل
ب- -ارك ف -ورأ م -ن م -نصض -ب -ه -ا ‘ ،ح Úأن رئ -يسس
ألوزرأء هوأنغ كيو آأن بات منذ ديسضم ÈأŸاضضي
ألقائم بأاعمال ألرئاسضة ،وينصس ألدسضتور على
إأجرأء أنتخابات رئاسضية مبكرة ،خÓل سضتÚ
يوما.

أÿارجية أألمريكية أن وزير أÿارجية،
ري -كسس ت -ي-ل-رسض-ون ،سض-وف يسض-تضض-ي-ف ‘
وأشضنطن ،أعتبارأ من  22مارسس أ◊ا‹
أج-ت-م-اع-ا ل-ل-دول أŸشض-ارك-ة ‘ أل-تحالف
ألعاŸي ألذي تقوده ألوليات أŸتحدة
Ùاربة تنظيم «دأعشس» أإلرهابي.

اإلفراج عن  259ششخصص
@ أÿرط- - - - - - -وم :أف -رجت ألسض -ل -ط -ات
ألسض -ودأن -ي-ة ع-ن ﬁ 259ك -وم وم-ت-ه-م م-ن
منتسضبي أ◊ركات أŸتمردة ،بعد يوم وأحد
م -ن صض -دور ع -ف -و رئ -اسض -ي وت-ه-ي-ئ-ة أŸن-اخ

ألعدد

17281

ل· أŸتحدة تبدأ ألبحث عن خليفة روسس
أ أ
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البوليسشاريو تدعو لوقف “ّرد اŸغرب على الششرعية الدولية

دعت ج - - - - - - -ب - - - - - - -ه - - - - - - -ة
أل- -ب- -ول- -يسض- -اري- -و أÛت- -م- -ع
أل- - -دو‹ و‘ م- - -ق- - -دم- - -ت - -ه
ل‡ي
لم Úأل- - - - - -ع- - - - - -ام أ أ
أ أ
أن -ط -ون -ي -و غ -وتÒيسس إأ¤
لم-ر
أل -ع-م-ل Ãا ي-ت-ط-ل-ب-ه أ أ
من سضرعة وجدية وحزم
م- -ن أج- -ل «إأرج- -اع أŸغ -رب
إأ ¤ج -ادة ألصض -وأب ووضض -ع
حد لتمرده على ألشضرعية
ألدولية».
ج- -اء ذلك ‘ ب -ي -ان Ÿك -تب
أألم- - -ان - -ة أل - -ع - -ام - -ة ÷ب - -ه - -ة
أل-ب-ول-يسض-اري-و ،عقب أجتماعه،
أمسس أألول ،برئاسضة ألرئيسس
ألصض- - -ح - -رأوي ،أألم Úأل - -ع - -ام
ل-ل-ج-ب-ه-ة إأب-رأه-يم غا‹ وألذي
تضض -م -ن م -ن -اشض -دة ل -ل -م-ج-ت-م-ع
أل- -دو‹ و‘ م- -ق- -دم- -ت -ه أأل·
أŸتحدة وأمينها ألعام أ÷ديد
أنطونيو غوتÒيسس «ألعمل Ãا
ي- -ت- -ط -ل -ب -ه أألم -ر م -ن سض -رع -ة
وجدية وحزم من أجل إأرجاع
أŸغ - -رب إأ ¤ج - -ادة ألصض - -وأب
ووضض - -ع ح - -د ل- -ت- -م- -رده ع- -ل- -ى
ألشضرعية ألدولية ،مسضتغ‘ Ó
ذلك أل -غ -ط -اء أل -ذي ت-وف-ره ل-ه
ب -عضس أل -ق -وى أŸت -ن-ف-ذة ع-ل-ى
ألسضاحة ألدولية».
ن- -ق- -لت وك- -ال- -ة أألن- -ب -اء
ألصضحرأوية (وأصس) عن ألبيان
م-ط-ال-ب-ة أل-ب-ول-يسضاريو بضضرورة
وضض- -ع آأل- -ي- -ة أ‡ي- -ة Ÿرأق- -ب- -ة
أحÎأم ح- - -ق- - -وق أإلنسض- - -ان ‘
أŸن- - -اط- - -ق م- - -ن ألصض- - -ح- - -رأء
أل - -غ - -رب - -ي - -ة ،أل - -وأق - -ع- -ة –ت
ألح -تÓ-ل أŸغ-رب-ي وأل-ت-ق-ري-ر
ع- -ن -ه -ا ووق -ف ن -هب ث -روأت -ه -ا
ألطبيعية ،وكذأ إأطÓق سضرأح
ك -اف -ة أŸع -ت -ق -ل Úألسض-ي-اسض-يÚ
ألصض- - -ح - -رأوي ‘ Úألسض - -ج - -ون

أŸغربية.
أكد ألبيان ألصضحرأوي على
إأرأدة ألطرف ألصضحرأوي ‘
ألسض- -ت- -م- -رأر ‘ أل -ت -ع -اون م -ع
أألم Úألعام أأل‡ي ومبعوثه
ألشض -خصض -ي لسض -ت -ك-م-ال مسض-ار
تصض - -ف - -ي - -ة ألسض- -ت- -ع- -م- -ار م- -ن
ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ،م-ن خÓل
تنظيم أسضتفتاء لتقرير مصضÒ
ألشضعب ألصضحرأويﬁ ،م‘ Ó
ألوقت ذأته أŸغرب مسضؤوولية
إأي -ق -اف ه -ذأ أŸسض -ار وم-ا ق-د
يÎتب ع - - -ل - - -ى أإلم - - -ع- - -ان ‘
م -وأصض -ل -ة خ -رق وق -ف إأطÓ-ق
أل-ن-ار وم-ن-ع ب-ع-ث-ة أŸي-ن-وروسضو
من أسضÎجاع كامل مقدرأتها
وألسض- -ت- -م- -رأر ‘ أن- -ت- -ه -اك -ات
ح -ق -وق أإلنسض -ان ‘ ألصض-ح-رأء
أل -غ -رب -ي -ة وأل -ن -هب أŸت-وأصض-ل
لÌوأت ألشض - -عب ألصض - -ح- -رأوي
وكافة موأرد بلده ألطبيعية».
‘ أŸقابل ،باشضرت أأل·
أŸت - - -ح - - -دة مشض - - -اورأت م - - -ع
أألط -رأف أŸع -ن -ي -ة ب-ال-قضض-ي-ة
ألصض-ح-رأوي-ة لخ-ت-ي-ار م-ب-ع-وث
جديد خلفا لكريسضتوفر روسس
ألذي قدم أسضتقالته.
أك- - -د مسض- - -ؤوول Ãك- - -تب

أŸت -ح-دث ب-اسض-م أألم Úأل-ع-ام
ل -وك -ال -ة أألن -ب-اء أ÷زأئ-ري-ة أن
كريسضتوفر روسس ألذي تنتهي
مهمته ‘  31مارسس أ÷اري
سض -ي -وأصض -ل م -ه -ام -ه إأ ¤غ -اي-ة
تعي Úمبعوث جديد.
م- -ن ج- -ه -ة أخ -رى ،كشض -فت
مصض- -ادر ب- -األ· أŸت- -ح- -دة أن
أسضتقالة كريسضتوفر روسس تأاتي
‘ إأط- -ار سض -لسض -ل -ة ت -ع -ي -ي -ن -ات
جديدة سضيحدثها أألم Úألعام
 ·ÓأŸتحدة وسضتمسس عددأ
ل أ
من أŸسضوؤول ÚباŸنظمة.
أك- - -د ‡ث- - -ل ج - -ب - -ه - -ة
أل-ب-ول-يسض-اري-و ب-األ· أŸت-ح-دة
أل- - -ب- - -خ- - -اري أح- - -م - -د أن دور
أŸب -ع -وث ألشض -خصض -ي م-ه-م ‘
ع -م -ل -ي -ة ألسض Ó-م ،ل -ك -ن -ه ل-يسس
حاسضما دون دعم من ›لسس
أألمن».
أب- -رز أل- -دب -ل -وم -اسض -ي
ألصضحرأوي أن ألوقائع أثبتت
ن-زأه-ة وم-وضض-وعية كريسضتوفر
روسس ،موؤكدأ أن هذأ أألخ Òل
Áك - -ن أن ي - -ذهب ب- -ع- -ي- -دأ ‘
مهمته دون دعم من ›لسس
أألمن.

أكد أنه سضيكون من ألرعاة ألرسضمي◊ Úملته ألنتخابية

جوبي :لن أاقفز من السشفينة خÓل العاصشفة وسشأاّدعم فيون

لسضبق
أعلن رئيسس ألوزرأء ألفرنسضي أ أ
آألن جوبي ،أمسس أ÷معة ،على حسضابه
ع- -ل- -ى ت -وي Îدع -م -ه ل -ف -رأنسض -وأ ف -ي -ون ‘
ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ية أŸقبلة ،مؤوكدأ أنه
سض-ي-ك-ون أح-د أل-رع-اة أل-رسض-م-ي◊ Úم-ل-ت-ه
لسض-ب-وع
ألن -ت -خ -اب -ي -ة .وأن -ت-ق-د ج-وب-ي ،أ أ
أŸاضض- -ي« ،ت -ع -نت» ف -ي -ون أل -ذي ت -رأج -عت
شضعبيته بسضبب مشضاكل مع ألقضضاء بسضبب
أتهامات بوظائف وهمية.
على حسضابه على توي ،Îأعلن آألن جوبي،
أمسس ،أن -ه ي -دع -م أ◊م-ل-ة أل-رئ-اسض-ي-ة ل-ف-رأنسض-وأ
فيون وسضيكون أحد رعاتها ألرسضمي Úبعد بضضعة
أيام من أنتقاده فيون ألذي ينتمي مثله لتيار
أÙافظ .Úقال جوبي ‘ حسضابه على تويÎ
«حتى لو كنت ›رد رأكب فلن أقفز من ألسضفينة
خÓل ألعاصضفة».
ج- -رى أل- -ت- -دأول ب -اسض -م ج -وب -ي أل -ذي خسض -ر

ألنتخابات ألتمهيدية لليم ‘ Úنوفم ÈأŸاضضي
أمام فيون لكي يحل ﬁل أŸرشضح أليميني ألذي
يوأجه متاعب قضضائية ‘ قضضية وظائف يرجح
أنها وهمية أسضتفادت منها عائلته ،لكن رئيسس
ألوزرأء أألسضبق وضضع حدأ لهذه ألتكهنات بتأاكيد
عدم خوضضه ألسضباق.
‘ وقت سضابق لهذأ أألسضبوع أسضتخدم جوبي
عبارأت حادة على نحو غ Òمعتاد ‘ أ◊ديث
ع- -ن ف- -ي- -ون ق -ائ  « :Ó-إأن -ه أه -در ت -ق -دم أ◊زب
أ÷مهوري ‘ أسضتطÓعات ألرأي ووصضفه باأنه
متعنت».
يحتاج أŸرشضحون إأ 500 ¤رأٍع رسضمي على
أألقل للمنافسضة ‘ ألنتخابات ألرئاسضية ألتي
سضتجرى ‘ أفريل وماي ،ووفقا Ÿوقع أÛلسس
ألدسضتوري على أإلنÎنت فإان لدى فيون أك Ìمن
ألف رأٍع بالفعل.

مفاوضضات أسضتانا ألثÓثاء ألقادم

واششنطن تلقت دعوة للمششاركة
كشضف مصضدر ديبلوماسضي ،بأان ألطرف
لم- -ري- -ك- -ي تسض -ل -م دع -وة ل -ل -مشض -ارك -ة ‘
أ أ
م- -ف- -اوضض- -ات أسض- -ت- -ان- -ا أŸزم- -ع إأج- -رأؤوه -ا ‘
ألعاصضمة ألكازأخسضتانية ،خÓل يومي 14
و 15من ألشضهر أ◊ا‹.
أضض - -اف أŸصض- -در ذأت- -ه ،أمسس ،أن مسض- -ت- -وى
أŸشضاركة أألمريكية ‘ مفاوضضات أسضتانا «يجب
أن –دده وأشضنطن».
كانت وزأرة خارجية كازأخسضتان ،أفادت يوم

لتحقيق ألسضÓم أŸسضتدأم ‘ ألبÓد.

تصشويت على تعديل الدسشتور

@ ن-وأقشضط :صضّ-وت ن-وأب أ÷م-ع-ي-ة
ألوطنية ‘ ألŸÈان أŸوريتا ،Êلصضالح
إأجازة مشضروع لتعديل دسضتور ألبÓد قبل
إأحالته إأ› ¤لسس ألشضيوخ ،وسضط رفضس
من جانب أŸعارضضة.

إاطÓق نار بسشويسشرا

@ بازل :قتل شضخصضان وأصضيب ثالث ،عندما
قام مسضلحان بإاطÓق ألنار ‘ مقهى «كافيه »56
Ãدينة بازل ألسضويسضرية ،و“كن أŸسضلحان من

 9مارسس بأان روسضيا ،وتركيا ،وإأيرأن سضتشضارك
‘ م ف -اوضض -ات أسض -ت -ان -ا أŸق-ب-ل-ة ،مشضÒة إأ¤
إأرسضال دعوأت للمشضاركة إأ ¤كل من ألوليات
ل· أŸتحدة.
لردن ،ومنظمة أ أ
أŸتحدة ،وأ أ
من أ÷دير بالذكر أن ألدول ألضضامنة
للهدنة ‘ سضوريا (روسضيا ،وتركيا ،وإأيرأن)
ت--ن--ت--ظ--ر ت--أاك-ي-د مشض-ارك-ة ك-ل م-ن أ◊ك-وم-ة
ألسض-----وري-----ة وأŸع-----ارضض-----ة أŸسض----ل----ح----ة ‘
أŸفاوضضات أŸقبلة.

أل -ه -رب ،و– ⁄دد ألسض -ل -ط -ات ‘ أŸدي-ن-ة ه-وي-ة
ألضضحايا أو مطلقي ألنار أو دوأفعهما.

مزيدا من القوات

@ كابول :قال قائد ألقيادة أŸركزية
أألم- -ري -ك -ي -ة ،أ÷Ôأل ج -وزي -ف ف -وت -ي -ل ،إأن
إأسضÎأتيجية أمريكية جديدة لكسضر أ÷مود
‘ أف -غ -انسض -ت -ان سض -ت -ت -ط -لب نشض-ر م-زي-د م-ن
ألقوأت ،وأوضضح فوتيل ،خÓل جلسضة للجنة
ألقوأت أŸسضلحة ‘ ›لسس ألشضيوخ« ،أعتقد
أنها سضتشضمل قوأت إأضضافية لضضمان ألتمكن
م - -ن ت- -ع- -زي- -ز ف- -اع- -ل- -ي- -ة م- -ه- -م- -ة أŸشض- -ورة
وأŸسضاعدة».
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السسبت  ١١مارسس  ٢٠١٧م
الموافق  ١٢جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
احسسان
للمسساحة
«م»
للتخيير

للجواب

مرضس
نصسف قبرك معدي
خاصستي

هذه الإشسارة –توي
على دوائر مرقمة من١
اإ ٨ ¤و‘ نفسس الوقت
على حروف ﬂتلفة
بحيث اأن رمز الإشسارة
يتكون من ›موعة اأرقام
ترجمه اإ ¤حروف ثم
اجمع هذه ا◊روف
فتحصسل على اسسم
لرئيسس دولة لبنان
ا◊ا‹

بحر
المسسلك

وجع

من أايام
األسسبوع

يتضسرع «م»

مدخل

عاصسمة
اروبية
عكسس ميت
شسهر
ميÓدي

ثلثا محطة
عكسس ميت لفظ هاتفي

مفرد دول
اسسم علم
مذكر «م»

للتخيير
بحر

نهر عربي
نصسف عز
هواء
متحرك

اللغز:

ا’سسم اأ’ول لمهاجم دولي
مغترب جزائري

نجم
المنتخب
المصسري
مدرب فرنسسي
لكرة القدم
دولة عربية
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
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الكلمـــــــات:

الهجرة ،السسفر ،الرحلة ،الزيارة ،التجول ،الطواف،
اŸنظر ،الصسورة ،البادية ،الريف ،ا◊ظÒة  ،الغابة،
ل ،الصسنوبر ،الفل ،Úالزيتون،
لعشساب ،الك أ
الطبيعة ،ا أ
الزع ،Îالنعناع ،النخيل ،البلوط ،القل ،العمل،
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أافقيا )١ :األراجيف ،مع ،لم ،امسسح ،لب ،ناي،
اليد ،ل.ل ،ل.ل ،اروبا ،سسمع ،مية ،احل ،
ليل ،نيجيريا ،لم ،دح ،مل ،ميل ،اب ،ام ،يم،
عمل ،عسس ،نسساير ،عم،
عموديا )١ :الصسÓه ،لماع ،لم ،لوم ،المسس ،ا.ا،
منير ،بين ،لين ،ا.ا.ا ،الجد ،مسس ،جميل،
جيجل ،يسس ،راسسل ،يلي ،في ،يلم ،العمل،
يلم ،لمع ،عبدالله ،ملك،
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٢٤ + ٢٦ + ٢٨ + ٧٢ + ١٢ + ١١ + ١٠
٢١٢ = ١٥ + ١٤
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /قائد الجيشش ا’سسÓمي
الذي غزى أاوروبا هو «طارق
بن زياد»

` 10

ل

ا

ل

ح

ضس

ي

ر

ة

ا

ل

م

ل

الحل  /كلمات متقاطعة
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أا -هيفاء وهبي
ب  -نجوى كرم،
ج  -كارول سسماحة،
د -ماجدة الرومي،

`

الكلمــات السسريــة
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كلمات سسهمية
كلمة سسر
لعبة الحروف
دردشسة الحروف

متشسابهة
خاصستي

عاصسمة «م» نصسف يوم

الظهير
األيمن
لمنتخب مصسر

ميÓف
الوفود
ابن بطوطة
الحدود

من أاخوات
لكن
نظم «م»

يلعب «م»

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف اللم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

مهاجم في
منتخب غانا

يلحق
قر

رفقة منع
«م»

دردشسة
لسسهم
اأ

٧٩١

للنصسب

ضسمير
منفصسل

لعبــــة الحـــروف

١٧٢٨١

رقــــــــــم

أاحسسن لعب من أاخطاء
لمنتخب كرة القدم
المغربي

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٢١٢نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

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

العدد
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أافقيا
 )١و )٢رئيسس التحاد الكامروني لكرة القدم،
السسم األول لحارسس منتخب الكامرون،
 )٣أاقدف ،صسوت النفجار «م» ،لعب «م»،
 )٤الطول «م» ،سسقي،
 )٥كمل ،ثلثا حاير،
 )٦أاحسسن مدافع في منتخب مصسر،
 )٧أاحسسن مدافع في منتخب الكامرون،
 )٨متشسابهة،
 )٩نصسف يوم ،وطن ،خفضس أاو انزل جزء من
العلم أاثناء األسسى،
 )١٠غير ،للمسساحة ،صسوت النفجار،
 )١١حكم دولي جزائري لكرة القدم،

عموديا
 )١ولية جزائرية ،ثروة،
 )٢عيشس ،شسهر ميÓدي،
 )٣قبيح «م» ،ثلثا حشسر ،رقد،
 )٤ثلثا قيد ،لقياسس المسسافة ،في الذراع «م»،
 )٥حرف مكرر ،ارشسد ،جمع علبة «م»،
 )٦عاصسمة اأوروبية ،بلدية بولية عين
الدفلى،
 ٧وبخ ،متشسابهة ،لقب عثماني،
 )٨جد ،متشسابهة ،جواب،
 )٩متشسابهة ،زيدان مبعثرة،
 )١٠سسامر ،يسساير،
 )١١نصسف يوم ،من الألوان،

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
السضبت  ١١مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٢جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١٧٢٨١ :

الحمل

ي- -اح- -م- -ل سض- -ت- -رى ف- -ي ح -ي -اتك
ُمخلصضين وعابثين ،ومن يريدك
ألجلك ومن يريدك ليتكئ عليك؛
ل تصضدق معسضول الكÓم َدع المواِقف ُتميز
لك الخبيثُ مِن الطيّب.
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لن يكون عمرك كله ربيعاً ياثور
..سضتتناوب عليك الفصضول األربعة
ت-ل-ف-حك ح-رارة ال-خ-ي-ب-ات ت-ت-ج-مد في صضقيع
ال -وح -دة ،ت -تسض -اق-ط أاحÓ-مك ال-ي-ابسض-ة ،ل-ك-ن
حياتك سضتزهر مجددا.

 2300دو’ر ثمن دجاجة
وديك ناديرن ‘ تركيا

الجوزاء
أانت ق -ب -ط-ان سض-ف-ي-ن-تك ي-اج-وزاء
وليسس هناك شضخصس أاو مكان أاو
شضيء له سضلطة على أافكارك مالم تمنحه أانت
ذلك ،فكر بإايجابية ،اختر أافكارا تسضمو بك
ألنك سضتصضبح ماتفكر به.

السشرطان
شضهد مزاد علني لدجاج الزينة في اأنقرة ،بيع ديك
ودجاجة من فصضيلة «لفندر براهما» ،بـ  ٨5٠٠ليرة
تركية ،اأي ما يعادل نحو  ٢٣٠٠دولرُ .نظم المزاد
م -ن ق -ب -ل ج -م -ع -ي -ة «دج -اج -ات ال -زي-ن-ة وح-ي-وان-ات
ال - -ح - -دائ- -ق» ،ح- -يث ج- -رى اسض- -ت- -ع- -راضس عشض- -رات
الدجاجات و الديكة من اأنواع مختلفة.
في سضابقة اأولى من نوعها في تركياُ ،عرضضت
طيور من فصضيلة «دونغ تاو» التي توصضف بـ»الدجاج
ذي ق- -دم ال -ت -ن -ي -ن» ،وي -ع -ود اأصض -ل -ه -ا اإل -ى ف -ي -ت -ن -ام
واإندونيسضيا ،وسضط اهتمام كبير من المشضاركين في
ال- -م- -زاد .ن- -ق- -لت وك- -ال- -ة «الأن- -اضض -ول» ع -ن رئ -يسس
ا ل ج م ع ي ة  ،ا أ م ي ن غ و ك غ و ز  ،ق و ل ه ا إ ن ن ح و  ٣ ٠ن و ع اً
م -ن ال -دج -اج -ات وال -دي -ك -ة ،ي -ج -ري ع -رضض -ه-ا ف-ي
ا ل م ز ا د  ،ا ل ذ ي ي ق ا م م ر ت ي ن س ض ن و ي اً  .ع ز ى غ و ك غ و ز
ارت -ف -اع اأسض -ع -ار م -ث -ل ه -ذه ال -ط -ي-ور ال-داج-ن-ة اإل-ى
«ن -درت -ه-ا وج-م-ال صض-ي-اح-ه-ا وريشض-ه-ا» .اأك-د رئ-يسس
ال -ج -م -ع -ي -ة زي -ادة الإق -ب -ال ع -ل-ى ت-رب-ي-ة م-ث-ل ه-ذه
ال-دواج-ن ب-غ-رضس ال-زي-ن-ة ،ونّ-و ه ب-اأن «ه-ذه ال-ه-واي-ة
تسضبب الإدمان لصضاحبها» ،على حد تعبيره.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال
لنسسان عجوزًأ حين تحل
^ «يصسبح أ إ
لمل»
لعذأر محل أ أ
أ أ

º∏©J πg
^ أن -ه إأذأ ح -اولت م-ن-ع
ألعطسسة من ألخروج فسسوف تتسسبب في تمزق
لوع -ي -ة أل -دم -وي -ة ف -ي أل-رأسس أو أل-رق-ب-ة ،م-م-ا
أ أ
يؤودي إألى ألوفاة؟
^ أن أل Ó-عب أل -ه-ول-ون-دي آأري-ي-ن روب-ن ف-ي 13جوأن

لسسبان
2014وه-و ي-ح-رز أل-ه-دف أل-خ-امسس ف-ي م-رمى أ إ
سس -رع-ت-ه أل-قصس-وى وصس-لت لـ 37ك-ي-ل-وم-ت-ر في ألسساعة
وهي أقصسى سسرعة قامت ألفيفا بتسسجيلها في تاريخ
كرة ألقدم؟

ومضضــــــــــة

أخبر قلبك ألهادىء ،أن يومًا ما في مكان ما
سسيأاتي ألفرح إألى قلبك وسسيحتضسنك كثيرًأ،
أخبر حزنك أنه ضسيف سسيمضسي.

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

‘ حبّك يا بÓدي
سشÓمًا سشÓماً
جبال البÓد

جزائرنا يا بÓد الجدود
جزائرنا يا بÓد الجدود
نهضضنا نحطم عنك القيود
ففيك برغم العدا سضنسضود
ف بالظلم والظالمين
ونعصض ُ
سضÓمًا سضÓماً جبال البÓد
فأانت القÓعُ لنا والعماْد
وفيك عقدنا لواء الجهاْد
وم- - -نك زح- - -ف- - -ن- - -ا ع - -ل - -ى
الغاصضبين
قهرنا األعادي

اأ’سشد
هون عليّك يا أاسضدُ .كل الحياة
ُمغادرة  ..كل المآاسضي عابرة  ..ياصضاح ُدنيانا
طريق والعيشُس عيشس اآلخرة.

العذراء
في كّل واْد
ت العواْد
جدهْم طائرا ُ
فلم ُت ْ
ول ال ّ
طنكُ ُينجيهُم في البواْد
فباءوا بأاشضÓئهْم خاسضئين

إأننا أربعة إأخوة لنا رأسس وأحد فمن نحن ؟

ال -م -ؤول -م ح -ق ً-ا ي -اع -ذراء ع -ن-دم-ا
تكتشضف أانك كنت ترسضم أاحÓمك لشضخصس
أاع- -م -ى ،وتصض -ف مشض -اع -رك لشض -خصس أا ّصض -م،
وتكتب معاناتك لشضخصس ل يجيد القراءة.

الميزان
بعضس البسضطاء يمتلكون أارواحاً
نادرة جدا ً ياميزان  ..تجدهم بمظهر
م -ت -واضض -ع ،ل -ك -ن -ه -م ب -م-ح-ت-وى ب-اهضس ورا ٍق،
ي-ن-ع-م-ون ب-ه-دوء ال-ن-فسس ،ألن-ه-م ي-م-تلكون كنز
القناعة.

العقرب

^ أل-خ-ل-وق م-ن إأذأ م-دح-ت-ه خ-جل وإأذأ
هجوته سسكت.

حل ألعدد ألسسابق
^ ألميزأن

سضترى خÓف ما كنتَ تراه في
الّدنيا ياعقرب ! سضترى طّÓب علم
ي -ق -ذف -ون ف -ي ال ّ-ن-ار ،وت-رى ف ّسض-اقً-ا ي-دخ-ل-ون
الجنّة! إاّنها الخواتم وال ّسضرائر

القوسس

للعبــرة
ك -ان ه -ن -اك رج -ل ع -ج -وز ،ل -ه
ثÓثة اأبناء ،وكانوا جميًعا يعيشضون في حب وسضعادة .وفي اأحد الأيام
مرضس الأب ،وازداد الألم عليه حتى اقترب من الموت ،وكان الأبناء
الثÓثة يتنافسضون في خدمة اأبيهم وتمريضضه.فطلب البن الأصضغر
من اإخوته اأن يسضمحوا له باأخذ اأبيه اإلى بيته؛ ليتفرغ لخدمته
وتمريضضه ،رفضس الأبناء في البداية ،ولكنهم وافقوا عندما اأخبرهم
اأخوهم اأنه سضوف يتنازل لهم عن نصضيبه من ميراث اأبيه ،واأخذ البن
الأصضغر اأباه اإلى منزله ،وتعاون الزوجان على رعاية الأب المريضس
وخ- - - - - - - - - - - - -دم- - - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - - -ه ح - - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - - -ى م - - - - - - - - - - - -ات..
فى اإحدى الليالي راأى البن اأباه في المنام ،فاأخبره اأنه قد خباأ كنًزا
في مكان بعيد ،وفي الصضباح ذهب البن اإلى المكان الذي حدده
اأبوه ،فوجد صضندوًقا صضغيًرا مملوًءا بالجواهر والأموال ،اأخذ البن
الصضندوق ،وذهب اإلى اإخوته ،فقصس عليهم ما حدث ،فقالوا له:
لقد تنازلت لنا عن نصضيبك في ميراث اأبيك ،وليسس لك حق في هذه
الأموال! وفي الليلة التالية راأى حلًما مماث ً
 ، Óوعندما عثر على
الأموال ذهب بها اإلى اإخوته ،فاأخذوها منه ،وقالوا له كما قالوا من
قبل .عاد البن اإلى بيته حزيًنا ،فلما نام راأى اأباه في منامه؛ فاأخبره
اأنه وضضع ديناًرا في جرة الماء في حقلهم البعيد ،فذهب البن اإلى
اإخوته ،فلما اأخبرهم بما راأى ،اأخذوا يسضخرون منه ،وقالوا له :دينار
واحد ؟!  ..خذه اأنت اإن شضئت  ..ذهب البن اإلى الحقل ،فاأخذ
الدينار وبينما هو في الطريق قابل صضياًدا عجوًزا يعرضس سضمكتين
للبيع فاقترب منه وسضاأله :بكم تبيع هاتين السضمكتين ؟! فقال
الصضياد :ل اأريد سضوى دينار واحد .فاأعطاه الدينار واأخذ السضمكتين،
وحينما وصضل اإلى البيت اأعطى السضمكتين لزوجته ،وطلب منها اأن
تعدهما للطعام.

إاذا ك -ان ال -ل -ه ق -د ج-ع-ل لك ع-ي-ن-ي-ن
تبصضر بهما فلماذا ياسضرطان ..ترى الناسس
بأاذنيك؟ عامل الناسس بما ترى منهم .ل بما
تسضمع عنهم.

ابـتـسضـم

وما
اإن شضقت الزوجة بطن السضمكة الأولى حتى وجدت شضيًئا يلمع ،فلما
اأخرجته ،وجدت جوهرة كبيرة ،ومدت الزوجة يدها بالسضكين لتفتح
بطن السضمكة الأخرى ،فكانت المفاجاأة ،لقد وجدت جوهرة ثانية
ف -ي ب -ط-ن السض-م-ك-ة الأخ-رى .وت-ن-اق-ل ال-ن-اسس اأخ-ب-ار ت-لك ال-ج-وه-رة
الثمينة ،فلما علم الملك اأمر باإحضضارها له ،وكافاأ الرجل عليها
باأموال كثيرة..
الخÓصضة:لأنه كان بارا بوالده وصضادق مع اإخوته رزقه الله من حيث
ث َل
جَعل لُsه َم ْ
حْي ُ
خَر ً
جا َوَيْرُزْقُه مِْن َ
ل يحتسضب ،مَن َيsتِق الsلَه َي ْ
ح ْسضُبُه.
ب َوَمن َيَتَوsكْل َعَلى الsلِه َفُهَو َ
حَتسِض ُ
َي ْ

^ ضضاق أاحد األسضاتذة من
طÓبه فهو كلما طلب منه كتابة موضضوع
إانشضاء....كتبه غير أانه يبدأا في منتصضفه بالتحدث
عن الجمل !!!! وهكذا إالى النهاية...
فعندما طلب منه كتابة موضضوع عن الصضناعات
اللكترونية كتب مث( :Óالصضناعات اللكترونية
مزدهرة في بلدنا جدا ً على عكسس البدو الذين
لي -ع -م -ل -ون ب-الصض-ن-اع-ة إال أان-ه-م ي-م-ل-ك-ون ج-م-ال
وال -ج -م -ل ح -ي -وان صض -ب-ور ج-دا ً يسض-ت-ط-ي-ع ت-ح-م-ل
ًالعطشس وهو  ).....و هكذا كل مرة.
وذات مرة طلب منه كتابة موضضوع عن الطبيعة
فكتب الطبيعة جميلة جدا ً بزهورها وأاعشضابها
الخضضراء التي يأاكل منها الحيوانات ومن تلك
ال-ح-ي-وان-ات ال-ج-م-ل وال-ج-م-ل ح-ي-وان صضبور جدا ً
يسضتطيع تحمل العطشس )......
شضكا التلميذ أاسضتاذه إالى المدير (لكثرة ما كان
يوبخه) فكتب في الشضكوى إالى حضضرة المدير
ال -م-ح-ت-رم :إان-ي ق-د صض-ب-رت ع-ل-ى أاسض-ت-اذي صض-ب-ر
ال -ج-م-ال وال-ج-م-ل ح-ي-وان صض-ب-ور ج-دا ً يسض-ت-ط-ي-ع
تحمل العطشس وهو)...

ث Ó-ث -ة أام -ور ل تضض ّ-ي -ع ب-ه-ا وق-تك
ياقوسس :التح ّسضر على ما فاتك ،ألنه لن يعود،
وم- -ق -ارن -ة ن -فسضك ب -غ -ي -رك ألن -ه ل -ن ي -ف -ي -د،
ومحاولة إارضضاء كل الناسس ألنه لن يكون.

الجدي

ع-ن-دم-ا ت-ع-ط-ي الصضÓ-ة ال-م-كانة
األولى في حياتك ياجدي  ،فتأاكد
كل األمور الباقية تأاخذ أاماكنها الصضحيحة
تلقائيًا.

الدلو
أاخبر قلبك الهادئ يادلو أان يومًا
ما في مكان ما سضيأاتي الفرح إالى
قلبك وسضيحتضضنك كثيرا ً ،أاخبر حزنك اأنه
ضضيف سضيمضضي.

الحوت
من يمشضي أامامك ..ل يراك ،الذين يرونك،
وينشضغلون بالحديث عنك ،ونقد مشضيتك :هم
الذين كانوا ـ وما زالوا ـ يركضضون وراءك.

info@ech-aab.com
السسبت  11مارسش  ٢٠1٧م اŸوافق لـ  1٢جمادى الثانية  1٤٣٨هـ
www.ech-chaab.com
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انسس -رسش ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسش ن-السس-بث اغ-م-يسش ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسش ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

ثمط ـ ـ ـ ـ ـث
ثمـزغث ـذم ـذي
نثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلل

ذدرث اعدن ثمر ثقرغل اسسمكثنتد اسش
اغ -رغ -ل -ن ان -ت -م -كث .ث -م -رة ث -دزي-رث
ام -ن -تسسث ام -ث -يضش أاث -بت غ-ف Úادح-ل
اث -م-طث ث-دزي-رث ذي-ل أام-ك-ن .اطسش
ان -ت -ل -ون ادي -ف -ررن اسس -وي -ن غ -ذم -نت
ذث - -ذرث انسس - -نت أاي- -ن ح- -ذرن- -ا أاك- -ن
ث -م-رث أانسش آام-ن-تسسث ام-ث-يضشŸ .ع-ن
م -ن -ب -د غ -ف -ث-ز بسش أان-ف اك-ن ث-م-طث
ثمزغث سسزك نزمن ثسسع امكن
آام - -ن - -تسسث امÒق - -زن  .أان - -ف
ث- -م- -طث قسس- -م ام- -ك- -ن
ذرذث - -ذرث ان - -ت - -مت.
انف أاكن ثلل انتمطث
اصس -ل -حت سس -لك ن -زم -ن
قصسصش اتسسطف أامكن
أام اتسس -ي -م-تسش ن-غ غ-ر
اعقلن بذرم انف اكن
ثمطث ثسسع امكن غر
لعرشش ثتسسل غرزذث
اوك -ن اتسس -ق -ب -ل اع-ذو
م -ي -ل ان -ذ اذي-كشس-م غ-ر
اث - - - - - - - -م - - - - - - - -رث اطسش
ل- - - -قسس- - - -م- - - -ون اق - - -رن
ذق-م-زري ث-اون ي-ف-ك-ن
اذم- - -ن انسس- - -نت اوك - -ن
ث- -م -زصش ات -ف -ج -ج اذغ
ادن - - -ب - - -ذر غ - - -رسس- - -نت
ال -ك -ه -ن -ة اق -ب -دن ذق-ذم
ام- - -ن- - -كشس- - -م اسس Úث - -ل - -د
ف-اظ-م-ة نسس-مر اتبعنتسش
وكسش ن - -ل - -خ- -لث اق- -ب- -دن
ذقذم امنكشسم افرنسسسش
ذث-ق-رول ث-دزي-رث غ-فر
ث- -غ- -ر أام سس- -ب -ع أاسس -قسس -ن.
ث - -دزي - -رث أاث - -ب - -د أام- -ك- -ن
اتسسنف ثل ذاق وطسش امكن
ي- -ل- -ن خ- -دم -ن Ïي -رغ -زن ث -ر
ث -م-طث أاث-ب-ك-ن-ت-د اك-ن اري-ل
ال - - - -ف- - - -رق غ- - - -رسش اذورق- - - -ز
.ث -م -طث ث -كشس-م غ-ر ث-م-طث
ان -ت-م-رث اوك-ن اتسس-ت-ب-ع اب-رذ
اد‚رنت ثلون ثمزغن .ثلل
ان- -ت- -م- -طث ث- -م -زغث ث -نسس -خ
ذق -م -زري أادب سس -ث -م-ر انضس-ن
.سسزك نزمن آارثر أانف اكن
ث -م -طث ان -ت -م -زغ اتسس-ن يسس-ن
امكن أام ذقذم غر لوشسل آاند
اتسس - -ن - -ف اك - -ن اتسس- -ي- -م- -تسش
يسس- - -رب- - -ن ث- - -روسش ام- - -ك - -ن
اتسس -ن -ف اتسس -ن ادم-ن سس-ن
ذلك

البويرة :ع نايت رمضشان.

“طـ ـ ـ ـ ـوت ديزاطـ ـ ـوان ت ـ ـ ـ ـ ـدار
“ط- -وت ت -وغ ت -تشس -رد ق -ب -ل
غÒو ات- -ات -ف ازط -ا ال ادي -ا‹
واسش  .ات - -وغ وسش ادقضس- -ع م- -ع
وغÓ- - -د ادسس- - -ال غ Òت- - -ي - -ت - -ي
ان-طشس-ا “.ط-وت ات-ق-م ات-خ-دم
ال ادتشس- - - -رد ارج - - -از ادوج - - -د
ادقضس -غ غ -ال “ج -ي-دا ب-ع-داسش
غ-ال ال-غ-اب-ة اوج-ب-اذ ادوخ-دام
نتمورت.
اسس -ي -ل -ي ن -وزط ت-دارت دق-ن
انشسرى يلزم تدارت ا’ن ’شش
دسش ازط مدان اتوغان ضسسسان
غفسش .ازط دقن ونشسان مان
“ط - - -وت ات - - -اف ام - - -انسش دسش
ات- -خ- -دم ت  Ó-تسسشس -ن تسس -ل -م -اد
ايسس- -يسش ا◊رف- -ة ن -وزط ا’ن

الرفيـــــسش تـــــــونسسي أانلــــــــوراسش يزيــــــط مليــــح
اأو ورعـــــان غــــرسش امكـــــان ذو اقــــــــــــÓون

لعوايل انلوراسس امقران اتقنت لـ ـÈاج
ذالرفيسس خاطر اهانت سسعدي نالربيع

هذوين سسمنتاي ادقوري اقداشسن نا÷زاير العوطلنت نالربيع اقÓ
توينت كل اسسقاسش ،وبتونت لعوايل اتوجاذنت اŸناسسبث نوعدي نيور
نالربيع اق Óيتاسسد اغلى نلمشستا ،و ثغاوسش يحÓن ذي لوراسش امقرانن
ان كل الفصسل غرسش لوماكل انسش ذاأروط اأنسش اذ لباسش نتغاوسسوين
اأقلى اأ“وقانت غ Òذي الوقث ذين.
او سس-دع-دا ال-رب-ي-ع إامÒا
غ- - - -ر أاسس - - -ان رك ب - - -ذونت
ل -ع -ةاي -ل ان -ل -وراسش أاوج -ذ
أاق- -ن- -ج- -واي أاج -دي -ذ أاق -ل -ى
راج- - - -نت ل- - - -ب - - -اسش بشس - - -ام
أاذزاه - -نت سس - -يسش خ - -اط- -ر
يتلي ذيسش ا÷و يحلى او
ي - -ت - -م - -وك - -يسش أاسس - -م - -ي - -ط
ن-اŸشس-ت-ا ،وبشس-ام أاذح-تافلن
سس -ع -دي ن -ال -رب -ي -ع ات -ق -نت
ل -ع-واي-ل أان-ل-وراسش أام-ق-ران
ذÁا أاŸاك -لت ث-ح-ل-ى ل-ب-اسش
أاثشس- - -ت - -اه - -ر ذي ا÷زاي - -ر
كاملن نتاث أاذلÈاج ،أاقلى
ي -ت-م-وق-ا سس-غ-روم ذال-غ-رسش
ويÎاق- -د ي- -ح- -ل- -ى ل -ب -اسش،
وث -ن -ان -غ ا◊اج -ة سس -ع-ي-دة
أاق- - -ت- - -ي- - -ل Úذي ب- - -وزوران
ونوفيت ثسساغ الغرسش سسي
السس - -وق ذي ب - -اث- -نت ب- -ل- -ي
ن -ت -اث اث -وال -ف أام-ا÷دود
أانسش ب- - -ل - -ي ك - -ل م - -ادع - -دا
ال - -رب - -ي - -ع ’زم أاث - -ن Ó- -ق - -ا

توات توسسمان
سسسسم نات اغرسسان فنجال
انوخدام نيزطوان دزرابة
اد◊نابل تدار اناف اشش تدارت
دق - -ن سس - -بسس - -ون ا’ن ات- -ع- -اون اماروا
اسسسش “ط- - - - - - -وت ارج - - - - - -ازسش اتتنناف دكل
اغرم انغ الغابة ازط انغ سسن
ا’ق -تصس -اد ان-ت-دارت سس-وزن-زي انشس- - - - - -ان اشش ازطوان مان قاع تسسادنان خدمنت
ن -ال -زاي -د ان-ون ات-خ-دم ال-ط-ول الوقت
سسقن Ÿني اشش اقت تسسشسن
نوسسقسش.
ش
ض
ي
ضسدج
اتضسضست ا Êاتخدم مع امبدال
ط
ز
و
ن
ر
ا
و
ز
م
ا
ن
ابسس- - - - -و
ش
س
ا
م
ا
ش
س
ق
د
ناÈÿات جارسسات.
انضسوفت توغ اتاونتد اعرابان
ال -رح -ال -ة غ -ال وزغ-ار اوغ-رم
م- -ان ات -اوي -ن انشس -انسش ازراب -ة
دت - -ي - -ن - -ي دبسس - -ون اسس - -ح- -ق- -ان
ا“دورتنسسان.
ام -اروا ت -ق -ريب ازط Áضس-ى
سس-وم-اسش ن-ت-دار ت-ب-ورخسس-اتÚ
ددم- -ام- -ا ا’نت ال- -ه- -انت شس- -رى
وضسضس -ن .ات -وغ ب -ك-ري ادروسش
اÓ‰ق - -ة اقت “ط- -وت اغÓ- -د

ان - -لسس - -واق –ون- -ا
ام - - - -ق - - - -واي- - - -ان دقت
ال -ظ -اه -رة اي -ت-وع-ر ام-غ-ر
’شس -غ-رسس-نت اشس-رى ات-ن-ت-ط-اف
انوزط ا’ن يلزم اعاود نوفكر
اودوال غ- - - - -ال ا◊رف - - - -ة ا’ن
دقت الصس- -ن- -ع- -ة ت -ي -ف اي -ت -ل -ي
نالوالدين .

الششيخ باعلي واعمر  /تغردايت

سستغاوسش ثحلى أاوثيزيت،
وثغاوسسياي نتاث أاذلÈاج
ان- -ي- -غ ال- -رف- -يسش ت -ونسس -ي،
وي- -ت -م -وق -ا لÈاج ن -ورم -ال
ام -غ -روم بصس -ح ي-ت-ي-ل-ي أازذ
ل -ب -اسش خ -اط -ر ’زم ات -ق -ذ
سس- -نت ان- -ت- -ع- -ن- -ون Úزدنت
وات - - - -ق - - - -ذ ج - - - -ارثسس- - - -نت
أارخسساسش نالغرسش بعد ما
أاتصس -ف -ي -ذ م -ل -ي-ح وات-ري-ح،
وم -ب -ع-د أات-غ-ط-يث ال-غ-رسش
ذيسش سسÎخسس- - - - - - - - - - - -اسسÚ
ن- - - - -غ - - - -روم وات - - - -ق - - - -ذ ذي
ال -ط -اب -ون -ة أاي -وم ام -غ -روم
نالرخسساسش قدقد ،وبغÒ
أاذيوم واتعوسش مليح بشسام
أاذ–ري - -قشش أات - -كسس- -ت- -ي- -د
وات - - -دج- - -ذ اذيÈذ ق- - -ل- - -ي
اوم-ب-ع-د ات-ب-ي-ذ ذاŸثلثاث،
امسس- - - - -وان ،واتسس - - - -رسس - - - -ذ
إال-ع-اي-لت ات-تشش سس-ال-ق-ه-وى
انيغ سسوغي.
وبشس- - -ام ادب- - -ان ال - -ف - -رح

م-ل-ي-خ ا“سس-راف-نت لعوايل
انلوراسش جراثسسنت لÈاج
ذي لسس- -ح- -ن- -ان أام- -ق- -ق- -ارن
م -رح-ب-ا سس-ال-رب-ي-ع ادع-دان
غرنغ.
و’نت ل - -ع- -واي- -ل ث- -ي- -ط
ات -ق -نت ال -رف -يسش ت -ونسس-ي
ما ÊغتخÓظنت أارن إايذ
ن -ال -غ -رسش أاوب -ع-د وأاث-ق-نت
ت - - -دوي- - -ري- - -ن وأاثسس- - -ونت
وأاثتشسنت.
ث- -غ- -اوسس- -وي- -ن- -اي ك- -ام -ل
ات-ق-ن-هنت لعوايل انلوراسش
امقران ام باثنت ،خنشسلة،
ام البواقي ،قاŸة ،كل أاسسقا
سس- -م- -ا Êإادت- -ع- -دا ال- -رب- -ي- -ع
خاطر زهانت إايسش مليح،
وأاق- -ي -م -ن ال -ع -داث -اي أامÚ
إاغ -ن -ت -ن -ا ا◊اج -ة سس-ع-ي-دة
إاق - -مÒا و’زم ان - -ح - -اف - -ظ
ف Ó- -سس - -نت خ- -اط- -ر ت- -ي- -اي
ذالعاداث أانغ والتقاليد.

باتنةŸ :وششي حمزة
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^ 11م- -ارسس  :1937ت-اأسص-يسس ح-زب
الشصعب ا÷زائري  ‘ PPAمدينة
ن - -ان - -ت Òال - -ف- -رنسص- -ي- -ة ،ب- -رئ- -اسص- -ة
«مصص- -ا‹ ا◊اج» ،ب- -ع- -د حّ- -ل ح- -زب
‚م الشص-م-ال ا’ف-ري-ق-ي م-ن ق-ب-ل اإدارة
ا’حتÓل الفرنسصي.

السصبت  1٢جمادى الثانية  1٤3٨هـ اŸوافق لـ  11مارسس  ٢017م

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

ڤريـ ـ ـن يكـ ـ ـرم  10نسسـ ـ ـ ـاء جزائري ـ ـات جـ ـديرات ‘ اليـ ـوم العا Ÿـ ـي للمـ ـ ـ ـرأاة
وجــوه نسصويــــة ذاع صصيتهــــن وتــــأالقت شصهــــرتهن ‘ الواجهـــــة

م خÓله وجوها نسصائية ذاع صصيتهن وتأالقت
’ول ،بنادي ا إ
أاشصرف وزير ا’تصصال حميد ڤرين ،سصهرة أامسس ا أ
’ذاعة ا÷زائرية ،على حفل كر ّ
’عÓم والفن والطب واŸسصرح ،تتقدمهن الرئيسصة اŸديرة العامة ÷ريدة «الشصعب» السصيدة أامينة دباشس.
شصهرتهن ‘ ›ا’ت ا إ
التقليد السصنوي دأابت على تنظيمه وزارة ا’تصصال ،يندرج ضصمن ا’حتفا’ت باليوم العاŸي للمرأاة– ،ت شصعار« :تقديرا ÷زائريات جديرات»
’ضصافة الفنان القدير ﬁمد العماري الذي غّنى للمرأاة
وكرمت خÓله  10وجوه نسصائية نظ› Òهوداتهن اŸبذولة ‘ ﬂتلف اŸيادين ،با إ
ا÷زائرية ‘ أاغانيه اÿالدة.

أŸك -رم -ة ب -ره -نت ع -ل -ى ك-ف-اءت-ه-ا
وج -دي -رة ب-ه-ذه أل-ل-ف-ت-ة أل-ت-ي ت-ع-تÈ
عربون وفاء وأعÎأف لهن بكل ما
قدمن ،كل حسشب أختصشاصشها.
م -ؤوك -دأ أن ت -ك -ر Ëأل -ف -ن -ان ﬁم-د
أل -ع -م -اري ،أل -ذي ج-اء ب-اقÎأح م-ن
أل -وزي -ر ،ب -اع -ت -ب-اره صش-احب أج-م-ل
صشوت جميل غنى أأ’غنية أÿالدة
أ÷زأئرية وله صشوت جميل ’ مثيل
له.
بعد أسشتÓمها ألتكر Ëمن طرف
ألوزير حميد ڤرين ،أعربت ألسشيدة

أمينة دباشس ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
÷ري -دة «ألشش -عب» ،ع -ن سش -ع -ادت-ه-ا
بهذه أ’لتفاتة ألتي تأاتي ‘ أحد
أŸقرأت ألتي بدأت فيه مسشارها
أŸهني أإ’عÓمي باإ’ذأعة ألوطنية،
مكتسشبة بذلك مث Óعليا ‘ ›ال
أإ’ع Ó-م وأل-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه-ا ت-ت-درج ‘
ع -دي -د أŸن -اصشب ،إأذ ع -ي -نت ك-أاول
Óذأع -ة أÙل -ي -ة
أم- -رأة م- -دي -رة ل  -إ
م-ت-ي-ج-ة ،ب Úسش-ن-ت-ي  1991و،1993
وت -ق -ل-دت م-نصشب م-دي-رة أل-ت-ك-وي-ن
بالتلفزيون أ÷زأئري ،كما تقلدت

بينهـــن صصحفيــــة «الشصعب» سصارة بوسصنــــة

زوخ يك ـ ـ ـ ـ ـ ـرم منتخب ـ ـ ـ ـ ـات ﬁليـ ـ ـ ـ ـات

 20°ا÷زائر

منصشب مديرة قناة «كنال أ÷Òي»
أل -ت -ي أع -ادت ل -ه -ا أ’ع-ت-ب-ار ،ح-يث
كانت تششكل أŸن Èألوحيد Ûابهة
أ◊م Ó-ت أل -ع -دأئ -ي -ة ل -ل-ج-زأئ-ر ‘
أل-عشش-ري-ة أ◊م-رأء ع-رب-ي-ا وغ-رب-ي-ا،
ل- -ت- -ل- -ت -ح -ق سش -ن -ة  2012بجريدة
«ألششعب» رئيسشة مديرة عامة ،حيث
ق -امت ب -إاع -ادة ت -ن -ظ -ي -م أŸؤوسشسش-ة
ششك Óومضشمونا.
وقالت ألسشيدة دباشس« :إأن أقÓمنا
Œ ⁄ف ونضشالنا من أجل جزأئر
ق- -وي -ة مسش -ت -ق -رة م -زده -رة ’ي -زأل

 19°وهران

الثمن  10دج

تتقدمهن الرئيسصة اŸديرة العامة ÷ريدة «الشصعب» أامينة دباشس

أ◊ف -ل أل -ت -ك -رÁي حضش-رت-ه وزي-رة
ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ووزي-رة أل-تضش-امن
أل - -وط- -ن- -ي وأŸدي- -رون أل- -ع- -ام- -ون
لÓ-ذأع-ة ،أل-ت-ل-ف-زي-ون ،وك-ال-ة أأ’نباء
أ÷زأئرية وإأطارأت وزأرة أ’تصشال،
حظيت خÓله  10نسشاء جديرأت
بالتكر.Ë
يتعلق أأ’مر بأامينة دباشس ألرئيسشة
أŸديرة ألعامة ÷ريدة «ألششعب»،
أسش -م -اء رح -اب أوصش -دي -ق ط -ب -ي -ب -ة
أخصش -ائ-ي-ة ،سش-ك-ي-ن-ة م-ك-ي-و ألشش-هÒة
ب -اسش -م صش -ون -ي -ا ‡ث -ل -ة مسش -رح-ي-ة،
عزيزة عبد ألعزيز ملحق بديوأن
وزأرة أ’تصشال ،فاطمة ألزهرأء ولد
خصش -ال إأع Ó-م -ي -ة م -ت -ق -اع -دة م-ن
أإ’ذأعة أ÷زأئرية ،زهÒة أوأرتسشي
بابا مديرة مؤوسشسشة أرتسشيمو ألتي
تعنى بالفن ،نائلة خليدة بن رحال
صش -ح -ف -ي -ة ب-ج-ري-دة ل-وري-زون ،ألÓ-
ج- -ي- -دة ف -ن -ان -ة ،ف -وزي -ة ب -وسش -ب -اك
صش -ح -ف-ي-ة ب-ال-ت-ل-ف-زي-ون أ÷زأئ-ري،
ف-اط-م-ة أل-زه-رأء ن-ام-وسس سش-ن-وسشي
مديرة ألبا‹ ألوطني.
أعرب وزير أ’تصشال حميد ڤرين،
عن سشروره بهذأ ألتكر ،Ëألذي جاء
‘ قلب أحد أŸقرأت ألتابعة لوزأرة
أ’تصشال ‘ طبعته ألثالثة وألذي بدأ
منذ مارسس  ،2015معتÈأ أن ألوجوه

 23°ا÷زائر
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فا— عقيدي
تصسوير :آايت قاسسي

 22°وهران

م -ت -وأصش  ،Ó-خ -اصش -ة وأن م -ك -ان-ت-ن-ا
ك -م -ح-رك ل-ل-م-ج-ت-م-ع ت-دع-مت م-ن
خÓل حزمة ألقوأن Úألتي أقرت
لصشالح أŸرأة ‘ إأطار أإ’صشÓحات
ب- -فضش -ل رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د
ألعزيز بوتفليقة».
م- -ن ج- -ه -ت -ه -ا أإ’ع Ó-م -ي -ة ف -وزي -ة
ب -وسش -ب -اك ،صش -ح -ف -ي-ة ب-ال-ت-ل-ف-زي-ون
أ÷زأئ- - - -ري ،أوضش - - -حت ÷ري - - -دة
«ألشش- -عب» ،أن ه- -ذأ أل- -ت- -ك -ر Ëه -و
ت -ك -ر Ëل -ك -ل أل -نسش -اء أ÷زأئ -ري-ات
وب- - -اأ’خصس أإ’ع Ó- -م - -ي - -ات وه - -ي
مناسشبة للتذك Òوتذكر ألتضشحيات
أ÷سش -ام أل -ت -ي ضش -ح-ى ب-ه-ا ك-ل م-ن
سشبقونا ‘ مهنة أŸتاعب.
أأ’ثÒي- -ة ف- -اط- -م- -ة أل- -زه- -رأء ول- -د
خصشال ،عÈت عن سشرورها بهذأ
أل -ت -ت -وي -ج م-ن ق-ب-ل وزأرة أ’تصش-ال،
م -ن -وه -ة ب -ج -ه-ود أإ’ط-ارأت أل-ذي-ن
قدموأ لها يد أŸسشاعدة لتوظيف
ألÎأث ألثقا‘ وألذي يعت Èمرآأة
ع -اكسش -ة ل -ث -ق-اف-ة ألشش-ع-وب وأŸعÈ
ألوحيد عن ألهوية.
أل -ف -ن -ان ﬁم -د أل -ع -م -اري أŸك-رم
ن- - - -ظ Òأغ - - -ان - - -ي - - -ه ح - - -ول أŸرأة
أ÷زأئرية ،أعرب عن سشعادته بهذأ
أل -ت -ت -وي -ج ،م -ث -ن-ي-ا ع-ل-ى ›ه-ودأت
صشحافيي جريدة «ألششعب» ،مقدما
ألتحية لهم باŸناسشبة ،مثنيا على
أأ’نشش - -ط- -ة أŸب- -ذول- -ة ‘ ت- -رق- -ي- -ة
أŸمارسشة أإ’عÓمية ‘ أ÷زأئر.
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لوح ‘ حفل على شصرف العامÓت ‘ قطاع العدالة:

على ا÷زائريات النخراط أاك ‘ Ìالعمل
السسياسس ـ ـ ـ ـ ـ ـي لنتـ ـ ـزاع مكاسس ـ ـب أاخـ ـ ـرى
^ توسصيع اŸشصاركة ‘ اÛالسس اŸنتخبة –ّد يجب رفعه
رافع وزير العدل حافظ
’ختام الطيب لوح من أاجل
ا أ
أان تتبوأا اŸرأاة ا÷زائرية
مكانة أاعلى ‘ ا◊ياة
السصياسصية ومواقع أاخرى
جديرة بها ،بحكم نضصالها
الطويل ودورها الريادي
باعتبارها حاضصنة الثورة
التحريرية مزودة لها
بفطاحل وأابطال صصنعوا ›د
ا÷زائر.

فنيدسس بن بلة

أب -رز ل -وح ‘ ،ح -ف -ل ن -ظ -م-ه ع-ل-ى
ششرف ألعامÓت ‘ قطاع ألعدألة بفندق أ÷زأئر ،يوم أÿميسس ،أهمية تقاسشم أŸرأة
نششوة أ’حتفال بيومها ألعاŸي لرصشد مسشار أŸرأة أ÷زأئرية وتطلعها لبناء جزأئر
قوية توأجه ألتحديات باسشتقÓلية قرأر ،قائ Óإأن هذه ألوقفة تعبّر عن وأجب ألوفاء
لنسشاء قدمن ألكث ‘ Òسشبيل إأعÓء ششأان ألوطن ،بدءأً من أŸقاومة وألثورة ألتحريرية
إأ ¤غاية كتابة هذه أأ’سشطر ،دون نسشيان أŸأاسشاة ألوطنية ألتي كان للمرأة أ÷زأئرية
فيها دور ‘ إأنقاذ ألبÓد.
وأششاد لوح Ãا تضشمنته رسشالة رئيسس أ÷مهورية ‘ عيد أŸرأة وما ششددت عليه من
وجوب أعتبار أ÷زأئرية ششريكا ‘ ﬂتلف أŸرأحل أŸفصشلية إ’بقاء ألبÓد وأقفة
تتطور ،تنعم باأ’من وأأ’مان وأ’سشتقرأر ،تتخذ من ألصشعوبات قوة أنطÓق نحو
أأ’حسشن دون ألسشقوط ‘ أليأاسس وأإ’حباط.
لكن هذه أŸكاسشب ألتي –ققت للمرأة ،بفعل أإ’صشÓحات ألسشياسشية وألنضشا’ت
ألطويلة ليسشت كل ألغاية ،بل ﬁطة أنطÓق Ÿوأصشلة أŸششوأر ’حتÓل أ÷زأئرية
مكانة أك ‘ Èتو‹ أŸسشؤووليات وصشنع ألقرأر ،مثلما أكد عليه لوح ،دأعيا أ÷زأئريات
إأ ¤مزيد من أ÷هد وأ’نخرأط ‘ معركة موأجهة ألتحديات وألتصشدي Ùاو’ت
أسشتهدأف أمن أ÷زأئر وأسشتقرأرها .وأك Èمهمة تنتظر أ÷زأئرية ،ألتي عززت
أŸرأج -ع -ة أل -دسش -ت-وره-ا م-وق-ع-ه-ا ‘ أÿارط-ة ألسش-ي-اسش-ي-ة وف-ت-حت أÛال وأسش-ع-ا
Ÿششاركتها ‘ أÛالسس أŸنتخبة و“ثيلها بنسشبة تفوق  31من أŸائة ،أنخرأطها ‘
أŸسشار أ’نتخابي ألتششريعي وإأثبات أ÷دأرة وأ’قتدأر ‘ تعبئة أفرأد أÛتمع بروح
جديدة متجددة لÎسشيخ أأ’مل ‘ ألنفوسس أŸتطلعة ÷زأئر ألتحدي وأ’نعتاق .ذلك
أن أ’ن -خ -رأط ‘ أل -ع-م-ل ألسش-ي-اسش-ي وأل-ت-ج-اوب م-ع روح أل-ت-ح-دي أل-ذي تسش-ت-دع-ي-ه
تششريعيات  ،2017هو أسشتكمال Ÿكاسشب وإأ‚ازأت كانت أŸرأة ‘ صشلب أهتمامها،
م-ن-ه-ا أآ’ل-ي-ات أŸع-ت-م-دة م-ن صش-ن-دق أل-ن-ف-ق-ة ،وأل-نصش-وصس أل-تشش-ري-ع-ي-ة ضش-د أل-ع-نف
أŸمارسس ضشدها وإأجرأءأت كثÒة ◊ماية حوأء من أي –رشس وأسشتغÓل ،وجعلها
فع Óوفاع Óششريكا كام ‘ ÓأŸعادلة أأ’سشرية وأ’جتماعية.
أ÷زأئرية ،من هذأ أŸعطى ألثابت وأŸتغ ،Òمطالبة Ãضشاعفة أ÷هد وألدور
’سشتحقاقات أخرى ‘ جزأئر قوية تتفتح على أŸعاصشرة دون ألتفريط ‘ أصشالتها
ومقومات هوية أسشتعادتها بالدم وألدمع.

بن صسـالح يقي ـم حف ÓتكرÁي ـا عل ـى شس ـرف برŸانيـ ـات وإاعÓميـ ـ ـات

’ول،
الشصعب /نظم ›لسس أ’أمة ،أمسس أ أ
ح - -ف  Ó- -ت - -ك - -رÁي - -ا ع - -ل - -ى شش- -رف أŸرأة
أ÷زأئريةÃ ،ناسشبة إأحياء أليوم ألعاŸي
للمرأة ،أششرف عليه رئيسس أÛلسس عبد
أل- -ق- -ادر ب- -ن صش- -ال- -ح ” ،خÓ- -ل- -ه ت- -ك- -رË

برŸانيات وإأعÓميات إأ ¤جانب ألعامÓت
باÛلسس.
“ي- -ز أ◊ف- -ل ،أل- -ذي حضش- -ره أعضش -اء م -ن
أÛلسس ،بينهم ألهاششمي جيار ،جمال ولد
’م Úألعام ◊زب جبهة ألتحرير
عباسس أ أ

اÛلسس الشصعبي لوهران:

ألوطني ،بتقد Ëهدأيا رمزية للمدعوأت
وألعامÓت ،أللوأتي رح Íبا’لتفاتة ألطيبة
’مة عبد ألقادر بن صشالح،
لرئيسس ›لسس أ أ
أل- -ذي  ⁄ي- -ف- -وت أŸن- -اسش- -ب -ة ل -يشش -ارك -ه -ن
أ’حتفال باليوم ألعاŸي للمرأة.

إاشسـ ـ ـ ـادة باŸكان ـ ـة الت ـ ـي حظيت بهـ ـا اŸرأاة ا÷ ـ ـزائ ـ ـري ـ ـ ـة

نظمت و’ية ا÷زائر العاصصمة،
حفÃ Óناسصبة اليوم العاŸي
للمرأاة Ãشصاركة العديد من
أاعضصاء اÛلسس الشصعبي الو’ئي،
واŸنتخبات اÙليات ووجوه
نسصوية ناشصطة على مسصتوى
و’ية ا÷زائر العاصصمة ،كان
ضصمن اŸكرمات إاعÓميات ‘
مقدمتهن صصحفية «الشصعب» سصارة
بوسصنة.

سسارة بوسسنة
أشش -رف وأ‹ أل -ع -اصش-م-ة ع-ب-د أل-ق-ادر
زوخ ،ع -ل-ى ت-ك-ر ËأŸرأة أل-ع-اصش-م-ي-ة
ألناششطة ،فحظيت أŸنتخبة أÙلية
وألشش- - -رط- - -ي- - -ة وأل- - -درك - -ي - -ة ،أŸرأة
أŸت - -ق - -اع- -دة ،أŸرأة ألسش- -ي- -اسش- -ي- -ة،
ألصشحافية ،وحتى ألعاملة ألبسشيطة،
ب -ت -ك-ر Ëوتسش-ل-مت شش-ه-ادأت وه-دأي-ا
رمزية عرفانا على ما بذلنه ويبذلنه
من جهود ‘ ششتى أŸيادين.
ب -اŸن -اسش -ب -ة ،أك -د وأ‹ أل-ع-اصش-م-ة أن

أح -ت -ف -ال مصش -ال -ح أل-ع-اصش-م-ة ب-ال-ي-وم
أŸرأة ألعاŸي هو تكر Ëلنجاحها
وط-م-وح-ات-ه-ا ،مشش-ج-ع-ا أ÷زأئ-ري-ات
على –مل مسشؤوولياتهن ‘ أÛتمع
ما يدعم مسشÒة ألتنمية أ’قتصشادية
وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة وت-ف-ع-يل دور ألسشيدأت
حتى ولو كن عامÓت نظافة.
ن ّ-وه زوح ب -دور أŸرأة ‘ ›ت -م -ع -ه -ا
وتقاسشمها أŸسشؤووليات أŸلقاة على
عاتق أخيها ألرجل مثلما دأبت عليها
منذ حقب وعقود ،بدأية من ألعهد
أإ’سشتعماري إأ ¤يومنا هذأ ،مششيدأ
ب -اأ’دوأر أل -ب -ط -ول -ي -ة ل -ل -م -ج -اه-دأت
وزوج- - -ات شش - -ه - -دأئ - -ن - -ا أأ’ب - -رأر ‘
أسشÎجاع ألسشيادة ألوطنية ،مششÒأ إأ¤
أن أإ’سشÓ- -م ع- -زز أŸرأة وأع- -ط -اه -ا
كرأمتها ألتي – ⁄ظ بها باقي نسشوة
ألعا.⁄
وأكد زوخ ،أن أŸرأة أ÷زأئرية عÈ
ألزمن ،كانت ذأت تاريخ زأخر و’ أدل
ع- - -ل- - -ى ذلك شش- - -ه- - -ي - -دأت أل - -وط - -ن
و›اه - -دأت ،وصش - -و’ إأ ¤سش- -ي- -دأت
أقتحمن جميع ميادين أ◊ياة أليومية

م -ن رب -ة أل -ب -يت إأ ¤ق -ائ -دة أل-ط-ائ-رة
وأل - -وزي- -رة ،مضش- -ي- -ف- -ا أن أ◊ك- -وم- -ة
أ÷زأئ -ري -ة وأÛت-م-ع أŸد Êسش-ع-ي-ا
إأ ¤خلق جسشور تقّرب أŸرأة من هذأ
أل -ه -دف وه -و ألسش Òب -ه-ا ق-دم-ا ن-ح-و
أŸسش-ت-ق-ب-ل ،ب-إانشش-اء ج-م-ع-يات نسشوية
وت- - -ك- - -ريسس أل - -وقت وأŸال وأŸوأرد
أل- -بشش -ري -ة ل -تسش -ه -ي -ل ول -وج أŸرأة ‘
أŸيدأن ألسشياسشي وأ÷معوي.
كان أ◊فل مناسشبة للجمعيات لرفع
ألسش- -ت- -ار ع- -ن إأب- -دأع- -ات أل- -نسش -اء ‘
ﬂتلف أÛا’ت ،حيث ” عرضس
أل -وأح زي -ت -ي -ة وأل -بسش -ة وأل -رسش-م ع-ل-ى
أ◊رير وألطرز بدعم من جمعيات
نششاطات على مسشتوى ألعاصشمة.
أŸسشتفيدأت من ألتكر Ëأعربن عن
ف -رح-ت-ه-ن وأك-دن أن أ’ح-ت-ف-اء ب-ع-ي-د
أŸرأة وإأ‚ازأت -ه -ا ب -ال-و’ي-ة وت-وع-ي-ة
أ÷م- -ي- -ع ب- -دوره- -ا ‘ ت -دب Òألشش -أان
أÙلي وألو’ئي ،على غرأر ‚احها
‘ تدب Òششؤوون بيتها ،لدليل قاطع
على ألوعي ألذي يتحلى به مسشÒو
أÛالسس ألبلدية وألو’ئية.

أاشصاد رئيسس اÛلسس الشصعبي الو’ئي
لوهران ،باŸكانة الهامة التي حظيت بها
’خ’ ،Òسصيما
اŸرأاة ‘ التعديل الدسصتوري ا أ
‘ شصقه اŸتعلق بـ «ترقية مكانتها على صصعيد
الشصغل وتقّلد اŸسصؤووليات».
ج -اء ذلك خ Ó-ل أح -ت -ف -ال أÛلسس ألشش -ع -ب-ي
ألو’ئي بعيد أŸرأة ألعاŸي ،ألذي أششرف عليه،
أمسس أأ’ول ،ألوأ‹ عبد ألغني زعÓنÃ ،عية رئيسس
أÛلسس ألششعبي ألو’ئي فتح ألله ششعبني وألسشلطات
أÙلية ،وسشط حضشور مكّثف من مديرة ألثقافة

وأعضش- -اء أÛلسس ألشش- -ع- -ب- -ي أل- -وط- -ن- -ي وأÛلسس
ألششعبي ألو’ئي وألبلدي و‡ثل Úعن أسشÓك أأ’من
أŸششÎك -ة و›م -وع -ة م -ن أإ’ع Ó-م -ي-ات وإأط-ارأت
أÛتمع من ألنسشوة.
“يز أ◊فل أيضشا ،بحضشور أسشماء ووجوه نسشوية
ب- -ارزة ‘ أÛال ألسش- -ي- -اسش -ي وأل -ف -ن -ي وأل -ن -ق -اب -ي
وأÛتمع أŸد ،Êفضش Óعن جمع من أÛاهدأت
وأل -ع -دي -د م -ن أف -رأد ه -ذه ألشش -ري-ح-ة أل-وأسش-ع-ة م-ن
أÛتمع ،ألتي –ققت لها مكاسشب تاريخية هامة
«يسشتوجب تثمينها لتكتمل نهضشة أأ’مة».

وهران :براهمية مسسعودة

الشصعب/اأكدت نعيمة سصلمي رئيسصة
نادي النابغة لÓأدب والفكر «باتنة» ،اأن
اليوم العاŸي للمراأة فرصصًة متميزة
’إبراز قدرات النسصاء ا÷زائريات
ونضصالهن من اأجل انتزاع ا◊قوق
وتقلد اŸناصصب العليا وصصنع القرار،
مثمنة ا’إصصÓحات السصياسصية التي
بادر بها رئيسس ا÷مهورية Œاه اŸراأة
وما تضصمنته من نصصوصس تشصريعية
واآليات حمايتها من كل اأشصكال ا’إقصصاء
والتهميشس وا’سصتغÓل.
ذكرت أŸتحدثة بها على هامشس أ’إحتفال
أل -ت -ك -رÁي أل -ذي ن-ظ-م-ه ب-اŸن-اسش-ب-ة «ن-ادي
ألنابغة لÓأدب وألفكر» باŸكتبة ألعمومية،
ب -حضش -ور ق -ام -ات أورأسش -ي -ة ن-خ-ب-وي-ة م-ن-ه-ن
ألدكتورة بوزيدي سشهام ،ألسشيدة يحي باي

ماسشة ،ألسشيدة أم أ’أورأسس و أصشغر ششاعرة
‘ ألششعر ألششعبي أ’آنسشة بن مÈوك رأضشية
ألنابغة وهي ألششاعرة ألتي ششاركت بÈنامج
–دي ألقرأءة ألعربي با’إمارأت.
كما ششاركت ‘ أ’حتفالية نور أليق Úبوعون
وألششاعرأن من مدينة أم ألبوأقي ألششاعر
أ’أمازيغي ﬁمد و أخريات منهن ألقاصشة
عائششة بن عائششة.
مع ألعلم أرتكزت أ’حتفالية على أإبدأعات
أŸر أة أ’أورأسش- -ي- -ة ونضش- -ا’ت -ه -ا ودوره -ا ‘
أÛت -م-ع وأسش-ت-ع-رأضس م-ن-ج-زأت أ÷م-ع-ي-ة،
ألتي قطعت أششوأطا كبÒة لتفعيل حركية
ألنششاط ألثقا‘ بالو’ية.
حمل أ◊فل ‘ مضشامينه “سشك أŸر أة
ألششاوية باأصشالتها أŸتجذرة ع Èألعصشور،
فجاء ألتوأصشل ‘ فسشيفسشاء متناسشقة وتعبÒ

قوي لÓإنتماء وأسشتحياء ‘ أيام أ÷مع ‘
كل ◊ظة أسشÎجع فيها خوأ‹ أ’أيام ألتي
صش- -ن- -عت ›د أŸر أة ألشش- -اوي- -ة ق -الت ع -ن -ه
سشلمي «أإنها كلها أششياء تث Òأ’نتباه وهي ‘
أح -ت -ف -اء دأئ -م وأإمسش -اك ب -ال-زم-ن وم-ن-ط-ق-ة
أ◊ن Úل- -لشش -يء أ÷م -ي -ل ألسش -اك -ن ‘ ع -م -ق
ألÎأث وأ’صشالة».
وأضشافت أن ناديها فسشح أÛال للمبدعات
يششعر خÓله جمع أŸوؤنث ألسشا ⁄أنه قادر
على ألدعوة للتاأسشيسس Ÿرحلة جديدة تاأخذ
‘ أ◊سشبان دعم أ’أنششطة ألثقا‘ وتثمÚ
ك- -ل م- -ا ه- -و أإب- -دأع نسش- -وي وŒسش -ي -د صش -ور
ألتضشامن ألوطني ششعرأ نصشا ،ن ÌوتششكيÓ
وأ’إه -ت -م -ام ب -اŸر أة أل -ري -ف -ي-ة وت-ف-ع-ي-ل دور
ألÈأم -ج وأل -ف -رصس أل -ت -ي ت -ت -ي-ح-ه-ا ﬂت-ل-ف
مرأكز ألتكوين للمر أة أŸاكثة بالبيت.

يضشيف ششعبني« ،أŸرأة أ÷زأئرية ليسشت نصشف
أÛتمع فحسشب ،بل هيّ أيضشا أخت ألرجل وكانت
سشندأ قويا للمجاهدين ومربية أÛتمع بأاسشره ‘
مدرسشته أأ’و ¤ألتي تطبعه إأ ¤حد بعيد ‘ بقية
مرأحل حياته ،وعلى هذأ أأ’سشاسس ،فإاذأ ما وقعت
ألعناية بها وإأيÓءها ما يوأفق قيمتها وأهميّتها من
أ’عتبار أل ّصشحيح وألعناية ألفائقة ،أسشتقام أÛتمع
كله وصشلح حاله».

نعيمة سسلميﬁ :طـ ـ ـًة متميزة لإب ـ ـراز قـ ـدرات تاء الت ـ ـأانيث

