بمناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئيسص الجمهورية يهنئ نظيره الناميبي
صص 0٣

 55سسنة على العÓقات الدبلوماسسية
بين الجزائر وروسسيا

ISSN 1111-0449

لعمامرة و’فروف
يتباد’ن التهاني

صص 0٣

لربعاء  ٢٣جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ اŸوافق لـ  ٢٢مارسص ٢0١7م
ا أ

العدد١7٢٩١:

الثمن  ١0دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

إاسستطÓع

والي مشسرفا على احتفالية
اليوم العالمي للمياه

خفضص بـ  ٪50لنقصص مواد
المعالجة

المياه المسستعملة
مصسدر حقيقي للثروة
ومحاربة التسسربات
تحّد يجب رفعه

سسكان  ٨بلديات بخنشسلة
يطالبون بحل مشسكل
التزود بالمياه
صص 07

إاقصساء  ٢7متعام Óورفضص
طلبات  ١١آاخر

 ١٣6محطة عالجت
 ٢50مليون م ٣سسنويا
صص 05

دعا من تمنراسست إالى المشساركة القوية في التشسريعيات

ڤرين :للمواطن
الحق في معلومة
صسحيحة والتهويل
غير مقبول
صص0٤

لول مرة بمسستشسفى عبد القادر حسساني بسسيدي بلعباسص
أ

 3عمليات جراحية ناجحة للقضساء على أاورام الكبد السسرطانية
صص 06

$

وجهة للمفكرين
وعلماء التسسامح
والتصسالح

سسي رابطة علماء
الدبلوما وأائمة السساحل
في مواجهة التطرف
والفكر التكفيري
صص ١٤/١٣/١٢/١١

france prix

منح رخصص لـ  6متعاملين
’سستيراد  55أالف طن
من الموز
صص 0٤

الكاتب عمرون لـ «الشسعب»:

التفتح على ثقافات
اأ’مم تعايشص مع اآ’خر
صص١5

تلقى وثائق و ملفات حول
لدارية للهيئة
الوضسعية ا إ

زطشسي يسستلم المهام
على رأاسص «الفاف»
صص ٢٤

زيتو ‘ Êزيارة
عمل اإ ¤باتنة

األربعاء  ٢٢مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٣جمادى الثانية ١٤٣٨هـ

نوري وتقابو
يفتتحان صشالون
الصشناعة التقليدية

02

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

17291

ندوة حول الششهيد
بن بولعيد

يشس - -رف وزي- -ر ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
ال- -ع- -م- -ران -ي -ة والسس -ي -اح -ة
والصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة
ع - -ب - -د ال - -وه - -اب ن - -وري ،ي- -ح- -ي- -ي اŸت- -ح- -ف ال- -وط -ن -ي
وال- - -وزي- - -رة اŸن- - -ت- - -دب - -ة ل - -ل - -م - -ج - -اه - -د ،ال - -ذك - -رى 61
اŸك - -ل - -ف - -ة ب - -الصس - -ن- -اع- -ة ’سس- -تشس- -ه- -اد ال- -ب- -ط- -ل ال -رم -ز
التقليدية عائشسة تقابو« ،مصس- -ط- -ف- -ى ب- -ن ب- -ول- -ع- -ي -د»،
ع- -ل -ى م -راسس -م ا’ف -ت -ت -اح ب -ت -ن -ظ -ي -م ن -دوة ت -اري -خ-ي-ة
ال- -رسس- -م- -ي ل- -ل- -ط- -ب- -ع -ة 21
Ãق -ره ح -ول مسس -اره ال-نضس-ا‹ وا÷ه-ادي ،ال-ي-وم،
ة
للصسالون الدو‹ للصسناع
ع -ل -ى السس-اع-ة  14:00ب-ع-د ال-زوال ،ي-ؤوط-ره-ا
:
ر
ا
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي -ة –ت شس -ع
أاسس -ات -ذة ﬂتصس -ون ،ب-حضس-ور شس-خصس-ي-ات
ب
ل
ق
‘
«الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية
تاريخية وباحث.Ú
ا’ق- - -تصس- - -اد» ،ي- - -وم غ - -د ،ع - -ل - -ى
السساعة  13:00زوا’.

دورة تكوينية ألسشاتذة ﬁو
األمية

ت- - -ن- - -ظ- - -م اÙاف- - -ظ السس - -ام - -ي - -ة
Óم- -ازي- -غ -ي -ة ،ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
ل - -أ
’م -ي -ة
ال- -دي- -وان ال -وط -ن -ي Ùو ا أ
وت-ع-ل-ي-م ال-ك-ب-ار ،دورة ت-ك-وي-ن-ية
’سس- -ات -ذة فصس -ول ﬁو
وط- -ن- -ي- -ة أ
’م-ازي-غ-ي-ة ل-ل-كبار ،بإاكمالية بشس Òبن ناصسر
’م-ي-ة وت-ع-ل-ي-م ا أ
ا أ
ببسسكرة يومي  28و 29مارسس ا÷اري.

ملتقى جهوي للوقاية من حرائق الغابات

ت - -ن - -ظ - -م اŸدي - -ري - -ة ال - -ع - -ام - -ة
ل- -ل- -ح- -م- -اي- -ة اŸدن- -ي -ة ،اŸل -ت -ق -ى
ا÷هوي ا’أول اÿاصس بتحضسÒ
حملة الوقاية ومكافحة حرائق
ال-غ-اب-ات وال-ن-خ-ي-ل ،وك-ذا ج-هاز
حراسسة الشسواطئ وا’سستجمام،
لفائدة مديري ا◊ماية اŸدنية
ل -و’ي -ات ال -وسس -ط ،الشس -رق وا÷ن -وب الشس -رق -ي ،ال -ي-وم،
اب- -ت- -داء م- -ن السس- -اع -ة  09 : 00صس -ب -اح-اÃ ،ق-ر م-دي-ري-ة
ا◊ماية اŸدنية لو’ية بسسكرة.

مسشابق ـة أاحسشن بحث ببششار
ح ـول العقيد لطفي

أاعلنت مديرية اÛاهدين لبشسار عن تنظيم

وا‹ يعاين مششاريع اŸوارد
اŸائية بوهران

يشس- - -رف وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
ال-ط-يب زي-ت-و ،Êع-ل-ى اإح-ياء
الذكرى ’ 61سستشسهاد البطل
ال-رم-ز مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-عيد،
ي- - - -وم  23م- - - -ارسس ا÷اري،
بو’ية باتنة.

يقوم وزير اŸوارد اŸائية والبيئة عبد
القادر وا‹ ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
و’ية وهران ،يوم غد ،يعاين خÓلها
مشساريع تابعة للقطاع.

لق ـاء وطني
Ÿرششح ـي ال– ـ ـاد
من أاجل النهضشـة

ي - -ن- -ظ- -م ا’–اد م- -ن
اأج - - - -ل ال - - - -ن - - - -هضس- - - -ة
وال -ع -دال -ة وال -ب -ن -اء،
ل-ق-اًء وط-ن-ي-ا Ÿرشسحي
ا’–اد ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
السس- - - -اع- - - -ة 10 : 00
صس-ب-اح-ا ،ب-ق-اع-ة اŸك-تبة البلدية
بالكاليتوسس.

سشاحلي يلتقي إاطارات التحالف
ا÷مهوري بسشطيف

يÎاأسس ا’أم Úالعام للتحالف الوطني
ا÷م -ه -وري ب -ل -ق -اسس -م سس -اح-ل-ي ،ال-ن-دوة
الو’ئية ’إطارات ا◊زب ،التي تنظم
يوم السسبت  25مارسس ا÷اري ،ابتداء
م- -ن السس- -اع- -ة  09 : 30صس-ب-اح-ا ،ب-قاعة
اÙاضس -رات ب -ف -ن -دق ال -هضس -اب Ãدي -ن -ة
سسطيف.
ال -ن -دوة ت -خصسصس ل -ت -وع -ي -ة و–سس-يسس
اŸن -اضس -ل ÚواŸواط -ن Úح -ول اأه-م-ي-ة ا’سس-ت-ح-اق-ات ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
اŸقبلة ،وكذا عرضس اÙاور الكÈى للÈنامج ا’إنتخابي للحزب،
با’إضسافة اإ ¤اسستعراضس مواقف ا◊زب من اŸسستجدات الوطنية
والدولية.

وصشف فرحة اإلسشتقÓل

ينظم اŸتحف الوطني
ل -ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق
م - - - - -ع م - - - - -دي - - - - -ري- - - - -ات
اÛاه -دي -ن واŸت -اح-ف
ا÷ه- - -وي- - -ة ،ال- - -ل- - -ق - -اء
ا÷م -اع -ي اŸوسس -ع رق-م
 ، 1 4 4ح - - - -و ل « و ص س - - - -ف
ف - -رح - -ة ا’إسس - -ت- -قÓ- -ل
وع - -ودة ال Ó- -ج - -ئ Úا÷زائ - -ري،»Ú
وذلك يوم غد.

إاعادة تسشمية
اŸؤوسشسشة السشتششفائية
اŸتخصشصشة ‘ ا◊روق

قسشنطينـ ـ ـ ـة –تضش ـ ـن مهرجان علم
الفـ ـلك ا÷ماهÒي

–تضس -ن م -دي -ن -ة قسس -ن -ط -ي -ن-ة،
اŸهرجان الوطني اÿامسس عشسر
‘ ع -ل -م ال -ف-لك ا÷م-اهÒي ال-ذي
ي -ق -ام ب -دار ال -ث-ق-اف-ة م-الك ح-داد،
خÓ- - -ل ال- - -فÎة م- - -ا ب 23 Úاإ25 ¤
مارسس ا÷اريÃ ،شساركة ا÷معيات والنوادي ا÷زائرية الفعالة ‘
اŸيدان ،فضس Óعن فلكي Úمن العا ⁄العربي واأوروبا.

األيام الوطنية الثانية للمسشرح التجريبي

ي -ن -ظ -م اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -مسس -رح ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ،ورئ -يسس
تعاونية «ميÓف» للمسسرح وفنون العرضس بالعلمة (سسطيف)،
ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ع-لى السساعة  10:30صس-ب-اح-اÃ ،قر اŸسسرح
’يام
ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ،ي-ت-ط-رق-ان ف-ي-ه-ا إا ¤ت-ظاهرة «ا أ
الوطنية الثانية للمسسرح التجريبي» ‘ طبعتها العربية،
اŸقرر تنظيمها ‘ الفÎة اŸمتدة من  26إا 30 ¤مارسس ا÷اري بالعلمة.

قررت و’ية ا÷زائر ،اإطÓق اإسسم
مسس- -اب- -ق- -ة أاحسس- -ن ب- -حث ح- -ول مسسÒة ال -ب -ط -ل
الشسهيد العقيد لطفي ( 1934ــ  ’ ،) 1960تزيد
اÛاه- -دي- -ن اŸت- -وف- -ي« Úك- -ل- -ودي -ن
جهة للتÓميذ والطلبة
صسفحاته عن عشسر ،مو ّ
شس- - -و‹» و»ب- - -ي- - -ار شس - -و‹» ،ع - -ل - -ى
’سسÓمية ا÷زائرية،
ت-ن-ظ-م ال-ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة ل-لكشسافة ا إ
الذين يÎاوح سسّنهم ب 13 Úو 17عاما.
اŸوؤسسسس- - - -ة ا’سس - - -تشس - - -ف - - -ائ - - -ي - - -ة
Óشس-ب-ال وال-زه-رات –ت شس-ع-ار« :هيا
اıي-م ال-وط-ني  07ل -أ
تأاتي هذه اŸسسابقة ‘ إاطار الذكرى ’ 57سستشسهاد
بنا ...نعيشس عاŸنا»Ã ،شساركة  200شسبل وزهرة.
ال -ب -ط -ل ال -ع -ق-ي-د ل-ط-ف-ي ق-ائ-د ال-و’ي-ة اÿامسس-ة
اŸت- - - - - - - - -خصسصس - - - - - - - -ة ‘ ا◊روق
ال- -ت- -اري- -خ- -ي -ة ،وال -رائ -د ف -راج ورف -اق -ه -م -ا ،ال -ت -ي
اللقاء ينعقد باıيم الكشسفي الدو‹ بسسيدي فرج ‘ ،الفÎة
وا÷راح - -ة الÎم - -ي - -م - -ي - -ة،
سستحتضسنها مدينة بشسار ‘  27مارسس .2017
اŸمتدة من  23إا 29 ¤مارسس ا÷اري.
وت-ه-دف اŸسس-اب-ق-ة ل-تشس-ج-ي-ع نشس-ر ث-ق-اف-ة ال-ب-حث ال-تاريخي ودراسسة مسسÒة وذلك ي - - - -وم ا’أح - - - -د 26
’فتتاح الرسسمي للتظاهرة يوم ا÷معة  24مارسس على السساعة
ا إ
’سسهام ‘ ترسسيخ عديد التقاليد .وقد رصسدت مارسس ا÷اري.
رموز وشسهداء ا÷زائر ،وا إ
 09:30صسباحا ،باıيم الكشسفي الدو‹ بسسيدي فرج.
لذلك ( خمسس جوائز ) قّيمة تسسلم للفائزين والفائزات باŸناسسبة.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

اıيم الوطني لأÓششبال والزهرات

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:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

»æWh

األربعاء  22مارسض  201٧م
الموافق لـ  23جمادى الثانية 1438هـ

Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يهنئ
نظÒه الناميبي

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة
إا ¤نظÒه الناميبي هاج جينغوب ،وهذا Ãناسسبة احتفال بÓده
بعيدها الوطني› ،ددا له فيها رغبته ‘ العمل معه على تعزيز
عÓقات الصسداقة والتعاون التي تربط ا÷زائر وناميبيا بغية
الرتقاء بها إا ¤مسستوى تطلعات شسعبي البلدين.
وجاء ‘ برقية الرئيسض بوتفليقة““ :يسصر Êغاية السصرورÃ ،ناسصبة الحتفال
بالعيد الوطني ÷مهورية ناميبيا ،أان أاتقدم إاليكم ،باسصم ا÷زائر شصعبا
وحكومة وأاصصالة عن نفسصي ،بأاحر التها Êمقرونة بأاطيب “نياتي لكم
بالهناء والسصعادة والصصحة وبالرقي والزدهار للشصعب الناميبي الشصقيق““.
وأاضصاف قائل““ :هذا وأاغتنم هذه السصانحة السصعيدة ألعرب لكم عن
ارتياحي ÷ودة علقات الصصداقة والتضصامن والتعاون التي تربط بلدينا
وأاجدد لكم رغبتي ‘ العمل معكم على تعزيزها بغية الرتقاء بها إا¤
مسصتوى تطلعات شصعبينا الشصقيق.““Ú
هذا وأاؤوكد لكم  -يسصتطرد رئيسض ا÷مهورية ““ -حرصصي شصخصصيا على
مواصصلة جهودنا اŸشصÎكة ‘ ،إاطار أاهداف ال–اد اإلفريقي ،من أاجل
تعزيز السصلم واألمن والتنمية ‘ قارتنا““.

 55سسنة على العÓقات الدبلوماسسية ب Úا÷زائر وروسسيا

لعمامـ ـ ـ ـ ـ ـرة ولفـ ـ ـ ـ ـ ـروف يتبـ ـ ـ ـ ـ ـادلن التهـ ـ ـ ـ ـ ـاÊ

تسس-ت-ع-د ا÷زائ-ر وروسس-ي-ا ،هذا
لح -ي-اء ال-ذك-رى 55
اÿم -يسس ،إ
لقامة عÓقاتهما الدبلوماسسية،
إ
ب -حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ،أامسس ،ب-ي-ان
لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
أاوضص - - -ح ذات اŸصص - - -در ،أان وزي- - -ري
شص -ؤوون خ-ارج-ي-ة ال-ب-ل-دي-ن ق-د ت-ب-ادل
بهذه اŸناسصبة التها ،Êأابرزا فيها ““جودة
ع-لق-ات الصص-داق-ة وال-ت-ع-اون ال-ت-اري-خي
الذي يربط ب Úا÷زائر وروسصيا““.
وأاضصاف البيان ذاته ،أان وزير الدولة
وزي -ر الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون
الدو‹ رمطان لعمامرة ،قد أاكد ‘
هذا الصصدد على ا◊ركية التي “يز
العلقات ا÷زائرية  -الروسصية منذ
ت -وق -ي -ع رئ -يسص -ي ال -دول -ت ‘ Úأاب-ري-ل

 2001ع -ل -ى إاع -لن ح -ول الشص -راك -ة
السصÎاتيجية.
ك -م-ا اغ-ت-ن-م ه-ذه ال-ف-رصص-ة ل-ي-ج-دد
التأاكيد على ““اسصتعداد ا÷زائر للعمل
ع -ل -ى ت -ع -زي-ز ال-تشص-اور السص-ي-اسص-ي ‘

اسس - -ت - -ق - -ب- -ل وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة
وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ن-ورال-دي-ن
ب- - - - - -دوي ،أامسس ،ب- - - - - -ا÷زائ- - - - - -ر
ال-ع-اصس-م-ة ،اŸدي-ر العام لشسرطة
لم - -ن ال - -ع- -م- -وم- -ي الÈت- -غ- -ا‹
ا أ
ل -ويسس م -ان -وي -ل ب-يسس-ا ف-اري-ن-ه-ا،
ال -ذي ت -ط-رق م-ع-ه إا ¤ال-ت-ع-اون
ب Úالشس- - - -رط- - - -ة ا÷زائ- - - -ري- - - -ة
ونظÒتها الÈتغالية.
‘ تصص -ري -ح ل-لصص-ح-اف-ة ع-قب ال-ل-ق-اء
لم-ن
ال -ذي حضص -ره اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
الوطني اللواء عبد الغني هامل ،قال

ف-اري-ن-ه-ا ““ت-ط-رق-ن-ا خ-لل ال-ل-قاء إا¤
التعاون ب Úشصرطتي البلدين وقمنا
باسصتعراضض خÈات البلدين““.
ووصص - -ف اŸسص- -ؤوول الÈت- -غ- -ا‹ ه- -ذا
ال - -ت - -ع- -اون بـ ““ال- -ت- -ق- -ن- -ي والصص- -ري- -ح
واŸت- -ف- -ت- -ح““ ،م -ؤوك -دا أان ““شص -رط -ت -ي
البلدين لديهما اهتمامات مشصÎكة““.
وأاشصار من جهته اللواء عبد الغني
ه -ام -ل ،أان اÙادث -ات ت -ط-رقت إا¤
““ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة وﬁاربة
اإلرهاب ،علوة على التكوين وتبادل
اŸعلومات واÈÿات““.

بدوي يسشتقبل مدير ششرطة األمن العمومي الÈتغا‹

شص -ت -ى اŸسص-ت-وي-ات وإاع-ط-اء ال-ت-ع-اون
الق -تصص-ادي وال-ث-ق-ا‘ واŸؤوسصسص-ات-ي
مع روسصيا حجما يكون ‘ مسصتوى
الصص- -داق -ة ال -ك -بÒة ال -ت -ي Œم -ع بÚ
البلدين““.

وأاعرب لعمامرة ‘ ذات السصياق ،عن
““ال -ت -ط -اب-ق ال-ك-بŸ Òواق-ف ا÷زائ-ر
وروسصيا حول مسصائل إاقليمية وعاŸية
راه -ن -ة ‘ ت -ط -اب -ق ت -ام م -ع أاه -داف
ومبادئ ميثاق األ· اŸتحدة““.
كما ” التذك Òبأان إاقامة العلقات
الدبلوماسصية ب Úالبلدين قد Œسصدت
غداة توقيع اتفاقيات إايفيان وحتى
قبل إاعلن اسصتقلل ا÷زائر وذلك
ما أاعطى ““زخما كبÒا لعلقاتهما““.
وخلصصت الوزارة ‘ األخ Òإا““ ¤أانه
منذ ذلك التاريخ “يزت العلقات
ب Úال -ب -ل -دي -ن ب -ال -ك -ث -اف -ة وال-ن-وع-ي-ة
م -ت -ق -دم-ة ‘ مصص-ل-ح-ة ا÷ان-ب Úم-ن
خلل فتح فرصض جديدة ‘ ﬂتلف
القطاعات““.

بن صشالح يسشتقبل سشف Òإايطاليا با÷زائر

اسصتقبل رئيسض ›لسض األمة عبد القادر بن صصالح،
أامسض ،سصف Òإايطاليا با÷زائر ،باسصكوال فÒارا،
ح -يث اسص -ت -ع -رضض ال -ط -رف -ان ال -ع-لق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
والديناميكية التي تطبع التعاون ،لسصيما ‘ جانبه
القتصصادي ،بحسصب ما أاوضصح بيان لذات الهيئة.
وت- -ط- -رق ا÷ان- -ب- -ان أايضص- -ا إا ¤ال- -وضص- -ع ال- -ع -ام ‘
اŸنطقة ،حيث ““أاعرب السصف Òاإليطا‹ عن تقدير

ب -ل -ده ل -ل -دور ال -ذي ت -ق -وم ب -ه ا÷زائ-ر واŸسص-اع-ي
اŸتواصصلة التي تبذلها لسصتتباب األمن والسصتقرار
فيها““.
كما كان اللقاء مناسصبة للحديث عن ““اÿصصوصصيات
التي ميزت العلقات التاريخية ب Úالبلدين وتبادل
وجهات النظر حول عدد من القضصايا الراهنة““،
يضصيف اŸصصدر ذاته.

سشÓل يسشتقبل وفدا من البنك العاŸي

لول عبد
اسس-ت-ق-ب-ل ال-وزير ا أ
اŸالك سس Ó- - - - - - - - - - - - - - -ل ،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس-م-ة ،وف-دا
ع -ن ال -ب -نك ال -ع -اŸي ي -ق -وده
ن -ائب رئ-يسس ال-ب-نك ال-دو‹
لوسس- -ط
Ÿن - -ط- -ق- -ة الشس- -رق ا أ
وشس- -م- -ال إاف- -ري- -ق -ي -ا ح -اف -ظ
غا ،Âبحسسب ما أاكده بيان
لول.
Ÿصسالح الوزير ا أ
وسصمح اللقاء بـ ““تقييم علقات
ال - -ت - -ع - -اون ب Úا÷زائ- -ر وه- -ذه
اŸؤوسصسص -ة اŸال -ي -ة ال -ع-اŸي-ة ‘
إاط -ار مسص -اع -دة ودع -م ب -رن-ام-ج

ت- -ط- -وي- -ر وت- -ن- -م- -ي- -ة الق -تصص -اد
الوطني““ ،يضصيف البيان.

وج- -رى ال- -ل- -ق -اء ب -حضص -ور وزي -ر
اŸالية حاجي بابا عمي.

...وُيسشتقبل من طرف مسشلم

اسصتقبلت وزيرة التضصامن الوطني والعائلة وقضصايا
اŸرأاة م- -ون- -ي- -ة مسص- -ل- -م سص- -ي ع -ام -ر ،أامسض األول،
ال -ع -اصص -م -ة ،ن -ائب رئ -يسض ال -ب -نك ال -ع-اŸي لشص-ؤوون
م-ن-ط-ق-ة الشص-رق األوسص-ط وشص-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا حافظ
غا ،Âالذي يجري زيارة إا ¤ا÷زائر ،بحسصب ما
أافاد به بيان للوزارة.

واسصتنادا إا ¤البيان ،شصكل تقييم اŸسصاعدة التقنية
للبنك العاŸي لصصالح قطاع التضصامن بغرضض ““دعم
و–سص Úتسص- -ي Òاألج- -ه- -زة الج- -ت- -م -اع -ي -ة““ﬁ ،ل
““نقاشض معمق““ ب ÚخÈاء البنك العاŸي وإاطارات
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسص-ي Òال-ق-رضض اŸصصغر ووكالة
التنمية الجتماعية اÿاضصعت Úلوصصاية الوزارة.

مسشتعدون للتعاون مع ولية ا÷زائر ‘ إا‚از اŸششاريع

فارينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا يششي ـ ـ ـ ـ ـ ـد باحÎافي ـ ـ ـ ـ ـ ـة الششرط ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـ ـ ـ ـة

«الشس-عب» -أاك-د اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لشس-رط-ة الÈت-غ-ال-ي-ة ل-ويسس م-ان-وي-ل ب-يسس-ا ف-اري-ن-ا ،أان الشس-رط-ة ا÷زائ-ري-ة ق-ط-عت ›ال واسس-ع-ا ‘ ال-تطور والعصسرنة
والعتماد على الوسسائل التكنولوجية والتدريب العصسري والتكوين والتأاهيل Ùاربة ا÷رÁة وذلك Ãناسسبة الزيارة التي قادته والوفد اŸرافق له
لفريبول Èﬂ ،الشسرطة العلمية والتقنية،
ıتلف هياكل الشسرطة ا÷زائرية ،على غرار مركز القيادة والسسيطرة ،أامن ولية ا÷زائر ،مقر ا أ
Óمن الوطني.
Óمن الوطني ،بحضسور إاطارات سسامية من اŸديرية العامة ل أ
اŸصسلحة ا÷هوية للمالية والتجهيز واŸركز الطبي الجتماعي ل أ
بشص -اط-ون-اف (ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة) ،ح-يث اسص-ت-م-ع إا¤
‘ ه- -ذا الصص- -دد ،اسص- -ت- -ه -ل اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لشص -رط -ة والدو‹ ‘ ،إاطار منظمة األنÎبول وكذا األفريبول.
الÈتغالية والوفد اŸرافق له برنا›ه بزيارته إا ¤كما اطلع السصيد اŸدير العام للشصرطة الÈتغالية Ãقر شص- -روح- -ات ح- -ول ﬂت -ل -ف أاقسص -ام ا ÈıاŸرك -زي
لمن الوطني ،حيث اطلع أامن ولية ا÷زائر ،على النظام الذكي اŸعمول به للشصرطة ،قدمت له من طرف خÈاء الشصرطة العلمية
مركز القيادة والسصيطرة ل أ
على ﬂتلف أاقسصام اŸركز وقدم له وللوفد اŸرافق على مسصتوى غرف ا◊جز –ت النظر ،التي تسصمح وعلوم اإلجرام والتحاليل اÈıية ،حيث نوه مسصؤوول
شصرح حول تنظيم ومهام هذا الصصرح األمني اŸتطور ب- -ح- -ف- -ظ ك -رام -ة اŸوق -وف ‘ إاط -ار احÎام ح -ق -وق الشصرطة الÈتغا‹ باŸسصتوى اŸتميز الذي وصصلت
إاليه الشصرطة ا÷زائرية ‘ هذا اÛال.
الذي يسصاهم ‘ تسصي Òحركة اŸرور والسصهر على اإلنسصان.
اإلنسصيابية اŸرورية ليل نهار ،مع إابراز دوره ‘ إادارة وكانت للمدير العام للشصرطة الÈتغالية زيارة إا ¤مقر ك -م -ا ق -ام ال -وف -د الÈت -غ -ا‹ ب-زي-ارة Ÿق-ر اŸصص-ل-ح-ة
وتوزيع التشصكيلت األمنية اŸكلفة Ãكافحة ا÷رÁة األفريبول ب Íعكنون (ا÷زائر العاصصمة) ،حيث تلقى ا÷هوية للمالية والتجهيز بباشض جراح ،حيث اطلع
وال -وق -اي -ة م -ن -ه -ا والسص -ت -ج -اب -ة ل -ن-داءات اŸواط-ن Úع- -رضص -ا م -فصص -ل ح -ول اŸراح -ل اıت -ل -ف -ة Ÿسص -ار ضصيوف ا÷زائر على ا÷انب اللوجسصتيكي ıتلف
وال -ت -ك -ف -ل ب -ه-ا ع Èاÿط األخضص-ر  1548واسصتغلل Œسص- -ي- -ده ،ق -ب -ل أان ي -ط -ل -ع ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أاقسص -ام -ه مصصالح الشصرطة اŸنتشصرة ع Èكامل الÎاب الوطني،
األن -ظ -م -ة ال -ذك-ي-ة اŸسص-ت-ع-م-ل-ة ‘ ال-ت-ح-ري وال-ب-حث ومصص -ا◊ه وك -ذا ال -ت -ج -ه-ي-زات ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي تسص-م-ح إا ¤جانب إاطلعهم على اŸركز الطبي الجتماعي
ب -ت -ب -ادل اŸع -ل -وم -ات ب Úأاج -ه-زة الشص-رط-ة ‘ ال-دول با÷زائر العاصصمة ““رشصيد حرايق““ ،للتعرف عن كثب
Ÿكافحة ا÷رÁة والوقاية منها.
على الهتمام الكب Òالذي توليه قيادة األمن الوطني
ب- -اŸن- -اسص- -ب- -ة ،ثّ- -م- -ن ضص -ي -ف ا÷زائ -ر دور الشص -رط -ة اإلفريقية.
ا÷زائرية ‘ ›ال تعزيز التعاون األمني بﬂ Úتلف بعدها انتقل اŸدير العام للشصرطة الÈتغالية والوفد ل -ل -ج -انب الج -ت -م-اع-ي وال-ط-ب-ي Ÿسص-ت-خ-دم-ي األم-ن
أاج -ه -زة الشص -رط -ة ع -ل -ى الصص -ع -ي -د ا÷ه -وي ،ال -ق-اري اŸراف -ق ل -ه إا Èﬂ ¤الشص -رط -ة ال -ع -ل -م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة الوطني وعائلتهم وكذا ذوي ا◊قوق.

اŸلتقى الدو‹ حول الوسسطية بغليزان

إاششادة بسشياسشة رئيسس ا÷مهورية ‘ السشتقرار الوطني
أاشص -اد اŸشص -ارك-ون ‘ اŸل-ت-ق-ى ال-دو‹
اÿامسض اŸوسصوم بـ ““تعزيز الوسصطية
‘ الفكر الديني وا◊ياة العامة““ ،الذي
اخُتتمت أاشصغاله ،أامسض ،بدار الثقافة
ل-ولي-ة غ-ل-ي-زان ،ب-السص-ي-اسص-ة ال-وسص-ط-ي-ة
الرشصيدة التي تبّناها رئيسض ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة ،التي أاثمرت عن
عودة السصتقرار ،وفتحت اÛال أامام
التنمية واإلعمار والنهوضض بالقتصصاد
الوطني.
وخ ُ-ل -صض اŸشص -ارك -ون إا ¤ج-م-ل-ة م-ن
ال -ت -وصص-ي-ات ،أاب-رزه-ا ت-أاسص-يُسض م-ركٍ-ز
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غا ÂخÓل زيارته مدينة سسيدي عبد الله رفقة زوخ:

اطلع على الوسسائل العصسرية Ùاربة ا÷رÁة

ل- -ل- -وسص -ط -ي -ة ‘ ال -ف -ك -ر والق -تصص -اد
والج- -ت- -م- -اع والسص- -ل- -وك ،وتشص -ج -ي -ع
ال-ب-ح-وث ال-ع-ل-م-ي-ة ،واسصتغلل وسصائل
ال- -ت -واصص -ل ا◊دي -ث -ة ‘ ال -دع -وة إا¤
القيم السصمحاء .إا ¤جانب توصصيات
أاخ- - -رى ق- - -رأاه- - -ا أام - -ام اŸشص - -اركÚ
وا◊اضص -ري -ن ال-دك-ت-ور ﬁم-د م-ق-دم
رئيسض اللجنة العلمية للملتقى ،والتي
أاك -د ف -ي -ه -ا ضص -رورة ت -ف -ع-ي-ل اŸن-ه-ج
ال -وسص -ط -ي ‘ اÛت -م-ع ،سص-واء أاك-ان
ذلك ‘ السصلوك أاو اإلعتقاد ،وكذلك
تبني هذا النهج ‘ مسصتويات التعليم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اıت- -ل- -ف- -ة م- -ن أاج- -ل إاع -داد ج -ي -ل
ي-ت-ع-ام-ل ب-ال-ط-ري-ق-ة ال-وسص-ط-ي-ة ال-ت-ي
تهدف إا– ¤قيق العدل والتسصامح
وتنبذ التطرف والغلو.
وق- -د ع -رف اŸل -ت -ق -ى ال -دو‹ ح -ول
ال -وسص -ط -ي -ة ،ال -ذي اح -تضص -ن-ت-ه ولي-ة
غ -ل -ي -زان ،مشص -ارك -ة  40ب -اح-ث-ا م-ن
ﬂت-ل-ف ال-ب-ل-دان ال-ع-رب-ي-ة م-ن تونسض
واŸغ - -رب والسص - -ع- -ودي- -ة واإلم- -ارات
ال- -ع- -رب- -ي- -ة اŸت -ح -دة وم -ن ﬂت -ل -ف
ج -ام -ع -ات ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة،
ح- -اول ف -ي -ه اŸشص -ارك -ون ال -ت -أاصص -ي -ل

للمنهج الوسصطي ‘ ا◊ياة العامة،
والكيفية اŸثلى التي تسصمح بتعزيزه
‘ اÛتمع ،وعرف حضصورا قويا من
قبل األئمة وﬂتلف الرتب الدينية
ال -ت -ي تسص ّ-ي -ر اŸؤوسصسص-ة اŸسص-ج-دي-ة،
التي أاسصدى فيها اÙاضصرون نصصائح
إا ¤ال- -ط- -ري- -ق- -ة السص- -وي- -ة ‘ خ- -طب
ال-وع-ظ واسص-ت-خ-دام ال-ن-ه-ج ال-وسص-طي
ال -ذي ي -ح -ق -ق ال -ن -ت -ائ -ج وي -دف -ع إا¤
–قيق السصلم واألمن.

غليزان :ع .عبد الرحيم

ثّ- -م -ن ن -ائب رئ -يسس ال -ب -نك ال -دو‹ ل -لشس -رق
لوسسط وشسمال إافريقيا حافظ غا ،Âأامسس،
ا أ
ب -ا÷زائ -ر ،ال-ت-ج-رب-ة ا÷زائ-ري-ة ال-رائ-دة ‘
›ال ال- -قضس- -اء ع -ل -ى السس -ك -ن ال -هشس ،مÈزا
اسس-ت-ع-داد ال-ب-نك ال-دو‹ ل-ل-ت-عاون مع ولية
ا÷زائ -ر ‘ ›ال اŸشس -اري -ع ال -ت -ي ت-رم-ي إا¤
–سس Úحياة اŸواطن .
أاضص -اف غ -ا ،Âب -ع -د ع -رضض ت -ل -ق -اه ب-رف-ق-ة ال-وف-د
اŸراف - -ق ل - -ه ب- -خصص- -وصض Œرب- -ة ولي- -ة ا÷زائ- -ر
اŸتعلقة بالقضصاء على السصكن الهشض واıطط
السصÎاتيجي لذات الولية ،قائل““ :نرجو أان يكون

لنا شصراكة ودور ‘ العمل مع ولية ا÷زائر ،لسصيما
بعدما لحظنا أان أاهم اŸشصاريع التي نفذتها ولية
ا÷زائر،خاصصة فيما يتعلق باŸواصصلت والنقل،
كانت بالشصراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصض““.
وأابرز ،بعد زيارة ميدانية قادته برفقة وا‹ ولية
ا÷زائ -ر ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ إا ¤اŸدي -ن -ة ا÷دي-دة
سصيدي عبد الله وا÷امع الكب Òومنتزه الصصبلت،
أان البنك الدو‹ مسصتعد لربط شصراكة مع ا÷زائر
بصصفة عامة ،مذكرا أان هذه الهيئة الدولية تتعاون
حاليا مع ا÷زائر عن طريق““توف ÒاŸسصاعدات
التقنية وتبادل اÈÿات واŸعارف““.

الشس -عب /اسس -ت -ق -ب -ل ع -ب-د ال-ق-ادر وا‹ وزي-ر
اŸوارد اŸائ-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة Ãق-ر وزارت-ه ،سسفÒ
اŸغرب ◊سسن عبد القادر.
ت- -ن -اولت اÙادث -ات ب Úال -ط -رف ،Úال -ت -ع -اون بÚ
ال-ب-ل-دي-ن ع-ل-ى ضص-وء ت-ط-ب-ي-ق م-ذك-رة ال-تفاهم حول
إانشصاء ÷نة مشصÎكة ‘ ›ال اŸوارد اŸائية.

ب -اŸن -اسص -ب-ة ،درسض وا‹ وضص-ي-ف-ه ،السص-ب-ل ال-ك-ف-ي-ل-ة
بÎقية التعاون الثنائي واŸتعدد األطراف بتطبيق
ب-رن-ام-ج الشص-راك-ة ب-ي-ن-ه-م-ا اŸت-م-ح-ورة ح-ول تبادل
اŸعلومات والتجارب ‘ قطاعات ذات األولوية
اŸدرج -ة ق -ي م -ذك -رة ال -ت-ف-اه-م وك-ذا م-ا تضص-م-ن-ه
ﬁضصر الدورة األو ¤ب Úا÷زائر واŸغرب.

وا‹ يسشتقبـ ـ ـ ـل سشفـ ـ ـ ـ ÒاŸغـ ـ ـ ـرب

ميهوبي من مسستغا:Â

الدعوة إا ¤إانتاج اŸزيد من األعمال اŸسشرحية اŸوجهة للطفل
دع -ا وزي -ر ال -ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي،
أامسسÃ ،سس - -ت - -غ- -ا ،ÂاŸسس- -ارح وا÷م- -ع- -ي- -ات
والتعاونيات اŸسسرحية إا ¤إانتاج اŸزيد من
لعمال اŸسسرحية اŸوجهة للطفل.
ا أ
أاب -رز م -ي -ه -وب -ي ،خ -لل ن -دوة صص -ح -ف -ي -ة Ãق-ر
اŸسصرح ا÷هوي ““سصي ا÷يل‹ بن عبد ا◊ليم““،
على هامشض العرضض الشصر‘ Ÿسصرحية ““حورية““
لطفال ،أانه ““ل Áكن أان نتحدث عن مسصرح خارج
ل أ
اله-ت-م-ام ب-ال-ط-ف-ل““ ،داع-ي-ا اŸسص-ارح وا÷م-ع-ي-ات
وال -ت -ع -اون -ي -ات اŸسص -رح-ي-ة إا““ ¤إان-ت-اج اŸزي-د م-ن
األعمال اŸسصرحية اŸوجهة للطفل““.
وأاشص -ار إا ¤أان -ه ““ي -ج-ري ال-ت-ف-ك Òع-ل-ى مسص-ت-وى
وزارة الÎبية الوطنية ‘ إادخال الÎبية الفنية ،من

بينها اŸسصرح إا ¤اŸدرسصة حتى نربي الطفل على
كسصب ال- -ف- -ن -ون““ .و«” الت -ف -اق ع -ل -ى أان ت -ت -ك -ف -ل
اŸسص -ارح ب -ت -ك -وي -ن ال -ذي -ن ت -ع -ت -م -ده -م اŸدارسض
البتدائية واŸتوسصطات ‘ أابجديات إادخال الفن
اŸسصرحي إا ¤اŸدرسصة““ ،يضصيف الوزير.
لطفال
يذكر ،أان مسصرحية ““حورية““ اŸوجهة ل أ
من تأاليف أاحمد بلعا ⁄وإاخراج بوجمعة خولة ومن
إانتاج اŸسصرح ا÷هوي Ÿسصتغا““ Âسصي ا÷يل‹ بن
عبد ا◊ليم““ .ويعد هذا العمل األول من نوعه من
إانتاج اŸسصرح ا÷هوي اŸذكورÃ ،شصاركة ›موعة
م -ن اŸم -ث-ل Úالشص-ب-اب .وق-د اسص-ت-ق-ط-بت ع-رضص-ه-ا
الذي دام  45دقيقة جمع من األطفال.

لندية العربية لكرة اليد
–سسبا Ÿشساركته ‘ بطولة ا أ

ولد علي يودع نادي ششباب براقي Ãطار هواري بومدين

الشسعب /ودع وزير الشصباب والرياضصة الهادي ولد
علي ،أامسض ،فريق شصباب براقي لكرة اليد Ãطار
ه -واري ب -وم -دي -ن ال -دو‹ ،ق -ب -ل ت-ن-ق-ل-ه إا ¤ت-ونسض
لندية التي سصتنطلق
للمشصاركة ‘ البطولة العربية ل أ
اليوم.

وشصجع الوزير عناصصر الفريق بهذه اŸناسصبة و“نى
ل-ه-م –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ،وه-ذا ق-ب-ل دخ-ول-ه-م
الدورة ،بداية من اليوم ،أاين سصيواجه ‡ثلنا بقاعة
ا◊مامات نادي سصاقية الزيت التونسصي بداية من
السصاعة .15:30

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

»æWh

إلربعاء  22مارسض  201٧م
إلموإفق لـ  23جمادى إلثانية  1438هـ

تنصصيب ÷نة ألتنسصيق ألدأئمة بهيئة حماية وترقية ألطفولة

شصر‘ :دراسصة ملفات حقوق الطفل ‘ أاول اجتماع شصهر أافريل
Óخطار عن أطفال ‘ خطر
آأليات ل إ
’عضصاء ألدأئمÚ
أعلنت ،أمسس ،رئيسصة أŸفوضصية ألوطنية ◊ماية وترقية ألطفولة مر Ëشصر‘ ،عن تنصصيب أ أ
للجنة ألتنسصيق ألدأئمة بالهيئة ألوطنية ◊ماية وترقية ألطفولة ،ألتي تضصم ‡ثل Úعن  14وزأرة وألدرك
’من ألوطني ÚوأÛتمع أŸد ،Êبحيث تتو ¤أللجنة درأسصة أŸسصائل أŸتعلقة بحقوق ألطفل.
وأ أ

إلعدد

1٧291

04

دعا من “Ôأسصت إأ ¤أŸشصاركة ألقوية ‘ ألتشصريعيات

ڤرين :للمواطن ا◊ق ‘ معلومة صصحيحة والتهويل غ Òمقبول
أك -د وزي -ر أ’تصص-ال ح-م-ي-د ڤ-ري-ن خÓ-ل
’هقار،
زيارة ألعمل وألتفقد إأ ¤عاصصمة أ أ
على حق أŸوأطن ‘ أ◊صصول على أŸعلومة
ألصصحيحة أŸسصتندة إأ ¤مصصدرها بعيدأ عن
’ثارة وأŸغالطات ‘ ظل ألزخم
ألتهويل وأ إ
’عÓمية من قنوأت
ألذي تعرفه ألسصاحة أ إ
ووسصائل إأعÓم ودخول موأقع ألتوأصصل على
أÿط.

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح
لدى إششرإفه على إلندوة إإلعÓمية «للموإطن
إ◊ق ‘ م -ع -ل -وم -ة م -وث-وق-ة» ،ب-ق-اع-ة إلسش-م-ع-ي
إل -بصش -ري ب -اŸرك -ز إ÷ام -ع -ي إ◊اج م-وسش-ى إق
أإخاموخ ‘ “Ôإسشت ،كششف ڤرين أإن إلقطاع
ومنذ  2014سشطر دورإت تكوينية أإكادÁية بلغت
 50دورة مسشت قرإبة  3000صشحا‘ ،مرإفعا
للتكوين إŸسشتمر ‘ جميع إŸيادين.
أإكد إلوزير أإن إلدور جاء على إŸوإطن وحقه
‘ إ◊صش -ول ع-ل-ى إŸع-ل-وم-ة ب-ك-ل
شش- -ف- -اف- -ي- -ة وصش- -دق ومصش -دإق -ي -ة
ت -ف -رضش -ه -ا أإخÓ-ق-ي-ات إŸه-ن-ة ‘
ﬁيط متغ Òتفرضض موإصشفات
إحÎإفية وإعÓئها دون إلسشقوط
‘ إإلششاعة وإلÎويج ألششياء غÒ
مؤوسشسشة.
ولدى نزوله ضشيفا على أإموإج
إألث ،Òإلتزم ڤرين برفع حجم إلبث إإلذإعي إ¤
 24سشاعة يوميا ،مؤوكدإ إلقضشاء على  80من
إŸائة من مششاكل إلبث وهذإ بتعزيز إلقطاع
بـ( )2جهازي بث ،فيما سشيتعزز بجهازين آإخرين
‘ إأليام إلقادمة ومنه يتم إلقضشاء نهائيا على
مشش -ك -ل إل -بث ،وت -غ -ط -ي -ة إل -ط -ري-ق إل-رإب-ط بÚ
عاصشمة إألهقار وعاصشمة إلتديكلت.
‘ سش- -ي- -اق آإخ- -ر ،كشش -ف وزي -ر إلتصش -ال ع -ن
دخول إŸديرية إ÷هوية للبث إإلذإعي وإلتلفزي
بعاصشمة إألهقار حيز إÿدمة ،معتÈإ إÿطوة
مكسشبا كبÒإ للولية.
و– ّسشبا لÓنتخابات إلتششريعية ،صشرح إلوزير
أإنه ” إعتماد  05قنوإت لتغطية إ◊دث ،دإعيا

إلصشحافي Úإ ¤إحÎإم أإخÓقيات إŸهنة خÓل
أإدإء م -ه -ام -ه -م ،دإع -ي-ا إŸوإط-ن Úب-ال-ت-وج-ه إ¤
صش-ن-ادي-ق إلقÎإع وإŸشش-ارك-ة ب-ق-وة وإسش-ت-خ-دإم
حقهم إلدسشتوري.
ع- -ل- -ى ه -امشض إل -زي -ارة ،ق -ام وزي -ر إلتصش -ال
بتفقد دإر إإلمزإد ،وإطلع على
إإلرث إل - - - - -ث - - - - -ق- - - - -ا‘ إŸادي
وإلÓ- -م- -ادي إل- -ذي ت- -زخ- -ر ب -ه
إŸن -ط -ق -ة ،وإل -ذي يسش -ع-ى م-ن
خÓ- -ل- -ه إل- -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى دإر
إإلمزإد إÙافظة عليه ودوإم
إسشتمرإره.
من جهتها أإكدت إألعÓمية
وهيبة عماري ‘ ،مدإخلتها بالندوة إلتكوينية
ب -ع -ن -وإن «ت -ع -زي -ز إلشش -ف-اف-ي-ة ع Èوإجب إعÓ-م
إŸوإط- -ن (إل- -ت- -ل -ف -زي -ون إ÷زإئ -ري ‰وذج) ،أإن
إلوصشول للمعلومة حق مششروع للموإطن ،وهذإ
ما كّرسشته إلدولة من خÓل دسشÎة حق إŸوإطن
‘ إŸعلومة ‘ إŸادة  41مكرر.
ي -ذك -ر ،أإن ح -م-ي-د ڤ-ري-ن إسش-ت-ه-ل زي-ارت-ه إ¤
عاصشمة إألهقار بزيارة بعضض إŸوإقع إألثرية
ب -اŸن -ط -ق -ة ،ح -يث وق -ف ع -ل -ى ضش -ري -ح م -ل -ك-ة
إلطوإرق «تينهينان» Ãنطقة أإبلسشة  90 -كلم عن
عاصشمة إلولية  -ومنطقة تاقمارت 25 ،كلم
وإلتي –وي نقوششا صشخرية تعود لفÎة ما قبل
إلتاريخ.

 50دورة تكوينية
Ÿرافقة اإلعÓميÚ
‘ بلوغ الحÎافية

سسهام بوعموشسة
تصسوير :عباسس تيليوة
إعتÈت ششر‘ تنصشيب ÷نة إلتنسشيق
إلدإئمة للهيئة إلوطنية ◊ماية وترقية
إل -ط -ف -ول -ة ،ب -اŸكسشب إ÷دي -د ب -ح -ك-م
نشش -اط -ه إŸي -دإ ،Êق-ائ-ل-ة ع-ل-ى ه-امشض
إل -ت -نصش -يب ،أإمسضÃ ،دي -ري -ة إل -عصش-رن-ة
إلتابعة لوزإرة إلدإخلية بدإ‹ إبرإهيم:
«سشÔفع –ّديا كبÒإ ‘ حماية إلطفل،
وه -ي مسش -ؤوول -ي -ة ك -بÒة» ،م -وضش -ح -ة أإن
إللجنة سشتجتمع مرة ‘ إلششهر لدرإسشة
إŸلفات إŸتعلقة بحقوق إلطفل ،بحيث
أإن أإول إجتماع لها سشيكون خÓل إلششهر
إŸقبل .علما أإن إللجنة أإنششئت Ãوجب
إŸرسشوم إلتنفيذي رقم  334-16إŸؤورخ
‘  19ديسش -م– ،2016 Èدد شش- - -روط
وك-ي-ف-ي-ات ت-ن-ظ-ي-م وسش Òإل-هيئة إلوطنية
◊ماية وترقية إلطفولة.
وأإب-رزت رئ-يسش-ة إل-ه-ي-ئ-ة إل-دور إل-كبÒ
للجنة ‘ ›ال تنسشيق إ÷هود ب Úكل
إلقطاعات إلوزإرية ،وإŸششكلة من 14
قطاعا وزإريا و‡ثل Úعن قيادة إلدرك
لم -ن إل -وط -ن -ي ،Úوع -ن إ÷م -ع -ي -ات،
وإ أ
م -ه-م-ت-ه-ا ت-ب-ي-ان ج-ه-ود ك-ل إل-ق-ط-اع-ات
وف -ع -ال-ي-ات إÛت-م-ع إŸد› ‘ ،Êال
حماية وترقية حقوق إلطفل .ومن جهة
ث -ان -ي -ة ،ت -ع-م-ل ع-ل-ى ت-نسش-ي-ق ك-ل ج-ه-ود
إŸتدخل ،Úو‘ كل مرة تدرسض ملفاإ
خ-اصض ب-ح-ق-وق إل-ط-ف-ل ،ل-ت-ع-ط-ي ن-تائج
ميدإنية.
وق- -الت شش- -ر‘ أإيضش- -ا ،إن- -ه ” وضش- -ع
إل -نصش -وصض إل -ت -ط -ب-ي-ق-ي-ة ح-ي-ز إل-ت-ن-ف-ي-ذ
وإلصش - -ادرة ‘ شش - -ه - -ر ج- -ان- -ف- -ي .201٧
ويجري إلعمل حاليا على وضشع إلهياكل،
لول،
لن إلهيئة تعمل على جانب :Úإ أ
أ
ترقية حقوق إلطفل .وإ÷انب إلثا،Ê
لطفال ‘ خطر،
حماية حقوقه؛ كون إ أ
مضش - -ي - -ف - -ة أإن إل- -ه- -ي- -ئ- -ة بصش- -دد وضش- -ع
Óخ-ط-ار ع-ن ت-وإج-د
م -ي -ك -ان -ي -زم -ات ل  -إ
لط- -ف- -ال ‘ خ -ط -ر وسش -ي -ع -ل -ن ع -ن -ه -ا
إأ
مسش-ت-ق-ب ،Ó-ب-ح-يث ي-نصض إل-ق-ان-ون ع-ل-ى
لط - -ف - -ال إŸع ّ- -رضش ‘ Úصش - -ح- -ت- -ه- -م
إأ
وتربيتهم وأإمنهم للخطر.
وأإوضش -حت ،أإن إل -ق -ان -ون ح-دد ب-عضض
ح -الت إÿط -ر ،ب -ح -يث ي -ك-م-ن ت-دخ-ل
إل-ه-ي-ئ-ة ‘ إط-ار إ◊م-اي-ة إلج-ت-م-اع-ي-ة
ل -ه -ذه إل -ط -ف -ول -ة ،ل-ك-ن إذإ فشش-لت ه-ذه
إ◊م- -اي -ة إلج -ت -م -اع -ي -ة وك -ان إÿط -ر

لسش -رة ،ه-ن-ا لب-د م-ن
م -وج -ودإ دإخ -ل إ أ
إلن-ت-ق-ال م-ن إ◊م-اي-ة إلج-ت-ماعية إ¤
إ◊ماية إلقضشائية ،إلتي يتولها قاضشي
لحدإث ،أإي أإن عمل إلهيئة هو مرحلة
إأ
Óطفال ،هي
أإولية كحماية إجتماعية ل أ
دإئما تسشبق إ◊ماية إلقضشائية ،أإضشافت
ششر‘.
لخطارإت
وبحسشبها ،فإان معا÷ة إ إ
سشيكون بعدة طرق ،قائلة« :ح Úتتلقى
لخ-طار وكان إلطفل
إل-ه-ي-ئ-ة إل-وط-ن-ي-ة إ إ
ب -ح -اج -ة ◊م -اي -ة إج -ت -م -اع -ي-ة ،ه-ن-اك
مصشالح إلوسشط إŸفتوح إلتابعة لوزإرة
لسش -رة وقضش-اي-ا
إل -تضش -ام -ن إل -وط -ن -ي وإ أ
إŸرأإة م - -وج- -ودة ع 48 Èولي-ة ،ن-حيل
لهاز إŸلف مباششرة للتدخل» ،لكن إذإ
لسش-رة ،ي-ت-م ت-ب-ل-ي-غ
ك -ان إÿط -ر دإخ-ل إ أ
لحدإث إلذي سشيتدخل بحماية
قاضشي إ أ
قضشائية .وأإششارت رئيسشة إللجنة ‘ هذإ
إلسش- -ي- -اق ،إ ¤أإن- -ه ‘ ح- -ال مÓ- -ح -ظ -ة
لسشري على
لحدإث إÿطر إ أ
قاضشي إ أ
إل -ط -ف -لÁ ،ك -ن أإن ت-ن-زع-ه م-ن ع-ائ-ل-ت-ه
وه- -ذإ إذإ إق- -تضشت مصش- -ل- -ح -ة إل -ط -ف -ل
إل- -فضش- -ل- -ى ،ب- -ح- -يث أإن إل- -ق- -اضش- -ي ه -و
إلششخصض إلوحيد إلذي له حق إلتدخل.
وقالت أإيضشا ،إن إلقانون فتح إلباب
إ ¤أإششخاصض أإو عائÓت جديرين بالثقة
وÁكن أإن تعوضض عائلة إلطفل إذإ كانت
عائلته مصشدر إÿطر عليه ،مؤوكدة أإن
لسشرة تبقى إŸكان إلطبيعي لتوإجد
إأ
إلطفل.

معمري :نطالب السصلطات
بتوف Òاإلمكانات لهذه الفئة
من جهتها ،قالت فايزة معمري رئيسشة
إ÷م -ع-ي-ة إل-ث-ق-اف-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر إŸوسش-ي-ق-ى
وإلفنون إلكوليغرإفية ،إن إألطفال مرضض
إلÎيزوميا  21متوإجدون با÷معية منذ
سشنة  ،2009لتطويرهم وتقدمهم نفسشيا،
ألن لديهم إحسشاسض كب ‘ Òإ◊نان وذكاء،
وأإن إ÷م -ع -ي-ة تضش-م-ن ل-ه-م ورشش-ات ف-ن-ي-ة
ل-ل-رقصض إل-كÓ-سش-ي-ك-ي وإل-عصش-ري وإل-رسشم
وإŸسشرح ،كونهم ﬁتاج Úإ ¤إإلدماج
كغÒهم من إألصشحاء.
وأإكدت معمري أإن إ÷معية تعمل على
ه - -ذإ إ÷انب ل - -ف - -ائ - -دة إألط - -ف - -ال ذوي
إلح-ت-ي-اج-ات ب-ت-خصش-يصض ب-رن-ام-ج يؤوطره
أإط-ب-اء ن-فسش-ان-ي-ون م-ت-خصشصش-ون ‘ ›ال
إإلدماج ضشمن أإربع حصشصض ‘ إألسشبوع،
مششÒة إ ¤أإن مرضشى إلÎيزوميا ششاركوإ
‘ إŸسش -اب -ق -ة إل -وط -ن -ي-ة ل-ل-رسش-م ،ب-ح-يث
–صش -ل -وإ ع-ل-ى  6ج- -وإئ- -ز م -ن أإصش -ل 10
مششارك.Ú
باŸقابل ،طالبت رئيسشة إ÷معية من
إلسشلطات توف Òإإلمكانات بحكم أإن أإكÈ
مششكل تعا Êمنه هذه إلفئة إلذي إرتفع
عددها ،هو نقصض إإلمكانات وإلوسشائل
إلبيدإغوجية إلثقافية .وإغتنمت إلفرصشة
ل -لÎح -م ع -ل -ى إل -ط -ف -ل زك -ري-اء شش-ي-ب-ا،Ê
مريضض بالÎيزوميا ،إلذي تو‘ منذ ششهر.
ع - -ل - -م - -ا أإن أإصش- -دق- -اءه ق- -ام- -وإ ب- -ع- -رضض
كوريغرإ‘ تخليدإ لروح زكرياء.

’يام أ’قتصصادية وألثقافية أ÷زأئرية ألتونسصية من  4إأ 7 ¤أفريل ألقادم
أأ

تطوير التعاون والنفتاح اŸتبادل إا ¤شصراكة اإسصÎاتيجية
ي-رت-قب أن ي-ل-ت-ق-ي ح-وأ‹  80رئيسس
’ي-ام
م -ؤوسصسص -ة م-ن أ÷زأئ-ر وت-ونسس ‘ أ أ
أ’قتصصادية وألثقافية للبلدين أŸقررة
من  4إأ 7 ¤أفريل ألقادم من أجل هدف
ﬁوري ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-دع-ي-م أل-عÓقات بÚ
ألبلدين ‘ إأطار تبادل مفيد.
تعقد ،إليوم ،ندوة صشحفية ينششطها وزير
إل-ث-ق-اف-ة ع-زإل-دي-ن م-ي-ه-وب-ي وه-دى خزناجي
رئيسشة ÷نة إلتنظيم مسشÒة وكالة إسشتششارة ‘
إلتصشال ،لششرح إÿطوط إلعريضشة للموعد
إل- -ذي ي- -ن- -درج ‘ إط- -ار إلسش- -ع- -ي لÓ- -رت- -ق -اء
بالعÓقات إ÷زإئرية إلتونسشية ‘ إÛالÚ
إلقتصشادي وإلثقا‘ إ ¤ششرإكة إسشÎإتيجية.
وÁكن لضشبط معادلة إلثقافة وإلقتصشاد
وفقا Ÿعاي Òإلنجاعة توف Òمسشاحة مÓئمة
للمتعامل ‘ Úإلبلدين لتنمية إلسشوق ضشمن
رؤوي- -ة دق- -ي- -ق- -ة إألف -ق وت -رت -ك -ز ع -ل -ى م -وإرد
وإم -ك -ان -ات إل -ب -ل -دي-ن إل-ل-ذي-ن ي-ت-وف-رإن ع-ل-ى
قدرإت ذإت تنافسشية ‘ عرضض إلفرصض أإو
إل -ط -لب ع -ل -ي -ه -ا ،م -ث -ل إلسش-ي-اح-ة وإÿدم-ات
وإلصش -ن -اع -ة إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،إل-ت-ي Œسش-د ت-رإب-ط
إلثقافة بالقتصشاد بكل جوإنبه ،من تششغيل

ﬁل-ي ل-ل-ي-د إل-ع-ام-ل-ة وإن-ت-اج ل-ع-نصش-ر إل-ق-ي-م-ة
إŸضشافة إلتي –سشم إلتنافسشية ‘ إألسشوإق
إلعاŸية.
بالفعل ،تدرج إلثقافة بكافة جوإنبها إليوم،
‘ دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة إلق-تصش-اد ،ب-اعتبارها مصشدرإ
ل- -لÌوة ،خ- -اصش- -ة أإم- -ام إتسش- -اع ن -ط -اق صش -رإع
إألسشوإق وإنكماشض إلتقليدية منها ‘ .وقت
سشطرت فيه إ÷زإئر مسشارإ لقتحام إلثقافة
‘ ح- -رك -ي -ة إلسش -وق إلق -تصش -ادي -ة م -ن خ Ó-ل
توسشيع توجه إلنفتاح على إŸوإرد إÙلية
وإلشش -رإك-ة إÿارج-ي-ة إإلق-ل-ي-م-ي-ة ك-م-ا ه-و م-ع
إلششقيقة تونسض.
Óششارة ،يحضشر إلندوة أإيضشا سشعادة سشفÒ
ل إ
ت -ونسض ب -ا÷زإئ -ر وم -دي -ر إل -دي -وإن إل -وط -ن-ي
إلتونسشي للسشياحة و‡ثلي منظمات وجمعيات
جزإئرية معنية بنششاطات إأليام إلقتصشادية
وإلثقافية إ÷زإئرية  -إلتونسشية إلتي تكتسشي
أإه-م-ي-ة م-ت-م-ي-زة ،ب-ان-ع-ق-اده-ا م-ع بدإية فصشل
إل - -رب - -ي - -ع وعشش - -ي - -ة م - -وسش- -م إŸه- -رج- -ان- -ات
وإلتظاهرإت إلثقافية وإلسشياحية إلتي Áكن
أإن تسشاهم ‘ إ‚از أإهدإف إلنمو ‘ إلبلدين.

سسعيد بن عياد

إأقصصاء  27متعام Óورفضس طلبات  11آأخر

منح رخصص لـ  6متعامل ÚلسصتÒاد  55أالف طن من اŸوز
وأفقت أللجنة ألتقنية ألتي أوكلت لها مهام
درأسص - -ة ط - -ل - -ب - -ات أŸت- -ع- -ام- -ل Úأ’ق- -تصص- -اديÚ
أل -ن -اشص -ط› ‘ Úال أسص -تÒأد أŸوز ،ع -ل -ى م -ن -ح
رخصص - -ة أ’سص- -تÒأد لـ 6م-ت-ع-امل 5( Úخوأصس
وشصركة عمومية وأحدة) من أصصل  44متعامÓ
أودعوأ طلبات ’سصتÒأد  55ألف طن من أŸوز ‘
م- -رح- -ل- -ة أو ،¤ب -حسصب م -ا أك -ده ب -ي -ان ل -وزأرة
ألسصكن وألعمرأن وأŸدينة وألتجارة بالنيابة.
بحسشب ذإت إلبيان ،فإان إللجنة أإقصشت  14متعامÓ
نظرإ لعدم ‡ارسشة إلنششاط ‘ ›ال إسشتÒإد إŸوز
لخÒة ،م -ن ضش -م -ن -ه -م 10
خÓ- -ل إلسش -ن -وإت إÿمسض إ أ
ل-ع-رضش-ه-م أإسش-ع-ارإ ﬂال-ف-ة ل-لسش-ع-ر إŸرجعي وإŸقدر
بـ 650دولر للطن.
ك - -م - -ا ” إقصش- -اء  10م-ت-ع-ام-ل Úآإخ-ري-ن ل-عرضشهم
إسشتÒإد كميات قليلة من إŸنتوج وعدم توفرهم على

لنضشاج وإلتÈيد ،بينما ” رفضض
مرإكز للتخزين وإ إ
طلبات  11متعام Óل تتوإفر فيهم أإدنى إŸقاييسض
إل-ت-ي إع-ت-م-دت-ه-ا إل-ل-ج-ن-ة ‘ ع-م-ل-ية إنتقاء إŸتعاملÚ
إŸسشتوردين.
وأإضش- -اف ب -ي -ان إل -وزإرة أإن  3م-ت-ع-ام-ل Úآإخرين ”
إقصشاءهم لتورطهم ‘ أإعمال إŸضشاربة وورودهم ‘
بطاقية إŸضشارب.Ú
ي-ذك-ر ،أإن إل-ل-ج-ن-ة إل-ت-ق-ن-ي-ة شش-رعت ي-وم  19مارسض
إ÷اري ب -درإسش -ة ط -ل -ب -ات إŸت -ع -ام -ل Úإلق-تصش-اديÚ
إلناششط ‘ Úقطاع إسشتÒإد إŸوز بدقة وذلك تطبيقا
لقرإرإت إللجنة إلوزإرية إŸششÎكة إلتي يرأإسشها أإمÚ
عام وزإرة إلتجارة ،إلتي تضشم ‡ثل Úعن وزإرإت
إŸالية وإلصشناعة وإŸناجم وإلفÓحة وإلصشيد إلبحري
وإلتجارة.
وق-د ح-ددت إل-ل-ج-ن-ة إل-ت-ق-ن-ي-ة ج-م-لة من إŸقاييسض

أإهمها ،إÈÿة إŸهنية ‘ ‡ارسشة نششاط إسشتÒإد
إŸوز ل تقل عن  5سشنوإت ،مÈsرة با◊صشائل إ÷بائية
إلسشنوية وكذإ ضشرورة توفر إŸتعامل على إسشتثمارإت
‘ ›ال إن- -ت- -اج وت- -ع -ب -ئ -ة إل -ف -وإك -ه ب -السش -م إÿاصض
باŸؤوسشسشة.
ومن ضشمن إŸقاييسض إلتي إعتمدتها إللجنة أإيضشا،
وج-وب إق-ت-ن-اء إŸن-ت-وج م-ن إŸصش-در بصش-ف-ة م-ن-ت-ظمة
ومباششرة دون وسشيط وإلزإمية ضشمان إلنقل ببوإخر
متخصشصشة ومهيأاة وبصشفة مباششرة ،وفق ما تقتضشيه
طبيعة إŸنتوج ،مع مرإعاة ششرط ضشمان جودة إŸنتوج
إŸسشتورد ومطابقته مع معاي Òإلصشحة إلنباتية إلتي
تثبت خلّوه من أإي أإمرإضض من ششأانها إ◊اق ضشرر
بصشحة إŸسشتهلك.
كما تلزم إللجنة “وين إلسشوق إلسشتهÓكية بششكل
دإئم وبسشعر معقول.

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

»æWh

إأ’ربعاء  22مارسش  2017م
إلموإفق لـ  23جمادى إلثانية 1438هـ

وإ‹ مششرفا على إحتفالية إليوم إلعاŸي للمياه

إŸي ـ ـ ـاه إŸسشتعمل ـ ـ ـ ـة مصشـ ـ ـ ـ ـدر حقيق ـ ـ ـ ـ ـي لل ـ ـ ـ ـÌوة
وﬁاربـ ـة إلتسشرب ـ ـات –ـ ـxد يج ـب رفع ـه
^ ﬁ136طـــــــــــــة عا÷ـــــــــــــت  250مليـــــــــــــون م 3سشنويـــــــــــــا
^ أإنابيب نفطال بسشيدي رزين تعيق أإششغال تهيئة وإدي إ◊رإشس

أإحيت وزإرة إŸوإرد إŸائية وإلبيئة ،أإمسسÃ ،نتزه إلصشابÓت ،إليوم إلعاŸي للمياه –ت ششعار ““ إŸياه إŸسشتعملة ““ مصشدر حقيقي
للÌوة ،وإلتي تنتجها ﬁ 136طة تطه Òع 1117 Èبلدية ،موزعة على  44ولية تسشمح Ãعا÷ة  250مليون م / 3سشنويا،
«إلششعب““ كانت حاضشرة ‘ إلحتفالية رصشدت أإدق تفاصشيلها.

إلعدد

17291

–ت ششعار ““ورإء كل ششجرة ششرطي““

05

أإمن و’ية إ÷زإئر ينظم حملة تششج Òوإسشعة

أإطلقت مصشالح أإمن ولية إ÷زإئر حملة
تششج Òوإسشعة إلنطاق ،ششملت غرسس 500
ششجرة عﬂ Èتلف إقليم إلعاصشمة ،وهي
إŸبادرة إلتي –رصس مصشالح إلششرطة من
خÓلها على ترسشيخ ثقافة حماية إلبيئة
وŒديد إلغÓف إلنباتي ‘ إ÷زإئر.جاء
هذإ ‘ إلحتفالية باليوم إلعاŸي للششجرة
إŸصشادف ل 21مارسس من كل سشنة.

آسصيا مني

أإشسرف جي ‹Óدويسسي عميد أإول للشسرطة رئيسش
إŸصسلحة إلو’ئية للشسرطة إلعامة وإلتنظيم ،أإمسش،
على عملية إلتشسجÃ Òقاطعة إلدإر إلبيضساء ،إلذي
أإكد أإن حماية إلبيئة باتت من أإسساسسيات إلعمل
إ÷وإري إلذي –رصش من خÓله إلقيادة إلعامة
ع -ل -ى إشس -رإك أإف -رإده -ا م-ن أإج-ل ح-م-اي-ة إل-ع-ام-ل
إلنباتي ضسمانا منها رفقة إلفاعل ‘ ÚإÛتمع
إÙافظة على إÙيط إلبيئي ومناخه وتفعيل

إلنظام إأ’يكولوجي.
أإوضسح دويسسي ،أإن عملية إلتشسج Òإلتي أإطلقتها
Óمن إلوطني ،جاءت هذه إلسسنة
إŸديرية إلعامة ل أ
–ت شس- -ع- -ار ””شس- -رط- -ي ورإء ك- -ل شس- -ج- -رة”” ،مسست
ﬂتلف مقرإت إأ’من إلو’ئي وإ◊ضسري وﬂتلف
أإح -ي -اء إلشس -رط -ة ع -رفت مشس -ارك -ة وإسس-ع-ة ل-ق-وإت
إلشس -رط -ة Ãخ-ت-ل-ف إل-رتب وإŸن-اصسب إضس-اف-ة إ¤
عائÓتهم وأإو’دهم غايتها غرسش ثقافة إلتشسجÒ
لدى إلطفل.
وتندرج هذه إلعملية ‘ إطار إلسسياسسة إلتي تنتهجا
إŸدي -ري -ة إل -ع -ام -ة وإل -رإم -ي -ة إ ¤ت -ع -زي-ز م-ف-ه-وم
إلشسرطة إ÷وإرية وبعث روح إŸسسؤوولية لدى أإفرإد
إلشسرطة وعائÓتهم ‘ إ◊فاظ على بيئة صسحية
وسسليمة ونشسر ثقافة إلعمل إلتطوعي بﬂ Úتلف
شسرإئح إلوطن .
شسارك ‘ عملية إلتشسج Òبحديقة جمهرة إلشسرطة
بباب إلزوإر إطارإت أإمن و’ية إ÷زإئر وأإطفال من
إلكشسافة إإ’سسÓمية حيث ” غرسش عديد إأ’شسجار.

إ÷مـ ـ ـارك وإلغابـ ـ ـات ‘ حملـ ـ ـة تششجـ ـ ـ Òببشش ـ ـار
بادرت مصشالح إ÷مارك
ومديرية إلغابات ببششار،
بحملة تششج Òوإسشعة على
مسشتوى ﬁور إلدورإن
طريق إŸطار ومسشتششفى
إلعيون ،ششاركت فيها
ﬂتلف إلششرإئح إÛتمع.
هذإ ما توقفت عنده
““إلششعب““ بع ÚإŸكان.

بشصار :دحمان جمال

سصعاد بوعبوشش

إ’حتفالية إلتي أإشسرف عليها إلوزير
عبد إلقادر وإ‹ ووإ‹ إلعاصسمة عبد
إلقادر زوخ  ،أإبرزت أإهمية إلشسعار
إŸعتمد هذه إلسسنة ’سسيما ما تعلق
ب -إاع -ادة إسس -ت -ع -م -ال إŸي-اه إŸع-ا÷ة
سسوإء ‘ تزويد إŸياه إ÷وفية ،سسقي
إŸن- -ت- -ج- -ات إل- -زرإع- -ي- -ة وتشس- -غ- -ي- -ل
إŸنشسآات إلصسناعية .
‘ ه- -ذإ إإ’ط -ار إط -ل -ع وإ‹ ب -ج -ن -اح
إلديوإن إلوطني للتطه Òعلى إ÷هود
إل-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا ‘ إط-ار ت-ن-ف-ي-ذ مهامه
إلرئيسسية ،خاصسة وأإنه من ب136 Ú
ﬁط- -ة يضس -م ﬁ 18ط- -ة Œم -ع 32
مليون م 3سسنويا و ” إسستعمال 21
مليون م 3منها ‘ سسقي  11أإلف و
 212هكتار من إأ’رإضسي إلزرإعية .
وبجناح إ÷زإئرية للمياه ،توقف وإ‹
ع-ن-د إم-ك-ان-ي-ات إŸدي-ري-ة إل-تي تنتج
 1.6مليار م 3سسنويا ،فيما إسستطاعت
حسسب شس- -روح- -ات م- -دي- -ره -ا حسسÚ
زإي ÒإسسÎجاع حوإ‹  88مليون م3
فقط خÓل  2016كانت تضسيع نتيجة
إلتسسربات.
‘ هذإ إلسسياق ،قال إلوزير إنه خÓل
إلثÓث سسنوإت إŸقبلة يجب ربط كل
إل -ب -ل-دي-ات ب-ا÷زإئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه إل-ت-ي
سس -ت -ت -و ¤تسس -ي ÒإŸرف -ق إل -ع-م-وم-ي
ل -ل -م -اء ،خ -اصس-ة و أإن إل-ت-ح-دي إل-ذي
ت -وإج -ه-ه إ÷زإئ-ر ي-ك-م-ن ‘ ﬁارب-ة
إلتبذير وترشسيد إسستعمال إŸياه من
خÓل تدخل إŸؤوسسسسات إلتقنية ‘
ﬁاربة إلتسسربات وإلربط إلعشسوإئي
و –سس -يسش إŸوإط -ن ب -أاه -م -ي -ة ه-ذه
إلÌوة.
وأإشس- -ار وإ‹ إ ¤وضس- -ع ع- -دة آإل- -ي- -ات
ل -ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى إŸي-اه ب-دإي-ة ب-إاع-ادة
تهيئة شسبكة إلربط و–سس ÚتسسيÒها
و إلتدخل Ÿعا÷ة إلتسسربات ‘ وقت
قياسسي ما سسمح للقطاع باسسÎجاع
1.5مليون إ 1.950 ¤مليون م. 3

 ٪72منسشوب إلسشدود ‘
إنتظار إلتسشاقطات إŸقبلة
ب -خصس-وصش م-نسس-وب إلسس-دود ،أإوضس-ح
إŸدي -ر ل -ل -وك -ال -ة إل -وط -ن-ي-ة ل-لسس-دود
وإلتحويÓت أإرزقي برإقي ،أإن نسسبة
إ’م -ت Ó-ء ب-ل-غت  72ب -اŸائ -ة أإي م -ا
معدله  4.9مليار م ، 3وهي نسسبة
مريحة مقارنة بالسسنة إŸاضسية ‘
إنتظار تسساقطات مرتقبة ‘ إأ’يام
إل-ق-ل-ي-ل-ة إŸق-ب-ل-ة م-ا سس-ي-عزز ﬂزون

إ÷زإئر من إŸياه .
‘ ه -ذإ إلسس -ي -اق ،حث إل -وزي -ر ع -ل-ى
تهيئة إŸسساحات إÙيطة بالسسدود
وإع-ط-ائ-ه-ا ج-ان-ب-ا ج-م-ال-ي-ا وسس-ياحيا
وفتحها أإمام إلعائÓت بعد تأامينها
جيدإ من أإجل إلÎفيه وإلتسسلية على
غ -رإر م -ا سس -ي -ت -م إل -ع -م -ل ب-ه ‘ سس-د
إل -دوي -رة إل -ذي سس-ي-ت-ح-ول إ ¤وج-ه-ة
للعاصسمي’ Úسسيما من إ÷هة إلغربية
للتنفيسش وتغي Òإأ’جوإء خاصسة بعد
إلتكفل بÎحيل إلعائÓت إلتي كانت
تقطن حوله.

÷نة قطاعية لتحي Úإıطط
إلوطني لتهيئة إإ’قليم
وب -خصس-وصش إل-ب-ي-ئ-ة كشس-ف وإ‹ ،ع-ن
تنصسيب ÷نة قطاعية وطنية بهدف
–ي Úإıط -ط إل -وط -ن -ي ل -ت -ه -ي -ئ-ة
إإ’ق -ل -ي -م Ãشس-ارك-ة  17وزإرة ،و”
–دي -د ﬁ 7اور ل-درإسس-ت-ه-ا وإلعمل
عليها ،منتقدإ إسستنسساخ إلÈإمج من
دول أإوربا و–ديدإ فرنسسا ،مشسÒإ
إ ¤أإن إ÷زإئ -ر ل -دي -ه -ا إم -ك-ان-ي-ات-ه-ا
وب - - -رإ›ه- - -ا إل- - -ت- - -ي ت- - -ت- - -م- - -اشس- - -ى
وخصسوصسيتها.

ول -دى ت -وق -ف -ه ع -ن -د ج-ن-اح إŸرصس-د
إلوطني للبيئة وإلتنمية إŸسستدإمة،
دعا إلوزير ،إ ¤إنفتاح إŸرصسد على
ب -اق -ي شس-رك-ائ-ه وت-ب-ادل إŸع-ل-وم-ات،
وخ -ل -ق فضس -اء شس -رإك -ة ح -ق-ي-ق-ي-ة م-ع
إŸوطن وإ◊ركة إ÷معوية وتنظيم
إجتماع جهوي خاصش بالعاصسمة لبناء
إŸوإط -ن -ة ح-ول إل-ب-ي-ئ-ة ،ب-اع-ت-ب-ار أإن
إŸوإط- - -ن ف- - -اع- - -ل رئ - -يسس - -ي وك - -ذإ
إŸتضسرر من أإي تدهور بيئي.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،حث إل -وزي-ر ع-ل-ى
تبني ميثاق ﬁلي للبيئة على مسستوى
ك- -ل ب- -ل- -دي- -ة وو’ي- -ة ل -رب -ط ح -رك -ة
إŸوإط -ن -ة م -ع إŸسس -ؤوول Úم -ب -اشس -رة
لتحديد إŸشساكل وإيجاد إ◊لول ‘
إطار إلدÁقرإطية إلتشساركية.
و‘ إŸق- - -اب- - -ل وب- - -ج- - -ن- - -اح ›م- - -ع
””ه -ي -درول -يك”” ع -اد وإ‹ م -ن ج -دي-د
ل-ي-ذك-ر ب-ق-رإر إ’ع-ت-م-اد ع-لى وسسائل
إإ’‚از إل- - -وط - -ن - -ي - -ة م - -ن م - -ك - -اتب
إل - -درإسس- -ات إ ¤غ- -اي- -ة إŸؤوسسسس- -ات
للتخفيف من فاتورة إلتصسدير للعملة
إلصس- -ع- -ب- -ة وإ’ن- -خ- -رإط ‘ إل -ت -وج -ه
إ’قتصسادي إ÷ديد ،وحذر قائ«:Ó
من إليوم و صساعدإ لن يقبل مشسروع
إ‚از أإي ﬁطة تصسفية إن  ⁄تكن
 50إ 60 ¤ب-اŸائ-ة م-ن إل-تجهيزإت

إŸت - -ع - -ل- -ق- -ة ب- -ه- -ا ﬁل- -ي- -ة إلصس- -ن- -ع
وإ’سستفادة من خÈة إŸتعاقدين إذإ
–ت-م إأ’م-ر ،دإع-ي-ا إي-اه-م ل-ل-ت-ح-رك
وحتى إ ¤طلب قروضش من إلبنوك
وع -دم إن -ت -ظ -ار دع -م إل -دول-ة إ’‚از
إŸشساريع””.

مششك ـ ـ ـل أإنابي ـب نفطال
بسشيدي رزي ـ ـن
فيما تعلق بتهيئة وإد إ◊ّرإشش ،كشسف
وإ‹ عن بقاء  1.6كلم فقط لÓنتهاء
من أإشسغال تهيئته فيما يبقى إلعائق
إ◊ا‹ أإنابيب إلوقود شسركة نفطال
إلتي تربط إŸيناء Ãحطة إلتكرير
بسسيدي رزين بÈإقي أإمام إ’نتهاء
من إأ’شسغال.
وحسسب إلشسروح إŸقدمة للوزير فإانه
يتم حاليا إلبحث وإلتفك ‘ Òكيفية
معا÷ة هذإ إلوضسع ،مشسÒإ إ ¤أإن
إلعملية –تاج إ ¤حوإ‹  4مليار دج
وه- -ي ح- -ال- -ي- -ا غ Òم- -ت -وف -رة بسس -بب
إلظرف إ’قتصسادي وإŸا‹ إلصسعب،
لكن هذإ ’ Áنع – حسسب إلوزير –
من تهيئة إŸكان إ ¤غاية إلتوصسل
◊ل نهائي.

إŸدير إلعام للوكالة إلوطنية للسشدود وإلتحويÓت:

إإ‚از  5سشدود وغرسس  2000ششجرة ‘ 2017
^ مبادرإت للتحسشيسس با◊فاظ إلبيئة
كششف إŸدير إلعام للوكالة إلوطنية للسشدود
وإل -ت -ح-ويÓ-ت رزق-ي ب-رإق-ي ،ع-ن إ‚از  5سشدود
ب -ن -ي سش -ل-ي-م-ان ب-اŸدي-ة وم-عسش-ك-ر وو÷ة ب-ت-بسش-ة
لغ-وإط خÓ-ل
وسش -وب -ل -ة ب -اŸسش-ي-ل-ة وسش-كÓ-ف-ة ب-ا أ
إلعام إ÷اري.

صصونيا طبة

على هامشش إحياء إلوكالة إلوطنية للسسدود وإلتحويÓت
ل -ل -ي -وم إل -ع -اŸي ل -لشس-ج-رة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع وزإرة إŸوإرد
إŸائية وإلبيئة ،أإكد برإقي أإن  4سسدود من  9مشساريع ’
تزإل قيد إإ’‚از كسسد إلثÓثاء بتيزي وزو وبوزينة بباتنة
وخروفة بالطارف وسسد وإدي جدرة ‘ سسوق هرإسش من
إŸرتقب أإن تسسلم ما ب 2018 Úو.2019
وأإشسار برإقي إ ¤أإن إŸبلغ إŸا‹ إلذي يكلفه إ‚از
إلسسد إلوإحد يصسل إ 10 ¤مليار دج و يحتاج إ1000 ¤
ﬂطط ومدة  5سسنوإت على إأ’قل لدرإسسة إŸشسروع من
ﬂتلف إلنوإحي ،موضسحا أإن إلشسروع ‘ إ‚از إلسسدود
’ يتم بشسكل عشسوإئي إ‰ا يتطلب دقة وجهدإ يتم من
خÓل درإسسة إأ’رضسية إلتي ينجز فيها إلسسد وإجرإء

إخ -ت-ب-ارإت ح-ول إذإ ك-انت إأ’رضس-ي-ة مصس-ن-ف-ة ك-م-ن-ط-ق-ة
زلزإلية.
وفيما يتعلق بسسد إلدويرة أإجاب ذإت إŸتحدث أإنه
يتوفر على  540مليون م 3من إŸياه ،يتم –ويلها من
حمام ملوإن كون إŸنطقة ’ يقربها وإدي يتم من خÓله
تزويد إلسسد باŸياه سسوى وإدي مزفرإن إلقريب منه
وإلذي ’ يفي بالغرضش ،وهو ما جعل إلوكالة تعتمد على
وإدي حمام ملوإن.
وأإشسار إŸدير إلعام إ ¤أإن هذإ إŸرفق إ÷ديد سسيحول
إ ¤فضساء للÎفيه وإلرإحة وإ’سستجمام ،كما أإنه مصسدر
ه-ام ل-ت-ع-زي-ز خ-دم-ات إŸي-اه لصس-ال-ح إل-فÓ-ح Úوسس-ك-ان
إŸنطقة زيادة على مسساهمته ‘ إسستحدإث مناصسب
شسغل تÎإوح ما ب 500 Úإ 600 ¤عامل.
وأإشس-رفت وزإرة إŸوإرد إŸائ-ي-ة وإل-ب-ي-ئ-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
إلوكالة إلوطنية للسسدود وإلتحويÓت على غرسش 2000
شسجرة بسسد إلدويرة بحضسور أإطفال قاموإ باŸشساركة ‘
هذه إŸبادرة للتحسسيسش بأاهمية إ◊فاظ على إلبيئة
وجمالية إÙيط ،وبالتا‹ –قيق مسسعى بلوغ غرسش
مليون شسجرة.

تهدف إلعملية إ ¤غرسش ثقافة
إÙاف - -ظ - -ة ع - -ل - -ى إل - -ب - -ي - -ئ - -ة
وإسس -ت-ح-دإث مسس-اح-ات خضس-رإء
وإقحام جميع فئات إÛتمع ‘
مثل هذه إŸبادرإت.
وكان نزول عناصسر إ÷مارك
م- -ن إط -ارإت وأإع -وإن وإط -ارإت
ومصس -ال -ح إل -غ -اب-ات إ ¤إŸوق-ع
إıصسصش ل- -ل- -تشس- -ج Òع- -امÓ- -
ن -فسس -ي -ا سس -اه -م ‘ إسس -ت -ق-ط-اب
سسكان إ◊ي إلذين شساركوإ ‘
غ- - -رسش أإك Ìم - -ن  200شسجÒة،
ع -ل -ى أإن ت -ت -وإصس-ل إŸب-ادرة إ¤
إŸن - -اط- -ق إ◊ضس- -ري- -ة خ- -اصس- -ة
إأ’ح- -ي- -اء إ÷دي- -دة إŸت- -وإج -دة
ب - -ط- -ري- -ق إ◊م- -ر و 800سسكن
وط-ري-ق”” ل-روك-ات ”” ’سس-ت-ح-دإث
مسساحات خضسرإء –افظ على
نظافة إÙيط.
من جهتها ،قامت مصسالح إأ’من،
على مسستوى إلسساحة إلعمومية
Ãدينة إلقنادسسة ،باŸشساركة ‘

ح -م -ل -ة تشس -ج Òب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع
ﬁاف-ظ-ة إل-غ-اب-ات ل-و’ي-ة بشس-ار
وجمعية إلربيع إلبيئي ،إلكشسافة
”
إإ’سسÓمية إ÷زإئرية ،حيث ّ
إع -ط -اء إشس-ارة إن-طÓ-ق إ◊م-ل-ة
من طرف إلسسيد /رئيسش دإئرة
” إلشسروع ‘
إلقنادسسة ،بعدها ّ
غ - -رسش إلشس - -جÒإت Ãشس - -ارك- -ة
إأ’طفال إ◊اضسرين.
كما أإحيت إلو’ية إŸنتدبة بني
ع -ب-اسش م-ن-اسس-ب-ة إل-ي-وم إل-ع-اŸي
ل -لشس -ج -رة ،ح -يث أإشس -رف إل-وإ‹

إŸن-ت-دب ل-نصس-اري ب-وب-ك-ر ،على
عملية تشسج Òوإسسعة باŸنطقة
وقامت ﬁافظة إلغابات بغرسش
ع -دد ك -ب Òم -ن أإن -وإع إأ’شس -ج-ار
ع ÈإŸؤوسسسس - - - - - -ات وح - - - - - -وإف
إلطرقات.
و‘ ذإت إلسس - -ي - -اق ق - -ام أإع- -وإن
إلغابات بيوم –سسيسسي للشسباب
ب- -أاه- -م- -ي- -ة ع- -م- -ل- -ي -ة إل -تشس -جÒ
وإÙافظة عليها أ’نها تسساعد
‘ إلتوإزن إلبيئي وتعت Èمكملة
‘ حياتنا إليومية.

تدخل حيز إلتششغيل ششهر جويلية

قافلة إعÓمية للتعريف Ãزإيا إلقطارإت إ÷ديدة ببششار
نظمت إلششركة إلوطنية
للنقل بالسشكة إ◊ديدية
Ãحطة بششار ،قافلة
إعÓمية –سشيسشية،
للتعريف بجهود –سشÚ
خدمة نقل إŸسشافرين عÈ
هذه إلوسشيلة إلسشÎإتيجية،
دإعية إ ¤إ◊فاظ عليها.
“سس إلقافلة ﬂتلف
ﬁطات خط إلقطار إلرإبط
ب Úبششار ووهرإن ،وهذإ
–ضشÒإ لدخول إلقطارإت
إ÷ديدة حيز إÿدمة
إبتدإء من ششهر جويلة 2017
وإلقطار إلسشريع ‘ جانفي
 ،2018وكذإ إنطÓق قطارإت
““ إوتو رإي““ ‘ نفسس إلوقت
بششار -مششرية ومششرية-
هرإن.

دحمان جمال

حسسب تصس- -ري- -ح ب -ن ج -اب إل -ل -ه
ي- -اسس Úم- -دي- -ر شس- -رك- -ة إل- -ن -ق -ل
بالسسكك إ◊ديدية ،فإان إلقافلة
ت- -ه- -دف إ ¤ت- -ق- -د Ëق- -ط -ارإت
إÿطوط إلطويلة وإŸتوسسطة
ل- - -ل- - -م- - -وإط - -ن Úوإل - -ت - -ع - -ري - -ف
باÛهودإت إŸبذولة من قبل
إلشس -رك -ة ل -زب -ائ -ن -ه -ا وإب Ó-غ-ه-م
ب -ال -ت -ع-ل-ي-م-ات إل-وإجب إت-ب-اع-ه-ا
للمحافظة على إلعتاد إ÷ديد،
م- - - -ن خ Ó- - -ل إحÎإم إشس - - -ارإت
إŸرور ع -ل -ى مسس -ت-وى إŸم-رإت
Œن -ب -ا ◊وإدث إŸرور وت -ف-ادي
إلرشسق با◊جارة.
إل -ق -اف -ل -ة إن -ط -ل -قت م -ن ب-بشس-ار
ب- - -اŒاه وه- - -رإن م- - -رورإ ب- - -عÚ
إلصس -ف -رإء وإل -ن -ع -ام -ة ،مشس -ري-ة،
سس -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسش ،ت-دوم  6أإيام

وصسو’ إ ¤إلباهية .وهو إÿط
إلذي يشسهد إقبا’ كبÒإ عليه
من طرف إلزبائن ،حيث ينتظر
أإن تسس - -ت- -ع Úشس- -رك- -ة إÿط- -وط
إلنقل بالسسكك إ◊ديدية برإيات
م -دون -ة (م -ك -ت -وب -ة) ب -ال -ع -رب -ي -ة
وإأ’مازيغية ‘ إÙطات –مل
ملصسقات وإعÓنات للمسسافرين.
وقد أإكد بن جاب إلله ‘ تصسريح

ل -لصس -ح -اف -ة أإن ه-ذه إل-ق-ط-ارإت
سس- -ت- -دخ- -ل ح -ي -ز إÿدم -ة ب -ع -د
إ’ن -ت -ه -اء م -ن ت -أاه -ي-ل إل-ع-رب-ات
ب- -ال- -ع -ت -اد إ÷دي -د إل -ذي ي -وف -ر
ل -ل -زب -ون إل -رإح -ة م -ن -ه-ا أإج-ه-زة
إل- -ت- -دف- -ئ- -ة وإل- -تÈي- -د وأإم- -اك- -ن
إإ’طعام وإأ’نÎنت وغÒها من
إŸؤوهÓت إأ’خرى إلتي سستعطي
نفسسا جديدإ للقطاع وإلزبائن.

Un Appartement
A vendre F3 Adresse :
cité 400 logements
Boufarik Bâtiment N 03
Tel : 0551081672
إإششهار

الربعاء  ٢٢مارسس  ٢٠١٧م
المؤافق لـ  ٢٣جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

»æWh

لول مرة Ãسشتششفى عبد إلقادر حسشا Êبسشيدي بلعباسص
أ

 3عمليات جراحية ناجحة للقضساء على أاورام الكبد السسرطانية
 ١٢دقيقة فقط للتخلصص من إلورم دون آإلم

لو ¤من نوعها Ãصشلحة إŸسشتششفى
‚ح فريق طبي بإاجرإء عملية جرإحية لثÓثة مرضشى هي إ أ
إ÷امعي عبد إلقادر حسشا ،Êوتخصص إلعملية عÓج سشرطان إلكبد إلناجم عن سشرطان إلكولون بطريقة
إلكي ع ÈإلÎدد إ◊رإري.

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

العدد
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القرعة اÿاصسة بالÎقيم الوطني اŸوحد لقوائم اÎŸشسح Úيوم السسبت
أإع-ل-نت إل-ه-ي-ئ-ة إل-ع-ل-ي-ا إŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿرإق-ب-ة
إلن -ت-خ-اب-ات ،ع-ن ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ة إل-ق-رع-ة
إŸت-ع-ل-ق-ة ب-الÎق-ي-م إل-وط-ن-ي إŸوح-د ل-فائدة
ق -وإئ -م إÎŸشش-ح Úإلسش-بت إل-ق-ادم ،حسش-ب-م-ا
جاء أإمسص ‘ بيان للهيئة.
وجاء ‘ بيان الهيئة أانه «تطبيقا ألحكام القانؤن
العضشؤي رقم  ١٠/١6اŸتعلق بنظام النتخابات
وخاصشة اŸادة  ٣5منه وكذا اŸرسشؤم التنفيذي
رقم  ١٧/5٨سشيما اŸادة  ٣منه تنهي رئاسشة الهيئة
العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات إا ¤علم قادة
األح -زاب السش -ي -اسش -ي -ة اŸشش -ارك -ة ‘ السش -ت-ح-ق-اق
النتخابي ليؤم  ٠٤مايؤ  ،٢٠١٧أانهم مدعؤن هم أاو
م -ن Áث -ل -ه -م ◊ضش -ؤر ع -م -ل -ي-ة ال-ق-رع-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
بالÎقيم الؤطني اŸؤحد لفائدة قؤائم اÎŸششحÚ
وذلك يؤم السشبت  ٢5مارسس  ٢٠١٧على السشاعة ١١
صشباحا».
وأاوضشح اŸصشدر ذاته أان هذه القرعة سشتجرى
Ãق-ر اŸداوم-ة ال-ؤلئ-ي-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسشتقلة
Ÿراقبة النتخابات لؤلية ا÷زائر.
وتنصس اŸادة  ٣5من القانؤن اŸتعلق بنظام
النتخابات أان قؤائم الÎششح لنتخاب اÛلسس
الشش -ع -ب -ي ال -ؤط -ن -ي واÛالسس الشش -ع -ب -ي-ة ال-ب-ل-دي-ة
وال-ؤلئ-ي-ة ت-ك-ؤن حسشب ت-رت-يب ت-ع-ده ال-ه-ي-ئ-ة العليا
اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات عن طريق قرعة.

ويحدد اŸرسشؤم التنفيذي  ١٧/5٨ششكل ورقة
التصشؤيت التي تسشتعمل لنتخاب أاعضشاء الŸÈان
وميزاتها التقنية بحيث يجب أان تتضشمن البيانات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب-ال-دائ-رة الن-ت-خ-اب-ي-ة ،ن-ؤع الن-ت-خ-اب
وتاريخه.
Óشش -ارة ب -ل -غ ع -دد اÎŸشش -ح ÚلÓ-ن-ت-خ-اب-ات
ل -إ
التششريعية القادمة  ١٢.5٩١مؤزع Úع١.٠٨٨ È
قائمة منها  ٧٩٧لـ 6٣حزب و ١6٣قائمة حرة و ١٢٨
قائمة لـ– ٣الفات.
وبلغ اÎŸششحؤن من الرجال 6٨,6٧( ٨.6٤6
باŸائة) ،و اÎŸششحات من النسشاء  ٣.٩٤5إامرأاة
( ٣١,٣٣باŸائة).

إلصشندوق إ÷هوي للتعاون إلفÓحي بسشطيف:

توسسيع النشساط إا ¤القطاع الصسناعي ورفع رقم األعمال إا 400 ¤مليون دينار
سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
كششف الÈوفيسشؤر بن هندوز رئيسس
مصش- -ل- -ح- -ة ا÷راح- -ة ب- -اŸسش- -تشش- -ف- -ى
ا÷امعي ،اأن هذه التقنية تعد اأحدث
ط -ف -رة ط -ب -ي -ة ‘ ع Ó-ج اأورام ال -ك -ب-د
اÿب -ي -ث -ة ت-ت-م-ث-ل ‘ اسش-ت-خ-دام الÎدد
ا◊راري الذي يسشاعد بششكٍل فعال ‘
حرق الؤرم كبديل للجراحة.
وقد اسشتعملت لأول مرة Ãصشلحة
ا÷راحة ‘ عÓج ا◊الت اŸتقدمة
لسش-رط-ان ال-ك-ب-د ال-ن-اج-م ع-ن سش-رطان
ال -ك -ؤل -ؤن ب -اع -ت -ب-ار اأن ال-ك-ب-د ال-عضش-ؤ
الأك Ìتضش- -ررا م -ن سش -رط -ان الأم -ع -اء
الغليظة.
تعتمد التقنية اأسشاسشا على كي الكتل
السش- -رط- -ان- -ي- -ة ب- -اإسش- -ت- -ع -م -ال ا◊رارة
الناجمة عن الطاقة الكهربائية ،وقد
اأج -ريت ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى ثÓ-ث-ة م-رضش-ى
تÎاوح اأعمارهم ما ب ٤5 Úو ٧٠سشنة،
م - -ن ب - -ي- -ن- -ه- -م اإم- -راأة
عمرها
 5٠سشنة،
وهم
اŸرضشى
الذين سشبق
ل- - - -ه - - -م واأن
اأجروا
عمليات
ج-راح-ية على
مسشتؤى
الكؤلؤن
لإسشتئصشال
اأورام سشرطانية.
واأضشاف
الÈوف- -يسش- -ؤر ب- -ن
ه- -ن- -دوز ،اأن ه -ذه
ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-عÓ-جية
تتطلب حضشؤر الطبيب ا÷راح الذي
ي-ك-ؤن م-رف-ؤق-ا ب-اأخصش-ائ-ي ‘ الأشش-ع-ة
وتسشتهدف بعضس ا◊الت فقط ‡ن
لهم كتل سشرطانية على مسشتؤى الكبد
ل يتعدى عددها الثÓث وهؤ الأمر
ال- -ذي يسش- -ه -ل ع -ل -ى ا÷راح Úك -ي -ه -ا
باإسشتخدام اإبرة الÎدد .
ومن جهته ،اأكد الÈوفيسشؤر فرعؤن
اأخصش -ائ -ي ‘ الأشش -ع -ة م-ن مسش-تشش-ف-ى
مصشطفى باششا با÷زائر العاصشمة اأن
ال -ع -م -ل-ي-ة الأو ¤ال-ت-ي اأج-ريت لإم-راأة
تبلغ من العمر  5٠سشنة كانت ناجحة
ب -ك -اف -ة اŸق -اي-يسس ،ب-اع-ت-ب-ار اأن ه-ذه
التقنية مسشتعملة عاŸيا منذ اأزيد من
 ١5سش -ن -ة .وق -د اسش-ت-ع-م-لت لأول م-رة
ب- -ا÷زائ -ر Ãصش -ل -ح -ة م -اري كÒي ‘
مسشتششفى باششا منذ حؤا‹  ١٠سشنؤات

.
وذكر الÈوفيسشؤر فرعؤن اأن هذه
ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-بسش-ي-ط-ة ت-ت-ط-لب حؤا‹ ١٠
ح -ت -ى  ١٢دق -ي -ق -ة ف -ق -ط“ .ك-ن م-ن
–دي- -د م- -ك -ان الإصش -اب -ة ب -ال -ؤرم م -ن
خÓل اŸؤجات الصشؤتية ،على اأن يتم
بعدها التعامل مع الؤرم ظاهرvيا عن
طريق ا÷لد باسشتخدام اإبرة الÎدد
ا◊راري وتؤجيهها اإ ¤الؤرم لإزالته
“ ا مً ا د و ن ت ر ك ا أ ث ر » .

اإجراء  5عمليات اإسستئصسال
اأورام سسرطانية اأسسبوعيا
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،اأوضش- -ح الÈوف- -يسش -ؤر
ق - -ن - -دوسش - -ي اأن مصش - -ل- -ح- -ة ا÷راح- -ة
ب-اŸسش-تشش-ف-ى ا÷ام-ع-ي ب-لعباسس،
ب - - - - - -ادرت اإ¤

اإدخ- -ال ه -ذه
ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة ا÷دي- -دة ‘ ع Ó-ج
ا◊الت اŸتقدمة من سشرطان الكبد
بعد Œهيزها بالعتاد الÓزم واŸتمثل
‘ ج- - -ه- - -از الÎدد ا◊راري وج- - -ه - -از
الأششعة.
الطريقة ا÷ديدة هذه هي اأسشلؤب
م- -ب- -اشش- -ر ‘ ال -ع Ó-ج  ،ح -يث لت -ؤج -د
وسشيلة اأخري ◊رق اÿلية السشرطانية
اإل ب- -ال- -دخ -ؤل م -ب -اشش -رة ع -ل -ى ال -ؤرم
باسشتخدام الإبرة ا◊رارية ويتم حرق
خÓياه بالكامل من خÓل جهاز يؤلد
درجات حرارة عالية تعمل علي حرق
الؤرم.
واأن حجم الؤرم يتدخل ‘ –ديد
الأداة ال -عÓ-ج-ي-ة اŸن-اسش-ب-ة ،ف-اإذا زاد
ا◊ج- -م ع- -ن  ٣سش -م ي -ع-ال-ج اŸريضس
بالعÓج الكيماوي اأما اإذا تقلصس عن ٣
سش -م ف -ت -ك -ؤن ت -ق -ن -ي -ة الÎدد ا◊راري

اأفضش- -ل عÓ- -ج ل -ل -م -ريضس ،ح -يث ي -ت -م
التخلصس من الؤرم نهائيا دون جراحة،
ي -ت -م-ك-ن اŸريضس ب-ع-ده-ا م-ن م-غ-ادرة
اŸسشتششفى يؤم Úاأو ثÓث من اإجراء
ال -ع-م-ل-ي-ة ،فضش Ó-ع-ن Œن-ي-ب-ه حصشصس
ال-عÓ-ج ال-ك-ي-م-اوي ال-ت-ي ت-ك-ل-ف م-ب-الغ
مالية كبÒة قد تصشل حتى مليؤن و٧٠٠
الف دينار للمريضس الؤاحد .اأما ‘
ح-ال-ة وج-ؤد ع-دي-د ال-ك-ت-ل السش-رطانية
واإن -تشش -اره -ا ب -ال -ك-ب-د ف-ت-ع-د ا÷راح-ة
الكÓسشيكية ا◊ل الأمثل.
واأضش -اف الÈوف -يسش-ؤر ق-ن-دوسش-ي اأن
مصش -ل -ح -ة ا÷راح -ة ت -ق -ؤم اأسش -ب -ؤع -ي-ا
باإجراء من  ٤حتى  5عمليات جراحة
لإسشتئصشال سشرطانات ا÷هاز الهضشمي
باأنؤاعهÃ ،ا ‘ ذلك سشرطان الأمعاء
ال-غ-ل-ي-ظ-ة ال-ذي ي-ع-د اأكÌ
هذه السشرطانات اإنتششارا
‘ الآونة الأخÒة .
و ع -ن ا أ س ش -ب -ا ب ا إ ن -ت ش ش ا ر
ا  Ÿر ض س ا أ ك - - - - - - - - - - - - - - - - -د
الÈوفيسشؤر اأن بعضشها
وراث- -ي واآخ- -ر بسش- -بب
الأن -ظ -م -ة ال -غ -ذائ-ي-ة
غ ÒاŸتؤازنة وكذا
ال-ت-ؤت-رات ال-ن-فسش-ية
فضش Óعن الإهمال
وع - -دم م - -ت- -اب- -ع- -ة
وعÓ- - - - - -ج الأورام
ا ◊ م - -ي - -د ة ا ل - -ت - -ي
ي-ح-ت-م-ل –ؤل-ه-ا
اإ ¤اأورام خبيثة
ب -ت -اأث Òع-ؤام-ل
ﬁددة .م- -ؤؤك -دا
‘ ال- - -ؤقت ذات - -ه اأن ال - -تشش - -خ - -يصس
اŸبكر للمرضس يبقى العامل الأسشاسشي
‘ ﬁارب - -ة ال- -داء وال- -ت- -ق- -ل- -يصس م- -ن
اإنتششاره .
كما صشرح اأن اŸصشلحة قامت اأيضشا
ب- -اإج -راء ح -ؤا‹  ٢٠ع-م-ل-ية جراحية
لسش - -رط - -ان ال - -غ- -دة ال- -درق- -ي- -ة خÓ- -ل
الشش -ه -ري -ن اŸاضش Úوه -ؤ م -ا ي -ع -كسس
ا÷هؤد الكبÒة التي يقؤم بها الطاقم
ال -ط -ب -ي رغ -م الضش -غ -ط ال -ك -ب Òال -ذي
تششهده مصشلحة ا÷راحة التي تسشتقبل
ع -ددا ك -بÒا م -ن اŸرضش -ى م -ن ك -اف -ة
م -ن -اط -ق ال -ؤلي-ة وال-ؤلي-ات اÛاورة
كسش- -ع- -ي- -دة ،م- -عسش- -ك -ر ،ال -ب -يضس وعÚ
“ؤششنت.
ونؤه الÈوفيسشؤر اإ ¤مششكل ضشيق
مصش -ل-ح-ة الإن-ع-اشس ال-ت-اب-ع-ة Ÿصش-ل-ح-ة
ا÷راحة وهؤ اŸششكل الذي اأضشحى
يشش-ك-ل ع-ائ-ق-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا اأم-ام الأط-ب-اء
واŸرضشى على حد سشؤاء.

تتوإصشل ›هودإت إلصشندوق إ÷هوي
ل--ل--ت--ع--اون إل--فÓ--ح-ي ل-ت-ق-د Ëخ-دم-ات-ه
إل--ت-أام-ي-ن-ي-ة Ãن-ط-ق-ة سش-ط-ي-ف .ف-ق-ب-ل ٣
لن ،ك----ان ع---دد إŸك---اتب
سش----ن----وإت م----ن إ آ
إÙلية ل يتجاوز إلسشتة ،إضشافة لعدد
إل--ع--م--ال إل--ق--ل--ي-ل وإŸق-در بـ  ٣٠موظفا،
وك--ذإ رق-م أإع-م-ال إلصش-ن-دوق إل-ذي ك-ان
مليون Úو 6٠٠إلف دينار ،وإليوم أإصشبح
ي--ت--وف--ر ع-ل-ى  ١4م--ك-ت-ب-ا ﬁل-ي-ا ،وع-دد
لرب-ع-ة وسش-بع Úموظفا،
إل-ع-م-ال إرت-ف-ع أ
وسشاهم ‘ توف Òإليد إلعاملة Ãناصشب
لع-م-ال ف-اق
ق--ارة ‘ إل-ب-ل-دي-ات ،ورق-م إ أ
 4٠٠مليون دينار .
حسشب اŸك- -ل- -ف ب- -اإلعÓ- -م ح- -م- -زة ح- -ن- -اشش -ي
ل»الششعب» فقد قررت اŸديرية ا÷ديدة للصشندوق
التعريف بنششاطه أاك ÈإاعÓميا معتمدة على خلية
اتصشال ›هزة بكل الؤسشائل واإلطارات الششابة،
ل -ت -ك -ؤن ال -ؤسش -ي -ط م -ع وسش -ائ-ل اإلعÓ-م ل-ل-ت-ع-ري-ف
باŸؤؤسشسشة ولتنؤير الفÓح .Úوهؤ ما حدث مع
اÿل- -ي -ة ال -ت -ي ق -دمت ‘ ظ -رف شش -ه -ري -ن ال -ك -ثÒ
للصشندوق من خÓل صشفحة خاصشة على مؤقع
ال -ت -ؤاصش -ل الج -ت -م -اع -ي «ال -ف -ايسس ب -ؤك» ب-ه-ا ك-ل
نششاطات الصشندوق.
ذك- -ر ح -ن -اشش -ي أان م -ن اŸشش -اك -ل ال -ت -ي ورث -ه -ا
الصشندوق ،هي أان أاغلبية الفÓح Úكانؤا Áلكؤن
نظرة سشؤداء عنه ،نظرا لعدم تؤفر اŸنتؤج وعدم
تعؤيضشهم .وقد تغÒت هذه النظرة بفضشل السشياسشة
ا÷دي-دة ،وح-مÓ-ت ال-ت-حسش-يسس ب-دل-ي-ل ت-ن-ظ-يم 66
لقاء إاعÓمي سشنؤيا ،وخرجات للقرى واŸداششر
م- -رت Úأاسش- -ب -ؤع -ي -ا ،وسش -رع -ة م -ع -ا÷ة ال -ف Ó-حÚ
وتعؤيضشهم ‘ ظرف ل يتعدى األسشبؤع Úإاذا كان
اŸلف مسشتؤ‘ ÷ميع الششروط القانؤنية ،باعتبار
الصش- -ن- -دوق ذو ط- -اب- -ع ت- -ع- -او Êوي- -ؤؤم -ن األخ -ط -ار
الفÓحية على اŸنتؤجات واÙاصشيل.

وحؤل تعؤيضس الفÓح ÚاŸؤؤمن ‘ Úاآلجال
اŸعقؤلة قال حناششي إانه بعد فÎة صشعبة “يزت
Óحسشن بفضشل
بنؤع من الفؤضشى ،تغÒت األمؤر ل أ
اإلط-ارات الشش-اب-ة وال-ت-ي إاسش-ت-ط-اعت ت-غ-ي Òصش-ؤرة
الصش -ن -دوق ل -دى ال -ف Ó-ح Úال -ذي -ن ب -ات -ؤا ي -ن -ال-ؤن
مسشتحقاتهم ‘ ظرف قصش Òعن طريق الششيك ل
يتعدى األسشبؤع Úبعد إا‚از تقرير اÈÿة.
وحؤل منتؤج الثقة الذي نظم بششأانه الصشندوق
أاياما إاعÓمية مؤؤخرا ،ذكر حناششي أانه ” فعÓ
تسشط Òبرنامج لتحسشيسس الفÓح Úبهذه اÿدمة
اŸؤجهة للفÓح Úالصشغار ،وفيه فائدة كبÒة لهم
بدليل اإلمتيازات التي يقدمها لهم ،وعن قريب
سشتتؤاصشل القافلة اإلعÓمية ‘ بلديات سشطيف،
وقال حناششي إان عاصشمة الهضشاب رائدة ‘ عديد
اÛالت وم- -ن- -ه- -ا ال -ف Ó-ح -ة خ -اصش -ة ‘ ا◊ل -يب
واألبقار ،وتربية النحل ،والتأام ÚالفÓحي.
وعن تنؤيع نششاط الصشندوق وانتقاله لقطاعات
اقتصشادية أاخرى ،ذكر اأن هذا األخ ⁄ Òيتخل عن
التـأام ÚالفÓحي الذي يعت Èاألصشل وهؤ رائده
منذ  ١٩٠6بسشطيف ،واŒه مؤؤخرا ،للصشناعة ألن
الفÓح يحتاج للصشناعي ،وكمثال ا◊ليب لكي يخرج
للسشؤق ‘ قارورات وعلب يجب أان يدخل اŸصشنع
وبالتا‹ يجب على الصشندوق متابعة اŸنتؤج من
أاول مرحلة إا ¤غاية وصشؤله للمسشتهلك ،وهؤ ما
يعت Èقفزة نؤعية للصشندوق واإلتفاقيات اÈŸمة
حققت نتائج كبÒة مذكرا بالتفاقية اÈŸمة مع
غرفة الصشيد البحري التي –مل الكث Òمن الفؤائد
للفÓح الذي يسشتثمر ‘ ›ال الصشيد البحري،
إاضش -اف -ة أله-ل ال-ق-ط-اع م-ن شش-ب-اب مسش-ت-ث-م-ر .ك-م-ا
سش -ي -مضش -ي الصش -ن-دوق اإت-ف-اق-ي-ة م-ع ج-م-ع-ي-ة م-رب-ي
األبقار ،وعدة مفاجآات سشتششهدها األيام اŸقبلة
للقطاع الفÓحي بسشطيف.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

«النفط» تطلق منافسسة للتطوير اŸنجمي والبÎو‹

ت -ع -ت -زم إل -وك-ال-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ت-ث-م Úم-وإرد
إÙروق -ات «إل -ن -ف -ط» ،إطÓ-ق ‘ إط-ار ﬂط-ط
عملها للعام إ÷اري دعوة للمنافسشة لتطوير
إÛال إŸنجمي وإلبÎو‹ ،حسشبما
ع -ل -م أإمسص إل -ث Ó-ث -اء ب -وه -رإن م-ن
إششهار
رئيسص إلوكالة.
«ل-ق-د سش-ج-لت وك-ال-ة ال-ن-ف-ط ع-ل-ى
غرار السشنؤات اŸاضشية ‘ ﬂطط
ع -م -ل -ه -ا ل-ل-ع-ام ا÷اري إاطÓ-ق دع-ؤة
للمنافسشة سشÒكز على فرصس التطؤير
‘ اÛال اŸن- - -ج- - -م- - -ي وال- - -بÎو‹
ي -ع -رب وزي -ر ال -دول -ة وزي -ر الشش-ؤؤون
لشش-غ-ال
ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤الÈن-ام-ج ال-ه-ام أ
السشتكششاف ولسشيما التنمية اŸزمع اÿارج- -ي- -ة وال- -ت -ع -اون ال -دو‹ ،وزي -ر
أابŒرسزشيسدشيهاد ع‘ل ايلسبشينؤطااتطةاŸعقنبلدةا»،فتكتاماح الششؤؤون اŸغاربية واإل–اد اإلفريقي
الطبعة السشابعة للصشالؤن «ناباك».
وجامعة الدول العربية ،األم Úالعام
وأاضشاف بأان إاطÓق هذه الدعؤة
سش -ي -ت -ؤق -ف ع -ل -ى ع-دد م-ن الشش-روط وكافة اŸؤظف ،Úعن تأاثرهم البالغ
اŸتصشلة بؤاقع السشؤق أاسشاسشا.
ع -ل -ى إاث-ر وف-اة وال-دة زم-ي-ل-ه-م السش-ي-د
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،سش-ط-رت وك-ال-ة
«ال- -ن- -ف -ط» ‘ إاط -ار دع -ؤة إا ¤إاب -داء سش-ب-ع ع-ب-د إل-عزيز ،وي -ت -ق -دم-ؤن ل-ه
الهتمام برنا›ا تكميليا للدراسشات ولكل أافراد عائلته بتعازيهم اÿالصشة
لاŸÎؤؤق - -ه--يÓ- - -- -ة اتŸذاع - -ت-اارلصفش - - -ل‘- - -ةﬂت - -Ã-لج -- -- --الف متضشرع Úللمؤ ¤عز وجل أان يتغمد
اÙروق- -ات وخصش -يصش -ا ‘ ا÷ه -ات روح ال- -ف- -ق- -ي- -دة ب -رح -م -ت -ه ال -ؤاسش -ع -ة
اولب-ش-ش- -عم-ضال-سي-اةألل-ل-ح-ب- --ؤÓادضوس ا‘ل - -عت- - -ريضسلالي- -ب--ت -ح--مر ويسشكنها فسشيح جنانه وأان يلهم ذويها
اسشتغÓلها بششكل واسشع كما أاششار ذات جميل الصش Èوالسشلؤان.
اŸسشئؤل.
{.z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
ولدى تطرقه إا ¤الؤضشع الراهن
لسشؤق البÎول أابرز بأانه «يتميز باŒاه
ANEP 507722
نحؤ النخفاضس ‘ السشنؤات الثÓثة
إلششعب ٢٠١٧/٠٣/٢٢

لخÒة‡ ،ا أاثر بششكل كب Òعلى نششاط اŸنبع
ا أ
ع Èالعا ،»⁄لفتا إا ¤أان «البلدان اŸنتجة قد
عرفت انخفاضشا ﬁسشؤسشا ‘ إايراداتها
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يششتكي سشكان ثما Êبلديات
بخنششلة ،منذ منتصشف ششهر فيفري اŸنصشرم ،من
تخفيضش تدريجي للتزود باŸاء الششروب اŸضشخ من سشد
كدية Ÿدور بباتنة ،بنسشبة فاقت  ٥٠باŸائة.
وذكر بعضشهم ل«الششعب”” أان الكمية عرفت انخفاضشا من  ٢٣أالف إا¤
 ١٠آالف م ٣يوميا ،وهو ما فاجأا السشكان ‘ ،الوقت الذي كانوا ينتظرون
زيادة نسشبة الضشخ موازاة مع ارتفاع منسشوب السشدود ع Èالوطن اŸعلن
عنها من طرف وزير اŸوارد اŸائية عبد القادر وا‹ مؤوخرا والذي يششدد ‘
الصس -ه -اري -ج ›ه -ول -ة
اسستطÓع :سسكندر ◊جازي
كل مناسشبة على –سش Úتسشي Òوتوزيع اŸياه للمواطن Úتطبيقا لÈنامج
اŸصس -در رغ -م ت -أاك-ي-د
رئيسش ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة .وهو بربامج يششدد
أاصس -ح-اب-ه-ا ب-أان-ه-ا م-ي-اه
وج- -ه سس- -ك- -ان ب- -ل -دي -ات ،ف -ايسص،
أابار وصسا◊ة للشسرب.
على التخلصش بصشفة نهائية من أازمة اŸاء والنقطاعات التي
،
ة
ق-ايسص ،ا◊ام-ة ،خ-نشس-ل-ة ،انسس-ي-غ-
أام-ا ““ع-ب-د ال-ق-ادر ب-وزي-ان““
ششكلت ‘ فÎات سشابقة كابوسشا مفزعا للعائلت ‘ ﬂتلف
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،
اÙمل ،بابار و اولد ارشساشص
م- -ن اÙم -ل أاب -دى ت -خ -وف -ه
اŸناطق.
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ل«الشسعب““ جراء تخفيضص نسسبة
«الششعب”” وقفت على تفاصشيل اŸوضشوع
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الولية ،نداء إا ¤وزير اŸوارد
اŸياه اıصسصسة البلدية والتي كانت
‘ هذا السشتطلع.
القادر وا‹ للتدخل العاجل من أاجل وقف عملية
تخفيضص تزويدهم باŸياه من سسد كدية Ÿدور
ال -ك -ائ -ن ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة وإاع-ادة رف-ع ك-م-ي-ة اŸي-اه
اıفضسة إا ¤اŸسستوى التي كانت علية واŸقدر
بـ  ٢٣أالف م ٣يوميا ،على الرغم من أان هذه
الكمية  ⁄تكن ‘ األصسل تكفي لتزويد السسكان
بطريقة منتظمة وكافية بالبلديات اŸذكورة من
طرف إادارة ا÷زائرية للمياه وحدة خنشسلة.

السسكان اسستبشسروا خÒا بارتفاع منسسوب
السسدود إا 70 ¤باŸائة
قال ““من Òبوزيدي““ احد قاطني مدينة خنشسلة،
لـ””الششعب”” إانه يعول على وزير القطاع للتدخل
لعÓج مشسكل نقصص التزود باŸاء بالنظر إا¤
الوضسعية اŸريحة التي تعرفها السسدود جراء
األمطار األخÒة والعاصسفة الثلجية وبلوغها ٧٠
‘ اŸائة .إال أانه تفاجأا بتقليصص توزيع اŸياه
على اŸنازل من مرت ‘ Úاألسسبوع إا ¤مرة
واحدة ،وŸدة ل تتجاوز السساعة والنصسف من

ط -رف وح -دة ا÷زائ -ري-ة ل-ل-م-ي-اه خ-نشس-ل-ة ،ع-ل-ى
الرغم من أانه يسسدد الفوات Òبصسفة منتظمة.
مع العلم خرج مواطنو حي  ٥جويلية بعاصسمة
الولية مؤوخرا ‘ حركة احتجاجية ،مطالبÚ
أاخذ انشسغالتهم مأاخذ ا÷د بإاعادة ضسخ اŸياه
بكميات كافية من سسد كدية Ÿدور ،منتقدين
انقطاع اŸياه عن حنفياتهم Ÿدة Œاوزت ١٠
أاي- -ام حسسب م -ا أاك -ده ‡ث -ل ع -ن -ه -م ““ول -ي -د ،ب«
ل«الشسعب““.
من جهتهم ،سسكان مدينة قايسص و‘ اتصسالهم بـ
““الشسعب““ ،عÈوا عن غضسبهم من “ادي هذه
ال -وضس -ع -ي -ة ،وق -ال ““ع-ب-د اŸالك◊ ،م-اري““ إان-ه
يضس -ط -ر ‘ ك -ل م -رة إا ¤دف -ع مصس -اري -ف زائ -دة
والبحث عن أاصسحاب الصسهاريج للتزود باŸياه
بسسعر  ١٠٠٠دينار لصسهريج ذا سسعة  ٣٠٠٠ل،Î
ناهيك عن مصساريف التنقل ÷لب مياه الشسرب
من اŸنابع الطبيعية بأارياف خنشسلة كون مياه

غ Òكافية ‘ األصسل ،قبل التخفيضص ،إلشسباع
ح -اج -ي -ات السس -ك -ان وتسس -اءل ق-ائ «: Ó-إاذا ك-انت
بداية فصسل الربيع هكذا فكيف سسيكون ا◊ال
ع- -ن- -د فصس- -ل ا◊ر وشس- -ه- -ر رمضس- -ان اŸب -ارك““،
متأاسسفا ‘ ذات الوقت عن رد ا÷زائرية للمياه
بأان اŸشسكل خارج عن نطاقها عند تلقي شسكاوى
الزبائن.
م-دي-ر وح-دة خ-نشس-ل-ة ل-ل-ج-زائ-ري-ة للمياه بالنيابة
ورئ-يسص دائ-رة السس-ت-غÓ-ل ن-ب-ي-ل شس-خ-اب ،كشس-ف
ل«الشس - -عب““ ‘ ه - -ذا الصس- -دد ،أان ال- -ت- -خ- -ف- -يضص
ا◊اصسل ‘ كمية اŸياه اıصسصسة ل ٥9باŸائة
من سسكان ولية خنشسلة ،تقرر من طرف دائرة
السستغÓل لسسد كدية Ÿدور ونفذ تدريجا من
 ٢٣أالف م Îمكعب منذ  ١4فيفري اŸنصسرم ،إا¤
أان وصسل إا ١٠ ¤أالف م Îمكعب هذه األيام،
وذلك نتيجة لنقصص اŸواد اÿاصسة Ãعا÷ة مياه
السسد على مسستوى ﬁطة اŸعا÷ة ،مضسيفا بأان
اŸشسكل ليسص ‘ منسسوب مياه السسد الذي Œاوز
السسنة ا◊الية ٢٧ ،مليون م  ٣أاي بزيادة حوا‹
 ١٠مÓي Úم ٣عن سسنة  ،٢٠١٦إاضسافة إا ٥٠ ¤أالف
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مدير ا÷زائرية للمياه يؤوكد اسستحالة
العتماد على اŸياه ا÷وفية
وأاشسار ذات اŸسسؤوول إا ¤أان ا÷زائرية للمياه
حاليا ÷أات إا ¤اسستغÓل مياه اآلبار ا÷وفية
بالبلديات الثمانية اŸذكورة ،والتي ل تكفي بتاتا
لتلبية حاجيات السسكان من هذه اŸادة ا◊يوية،
نظرا لنخفاضص منسسوبها بشسكل كب Òعلى مر
السس -ن -وات ،ألسس -ب -اب ا÷ف -اف م-ن ج-ه-ة ك-ع-ام-ل
Óبار الفÓحية من
طبيعي ،وا◊فر العشسوائي ل آ
ج -ه -ة أاخ -رى ،ن -اه-يك ع-ن زي-ادة نسس-ب-ة السس-ك-ان
بالولية.
وأاعطى ذات اŸسسؤوول إايضساحات أاك Èبالقول«:
إان آابار منطقة بقاقا با◊امة مث ،Óكانت ‘
السسابق تضسخ  ٦٠ل ‘ Îالثانية لتنخفضص ‘
السسنوات ا÷ارية إا ١٠ ¤ل ‘ Îالثانية للبئر
الواحد بسسبب العوامل اŸذكورة ،بأان ا◊ل خارج
عن نطاق الشسركة ول يكون إال بإاعادة ضسخ كمية
اŸياه اıفضسة من السسد بعد تدخل ا÷هات
اıتصسة““.
مدير الوحدة ،اغتنم فرصسة اللقاء بـ«الشسعب““،
لتوجيه نداء إا ¤زبائن ا÷زائرية للمياه ،لتسسديد
ما عليهم من ديون السستهÓك لصسالح الشسركة،
والتي Œاوزت  ٨٠٠مليون دينار ،وتأاسسف قائ““،Ó
الكث Òمن الزبائن ل يسسددون فوات ÒالسستهÓك
ويأاتون لÓحتجاج بالشسركة عن غياب التموين

باŸياه؟““
وذك- -ر ‘ ه -ذا الصس -دد ب -أان الشس -رك -ة اع -ت -م -دت
تسس -ه-يÓ-ت ل-ل-زب-ائ-ن اŸدان Úل-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال-وك-الت ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-لشس-رك-ة ،أاي-ن يجد
ال- -زب- -ون ك- -ل ال- -تسس- -ه- -يÓ- -ت ك -ج -دول -ة ال -دي -ون
وت -قسس -ي -ط -ه -ا ،وغÒه-ا م-ن اإلج-راءات ل-تسس-وي-ة
وضس-ع-ي-ت-ه-م اŸال-ي-ةÃ ،ا سس-ي-ن-ع-كسص إاي-ج-ابا على
عملية التسسي Òوتلبية حاجيات الزبائن.

Œارة اŸياه تنتعشش ومصساريف زائدة
يتكبدها السسكان
أامام هذا الوضسع÷ ،أا السسكان لتلبية حاجياتهم
م -ن اŸي -اه ،إا ¤شس -رائ -ه -ا م -ن ال-ب-اع-ة اŸت-ن-ق-لÚ
بواسسطة الصسهاريج اÛرورة ذات سسعة  ٣٠٠٠لÎ
بسسعر يÎاوح ب 9٠٠ Úو ١٢٠٠دينار للصسهريج،
ع -ل -م -ا وأان ه -ؤولء ال -ب -اع -ة ي -رفضس -ون ب-ي-ع اŸي-اه
ب -ك -م -ي-ات أاق-ل م-ن نصس-ف صس-ه-ري-ج أاي  ١٥٠٠لÎ
كأادنى حد.
لسس -ر اÿنشس -ل -ي-ة ت-رفضص اسس-ت-ع-م-ال ه-ذه اŸي-اه
اأ
للشسرب÷ ،هل مصسدرها رغم تطمينات الباعة من
ك -ون -ه-ا م-واف-ق-ة Ÿع-اي Òالسس-ت-هÓ-ك اŸط-ل-وب-ة،
بحيث يلجأا معظم السسكان إا ¤جلب مياه الينابيع
ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي- -ة اŸن- -تشس- -رة داخ -ل وخ -ارج اŸدن،
لسستعمالها للشسرب ،كمنبع ع Úالكرمة بعاصسمة
الولية ،وع Úالصسفى ببلدية انسسيغة ،منبع حمام
ال -ك -ن -ي -ف ب-ب-غ-اي ،وع Úالسس-يÓ-ن ب-ا◊ام-ة وعÚ
ميمون بطامزة ومنابع منطقة بوحمامة وغÒها.

إاششهـــــــــــــــار
لسشتاذ ا◊اج مسشعود ﬁمد
مكتب توثيق عمومي ا أ
لخوة زغنون اŸنظر ا÷ميل ـ
 ٠٧ششارع ا إ
ا◊راشش ـ ولية ا÷زائر

تعي Úمسس Òجديد وتعديل القانون األسساسسي
الشسركة ذات اŸسسؤوولية اÙدودة «تكسستون للنقل»
رأاسشمالها١ .٠٠٠ .٠٠٠ .٠٠ :دج،
لجتماعي :حي  ٤٩٨مسشكن عمارة  ٠٩ب
اŸقر ا إ
ﬁل رقم  ،١١باب الزوار ،ا÷زائر
سشجل Œاري رقم ٠٦ :ب ،٠٩٧٥٣٩٨
رقم التعريف ا÷بائي٠٠٠٦١٦٠٩٧٥٣٩٨٤٠ :

Ãوجب عقد ﬁرر Ãكتب اŸوثق اŸوقع أادناه ،بتاريخ
– ٢٠١٧ / ٠٣ / ٢١ت رقم  ،٢٠١٧ / ٠٦٢والذي سسيسسجل
وفقا للقانون وبناء على ﬁضسر اجتماع ا÷معية العامة
غ Òالعادية للشسركة ذات اŸسسؤوولية اÙدودة «تكسستون
للنقل» اŸسسماة أاعÓه اŸنعقد بتاريخ ” ،٢٠١٧ / ٠٢ / ٠٨
تعي Úالسسيدي بايدي رشسيد الهادي كمسسÒا للشسركة Ÿدة
غﬁ Òدودة ابتداء من تاريخ  ،٢٠١٧ / ٠٢ / ٠٨خلفا
للسسيد سسماح عادل اŸسستقيل ،مع بقاء السسيد سسي قدور
سسم ‘ Òمنصسبه كمسس Òمسساعد ‘ الشسركة.
وعليه ” تعديل اŸادة اÿامسسة عشسر ( )١٥من القانون
األسساسسي للشسركة.
سستودع نسسختان من هذا العقد لدى اŸركز الوطني
للسسجل التجاري ملحقة ولية ا÷زائر.
لعلن اŸوثق
ل إ
الششعب ٢٠١٧/٠٣/٢٢

تعزية
يعرب سشعيد بن عياد عن خالصص
ال -ت -ع -ازي ال -ق -ل-ب-ي-ة وج-م-ي-ل اŸواسس-اة
ل -لسس-ي-د ب -ن ك -ان-ون رضش-وان مدير
وكالة «كات» عمÒوشص للتأامينات ،إاثر
وفاة عّمه بن كانون اŸهدي› ،اهد
بالولية الرابعة التاريخية بالعاصسمة،
الذي ووري الÌى ‘  ١4مارسص .٢٠١٧
وي- -دع- -و ال- -ل- -ه أان ي -ت -غ -م -د ال -ف -ق -ي -د،
اŸعروف بنضساله وإاخÓصسه وتواضسعه،
ب -ال -رح -م -ة ال -واسس-ع-ة ويسس-ك-ن-ه فسس-ي-ح
جنانه وأان يلهم ذويه ورفاقه جميل
الصس Èوالسسلوان.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfqEGh ¬∏d ÉfqGE
الششعب ٢٠١٧/٠٣/٢٢

الششعب ٢٠١٧/٠٣/٢٢
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بقلم :دكتور ﬁيي الدين عميمور
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ل ب د م ن ا ل ع  Îاف ب و ج و د ح ج م ك ب  Òم ن
ا◊سس - -اسس - -ي - -ات اŸرضس - -ي - -ة ،رÃا اأّك - -دت - -ه- -ا
اŸراسسÓت ب Úالتونسسي Úاأبي القاسسم الشسابي
وﬁم- -د ا◊ل- -ي- -وي ،وال- -ت -ي ي -رى ال -ب -عضس اأن
النظرة الدونية تنازعت فيها مع الإحسساسس
ب -ال -ت-ف-وق ،وه-ي ق-د تصس-ل اإ ¤ح-د ال-ب-اران-وي-ا
عندما نقراأ للحليوي باأنه““ :لشسك اأّن مصسر
س س  Îد من ا ب ك تب ه ا و ›  Óت ه ا  ،ف  Óن ع و د ‚ د ف ي ه
مكانا نتنّفسس فيه الهواء اأو يدخل لنا النور““.
وهنا ‚د اأّن من اأطرف الّتعبÒات الدالة على
الوضسع ،ما رواه الأسستاذ السسوري طيب تيزيني
من اأّن البعضس يرى باأّن ما ُيقّرب ب ÚاŸشسرق
واŸغ- -رب اإ‰ا ي- -ق- -وم ع- -ل- -ى م- -ا ُي -ب -اع -د بÚ
ا  Ÿش س ر ق و ا Ÿغ ر ب .
لكن هناك من توّقفوا عند الّتاأثÒات اŸتبادلة
ل -ف Ó-سس -ف -ة اŸشس-رق واŸغ-رب ،وال-كشس-ف ع-ن
اŸوؤّثرات اŸشسرقية ‘ فكر اŸغرب العربي،
م- -ن خÓ- -ل ال- -ن- -ق- -د ال -ذي وج -ه -ه اإب -ن رشس -د
›د بعضس مفّكرينا ابن رشسد،
ل ل ف ا ر ا بي  ،و ق د ّ
موؤّكدين ما قاله عنه اأعÓم النهضسة الأوروبية:
““لئن اسستطاع اأرسسطو اأن ُيف ّسسر ال ّ
طب ي ع ة و م ا
وراءه -ا ،ف -ال -ذي فّسس -ر اأرسس -ط -و اإ‰ا ه -و اب-ن
ر ش س د “ “.
وبدون اأن اأعود للغط الذي ثار حول فيلم
يوسسف شساه Úعن ابن رشسد ،والذي ُيشسّكل
ن -ق -ط -ة خ Ó-ف ب Úك-ث Òم-ن اŸثّ-ق-ف ،Úاأج-د
نفسسي مضسطرا للتحفظ الّنسسبي على ما قيل
من اأّن اÿلفيت Úالأسساسسيت ÚاŸتحّكمت‘ Ú
ال - - -ث - - -ق - - -اف - - -ة اŸع - - -اصس - - -رة ه - - -م - - -ا اŸورد
الأن-غ-ل-وسس-اكسس-و Êب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-مشس-رق ال-ع-رب-ي
و ا  Ÿر ج عي ة ا ل ف ر نس س ي ة با ل ن س س ب ة ل ل م غ ر ب ا ل ع ر ب ي .
فبالنسسبة للمشسرق العربي‚ ،د اأن اŸرجعية
الفكرية بالنسسبة لأك ÈبÓده ،وهي مصسر ،هي
الفرنسسية ،حيث تاأّثرت با◊ملة الفرنسسية ل
ب - -الح - -ت Ó- -ل الÈي - -ط- -ا ،Êو“ح- -ورت ح- -ول
اŸرج -ع -ي -ة ال -ف -رنسس -ي -ة م -ن -ذ ك -ت -اب رف -اع -ة
الطهطاوي ““الإبريز ‘ وصسف باريز““ ،وهو ما
اأخذ صسورة اأك Ìعمقا مع طه حسس Úالذي ⁄
يتاأثر باأي مرجعية اأنغلوسساكسسونية ،واإ ¤حد
ما مع توفيق ا◊كيم.
و س س ن جد ‘ م ص س ر ش س ا رع ا  Ÿو س س ك ي
( )La mosquéeوحي بولق ( ،)Beau lacبل
سس -ن -ج -د ل -ع-ب-ة لÓ-أط-ف-ال تسسّ-م-ى ““كّ-ل-و ب-ام-ي-ا““
واأصسلها منقول عن لعبة لÓأطفال من اأبناء
ا ÷ ا ل ي ة ا لف ر ن س س ي ة ‘ مص س ر ت ق و ل
“ “. “ “Q u i es t le p r emier
اأم -ا ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -م-غ-رب ال-ع-رب-ي ،ول-ل-ج-زائ-ر
–دي-دا ،ف-ال-ن-خ-ب-ة ال-ت-ي اع-ت-م-دت اŸرج-عية
الفرنسسية ظّلت دائما ﬁدودة التاأث Òالفكري
ع -ل -ى السس -اح-ة الشس-ع-ب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،واإن ك-انت
السس-ي-اسس-ة اأع-ط-ت-ه-ا اأح-ي-ان-ا اأك Èم-ن ح-ج-م-ه-ا
ا ◊ ق ي ق ي ،و ي ك ف ي م ث ا ل ل ذ ل ك ا ل ت ع ب  Òا  Ÿت م ي ز
الذي روي عن اŸرحوم مالك حداد ،حيث
ق ا ل  “ “ :ا ل ف ر ن س س ية ه ي م ن فا ي “ “  ،و ه و م ا يف ر ض س
ع -ل -ي -ن -ا اأن ن -ف -رق ب Úال -وج -ود ال -ث -ق-ا‘ وه-و
ﬁدود التاأث ،Òوالوجود الإداري وهو كاسسح،
وبدون اأن ننسسى اأن انطÓقة ا◊ركة الوطنية
ا ÷ ز ا ئ ر ي ة ‘ ا ل ع ص س ر ا ◊ د ي ث ب ت كو ين ح ر كة
‚م شسمال اإفريقيا نشساأت ‘ اأحضسان ا◊زب
الشسيوعي الفرنسسي ‘ باريسس عام  ،1٩٢6واأن
ب -ي -ان اأول ن -وف-م 1٩5٤ Èك-تب اأسس-اسس-ا ب-اللغة
ا ل ف ر ن س س ية .
وا÷دل متواصسل حول ما اإذا كان ما ُيكتب
بالفرنسسية ُيمكن اأن يعت ÈتعبÒا عن ا÷زائر
مقدما بلغة غ Òعربية اأم اأنه صسورة اأدبية
ت -ع Èع -ن واق-ع م-رح-ل-ي ج-اء ب-ه السس-ت-ع-م-ار،
ان -زل -قت ف-ي-ه ال-ف-ران-ك-وف-ون-ي-ة ب-ع-د اسسÎج-اع
السس - -ت - -قÓ- -ل اإ ¤ف- -ران- -ك- -وف- -ي- -ل- -ي- -ة ث- -م اإ¤
ف-ران-ك-وم-ان-ي-ة ل-ت-ك-ون بشس-ك-ل ع-ام ت-ع-بÒا ع-ن
الأرابوفوبيا
( )arabophobieاأي كره العربية ،وهو ما
عرفناه موؤخرا من بعضس الكتبة بالفرنسسية،

وه -و م -ا ي -ن -درج ‘ اإط -ار زرع ال -ك-راه-ي-ة بÚ
اŸغرب العربي واŸشسرق العربي ،واإ ¤درجة
اأن ب -عضس -ه -م اأصس -ب -ح ي-ق-ول ل-ن-ا ،ون-ح-ن ن-ن-ادي
ب- - -ال - -ت - -ع - -ريب :اذه - -ب - -وا اإ ¤ب Ó- -دك - -م...اإ¤
ا ل س س ع و د ي ة ..
وسس -ن -ج -د ه -ن -ا اأّن ح -ج-م-ا ك-ب Òم-ن اŸب-ال-غ-ة
ي -رت -ب -ط ب -الÎوي -ج ال-غ-رب-ي ا◊ا‹ ل-ل-ك-ت-اب-ات
اŸغ -ارب -ي -ة ب -ال -ل-غ-ة ال-ف-رنسس-ي-ة،
وال- -ذي تسس -ه -ر ع -ل -ي -ه بضس -راوة
وسسائل الإعÓم الفرنسسية ومن
وراءهاÃ ،ا يبدو اأحيانا على
اأن -ه اŒاه ف -ك-ري اسس-ت-ع-م-اري
ل س س ت ح د ا ث ““ ح ص س ا ن ط ر و ا د ة “ “
من نوع مبتكر ،وهو لÓأمانة
م -ا  ⁄ن -ع -رف-ه م-ع اŸث-ق-فÚ
ا ÷ ز ا ئ ر ي  Úبا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س س ية
خ  Óل ا ◊ ك م ا ل س ست ع م ا ر ي ،
وال -ذي-ن ‚د ‘ ط-ل-ي-ع-ت-ه-م
مالك حداد وﬁمد ديب،
والسس- -ي -اسس -ي Úم -ن اأم -ث -ال
ع - -ب - -اسس ف - -رح - -ات وب - -ن
ي و س س ف بن خ د ة . .
ول - -ع - -ل ه - -ذا ن - -ا œع - -ن
حسس- -اسس -ي -ة ال -ب -عضس Ÿا
ف -ه -م م -ن ح -ك-م ﬁم-د
ع-اب-د ا÷اب-ري ب-وج-ود
ق -ط -ي -ع -ة م-ع-رف-ي-ة بÚ
ال -ف -ك-ر ال-ف-لسس-ف-ي اŸغ-رب-ي
والفكر الفلسسفي اŸشسرقي ،حيث اأنهم يرون
‘ هذا ا◊كم راأيا منسسجما مع اŒاهات
ع- -رق- -ي- -ة ت- -رى اأن اأق- -ط -ار اŸغ -رب ال -ع -رب -ي
ﬁك -وم -ة ب -اإث -ن-ي-ات غ Òع-رب-ي-ة ،واأن اآف-اق-ه-ا
م- -وصس- -ول- -ة ب -فضس -اء ال -ف -ك -ر الأوروب -ي ،وه -و،
لÓ- -أم- -ان- -ة ،م- -ا ل ت- -ذك- -ره نصس -وصس ا÷اب -ري
اŸعروفة.
لكن معظم اŸثّقف Úالوطني ÚاŸوؤّثرين على
السس -اح -ة ا÷زائ -ري-ة  ⁄ي-ع-رف ع-ن-ه-م ان-ت-م-اءٌ
للثقافة الفرنسسية ،سسواء تعلق الأمر بالإمام
عبد ا◊ميد بن باديسس اأو بتÓميذه من بعده،
اأو باŸعاصسرين من الأدباء والكتاب ومن بينهم
ع ب د ا ل ل ه ر ك يب ي و ز ه و ر و ن ي س س ي و ب ل ق ا س س م س س ع د
الله وعبد الله شسريط واأبو العيد دودو وطاهر
وط -ار واأح Ó-م مسس-ت-غ-ا‰ي وال-ع-ب-د ل-ل-ه ،وظ-ل
التعامل بالفرنسسية اأداء نخبويا مغلقا ضساعف

من عزلته اأن معظم اŸثقف Úبالفرنسسية ل
ي ق ر ء و ن م ا ي ك ت ب با ل ع ر بي ة  ،ب ع ك س س ا ل عد ي د م ن
اŸث -ق -ف Úب -ال -ل -غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،سس-واء ك-ان-وا م-ن
خريجي اŸشسرق العربي اأو ‡ن  ⁄يعرفوا اإل
معاهد اŸغرب العربي.
هذا ل Áنع وجود اآثار ‘ الشسارع تصسنع الفرق
م ع ا  Ÿش س ر ق ا ل ع ر بي  ،ف ل ي ل ة ب ي ض س ا ء ‘ ا Ÿش س ر ق
معناها ليلة جميلة ،اأما ‘ ا÷زائر فهي ليلة
ل -ي Ó-ء (Une nuit

)blanche
وهو نتيجة قرن وثلت من التاأث Òالفرنسسي.
وسسنÓحظ هنا اأمرا اأحب اأن اأتوّقف عنده
ل -ل -ح -ظ -ات ،وه -و اسس -ت -ع-م-ال ب-عضس-ن-ا ل-ت-ع-ب:Ò
ا◊ضسارة العربية ،اأو ا◊ضسارة الإسسÓمية‘ ،
ح Úاأن حضس- -ارة ال- -ع- -رب ارت- -ب- -طت اأسس- -اسس- -ا
ب -الإسس Ó-م ،وك -ل ال -ع -ل-م-اء اŸسس-ل-م Úم-ن غÒ
ا ل ع ر ب ك تب و ا با ل ع ر بي ة  ،و ‘ مق د م ت ه م ا ب ن س س ي نا ،
واألح- -ظ ه- -ن- -ا اأن اŸغ -رب ال -ع -رب -ي ي -رى ‘
العروبة والإسسÓم وجهان لعملة واحدة ،وهو
ما ل يعرفه اŸشسرق ،واأراه سسببا ‘ العديد من
ا ل ن ز ل ق ا ت ا لو ط ن ي ة .
وه -ن-ا ن-درك الأه-م-ي-ة السسÎات-ي-ج-ي-ة ◊ديث
ا ل ر س س و ل ا ل ك ر  ﬁ Ëم د ب ن عب د ا ل ل ه ا ل ذ ي ق ا ل
باأن العربية هي اللسسان ،نازعا منها كل صسفة
ع -رق -ي -ة ،وم -وؤّك -دا ب -ذلك ضس -م -ن -ي -ا اأّن ال-ع-رق

‡ا تختصس به ا◊يوانات ،فهذا
والسسÓلة هي ّ
حصسان عربي اأو قط سسيامي وذاك كلب اأŸاÊ
اأو فيل هندي اأو اأسسد اإفريقي وهلم جرا.
لكن هناك اأمرا كان له دور كب ‘ Òتعميق
ا ل ر و ا ب ط ب  Úا  Ÿش س ر ق و ا  Ÿغ ر ب و ه و ا ل د يا ر
اŸقدسسة ،التي كان جل اŸفّكرين ‘ اŸغرب
ا ل ع ر ب ي ح ر ي ص س  Úع ل ى ز يا ر ت ه ا  ،و ح م ل ه م ذ ل ك
ب -ال -ت-ا‹ ع-ل-ى زي-ارة اأق-ط-ار مشس-رق-ي-ة اأخ-رى،
وب -خ -اصس-ة بÓ-د الشس-ام ،خصس-وصس-ا اإث-ر ان-ت-ق-ال
ا◊رك -ة ال -ع -ل -م-ي-ة م-ن ب-غ-داد اإ ¤دمشس-ق
ن ت ي ج ة ل ل ت خ ر يب ا ل ت  Îي
ال- - -ذي اأصس - -اب الأو،¤
وسس- -ن- -ج -د م -ن ب Úم -ن
ع - -رف- -ت- -ه- -م دمشس- -ق ‘
ال - -ق - -رن ال- -ث- -الث عشس- -ر
اŸي Ó-دي اأب -ا ع -ب-د ال-ل-ه
اللواتي ،الذي ُعرف بابن
ب ط و ط ة  ،ك م ا ع ر ف ت م ص سر
ق - - -ب- - -ل ذلك ‘ ،ال- - -ق- - -رن
ا◊ادي عشسر ،الرحالة اإبن
جب Òالأندلسسي.
وال - -ط - -ري - -ف ه- -ن- -ا ه- -و اأن
نÓ- -ح- -ظ اأن ج- -ل الأول- -ي- -اء
والصس - - -ا◊ ÚواŸتصسّ- - -وف- - -ة
ال - -ذي - -ن ع- -رف- -ه- -م اŸشس- -رق
ال -ع -رب-ي ق-دم-وا م-ن اŸغ-رب
ال -ع -رب-ي ،ول-ع-ل ‘ ط-ل-ي-ع-ت-ه-م
الأم Òع -ب -د ال -ق -ادر ب-ن ﬁي
ال - -دي- -ن ،ال- -ذي اح- -تضس- -ن- -ه ‘
د م ش س ق ض س ر ي ح ﬁي ا ل د ي ن ب ن
ال -ع -رب-ي الأن-دلسس-ي ،ق-ب-ل اأن ت-ن-ق-ل رف-ات-ه اإ¤
ا ل ع ا ص س مة ا ÷ ز ا ئ ر ي ة ‘ . 1 ٩ 6 6
وسس- -ن -ج -د ‘ مصس -ر اأضس -رح -ة السس -ادة اأح -م -د
البدوي ‘ طنطا واŸرسسي اأبو العباسس ‘
الإسسكندرية واأبو ا◊سسن الشساذ‹ ‘ صسحراء
مصس -ر الشس -رق -ي -ة وع-ب-د ال-رح-ي-م ال-ق-ن-ائ-ي ،اأو
ا ل ق نا و ي ‘ ،ا ل ص س ع ي د .
وسسنجد ‘ ا÷زائر من يسسّمي الأبناء باسسم
اŸكي اأو اŸد ،Êتيمنا باŸدينت Úوارتباطا
روح-ي-ا ب-ه-م-ا ،ك-م-ا سس-ن-ج-د م-ن ي-خ-تار لأبنائه
اأسس- -م- -اء م- -راكشس وت- -ونسس (وه- -و اسس- -م وال -دة
ا ل ر ئ ي س س بو م د ي ن )
ولعّلي هنا اأتوّقف ◊ظات اأخرى عند الشّسعور
ال -ع -ام ‘ اŸغ -رب ال -ع -رب -ي ،م -ن اأن اŸشس-رق

العربي هو مكّبر ال ّصسوت الذي يضسمن لÓأديب
اŸغاربي النتشسار والرواج ،وهو اأمر حقيقي،
ح -ت -ى ب Úاأق -ط -ار اŸغ -رب ال -ع -رب-ي ن-فسس-ه-ا،
وا÷زائريون يذكرون بكل مرارة اأغنية فريد
الأطرشس عن بسساط الريح ،الذي  ⁄تذكر فيه
ا÷زائر اأبدا بينما ذكرت بÓد النيل والعراق
ول -ب-ن-ان ك-م-ا ذك-رت ت-ونسس وم-راكشس ،ويّ-دع-ي
البعضس اأن هذا هو سسبب ضسرب الفنان الكبÒ
با ل ط م ا ط م ‘ ق س س ن ط ي ن ة ق ب ل ا ل ث و ر ة ا ÷ ز ا ئ ر ي ة .
ولقد قراأت Ÿن قال باأنه ““اإذا اأراد الكاتب
اŸغاربي اأن ُيقراأ ‘ اŸشسرق وُيعرف فاإن
عليه اأن يبقى على “اسس معه““ ،والأمر نفسسه
ينطبق حتى على ›ال الفن ،فوردة  ⁄تشستهر
اإل عندما غّنت ‘ مصسر ،مثلها ‘ ذلك مثل
ف -اي -زة اأح -م -د وصس -ب -اح ول -ط -ي -ف -ة وال -دوك-ا‹
وغÒه -م ،وه -و واق -ع ي -جب ف -ه -م -ه وت -ف ّ-ه-م-ه
و ا ل ت ص س ا ل ح مع ه .
ف -ال -قضس-ي-ة ه-ي قضس-ي-ة م-ن-اب-ر ث-ق-اف-ي-ة وف-ن-ي-ة
ع-ري-ق-ة اأع-ط-ت-ه-ا الأب-ع-اد السس-ي-اسس-ي-ة ب-ريقا ل
جدال فيه ،ولقد ظللت اأكتب ‘ ا÷زائر نحو
عشسرين سسنة بدون اأن اأسسمع ‘ الوطن العربي
صس -دى Ÿا ك -نت اأك -ت -ب-ه ،وب-اسس-ت-ث-ن-اء م-ا ك-انت
ب ع ض س ا ل و ف و د ا ÷ ز ا ئ ر ي ة ت س س م ع ه من ا ل ر ئ يس س
ج م ا ل ع ب د ا ل نا صس ر ر ح م ه ا لل ه و ب ع ض س كب ا ر
معاونيه ،الذين كانوا ينتقدون ما كنت اأكتبه
ع-ن ب-عضس اŸم-ارسس-ات السس-ي-اسس-ي-ة اŸصس-رية،
و ⁄ي -ع -رف -ن -ي ال -ق ّ-راء ‘ ال -وط -ن ال-ع-رب-ي اإّل
عندما بداأت اأنشسر مقالتي ‘ ›لة العربي
ال- -ك -وي -ت -ي -ة والأه -رام اŸصس -ري -ة وال -تضس -ام -ن
والشس -رق الأوسس-ط وال-ق-دسس ال-ع-رب-ي الصس-ادرة
من لندن.
ول -ق -د اأردت ل -ه-ذه اŸداخ-ل-ة اأن ت-ك-ون ج-ه-دا
Áاثل سس Òالنمل الّدوؤوب ،فاإذا بها ،ولكÌة
اŸع- -ط- -ي- -ات وتشس -اب -ك -ه -ا ول -ت -ع ّ-دد اŸصس -ادر
وت-ن-اقضس-ه-ا ،ت-ت-حّ-ول اإ ¤ح-رك-ة ك-اأّن-ه-ا قفزات
الÈغوث تتوقف عند اأمر وتتجاوز اأمورا.
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بعد أان طالت مّدة غلقه

زبائن مكتب الÈيد بحي بلفور ‘ ا◊راشش يطالبون اإ’سصراع ‘ التهيئة

جّدد سشكان حي
بلفور با◊راشص
مطالبهم اŸتمثلة
‘ ا’سشراع ‘
عمليات إاعادة
تهيئة وفتح
اŸكتب الÈيدي
اŸتواجد
Ãنطقتهم ،الذي
طال غلقه نتيجة
تصشدع أاسشقفه
التي تضشررت
جراء ا’حوال
ا÷وية السشيئة
أاثناء فصشل
الششتاء ،مؤوكدين
بأان أاششغال إاعادة
تهيئته قد طال
أامدها.

إاعادة تزفيت طرق حي عبد الرحمان حامي بباب الوادي

السصكـ ـ ـان يتخّلصص ـ ـ ـون من ا◊ـ ـ ـفر

يشش - - -ه - - -د شش - - -ارع ع - - -ب- - -د
الرحمان حامي ببلدية باب
الوادي تزفيت طرقاته من
طرف بعد ا◊الة الكارثية
ال- -ت- -ي ك -ان ي -ع -رف -ه -ا ،وه -ي
ال-ع-م-ل-ي-ة اŸرت-قب ت-ع-م-ي-مها
ع - - -ل - - -ى ﬂت - - -ل- - -ف شش- - -وارع
ال- - -ب- - -ل- - -دي - -ة ال - -ت - -ي “ت - -از
بشش -ع -ب -ي -ت -ه -ا وكÌة ح-رك-ة
اŸواط- -ن Úع- -ل- -ى مسش -ت -واه -ا
بالنظر إا ¤الطابع التجاري
الذي “تاز به.

ا÷زائر :آاسسيا مني

سسارة بوسسنة

وفي هذا الصضدد ،قال زبائن المكتب في
حديثهم مع «الشضعب» ،بأاّن أاشضغال إاعادة ترميم
المكتب قد اسضتغرقت وقتا كبيرا و’زال هذا
ا’خير مغلقا في وجه زبائنه ،الذين اعتادوا
ا’سضتفادة من خدمات هذا الكتب لقربه من
مقر سضكناهم ،غير أان الوضضعية الكارثية التي
وصض -ل إال-ي-ه-ا ب-ع-د أان اه-ت-رأا سض-ق-ف-ه وسض-ق-وط-ه
ج-راء ا’ضض-راب-ات ال-ج-وي-ة واأ’م-ط-ار ال-غزيرة

التي شضهدتها العاصضمة في الفترات السضابقة،
وال -ت -ي تسض -ب -بت ف -ي غ -ل-ق-ه ف-ي وج-ه زب-ائ-ن-ه،
وت -ح -وي -ل -ه -م ل -م -خ -ت -ل-ف ال-م-ك-اتب ال-ب-ري-دي-ة
ال -م -ج -اورة ع -ل -ى غ-رار ت-لك ال-م-ت-وف-رة ب-ح-ي
ال-م-ن-ظ-ر ال-ج-م-ي-ل ب-ال-جارة المحمدية ووسضط
ال-ح-راشض ال-ل-ت-ي-ن ت-ع-رف-ان ت-واف-دا واك-ت-ظ-اظا
كبيرين.
وأاكد هؤو’ء بأان أاشضغال إاعادة تهيئة المكتب قد
اسض -ت-غ-رقت م-دة ط-وي-ل-ة أاك-ث-ر م-م-ا تسض-ت-ل-زم-ه
ا’شضغال ،مشضيرين بأاّنهم يضضطرون للوقوف

لسضاعات طويلة في طوابير من أاجل تخليصض
م -ع -ام Ó-ت -ه-م ال-ب-ري-دي-ة وسض-ط ضض-غ-ط ك-ب-ي-ر،
’سضيما بالنسضبة لفئة المسضنين من المتقاعدين
الذين غالبا ما يمرضض بعضضهم ويسضقط مغشضى
عليه أاثناء سضاعات ا’نتظار الطويلة.
وعليه يناشضد زبائن هذا المكتب من الجهات
ال-م-ع-ن-ي-ة ا’سض-راع ف-ي وت-ي-رة أاشض-غ-ال ت-رم-يمه
وت -ه -ي -ئ -ت -ه م -ن أاج -ل إاع-ادة ف-ت-ح-ه ف-ي أاق-رب
اآ’جال.

من مارسص إا ¤جويلية اŸقبل

توزي ـ ـ ـع  ١١٦٦٠سصك ـ ـن بتي ـ ـارت

قطعة ارضض التي تنتظر التوزيع ،والتي
تسضاهم في التخفيف من طلبات السضكن
ال -ت -ي ت -زاي -دت ب -ال -ب -ل -دي -ة ف-ي السض-ن-وات
ا’خيرة ،داعيا المسضجلين الى الصضبر كما
فعل المواطنون الذين اسضتفادوا من حصضة
 120سضكن.
نشض -ي -ر أاّن وال -ي و’ي -ة ت -ي -ارت السض -ي-د ب-ن
تواتي عبد السضÓم أاشضرف على تكريم 85
مجاهدا بدار الثقافة علي معاشضي.

’و ¤ل-ل-م-ج-لسص الشش-عبي
صشّ-رح ﬁم-د ح-ج-ار وا‹ سش-ك-ي-ك-دة ع-ل-ى ه-امشص ال-دورة ال-ع-ادي-ة ا أ
الو’ئي ،عن بر›ة عملية توزيع  4400سشكن خÓل ششهري جوان وجويلة من السشنة ا÷ارية،
منها  3070سشكنا ‘ مدينة سشكيكدة و 800سشكن ‘ عزابة ‘ جويلية ،و ‘ 700القل و ‘ 20أاو’د
أاحبابة وÃ 50جاز الدششيشص ‘ ششهر جويلية ،على أان تتواصشل عملية التوزيع إا ¤غاية ششهر
ن السشكنات اŸزمع توزيعها سشتكون مزودة
سشبتم Èالقادم ،وأاوضشح وا‹ الو’ية ‘ ذات السشياق «أا ّ
ب-الشش-ب-ك-ات اıت-ل-ف-ة وسش-ي-ت-م رب-ط-ه-ا ب-وسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل وب-اŸؤوسشسش-ات الÎب-وي-ة ،كما تزّود باŸفارغ
Óحياء».
العمومية وبالوسشائل الضشرورية ل أ

ه -ذا ال -رق-م ك-ان م-ب-ال-غ-ا ف-ي-ه واسض-ت-ق-رت
اأ’رقام على أازيد من  4آا’ف سضكن انتهت
ب- -ه اأ’شض- -غ- -ال ،ك -م -ا ت -حصض -ي ال -مصض -ال -ح
ال -م -ك -ل -ف-ة ب-السض-ك-ن ع-ل-ى مسض-ت-وى دوائ-ر
ال -و’ي -ة أاك -ث-ر م-ن  130أال -ف ط-لب ع-ل-ى
السضكن ،بينما ’ يوجد في الميدان أاكثر
من  63أالف سضكن منها مشضاريع سضكنات لم
تنطلق بعد.

السضاحلي الهام الذي جعل
منها وجهة سضياحية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ط-رح
سضكان هذه اأ’حياء مشضكل
حركة المرور التي تعرف
اختناقا يوميا على مسضتوى
الحي ما يعيق تحركاتهم
ال- -ي- -وم- -ي- -ة ،وك- -ذا ال -رك -ن
العشضوائي الذي يزيد من
ت -أازم ال-وضض-ع أاك-ث-ر خ-اصض-ة
وأان ال- -ح -ي ي -ع -د شض -ع -ب -ي -ا
بامتياز.

لتششجيع الّتÓميذ على الّتحصشيل البيداغوجي

مدرسص ـ ـة الشّصهي ـ ـد بن عاشص ـ ـور باŸديـ ـة تسصتفي ـ ـد
من وسصائ ـ ـل تكنولوجي ـ ـة حديثـ ـة

حسضب رئ -يسض ال -ج -م -ع -ي -ة ،ف -إان ه -ذه
المكتبة التي جاءت من العدم سضجلت
حالة من الفرحة وسضط التÓميذ ،إا’ أان
كل من قاعة اأ’نترنت وجناح المكتبة
يفتقران إالى مؤوطرين مختصضين ،وقد
ج -اءت ه -ذه ال -م-ك-اسضب اسض-ت-ن-ادا أ’ح-د
إاط -ارات ال -م -درسض -ة ت -ط -ب -ي-ق-ا ل-ل-م-ق-رر
ال-وزاري ال-خ-اصض ب-ال-م-ط-ال-ع-ة اإ’عÓ-م
اآ’ل- -ي ،ح- -يث سض- -ي- -ت -م صضب ن -ق -اط ك -ل
اإ’م -ت -ح -ان -ات ع -ل -ى مسض -ت -وى م -دي-ري-ة
ال- -ت- -رب -ي -ة ،ك -م -ا م -ن -حت أارق -ام سض -ري -ة
ل-م-ت-م-درسض-ي ه-ذه ال-م-وؤسضسض-ة ال-ت-عليمية

توزي ـ ـع أازيـ ـد مـ ـن  4آا’ف سصكـ ـ ـن بسصكيكـ ـدة

وت-ع-ت-ب-ر ال-حصض-ة ال-م-خّصض-صض-ة للتوزيع في
مدينة سضكيكدة سضابقة منذ ا’سضتقÓل،
ح -يث ل -م ي -ت -م ت -وزي -ع سض -ك -ن -ات ج -دي -دة
ب-ال-ح-ج-م ال-ذي أاع-ل-ن ع-ن-ه ،وك-ان ال-وال-ي
السضابق قد أاعلن عن توزيع  6750سضكنا
ف -ي ال-م-واق-ع ال-ثÓ-ث-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة م-ارسض
الجاري ،بعد ربطها بالشضبكات ،غير أان

ح-رك-ة ال-م-رك-ب-ات وال-مارة
ع-ل-ى ح-د السض-واء ب-ال-ن-ظ-ر
ال- -ى ال- -ح -ف -ر ال -ت -ي ك -انت
م -وج-ودة ع-ل-ى مسض-ت-واه-ا.
وف -ي ه -ذا اإ’ط -ار ،ط -الب
سض- -ك- -ان ال- -ب- -ل- -دي- -ة م- -م -ن
ت - -ح ّ- -دث- -وا م- -ع «الشض- -عب»
بضضرورة تعميمها على جل
أاحياء وشضوارع البلدية من
أاج- - - -ل اإع- - - -ادة ال- - - -وج - - -ه
ال-حضض-اري ل-ه-ذه ال-م-دي-ن-ة
العريقة بتاريخها وعمقها
ال - -حضض- -اري ،وم- -وق- -ع- -ه- -ا

اŸدية :م ــ أام Úعباسس

تيارت :ع ــ عمارة

كما طمأان المواطنين المعنيين بالترحيل
ب -أان ح -ق -ه -م م -ك-ف-ول ف-ي ه-ذه ال-حصضصض
السض- -ك- -ن- -ي- -ة ،وأارج- -ع سض -بب ال -ت -أاخ -ر إال -ى
التقلبات الجوية التي شضهدتها المنطقة.
في ذات السضياق أاعلن أاّنه تّم رفع  1مليون
متر مكعب من ا’تربة في اطار نظافة
ال-م-ح-ي-ط وال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-بيئة ،وهو
حجم معتبر قامت به المصضالح المختصضة
داع- -ي- -ا ال -م -ت -ع -ام -ل -ي -ن وال -مسض -ت -ث -م -ري -ن
ا’قتصضاديين الى المسضاهمة في تطوير
ا’ق- -تصض- -اد وال- -مسض- -اه- -م- -ة ف- -ي ت -ط -وي -ر
ال -خ-دم-ات ل-ك-ون ال-دول-ة ك-م-ا ق-ال وف-رت
ج-م-ي-ع ا’م-ك-ان-ي-ات وف-ت-حت ا’بواب ،و’
سض -ي -م -ا ف -ي م-ج-ال ا’سض-ت-ث-م-ار ال-فÓ-ح-ي
والصضناعي كونه يدر ارباحا على المعنيين
ويشض-رك-ه-م ف-ي ت-ط-وي-ر ا’ق-تصض-اد الوطني
والمحلي.
وصضّرح رئيسض بلدية عين الحديد السضيد
بومدين ميموني لنا على هامشض توزيع
 120سض -ك -ن ع -م -وم -ي إاي -ج-اري ،أان ه-ذه
ال -حصض -ة ه -ي ب-داي-ة ل-ب-اق-ي ال-حصضصض 60
سضكنا التي تنتظر التوزيع والتي هي في
ال -روت -وشض -ات ا’خ -ي -رة ،زي -ادة ع -ل -ى 460

هكذا باشضرت البلدية في
تعبيد عدد من شضوارع باب
ال- - -وادي ،وت- - -دخ - -ل ه - -ذه
العملية في إاطار إاعطائها
الوجه الذي يليق ،خاصضة
وأان بلدية باب الوادي تعد
واج-ه-ة ال-ع-اصض-م-ة ب-ال-نظر
ال -ى م -وق -ع-ه-ا ال-ج-غ-راف-ي
المطل على البحر اأ’بيضض
المتوسضط .وقد اسضتحسضن
المواطنون العملية خاصضة
سضكان الحي ،الذين كانوا
ق - -د ضض - -اق - -وا ذرع - -ا م- -ن
حالتها المزرية التي كانت
تعيق في كثير من اأ’حيان

’ب-ت-دائ-ية الششهيد
وضش-عت اŸدرسش-ة ا إ
ب -ن ع -اشش-ور م-نصش-ور (ب-اب-ا ع-ل-ي سشابقا)
ب -اŸدي-ة ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع ج-م-ع-ي-ة أاول-ي-اء
ال - -ت Ó- -م - -ي - -ذ ،ح - -ي - -ز اÿدم - -ة ق - -اع- -ة
ل Ó- -نÎنت ب - -ه- -ا  10م-ك-اتب ،وم-ك-ت-بة
للمطالعة تقليدية– ،توى على 3700
كتاب وكتيب ‘ ﬂتلف اŸعارف.

أاعلن وا‹ و’ية تيارت السشيد عبد
السشÓ- -م ب- -ن ت -وات -ي ع -ن ت -وزي -ع 11660
وحدة سشكنية ع 40 Èبلدية من أاصشل
 ‘ 42ال -فÎة اŸم -ت-دة ب Úشش-ه-ر م-ارسص
وج- -وي- -ل- -ي- -ة اŸق- -ب -ل ع -ل -ى ت -وزع ب -اق -ي
السشكنات قبيل نهاية السشنة ،واسشتفادة
’سش-د ،ح-يث
م -ق -ر ال -و’ي -ة م -ن حصش -ة ا أ
سشيتم توزيع  5600وحدة.

سسكيكدة :خالد العيفة
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ال- -ت -ي ت -ع -ود إال -ى سض -ن  1972م -ن أاج-ل
ال - -حصض- -ول ع- -ل- -ى ال- -م- -ع- -د’ت خÓ- -ل
اأ’سضابيع القادمة.
وت -ع -ت -ب -ر ه-ذه ال-م-درسض-ة م-ن ب-ي-ن أاك-ب-ر
المؤوسضسضات التعليمية بالو’ية ،من حيث
م-ت-م-درسض-ي-ه-ا ال-ب-ال-غ عددهم بنحو 801
م-ت-ع-ل-م وم-ت-ع-ل-م-ة ،كما اجتهدت اإ’دارة
إال -ى ان-ج-از م-ف-ك-رة ل-ل-ط-الب ت-دع-ي-م-ي-ة
لفائدة تÓميذ السضنة الرابعة والخامسضة
اب -ت -دائ -ي ،غ -ي -ر أان -ه رغ -م ه-ذه ال-ن-ق-ل-ة
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ب-ه-ذه ال-م-درسض-ة ما تزال
ه- -ذه ال -م -ؤوسضسض -ة م -ن -ق -وصض -ة م -ن ع -دة
ب -رن -ام -ج ت -رم -ي -م-ات وب-خ-اصض-ة ب-ب-عضض
حجراتها التي تشضتكي من تدفق المياه
من السضكنات التي تعلوها.
ل-ل-ع-ل-م ،و’ي-ة ال-م-دي-ة ك-انت ق-د م-ن-حت
السض -ك -ان ال-م-ق-ي-م-ي-ن أاع-ل-ى ال-ح-ج-رات
شضقق بحي قسضاسضة في وقت مضضى ،إا’
أان هؤو’ء رفضضوا إاخÓء هذه المنازل
وقتها بسضبب ضضيق غرف الشضقق بهذا
الحي.

متاعب سشكان دششرة الششرفة ببلدية العبادية

ال ّصص ـ ـرف الصصحـ ـ ـ ـي ،تهيئـ ـ ـ ـة الطّري ـ ـ ـق والتزود با Ÿـاء الشّص ـ ـروب مطال ـ ـ ـ ـب السصكـ ـ ـان

تعرف عدة مداششر ببلدية العبادية ‘
ع Úالدفلى نقائصص تنموية كبÒة أاثرت
ع -ل -ى ي -وم -ي -ات -ه -م ،ب -ال-رغ-م م-ن الشش-ك-اوي
ال-ع-دي-دة اŸوج-ه-ة ل-لسش-ل-ط-ات اÙلية على
غ -رار دشش -رة الشش -رف-ة ال-واق-ع-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة
الغربية على بعد حوا‹  3كيلومÎات من
مركز البلدية ،يششﬁ Òدثونا من سشكان
اŸنطقة الذين طالبوا نصشيبهم من مششاريع
التنمية اŸوجهة للو’ية.

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي

وضضعية سضكان المنطقة التي فاق قاطنوها
 200عائلة صضارت ’ تطاق في ظل تجاهل
مصض-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة إ’نشض-غ-ا’ت-ه-م ال-مشض-روعة،
والتي حصضروها حسضب تصضريحاتهم في عين
ال - -م - -ك - -ان ف- -ي ان- -ع- -دام ق- -ن- -وات الصض- -رف
الصضحي بمنازلهم منذ أازيد  40سضنة حسضب
أاقوالهم ،اأ’مر حتم عليهم اللجوء إالى الحفر
التقليدية رغم أاخطارها البيئية والصضحية
الكبيرة على حياة عائÓتهم وأابنائهم ،بفعل
ما تطرحه من روائح كريهة خاصضة تلك التي
صضارت تتدفق منها المياه القذرة ،وهو ما
ينبئ بصضيف تصضارع فيه العائÓت الزواحف
وأاسض- -راب ال- -ب- -ع- -وضض وال- -ج- -رذان ال -ن -اق -ل -ة
Óمراضض.
ل أ

يحدث هذا في وقت تزداد معاناتهم مع
أازمة الماء الشضروب التي تعصضف بالسضكان،
كون أان عملية التوزيع الحالية لهذه المادة
غير صضالحة لملوحتها ،مما يفرضض عليهم
شض -راء ه -ذه ال -م -ادة ال -ح -ي -وي-ة خ-اصض-ة وه-م
مقبلون على فصضل صضيف حار ،مما يتطلب
تدخ Óاسضتعجاليا إ’نقاذهم ،يقول مرافقونا
إالى عين المكان.ولم تنته متاعب هؤو’ء عند
ه -ذا ال -ح -د ب -ل ت -ع-دت إال-ى ظ-اه-رة ال-ع-زل-ة
ال-مضض-روب-ة ع-ل-ي-ه-م ،ن-ت-ي-ج-ة تدهور الطريق
ب -إات -ج-اه السض-د الصض-غ-ي-ر ب-م-ن-ط-ق-ة ال-ت-اغ-ي-ة،
والذي دشضنه في وقت سضابق السضيد عبد
الملك سضÓل لما كان وزيرا للري والموارد
المائية ،حيث تم تخصضيصض مياهه لسضقي
اأ’راضضي الفÓحية الخصضبة بذات الناحية،
غير أان الرغبة في خدمة اأ’رضض حسضب
الفÓح أاحمد ويحيى اللذان رافقا «الشضعب»
إال-ى م-وق-ع ال-م-ع-ان-اة ،ق-د اصض-ط-دمت ب-عائق
تدهور المسضلك وحاجز الواد الذي أاصضبح
ع- -ائ- -ق -ا ف -ي ال -وصض -ول إال -ى السض -د وخ -دم -ة
راضضيهم الصضالحة للزراعة من خضضر وفواكه
وحبوب التي يراها المنتجون مصضدر رزقهم
الوحيد بذات الناحية ،يشضير المغبونون.
وأام -ام ه -ذه ال -ظ-روف ال-ق-اسض-ي-ة وال-م-ت-اعب

اليومية التي تزداد تعقيدا وقسضاوة ،يناشضد
السض - -ك - -ان ال - -مسض- -ؤوول اأ’ول ع- -ن ال- -ج- -ه- -از
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ب-ال-ت-دخ-ل وم-ع-اي-ن-ة المنطقة ،اأو
ÓطÓع على
إارسضال لجنة تحقيق ميدانية ل إ
ح-ج-م ال-م-ع-ان-اة وال-ن-ق-ائصض المسضجلة بذات
الناحية المعروفة بوفرة انتاجها الفÓحي
ال-وف-ي-ر.وف-ي م-ح-اول-ة ل-م-ع-رف-ة رد م-نتخبي
ال -م -ج -لسض الشض-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ،أاّك-د ل-ن-ا ن-ائب
ال -رئ -يسض م -ح-م-د ف-ت-اح أان مسض-ؤوول ال-دائ-رة
السضابق قد قدم بطاقة تقنية تتعلق بإانجاز
م- -نشض- -أاة ف- -ن -ي -ة صض -غ -ي -رة تسض -م -ح ل -لسض -ك -ان
وال-فÓ-ح-ي-ن ب-اإ’ل-ت-حاق بأاراضضيهم وخدمتها
بواسضطة الجرارات والماكنات ’نها مصضدر
رزقهم الوحيد ،لكن لحد السضاعة ’ شضيء
تحقق والبلدية تنتظر تنفيذ هذا المشضروع
ال-ح-ي-وي ج-دا حسضب ال-ن-ائب ف-ت-اح م-ح-م-د،
ال -ذي أاك -د ل -ن -ا م -ن ج -ه-ة أاخ-رى أان مشض-ك-ل
الصض -ح -ف -ي الصض -ح -ي م -ط -روح ب-ح-دة ب-ع-دة
مداشضر منها الشضرفة وأاو’د بن سضعيد ،وقد
سضبق للبلدية أان أانجزت دراسضة تقنية لهذه
المناطق لكن تنتظر مصضالح مديرية الري
واأ’شض-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ب-التحرك لتنفيذ هذه
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ك-ب-رى ال-ت-ي ’ تسض-ت-ط-يع ميزانية
البلدية التكفل بها ،يقول ذات المنتخب.

الدبلومـاسسي
11

لربعاء  ٢٢مارسس  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٣جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٩١
ا أ

وجهة للمفكرين
وعلماء التسصامح والتصصالح

رابطة علماء وأائمة
السصاحل ‘ مواجهة
التطرف والفكر التكفÒي

اعÎافا بجهوده ‘ تسصوية الّنزاعات

الّرئيسس بوتفليقة نائبا لرئيسس
ال– ـ ـاد اإلفريق ـ ـي لـ ٢٠١٧

لجرامي
سصنتان على هجوم باردو ا إ

كلمة العدد

ا◊وار..ا◊لّ الوحيد

فضصيلة دفوسس

كّلما قطع مسسار ا◊ّل السسياسسي ‘ ليبيا خطوة إا ¤األمام ،إاّل
وتراجع خطوات إا ¤الوراء ،لتعود األزمة ا ¤اŸرّبع األول حيث
التجاذبات السسياسسية واالصسدامات اŸسسلحة والتصسعيد الذي يحبسس
األنفاسس وينذر بانزلق قد يقود  -ل قّدر اللّـه  -إا ¤احÎاب داخلي،
خاصسة وأاّن جهات ‘ اÿفاء تؤوّلب هذا ال ّ
ب
طرف ضسد ذاك ،وتصس ّ
الزيت لتلهب جمرة ا◊رب التي تسسعى دول ا÷وار الليبي بكل قوة
” إاطÓق قطار التسسوية السسلمية الذي
وعزÁة إلطفائها ،ومن ّ
يحفظ ‘ النهاية أارواح الليبي Úووحدة بÓدهم وأامنها.
قبل نحو عام ونصسف ،توصّسلت ليبيا ا ¤اتفاق سسياسسي رعته األ·
اŸتحدة أاثمر حكومة وفاق وطني لقيت كّل التأاييد الدو‹ ،وقد
اسستبشسر ا÷ميع  ‘ -الداخل كما ‘ اÿارج  -خÒا بهذه ا◊كومة
 ⁄شسمل الفرقاء ‘ جهاز تنفيذي واحد
التي –ّددت مهمتها ‘ ّ
–ت قيادة فايز السسراج للعمل سسوية من أاجل حل مشساكل ليبيا ،وبناء
أاسسسس سسلطة جديدة تكون ‘ مسستوى تطلعات الشسعب الليبي ووفق
إارادته وع Èخياراته.
لكن Œلّى منذ البداية أان مهمة حكومة الوفاق لن تكون سسهلة،
وأامامها جبل شسامخ من العراقيل والصسعوبات ،وأاول حجرة تعثّرت
بها ،هي بلوغ العاصسمة وتسسّلم مقاليد السسلطة فيها ،وا÷ميع يتذّكر
كيف أاّنها اضسطّرت لدخول طرابلسس ع Èالبحر ،وبدأات مهامها من
قاعدة أابو سستة البحرية ،و«قاومت» ألجل أان تنتزع الوزارات وتصسل
إا ¤مسستقّرها ا◊ا‹.
Óسسف ،منذ ذلك الوقت وهي تطارد الشسرعية دون جدوى‘ ،
لكّنها ل أ
مسسعى حثيث لنتزاعها من قبضسة برŸان طÈق الذي رفضس منحها
إاّياه ،مصسراّ على تزكية حكومة أاخرى منافسسة تتجاذب السسلطة مع
حكومة ثالثة غ Òشسرعية هي األخرى ،ما جعل ا÷هاز التنفيذي ‘
ليبيا بثÓثة رؤووسس ،وا÷يشس هو اآلخر مشسّتت ب Úهذه ا◊كومة
واألخرى ،ولغة ا◊وار غائبة وصسوت السسÓح صساخب.
‘ خضسّم هذا السسواد ،ك Èحجم التهديد اإلرهابي واإلجرامي،
ومعه اسستفحل خطر األزمة األمنية الليبية وباتت تشسّكل تهديدا
Óقليم وا÷وار ،ما حّرك هذا األخ Òللتدّخل Ãبادرات
حقيقيا ل إ
للتهدئة أاّول ،ثّم لتقريب وجهات النظر ب Úالفرقاء و إاقناعهم
Ãباشسرة حوار ليبي  -ليبي يتّوج بحلّ شسامل ينهي اŸأاسساة.
ورغم التجاوب الذي يبديه األشسقاء الليبيون مع هذه ا÷هود ،إالّ أان
أاطرافا مصسّرة على إاغراق ليبيا ‘ مسستنقع ا◊رب كما فعلت مع
سسوريا ،تتدخل ‘ كل مرة على خط التسسويات واŸبادرات لنسسفها،
ومن ثّم إاعادة األزمة ا ¤اŸربع الول.
لكن أامام هذا الوضسع ،على الشسعب الليبي أان ل يÎك حفنة من
أاب-ن-ائ-ه الضس-ال Úي-ع-ب-ث-ون ب-أام-ن-ه واسس-ت-ق-راره ب-إاي-ع-از من متآامرين ‘
اÿارج ،بل عليه أان يك ّسسر جدار الصسمت ويرفع صسوته مطالبا
بانخراط ا÷ميع ‘ تسسوية سسلمية تنقذ ليبيا واŸنطقة بأاسسرها.

تونسس..

ماضصية ‘ القضصاء على الإرهاب

وعاء انتخابي ‘ اŸعÎك السصياسصي

ا÷الية العربية واŸسصلمة ورقة لها
وزنها ‘ الّرئاسصيات الفرنسصية

الكيان ال ّصصهيو Êب Úاألسصلحة
الك ـاسصرة واإلرادة ال ّصصـ ـادق ـ ـة

قيادات أامريكية
تطالب بتصصحيح
اÿطاب السصياسصي

من «الـ ـدول
اŸـ ـارقة»
و«ﬁور الشصر»
إا« ¤اإلرهاب
اإلسصـ ـ ـ ـÓمي»
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الّرئيسس بوتفليقة ينتخب نائبا لرئيسس ا’–اد اإ’فريقي لـ ٢٠١٧

لف-ري-ق-ي ،خÓ-ل ال-ق-م-ة الـ 28
ع ّ-ززت ا÷زائ -ر حضص -وره-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ؤوسّص-سص-ات ال–اد ا إ
اŸن ّ
لجماع على منصصب
لثيوبية أاديسس أابابا ،حيث حازت وبا إ
ظمة والتي عقدت بالعاصصمة ا إ
لرهاب ،إا ¤جانب احتفاظها برئاسصة
نائب الرئيسس Ÿدة سصنة كاملة ومن ّسصقا إافريقيا Ÿكافحة ا إ
لفريقي.
لمن ا إ
›لسس السصلم وا أ
حمزة ﬁصصول
أل–اد أإلف -ري -ق-ي ل-ع-ه-دة ت-دوم سس-ن-ة ك-ام-ل-ة ،وه-و
أŸنصسب ألذي  ⁄تشسغله أ÷زأئر منذ سسنوأت.
شس ّ-ك -لت أل-قّ-م-ة أألخÒة ل–Ó-اد أإلف-ري-ق-ي ّﬁط-ة وبعد مرور شسهر ونصسف عن ألقمة ،ع Úألرئيسس
م-فصس-ل-ي-ة ل-ل-ب-ل-دأن أألعضس-اء ،ن-ظ-ر لطبيعة ألقضسايا بوتفليقة ‘  14مارسس أ÷اري ،من قبل ألنظرأء،
أŸدرج -ة ‘ ج -دول أألع -م -ال أŸزدح -م ،ت-قّ-دم-ه-ا منسسقا إأفريقيا Ÿكافحة أإلرهاب ،خÓل جلسسة
أنتخابات Œديد رؤوسساء ألهياكل أألسساسسية وأآلليات حضسرها ألوزير أألول عبد أŸالك سسÓل وعرفت
ومسس -ائ-ل إأصسÓ-ح أŸن-ظ-م-ة وت-ع-زي-ز أسس-ت-قÓ-ل-ي-ت-ه-ا تسسليم وأسستÓم أŸهام من قبل أعضساء مفوضسية
أŸالية.
أل–اد أإلف -ري -ق -ي أŸن -ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه-م وأألعضس-اء
وضسرب ألقادة أألفارقة ،بأاديسس أبابا موعدأ مع أ÷دد.
Œديد ألوفاء للمبادئ ألتأاسسيسسية ل–Óاد أإلفريقي وت -ع -ت ÈأŸه -ام أŸسس -ن -دة ل -ل -رئ -يسس ع -ب -د أل -ع-زي-ز
وأل-ق-ن-اع-ات أل-رأسس-خ-ة ل-ك-اف-ة أل-ب-لدأن Œاه مسسائل ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ت-ع-زي-زأ ◊ضس-ور أ÷زأئ-ر ع-ل-ى مسس-توى
ملتصسقة بالتاريخ أŸشسÎك كمناهضسة ألسستعمار أŸؤوسسسسات ألسسيادية بال–اد أإلفريقي ،وتعميقا
بشستى أشسكاله ومسساندة ألشسعوب أÙتلة و“كينها Ÿسس -اه -م -ة دب -ل -وم -اسس -ي -ت -ه -ا ‘ م -ن -اقشس -ة وأت-خ-اذ
من تقرير أŸصس.Ò
أل-ق-رأرأت أ◊ي-وي-ة أل-ت-ي ت-ه-م أŸصس-ال-ح أإلف-ري-ق-ي-ة
Óجندأت أŸتخفية –ت
وعلى ألرغم من أ◊سسابات ألسسياسسية ألتي ميزت بشسكل عام مع ألتصسدي ل أ
أألسسابيع ألتي سسبقت ألقمة ،بسسبب بروز عوأمل أقنعة ﬂتلفة.
جديدة عاكسسة لرغبات ألنفوذ ألدبلوماسسي على ول Áك- -ن وضس -ع أل ّ-ث -ق -ة أل -ت -ي وضس -عت ‘ شس -خصس
ألصس -ع -ي -د أل -ق-اري وأÿل-ف-ي-ات أل-دأع-م-ة ل-ل-مصس-ال-ح بوتفليقة من قبل أعضساء ألهيئة ألقارية ،إأل ‘ خانة
ألضسيقة لبعضس أ÷هات من دأخل وخارج ألقارة ،إأّل ألثقة ألكبÒة وأŸكانة أÎÙمة ألتي –ظى بها
أّن ﬂرج- -ات ألج -ت -م -اع أّك -دت تشس ّ-ب -ث أألف -ارق -ة أ÷زأئ -ر ع -ل -ى ألصس -ع -ي -د أإلف -ري -ق -ي ،م -ب -ط -ل-ة ك-ل
ب -اŸب -ادئ أألسس -اسس -ي -ة أل -ت -ي ب -ن -ي ع -ل -ي -ه-ا أل–اد أل -ت -ك -ه -ن -ات أل -ق-ائ-ل-ة بضس-ع-ف ب-ري-ق أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
أإلفريقي مع تشسكل إأرهاصسات قوية للرقي بأادأء أ÷زأئرية.
ألهيئة وبلوغ مسستوى عال من ألفاعلية خاصسة على وسسبق لوزير ألدولة وزير ألشسؤوون أÿارجية رمطان
ألصسعيد ألقتصسادي.
لعمامرة ،أن عّبر على ألوزن ألكب Òللجزأئر قاريا
وأن - -ع- -كسس ‚اح أل- -ق- -م- -ة ‘ ،ب- -ل- -وغ شس- -خصس- -ي- -ات بالقول:
دبلوماسسية ﬁنكة ومرتبطة بشسكل وثيق باŸصسالح «بÓدنا لها دور ومكانة معت Èول يسستطيع أحد أن
أإلفريقية أŸشسÎكة ،على غرأر ألرئيسس ألغيني ألفا يعوضسها» ‘ ،رّد ضسمني على ›مل ألتحليÓت ألتي
كوندي ألذي أنتخب رئيسسا ل–Óاد أإلفريقي Ÿدة –دثت عن منافسسة شسديدة ‘ أÿفاء وألعلن على
سسنة ،ووزير أÿارجية ألتشسادي موسسى فاكي ألذي ألنفوذ ألسسياسسي وألدبلوماسسي ،وما يتبع ذلك من
عوضس ألدبلوماسسية نكوسسازأنا دألميني زوما على مصسالح أقتصسادية وحيوية.
رأسس مفوضسية أل–اد أإلفريقي Ÿدة أربع سسنوأت.
أابرز اŸؤوسّسسس Úللهيئة روحا ون ّصسا
وحظي كوندي وفاكي بثقة غالبية ألبلدأن أألعضساء أŸؤوّكد أّن تاريخ أل–اد أإلفريقي يحفظ بشسكل
ألذين Ÿسسوأ فيهما ألعناصسر ألÓزمة للحفاظ على سسليم ،مسساهمة أ÷زأئر ‘ تأاسسيسس منظمة ألوحدة
“اسسك أل–اد وأل- -دف- -اع ع- -ن مصس- -ا◊ه وخ- -دم -ة أإلفريقية وألدفاع عن ألقضسايا ألتي أسّسسست من
شسعوب ألقارة بشسكل متوأزن ،وعدم ألتعامل مع أّية أجلها مع أإلÁان ألرأسسخ بها وÃا أنشسأات من أجله.
أجندة تقلل من قيمة عضسو من أألعضساء ،خاصسة
جل جيدأ دورها ألفاعل ‘ –ول أŸنظمة
أ÷مهورية ألعربية ألصسحرأوية ألتي تعت Èعضسوأ ويسس ّ
سسنة  ،2002إأ ¤أل–اد أإلفريقي Ãيثاق تأاسسيسسي
مؤوسسسسا ل–Óاد أإلفريقي.
ج -دي -د ،ق -ائ-م ع-ل-ى م-ب-ادئ شس-ام-ل-ة مسس-ت-وح-اة م-ن
موضسع ثقة وتقدير
ألتاريخ أŸشسÎك وأألهدأف أŸسستقبلية أŸوحدة
وأّتسسمت أشسغال ألقمة ألـ  28بانتخاب ألرئيسس عبد للشسعوب أإلفريقية ،وباألخصس وسساطتها ألتاريخية
ألعزيز بوتفليقة ،خÓل جلسسة مغلقة كنائب لرئيسس ب ÚإأريتÒيا وأثيوبيا –ت قبة ألهيئة ألقارية.

م-ف-اج-أاة ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-خÈة أل-ت-ي ي-ح-وزه-ا ‘ ›ال
Óوط-ان ،م-ع-ت-مدأ
أل-ت-ع-اط-ي م-ع أل-ظ-اه-رة أل-ع-اب-ر ل -أ
آأل-ي-ات أŸصس-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-دÁق-رأط-ية وسسيادة
ألشس- -عب وأل- -ت- -ك- -ف- -ل ب -النشس -غ -الت ألج -ت -م -اع -ي -ة
وألق -تصس -ادي -ة ل -ل -م -وأط -ن ،Úخ -اصس -ة ف-ئ-ة ألشس-ب-اب
وأ◊رصس ع -ل-ى م-رج-ع-ي-ة دي-ن-ي-ة وط-ن-ي-ة وأل-تصس-دي
للخطابات أŸتطرفة وأŸسستوردة.
ون -ادت دول ع -دي -دة ،خ -اصس -ة أل -ت-ي ت-ع-رف أزم-ات
دأخلية عصسية ‘ ألسسنوأت أألخÒة ،مقاسسمة Œربة
أ÷زأئ -ر ‘ أŸصس-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة وت-ق-وي-ة أ÷ب-ه-ات
ألدأخلية كما هو أ◊ال بالنسسبة للجارة ليبيا وما‹
وبلدأن أخرى .و–تضسن أ÷زأئر منذ سسنوأت مقر
أŸرك- -ز أإلف- -ري- -ق -ي ل -ل -درأسس -ات وأألب -ح -اث ح -ول
أإلرهاب.

شسرقي مسستمر على رأاسس
›لسس ال ّسسلم واأ’من اإ’فريقي

لمن
ا÷زائر تعّزز موقعها ‘ صصنع ال ّسصلم وا أ

ولعب ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة ،رفقة نظرأئه
من نيجÒيا ،جنوب إأفريقيا ،مصسر وألسسنغال سسنة
 ‘ ،2001إأطÓق مبادرة «ألشسرأكة أ÷ديدة لتنمية
إأف -ري-ق-ي-ا» أŸع-روف-ة أخ-تصس-ارأ ب-اسس-م «ن-ي-ب-اد» ،م-ن
عاصسمة زأمبيا لوسساكا.
ووضس - -عت أŸب- -ادرة ح- -ج- -ر أألسس- -اسس ،ل- -ل- -م- -ه- -م- -ة
ألق-تصس-ادي-ة وأل-ت-ن-م-وي-ة ل-ل-ه-ي-ئة ألقارية ،إأ ¤جانب
أŸهام ألتقليدية ألسسياسسية وأألمنية.
وسس -ت -ل -عب أ÷زأئ -ر م -ن م -نصس -ب -ه -ا ك-ن-ائب ل-رئ-يسس
أل–اد أإلف -ري -ق-ي ،دورأ ح-اسس-م-ا ‘ ت-ن-ف-ي-ذ خ-ط-ة
إأصسÓح أŸنظمة ألقارية ،ألتي أشسرف على إأعدأد
ألرئيسس ألروأندي بول كاغامي رفقة  10خÈأء،
وألتي تسستهدف إأعطاء ألفعالية ألتقنية وألسسياسسية
ل–Óاد دون أŸسساسس باŸبادئ ألتأاسسيسسية.

Œنّد دائم

أل -وزن أÙوري ل -ل-ج-زأئ-ر ضس-م-ن م-ن-ظ-م-ة أل–اد
أإلفريقي ،مسسند بعوأمل تاريخية وموأقف سسياسسية
رأسس -خ -ة ،ح-يث  ⁄ت-ع-ت-م-د ي-وم-ا سس-ي-اسس-ة أل-ك-رسس-ي

وعاء انتخابي ‘ اŸعÎك السصياسصي

ألشّس-اغ-ر ،ودّع-مت بشس-ك-ل ف-ع-ل-ي ك-ل أل-قضس-اي-ا أل-ت-ي
صسبت ‘ صسالح ألشّسعوب أإلفريقي بدءأً من مسساندة
ح-رك-ات أل-ت-ح-رر م-ادي-ا ودب-ل-وم-اسس-ي-ا ،ووقوفها إأ¤
جانب ألبلدأن ألتي مّرت بصسعوبات أقتصسادية من
خÓل أŸسساعدأت أو مسسح ألديون.
وت -ؤوّك -د ‘ ك -ل م -ن -اسس -ب-ة أن-خ-رأط-ه-ا ‘ أŸسس-اع-ي
أŸشسÎكة لضسمان فعالية أدأء أل–اد أإلفريقي دون
أي -ة حسس -اب -ات ،ع-ل-ى غ-رأر ح-رصس-ه-ا ع-ل-ى أق-ت-ط-اع
غرأمة قدرها  0 . 2باŸائة من قيمة وأردأت لكل
دولة لتمويل ميزأنية أŸنظمة ودعم أسستقÓليتها
أŸالية وألتخلصس تدريجيا من ألتبعية للخارج ما
يؤودي تلقائيا إأ ¤أسستقÓلية ألقرأر ألسسياسسي.
وك -ان رئ -يسس أل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة رم -ط-ان
لعمامرة ،قد قال عشسية أنطÓق ألقمة ألـ ‘ 28
حوأر للمجلة ألفرنسسية
«جون أفريك» ،بأانّ «أ÷زأئر قامت دوما بتضسحيات
من أجل أل–اد أإلفريقي..ماندي Óتلّقى تكوينه
ألعسسكري ‘ بÓدنا وكذلك قادة حركات ألتحرر،
و ⁄ن -ق -م ي -وم -ا ب -إارسس -ال ف-ات-ورة ن-ظ Òم-ا قّ-دم-ن-اه

ا÷الية العربية واŸسسلمة ورقة لها وزنها ‘ الّرئاسسيات الفرنسسية

ق -ب -ل ن-ح-و شص-ه-ر م-ن ع-م-ل-ي-ة ان-ت-خ-اب ال-رئ-يسس ا◊ادي
عشص-ر ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ال-ف-رنسص-ي-ة اÿامسص-ة اŸزمع إاجراء
لو 23 ‘ ¤أافريل القادم والثانية ‘  7ماي،
جولتها ا أ
تشص -ت -د ا◊م -ل -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة وي -ح -ت -دم السص -ب -اق بÚ
اŸت- -ن- -افسص ،Úال- -ذي- -ن أاخ- -ذ ك- -ل واح- -د م- -ن- -ه- -م يسص ّ-وق
لÈنا›ه النتخابي وكلّه أامل ‘ اسصتقطاب أاك Èنسصبة
لليزي.
من أاصصوات الّناخب Úلبلوغ قصصر ا إ
فضصيلة دفوسس

بينما يعكف أŸرشّسحون على تنظيم حمÓتهم ألتي يطبعها
هذه أŸرة وعلى خÓف ألعادة ألكث Òمن ألفضسائح وألتهامات
وألشس -ب -ه -ات ،ت -ب -حث أسس -ت-طÓ-ع-ات أل-رأي وق-رأءأت أÙل-لÚ
وأŸرأقب Úألسسياسسي ‘ Úحظوظ كل متنافسس ‘ ألفوز،
وتنظر إأ ¤نقاط قوة وضسعف كل وأحد منهم ،كما تغوصس ‘
فهم توجهات ألناخب Úخاصسة ألفرنسسي ÚأŸنحدرين من أصسول
أجنبية و‘ مقدمتهم أ÷الية أŸغاربية ألتي أصسبحت تشسّكل
وعاءً أنتخابيا ل يسستهان به ‘ بÓد أ÷ن وأÓŸئكة.
ومع أقÎأب موعد أ◊سسم ،بدأت عÓمات أسستفهام كÈى
تطرح عن موقع ودور أ÷الية ألعربية وأŸسسلمة ‘ ألنتخابات
ألرئاسسية ألفرنسسية ،موقفها من أŸتنافسس،Úخيارأتها ،ونسسبة
جل
مشساركتها ألتي هي ‘ ألعادة ﬁدودة ،إأذ كثÒأ ما تسس ّ
ألسستحقاقات ‘ فرنسسا عزوف ألعرب وأŸسسلم Úبشسكل عام
ع -ن أŸشس -ارك -ة أل -ف -ع -ل -ي -ة ف -ي -ه -ا رغ-م أن أ◊ج-م أل-دÁغ-رأ‘
وألتاريخي لهذه أ÷الية كب.Ò
وحسسب كتابات ألعديد من أÙلل Úألسسياسسي ،Úفإاّن للعزوف

ه -ذأ ع -وأم -ل ع -دي -دة ت -ق -ف ورأءه ،ب-عضس-ه-ا ت-اري-خ-ي م-رت-ب-ط
ب-اŸسس-ت-وى أل-ع-ل-م-ي وأŸع-ر‘ أÙدود ل-ل-م-ه-اج-ري-ن أألوأئ-ل،
وألذي كان يحول دون مشساركتهم ألسسياسسية ،أو مرتبط بالبلد
أألم أو ببلد أإلقامة.
فا÷يل أألول من أŸهاجرين ألعرب وأŸسسلم Úإأ ¤فرنسسا
وأغلبهم من أŸغرب ألعربي  -كما تقول هذه ألكتابات ⁄ -
يكن جي Óمتعلما بشسكل عام ،لهذأ أسستغل أبشسع أسستغÓل ‘
أم-ت-ه-ان أصس-عب أŸه-ن وأح-ق-ره-ا ،وأنشس-غ-ال-ه ب-ت-حصس-ي-ل ل-ق-م-ة
أل -ع -يشس وأف-ت-ق-اده ل-ل-ث-ق-اف-ة وأل-وع-ي أŸد Êج-ع-ل-ه ب-ع-ي-دأ ع-ن
أŸشساركة ‘ ألسسياسسية وعن ألتأاثﬁ ‘ Òيطه أ÷ديد.
أما ألعامل أŸتعلق بالبلد أألم ،فهو يتمثل أسساسسا ‘ ألرتباط
ألوثيق ب ÚأŸهاجر وبلده أألصسلي ،فا◊بل ألسسري ألذي يربط
أ÷انب Úحال ولزأل ب Úألذوبان ألكلي ألجيال أŸهاجرين
أل Ó-ح-ق-ة ‘ ف-رنسس-ا رغ-م أن-ه-ا م-ول-ودة ف-ي-ه-ا ،وت-ت-مّ-ت-ع ب-ن-فسس
أ◊قوق ألسسياسسية وأŸدنية ألتي يتمّتع بها أبناؤوها أألصسلّي.Ú
وب -ال -نسس -ب-ة ل-لسس-بب أŸت-ع-ل-ق ب-ب-ل-د أإلق-ام-ة  -ك-م-ا تشس Òن-فسس
أل -ك -ت -اب -ات  -ف -إاّن أل -وضس-ع ألج-ت-م-اع-ي وألق-تصس-ادي ألصس-عب
ل -ل -ج -ال -ي -ات أŸه -اج -رة ل ي -وف-ر أإلط-ار أل-ق-ادر ع-ل-ى تشس-ج-ي-ع
أŸهاجرين من أصسول عربية مسسلمة على أŸشساركة بكثافة ‘
أ◊ي -اة ألسس -ي -اسس -ي -ة ،م -ا ي -فّسس -ر ع -زوف -ه-م ع-ن ›م-ل أشس-ك-ال
أŸشساركة سسياسسية كانت أو ثقافية أو أجتماعية.

حملة تعزف على وتر اŸهاجرين
حضس -ور أ÷ال -ي -ة أل-ع-رب-ي-ة وأŸسس-ل-م-ة ي-ب-دو ك-بÒأ ‘ أ◊م-ل-ة
ألنتخابية ألفرنسسية ،فبينما يسسعى مÎشّسحون إأ ¤مغازلتها

قصسد كسسب أصسوأتها ،جعلها ألبعضس ‘ قلب معركته ألنتخابية
م -وّج -ه -ا إأل -ي -ه-ا سس-ه-ام-ه ألسس-ام-ة ّﬁم Ó-إأي-اه-ا ك-ل أŸصس-اعب
وأŸصسائب ألتي Áكن أن توأجهها فرنسسا ،و‘ مقدمة هؤولء
زعيمة أليم ÚأŸتطرف مارين لوبان ألتي أسسسست حملتها على
معادأة أŸهاجرين وأŸسسلم Úباÿصسوصس.
إأذ صسّرحت ‘ أك Ìمن مناسسبة ،بأان أÿطر أألول ألذي يهدد
هوية فرنسسا هو أإلسسÓم وأŸسسلم ،Úو ⁄تّÎدد ‘ أÿلط
أŸتعمد ب Úأإلرهاب وأإلسسÓم ،أو ما تسسميه هي «ألفاشسية
أإلسسÓمية».
ونفسس أÿطاب لكن بحدة أقل؛ قّدمه أŸرشّسح ألأبرز لليمÚ
أل-ف-رنسس-ي ف-رأنسس-وأ ف-ي-ون ع-ن-دم-ا دّشس-ن ح-م-ل-ت-ه ألن-تخابية
بكتاب جعل له عنوأنا برأقا« :من أجل هزÁة ألشسمولية
ألإسسÓمية» ،قبل أن تعصسف به وبحملته ألنتخابية فضسائح
ألفسساد أŸا‹.
و‘ أŸق- -اب- -ل؛ دأف- -ع م- -رّشس- -ح أل- -يسس- -ار ب- -ن- -وأ ه -ام -ون ع -ن
أŸهاجرين مصسرحا باأنه يفتخر باأن يسسميه منافسسوه «بÓل
ه -ام -ون» بسس -بب م-ي-ول-ه ل-ل-ع-رب وأŸه-اج-ري-ن .أم-ا أŸرّشس -ح
ألأبرز للفوز بالرئاسسيات ألفرنسسية أإÁانويل ماكرون فقد
أمسسك أل -عصس -ا م -ن أل -وسس -ط و أظ -ه -ر م -وق -ف -ا وسس -ط -ي -ا م-ن
أŸهاجرين .أألجيال ألعربية وأŸغاربية أŸهاجرة ‘ فرنسسا،
هي أليوم ‘ قلب أŸعركة ألنتخابية ألفرنسسية ،وهذأ أ◊ضسور
يجب أن يزيد وعيها بجدوى أŸشساركة ‘ ألفعل ألسسياسسي،
أسسوة با÷اليات أألخرى ألنافذة ‘ فرنسسا.
وح -ت -ى ي-ك-ون ت-أاثÒه-ا أك ،Èع-ل-ى أل-ن-خب أŸه-اج-رة Œم-ي-ع
ألصس-وت ألن-ت-خ-اب-ي ل-يصس-ب-ح ك-ت-ل-ة أن-ت-خ-اب-ي-ة ذأت ق-ي-م-ة Œعل
ألسسياسسي ألفرنسسي يحسسب لها ألف حسساب.

Ÿسس-اع-دة ألشس-ع-وب ع-ل-ى ألسس-ت-قÓ-ل ،ومسس-ت-عّ-دون
أل -ي -وم Ÿزي -د م -ن أل -تضس-ح-ي-ات أŸادي-ة وÃخ-ت-ل-ف
أألشسكال من أجل ألهيئة».
وŒدر أإلشس -ارة إأ ¤ت -ق-اط-ع م-ب-ادئ أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
أ÷زأئرية ألقائمة على عدم ألتدخل ‘ ألشسؤوون
ألدأخلية للدول ،وتغليب أ◊وأر ألسسياسسي وألسسلمي
◊ل أألزم- -ات م -ع م -ب -ادئ أل–اد أإلف -ري -ق -ي ،م -ا
يضسعها ‘ أŸكان أألنسسب لدعم أ÷هود ألرأمية
لتسسوية أزمات ليبيا وبورندي وجنوب ألسسودأن.

من ّسسق مكافحة اإ’رهاب

وأسستطاعت أ÷زأئر Ãجهود خاصس أن Œعل من
Œربتها ‘ مكافحة أإلرهاب مرجعية تتقاسسمها
مع أÛموعة ألدولية ككل ،حيث تعرضس سسنويا
مقاربتها Ãختلف عناصسرها على مسستوى منظمة
أأل· أŸت- -ح- -دة و‘ ورشس- -ات أŸن- -ت- -دى أل- -ع- -اŸي
Ÿكافحة أإلرهاب ألذي تعت Èعضسوأ مؤوسسسسا له.
وم -ن ه -ن -ا ،ل يشس ّ-ك-ل ت-ع-ي Úأل-رئ-يسس ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة من ّسسقا إأفريقيا Ÿكافحة أإلرهاب أدنى

أسستخلف ألدبلوماسسي إأسسماعيل رمطان لعمامرة،
ع -ل -ى رأسس ›لسس ألسس -ل -م وأألم-ن أإلف-ري-ق-ي سس-ن-ة
 ،2013قادما من موسسكو ،حيث كان يشسغل منصسب
سسف Òفوق ألعادة.
ثÓث سسنوأت من ألعمل أ÷اد على قضسايا شسائكة،
مّكنت شسرقي ،من كسسب ثقة  36عضسوأ ،للموأصسلة
ع - -ل - -ى رأسس ه - -ذه أŸؤوسسسس - -ة أ◊ي - -وي - -ة ل –Ó- -اد
أإلفريقي لعهدة أخرى بـ  4سسنوأت ،وبالرغم من
ت-لّ-ق-ي-ه م-ن-افسس-ة ق-وي-ة م-ن ق-ب-ل أل-ن-ي-جÒي-ة ف-اط-مة
كايري ﬁمد ألتي رمى ألرئيسس ﬁمد بوهاري
بكل ثقله من أجل فوزها باŸنصسب.
ومنذ  ،2008باتت مفّوضسة ألسسلم وأألمن ألتابعة
ل–Óاد أإلفريقي ،مرتبطة با÷زأئر ،حيث توّلى
رمطان لعمامرة رئاسستها ‘ ذلك ألتاريخ وحظي
بالثقة أŸطلقة لعدة ثانية سسنة  ،2012قبل أن يÎك
مكانه إلسسماعيل شسرقي.
وتأاسسسس أÛلسس ‘  25ماي Ã ،2004ناسسبة أليوم
أل-ع-اŸي إلف-ري-ق-ي-ا ،وت-رت-ك-ز م-ه-ام-ه ألرئيسسية على
ترقية ألسسلم وأألمن ‘ ألقارة أإلفريقية وتقوية
مسس -ارأت ألسس -ل -م وإأع-ادة أل-ب-ن-اء م-ا ب-ع-د أل-ن-زأع-ات
Óزم-ات وت-ب-ني سسياسسات
ووضس-ع آأل-ي-ات أسس-ت-ب-اق-ي-ة ل -أ
مشسÎكة دفاعية وأسسÎأتيجيات موحّدة Ÿكافحة
أإلرهاب.
وحرصس إأسسماعيل شسرقي سسنة  ،2015على تشسكيل
قوأت إأفريقية مشسÎكة Ùاربة جماعة بوكو حرأم
أإلرهابية ببحÒة ألتشساد ،وتفعيل قوة إأفريقية للرد
ألسس -ري -ع ع -ل -ى أألزم -ات م -ع ت -ع -زي -ز أŸن -ظ -وم-ات
Óجهزة أألمنية لبلدأن ألقارة.
ألتكوينية ل أ

سصنتان على هجوم
لجرامي
باردو ا إ

تونسس ماضسية
‘ القضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
على اإ’رهاب

م ّ- -رت ي- -وم السص- -بت اŸاضص- -ي ،ال- -ذك- -رى
لرهابي،
الثانية لهجوم متحف باردو ا إ
الذي هّز قبل سصنت Úسصكون العاصصمة
ال -ت -ونسص -ي -ة مسص -ت -ه -دف -ا ›م -وع -ة م -ن
السص -ي -اح ،وم-ن خÓ-ل-ه-م ضص-رب ال-ق-ط-اع
السصياحي الذي يشصّكل عصصب القتصصاد
التونسصي وقلبه النابضس.
لرهاب ألتونسسية
“ّكنت وحدأت مكافحة أ إ
رغ-م قّ-ل-ة Œرب-ت-ه-ا ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤ح-دأث-ة ه-ذه
لرهابيÚ
ألظاهرة أŸقيتة ،من ألقضساء على أ إ

وجهة للمفكرين وعلماء التسصامح والتصصالح

رابطة علماء وأائمة السساحل ‘ مواجهة التطرف والفكر التكفÒي
أكد أألم Úألعام لرأبطة علماء ودعاة وأئمة دول ألسساحل يوسسف
بلمهدي ،أمسس ،أن ألرأبطة «أصسبحت وعاء للكث Òمن أŸفكرين
وألعلماء ألسساع Úإأ ¤ألوقوف على أألسسباب أ◊قيقية ألتي تغذي
ألتطرف وأإلنحرأف ألعقائدي ‘ أŸنطقة» ،دأعيا إأﬁ ¤اربة
«أŸدخلية كمذهب متطرف ،باعتبارها خطرأ على أŸنطقة Ÿا
نتج عنها من غلو وأنحرأف».
وقال بلمهدي خÓل أ÷معية ألعامة ألعادية أألو ¤لرأبطة علماء
ودع- -اة وأئ- -م- -ة دول ألسس- -اح- -ل Ãق -ر أÛلسس أإلسس Ó-م -ي أألع -ل -ى
با÷زأئر« ،إأننا كلنا كعلماء ودعاة ومصسلح Úعلى منهج ألسسلف
ألصس -ال -ح ،أل -ذي ي -دع -و إأ ¤أل -تسس -ام-ح وأل-ت-ع-ايشس .إأل أن أŸدخ-ل-ي-ة
كمذهب متطرف ،تعد خطرأ على أŸنطقةŸ ،ا نتج عنها من غلو
وأنحرأف» ،دأعيا إأ ¤ألعمل على ﬁاربة كل أنوأع ألغلو وألتشسدد ‘
ألدين.
وأكد أألم Úألعام ،أن ألرأبطة «أصسبحت أليوم وعاء للكث Òمن
أŸفكرين وألعلماء ألسساع Úإأ ¤ألوقوف على أألسسباب أ◊قيقية
أل-ت-ي ت-غ-ذي أل-ت-ط-رف وألن-ح-رأف أل-ع-ق-ائ-دي ‘ أŸن-ط-ق-ة» ،حيث
“كنت من «بناء شسبكة فكرية» تضسم علماء ودعاة وأئمة ‘ ربوع
م-ن-ط-ق-ة ألسس-اح-ل أإلف-ري-ق-ي ل-ل-مسس-اه-م-ة ج-م-ي-ع-ا ‘ أ◊ف-اظ ع-لى
أوطاننا.
كما حققت ألرأبطة منذ تأاسسيسسها ،يضسيف أŸسسؤوول أإلقليمي ،مبدأ
ألتعاون ،سسوأء مع أŸصسالح ألقائمة على ألشسؤوون ألدينية ‘ دول
منطقة ألسساحل ،وكذلك مع كل ألشسركاء أŸعنيÃ Úحاربة ألتطرف
وأإلرهاب ألذي يسستهدف شسعوب أŸنطقة ‘ أمنها وأسستقرأرها.
كما أسستطاعت أن «تسسجل حضسورها ألقوي ‘ ألعا ⁄أإلفÎأضسي،
ألذي أصسبح ›ال إأسسÎأتيجيا ‘ ألدعوة إأ ¤ألله وإأ ¤سسبل أ.»Òÿ
وشسدد بلمهدي على أن «إأفريقيا هي صساحبة مشسروع حضساري ول
Áكن أن تسسمح ألي دخيل أن يهدد أمنها وأسستقرأرها ومقدرأتها»،
مÈزأ أن هدف ألرأبطة يأاتي ‘ هذأ ألسسياق ألرأمي إأ ¤أÙافظة

على أإلسستقرأر وأألمن.

النيجÒي مورت Óأاحمد رئيسسا جديدا للهيئة

من جهة أخرى ،إأنتخب ألنيجÒي مورت Óأحمد رئيسسا جديدأ
لرأبطة علماء ودعاة وأئمة دول ألسساحل خلفا للنيجÒي بورÁا
دأوود .كما ” ترسسيم يوسسف بلمهدي أمينا عاما وذلك خÓل أشسغال
أ÷معية ألعامة ألعادية أألو ¤للهيئة.
وأنتخب أعضساء ألرأبطةÃ ،قر أÛلسس أإلسسÓمي أألعلى‡ ،ثل
نيجÒيا ‘ ألهيئة ألشسيخ مورت Óأحمد رئيسسا جديدأ باألغلبية،
ليصسبح ثا Êشسخصسية تتو ¤منصسب رئاسسة خلفا للنيجÒي دأوود
بورÁا ألذي بعث رسسالة أسستقالته بعد أنتهاء عهدته ألتي أسستمرت
ثÓث سسنوأت ،وفق ما تقتضسيه آأليات عمل ألرأبطة.
وأعرب ألشسيخ مورت Óعن تقديره للثقة ألتي منحها إأياه أعضساء
أل -رأب -ط-ة ،م-ؤوك-دأ ع-زم-ه م-وأصس-ل-ة أل-زخ-م أل-ذي “ي-زت ب-ه أل-ه-ي-ئ-ة
أإلقليمية وتعزيز دورها ‘ ألوقاية من ألغلو وألتطرف.
كما وأفق أعضساء ألرأبطة ،على ترسسيم أإلطار أ÷زأئري باÛلسس
أإلسسÓمي أألعلى يوسسف بلمهدي كأام Úعام للرأبطة وذلك ‘
مدأولت مغلقة “ت ضسمن أشسغال أ÷معية ألعامة ألعادية أألو¤
ل-ل-رأب-ط-ة .وي-ت-م خÓ-ل ألج-ت-م-اع م-ن-اقشس-ة وأع-ت-م-اد ب-رن-امج عمل
ألرأبطة لسسنة  2017أ÷ارية ،على أسساسس أإلقÎأحات أŸقدمة من
طرف أألعضساء .يشسار إأ ¤أن أ÷معية ألعامة للرأبطة هي ألسسلطة
ألعليا فيها ولها صسÓحية أتخاذ جميع ألقرأرأت وقرأرأتها مقدمة
على قرأرأت أ÷معيات ألعامة ‘ ألفروع أألخرى للدول ،حسسب
ألنظام أألسساسسي للهيئة .ونظمت ألرأبطة خÓل ألسسنوأت أألربع
أŸاضسية خمسس ورشسات إأقليمية ناجحة ،ثÓث منها ‘ أ÷زأئر
ألعاصسمة وورشسات أخرى ‘ كل من دأكار و‚امينا ،تناولت عدة
موأضسيع مرتبطة Ãكافحة أإليديولوجيات أŸنحرفة وأŸتطرفة،
«كان لها أهمية بالغة ‘ تعزيز قيم ألتسسامح وأ◊وأر ونبذ ألعنف
وألتطرف».

لث- -ن Úو–ري- -ر أل -ره -ائ -ن ‘
أإ
وقت ق-ي-اسس-ي ،وب-ال-ت-ا‹ ‚حت
‘ تفادي مذبحة كانت سستكون
خسس -ائ -ره -ا أل -بشس -ري -ة ره -ي-ب-ة،
وأجهضست عملية دموية تبناها
ت- -ن- -ظ- -ي -م «دأعشس» ألره -اب -ي
ونفذها ‘ مكان يحمل زخما
ت-اري-خ-ي-ا وث-ق-اف-ي-ا وإأنسس-ان-يا،
وي- -ق- -ع ب- -ال- -ق- -رب م- -ن م -ق -ر
ألŸÈان أل -ت -ونسس -ي ،أŸؤوسّس -سس-ة
لو ‘ ¤أل-بÓ-د،
أل ّ-ت -شس-ري-ع-ي-ة أ أ
ورمز سسيادتها.
ه - -ج - -وم ب - -اردو ⁄ ،ي- -ك- -ن
ألتحّدي ألرهابي ألوحيد
أل - -ذي وأج - -ه - -ت - -ه ت- -ونسس،
ف -ب -ع -ده ب -أاشس -ه -ر م -ع -دودة
وبالّتحديد ‘  26جوأن ،وقع
أعتدأء سسوسسة ألذي أسستهدف هو
لخر ألسسياحة ألتونسسية،و‘ نوفمÈ
أآ
م -ن ن -فسس ألسس -ن -ة ،فّ-ج-ر
إأرهابي نفسسه ‘ حافلة
Óمن ألرئاسسي وقتل 12
ل أ
من رجال ألشسرطة ،و‘
م - - - - -ارسس  2016شسّنت
›موعات تنتمي لتنظيم
لره - - - - -اب - - - - -ي
«دأعشس» أ إ
ه -ج -م -ات ع -ل -ى م-ق-رأت
أم- -ن- -ي- -ة وعسس- -ك -ري -ة بÍ
ق- -ردأن ،ل- -ك- -ن- -ه- -ا ل -ق -يت
موأجهة قوية من ألقوأت
ألتونسسية ألتي قضست على
خ -مسس Úدم -وي -ا وأوق-فت
Óسس-ل-ح-ة
 52آأخ -ري -ن ،ك -م-ا كشس-فت ﬂازن ل -أ
أ◊ربية وألذخÒة.

وأŸوأطن ‘ Úموأجهة هذه
ألفة ألتي نرأها تفتك باأمن
وأسستقرأر ألعديد من ألدول».
وشسّدد بن نصسر على أّن تونسس
أسستطاعت ،و‘ ظرف عامÚ
ف- -ق- -ط ع- -ل- -ى ه- -ج- -وم ب- -اردو،
أŸضس - - - -ي ق - - - -دم- - - -ا ‘ كسسب
أŸع- -رك- -ة ع -ل -ى ألإره -اب،
م- - -بّ- - -ي - - -ن - -ا أن وح - -دأت
أل- - -ق- - -وأت أŸسس - -ل - -ح - -ة
أل - -ت - -ونسس - -ي - -ة ه- -ي م- -ن
تسس- -ي- -ط- -ر أل- -ي- -وم ع- -ل -ى
أل- - - - - - -وضس - - - - - -ع ،ول - - - - - -يسس
ألإرهابي.Ú
وبخصسوصس توأصسل ألتّهديدأت
ألأم -ن-ي-ة أل-ت-ي تسس-ت-ه-دف بÓ-ده،
قال ألعميد ألتونسسي «أإّنه ل يوجد
أي ب- - -ل- - -د ‘ أل- - -ع- - -اّﬁ ⁄صس - - -ن م - -ن
ألإره- -اب» ،مضس- -ي -ف -ا أن أل -ت -ه -دي -دأت
ألإره -اب -ي -ة أل -ت -ي تسس-ت-ه-دف
ألأمن ألقومي ألتونسسي تبقى
قائمة ،أإل أن ألبÓد ماضسية
قدما ‘ كسسب أŸعركة ضسد
هذه ألفة خÓل هذه ألسسنة،
وبشسكل كامل».

مقاربة شساملة
ضسد التّطّرف
والعنف

الوضسع –ت ال ّسسيطرة واأ’من مسستتب
ألتحدي ألأمني فرضس نفسسه ‘ تونسس بقّوة
‘ ألسسنت ÚأŸاضسيت ،Úوكان لبد للسسلطات
أن تتحّرك بحزم Ùاصسرته ودحره قبل أن
يسس -ت-ف-ح-ل وّÁد ج-ذوره ب-ه-ذه أل-دول-ة أل-ت-ي
ظّلت تتمتّع بالهدوء وألسسكينة وتسستقطب
ألسسياح باأعدأد كبÒة Ÿا يجدونه فيها من
أمن و أمان.
أليوم وبعد مرور عام Úعلى هجوم باردو،
وب -فضس -ل أÈÿة أل -ت -ي أك -تسس -ب -ت -ه-ا أل-ق-وأت
ألتونسسية ‘ ﬁاربة ألرهاب  ،يبدو ألوضسع
كما وصسفه رئيسس أŸركز ألتونسسي لÓأمن
ألشس -ام -ل أل -ع -م -ي -د ﬂت -ار ب -ن نصس -ر «–ت
ألسسيطرة ،وألأمن مسستتب».
وسسنة  - 2017كما أضساف  -سستكون سسنة
أ◊سسم ألتونسسي ‘ ملف ألإرهاب ،مضسيفا
أن ألتونسسي ⁄ Úيعودوأ يخشسون ألإرهاب،
و أن أÿوف غادر نفوسس أŸوأطن Úليسستقر
‘ ن - -ف - -وسس ألإره- -اب- -ي Úب- -فضس- -ل ف- -ق- -دأن
ألإره-اب ل-ل-ح-اضس-ن-ة ألإج-ت-م-اع-ي-ة ،وب-فضسل
أل - - - -وح - - - -دة ب Úق - - - -وأت ألأم - - - -ن وأ÷يشس

ﬁاربة الّدموّيÚ
أاولوية حكومة الوحدة

بدوره أعلن رئيسس أ◊كومة
أل -ت -ونسس -ي -ة ي -وسس -ف ألشس -اه-د
أÿميسس أŸاضسي أّن ألوضسع
لم - -ن - -ي ‘ أل- -بÓ- -د يشس- -ه- -د
أأ
أسسقرأرأً لكن ل Áكن بلوغ معدل صسفر من
أıاطر.
وأوضس- -ح ألشس- -اه- -د ‘ ،ج- -لسس- -ة أسس -ت -م -اع ‘
ألŸÈان ،إأن تونسس حققت أنتصسارأت كÈى
لره- -اب وأن ه- -ن- -اك إأج- -م- -اع ً-ا ح -ول
ضس- -د أ إ
لمني ‘ ألبÓد.
ألسستقرأر أ أ
وقال بأاّن ألضسربات ألتي تلقاها ألدمويون
شسكلت أنتكاسسة لطموحات تنظيمهم ألدموي
بوضسع قدم له ‘ تونسس.
ووضس -عت ح-ك-وم-ة أل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة أ◊ال-ي-ة
لولويات أÿمسسة ‘
لرهاب ضسمن أ أ
مقاومة أ إ
برنامج عملها منذ أسستÓمها Ÿهامها ‘ أوت
لولوية ألقصسوى
 ،2016وقال ألشساهد منحنا أ أ
لن له أنعكاسس فوري
لرهاب أ
للحرب ضسد أ إ
ومباشسر على ألوضسع ألقتصسادي.
وأضساف ألشساهد كل ما حّققناه ل يعني أن
لرهابي أنتهى ،ل يوجد ‘ ألعا⁄
أÿطر أ إ
لمن ،وإأن أŸعركة ضسد
صسفر ﬂاطر ‘ أ أ
لرهاب تدأر أيضسًا بسسÓح ألثقافة وأŸعرفة
أإ
وألفكر ضسد ألتطرف وألعنف.
يشسار إأ ¤تونسس أعلنت عن وضسع أسسÎأتيجية
وط-ن-ي-ة شس-ام-ل-ة Ÿك-اف-ح-ة أل-تطرف Ãشساركة
أغ -لب أل -وزأرأت ل -ت -وسس-ي-ع أ÷ب-ه-ة أŸق-اوم-ة
لم -ن-ي-ة
Óره -اب ،ع Ó-وة ع -ل -ى أŸق -اوم -ة أ أ
ل -إ
وألعسسكرية.
فضصيلة دفوسس
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قيادات أامريكية تطالب بتصسحيح اÿطاب السسياسسي

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي

من «الدول اŸارقة» و«ﬁور الشضر» إا« ¤اإلرهاب اإلسضÓمي»
’طراف الّرافضسة ال ّسس ‘ Òالفلك اŸسس ّ
’خصص
طر من قبل دوائر هذا البلد ،وبا أ
’مريكي من أاوصساف قاسسية Œاه ا أ
’ يخلو اÿطاب السسياسسي ا أ
ن ذلك الّتلميح واضسح و’ غبار عليه.
’زمات ا◊اّدة ،تكون ا إ
أاثناء ا أ
’شسارة مباشسرة إا ¤تلك ا÷هة دون تسسميتها لكن ‘ نهاية اŸطاف فإا ّ
جمال أاوكيلي
لسصÎأتيجية ،ويبحث عن منافذ أخرى باŒاه
أإ
أماكن آأمنة ،تقيه أŸزيد من أÿسصائر ألفادحة
ألتي يتلّقاها ‘ أŸيدأن ،وحاليا يوجد ‘ وضصع
هكذأ فقد حاول كل رئيسس أمريكي إألصصاق تلك
يّتسصم بـ «ألّتشصتيت» ‘ أفرأده وقيادته ،هذأ ما
«ألعÓمة» ظلما على ألدول ،ويتذّكر أŸتتبّعون
جعله ‘ موقف دفاعي فقط ،وتفادي أŸزيد من
لجÎأر غ ÒأÙدود Ÿصص -ط -ل -ح -ات م -رّك-ب-ة لـ
أإ
ألنهيار.
«ﬁور ألشصر» و»ألدول أŸارقة» ،ويقصصد بهذأ
لبد من ألإشصارة هنا ،أإ ¤أنّ خطاب ترأمب
ت-لك أل-ب-ل-دأن أل-ت-ي ت-ع-ارضس ألسص-ي-اسص-ة أÿارج-ي-ة
بصص -دد أل -ت -غ -ي Òأ÷ذري م -ن ق -ب-ل مسص-اع-دي-ه،
أŸب -ن -ي -ة ع -ل -ى أل -ق -وة ،وأل -ي -وم ط -رح م -ا ي -ع-رف
ألذين نصصحوه بعدم ألبقاء ‘ دأئرة ألسصتثناء،
لسص Ó-م -ي» ،أل -ذي أع-تÈت-ه ج-ه-ات
لره -اب أ إ
«ب -ا إ
وهذأ بالندماج ‘ ألّتقليد أŸعمول به دوليا،
أم -ري -ك -ي -ة م ّ-ط -ل -ع -ة ب -أاّن إأدأرة أل ّ-رئ-يسس أ÷دي-د
أن أل ّسص  Ò-ع -ل -ى خ -ط -ى سص -اب-ق-ي-ه ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل -ق
أخ -ط -أات ف -ي -ه م -ن ن -اح -ي -ة مضص-م-ون-ة ،م-ط-ال-ب-ة
ب -اŸب -ادئ أŸع -روف -ة ‘ ألسص -ي -اسص -ة أÿارج -ي-ة
ب-ال-ت-وق-ف ع-ن أل-ع-م-ل ب-ه ،ت-ف-ادي-ا ل-ك-ل ت-دأع-ي-ات
ألأم -ري -ك -ي -ة ح -ت -ى ي -ب -ق-ى ه-ذأ أل-ب-ل-د م-ن-افسص-ا
أخرى.
لÓأقطاب ألأخرى.
سصتون يوما على أسصتÓم ترأمب مهامه كرئيسس
وأو ¤هذه ألبوأدر أŸلموسصة ألتّصصريحات عن
للوليات أŸتحدة ‘  ٢٠جانفي أŸنصصرم،
لدأرة أ÷ديدة إأ ¤أŸربع
«تيلرسصون» ألذي أعاد أ إ
يسصّ- -ج - -ل أن- -ف -ت -اح ه -ذأ أل -رج -ل ع -ل -ى ﬁي -ط -ه
لول ،أي موأصصلة ألعمل ‘ أŸلفات ألتي ألكثÒ
أأ
أÿارج -ي ،ك -م -ا ه -و م-وج-ود دون ذلك ألّ-ت -غ-يÒ
أعتقد بأاّنه سصيتم إأحدأث مسصافة بينها خاصصة
أ÷ذري ألذي دعا أإليه فيما سصبق ،وهذأ من
لمر سصار ﬂالفا لذلك ،ما
مسصأالة ألقرم ،إألّ أنّ أ أ
خ Ó-ل أل ّ-ل -ق -اءأت أŸرت -ق -ب-ة م-ع مسص-وؤو‹ ك-ب-ار
لمريكية
يرد على لسصان مسصؤوول ألديبلوماسصية أ أ
ألدول لطاŸا أنتقد توجّهاتهم وكيفية أإدأرتهم
لسصتمرأرية ‘ ألسصياسصات أŸتبعة
هو تأاكيد مبدأ أ إ
للملفات ألشّصائكة.
لنّ هذه ألقضصايا ألّرأهنة فرضصت
منذ سصنوأت أ
هذأ ألّتقارب أŸفروضس على ترأمب ،أّدى به إأ¤
نفسصها ،ول Áكن ألقفز عليها خوفا من ألفرأغ
مرأجعة خطابه رغما عنه ول خيار له ‘ ذلك،
وحتى ألّتهميشس وخسصارة أ◊لفاء ألطبيعيّ Úلهذأ
لخ-ط-اء أŸرت-ك-ب-ة سص-ي-اسص-ي-ا
أن -ط Ó-ق-ا م-ن كÌة أ أ
ألبلد.
ودب -ل -وم -اسص -ي -ا أح -رجت أل -ع-دي-د م-ن أŸسص-ؤوولÚ
وع -ل -ي -ه ،ف -إاّن ه-ن-اك ع-م Ó-م-عّ-م-ق-ا ي-ن-ج-ز ع-ل-ى
أل ّسصابق ،Úألذين ‘ كل مرة يريدون تصصحيح ما
لمريكية من أجل ضصوأبط
لم-ري-ك-ي أ÷دي-د ،خ-وف-ا م-ن ‘ حالة عدم ألّترأجع عن هذأ ألكÓم ،وتبعا مسصتوى أÿارجية أ أ
ي -ق -ع ‘ أŸشص -ه-د أ أ
مضصاعفات قد تعود بال ّسصلب على سصمعة ألبلد ،لذلك وعد مسصؤوولون أمريكيون سصامون بشصطب كيفية تسصي ÒأŸلفات ألكÈى ،وفق نظرة ألرئيسس
ألذي  ⁄يكن رأضصيا عّما قام به سصابقوه من إأدأرة
وتصصّدر تلك أ أ
لحكام غ ÒألّÓئقة Œاه ألوأفدين هذه ألعبارة من خطب ألرئيسس ترأمب.
لمريكي تعّهد بسصحق ◊يثيات ألقضصايا ألدولية ،لذلك عبّر ‘ كم مرة
لبيضس.
على ألبيت أ أ
ونشص Òهنا إأ ¤أّن ألّرئيسس أ أ
لم-ري-ك-ي ﬁل «دأعشس» ،وهذأ ما يسصاير أŸنطق أŸتبع على ع- -ن –ّف- -ظ- -ات- -ه Œاه م- -ا ي- -ج- -ري وألّ- -ن- -ف- -ق -ات
لن ،م -ا ي -زأل أŸوق -ف أ أ
وح -ت -ى أ آ
لجماع ألقائم أليوم أّ ıصص- -صص- -ة ل- -ه- -ا ‘ أل- -ع- -ا ،⁄وه -ذأ Ãرأج -ع -ة
ج -دل ب -خصص-وصس «أ إ
لره-اب» ن-ت-ي-ج-ة غ-م-وضس ‘ أل ّصصعيد ألدو‹ ،وهو كذلك أ إ
لطار حّذرت على أك Ìمن مسصتوى للقضصاء على هذأ ألّتنظيم أل ّ
لن.
طريقة أŸعمول بها حتى أ آ
–ديد أŸفاهيم بدّقة ،و‘ هذأ أ إ
لمريكي غ Òرأضس
لرهابي ،وﬁاصصرته حصصارأ قات ‘ Óأماكن وألّتصصحيحات ‘ أÿطاب أ أ
قيادأت عسصكرية أمريكية سصابقة من أسصتعمال أ إ
لسصÓمي» من قبل ترأمب ،توأجده زيادة على مطاردته ‘ نقاط عديدة من عنها ترأمب كونها أرأدت إأدخاله ‘ دأئرة مغلقة
لرهاب أ إ
مصصطلح «أ إ
لخصس خÓياه ألّنائمة وألتي تتصصّرف بفرضس عليه تشصريفات  ⁄يتعّود عليها ‘ كÓمه،
حتى ل يحسصب عليه سصياسصيا.
ألعا ،⁄وبا أ
وقد جاء ذلك على لسصان ديفيد باتريوسس أŸدير أو تتحّرك ‘ شصكل «ألّذئاب أŸنفردة» وهذأ ما باختيار صصارم للكلمات .و‘ هذأ أل ّسصياق فإاّن
Óمن ألقومي هربرت رÁوند
لمريكية ،يؤوّكد عليه ترأمب ‘ خطاباته أليومية ‘ ،ح Úمسصتشصار ألرئيسس ل أ
لسصتخبارأت أŸركزية أ أ
ألسصابق لوكالة أ إ
لثار أّÎŸتبة عن ألتّمادي ‘ أّن ‘ ف - -رنسص - -ا ت - -رفضس أ◊ك - -وم- -ة رف- -ع ح- -ال- -ة م- -اك- -م- -اسص Îق- -د نصص- -ح ت- -رأمب بشص -طب ع -ب -ارة
مبديا تخّوفه من أ آ
لسصÓ- -م- -ي ع- -ل- -ى أن دأعشس ل Áث- -ل
لره - -اب أ إ
أسصتخدأم هذه ألّتسصمية ،كونها –مل دللت غ Òألطوأرئ ،و‘ كل مرة ّŒدد آأجالها للتقليل من أ إ
لسص Ó-م ،ك -م -ا أّن ذلك يسص -ي-ئ ل-ل-مسص-ل-م Úأل-ذي-ن
أإ
ألتي يعتقدها ألرئيسس أ أ
لذى أل ّصصادر عن هؤولء.
لمريكي لدى ألرأي ألعام أ أ
‘ شص- -ت- -ى ب- -ق- -اع أŸع- -م- -ورة خ- -اصص- -ة ‘ أل -ع -ا ⁄وبالّتوأزي مع ذلك ،فإانّ «دأعشس» يتلّقى ضصربات –ت-اج أل-ولي-ات أŸت-ح-دة أل-ع-م-ل م-ع-ه-م ل-لقضصاء
‡ا يسصّبب له متاعب جّمة مسصتقب Óموجعة ‘ ليبيا وألعرأق وسصوريا َفَقَد كل موأقعه على إأيديولوجية ألتطرف.
أإ
لسصÓميّ ،

و

جهة نظر

الشسعب

’نباء العربية
وكا’ت ا أ
والدولية تفتح اŸلف ببÒوت

اإلعÓم ا◊لقة األقوى
‘ حوار ا◊ضضارات واألديان

يجتمع ،منذ أمسس أألول أألثن‡ ،Úثلون عن عديد ألوكالت
أل-ع-رب-ي-ة وأل-دول-ي-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة أل-ل-ب-ن-انية بÒوت ،لبحث دور
أإلعÓم ‘ تعزيز حوأر أ◊ضصارأت وأألديان وذلك خÓل
مؤو“ر دو‹ –ت عنوأن« :أإلعÓم ناشصر أ◊ضصارأت وهمزة
وصصل للحوأر».
ركزت مدأخÓت أليوم أألول من
أŸؤو“ر ،أل -ذي ت -ن -ظ -م -ه وك -ال -ة
أألن -ب -اء أل -ل -ب -ن-ان-ي-ة ،ع-ل-ى م-دأر
ي - - - -وم ،Úع- - - -ل- - - -ى ﬁاور «دور
أإلعÓ- - -م ‘ ت- - -ع- - -زي- - -ز ح - -وأر
أ◊ضصارأت» و»دور أإلعÓم ‘
ت- -ع- -زي- -ز ح -وأر أألدي -ان» و»دور
أإلعÓم ‘ صصناعة ألرأي ألعام
وموأجهة أإلرهاب» و»أإلعÓم ما
ب Úألسصبق ألصصحفي وآأدأب أŸهنة».
خÓل جلسصات ،أمسس ،تناول أŸؤو“رون دور «أخÓقيات»
مهنة ألصصحافة ،باعتبارها ‘ ألدرجة أألو ¤رسصالة وليسصت
فقط مهنة لنقل أألخبار ‘ ألتخفيف من «ألتوترأت وألف»Ï
ع ÈأŸوضصوعية ‘ ألتحليل.
وقد ” ألتأاكيد ‘ هذأ ألسصياق ،على ضصرورة أن يكون
أإلعÓم «فنّا شصريفا يسصاهم ‘ ترأبط أÛتمعات وليسس
أدأة للتفكك» ،كما ” إأبرأز مسصأالة كون «أإلعÓم عندما
يتقيد بقاعدته أألسصاسصية ‘ ألبحث عن أ◊قيقة يخلق رأيا
صصائبا لدى أŸتلقي» ...وبذلك «يكون أإلعÓم شصريكا ‘
مسص -ؤوول -ي-ة ت-ع-زي-ز ح-وأر أ◊ضص-ارأت وأل-ت-وأصص-ل ب Úأألدي-ان
عوضس تأاجيج ألصصرأعات ألدينية».
وحذر أŸتدخلون من أإلعÓم ألذي ينفث فكرأ متطرفا ل
عÓقة له بالدين ،بل يروم زرع أ◊قد وألكرأهية وألعنصصرية،
دأع ‘ Úهذأ ألصصدد إأ ¤إأعÓم «يقّرب من وجهات ألنظر
ويÈز كل أŸبادرأت ألتي تدعو إأ ¤أ◊وأر وألتوفيق بÚ
خصصوصصية ألدين وحرية ألتعب.»Ò
‘ كلمة له لدى أفتتاح أŸؤو“ر ،شصدد وزير أإلعÓم أللبناÊ
ملحم رياشصي ،على «أهمية أ◊وأر ،ألنه ألنتيجة ألطبيعية
ألي أزمة ،وعلى أهمية ألتوأصصل ألنه ألقاعدة ألثابتة Ÿعرفة
أآلخر أıتلف ،سصوأء حضصاريا أو مذهبيا أو عرقيا أو
دينيا».
ويشصارك ‘ أŸؤو“ر ،ألذي ينظم برعاية وزأرة أإلعÓم
 ·ÓأŸتحدة
أللبنانية ،على أÿصصوصس ‡ثلة أألم Úألعام ل أ
‘ لبنان سصيغريد كاغ ومدير وكالة أألنباء أإليطالية (أنسصا)
ومدير وكالة أألنباء ألبحرينية.
كما يشصارك ‘ هذأ أŸلتقى أإلعÓمي‡ ،ثلون عن كل من
وك -ال -ة أألن -ب -اء أ÷زأئ -ري -ة (وأج) ووك -ال -ة أألن -ب-اء أإلي-رأن-ي-ة
وأ–ادأت وك -الت أألن -ب -اء أل -ع -رب -ي -ة ووك -ال -ة أن -ب -اء ألشص-رق
أألوسصط أŸصصرية ووكالة أألنباء ألصصينية (شصينخوأ) ووكالة
Óنباء ووكالة أألنباء ألفلسصطينية (وفا).
تونسس إأفريقيا ل أ

الكيان ال ّصضهيو Êب Úاألسضلحة الكاسضرة واإلرادة ال ّصضادقة

’عÓم الصسهيو Êبكث ٍÒمن
‘ كل يوم يطالعنا ا إ
’حسساسص بالضسيق
اÿوف والقلق ،وبغ Òقليلٍ من ا إ
وال- -ك- -رب ،ب- -تصس- -ري- -ح- -اٍت ك -ثٍÒة Áزج ف -ي -ه -ا بÚ
ال-ت-ه-وي-ل وا◊ق-ي-ق-ة ،وب Úال-ت-وصس-ي-ف والوقيعة،
يكشسف فيها عن ﬂاوفه من أان اŸقاومة العربية ‘
ف -لسس -ط Úول -ب -ن -ان ،ب -اتت “ت -لك أاسس-ل-حً-ة فّ-ت-اكً-ة،
وق -درًة ك -بًÒة ،ووسس -ائ -ل ق-ت-ال-ي-ة ع-دي-دًة ،ق-ادرة
’سسرائيلية القدÁة،
على كسسر معادلة التفوق ا إ
ال -ت-ي سس-ي-ط-رت ب-ه-ا وه-ي-م-نت ،و“ك-نت بسس-ب-ب-ه-ا ‘
بÓدنا واسستعّلت ،خاصسًة أان قوى اŸقاومة الشسعبية
’ تعÎف باÿوف ،و’ تسستسسلم Ÿعادلة الرعب،
و’  ÍŒعن اسستخدام قوتها ،واسستغÓل قدراتها،
وتنفيذ تهديداتها ،بحجة الرأاي العام أاو اÿوف
ل.
من ردة الفعل ،فقرارها سسيٌد حٌر مسستق ٌ
تضصيف وسصائل أإلعÓم أإلسصرأئيلية أّن أŸقاومة ألعربية
“لك ألقدرة على تغي Òقوأعد أللعبة ،وتسصتطيع إأدخال
أل -ك -ي -ان ألصص -ه-ي-و Êك-ل-ه ‘ أت-ون أŸع-رك-ة ول-ه-يب أ◊رب
أŸسصتعرة ،وقد هددت بهذأ فع ً
 Óوصصّرحت به ،وتعامل
ألعدو مع تهديدأتها بالفعل ،وهو يشصعر بجدية وخطورة
ألتهديدأت ،ويعÎف ضصمنًا أنه و›تمعه ألهج Úأÿليط
غ ÒأŸتجانسس ،غ Òقادر على أحتمالها وموأجهتها ،فهي
أخ -ط -اٌر ح -ق -ي -قٌ-ة وج-ادةٌ ،ول م-ك-ان ‘ ك-ي-ان-ه-م آأم-ن ،ول
مسصتوطن بينهم سصا ،⁄ول مؤوسصسصة بعيدة عن ألقصصف ،ول
هدف خفي أو غ Òمرصصود ،بل كل أألهدأف معروفة
وم -رصص-ودة ،وق-د سص-م-ي ل-كٍ-ل م-ن-ه-ا ح-زمً-ة م-ن ألصص-وأري-خ
سصتطالها ،ولن يكون بإامكان منظومة حيتسس أإلسصرأئيلية
أو باتريوت أألمريكية أŸضصادت Úللصصوأريخ قادرة على
أعÎأضس ألصصوأريخ قصصÒة أŸدى شصديدة أألثر غزيرة
أإلطÓق ،وألتي أصصبحت دقيقة أإلصصابة ،وألتي يعÎف
ألعدو بأانها سصتكون ‘ سصمائه كاŸطر ،وسصتصصيب كل مكاٍن
على أألرضس.

بقلم د .مصسطفى يوسسف
اللداوي
كاتب وباحث فلسسطيني

ل- - -ك- - -ن وزي- - -ر ح - -رب
أل- -ك- -ي- -ان ألصص- -ه- -ي -وÊ
ورئ -يسس أرك-ان ج-يشص-ه
وك -ب -ار ألضص -ب-اط ف-ي-ه،
ي - -ه- -ددون أŸق- -اوم- -ة
وح- - -اضص- - -ن- - -ت- - -ه- - -ا ‘
ف - -لسص - -ط Úول - -ب - -ن - -ان
ب-ح-رٍب م-دم-رٍة ،وق-وٍة
م-ف-رطٍ-ة م-ه-ولٍ-ة ،تعيد
بÓ- -ده -م سص -ن -وأٍت إأ¤
ألورأء ،وŒعل أ◊ياة
ع -ل -ى أألرضس صص -ع -ب ً-ة
ق -اسص -ي ً-ة ،مسص -ت -ح -ي -لً-ة
م -ري -رًة ،يسص -ت -ه -دف-ون
ف-ي-ه-ا ﬁط-ات ت-ول-ي-د
أل- -ك- -ه- -رب- -اء وت- -زوي -د
أŸي- - - - -اه ،وأ÷سص - - - -ور
وأل -ك -ب -اري وأألن -ف-اق،

وألشص -وأرع وأŸب -ا Êوأل -ط -رق -ات،
وﬂازن أل - -وق - -ود ومسص - -ت - -ودع - -ات أألغ - -ذي - -ة وأألدوي - -ة،
وأŸسص-تشص-ف-ي-ات وأŸصص-ح-ات وم-رأك-ز ألشص-رط-ة وأÿدم-ة،
وم -عسص -ك -رأت أل -ت -دريب وم -ق -رأت أل -ع-م-ل ،وغ Òذلك م-ن
أألهدأف ألتي سصبق ÷يشصه أن قصصفها ،وأŸرأكز ألتي
أسصتهدفها بصصوأريخه ودباباته سصوأء ‘ لبنان أو غزة ،لكن
أ◊ياة أسصتمرت ،وأŸقاومة نهضصت ،وما نال من حروبه
علينا سصوى أŸزيد من أإلصصرأر وألعناد وألثبات.
فهل يظن ألعدو ألصصهيو Êأنه سصيكون قادرأً على ألعيشس
بأاماٍن وسصٍÓم إأن هو قام بهذه أ◊رب أŸدمرة ،وأسصتطاع
أن يضصرب منشصآات ألبÓد أŸدينة ومؤوسصسصاتها ألعامة،
وأسصتهدف ألشصعب ‘ غذأئه ومائه وضصيائه ودوأئه وضصيق
عليه سصبل حياته ،وأن أŸقاومة بعد ذلك سصÎفع ألرأية

ألبيضصاء وسصتسصتسصلم له ،ولن تعود إأ ¤تنظيم صصفوفها
وإأعادة بناء قوأتها ،وتدريب وتأاهيل مقاتليها ،وترميم ما
دمره ألعدوأن من مرأفقها ومؤوسصسصاتها ،وأنها سصتخاف
وسصÎتدع ،وسصتذعن لشصروطه ألتي سصيفرضصها ،وسصتعيشس
بذٍل –ت لوأء ظلمه ،وعسصف أحتÓله.
إأّنه بهذأ ألوهم جاهٌل أحمٌق ،وغٌر أهوٌج“ ،اماً كثوره
ليÈمان ألهائج أŸنفلت من عقاله ،كأانه ما قرأ ألتاريخ،
وما تعلم من دروسصه ،وما عرف ما أرتكبته ألنازية وما قام
به هتلر ،وما صصنعته جيوشصه أ÷رأرة وجحافله ألسصيارة،
فقد أمطر لندن وعوأصصم أوروبية أخرى بوأبل قنابله
أŸدمرة ،وأحتل فرنسصا وأجتاح أوروبا ،ولكن دماره ⁄
ينفعه ،وتفوقه أ÷وي  ⁄يخدمه ،فانكسصر وترأجع ،وهزم
وسصجن وأنتحر.
وباŸقابل هل يتصصّور أإلسصرأئيليون أنفسصهم يعيشصون ‘
كيانهم أŸسصكون بالرعب ،وأŸهدد بالشصطب وألزوأل ،بÓ
كهرباء ول ماء ،وب Óأمٍن ول رخاء ،و‘ حالة قلٍق دأئمةٍ
وخ -وٍف مسص -ت -مٍ-ر؟ وه-ل ي-ع-ت-ق-دون أن أŸق-اوم-ة وشص-ع-ب-ه-ا
مثلهم ،ل يقوون على ألعيشس ‘ ألظروف ألصصعبة ،ول
يسصتطيعون موأجهة ألتحديات ألكبÒة؟ فأاوضصاعهم أليوم
‘ ظل حكوماتهم وأنظمتهم ل تختلف عما يهّددهم به
ألعدو ،ول ما يعدهم بإاعادتهم إأليه إأن هو شصنّ حرباً
 Òمن مناطقهم ب Óكهرباء ول ماء ول
جديدةً عليهم ،فكث ٌ
خدمات ،ويعانون من ألفقر وألفاقة وأÛاعة وألبطالة
وألتهميشس وأ◊رمان ،ورغم ذلك فإان مقاومتهم كبٌÒة،
وع-زÁت-ه-م شص-دي-دةٌ ،وح-م-اسص-ت-ه-م ل-ق-ت-ال عدوهم ل تف،Î
وشصجاعتهم وأسصتبسصالهم ‘ مقاومته ل تنكر.
يخطئ ألكيان ألصصهيو Êإأذأ أعتقد أن قوته قادرة على
÷م أفوأج أألمة ألعربية وأإلسصÓمية ألصصاعدة ،وإأرهاب
شصبابها وأبنائها ألذين ل يعÎفون Ãعاي Òألقوة ألقدÁة،
ول Ãوأزين ألتفوق ألتقليدية ،ول تردعهم ألقدرة ألنووية
ول تخيفهم ألقنبلة ألذرية ،ول يؤومنون بكي ألوعي ،ول

بالذرأع ألعسصكرية ألطويلة ول أألمنية ألقادرة ،وقد رأى
م -ن أŸق -اوم -ة م -ا ي -ب -ط -ل زع -م -ه وي-فشص-ل أم-ل-ه وي-ح-ب-ط
ﬂططاته ،وقد بات منها شصاكياً وعليها غ Òقادٍر.
فقد أنتهى زمن أحتÓل أألرأضصي بالقوة وإأسصكات ألشصعوب
با÷يوشس أ÷رأرة ،ف ÓأحتÓل يدوم ويسصتمر ،ول شصعوب
ت تنزع ،وحقوٌق
ت تفرضس ،وحريا ٌ
تغلب وتقهر ،وإأ‰ا إأرأدأ ٌ
تسصتعاد ،وألتاريخ على ما نقول خ Òشصاهٍد وأبلغ دليلٍ ،فما
دأم أسصتعمار شصعبٍ رغم ضصعفه وحصصاره ،ول بقي أحتÓلٌ
رغ -م ق -وت -ه وت -ف -وق -ه ،وم -ا أسص -ت -ك -انت أم ٌ-ة ل -ع -ج -ز وق-ل-ة
أإلمكانيات ،ول تخلّت عن حقوقها إلحسصاسصها بالغربة
وم-ع-ان-ات-ه-ا م-ن أ÷ف-وة ،وم-ن ل ي-خ-رج ب-ال-ط-ل-ق-ة تخرجه
ألصصرخة ،ومن يسصتقوي بالطائرة ويتحصصن بالدبابة يأاتيه
أŸوت من حيث ل يحتسصب ،وتطاله قبضصات أŸقاومة من
حيث ل يدري.
 ⁄يعد بإامكان ألكيان ألصصهيو Êألسصيطرة على أŸنطقة
وألهيمنة على مقدرأتها ،أو تطويع شصعوبها وأسصتخذأء
أبنائها ،أو تركيعها وألقضصاء على مقاومتها ،أو إأجبارها
على ألقبول به جزءأً من أŸنطقة ،وعضصوأً مكونًا ‘
أإلقليم ،ودولًة صصديقًة وكياناً معÎفاً به ،مهما أمتلك من
ألقوة ،وحاز على ألقدرة ،وتفوق ‘ أإلمكانيات وألقدرأت،
وكان حليفاً للقوى ألدولية وصصناع ألقرأر ألكبار ،ومهما
أسصتنوق أ◊كام وخدع أ◊كومات ،وطوى –ت جناحيه
أŸلوك ألرؤوسصاء ،شصرط أن يقوموأ على خدمته ،وÁنعوأ
شصعوبهم من مقاومته ،فقد أفل ‚مه ،وسصقطت مقولته
ألكاذبة بأان جيشصه ل يقهر وكيانه ول يهزم ،إأذ تغÒت
معادلت ألصصرأع وروح أŸقاومة ،وتبّدلت أدوأت أŸعارك
وأ◊روب ،وأختلفت أألسصلحة وتنّوعت ،وأنهار ألحتكار
وسصقطت دعاوى ألتفرد ،و ⁄تعد لديه ألقدرة على حسصم
أŸع- -ارك ،وإأط- -ف -اء ج -ذوأت أŸق -اوم -ة ،وأل -قضص -اء ع -ل -ى
رموزها ،وإأعÓن أ◊روب ألسصتباقية عليها ،فاŸقاومة
أقوى منه وأمضصى ،وألشّصعوب أثبت منه وأبقى.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اŸب ـ ـدع مـ ـن يسشم ـ ـو بقي ـم اإلنسشـان و أاخÓق ـ ـه
لخــــر
ل· بـــاب مشســــروع للتعــــايشس مــــع ا آ
التفتــــــح علــــى ثقافــــات ا أ

لدارية ،ثم شسهادة الكفاءة ‘ اÙاماة ،وبعدها ماسست‘ Ò
خريج جامعة مولود معمري بتيزي وزو بشسهادة ليسسانسس ا◊قوق والعلوم ا إ
التسسي ÒواŸناجمانت من اŸعهد الدو‹ للماناجمانت ببجاية ،وإاطار دولة ‘ مؤوسسسسة عمومية ،هوايته الكÈى الكتابة التي أاتقنها على مر
لصسدارات التي يتأارجح فيها
السسن Úبشسغف كب Òوترجمها من خÓل مسساهماته ‘ الكث Òمن الصسحف ا÷زائرية وكذا من خÓل العديد من ا إ
لرشسفة لتاريخ ا÷زائر والتعريف بأاعÓمها ومراجعها ،إانه الكاتب
لبحاث والتحاليل التقنية وكذا ا أ
أاسسلوبه ب Úاÿاطرة والشسعر والرواية وا أ
لدبي.
لبداع وآارائه حول السساحة الثقافية وكذا جديده ا أ
مراد عمرون ،الذي يكشسف لنا من خÓل هذا ا◊وار قصسته مع عا ⁄الكتابة وا إ

أاجرت ا◊وار :حبيبة غريب
تصشوير ﬁ :مد آايت قاسشي

الشسعب :كيف جاء مراد عمرون إا ¤عا⁄
كتابة؟
مراد عمرون :جئت إأ ¤ألكتابة بكل عفوية
ألن -ن -ي شض -خصس ي -ه -وى فسض -ح-ات أل-ع-ق-ل و“اي-ل
ألكلمات وأحب أن أمارسس ألصضرأخ على ألورق و
ذلك Ÿا فيه من حرية تعب .Òأنا أعت Èبياضس
ألورق عاŸا يصضغي إأ‹ دون تردد ومن بعد أجد
نفسضي ألبسضه كلمات وأفكار وبه أذهب نحو ما
أصضبو إأليه.
لدبي ◊د اليوم و كيف
@ ما هو نتاجك ا أ
يتم اختيار مواضسيع إاصسداراتك؟
@@ صضدر ‹ عام  ٢٠٠٧روأية باللغة ألفرنسضية
وه -ي « أل -دم -ع -ة أ÷ام -دة» ك -ت -ب-ت-ه-ا وع-م-ري ل
يتجاوز  ٢٢سضنة ثم تÓه « نسضيج خوأطري» ديوأن
شضعري عام  ٢٠1٠وكتاب حول ألعÓمة « ألفضضيل
ألورث ،ÊÓأ÷زأئر معدن أألبطال» عام ،٢٠1٢
وبعده صضدر ‹ كتاب حول حياة ألفنان ألقدير
مصضطفى زم ‹Òعام  ٢٠1٤تناولت فيه حياته
ألفنية ثم جاء دور «مشضاه Òأ÷زأئر» ‘ أربع
أجزأء عام  ٢٠15و‘ ›ال ألتسضي Òصضدر ‹
ك -ت -اب « أŸاج -م-انت ب ÚأŸف-ه-وم أل-كÓ-سض-ي-ك-ي
وأŸفهوم أإلسضÓمي» عام  ، ٢٠15ومؤوخرأ صضدر
‹ ديوأن شضعر « أنا من فلسضط Úو صضحرأوي
مرفوع أ÷ب »Úوكذلك روأية « ع Úألفوأرة» عام
.٢٠16
فيما يتعلق بالشضق ألثا Êللسضؤوأل ،ل بأاسس إأن
أكتفيت بالقول أنني أحب مدأعبة ألفكر وألشضعر
وأألدب  ،فأانا أعشضق أ◊ديث مع ألورق باختÓف
لهجاته وصضفاته ،فأاحيانا أروي قصضصضا وحينا
آأخ -ر شض -ع -رأ وأح -ي-ان-ا أخ-رى أب-ح-ر ‘ م-وأضض-ي-ع
وأرم- -ي ب- -ن- -فسض- -ي ب Úأحضض- -ان أم- -وأج أل- -ف- -ك- -ر
وأŸعرفة وألعلم .فليسس ‹ ›ال مع Úأكتب فيه
وأتخصضصس فيه.
@ ت- -ع- -دد اله- -ت- -م- -ام- -ات ‘ ك -ت -اب -اتك بÚ
اÿاط- - -رة وال- - -رواي - -ة و ال - -ب - -ورتÒه - -ات
وال -ك -تب ال -ت-ق-ن-ي-ة ه-ن-اك أاسس-ل-وب م-ت-م-ي-ز
فلماذا هذا التنوع ‘ اŸواضسيع؟
@@ إأن أ◊رأك ألثقا‘ ل حدود له وأŸشضهد
ألج-ت-م-اع-ي ه-و أه-م م-ن-ب-ع ل-ل-مسض-ائ-لة ولعل سضر
ت -ع -دد أŸوأضض -ي -ع أل-ت-ي أع-ا÷ه-ا ه-و ذلك أ◊ي
ألشض -ع -ب -ي أل -ذي كÈت ف -ي -ه وك -ذأ أل -ق -ري-ة أل-ت-ي
أح -ب -ب -ت -ه -ا م -ن -ذ صض -غ -ري دون أن أنسض -ى وأل -دي
رحمهما لله أللذأن كانا Ãثابة أÙرك ألنفسضي
ألذي كان له تأاث Òكب ‘ Òحياتي.
كتبت ‘ عدة أجناسس ألعمل أألدبي من ألروأية
إأ ¤ألشض -ع -ر إأ ¤أل -ت -اري-خ وغÒه-ا ،وأت-ف-اع-ل م-ع
أÛتمع وفق ما “ليه قريحتي فأاجد نفسضي
أزرع أفكاري سضوأدأ على بياضس ألورق روأية أو
شض -ع -رأ أو مسض -رح -ي -ة ألن ف -ه -م أÛت -م-ع وف-ه-م
ﬁاور ب -ن -ي -ان -ه ي-ف-رضس أح-ي-ان-ا أخ-ت-ي-ار أل-ق-الب
أŸناسضب لتناول أŸوضضوع أŸطروح.

لحداث اÎŸابطة
@ ما هي رسسالتك Œاه ا أ
اليوم؟
Óديب وألصض -ح -ا‘ ،أل -ك -اتب ،ألشض -اع -ر
@@ إأن ل - -أ
وأŸثقف رسضالة لبد أن يؤوديها على أحسضن وجه
.بالرغم من أن أألديب قلمت أظافره وأصضبح
مقيدأ بلقمة عيشضه ،وبالرغم من كل ألعقبات
وألصضعاب ألتي يوأجهها ،يبقى أنه مسضؤوول عما
ينتجه و يضضعه ب Úأيادي ألقارئ.
أألديب عندما يكتب نصضا أدبيا أو مسضرحية ،فإانه
يحمل فكرة وهاجة يريد إأيصضالها بطريقة ما،
وألفكرة لبد أن تكون تربوية وحكيمة لين Òبها
ألعقول لذأ لبد عليه أن يسضخر قلمه وكل ما
Áلك من طاقات للدفاع عن أ◊ق وألبسضطاء
وأŸظ -ل -وم ÚوأÙت -اج Úوك -ل قضض -ي-ة ع-ادل-ة،
ع -كسس م -ا ن -رأه ع -ن -د أل-ع-دي-د م-ن أŸؤول-ف Úم-ع
أألسضف ألذين تفننوأ ‘ موأضضيع هابطة ومظلمة
صض -ار أل -ع -ا ⁄أل -ع -رب -ي ي -نشض-ر ك-ل شض-يء Ãا ف-ي-ه
ألبذيء وألرديء –ت طائلة شضعار حرية ألتعبÒ
وأ÷رأة أألدبية.
أŸب- -دع ه- -و ذلك أل- -ذي يسض -م -و ب -ق -ي -م أإلنسض -ان
وأخÓقه وهو ذلك ألذي يربي أÛتمع ويؤودبه
ل ذلك ألذي يذهب به إأ ¤أ◊ضضيضس.
@ ي - - -ك Ìا◊ديث ح- - -ال- - -ي- - -ا ‘ السس- - -اح- - -ة
الثقافية العربية والوطنية عن ضسرورة
لخ -ر وك -ذا
ال- -ت- -واصس -ل وال -ت -ف -ت -ح ع -ل -ى ا آ
السستشسراف واليقظة ‘ الثقافة ،هل لك
رأاي حول اŸوضسوع؟
@@  ⁄يكن يوما أألدب وسضيلة لÓنغÓق بل عكسس
ذلك “اما ،فالعلم مثل ألعسضل ألذي تنهله ألنحل
من رحيق ألورود وأألزهار بكل أنوأعها .وإأن
ل -دغ -تك ن -ح-ل-ة ل ي-ع-ن-ي ذلك أنك تسض-ت-غ-ن-ي ع-ن
عسضلها ،فالعلم أينما وجد  ⁄يوجد سضوى ÿدمة
وإأسضعاد أإلنسضانية جمعاء وإأذأ قال رسضول ألله
صضلى ألله وعليه وسضلم « أطلبوأ ألعلم ولو ‘

ألصض »Úهذأ يؤوكد ألكÓم ألسضالف ألذكر.
إأن ألتفتح على ثقافات أأل· مؤوشضر جيد وباب
مشضروع و فعال للتعايشس مع ألغÃ Òا فيه من
إأق-دأم ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى ث-ق-اف-ات أل-ع-ا ⁄أıت-ل-فة
وفتح أÛالت للتنافسس وألتعاون ألثقا‘ Ãا
ي- -خ -دم ألشض -ع -وب وم -ا أل -ك -تب أو أŸسض -رح -ي -ات
ألشضهÒة ألتي صضار لها روأج كب Òوسضمعة عاŸية
وألتي بلغت ألقمة سضوى دليل على عبور ألفعل
أألدبي وألفني للحدود أإلدأرية ألتي أصضطنعتها
أ◊كومات وذلك بالرغم أنه من ح Úإأ ¤آأخر
تتعكر ألعÓقات ألدبلوماسضية ب Úأ◊كومات إأل
أنه ل Áكن للفكر أألدبي أو ألفعل ألثقا‘ ألتأاثر
أو ألضضمحÓل ‘ هذه أÓÿفات أآلنية.
@ كيف هي عÓقتك بالنشسر وهل التوزيع
لدب-ي-ة وغÒه-ا ‘
ي -ع -ي -ق ح -ق -ا ال-ك-ت-اب-ة ا أ
ا÷زائر؟
@@ أنا كالعديد من أŸؤولف Úغ ÒأŸعروفÚ
ع- -ل- -ى ألسض- -اح- -ة أألدب- -ي -ة أنشض -ر ع -ل -ى حسض -اب -ي
ألشضخصضي ولقد أجتزت عدة عقبات للوصضول إأ¤
نشضر كتبي أıتلفة و ⁄يكن ذلك باألمر أله.Ú
لو  ⁄يكن عزمي وإأرأدتي فولذية Ÿا نشضرت أي
كتاب ولفقدت أألمل.
وه -ذأ م-ا ج-ع-ل-ن-ي أت-ط-رق إأ ¤م-عضض-ل-ة ي-ع-يشض-ه-ا
ألعديد من أŸؤولف Úوهي متعلقة بدور ألنشضر
ألتي يصضعب ألوصضول إأليها وإأن تعددت ول سضيما
من طرف مؤولف Úمن أمثا‹ ألذين  ⁄ينالوأ أي
شضهرة لكي يتعاملوأ أصضحاب دور ألنشضر معهم.
من أŸفروضس أن أصضحاب دور ألنشضر هم ألذين
يبحثون عن أŸؤولف ÚوأŸبدع Úعلى غرأر ما
ي -ج -ري ‘ أل -دول أŸت -ق -دم -ة ،ل-ك-ن م-ع أألسض-ف
ألعديد منهم ،بسضبب ضضعف سضوق ألقرأءة وبيع
ألكتاب ،ركنوأ إأ ¤ألكتب ألتي يرونها مربحة .لذأ
‚د م- -ع- -ظ- -م- -ه- -م ي- -ت- -ه- -اف- -ت -ون ورأء أŸؤول -فÚ
أŸعروف Úلتسضويق كتبهم دون أن يولوأ أحيانا

الششع ـ ـ ـ ـر األمازيغـ ـ ـ ـي قاطـ ـ ـ ـرة األدب

الباحث باŸركز الوطنـي لعصســـــــور
ما قبل التاريخ بن غالية لـ«الشسعب» :

ألبجدية خاصضة بها وأŸتمثلة ‘ ألتيفيناغ ،ألذي  ⁄يفد ألكث ‘ Òتدوينها
دعا ،معتز بالله بن غالية ،باحث دكتوراه باŸركز الوطني
لنسسان والتاريخ ،لكون ألشضفهية غلبت على حياة أÛتمعات أألمازيغية وألتي تعد من أألسضباب
للبحوث ‘ عصسور ما قبل التاريخ ،علم ا إ
ألرئيسضية لعدم تدوين هذأ ألÎأث ألÓمادي ألشضفوي.
لمازيغي،
صسباح أامسسÃ ،ناسسبة يوم الشسعر ا أ
وأشض-ار أل-دك-ت-ور ب-ن غ-ال-ي-ة ،ل-وج-ود ﬁاولت ل-ت-دوي-ن
لداب ع Èجامعات الوطن ،إا¤
طلبة كليات ا آ
لمازيغي دراسسة ونقدا عـــدم تدوينه تسسبب ألشضعر أألمازيغي ،إأبان مرحلة ألسضتعمار ألفرنسضي،
الهتمام بالشسعر ا أ
Ãنطقة ألقبائل ،على يد دأرسض Úكولونيالي Úمن أمثال
و–لي ،Óوفقا Ÿقاربات حديثة وعصسرية ‘ ضسيــاع الكث Òمنــــه
«رونيه باسضي RENÉ BASSET «،ألذي قام بجمع
مبنية على أاسسسس علمية Ãا سسيسساهم ‘ ترقية
أشضعار موحند أوﬁند ،وألشضيخ ﬁمد أ◊وسض ،Úإأ¤
لمازيغي
لمازيغي ككل ،وإايجاد السسبل لتدوين الشسعر ا أ
لدب ا أ
ا أ
اŸبني على الشسفاهة التي كانت السسبب وراء ضسياع جزء هام جانب ﬁاولت لكتاب جزأئري Úمثل مولود معمري ومولود فرعون ،لتدوين
هذأ ألÎأث أألمازيغي ألزخم ،وألذي ضضاع منه أ÷زء أألك Èلغياب ألتدوين
لدبي.
من هذا ا÷نسس ا أ
لسضيما ‘ منطقة ألورأسس.

خنششلة  :سشكندر ◊جازي

أوضضح ،معتز بالله ‘ هذأ أإلطار ‘ ل»ألشضعب» ،أن أألدب ألمازيغي ،يشضمل
ألشضعر ،ألقصضة ،أألسضطورة أÿرأفة ،أŸثل وألغز ،وألشضعر هو ألقاطرة ألتي Œر
هذه أألجناسس أألدبية بحيث كان له ألنصضيب أألوفر من أإلنتاج ع Èآألف
ألسضنŸ Úا للشضاعر أألمازيغي من مكانة متميزة دأخل أÛتمع.
وأضضاف ،أن هذه أألجناسس أألدبية Ãا فيها ألشضعر أألمازيغي ،بقيت رهينة
ألشضفوية Ÿدة آألف ألسضن ،Úو ⁄تدون على ألرغم من أمتÓك أألمازيغية

لمازيغية جديرة بالنقد والتوجيه
بروز طبقة تنظم الشسعر با أ
وذكر ﬁدثنا ‘ هذأ ألصضدد ،بأان هناك ظاهرة أدبية صضحية جديرة بالهتمام
وأŸتابعة ،طفت مع بدأية تسضعينيات ألقرن أŸاضض ،ÚوأŸتمثلة ‘ بروز أقÓم
جديدة تنظم ألشضعر باألمازيغية ،منهم ألشضعرأء بشض Òعجرود من خنشضلة وعبد
ألله خالفة من باتنة ،وربيعة دريدي ،ينظمون ألشضعر باألمازيغية ويدونونه ،ما
يعد تأاسضيسضا Ÿرحلة ألتدوين ‘ أŸشضهد أألدبي أألمازيغي.

اŸكتبــــــة الرئيسسيــــة العموميــــة للمطالعـــــة بسسكيكــــــدة

مهرج ـ ـ ـان « الق ـ ـ ـ ـ ـ ـراءة ‘ احتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال» طبعت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ٧
–تضسن اŸكتبة البلدية بوالصسوف العيدي بحي بويعلى Ãدينة سسكيكدة ،الفتتاح
الرسسمي للطبعة السسابعة من اŸهرجان الثقا‘ اÙلي القراءة ‘ احتفال ،من  25إا30 ¤
مارسس من الشسهر ا÷اري ،تزامنا مع انطÓق عطلة الربيع ،بعرضس شسريط كيف تقرأا كتابا
Óطفال بعنوان» زهر نفيسس» للمسسرح
من تأاط Òالدكتور حسسن دواسس ،وعرضس مسسرحية ل أ
ا÷هوي ،إاضسافة إا ¤ورشسة الرسسم ،ا◊كواتي ،أالعاب اÿفة وعروضس بهلوانية ،واختتام
التظاهرة يكون على مسستوى دار الثقافة ﬁمد سسراج.
يقول عبد ألعزيز بوحبيلة مدير
أŸك -ت -ب -ة أل -رئ-يسض-ي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
لط- -ار»
لسض - -ك - -ي- -ك- -دة ‘ ه- -ذأ أ إ
ت- -تشض -رف أŸك -ت -ب -ة أل -رئ -يسض -ي -ة
بسضكيكدة بأان تضضمن إأدأرته من
ل‚از أي
ح- -يث أل- -ت- -ن- -ظ- -ي -م وأ إ
لول م-رة ،إأذ ي-ع-تÈ
أل -ت -ن -ف -ي -ذ و أ
لدوأت ألتي “كن
إأحدى أهم أ أ
ل-ف-ع-ل أل-ق-رأءة ب-ك-ل Œل-ي-ات-ه أن
يكون موضضوع جميع ألفعاليات
أŸدرجة ‘ ألÈنامج أŸسضطر
وأل- - -ذي ح- - -اولت ف- - -ي- - -ه أسض - -رة
أÙاف -ظ -ة ب -ال-رغ-م م-ن ع-ام-ل
أل - -وقت أل - -ذي  ⁄ي - -ك - -ن ع- -ل- -ى
Óع- -دأد
لط Ó- -ق مسض - -اع- -دأ ل - -إ
أإ
أ÷ي- -د وأل- -ك- -ام- -ل Ÿث- -ل ه -ات -ه

ألهتمام وألعناية ألكافية لنوعية ﬁتوأها .ألكل
يعلم أن وزأرة ألثقافة تخصضصس سضنويا مبلغا من
أŸال ألعام لدعم وتشضجيع أإلبدأع ‘ أ÷زأئر،
لكن أألمر ألذي يعاب على هذأ أ÷هد أ÷بار
ألذي تقوم به ألوزأرة يكمن ‘ كون أن ألقائمÚ
ع -ل-ى ه-ذأ أل-ق-ط-اع  ⁄ي-ج-ت-ه-دوأ إلي-ج-اد ووضض-ع
م -ي -ك -ان -ي -زم-ات ف-ع-ال-ة إليصض-ال ه-ذأ أل-دع-م إأ¤
مسضتحقيه.
@ ك -ي -ف ت -رى ال -ت -ح -دي -ات م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا
لصس-دار
ب -ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا◊دي -ث-ة وا إ
اللكÎو Ê؟
@@ ‘ أ◊قيقة ،أŸشضهد أإلبدأعي يبحث على
ألرت- -ي -اح وم -ا أرت -ف -اع أصض -وأت أŸب -دع Úه -ن -ا
وه-ن-اك ب-ال-ت-ذم-ر وألشض-ك-وى م-ن أل-وأق-ع أل-ث-قا‘
ألذي خيمت عليه بعضس أŸظاهر ألسضلبية إأل
تأاكيد لذلك Ãا فيها غياب ألدعم ألسضالف ألذكر
وألنقصس ألفادح للمكتبات ‘ كل ألوليات وكذأ
غزو ألكتاب أإللكÎو Êللسضاحة أألدبية بشضكل
ع- -ج -يب و‘ ظ -رف زم -ن -ي قصض ،Òأألم -ر أل -ذي
أدخل ألكتاب ألورقي ‘ دأئرة ألشضك أŸقيت.
إأن أŸث -ق -ف ‘ ظ -ل أل -ت -ح-دي-ات أ÷دي-دة وج-د
نفسضه سضج Úب Úتقلبات فرضضها ألوضضع أŸتأازم،
ف Óهو مسضتسضلم ول قادر على تغي Òذأت ألوضضع
و‘ هذأ ألصضدد لقد أجاب ﬁمود درويشس على
بعضس ألناشضرين ألذين “ادوأ ‘ نشضر ألرديء
وأصضفا إأياهم بعبارة « أإلسضهال» ،عبارة قد تبدو
قاسضية لكنه قالها عن وعي نقدي لتصضحيح ما
يجب تصضحيحه وألعودة بالكتاب إأ ¤دوره ونسضخ
ما ينفع دون سضوأه.

ألتظاهرأت ألهامة ‘ ألتأاسضيسس
ل -ل-ق-رأءة وأŸط-ال-ع-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
وت-ك-ريسس ت-ق-ال-ي-د ج-يدة تسضاهم
وب -ف -ع -ال -ي -ة وف -اع -ل -ي-ة ‘ ج-ع-ل
ألكتاب وكل ماله صضلة به ﬁورأ
من ﬁاور أهتمامات أŸوأطن
عامة وألطفل قارئ ألغد خاصضة «.
ويشض - -م- -ل ب- -رن- -ام- -ج «ق- -رأءة ‘
أح-ت-ف-ال» ،حسضب ب-وح-ب-ي-لة عبد
أل - -ع - -زي - -ز÷ ،ري- -دة» ألشض- -عب»،
أل -ع -دي -د م -ن ب -ل -دي -ات أل -ولي -ة
كالشضرأيع ،جندل ،أولد أحبابة،
ع Úبوزيان ،وتتضضّمن ألتظاهرة
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ع- -روضس مسض- -رح- -ي -ة
Óط- -ف- -ال Ãشض -ارك -ة أŸسض -رح
ل - -أ
أ÷هوي لسضكيكدة ،وورشضات ‘

ألرسضم وألعاب أÿفة ومسضابقات
ث -ق -اف -ي -ة وع -روضس ب -ه -ل -وأن -ي-ة،
وتهدف هذه ألتظاهرة ألثقافية،
حسضب ن - -فسس أŸت - -ح- -دث» ،إأ¤
لطفال على أŸطالعة
تشضجيع أ أ
وغرسس حب ألكتاب ‘ قلوبهم»،
مشضÒأ ‘ هذأ أÿصضوصس» إأ¤
أ÷ه - -ود أŸب - -ذول - -ة م- -ن ق- -ب- -ل
أل-ق-ط-اع ب-غ-رضس ت-ط-وي-ر شض-ب-ك-ة
أŸكتبات ألعمومية أّ ıصضصضة
ل- -ل- -م- -ط- -ال- -ع -ة أŸت -وأج -دة عÈ
ب-ل-دي-ات أل-ولي-ة وب-عث م-ك-تبات
متنقلة تسضعى إأ ¤تقريب ألكتاب
م -ن أل-ق-ارئ ،خ-اصض-ة ب-اŸن-اط-ق
ألنائية» ،وأضضاف» وتنظم خÓل
لنشض- - - - -ط- - - - -ة أ›ÈŸة
ك - - - - -ل أ أ

أما عن أ÷دل ألذي يدور حول ألكتاب ألرقمي
وألورقي،ل بد أن نؤوكد قبل كل شضيء أن ألكتاب
ألرقمي وليد ألكتاب ألورقي وما جاء إأل ليتمم
نقائصضه وأسضتجابة لضضرورة تكنولوجية من عصضرنة
أل- -ك -ت -اب ومسض -اي -رة أل -عصض -ر ب -ت -ط -وي -ر ﬁت -وي -ات
وشضكليات ألكتاب وإأل ف Óجدوى للرقمي وأبعد من
ذلك فقد تكون أضضرأره على أŸدى ألبعيد أك Ìمن
منافعه ومنها أن ألرقمي أفقد أŸصضدأقية للعديد
من ألكتاب Ÿا فيه من تشضويه وتغيÙ Òتويات
أل -ك-تب ب-ي-ن-م-ا أل-ورق-ي يضض-ف-ي ع-ل-ى أل-ك-ت-اب م-ي-زة
أŸصضدأقية ألتي لبد أن تÓزمه.
لفق ؟
@ هل من إاصسدارات جديدة ‘ ا أ
@@ عن قريب إأن شضاء ألله سضوف يصضدر ‹ كتاب
تناولت فيه منطقة تيزي وزو باللغة ألفرنسضية
وه -و ع -ب -ارة ع -ن ل -وح -ة ف -ن -ي -ة وت -اري -خ -ي -ة ع-ن
أŸنطقة ،هذأ من جهة ومن جهة أخرى أتفقت
مع دأر ألنشضر» سضمر» على إأعادة طبع كتابÚ
أألول ح -ول ح -ي -اة أل -ع Ó-م-ة أل-فضض-ي-ل أل-ورثÊÓ-
وألثا Êحول مشضاه Òأ÷زأئر ،كما إأنني قدمت
للمحافظة ألسضامية لÓأمازيغية ›موعة قصضصس
أألن -ب -ي -اء ب -الم -ازي-غ-ي-ة .وح-ال-ي-ا أن-ا ع-ل-ى وشضك
ألن -ت -ه-اء م-ن أل-ل-مسض-ات أألخÒة ل-روأي-ة ج-دي-دة
باللغة ألعربية وأخرى باللغة ألفرنسضية.
وخ Òما أختم به هذه ألدردشضة ألطبية وهذه
ألفرصضة ألسضانحة ألتي أتيحت ‹ هو أن أذكر أن
ألعلماء هم ورثة أألنبياء وهذأ يكفي ليتعظ به كل
أديب أو كاتب ول Áكن تصضور أدب من أجل
أألدب ف -ق -ط ،ف -ع-ن-وأن أ◊ي-اة ألج-ت-م-اع-ي-ة ه-و
أألدب وشضكرأ.

مسض -اب -ق -ات ع -ل -ى شض -ك -ل سض -ؤوأل
Óط - -ف - -ال
وج- - -وأب م- - -وج - -ه ل  - -أ
وألشض -ب-اب ت-تّ-وج ب-ج-وأئ-ز ق-ي-م-ة،
كما توزع خÓل أيام أŸهرجان
أشض-رط-ة سض-م-ع-ي-ة بصض-ري-ة –ف-ز
ع -ل-ى أل-ق-رأءة ب-ط-ري-ق-ة ع-ل-م-ي-ة
ميسضرة».

سشكيكدة :خالد العيفة

وأÓŸحظ حسضب ألدكتور ،أن
هؤولء ألشضعرأء يغرفون من معÚ
أآلدأب أل - -ع - -اŸي - -ة م - -ن ح- -يث
أل -ت -وظ -ي-ف ل-ل-م-ع-ا Êأإلنسض-ان-ي-ة
أل -ك-ون-ي-ة وت-ف-اع-ل-ه-ا م-ع قضض-اي-ا
أألمة وألوطن ،وذلك على ألرغم
م -ن أن -ع -دأم م -ث-ال م-رج-ع-ي ‘
ن- -ظ -م ألشض -ع -ر أألم -ازي -غ -ي ،م -ا
يسض -ت -ل -زم م -رأف-ق-ة ه-ؤولء ن-ق-دأ
وت-وج-ي-ه-ا وتشض-ج-ي-ع-ا ،فصض-ع-وب-ة
أإلب -دأع ه-ن-ا ت-ك-م-ن ‘ ،أل-ب-حث
أإلضضا‘ وتوظيف أŸفردأت فهذأ ينظم با◊رف ألعربي وأآلخر بالÓتيني
وآأخر بالتيفيناغ ،ما يعد عقبة حقيقة لهؤولء ألذين يبذلون ألكث Òمن أ÷هد
لتدوين ما يشضعرون به.
ومن أجل تطوير هذأ أ÷نسس أألدبي ،أكد بن غالية أن ذلك مرهون بتطوير
أللغة أألمازيغية وتنميطها حتى تكون مفهومة لدى عامة أ÷زأئري ،Úلتسضاعد
بذلك بقدر كب Òهؤولء ألشضعرأء ‘ ،إأبدأعهم من جهة ،وتكون سضندأ ‘ تدوين
ما هو متناقل شضفهيا كÎأث لمادي أمازيغي عن أÛتمعات أألمازيغية ذأت
ألتقاليد ألشضفوية.

تدوم خمسسة أايام تتخللها عروضس ﬂتلفة

انطـ ـ ـ ـÓق األي ـ ـ ـ ـ ـام الربيعي ـ ـ ـ ـ ـ ـة اÿامسش ـ ـ ـ ـ ـة
Ÿسشـ ـ ـرح الطفـ ـ ـل بالقليعـ ـ ـ ـ ـ ـة الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم

ت -ن -ط -ل-ق ب-دأر أل-ث-ق-اف-ة أل-دك-ت-ور
أحمد عروة بالقليعة أمسضية أليوم
Óيام
فعاليات ألطبعة أÿامسضة ل أ
ألربيعية Ÿسضرح ألطفل Ãشضاركة
عّدة فرق ﬁلية يرتقب بأان تسضعد
ه -ذه أل-ف-ئ-ة و تصض-ن-ع ل-ه-ا أل-ف-رج-ة
على مدأر  5أيام متتالية .و‘ ذأت
ألسضياق يرتقب بأان تنشضط حفل
ألف -ت -ت -اح ف -رق-ة أل-بسض-م-ة Ÿدي-ن-ة
ب - -وسض- -م- -اع- -ي- -ل وأل- -ت- -ي تضض- -م ‘
تركيبتها ألبشضرية ك Óمن ألفنانÚ
لطفال ‘
شضارلو ومارلو وهارلو أŸدعوون لتقد Ëجملة من ألرسضائل ألÎبوية ألهادفة لفئة أ أ
للعاب أÿفة للفنان عمار بوصضوف Ãعية عرضس
قالب فكاهي على أن تخصضصس أمسضية ألغد أ
ترفيهي بعنوأن مغامرأت أŸهرج بيبو يقدمه ألفنان أبرأهيم شضعبي ،ومن أŸرتقب بأان تقدم
حركة أŸسضرح للقليعة مسضرحية كنز ألسضلطان خÓل أليوم ألثالث من ألتظاهرة وخصضصس أليوم
ألرأبع ÷معية أŸسضرح Ÿدينة فوكة ألتي سضتعرضس عرضضا مسضرحيا بعنوأن ‘حيلة ألفأار» مرفقا
لحد ألقادم بعرضس
Ãجموعة من أللقطات أŸتعلقة Ãسضرح ألدمى وتختتم ألتظاهرة يوم أ أ
لمÒة تقدمه جمعية روح ألفن Ÿدينة فوكة ،بحيث يرتقب بأان تسضاهم
مسضرحي بعنوأن رحلة أ أ
لطفال تزأمنا وموعد ألعطلة
هذه ألعروضس أŸتنوعة ‘ صضنع قدر كب Òمن ألفرجة لفئة أ أ
ألربيعية ،كما أّنه بوسضعها رفع قدر كب Òمن ألضضغط على هؤولء أسضتعدأدأ للفÎة ألثالثة
لخÒة من أŸوسضم ألدرأسضي أ◊ا‹.
وأ أ

تيبازة  :عÓء ملزي
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حّمار (رئيسس
وفاق سسطيف)
لـ «الشسعب»:

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

á°VÉjQ

«انتخ ـ ـ ـ ـ ـاب زطشش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي قان ـ ـ ـ ـ ـ ـوÊ
وعلى ا÷مي ـع مسشاندته ‘ مهمته»

العديد من الورشسات التي كانت مغلقة من أاجل الرتقاء Ãسستوى الكرة
أاكد حسسان حّمار
اÙلية .وكما شساهدنا ،ا÷ميع هّنأاه على الفوز ،لكن ا÷ميع سسينتقده
رئيسس وفاق سسطيف ‘ حوار
بداية من الغد ‘ ظل اŸسسؤوولية اŸلقاة على عاتقه.
لـ «الشسعب» ،أان عملية انتخاب خÒ
ما سسر مطالبة العديد من أاعضساء ا÷معية العامة
الدين زطشسي رئيسسا ل–Óادية
بحضسور علي باعمر؟
ا÷زائرية لكرة القدم “ت بطريقة
قانونية ،عكسس ما كان يروج البعضس خÓل
هو مطلب يخ ّصسهم ول يطعن ‘ مصسداقية ÷نة
أاشسغال ا÷معية العامة.
الÎشس -ي -ح-ات ال-ت-ي أاشس-رفت ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م ا÷م-ع-ي-ة
وعّبر حّمار عن اسستغرابه من مطالبة
العامة النتخابية وطلبهم بحضسور باعمر كان من
العديد من أاعضساء ا÷معية العامة بحضسور م -ن -ط -ل -ق اع -ت -ق -اده-م ب-أان-ه ه-و م-ن يÎأاسس ÷ن-ة
علي باعمر ،رغم أانه ل Áلك صسفة رئيسس الÎشس -ي -ح -ات وه -و األم -ر اÿاط -ئ ،ألن -ه خ Ó-ل
÷نة الÎشسيحات بل هو عضسو فيها فقط ،أاشسغال ا÷معية العامة العادية التي جرت مؤوخرا،
‘ ح Úأان ÷نة الÎشسيحات هي من
” ان -ت -خ -اب أاعضس -اء ÷ن -ة الÎشس -ي -ح-ات و÷ن-ة
تختار رئيسسها.
الطعون ،لكن  ⁄يتم انتخاب باعمر رئيسسا للجنة
جدد رئيسس الوفاق “نياته لزطشسي الÎشسيحات التي كان من حقها تعي Úرئيسس لها
بالنجاح ‘ مهامه ،رغم صسعوبة اŸهمة من ب Úاألعضساء ،وبالتا‹ غياب باعمر أامر يخصسه
‘ ظل اŸشساكل العديدة التي
وهو من يسستطيع تÈير ذلك ،لكنه ل يبطل العملية
تعرفها كرة القدم ا÷زائرية
النتخابية ول ينقصس من شسرعية انتخاب زطشسي رئيسسا
وهو ما سسيؤودي إا ¤تعرضسه
للفاف .وأاؤوكد أانه رئيسس شسرعي وÁلك كل الصسÓحيات
لÓنتقادات خÓل
التي منحها له القانون لتسسي Òهذه الهيئة الكروية.
الفÎة اŸقبلة.
ه -ن -اك ب -عضس اŸرشس -ح Úم -ن ن-ددوا Ãا وصس-ف-وه سس-ي-اسس-ة
ال -ك -ي -ل Ãك -ي -ال ،Úم -ن خ Ó-ل ق -ب -ول م -ل -ف زطشس -ي ورفضس
ملفاتهم .كيف تردون؟
ل يوجد لديّ أاي رّد غ Òالقول إان ملف زطشسي ” وضسعه ‘ الوقت اŸسسموح به على
مسستوى ÷نة الÎشسيحات وعندما ” رفضس ملفه للنقائصس التي كانت موجودة به وضسع
الطعن ‘ اآلجال القانونية ودرسسنا طعنه ووجدناه مؤوسسسسا من الناحية القانونية ،عكسس
«الشس -عب» :ك -ي -ف ت -ع -ل -ق ع -ل -ى ا أ
لح -داث ال -ت -ي ع -رف -ت-ه-ا ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة اŸلفات األخرى التي كانت تشسوبها نقائصس با÷ملة كانت سسببا ‘ رفضسها.
النتخابية للفاف؟
بشسأان موضسوع آاخر ،ماذا عن –ضسÒات الوفاق Ÿواجهة شسباب بلوزداد؟
حّمار :ل يجب منح األمور أاك Èمن حجمها .كل ما ‘ األمر أان اÛال كان مفتوحا أامام
ا÷ميع للتعب Òعن رأايه بطريقة دÁقراطية و‘ إاطار القانون وهو ما حدث ويؤوكد صسراحة لسست على اتصسال مباشسر مع الفريق ،بالنظر لنشسغا‹ بتنظيم ا÷معية العامة
شسفافية العملية من البداية إا ¤النهاية .كما أان عملية النتخاب جرت عن طريق القÎاع النتخابية .لكن آاخر األصسداء كانت إايجابية وتؤوكد جاهزية الفريق Ÿواجهة شسباب بلوزداد
السسري .والسسيد زطشسي حصسل على األغلبية التي منحته الثقة لرئاسسة ال–ادية خÓل الذي يبقى من الفرق اŸميزة وÁلك ›موعة جيدة من الÓعب .Úوأاك Èمن هذا،
العهدة األوŸبية اŸقبلة .وكرئيسس للوفاق ،أا“نى له النجاح ‘ مهمته التي لن تكون سسهلة حاجتهم الكبÒة للنقاط .من جهتنا الفرصسة سستكون مواتية لتعميق الفارق وأا“نى أان نكون
‘ ظل اŸشساكل العديدة التي تعا Êمنها كرة القدم ا÷زائرية وهو ما يجعله مطالبا بفتح ‘ اŸوعد.

حاوره :عمار حميسسي

لندية ا÷زائرية تتعرف على منافسسيها ‘ كأاسس الكاف
ا أ

«الكناري» يواجه «مازامبي» الكونغو‹ والعميد «أافريكانز» التانزاÊ

تعرف ناديا شسبيبة القبائل
ومولودية ا÷زائر ،صسبيحة أامسس،
على منافسسيهما ‘ الدور  16مكرر
من منافسسة كأاسس الكونفدرالية
لفريقية لكرة القدم ،حيث
ا إ
أاوقعت القرعة الكناري ‘ مواجهة
صسعبة للغاية أامام حامل نسسخة
اŸوسسم اŸاضسي العمÓق تي.بي.
مازامبي الكونغو‹ ،فيما يواجه
العميد نادي يونغ أافريكانز
التنزا.Ê

محمد فوزي بقاصص

اŸم - -ث Ó- -ن ا÷زائ - -ري - -ان سس - -ي - -ك- -ون- -ان
ﬁظوظ Úبعضس الشسيء ،بعدما منحت
لهم أافضسلية لعب لقاء العودة ‘ ا÷زائر
خÓل أايام  15 ،14و 16أافريل اŸقبل ،على
أان يكون قبلها لقاء الذهاب أايام  ،8 ،7و9
م -ن ذات الشس -ه -ر ،ل -ك-ن اŸه-م-ة ل-ن ت-ك-ون
سسهلة على كÓهما لقتطاع ورقة التأاهل
إا ¤دور اÛموعات.
سستكون شسبيبة القبائل التي تعا Êاألمرين
ه - -ذا اŸوسس - -م ‘ اŸراك - -ز األخÒة م- -ن
الÎتيب العام للرابطة اÎÙفة األو¤
لكرة القدم ‘ ،موسسم قد يكون األسسوأا ‘
تاريخ الفريق األك Ìتتويجا ‘ ا÷زائر،
رغ - -م أان أاشس- -ب- -ال اŸدرب« Úرح- -م- -و- Ê
م-وسس-و »Êت-ن-قصس-ه-م  5م-ب-اري-ات متأاخرة
للرجوع ‘ سسلم الÎتيب ،أاولها سستكون،
السس -بت اŸق -ب -ل ،أام -ام م -ول-ودي-ة ا÷زائ-ر
Ãلعب  5جويلية األوŸبي.
كما سسيكون الكناري على موعد مع صسدام
ق -وي أام -ام ال -ع-مÓ-ق ال-ك-ون-غ-و‹ ت-ي.ب-ي.
م -ازم-ب-ي ال-ف-ائ-ز ب-ال-ط-ب-ع-ة
اŸاضس -ي -ة ل -ذات

اŸنافسسة اإلفريقية .ولن تكون اŸأامورية اŸتأاهلة بعد نهاية اŸوسسم ا÷اري.
سس -ه -ل -ة ع -ل-ى زمÓ-ء ال-ق-ائ-د «ع-ل-ي ري-ال» من جانبه ،فريق مولودية ا÷زائر العائد
لق - - -ت- - -ط- - -اع ورق- - -ة ال- - -ت- - -أاه- - -ل إا ¤دور ه -ذا اŸوسس -م إا ¤اŸن -افسس -ة اإلف -ري -ق -ي-ة
اÛموعات ،خصسوصسا أان الشسبيبة تعا Êوال - -ذي “ك - -ن م - -ن ح- -ل ع- -ق- -دة ال- -دور
ه -ذا اŸوسس -م ضس -ع -ف-ا ‘ األداء وال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ل-م-ن-افسس-ات اإلف-ري-قية الذي
اÙق -ق -ة وك -ذا ال -ف -ع-ال-ي-ة أام-ام اŸرم-ى لزم -ت -ه لسس -ن -وات ط -وي -ل -ة ،سس-ي-ك-ون أام-ام
وهشس -اشس -ة اÿط اÿل -ف-ي .ل-ك-ن ال-ث-ن-ائ-ي اخ-ت-ب-ار صس-عب ل-ل-غ-اي-ة أام-ام ب-ط-ل تانزانيا
«رحمو - Êموسسو ،»Êالذي أاعاد الروح اŸوسسم اŸاضسي وصساحب أاك Èعدد من
ل -ل -م -ج -م -وع -ة ،ب -ع-د ت-نصس-ي-ب-ه ع-ل-ى رأاسس التتويجات ‘ بلده بـ 21لقب بطولة و3
العارضسة الفنية للفريق ،قد يتمكن من حل كؤووسس ،فريق يونغ أافريكانز ،الذي يشسارك
شس- -ف- -رة ع- -ق- -دة ك- -ل ال- -ف- -رق ا÷زائ -ري -ة ب- -اسس- -ت- -م- -رار وان- -ت- -ظ -ام ‘ اŸن -افسس -ات
اŸشس -ارك -ة ‘ اŸن-افسس-ات اإلف-ري-ق-ي-ة ‘ اإلفريقية.
السسنوات األخÒة أامام الفريق الكونغو‹ ،خÈة ال- - -ت- - -ان- - -زان- - -ي ‘ Úتسس- - -ي Òه - -ذه
الذي يحصسد كل األلقاب التي يشسارك فيها اŸنافسسات قد تكون عائقا ‘ وجه لعبي
‘ السسنوات األخÒة ،وقد تكون فرصسة اŸول -ودي -ة ال -ذي -ن يصس-رون ع-ل-ى Œسس-ي-د
ث -م -ي -ن -ة إلدارة ال -ف -ري -ق م -ن أاج -ل إان -ق -اد الهدف اŸسسطر من قبل رئيسس النادي
موسسمها بالتأاهل إا ¤دور اÛموعات «ع -م -ر غ -ريب» ،ال -ذي يشس-دد م-ن-ذ ب-داي-ة
الذي سستخوضسه كل اŸوسس -م ع -ل -ى إان -ه -ائ -ه ‘ م -رك -ز م-ؤوه-ل
الفرق
ل- -راب -ط -ة األب -ط -ال اإلف -ري -ق -ي -ة اŸوسس -م
اŸقبل ،والظفر بلقب وحيد على األقل
تخليدا لروح الفقيد
والتأاهل إا ¤دور اÛموعات من منافسسة
«ﬁمد عÓك»
ك -أاسس ال-ك-اف ،وه-و م-ا سس-ي-ج-ع-ل لع-ب-ي
العميد يضسحون من أاجل بلوغ هذا
الهدف الذي سسيفتح لهم باب ا◊لم
أاك Ìلبلوغ أادوار متقدمة و َ⁄ل
خ -ط -ف ال -ل -قب ال -ث -ا Êال -ق-اري
ووضس -ع -ه ‘ خ -زي -ن -ة ال-ف-ري-ق،
والتأاكيد على أان كرة القدم
ا÷زائرية عادت بقوة على
ي-ن-ظ-م اÛلسس الشس-ع-ب-ي البلدي
السساحة القارية ‘ السسنوات
Ÿدي- -ن- -ة أاق- -و ÊغÒان ب- -ت -ي -ز وزو
الثÓث األخÒة ببلوغ ثÓثة
سس -ب -اق -ا ل -ل -ع-دو إاح-ي-اء ل-ذك-رى وف-اة
أان- -دي- -ة ال- -دور ال- -ن- -ه- -ائ -ي،
العداء ا÷زائري من ذوي الحتياجات
ي -ت -ق -دم-ه-م وف-اق سس-ط-ي-ف
اÿاصس -ة ﬁم -د عÓ-ك (ب-ط-ل ع-اŸي وب-راŸب-ي
ال - -ذي ف- -از ب- -درع راب- -ط- -ة
للعديد من اŸرات) الذي وافته اŸنية يوم  8مارسس من العام اŸاضسي عن عمر ناهز األبطال لسسنة  ،2014وإا–اد
 ٤2سس -ن-ة ،ب-حسسب م-ا ع-ل-م م-ن اŸن-ظ-م .Úوسس-ت-ك-ون اŸن-افسس-ة ل-ك-ل ف-ئ-ات ا أ
لع-م-ار العاصسمة الذي تأاهل للنهائي
لواسس-ط وا أ
لشس-ب-ال وا أ
(اŸدارسس وال -ك -ت -اك -يت والÈاع-م وا أ
لك-اب-ر) ذك-ورا وإان-اث-ا ،م -ن ذات اŸن -افسس -ة اŸوسس -م
سس -ي -ت -ن -افسس-ون ع-ل-ى مسس-ار ﬂصسصس ل-ك-ل ف-ئ-ة ع-ل-ى ح-دة ،ع-ل-ى أان ي-ك-ون خ-ط ال -ذي ب -ع -ده ل-ك-ن-ه ان-ه-زم أام-ام
الوصسول Ãتوسسطة مسسقط رأاسس اŸرحوم.
ال -ع-مÓ-ق ال-ك-ون-غ-و‹ م-ازام-ب-ي،
التظاهرة ،التي تنظم –ت رعاية وزير الشسباب والرياضسة وبالتعاون مع
ليكون الدور Ÿولودية بجاية التي
مديرية الشسباب والرياضسة لتيزي وزو ورابطتي أالعاب القوى ورياضسات
ت-أاه-لت ل-ن-ه-ائ-ي ك-أاسس ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة
فئة الحتياجات وكذا ا÷معيات اÙلية ،تشسمل أايضسا معرضسا حول
اإلفريقية لطبعة  2016وانهزمت أامام
مشسوار البطل العاŸي والÈاŸبي السسابق.
ذات اŸنافسس.

سشباق للعدو
الريفي السشبت
القادم بتيزي وزو

قـ ـ ـ ـرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة دوري
اÛموعـات لرابطة
أابطـ ـ ـ ـ ـ ـال إافريقي ـ ـ ـ ـا
يـ ـ ـ ـ ـوم  ٢٦أافري ـ ـ ـ ـل
يتعرف ‡ثل ا÷زائر ‘ رابطة
أابطال إافريقيا لكرة القدم إا–اد
العاصسمة ،على منافسسيه ‘ دوري
اÛم -وع -ات ب -ت -اري -خ  26أافريل
اŸق-ب-لÃ ،ن-اسس-ب-ة عملية القرعة
ال-ت-ي Œرى Ãق-ر ال-ك-ون-فدرالية
لف -ري -ق -ي -ة ب -ال -ق -اه-رة (مصس-ر)،
ا إ
ب- -حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ،أامسس ،اŸوق -ع
الرسسمي للهيئة القارية.
ي- -وج- -د ‡ث- -ل ا÷زائ- -ر ،ال -ذي
نشس -ط ن -ه -ائ -ي  ‘ 2015الصس -ن -ف
ال-ث-ا ،Êرف-ق-ة الÎج-ي ال-ت-ونسسي
وال- - - -ه Ó- - -ل السس - - -ودا Êوال - - -وداد
البيضساوي اŸغربي.
لح -م -ر
وك- -ان أاصس- -ح- -اب ال- -زي ا أ
لسس- - -ود ق- - -د ت - -أاه - -ل - -وا إا ¤دور
وا أ
اÛم- -وع -ات ع -ل -ى حسس -اب ن -ادي
ك - -ادي - -وغ - -و ال- -ب- -ورك- -ي- -ن- -اب- -ي ‘
لياب  0ـ .)1
الذهاب 0ـ  2و‘ ا إ
وب-حسسب ب-رن-ام-ج راب-ط-ة أاب-ط-ال
إاف -ري -ق -ي -ا ،سس -ت -ن -ط -ل-ق م-ن-افسس-ات
دوري اÛموعات (ثمن النهائي)
بتاريخ  12أافريل اŸقبل Ãشساركة
 16ف- -ري -ق -ا ي -قسس -م -ون إا ¤أارب -ع
لول
›م -وع -ات ح -يث ي -ت-أاه-ل ا أ
وال- -ث- -ا Êع -ن ك -ل ›م -وع -ة إا¤
الدور ربع النهائي.
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لفريقية لكرة السسلة  -إاياب
الدورة اŸؤوهلة للبطولة ا إ

اŸنتخـ ـ ـب الوطن ـ ـ ـي ح ـ ـ ـ ـّل أامـ ـ ـ ـ ـسس بت ـ ـ ـونسس

شسد ،مسساء أامسس ،الفريق الوطني لكرة السسلة
رجال رحاله نحو العاصسمة التونسسية «تونسس»،
على م Ïرحلة عادية تابعة للخطوط ا÷وية
ا÷زائرية من مطار هواري بومدين الدو‹ ،من
أاجل خوضس غمار إاياب الدورة التأاهيلة اŸؤوهلة
لفريقية القادمة.
للبطولة ا أ

نبيلة بوقرين

شسهدت الرحلة تواجد  12لعبا ،إاضسافة إا ¤الطاقمÚ
الفني والطبي وبعضس اإلداري Úالذين رافقوا الفريق ‘
هذه اÿرجة الهامة التي تعد مصسÒية من أاجل –قيق
التأاهل للموعد القاريÃ ،ا أانه مطالب بتحقيق الفوز على
اŸنتخب اŸغربي بأاك Ìمن  5أاهداف لضسمان التأاشسÒة
الثانية على األقلÃ ،ا أان اŸأامورية لن تكون سسهلة أامام
صساحب الضسيافة الذي سسيكون مدعوما بأانصساره.

لوباشسرية :سسنتدارك النقائصس

أاشسبال لوباشسرية تنقلوا إا ¤تونسس وعينهم على اإلطاحة
ب -أاسس -ود األط -لسس .و‘ تصس -ري -ح خصس ب -ه «الشس -عب» ،أاك -د
ال -ن-اخب ال-وط-ن-ي « ⁄ن-ت-وق-ف ع-ن ال-ت-حضس Òب-ع-د ن-ه-اي-ة
مرحلة الذهاب من الدورة اŸؤوهلة للبطولة األفريقية،
حيث عملنا كثÒا ‘ األيام اŸاضسية من أاجل تصسحيح
بعضس النقائصس لتفادي تكرارها ‘ اللقاءين القادمÃ ،Úا
أان منافسسينا حضسرا جيدا باŸقارنة معنا».
وواصسل حديثه ‘« ،مرحلة الذهاب  ⁄نتمكن من –قق
الفوز ،بالنظر إا ¤بعضس النقائصس وكذا اندفاع الÓعبÚ
وه -ذا م -ا ج -ع-ل-ن-ا نضس-ي-ع –ق-ي-ق الن-تصس-ار ،خ-اصس-ة أام-ام
اŸغرب حيث كان مسستوى الÓعب ‘ Úتصساعد وأاحيانا
أاخ- -رى ‘ ت- -راج -ع وه -ن -اك أاوق -ات ك -ان م -ن اŸف -روضس
التسسديد والعكسس .لكن على العموم اÛموعة قدمت Ãا
عليها فوق البسساط وسسنكون ‘ اŸوعد من أاجل –قيق
الفوز والتأاهل بحول الله».
كما تطرق الرجل األول على رأاسس اÿضسر إا ¤أاهمية
الفوز أامام اŸغرب ،السسبت اŸقبل ،بقوله« :ركزنا ‘
ع -م -ل -ن -ا ع -ل -ى ا÷انب اŸع -ن -وي ح -ت-ى ي-ك-ون الÓ-ع-ب-ون
جاهزين ،ألنه عامل مهم ويسساعد على الÎكيز ،إاضسافة
إا ¤ا÷انب التكتيكي والعمل ا÷ماعي Ãا أان الفريق كان
م -ك -ت -م  Ó-م -ن خÓ-ل حضس-ور ع-ن-اصس-ر اÛم-ع ال-بÎو‹

واÎÙف ،Úأاي أاننا شساركنا باÛموعة التي حضسرنا
معها خÓل  5أاشسهر اŸاضسية».

الفوز على اŸغرب لضسمان التأاهل

واصس-ل ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ح-دي-ث-ه ب-ال-ق-ول« ،سس-نتدارك ‘
الشسوط الثا Êمن خÓل تعديل بعضس األمور ،حيث نركز
كثÒا على مواجهة اŸغرب ،ألنها مفتاح التأاهل .لهذا
ع -ل -ي -ن -ا أان ن -ك -ون ج -اه-زي-ن ك-م-ا ي-جب وب-ع-ده-ا سس-نسسÒ
اŸواجهة الثانية ضسد تونسس حسسب متطلبات اŸنافسسة،
م- -ن خÓ- -ل ا◊ضس- -ور ال- -ذه- -ن- -ي ،إاضس- -اف- -ة إا ¤ال- -ق- -راءة
اŸوضس -وع -ي -ة ل -ك -ل ا÷وانب .ح -ظ-وظ-ن-ا م-ازالت ق-ائ-م-ة
وسسنقدم كل ما لدينا حتى نتأاهل بحول الله».
Óشسارة ،انهزم الفريق الوطني ‘ لقاءين متتال‘ Ú
لإ
ذهاب الدورة التأاهيلية الذي جرى با÷زائر مؤوخرا ،حيث
انهزم ضسد اŸغرب بفارق  5نقاط وبعدها أامام تونسس
بفارق  10نقاط .لكن رغم ذلك تبقى ا◊ظوظ قائمة
وبإامكان الفريق التأاهل خÓل إاياب الدورة ،حيث سسيلعب،
السس -بت ال -ق -ادم ،أاول م -واج -ه -ة ضس -د اŸغ -رب و‘ ال -ي -وم
اŸوا‹ يÓقي تونسس.

لنديــــة كــــرة اليــــد
البطولـــــة العربيـــــة أ

شس .براقـ ـ ـ ـ ـي يبـ ـ ـ ـ ـدأا اŸنافسش ـ ـ ـ ـ ـة الي ـ ـ ـ ـ ـوم

يبدأا شسباب براقي (رجال) ،اليوم ،مشسواره ‘
لندية كرة اليد
النسسخة  13للبطولة العربية أ
ا◊ائزة على الكؤووسسÃ ،واجهة اŸمثل الثالث
لتونسس ‘ اŸسسابقة وهو شسباب سساقية الزيت بقاعة
ا◊مامات (تونسس) ،وفق عملية القرعة التي أاقيمت
لثن.Ú
مسساء ا أ
م- -ن ج -ه -ت -ه ،سس -ي -ك -ون اÛم -ع ال -بÎو‹ ا÷زائ -ري ‘
مواجهة جمعية مقرين (تونسس) ‘ اليوم األول Ÿسسابقة
السسيدات التي تفتتح اÿميسس.
وتشسارك ‘ اŸنافسسة العربية التي تسستضسيفها ا◊مامات
ما ب 22 Úو 30مارسس ،خمسسة فرق عند الرجال وثÓثة
أاخرى عند السسيدات.
‘ ما يلي الÈنامج الكامل للبطولة (جميع
اŸباريات بقاعة فوزي السساحلي با◊مامات)
 صسنف الرجاللربعاء  22مارسس 2017
@ا أ
سسا 15و30د :نادي شسباب براقي  -نادي سساقية الزيت التونسسي
سسا :17حفل الفتتاح.
سسا :18ن -ادي ك -رة ال -ي -د ب -ج -م -ال ال -ت-ونسس-ي  -ج-م-ع-ي-ة
ا◊مامات التونسسي
@ اÿميسس  23مارسس 2017
سسا :14نادي كرة اليد بجمال  -الشسرطة العراقي
سسا :18جمعية ا◊مامات  -نادي سساقية الزيت

@ السسبت  25مارسس 2017
سسا :14الشسرطة العراقي  -شسباب براقي
سسا :18نادي سساقية الزيت  -نادي كرة اليد بجمال
لحد  26مارسس 2017
@ا أ
سسا :14نادي كرة اليد بجمال  -شسباب براقي
سسا :18جمعية ا◊مامات  -الشسرطة العراقي

لثن 27 Úمارسس 2017
@ا أ
سسا :16نادي سساقية الزيت  -الشسرطة العراقي
سسا :18شسباب براقي  -جمعية ا◊مامات

لربعاء  29مارسس 2017
@ا أ
لول
الدور نصسف النهائي ا أ
سسا :14صساحب اŸركز الثا Êضسد صساحب اŸركز الثالث
الدور نصسف النهائي الثاÊ
سسا :18صساحب اŸركز األول ضسد صساحب اŸركز الرابع
@ اÿميسس  30مارسس 2017
سسا :13اŸباراة الÎتيبية
سسا 17و30دق :الدور النهائي.

صسنف السسيدات
@ اÿميسس  23مارسس 2017
سسا :16مقرين الرياضسية لكرة اليد النسسائية (تونسس) -
اÛمع البÎو‹ ا÷زائري
@ السسبت  25مارسس 2017
سسا :16اÛمع البÎو‹  -النادي اإلفريقي التونسسي

لحد  26مارسس 2017
@ا أ
سسا :16النادي اإلفريقي  -مقرين الرياضسية لكرة اليد
النسسائية
@ الثÓثاء  28مارسس 2017
سسا :18اÛمع البÎو‹  -مقرين الرياضسية لكرة اليد النسسائية
لربعاء  29مارسس 2017
@ا أ
سسا :16النادي اإلفريقي  -اÛمع البÎو‹

اÿميسس  30مارسس 2017
سسا 15و30د :مقرين الرياضسية لكرة اليد النسسائية -
النادي الفريقي.

اŸسسابقة الوطنية للقفز على ا◊واجز من  23إا 25 ¤مارسس

 11منافسش ـة ‘ ا÷ائ ـ ـزة الك ـ ـÈى للفروسشي ـ ـة بسشي ـ ـدي بلعب ـ ـاسس

سستقام ا÷ائزة الكÈى Ÿدينة سسيدي بلعباسس للمسسابقة الوطنية للقفز على
ا◊واجز للفئات الشسابة من  23إا 25 ¤مارسس ا÷اري Ãركز الفروسسية ببني
عامر ،بحسسب ما علم من ال–ادية ا÷زائرية للفروسسية.
وق -د ب -ر›ت  11م-ن-افسس-ة ‘ ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ،اŸن-ظ-م-ة م-ن ط-رف ا÷م-ع-ية
الرياضسية للفروسسية «بني عامر» سسيدي بلعباسس ،بالتنسسيق مع ال–ادية ا÷زائرية
للفروسسية وسستجمع  90فارسسا من الفئات الشسابة ،ينتمون إا ¤عدة نوادي من
الوطن ذوي الدرجة األو ¤وخيول تÎاوح أاعمارها ماب 5 Úو 6سسنوات وأاك.Ì
يتضسمن اليوم األول ثÓث منافسسات باحتسساب التوقيت ،خاصسة باألدوار التصسفوية
للجائزة الكÈى «أا» و»ب» وكذا لفرسسان تÎاوح أاعمارهم  12سسنة وأاك Ìذوي
الدرجة األو ¤وÿيول تبلغ  5و 6سسنوات وأاك Ìعلى حواجز يبلغ علوها من مÎ

و 20سسنتيمÎا إا ¤م Îو 30سسنتيمÎا.
‘ اليوم اŸوا‹ ،سستقام أاربع مسسابقات منها سسباقان خاصسان بالدور التصسفوي
للجائزة الكÈى «أا» و»ب» بتوقيت ﬂتلف ،تليها منافسسة للفرسسان األشسبال من
الدرجة األو ¤تبلغ أاعمارهم  10سسنوات وأاك Ìبخيول  6سسنوات وأاك.Ì
وسسيعرف اليوم األخ Òإاقامة منافسسة جائزة األواسسط لفرسسان تبلغ أاعمارهم 14
سسنة وأاك Ìذوي الدرجة األو.¤
وسستختتم هذه التظاهرة بإاقامة اŸنافسسة  11واألخÒة للجائزة الكÈى «أا» للفئات
الشسابة اıصسصسة للفرسسان  12سسنة وأاك Ìوأاحصسنة يبلغ سسنها  6سسنوات وأاك Ìعلى
حواجز يبلغ علوها مÎا و 30سسنتيمÎا على مرحلت ،Úاألو ¤بدون توقيت والثانية
باعتماد التوقيت.

قررت اللجنة التأاديبية ‘ ال–اد الدو‹ لكرة القدم «فيفا» ،إايقاف
ا◊كم الغا Êجوزيف أاودارتي لمبتي مدى ا◊ياة ،ومنعه من اŸشساركة
‘ أاي نشساط ذي صسلة بكرة القدم (إاداريا كان أام رياضسيا أام أاي جانب آاخر)،
وذلك على اŸسستوي ÚاÙلي والدو‹ ،بسسبب تÓعبه بنتيجة مباراة
جنوب إافريقيا  -السسنغال ( )1-2ضسمن تصسفيات مونديال  ‘ 2018روسسيا.
بعد –قيق أاجراه ال–اد الدو‹ للعبة ،اعÎف لمبتي بأانه تÓعب بالنتيجة من
«أاجل تغيÒها بشسكل غ Òمشسروع».
وأاصسدر «الفيفا» بيانا أاكد فيه ،إايقاف ا◊كم الغا Êبعدما خرق اŸادة «- 69
الفقرة
األو ¤وهي التأاث Òبشسكل غ Òقانو Êعلى نتائج اŸباريات» ،موضسحا أان لمبتي

تÓعب ‘ نتيجة مباراة منتخبي جنوب إافريقيا والسسنغال التي أاقيمت يوم 12
نوفم ،2016 Èضسمن التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسس العا ‘ 2018 ⁄روسسيا.
وأاكد «الفيفا» ،أانه يتبنى سسياسسة عدم التسسامح فيما يتعلق بالتÓعب بنتائج
اŸباريات ،وأانه يبقى ملتزما بنزاهة كرة القدم ،وسسيسستمر ‘ جهوده Ÿواجهة
التÓعب بنتائج اŸباريات من خÓل مبادرات عدة.
وسسبق أان قدمت ضسد ا◊كم الغا Êشسكوى لدى الكنفدرالية اإلفريقية لكرة القدم
من طرف نادي األهلي اŸصسري ،بعد إادارته مباراة األخ ÒوالÎجي التونسسي
الشسهÒة ‘ الدور نصسف النهائي لبطولة رابطة أابطال إافريقيا لعام  ،2010والتي
شسهدت جدل –كيميا كبÒا ،حيث احتسسب لمبتي هدفا غ Òصسحيح للفريق
التونسسي ،أامضساه مهاجم الÎجي حينها مايكل إايÔامو بلمسسة يد واضسحة.

«الفيف ـ ـا» توقـ ـف ا◊كـ ـم الغـ ـا Êجوزيـ ـف ’مبتي م ـ ـدى ا◊ي ـ ـاة

فالك فال اÒÿ
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قد يظن بعضسنا أانّ التسسامح
ضسعف ،وأانّ ال ّصسمت هزيمة،
لكنّهم ل يعرفون يا حمل أانّ التسسامح يحتاج
قوة أاكبر من النتقام ،وأانّ الصسمت أاقوى من
أاي كÓم.

الثور

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
خÓل أاسشابيع..آا’ف التّطبيقات
توّدع آايفون إا ¤اأ’بد

النجاح يا ثور يكمن في كل لحظة
تعيشسها..إانه الحياة ذاتها ،إانه التوقف عند
لحظات الجمال والفرح والسسÓم..النجاح هو
ليسش مكان تصسل اليه بل هو الطريق بذاته.

الجوزاء

بعضش الناسش يا جوزاء كاأللعاب
النارية ممتع في الوهلة األولى
ولكن سسرعان ما يفقد المتعة.

ت

ق
»ل
ي
م
ن

تمةام
يا

ل

ى

‘ حّبـــــك يابـــــــــــــــــــــــــÓدي

º∏©J πg

في تقارير من المؤوكد أان تثير انزعاج الكثيرين ،يتوقع
خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية ،أان تتعرضش آالف
التطبيقات الخاصسة بهواتف «آايفون» إالى «الموت» قريبا
جدا.وسستتزامن «الوفاة المتوقعة» مع بدء العتماد على
نظام التشسغيل المقبل «آاي أاو إاسش .»11وطبقا لتقرير حديث
أاصس-درت-ه شس-رك-ة «سس-نسس-ور ت-اور» ال-م-ت-خصسصس-ة ف-ي ت-ح-ل-ي-ل
تطبيقات الهواتف الذكية ،فإان نحو  187أالف تطبيق لن
تكون صسالحة للعمل مع نظام التشسغيل الجديد.وعادة ما
تطلب شسركة «أابل» من مطّوري التطبيقات تحديث نسسخ
ج -دي -دة م-ن ه-ذه ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ل-ك-ي ت-ت-م-اشس-ى م-ع أان-ظ-م-ة
التشسغيل الجديدة ،إال أان تحذيرات من الشسركة بأان «بعضش
التطبيقات لن تعمل مع نظام التشسغيل المقبل» عززت
التكهنات بأان «أابل» سستنهي دعمها لها .وحسسب «سسنسسور
تاور» ،فإان نسسبة التطبيقات التي قد ل تصسلح للعمل مع «آاي
أاو إاسش  »11سستصسل إالى  8في المائة من إاجمالي تطبيقات
آايفون .وتقول الشسركة إان التطبيقات التي سسوف «تموت»
هي تلك التي صسدرت قبل إاطÓق «أابل» لهاتف «آايفون 5
إاسش» عام  ،2013ولم يتم تحديثها حتى اآلن.ومن المنتظر
أان تصسدر «أابل» هاتفا جديدا في سسبتمبر من العام الجاري
ب -ن -ظ -ام ال -تشس-غ-ي-ل «آاي آاو إاسش  ،»11ل -ك -ن ع-ددا ك-ب-ي-را م-ن
مواصسفات الهاتف المقبل ل تزال محل غموضش.

^ أاّنه تزعم قبيلة «وودابي» في النيجر أان لديها
أاجمل رجال العالم..ففي مراسسم الزواج يتزين
’ن-ث-ى أاج-م-ل-ه-م
ال- -رج- -ل  6سس -اع -ات ل -ت -خ -ت -ار ا أ
وتتزوجه ليكون نسسلها كجماله؟
^ أانه في العصسر الذهبي لبغداد إاذا قام شسخصس
بترجمة كتاب للغة العربية يحصسل على وزن
الكتاب ذهبا؟

ومضضــــــــــة

ُرّب عامل رّث الثياب سسخر َ
ت منه؛ وهو
أانقى منك عند الله وأاعلى منك درجة في
الجنة بمراتب؛ فقيمتك ليسست في ثوبك
و’ نسسبك و’ منصسبك ،ف Óتحقرن أاحدا.

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

شسعر ملحون لـ :محمد أادونيسش الج ــ زائ ــ ــر

ما اسسم لشسيء حسسن شسكله تلقاه عند الناسس موزونا
تــراه معــدودا فإان زدتـه واوا ونونا صسار مزونـا ما هو؟

^ نسس -ام -ح ن-ع-م  .ول-ك-ن م-ح-ال أان ن-ث-ق
مرتين.
^ من الحكمة أان ’ تفتح صسفحات حياتك
ل-ك-ل ع-اب-ر..ف-ال-ت-ح-ف-ظ أاح-يانا دليل على
كمال العقل.

للعبــرة

هذا يوم سسعيد لمعت في ـه أانـ ـ ـ ـوار
هذا عيد النصسر بشس ـ ـ ـر بالتح ـ ـرار
فرحت بيه العام ـ ـ ـة ما خ ـ ـ ـ Óدار
عيد النصسر عزيز يبقى في تـذكـار
يبقى في التاريخ واضسح في لسسـطـار
يوم أاهزمنا فيه جي ـ ـشش اإلسستعم ـار
أاعطينالو درسش يصسعب على التكرار
خرجت ليه نمور وسسبوعـة شسطـ ـار
ح-ام-و ع-ن-و ك-ال-ط-ي-ورا فـ ـ ـي ل-وعـ ـار
هاجوا صسيفت واد في سسيلوا يغزار
رعدو دمدم والبرق يلهب كي النار
رع -دات -و ت-ف-ن-ي ال-ل-ي ع-اتـ ـ ـي ج-بـ ـار
ب-ع-د ال-ظ-ل-م-ة ت-ت-ف-لق لبـ ـ ـد لفجـ ـ ـار
رج- -ال- -ة ضس- -ح ـ ـاو ف- -ن ـ ـاو األع- -م ـ ـار
أاب- -ي- -ات- -ي ع- -ودو ع- -نـ ـ ـ ـ ـي األخ- -ب ـ ـار
يا ولدي شسفنا هموم صسعاب أاكث ـار
أاصسبرنا والصسبر على الحقرة دبـار
ات -ح -زم -ن -ا ل -ل -عـ ـ ـ ـدو ه -نـ ـ ـا ل -ع -مـ ـار
ق -اوم-ن-اه م-ق-اوم-ة ف-ارسش ق-ه ـ ـ ـ ـق-ار
وي - -ن يصس - -د ي- -ل- -وح ب- -ارودو كـ ـ ـ ـ ـرار

فرحت بيه الناسش سسمعت بخ ـ ـبارو
وت -ع -ن -ا شس -عب ال -ج -زائـ ـر واخ-ت ـ ـارو
وت -ه -ن -ا شس -عـب -ي ات -ف ـ ـاج -ا ت-كـ ـ ـدارو
وت -ع -ود ألسس Ó-ف ت -ح-كـ ـي لصس-غـ ـارو
م -ف -خ -رة ل -ج -ي -ال نشس ـ ـأات واك -بـ ـارو
رج- -ع- -ن- -اه أاذل- -ي ـ ـل سس- -ق ـ ـم ل- -دي ـ ـارو
عمرو ل ينسساه عن طول أاعمارو
ب -م -خ -الب وان -ي-اب قصس-دو لشس ـ ـوارو
شسنقو في جوف السسما عنـو دارو
م- - -اه ات - -ق - -وى لح زبـ ـدو لشس ـ ـف - -ارو
ب -ات إاي -ك -ف -ح ف -ي م-زون ـو ي-قـ ـ ـدارو
ت -ات -ي ب -أام -ر ال -ل -ه ت-ن ـ ـ ـزل ب-قـ ـ ـدارو
وال- -ل- -ي -ل إاذا ط -ال ي -ط -ل ـ ـ ـع ن -هـ ـ ـارو
ل- -ن ي- -ت- -ح- -رر وط- -ن شس ـاعت ث ـ ـوارو
م -اذا شس -اف -و م -ن ل -ي ـ ـال -ي ي -مـ ـ ـرارو
جيوشش السستعمار عنا كي جـ ـارو
ك- -م م- -ن واح- -د راه م- -ات ب ـدم ـ ـارو
م- -ا ذل- -ي- -ن- -ا م -ا خضس ـع ـن -ا لشس ـ ـ ـوارو
م- -ت- -ح -رب -ي وع -داه مـن حـرب ب ـارو
أاع -دوه ت -ح -ي-ر م-ا ل-ق-الـ ـ ـو نـظـ ـارو

الفقر فقر القلوب وليسس ا÷يوب

ذهب عامل إالى الصسيدلية وقال للصسيدلي :هل لديك
Óسسمنت؟ فضسحك الصسيدلي منه سساخًرا وقال
مرهم ل إ
له نعم لدينا ،ولدينا مرهم للحجر وللحديد..هل تريد
نوعية ممتازة مسستوردة أام نوعية عادّية مصسنوعة في
ال -ب Ó-د؟ ف -ق -ال ال -رج -ل :اع -ط -ن -ي ال -ن-وع-ي-ة ال-م-م-ت-ازة
المسستورد ،رّد عليه الصسيدلي سساخًرا :إاّنها غالية ،أاقول
لك ذلك مقّدًما .ثّم انهمر ضساحًكا..رفع العامل يديه
أامام الصسيدلي وقال له :إاّني عامل أاشستغل في السسمنت،
وقد علّق السسمنت في يديّ ول أاسستطيع أان أالمسش وجه
ابنتي الصسغيرة لكي أاداعبها ،إاذا كانت النوعية الممتازة
المسستوردة التي لديك تزيل هذا السسمنت ،فاعطني
إاي-اه-ا وسس-أات-دّب-ر ث-م-ن-ه-ا..ت-جّمدت ال ّضسحكات ال ّسساخرة
للصسيدلي على شسفتيه ورأاى نفسسه حقيرا صسغيًرا ما لم
راها من قبل..فهو لم يحضسن أاطفاله منذ زمن ولم
يدّللهم ،ولم يحن عليهم أابدا..الفقر فقر القلوب وليسش
الجيوب..
شسكًرا للعقول الراقية التي قرأات…إاذا أاتممت القراءة
شسارك غيرك في سسردها..فالحياة مازالت تسستصسرخ
فينا اإلنسسانية..فالشسعور باآلخرين يتطّلب منّا إاحسساسش
وضسمير فقط.

حل العدد السسابق
الصسدى.

ابـتـسضـم
^ م -رت ط -ائ-رة ف-وق أادغ-ال أاف-ري-ق-ي-ا
’سس- -د :م- -ا ه- -ذا
فسس - -أال الشس - -ب - -ل أاب- -اه ا أ
الحيوان الضسخم يا أابي؟
’سس -د :إا ّن -ه -ا ط -ائ -رة ك -ب -ي -رة ول -يسست
ا أ
حيوانا بني.
الشسبل :وهل تؤوكل يا أابي؟
’سسد :إانها مثل البيسسطاشس يؤوكل ما
ا أ
بداخلها فقط يا بني.
’ب -يضس ي ّ-ت -سس -خ
^ ع- -ن -دم -ا ن -ل -بسس ا أ
’سسود يتسسخ
بالسسواد وعندما نلبسس ا أ
بالبياضس..فهل يدري أاحدكم ما لون
الوسسخ الحقيقي؟

السشرطان

ابتعد يا سسرطان عن سسيرة
إانسسان ل يشسكر وفاءك! وانتبه
ف Óتتعب شسعورك لمعدوم الضسمير.

اأ’سشد

ل قيمَة لبعضش الّرسسائل
والمحادثات إاذا لم يتم الرد
عليها مباشسرة يا أاسسد..فالمشساعر
التي كانت في تلكَ اللّحظاِت ل تسستمtر
دائمًا.

العذراء

يا عذراء أاعد النظر في
أافكارك تجاه الحياة ،واسستعد
ابتسسامتك المشسرقة ،فمهما كان
ماضسيك مليئا بالمشساكل ،فإان المسستقبل
مفعم باألمل عامر بالفرصش بإاذن الله.

الميزان

األمل له بريق جميل يلوح
للمنتظر من بعيد نتم ّسسك بحباله،
فيا ميزان عسسى القادم خير ثق بالله وابتسسم

العقرب

بعد سسنوات من العمر سستعرف
يا عقرب أان اإلحترام أاهم من
الحب ،والثقة أاهم من الغيرة والصسبر أاعظم
دليل للتضسحية.

القوسس

هكذا هي الحياة ل البدايات
التي نتوقعها ول النهايات التي
نريدها ،فاحمد الله يا قوسش.

الجدي

الحياة حرب يا جدي ،حرب مع
نفسسك وحرب مع ظروفك،
وحرب مع الحمقى.

الدلو
إاجعل لنفسسك عمرا ً ل ينتهي يا
دلو؛ بأاعمالك ،بأاخÓقك ،بروعة
ابتسساماتك.

الحوت
رغم أاّننا نؤومن بأان الَعقل أاكثر
صسوابًا؛ إال أانه يصسعب علينا يا حوت ،التخلي
عن أاشسياء إاختارتها قلوبنا.
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الكلمــــات السسهميـــة
منتخب
خسشر نهائي
كان ١٩٧٠

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٧٠٠نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

ديكتاتور
ايطالي

للجزم
نقÎب

حقد
«م»

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على اسسم
‚مة عاŸية جزائرية ‘
التمثيل السسينمائي.

دردشسة
لسسهم
اأ

طري
عتاب

للتعريف

نظير

ثروة

حرف مكرر

إاششارة مرور

عاصشمة
أانغو’

أارششد

ا’سسم اأ’ول لÓعب دولي جزائري

الح ـ ـ ـ ــل

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

لشسور ،الجزية ،الطريقة،
لسسباط ،السسجود ،ا أ
الرب ،ا أ
لصسنام ،المذهب،
المايح ،حملة ،الصسديق ،المنكر ،الملك ،ا أ
لوثان ،الفرعون ،الحرب،
الثامنة ،المقّدسس ،الصسنم ،ا أ
الثالثة ،القادمين ،المغارة ،القبط ،الخبر ،تريد.
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❊ أافقيا ماهر ششا’ علي ،ورود ،ديار ،مال،
لوسس انجلسس ،لي ،أاصشغر فرهادي ،يا ،ما،
تل ،يم ،حرم ،لن ،مال ،تفر ،ماي ،دم،
القدسس ،بديل ،صشوفيا بوتلة.
❊ عموديا:مون ’يت ،صشال ،ار ،الوصشل ،لو،
هو ،سشغ ،قف ،رد ،ارمي ،قدي ،عنف ،م.م،
اسس ،’ ،جرسس ،ا.ا ،اله ،حلم ،ار ،سشامر،
يبت ،عام ،دامت ،دل ،ليالي ،فدية ،يدلي،
الرمل .البابليون هم الذين ق ّسشموا اأ’سشبوع
إالى سشبعة أايام.
الحل متاهة ا أ
لرقام

27 + 13 + 33 + 52 + 77 + 81 + 18
546 = 79 + 55 + 62 + 49 +
الحل  /تسسل وتثقف

البابليون هم الذين ق ّسسموا
اأ’سسبوع إالى سسبعة أايام.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا  -الجيشس اأ’لماني؟
ب  -الجيشس الريطاني؟
ج  -الجيشس الفرنسشي؟
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محلل رياضشي
بقناة
الجزائرية
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رئيسس
رابطة باتنة
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اختبر معلوماتك:
أاي جيشش من الجيوشش في العالم ما زالت
به كتيبة للحمام الزاجل من بين الدول
اآ’تية؟
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حرف جر
«م»

عكسس حضشر

بسشط

اللغز:

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
لعبة الحروف
دردشسة الحروف

مضشيء
جمع حزمة
«م»

1

محمد يوبي
الغالب
النيابة
ابن خلدون

إاله
سشقي

العبور

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 الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

ثلثا
خرب
سشقي

متششابهان

سشلف
منزل

ششتم

للنهي
مششي
رمز جبري

أاعيشس

٧٩٧

رئيسس لجنة
التحكيم
المركزية

ثلثا مولير

نمسشح

١٧٢٩١

رقــــــــــم

ششعوب

سشئم

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

العدد
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أافقيا

 )١اأ’مين العام للرابطة المحترفة،
فك،
 )٢أافضشل ’عب افريقي لـ  ٢٠١٦م ،للنهي،
 )٣متششابهة ،حرف جر،
 )٤نظير ،لقياسس المسشافة «م»،
 )٥مرضس معدي ،من اأ’هل ،في صشحراء،
 )٦ششرح ،متششابهة،
 )٧للسشقي «م» ،دولة أاسشيوية،
’ )٨عب دولي جزائري،
 )٩ا’سش -م اأ’ول ل -م -درب دف -اع ت-ج-ن-انت،
حاجز،
 )١٠حرف مكرر ،حاجز ،كاتب «م»،
 )١١عتاب ،مصشنع ،قهوة «م»،

عموديا
 )١مجلة فرنسشية للرياضشة
 )٢نعم باأ’جنبية ،بلدية بو’ية بومرداسس،
متششابهة،
 )٣تفقد ،كثير «م»،
 )٤ينكل ،للنوم «م»،
 )٥هÓل ،حرسس ،أات،
 )٦فك «م» ،للجزم ،حقن،
 )٧يقذف ،و’ية مصشدرة للماء،
 )٨دار «م» ،منع «م» ،حرف مكرر،
 )٩سشاهر «م»،
 )١٠منام ،ششهر عربي،
 )١١عكسس جنوب «م» ،نمرن،

إلفجر05.22...............:
موإقيت إلظهر12.55...............:
إلصشÓة إلعصشر1٦.2٣...............:
إلمغرب19.05..............:
إلعششـاء20.2٤................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 22م - -ارسس  :195٦إسشتششهاد
إل-ق-ائ-د «مصش-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د»،
’ورإسس
’و ¤ب-ا أ
ق-ائ-د إŸن-ط-قــــة إ أ
‘ حادثة إ÷هاز إŸلّغم.

إلطقسس إŸنتظر إليوم و إلغد

عنابة
عنابة

’ربعاء  2٣جمادى إلثانية  1٤٣8هـ إŸوإفق لـ  22مارسس  2017م
إ أ
يوإرى إلـÌى ÃقـــÈة
إلزإوية ‘ مسشتغا Âإليوم

ششيخ الزاويـة السشنوسشية
سشيدي مصشطفى بن تكوك
‘ ذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
تو‘ ،أإمسسÃ ،سشتغا ،Âششيخ إلزإوية
إلسش-ن-وسش-ي-ة ‘ إ÷زإئ-ر إلشش-ي-خ سش-يدي
مصشطفى بن تكوك عن عمر يناهز 89
سش -ن -ة ،ب-ع-د م-رضس عضش-ال ،ب-حسشب م-ا
علم لدى عائلة إلفقيد.
ول- -د إلشش- -ي- -خ سش -ي -دي مصش -ط -ف -ى ب -ن
ت-ك-وك ع-ام Ã 1928ن-طقة بوقÒإط
(مسش -ت -غ -ا )Âونشش -أا ‘ ب -يت ع-ل-م ودي-ن
وه - -و إلشش - -ي - -خ إل- -ث- -الث ل- -ل- -ط- -ري- -ق- -ة
إلتكوكية.
ع - -اشس إل - -رإح - -ل ع- -ل- -ى إل- -ط- -ري- -ق- -ة
إلسشنوسشية إلتي أإسشسشها إلعÓمة ﬁمد
ب- -ن ع- -ل- -ي إلسش -ن -وسش -ي إŸول -ود ب -ن -فسس
إŸن -ط-ق-ة ب Úإل-ن-ه-ل م-ن أإصش-ول إل-ع-ل-م
وإل-ت-ع-ل-م ع-ل-ى ي-د مشش-اي-خ و‘ إلعبادة
وإل - - - -زه - - - -د ،فضش  Ó- - - -ع - - - -ن إ÷ه - - - -اد
’صشÓح.
وإ إ
وك -ان إلشش -ي-خ مصش-ط-ف-ى إب-ان إل-ث-ورة
إل-ت-ح-ري-ري-ة مكلفا بجمع إ’ششÎإكات
إŸال- - -ي- - -ة م- - -ن إŸري- - -دي - -ن وإ’ت - -ب - -اع
لتسشليمها ÷بهة إلتحرير إلوطني.
وق - -د ت - -ق - -ل - -د مشش - -ي - -خ - -ة إل - -زإوي- -ة
إلسشنوسشية ‘ إ÷زإئر بعد وفاة إلششيخ
سش- -ي- -دي ﬁم- -د إل -ع -ا 11 ‘ ⁄فÈإير
.1979
وسشيوإرى إلششيخ سشيدي مصشطفى بن
’رب-ع-اء ،ب-ع-د
ت -ك -وك إلÌى ،إل-ي-وم إ أ
صشÓ- -ة إل- -ظ -ه -رÃ ،قÈة إل -زإوي -ة ب -ن
تكوك بالعرعار ببوقÒإط.
إششهـــــــــــــــــار

 23°إ÷زإئر
 20°إ÷زإئر
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 19°وهرإن
 18°وهرإن

إلثمن  10دج

18°
17°
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’دإريـــة للهيئـــة
تلقـــى وثائـــق و ملفــات حــول إلوضشعيــة إ إ

زطـ ـ ـ ـششي يسشتل ـ ـ ـ ـم اŸهـ ـ ـ ـام عل ـ ـ ـ ـى رأاسس «الفـ ـاف»
تسشلم ،أإمسس ،إلرئيسس إ÷ديد ل–Óادية إ÷زإئرية لكرة إلقدم خ Òإلدين زطششي ،إŸهام من ﬁمد رورإوة
رئيسس «إلفاف» إلسشابق ‘ ،جلسشة جرت ‘ ظروف جيدة Ãقر إ’–ادية بدإ‹ إبرإهيم ،حيث قدم خÓلها
’دإرية للهيئة إلكروية إ÷زإئرية
رورإوة إلششروحات وإلتفاصشيل وإلوثائق وكذإ إŸلفات إÿاصشة بالوضشعية إ إ
للرئيسس إ÷ديد للفاف إلذي يباششر عمله بعد هذه إ÷لسشة.
و Áك- -ن ال- -ق- -ول أان ال- -رج -ل– Úدث -ا ع -ن
اŸواعيد القادمة لكرة القدم ا÷زائرية
ال -وط-ن-ي-ة م-ن-ه-ا وال-دول-ي-ة ،إا ¤ج-انب ذلك
ق- -دم رئ- -يسس ال- -ف- -اف السس- -اب- -ق ل- -زطشس- -ي
تفاصسيل حول عقود الرعاية وكذا الوضسعية
اŸالية للفاف ،حيث أان رصسيد ا’–ادية
ا◊ا‹ ﬁدد بحوا‹  730مليار سسنتيم..
حسسب ما أاورده اŸوقع الرسسمي ل–Óادية
الذي أاعطى التفاصسيل حول عملية تسسليم
اŸه -ام بشس -ري -ط ف -ي -دي -و ‘ ه-ذا اŸوع-د
الذي جرى بحضسور بعضس أاعضساء اŸكتب
الفيدرا‹ ا÷ديد.
و تواصسلت عملية تسسليم اŸهام باŸركز
التقني لسسيدي موسسى بزيارة كل مرافق
اŸركز وا◊ديث عن اŸشساريع ا›ÈŸة
اÿاصسة بتوسسيعه.
Óشسارة ،فإان خ Òالدين زطشسي كان قد
ول إ
ان -ت -خب ع -ل -ى رأاسس ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل - -ك - -رة ال- -ق- -دم ي- -وم اأ’ث- -ن ÚاŸاضس- -ي ‘
ا÷م-ع-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي ج-رت بسسيدي
موسسى ،بحصسوله على  64صسوتا مقابل 35
صسوتا ب.Ó
و جاء بÈنامج طموح على رأاسس الهيئة
والذي يعتمد على ترقية مسستوى الÓعب
اÙلي من خÓل إاعطاء اأ’همية للتكوين
ب -ال -درج -ة اأ’و ’ ،¤سس -ي -م -ا وأان -ه ‚ح ‘
Œربته كمسس Òلنادي بارادو الذي يرأاسسه

منذ عدة سسنوات واأ’كادÁية التي أانشسأاها.
و–دث زطشس- -ي م- -ب- -اشس -رة ب -ع -د ف -وزه ‘
انتخابات الفاف أان اŸنتخب الوطني يضسم
أاحسس -ن الÓ-ع-ب Úا÷زائ-ري Úأاي-ن-م-ا ك-ان-وا
سس -واء ‘ ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة أاو ال-ب-ط-و’ت
اأ’جنبية ،ومهمة ا’ختيار سستكون للطاقم
الفني ا÷ديد الذي سسيتم تعيينه ‘ اأ’يام
القادمة.
وعلى صسعيد آاخر ،فقد ” إالغاء اŸقابلتÚ
الوديت ÚاŸقررت Úيومي  25و 28مارسس
ا÷اري ،ب ÚاŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي لÓ-ع-بÚ

اÙلي ÚونظÒه السسودا ،Êوهذا بطلب
م -ن مسس-ؤوو‹ ا’–ادي-ة السس-ودان-ي-ة ال-ذي-ن
ÓمÚ
أاوضسحوا ‘ الرسسالة التي بعثوا بها ل أ
العام للفاف أان سسبب هذا الطارئ يعود إا¤
ان- -ع- -ق- -اد ا÷م- -ع- -ي- -ة ال -ع -ام -ة ل –Ó-ادي -ة
السس -ودان-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم وي-ت-م-ن-ون ت-أاج-ي-ل
إاجراء اŸقابلت ..Úو‘ نفسس اإ’طار ،فإان
تربصس اŸنتخب الوطني للمحلي Úالذي
كان م›Èا بداية من اليوم أالغي.
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نقي ـ ـ ـق ‘ ضشب ـ ـ ـ ـاب الربيـ ـ ـع!
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أإك -اد أإج -زم أإن أإول -ئك إل-ذي-ن ي-ح-اول-ون ‘ ك-ل م-رة إل-تشش-ك-يك ‘ ع-ظ-م-ة ث-ورة إل-ت-ح-ري-ر
وأإح-ق-ي-ة إ÷زإئ-ر ‘ إسش-ت-قÓ-ل-ه-ا وتضش-ح-ي-ات أإب-ن-ائ-ه-ا ،أإن-ه-م أإقرب إ ¤إŸرتزقة من إÿونة
وإ◊ركى أإنفسشهم ،فكيف نفسشر هذإ إلتكالب إŸسشتمر على إ÷زإئر ورموزها وتاريخها،
يصشعد نقيقها من أإبوإق دخيلة مششكوك ‘ رصشيدها ..تصشنع ‘ كل مرة خيبة قميصس
عثمان ،رÃا توإجدها وتفاخرها با◊ديث إŸتطاول ،جاء من عقبات و خÒإت إ÷زإئر،
ورحم هذه إŸلحمة إلعظيمة بسشوإعد وزغاريد إلبنادق ÷يل نوفم Èإÿالد ‘ تاريخ
’مة إلعربية برمتها ككل .
إ أ
ونحن نعيشس على ومضشات نورإنية وتخليد ذكرى عيد إلنصشر إŸوعد إ◊اسشم ‘ مسشÒة
’وصش-اف إŸع-روف-ة
إل -ك -ف -اح إŸسش -ل -ح ضش -د إدإرة إسش -ت-ع-م-اري-ة وج-يشس ن-ازي ب-غ-يضس ب-ك-ل إ أ
’صش-وإت إل-نشش-از لÎسش-م خ-ارط-ة ط-ري-ق وه-م-ي-ة ،بغية منح إلضشوء
وإŸت-خ-ف-ي-ة ،ت-خ-رج إ أ
’ولئك إ◊ركى إلذين باعو وطنهم بدرإهم معدودإت ،وخانوإ عهدهم مع
’خضشر أ
إ أ
بلدهم ،وقد ششرفهم من دبر وهم يغرقون ‘ أإوسشمة إلعار وإÿيبة .
بعد حادثة بن قانة وتضشخيم دناءة جÈوته با’نتصشار ،تناسشى هؤو’ء أإن إلزعيم إلذي
’ذإن Ÿئات إ÷زإئري ،Úتقرب بها زلفى إ ¤أإسشياده إرضشاء
ششبه لهم هو قناصس وقاطع إ أ
للبقاء ‘ قيادة إلزإب ..إŸنطقة إليتيمة بجÈوته وقسشوته وضشغينته.
‘ إلسشياق ذإته أإصشوإت أإبناء إ◊ركى وإلڤومية ‡ن ناموإ دهرإ ونطقوإ كفرإ..و بعد
’غ-ف-اءة ودنسش-ت-ه-ا إل-ي-ق-ظ-ة ،رإح-وإ يلتمسشون من مÎششحيهم إدرإج حلم
ن-وم-ة خ-ان-ت-ه-ا إ إ
إل -ع -ودة إ ¤وط -ن ب-اع-وه ◊ظ-ة إل-ك-ر وإل-ف-ر ،و ⁄ي-ك-ن رد ب-عضس م-ن خ-اضش-وإ ح-مÓ-ت-ه-م
إ’نتخابية إ’ إلرد بالثقيل على طÓسشمهم ،دإع Úإياهم إ ¤إلقليل من إ◊ياء Œاه هذه
’وطان إلششريفة إلتي باعوها.
إ أ
’حدإث وإÿرجات كأانها حملة مسشعورة وهاهي فرنسشا إ’سشتعمارية تكرم
وتدإعت إ أ
’مÓح ‘ جروح  ⁄تندمل
قوإفل من مرتزقة إلتاريخ ‘ ذكرى  19مارسس وكأانها تقذف إ أ
بعد ،أإو كأانها تقول للنار ’ تششتعلي ،ليسس بعيدإ عن كل هذه إلتدإعيات ،خرجة أإخرى
من زوإيا إلششيوخ إ◊اكمة و‘ زلة بركان يصشف هذإ إŸبجل إسشتقÓل إلوطن إلذي سشقته
دماء مليون ونصشف من إلششهدإء أإنه  ⁄يكن سشوى سشخاء Ûرم حرب علينا ،فوهبه كما
تهب إلنعاج أإثدإءها لبني جلدتها ،فهل هي إلصشدفة ؟أإم هي إŸوإجع ؟أإم هي أإضشغاث
أإحÓم إŸارق.Ú
ليعلم هؤو’ء ومن خلفهم ومن تبعهم Ãذلة إ ¤يوم إلدين ،أإن قطرة دم وإحدة سشقت
’يادي – ⁄رك سشاكنا.
’رضس أإششرف منكم جميعا ..تبا لكم وتبا أ
هذه إ أ

