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مشصاريع القطاع.
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وفد أأمريكي يزور مقر أألفÓن

يقوم وفد اأمريكي رفيع اŸسصتوى‡ ،ث Óللجنة العÓقات اÿارجية
لغرفة النواب ،رفقة سصفÒة الوليات اŸتحدة الأمريكية ،اليوم،
ب-زي-ارة اإ ¤م-ق-ر ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي «الأحرار السصتة»،
حيث يسصتقبلهم الأم Úالعام للحزب جمال ولد عباسس على السصاعة
 11 : 00صصباحا.

بلعيد ينشسط
Œمعا شسعبيا
ببومردأسض

توأتي ينشسط Œمعات شسعبية Ãسستغا،Â
وهرأن وسسيدي بلعباسض
ينشصط رئيسس ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية «الأفانا»
موسصى تواتي ،اليوم ،ثÓثة Œمعات شصعبية بكل من
مسصتغا ،Âوهران وسصيدي بلعباسس ‘ التوقيت التا‹
 ،09 : 00صصباحا 13 : 00 ،زوال و 1٦ : 00مسصاء.

ي -ل -ت-ق-ي الأم Úال-ع-ام ل-ل-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري
بلقاسصم سصاحلي ،سصكان ولية تبسصةŒ ‘ ،مع شصعبي
ي -نشص -ط -ه ،ال -ي -وم ،ع -ل-ى السص-اع-ة  14 : 00ب-ع-د ال-زوال
بقاعة سصينما اŸغرب.

يعقد رئيسس حزب
ج -ب -ه -ة اŸسص -ت -ق -ب -ل
عبد العزيز بلعيد،
Œم - -ع - -ا شص - -ع- -ب- -ي- -ا،
ال - - - - -ي - - - - -وم ،ب- - - - -دار
الشص - -ب - -اب سص - -ع - -ي - -د
سص- - -ن- - -اÃ Êدي- - -ن - -ة
ب -وم-رداسس ،اب-ت-داء
من السصاعة 14 . 30
بعد الزوال.

غول ينشسط Œمع Úشسعبي Úبالبويرة
وبرج بوعريريج

يلتقي رئيسس حزب Œمع اأمل ا÷زائر «تاج» عمار
غول ،اليوم ،مناضصلي وﬁبي «تاج» بوليتي البويرة
وبرج بوعريريج ،حيث ينشصط Œمعا شصعبيا بالولية
الأو ¤ب- -ق- -اع -ة الأف -راح بسص -ور ال -غ -زلن اب -ت -داء م -ن
السص-اع-ة  10 : 00صص-ب-اح-ا ،وب-ق-اع-ة ا◊فÓ-ت بالولية
الثانية ابتداء من  1٧ : 00مسصاء.

فروخي يلتقي أأعيان بلديات أŸرأدية أŸدنية وسسيدي أﬁمد

ندوة حول ألÈنامج أŸوجه لأÓقاليم ألريفية با÷زأئر

ي-ن-ظ-م ب-رن-ام-ج ال-ع-م-ل ال-ن-موذجي للتنمية الريفية
وال -زراع -ي -ة ،ال -ي -وم ،ن -دوة ل Ó-إعÓ-ن ع-ن ا◊رك-ي-ة
ا÷دي-دة لÓ-أق-ال-ي-م ال-ري-ف-ي-ة وال-فÓ-حية با÷زائر،
م- -ن خÓ- -ل الÈن- -ام -ج اŸدع -م م -ن ال–اد الأوروب -ي
وذلك بفندق الأوراسصي ،ابتداء من السصاعة 09 : 00
صصباحا.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

ب ـ ـ ـن عب ـ ـد ألسسÓم يلتق ـ ـي
موأطن ـ ـ ـي ألبي ـ ـضض

ي-ح-ل رئ-يسس ج-ب-ه-ة ا÷زائ-ر ا÷دي-دة ج-م-ال
ب -ن ع -ب -د السص Ó-م ،ال -ي -وم ،ب -ولي-ة ال-ب-يضس‘ ،
اإط- -ار ت -نشص -ي -ط ا◊م -ل -ة الإن -ت -خ -اب -ي -ة ،ح -يث
يشصرف على Œمع شصعبي بدار الشصباب مولود
ق -اسص -م ن -ايت ب -ل -ق -اسص -م ب -ب -ل-دي-ة ب-وق-طب ع-ل-ى
السصاعة  10 : 00صصباحا.

ندوة حول ألتكوين أŸهني ‘ أ÷زأئر

ينظم متصصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني سصيد اأحمد فروخي،
نشصاطات جوارية بكل من بلدية اŸرادية ،اŸدنية ،سصيدي اﬁمد ،بداية من
السصاعة  10 : 00صصباحا ،حيث يلتقي اأعيان البلديات ،و÷ان الأحياء ،كما
يزور اŸرضصى Ãسصتشصفى مصصطفى باشصا.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

ت-نشص-ط الأم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ◊زب العمال لويزة
ح- -ن- -ون ،ال- -ي -ومŒ ،م -ع Úشص -ع -ب -ي Úب -ولي -ت -ي
سصطيف بالقاعة متعددة الرياضصات كشصكوشصي
ﬁم -د السص -اي -ح ع-ل-ى السص-اع-ة  10 : 00صصباحا،
وب-ب-ات-ن-ة ب-دار ال-ث-ق-اف-ة مصص-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-يد
على السصاعة  15 : 30مسصاء.

اخ -ت -ار رئ -يسس ح -رك -ة ›ت -م -ع السص -ل -م ع-ب-د
الرزاق مقري ،ولية اإليزي ،لتنشصيط اليوم
ال-ث-ا Êم-ن ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ،حيث يلتقي
مواطني الولية ،اليوم ،على السصاعة 1٧ : 00
مسصاء بدار الثقافة عثمان با‹.

ي-ق-وم اŸنسص-ق ال-ولئ-ي ل-ل-ح-رك-ة الشص-ع-ب-ي-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة ع-ب-د ا◊ك-ي-م ب-طاشس،
وم -تصص -در ق-ائ-م-ة ا◊رك-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة اإي-دي-ر ب-ن ي-ونسس ،ب-ت-نشص-ي-ط م-ه-رج-ان
شصعبي ،اليوم ،على السصاعة  1٦ : 00مسصاء بدار الشصباب ببلدية بوزريعة.

ي- -ق- -وم عضص- -و اŸك- -تب ال- -وط- -ن- -ي وال- -ن -اط -ق
ال- - -رسص- - -م- - -ي ◊زب ال- - -ت- - -ج- - -م- - -ع ال - -وط - -ن - -ي
الدÁقراطي صصديق شصهاب ،بنشصاط جواري
‘ اإطار تنشصيط ا◊ملة الإنتخابية ،اليوم،
ب -ب -ل -دت -ي ال -روي -ب -ة وال -رغ -اي -ة ب -داي -ة م -ن
السصاعة  09 : 00صصباحا.

ينزل وا‹ العاصصمة عبد القادر زوخ ،ضصيفا،
ع - -ل - -ى ف- -وروم الإذاع- -ة ،ال- -ي- -وم ،ب- -داي- -ة م- -ن
السص-اع-ة  11 : 00صص-ب-اح-ا ،ي-ت-ط-رق خÓ-ل-ها اإ¤
ع - -م- -ل- -ي- -ة الÎح- -ي- -ل  ٢٢و–سصﬁ Úي- - - - -ط
العاصصمة.

مقري ‘ إأليزي

بطاشض ‘ مهرجان شسعبي ببوزريعة

شسهاب ‘ لقاء جوأري بالرويبة وألرغاية

زوخ ضسيف فوروم أإلذأعة

حنون ‘ سسطيف وباتنة

سساحلي ينشسط Œمعا شسعبيا بتبسسة

التحرير

الأم Úال - -ع - -ام ل- -ل- -ت- -ج- -م- -ع
ال - -وط - -ن - -ي ال - -دÁق- -راط- -ي
اأح - -م- -د اأوي- -ح- -ي- -ى ي- -نشص- -ط
Œمعا شصعبيا بسصوق اأهراسس
على السصاعة  10 : 00صصباحا
وŒمعا ثانيا بولية تبسصة
ع -ل -ى السص -اع-ة  14 : 00بعد
الظهر.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أأمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

ي - -ن - -ظ - -م اŸع - -ه - -د ال - -وط - -ن- -ي
ل- -ل -دراسص -ات السصÎات -ي -ج -ي -ة
الشص - -ام - -ل - -ة ،ي- -وم  13اأفريل
ا÷اري ،ت- -ظ- -اه- -رة ع- -ل- -م -ي -ة
ت -نشص -ط -ه -ا م -دي -رة ال -ت -ك -وي-ن
اŸت -واصص -ل وال -ع Ó-ق-ات م-ا بÚ
ال -ق -ط -اع -ات ع -ق -ي -ل -ة شص-رق-و،
ح- -ول « ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸه- -ن -ي ‘
ا÷زائ-ر :ره-ان-ات ومسص-اه-م-ة
‘ ال- -ت- -ن- -م -ي -ة الج -ت -م -اع -ي -ة
والق -تصص -ادي -ة» ،وذلك Ãق-ر
اŸعهد ابتداء من السصاعة  14 : 00بعد الزوال.
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الرئيسص بوتفليقة يؤوكد تضسامن ا÷زائر مع مصسر للقضساء على آافة اإ’رهاب
‘ موأصضلة ﬁاربة آأفة أإلرهاب وأ◊فاظ على
أألمن وألسضتقرأر““.
Óرهاب بكافة
وقال““ :إأذ ‚دد إأدأنتنا وأسضتنكارنا ل إ
أشضكاله ،فإاننا نتقدم بتعازينا ألسضر ضضحايا هذين
ألعمل Úأإلجرأمي Úونعرب عن تضضامننا ألكامل مع
حكومة وشضعب مصضر““.

تدين ““بشسدة““ ا’عتداء اإ’رهابي ‘ سستوكهو⁄

أدأنت أ÷زأئر ““بشضدة““ ألعتدأء أإلرهابي ألذي
أقÎف- -ه ،ي- -وم أ÷م -ع -ة أŸاضض -ي ،رج -ل ع -ل -ى مÏ
شضاحنة قامت بدحسس ›موعة من أŸارة وسضط
ألعاصضمة ألسضويدية سضتوكهو ،⁄بحسضب ما أفاد به
ألناطق باسضم وزأرة ألشضؤوون أÿارجية عبد ألعزيز
بن علي شضريف.
أوضض -ح ب -ن ع -ل -ي شض -ري-ف ‘ تصض-ري-ح ل-وأج““ ،ن-دي-ن
بشضدة ألعتدأء أإلرهابي أ÷بان ألذي أسضتهدف
ألعاصضمة ألسضويدية سضتوكهو ،““⁄مضضيفا أنه ““أمام
ه -ذأ أل -ع -م-ل أل-ه-م-ج-ي ن-ت-ق-دم ب-ت-ع-ازي-ن-ا أÿالصض-ة
ل -ع -ائ Ó-ت ضض -ح -اي -ا ه -ذه أ÷رÁة أل-بشض-ع-ة ون-ؤوك-د
تضضامننا ◊كومة وشضعب أŸملكة ألسضويدية““.
وأكد أن ““أإلرهاب Áثل أليوم تهديدأ خطÒأ يتعÚ
ع -ل -ى أÛت-م-ع أل-دو‹ ب-أاك-م-ل-ه م-وأج-ه-ت-ه ب-ال-ع-زم
وألوسضائل أŸطلوب.““Ú

...وتتابع بانشسغال تطورات الوضسع ‘ سسوريا

أاعرب رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ،أامسس ،ع-ن تضس-ام-ن ا÷زائ-ر م-ع
لرهاب““
مصسر ‘ ““سسعيها للقضساء على آافة ا إ
لره-اب-ي Úال-ل-ذي-ن
وذلك إاث -ر ال -ت-ف-جÒي-ن ا إ
لسسكندرية.
اسستهدفا كنيسست Úبطنطا وا إ
وق -ال أل -رئ -يسس ‘ ب -رق -ي -ة ت-ع-زي-ة وج-ه-ه-ا ل-ن-ظÒه
أŸصضري““ ،لقد تلقيت بحزن عميق نبأا ألعتدأء
أ÷بان ألذي أودى بحياة ألعشضرأت من أبناء ألشضعب
أŸصضري ألشضقيق ،وخلف ألعديد من أ÷رحى إأثر
أل -ع -م -ل -ي-ت Úأإلره-اب-ي-ت Úأل-ل-ت Úأسض-ت-ه-دف-ت-ا م-ك-ان
أل- -ع -ب -ادة ،وه -و أع -ت -دأء ع -ل -ى ق -ي -م دي -ن أإلسض Ó-م
أ◊ن -ي -ف ،دي -ن أل-ت-ع-ايشس بﬂ Úت-ل-ف أŸع-ت-ق-دأت
ودين تقديسس أ◊ياة““.
وأعرب رئيسس أ÷مهورية““ ،باسضم أ÷زأئر شضعبا
وح -ك-وم-ة وب-اسض-م-ي أÿاصس ،ع-ن أخ-لصس أل-ت-ع-ازي
وأصضدق ألدعاء بالشضفاء ألعاجل للجرحى جرأء هذأ
ألعمل ألوحشضي““ .كما أكد ““تضضامن أ÷زأئر مع
مصضر ألشضقيقة ‘ سضعيها من أجل سضÓمة أبنائها

و‡تلكاتها وألقضضاء على آأفة أإلرهاب ‘ ربوعها““.

ا÷زائر تدين بشسدة التفجÒين اللذين
اسستهدفا الكنيسستÚ
أدأنت أ÷زأئر ،أمسس ،على لسضان ألناطق باسضم
وزأرة ألشض -ؤوون أÿارج -ي -ة ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -ن ع-ل-ي
ألشض-ري-ف““ ،بشض-دة““ ،أل-ت-ف-جÒي-ن أإلره-اب-ي Úأللذين
أسض-ت-ه-دف-ا ك-ن-يسض-تÃ Úدي-ن-ت-ي ط-نطا وأألسضكندرية
Óرهاب بكافة أشضكاله.
Ãصضر› ،ددة أسضتنكارها ل إ
صضرح ألناطق باسضم وزأرة ألشضؤوون أÿارجية لوأج،
““ن- -دي- -ن بشض- -دة أل -ت -ف -جÒي -ن أإلره -اب -ي Úأل -ل -ذي -ن
أسض -ت -ه -دف -ا ،أألح -د ،ك -ن -يسض -تÃ Úدي -ن -ت -ي ط -ن -ط-ا
وأألسضكندرية Ãصضر““ ،معتÈأ ““أن هذين أإلعتدأءين
أŸرّوع ،Úب -اسض -ت-ه-دأف-ه-م-ا دورأ ل-ل-ع-ب-ادة ومصض-لÚ
آأم-ن ،Úع-مÓ-ن إأره-اب-ي-ان ي-ت-ن-اف-ي-ان م-ع ك-ل أل-ق-ي-م
ي
وأŸبادئ أإلنسضانية وأألخÓقية ول Áكنهما بأا ّ
حال من أألحوأل أن ينال من عزÁة مصضر وشضعبها

صضرح وزير ألشضؤوون أŸغاربية وأل–اد أإلفريقي
وأ÷امعة ألعربية عبد ألقادر مسضاهل ،أن أ÷زأئر
تتابع بانشضغال تطورأت ألوضضع ‘ سضوريا ‘ ،وقت
تتحقق فيه ديناميكية تهدف إأ ¤إأيجاد حل سضياسضي
تفاوضضي ب Úكل أألطرأف ألسضورية.
وع -قب أل -ت -ط -ورأت أألخÒة أŸسض -ج-ل-ة ‘ سض-وري-ا،
صضرح مسضاهل قائ Óإأن ““أ÷زأئر تتابع بانشضغال
تطورأت ألوضضع ‘ سضوريا ‘ ،وقت تتحقق فيه
ديناميكية تهدف إأ ¤إأيجاد حل سضياسضي تفاوضضي
ب Úأألطرأف ألسضورية““.
ي تصضعيد عسضكري
و أضضاف ،أن أ÷زأئر ““تعت Èأن أ ّ
ليسس من شضأانه سضوى تقويضس أ÷هود ألتي يبذلها
أÛتمع ألدو‹ ‘ إأطار جهود ألتسضوية ألسضياسضية
Óزمة ألسضورية““.
ل أ
وأوضضح مسضاهل قائ ،Óإأن ““أ÷زأئر ألتي ماأنفكت
تدرج مسضعاها ‘ إأطار أحÎأم ألشضرعية ألدولية،
تذكر بأان ألنزأع ألسضوري لن تتم تسضويته إأل بوأسضطة
حل سضياسضي يقوم على أ◊وأر ألشضامل وأŸصضا◊ة
ألوطنية ومكافحة أإلرهاب““.

’ول يسستقبـــــــــــــل موغÒينـــــــــــــي
الوزيــــــــــــــر ا أ

لول ع -ب -د
اسس- -ت- -ق- -ب- -ل ال -وزي -ر ا أ
اŸالك سس Ó- -ل ،أامسس ،ب - -ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصس -م -ة ،اŸم -ث -ل -ة السس -ام -ي -ة
لوروب- - -ي ل- - -لشس- - -ؤوون
ل–Ó- - -اد ا أ
لم-ن-ي-ة
اÿارج -ي-ة والسس-ي-اسس-ة ا أ
ون- - - -ائب رئ- - - -يسس اŸف - - -وضس - - -ي - - -ة
لوروبية فديريكا موغÒيني،
ا أ
التي تقوم بزيارة إا ¤ا÷زائر.
أوضضح بيان Ÿصضالح ألوزير أألول ،أن
ه-ذأ أل-ل-ق-اء سض-م-ح ل-ل-ط-رف““ Úب-تقييم
أل- -عÓ- -ق- -ات ب Úأ÷زأئ- -ر وأل- -ه- -ي -ئ -ة
أألوروب - -ي - -ة““ ،إأضض - -اف - -ة إأ““ ¤درأسض - -ة
أل-ت-وصض-ي-ات أŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن ألج-ت-م-اع
أألخ ÒأŸنعقد ‘  13مارسس ألفارط
بÈوكسض -ل وأل-دورة أل-ع-اشض-رة Ûلسس
ألشض- -رأك -ة م -ن أج -ل ت -ع -م -ي -ق أ◊وأر
ألسض -ي-اسض-ي وألشض-رأك-ة ألسضÎأت-ي-ج-ي-ة
وسضياسضة أ◊وأر أألوروبية““.
كما تناولت أÙادثات ،بحسضب نفسس
ألبيان““ ،أŸسضائل أŸتعلقة باألولويات
أÙددة بالشضرأكة آلفاق  ،2020مع
ألتأاكيد على ألطابع أ◊سضاسس للبعد
أإلنسضا Êألذي يجب تغليبه ‘ أتخاذ
ألقرأرأت““.
‘ هذأ ألسضياق ،أتفق ألطرفان على
““ت -ع -زي -ز أل -عÓ-ق-ات ،لسض-ي-م-ا عشض-ي-ة
أن-ع-ق-اد أل-دورة أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-حوأر رفيع
أŸسض -ت -وى ‘ أÛال ألسضÎأت -ي-ج-ي
ألطاقوي““.
وشض -ك-ل أل-ل-ق-اء ،أل-ذي ج-رى ب-حضض-ور
وزير ألدولة وزير ألشضؤوون أÿارجية
وأل -ت -ع -اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة
ووزي -ر ألشض -ؤوون أŸغ -ارب -ي -ة وأإل–اد
أإلف -ري -ق -ي وأ÷ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة ع-ب-د
أل- -ق- -ادر مسض -اه -ل ،ف -رصض -ة ،يضض -ي -ف
ألبيان““ ،لتبادل وجهات ألنظر حول
تطورأت ألعديد من مسضائل ألسضاعة
ذأت أله- - -ت- - -م- - -ام أŸشضÎك ع- - -ل - -ى
ألصضعيدين ألدو‹ وأإلقليمي““.

...ويسستقبل اللورد عمدة
لندن و‡ثل الوزير اأ’ول
الÈيطاÊ
أسض -ت -ق -ب -ل أل-وزي-ر أألول ع-ب-د أŸالك
سضÓل ،أمسس ،ك ّ
 Óمن أللورد عمدة
لندن ألدكتور أندرو شضارلز بارملي
و‡ث- - -ل أل - -وزي - -ر أألول ألÈي - -ط - -اÊ
أŸك -ل -ف ب-الشض-رأك-ة ألق-تصض-ادي-ة م-ع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سس ـ ـ ـÓل يقـ ـ ـوم بزيـ ـ ـارة عم ـ ـل إا ¤ا÷لفـ ـ ـ ـة
لول عبد اŸالك سسÓل ،اليوم،
يقوم الوزير ا أ
بزيارة عمل إا ¤ولية ا÷لفة ،بحسسب بيان
لول.
Ÿصسالح الوزير ا أ
أوضضح ألبيان ،أنه خÓل هذه ألزيارة ،ألتي تندرج
‘ إأطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيسس أ÷مهورية،
““سضيطلع سضÓل على مدى ألتقدم ‘ تنفيذ ألÈنامج
ألتنموي لهذه ألولية ويشضرف على تدشض ÚوإأطÓق
ع -دة مشض -اري -ع ذأت ط-اب-ع أج-ت-م-اع-ي وأق-تصض-ادي،
لسضيما ‘ أÛالت ألتي تسضمح بتحسض Úألظروف
أŸعيشضية للموأطن.““Ú
وي- -رأف- -ق أل -وزي -ر أألول خ Ó-ل ه -ذه أل -زي -ارة وف -د
وزأري.

تنمية متسسارعة وأافاق واعدة لتعزيز
ا’سستثمار اÙلي
تعرف ولية أ÷لفة ذأت ألطابع ألسضهبي ألرعوي،
تنمية متسضارعة وآأفاقا وأعدة لتعزيز ألسضتثمار
أÙلي وترقيته على كافة أألصضعدة وأŸيادين.
وم -ا يÈز أ÷ه -ود أل -ت -ن -م -وي -ة ب -ه -ذه أل -ولي-ة ،ت-لك
أ◊رك -ي -ة أŸتسض -ارع -ة ل -ت -حسض Úأإلط-ار أŸع-يشض-ي
للموأطن وألدفع بعجلة قطاعات ﬂتلفة ،أهمها
أألشض -غ -ال أل -ع -م -وم -ي -ة وأŸوأرد أŸائ -ي -ة وألÎب -ي-ة
وألصض-ح-ة وأل-ط-اق-ة ،فضض Ó-ع-ن ق-ط-اع-ي أل-فÓ-ح-ة
وألريف ،بالنظر للخصضوصضية ألتي تتمتع بها هذه
أŸنطقة من ألوطن ألتي تشضتهر بÎبية أŸوأشضي.
ومن ب Úألقطاعات ألتنموية ألتي أولتها ألسضلطات
أÙلية للولية ““أهمية““ ‘ ألسضنوأت أألخÒة ،تلك
أŸت-ع-ل-ق-ة Ãج-اب-ه-ة ف-ق-ر ع-دد م-ن ب-ل-دي-اتها للماء
ألشضروب ،حيث ” ‘ هذأ ألسضياق تعزيز قطاع
أŸوأرد أŸائية Ãشضاريع –ويÓت كÈى ،خصضصضت
لها مبالغ مالية ضضخمة وفقا Ÿعطيات مديرية
أŸوأرد أŸائية ألتي أشضارت إأ ¤أن ألولية ككل
تعتمد أسضاسضا على أŸياه أ÷وفية دون غÒها ‘
مسضأالة ألتموين باŸاء ألصضا◊ة للشضرب.

الفÓحة ‘ قلب ا’هتمامات
ي -ع -د أل-ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ي ب-ال-ولي-ة ﬁرك-ا أسض-اسض-ي-ا
للتنمية وقلبا نابضضا يعتمد عليه ‘ ترقية وتطوير
أل -ولي -ة .ف -ه-ي إأ ¤ج-انب ك-ون-ه-ا م-ن-ط-ق-ة سض-ه-ب-ي-ة
رعوية– ،وز على ما يزيد عن  3مÓي Úرأسس من
أألغنام ،تسض Òبخطى متوأضضعة لتعزيز قدرأتها ‘
هذأ أÛال ألوأسضع.
كما تعت Èعملية توسضيع مسضاحات غرأسضة أشضجار
أل -زي -ت -ون ،أل -ت-ي ف-اقت مسض-اح-ت-ه-ا ح-ال-ي-ا  11ألف
هكتار ،لدليل كاف يعكسس ألتقدم ألذي أضضحى
ع-ل-ي-ه ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ة ب-ال-ولي-ة أل-ت-ي –صض-ي أرب-ع
م-ع-اصض-ر تسض-ت-ق-طب م-ن-ت-وج أل-ولي-ة ووليات أخرى

›اورة.
وتنتظر أن تتوسضع قدرأت ألولية ،بحسضب مسضؤوولها
أألول ،بدخول حيز ألنشضاط ألك Èمركب للحوم
أل -ب -يضض -اء ع -ل -ى أŸسض -ت -وي Úأل -وط -ن -ي وأإلق-ل-ي-م-ي
وÃعاي ÒدوليةŒ ” ،سضيده مؤوخرأ ببلدية عÚ
وسضارة ،ضضمن أسضتثمار خاصس ليكون لبنة مهمة ‘
تعزيز قدرأت ألقتصضاد ألوطني وتلبية أحتياجات
ألسضوق.

ا’سستثمار اÙلي أاو’
ترأهن ألسضلطات أÙلية لولية أ÷لفة كثÒأ على
أإلمكانات أŸتاحة وأŸؤوهÓت ألطبيعية وألبشضرية
ألتي تزخر بها من أجل ترقية ألسضتثمار أÙلي،
ألذي تعول عليه ‘ –قيق وثبة نوعية وذلك من
خ Ó-ل وضض -ع –ت تصض -رف أŸسض -ت -ث -م -ري -ن ع-ق-ارأ
صض-ن-اع-ي-ا وم-ن-ح-ه-م تسض-ه-يÓت لسضتقطاب مشضاريع
خÓقة للÌوة وموفرة Ÿناصضب ألعمل.
كما تقرر إأنشضاء بالولية ألتي بها منطقة صضناعية
وخ -مسس م -ن -اط -ق ل -ل -نشض -اط -ات ،ب-حسضب أŸصض-در،
منطقتي نشضاط ،إأ ¤جانب حظÒة صضناعية Ãدينة
ع Úوسضارة ( 100كلم شضمال ألولية) قدرت نسضبة
إأ‚ازها بـ 10من أŸائة.
ومن أجل –سض Úمناخ ألسضتثمار ،يجري Œسضيد
مشضروع إلعادة تأاهيل منطقة ألنشضاطات ألصضناعية
Ãدينة حاسضي بحبح ( 50كلم شضمال ألولية) وصضلت
نسض-ب-ة أشض-غ-اله  ٨3م-ن أŸائ-ة .ك-م-ا ي-ج-ري ت-ن-ف-يذ
ع-م-ل-ي-ة ‡اث-ل-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى م-ن-ط-ق-ة أل-نشض-اطات
Ãدي -ن -ة أل -بÒي -ن ،ن-اه-زت نسض-ب-ة إأ‚ازه-ا  43من
أŸائة وفقا لذأت أŸصضدر.

ا÷زائر وبريطانيا تتباحثان فرصص ا’سستثمار ‘ ›ال الطاقة

أ÷زأئر أللذين يقومان بزيارة عمل
إأ ¤أ÷زأئر ،بحسضب بيان Ÿصضالح
ألوزير أألول.
أوضضح نفسس أŸصضدر ،أن ألطرفÚ
بحثا ““مدى تقدم ألتعاون ألثنائي ‘
أÛال ألق - -تصض - -ادي أل - -ذي شض- -ه- -د
حركية خÓل ألسضنوأت أألخÒة““.
وأشضار ألبيان ،إأ ¤أن ““تنويع ألعÓقات
ألق -تصض -ادي-ة وت-ع-زي-ز ق-ن-وأت أ◊وأر
وأل-تشض-اور أل-ك-ف-ي-ل Úب-تعميق ألتقارب
ب› Úموعات أألعمال ‘ ألبلدين
م- -دع- -وأن إأ ¤أل- -ت- -ط- -ور ب- -ط- -ري- -ق -ة
معتÈة““.

ا÷زائر “ثل فرصسة أاعمال
كبÒة للÈيطانيÚ
أكد أللورد -عمدة مدينة لندن أندرو
ب -ارم -ل -ي ،أل -ذي ي-ق-وم ح-ال-ي-ا ب-زي-ارة
ل- -ل- -ج- -زأئ -ر ‘ ،تصض -ري -ح لـ ““وأج““ ،أن
أ÷زأئر “ثل ““فرصضة أعمال كبÒة
ب -ال -نسض -ب -ة ل -لÈي-ط-ان-ي ،““Úدأع-ي-ا إأ¤
ب- -حث إأم -ك -ان -ات ت -ن -وي -ع ق -ط -اع -ات
ألتعاون ب Úألبلدين.
وأضضاف ،أن هذه ألزيارة تهدف إأ¤
تنويع ألعÓقات ب Úألبلدين ‘ ›ال
ألتجارة وألسضتثمار وتعزيز ألتعاون
وأسضتكشضاف فرصس أألعمال أŸتاحة
‘ أ÷زأئر ألتي تعد سضوقا جذأبة.
كما أشضار أنه إأذأ كان بلده حاضضرأ
بقوة با÷زأئر ‘ ›ال ألطاقة ،من

خÓل ›مع بريتيشس بÎوليوم ،فقد
ب- -دأت أŸم- -ل -ك -ة أŸت -ح -دة ت -وسض -ي -ع
توأجدها إأ ¤قطاعات أخرى وتأامل
تعزيزه و‘ نفسس ألوقت أسضتكشضاف
›الت أخرى.
وأضضاف““ ،تعت Èأ÷زأئر طرفا فعال
إأقليميا هاما ،تأامل أŸملكة أŸتحدة
ت-ع-زي-ز ت-ع-اون-ه-ا م-ع-ه ون-أام-ل أن ن-رى
أŸزي -د م-ن أŸؤوسضسض-ات ألÈي-ط-ان-ي-ة
تعمل مع أ÷زأئر““.
وأكد بارملي أيضضا ،أن لندن مسضتعدة
لتشضارك خÈتها ‘ ›ال أŸالية مع
أ÷زأئ -ر أل -ت -ي ت -ت -ط -ل -ع إأ ¤ت -ط -وي-ر
بنوكها ،لكون مدينة لندن رأئدة ‘
›ال أŸالية على أŸسضتوى ألعاŸي
وكذأ فيما يخصس خلق مناخ ُموأٍت
Óعمال ،بحسضب قوله.
ل أ
بصضفته سضفÒأ Ÿدينة أŸالية ،يعمل
أللورد على دعم مؤوسضسضات أÿدمات
أŸال- -ي- -ة ألÈي- -ط- -ان- -ي- -ة وألشض- -رك- -ات
أŸسض -ت -ث -م -رة ‘ أ÷زأئ -ر وأل-ت-ي ل-ه-ا
رغبة ‘ ألسضتثمار فيها.
وب -غ -رضس أسض -ت-كشض-اف ف-رصس أع-م-ال
أخ -رى ودرأسض -ة أإلج-رأءأت أل-ك-ف-ي-ل-ة
ب -ت -ع -زي -ز أل -ت -ع-اون ب Úم-دي-ن-ة ل-ن-دن
وأ÷زأئر ألعاصضمة ،وألسضبل ألكفيلة
ب-ت-ح-وي-ل أŸه-ارة ألÈي-ط-انية ،يرأفق
أل -ل -ورد ب -ارم -ل-ي وف-د ي-ت-ك-ون م-ن 15
رج- -ل أع- -م- -ال Áث- -ل- -ون ق- -ط- -اع- -ات
ألتصض -الت ألسض -ل -ك -ي -ة وأل Ó-سض -ل-ك-ي-ة
وألطاقة وكذأ أÿدمات.

وقال أللورد بارملي إأن هذه ألزيارة
تعد فرصضة من أجل درأسضة سضبل دعم
أŸشض -اري -ع أل -كÈى ل -ل-ب-ن-ي-ة أل-ت-ح-ت-ي-ة
ألطاقوية أ÷زأئرية.
و‘ رده على سضؤوأل حول ما إأذأ كانت
زي- -ارت -ه إأ ¤أ÷زأئ -ر ت -ن -درج ضض -م -ن
سضياق ألسضياسضة أ÷ديدة ألتي تبنتها
ل -ن -دن ،م -ن أج -ل ت -ن -وي -ع ع Ó-ق -ات-ه-ا
ألق-تصض-ادي-ة أل-دول-ي-ة ب-ع-د أنسض-حابها
من أل–اد أألوربي ،وأŸرتقب أن
يتم ‘ غضضون عام ،Úصضرح أللورد
ع - -م- -دة م- -دي- -ن- -ة ل- -ن- -دن ،أن خ- -روج
ب -ري -ط-ان-ي-ا م-ن أل–اد أألورب-ي ك-ان
ف -رصض -ة ل -ل -ت -ف -اوضس بشض -أان أت-ف-اق-ات
أفضضل مع بلدأن أخرى.
وع- -قب أل- -تصض -ويت أل -ذي ” إأج -رأؤوه
ل -ل -خ -روج م -ن أل–اد أألورب -ي ،ف-إان
إأقامة شضرأكات مع بلدأن أخرى هو
أل -ه -دف أل -ذي تسض-ع-ى ل-ن-دن ل-ب-ل-وغ-ه
ح-ال-ي-ا وت-ري-د أل-ب-ق-اء م-ن-ف-ت-ح-ة ع-ل-ى
ألعا.⁄
وأسضتطرد أللورد عمدة مدينة لندن
ق -ائ  ،Ó-إأن أسض -ت-ق-رأر أ÷زأئ-ر ك-ف-ي-ل
ب -تسض -ه -ي -ل وتشض -ج -ي -ع ألسض -ت -ث-م-ارأت
ألجنبية.
وقد تعززت ألعÓقات ب Úعاصضمتي
أل-ب-ل-دي-ن (أ÷زأئ-ر أل-ع-اصض-مة ولندن)
منذ زيارة رئيسس ألوزرأء ألÈيطاÊ
ألسضابق ديفيد كامرون ‘ يناير 2013
وزي- -ارأت وف -ود رج -ال أألع -م -ال بÚ
ألبلدين بصضفة منتظمة.

اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر ال-ط-اق-ة نورالدين بوطرفة،
أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ،وف -دا ب -ري -ط -ان -ي -ا ت -رأاسس -ه
ع-م-دة م-دي-ن-ة ل-ن-دن أان-درو ب-ارمر‹ ،حيث
ب-حث ال-ط-رف-ان ف-رصس الأع-مال والسستثمار
ب Úا÷زائ -ر وب -ري -ط -ان -ي-ا ‘ ›ال ال-ط-اق-ة،
بحسسب بيان صسحفي للوزارة.
وت -ط-رق ب-وط-رف-ة وب-ارم-ر‹ ،إأ ¤سض-ب-ل وإأم-ك-ان-ات
“ويل مشضاريع هيكلية ‘ قطاع ألطاقة با÷زأئر،
يضضيف ألبيان.
وعرضس بوطرفة باŸناسضبة ،بعضس مشضاريع ألتعاون
أل - -ت - -ي Áك - -ن Œسض - -ي- -ده- -ا ‘ ›ال أل- -ط- -اق- -ات
أŸتجددة.
ودع- -ا أل- -وزي- -ر ألشض- -رك- -ات وأŸؤوسضسض- -ات أŸال- -ي- -ة
لÓهتمام بالسضتثمار ‘ مشضروع  4.050ميغاوأط
للطاقة ألشضمسضية ألكهروضضوئية ،ألذي سضيتم إأ‚ازه
على ثÓث حصضصس من  1.350ميغاوأط ،بحسضب
أل -ب -ي -ان ،أل -ذي يضض-ي-ف أن ه-ذأ أŸشض-روع ي-تضض-م-ن
Óنتاج أÙلي ‘
شضرطا مرتبطا بالشضق ألصضناعي ل إ
نفسس ألشضعبة.
«هذأ أŸشضروع سضيكون متبوعا Ãشضروع آأخر ل يقل
أهمية ‘ ›ال طاقة ألرياح““ ،يقول ألوزير ،ألذي
ي - -ؤوك - -د ‘ ن - -فسس ألسض - -ي - -اق ،أن Œسض- -ي- -د ه- -ذي- -ن
ألÈن -ا› ‘ Úأ÷زأئ -ر Áث -ل ““خ -ط -وة ح -ق -ي-ق-ي-ة
ل -ل-ت-ط-ور ألج-ت-م-اع-ي وألق-تصض-ادي وأيضض-ا ف-رصض-ة
فريدة من نوعها لبعث فرصس أعمال وأسضتثمار
مثمرة ‘ ألقارة أإلفريقية““.
وعرضس ألوزير صضورة عامة عن ألسضياسضة ألطاقوية
أ÷زأئرية وألفرصس أŸتاحة ‘ قطاعي ألبÎول
وألغاز وأيضضا ‘ ›ال ألبÎوكيمياء وألصضناعات
ألتحويلية ،حيث ألح على إأرأدة أ÷زأئر للعمل على
–سض Úوت- -ث -م Úمصض -ادره -ا م -ن أÙروق -ات و‘
›ال ألسض- -ك- -تشض- -اف وألسض- -ت- -ث- -م- -ار أŸن- -ج- -م- -ي
للمحروقات.
من جانبه أكد عمدة مدينة لندن أŸالية ،على
إأرأدة ““ألسض -ل -ط -ات ألÈي -ط -ان -ي-ة ل-ت-ط-وي-ر عÓ-ق-ات
أعمال مع أ÷زأئر ألتي “ثل أولوية لÈيطانيا ‘
أف - -ري - -ق - -ي - -ا ع - -م - -وم- -ا““ .وأشض - - - - - - -ار ‘ ه- - - - - - -ذأ
أÿصضوصس ،إأ ¤إأمكانات “ويل مشضاريع هيكلية
كÈى بفضضل “ويÓت خضضرأء تسضتطيع مدينة لندن
أŸال-ي-ة ج-م-ع-ه-ا ووضض-ع-ه-ا –ت تصض-رف أŸشض-اريع
أıتلفة أŸرأد إأ‚ازها ‘ أ÷زأئر.
من جانب آأخر ،أعرب ألوزير بوطرفة عن إأرأدة
قطاع ألطاقة بعث سضياسضة خاصضة بالتكوين ‘ إأطار
ما سضتتطلبه ألتحديات أŸسضتقبلية وأŸشضاريع ألتي
هي ‘ طور أإل‚از وأŸشضاريع ألقادمة.
وق- -ال أل- -وزي- -ر ،إأن ““ت- -ك -وي -ن أŸوأرد أل -بشض -ري -ة ‘

أÛال ألتقني وأيضضا ‘ قطاع ألتسضيÁ ،Òثل ‘
حد ذأته مشضروعا هيكليا نسضعى لتحقيقه““.
وأبرز ألطرفان ‘ ذأت ألسضياق ،إأرأدتهما إلعادة
بعث مشضروع إأ‚از معهد ذي مسضتوى عال خاصس
ب -ال -تسض -ي Òوه -ذأ ب-الشض-رأك-ة م-ع ج-ام-ع-ة إأ‚ل-ي-زي-ة
مرموقة.

انعقاد ا’جتماع السسنوي عا‹ اŸسستوى
ب Úا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي
يÎأسس وزير ألطاقة نورألدين بوطرفة ،مناصضفة
مع أÙافظ أألوروبي أŸكلف بالبيئة وألطاقة
ميغيل أرياسس كانيتي ،غدأ ،بالعاصضمة ألبلجيكية
بروكسضل ،أشضغال ألجتماع ألسضنوي عا‹ أŸسضتوى
ب Úأ÷زأئر وأل–اد أألوروبي ،بحسضب ما أفادت
به وزأرة ألطاقة ‘ بيان لها.
سضيتم خÓل هذأ ألجتماع ،درأسضة تقرير ألنشضاط
أÿاصس ب- -الشض- -رأك- -ة ألسضÎأت -ي -ج -ي -ة ب Úأ÷زأئ -ر
وأل–اد أألوروب - - -ي ،ب - - -اإلضض - - -اف - - -ة إأ““ ¤أآلف- - -اق
وأألول -وي-ات وأل-نشض-اط-ات أŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،خ-اصض-ة ‘
ميدأن تسضهيل ألسضتثمارأت ‘ ›ال أسضتكشضاف
وإأنتاج ألغاز ألطبيعي ‘ أ÷زأئر““.
كما سضيتم بذأت أŸناسضبة ،ألتطرق إأ““ ¤ألطاقات
أŸت-ج-ددة وأل-ف-ع-ال-ي-ة أل-ط-اق-وي-ة وت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءأت
أعمال““ ،يضضيف ألبيان.
من جانب آأخر ،من أŸنتظر أن يعقد بوطرفة
أج -ت -م -اع -ا م -ع أÙاف -ظ أألوروب -ي ع -ل-ى ه-امشس
أللقاء.
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لعمامرة ومؤغÒيني ‘ ندوة صشحفية مششÎكة:

ا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي على أابواب انطÓقة جديدة
’وروبيؤن يتابعؤن أŸسشار أ’نتخابي
أŸرأقبؤن أ أ
’وروبي على أبؤأب أنطÓقة جديدة
أفاد وزير ألدولة وألششؤؤون أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة ،أن أ÷زأئر وأ’–اد أ أ
’منية،
’وروبي للششؤؤون أÿارجية وألسشياسشة أ أ
بفضشل ما ” إأ‚ازه طيلة  18ششهر أŸاضشية ،فيما أكدت أŸمثلة ألسشامية ل–Óاد أ أ
’وروبي أوفد مرأقب Úيتؤأجدون حاليا با÷زأئر ،يتابعؤن أŸسشار
’وروبية فديريكا مؤغÒيني أن أ’–اد أ أ
ونائب رئيسس أŸفؤضشية أ أ
أ’نتخابي إأ ¤غاية أ’قÎأع أŸقرر ‘ ألرأبع ماي أŸقبل ،مؤؤكدة ترحيب ألهيئة بدعؤة أ÷زأئر.

فريال بوشسوية
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي
أشضاد لعمامرة ‘ ندوة صضحفية مشضÎكة،
‘ أعقاب أسضتقبال موغÒيني أمسش بوزأرة
أÿارج- -ي- -ة ،ب- -ا÷ه- -ود أŸب -ذول -ة م -ن ط -رف
أŸم-ث-ل-ة ألسض-ام-ي-ة ل–Ó-اد أألوروب-ي ل-لشض-ؤوون
أÿارج-ي-ة وألسض-ي-اسض-ة أألم-ن-ي-ة ،ون-ائب رئ-يسش
أŸف -وضض -ي -ة أألوروب-ي-ة ف-دي-ري-ك-ا م-وغÒي-ن-ي،
وأف- -رأد ط- -اق -م -ه -ا م -ن -ذ زي -ارت -ه -ا أألو ¤إأ¤
أ÷زأئر ‘ سضبتم ، ٢٠15 Èزيارة كانت ‘
غاية أألهمية ـ وفق ما أكد ـ «بالنسضبة إلطÓق
أل- -ت- -ق- -ي- -ي- -م أŸشضÎك ل- -لشض- -رأك -ة أ÷زأئ -ري -ة
أألوروبية ،وإل‚از عدد من أŸهام أألسضاسضية
قصضد ألتأاكد من أن ألشضرأكة ب Úألطرف،Ú
تسض Òوف -ق -ا ل -ل -روح أل -ت -ي ك -انت تسض -ود خÓ-ل
أŸفاوضضات ،وعند إأبرأم أتفاق ألشضرأكة من
أ÷انب.»Ú
وق -ال وزي -ر أل -دول -ة ل -ع -م -ام-رة ‘ ألسض-ي-اق
«نسضتطيع ألقول أآلن ،أننا على أبوأب أنطÓقة
جديدة بفضضل ما ” إأ‚ازه سضويا أثناء ألدورة
أل -ع -اشض -رة Ûلسش ألشض-رأك-ة أŸن-ع-ق-دة ‘ 1٨
م - -ارسش أŸنصض - -رم» ،لف- -ت- -ا إأ ¤أن «أل- -زي- -ارة
أتاحت ألفرصضة Ÿناقشضة عدد من أŸلفات
أألسض- -اسض- -ي- -ة ‘ شض -رأك -ت -ن -ا ب -ع -م -ق» ،ك -م -ا ”
أسض -ت -ع -رأضش «ع -دد م -ن أل -قضض -اي-ا أإلق-ل-ي-م-ي-ة
وأل-دول-ي-ة ،أل-ت-ي م-ن شض-أان-ه-ا أن ي-ن-ت-ج أل-ت-ع-اون
أ÷زأئري ـ أألوروبي بشضأانها نتائج إأيجابية،
كإاسضهام منا لدفع عجلة ألسضلم وأألمن على
ألصضعيد ألدو‹» ،وباŸناسضبة هنأاها Ãناسضبة
ألذكرى ألسضتŸ Úعاهدة روما».
وأشضار لعمامرة ،إأ ¤ألتطرق إأ ¤ألقضضايا
أŸت -ع -ل-ق-ة Ãك-اف-ح-ة أإلره-اب ،م-ن-ددأ بشض-دة
باŸناسضبة بالعملية أإلرهابية ألتي أسضتهدفت
أل -ك -ن -ائسش Ãصض-ر ألشض-ق-ي-ق-ة ،وأك-دأ مشض-اط-رة
أ◊زن أل -ذي ع -ايشض -ت -ه مصض -ر ج-رأء أل-ع-م-ل-ي-ة
أإلرهابية.

مسشاهمة أاوروبا ‘ السشهر على
توازن العÓقة ا’قتصشادية ضشرورة
و‘ معرضش رده على سضؤوأل يخصش ألتعاون
أل -ط -اق -وي ،أشض -ار ل -ع -م -ام -رة إأ ¤زي -ارة وزي-ر
ألطاقة نور ألدين بوطرفة إأ ¤بروكسضل غدأ،
لفتا إأ ¤أن ألتعاون ‘ أÛال Áثل ،ألقيمة
أŸضضافة للمبادلت تكمن ‘ عنصضر ألطاقة
إأذأ ضضمنت أ÷زأئر “ويل أوروبا ‘ ظروف
عادية ،ودون توقف طيلة  4عقود ،مؤوكدأ أن
أ÷زأئر تنتظر من ألشضريك أألوروبي أن يقدر
ه -ذه أل -ظ -روف لسض -ت -م -رأري -ة ألشض-رأك-ة ع-ل-ى
مسض-ت-وي-ات ع-ال-ي-ة م-ن أل-ث-ق-ة أŸت-ب-ادل-ة ،وك-ذأ
باسضتثمارأت أوروبية ‘ نفسش أŸسضتوى ،ليسش
فقط ‘ ميدأن ألطاقة ،وأن يقابل مسضاهمة
أ÷زأئر ‘ ألرفاه أألوروبيÃ ،سضاهمة أوروبا
‘ ألسضهر على توأزن ألعÓقة ألقتصضادية ،بÚ
أ÷ان - -ب ،Úع - -ن - -اصض- -ر درسضت م- -ن أŸن- -ظ- -ور
ألسضÎأتيجي.
من جهتها ،أبدت أŸمثلة ألسضامية ل–Óاد
أألوروب- -ي ل- -لشض- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة وألسض- -ي- -اسض- -ة
أألم -ن-ي-ة ،ون-ائب رئ-يسش أŸف-وضض-ي-ة أألوروب-ي-ة
أسضتعدأد أل–اد أألوروبي Ÿرأفقة أ÷زأئر

‘ مسض -ار أل -ت -ن -وي -ع ألق-تصض-ادي ،أل-ذي ي-ع-تÈ
م- -ه- -م -ا ل -ه -ا ،وي -رأف -ق -ه -ا ‘ ك -ل م -ا ي -ت -ع -ل -ق
ب -اŸن -افسض -ة ،و–سض Úم-ن-اخ أألع-م-ال ،وخ-ل-ق
م - -ن - -اصضب ألشض - -غ - -ل ،وأŸؤوسضسض- -ات ألصض- -غÒة
وأŸتوسضطة ،للخÈة ألتي تتوفر عليها ألهيئة
ألتي “ثلها.
وذك-رت م-وغÒي-ن-ي ب-ل-ق-اء ج-م-ع-ه-ا بالوزير
أألول إأ ¤جانب  6وزرأء ،أنه ” ألقيام بعمل
مكثف ب Úأ÷زأئر وأل–اد أألوروبي على
مدأر  1٨أشضهر أألخÒة ،إلعطاء دفع خاصش
وج - -دي - -د ل - -لشض - -رأك- -ة ب Úأل–اد أألوروب- -ي
وأ÷زأئر ،كما كشضفت باŸناسضبة عن إأعدأد
ورقة طريق Ãناسضبة تقييم أتفاق ألشضرأكة،
ل- - -ت- - -حسضŒ Úسض - -ي - -ده» ،وت - -خصش ألشض - -رأك - -ة
أÛالت ألسض-ي-اسض-ي-ة وألق-تصض-ادي-ة وأألم-ن-ي-ة
وألجتماعية.
وأبدت ‘ ـ ألسضياق ـ رضضاها عن مسضتوى
أللقاءأت ألتي جمعتها بكبار أŸسضؤوول Úبينهم
ألوزير أألول وسضتة وزرأء ،رغم أن أ÷زأئر
–ضض - -ر لسض - -ت - -ح- -ق- -اق- -ات ه- -ام- -ة ب- -ح- -ج- -م
ألتشضريعيات ،مشضÒة إأ ¤أنه وخÓل زيارتها
أألخÒة ” أسض- -ت- -ق- -ب- -ال -ه -ا م -ن ط -رف رئ -يسش
أ÷م- -ه- -وري- -ة ك- -م- -ا ك -ان م›Èا ‘ ،ح⁄ Ú
يÈم -ج ل-ق-اء م-ع رئ-يسش أ÷م-ه-وري-ة Ãن-اسض-ب-ة
زيارتها ألتي دأمت  ٢4سضاعة فقط.

’ يوجد حل عسشكري لسشوريا وندعم ا÷زائر
‘ جهودها ‘ اŸلف Úالليبي واŸا‹
ك- - -م- - -ا ج- - -ددت دع- - -م أ÷زأئ- - -ر ‘ ›ال
أ◊وكمة وألدسضتور ،و‘ سضياق آأخر تطرقت
إأ ¤أل -ت -ع -اون أإلق -ل -ي-م-ي وأل-دو‹ ،مشضÒة إأ¤
درأسض -ة أل -وضض -ع ‘ ل -ي -ب-ي-ا ،وأل-ع-م-ل أŸشضÎك
Ùاول -ة ح -م -ل أل -ل-ي-ب-ي Úع-ل-ى Œسض-ي-د أ◊ل
ألسض -ي -اسض -ي ،وب -اŸن-اسض-ب-ة أك-دت أل-دع-م أل-ت-ام
للجهود ألتي تبذلها أ÷زأئر ‘ أŸلف ÚأŸا‹
وأل-ل-ي-ب-ي ل-دي أل-ت-ط-رق إأ ¤م-ن-ط-ق-ة ألسض-احل،
وف -ي -م -ا ي -خصش أل -وضض -ع ‘ سض -وري -ا أك -دت أن
أŸوقف أيضضا تتشضارك ‘ ألتحاليل وألنظرة
ما يعكسش قوة ألشضرأكة ،كما أشضارت إأ ¤تناول
مكافحة أإلرهاب وألتطرف.
وبعدما أشضارت إأ ¤أن أل–اد أألوروبي
قوة تتمتع بحد هام من ألصضÓبة ‘ قرأرأته،
ت-ن-ت-ه-ج سض-ي-اسض-ة شض-رأك-ة ق-ائ-م-ة على ألحÎأم
أŸت - - -ب- - -ادل ،أوضض- - -حت أن م- - -وق- - -ف أل–اد
أألوروب -ي ل ي -عÎي -ه أي غ -م-وضش ،ب-خصض-وصش
سضوريا ،مؤوكدة أنه ل ›ال للحل ألعسضكري،
مشض- -ددة ع- -ل- -ى ضض -رورة إأع -ط -اء دف -ع ل -ل -ح -ل
ألسضياسضي ،ألذي تأاكد أنه ل خيار آأخر عنه،
من خÓل أ◊وأر ب Úألسضوري– Úت ألقبعة
أأل‡ية ،معتÈة أسضتعمال ألسضÓح ألكيميائي
ج -رÁة ضض -د أإلنسض -ان -ي-ة و–دي-د أŸت-ورطÚ
ف- -ي- -ه- -ا ضض- -رورة ،أم- -ا ب- -خصض -وصش ألصض -ح -رأء
أل- -غ- -رب- -ي- -ة ،ج- -ددت ت- -أاك -ي -د م -وق -ف أل–اد
أألوروبي ألدأعم للموقف أأل‡ي.
أل- -وزي- -ر ل -ع -م -ام -رة ،ذك -ر أن أ÷زأئ -ر م -ن
م-ن-ط-ل-ق ع-دم أل-ت-دخ-ل ‘ ألشض-ؤوون أل-دأخ-ل-ي-ة
للدول ،ولسضيما ألدول ألشضقيقة وألصضديقة،
ومن منطلق أŸقاربة أ◊كيمة ألتي تبناها
أل -رئ -يسش ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،بضض-رورة
إأصض Ó- -ح - -ات سض - -ي - -اسض - -ي - -ة وأق- -تصض- -ادي- -ة‘ ،
أÛتمعات ألعربية ألتي تع Èعن أ◊اجة إأ¤
ذلك ،م -ن م -ن -ط -ل -ق سض-ي-ادت-ه-ا وأسض-ت-قÓ-ل-ه-ا»،
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مذكرأ أن «أ÷زأئر كانت سضباقة إأ ¤ألتحذير
من مغبة إأسضقاط سضوريا ألشضقيقة ‘ دوأمة
ألعنف» ،وأفاد «لدينا أحÎأم لسضيادة ألدولة
ألشضقيقة ،ألتي تربطنا بها عÓقات متجذرة».
وما كان للحرب ـ أضضاف يقول ـ أن «تسضتمر
وق- -وأف- -ل م -ن ألضض -ح -اي -ا وم Ó-ي Úأل -ن -ازحÚ
وألÓجئ ،Úلو أتسضم كل ألفرقاء ‘ ألدأخل،
وألشضركاء أإلقليمي Úوألدولي Úبا◊كمة ،وما
Óوضض- -اع أن ت- -ع -رف ه -ذأ أŸن -ع -ط -ف
ك- -ان ل - -أ
أÿط Òلو ” ألحتكام إأ ¤ألشضعب ألسضوري
ألشضقيق ،خصضوصش بعدما تبلورت حقائق ثابتة
ك -انت أ÷زأئ -ر م -ق -ت -ن -ع -ة ب -ه -ا ،أول -ه-ا ل ح-ل
عسضكري ول بد ول بديل عن حل تفاوضضي
ت- -وأف- -ق- -ي ،ب Úألسض- -وري ÚوÃسض- -اع- -دة أأل·
أŸتحدة».
وأب -دى أم -ل -ه أن ت -ك -ون أل -ف -اج-ع-ة أألخÒة
Ãث -اب-ة ف-دي-ة ل-لشض-عب ألسض-وري ،م-ن ألق-ت-ت-ال
وأŸآاسضي ،مذكرأ باŸنظمة ألدولية أŸنوطة
ب -ح-ظ-ر ألسضÓ-ح أل-ك-ي-م-ي-ائ-ي وأل-قضض-اء ع-ل-ي-ه،
دأعيا إأ ¤تعزيز دورها ،وإأ ¤ألحتكام إأ¤
أل- -ق- -ان- -ون أل -دو‹ إلث -ب -ات أل -وق -ائ -ع وإأث -ب -ات
أŸسضؤوولية بصضفة جدية وموضضوعية.

ارتياح لعمق الششراكة
–ادث وزي - - -ر أل - - -دول- - -ة ،وزي- - -ر ألشض- - -ؤوون
أÿارجية وألتعاون ألدو‹ ،رمطان لعمامرة،
أمسش ،با÷زأئر ،مع ‡ثلة أل–اد أألوروبي
ألسضامية للشضؤوون أÿارجية وألسضياسضة أألمنية
ون -ائب رئ -يسش أŸف -وضض -ي-ة أألوروب-ي-ة ألسض-ي-دة
فيديريكا موغريني.
وتوسضع هذأ أللقاء ألذي جرى Ãقر وزأرة
ألشض-ؤوون أÿارج-ي-ة ل-يشض-م-ل أعضض-اء أل-وف-دين.
وتقوم ألسضيدة موغريني منذ أول أمسش ألسضبت
بزيارة رسضمية تدوم يوم Úإأ ¤أ÷زأئر بدعوة
من ألسضيد لعمامرة.
ولدى وصضولها إأ ¤مطار هوأري بومدين
أل - -دو‹ أع - -ربت ألسض- -ي- -دة م- -وغ- -ري- -ن- -ي ع- -ن
«أرتياحها» Ÿدى عمق ألشضرأكة «ألكثيفة أ÷د
إأيجابية» ب Úأ÷زأئر وأل–اد أألوروبي.
وأضضافت ألسضيدة موغريني أن زيارتها إأ¤
أ÷زأئر تهدف إأ« ¤تكثيف وتعميق» ألشضرأكة
وألعÓقة ب Úأ÷زأئر وأل–اد أألوروبي أكÌ
لسضيما ‘ بعضش أÛالت ،مشضÒة إأ ¤أنها
سض -ت-ت-ن-اول م-ع أŸسض-ؤوول Úأ÷زأئ-ري Úأل-وضض-ع
أإلق- -ل- -ي- -م- -ي وأل -ت -ع -اون أل -ث -ن -ائ -ي ‘ ج -م -ي -ع
ألقطاعات.

ألعدد
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آالية للتششاور اأ’مني ب Úا÷زائر وا’–اد اأ’وروبي
أع - -ل - -ن وزي- -ر ألشش- -ؤؤون
أŸغ - - - - -ارب- - - - -ي- - - - -ة وأ’–اد
’فريقي وجامعة ألدول
أ إ
أل- -ع- -رب- -ي -ة ،ع -ب -د أل -ق -ادر
مسش -اه -ل ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر
ألعاصشمة ،عن إأبرأم أتفاق
ب Úأ÷زأئ- - - - - - - - -ر وأ’–اد
’وروبي حؤل إأقامة آألية
أ أ
ب Úأل- -ط- -رف Úل- -ل- -تشش- -اور
’م-ن-ي ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
أ أ
’رهاب.
أ إ
ج- -اء ذلك ‘ تصض- -ري -ح -ات
ل- -لصض- -ح -اف -ة ع -قب ﬁادث -ات
مسضاهل مع أŸمثلة ألسضامية
ل –Ó-اد أألوروب -ي ل -لشض -ؤوون أÿارج-ي-ة وألسض-ي-اسض-ة
أألم- -ن- -ي- -ة ون- -ائب رئ- -يسش أŸف- -وضض -ي -ة أألوروب -ي -ة،
فيديريكا موغÒيني ،ألتي تقوم بزيارة رسضمية إأ¤
أ÷زأئر.
وقال مسضاهل إأنه ناقشش خÓل أجتماعه مع
أŸسضؤوولة أألوربية ألتعاون ب Úأ÷زأئر وأل–اد
أألوروبي ‘ ›ال مكافحة أإلرهاب ،مضضيفا بقوله
«أت -ف -ق -ن -ا ع -ل -ى إأق -ام -ة آأل -ي-ة ل-ل-تشض-اور أألم-ن-ي بÚ
ألطرف Úعلى غرأر ألتعاون مع شضركائنا أآلخرين
‘ هذأ أÛال» .وأوضضح مسضاهل أن هذأ أ÷انب
من ألتعاون ب Úأ÷زأئر وأل–اد أألوروبي «مهم
جدأ وهو ‘ توسضع مسضتمر وكل يوم».
إأشضادة بالنموذج أ÷زأئري ‘ مكافحة أإلرهاب
من جانبها ،موغÒيني ،و بعد أن أشضارت إأ ¤أن
لقاءها مع مسضاهل شضكل فرصضة للتطرق إأ ¤ألعديد
من ألقضضايا ذأت ألهتمام أŸشضÎك ومن بينها
مكافحة أإلرهاب أشضادت بالنموذج أ÷زأئري ‘
مكافحة هذه أآلفة وقالت « :إأننا نتابع بكث Òمن
ألهتمام ألنموذج أ÷زأئري ‘ هذأ أÛال».
وقالت مسضؤوولة أل–اد أألوروبي «أجرينا نقاشش
معمق بشضأان أألزمات أإلقليمية ألتي نعمل عليها

بشض -ك -ل ج -ي -د م -ع أ÷زأئ -ر خ -اصض -ة ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -ال -ع -ن -اصض -ر أل -ت -ي ت -ق-ل-ق-ن-ا أك Ìأي مسض-أال-ة أألم-ن
وأسضتقرأر أŸنطقة» .
كما أوضضحت أن أ◊ديث جرى بشضكل مطول
وكالعادة حول ألوضضع بليبيا وأبرزت ‘ هذأ أŸقام
أن أل–اد أألوروب -ي وأ÷زأئ -ر ي -ت -ق -اسض-م-ان ن-فسش
أŸقاربة ◊ل أألزمة ‘ هذأ ألبلد على أسضاسش
ألتفاق ألسضياسضي Ãشضاركة كافة أألطرأف ألليبية
وأŸسضؤوولية ألكاملة ألتي يجب أن تكون ﬁلية «.
كما كانت هذه أÙادثات مناسضبة تطرق فيها
ألطرفان ،كما أضضافت موغÒينيŸ ،سضأالة «أألمن
بجمهورية ما‹ وÃنطقة ألسضاحل» .وهنا أكدت
أŸسضؤوولة أألوروبية على أن «أل–اد أألوروبي
وأ÷زأئ- -ر ي- -ع -م Ó-ن م -ع -ا بشض -ك -ل ج -ي -د م -ن أج -ل
أسضتقرأر وأمن أŸنطقة».
كما تناولت أÙادثات ظاهرة ألهجرة ،حيث
«” تبادل ألرأي ‘ هذه أŸسضأالة» وألتأاكيد على
«ألتعاون للتكفل بهذه ألظاهرة ألتي تعد ظاهرة
شضاملة ل تهم فقط أوروبا فحسضب ،بل كل أŸنطقة
ودول أألصض -ل ودول أل -ل -ج-وء» ،مضض-ي-ف-ة «سض-ن-وأصض-ل
ألعمل ،حول هذأ أŸلف ‘ إأطار روح ألشضرأكة
وألتعاون وفق منهجية متفق عليها».

’· أŸتحدة مفتاح تسشؤية ألقضشية ألصشحرأوية
أكدت أن أ أ

موغÒيني :ا◊وار السشبيل الوحيد ◊ل اأ’زمات الدولية

أك- - - -دت ‡ث - - -ل - - -ة أ’–اد أ’أوروب - - -ي
ألسش-ام-ي-ة ل-لشش-ؤؤون أÿارجية وألسشياسشة
أ’أم- - -ن - -ي - -ة ون - -ائب رئ - -يسس أŸف - -ؤضش - -ي - -ة
أ’أوروبية فيديريكا مؤغريني ،أن حل
قضش -ي -ة ألصش -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة ب-ي-د أ’أ·
أŸتحدة وحدها وهي ألقادرة على أإيجاد
تسش-ؤي-ة ع-ادل-ة ل-ل-مسش-األ-ة وفقا للمؤأثيق
أل- - - - - -دول- - - - - -ي - - - - -ة ،مششÒة أإ ¤أن أ’–اد
أ’أوروب- -ي ي- -ؤأصش- -ل أ◊ؤأر وأŸف -اوضش -ات
’إنهاء أ’أزمة ‘ أوكرأنيا ونفسس أ’أمر
ب- - -ال- - -نسش- - -ب - -ة ل - -ل - -قضش - -ي - -ت Úألسش - -ؤري - -ة
وألفلسشطينية.

سسهام بوعموشسة
رأف-عت ف-ي-دي-ري-ك-ا م-ورغ-ن-ي ‘ م-دأخ-لتها
أمسش بجامعة أ÷زأئر  3ب Íعكنون Ãناسضبة
م - -رور  3٠سض -ن -ة ع -ن ب -رن -ام -ج « أورأسض-م-وسش
ب -ل -وسش» ،ب -حضض -ور وزي -ر أل -ت -ك -وي -ن وأل -ت-ع-ل-ي-م
أŸه -ن -ي Úوأل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع-ا‹ ب-ال-ن-ي-اب-ة ﬁم-د
مباركي وسضفرأء دول ،من أجل أ◊وأر لتسضوية
ألأزمات ألدولية ،قائلة أإن أل–اد ألأوروبي
يو‹ أهمية لسضياسضة أ◊وأر وألعمل أŸشضÎك،
لإي- -ج- -اد ح- -ل- -ول ل -ب -عضش أŸسض -ائ -ل ألشض -ائ -ك -ة
كالقضضية ألأوكرأنية خاصضة قضضايا ألإرهاب،
معربة عن أإلتزأم أل–اد ألأوروبي Ãوأصضلة
أ◊وأر أŸف -ت -وح ل -تسض-وي-ة أل-قضض-ي-ت Úألسض-وري-ة
وألفلسضطينية.
و أضضافت ‡ثلة أل–اد ألأوروبي ألسضامية
للشضوؤون أÿارجية وألسضياسضة ألأمنية أن ألأ·
أŸت -ح-دة ه-ي م-ف-ت-اح أ◊ل ل-قضض-ي-ة ألصض-ح-رأء
ألغربية ،منوهة ‘ معرضش حديثها Ãجهودأت
ألأم Úألعام لÓأ· أŸتحدة ومبعوثه لإيجاد
ح -ل سض -ل -م -ي وع -ادل ل -ل -قضض-ي-ة ،مشضÒة أإ ¤أن
أل–اد ألأوروبي هو فاعل أإقليمي يعول عليه.

وباŸقابل ،أبرزت فيديريكا أهمية برنامج
« أورأسضموسش بلوسش» للفÎة  ٢٠٢٠ -٢٠14ألذي
يشض -ج -ع أل -ت -ب -ادلت ‘ ›ال أل -ت -ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹
وألشضباب وكذأ ألتبادلت ألثقافية وألفنية ‘
أإطار سضياسضة أ÷وأر ألأوروبي ،وحسضبها فهو
ب-رن-ام-ج ف-ع-ال ون-اج-ح ل-ل-ط-ل-ب-ة بحكم Œربتها
ك -ون -ه -ا م -ن أŸسض -ت -ف-ي-دي-ن م-ن ه-ذأ ألÈن-ام-ج
عندما كانت بصضدد ألتحضض Òلشضهادة ما بعد
ألتدرج ‘ سضنوأت ألثمانينيات ،موؤكدة أن قرر
ألسض- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ف- -ئ -ة ألشض -ب -اب ك -ون -ه ﬁرك
أÛتمع.
و أشضارت نائب رئيسش أŸفوضضية ألأوروبية
‘ هذأ ألشضاأن أإ ¤أن 6٨٠ ،جزأئري أسضتفادوأ
م- -ن ب- -رن- -ام- -ج « أورأسض- -م- -وسش ب- -ل -وسش» أل -ع -ام
أŸاضضي ،دأعية أإ ¤فتح فضضاءأت Ÿشضاركة
ألشضباب وكي يكونوأ قوة أقÎأح ‘ أÛتمع،
ح -اث -ة أŸوؤسضسض -ات ع -ل -ى أل -ت -ك -ف -ل ب -الشض -ب -اب
أ÷ام -ع -ي ك-ي يسض-اع-دوه-ا ‘ أإي-ج-اد أل-ط-ري-ق
ألصضحيح على حد تعبÒها .كما أبرزت أهمية
أŸنظومة ألتعليمية وألتشضغيل.
من جهتها ،أوضضحت مليكة كابري منسضقة
أŸكتب ألوطني لÓأ· أŸتحدة با÷زأئر أن
برنامج « أورأسضموسش بلوسش» موجه للشضباب ‘
ع- -دة دول أوروب- -ي- -ة م- -ن- -ه- -ا أ÷زأئ -ر ،ب -ح -يث
خصضصش له مبلغ ما‹ قدر بـ  15مليار أورو،
مشضÒة أإ ¤أن ألطلبة يشضكلون تركيبة مهمة
ل Ó-سض -ت-ف-ادة م-ن ه-ذأ ألÈن-ام-ج .مشض-ددة ع-ل-ى
ضضرورة ألسضتثمار ‘ ألعلم وألتعليم.
وم- -وأزأة م- -ع ذلك ق -ام أل -ط -الب سض -ل -ي -م -ان
بوقرأع بعرضش Œربته ألناجحة ‘ أكتشضاف
مضض- -اد ل- -ل- -ب- -ع- -وضش ،وه- -ذأ ب- -فضض- -ل ب -رن -ام -ج
« أورأسضموسش بلوسش» ألذي أعطاه منحة سضنة
Ÿ ٢٠٠9وأصضلة درأسضته بجامعة «جومبولو»
بÈوكسضل ببلجيكا ،موؤكدأ أن ألتجربة كانت
أإيجابية.

بؤششافة ‘ ندوة صشحفية:

«ا’فافاسس» حاملة مششروع سشياسشي واسشÎاتيجي إ’نقاذ ا÷زائر

’ششÎأك -ي -ة ،أمسس،
’ول ÷ب -ه -ة أل -ق -ؤى أ إ
صش- -رح ألسش- -ك -رت Òأ أ
ب -غ -ردأي -ة ،أن تشش -ك -ي -ل -ت -ه ألسش -ي -اسش -ي -ة ح -ام -ل -ة Ÿشش -روع سش-ي-اسش-ي
وأسشÎأتيجي يهدف إأ« ¤إأنقاذ أ÷زأئر من أŸغامرأتية وألسشياسشة
’حادية».
أ أ
أوضضح عبد أŸالك بوشضافة ‘ ندوة صضحفية أن حزبه أختار إأطÓق
لنتخابية لتشضريعيات  4مايو من هذه أŸدينة (غردأية ) «غÒ
أ◊ملة أ إ
قابلة للتجزئة عن أ÷زأئر» وألتي تشضكل  -كما قال « -نظرة ومثال
ملموسضا للموأطنة وأÛتمع أŸد ‘ Êألتنمية أŸسضتدأمة».
وق -ال ذأت أŸسض -ؤوول ألسض -ي -اسض -ي إأن -ه «ع-ل-ى أل-رغ-م م-ن غ-ي-اب ق-ائ-م-ة
لعطاء
لشضÎأكية بغردأية فنحن حاضضرون هنا إ
أنتخابية ÷بهة ألقوى أ إ
لقصضاء» ،مذكرأ أن جبهة
لمل للسضكان وأŸسضاهمة ‘ ألتخفيف من أ إ
أأ
لشضÎأكية تدعو منذ  1963إأ ¤إأرسضاء «وفاق وطني وإأجماع لكل
ألقوى أ إ

أ÷زأئري Úحول مشضروع أجتماعي وأعد».
ومن جهته أوضضح أحد أعضضاء ذأت ألتشضكيلة ألسضياسضية (مÎشضح ولية
لنتخابي يلتزم أ◊زب على ألعمل
بجاية) شضافع بوعيشش أن ‘ برنا›ه أ إ
لعدأد
من أجل –سض Úألظروف أŸعيشضية وفتح حوأر مع كافة ألفاعل Úإ
ﬂطط إأسضÎأتيجي للتنمية أÙلية وتعزيز مصضدأقية أŸنتخب Úوإأعادة
ألإعتبار للفعل ألسضياسضي.
وأختتم بقوله «إأن أ÷زأئري Úليسضوأ مغامرين وهم يريدون ألسضلم
ووطن مزدهر».
لشضÎأكية ألذي يقوده ألسضكرتÒ
وقد أسضتهل وفد حزب جبهة ألقوى أ إ
ألأول حملته أ÷وأرية بغردأية بزيارة قصضر تافيÓلت (أعا‹ مدينة بني
يزقن) قبل أن يقوم بجولة إأ ¤قصضر وسضوق غردأية ويعقد ندوة صضحفية
باŸقر أÙلي للحزب.
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راهن على نسسبة تصسؤيت بأاك Ìمن Œ ‘ ٪50مع دام  17دقيقة

ولد عباسس يدعو اŸناضسل Úإا ¤التجنيد
Ùو انتكاسسة  2012بخنشسلة

اأعلن ا’أم Úالعام ◊زب جبهة التحرير الؤطني الدكتؤر جمال ولد عباسس،
صسباح اأمسس ،ا’نطÓق الرسسمي للحملة ا’نتخابية للحزب ،من القاعة متعددة
الرياضسات الشسهيد ““بزه لعروسس““Ã ،دينة خنشسلة ،خÓل لقاء شسعبي نشسطه بحضسؤر متصسدري
القؤائم وﬁافظي ا◊زب وروؤسساء القسسمات لـ 17و’ية شسرقية.

دعا ولد عباسس خÓل هذأ ألتجمع ‘ ،خطاب
دأم  17دقيقة ،أ◊ضسور إأ ¤ضسرورة أ’لتفاف
ح- -ول أ÷ب- -ه- -ة وأل- -ذه- -اب ب- -ق- -وة لصس -ن -ادي -ق
أ’قÎأع ،من أجل ألثأار ÷بهة ألتحرير من
أ’ن-ت-ك-اسس-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة أل-ت-ي ح-دثت بخنشسلة
سسنة  ،2012حيث  ⁄يتحصسل أ◊زب على أي
م -ق -ع -د ،وف -از أأ’ح -رأر ح -ي-ن-ه-ا بـ 03مقاعد
وحزب ألنور Ãقعدين ،مؤوكدأ أنه هو شسخصسيا
م -ن أخ -ت -ار م -تصس -در ق -ائ -م -ة أ÷ب -ه-ة ،ع-م-ار
ع -يشس -اوي ،وأصس -ف -ا إأي -اه ب -اŸن -اضس -ل أل -ق-دË
أŸظلوم ألذي هّمشس و ⁄يأاخذ حقه ،رغم
أم -ت Ó-ك -ه رصس -ي-دأ ك-بÒأ ‘ أل-ن-ظ-ام وأل-ع-ط-اء
للحزب.
ورأه -ن ول -د ع -ب -اسس ع-ل-ى أل-ق-ائ-م-ة أıت-ارة
بالو’ية ،للحصسول على خمسسة مقاعد على
خ -مسس -ة ،م -ت-وق-ع-ا مشس-ارك-ة ق-وي-ة ل-ل-م-وأط-نÚ
تتجاوز بخنشسلة  70من أŸائة وعلى أŸسستوى

أل-وط-ني  50م -ن أŸائ -ة ،وه -و أ’ل-ت-زأم أل-ذي
قدمه باسسم ““أأ’فÓن““ ،على حد تعبÒه.

ي
وقال ولد عباسس““ ،أنا ›اهد ﬁكوم عل ّ
باإ’عدأم ،أخÎت أأ’ورأسس باتنة ألشسهيد بن
بولعيد ،وخنشسلة ألشسهيد عباسس لغرور ،معقل
ألثورة ومكان إأطÓق أول رصساصسة سسنة ،1954
’ن-طÓ-ق أ◊م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ÷بهة ألتحرير
ألتي بنت ألدولة وتشسكل ألعمود ألفقري لها““.
كما ألتزم ،ذأت أŸتحدث ،أمام حوأ‹ 1200
شس- -خصس خÓ- -ل أل- -ت -ج -م -ع أل -ذي “ي -ز بسس -وء
ألتنظيم وعدم أحÎأم عشسرأت أ◊ضسور تÓوة
آأيات بينات من ألقرآأن ألكر Ëوسسماع ألنشسيد
ألوطني ،ألتزم بالعمل باسسم أ÷بهة من أجل
–قيق مشسروعي ألسسكة أ◊ديدية وألطريق
ألسس -ي -ار ب -و’ي -ة خ -نشس -ل-ة ،وه-م-ا أŸشس-روع-ان
أÛمدأن ‘ إأطار سسياسسة ترشسيد وتسسقيف
أإ’نفاق ألعمومي ،حرمت منهما ألو’ية بسسبب
تعطل إأطÓقهما ‘ ألوقت أŸناسسب.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

التقى واسستمع ’نشسغا’ت مؤاطني أاعرق ا’أحياء الشسعبية بالعاصسمة

فروخي““ :صسوتوا لإÓسستقرار لتحقيق اŸزيد من اŸكاسسب ا’جتماعية““

دع- -ا م -تصس -در ق -ائ -م -ة ح -زب ج -ب -ه -ة
ال-ت-ح-ري-ر ال-ؤط-ن-ي سس-يد أاحمد فروخي،
أامسس ،سس -ك -ان ال -ع -اصس -م -ة إا ¤ال-تصس-ؤيت
لصس - -ال - -ح ا’سس - -ت - -ق - -رار ا’ج - -ت - -م- -اع- -ي
والسس -ي -اسس -ي ال -ذي ي -ق -ؤد ال -ب Ó-د إا ¤ب-ر
’ف Ó-ن ل -ه -ذا
’م- -ان ،م- -ؤؤك- -دا ت- -ب- -ن -ي ا أ
ا أ
اŸسس -ع -ى ال -ذي سس-ط-ره Ÿؤاصس-ل-ة مشس-اري-ع
ال-ت-ن-م-ي-ة وإاي-ج-اد ب-دائ-ل ن-اج-ع-ة ل-ب-ل-ؤغ
ت -ع-ل-ي-م ن-ؤع-ي وتسس-ط Òب-رام-ج صس-ح-ي-ة
تتمشسى مع خصسؤصسية اŸؤاطن البسسيط.

جÓل بوطي

ف -روخ -ي و‘ أول أي -ام أ◊م -ل -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي-ة
ل-ل-تشس-ري-ع-ي-ات ،أخ-ت-ار أع-رق أأ’ح-ي-اء ألشس-عبية
ب-ال-ع-اصس-م-ة ل-ت-ك-ون أن-طÓ-قته ألرسسمية ،حيث
كانت ألبدأية بحي ألقصسبة ألعريق ألذي Œول
ع Èأزقته ألقدÁة وألتقى باŸوأطن Úلشسرح
برنامج حزب أأ’فÓن ،ألذي أختاره مÎشسحو
ألقائمة ،مؤوكدأ على شسعبية ألÈأمج ،أنطÓقا
من ألقاعدة ألشسعبية للحزب لدى سسكان و’ية
أ÷زأئر ،مشسÒأ إأ ¤أن أولويات أÎŸشسحÚ
هي قطاع ألسسكن ألذي يعت Èحجر أأ’سساسس
‘ ب-رن-ام-ج أ◊زب ب-ع-د أ’ن-ت-خ-اب-ات ،م-ؤوك-دأ
على ضسرورة إأيجاد نظام صسحي مناسسب لكل
فئات أÛتمع ،وضسمان تعليم متطور يهدف
باأ’سساسس إأ ¤ضسمان مسستقبل أأ’بناء ،إأضسافة
إأ ¤إأع- - -ط- - -اء ألشس - -ب - -اب ف - -رصس - -ة ‘ أ◊ي - -اة
ألسسياسسية.
ألوزير ألسسابق ،أو كما سسماه بعضس موأطني
ألعاصسمة لدى Œوله باأ’حياء ،إأبن ألشسعب⁄ ،
ي - -ت - -وأن ‘ دع- -وة أŸوأط- -ن Úإأ ¤أل- -تصس- -ويت
’سستمرأرية برأمج أأ’من ألتي أعتÈها صسمام
أأ’مان ‘ هذأ ألظرف وهو ما ينادي به حزب
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي أل-ذي ق-دم و’ي-زأل
يقدم ألكث ‘ Òهذأ أÛال ،بحسسب أÎŸشسح،
أل- -ذي وع- -د أŸوأط- -ن Úب -ال -ب -ق -اء أوف -ي -اء ل -ك -ل
أŸناضسل Úومبادئ أ◊زب ألتي أسسسس عليها.
أسسهب متصسدر أأ’فÓن بالعاصسمة ‘ شسرح
أÿط -وط أل -ع -ريضس -ة أل -ت -ي سس -ط -ره-ا أ◊زب
و“شّسيها مع خصسوصسية سساكنة و’ية أ÷زأئر،
م -ؤوك -دأ ‘ Œم -ع شس -ع-ب-ي حضس-ره أŸئ-ات م-ن
مناصسري أأ’فÓن نشسطه ببلدية أ◊مامات ،أن
أ’سستمرأرية ‘ بعث برأمج ألتنمية ألشساملة
ي- -ح- -ت- -اج إأ ¤إأرسس- -اء دع- -ائ- -م ألسس- -ل -م وأأ’م -ن
وأ’سستقرأر ألذي هو ألعنوأن ألرئيسس لÈنامج
قائمة جبهة ألتحرير ألوطني ،ألتي تسسعى إأ¤
تغي Òألوأقع أ’جتماعي بÈأمج قوية.
‘ هذأ أإ’طار ،قال فروخي ““أتعهد أمامكم
على ألبقاء وأ’تصسال ألدأئم بعد أ’نتخابات
ألŸÈان -ي -ة““ .مضس -ي -ف -ا أن ه -ذأ ““وع-د م-ن ك-ل
مÎشسحي قائمتنا ألتي سستبقى وفّية لكل من
يسس -ان-دن-ا ط-ي-ل-ة أ◊م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ويصس-وت
لÈأ›نا““ .و ⁄يخف ‘ نفسس ألوقت هوأجسس
أل -ع -زوف أل -ت -ي ت-ت-دأول-ه-ا ب-عضس أأ’ط-رأف ‘
ألشسارع.
فروخي أعت ‘ Èهذأ ألسسياق ،أن أ◊ديث عن
ألعزوف ‘ أ’نتخابات ،سسابق أ’وأنه وليسس
من صسالح أي طرف أ◊ديث عن ذلك ‘ هذأ
ألوقت بالذأت ،مؤوكدأ أن أŸوأطن Úوأعون

info@ech-chaab..com
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ب -ال -ت -ح -دي -ات أل-كÈى ل-ل-بÓ-د ،ق-ائ ‘ Ó-ه-ذأ
ألصسدد’““ :بد ألتوضسيح ب Úأ◊ق ألسسياسسي
وأ’ج -ت -م -اع -ي وت-رأج-ع ه-ذأ أأ’خ ’ Òي-ع-ن-ي
بالضسرورة ألتخلي عن أ◊ق أ’نتخابي ألذي
ي -ح -م -ي أل -دول-ة م-ن ك-ل أأ’خ-ط-ار ،م-ذك-رأ أن
ب -رن-ام-ج أ◊زب ه-و م-وأصس-ل-ة Ÿسس-ع-ى رئ-يسس
أ◊زب ع- -ب- -د أل- -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف- -ل -ي -ق -ة رئ -يسس

أ÷مهورية ،ألذي أطلق أك Èمشساريع ألتنمية
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأ’ق-تصس-ادي-ة وح-ت-ى ألسسياسسية،
معتÈأ ذلك مكسسبا لكل أ÷زأئري.Ú
وت-وق-ف وزي-ر أل-فÓ-ح-ة ألسس-اب-ق ط-وي ،Ó-ع-ند
أهم أÙاور ألكÈى ألتي أعتمدتها قائمة
ح -زب ج -ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ب-ال-ع-اصس-م-ة،
’سس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق Ãت-اب-ع-ة أل-ن-وأب م-ن طرف
ألشسعب ‘ عملهم ،من خÓل فتح مدأومات
دأئمة لطرح أنشسغا’ت أŸوأطن Úوتطلعاتهم
م -ن ‡ث-ل-ي-ه-م ‘ أÛلسس ألشس-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي،
ﬁذرأ كل وأحد من ألتقاعسس ‘ أدأء مهامه
ب- -ع -د أل -ف -وز ‘ أ’ن -ت -خ -اب -ات ،ح -يث ق -ال إأن
أŸوأطن هو ألرصسيد أ◊قيقي للحزب ولن
ي-ت-خ-ل-ى ع-ن م-ط-ال-ب-ه أŸشس-روع-ة طيلة ألفÎة
ألŸÈانية.
ل -دى زي -ارت -ه ب -ل -دي -ة أل -رأيسس ح -م -ي -دو ،ذك-ر
بالتضسحيات أ÷سسام ألتي قدمها قادة ألثورة
ألتحريرية ‘ سسبيل أسستقÓل ألوطن ،حيث
وضسع إأكلي Óمن ألزهور باŸنزل ألذي عقد
فيه ألقادة ألسستة أجتماعهم ،منوها بالدور
ألبطو‹ لكل من سساهم ‘ –رير ألبÓد من
أ’سستعمار.

أاويحيى من الطارف:

ألعدد

17307
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ا’سستحقاقات ا’نتخابية فرصسة لتعزيز مكاسسب ا÷زائر

ق-ال ا’أم Úال-ع-ام ل-ل-ت-ج-م-ع ال-ؤط-ني
ال -دÁق -راط -ي اأح-م-د اأوي-ح-ي-ى ،اأمسس،
ب - -ب - -ؤث - -ل - -ج- -ة ،ب- -ؤ’ي- -ة ال- -ط- -ارف ،اإن
ا’سس -ت -ح -ق -اق -ات ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة اŸق-ب-ل-ة
تشس- -ك- -ل ““ف- -رصس- -ة ل- -ت- -ع- -زي- -ز م -ك -اسسب
ا÷زائر““.
ل - -دى أإشس - -رأف - -ه خ Ó- -ل أول أي - -ام أ◊م- -ل- -ة
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ع -ل -ى Œم-ع شس-ع-ب-ي ب-ال-ق-اع-ة
م -ت -ع -ددة أل -ري -اضس -ات ل -ذأت أŸدي -ن-ة ،أك-د
أ’أم Úألعام للتجمع ألوطني ألدÁقرأطي
أن ألوحدة ألوطنية وأسستقرأر و أمن ألبÓد
ت- -ع- -د ““م- -ك- -اسسب ي- -ت- -ع Úأ◊ف- -اظ ع -ل -ي -ه -ا
وأ’عتزأز بها““ ،دأعيا أŸوأطن Úأإ ¤ألتوجه
ب- -ق- -وة أإ ¤صس- -ن- -ادي- -ق أ’قÎأع ي -وم  4ماي
أŸقبل.
ب - -ع - -د أن ذك - -ر ب - -اأن أل - -ت- -ج- -م- -ع أل- -وط- -ن- -ي
ألدÁقرأطي باشسر حملته أ’نتخابية للمرة
ألعاشسرة على ألتوأ‹ ،أنطÓقا من ““و’ية
ألطارف ألثورية““ ،أردف أويحيى ‘ هذأ
ألصسدد أن ألوحدة ألوطنية وأسستقرأر ألبÓد
و أمنها تظل ““ أفضسل ألضسمانات لتحقيق أي
تنمية““.
وج -دد دع -م تشس -ك -ي -ل -ت -ه ألسس-ي-اسس-ي-ة أل-ث-ابت
ل-رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة
““بسسبب قرأرأته ألتاريخية ألعديدة ألتي من
بينها أŸصسا◊ة ألوطنية““ ،مشسÒأ أإ ¤أهم
ﬁاور برنامج تشسكيلته ألسسياسسية.
و أك- -د أوي- -ح- -ي- -ى ،أن أل- -ت- -ج- -م- -ع أل- -وط- -ن- -ي
أل- -دÁق- -رأط- -ي ي- -قÎح ““ع- -دة ت- -دأب Òدع -م
ل -ف -ائ -دة ألشس -رأئ -ح أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أÙروم-ة
و أج- -ه- -زة دع -م تشس -غ -ي -ل ألشس -ب -اب وت -ع -زي -ز
ألتغطية ألصسحية““.
ك -م -ا شس -دد ع -ل -ى ضس -رورة أسس-ت-غÓ-ل ث-روأت
م -ن-ط-ق-ة أل-ط-ارف وأإع-ادة أ’ع-ت-ب-ار ل-ل-ع-م-ل
أŸنجمي ،من خÓل أإعادة أإطÓق منجم أم
ألطبول.

...ويوؤكد من ڤاŸة““ :قطار التنمية
’بد اأن يواصسل مسسÒته““
أك- -د أ’أم Úأل- -ع- -ام ل- -ل -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي
أل -دÁق -رأط -ي أح -م -د أوي-ح-ي-ى ،ب-ع-د ظ-ه-ر
أمسس ،بقاŸة ،أن قطار ألتنمية ‘ أ÷زأئر
““’بد أن يوأصسل مسسÒته أإ ¤أ’أمام رغم
أ’أزم - -ة أ’ق- -تصس- -ادي- -ة وت- -رأج- -ع ع- -ائ- -دأت
ألنفط““.
قال أويحيى ‘ Œمع شسعبي ‘ ،أول يوم من
أ◊ملة أ’نتخابية لتشسريعيات  4مايو ،2017
أإن موأصسلة ألدولة لسسياسسة دعم أ’سستثمار
وألفÓحة وألوقوف مع ألفئات أ’جتماعية
أل -هشس -ة ،ت -ع -ت Èضس-م-ن ““أل-رك-ائ-ز أ’أسس-اسس-ي-ة
للحفاظ على أŸكاسسب أÙققة““.

و أشس- -ار أ’أم Úأل- -ع- -ام ل- -ل- -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي
أل -دÁق -رأط -ي ،أإ ¤أن ““أل -دول -ة أ÷زأئ -ري-ة
يجب أن تتحلى بروح ألشسجاعة ‘ ›ال
أل-دع-م أل-فÓ-ح-ي و–سس Úم-ن-اخ أ’سس-ت-ثمار
ألصسناعي““ ،دأعيا أإ ¤أإنشساء ““هيئة وطنية““
ت- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -اإرشس- -اد وت- -وج -ي -ه أل -رأغ -ب‘ Ú
أ’سستثمار ‘ شستى أÛا’ت وفق موؤهÓت
كل منطقة ع Èألوطن.
وب- -ع- -د أن أشس- -اد ب -ج -م -ل -ة أ’إ‚ازأت أل -ت -ي
–ق-قت ب-فضس-ل ألسس-ي-اسس-ة أل-رشس-ي-دة لرئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،خاصسة ‘
›ال تسسديد أŸديونية أÿارجية وتوفÒ
أŸدخ - -رأت أŸال - -ي - -ة Ÿوأج - -ه- -ة ﬂت- -ل- -ف
أ’أزمات أÙتملة ،دعا أويحيى أإ ¤ضسرورة
““أإرسس -اء ق -وأع -د شس -ف -اف -ة وع-ادل-ة ‘ ›ال
ألتنمية أ’جتماعية ودعم ﬂتلف ألفئات
ألهشسة““.
وق- -دم أوي- -ح- -ي -ى ب -اŸن -اسس -ب -ة ،ج -م -ل -ة م -ن
أŸقÎح -ات أل -ت -ي ي -رت -ك -ز ع -ل-ي-ه-ا ب-رن-ام-ج
تشسكيلته ألسسياسسية ،من أهمها أإعادة ألنظر
‘ ب- -عضس شس -روط أ’سس -ت -ف -ادة م -ن ألسس -ك -ن
أ’ج -ت -م -اع -ي ،م -ن-ه-ا ع-ل-ى وج-ه أÿصس-وصس
أإعطاء أ◊ق لكل من يقل دخله ألشسهري عن
 70ألف د.ج للحصسول على سسكن ،زيادة على
تطبيق فكرة ألدعم ألعمومي لÓإيجار من
خÓل تقد Ëأإعانات مالية للموأطن Úمن
أجل كرأء سسكن.
وبعد أن دعا أŸوأطن Úأإ ¤ألتوجه بقوة
وأل- - -تصس - -ويت لصس - -ال - -ح ق - -وأئ - -م ح - -زب - -ه ‘
أل -تشس -ري -ع -ي -ات أŸق -ب -ل -ة ،أك -د أوي -ح-ي-ى أن
م -ن -ت -خ -ب -ي أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي
سس -ي -ت -ع -ه -دون ب -ا’ل -ت -زأم ب-ت-ن-ف-ي-ذ ألÈن-ام-ج
أ’نتخابي ألذي وضسعه أ◊زب وألذي يعتمد
ع -ل-ى  4رك -ائ -ز أسس -اسس-ي-ة ،ه-ي أل-دف-اع ع-ن
ألوحدة ألوطنية وألعمل على –سس ÚتسسيÒ
ألبÓد و–قيق ألنقلة أ’قتصسادية وضسمان
أسستمرأر ألسسياسسة أ’جتماعية.

–الف حركة ›تمع السسلم

مقري يرافع لتنظيم سسوق العمÓت الصسعبة ‘ جولة بالعاصسمة
أاطلق رئيسس حركة ›تمع السسلم عبد الرزاق مقري ،أامسس ،ا◊ملة ا’نتخابية لتحالف ›تمع السسلم رفقة متصسدر القائمة
’م Òعبد القادرŸ ،ا يحمله هذا اŸكان من بعد تاريخي يرمز إا ¤اŸقاومة الشسعبية
بالعاصسمة عبد اÛيد مناصسرة ،من سساحة ا أ
’من وا’زدهار ،وهؤ ما يطمح
والتضسحيات اŸقدمة من خÒة رجا’ت الؤطن من أاجل أان تعيشس ا÷زائر حرة مسستقلة ‘ كنف ا أ
إاليه التحالف ‘ برنا›ه ا’نتخابي الذي يحمل أابعادا سسياسسية واقتصسادية من شسأانها –قيق ا’زدهار للمؤاطن والؤطن.
تباد’ت غ Òقانونية للعملة ألصسعبة ،وهو ما وط -ي -دة ب -اŸرأف -ع-ة ع-ن أنشس-غ-ا’ت أ÷ب-ه-ة
سسيعمل ألتحالف على ألقضساء عليه ‘ حال أ’جتماعية.
حصس -د أك Èع -دد م -ن أŸق -اع -د م -ن خ Ó-ل و أب -رز م-ق-ري ‘ تصس-ري-ح-ات-ه ،أن أل-ت-ح-ال-ف
أك- -د م -ق -ري ‘ تصس -ري -ح لـ ““ألصس -ح -اف -ة ،أن ﬁاول- - -ة دم- - -ج ه- - -وؤ’ء أŸت- - -ع- - -ام - -ل Úغ Òيسس -ع -ى ،م -ن خ Ó-ل م -ب -ادئ-ه ،أإ ¤أل-ت-ع-ري-ف
أ’نطÓقة من ألعاصسمة وبالضسبط من سساحة ألشس -رع -ي Úضس -م -ن أط -ر ق -ان -ون -ي-ة .و أوضس-ح Ãشس- -اك -ل أŸوأط -ن Úو–ق -ي -ق م -ط -ال -ب -ه -م
أ’أم Òعبد ألقادر ،مرورأ بسساحة ألسسكوأر ،رئيسس حركة ›تمع ألسسلم ‘ هذأ أ’إطار ،أŸشسروعة ،على غرأر أزمة ألسسكن وتوفÒ
وصسو’ أإ ¤أÛلسس ألشسعبي ألوطني ،ألتي أن مسساعي ألتحالف ترمي أإ ¤تنظيم سسوق م - -ن - -اصسب شس - -غ - -ل ع - -ن ط - -ري - -ق ت - -وسس - -ي- -ع
ك -انت ع -ل -ى شس -ك -ل مسسÒة ل -كسس -ر أŸم -ن -وع أل -ع -م Ó-ت ‘ أ÷زأئ -ر ،ب -اع -ت -ب-اره-ا رك-ي-زة أ’سستثمارأت وتشسجيع ألشسباب على أإنشساء
وأل- -تشس- -ج- -ي- -ع ع- -ل- -ى أŸسسÒأت ألسس- -ل- -م- -ي -ة ل -ل -ن -ه -وضس ب -ا’ق-تصس-اد أل-وط-ن-ي ،م-ن خÓ-ل أŸوؤسسسس - - -ات وت - - -ب - - -ن - - -ي ع - - -دة أإج- - -رأءأت
أل-ق-ان-ون-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ظهرأ دÁقرأطيا ،أسس -ت -ق -ط -اب سس -وق ألصس-رف أŸوأزي-ة وف-ت-ح وتسس- -ه- -يÓ- -ت ،دأع- -ي- -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ألشس -ق
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي أإ ¤ت- -دع- -ي- -م ك -ل أŸك -اسسب
حملت ثÓثة أبعاد أسساسسية ،شسملت ألبعد مكاتب صسرف خاصسة.
ألتاريخي ،أ’قتصسادي وألسسياسسي.
لينهي خرجته أ÷وأرية أ’نتخابية أمام مقر أ’جتماعية وأÙافظة عليها.
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“ثل ألبعد أ’قتصسادي بوقوفه
أÛلسس ألشسعبي ألوطنيŸ ،ا يحمله هذأ م -ق -ري أوضس -ح ،أن –ال -ف ح -رك -ة ›ت -م -ع
ن
م
ة
ط
ق
ن
ألسس- -ك- -وأرŸ ،ا ت -ع -رف -ه ه -ذه أل
أ’أخ Òمن أبعاد سسياسسية هامة لها عÓقة ألسسلم سسيكون من ألصسناع ألرئيسسي ‘ Úهذه

آسسيا مني

...ويؤؤكد مـــــــن القليعـــــــة:

أÙط - -ة ،ح - -يث سس - -يسس - -ع - -ى ،رف - -ق - -ة ك - -ل
أŸن- -اضس -ل ÚأŸن -خ -رط ‘ Úأ◊زب ،ح -ت -ى
ي -ك -ون أل -ت -ن -افسس ف -ع -ا’ يصسب ‘ مصس -ل-ح-ة
أل -وط -ن ،ق -ائ Ó-خÓ-ل خ-رج-ت-ه أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة
أ÷وأرية ‘ حديث مع عديد أŸوأطن ،Úأنه
يتقبل كل نقد بناء يخاطب ألعقل من أجل
أ◊كمة وألتعقل وألتجمع من أجل خدمة
ألوطن.

القبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مقاربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ““حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس““ السسياسسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أّكد رئيسس حركة ›تمع ألسسلم عبد ألرزأق
مقريŒ ‘ ،مع شسعبي له بالقليعة ‘ تيبازة،
أّن ““حمسس““ دخلت أ’نتخابات ألتشسريعية هذه
أŸرة ل-غ-رضس إأن-ق-اذ أل-ع-م-ل-ي-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة م-ن
أ’نحرأف’ ،سسيما عقب بروز عّدة قضسايا
تعنى بالرشسوة وألفسساد إأ ¤ألعلن ،مشسÒأ إأ¤
أّن ح -رك -ت -ه ت -ه -دف إأ ¤ق -ط-ع أل-ط-ري-ق أم-ام
ألفاسسدين وحماية أرزأق ألشسعب ومكتسسباته

من ألفسساد وألتلف.
قال مقري ‘ كلمته أŸقتضسبة ،إأنّ ““حمسس““
ت-رفضس سس-ي-ط-رة أل-ن-وع-ي-ة غ ÒأŸؤوه-ل-ة ع-لى
ألŸÈان وعلى ألقرأرأت أŸصسÒية للبÓد،
مسستشسهدأ بكون أ÷زأئر حصسدت أك Ìمن
ألف مليار دو’ر من عوأئد ألبÎول خÓل 15
سسنة أأ’خÒة ،غ Òأّن قوت أ÷زأئري’ Úيزأل
يسس -ت -ورد م -ن أÿارج ب -ح -يث أرت -ف-عت ق-ي-م-ة

ألوأردأت من  12مليار دو’ر سسنة  2012إأ¤
 68مليار دو’ر سسنة  2014وهذأ رقم ﬂيف
يجب إأعادة ألنظر فيه وضسمان إأنتاج قوت
أ÷زأئري Úدأخل بلدهم.
أّكد مقري على أن برنامج حركته يعتمد على
مقاربة “ّكن أ÷زأئر من ألتحول إأ ¤قبلة
ع-رب-ي-ة ب-ام-ت-ياز خÓل  5سس-ن-وأت ،م-ن ح-يث
ألسس -ي -اح -ة وأل -ت -ع -ل -ي -م وألصس-ح-ة ،م-ع –ق-ي-ق

أ’كتفاء ألذأتي ‘ خÓل  10سسنوأت وألتموقع
ضسمن أك 20 Èدولة إأقتصسادية ‘ ألعا20 ‘ ⁄
سس- -ن -ة ،وم -ن ث ّ-م ف -ق -د ط -الب م -ق -ري أإ’دأرة
ب -ا◊ي -اد وﬂت-ل-ف أ÷ه-ات أأ’خ-رى ب-ت-ج-نب
ألتزوير وإأعطاء ألكلمة للناخب’ Úنتقاء من
Áثلهم بالŸÈان.

تيبازة :عÓء ملزي

»æWh

ا’ثنين  10أافريل  2017م
الموافق لـ  13رجب  143٨هـ

غول ‘ Œمع ششعبي بتيارت:

أ’قتصساد ﬂرج أأ’زمة با÷زأئر

اسشتهل رئيسس حزب Œمع أامل ا÷زائر عمار غول ،ا◊ملة النتخابية من ولية تيارت ،حيث نششط Œمعا ششعبيا ركز فيه على ا÷انب
القتصشادي للخروج من األزمة اŸالية التي تواجه ا÷زائر والتي كما قال هي جزء من العا ⁄وتتأاثر باŸؤوثرات التي “سس جميع الدول.

تيارت :ع.عمارة
بعد ما عرج على اŸراحل التي مرت بها ا÷زائر
والتي كانت جلها إاصسÓحية و‘ جميع اÛا’ت ،أاوجز
غول برنامج حزبه الذي يدخل به غمار التشسريعيات ‘
ﬁ 6اور أاسساسسية ،أاولها اÙور اأ’مني الذي وصسفه بأانه
هو أاسساسس دعائم الدولة ا÷زائرية ،مشسيدا بدور ا÷يشس
الوطني الشسعبي «حامي الدولة ا÷زائرية» ،وقال «’
يتأاتى –قيق اأ’من إا’ باقتصساد قوي وا’عتناء بشسريحة
الشسباب والÓسستقرار ’ ينتج عنه سسوى الفوضسى».
ث- -اﬁ Êور ت- -ط- -رق إال- -ي -ه رئ -يسس «ت -اج» ه -و اÙور
السسياسسي الذي طالب بÎقيته من خÓل احÎام الدسستور
وتشس-ج-ي-ع اŸن-افسس-ة السس-ي-اسس-ي-ة الشس-ري-فة ،داعيا الطبقة
السسياسسية إا ¤ا’رتقاء إا ¤مصسف اأ’حزاب التي تتكفل
ب-انشس-غ-ا’ت اŸواط-ن و’سس-ي-م-ا ط-ب-ق-ة الشس-ب-اب وال-ع-مال
الذين اعتÈهم ذخÒة اÛتمع ،وطالب غول بضسرورة

خلق ميثاق أاخلقة العمل السسياسسي
–تكم إاليه الطبقة السسياسسية.
اŸلف ا’قتصسادي كان اÙور
الذي وقف عنده رئيسس حزب تاج
م- -ط- -و’ ،ح- -يث شس- -رح ال- -وضس- -ع- -ي- -ة
ا’قتصسادية با÷زائر والتي اعتÈها
م -ن أاحسس -ن اق -تصس -ادي -ات ال -دول ‘
ج- -انب ال- -تسس- -ي ،Òداع- -ي- -ا إا ¤دع- -م
الشس -ب -اب وف -ئ -ة ال -فÓ-ح Úإاذا أاردن-ا
اÿروج م -ن ال -ن -ف-ق ك-م-ا ق-ال ،وك-ذا
ا’سس- -ت -ث -م -ار ‘ ال -ط -اق -ة ال -ب -دي -ل -ة
اŸت -م -ث -ل -ة ‘ ال -ط -اق -ة الشس -مسس -ي-ة،
م -رك -زا ع -ل -ى ﬁور تسس-وي-ة ال-ع-ق-ار ال-ذي أاضس-ح-ى ي-ؤورق
اŸسستثمرين ،كما دعا إا ¤اسستحداث دوائر اقتصسادية
بوزارة اÿارجية تتكفل بهذا اŸلف سسواء على مسستوى
السسفارات أاو على مسستوى دول العا.⁄
الشسق ا’جتماعي أاخذ هو اآ’خر حيزا من حملة
ع -م -ار غ -ول ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة م-دع-م-ا أاط-روح-ات-ه ب-ال-ت-ك-ف-ل

بشس -ري -ح -ة الشس-ب-اب وال-تضس-ام-ن بÚ
مؤوسسسسات اÛتمع اŸد Êوعدم
ا’ت -ك -ال ع -ل -ى م -ا ت -ق-دم-ه ال-دول-ة
وال -تضس -ام-ن ال-وط-ن-ي ا’ج-ت-م-اع-ي
يخلق Œانسسا ب Úأافراد اÛتمع،
و‘ اأ’خ Òدعا رئيسس حزب تاج
اŸواط- - - -ن Úإا ¤ال- - - -ت- - - -وج- - - -ه إا¤
الصس-ن-ادي-ق واخ-ت-ي-ار ‡ث-ل-ي-ه-م ل-كن
ب - -اŸت - -م - -ي - -ز ب ÚالÈام - -ج ول- -يسس
الشس- -ع- -ب -وي -ة واÙسس -وب -ي -ة وي -جب
اخ -ت -ي-ار ال-ك-ف-اءات ال-ت-ي تسس-ت-ط-ي-ع
Œسسيد الÈامج.
وكان غول قد قدم تشسكيلة قائمة مرشسح Úتاج بو’ية
ت-ي-ارت وال-ذي-ن وصس-ف-ه-م ب-ال-ف-رسس-ان ،وك-ل-ه-م إاط-ارات ‘
الدولة ا÷زائرية ،ونشس Òإا ¤أان دار الثقافة علي معاشسي
اكتظت عن آاخرها قبيل دخول غول إا ¤القاعة حيث
أاه -دي صس -ورة الشس -ه-ي-د ع-ل-ي م-ع-اشس-ي م-ن ط-رف ع-ائ-ل-ة
الشسهيد.

تواتي من ع Úالدفلى:

أŸدأشسر قوتنا ‘ أ’نتخابات
أاك -د رئ -يسس ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائرية موسشى تواتي ،أامسس‘ ،
Œم- -ع شش- -ع -ب -ي ب -ق -اع -ة ا◊ف Ó-ت
ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-ط-اف ،أان الن-تخابات
ال-تششريعية  4م-اي م-وع-دا لطرح
البديل الذي يرفعه حزبه خÓل
ح -م -ل -ت -ه الن -ت-خ-اب-ي-ة ،داع-ي-ا إا¤
اŸششاركة القوية لتفويت الفرصشة
على الداع Úللمقاطعة.
فضس- -ل ت- -وات- -ي أان ت- -ك -ون خ -رج -ت -ه
اأ’و ،¤من بلدية العطاف أاقصسى غرب

ع Úال- -دف- -ل- -ى ،ح -يث شس -دد ‘ ك -ل -م -ة
مقتضسبة جدا على ضسرورة التوجه بقوة
إا ¤م -ك -اتب ال -تصس -ويت إ’د’ء ب -رأاي -ه-م
كواجب أاو’ ومشساركتهم ’ختيار نزهاء
و مÎشس -ح Úيشس -ه -د ل -ه -م ب -اإ’خÓ-صس
والكفاءة لتشسكيل اŸؤوسسسسة التشسريعية
ال -ت-ي ان-ت-ق-د ع-م-ل-ه-ا وم-واق-ف-ه-ا خÓ-ل
العهدة اŸنصسرمة.
ول- -ع- -ل ا◊ل ال- -وح- -ي- -د ل- -زح- -زح- -ة
ال-وضس-ع-ي-ة ال-ذي  ⁄ت-ك-ن راضس-ي-ة ع-ن-ه-ا
ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية هو التوجه

والتضسحية ‘ سسبيل وطن متطور وآامن
نظرا للمتاعب التي أانهشست كاهلهم،
لذا فقوة اŸشساركة تنطلق منها يقول
تواتي ‘ معرضس حديثه.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

حرروا هذا الوطن وبنوا ميثاق الدولة ا÷زائرية.
وعّدد رئيسس ا÷بهة بعضس النقائصس التي يراها
ح -زب -ه ‘ ال -تسس -ي Òوب -ر›ة اŸشس -اري-ع ،ودع-ا إا¤
إايÓء أاهمية لليد العاملة اÙلية ،التي تسستطيع،
بحسسبه ،أان –قق اŸبتغى اŸطلوب إاذا وجدت
هذه الرعاية ،مطالبا من مناضسليه الÎكيز على
عاملي التوعية والتحسسيسس Œاه اŸواطن ‘ هذه
ا◊ملة ا’نتخابية التي تدوم  21يوما.

قائمة التششريعيات للجبهة الوطنية ا÷زائرية Ãعسشكر

تأاخر أسستÓم أ’نتدأبات يؤوثر على نشساط أÎŸشسحÚ

غليزان :ع .عبد الرحيم

فطومي متصشدر قائمة حزب العمال باŸدية

لدينا Œربة ‘ إأدأرة أ◊ملة
وحظوظنا كبÒة ‘ ألتشسريعيات

أاوضش- -ح م- -تصش- -در ق- -ائ- -م- -ة ا÷ب- -ه- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة شسعبي Úببلديتي غريسس وماقضسة ،عرفا إاقبا’ ﬁتشسما
ا÷زائ - -ري - -ة Ãعسش- -ك- -ر ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -وج- -وراسس بالرغم من “تع حزب موسسى تواتي بوعاء انتخابي معتÈا
لـ»الششعب» أان بعضس مÎششحي قائمته  ⁄يسشتلموا على مسستوى الو’ية ،حيث تعرضس بوجوراسس خÓل لقائه
بعد انتداباتهم التي ترخصس لهم اÿروج ‘ عطلة Ãناضسلي ا÷بهة Ãاقضسة إا ¤مسسأالة التنافسس ب ÚاŸال
خ Ó-ل فÎة ا◊م -ل -ة الن -ت -خ -اب -ي-ة ،مششÒا أان ذلك واŸبادئ وربط اÎŸشسح مشساكل ا÷زائري Úعلى الصسعيد
أاك -د أاح -م -د ف -ط -وم -ي م-تصس-در ق-ائ-م-ة ح-زب
يصش-ن-ف ‘ خ-ان-ة ضش-ع-ف ال-ت-ن-ظ-ي-م وي-ؤوثر سشلبا على ا’ق -تصس -ادي وا’ج -ت -م -اع-ي والسس-ي-اسس-ي ب-فشس-ل الŸÈان-ات ال- -ع- -م- -ال ب -اŸدي -ة ،أامسس ،أان م -رشس -ح -ي ا◊زب
نششاط بعضس العناصشر اŸهمة ‘ قائمة التششريعيات.
السسابقة ،داعيا ‘ هذا الشسأان إا ¤انتخاب كفاءات ا÷بهة ب -ع -اصس-م-ة ال-ت-يÎي ج-ل-ه-م شس-ب-اب ويÎاوح م-ع-دل
ك - -ان اÎŸشس- -ح ب- -وج- -وراسس ق- -د نشس- -ط أامسس Œم- -ع Úالوطنية ا÷زائرية .
أاعمارهم ب 35 Úو 37سسنة ،و‘ حال فوزهم ‘
تشسريعيات  04ماي القادم ،سسÒكزون على أاهمية
لهـڤار تعيشس ا◊دث
عاصشمة ا أ
م -راج-ع-ة ق-وان ÚاŸال-ي-ة ،اإ’سس-ت-ث-م-ار وال-ت-ق-اع-د
النسسبي .وأاضساف فطومي أان هذه القائمة ‘ حال
ت -زي-ك-ت-ه-ا م-ن ط-رف اŸواط-ن ،Úسس-ت-قÎح ف-رضس
شسهدت عاصسمة اأ’هقار ،أامسس ،على غرار باقي و’يات التصسويت ،واختيار ‡ثليهم إ’‚اح اŸوعد الدÁقراطي ،ضسريبة على الÌوة الفردية ،مع إاجبار اŸتهربÚ
الوطن ‘ ،إاطار ا◊ملة ا’نتخابية ،التي تسسبق اŸوعد واغتنام الفرصسة لقول كلمتهم ،للتغي Òالذي يرونه يتماشسى وال - -غشس - -اشس Úع - -ل - -ى دف- -ع الضس- -رائب م- -ن أاج- -ل
اإ’ن -ت -خ -اب-ي ل-ل-تشس-ري-ع-ي-ات اŸزم-ع إاج-راؤوه-ا ي-وم  04ماي مع تطلعاتهم.و‘ سسياق متصسل ،شسددت ﬁجوب أاسسماء اŸسساهمة ‘ “ويل اÿزينة العمومية وجعلها
اŸقبل ،إالصساق اأ’حزاب لقوائم اÎŸشسح ‘ ،Úالفضساءات موظفة لـ (الشسعب) على أاهمية اŸشساركة ‘ اإ’سستحقاق ‘ أاريحية ،إا ¤جانب العمل على إارجاع القروضس
اıصسصسة لها ،من طرف السسلطات اÙلية ،والتي عرفت اŸقبل ،وقول اŸواطن لكلمته ‘ إاختيار ‡ثله ،إ’‚اح اÿاصسة با’سستثمار التي أانهكت هذه اÿزينة،
إالصساق جل اأ’حزاب الـ  21اŸشساركة على مسستوى الو’ية العرسس الوطني ،واŸسساهمة ‘ تعزيز العمل الدÁقراطي .فضس Óعلى الدفاع عن ›انية الصسحة العمومية
لقوائمهم ا’نتخابية ،إاقبا’ معتÈا من طرف اŸواطنÚ
وم- -ن أاج- -ل السس Òا◊سس -ن ل -ل -ح -م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ” ،والتعليم.
’كتشساف أاسسماء اÎŸشسح ،Úباإ’ضسافة إا ¤فتح عدد معت Èت -خصس -يصس  42فضس- -اء ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ال -و’ي -ةﬂ ،صسصس
وعن حظوظ حزب العمال بتحقيق الهدف
Ÿكاتب اŸداومات واŸسساندة.
ل-ل-ت-ج-م-ع-ات م-ن ق-اع-ات وفضس-اءات ع-م-وم-ي-ة ،و 150موقع اŸسس -ط -ر ‘ ه -ذه ال -تشس-ري-ع-ي-ات م-ع ب-داي-ة ه-ذه
«الششعب» Œولت بعاصسمة الو’ية ،ورصسدت أاراء بعضس اŸواطن .Úإاشسهار للÎشسيحات .وكانطÓقة فعلية للحملة ا’نتخابية ،ا◊م- -ل- -ة اإ’ن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة ق -ال ذات اŸت -ح -دث إان
ع Èبعضس اŸواطن Úالذين تقربت منهم «الشسعب» عن شسهد اليوم اأ’ول تنشسيط Œ 42معا شسعبيا ıتلف التيارات اŸواطن Úسسيكتشسفون قوائم ا◊زب بحر هذا
عزمهم اŸشساركة بقوة ‘ اإ’د’ء بأاصسواتهم ‘ اإ’سستحقاق اŸشساركة ‘ ا’نتخابات الذين يتنافسسون على  05مقاعد ،اأ’سس- -ب -وع وا◊ظ -وظ ق -ائ -م -ة وك -بÒة رغ -م شس -دة
اŸقبل ،وهذا من أاجل إاختيار اŸمثل اأ’نسسب لهم –ت قبة حسس -ب -م -ا أاك-ده لـ (الشس-عب) اŸنسس-ق ال-و’ئ-ي ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا التنافسس وكل اŸعطيات اŸتوفرة ،سسيما إاذا ما
الŸÈان ،ي-ت-ب-ن-ى ه-م-وم-ه-م وي-ع-م-ل ع-ل-ى إايصس-ال-ه-ا ل-لسسلطة اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات بن سسبقاق ﬁمود.
احÎمت اإ’رادة الشسعبية والنظر إاŒ ¤ربتنا ‘
التشسريعية ‘ البÓد.
و يذكر أان تعداد الهيئة الناخبة بتمÔاسست ،تقدر بـ مثل هكذا حدث من التعاطي اإ’يجابي مع هذه
‘ هذا الصسدد أاكد الطاهر كرزيكة أاسستاذ تعليم ،على  150291ناخب ،يتوزعون على  56مركز و 2٨2مكتب ،منهم ا◊ملة اإ’نتخابية.
ضسرورة اŸشساركة الفعلية ‘ ا’نتخابات التشسريعية اŸقبلة 34 ،متنقل.
وهذا من خÓل التوجه بقوة يوم  04ماي اŸقبل إا ¤مكاتب

دعوأت للتصسويت بقوة ’ختيار أŸمثل أŸناسسب

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

لول م -ن ان -طÓ-ق
شش -ه -د ال -ي -وم ا أ
ا◊ملة النتخابية بولية بومرداسس
بداية ﬁتششمة ميزته تنظيم عدد
من اللقاءات ا÷وارية مع اŸواطن،Ú
وإالغاء Œمعات أاخرى كانت م›Èة
‘ كل من تيمزريت بالنسشبة ◊زب
ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية ولقاء بن
شش-ود ب-ال-نسش-ب-ة Ÿتصش-در ق-ائ-م-ة ج-بهة
ال -ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ف-ي-م-ا ي-ن-ت-ظ-ر أان
تشش- -ه- -د ا◊م- -ل- -ة تصش- -اع- -دا ‘ وتÒة
النششاط والتنافسس ب ÚاÎŸششح‘ Ú
ليام اŸقبلة.
ا أ

بومرداسس:

أحزأب سسياسسية Œسس نبضس ألشسارع أÙلي
 ⁄ت -دخ -ل و’ي -ة ب -وم-رداسس م-عÎك
ا◊ملة ا’نتخابية ‘ يومها اأ’ول بتلك
القوة اŸنتظرة ،بسسبب عدم بر›ة أاي
Œمع من الوزن الثقيل من تنشسيط أاحد
زعماء اأ’حزاب السسياسسية اŸشساركة ‘
اŸعÎك ا’نتخابي ،حيث فضسلت بعضس
اأ’حزاب السسياسسية جسس نبضس الشسارع
اÙلي من أاجل اسستمالته رويدا رويدا
بتنظيم Œمعات شسعبية ولقاءات جوارية

غويني من النعامة:

ألقرأر ألسسياسسي مرهون باإ’قبال على صسناديق أإ’قÎأع
لم Úالعام ◊ركة
أاكد ا أ
لصش Ó-ح ال -وط -ن -ي ف -ي‹Ó-
ا إ
غ- - -وي- - -ن - -ي ،أامسس ،ب - -ولي - -ة
للتفاف حول
النعامة ،أان «ا إ
صش - -ن - -ع ال - -ق - -رار السش- -ي- -اسش- -ي
و–ق-ي-ق اŸزي-د م-ن اللتئام
وال -ت -واف-ق ب Úا÷زائ-ري،Ú
Áر ع Èوع- - - - - -ي اŸواط- - - - - -ن
ب-أاه-م-ي-ة تشش-ريعيات  4مايو
لق- - -ب - -ال ال - -واسش - -ع ع - -ل - -ى
وا إ
صشناديق القÎاع».
خ Ó-ل إاشس-راف-ه ع-ل-ى ل-ق-اءات
جوارية بعدد من بلديات النعامة ‘ ،اليوم اأ’ول
للحملة اإ’نتخابية للتشسريعيات ،إاسستهلها بنقاشس مع
أاع -ي -ان وشس -ب -اب ب-أاح-ي-اء م-دي-ن-ة اŸشس-ري-ة ونشس-اط
لشس -رح ب -رن -ا›ه ا’ن -ت -خ -اب -ي ل -ل-م-واط-ن Úب-ق-اع-ة
السس -ي -ن -م -ا «إام -زي» ب -ع Úالصس -ف -راء ،دع -ا غ -وي -ن-ي
الناخب Úإا ¤التجند «◊ماية أاصسواتهم» واحÎام
اختيار الشسعب Ÿمثليه «بعدم التخلي عن ا◊ق ‘
اإ’د’ء بالصسوت واŸشساركة بقوة للتعب Òا◊ر يوم
ا’نتخاب».
وأابرز ذات اŸسسؤوول السسياسسي ،أان خصسوصسية
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ت-ك-من ‘ أاهمية
تشس- -ك- -ي- -ل ب- -رŸان ق- -وي «Ûاب -ه -ة ال -ت -ع -ق -ي -دات

ا’ج-ت-م-اع-ية الراهنة واسستعادة
ال -ث -ق -ة ب Úم -ك-ون-ات اÛت-م-ع
ا÷زائ -ري و›اب -ه -ة اŸك -ائ-د
ال- -ت -ي –اك ضس -د ال -وط -ن م -ن
اÿارج».
وأاشسار نفسس اŸتحدث ،إا¤
أان الÈن- - -ام- - -ج ا’ن- - -ت - -خ - -اب - -ي
لتشسكيلته السسياسسية ينطلق من
مشس-روع –ق-ي-ق أارضس-ي-ة ت-واف-ق
وط -ن -ي وي-ط-رح ب-دائ-ل وح-ل-و’
لبناء «مشسروع حضساري يعتمد
ت-رسس-ي-خ دÁق-راط-ي-ة اجتماعية
‘ إاطار اŸبادئ اإ’سسÓمية» ،مضسيفا أان حركته
تقÎح مرشسح Úشسبابا نابع Úمن عمق اÛتمع
ومن ذوي الكفاءات العلمية ،سستشسكل إاضسافة قوية
للمجلسس الشسعبي الوطني.
وتطرق ‘ ﬂتلف اÙطات التي توقف بها
أامام اŸواطن ،Úإا ¤عديد القضسايا التي تهم سسكان
ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ،خصس-وصس-ا مشس-ك-ل ال-ب-ط-ال-ة وغÓ-ء
أاسس -ع -ار اŸن -ت -وج -ات ا’سس-ت-هÓ-ك-ي-ة ،ح-يث رك-ز ‘
ردوده على اسسÎجاع اأ’مل والتمسسك Ãقومات
اأ’م - -ة وضس - -رورة «إاي - -ج - -اد ب - -دائ - -ل اق - -تصس - -ادي - -ة
للمحروقات ‘ اŸرحلة اŸقبلة لضسمان دÁومة
واسستمرارية الدولة».

أŸشساركة بقوة ‘ أنتخابات  4ماي ...إأعطاء أŸصسدأقية للŸÈان

...و من غليزأن :أŸشساركة ألقوية للرّد على دعاة ألعزوف

أاعاب ،أامسس ،رئيسس ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية
موسسى تواتي ،على دعاة اŸقاطعة ،الذين يطلقون
رسسائلهم من أاجل عدم اŸشساركة ‘ ا’نتخابات
التشسريعية اŸقررة يوم  4ماي اŸقبل.
جاء موقف تواتي ‘ ،سسياق تنشسيطه ا◊ملة
ا’نتخابية ◊زبه بدار الشسباب كحال بوعبد الله
ب -وادي اره -ي -و ،ط -ال -ب -ا م -ن اŸن-اضس-ل Úوم-واط-ن-ي
اŸنطقة الذهاب بقوة ا ¤صسناديق ا’قÎاع.

17307

بن يونسس ‘ Œمع ششعبي Ãسشتغا:Â

ب -ق -وة وم -ع ال-ت-ع-ب-ئ-ة ال-واسس-ع-ة لشس-رائ-ح
اÛت -م -ع ل -ل -خ -روج ي -وم اإ’ن -ت -خ-اب-ات
لتغي Òتشسكيلة اÛلسس.
أام -ا ب -خصس -وصس م-ن-ه-ج-ي-ة وأاسس-ل-وب
حملته اإ’نتخابية التي كانت على غÒ
ال -ع -ادة ب-اŸق-ارن-ة م-ع ا’سس-ت-ح-ق-اق-ات
اŸاضسية ،أاشسار تواتي إا ¤أان ا÷بهة
ال -وط -ن -ي-ة ا÷زائ-ري-ة سسÎك-ز نشس-اط-ه-ا
ع -ل -ى اŸداشس -ر وال -ق-رى ،م-ع-تÈا ه-ذا
اÿي -ار ب -اأ’سس -ل-وب اأ’‚ع لÓ-ح-ت-ك-اك
بأابناء هذه اŸناطق التي “تلك الغÒة

أاوضسح تواتي ،أاّن ا’نتخابات التشسريعية تأاتي ‘
وقت عصسيب “ر به البÓد ،منتقدا من يدعون
للعزوف ،قائ :Óإاّن الشسعب هو قوة التغي Òوالتغي،Ò
بحسسبه ’ ،يأاتي با’سستقالة من ا◊ياة السسياسسية
والتجرد من حقه ا’نتخابي الذي يكفله الدسستور.
واعت Èتواتي ،أاّن اŸشساركة ‘ ا’نتخابات هي
ا◊ل ‘ ال- -رداء ال- -ذي ي- -ري- -ده الشس- -عب ل- -ل -ن -ظ -ام،
موضسحا أاّن نظامنا جمهوري تركه الشسهداء الذي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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نشسطها ‡ثلو كل من حزب Œمع أامل
ا÷زائ-ر ب-ق-اع-ة الشس-ب-اب سس-ع-ي-د سس-نا،Ê
ح- - -زب اأ’رن - -دي ب - -اŸرك - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘
اإ’سس Ó-م -ي ،ج -ب -ه -ة ال -ق-وى ا’شسÎاك-ي-ة
ب-ب-ل-دي-ة ح-م-ادي ،ح-زب ال-ع-م-ال ب-ب-ل-دي-ة
بودواو وحزب من Èجزائر الغد بسسي
مصس -ط -ف-ى ،ف-ي-م-ا فضس-ل آاخ-رون ال-ت-ف-رغ
لتحضسŒ Òمع رئيسس ا◊زب اÈŸمج
بو’ية بومرداسس على غرار Œمع رئيسس

اŸدية :م.أام Úعباسس

جبهة اŸسستقبل بلعيد عبد العزيز لنهار
Óف Ó-ن
ال- -ي- -وم وŒم- -ع اأ’م Úال- -ع- -ام ل - -أ
اŸنتظر غدا الثÓثاء.
ك- -م- -ا ت- -ظ- -ل ال -ل -وح -ات ا’شس -ه -اري -ة
اŸنصس -ب-ة ‘ ﬂت-ل-ف اŸواق-ع وال-ن-ق-اط
ا◊سس -اسس-ة ب-ب-ل-دي-ات ب-وم-رداسس ت-ن-ت-ظ-ر
اإ’شس- -ه -ار واŸلصس -ق -ات وع -رضس ق -وائ -م
وأاسس -م -اء ك -ل ق -ائ-م-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة إ’ع-ط-اء
الفرصسة للمواطن من أاجل التعرف عن
قرب على اأ’سسماء اŸرشسحة.

بومرداسس :ز /كمال

أاكد رئيسس ا◊ركة الششعبية
ا÷زائ -ري -ة ع -م -ارة ب-ن ي-ونسس،
لح -دÃ ،سش -ت -غ -ا ،Âع-ل-ى
أامسس ا أ
ضش- - - -رورة مشش- - - -ارك - - -ة الشش - - -عب
ا÷زائ - - - - - - - - - -ري بـ «ق - - - - - - - - - -وة» ‘
الن-ت-خ-اب-ات ال-تششريعية ليوم 4
لعطاء «مصشداقية
ماي القادم ،إ
وشش - -رع - -ي - -ة أاك »Èل - -ل - -م- -ج- -لسس
الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي وا◊ك -وم -ة
القادم.Ú
شسدد بن يونسس ‘ Œمع شسعبي
نشس- -ط -ه ب -دار ال -ث -ق -اف -ة «ول -د ع -ب -د
ال- -رح- -م- -ان ك- -اك -ي» ‘ ،ال -ي -وم اأ’ول م -ن ا◊م -ل -ة
ا’نتخابية للتشسريعيات ،على ضسرورة «الذهاب إا¤
صس -ن -ادي -ق ا’قÎاع وال-ت-ع-ب Òع-ن صس-وت-ك-م إ’ظ-ه-ار
ل -ل -ج -م -ي -ع وأ’ع -داء ا÷زائ -ر أان -ن-ا شس-عب م-ت-مسسك
ب-ال-دÁق-راط-ي-ة وا◊صس-ان-ة ال-وح-ي-دة ضس-د ال-تدخل
اأ’ج -ن -ب -ي ه-ي ال-دÁق-راط-ي-ة وال-ت-ي ل-ن ت-ت-أات-ى إا’
بالتفاف الشسعب وراء مؤوسسسساته».
وقال ذات اŸسسؤوول السسياسسي ،إانه «من خÓل
ال -تصس-ويت سس-ن-ب-عث ع-دة رسس-ائ-ل ل-ل-م-تشس-ائ-م Úم-ن
داخل وخارج الوطن ،وهي اسستعداد ا÷زائري،Ú
شسباب و›تمع وإاطارات ونواب ،لرفع التحديات
م -ن أاج -ل ب-ن-اء دÁق-راط-ي-ة ه-ادئ-ة ،ح-رة ون-زي-ه-ة،
باعتبارها ا◊ل اأ’‚ع لدوام السسلم وا’سستقرار».
وأاشسار نفسس اŸتحدث ،إا ¤أان «ا◊ركة الشسعبية
ا÷زائرية سستعتمد خÓل ا◊ملة ا’نتخابية خطابا
صس -ري -ح -ا ب-ع-ي-دا ع-ن اŸزاي-دات وال-ك-ذب و’ ن-ع-د
بحلول فورية للبطالة والقدرة الشسرائية والصسحة
والسس- -ك- -ن ،إا‰ا سس- -ن -ق -دم رج -ا’ ونسس -اء وك -ف -اءات

ح- -ام- -لŸ Úشس- -روع سس- -ي -اسس -ي
واقتصسادي للبÓد».
ودع- -ا ع- -م- -ارة ب- -ن ي- -ونسس
اأ’ح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة اأ’خرى،
إا« ¤ت- -ب ّ-ن -ي سس -ل -وك حضس -اري
ومسس - - -ؤوول خ Ó- - -ل ›ري- - -ات
ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة والÎك-ي-ز
ع -ل -ى ت-ق-د Ëأاف-ك-ار ومشس-روع
سس-ي-اسس-ي واق-تصس-ادي» ،مشسÒا
إا ¤أان حركته تقدم «مشسروعا
شسام Óمن أاجل جزائر حرة
ودÁقراطية».
فيما يتعلق بالشسق ا’قتصسادي ،أاكد على ضسرورة
«اÿروج م -ن ال -ن -ظ -ام ا’ق -تصس -ادي ال -بÒوق-راط-ي
وال -دخ -ول ‘ اق -تصس -اد ح -ر وم -ت -ن -وع ،م-ع م-راع-اة
ال -ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة» ،داع-ي-ا ا÷م-ي-ع ،خصس-وصس-ا
الشس-ب-اب« ،ل-ل-تشس-م Òع-ل-ى سس-واع-ده-م ل-ب-ناء جزائر
قوية اقتصساديا».
وذك- -ر رئ- -يسس ا◊رك- -ة الشس- -ع- -ب- -ي- -ة ا÷زائ- -ري -ة
بالعشسرية السسوداء التي عاشسها الشسعب ا÷زائري،
منوها ‘ ذات السسياق Ãجهودات ا÷يشس الوطني
الشسعبي والشسرطة والدرك الوطني وكل اأ’سسÓك
Óرهاب ،مÈزا أان «ا÷زائر البلد
اأ’منية للتصسدي ل إ
الوحيد الذي انتصسر لوحده على اأ’رهاب».
ك -م -ا ن-وه بـ «م-واق-ف ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
الشسجاعة حول ﬂتلف القضسايا الدولية» ،داعيا
الشس -عب ا÷زائ -ري إا« ¤اÙاف -ظ-ة ع-ل-ى السس-ي-ادة
الوطنية واليقظة والتي سستجسسد -بحسسبه  -يوم 4
م- -اي- -و ال- -ق- -ادم ،م- -ن خÓ- -ل ال- -تصس- -ويت ب- -ق- -وة ‘
ا’نتخابات التشسريعية».

بلعباسس ‘ ندوة إاعÓمية بالعاصشمة:

«أنطÓقة جديدة ‡كنة» من خÓل Œنيد أ÷زأئريÚ
اأك- -د رئ- -يسس ال -ت -ج -م -ع م -ن
اأجل الثقافة والدÁقراطية
ﬁسش- - -ن ب- - -ل- - -ع- - -ب - -اسس ،اأمسس،
ب - -ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصش - -م - -ة ،اأن
«انطÓقة جديدة ‡كنة» ‘
ظ-ل تشش-ري-ع-ي-ات  4م-اي ،م-ن
خ Ó-ل ح-م-ل-ة ج-واري-ة قصش-د
اإع Ó- -م و–سش - -يسس وŒن - -ي- -د
اŸواط- -ن Úح- -ول م- -ع- -ط- -ي- -ات
«م-وضش-وع-ي-ة» و»مÈرات ذات
مصشداقية».
اأوضسح بلعباسس ،اأثناء ندوة صسحفية ‘ بداية
ا◊م- -ل- -ة ا’ن- -ت- -خ -اب -ي -ة ،اأن «ا◊ل -ول Ÿشس -اك -ل
ا÷زائري‡ Úكنة» ،موؤكدا اأن هذه ا’نشسغا’ت
واردة ‘ الÈنامج ا’نتخابي ◊زبه.
واأضس- -اف ق- -ائ « ،Ó-ل -يسس صس -ح -ي -ح -ا اأن -ن -ا ’
نسستطيع تخفيف اŸشساكل اŸعنوية واŸادية
التي يعيشسها جزء من الشسعب واإرجاع ا’أمل،
وم- -ن ث -م –ف -ي -ز اإرادة ا÷م -ي -ع ‘ اŸشس -ارك -ة
ومواجهة التشساوؤم وفقدان ا’أمل السسائدين».
واأبرز ‘ هذا السسياق ،اأن الفرصسة اŸتاحة
للتجمع من اأجل الثقافة والدÁقراطية ‘ هذه

ا◊ملة ا’نتخابية ،هي سسانحة
للتاأكيد باأنه « ⁄يضسع شسيئا اأمام
اسستحواذ الهلع وا’نهزامية على
ا◊كومة التي تسسوق للغموضس
واللبسس ‘ خطاباتها».
واأضس - - -اف ب- - -ل- - -ع- - -ب- - -اسس ،اأن
«ال- -ت -ج -م -ع م -ن اأج -ل ال -ث -ق -اف -ة
وال-دÁق-راط-ي-ة سس-يÈهن حيثما
وجد ،على اأن العهدة الŸÈانية
Áكن اأداءها ‘ اإطار القانون»
واأنه سسيظل «وفيا لثقة الناخب».
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،ع Èب-ل-ع-ب-اسس ع-ن «ث-ق-ة»
حزبه ‘ Œند كافة اŸناضسل Úمن خÓل عمل
توعوي لÈنامج واأفكار ا◊زب من اأجل الفوز
ب- -اأقصس- -ى ع- -دد م- -ن اŸق- -اع- -د ،ب- -ال -رغ -م م -ن
اŸنافسسة القوية».
اأم -ا ع-ل-ى الصس-ع-ي-د ا’ق-تصس-ادي ،ف-ق-د اأشس-ار
رئيسس التجمع من اأجل الثقافة والدÁقراطية
اإ ¤اأنه «من اŸمكن» بعث النشساط ا’قتصسادي
والتكفل باŸشساكل ا’جتماعية ،موؤكدا اأن هذا
Áر ع Èت -رشس -ي -د م -وارد ال -ب Ó-د و»ال -ت -ح -ك -ي-م
الشسفاف لتخصسيصسها».

ملفا السشكن والششغل ‘ صشدارة اهتمام متصشدر قائمتها

لقاءأت جوأرية للجبهة ألوطنية للعدألة أ’جتماعية

اك-ت-ف-ى رئ-يسس ق-ائ-م-ة ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة للعدالة
ا’ج -ت -م -اع -ي-ة م-ق-وسس-ي ه-واري ب-ت-نشس-ي-ط ل-ق-اءات
جوارية عوضس Œمعات شسعبية كان من اŸقرر
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا أامسس ب-ب-ل-دي-ة ال-ز’مطة ونسسمط ،حيث
–دث م -ق -وسس -ي ه -واري لـ»الشس-عب» ع-ن مضس-م-ون
خطابه إا ¤الناخب Úالذي يشسمل وعود اÎŸشسح
للسساكنة اÙلية بالقضساء على أازمة السسكن والشسغل

والعمل على إانعاشس القطاعات ا’قتصسادية الهامة
على غرار الفÓحة والصسناعة والسسياحة ،حيث من
اŸرت-قب أان ت-ت-واصس-ل سس-لسس-ل-ة ال-ل-ق-اءات ا÷واري-ة
ÎŸشس -ح -ي ق -ائ -م -ة ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ع -دال -ة
ا’جتماعية خÓل اأ’يام اŸقبلة بحضسور رئيسس
ا◊زب خالد بو‚مة.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

اإ’ثنين  10أافريل  2017م
الموافق لـ  13رجب  1438هـ
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 07صسحف وطنية ‘ صسدأرتها ““ألشسعب““

 45باŸائة من مسصاحات القسصم السصياسصي
خصصصصت للنتخابات
’ول من أ◊ملة أ’نتخابية
قامت ““ألشسعب““ بتحليل مضسمون بعضس ألصسحف ‘ أليوم أ أ
Ÿعرفة ﬂتلف ألتوجهات ألعامة للصسحافة ألوطنية أŸكتوبة ،حيث ” تسسجيل أهتمام
كب Òبتشسريعيات  04ماي أŸقبل ،وأسستحوذت ألتغطيات أÿاصسة با◊ملة على معدل  45باŸائة من مسساحات
’قسسام ألسسياسسية مع بلوغ نسسبة أ’هتمام با’سستحقاقات ‘ بعضس ألصسحف  60باŸائة.
أ أ

قرأءة  :حكيم بوغرأرة
شسملت القراءة التي قامت بها ““الشسعب““ ،أامسس07 ،
صس- - - - -ح- - - - -ف وه- - - - -ي ““الشس- - - - -عب““ ““ ،اÛاه - - - -د““،
““ال- -وط- -ن““““،ا““ ،““Èÿل- -وسس -وار دا÷Òي““ ،ل -يÈت -ي““
و«الشس -روق ال -ي -وم-ي““ ،ح-يث ” ق-ي-اسس اŸسس-اح-ات
ال -ت -ي م -ن -حت ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -تشس -ري -ع -ي -ة وال-ت-ي
اسستحوذت على جل اهتمام الصسحف.
شس-ك-لت الصس-ف-ح-ة اأ’و ¤م-واضس-ي-ع رئ-يسس-ي-ة م-رفقة
بصس -ور ك -بÒة ،وه -ذا ب -ه -دف خ -ل -ق رأاي ع-ام ح-ول
ا’نتخابات التشسريعية ،كما يعكسس هذا ا’هتمام
م -ك-ان-ة ا÷انب السس-ي-اسس-ي ‘ الصس-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة
ال- -وط- -ن -ي -ة رغ -م وج -ود ع -دي -د اأ’ح -داث اŸه -م -ة
اأ’خرى.
«الشسعب““ اهتمت بالتشسريعيات من خÓل تخصسيصس
 50باŸائة““ من صسفحاتها لهذا ا◊دث الوطني،
ح -يث –دثت ع -ن ب -دء ا◊م -ل -ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة وك-ذا
ﬂت -ل -ف الشس-ع-ارات ال-ت-ي رف-ع-ت-ه-ا ب-عضس اأ’ح-زاب
إ’ق-ن-اع ال-ن-اخ-ب .Úك-م-ا ج-ع-لت م-ن ا’سس-ت-ح-ق-اقات
موضسوعا مهما ‘ الصسفحة اأ’و ¤بالصسورة.
ون- -ق- -لت ““الشس- -عب““ ت- -غ- -ط- -ي -ات أ’نشس -ط -ة ج -واري -ة
وŒم -ع-ات شس-ع-ب-ي-ة ق-ام ب-ه-ا ق-ادة رؤوسس-اء ا’ح-زاب
ومتصسدرو قوائم الÎشسح .
منحت صسحيفة ““اÛاهد““ حوا‹  30باŸائة من
صسفحتها اأ’و ¤لÓسستحقاقات التشسريعية ،حيث
خصسصست اŸوضس - -وع ال - -رئ - -يسس - -ي ل - -ب - -دء ا◊م- -ل- -ة
ا’نتخابية وإارفاقه بصسورة كبÒة .
نقلت ““اÛاهد““ أاماكن تنظيم التجمعات الشسعبية
‘ اليوم اأ’ول وبعضس تصسريحات ﬂتلف اأ’حزاب
التي سستخوضس ا’نتخابات التشسريعية ،وتصسريحات
عديد اÎŸشسح Úوبعضس مقا’ت الرأاي.
منحت صسحيفة ““الوطن““ حيزا معتÈا ‘ صسفحتها
اأ’و ¤لÓنتخابات التشسريعية ،حيث احتلت بداية
ا◊م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة اŸوضس-وع ال-رئ-يسس-ي م-رف-ق-ة
بصس- -ورة ك -بÒة واح -ت -لت مسس -اح -ة  30ب-اŸائ-ة م-ن
الصسفحة اأ’و ¤من خÓل إاجراء –ليل Ÿضسمونها
كميا.
ونالت ا’نتخابات التشسريعية حصسة  25باŸائة من
قسس- -م ““ا◊دث““ -م- -ث- -ل -م -ا ت -ط -ل -ق ع -ل -ي -ه ج -ري -دة
““الوطن““ -مع جعله أاهم حدث من خÓل تخصسيصس
الصسفحة الثالثة للتشسريعيات وهي الصسفحة التي

ت -ع-ت Èسس-ي-ادي-ة م-ع م-ن-ح-ه-ا أافضس-ل-ي-ة ◊زب ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني Ãقال.Ú
وتطرقت الصسحيفة للحدث اŸتمثل ‘ بدء ا◊ملة
وعلى ما تراهن عليه اأ’حزاب مع منح مسساحات
م -ع -تÈة ÷ب -ه -ة ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي دون اأ’ح-زاب
اأ’خرى .ومن أاصسل  05صسفحات ﬂصسصسة للقسسم
ال -وط -ن -ي  -السس -ي-اسس-ي ” -ت-خصس-يصس  60باŸائة
ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ‘ مشس-ه-د ي-ع-كسس م-دى
اهتمام الصسحافة العمومية ‘ التحسسيسس بأاهمية
ا’نتخابات التشسريعية.
وخصسصست صس- -ح- -ي -ف -ة ““ل -يÈت -ي““  50ب -اŸائ-ة م-ن
مسساحتها للحدث من خÓل نقل عديد تصسريحات
اÎŸشسح Úوإارفاقها بافتتاحية حول أاهمية تغيÒ
اÿط -اب السس -ي -اسس -ي ل -ت -غ -ي Òق-ن-اع-ات اŸواط-نÚ
باŸشساركة ‘ التصسويت.مع جعل ا◊دث رئيسسيا ‘
الصسفحة اأ’و ¤وبصسورة كبÒة.
و ⁄تتخلف صسحيفة ““لوسسوار دا÷Òي““ عن اŸوعد
Ãنح  50باŸائة من مسساحة ““ا◊دث““ لÓنتخابات

التشسريعية التي تصسدرت الصسفحة اأ’و ¤مرفوقة
بصس -ورة ك -بÒة م -ع ج-ع-ل م-ق-ا’ت ال-تشس-ري-ع-ي-ات ‘
الصسفحة ثÓثة وهو ما يؤوكد أاهمية ا◊دث.
قامت ““الشسروق““ بتخصسيصس  40باŸائة من مسساحة
““ا◊دث““ ل-ل-تشس-ري-ع-ي-ات وت-وزي-ع-ه-ا على الصسفحتÚ
الثالثة واÿامسسة وهي سسيادية كذلك حتى تقع عÚ
القارئ عليها ،مع منحه حيزا معتÈا ‘ الصسفحة
اأ’و ¤وبصسورة كبÒة.
وانفردت ““ا ““Èÿبعدم اإ’شسارة ’نطÓق ا◊ملة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ‘ الصس-ف-ح-ة اأ’و ¤ورغ-م ذلك ف-ق-د
اسستحوذت ا’نتخابات التشسريعية على  40باŸائة
من مسساحة  -قسسم الوطن -الذي يهتم بالشسؤوون
السسياسسية.
وتضسمنت العناوين البارزة مدى قدرة اÎŸشسحÚ
على إاقناع اŸواطن بالتصسويت أاو’ ثم ا’ختيار
وأاجمعت كل الصسحف على صسعوبة اŸأامورية ‘
ان- -ت- -ظ- -ار رج -ع الصس -دى م -ن الÈام -ج والشس -ع -ارات
اŸوجهة لهيئة ناخبة تفوق  21مليونا.

الرهان على دعم الشصباب و اسصتحداث مناصصب شصغل
مشسÒا إا ¤أان طموحات ا’–اد كبÒة ’بد
من –قيقها وإان تطلب ذلك اŸشساركة ‘
ا’نتخابات مرات عديدة.
وذك -ر ح -م -داوي أان ا’–اد يسس -ع -ى ل -ت-حسسÚ
ظ -روف اŸع -يشس-ي-ة م-ن خÓ-ل ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن
اإ’ج -راءات اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا’سس-ت-ث-م-ار ك-إانشس-اء
اŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸتوسسطة ،خاصسة وأان
اŸسسيلة تزخر حسسبه بعدة مؤوهÓت بشسرية
ومادية وجب ا’سستثمار فيها وا’عتماد بشسكل
كب Òعلى الفÓحة والسسياحة والصسناعة لتكون
الو’ية متعددة اأ’قطاب.

حملة انتخابية ﬁتشصمة بعاصصمة ا◊ضصنة
شس -ه -دت ا◊م -ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ أاول ي-وم ل-ه-ا
باŸسسيلة انطÓقة جد ﬁتشسمة ف Óوجود
للحراك ا’نتخابي إا’ ما سسجل من نشساطات

سسوق أهرأسس

ع Èال- -قسس- -م- -ات واŸداوم- -ات ا’ن- -ت -خ -اب -ي -ة
م -ن أانشس -ط -ة ﬂت -ل -ف -ة وحشس -د ل -ل -م -ن -ت -خ-بÚ
وت- - - -وع- - - -ي- - - -ت- - - -ه- - - -م بضس - - -رورة ال - - -تصس - - -ويت
لصسالح مرشسحهم ،وما يÈر احتشسام انطÓقة
ا◊ملة ا’نتخابية هو عدم تعليق ملصسقات
اŸرشس-ح ÚلÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ية القادمة
ب -اأ’م -اك -ن اıصسصس -ة ل -ه-ا إا’ ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ت-ي
بادرت ‘ نشسر ملصسقاتها ‘ سساعات الصسباح
الباكر على غرار حزب التحرير الوطني الذي
يتصسدره اللتلي ماضسي وحزب التجمع الوطني.
وح -زب الشس -ب -اب وا’–اد م -ن أاج -ل ال-ن-هضس-ة
والعدالة الذي يتصسدره العيد حمداوي .وما
م -ي -زة ان -طÓ-ق ا◊م-ل-ة ه-و صس-ور اŸرشس-حÚ
اŸن- - - - -تشس - - - -ر ‘ ا÷دران واأ’م - - - -اك - - - -ن غÒ
اıصسصسة لها انطÓقا من حي اأ’لف مسسكن
وعدة أاحياء أاخرى.

اهتمـ ـ ـ ـ ـ ـام بالعنصصـ ـ ـ ـ ـ ـر النسصـ ـ ـ ـ ـ ـوي لكسصـ ـ ـ ـ ـ ـب أاصصواتهـ ـ ـ ـ ـ ـن

’ح - - -زأب ألسس- - -ي- - -اسس- - -ي- - -ة
سس - - -ارعت أ أ
أŸشساركة ‘ تشسريعيات ماي  2017بسسوق
’ول م- -ن أ◊م- -ل- -ة
أه - -رأسس ‘ ،أل- -ي- -وم أ أ
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،إأ ¤ت-عليق صسور مرشسحيها
’حياء ،بعد أن ” توزيع
على مسستوى أ أ
أŸدأوم-ات ب-وسس-ط أŸدي-ن-ة ب-ج-وأر سساحة
ألثورة.

سسوق أهرأسس  :صسحرأوي .ح

ح-زب ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي وع-ل-ى
رأاسسه الدكتور جبار ياسس Úأافاد ل الشسعب ““ أان
ا◊زب على مسستوى الو’ية ضسبط ﬂتلف
الÎتيبات ،من خÓل فتح مداومت Úللنسساء ،كما
ضس -ب -ط ب -رن -ام-ج ال-ت-ج-م-ع-ات ،م-ؤوك-دا أان ه-ن-اك
التفاف Ÿواطني الو’ية على الÈنامج اŸقدم.
اسسÎسسل قائ :Óنسسعى إا ¤منافسسة شسريفة
تركز على اسستقطاب فئتي النسساء والشسباب،

مضسيفا أان ا◊زب يسسارع مع الزمن من أاجل
ال - -ب - -حث ع - -ن م - -وط - -ئ ق - -دم بﬂ Úت - -ل - -ف
التشسكيÓت السسياسسية اأ’خرى.
من جهة أاخرى ،التقى متصسدر قائمة جبهة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي الÈوف -يسس -ور سسÓ-ط-ن-ي-ة
بلقاسسم باÿلية النسسوية للحزب للحديث عن
اÿطة اŸسسطرة لتحسسيسس العنصسر النسسوي
بضسرورة اŸشساركة ‘ التشسريعيات اŸقبلة،
وإاقناعهم بالتصسويت لصسالح ا◊زب ،حيث أاكد
على اتباع أاسساليب وخطط ‡نهجة ‘ اللقاء
م -ع ال -ه -ي -ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ،م-ؤوك-دا ضس-م-ان ت-واج-د
‡ثÓت عن ا◊زب بنسسبة مائة باŸائة على
مسس -ت -وى ت -راب ال -و’ي-ة ،وذلك ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
جميع اŸناضسÓت.
أاما متصسدر قائمة –الف حركة ›تمع السسلم
اŸهندسس عبيدي توفيق فقال ل ““الشسعب ““
نسس -ع -ى إا ¤حشس -د ق -واع -دن -ا ال-نضس-ال-ي-ة ع-ل-ى

مسستوى ا◊زب ‘ ،إاطار منافسسة شسريفة تقوم
على تقد Ëبرامج للرأاي العام دون اŸسساسس
باÿطوط ا◊مراء مع اŸنافسس Úعلى مسستوى
ﬂتلف التشسكيÓت ا◊زبية اأ’خرى““ .
‘ ذات السسياق سسخرت اإ’دارة اÙلية جميع
اإ’م -ك -ان -ي -ات م -ن ق -اع -ات إاسس-ت-ق-ب-ال وت-وزي-ع
اللوحات اإ’شسهارية ع Èجل مناطق الو’ية
اأ’مر الذي ثمنه متصسدرو القوائم اŸشساركة
واأ’ح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة ،ح-يث أاشس-اد م-ع-ظ-م-هم
ب -اÛه -ودات ا÷ب -ارة ال -ت-ي ق-دم-ت-ه-ا اإ’دارة
وك-ذا ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خابات““
والتي سسارعت من جهتها إا ¤تنصسيب مكاتب
حملتها ا’نتخابية وفروعها ع Èالو’ية .كما
أاعربوا عن شسكرهم للجهات اŸعنية التي
سس-ه-رت ع-ل-ى ت-وف Òظ-روف ج-ي-دة ل-ل-ت-حضسÒ
لهذا ا’سستحقاق .ويبقى التنافسس مفتوحا بÚ
 22قائمة لتنشسيط ا◊ملة ا’نتخابية.
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أك Ìمن Œ 500مع شسعبي و لقاء جوأري Ãعسسكر

 12إاخطارا بلغ الهيئة اŸسصتقلة Ÿراقبة ا’نتخابات

“يز اليوم ا’أول من ا◊ملة ا’نتخابية
Ãعسس -ك -ر ب-ح-رك-ي-ة ونشس-اط ح-زب-ي م-ك-ث-ف
ل-ل-مÎشس-ح ÚلÓ-ن-ت-خ-ابات التشسريعية خلف
اأجواء من البهجة والكث Òمن ا’كتظاظ
اŸروري ،حيث سسيسستمر النشساط ا◊زبي
طيلة ثÓث اأسسابيع كاملة ب 208 ÚمÎشسح
‘  16ق -ائ -م -ة ح -زب -ي -ة “ث -ل ﬂت -ل -ف
ال-ت-وج-ه-ات وا’أط-ي-اف السس-ي-اسس-ي-ة ع-لى اأن
يشس- -رف اŸت -ن -افسس -ون ع -ل -ى اأك Ìم -ن 500
Œمع شسعبي ولقاء جواري ع 47 Èبلدية،
منها Œ 9معات شسعبية نظمت اأمسس و 49
Œمعا يقام اليوم ع Èالبلديات ‘ ،وقت
رف- -ع ف- -ي- -ه ا◊ظ- -ر ع- -ن اأشس- -ك- -ال ا◊م -ل -ة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-عشس-وائ-ي-ة التي سسبقت موعد
ان -ط Ó-ق-ه-ا ال-رسس-م-ي ،وب-ل-غ ‘ شس-اأن-ه-ا اإ¤
ال -ل -ج -ن -ة اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات
ح - - -وا‹  12اإخ -ط -ارا ب -ت-ج-اوزات ت-ت-ع-ل-ق
باللصسق العشسوائي وا◊ملة اŸعلنة مبكرا
م -ن ط -رف ا’أح -زاب اŸشس -ارك -ة ‘ سس-ب-اق
التشسريعيات.

برنامج ﬁلي ثري و نظرة تنموية
اسصتشصرافية للأفلن

متصسدر قائمة أ’–اد من أجل ألنهضسة و ألعدألة و ألبناء باŸسسيلة
أكد متصسدر قائمة أ’–اد من أجل
ألنهضسة ألعدألة وألبناء باŸسسيلة ألعيد
ح - - -م - - -دأوي ،مسس - - -اء أول أمسس ،خÓ- - -ل
تنشسيطه أول Œمع له باŸكتبة أŸركزية
بودرأي بلقاسسم ،أن برنا›ه أ’نتخابي
ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ره-ان-ات أسس-اسس-ي-ة م-ن أجل
أل- -وصس- -ول إأ ¤ب- -ن- -اء دول- -ة ق- -وي -ة وف -ق
أŸبادئ ألتي جاء بها بيان أول نوفم.È
اŸسسيلة  :عامر ناجح
أاشسار العيد حمداوي ‘ كلمته إا ¤أان ا’–اد
من أاجل النهضسة والعدالة والبناء ليسس ضسد أاي
أاحد من اأ’طياف السسياسسية اıتلفة وإا‰ا
يرتكز على ا◊وار والتواصسل والتشسارك من
أاجل خدمة ا÷زائر وخدمة كل من يحافظ
عليها ،داعيا اŸواطن Úإا ¤ضسرورة التوجه
ب -ق -وة إا ¤صس -ن -ادي -ق ا’قÎاع Ÿن -ع ال -ت -زوي-ر،

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأطلق حزب جبهة التحرير الوطني ،اأمسس،
ح -م -ل -ت -ه ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة م-ن م-وق-ع ال-دردارة
ب-غ-ريسس تÈك-ا ب-واق-ع-ة اŸب-اي-ع-ة التاريخية
ل Ó- -أم Òع - -ب - -د ال - -ق- -ادر م- -وؤسسسس ال- -دول- -ة
ا÷زائ- -ري -ة ا◊دي -ث -ة فضس  Ó-ع -ن اع -ت -ب -ار
اŸن -ط -ق -ة م -ن كÈى ال -دوائ -ر ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
ل- -ل -و’ي -ة Œم -ع اآ’ف ال -ن -اخ -ب Úم -ن ف -ئ -ة
الفÓح.Ú
” ه- - -ذا ب- - -حضس - -ور ا’أم Úال - -ع - -ام ’–اد
ال - -ف Ó- -ح Úا÷زائ - -ريﬁ Úم- -د ع- -ل- -ي- -وي
وال -ط -اه -ر ح -ج -ار اŸرشس -ح ضس-م-ن ق-ائ-م-ة
ا’أفÓن بتيارت ،مرافقŸ Úتصسدر قائمة
ا◊زب Ãعسس -ك -ر ع -ب -د اŸالك صس -ح -راوي
ال -ذي ق -ال خ Ó-ل Œم -ع شس -ع -ب-ي ب-اŸركب
الرياضسي الوحدة ا’إفريقية ،اأنه لن يسسعى
ل -ل -ن-ج-اح ف-حسسب اإ‰ا سس-ي-ج-ت-ه-د ’ك-تسس-اح
غ -ال -ب -ي -ة م -ق -اع -د ال-و’ي-ة ‘ الŸÈان م-ن
خÓل حملة انتخابية نظيفة ودعاية واسسعة
تسسمح با◊فاظ على قوة الكتلة الŸÈانية
لÓأفÓن ومنه التاأسسيسس Ÿوؤسسسسة تشسريعية
ق- -وي- -ة ت- -دع- -م مسس- -ار وسس- -ي- -اسس- -ة ال- -دول -ة
ا’جتماعية التي اأسسسس لها بيان نوفمÈ
وكرسست لها ا’إصسÓحات الدسستورية.
واأوضسح صسحراوي اأن التغيÒات ا÷وهرية
التي جاءت ‘  2012وŒسسدت ‘ 2017
ك - -رسست ا◊ري - -ات وع- -ززت الشس- -راك- -ة بÚ
ال -دول -ة وال -ف -اع -ل Úا’ق -تصس -ادي ،Úداع -ي-ا

مناضسلي ا’أفÓن واŸتعاطف Úمع ترشسحه
ل -ل -تشس -ري -ع -ات اإ ¤ا’سس-ت-ث-م-ار ‘ ال-ه-ي-اك-ل
وا’إ‚ازات ال -ق -اع -دي -ة ’إن -ع-اشس ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية والدفع بها كون ما –قق حسسبه
يفتح اÛال لتحويل منطقة معسسكر اإ¤
و’ي- -ة رائ- -دة ع- -ل- -ى ك- -اف -ة ا’أصس -ع -دة ذات
ال-عÓ-ق-ة ب-ا’ق-تصس-اد واŸع-رف-ة ،م-وؤكدا اأن
ا’ن -ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة اŸق-ررة ‘ م-اي
اŸق- -ب -ل ه -ي ﬁط -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق ا’زده -ار
ومواصسلة تنفيذ برنامج رئيسس ا÷مهورية
.
من جهته ،متصسدر قائمة ا◊زب العتيد
بو’ية تيارت الطاهر حجار ،ثمن جهود
ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ‘ ا’إبقاء
واÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى ا÷انب ا’ج -ت -م -اع -ي
لسس- -ي- -اسس- -ة ال -دول -ة وذلك ل -وج -ود اإط -ارات
ا◊زب ‘ ﬂتلف دواليب ا◊كم والقرار
ع -ل -ى راأسس -ه-م رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة  -حسسب
حجار -جازما اأن ا◊زب هو صسمام اأمان
الدولة اأمام اŸغامرين وبالتفاف قواعده
الشس-ع-ب-ي-ة وال-نضس-ال-ي-ة ح-ول ب-رنامج ا◊زب
Áكن من ا’سستمرار ‘ سسياسسة التضسامن
ا’جتماعي ،حيث دعا الطاهر حجار اإ¤
اŸشس -ارك -ة ال -ف -ع-ل-ي-ة وال-ق-وي-ة ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة
ا’نتخابية والتصسويت لصسالح قوائم ا◊زب
ع Èو’ي- -ات ال -وط -ن م -ن اأج -ل ال -ت -اأسس -يسس
لŸÈان Áثل ا÷ماه Òالشسعبية.
اأم- -ا ﬁم- -د ع -ل -ي -وي ا’أم Úال -ع -ام ’–اد
الفÓح Úا÷زائري Úفقد اأكد اأنه ’ خوف
ع - -ل - -ى ا÷زائ - -ر م- -ن دع- -وات م- -ق- -اط- -ع- -ة
ا’نتخابات ’أن الشسعب ا÷زائري سسيقول
كلمته يوم الرابع ماي اŸقبل واأن ا÷زائر
سس-ت-ب-ق-ى واح-دة م-وح-دة ب-ال-رغ-م م-ن شستى
الظروف ا’أمنية اÙيطة بها .

اإصصابـ ـ ـ ـة عضص ـ ـ ـو هيئ ـ ـ ـة مراقب ـ ـ ـ ـ ـة
ا’نتخابات ‘  Œـمع ا’آفـ ـلن
‚ا عضس- -و اŸداوم- -ة ال- -و’ئ- -ي- -ة ل- -ل -ه -ي -ئ -ة
اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-ابات Ãعسسكر،
اŸسس-تشس-ار ل-دى اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا اإب-راهيم
ب -راه -م -ي م-ن اإصس-اب-ة خ-طÒة ت-ع-رضس ل-ه-ا
اأمسس خÓل التجمع الو’ئي ◊زب جبهة
ال- -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ب -اŸركب ال -ري -اضس -ي
ال -وح -دة ا’إف -ري -ق-ي-ة ،ح-يث ك-ان اŸسس-وؤول
منهمكا Ãهام مراقبة التجمع الشسعبي قبل
أان تقع عليه ’فتة خشسبية تسسببت له بجروح
’نف ،حيث نقل عضسو
عميقة على مسستوى ا أ
اللجنة اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات خارج
’سسعافات.
القاعة لتلقي ا إ

ع“ Úوشسنت:

معسسكر :أم أ .Òÿسس

تركيز على العمل ا÷واري يطبع اŸشصهد السصياسصي

ت - -ت - -وأصس- -ل أ◊م- -ل- -ة أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة
ل -تشس-ري-ع-ي-ات  04م- - -اي أل - -ق - -ادم ،عÈ
ب- - - -ل- - - -دي - - -ات ع“ Úوشس - - -نت ‘ أج - - -وأء
ﬁتشس - -م- -ة ،ح- -يث ” ألشس- -روع ‘ نشس- -ر
أل -ل -وح -ات أ’شس-ه-اري-ة أıصسصس-ة لصس-ور
’ح -رأر أل -ذي -ن
’ح -زأب وأ أ
مÎشس- -ح- -ي أ أ
شس-رع-وأ ‘ ت-ن-ظ-ي-م أل-ت-ج-م-عات ألشسعبية
وأل -ل -ق -اءأت أ÷وأري -ة لشس-رح ب-رأ›ه-م
’سستمالة ألناخب.Ú

ع“ Úوشسنت  :ب.م أألمÚ
قد ’حظت ““الشسعب““ ‘ جولة اسستطÓعية
بع ÚاŸكان أان عديد اأ’حزاب اÎŸشسحة
لهذا ا’سستحقاق ا’نتخابي الهام ⁄ ،تقم بعد
ب-ت-ع-ل-ي-ق م-لصس-ق-ات-ه-ا اإ’شس-هارية على اللوحات
ال -ت -ي ” ت -نصس -ي -ب -ه -ا عﬂ Èت -ل-ف السس-اح-ات
والشسوارع الرئيسسية للمدن والقرى واأ’حياء.
كما  ⁄تسسجل بعد ا◊ركة اŸكثفة اŸعهودة
‘ م- -ث- -ل ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ات ع- -ل -ى مسس -ت -وى
مداومات اأ’حزاب عدا البعضس منها.
غ Òأان ه- -ذه ال- -وضس -ع -ي -ة اŸت -وق -ع -ة “ ⁄ن -ع
Óحزاب من ا’نطÓق ‘
اأ’مناء الو’ئي Úل أ
رح- -ل- -ة الـ  21ي-وم-ا ال-ت-ي سس-ت-قضس-ي-ه-ا ا◊ملة
ا’نتخابية ع Èبلديات ع“ Úوشسنت ،لتوعية
اŸواطن Úو–سسيسسهم بأاهمية هذا اŸوعد
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي اŸصسÒي م- -ن ج- -ه- -ة ،وإاق -ن -اع
ال- -ن- -اخ- -ب ÚبÈا›ه- -م اŸقÎح- -ة م- -ن أاج- -ل
–سس Úال -وضس -ع اŸع -اشس ﬁل -ي -ا ،وال -ن-ه-وضس
بالتنمية اÙلية إا ¤مسستوى أافضسل.
من خÓل جولة ““الشسعب““ اŸيدانية ،اتضسح
م -دى ت -ب -اي -ن م -ظ -اه -ر ا◊م -ل -ة ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة
Ùليات  29نوفم Èمن منطقة إا ¤أاخرى،
ح -يث ع -رفت اŸن -اط -ق ال -ت -ي سس-ارعت ف-ي-ه-ا

ال -تشس -ك -ي Ó-ت السس -ي -اسس -ي -ة إا ¤ت -ع -ل -ي -ق صس -ور
م-رشس-ح-ي-ه-ا إاق-ب-ال اŸواط-ن ،Úع-ل-ى اللوحات
Óط Ó-ع ع -ل -ى أاسس -م -اء وصس -ور
اإ’شس- -ه- -اري- -ة ل  -إ
اÎŸشس-ح Úل-ه-ذا اŸوع-د ا’ن-ت-خ-اب-ي ،ب-ي-نما
ظل الÎقب يطبع اأ’جواء ‘ اŸناطق التي ⁄
يتم فيها بعد تعليق هذه الصسور.
وهذا راجع إا ¤العناية التي Áنحها اŸواطن
إا ¤اÙل- -ي- -ات بصس -ف -ت -ه -ا أاق -رب إال -ي -ه وأاكÌ
اهتماما بهمومه.
بعيدا عن هذه اŸقاربة واŸقارنة ،فضسلت
ب -عضس ال -تشس -ك-يÓ-ت السس-ي-اسس-ي-ة ا’ن-طÓ-ق ‘
حملتها ا’نتخابية بالعمل ا÷واري اŸكثف،
ال -ذي ي-ب-دو أان-ه سس-ي-ك-ون ره-ان ال-ع-دي-د م-ن-ه-ا
خÓل حملة هذا ا’سستحقاق الذي يتميز عن
Óح -زاب
سس- -اب- -ق- -ي- -ه ب- -اŸشس -ارك -ة م -ك -ث -ف -ة ل  -أ
السسياسسية.
و ق د س س هرت ا’إدار ة من ج هت ها على ت هيئة
ال -ق -ا ع -ا ت  ،اıص س صس-ة ل-ت-نشس-ي-ط ا ل-ل قاء ا ت
ا ÷ وار ي ة والتجمعات ا لشسعبية طيلة اأيا م
ا◊ملة ،وذلك قصسد “ك ÚاÎŸشسح Úمن
اإط  Ó- - -ع اŸواط - - -ن  Úع - - -ل - - -ى ب- - -را ›ه- - -م
ا’نتخابية.
و‘ ح Úال -ت -ق -ى خ -ط -اب م -نشس-ط-ي أاول أاي-ام
ا◊ملة ا’نتخابية ‘ دعوة الشسعب ا÷زائري
إا ¤إا‚اح ال- -ع- -رسس ا’ن- -ت- -خ- -اب -ي م -ن خ Ó-ل
اŸشساركة الواسسعة و القوية ،و تباينت رؤواهم
وبرا›هم حول العوامل التي من شسأانها دعم
ا◊ياة اليومية والواقع اŸعيشسي للمواطن.
وقد ركزت عديد التشسكيÓت على ﬁاور
دع-م سس-ي-اسس-ي-ات ال-تشس-غ-ي-ل والسس-ك-ن وال-ت-ع-ليم
واأ’ج- -ور ،ف- -ي- -م -ا فضس -لت تشس -ك -ي Ó-ت أاخ -رى
الÎك -ي -ز ع -ل -ى –ق -ي -ق ال -ت -وازن ا’ق-تصس-ادي
وا’جتماعي من أاجل دعم التنمية الوطنية

»æWh

ا’ثنين  ١٠أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣رجب  ١٤٣٨هـ

التكوين يندرج ‘ إاطار التعاون ب Úا÷زائر والصض Úالشضعبية

تكر 12 Ëطالبة صسينية متفوقة ‘ إللغة إلعربية
لطارات صضينية
أاربع اتفاقيات مع مؤوسضسضات عمومية Ÿنح تكوين لغوي إ

نظم ،أامسس ،مركز التعليم اŸكثف للغات ببني مسضوسس ،حف ÓتكرÁيا على شضرف  12طالبة صضينية أاكملن
تكوينهن ‘ اللغة العربية Ÿدة سضتة أاشضهر ،مع توزيع شضهادات تقدير وهدايا رمزية وهذا ‘ إاطار التعاون ما بÚ
ا÷زائر والصض ،Úبحيث برهن على النضضباط وا÷دية ‘ تعلم لغة الضضاد و–سض Úمسضتواهن ،لسضتكمال
دراسضتهن ا÷امعية ‘ مواضضيع تتعلق بالثقافة العربية وا÷زائرية.

سسهام بوعموشسة
أاوضسحت مديرة مركز التعليم اŸكثف
للغات ببني مسسوسص شسريفة غطاسص أان
ه -ؤو’ء ال -ط -ال-ب-ات أات Úم-ن الصس Úل-ت-ع-ل-م
ال -ل -غ -ة ال -ع-رب-ي-ة ‘ إاط-ار ال-ت-ع-اون م-ا بÚ
ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة والصس-ي-ن-ي-ة ،ب-ح-يث ك-ن
مسسجÓت ‘ ا÷امعات الصسينية ويهتممن
بالثقافة العربية بصسفة عامة ،وأارن أان
يدعمن ويحسسن مسستواهن اللغوي ‘ هذه
اللغة ،وقد ” إابرام اتفاقية ب Úوزارتي
التعليم العا‹ لك Óالبلدين وقام اŸركز
باسستقبالهن ‘ شسهر أاكتوبر .
وأاضس -افت غ -ط -اسص ‘ تصس -ري -ح خ-اصص
ل»الشسعب» أانه ” تخصسيصص تعليم مكثفا
ل-ل-ط-ال-ب-ات وت-وف Òأاسس-ات-ذةÁ ،ك-ن-ه-ن م-ن
–سس Úمسستواهن ‘ اللغة العربية ،كون
هذه اللغة هي وحدة م›Èة ‘ اŸقرر
ال- - -دراسس- - -ي ‘ الصس ،Úوه- - -ذا لضس - -م - -ان
ت -ع -ل -ي -م -ه-ن ‘ أاحسس-ن ال-ظ-روف وإاع-ط-اء
صس -ورة ج -ي -دة ع -ن ا÷ام -ع -ة ا÷زائ-ري-ة.
مشسÒة إا ¤أانه أ’ول مرة يسستقبل اŸركز
طالبات لتعلم اللغة العربية ‘ ا÷زائر.
ون - - -وهت ‘ ه- - -ذا اإ’ط- - -ار ،ب- - -اإ’رادة
الفو’ذية للطالبات لتعلم اللغة العربية،
وك -ذا فضس -ول -ه -ن ل -ل-ت-ع-رف ع-ل-ى ال-ث-ق-اف-ة
ا÷زائرية ،قائلة »:هناك ثÓث طالبات
ي -حضس -رن ال -دك -ت-وراه ‘ الصس Úإاح-داه-ن
ت-ه-ت-م ب-اإ’عÓ-م ال-ع-رب-ي ،ف-وج-هتها لقسسم
اإ’عÓم وهناك التقت بأاسساتذة ‘ هذا
اŸيدان ،وباŸوازاة أارسسلناهن إا ¤قسسم
علوم اللسسان أ’نهن كن يهتممن بالسسياسسة
اللغوية ‘ ا÷زائر والعا ⁄العربي ،وهذا
ك- -ي ي- -ك- -ون ال -ت -أاط Òم -ن ط -رف أاسس -ت -اذ
ﬂتصص ‘ اللسسانيات».
عÓوة على ذلك ” توجيههن إا ¤قسسم
اللغة العربية الذي تشسرف عليه اأ’سستاذة

خ -ول -ة ط -الب اإ’ب -راه -ي-م-ي ال-ت-ي ع-ق-دت
معهن عدة لقاءات لتحدثهن عن اŸسسائل
ال-ل-غ-وي-ة ‘ ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي وب-اأ’ح-رى ‘
ا÷زائر ،بحيث أاطرتهن Ÿدة شسهرين،
‘ ح Úال -ط -ال -ب -ة ال -ث-ان-ي-ة ق-الت شس-ري-ف-ة
غطاسص كانت تهتم بالتقاليد ا÷زائرية،
بحيث وجهت إا ¤أاسساتذة علم ا’جتماع
الثقا‘.
و‘ ه - - -ذا السس- - -ي- - -اق ،أاشس- - -ارت إا ¤أان
الطالبات اسستغللن وجودهن ‘ ا÷زائر،
للقيام بجو’ت ع Èالوطن فزرن القصسبة،
ومدينة تلمسسان  ،قسسنطينة والصسحراء،
ف -ج -م -ع-ن م-ا ب Úال-دراسس-ة وا’سس-ت-ج-م-ام
وكانت Œربة ثرية جدا لهن.
وباŸقابل ،أاكدت غطاسص أان اŸركز
رغم موقعه البعيد عن اŸدينة فإانه عرف
إاقبا’ كبÒا جدا للطلبة الذين يأاتون من
كل ا÷امعات لتعلم لغة ما ،أ’ن اŸركز
يتوفر على العديد من اللغات منها اللغة
الÎك -ي-ة ال-ت-ي تشس-ه-د إاق-ب-ا’ ك-بÒا وال-ل-غ-ة
الصسينية بأاك Ìمن خمسسة أافواج ،يوؤطرها
أاسس-ات-ذة صس-ي-ن-ي-ون وت-رك-ي-ون ولغات أاخرى
كالكورية والفارسسية ،هذه اأ’خÒة تعرف
إاق -ب -ا’ م -ن ط -رف ط -ل -ب -ة اأ’دب ال-ع-رب-ي
وال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة ال-ذي-ن ي-ري-دون إا“ام
الدراسسة ‘ العÓقات الدولية شسرق غرب
وشس - -رق م - -غ- -رب ،وآاخ- -رون ي- -ط- -م- -ح- -ون
Ÿناصسب ‘ إاطار الدبلوماسسية .ناهيك
عن إابرام أاربع اتفاقيات مع مؤوسسسسات
ع -م -وم -ي -ة ت -ري -د إاع -ط -اء ت -ك -وي -ن ل -غ-وي
إ’طاراتها.

لوجاه وبا‚يا :هدفنا –سسÚ
مسستوإنا ‘ إللغة إلعربية

أاع -ربت ال -ط -ال -ب -ت -ان ل -وج -اه اŸسس -م-اة
ب -ه -ي -ج -ة وب -ا‚ي -ا اŸدع -وة ج -م-ي-ل-ة ع-ن
سسعادتهن باسستكمال دراسسة اللغة العربية

ت -واصض -ل السض -ل -ط -ات ال -ولئ -ي-ة ل-ع-ن-اب-ة ‘
ح -م -ل -ت -ه -ا ال -رام-ي-ة ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى ال-ت-ج-ارة
ال - -ف- -وضض- -وي- -ة ،م- -ن خÓ- -ل ال- -قضض- -اء ع- -ل- -ى
لسض -واق واÓÙت ال -ت -ي ب -اتت
لكشض- -اك وا أ
ا أ
تشضوه الوجه ا÷ما‹ وا◊ضضاري للمدينة،
وت- -ه- -دد ح- -ي- -اة سض- -اك- -ي -ن -ه -ا ‘ ظ -ل ان -تشض -ار
لف- - - -ات
ا÷رÁة وت - - - -فشض- - - -ي ﬂت- - - -ل- - - -ف ا آ
الجتماعية..

عنابة :هدى بوعطيح
فقد باشسرت أاول أامسص السسبت بلدية عنابة،
بالتنسسيق مع مصسالح مديرية التجارة ومصسالح أامن
الو’ية ‘ القضساء على «سسوق الليل» الفوضسوي
بحي  ١١ديسسم ،Èحيث ” إادراج  ٨٤تاجرا ‘
خانات جديدة وتهيئة اŸسساحة ’حتواء عدد آاخر
من الباعة و–ويل البعضص إا ¤سسوق واد الفرشسة.

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

ب -ا÷زائ -ر ،ك -ون -ه -ن وج -دن ك-ل ال-ظ-روف
واأ’سس -ات -ذة السس -اه -ري -ن ع-ل-ى ت-أاطÒه-ن،
وحسسب ج-م-ي-ل-ة ف-إان-ه ‘ ب-داي-ة دراسس-ت-ه-ا
للغة العربية بجامعة الصسŸ Úدة خمسص
سسنوات ،أاطلق عليها هذا ا’سسم العربي،
وع -ن -دم -ا حصس -لت ع -ل -ى ن -ق-اط ك-بÒة ‘
مسستوى التعب Òوالكتابة ،أارسسلت للجزائر
’سس- -ت- -ك- -م- -ال م- -ذك- -رة اŸاجسس -ت Òح -ول
م -وضس -وع السس -ي -اسس -ة ال -ل-غ-وي-ة ‘ ا÷زائ-ر
كمجال بحثها.
وأاشسارت ‘ هذا الشسأان إا ¤أانه ‘ بداية
دراسس-ت-ه-ا ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ية واجهت صسعوبات
واسستغرقت أاك Ìمن نصسف سسنة ‘ النطق
وال -ك -ت -اب -ة أ’ن م-ع-ظ-م ا◊روف ‘ ال-ل-غ-ة
ال -ع -رب-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ع-ن ا◊روف ‘ ال-ل-غ-ة
الصس -ي -ن -ي -ة ،وك -ان اأ’صس -عب ب -ال-نسس-ب-ة ل-ه-ا
القواعد النحوية.
واغ -ت -ن -مت ب -ا‚ي -ا ف -رصس -ة ت-واج-ده-ا
ب-ا÷زائ-ر ل-ت-زور و’ي-ات ب-ج-اي-ة ،بسس-ك-رة،
بشسار ،سسطيف ،باتنة ،تلمسسان والقصسبة
‘ ال-ع-اصس-م-ة ،ق-ائ-ل-ة »:أاع-ج-ب-تني الثقافة
ا÷زائ-ري-ة وحضس-ارت-ه-ا ع-ت-ي-ق-ة من خÓل
دراسس- -ت- -ي ه- -ن -ا ت -ع -رفت ع -ل -ى أاصس -دق -اء
ج- -زائ -ري ،Úل -دي -ن -ا م -ع -رف -ة أاع -م -ق ع -ن
ا÷زائر بعضسنا يود مواصسلة الدراسسة هنا
واآ’خرون ‘ العمل هنا « ،مضسيفة أان
اأ’سساتذة سساعدوها كثÒا خاصسة اأ’سستاذة
وه -ي -ب -ة ال -ت -ي  ⁄ت -ك -ن م-ع-ل-م-ة ف-ق-ط ب-ل
صسديقة لهن.
نفسص ا’نطباع Ÿسسناه لدى لوجاه التي
درسست اللغة العربية Ÿدة أاربع سسنوات ‘
الصس ،Úقائلة »:أاتيت إا ¤ا÷زائر لتحسسÚ
مسس -ت -واي ‘ ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة و’سس-ت-ك-م-ال
أاط- -روح- -ة اŸاجسس- -ت Òح- -ول ال -ت -ق -ال -ي -د
ا÷زائرية ،وكانت Œربة جيدة وأاحÎم
أاسس-ت-اذت-ي وه-ي-ب-ة» ،م-ع-رب-ة ع-ن إاع-ج-اب-ها
الكب Òبأاعراسص ا÷زائر ‘ عدة و’يات
منها جيجل وبرج بوعريريج.
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إاجراء الرقابة شضمل  2591مكتتب شضهر أافريل

إسسقاط  62مكتتبا من قوإئم إŸسستفيدين من سسكنات عدل بالعاصسمة
” إاسض - - -ق- - -اط  62مكتتب
 2002-2001م- - -ن ق- - -وائ - -م
اŸسض-ت-ف-ي-دي-ن من سضكنات البيع
لي -ج-ار (ع-دل) واŸوزع-ة ‘
ب -ا إ
ا÷زائر العاصضمة خÓل شضهر
أاب- - -ري- - -ل ا÷اري وذلك ب- - -ع - -د
إاج-راء ع-م-ل-ي-ات ال-رق-اب-ة على
مسض -ت-وى ال-ب-ط-اق-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل-لسض-ك-ن ،حسض-ب-م-ا أاف-اد ب-ه بيان
م -ن وزارة السض -ك -ن وال -ع -م-ران
واŸدينة.
شس-م-لت إاج-م-ا’ ع-م-ل-ي-ات ال-رق-ابة التي
أاجريت ب ٣٠ Úمارسص و  ٢أافريل ٢.59١
مكتتب  ٢٠٠٢-٢٠٠١معني با’سستفادة من
سس- -ك- -ن- -ات ع- -دل ‘ م -واق -ع ع ÚاŸا◊ة
ج- -ن- -ان سس- -ف- -اري أاو’د ف- -ايت (ال -ب Ó-ط -و
ا÷نوبي) والكروشص بالرغاية.
ففي موقع او’د فايت كشسفت البطاقية
ال- -وط- -ن -ي -ة ع -ن وج -ود  ٣٠م -ك-ت-تب غÒ
مسستحق من ب ١.٠١9 Úمكتتب شسملتهم
ال - -رق - -اب- -ة وي- -تضس- -م- -ن ذلك  ١5مكتتب
اسس -ت -ف -ادوا م -ن سس -ك-ن-ات دواوي-ن الÎق-ي-ة
وال -تسس -ي Òال -ع -ق-اري ،ثÓ-ث ( )٣م-ك-ت-تبÚ
اسس -ت-ف-ادوا م-ن إاع-ان-ة الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي
للسسكن ،مكتتبان ( )٢اسستفادا من سسكنات
الصسندوق الوطني للمعاد’ت ا’جتماعية،
أارب -ع ( )٤م -ك-ت-ت-ب Úي-ح-وزون ع-ل-ى رخصص
بناء وخمسص ( )5مكتتب Úاسستفادوا من
تداب Òالتسسوية ‘ إاطار القانون .١5/٠٨
و‘ موقع الكروشص ‘ الرغاية شسملت
عمليات الرقابة  ١.٠٣٨مكتتب ليتب Úمن
خÓلها أان  ٢٤مكتتب منهم غ Òمسستحق
م -ن ضس-م-ن-ه-م  ١6م-ك-ت-تب اسس-ت-ف-ادوا من
سس - -ك - -ن - -ات دواوي- -ن الÎق- -ي- -ة وال- -تسس- -يÒ
العقاري ،ثÓث ( )٣مكتتب Úاسستفادوا من
إاعانة الصسندوق الوطني للسسكن وخمسص
( )5مكتتب Úاسستفادوا من تداب Òالتسسوية
‘ إاطار القانون .١5/٠٨
أاما ‘ موقع ع ÚاŸا◊ة فقد اأجريت

عمليات الرقابة على  ٤5مكتتب معني
با’سستفادة وهو ما أاظهر وجود ثÓث ()٣
ح-ا’ت إاي-ج-اب-ي-ة .وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر Ãك-تتب
اسستفاد من أاحد سسكنات دواوين الÎقية
وال- -تسس -ي Òال -ع -ق -اري وآاخ -ر ي -ح -وز ع -ل -ى
رخصس -ة ب -ن -اء ب -ي -ن -م -ا اسس -ت -ف -اد اŸك-ت-تب
اŸت -ب -ق -ي م -ن ت -داب Òال -تسس -وي-ة ‘ إاط-ار
القانون .١5/٠٨
وبخصسوصص موقع جنان السسفاري فقد
شس -م -لت ال-رق-اب-ة  ٤٨9م -ك -ت-تب ت-ب Úم-ن
خÓلها وجود خمسص ( )5حا’ت إايجابية
تتعلق Ãكتتب )٢( Úاسستفادا من سسكنات
دواوين الÎقية والتسسي Òالعقاري ومكتتب
يحوز على رخصسة بناء وآاخر من إاعانة
الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -لسس -ك -ن فضس Ó-ع-ن
مكتتب آاخر اسستفاد من تداب Òالتسسوية ‘
إاطار القانون .١5/٠٨
وت -ق -وم مصس -ال-ح وزارة السس-ك-ن ب-إاج-راء
عمليات رقابة صسارمة بواسسطة بطاقيتها
ال-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع قوائم اŸسستفيدين
من ﬂتلف عمليات التوزيع وذلك بغرضص
توجيه السسكنات Ÿسستحقيها دون غÒهم
واإقصساء اŸتحايل.Ú
وي- -ف- -رضص ال -ت -ن -ظ -ي -م ا◊ا‹ أا’ Áلك
اŸكتتب ‘ برنامج البيع باإ’يجار أاو ⁄
يسسبق له اأن “لك هو أاو زوجه ملكية
كاملة لقطعة أارضص صسا◊ة للبناء أاو عقار
ذا اسستعمال سسكني و ⁄يسستفد كÓهما من
مسساعدة مالية من الدولة لبناء مسسكن أاو
لشسرائه.

بعد إاسضتدعائهم لتسضديد فوات 6 Òأاشضهر دفعة واحدة

فوإت Òإلكرإء إلأو ¤تربك مكتتبي عدل  1بسسيدي بلعباسس
لمسس ،العشضرات
Œمع ،صضبيحة ا أ
من اŸسضتفيدين من سضكنات عدل 1
لم -ت-ي-از بسض-ي-دي
ال -واق -ع -ة بشض -ارع ا إ
ب-ل-ع-ب-اسس أام-ام م-ق-ر ال-وك-ال-ة اÙل-ي-ة
إاحتجاجا على قيمة فاتورة الكراء
ال -ت -ي ح -م -لت م -ب -ال -غ م -ال-ي-ة ك-بÒة
فاقت  10مÓي Úسضنتيم.
تفاجأا مكتتبو عدل ‡ ١ن إاسستفادوا
م- -ن سس- -ك -ن -ات -ه -م شس -ه -ر ج -وان ون -وف -مÈ
اŸنصسرم Úبعد اسستÓمهم لفوات Òالكراء
والتي حملت مبالغ مالية كبÒة تراوحت
ب ٨٠ Úأالف و  ١٢٠أالف دينار حسسب صسنف
السس -ك -ن ،ت -خصص ق -ي-م-ة ال-ك-راء وت-ك-ال-ي-ف
أاعمال النظافة ،ا◊راسسة والصسيانة على
أان تسسدد هذه الفوات Òقبل  ٢٤من الشسهر
ا÷اري ،و‘ اŸقابل أاكد اÙتجون أانها
تكاليف وهمية بالنظر إا ¤اŸصساعد التي
 ⁄تشس -غ -ل ◊د السس -اع -ة وان -ع -دام ع -م-ال
ال -ن -ظ -اف -ة ب -اأ’ح -ي-اء اŸذك-ورة ،وأاضس-اف
ه -ؤو’ء أان ج -ل-ه-م م-ن اŸت-ق-اع-دي-ن وذوي

لسضواق الفوضضوية تتواصضل بعنابة
القضضاء على ا أ

إإزإلة «سسوق إلليل» وإدرإج  84تاجرإ ‘ خانات جديدة
وتعت Èهذه اŸبادرة واحدة من أاك Èالعمليات
ال -ت -ي تشس -ه -ده -ا و’ي -ة ع -ن -اب-ة ،ب-إازال-ة أاك Èسس-وق
فوضسوي واŸعروف بـ»سسوق الليل» و–ويل Œاره
ن -ح -و فضس -اء Œاري ج -دي -د Ãواصس-ف-ات ح-دي-ث-ة،
حيث شسكل سسوق ا◊ضسر والفواكه مشساكل جمة
للقاطن Úبهذا ا◊ي ،متسسببا ‘ اختناق حركة
السس’ ÒحتÓله أاجزاء من الطريق العام ،وتشسويه
اŸنظر ا÷ما‹ للمنطقة بسسبب انتشسار النفايات
وا÷رذان.
وأاكد فريد مرابط رئيسص بلدية عنابة ،أان «سسوق
الليل يعت Èنقطة سسوداء ،لذلك ” العمل على
إازالته ،مشسÒا إا ¤أان بلدية عنابة أا‚زت سسوقا
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Œاري - -ا ب- -ح- -ي  ١١ديسس -م ،Èوخ -ان -ات ل -ل-خضس-ر
وال-ف-واك-ه ،وذلك لضس-م-ان ن-ق-ل ج-م-ي-ع ال-ت-ج-ار إا¤
Óﬁتهم ا÷ديدة.
وق -د اسس -ت -حسس -ن أاغ-لب ال-ت-ج-ار ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة،
وت -ع -ويضس -ه -م Ãح Ó-ت أاخ -رى ’ئ -ق -ةŸ ،واصس -ل -ة
نشس -اط -ه -م ال -ت -ج -اري ،مشسÒي -ن إا ¤أان-ه-م ع-اشس-وا
معاناة كبÒة بسسبب ضسيق اŸكان وانتشسار النفايات
’‚از
بسسوق الليل الذي سسيتم اسستغÓل مسساحته إ
ملعب جواري وفضساء ترفيهي لسسكان ا◊ي.
وتأاتي عملية القضساء على اÓÙت الفوضسوية،
Œسس-ي-دا ل-ل-م-خ-ط-ط ا’سس-ت-عجا‹ الرامي للقضساء
على التجارة الفوضسوية ،حيث بات من الضسروري

ال- -دخ- -ل اŸت -وسس -ط ‡ن ي -ع -ج -زون ع -ن
تسس -دي -د ف -وات Òمشس-اب-ه-ة ،خ-اصس-ة وأان-ه-م
ط -ال -ب -وا اإ’دارة سس -اب -ق-ا ب-تسس-دي-د ف-واتÒ
شس -ه -ري -ة خ -اصس-ة ب-ال-ك-راء ل-ت-ف-ادي Œم-ع
الفوات.Ò
وم -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،ن -اشس-د اŸك-ت-ت-ب-ون
البالغون  6٠سسنة بالنظر إا ¤وضسعيتهم
خ- -اصس- -ة واأن -ه -م م -ط -ال -ب -ون ع -ن غÒه -م
بتسسديد فوات Òكراء شسهرية تفوق ١٠٠
األف دينار كل حسسب صسنف الشسقة التي
يشسغلها ،بهدف –صسيل مبلغ السسكن ‘
ظ- - -رف زم- - -ن- - -ي قصس .Òه- - -ذا ون- - -اشس - -د
اŸك -ت -ت -ب -ون اÙت -ج -ون ت-دخ-ل ا÷ه-ات
الوصسية إ’يجاد حلول سسريعة لوضسعيتهم
قبل انقضساء اŸدة اÙددة باعتبار أان
كل تأاخر ‘ عملية تسسديد الكراء يلزم
اŸسس-ت-ف-ي-د م-ن ف-ق-دان ح-ق-وق-ه ك-م-كتتب
والطرد من مسسكنه.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

Œند اŸصسالح اÙلية Ùاربتها والقضساء عليها
‘ أاق -رب وقت ’ ،سس -ي -م -ا وأان -ه -ا أاضس -حت م-رت-ع-ا
للجرÁة كون تداخلها ‘ بعضسها البعضص يسسهل
م -ن اخ -ت -ف -اء ال-لصس-وصص واÛرم Úوال-ت-خ-ط-ي-ط
÷رائمهم بكل سسهولة.
مصسالح بلديات عنابة عملت على إاحصساء جميع
’كشس -اك ال -ف -وضس -وي -ة اŸن -ج -زة م -ن ال -قصس -دي -ر
اأ
واÿشسب ،وتوجيه إانذارات Ÿسستغليها قبل الشسروع
‘ تهدÁها ’ ،سسيما وأان الباعة يعملون على
’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة،
سس -رق -ة ال-ك-ه-رب-اء م-ن أاع-م-دة ا إ
سساهمت ‘ تخريب العديد منها.
وتعمل السسلطات على إا‚از Óﬁت Œارية من
شس -أان -ه-ا ت-وف Òم-ن-اصسب شس-غ-ل ل-ل-ب-اع-ة اŸت-ج-ولÚ
والعمل ‘ إاطار قانو ،Êفضس Óعن توسسيع النشساط
التجاري وتقليصص معدل الفوضسى ،وتفعيل ا◊ركة
ا’قتصسادية.

ا’ثنين  ١٠أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣رجب  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بقلم :دكتور ﬁيي الدين عميمور

ه -ن -اك ع -ن -دن -ا م -ن
اّدع- -ى أاّن- -ن- -ا ع- -رف -ن -ا
الربيع ‘  ،١9٨٨وهو
بهتان مضضحك ،أ’نّ ما
ح- - -دث آان- - -ذاك ك- - -ان
رب -ي -ع -ا زائ -ف -ا ،ل-ك-يÓ-
أاق - -ول أاّن - -ن- -ي أاع- -تÈه
حمَل سضفاح ،وهو ما
ق- -ل -ت -ه ي -وم -ه -ا وأاّك -ده
ك- -ثÒون ،م -ن ب -ي -ن -ه -م
وزي -ر ال -دف-اع السض-اب-ق
ا÷Ôال خ- -ال- -د ن- -زار
وآاخرون ،وأاوضضح أاهم
ت- -ف- -اصض- -ي- -ل -ه ال -ك -اتب
ا÷زائ - - - -ري ﬁم- - - -د
خ - -وج - -ة ‘ م - -ؤول- -ف- -ه
ال - - -رائ - - -ع :سض- - -ن- - -وات
الفوضضى وا÷نون..

مسســ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
مإ
قا
’ إأصسحـ ’ت
ابها

سس - -ؤؤإ’ن يّÎددإن كّ- -ل- -م- -ا
تطّرق إ◊ديث إ ¤مؤضسؤع
إلّربيع إلعربي
’ولŸ :اذإ ⁄
إل ّسس- - - - - -ؤؤإل إ أ
Áر إل ّ- - -رب - - -ي - - -ع إل- - -ع- - -رب- - -ي
با÷زإئر؟
نحن  ⁄نعرف الّربيع العربي
لسضبب Úرئيسض ،Úأاولهما أان نظام
ا◊كم ،ورغم أاخطائه وعÌاته،
 ⁄ي -ك -ن ب -السض -وء ال-ف-اج-ر ال-ذي
كانت عليه نظم عرفت الربيع،
ول -ن أاسض-ت-ع-رضض ه-ن-ا م-ا ي-ع-رف-ه
ا÷ميع ،ورغم كل شضيء واصضلت
ا÷زائر مسضÒتها ،برغم عÌات
’ ن- -خ- -ج- -ل م -ن ا’عÎاف ب -ه -ا
وأاخطاء ’ بد من تداركها.
وه- -ن- -ا ي- -أات -ي السض -بب ال -ث -اÊ
اŸرت -ب -ط ب -اأ’ول وال-ذي أافشض-ل
م -ؤوام-رة ال-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ،وه-و أان
بناء الدولة ا÷زائرية كان وفيا
Ÿا وعد به الرئيسض هواري
ب -و م -دي -ن ع -ن -د ال -تصض-ح-ي-ح
الثوري ‘  ،١965فقد أاقيمت
دول - -ة ’ ت - -زول رغ- -م اأ’ح- -داث
وزوال ال- -رج- -ال ،وك -ان ال -دل -ي -ل
خ- - -روج ال- - -دول- - -ة بسضÓ- - -م م - -ن
ال -عشض-ري-ة ال-دم-وي-ة ،ال-ت-ي ك-انت
خسض -ائ-ره-ا ،ال-بشض-ري-ة واŸادي-ة،
درسضا اسضتوعبه كل ا÷زائريÚ
ا◊ريصض Úعلى حماية الدولة،
و ⁄ت- - -ن- - -ج - -ح ﬁاو’ت ب - -عضض
اŸرتزقة ‘ –ويل أاي شضغب
عادي إا ¤حريق مدّمر ،وواجه
شضعبنا اŸأاسضاة وحيدا ،و–مل
ي -وم -ه-ا شض-م-ات-ة ك-ثÒي-ن ي-ح-اول
بعضضهم اليوم إاعطاءنا الدروسض.
وم- -ع- -روف أان دول- -ة ع- -رب -ي -ة
تعّرضضت يوما لبعضض ما عشضناه،
اسض- -ت- -دعت ال- -درك ال- -ف- -رنسض -ي
◊ماية وجودها بالقضضاء على
جناة اعتصضموا يومها باŸسضجد
الشضريف.
وأاع- -ت- -ق- -د أاّن ال- -ب- -اق- -ي كّ- -ل -ه
معروف.
إل ّسسؤؤإل إلثا:Ê
ه- -ل نسس- -ت- -ب -ع -د ن -ظ -ري -ة
إŸؤؤإمرة؟
اŸؤوام -رة ج -زء ط -ب -ي -ع-ي م-ن
ا◊ياة اإ’نسضانية ،ولعلها بدأات
ع- -ن -دم -ا سض ّ-ول الشض -ي -ط -ان آ’دم

وح- - -واء ﬂال- - -ف - -ة
اأ’مر اإ’لهي ،لكن
اسضتجابتهما
ل- -لُ- -م- -وسْض ِ-وسِض ه -ي
ال- - - - -ت- - - - -ي أادت إا¤
إاخ- -راج- -ه- -م- -ا م -ن
ا÷ن- -ة ،ول- -ن أاذك- -ر
ب - -ن - -ظ- -ري- -ة م- -الك
بنابي عن القابلية لÓسضتعمار.
وتآامر اأ’عداء علينا هو أامر
ط- -ب -ي -ع -ي ،أ’ن غ -ري -زة ال -ق -ط -ة
Œعلها Œري وراء الفأار ،لكنها
تتفادى أاي مواجهة مع أاسضد أاو
‰ر أاو قط بارز اıالب.
وّ ﬂ
ططات قيادات الشضمال
اŸسض- -ي- -ح -ي  -ال -ي -ه -ودي ال -ت -ي
تسض-ت-ه-دف-ن-ا ،وأان-ا أا–ّدث دائ-م-ا
ع -ن ال -ق -ي-ادات ’ ع-ن الّشض-ع-وب
الواعية ،تلك اّ ı
ططات هي
عملية تاريخية سضتتواصضل طاŸا
كانت هناك مواد أاولية يضضمن
تصض -ن -ي-ع-ه-ا ل-ه-م ف-ائضض ال-ق-ي-م-ة
وﬁاربة الَبطالة ،وطاقة نفطية
توفر الضضوء وا◊رارة وتكييف
ال-ه-واء ل-ل-ن-اخ-ب ،Úوي-وفر إانتاجا
صض -ن -اع -ي -ا ’ ب -د ل -ه م-ن أاسض-واق
“تصضه ،وأاسضلحة ومعدات تكفل
Óشض - - - - - -خ- - - - - -اصض
اÓŸي Òل  - - - - - -أ
وا◊ك - - - -وم - - - -ات ‘ ال - - - -بÓ- - - -د
اŸتقدمة.
واسضÎات - - -ي - - -ج - - -ي - - -ة ال- - -دول
Ÿسض - -ت - -ع - -م - -رة ه- -ي ح- -م- -اي- -ة
اُ
مصض- -ا◊ه -ا ،وه -ي تضض -ع دائ -م -ا
عدة بدائل للتعامل مع وضضعية
ب- -ل- -د ت -ع -تÈه ‘ إاط -ار ›ال -ه -ا
ا◊يوي ،والسضيطرة عليه هدف
دائم لها ،وهو ما يعني أان إارادة
الشض -م -ال اŸت -آام -ر ق -د ت -ل -ت -ق -ي
م- -رح- -ل- -ي- -ا م- -ع ن- -ت -ائ -ج ث -ورات
الشضعوب ،وقد تسضاهم ،بشضكل أاو
بآاخر للوصضول إا ¤نتائج –قق
أاط-م-اع-ه-ا ،وه-ذه ن-ق-ط-ة أاخ-رى
يجب أا’ّ نتناسضاها.
واأ’مور تخرج يوما بعد يوم
من إاطار السضرية ،وا’سضتنتاج ’
ي -ح -ت -اج إا ¤ع -ب -ق -ري -ة ف -ري -دة،
ف - -ب - -اإ’ضض - -اف- -ة إا ¤مصض- -ط- -ل- -ح
(الفوضضى اّÓÿقة) الذي تغّنت
ب -ه ح-م-ال-ة ا◊طب اأ’م-ري-ك-ي-ة،
نشض- -رت م- -ن -ذ ع -دة سض -ن -وات ‘

الغرب خرائط عن ﬂطّطات
ل-ت-قسض-ي-م اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ية إا¤
كِ -ي -ان -ات ›ه -ري -ة ع -ل -ى أاسضسض
دينية ومذهبية أاو عرقية ،أاي
اسض- -ت- -نسض- -اخ (سض -اي -كسض ب -ي -ك -و)،
ب- -ط- -ري -ق -ة ال ّ-ن -ع -ج -ة (دول -ل -ي)،
وت- -قسض- -ي- -م السض -ودان م -ا زال ‘
اأ’ذهان.
وط -ب -ي -ع -ي “ام -ا أان ي -ن -ت -ه-ز
الغْرب كل فرصضة ÿلق وضضعية
تسض -ه -ل –ق-ي-ق أاه-داف-ه ،اآ’ن-ي-ة
واŸسض -ت -ق -ب -ل -ي -ة ،م -ث -ل ت -ن -ف -ي -ذ
م -ن -ط-ق-ت-ي ا◊ظ-ر ا÷وي ع-ل-ى
ال- -ع -راق ،وال -ذي أادى إا ¤نشض -وء
إاقليم ذاتي ا◊كم سضوف يتحول
يوما إا ¤ما أاصضبح عليه جنوب
السض-ودان ،ك-م-ا أاع-ط-ى ل-ل-ج-نوب
ال-ع-راق-ي إام-ك-ان-ي-ة إاق-ام-ة ن-ف-وذ
شض -ي -ع -ي م -ت-م-ي-ز ،ون-ح-ن ن-ع-رف
ت -داع -ي -ات ع -م -ل-ي-ات ال-ف-ال-وج-ا
واŸوصضل وحلب ،وكلها تهدف
إا ¤تفتيت اŸنطقة.
ل-ك-ن ال-ت-ط-ورات ف-تحت أاعÚ
ك -ثÒي -ن ‘ اŸن -ط -ق -ة ع -ل-ى أاّن
ت -ك -وي -ن ك -ي -ان -ات ج -دي -دة ضض-د
اŸن - -ط - -ق ال - -ت - -اري- -خ- -ي وضض- -د
اŸصضالح اإ’سضÎاتيجية للشضعوب
ل -يسض دائ -م -ا ه -و ا◊ل اŸث-ا‹،
أ’ن ذلك Áكن أ’ن يكون أاكÌ
سض- -وءا م- -ن ك- -ل اÈŸرات ال -ت -ي
تسضوقها القيادات اÙلية التي
–رك -ه -ا مصض -ال -ح ا’ح -ت-ك-ارات
العاŸية.
ذلك أانّ ما Áكن أان يرتبط
ب -ت -لك ال -ع -م -ل -ي -ات م -ن ه -ج -رة
طوعية أاو تهج Òقسضري للسضكان
ق- -د ي- -ؤودي إا ¤وضض- -ع- -ي- -ة ن -زوح
م-أاسض-اوي-ة رأاي-ن-اه-ا ع-ن-د ت-قسضيم
الهند ،ونراها اليوم إاثر تكوين
السض -ودان ا÷ن -وب -ي ،وق-د ت-ك-ون
لها آاثار أاك Ìأاو أاقل سضوءا كما
ي- -ب- -دو م- -ن ت -ط -ور اأ’وضض -اع ‘
العراق ،وتأاث Òذلك على سضوريا

ورÃا على تركيا بعد ذلك.
م- -ن ه- -ن -ا ت -ظ -ل اح -ت -م -ا’ت
فÈك -ة اأ’ح -داث دائ -م-ا تسض-اؤو’
مشض -روع -ا ،وق -د ي -ث -بت ال-ت-اري-خ
ي -وم -ا أان ت -ف -جÒات ن -ي-وي-ورك،
ال - -ت - -ي اّت - -خ - -ذت مÈرا ل - -غ - -زو
أاف -غ -انسض -ت -ان ‘ ال -ط -ري-ق ن-ح-و
ت -دم Òال -ع -راق ،ك -انت ع -م -ل -ي-ة
ﬂاب -رات -ي -ة أام-ري-ك-ي-ة ،وه-و م-ا
يذكر بالهنود ا◊مر اŸزsورين،
وما Áكن أان يفهم ،اسضتنتاجا،
ت نتيجة
من التسضريبات التي َرَو ْ
دراسضات أاوحت للقوم هناك بأان
بÓدهم ‘ حاجة لهزة نفسضية
تشض -ب -ه م -ا ع -رف-ت-ه إاث-ر ال-ه-ج-وم
ال -ي -اب -ا Êع -ل -ى بÒل ه -ارب-ر ‘
 ،١9٤١وك - - -ان ل- - -ه فضض- - -ل ‚اح
ال -ت -ج -ن -ي -د ال -ه-ائ-ل ح-ول ق-ي-ادة
ال- -رئ- -يسض روزف -لت ،وك -ذلك م -ا
تردد عن دور إاسضرائيلي ﬁتمل،
ي -رت -ب -ط ب -ك -ث‡ Òا ي -ق -ال ع -ن
اغ -ت -ي -ال ال -رئ -يسض ك -ي -ن -ي-دي ‘
بداية السضتينيات.
وسض-وف ي-ت-أاّك-د ل-ن-ا ي-وم-ا ب-ع-د
يوم باأّن دعوات الدÁوقراطية
التي تنهال علينا من الشضمال ما
هي إا’ عملية نفاق مضضحك ،هو
من أاهم أاسضباب غضضبة الشضباب،
ف -ال -غ -رب ي -ت -واط -ؤو م -ع أان-ظ-م-ة
ال- -ث -ورة اŸضض -ادة ال -ت -ي “ارسض
ال -ق -م -ع ال -دم -وي ال -ف-اج-ر ضض-د
م- -واط- -ن- -ي- -ه- -ا ،ويسض -ت -ع -م -ل ك -ل
ال- -وسض- -ائ- -ل Ãا ف- -ي -ه -ا ال -رشض -وة
اŸال- -ي- -ة وا◊م- -اي- -ة اأ’م- -ن- -ي -ة،
فالقوم يريدون تسضويق طائرات
(ال -راف -ال) ،م -ن -زوع-ة ال-ق-درات
ال -ق-ت-ال-ي-ة ب-ط-لب م-ن إاسض-رائ-ي-ل،
وح- - - -امÓ- - - -ت م- - - -روح- - - -ي - - -ات
(اŸيسضÎال) ب- - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - -فسض
اŸواصض- -ف- -ات ،وج- -ب -ن -ة (كÒي)
وك -امÒات ال -رق-اب-ة والسض-ي-ارات
اŸدرع- - -ة وال - -زج - -اج اŸضض - -اد
ل -ل -رصض -اصض ،وق -ب-ل ذلك ضض-م-ان

أام -ن (اأ’شض -ك-ي-ن-از) ‘ إاسض-رائ-ي-ل
ل -ك -ي  Ó-ي -ل -ق -وا مصض Òن-زي-ل دار
لقمان ،أاو نهاية ‡لكة القدسض
الÓ- -ت -ي -ن -ي -ة وإام -ارة أان -ط -اك -ي -ا،
وا◊يلولة دون (حط )Úجديدة.
وق -د ن-ك-تشض-ف ح-ق-ائ-ق ك-ثÒة
ح -ول ات -ف -اق -ي -ات ك-امب داف-ي-د
ودوره- - - -ا ‘ دع - - -م ال - - -وج - - -ود
اإ’سضرائيلي ،وأاذكر هنا أان «وليم
كوانت» قال ‹ ‘ ندوة عامة،
و‘ حضض - -ور وزي - -ر اÿارج - -ي- -ة
ا÷زائ - -ري  :ل- -و ك- -انت ه- -ن- -اك
دÁوق -راط -ي -ة Ÿا أام-ك-ن “ري-ر
كامب دافيد.
و’ Áكن بالتا‹ أان نتوّقع من
الشض - - - -م - - - -ال أاي دع- - - -م ﬂلصض
ŸسضÒتنا نحو التحرر الكامل،
سض -ي-اسض-ي-ا واق-تصض-ادي-ا وث-ق-اف-ي-ا،
ط- - - - - - - -اŸا ك- - - - - - - -ان ره Úإارادة
م- - -ؤوسضسض- - -ات- - -ه ا’ح - -ت - -ك - -اري - -ة
وا’سض-ت-ع-م-اري-ة ،وت-لميذا مطيعا
لفكر البابا أاوربان الثا ،Êوراعيا
دائما للكيان الصضهيو ،ÊجاعÓ
إاياه دائما دركيا يحول دون اأي
Óمة.
تقدم ل أ
وأاي آامال على تفهم قيادات
ال -غ-ربÃ ،ن-ط-ل-ق-ات-ه-ا ا◊ال-ي-ة،
Ÿط -اﬁن-ا وآام-ال-ن-ا ه-ي سض-راب
بقيعة.
وم -ن ه -ن -ا ف -إاّن ب -ن -اء ق -وت -ن -ا
ال- -ذات- -ي -ة ب -ا÷ه -د ال -ذات -ي ه -و
أاسضبقية ا’أسضبقيات ،وهو عمل
شض -اق ي -ت -ط ّ-ل -ب إارادة ح -دي -دي -ة
تنطلق من إاÁان عميق وبصضÒة
واعية ونظرة مسضتقبلية.
–ّي-ة لشض-ب-اب ال-رب-ي-ع ال-ع-ربي
ال- -ذي ت- -ك- -اث -ف ضض -ده ال -ق -ريب
والبعيد ،والعدّو وشضبه الصضديق،
و–ي-ة ل-ث-ورة ال-ي-اسض-م Úوت-رّح-م
على شضهداء اأ’مّة ‘ كل مكان،
ومن بينهم شضهداء سضاقية سضيدي
ي-وسض-ف ال-ت-ي اح-ت-ف-ل-ن-ا بذكراها
شضهر فيفري.
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 ٤٣ضضحية و ١١٩جريح ‘ تفجÒين اسضتهدفا كنيسضتÃ Úصضر

طوارئ بالقاهرة وتضضامن دو‹ ضضد اإلرهاب

لره -اب -ي -ان ال -ل -ذان
خ -ل -ف ال -ت -ف -جÒان ا إ
لسضكندرية
اسض-ت-ه-دف-ا ك-ن-يسض-تÃ Úدي-ن-ت-ي ا إ
وطنطا ،أامسس ٤٣ ،شضخصضا قتلوا وأاصضيب ١١٩
آاخرون .ودفع الرئيسس اŸصضري عبد الفتاح
السض -يسض -ي ب -ق -وات خ -اصض -ة ت -اب -ع -ة ل -ل -ج -يشس
ل -ت -أام ÚاŸنشض -آات ا◊ي -وي -ة ،وصض -درت إادان-ة
عربية ودولية واسضعة.
قالت وزأرة ألصضحة وألسضكان أŸصضرية ‘ بيان
لها ،إأن «عدد ضضحايا تفج Òكنيسضة طنطا بلغ 27
قتي Óو 78مصضابًا ،بينهم  11حالة ‘ حالة خطرة».
ولفتت ‘ بيان آأخر ،إأ ¤أأن «عدد ضضحايا تفجÒ
كنسضية أإلسضكندرية بلغ  16قتيً Óو 41جريحا».
ووقع أنفجار دأخل كنيسضة مارجرجسس ‘ طنطا
‘ ألصض-ب-اح ،ب-ي-ن-م-ا وق-ع أن-ف-ج-ار أأم-ام أل-ك-اتدرأئية
أŸرقسض -ي-ة ب-اإلسض-ك-ن-دري-ة أل-ت-ي ت-ط-ل ع-ل-ى أل-ب-ح-ر
أŸتوسضط ظهرأ .وأأعلن ما يسضمى تنظيم «دأعشس»
أإلرهابي مسضؤووليته عن ألهجوم.Ú
وبعد ألنفجار أألول ‘ طنطا عاصضمة ﬁافظة
ألغربية ،قال ألتلفزيون أŸصضري إأن ألرئيسس عبد
أل- -ف- -ت -اح ألسض -يسض -ي دع -ا ›لسس أل -دف -اع أل -وط -ن -ي
لÓنعقاد أأمسس.
يضض -م ›لسس أل -دف -اع أل -وط -ن -ي ،رئ-يسس ›لسس
ألنوأب ورئيسس ألوزرأء ووزير ألدفاع ورئيسس أأركان
ألقوأت أŸسضلحة وقادة أأفرعها ووزير أÿارجية.
وأأدأن رئيسس ألوزرأء أŸصضري شضريف إأسضماعيل

وأألزهر وألبابا فرنسضيسس بابا ألفاتيكان وألرئيسس
ألفلسضطيني ﬁمود عباسس وأألم Úألعام ÷امعة
ألدول ألعربية ألعتدأءين ألدموي.Ú
وذكر شضهود عيان ،كانوأ ‘ كنيسضة طنطا وقت
حدوث ألنفجار ،أأن ألنÒأن ألناجمة عن ألنفجار
Óت ألكنيسضة ،كما أنبعث ألدخان وسضقطت أأجزأء
م أ
من ألقاعة وتناثرت أأشضÓء ألضضحايا ألذين كانوأ
يجلسضون ‘ ألصضف Úأألول وألثا Êمن أŸقاعد.
وقالت وزأرة ألدأخلية حول أنفجار أإلسضكندرية
‘ بيان بصضفحتها على فيسضبوك ،إأن ثÓثة من
رجال ألشضرطة من ب Úألقتلى ،مضضيفة أأن مفجرأ
إأرهابيا حاول أقتحام ألكاتدرأئية بحزأم ناسضف،
لكن قوأت ألشضرطة أŸكلفة بتأامينها تصضّدت له.
وقالت ألوزأرة ‘ ألبيان ،إأن ألهجوم وقع «حال
ت -وأج -د ق -دأسض -ة أل -ب -اب -ا ت -وأضض -روسس أل -ث -ا »Êب-اب-ا
أألق -ب -اط أألرث-وذكسس دأخ-ل أل-ك-ات-درأئ-ي-ة ل-رئ-اسض-ة
ألصضلوأت ،وأأضضافت أأن ألبابا « ⁄يصضب بسضوء».
Óرهابي قام
وقال ألبيان« ،حال ضضبط ألقوأت ل إ
بتفج Òنفسضه بأافرأد أÿدمة أألمنية أŸعينة خارج
ألكنيسضة‡ ،ا أأسضفر عن أسضتشضهاد ضضابط وضضابطة
وأأم Úشضرطة من قوة مديرية أأمن أإلسضكندرية».
ن - -فت وزأرة أل - -دأخ- -ل- -ي- -ة أŸصض- -ري- -ة وق- -وع أأي
ت-ف-جÒأت أأخ-رى ،ع-قب ت-ف-جÒي ك-ن-يسض-ت-ي ط-ن-طا
وأإلسض -ك -ن -دري -ة ،وذلك وسض -ط ت-ف-ك-يك أألم-ن ل-ع-دة
عبوأت أأخرى مزروعة ‘ أإلسضكندرية.

لمريكي على الشضعÒات
بعد القصضف الصضاروخي ا أ

سضوريا تتم ّسضك Ãحاربة اإلرهاب والدفاع عن وحدة البÓد
ليرا Êحسضن روحا‘ Ê
اعت Èالرئيسس ا إ
م -ك -اŸة ه-ات-ف-ي-ة م-ع ال-رئ-يسس السض-وري بشض-ار
لمÒك -ي ه -و ان -ت-ه-اك
لسض -د ،أان ال -ه -ج -وم ا أ
ا أ
ل· اŸت-ح-دة،
ل -ل-ق-وان Úال-دول-ي-ة وŸي-ث-اق ا أ
وهي تدينه.
وأأضضاف« ،أأن ألشضعب أإليرأ Êسضيقف إأ ¤جانب
ألشضعب ألسضوري ‘ ألكفاح ضضد أإلرهابي Úودفاعا
عن وحدة وسضÓمة أأرأضضي سضوريا».
وقال روحا ،Êإأن ألتهامات أŸوجهة إأ ¤سضوريا
باسضتخدأم أأسضلحة كيميائية ‘ هجوم ألثÓثاء ،على
خان شضيخون ،بشضمال غرب سضوريا« ،ل أأسضاسس لها
من ألصضحة».
وقال« ،إأن أسضتخدأم أأسضلحة كيميائية ،وهو عمل
ل يغتفر ،كان يهدف إأ– ¤ويل أأنظار ألرأأي ألعام
ألعاŸي عن حقيقة ألوأقع ‘ سضوريا».
ونقل موقع ألرئاسضة أإليرأنية عن أألسضد قوله،
إأن «ألهجوم أألمÒكي يأاتي بعد هزأئم أإلرهابيÚ
أل-ف-ادح-ة وت-ف-ك-ك-ه-م .وه-و مسض-ع-ى لرفع معنوياتهم
وإأضضعاف ألشضعب وأ÷يشس ألسضوري».
من ناحية ثانية ،قال مركز للقيادة أŸشضÎكة
يضضم روسضيا وإأيرأن ،إأن ألضضربة أألمÒكية Œاوز
«للخطوط أ◊مرأء».
وأأضضاف أŸركز ،أأنه سضÒد من أآلن فصضاعدأ ً

ع

العا⁄
È

ع -ل -ى أأي ع-دوأن وسضÒف-ع مسض-ت-وى دع-م-ه ل-ل-ق-وأت
ألسضورية.
وأأكدت مصضادر ،أأن ألرئيسس ألروسضي فÓدÒÁ
ب- -وت Úون- -ظÒه أإلي- -رأ Êحسض- -ن روح -ا Êي -دع -وأن
لتحقيق موضضوعي ‘ هجوم بأاسضلحة كيماوية ‘
إأدلب ألسضورية .ونفت دمشضق تنفيذ هجوم كيميائي.
ه -ذأ وأأع -ل -ن رئ -يسض -ا أأرك -ان أل -ق-وأت أŸسض-ل-ح-ة
أإلي -رأن -ي-ة وأل-روسض-ي-ة ،ألسض-بت ،ع-زم-ه-م-ا م-وأصض-ل-ة
م -ك -اف -ح -ة «أإلره -اب-ي ‘ »Úسض-وري-ا ،ب-ع-د ألضض-رب-ة
أألمÒك-ي-ة أل-ت-ي أسض-ت-ه-دفت ق-اع-دة ج-وي-ة ل-ل-جيشس
ألسضوري.

هايلي تسضتبعد ح Óسضياسضيا مع بقاء األسضد
صضرحت ألسضفÒة أألمريكية ‘ أأل· أŸتحدة
نيكي هايلي ،على شضبكة «سضي.إأن.إأن» ألتلفزيونية،
بأان ح Óسضياسضيا ‘ سضوريا سضيكون أأمرأ مسضتبعدأ
طاŸا بقي بشضار على رأأسس ألنظام ‘ سضوريا ،وهو
ما يعت ÈتغيÒأ ﬁتم ‘ Óتعامل إأدأرة ترأمب مع
أŸسضأالة ألسضورية.
و ⁄توضضح هايلي إأن كانت إأدأرة ترأمب ،ألتي
ت -ف -ادت ح -ت -ى أآلن أل -دع-وة إأ ¤رح-ي-ل أألسض-د ع-ن
ألسضلطة ،قد بدلت سضياسضتها.

لندن ليسض لها تأاث Òدو‹

@ م -وسض-ك-و  :وج -هت روسض -ي -ا أن -ت -ق -ادأت لذع -ة ،أأمسس ،إأ¤
بريطانيا ألتي قالت إأن ليسس لها «تأاث Òحقيقي» على ألسضاحة ألدولية ،إأثر
إألغاء وزير أÿارجية ألÈيطا Êبوريسس جونسضون زيارته أŸقررة إأ ¤موسضكو بسضبب
أŸوقف ألروسضي من أألزمة ألسضورية.
وقال بيان للخارجية ألروسضية ،إأن إألغاء ألزيارة «يؤوكد مرة ثانية ألشضكوك حول
ألقيمة أŸضضافة للحوأر مع ألÈيطاني ،Úفنحن ل نعرف موقفهم من معظم أألحدأث
ألرأهنة».
ووصضف ألبيان ألÈيطاني Úبأانهم «ل Áلكون تأاثÒأ حقيقيا ‘ مسضار ألعÓقات
ألدولية ،ويقبعون ‘ ظل شضركائهم ألسضÎأتيجي.»Ú

الرئاسضة لن تقتصضر على فÎة واحدة
@ كوتونو :قال باتريسس تالون رئيسس بن ،Úإأنه تخلى عن خطط ÷عل ألرئاسضة

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

ون -ف -ى مسض -ؤوول م -رك -ز أإلع Ó-م أألم -ن-ي ب-وزأرة
ألصضحة ،ما ” تدأوله بعدد من أŸوأقع أإلخبارية
حول وقوع تفجÒأت أأمام كنائسس بعدة ﬁافظات،
لف -ت ً-ا إأ ¤أأن ه -ذه أألخ -ب -ار غ Òصض -ح-ي-ح-ة ج-م-لً-ة
وتفصضي.ًÓ
م - -ن ج - -انب آأخ- -ر ،شض- -ددت وزأرة أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة
إأج-رأءأت-ه-ا أألم-ن-ي-ة ح-ول أل-ك-ن-ائسس ،ب-ال-ت-زأمن مع
أحتفالت أأحد ألسضعف.
وكانت ألدأخلية قد فككت قنبلة بجوأر كلية
سضان مارك باإلسضكندرية وعبوت Úناسضفت Úبجوأر
سض -وق ل -ي-ب-ي-ا ‘ م-رسض-ى م-ط-روح وق-ن-ب-ل-ة أأخ-رى ‘
طنطا وأأخرى ‘ أإلسضكندرية بالقرب من موقع
ألكنيسضة أŸرقسضية.

السضيسضي يدفع با÷يشض
ع -قب أج -ت -م -اع ›لسس أل -دف -اع أل -وط-ن-ي ،ق-رر
ألرئيسس عبد ألفتاح ألسضيسضي ،ألدفع بعناصضر من
وحدأت ألتأام Úأÿاصضة بالقوأت أŸسضلحة بشضكل
فوري Ÿعاونة ألشضرطة أŸدنية ‘ تأام ÚأŸنشضآات
أ◊يوية وألهامة بكافة ﬁافظات أ÷مهورية.

إادانة واسضعة لإÓرهاب
أأب- -دت دول ع- -دي- -دة أسض- -ت- -ن- -ك- -اره- -ا وإأدأن -ت -ه -ا
للتفجÒين أللذين أسضتهدفا ألكنيسضتÃ Úصضر.
وأأكد أل–اد أألوروبي إأدأنته وتضضامنه مع مصضر
‘ م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب .وق-الت مسض-ؤوول-ة أل-عÓ-ق-ات
أÿارجية فيدريكا موغÒيني ،إأنه «يجب ﬁاسضبة
أŸسضؤوول Úعن ألهجوم.»Ú
وعّبرت أÿارجية ألتونسضية ‘ بيان ،عن تضضامن
ت- -ونسس أل- -ك- -ام- -ل م -ع ألشض -عب أŸصض -ري ودع -م -ه -ا
Óجرأءأت ألتي تتخذها أ◊كومة أŸصضرية ◊فظ
ل إ
أأمنها وسضÓمة موأطنيها.
وأأدأن أÛلسس أل - -رئ- -اسض- -ي ◊ك- -وم- -ة أل- -وف- -اق
أل-وط-ن-ي ب-ل-ي-ب-ي-ا ،ت-ف-ج Òأل-ك-ن-يسض-ت Úب-اإلسض-كندرية
وطنطا ،ووصضفه بـ «أ÷رÁة أإلرهابية».
و‘ ألسضعودية ،ع Èخادم أ◊رم ÚألشضريفÚ
عن «إأدأنة بÓده بأاشضد ألعبارأت ◊ادثي ألتفج.»Ò
وأسضتنكر أألردن تفج Òألكنيسضة وقال إأنه يهدف
لزعزعة أألمن ‘ مصضر.
ع -ل -ى ألصض -ع-ي-د أل-دو‹ ،ق-دم أل-رئ-يسس أل-روسض-ي
فÓد ÒÁبوت Úتعازيه لنظÒه أŸصضري عبد ألفتاح
ألسضيسضي ‘ ،ضضحايا تفج Òكنيسضة مارجرجسس ‘
طنطا.
م -ن ج -ان -ب -ه أأدأن أل -رئ -يسس أألم -ري -ك -ي دون -ال-د
ت -رأمب ،أل -ه -ج -وم وع ّ-ب -ر ع -ن مسض -ان -دت-ه ل-ل-رئ-يسس
أŸصضري للتعامل مع أŸوقف.
وأأدأن رئيسس ألŸÈان ألعربي مشضعل بن فهم
ألسضلمي ،بشضدة ،أ◊ادث أإلرهابي ألذي أسضتهدف،
أأمسس ،كنيسضة طنطا .وأأعرب عن خالصس ألتعازي
Ÿصض -ر أل -ع -رب -ي -ة رئ-يسض-ا وح-ك-وم-ة وشض-ع-ب-ا ‘ ه-ذأ
أŸصض -اب أ÷ل -ل ،دأع -ي -ا أل-ل-ه ع-ز وج-ل أأن ي-ت-غ-م-د
ألضضحايا برحمته وأأن يلهم ذويهم ألصض Èوألسضلوأن.
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مقÎح إارسضال بعثة تقصضي ا◊قائق للصضحراء الغربية يرعب اŸغرب

اŸكسضيك تدعو إا ¤تنظيم اسضتفتاء تقرير اŸصضÒ
توسضيع بعثة «اŸينورسضو» Ÿراقبة حقوق اإلنسضان

دعت اŸكسض- - -يك إا ¤ضض- - -رورة
لسض- -راع ‘ ت- -ن- -ظ- -ي -م اسض -ت -ف -ت -اء
ا إ
ت - - -ق- - -ري- - -ر اŸصض ‘ Òالصض- - -ح- - -راء
ال- -غ- -رب- -ي- -ة ،إا ¤ج- -انب ت- -وسض- -ي -ع
ل· اŸت-حدة
صضÓ-ح-ي-ات ب-ع-ث-ة ا أ
إا ¤الصض- - - -ح- - - -راء ال- - - -غ- - - -رب - - -ي - - -ة
(اŸي - -ن - -ورسض - -و) Ÿراق - -ب- -ة ح- -ق- -وق
لراضض - - - - - - - - - - -ي
لنسض- - - - - - - - - - - -ان ‘ ا أ
ا إ
الصضحراوية.
قررت أŸكسضيك ،تبّني ألتوصضيات
أل- - -ت- - -ي رف- - -ع- - -ه - -ا ألŸÈان إأ ¤وزأرة
أÿارج -ي -ة أŸكسض -ي -ك -ي -ة ،وأŸت -ع-ل-ق-ة
ب-الصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة .ودعت أÛتمع
أل- -دو‹ إأ« ¤ضض- -رورة ألسض- -ت- -م -اع إأ¤
صض- -وت ألشض- -عب ألصض -ح -رأوي ،و“كÚ
بعثة أأل· أŸتحدة (أŸينورسضو) من
إأج -رأء ألسض -ت -ف -ت -اء ،وإأع -ط-اء ألشض-عب
ألصض -ح -رأوي ح-ق-ه ‘ ت-ق-ري-ر مصضÒه،
إأضضافة إأ ¤توسضيع صضÓحيات ألبعثة
Ÿرأقبة حقوق أإلنسضان ‘ ألصضحرأء
ألغربية».
‘ ألسضياق ذأته ،أأكدت أÿارجية
أŸكسضيكية ،خÓل ردها ألكتابي على
ت -وصض-ي-ات رف-ع-ه-ا ألŸÈان ‘ أل-بÓ-د،
عقب ألزيارة أŸيدأنية ألتي قامت بها
›موعة من ألŸÈاني ÚأŸكسضيكيÚ
إأﬂ ¤ي-م-ات ألÓ-ج-ئ Úألصض-ح-رأويÚ
رف- -ق- -ة ألسض- -ف Òألصض -ح -رأوي ،أأح -م -د
مولي أعلي ،شضهر جانفي أŸاضضي،
·Ó
دع- -م -ه -ا ÷ه -ود أألم Úأل -ع -ام ل  -أ
أŸتحدة و›لسس أألمن ألدو‹‘ ،
إأيجاد حل لقضضية ألصضحرأء ألغربية،
يضض -م -ن ح -ق ت -ق -ري-ر أŸصض Òل-لشض-عب
ألصض- -ح- -رأوي .ودعت إأ ¤أ◊ث ع -ل -ى
م- -وأصض- -ل- -ة مسض- -لسض- -ل ألسض Ó-م أأل‡ي
وألضضغط على أأطرأف ألنزأع من أأجل
ت - -ف - -ادي أل - -ت - -وت - -رأت أ◊اصض - -ل - -ة ‘
أŸنطقة.
م -ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،كشض-ف رئ-يسس
أل -ل -ج -ن -ة أأل‡ي -ة أŸك -ل -ف-ة ب-تصض-ف-ي-ة
ألسض -ت-ع-م-ار ألسض-ي-د رأف-ي-ي-ل رأمÒيث،
بنيويورك ،عن مقÎح يقضضي بإارسضال
بعثة لتقصضي أ◊قائق إأ ¤ألصضحرأء

ألغربية.
وأأكدت عدة دول خÓل ألجتماع،
أل-ذي ع-ق-د ن-ه-اي-ة ألسض-ب-وع أŸاضض-ي،
دع- -م- -ه -ا ل -ل -م -قÎح أل -ذي م -ن شض -أان -ه
أل- -وق- -وف ع- -ل- -ى أل- -وضض- -ع م- -ي -دأن -ي -ا،
ومسض -اع -دة ألشض -عب ألصض-ح-رأوي ع-ل-ى
‡ارسضة حقه ‘ تقرير أŸصض.Ò
وأأب- -دى م- -ن -دوب أŸغ -رب ب -األ·
أŸتحدة عمر هÓل ،خÓل أجتماع
÷نة  ،24معارضضته للمقÎح أŸقدم،
متهما رئيسس أللجنة رأفييل رأمÒيث،
بخرق ميثاق أأل· أŸتحدة.
غ Òأأن مدأخÓت ألدول أألعضضاء،
أأك-دت ع-ل-ى ضض-رورة ‡ارسض-ة أل-ل-ج-ن-ة
Ÿه-ام-ه-ا ،ح-يث م-ن وأج-ب-ه-ا ألطÓ-ع
ع -ل -ى أل -وضض -ع ‘ ألصض -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة
مثلما فعلت سضنة .1975
وقررت أللجنة ‘ أجتماعها عقد
ندوتها ألسضنوية بسضانت فنسضنت وجزر
غرينادين ،خÓل ألفÎة من  16إأ18 ¤
م- -اي  ،2017ح -يث سض -ت -ك -ون أل-قضض-ي-ة
ألصض -ح -رأوي -ة م -درج -ة ضض -م -ن ج-دول
أألعمال.

هل سضيكون هورسضت كولر
اŸبعوث ا÷ديد؟
–دثت مصض - - - -ادر إأعÓ- - - -م- - - -ي- - - -ة
ودبلوماسضية ،أأن أألم Úألعام أأل‡ي

أأنطونيو غوتÒيسس ،يكون قد أقÎح
ت - -ع- -ي Úه- -ورسضت ك- -ول- -ر ( 74عاما)
أل - -رئ - -يسس أألŸا Êألسض - -اب - -ق (-2004
 )2010ل- -ي -ك -ون م -ب -ع -وث -ه أÿاصس أ¤
ألصضحرأء ألغربية.
وق - -د أأع - -رب أŸغ - -رب وج - -ب- -ه- -ة
أل -ب -ول-يسض-اري-و ،ع-ن ع-دم أعÎأضض-ه-م-ا
عليه ،لكن  ⁄يتم تعيينه بشضكل نهائي.
م - -ن أŸت - -وق- -ع أأن ي- -ح- -ل أألŸاÊ
ه- -ورسضت ك -ول -ر ﬁل أل -دب -ل -وم -اسض -ي
أألم -ري -ك -ي ك -ريسض -ت -وف-ر روسس ،أل-ذي
أسضتقال من ألناحية ألنظرية ‘ وقت
سض -اب -ق م -ن ه -ذأ أل-ع-ام ،ب-ع-د أأن ج-دد
›لسس أألمن ألدو‹ ولية بعثة أأل·
أŸت-ح-دة ‘ ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة لسضنة
إأضضافية ،بعدما تعذر على روسس أأدأء
م -ه -ام -ه ك -وسض -ي -ط ،ب -ع -د أعÎأضض -ات
أŸغ - -رب أŸت- -ك- -ررة ع- -ل- -ي- -ه ،ووضض- -ع
ألعرأقيل ‘ طريقه.
أŸبعوث أأل‡ي أ÷ديد يختلف
عن روسس ،كونه ليسس دبلوماسضيا ،بل
سض- - - -ي- - - -اسض- - - -ي- - - -ا وعضض - - -وأ ‘ أ◊زب
ألدÁقرأطي أŸسضيحي ألذي تنتمي
إأليه أأ‚ي ÓمÒكل ،بالضضافة أ ¤كونه
خ -بÒأ أق -تصض-ادي-ا ت-رأأسس أ–اد ب-ن-وك
ألدخ-ار أألŸان-ي-ة ق-ب-ل ت-ع-ي-ينه رئيسضا
Óنشض-اء وأل-ت-ع-م.Ò
ل -ل -ب -نك أألوروب-ي ل -إ
وقبل أأن يصضبح رئيسضا للدولة ،فقد كان
Ÿدة أأرب - - -ع سض- - -ن- - -وأت ()2004-2000
أŸدي -ر أل -ت -ن -ف -ي -ذي لصض -ن-دوق أل-ن-ق-د
ألدو‹.

وسضط تقارب فرصس اŸرشضح ÚلÓنتخابات الفرنسضية

ماكرون يسضتعرضض برنا›ه النتخابي

ع- -رضس اŸرشض- -ح ال- -وسض- -ط- -ي لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب -ات
ال -رئ -اسض -ي -ة ال -ف -رنسض -ي -ة إاÁان -وي -ل م-اك-رون ‘
Óشض-ه-ر
م -ق -اب -ل -ة صض -ح -اف-ي-ة ،أامسس ،أاول-وي-ات-ه ل -أ
لو ¤من وليته ‘ حال فوزه ،منها التصضويت
ا أ
ع-ل-ى ق-ان-ون ي-ف-رضس م-ع-اي ÒأاخÓ-ق-ي-ة ل-لحياة
لوروبية.
العامة ،والقيام بجولة للعواصضم ا أ
يعد أŸرشضح أألوفر حظا حاليا ‘ أنتخابات تبقى
نتائجها غامضضة ،بطرح مشضروع قانون يفرضس مبادئ
أأخÓ-ق-ي-ة ع-ل-ى أ◊ي-اة ألسض-ي-اسض-ي-ة «ق-ب-ل ألن-ت-خ-اب-ات
ألتشضريعية» ‘ جوأن.
أأوضضح ماكرون لصضحيفة «جورنال دو دÁانشس»،
قبل أأسضبوع Úمن ألدورة أألو ¤لÓنتخابات ،أأن هذأ
أŸشض- -روع سض -ي -نصس خصض -وصض -ا ع -ل -ى «م -ن -ع أÙاب -اة
للŸÈاني Úألذين لن يكون بوسضعهم توظيف أأي من
أأفرأد عائÓتهم».
و‘ ذلك إأشضارة وأضضحة إأ ¤ألفضضيحة ألتي تطاول
أŸرشض -ح أل -ي -م -ي -ن-ي أÙاف-ظ ف-رنسض-وأ ف-ي-ون ،بشض-أان
وظ-ائ-ف وه-م-ي-ة أسض-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا زوج-ت-ه وأث-ن-ان م-ن
أأولده .وبعدما كان فيون يتصضدر أسضتطÓعات ألرأأي،
ت-رأج-ع إأ ¤أŸرت-ب-ة أل-ث-ال-ث-ة خ-ل-ف إأÁان-وي-ل م-اكرون
وزعيمة أليم ÚأŸتطرف مارين لوبان.
و‘ حال وصضوله إأ ¤قصضر ألإليزيه ،يعتزم أŸرشضح
أŸؤويد ل–Óاد أألوروبي وألبالغ من ألعمر  39عاما،
أل -ق -ي -ام بـ «ج -ول -ة إأ ¤أل -ع -وأصض -م أألوروب -ي-ة» ل-ع-رضس
«خارطة طريق ÿمسس سضنوأت من أأجل منح منطقة
أليورو ميزأنية حقيقية ولقيام أأوروبا حقيقية من 27
عضضوأ للبيئة وألصضناعة وإأدأرة مسضائل ألهجرة».
على ألصضعيد أألمني ،قال إأنه «سضيشضكل ،أعتبارأ
من ألصضيف ،خلية لتنسضيق أŸعلومات وقوة تدخل ‘

تقتصضر على ولية وأحدة بدل من وليت ،Úوذلك بعد أأن رفضس ألŸÈان مشضروع قانون
لتغي Òألدسضتور.
وتو ¤تالون ألسضلطة بعد أنتخابات سضلمية قبل عام ووعد بجعل ألرئاسضة تقتصضر
على فÎة وأحدة مدتها سضت سضنوأت بدل من وليت Úمدة كل منهما خمسس سضنوأت‘ ،
ﬁاولة للحد ‡ا وصضفه «بالشضعور بالرضضا عن ألذأت» لدى ألرؤوسضاء ‘ ألدولة ألصضغÒة
ألوأقعة ‘ غرب أأفريقيا.

اختتام مناورات «الدرع األزرق»
أختتمت ،أأمسس أألحد ،مناورأت «ألدرع أألزرق  »6ب Úألقوأت أ÷وية ألسضودأنية
ونظÒتها ألسضعودية ‘ قاعدة مروي أ÷وية شضما‹ ألسضودأن ،بحضضور ألرئيسس عمر
ألبشض ،Òألذي أأشضاد بقوأت ألبلدين أŸشضاركة فيها.
‘ ختام فعاليات أŸناورأت بقاعدة ألفريق طيار عوضس خلف ألله أ÷وية Ãروي،
أأعرب ألبشض Òعن أأمله ‘ أأن «تسضود روح ألوفاق وألوئام كل ألدول ألعربية ،وتنهضس
للعمل أ÷ماعي لرعاية مصضا◊ها أ◊يوية وألسضÎأتيجية ،وحماية حدودها ألوطنية،
وصضيانة أأمنها ألقومي وأإلقليمي».

قضض- -اي- -ا أإلره- -اب أإلسض Ó-م -ي ،ت -ك -ون –ت سض -ل -ط -ة
ألرئيسس».
كما يعتزم ماكرون تبسضيط قانون ألعمل «Ãوجب
مرأسضيم ،للتحرك بصضورة سضريعة وفعالة».
وع -ل -ى صض -ع -ي -د أŸي -زأن -ي -ة ،ق -ال وزي-ر ألق-تصض-اد
ألسضابق ‘ عهد ألرئيسس ألشضÎأكي فرنسضوأ هولند،
«فور تسضلم مهامي ،سضأاطلب إأجرأء عملية تدقيق ‘
أŸالية ألعامة لتكون ‘ متناو‹ ‘ منتصضف جوأن
حصضيلة أأدأء ألسضنة أŸالية أ÷ارية».
وخفضضت فرنسضا خÓل ألعام  2016عجزها ألعام
إأ %3,4 ¤م -ن إأج -م -ا‹ أل -ن -ا œأل-دأخ-ل-ي .وت-ع-ه-دت
أ◊ك -وم -ة ب-أان ت-خ-فضس أل-ع-ج-ز ‘ أŸي-زأن-ي-ة أل-ع-ام-ة
خÓل  2017دون عتبة  %3من إأجما‹ ألنا œألدأخلي،
وذلك ألول مرة منذ عشضر سضنوأت.

منع Œمع شضعبي للوبان
“ك -ن م -ت -ظ-اه-رون م-ن ت-ع-ط-ي-ل Œم-ع أن-ت-خ-اب-ي
لزعيمة أ÷بهة ألوطنية أŸتطرفة مارين لوبان ‘
ج- -زي- -رة ك -ورسض -ي -ك -ا أل -ف -رنسض -ي -ة ،ب -ع -د ط -رد شض -ب -ان
كورسضيكي Úقومي Úمن ألقاعة ألتي كانت ﬂصضصضة
لذلك ،أألمر ألذي أأعقبه عرأك باأليدي وأسضتخدأم
غاز مسضيل للدموع.
و ⁄تتمكن لوبان من تنظيم ألتجمع ألنتخابي
ألذي كان مقررأ بجزيرة كورسضيكا ألفرنسضية ،أأمسس
أألول ‘ ،ألقاعة ألتي كانت ›هزة لذلك إأثر حدوث
أشضتباكات ب Úأأفرأد من جهاز أألمن ألتابع للجبهة
ألوطنية ومتظاهرين.

«كارل فنسضون» تتجه إا ¤شضبه ا÷زيرة الكورية
@ واشضنطن :أأكد متحدث باسضم ألقيادة أألمريكية ‘ أÙيط ألهادي ،أأن حاملة
أل -ط -ائ -رأت أألم -ري -ك -ي-ة ك-ارل ف-نسض-ون وأأسض-ط-ول-ه-ا أ÷وي ،ب-اإلضض-اف-ة Ÿدم-رت Úق-اذف-تÚ
للصضوأريخ وطرأد قاذف للصضوأريخ ،أŒهت ،ألسضبت ،صضوب شضبه أ÷زيرة ألكورية ،بعد أأن
ك -ان م -ن أŸف -روضس أأن ت -ت -وق -ف ‘ أأسضÎأل -ي -ا ،وب -أان -ه -ا وضض -عت –ت أل -تصض -رف «ك-إاج-رأء
أحتياطي» .وأأضضاف أŸتحدث ،أأن ألتهديد أألول ‘ أŸنطقة مصضدره كوريا ألشضمالية بسضبب
برنا›ها ألصضاروخي .وكان وزير أÿارجية أألمريكي ريكسس تيلرسضون ،قد نّبه ،أ÷معة،
إأ ¤أأن بÓده مسضتعدة لـ «ألتحرك وحدها» ضضد كوريا ألشضمالية إأذأ لزم أألمر.

اشضتداد اŸعارك ‘ ﬂيم ع Úا◊لوة

@ بÒوت :أشضتدت أŸعارك ألدأئرة ،منذ أأمسس أألولﬂ ‘ ،يم ع Úأ◊لوة ،حيث
أسضتخدمت ألأطرأف أŸتحاربة أألسضلحة كافة ،ما أأدى إأ ¤مقتل أثن Úعلى أألقل.
وشضهد أıيم نزوحا جماعيا بسضبب تصضاعد ألشضتباك ألذي يأاتي بعد أأقل من شضهرين
على زيارة ألرئيسس ألفلسضطيني ﬁمود عباسس لبÒوت وأتفاقه على إأخÓء أıيم من
ألسضÓح ،بعد طرد أ÷ماعات أŸسضلحة وألدموية بالتعاون مع أ÷يشس أللبنا.Ê

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي
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دور ﬂابر البحث با÷امعات مهم ‘ اسستنطاق النصص

مازلنا نقرأا نصسوصص وأاشسعار القدامى و نسستمتع

الكثـ ـ ـ Òمن األعمـ ـ ـ ـ ـال
األدبي ـ ـ ـة واŸسسرحي ـ ـ ـة
 ⁄تصسل مسستوى ا÷ودة

لبداعي اŸقروء وراء الهيكل النصسي الضسيق
توسسيع الفضساء ا إ
لنزياح اللفظي
يلعب التكثيف لعبته معتمدا على وسسائل ا إ
كلمة العدد

النّقد رفيق النّصص
ت- -ظ- -ل ال -ق -راءات ال -ن -ق -دي -ة واŸق -ا’ت
ا’نطباعية للمششهد اأ’دبي من اŸهام
ا÷يدة واŸميزة واأ’ك Ìأاهمية ،خاصشة
وأاّن اك -ت-م-ال ال-نصش-وصص واأ’ع-م-ال م-ه-م-ا
كان نوعها لن Áلك خصشوصشياته ما ⁄
نور الدين لعراجي
يكن مرفوقا بعمل يحاول تفكيك كمائنه،
وإاظهار ذلك ا’سشÎسشال اللغوي والنسشقي ب Úاأ’عمال اŸنجزة أاو
النصشوصص ا÷اهزة.

مهما كانت اأ’عمال اأ’دبية أاو اŸسشرحية أاو السشينمائية أاو غÒها من
الفنون ’ Áكنها امتÓك صشبغة التباهي بحضشورها ،ما  ⁄تكن هناك
‡ارسشة نقدية ‘ الششكل واŸوضشوع Áتهنها متمرسص ‘ النقد Áلك
أادوات التحليل والغوصص ‘ ثنايا النصص أاو Áارسشها مهتم بهذا اÛال
ومتابع للمششهد اأ’دبي ،فيضشع عليها صشبغة القراءة ا’نطباعية من
جهة ،لتتحّول إا ¤دراسشة عينية.
الكث Òمن اأ’عمال اأ’دبية واŸسشرحية  ⁄تصشل بعد إا ¤مسشتوى ا÷ودة
والصشنعة ،وبقيت قاب قوسش Úمن اأ’ششكال اأ’خرى التي ’ –ظى
بحضشور النقاشص واŸداخÓت حولها ،فالنصص ا÷يد هو نصص يÎك
خلفه ا’ثارة ويجعل القارئ يتوه ‘ سشلسشلة ا’سشئلة الفلسشفية والوجودية
ليسص اŸتعة والرغبة وحدهما فقط ،فإان عامل الدهششة له أاك Ìمن
سشؤوال.
النصص ا÷يد هو أايضشا من Áنحك تأاششÒة الولوج إا ¤صشاحبه دون أان
يث Òهذا الولوج انتباه ا’خر ،و’ يخلي باŸعنى ا◊قيقي للفكرة اŸراد
صشياغتها أاو الوقوف عندها ،لذلك ‚د أان اŸمارسشة النقدية من أاهم

اŸراحل التي “نح هذه النصشوصص قيمة إاضشافية ‘ البقاء والعيشص
واÿلود.
’ غرابة أاّننا مازلنا إا ¤حد اللحظة نقرأا نصشوصص وأاششعار القدامى،
ونششاهد نسشتمتع تارة ونرددها تارة أاخرى ،نحفظها عن ظهر قلب،
نرّددها ‘ اŸناسشبات و‘ غÒها ،مازلنا نسشتمتع بأافÓم مازالت خالدة
‘ الذاكرة رغم أان أاصشحابها  ⁄يكن لهم أاي وجود بيننا اآ’ن ،ومازالت
هذه السشيناريوهات إا ¤اليوم “ارسص حقها ‘ العيشص ب ÚاŸكتبات و‘
ا÷ام -ع -ات ،و‘ غÒه -ا م -ن اأ’م -اك-ن اأ’خ-رى ذات ال-عÓ-ق-ة ب-ال-ك-ت-اب
والقراءة.
لذلك فإاّن دور ﬂابر البحث با÷امعات واŸراكز البحثية هو دور
ريادي ومهم ‘ اسشتنطاق هذه اÙطات اŸهمة من عا ⁄ا’بداع
والكتابة ،وإان كانت اŸسشؤوولية أاكادÁية أاك Èمنها مسشؤوولية أادبية ،فإان
هؤو’ء هم ›Èون بالولوج إا ¤هذه اÙطات وتقريبها بششكل نقدي
بعيد عن اÙاباة وعن اŸعاداة أايضشا ،ليكون النصص هو الفيصشل والنقد
هو ا◊كم ’ ششيء آاخر غÒهما.
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أاسشئلة النّقد حول الشّشعر ا÷زائري ال ّسشبعيني

ع-رف الّشش-ع-ر ا÷زائ-ري الّسش-ب-ع-ي-ني اسشتفاقة عّما
ك -ان ع -ل -ي -ه ‘ فÎة الّسش -ت -ي -ن-ي-ات ،ون-ت-ي-ج-ة ل-ه-ذه
السشتفاقة ظهرت أاسشماء جديدة  ⁄تكن معروفة
من قبل ،برز من بينها اّتجاهان اثنان ،اّتجاه يكتب
ل Êذات -ه ،وي -ح -اول
الشّش- -ع- -ر ال- -ع -م -ودي وا◊ر ‘ ا آ
ال ّ-ت -ج -دي-د ‘ إاط-ار الّشش-ع-ر ال-ع-م-ودي ،واّت-ج-اه آاخ-ر
انصش-رف إا ¤ك-ت-اب-ة الّشش-ع-ر ا◊ر ،وأاع-ل-ن ال-قطيعة
ب- -ي -ن -ه وب Úالّشش -ع -ر ال -ع -م -ودي ،وك -ان ه -ذا ال ّ-ن -وع
لخ Òمن الشّشعر ،هو البصشمة التّجديدية ،التي
ا أ
نفضشت الغبار عن الّتجربة الشّشعرّية ال ّسشبعينّية،
ب-ت-ن-وع م-وضش-وع-ات-ه-ا وقضش-اي-اه-ا ،وم-ن أاه-م روادها
‚د (أاحمد حمدي ،وعبد العا‹ رزاقي ،وأازراج
عمر ،وحمري بحري ،وأاحلم مسشتغا‰ي ،وجروة
علوة وهبي ،وﬁمد زتيلي ،وغÒهم) (.)1
أا  /سشناء بوختاشض
كأن “جيد ا’سضتقÓل من أاهم القضضأيأ التي كتب عنهأ
شض -ع -راء ه -ذا ا’Œأه ك -ون الّ-ت-ج-رب-ة ال ّشض-ع-رّي-ة أا÷زائ-ري-ة
Œرب -ة نضض -أل وم -ق -أوم -ة ق -ب -ل أان ت-ك-ون Œرب-ة إاب-داع-ي-ه
بتعبÒهأ الصضأدق عن أاوضضأع ا÷زائر بعد ا’سضتقÓل ،لكن
هذا ’ يعني أاّنه  ⁄تكن هنأك Œأرب شضعرّية اهتّمت
بأ÷وانب ا◊يأتيّة اأ’خرى ،مثل ا÷أنب العأطفي حيث
‚د عمر أازراج كتب ‘ ا◊ب ح Úمزج ب Úحب الوطن
واŸرأاة ‘ قصضيدته «وجدتني حبيبتي» ،وا÷أنب القومي
ح Úتطرق الشّضعراء إا ¤القضضية الفلسضطينّية ( ،)٢حيث
‚د ك - -ل قصض - -أئ - -د ه- -ذه ال- -فÎة –ّدثت ع- -ن ال- -قضضّ- -ي- -ة
الفلسضطينّية حتى وإان كأن بإأيجأز ،إاضضأفة إا ¤موضضوعأت
أاخرى كأنت حديث تلك الفÎة.
كمأ ‚د (أاحÓم مسضتغأ‰ي) من اأ’صضوات ا÷ريئة ،التي
واكبت الشّضعر الّتجديدي ‘ ›موعتيهأ الشّضعريت« Úعلى
مرفأأ اأ’يأم» الصضأدر سضنة  ١9٧٢و»الكتأبة ‘ ◊ظة عري»
الصضأدر سضنة  ،١9٧6التي كتبت فيهمأ عن الفÓح وأارضضه،
وعن الطفل ‘ أاول مراحل نضضجه ،وعن العأمل ‘ عمله،
كمأ تغّنت بأأ’عيأد واŸنأسضبأت الوطنّية ( ،)٣وتقول ‘
ه -ذا اŸع -ن -ى إاّن اÛت -م -ع  ⁄ي -ع -د ب -ح -أج -ة إا ¤ال -كÓ-م
اŸعسضول واŸديح ،بل هو بحأجة إا ¤الكÓم الثوري ،الذي
يدفع بأإ’نسضأن إا ¤الّدفأع عن نفسضه وحلّ مشضأكله ويتجلى

ذلك ‘ قولهأ:
فمتى تدرون أاّننا.
قد تخطينا (عكاظ).
وصشلبنا كل من أانششد يوما.
للبلط.
نحن لسشنا عند ﬁراب الرششيد.
نحن ‘ ششوق إا ¤حرف جديد.
يدفن اŸأاسشاة ما بعد ا◊دود (.)4
ت -ع -د ه -ذه اŸرح -ل -ة ا◊د ال -ف -أصض -ل ب Úق -داسض-ة ال ّشض-ك-ل
العمودي ،وبداية الشّضكل ا÷ديد ،الذي يحأول أان يخرج
الشّضعر من ال ّ
ظÓم ا◊ألك ،إا ¤الّنور ال ّسضأطع ،ويتّضضح هذا
جلّيأ ‘ أاراء الكث Òمن الّنقأد ،فهذا «يوسضف وغليسضي»
يقول إاّن الّتجربة ال ّسضبعينّية Œربة نضضج اأ’دب ا÷زائري،
أ’ّنهأ رافقت الثورة الزراعيّة ،واأ’وضضأع ا’جتمأعيّة (،)5
أامأ «حسضن فتح البأب» فيقول عن اŸرحلة ال ّسضبعيّنية بأأّنهأ
بداية ا◊داثة الشّضعرّية ‘ ا÷زائر ،أ’ّن شضعر هذه الفÎة
انتقل من شضعر الّثورة ،الذي (كأن يع Èعن أاوضضأع ا÷زائر
وهي مضضطهدة) إا ¤شضعر ثوري( ،ثأر على شضكل القصضيدة

◊ظ

الّتقليدّية كمأ ثأر على وضضعه اŸأأسضأوي) ،من أاجل خلق
رؤوية جديدة متطورة ،ذات مÓمح حداثّية معÈة عن روح
العصضر ( ‘ ،)6ح« Úعمر أازراج» يسضميه بألشّضعر ال ّ
طليعي،
أ’ّنه Œأوز البحث ‘ ال ّسضطح إا ¤العمق ،ومن اŸأألوف إا¤
غ ÒاŸأألوف ،و ⁄يعد يكتفي بتجسضيد الواقع ،بل تعداه
إا ¤البحث ‘ التّحو’ت التي حدثت ‘ الواقع ( ،)٧إاضضأفة
إا« ¤جمأل اŸبأرك» الذي قأل عن الشّضعر ال ّسضبعيني ،بأأّنه
◊ظة جديدة ،ولد مع جيل الشّضعراء الشّضبأب اŸوهوب،Ú
الذين خلقوا Œأرب شضعرّية فنّية جديدة ،يسضكنهأ هأجسس
الّتجأوز والتّخطي للّتراث إا ¤الّثقأفأت اأ’خرى (.)٨
وم- -ن خÓ- -ل ه- -ذه اآ’راء Áك- -ن أان ن- -ق- -ول إاّن ال- -قصض -ي -دة
ال ّسضبعينّية قصضيدة حأولت أان تتجأوز القصضيدة الّتقليدّية،
لكن ‘ ا◊قيقة اŸتتّبع ÓŸمح الّنصضوصس ال ّسضبعينّية ،يجد
أاّنهأ سضيطرت عليهأ الّنزعة اإ’يديولوجيّة بشضكل صضأرخ،
لدرجة أاّنه أاصضبح الّنصس الشّضعري Ãثأبة فقرات سضيأسضّية،
وذلك من خÓل الّتركيز على ‰ط مع Úمن اأ’لفأظ
والّتراكيب اŸتعلقة بأإ’يديولوجيّأت ،كون الشّضعراء كأنوا
يعÈون عن واقعهم ا’جتمأعي ،وخأصضة السضيأسضي السضأئد

ة كتابة

هاتفي «السشامسشونغ» وأانا :نافذة أاخرى للتأامل

هأتفي السضأمسضونغ ،اŸنتج ال ّصضيني الذي كنت أاظّنه رديئأ ظل
أ’ك Ìمن أاربعة أايأم يشضكل ‹ مشضكلة مع كل الذين اتصضل بهم،
حتى أاّني قّررت التخلصس منه ا ¤غ Òرجعة ،لكن صضديقأ ‹ و‘
أاق -ل م -ن ث Ó-ث Úث-أن-ي-ة وبشض-وك-ة سض-در بسض-ي-ط-ة اسض-ت-ط-أع إاصضÓ-ح
العطب الذي  ⁄أاكن على دراية بأأسضبأبه.
إاّنني أاتسضأءل :أاّية أاخطأء حمقأء نرتكبهأ يوميأ أافرادا وجمأعأت
÷ه -ل -ن -أ ب -ق -وان Úاأ’م -ور وآال -ي -أت اشض-ت-غ-أل-ه-أ؟ ل-يسس ف-ق-ط ع-ل-ى
اŸسضتوى التقني البسضيط ،ولكن أايضضأ عّمأ يّÎتب عليه جهلنأ
بقوان Úالفكر وقوان ÚالÎبية وقوان Úالسضيأسضة وا’جتمأع؟
هذه اأ’سضئلة ب Óشضك جديرة بأ’هتمأم حقأ ،ولسضت أابألغ حÚ
أاقول إانّ أازمة التخلف التي تعيشضهأ ›تمعأتنأ العربية اليوم ترجع
‘ جزء كب Òمنهأ إا ¤جهلنأ بقوان Úالتأريخ والصضÒوة وشضروط
اŸدنية والتحضضر ،والدليل على ذلك مأ نلحظه من انفصضأم
وتسضأكشس ‘ شضخصضية ا’نسضأن العربي الذي تشضرب جزء من
ثقأفة يبدو أانه انتهى دورهأ التأريخي و ⁄نعد ‘ حأجة إاليهأ ،بل
إان إاعأدة إانتأجهأ اليوم  -و‘ ظل كل هذه اŸعطيأت التأريخية
وا◊ضضأرية  -أاصضبح يشضّكل خطرا وتهديدا على اسضمÎار ا’نسضأن
العربي اŸسضلم ثقأفيأ وهويأتيأ ،ذلك مأ نلحظه لدى قطأع هأم
من الشضبأب العربي الذي فقد البوصضلة وآاثر التقوقع وا’نغÓق
على ذاته بحجة أان الدنيأ جنة الكأفر واآ’خرة جنة اŸؤومن! وكأأّن
ا’نسضأن عليه أان يختأر واحدة من دون اأ’خرى ،وكأأّنه ’ يسضتحيل
ا÷مع بينهمأ ،لكن يبدو أان منتجأت هذه اأ’زمة معّقدة للغأية،
فبأ’ضضأفة ا ¤مسضؤوولية الفرد كفرد هنألك «حتمية» تخأرجية
تفرضضهأ اأ’نظمة السضيأسضية والسضيأقأت الÎبوية والثقأفية بشضكل
عأم والتي تفرز لنأ أاشضكأ’ من الشضخصضيأت واأ’‰أط التفكÒية
اŸع-ي-ن-ة ،ف-إأذا م-أ ت-خ-رج اإ’نسض-أن م-ن سض-ي-أق اج-ت-م-أع-ي م-ن-ف-ت-ح
وعق ،ÊÓنرى انعكأسس ذلك واضضحأ وجليأ على سضلوكه وطبيعة
Óشضيأء وقوانينهأ وكيفية اشضتغألهأ ،واأ’مر نفسضه
تفكÒه وفهمه ل أ
ينطبق على اإ’نسضأن الذي يتخرج من سضيأق ثقأ‘ مغلق .لذلك
وبألنسضبة Ûتمعأتنأ ،أاعتقد جأزمأ أان أام اŸعأرك هي معركة
–رير الذات من قبضضة ا÷مأعة ،وعلى ذكر ا’نغÓق وأازمته ’
بد من القول إاّنني ح Úأاشض Òإا ¤ا’نغÓق فأأنأ ’ أاعني به انغÓق
›تمعأتنأ العربية فقط  -وإان كأنت أاشضد مأ يهّمني  -فألغرب
أايضض -أ ‘ ق -ط -أع م -ن -ه ’ ي-خ-ل-و م-ن ا’ن-غÓ-ق وال-ت-زمت ال-ب-غ-يضس
وم -ع -أداة اأ’دي-أن واÿصض-وصض-ي-أت ،ف-ح-ت-ى أاول-ئك ال-ذي-ن ي-دع-ون
ا’نفتأح والتحرر وركوب ا◊داثة ،يظل التشضأكسس يشضملهم وإان
كأن أاقل حدة عن اŸنغلق Úالذين بأتوا يشضّكلون تهديدا صضريحأ
للبشضرية جمعأء ،ولن يكون صضعبأ على اŸتأأمل ‘ الشضأأن الغربي
الداخلي واÿأرجي أان يلحظ بجÓء ذلك النفأق البواح ،واÿيأنة

اŸفضض - -وح - -ة ل - -ل - -م- -ب- -أدئ
ا◊داث -ي -ة ال -ت -ي أاف -رزت -ه -أ
ال- -ث- -ورة ال- -ف- -رنسض- -ي- -ة ،و‘
فرنسضأ ذاتهأ ’ تخفى علينأ
الوتÒة اŸتسضأرعة لصضعود
ال- -ي- -م ÚاŸت- -ط -رف ال -ذي
أاصض- -ب -ح يشض -ك -ل ه -و اآ’خ -ر
تهديد للجألية اŸسضلمة ‘
أاوربأ بعمومهأ ،وليسس علينأ
أان ن- - -ذك- - -ر أايضض - -أ اأ’زم - -ة
ال -ق -أئ -م-ة ال-ي-وم ب Úت-رك-ي-أ
وا’–أد اأ’ورب - - -ي ،أازم- - -ة
تعكسس ا◊قد الدف Úالذي
ي -ح -م -ل -ه ب -عضس ال -غ -رب -يÚ
اŒأه اŸسضلم Úبأعتبأر أاّن
بقلم :رابح رزيق
تركيأ كأنت و’ تزال تشضكل
Óمة اŸسضلمة ،بهذا نسضتطيع القول إانّ الغرب ‘
رمزيأ حضضأريأ ل أ
شضّقه ا’يديولوجي الÓانسضأ Êإان صضح التعب Òيعأ Êجه Óفأضضحأ
بشض -أأن آال -ي -ة ت -ف-ع-ي-ل وف-رضس ال-ق-ي-م اأ’خÓ-ق-ي-ة السض-أم-ي-ة ك-أ◊ب
والتسضأمح وارادة العيشس اŸشضÎكة ب Úالدول والشضعوب ،والتي
‚د لهأ حضضورا جمي ‘ Óكتأبأت فÓسضفة وأادبأء التنوير عند
كأنط وعند فولت Òوديدرو وغÒهم.
أاعود أ’قول إاّن اŸعطى التخأرجي القصضري الذي Áأرسس ضضد
الذات ككيأن مسضتقل وحر ،والذي يشضكل جزء من اأ’زمة كمأ
أاسضلفت Áكننأ أان نلمحه جليأ من خÓل أا‰أط الÎبية والتعليم
التي تعتمد التلق ÚالكÓسضيكي بدل اŸنأقشضة وا◊وار واŸسضأءلة
سضواء على مسضتوى اŸؤوسضسضأت الدينية أاو على مسضتوى مؤوسضسضأت
التعليم ا◊كومية ،كمأ نسضتطيع أان نلمحه من خÓل مأ يعرف
بسضيأسضية الهأء الشضعوب والتحكم بأرادتهأ وكذا بغسضل أادمغتهأ،
هذه اŸنهجية اÿطÒة التي برزت إالينأ مع بداية القرن العشضرين
وŒلت ‘ ﬂت -ل -ف م -ي -أدي -ن ا◊ي -أة وأانشض -ط -ت -ه -أ اŸت -ن-وع-ة ‘
السضيأسضة وا◊رب وعÈاإ’عÓم اŸرئي ،و‘ الفن والتجأرة و‘
الÎبية و‘ الثقأفة وا’جتمأع ،اسضتفأدت منهأ اأ’نظمة الشضمولية
‘ بلداننأ العربية أايضضأ من خÓل مأ أاتأحته لنأ نتأئج وبحوث
ع -ل -م السض -ل -وك ال -بشض -ري ،وه -ي ال-ت-ي ن-ت-ج ع-ن-ه-أ ام-ت-ه-أن ال-ذات
ا’نسضأنية وسضلبت ارادتهأ وبذلك غأبت القيمة واŸعنى بألنسضبة
Óنسض -أن ال -ع -رب -ي ،وع-ج-ز ع-ل-ى أان ي-ف-ه-م ال-ق-وان Úال-ت-ي –ك-م
ل -إ
السضيأسضة وا’قتصضأد والÎبية وا’جتمأع وعجز قبل ذلك على أان
يعي نفسضه وذاته بوصضفهأ ذاتأ حرة قأدرة على اÿلق وا’بداع.

أانأ ذاك ،هذا مأ يجعلنأ نعيد النظر فيمأ قلنأه سضأبقأ عن
اŸرحلة ال ّسضبعينيّة ،بأأّنهأ حققت وجودهأ ا◊داثي ،ومع
ذلك يبقى النصس الشّضعري ال ّسضبعيني كغÒه من النصضوصس،
التي عّبرت عن Œربة جديدة وإان اختلفت فنيّأ ،أ’ّنهأ
اّتخذت موقفأ من الواقع ع Èخصضأئصس ومعأ ⁄فنيّة⁄ ،
تعرفهأ القصضيدة التقليدّية من خÓل عدم تقيدهأ بألوزن،
وال-ق-أفّ-ي-ة ،واسض-ت-ب-دال ال-ن-ظ-أم ال-ع-م-ودي ،بنظأم اأ’سضطر،
وا’نتقأل بأللغة من التقرير والوصضف ،إا ¤لغة الغموضس
واإ’يحأء ،التي بدورهأ أاشضأدت بظهور مأ يسضمى بألرمز
اأ’سضطوري ،الذي أاضضف على النصس متعة فنّية ونوعأ من
التمرد عن اŸأألوف ،وال ّسضعي إ’بداع صضور شضعرّية تنفد إا¤
اأ’عمأق ،والبحث عن لغة جديدة تتنأسضب مع مأ يقرأا
وتتفأعل معه.
ل -ك -ن ه -ذه اŸع -أ ⁄ال -ف -ن ّ-ي -ة رغ-م دع-وت-ه-أ الصض-ري-ح-ة إا¤
الّتجديد إا’ أاّن واقعهأ تقليدي ،أ’ّن اإ’يقأع اŸوسضيقي ⁄
ي -خ -رج ع -ن اأ’وزان ،وال -ق -وا‘ ،وال -ب-ح-ور اŸع-روف-ة م-ن-ذ
القدم ،وأايضضأ اللغة رغم شضأعريتهأ التي اسضتمدتهأ من
الصضورة ،والرمز اأ’سضطوري ،إا’ أاّننأ ’ Áكن أان نقول إاّنهأ

بعيدة كل البعد عن اإ’طأر الواقعي اŸأألوف.
‡أ سضبق يتب Úلنأ أانّ قراءة الشّضعر ا÷زائري ال ّسضبعيني
ّ
برؤوية نقدية متكأملة ،شضيء  ⁄ينجز بعد ،أ’ّن كتأبأتهم
مأزالت قيد التقليد ،ومتأأثرة بأŸشضأرقة والغرب ⁄ ،ترقى
إا ¤اإ’بداع اÿأصس ،وكل مأ أانتجته الرؤوى السضأبقة⁄ ،
يحّقق ا÷دل الكأ‘ إ’ثأرة سضؤوال اأ’دبية ،واŸعنى اأ’دبي
‘ التجربة الشضعرية ا÷زائرية السضبعينّية ،ولعل تراجع
الوعي بأŸسضأألة يعود لضضآألة اإ’نتأج ،وعدم قدرة الفعل
اإ’ب-داع-ي ع-ل-ي م-ك-أشض-ف-ة ال-واق-ع ،وغّ-ي-أب ال-وع-ي ال-ك-أ‘
بأŸنأهج الّنقدّية ا◊ديثة ،وعلى هذا اأ’سضأسس الشضعر
والنقد ا÷زائري ال ّسضبعيني ‘ معظمه  ⁄يؤوت الثمأر
اÿألدة ،لتأأصضيل الوجود اإ’نسضأ ،Êوتأأكيد اŸعني ا◊ي
للحيأة ،لكن مع ذلك ’ Áكن أان ننكر جهود هذه اأ’قÓم
‘ إارسضأء بواعث القصضيدة ا◊داثّية.

لحالت:
ا إ

ينظرﬁ ،مد نأصضر ،الشضعر ا÷زائري ا◊ديث اŒأهأته
وخصضأئصضه الفنية ( ١9٢5ـ ـ  ،)١9٧5دار الغرب اإ’سضÓمي،
بÒوت ،لبنأن( ،ط  ،١9٨5 ،)١صس .١6٧

هديـــــــــــقــّصـشــةــطــوـيـلــةـــــة جمــــر

أاوقد لهيب الغيْرة فيهأ ،فسضقتْه صضÈا على صضِÈهأ ،اسضتطأعت رغم أامطأر
الشّضتأء اŸنهمرة على أاغصضأنهأ اŸتعبة من العواصضف أان تتشضبّث بأ◊يأة
وأان تعطي أ’ّيأمهأ معنى .كأن ’ بّد للقدر أان يسضتجيب لدعأء تضضّمخ بقيود
Óرضس ا÷أحدة من زلزال يعصِضف
الذّل ومتأهأت ا’نكسضأ ،كأن ’ بّد ل أ
ب -أÿري -ف ال -ذي أاب -ى ال ّ-رح -ي -ل ،ف -ب -ع Ìج -م -ي -ل أاوراق -ه-أ وُ ⁄ي-ب-أِل ب-أأنÚ
Óمواج العأتية أان
Ÿسضتسضلمة أ’مواج البحر العأتية ،كأن ’ بّد ل أ
القواريرا ُ
تهدأا لتحطّ القوارير على شضواطئ القدر .مأزالت تذكر نظراته الّنأعمة
وابتسضأمأته التي تطرق أابواب قلبهأ لتزيدهأ حُزنأ أ’ّنهأ تدرك جيّدا إاتقأنه
 ⁄تعد تكÎث كثÒا Ãأ قد تبوح له به من خفأيأ
للعبة ال ّضضم Òواأ’قنعةْ ،
Óه دخأنأ متصضأعدا من
أاŸهأ ،اعتأد أان يقتحم اŸطبخ كّل صضبأح ليم أ
سضيجأرته.
ي اŸسضأفر من النّأفذة نحو اأ’فق ،آاه ،لو
كأنت تنظر إا ¤ذلك اللّون الّرمأد ّ
 ’ ⁄يحّق لهأ الّرحيل مثل
أاّنهأ تسضتطيع التشضّبث به...مع أاّنهأ –Îقَ .
دخأن هذه السضيجأرة؟ ’ تدري يومهأ كيف خأنتهأ الكلمأت ‘ ◊ظة
صضدق مع ذاتهأ  -لقد أاحسضنتَ اختيأر الهدّية وبنفسس ال ّصضدق أاجأبهأ دون
تفك - Òصضحيح .حّدق نحوهأ وقد ّŒمدت الّدمأء ‘ عروقه .أاّمأ هي فلم
ُتحّرك سضأكنأ ،واصضلت غسضل اأ’وا Êوكأأنّ شضيئأ  ⁄يكن ،خيّم على اŸكأن
ِبأأسضره صضمت قأتل قد قيل فيه كلّ شضيء .لطأŸأ انتظرت عيد ميÓدهأ
بّÎقب يؤوّرقهأ ،مزيج من اأ’مل واأ’ ،⁄ليسس خوفأ من نسضيأنه اŸوعد،
 ⁄ولْن يكÎث لِلهفتهأ كأأنثى بهدّية
فذاكرته عصضيّة عن النّسضيأن بل أ’ّنه ْ
تسضقي حديقتهأ العطشضى ،بشضيء يعيد عÓقتهمأ الّزوجية ليسس إا ¤ا◊يأة
بل إا ¤حألة ا’حتضضأر .أا ⁄تخطر ببأله ولو وردة ذابلة ،بأهتة يقطفهأ من
 ’ ⁄يدرك أاّن مأ ُيسضّميه ترهأت نسضأء
حديقة اْŸقِÈة القريبة منهأ؟ َ
ي الذي يجعل الورد
ر
ح
ض
س
ل
ا
ل
ي
د
ن
ق
ل
ا
و
وعبث أاطفأل هو الشّضهد بعينه .ه
ّ
ّ
يزهر وال ّسضمأء تصضفو والفراشضأت –ّلق لتُسضِكر الّدنيأ حبأ وعشضقأ وأانوثة،
اعتأدت أان تخفي لهفتهأ وراء سضتأر الÓمبأ’ة ،أان تقنع الطّفلة فيهأ بأأّن
الهدّية وإان كأنت كلمة تهنئة بذكرى عيد ميÓد ’ قيمة لهأ ،فأ◊يأة أاكÈ
من هذه ال ّسضخأفأت وأاعمق بكث .Òكيف ُيعقل أان تربط سضعأدة ليلتهأ بهذه
الّÎهأت؟ لكّن بسضتأن قلبهأ اŸتع ّ
ب وسضكرِ الهيأم يرفضس أان
طشس لغمأم ا◊ ّ
يفهم أاو حتى أان ينصضت ،كأنت سضهرة ليلة جمعة وكأن البدر كعأدته رفيقهأ
الو‘ّ ين Òعتمة ليلهأ وُيسضعدهأ بِوصضأله ،معه لن تشضعر بألوحدة ،سضيكون
سضندهأ ا◊نون لتتحّمل ِثقل هذه ال ّسضهرة مع هذا الّرجل..آاه نعم...مع
زوجهأ نظرت إا ¤مرآاتهأ وابتسضمت .اجتهدت لكي ترسضم أاجمل ابتسضأمة
Óنثى فيهأ :كّل سضنة وأان ِ
ت بأألف خ...Òكّل سضنة وأانت سضعيدة...كّل
تهديهأ ل أ
سضنة وأانت أانثى .اختنقت من وقع كلمأتهأ ،سضكتت حتى ’ تخونهأ دموعهأ.
لن تبكي الليلة ،إانهأ ذكرى عيد ميÓدهأ ،الليلة هي مِلكة ويجب أان تكون
ُمشضرقة .عَزمت أان تكون سضهرتهأ ‡يّزة ليسس من أاجله بل أ’ّنهأ تسضتحّق
Óت بأل ّضضحكأت ثمّ جلسضت
ذلك ،تزّينت بفسضتأن –ّبه يذّكرهأ بأأّيأم امت أ
على كرسضّيهأ أامأم اŸرآاة ،تأأّملت تقأسضيم وجههأ وكأأّنهأ تبحث عن شضيء مأ
أاو عن بقأيأ شضيء مأ ،وضضعت اŸسضأحيق وسضّرحت شضعرهأ برشضأقة الفراشس
وبسضرعة خأطفة إاذ تخشضى أان توقد لهيب جسضدهأ وثورته .أاضضأفت بعضس
ب وا’نسضجأم ،لَِم ’ بعضس
الّلمسضأت لتضضفي على اŸكأن مأ يوحي بأ◊ ّ
الشضموع زهرة وردّية الّلون على مأئدة العشضأء .طبعأ ’ تسضتطيع أان ُتتقن

الّلعبة إا ¤درجة أان تختأر وردة
ح - -م- -راء ،ك- -ل شض- -يء ج- -أه- -ز اآ’ن
لسضهرة هأدئة رسضمتهأ ‘ ﬂيّلتهأ
ب- -أأدّق ت- -ف- -أصض -ي -ل -ه -أ .اŸوسض -ي -ق -ى
اŸراف -ق -ة ل -ل -عشض-أء ال-ف-أخ-ر ال-ذي
أاعّ- -دت- -ه ،اŸرّط- -ب- -أت ل- -ل ّسض -ه -رة و
اŸسض-رحّ-ي-ة ال-ه-زلّ-ي-ة ال-تي يف ّضضلهأ
زوج- -ه- -أ .سض -م -عت ال -ب -أب ُي -ف -ت -ح،
آاه...إاّن- -ه ه- -ن- -أ .بسض- -رع -ة أاضض -أفت
ب - -عضس ق - -ط - -رات م- -ن ع- -ط- -ره- -أ
ال -ف-رنسض-ي واسض-ت-ق-ب-ل-ت-ه ب-أب-تسض-أم-ة
ح -أولت أان ت -ك -ون صض -أدق-ة .رائ-ع-ة
كعأدتك حبيبتي رسضم على شضفتيهأ
ق -ب -ل -ة خ-ف-ي-ف-ة  ⁄ت-ك-د تشض-ع-ر ب-ه-أ
وجلسس يخلع حذاءه ويتحّدث عن
بقلم :وداد ◊بيب
اŸقهى ،ارتفأع اأ’سضعأر واŸيكأنيكي الذي  ⁄يصضلح السضّيأرة كمأ وعده⁄ .
ُي-بِ-د إاع-ج-أب-ه ب-فسض-ت-أن-ه-أ اأ’سض-ود اŸكشض-وف ال ّصض-در والّ-ظ-ه-ر و’ ب-ط-ريقة
تسضريح شضعرهأ .أا ⁄يÓحظ تغيÒا؟ لقد قصضدت صضبيحة ذلك اليوم ﬁل
ا◊Óقة لتبدَو امرأاة ﬂتلفة ،لتطرب أاذنيهأ ببعضس كلمأت الغزل .تنّهدت
بصضمت و“ّنت من كّل قلبهأ أاّن يكون  ⁄ينتبه Ÿأ بذلته من جهد‘ ،
Œملهأ ،فهذا أارحم من عدم ’ مبأ’ته القأتلة .أاشضرفت ال ّسضهرة على
ا’نتهأء .أاح ّسضت بنوع من الرضضأ ،فسضهرتهأ اŸمّيزة انقضضت كمأ خ ّ
ططت
لهأ وقد اسضتوفت كلّ مأ Áكن ’مرأاة شضرقّية أان “نحه لنفسضهأ .كأنت
تدرك جيّدا أاّنه  ⁄يبق سضوى أان يتذّكر فأرسضهأ فجأأة عند مÓمسضته
ﬂدعه أانّ التي معه زهرة ليشضّتت أاوراقهأ اŸبعÌة أاصض ،Óولكّن ليلتهأ
فأقت كّل التوّقعأت ،كأنت ‡ّيزة فع ،Óترسّضخت ‘ ذاكرتهأ إا ¤اأ’بد،
دخلت اŸطبخ لتضضع بعضس الكؤووسس الفأرغة وحينهأ سضمعت زوجهأ من
ورائهأ ُيتْمِتَم بكلمأت وكأأّنه يسضحب حروفهأ غصضبأ من ب Úأاضضلعه :هذه
لكِ ،شض -يء ‘ ك -يسس ب -ن ّ-ي ال -لّ -ون...ه -ل ُي -ع-ق-ل؟...ه-دّي-ة؟ أاخÒا ذهب إا¤
اŸتجر؟ توّقف و–ّمل عنأء اختيأر هدية لهأ؟ أاخÒا أاعطأهأ حّيزا من
تفكÒه ووقته ومأله؟ تهأطلت اأ’سضئلة على فكرهأ فشضلّته ،حّدقت ‘
زوجهأŒ ⁄ ،د الكلمأت ‘ الوهلة اأ’و ،¤شضغفهأ بهذه اللحظة التي
لطأŸأ “ّنتهأ جعلهأ ’ تسضتطيع اسضتيعأب اأ’مر ،رغم أاّنه  ⁄يقّدم الهدّية
برومنسضية حأŸة و ⁄يحسضن اختيأر اŸكأن و’ الكلمأت إاّ’ أاّنهأ أاح ّسضت
بفرحة تغمرهأ ،بحرارة مفأجئة تطّوقهأ لتحملهأ نحو أامل جديد .رّبمأ
ي تأركأ مكأنه لصضرح شضأمخ من ا◊ب
سضيبدأا جبل الّثلج بألّذوبأن ليختف َ
وا◊يأة ،و‘ ◊ظة وجدت نفسضهأ ترحل نحو مدن اأ’حÓم والهيأم ،رأات
شضروق ربيع جميل ،رأات نوارسس العشضق –ملهأ على أاجنحتهأ لتح ّ
ط بهأ
على جزيرة مزهرة حيث الّريحأن والعبق والعطور .بدا لهأ زوجهأ رجÓ
ﬂتلفأ وكأأنّ مÓمح وجهه تغيّرت لتشضبه مÓمح الفرسضأن وأابطأل قصضصس
الغرام ،نظرت ‘ عينيه لعلّهأ Œد فيهمأ صضدى أاحÓمهأ وقد احمّر
وجههأ وارتعشس صضوتهأ :شضكرا لك حبيبي .تركهأ واقفة ليعود إا ¤تلفأزه،
ي بأهضس الّثمن....أايعقل؟
تشض ّ
جعت وبلهفة فتحت هدّيتهأ ،عطر فرنسض ّ
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قراءة رواية علي ونينو

ا◊ب ‘ ا◊رب
أاو عن ـ ـ ـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـ ـا
يتحّدث القلب

ينظرﬁ ،مد طمأر ،مع شضعراء اŸدرسضة ا◊رة ،ديوان
اŸطبوعأت ا÷أمعّية ،ا÷زائر( ،د.ط) ،٢٠٠5 ،صس .65
ينظر ،شضريط أاحمد شضريط ،دراسضأت ومقأ’ت ‘ اأ’دب
ا÷زائ- -ري ا◊ديث ،وح- -دة ال- -رغ- -أي -ة ،ا÷زائ -ر( ،د.ط)،
 ،٢٠٠٣صس .١٧٠
أاحÓ-م مسض-ت-غ-أ‰ي ،ع-ل-ى م-رف-أأ اأ’ي-أم ،الشض-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة
للنشضر والتوزيع ،ا÷زائر( ،د ،ط) ، ١9٧٢ ،صس .5٨
ينطرﬁ ،مد الطأهر يحيأوي ،أاحأديث ‘ اأ’دب والنقد،
شضركة الشضهأب ،ا÷زائر( ،د.ط) ،١99٠ ،صس .٢١١
ينظر ،حسضن فتح البأب ،أادب الشضبأب ‘ ا÷زائر(بÚ
ال -واق -ع واآ’ف-أق) ،اŸؤوسضسض-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ك-ت-أب ،ا÷زائ-ر،
 ،١9٨٧صس .٤٠
ينظر ،عمر أازراج« ،ا◊ضضور ‘ القصضيدة»› ،لة آامأل،
وزارة الثقأفة واإ’عÓم ،ا÷زائر ،العدد  ،١9٧6 ،٣٢صس
.١١٠
ي -ن -ظ -ر ،ج -م -أل م-ب-أرك-ي ،ال-ت-ن-أصس وج-م-أل-ي-أت-ه ‘ ال-نصس
ا÷زائري اŸعأصضر ،إاصضدار إابداع ،ا÷زائر ،٢٠٠٣ ،صس
.١9

لكن سضرعأن مأ أافل سضحر تلك اللّحظة ،سضرعأن مأ تلّبدت سضمأؤوهأ
بأل ّسضحب ال ّسضوداء وهأجت أامواج بحر اأ’ ⁄فيهأ وانتفضضت ،أادركت بحدسس
اأ’نثى أاّنه  ⁄يذهب إا ¤اŸتجر ⁄ ،يشض Îالهدّية ⁄ ،يكّلف نفسضه عنأء
ا’ختيأر ⁄ ،يدفع دينأرا واحدا و ⁄يحÎم كرامتهأ كزوجة أاو حتى
كإأنسضأن ،عشضيقُتُه التي عأدت من السضفر منذ ثÓثة أاّيأم هي التي اشضÎت
الهدّية اŸلعونة وفق ذوقهأ ،حملت العطر ب Úيديهأ ا◊زينت Úأاح ّسضت كأأنّ
الهدية –ّولت إا ¤جمرٍ يحرق أاصضأبعهأ وُيلهب قلبهأ ،توجّهت نحو غرفة
ا÷ل-وسس وت-و ّق-فت ع-ن-د ال-ب-أب ت-ت-أأّم-ل-ه .ك-أن ي-ج-لسس ه-ن-أك م-نسض-ج-م-أ مع
ت فجأأة ِليسضكن معهأ كّل
أاحداث اŸسضرحّية ويضضحك ملء شضْدقيِه ،سضكن ْ
شضيء ،أا’ يشضعر بفضضأعة تصضّرفأته؟ ’ يوجد كÓم و’ عتأب Áكن أان يعبّر
عن كمّ اأ’ ‘ ⁄نفسضهأ .آاثرت ال ّصضمت وعأدت إا ¤عأŸهأ حيث البوُم
ينتظرهأ بأبتسضأمة سضأخرة ،وككّل ليلة سضمحت Ÿبع Ìله يقطف الشّضهد
ولكن هذه اّŸرة كأن اأ’ ⁄قد بلغ مُنتهأه..

ق- -راءة و–ل- -ي- -ل ‘ ومضش- -ة (ب -راءة)
لسشتاذ مازن علي ناجي
ل أ

لنسش -ان و–وُل ا◊ي -اة إا¤
ت- -ت -لشش -ى ‘ زم -ن ا◊رب أاح -لم ا إ
سشلسشلة من أايام ُمتخمة بكوابيسض اŸوت تتناسشل ‘ ظلها اŸعاناة
ن ما يخّفف من آالم متوّلدة من أاتون ا◊رِب
والبؤوسض ،غ Òأا ّ
ه- -و ا◊ب ك- -ثًÒا م- -ا ت- -نشش ُ-أا قصشصض ا◊ب وسش -ط رك -ام ا◊رب
مبششرة بعدم ضشمور اŸششاعر وإاسشتمرارية ا◊ياة أاياً كان حجم
لهوال وجششع اŸوت للمزيد من الضشحايا.
ا أ
بقلم :كه يلن ﬁمد
ف إا ¤ذلك ،فإأن مع ا◊ب تغيبُ اÓÿفأت اإ’ثنية والدينية إ’ن
ضِض ْ
اÙب Úينجحون ‘ إانشضأء جغرافية جديدة تسضتوعب التنوع وتعطي
Óنتمأءات الدينية هذه الثيمةهو مأيعأ÷ه الكأتب قربأن
بعدا ً جديدا ً ل إ
سضعيد ‘ روايته الشضهÒة (علي ونينو) الصضأدرة من دار ا÷مل  ،٢٠١6إاذ
ُيسضرُد اŸؤولف ‘ عمله قصضة نشضوء عÓقة ا◊ب ب Úشضأب مسضلم وفتأة
مسضيحية ‘ مدينة (بأكو) .وإانطÓقأً من ذلك يصضوُر التنوع ‘ تلك
ب أاتبأعهأ على ‡أرسضتهأ
البقعة ا÷غرافية والشضعأئر الدينية التي يواظ ُ
هذا فضض ً
 Óعن تغطية التطورات التي تشضهدهأ مدينة (بأكو) بعد
إاكتشضأف النفط ومأيÎكه من التأأثÒات على ا÷أنب اŸعمأري ‘
اŸدينة ،إاضضأفة إا ¤ذلك فإأن الكأتب ’ يتوّقف عند حأضضر مدينة
(بأكو) بل يحأول أان يضضمsن ‘ عمله شضذرات من تأأريخهأ السضحيق
ث يكون ذلك ‘ خدمة منأُخ الرواية دون أان تتحّول إا ¤عمل
بحي ُ
تأريخي هكذا يكون للبنية اŸكأنية دوُر Ãأ تعأقب عليهأ من الوقأئع
واأ’حداث ‘ إانفتأح السضرد على مراحل تأريخية وإابأنة عن الصضراعأت
التي أاصضبحت اŸنأطق اŸتأأرجحة ب Úالشضرق والغرب مسضرحًأ لهأ.
ومن هنأ تُÈز إاشضكألية الهوية ا◊ضضأرية جزءا ً من متواليأت ا◊كأية.
ا◊ب جغرافية جديدة تسشتوعب التّنّوع وتعطي بعدًا
جديدًا للنتماءات بإاختلفاتها

اُŸغــــــــــــامرة

القبول بأآ’خر اıتلف عقأئديًأ أامر ’ يخلو من التحدي إاذ يتطلب
Ÿنغلقة وإاسضتيعأب رؤوى مغأيرة ،غ Òأان
ذلك اÿروج من السضيأقأت ا ُ
ا◊ب ه -و وع -أُء ي-ؤوطُ-ر ه-ذه اÓÿف-أت واŸع-ت-ق-دات اŸت-ب-أي-ن-ة،وه-ذه
ا◊ألة تتجسضُد ‘ رواية (علي ونينو) ‘ عÓقة ا◊ب القأئمة بÚ
شضخصض Úينتميأن إا ¤ديأنتﬂ Úتلفت Úفـ (علي) كمأ يتّضضح من إاسضمه
هو شضأب مسضلُم متحّمسس لهوّيته اآ’سضيوية ،بأŸقأبل فإأنّ حبيبته (نينو)
فتأة جورجية من أاتبأع الديأنة اŸسضيحية ،هنأ يقّدُم اŸؤولف صضورة عن
جذور الديأنت Úاإ’سضÓمية واŸسضيحية ‘ مدينة بأكو مرفقة بأإ’شضأرة
إا ¤اإ’صضطدامأت التي وقعت ضضمن هذه اŸسضأحأت ا÷غرافية الواقعة
على حدود ا◊ضضأرات ،إاذ يذكُر الراوي حأدثة مقتل زوج عمة نينو على
يد اإ’يراني Úح Úيقتحمون مدينة تفليسس هأتف Úبشضعأرات ذات

نقــــــد

مات عطششا؛ ششرب الصشمت دموعه
هششام احمد غا‹

’ تزال الومضضة القصضصضية ،تع‡ Èرات ضضيّقة كثÒة؛ شضأأن أاي
جنسس أادبي حديث التكوين ،له مأ له من ارتبأطأت عضضوية؛ بأأجنأسس
أاخرى عأصضرته؛ أاو سضبقته وتطور عنهأ ،وأاقصضد مزامنته ونشضأأته مع
القصس القصض Òجدا ،والومضضة الشضعرية ،وتطوره عن اأ’و ¤وافÎاقه
عنهأ ،كمأ يتشضأكل كأأديب مقأرن مع أادب التوقيعأت العربية القد،Ë
لكن الومضضة وغÒهأ من أاجنأسس اإ’بداع البÓغي ،قد عولج كثÒا
و’ زال؛ حتى ‘ تراثنأ العربي ،من زاوية التشضكيل والبنأء الذي
يهدف إا ¤توسضيع الفضضأء اإ’بداعي اŸقروء وراء الهيكل النصضي
Óلفأظ اŸتأحة من
الضضيق .لقد أاخ Èا÷أحظ :أان القيمة التأأثÒية ل أ
الطيف اللغوي ‘ ،أاي صضيأغة متداولة؛ –مل النأ œالصضفري من
اŸعنى ،طأŸأ  ⁄تخضضع لوسضأئل الÎحيب والتوسضيع ،قأصضدا اÛأز
واÙسضنأت وغÒهأ ،وكذلك أاخ Èسضيبويه عن ا’نزيأح ،الذي عرف
Ãصضطلحأت أاخرى :كأÿرق وا’ختيأر والعدول.
و‘ ال-نصس ال-ومضض-ي ،ي-ل-عب ال-ت-ك-ث-ي-ف ل-ع-ب-ت-ه م-ع-ت-م-دا ع-ل-ى وسضأئل
اإ’نزيأح اللفظي الذي يوّلد انزيأحأ د’ليأ ،كمأ يلعب اإ’يحأء على
ت -ن -وي -ع -أت ف -رضض -ه -أ ال -نصس ال -بصض -ري اŸق-روء؛ ب-أل-تضض-م Úوال-رم-ز
واÛأز ،وقد ’ ننتبه أان النصس اÙمل بأإ’يحأء وا’Áأءات؛ هي

من تقصضد الكأتب ‘ ،جعل نصضه ذي قدرة توليدية؛
تقأبل الطأقة التفسضÒية للمتلقي ،الذي دعي
إا ¤دائرة اإ’بداع وصضأر أاحد عنأصضرهأ؛ كمأ
يقول أامÈتو إايكو.
إاذن ،فعلى الكأتب يحمل بنأءه اللفظي اسضتعدادات Œعله قأبÓ
للطÒان بأأجنحة اŸتلقي ‘ ،النسضق اللغوي والفكري الذي أالقأه ‘
كلمأت كجسضد مسضجى ،ينتظر أان تهبط عليه الروح .سضأأبدأا ‘ قراءة
م Ïالومضضة معتÈا أان العنونة ليسضت كمأ يعرف بأأنهأ العتبة التي
ندلف منهأ إا ¤النصس ،وإا’ لكأن ا ÏŸهو فقط تعريف لهأ ،وليسس
انطبأع الكأتب واŸتلقي كذلك ،عن هذا النصس ‘ آاخر –ليل.
اŸوت هنأ قد يكون ›أزيأ وقد يكون حقيقيأ ،و‘ ا◊أل Úهو
م-وت م-ن-وط ب-أل-ع-طشس ،وال-ع-طشس ه-ن-أ “ي-ي-ز ي-تضض-م-ن ال-ت-ل-ميح إا¤
حدثية القتل ،وأ’نه كأن عطشضأ فقد تلبسس دور القأتل هنأ؛ بأأقسضى
صضورة تأأشضÒا إا ¤النية ا÷رمية التي تنطوي على ا’سضتغراق زمنأ
إ’نفأذ هذا اŸوت من جهة ،وللدرامية اŸقصضودة ‘ منع اŸأء
اŸبذول لكل الكأئنأت إا’ لهذا القتيل .شضرب الصضمت دموعه :هذا
التقأبل ب Úالعطشس والشضرق؛ تتبعه منطقيأ اŸفأرقة النأجمة عن
ارتواء الصضمت ،لتشضكيل طبأق يخد لعبة اإ’يحأء ،فأرتواء الصضمت
بألدموع طويل طويل ،طول اŸوت من العطشس ،طول عهد اإ’نكفأء
بألصض Èواعتزال اŸدد ،وهنأ تتكشضف دا’ت –يلك إا ¤د’لة قد
أاجلنأهأ :وهي الÈاءة .الÈاءة لغة هي السضذاجة والفطرة ونقأء
الطوية ،ولكنهأ أايضضأ هي العزوف واÿلو ا’بتعأد ،فأأي اŸعنيÚ
اخÎتَ ،سضيجÈك على قراءة انزيأحأت العطشس وا’رتواء ‘ :كأئن
اعتزل الدنيأ بغفلة الطفل اŸنبوذ عن حّقه ‘ ال ّ
طلب؛ أاو بإأرادة
البألغ القأصضد الÈاء ،بعد أان نفضس يديه من الدنيأ .موضضوع بألغ
الÎميز عديُده ،يلبّي مأ تتشضّوق إاليه أانسضأق الشّضعر والقصس ‘ اجÎاح
الفكر ،من زوايأ ’ تخطر إا’ بخأطر اŸبدع!Ú

د’’ت دينية ،لكن هذا اإ’رث الدموي ’Áنع نشضوء عÓقة عأطفية
جيأشضة ب Úاإ’ثن Úإاذ يكون ا◊ب بحجم التحدي لتأريخ يراق على
أايأمه الدمُ ،بجأنب ذلك ترُد ‘ سضيأق الرواية قصضصس فرعية سضواء
أاكأنت مسضتقأة من الÎاث اإ’سضÓمي أاو اŸسضيحي ،كمأ يبدو أانّ الراوي
حري ُصس على إايجأد التوازن ‘ وصضف فضضأئ( Úبأكو ،تفيلسس) حيثُ
يشضرُح طبوغرافيأ اأ’و ¤ويصضوُر تركيبتهأ اŸوزعة ب Úاأ’طراف والنواة
واإ’خ -ت Ó-ف -أت اŸوج -ودة ب Úسض -أك -ن -ي اŸن-ط-ق-ت ‘ Úط-ب-ي-ع-ة ا◊ي-أة
والسضلوكيأت كمأ تتوقف عدسضة الراوي عند بوابة زيزيأنأشضفيلي نظرا ً
ف به هذا اŸوقع من وظيفة إاحألية إا ¤سضÓلة (علي خأن
Ÿأ يتصض ُ
شضريفأنشض )Òومألهأ من دورِ ‘ حمأية اŸدينة،كمأ يتحرى عن معأ⁄
مدينة تفيلسس ويذكر حكأية دير سضأنت ديفيد ومعجزة القديسس ديفيد
الذي اّتهم بإأقأمة عÓقة ﬁرمة مع إابنة اŸلك ،فأأ’خ Òيدعوه إا¤
القصضر غ Òأان القديسس مأ أان Áسس جسضدهأ بألعصضأ حتى ينطق ا÷نÚ
وُيفنَد كÓم أامهأ ،وهذا مأ ُيعيدنأ إا ¤قصضة النبي موسضى ،وبذلك يضضم
العمل قصضصس ومرويأت شضعبية ودينية وجمل مشضحونة بأ ِ
◊َكم ،ومن ًثsم
ُ
يسضهب الكأتبُ ‘ وصضف اŸكأن ويضضعُ اŸتلقي ‘ جغرافيأ مدينة بأكو
ث يذكرك شضغف البطل Ãدينته (بأكو) بعشضق رسضول حمزاتوف
بحي ُ
لداغسضتأن،إاذ يتأبع القأرىء وصضف اŸؤولف Ÿنأظر طبيعية يتحول إا¤
مشضأهد يتمتع بصضريأً Ãأهو معروضس.
لرث الدموي ل Áنع نششوء
ا إ
علقة عاطفية جيّاششة ب ÚالثنÚ

طعنة الصشديق

ُتعد ثيمة ا◊ب والغرام عنصضرا ً ‘ معظم اأ’عمأل الروائية ولكن لكل
كأتب أاسضلوبه ‘ معأ÷ة هذا اŸوضضوع وتوظيفه ‘ تضضف Òا◊لقأت
السضردية ،وتكمن قدرة الروائي ‘ إاضضفأء بعد جديد لثيمأت متداولة
ث يبعُد القأرىء عن الشضعور بألرتأبة .هنأ أان مأ يضضيفُ التشضويق
بحي ُ
Ÿلتهبة ب Úعلي ونينو هو إاختÓف اÿلفيأت الدينية
ا
ب
◊
ا
ة
ض
ص
إا ¤ق
ُ
لشضخصضيت Úكمأ أان إاهتمأمأت اÙب ÚاŸتأبينة ،إاذ ’يني علي عن
إابداء إاعجأبه بآأسضيأ بيد أان نينو مفتونُة بأ◊ضضأرة الغربية تعطي القصضة
بعدا ً رمزيأً اأ’ك Ìمن ذلك مأ يضضفي اÿصضوصضية إا ¤حب علي ونينو
هو عنصضر اŸفأرقة اŸتمثلة ‘ سضلوكيأت شضخصضية نأتشضأراريأن صضديق
علي ،فأأ’ول أارمني يتكفل بإأقنأع أاسضرة نينو بأأن تتزوج إابنتهم Ãسضلم،
لكن من هذا اŸأأمن يأأتي اÿطر إاذ يخطف نأتشضأراريأن نينو ويكون
سضيد مصضطفى شضأهدا على عملية اإ’ختطأف .من هنأ يشضتُد ال ّصضراع
’سضيمأ بعدمأ يتنتقم علي لنفسضه بقتل صضديقه وإاعأدة نينو إا ¤أاهلهأ
لكن اأ’خÒة تلتحق به إا ¤داغسضتأن ،وبهذا نكون أامأم مفصضل جديد من
اأ’حداث إاذ تتداخل العقُد و“ُر مدة قبل أان يعود علي إا ¤موطنه
(بأكو) لكن مأ تلبث أان يغأدرهأ مع نينو مضضطرا ً أان يقيم ‘ إايران بعد
غزو الروسس للمدينة مأ تراه نينو ‘ إايران من طقوسس دينية ،ومأ
ف
يكتنف عأ ⁄ا◊رملك من اÿدم والفصضل ب Úالرجأل والنسضأء يكشض ُ
جذور اإ’ختÓف ‘ الرؤوية لدى أابنأء الديأنت ،Úبحيثُ تتفأجأأ عندمأ
ُŒد زوجهأ مشضأركًأ ‘ مراسضيم دينية.ينسضأب خيط السضرِد على لسضأن
راِو بضضم ÒاŸتكلم متضضمن ‘ الرواية وتبدأاُ مرحلة جديدة ‘ حيأة كل
من علي ونينو حأل عودتهمأ إا ¤بأكو ،إاذ تصضبحُ اŸدينة جزءً من دولة
أاذربيجأن ،ويصضبح منزل علي خأن مكأنأً مفضض ًÓإ’سضتضضأفة اأ’جأنب
و‡ث- -ل -ي ال -دول اأ’ورب -ي -ة ’ ت -ن -فصض -ل ح -ي -أة أاسض -رة (ع -ل -ي خ -أن) ع -ن
Ÿنعطفأت التي تشضهدهأ مدينة بأكو ،وÃأ أاsن هذه اŸدينة تتأأرجح
ا ُ
أاوضضأعهأ نتيجة لتغ Òموازين القوة ،لذلك تتعّرضس بأكو تتعرضس لهجمة
القوات الروسضية بعد قيأم ثورة أاكتوبر إاذ ينفذ الروسس حملة اإ’بأدة ‘
اŸدي -ن -ة ضض -د م-وظ-ف-ي ال-دول-ة وك-ل م-ن ي-ع-أرضس اإ’ح-تÓ-ل ك-م-أ ع-أÊ
اŸسضلون اأ’مرين بعد سضقوط اŸدينة .يتلقى (علي خأن) خ Èزحف
الروسس إا ¤بأكو ومدن أاخرى من صضديقه إاليأسس بيغ عندمأ يكون اأ’ول
متواجدا ً ‘ غأندشضأ ،هنأ يفي علي خأن بوعده إ’بيه بأأن يكون ﬁأفظأً
على مآأثر أاسضرته يطألبُ زوجته نينو Ãغأدرة مدينة تشضأغأ والذهأب
إا ¤تفيلسس بينمأ هو يقأوم ضضد الغزاة ،إاذ ُيقتَُل على ا÷سضر الذي شضهد
مقتل جده،إاضضأفة إا ¤شضخصضيت Úرئسضيت Úهنأك شضخصضيأت أاخرى
دورهأ مسضأند ‘ النهوضس بألسضرد مثل السضيد مصضطفى  ،إاليأسس بيغ،
ﬁمد حيدر ،كمأ توجد تلميحأت ‘ أاعطأف الرواية إا ¤التحو’ت
التي شضهدتهأ تركيأ وإايران بعد ا◊رب العأŸية اأ’و ،¤هذا العمل
اŸوزع ع -ل -ى تسض -ع -ة وعشض -ري -ن قسض -م -أ أاق -رب ‘ أاسض -ل-وب-ه م-ن رواي-أت
كÓسضكية وأادب الرحلة ،وأانت تنتهي من قراءة الرواية تسضتعيد مأ قأله
رسضول حمزاتوف بأأّنه يوجد شضيئأن يسضتحقأن التضضحية من أاجلهمأ
اŸرأاة والوطن ،إاذ يضضحّي (علي خأن) من أاجل اإ’ثن.Ú
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لردنية
دراسشة ‘ قصشيدة للشّشاعرة ا أ
سشمية ا◊مايدة
ل رأاسص-ه-ا
ك -انت أاج -راسس ال-قصص-ي-د “ أ
دوي- -ا وا’رŒاج- -ات ت- -هّ- -ز جسص- -م -ه -ا
وظ -لل اأ’شص -ج -ار “ر مسص-رع-ة ع-ل-ى
وج -ه -ه -ا ك -أاّن -ه -ا ريشس رم -ادي ال-ل-ون،
فهنالك من ينتظرها صصامتا وشصعرت
برغبة شصديدة أان تركضس نحوه ،فكم
لديها من أاشصياء تريد أان تتحّدث عنها
‘ رح - -ل - -ت- -ه- -ا ال- -ت- -ي ب- -دأات ب- -د’ل- -ة
ا’سصتفهام.
هي الشّصاعرة النبطة اأ’ردنية سصمية
ا◊م -اي-دة ،شص-اع-رة اإ’ل-ه-ام وا◊ك-م-ة
وال - -ع- -جب ،ف- -ل ع- -جب إاذاً ان ت- -ب- -دأا
ال - - - -ع - - - -جب وا’سص - - - -ت - - - -ف - - - -ه- - - -ام...
(–ّير ،)!!!!...Êفقد سصمعت أاصصوات
ال- - - -ع Èواصص- - - -ل- - - -ه- - - -ا ا◊Òة والÎدد
وا’رت -ي -اب ق -اط -ع ال-ت-ن-فسس م-ن شص-دة
العجب ،وأان هذه الدنيا كأانها مسصرعة
ك -ال -ع -رب-ة ‘ م-ن-ح-در ت-ق-يسس ال-زم-ان
واŸك - -ان ‘ آاٍن واح - -د وال- -بشص- -ر ه- -م
اأ’حصص- - -ن- - -ة تسص - -رع اÿط - -ى Áت - -زج
ب -خ -ط -وه -ا ح -ن -و غ -ريب ن -ح -و غ -اب-ة
اأ’سصرار .فلم يكن هنالك أاي علقة
ب Úالتقدير الذي يّتسصم بالعطف وبÚ
ال- -وصص- -ف ال- -ذي ي ّ-ت -صص -ف ب -ال -عصص -ف
والهذيان ،فأاطلقت أاك Ìاأ’فكار سصرية
وال- -ت- -ي ’ Áك -ن أان تصص -دق أاب -دا م -ن
عقالها.
ف -م -ازالت الّشص -اع -رة ت-خ-اط-ب-ن-ا ،ب-ح-ر
ا◊Òة  ⁄تعد تعرف أ’ي شصيء ،ونحو
أاي شصيء تسص Òوأاطلقت عنان الروح
ل -ن -فسص -ه -ا ،فÎاج-عت م-ذع-ورة ح-ي-ال
الفراغ وأاخافتها شصدة ضصيقها ،فكان
ك -م -ا ل -و أاّن -ه ب -ت -أاث Òع -ن -ف الصص -دم -ة
أاربكتها قصصائد الدمع ،و ⁄تعد تفرق
ب Úالسص- - -ع - -ادة واأ’ح - -زان ‘ ع - -م - -ق
العجب والروح وا÷سصد كانا يلهوان.
كانت ’تزال –لم ،فهل هناك شصك
فكر بها أام من شصك ناداها ‘ نزعة
صصوفية خالصصة اŸنبع بأاداة اسصتفهام
(كيف؟) ود’لة السصلوك وفقا لظروف
ﬁي -ط وع -ادات -ه وم -ت -ط-ل-ب-ات-ه ،إاذ أان
ال- -ف- -ك- -رة  ⁄تشص- -ه -د ه -ذا ال -ن -وع م -ن
ال- -ت- -ع- -ذيب واŸق- -ارن- -ة ب Úاأ’ح- -وال
أ’خ -ذت “شص -ي مسص-رع-ة ،ك-أان ه-ن-اك
من ينتظر والثلج اŸتجّمد يصصر وهو
يتكسصر –ت قدميه وأانفاسصها تنطلق
البخار من قسصوة السصياج.
إاذ “ارسس الشّصاعرة طقوسصها الفنية
‘ اسصتنطاق اية العجب و’ َ⁄؟ فقد
سص- -اق- -ت- -ن- -ا ع Èاأ’م -واج إا ¤ب -ح -ره -ا
اÿاصس وتفردت بأاربعة أابيات شصعرية
ملؤوها العجب وأاعجب اأ’شصياء ،هذا
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نصش :جروة عÓوة وهبي

بقلم الشّشاعر :
ﬁمد عبد العزيز سشميشش

ال ّسصحاب الّراكد ب Úاأ’رضس والسصماء
ومسص-ت-ح-ي-لت-ه-ا .ك-ي-ف! وغ-ريب أام-ر!
–رمني! اأ’حلم تذهلني!
كأاّنها خلف هذا ا◊اجز اŸكون من
اأ’عمدة اÿشصبية ظّلت تتغّذى بذلك
الوهم وتعيشس فيه لتعيد نصصائح السصيد
اŸسص- -ي- -ح ع- -ل -ي -ه السص -لم ،ي -ا م -عشص -ر
ا◊وارّي Úأاّني بطحت لكم الدنيا على
بطنها وأاقعدتكم على ظهرها ،فإا‰ا
ي - -ن- -ازع- -ك- -م ف- -ي- -ه- -ا إاث- -ن- -ان اŸل- -وك
والشص - - -ي- - -اط .Úف- - -أاّم- - -ا الّشص- - -ي- - -اطÚ
ف-اسص-ت-ع-ي-ن-وا ع-ل-ي-هم بالّصص Èوالّصصلة،
وأاما اŸلوك فخلوا لهم دنياهم يخلو
لكم آاخرتكم.
وقد أاوثقت أاكتافها ا◊قيقة و ⁄يعد
شصيء يذكر باŸقارنة إاذا ما أاوريت
م- -ن- -ه ال- -ن- -ار ،وث- -وا Êع- -م -ره -ا زم -ن
أاسصفارها زمن منتهى ،فهل كانت تأامل
حقا أان تتغلب Ãفردها على اŸسصافة
والتعب وا’بتهال ،وأان اأ’سصئلة التي
ت -وّج -ه -ه -ا ‘ رسص-ائ-ل-ه-ا وج-دت أارضص-ا
مكشصوفة ب Úاأ’رضس البيضصاء والسصماء
لت ع -ي -ون -ن -ا ال -ف -ك -ر
ال- -داك -ن -ة ،ف -م  -أ
ووجدت الشصاعرة ما مكرت به.
وأاخ -ذت ب-حÒة ال-ك-ل-م-ات شص-ك-ل-ه-ا ،إاذ
لل -ئ -ة ب Úج -دران ا◊Òة،
ت- -ب -دو م -ت  -أ
ف- -أان -ه -ك -ت -ه -ا وسص -ن -دت خ -اصص -رت -ي -ه -ا
اŸوج- -وع- -ت ،Úوت- -لّ- -م -سصت ك -ت -ف -ي -ه -ا
اŸتعب Úوحدقت ‘ عيني ﬂاطبها
ك -ج -ري -ح أاضص -اعت صص -واب -ه الّصص -دم -ة
بسصبب الطّعنة التي تلّقاها.
وغاصصت ‘ أاعماق ذاتها باحثة عن
أامر أاو طريقة أاو اŒاه ،فيقول أابو
بكر الواسصطي طلبت قلوب العارفÚ
فوجدتها ‘ أاوج اŸلكوت تط Òعنه
الله ووجدت وجه عطاء العامل Úأان
يكون من الله ،ووجدت وجه عطاء
العارف Úأان يكون مع الله أ’ن ’ حاجة
العامل إا ¤بّره وحاجة العارف إا¤
ذاته.

القصصيدة:

–ّير Êالدنيا يا طول مسشاربها
يا زين أاششجارها ويا ك Ìاÿششب
لسشرار اıتفية بأاكمامها
تعجبني ا أ
يا ك Èمعانيها ك Èهموم العرب
لرواح التي ترد أاجسشادها
تصشدمني ا أ
يوم تعود تنششد بقايا ششعلة حطب
تربكني قصشايد الدمع أاحبارها
ق عجب
ما أادري هي حزن ول عشش ٍ

لحد)
(ا أ
أادخل ‘ التواريخ القدÁة /
أاقرأا أاسصماء اŸلوك اŸتلصصصصÚ
اأ’غبياء  /يشصرق نهار الظلم
الغبارى /أاقوم من النوم عاريا /
أاجوب شصوارع اŸدينة  /أادخل
بيوتا مشصبوهة  /أارى دم اللغة
مسصفوحا  /أاخرج يلفح وجهي هواء اŸدينة اÙمل بالغبار/
وتسصقط اأ’مطار.
تنبح كلب ا◊ارة اŸسصعورة ‘ وجهي  /تنفجر ‘ أاحشصائي أاحزان
ﬂاضس من تاريخ اأ’مسس  /اتهجى ‘ كتاب اŸوتى حروف كتابة
مسصمارية  /اخرج اŸسصدسس  /أاطلق النار على جمجمتي  /أاسصقط ميتا
 /ومع ذلك سصتجد Êغدا ‘ شصوارع اŸدينة أامشصي مكفنا ب Úاأ’حياء.
()٢
سصاحة الشصهداء  /الÎام القادم من حي الصصيادين مدهونا بالدماء
 /يسص Òيتعطل ‘ جموع اŸارة وتلل الزبالة /علوة يحمل
صصندوقه اÿشصبي ،يغني لبضصاعته  ’ /خوف عليك يا جمع الفقراء
 /فالسصاحة أايضصا أ’رواح الشصهداء  /لياسصم ،Úوحفيزة..و..لن
أاسصقط ‘ شصرك اأ’سصماء.
لكنني أاحاول ا◊ديث عن طفل حزين القسصمات
لثن)Ú
(ا إ
تغلف السصحب وجه السصماء  /والناسس Áشصون على رؤووسصهم /
و“وقادي Œوب شصوارع اŸدينة اأ’ثرية  /ويصصارع طراجان كريون
 /وانتيغون ‘ الكهف تصصارع ا÷وع  /تدق “وقادي على بابي،
وأانا بكفني أاتوج طراجان  /ويسصقط اŸطر.
أالتقي ا◊بيبة ‘ ا◊لم  /تشصرق الشصمسس  /أامزق الصصمت  /أاعلق
جسصدي على جذع زيتونة  /احتسصي البوخة..يحمر عيناي  /أانام
–ت اŸطر  /ما كان هّمي قبل الزمن /أاو أاتوجه ملكا /
نبغيك أانا نبغيك
وعÓشش أاتخبي
عجبو Êعينيك
وششعرك مدربي
(الغابة)
ضصاعت جهودي ‘ غابة التاريخ
الليلة التسصعون بعد اأ’لف  /احÎقت شصهرزاد ‘ حضصن شصهريار
قمحا
ملحا
مطرا
هو ذا أابو ذر يأاتي مرتديا كيسس اسصمنت  /بيده سصيف وقطعة خبز
أاسصود ’ /شصيء يفصصل بيني وب Úا◊لم  /سصوى برق اليقظة وبعضس
الكلم /
بعضش التاريخ
الزيف
الكذب
النفاق
تعصصف الرياح  /تراود Êعن نفسصها  /تفتح ‹ أابواب الرحيل /
أاسصافر ‘ ا◊لم /
وردة ذبالت
ب Úالوردات
صشبية غابت
وعيو Êبكات
(الثÓثاء)
رمال البحر أافاعي  /أا“دد فوقها ’ تلسصعني  /يقذف البحر حوتا
يبتلعني  /أاغرق ‘ بطنه
أاشصد على رقبتي  /أاخنق نفسصي  /تدور الدنيا ‘ رأاسصي  /تصصبح
كرة  /يحملني طائر ملون  /تغيب الشصمسس  /يسصقط اŸطر  /هنا
كان أاجدادك  /كأانهم ما كانوا هنا مات ا’سصلف
“وقادي  /سصيدتي تنام على ركح اŸسصرح اŸسصرح اÿا‹ /
وطراجان عاريا يصصلي  /فيعلو لهب النÒان /ابنك يا كريون ‘
الكهف Áوت مع انتيغون  /وجسصدك العاري تلفحه أامطار الزرنيخ
 /وأانا فوق سصرير “وقادي أاغني ﬁموما /
أامد يدي
ويبقى اŸاء
فيك Èقرصش الرغيف
سشÓما يجÈ
(أاغنية)
Œيئ Úحبات كرز وردية اÿدين
Œيئ Úحبات رمان حلوة ،طرية الشصفتÚ
Œيئ Úتفاحة مرمرية الرقبة  /رخامية الرقبة

الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

Œيئ Úحبات زبوشس خضصراء العينÚ
(أاصصوات)
رقبتها بلر وصصدرها رخام فيه زوج توام
◊مام اللي ربيتو مشصى عيا
ما بقا‹ ما نسصمع صصوتو ‘ غصصاÊ
جا Êما جا Êعن ‘ Îجنا Êالله يا الله
قولولو يعزم ويجيني
را Êمضصرورة
يا بوطيبة داويني
يا عمي بلقاسصم يا سصاكن ÷نينة
راه وليدك يبغيني
قم زوجنا وهنينا
’ تقولوشس يخطيني
لربعاء)
(ا أ
ح Úخنقت نفسصي  /قتلت ا◊ب ‘ صصدري  ⁄أاكن أاعرف أان
“وقادي سصيدتي –بني مزقت شصريا / Êادخلت جثتي التابوت /
دفنت التابوت ‘ حفرة  /ردمت عليه الÎاب  /ورحت ‘ نوم
هادئ أاحلم.
ورغم هذا سصأاكون غدا ‘ اŸوعد كالعادة Œ /يئÚ
يفيضس النهار
ويك Èشصوقي جناحÚ
(اÿميسش)
قبليني  /ابصصقي السصم ‘ حلقي لسصت اأبا‹ /
ولدت من امرأاة تزوجت أابي  /وغدا اأتزوج امرأاة ومنها يأاتي ولدي
 ’ /شصيء هناك غ Òامرأاة ورجل “ /وقادي طراجان  /أانا
و“وقادي /
ليذهب طراجان إا ¤ا÷حيم /
انتيغون تنام ‘ الكهف  /وأانا أانام ‘ التابوت  /أاحمل التابوت على
كتفي  /اأدخل اŸدينة عاشصقا لتموقادي  /ويبكي طراجان مسصتندا
لعامود رخامي /
وأانا أاقف –ت اŸطر
هنا كان أاجدادي
هنا ناموا وكأانهم ما ناموا /
“وقادي
سصيدتي
غدا اأمزق كفني وأاجوب الدنيا على ظهر حمار ذهبي،
(ا÷معة)
أاصصرخ “وقادي يا غالية  /يسصقط اŸطر  /تفوح رائحة الÎاب
تعطر جو اŸدينة هنا حارب اأ’سصلف  /هنا يسصقطوا “وقادي/
كسصيلة  /الكاهنة  /يوغرطة  /ماسصينسصن  /تكفريناسس  /هنا
يسصقط جسصدي  /غربان النحسس تنهشس جثتي /
وأانا ‘ اأرضس خربة اأبكي أاحزاÊ
(جانبا)
هات ما عندك يا مدينتي
دعيني أارى ما  ⁄تراه عÚ
هات ما عندك يا جامعة اأ’ضصداد
حتى ناسصك يا مدينتي
البعضس يأاتيه من باريسس طعام ا’فطار
والبعضس Áوت إان فنت عليه يوما با◊مالة السصوق /
“وقادي
Œيئ ‘ ÚمÓية سشوداء
“وقادي..امرأاة
تأاتي كالسشحاب ﬁملة باŸطر
تغسشل درب ا◊ب
تن Ìوردا
“وقدي
انت
حبي
وسشيدتي
أا
ن
ت
(السشبت)
جرجرت أاحزا Êونزلت السصوق
و“وقادي تلحق خطواتي
كلما اأذكر أان “وقادي  /أاتذكر مأاسصاتي
ويسصقط اŸطر /
“وقادي  /شصرخ ‘ ذاكرة التاريخ اŸبتور /
يسصقط اŸطر الزرنيخ
هنا كانت حيزية وكأانها  ⁄تكن
وطراجان يغني حبه فوق ركح مسصرح خا‹
ويسصقط اŸطر
أاقف ‘ انتظار عصصف الرياح
ل النور قلب الكلمات
اقف ‘ انتظار أان  Áأ
اقف ‘ انتظار أان Áزق كفن السصبات
ويسصقط اŸطر
“وقادي أاسصميك واأبكي
واسصمي حبي لك وله
“وقادي اسصميك
ويجلسس الوطن على حافة التاريخ
يكاد يسصقط
(صصوت)
هذه اأمة تتقن النّفاق
أاقرأا تاريخها ‘ ع Úحكامها.

á°VÉjQ

اإلثنين  ١٠أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣رجب ١٤٣٨هـ

كان منتظرا لتدريب منتخب إاسسبانيا بعد ديل بوسسكي

كاباروسس مرشسح لإلشسراف على العارضسة الفنية «للخضسر»
بدأات معا ⁄اŸدرب ا÷ديد
«للخضسر» تتضسح مع اقÎاب
اŸدة التي وضسعها رئيسس
«الفاف» زطشسي من أاجل
لعÓن عن خليفة ليكنسس من
ا إ
نهايتها ،حيث من اŸنتظر أان
يكون ذلك ،غدا ،على أاقصسى
تقدير.

عمار حميسسي
ي -ت -ج -ه اإلسش-ب-ا Êخ-واك Úك-اب-اروسس،
ال -ب -ال -غ م-ن ال-ع-م-ر  ٦١سش-ن-ة ،ل-يكون
خ-ل-ي-ف-ة ل-ي-ك-نسس ع-ل-ى رأاسس ال-عارضشة
ال -ف -ن -ي -ة ل-ل-م-ن-ت-خب ،خ-اصش-ة أان آاخ-ر
األخ- -ب- -ار أاك- -دت م -واف -ق -ة ال -ت -ق -ن -ي
اإلسشبا Êعلى عرضس زطششي لقيادة
اŸنتخب خÓل الفÎة اŸقبلة.
من اŸنتظر أان يتم اإلعÓن عن خÈ
تعي Úكاباروسس على رأاسس العارضشة
الفنية للمنتخب ،غدا ،على أاقصشى
تقديرÃ ،ا أان زطششي يسشارع الزمن
لÓنتهاء من مششكل اŸدرب ا÷ديد
والتفرغ ألمور أاخرى.
ي - - -ع - - -د ك - - -اب - - -اروسس م- - -ن اŸدربÚ
اŸعروف ‘ Úإاسشبانيا ،حيث سشبق له
ت -دريب ع -دة أان -دي -ة م -ع-روف-ة ،ع-ل-ى
غرار إاششبيلية وأاتليتيكو بلباو ،إاضشافة
إا ¤دي-ب-ورت-ي-ف-و لك-ورون-ي-ا .ع-ل-ما أانه
كان مرششحا Óÿفة ديل بوسشكي ‘
ت -دريب م -ن -ت -خب إاسش -ب -ان -ي-ا ،ب-ع-د أان
انحصشر التنافسس بينه وب Úلوبيتيغي
ال- -ذي اسش- -ت- -ط- -اع كسشب ال- -ره- -ان ‘
األخ.Ò
ويتواجد كاباروسس حاليا بدون فريق،
بعد أان فسشخ عقده مع أاوسشاسشونا ‘
جانفي اŸاضشي بسشبب سشوء النتائج،
وهو ما سشهل من مهمة زطششي كثÒا،
خاصشة أان اŸدرب ÚاŸقÎح Úكانوا

جميعا يششرفون على أاندية وبالتا‹
ك- -ان م -ن الصش -عب إاق -ن -اع -ه -م ب -ت -و‹
العارضشة الفنية للمنتخب.
 ٢٥سسنة ‘ عا ⁄التدريب
ي - - -ع - - -د ك - - -اب - - -اروسس م- - -ن اŸدربÚ
اŸع -روف ‘ Úإاسش -ب -ان -ي -ا ح-يث دخ-ل
ع -ا ⁄ال -ت-دريب م-ن-ذ  ٢٥سش-ن-ة ،وهي
فÎة كافية سشمحت له بتحقيق عدة
إا‚ازات م- -ع األن -دي -ة ال -ت -ي أاشش -رف
عليها ،خاصشة إاششبيلية الذي سشاهم ‘
تطور مسشتواه.
يدين أانصشار إاششبيلية كثÒا للمدرب
ك- -اب- -اروسس ،ألن- -ه سش -اه -م ‘ صش -ع -ود
ال -ف -ري -ق إا ¤ال -قسش -م األول وق -ي-ادت-ه
ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج ‡ي-زة ط-ي-ل-ة خمسس
سش -ن -وات ك-ام-ل-ة ،ل-ك-ن-ه رفضس Œدي-د
العقد ألسشباب ششخصشية.
وÁيل كاباروسس إا ¤السشتقرار ،حيث
يعد من اŸدرب Úالذين يبقون ‘
األندية لفÎة تزيد عن موسشم Úوهي
النقطة التي حبذها كثÒا زطششي،

خاصشة أانه يريد مدربا يبني منتخبا
قويا خÓل السشنوات اŸقبلة.
مشسكل اللغة يعود من جديد
ويبقى العائق األول ‘ وجه كاباروسس
 إان ت -وصش -ل إا ¤ات -ف -اق ن -ه -ائ -ي م-ع«الفاف»  -هو مششكل اللغةÃ ،ا أانه ل
يتقن جيدا الفرنسشية ،رغم إاششرافه
ع -ل -ى ن -ي -وشش -ات -ل السش -ويسش -ري ل-فÎة
قصشÒة ‘ .٢٠١١
ولن يسشتطيع كاباروسس التواصشل جيدا
مع لعبيه ،حيث سشيكون لزاما عليه
ت -ع -ل -م ال -ف -رنسش-ي-ة وه-و أاح-د شش-روط
زطششي عليه من أاجل ضشمان أافضشل
تواصشل مع الÓعب ÚخÓل الÎبصشات
واŸباريات.
وكان لعبو اŸنتخب قد أاعابوا على
الرئيسس السشابق «للفاف» ،التعاقد مع
الصش -رب -ي راي -ف -اتسس ،ال -ذي ل ي -ت-ق-ن
ال-ف-رنسش-ي-ة ،وه-و م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-جدون
صشعوبة كبÒة ‘ التواصشل معه ،األمر
الذي فاقم اŸششاكل ودفعه للرحيل.

مصسطفى Ÿوشسي لـ «الشسعب»:

تركيبة ا÷هاز الفني ﬁل
نقاشس
رغ -م الت -ف -اق اŸب -دئ -ي ب Úزطشش -ي
وك- -اب -اروسس ع -ل -ى ت -و‹ ه -ذا األخÒ
ال -ع -ارضش -ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب ،إال أان
ال-ت-ف-اوضس ح-ال-ي-ا ي-ج-ري ح-ول ه-وي-ة
ا÷هاز الفنيÃ ،ا أان التقني اإلسشباÊ
يريد جلب جهازه الفني بالكامل.
ويعمل كاباروسس مع جهاز فني يتكون
م- -ن  ١٠أاعضش- -اء ،ه- -ذا األم- -ر دف -ع
زطششي Ÿطالبته بتقليصشه إاÃ ،٤ ¤ا
أان «الفاف» تسشتطيع توف Òمدربي
ح- - -راسس اŸرم- - -ى واŸسش- - -اع- - -دي - -ن
اآلخرين ،لكن كاباروسس مازال مصشّرا
على العمل مع جهازه الفني وهو ما
يبقي باب التفاوضس مفتوحا.
و ⁄يعارضس كاباروسس تواجد مدرب
جزائري أاو اثن Úمعه ضشمن ا÷هاز
الفني ،لكنه رفضس تدخلهم ‘ عمله.
علما أان دورهم يقتصشر على التواصشل
م- -ع الÓ- -ع- -ب Úودراسش- -ة ن -ق -اط ق -وة
وضشعف اŸنافسش Úفقط.

تغي Òنظام البطولة لرفع مسستوى الكرة الطائرة ا÷زائرية

أاكد الرئيسس ا÷ديد ل–Óادية ا÷زائرية
للكرة الطائرة مصسطفى Ÿوشسي ‘ ،حوار لـ
«الشسعب» ،أانه جاء بÈنامج متنوع وشسامل
من أاجل إاعادة هذه الرياضسة للواجهة،
خاصسة على مسستوى اŸنافسسات الدولية بعد
الÎاجع الكب ÒاŸسسجل ‘ السسنوات
لخÒة ،ومن جهة أاخرى رغبته ‘ تغيÒ
ا أ
نظام اŸنافسسة ‘ البطولة اÙليةÃ ،ا
لزمة
يتمشسى مع الوضسع ا◊ا‹ ‘ ظل ا أ
اŸالية حتى نتفادى عدة عراقيل مادية.

حاورته :نبيلة بوقرين

«الشسعب» :ما هي أاهم النقاط التي يتضسمنها
برنا›كم؟
«Ÿوشسي» :الÈن -ام -ج اÿاصس ب -ال-ع-ه-دة األوŸب-ي-ة
ا÷دي -دة ي -تضش-م-ن ع-دة ن-ق-اط ت-رك-ز أاسش-اسش-ا ع-ل-ى
إاع -ادة ال -ك -رة ال -ط -ائ -رة ا÷زائ -ري -ة إا ¤مسش-ت-واه-ا
ا◊قيقي على كل األصشعدة ﬁليا ،قاريا ودوليا
و–سش Úظروف العمل ‘ ال–ادية ،من خÓل
إاعادة هيكلة وتنظيم عدة أامور ،يكون ذلك بعد
ال-ت-وصش-ي-ات ال-ت-ي سش-ن-خ-رج ب-ه-ا م-ن ع-م-ل-ية التقييم
مباششرة بعد اسشتÓم اŸهام بصشفة رسشمية.
@ م-ت-ى سس-ت-ك-ون ع-م-ل-ي-ة تسس-ليم اŸهام بصسفة
رسسمية؟
@@ التسشليم الرسشمي سشيكون ‘ األيام القليلة
ال -ق -ادم -ة ،أاي ب -ع -د أان ي -ن-ت-ه-ي اŸك-تب ال-ف-ي-درا‹
السشابق من وضشع اŸلخصس الكامل عن كل األمور
اإلدارية ،حتى نكون على دراية تامة بكل التفاصشيل
التي تتعلق بالكرة الطائرة ،قبل أان ننطلق ‘ العمل
بصشفة رسشمية ،ألننا سشنقوم بعدة تغيÒات تتعلق
ب -ن -ظ -ام اŸن -افسش -ة ووضش -ع خ -ارط-ة ع-م-ل م-وسش-ع-ة
وإاعادة هيكلة داخل ال–ادية.
@ ماذا تقصسد بتغي Òنظام اŸنافسسة؟
@@ ي -جب أان ي -ع -رف ا÷م -ي -ع أان -ن -ا سش -نسش Òوف -ق-ا
لÈن -ام -ج م -ت -ك -ام-ل م-ن ك-ل ا÷وانب خÓ-ل األرب-ع
سشنوات القادمة .كلنا لحظنا اŸششاكل اŸادية التي
تعا Êمنها الفرق التي تنششط ‘ البطولة ،لهذا

كأاسس ا÷مهورية

إاجراء مقابلتي نصسف النهائي
على السساعة ١٧:٠٠
سشيخوضس كل من ششباب بلوزداد ـ إا–اد بلعباسس
ومولودية ا÷زائر ـ وفاق سشطيف الدور نصشف
النهائي لكأاسس ا÷زائر يومي  ١٨و ٢٢أافريل على
التوا‹ Ãلعب  ٥جويلية ،على السشاعة اÿامسشة
مسش - -اء ،ب - -حسشب م - -ا أاع- -ل- -نت ع- -ن- -ه اإل–ادي- -ة
ا÷زائرية لكرة القدم ع Èموقعها الرسشمي.
برمج نهائي كأاسس ا÷زائر لكرة القدم Ÿوسشم
 ٢٠١٧ / ٢٠١٦يوم األثن ١ Úمايو على السشاعة
ال- -راب- -ع- -ة وال- -نصش- -ف مسش- -اء Ãل -عب  ٥جويلية
(ا÷زائر).
وك -انت م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ق -د ت -وجت ب -ك -أاسس
اŸوسشم اŸاضشي ،بعد فوزها على حسشاب نصشر
حسش Úداي (.)٠ / ١

فكرنا ‘ وضشع «بطولة اقتصشادية» من أاجل Œاوز
هذه اŸششاكل ،من خÓل وضشع ثÓثة اقÎاحات،
أابرزها لعب البطولة وفقا لدورات Ãواعيد ﬁددة
‘ مناطق ﬂتلفة من الوطن واألربعة فرق األو¤
تلعب على اللقب و ٦البقية تتنافسس من أاجل ضشمان
البقاء ،أاو نسشطر لقاءين لكل فريق ‘ ظرف يوم،Ú
ا÷معة والسشبت ،عندما يكون معنيا بتنقل خارج
وليته لتفادي كÌة اŸصشاريف.
@ م -ت -ى تشس -رع ‘ ت-ط-ب-ي-ق ال-ن-ظ-ام ا÷دي-د
للبطولة؟
@@ بداية سشيكون يوم دراسشي Ãششاركة كل رؤوسشاء
النوادي واŸدرب Úمن أاجل مناقششة هذا اŸوضشوع
حتى نطور اŸسشتوى ،ألن النظام القد Ëليسشت فيه
إايجابيات بل أاثر سشلبيا فقط .كما سشتكون جمعية
اسشتثنائية بعد ششهر من اآلن ،حتى نناقشس نقاطا
أاخ -رى رف -ق -ة أاعضش -اء اŸك -تب ال -ف-ي-درا‹ وق-ب-ل-ه-ا
سش -ي -ك -ون ت -رسش -ي -م ت -واج-د ال-ع-نصش-ر ا÷دي-د داخ-ل
اŸك -تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ،األم-ر ي-ت-ع-ل-ق Ãم-ث-ل ا÷ن-وب
وه -ذا م -ا ي -ع -ن -ي أان ع -دد األعضش -اء سش -يصش -ب-ح ،١٠
إاضشافة إا ¤الرئيسس ،بدل من  ،٩وتعي ١١ Úرابطة
ا÷ديدة التي طالبت بها وزارة الششباب والرياضشة،
األم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسش-ان ،سش-ي-دي ب-ل-ع-باسس،
م-عسش-ك-ر ،مسش-ت-غ-ا ،Âب-وم-رداسس ،ال-ب-وي-رة ،ال-بيضس،
سشكيكدة ،األغواط ،ورقلة وبسشكرة.
@ ماذا عن الفرق الوطنية؟
@@ بالطبع الفرق الوطنية سشنقوم بوضشع برنامج
–ضشÒي خ-اصس ب-ه-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ‘
اŸواع -ي -د ال -ق -ادم -ة ،ب -داي-ة م-ن أال-ع-اب ال-تضش-ام-ن
اإلسش Ó-م -ي ال -ت -ي سش -ت -ك -ون خÓ-ل السش-ن-ة ا÷اري-ة،
بعدها سشنششرع ‘ اإلعداد للمواعيد القادمة ،على
غ-رار األل-ع-اب األف-ري-ق-ي-ة ل-لشش-باب  ،٢٠١٨األل-ع-اب
األوŸبية  ٢٠٢٠وأالعاب البحر اŸتوسشط .٢٠٢١
من جهة أاخرى ،نرغب ‘ احتضشان كأاسس أافريقيا
خÓل العهدة ا◊الية ،حيث سشنقدم طلبا للوزارة،
و‘ حال وافقت سشنقدم ملفا ل–Óادية األفريقية،
كما نرغب ‘ احتضشان بطولة العا ⁄للكرة الطائرة
الشش-اط-ئ-ي-ة ،إاضش-اف-ة إا ¤ال-ف-وز ب-اŸي-دال-ي-ة الذهبية

ريال مدريد

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

يواجه الÈتغا‹ كريسشتيانو رونالدو‚ ،م
ف -ري -ق ري -ال م-دري-د اإلسش-ب-ا ،Êشش-ب-ح
الغياب عن مباراة الكÓسشيكو أامام
الغر Ëالتقليدي برششلونة٢٣ ‘ ،
أافريل ا÷اري.
حصش -ل رون -ال-دو م-ؤوخً-را ع-ل-ى ٤
ب - -ط- -اق- -ات صش- -ف- -راء ،وي- -واج- -ه
اŸل -ك -ي سش -ب -ورت -ي -ن -غ خ -ي -خ-ون،
السش -بت اŸق -ب -ل◊ ،سش-اب ا÷ول-ة
 ٣٢م -ن ال -ل -ي -غ -ا ،و‘ ح -ال ت-ل-ق-ي-ه
ال-ب-ط-اق-ة اÿامسش-ة ،سش-ي-غ-يب ع-ن أاهم
م-ب-اري-ات ف-ري-ق-ه ه-ذا اŸوسش-م ،وال-ت-ي ق-د
–سشم لقب الدوري.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،سش-ي-غ-يب ك-ارف-خ-ال ع-ن م-واج-هة
خيخون ،األسشبوع اŸقبل ،على أان يعود ÿوضس
م -واج -ه -ة ب-رشش-ل-ون-ة وب-دون أاي إان-ذارات Ÿواصش-ل-ة
الصشراع على الليغا.
وأاششارت مصشادر صشحفية ،إا ¤أان رونالدو  ⁄يكن

مهتما باألمر ،لكنه واصشل العÎاضشات
ع-ل-ى ح-ك-م م-ب-اراة أات-ل-ت-ي-ك-و م-دريد
وكان من اŸمكن إاششهار البطاقة
الصشفراء ‘ وجهه وإايقافه أامام
خيخون ،وسشيكون عليه ا◊ذر
بشش -ك -ل ك-ب ،Òالسش-بت اŸق-ب-ل،
إاذا م- - - -ا أاراد ال - - -ل - - -عب أام - - -ام
برششلونة.
وي - -واج- -ه أايًضش- -ا ن- -اتشش- -و ن- -فسس
األزم -ة ،ح -يث ي -ع -ا Êم -ن ت -راك-م
البطاقات ،وإاذا  ⁄يتعاف بيبي من
إاصش -اب -ت -ه سش -ي-ك-ون ‘ وضش-ع ح-رج وق-د ل
يششارك أامام برششلونة ،ويضشع فريقه ‘ مأازق.
وتعادل ريال مدريد أامام أاتلتيكو مدريد بهدف
Ÿثله ،ليواصشل تصشدر جدول الÎتيب برصشيد ٧٢
ن-ق-ط-ة ،وب-فارق  ٣ن-ق-اط ع-ن ال-وصش-ي-ف ب-رششلونة،
الذي فوت فرصشة تقليصس الفارق باÿسشارة أامام
مالغا.

19

عودة بن غيث ودرفلو بعد تعافيهما من اإلصسابة
سسيعود لعب الوسسط رؤووف
بن غيث واŸهاجم أاسسامة
درفلو ،غدا الثÓثاء،
للتدريبات رفقة
اÛموعة ،بعد تعافيهما من
لصسابة ،بحسسب ما أاعلنت
ا إ
عنه ،أامسس ،إادارة إا–اد
ا÷زائر لكرة القدم ،حامل
اللقب الوطني.
ينتظر أان يلتحق الÓعب السشابق
لششبيبة القبائل ﬁمد بن قابلية
بزميله ،نهاية األسشبوع اŸقبل،
خ Ó-ل الÎبصس اŸغ -ل -ق اŸق -رر
بع Úالبنيان.
أام- - - - - -ا ا◊ارسس ﬁم- - - - - -د أامÚ
زماموشس ولعب الوسشط ﬁمد
ب -ن خ -م -اسش -ة واŸه -اج -م زي -ري
ح -م -ار ،ف -ل -يسش-وا ج-اه-زي-ن ب-ع-د
لسش -ت -ئ -ن-اف نشش-اط-ه-م ال-ك-روي،
ح -يث ي-ح-ت-اج-ون ل-ب-عضس ال-وقت

ل- -ل- -ع- -ودة ألج- -واء ال- -ت -دري -ب -ات،
يضشيف نفسس اŸصشدر.
وسش- -ت- -ك -ون ع -ودة ك -ل ال Ó-ع -بÚ
اŸصش -اب Úم -ف -ي -دة ل -ل -تشش -ك -ي -ل-ة

بنيدة مراح:

ال-ع-اصش-م-ي-ة ال-ت-ي سش-تجد أامامها
ب -رن -ا›ا م -ك -ث -ف -ا ‘ األسش-اب-ي-ع
القادمة ‘ اŸنافسشت Úالوطنية
واإلفريقية.

سسنفصسل ‘ ملف الرياضسي ÚاŸشسارك ‘ Úموعد «باكو» قريبا

كشسفت رئيسسة الوفد ا÷زائري اŸشسارك ‘
لسسÓمي  ٢٠١٧بعاصسمة
أالعاب التضسامن ا إ
أاذربيجان باكو (مايو  )٢٠١٧نورية بنيدة
مراح ،أان عدد الرياضسي Úا÷زائريÚ
اŸعني Úبهذا ا◊دث الرياضسي ،سسيتم
ليام القليلة
النتهاء منه ‘ غضسون ا أ
اŸقبلة.
أاوضشحت بنيدة مراح ،سشنعقد اجتماعا آاخر مع
وزارة الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة خ Ó-ل ه -ذا األسش -ب -وع،
ل -دراسش -ة ج -م-ي-ع الÎت-ي-ب-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸشش-ارك-ة
ا÷زائ -ري -ة ‘ أال -ع -اب ال-تضش-ام-ن اإلسشÓ-م-ي ٢٠١٧
ل -ت-ح-دي-د ع-دد ال-ري-اضش-ي ÚاŸع-ن-ي Úب-ه-ذا ا◊دث
الكب .Òوأاضشافت ،سشنفصشل نهائيا ‘ هذا األمر ‘
غضشون األيام اŸقبلة واŸلف على مسشتوى الوزارة
وإا ¤حد اآلن هناك  ١٢٠رياضشي ‘  ١٥اختصشاصشا
معنيون بهذه األلعاب ،لكن العدد سشيتقلصس ،علما
أان ال -ع -دد اإلج -م -ا‹ م -ن ق -ب -ل ك -ان أاك Ìم -ن ٢٠٠
رياضشي.
وكانت ال–اديات الرياضشية قبل أاششهر ،قدمت
قوائم موسشعة لرياضشييها ليتم انتقاء األحسشن فيما
بعد .وتصشر الهيئات الرياضشية الوطنية على ضشرورة

اŸشش- -ارك -ة اŸشش -رف -ة ‘ ه -ذا ا◊دث ال -ري -اضش -ي
الكب.Ò
و” تعي Úنورية بنيدة مراح ،البطلة األوŸبية ‘
سش-ب-اق  ١٥٠٠م ‘ Îأال- -ع -اب سش -ي -د ،٢٠٠٠ Êشش-ه-ر
سشبتم Èالفارط ،رئيسشة للوفد ا÷زائري اŸتنقل
إا ¤باكو للمششاركة ‘ األلعاب اإلسشÓمية.

ليفاندوفسسكـ ـ ـي غاضسـ ـ ـب من بارتـ ـ ـرا

أاع-رب روب-رت ل-ي-ف-ان-دوفسش-ك-ي ،م-ه-اج-م
بايرن ميونيخ ،عن غضشبه من مارك
بارترا ،مدافع بوروسشيا دور“وند،
بعد تدخل األخ Òالعنيف خÓل
اŸب -اراة ال -ت -ي ج -م -ع-ت-ه-م-ا ي-وم
السش - -بت ،ضش - -م - -ن م - -ن- -افسش- -ات
البوندسشليغا.
ت -ع-رضس ل-ي-ف-ان-دوفسش-ك-ي ل-رك-ل-ة
قوية ‘ الوجه من قبل بارترا،
خ Ó-ل إاح -دى ال-ك-رات اŸششÎك-ة،
‘ اŸباراة التي انتهت بفوز الفريق
البافاري بنتيجة .١-٤
قال ليفاندوفسشكي ‘ ،تصشريحات لصشحيفة
«بيلد أام سشونتاغ»« ،بارترا رآا Êبوضشوح ،تدخله كان
يسشتحق البطاقة ا◊مراء ،هناك سشؤوال مهمŸ :اذا
 ⁄يحصشل عليها؟».
وأاضشاف الدو‹ البولو ،Êالذي  ⁄يسشتطع إاكمال

كريسستيانو قد يغيب أامام برشسلونة

١٧٣٠٧

إا–اد العاصسمة

بايرن ميونيخ

قاريا.
@ هل لديك إاضسافة؟
@@ أاريد التحدث عن الكرة الطائرة الششاطئية،
سشأاعمل على إاعادة الدورة التي تتضشمن  ٨مراحل
من تلمسشان ،وهران ،تيبازة ،أازفون (تيزي وزو)،
ب -ج -اي -ة ،ج -ي -ج -ل وال -ن -ه -ائ -ي ‘ الÈي -د اŸرك -زي
بالعاصشمة .يهدف إا ¤اكتششاف اŸواهب وإاعطاء
بعد أاقوى لهذا الختصشاصس ،إاعادة الحتفال باليوم
الوطني للكرة الطائرة –ت ششعار «كرة لكل طفل»،
إاضشافة إا ¤توسشيع اتفاقية التعاون مع فرنسشا ونعمل
على عقد اتفاقيات أاخرى مع إاسشبانيا ،إايطاليا.
لهذا ،فإان الÈنامج القادم سشتكون له أاهداف بارزة
وواضشحة ،تتمثل ‘ –قيق نتائج إايجابية على كل
األصشعدة.

العدد

اللقاء؛ لإصشابة أاخرى بالكتف« ،لو
ك - -انت الضش - -رب- -ة أاق- -وى ق- -ل- -يÓً- -
لرتديت قناع الوجه ›دًدا».
واضش-ط-ر ل-ي-ف-ان-دوفسشكي إا¤
ارتداء قناع الوجه من قبل
وب- -ال- -ت- -ح- -دي- -د ‘ م- -وسش -م
 ٢٠١٥-٢٠١٤بسشبب إاصشابته
‘ الوجه.
وي- -ح- -ت- -ل ل -ي -ف -ان -دوفسش -ك -ي
صش - - - -دارة ه- - - -دا‘ ال- - - -دوري
األŸا Êب - -رصش - -ي- -د  ٢٦هدًفا،
ب -ف-ارق ه-دف ع-ن ب-ي Òأاوب-ام-ي-ان-غ،
مهاجم دور“وند.
ويسش -ت -ق -ب -ل ب -اي -رن م -ي-ون-ي-خ ضش-ي-ف-ه ري-ال م-دري-د،
األربعاء اŸقبل ‘ ،ذهاب دور ربع النهائي ضشمن
منافسشات دوري أابطال أاوروبا ،على أان تقام مباراة
العودة الثÓثاء التا‹.

أالعاب القوى

رق ـ ـ ـم وطنـ ـ ـي جدي ـ ـ ـد لكاتيـ ـ ـ ـ ـة ح ـ ـ ـ ـ ـامو مـ ـ ـ ـ ـراوي
حطمت الششابة اŸنتمية لفئة (أاقل من  ١٨سشنة) كاتية حامو مراوي الرقم القياسشي الوطني لرمي
الصشحن لهذه الفئة ،خÓل منافسشات اليوم الثا Êللمواهب الششابة التي نظمت يوم السشبت باŸلعب
اŸلحق التابع للحي األوŸبي  ٥جويلية (ا÷زائر).
وسشجلت حامو مراوي ﬁاولة قدرها (٣٩ ،٧٩م ﬁطمة الرقم السشابق (٣٩ ،٤١م) الذي كان بحوزة
لمية حانوتي (نادي سشوق األثن )Úمنذ  ٣٠جوان  ٢٠٠٠ببجاية.
للتذك ،Òجرت منافسشة اليوم األول لهذه التظاهرة الششبانية يوم ا÷معة  ٣١مارسس.

قسسم الهواة (اÛموعة الغربية)

وداد تلمسسان يعود إا ¤الرابطة اÎÙفة الثانية

ضسمن وداد تلمسسان صسعوده للرابطة
اÎÙفة الثانية لكرة القدم التي
غادرها ‘ موسسم  ،٢٠١٥ / ٢٠١٤بعد
فوزه ‘ خرجته الأخÒة اأمام مضسيفه
شسباب سسنجاسس ( ‘ )١ / ٢اإطار ا÷وبة
 ٢٦لقسسم الهواة اÛموعة الغربية.
اأصشبح الوداد متصشدرا ÷موعة الغرب بـ٦٠
ن -ق -ط -ة وب -ف -ارق  ١٤ن -ق -ط -ة ع-ن مÓ-ح-ق-ه
اŸب- -اشش- -ر اأوŸب- -ي اأرزي- -و ال- -ذي ف -ق -د اأم -ل
الصش- -ع- -ود ،ق -ب -ل اأرب -ع ج -ولت م -ن اخ -ت -ت -ام
اŸوسشم.
ه- -ذا ال- -ف- -وز م- -ك- -ن ال -وداد م -ن ال -ع -ودة اإ¤
الرابطة اÎÙفة الثانية بعد موسشم Úمن
الغياب ،بعدما كاد الفريق اأن يقسشط اإ ¤ما
ب Úالرابطات.
ويضشم ‡ثل مدينة تلمسشان سشج ÓحافÓ
ب- - -الإ‚ازات ،ح- - -يث ت - -وج م - -رت Úب - -ك - -اأسس
ا÷زائ -ر  ١٩٩٨و ،٢٠٠٢ك-م-ا ح-ق-ق ال-ب-طولة
ال -ع -رب -ي -ة لÓ-أن-دي-ة اŸت-وج-ة ب-ال-ك-اأسس ١٩٩٨
وبعد اأن قاد الأمانة العامة للنادي Ÿدة ٣٥

سشنة ،تو ¤سشليمان نصشرالدين مهام النادي
والذي اأعاد الأمور اإ› ¤راها.
ول -ن ي -ت -وق -ف ال -وداد ،ال -ذي ي -ق -وده ال -دو‹
ا÷زائ -ري السش -اب -ق خÒال-دي-ن خ-ريسس ،ع-ن
–ق -ي -ق اأه -داف -ه اŸسش -ط -رة ،ح -يث يسش -ع -ى
ال -ن -ادي ل -ل -ع -ودة اإ ¤م -ك -ان -ت -ه السش -اب -ق-ة ‘
الرابطة اÎÙفة الأو.¤
من جهة اأخرى ،يبقى الصشعود غامضشا ‘
›موعة الششرق والوسشط اإ ¤غاية ا÷ولت
الأخÒة ،حيث انفراد رائد القبة بصشدارة
›م -وع -ة ال -وسش-ط ب-ع-د ف-وزه داخ-ل ال-دي-ار
اأمام ششباب بني ثور.
‘ الوقت الذي  ⁄تلعب فيه مقابلة الطامح
اأيضشا للصشعود ششباب بني دوالة بعد اأحداث
الششغب التي وقعت قبل بداية مقابلته اأمام
وداد اŸسشيلة.
وتبقى جمعية ع Úمليلة اŸرششحة الأو¤
لنيل تاأششÒة الصشعود ،حيث تتصشدر ›موعة
الششرق بـ ٥٨نقطة اأمام ا–اد عنابة الذي
يحتل اŸرتبة الثانية بـ ٥٣نقطة.
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بئر زمزم Œود باŸاء ÓŸي Úالبشسر

سُسّميت زمزم بزمزمة أŸاء وهي صسوته،
’ن ألفرسس
وقيل إأنها سسميت بهذأ أ’سسم أ
’ول فتزمزم
كانت –ج إأليها ‘ ألزمن أ أ
عندها ،وألزمزمة صسوت تخرجه ألفرسس
م-ن خ-ي-اشس-ي-م-ه-ا ع-ن-د شس-رب أŸاء ،ول-زمزم
أسسماء كثÒة منها :طيبة ،برة وعصسمة،
مضسنونة ،سسيدة ،معذبة ،سساŸة ،مباركة،
كافية ،وعافية.

وكان أاول ظهور لماء زمزم لسسقيا إاسسماعيل
ب-ن إاب-راه-ي-م (ع-ل-ي-ه-م-ا السسÓ-م) ،فّ-جرها له
روح القدسس ،قبل  4آالف سسنة تقريباً حسسب
ال-مصس-ادر ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ح-ي-نما قال إابراهيم:
{رّبنا إأّني أسسكنت من ذرّيتي بوأد غير
ذي زرع عند بيتك ألمحّرم} ،حيث إان
إابراهيم (عليه السسÓم) لما احتمل إاسسماعيل
وأامه هاجر مكة احتمل معه لها قربة ماء
وم -زود ت -م -ر ،وت-رك-ه-م-ا ب-م-ك-ة وع-اد ،ف-ل-م-ا
انتهى التمر والماء عطشس إاسسماعيل وهو
صسغير ،وبدأات أامّه هاجر تسسعى من الصسفا
إالى المروة ،ومن المروة إالى الصسفا لترى
أاح -دا ً ح -ت -ى سس -م -عت صس -وت ً-ا ع -ن-د الصس-ب-ي،
فقالت :قد أاسسمعت إان كان عندك غوث ،ثم
جاءت الصسبي فإاذا الماء ينبع من تحت خده،
فجعلت تغرف بيدها وتجعل في القربة،
قال صسلى الله عليه وسسلم« :لو تركته لكان
ع- - -ي- - -نً- - -ا» ،أاو ق- - -ال« :ن- - -ه- - -را ً م - -ع - -ي - -ن ً- -ا».
وبعد أان تكاثرت القبائل بمكة المكرمة فإان
ب -ئ -ر زم -زم ج -فت ،وق -ي -ل إاّن -ه -ا ق -د دف-نت،
وتطّورت مدينة مكةوأاصسبحت مدينة كبرى
ون -الت م -ك -ان -ة ك -ب -ي -رة ل-وج-ود ال-ك-ع-ب-ة ب-ه-ا
ولزدهار تجارتها ولموقعها الجغرافي ،ثم
ظهر ماء زمزم مرة أاخرى على يد عبد
المطلب بن هاشسم ،حيث قام بحفر البئر
بعد رؤويا رآاها في المنام في عدة روايات،
وبعد أان حفر البئر ظل يسسقي منها الحجاج
وكانت له إابل كثيرة فإاذا جاء الموسسم جمعها
ثم سسقى لبنها بالعسسل في حوضس من أادم
ع-ن-د زم-زم ،ويشس-ت-ري ال-زب-يب ف-ي-ن-ب-ذه بماء
زمزم ويسسقيه الحجاج ألّنه يكسسر غلظ ماء
زمزم ،وكانت وقتذاك غليظة جدا ً.
أاما العيون التي تغّذي بئر زمزم فهي ثÓثة

ع -ي -ون :ع -ي -ن ح -ذاء ال -رك-ن األسس-ود ،وع-ي-ن
حذاء جبل أابي قبيسس والصسفا ،وعين حذاء
ال -م-روة ،ه-ذا ه-و ال-ت-ح-دي-د ال-ق-دي-م ل-ع-ي-ون
زم- -زم ف -ي ال -ق -رن ال -ث -الث وم -ا ق -ب -ل -ه.أام -ا
التحديد الحديث للبئر والذي تم سسنة 1400
هـ فهو على النحو التالي :المصسدر الرئيسسي
فتحة تّتجه جهة الكعبة المشسرفة في اتجاه
رك -ن ال -ك -ع -ب-ة ال-غ-رب-ي  -ال-ح-ج-ر األسس-ود -
وطولها  45سسم وارتفاعها  30سسم ،ويتدفق
م -ن -ه -ا ال -ق -در األك-ب-ر م-ن ال-م-ي-اه ،ال-مصس-در
الثاني :فتحة كبيرة باتجاه المكبرية وبطول
 70سسم ،ومقسسومة من الداخل إالى فتحتين،
وارتفاعها  30سسم ،كما أان هناك فتحات
صسغيرة بين أاحجار البناء في البئر تخرج
منها المياه ،خمسس منها في المسسافة التي
ب-ي-ن ال-ف-ت-ح-ت-ي-ن األسس-اسس-ي-ت-ين ،وقدرها متر
واحد ،وتوجد  21فتحة أاخرى ،تبدأا من
ج -وار ال-ف-ت-ح-ة األسس-اسس-ي-ة األول-ى ،وب-ات-ج-اه
ج - -ب - -ل أاب - -ي ق - -ب - -يسس والصس - -ف- -ا وال- -م- -روة.
ون -الت ال -ب -ئ -ر اه-ت-م-امً-ا مسس-ت-م-را ً م-ن ق-ادة

المملكة العربة السسعودية ،فقد تم في عام
 1377هـ حينما كانت حكومة المملكة تنفذ
التوسسعة األولى في المطاف وضسع تصسميم
فريد لها ،روعي فيه إازالة ما يضسيق على
ال -ط -ائ -ف -ي-ن ،وذلك ب-وضس-ع ب-ئ-ر زم-زم ت-حت
األرضس وأاصسبح سسقف المبنى مسساوياً ألرضس
المطاف كما جعل للبئر جدار من الخرسسانة
مكسسّو بالرخام.
وتّم وضسع مجّمعات مياه زمزم المبردة في
ع-دد م-ن ال-م-واق-ع داخ-ل ال-مسس-ج-د ال-ح-رام
وخ -ارج -ه م-ن خÓ-ل م-ج-م-ع-ات م-ي-اه زم-زم
المنتشسرة في جميع أانحاء الحرم التي يزيد
ع- -دد الصس -ن -اب -ي -ر ب -ه -ا ع -ل -ى  733صسنبور،
باإلضسافة إالى البرادات الموزعة في مختلف
أارجاء الحرم التي يبلغ عددها خÓل موسسم
الحج ورمضسان المبارك أاكثر من  8آالف
برادة يتم تعبئتها بصسفة مسستمرة بمياه زمزم
التي يتم تبريدها بالثلج المصسنوع من مياه
زمزم في مصسنع خاصس أانشسئ لهذا الغرضس.

سسمات ال ّصسا◊Ú

عن العرباضس بن سسارية قال :وعظنا رسسول الله ـ صسّلى الله عليه
وسس ّ- -ل- -م ـ م- -وع- -ظ- -ة سس- -الت م- -ن- -ه- -ا ال- -ع- -ي- -ون ووج- -لت م- -ن- -ه- -ا
القلوب(...أاخرجه أاحمد والترمذي).
وكان ألضسحاك بن مزأحم إأذأ أمسسى بكى فيقال له ما
يبكيك؟ فيقول :ل أادري ماذا صسعد اليوم من عملي!.
وقال ثابت ألبناني :كنا نتبع الجنازة فما نرى إال متقنعا
باكيا أاو متقنعا متفكرا.
’ح-بار :ألن أاب -ك-ي م-ن خشس-ي-ة ال-ل-ه ف-تسس-ي-ل
وق-ال ك-عب أ أ
دموعي على وجنتي أاحب إالى من أان أاتصسدق بوزني ذهبا.
وقال قتادة :كان العÓء بن زياد إاذا أاراد أان يقرأا القرآان
ليعظ الناسس بكى ،وإاذا أاوصسى أاجهشس بالبكاء.

وق-ال أل-ذه-بي :ك -ان اب -ن ال -م -ن-ك-در إاذا ب-ك-ى مسس-ح وج-ه-ه
ولحيته من دموعه ويقول :بلغني أان النار ل تأاكل موضسعا
مسسته الدموع .وعن يحيى بن بكير ،قال :سسأالت الحسسن بن
صسالح أان يصسف لنا غسسل الميت فما قدرت عليه من البكاء.
وعن محمد بن المبارك ،قال :كان سسعيد بن عبد العزيز إاذا
فاتته صسÓة الجماعة بكى .وقال معاوية بن قرة :من يدلني على
رج -ل ب-ك-اء ب-ال-ل-ي-ل بسس-ام ب-ال-ن-ه-ار؟ وق-ال ب-ك-ر ب-ن ع-ب-د أل-له
ألمزني :من مثلك يا ابن آادم خلي بينك وبين المحراب ،تدخل
م -ن -ه إاذا شس -ئت وت -ن -اج -ي ربك ،ل -يسس ب -ي -نك وب -ي-ن-ه ح-ج-اب ول
ترجمان ،إانما طيب المؤومن الماء المالح هذه الدموع فأاين من
يتطيبون بها؟

مـ ـ ـن سس ـ ـ ـّره أان ينظـ ـ ـر إا ¤رجـ ـ ـل م ـ ـن أاه ـ ـل ا÷ن ـ ـّة
عن أاحد صسحابة الرسسول ـ صسلّى الله عليه الله عليه وسسلم متكئًا ،فقال« :الله « ،قال صس -ل-وات ف-ي ال-ي-وم وال-ل-ي-ل-ة ،ق-ال« :ال-ل-ه-م
وسسّلم ـ أانه قال :كنا جلوسسًا مع رسسول الله
ـ صسّلى الله عليه وسسّلم ـ في المسسجد بعد
صسÓة العصسر ،فدخل أاعرابي قائ :ًÓأاين
ابن عبد المطلب؟ قالوا :هو ذاك الرجل
األبيضس األمهق المرتفق ،فدخل ،فوقف
ع- -ل -ى رأاسس ال -مصس -ط -ف -ى ع -ل -ي -ه الصس Ó-ة
والسسÓ- -م وق- -ال :ي- -ا م -ح -م -د ،ق -ال« :ق -د
أاجبتك» ،قال :أاني سسائلك ،فمشسدد عليك
في المسسأالة ،قال« :سسل ما بدا لك» ،قال
األعرابي :من رفع السسماء؟ وكان صسلى

األعرابي :ومن بسسط األرضس؟ قال صسلى
الله عليه وسسلم« :الله» ،قال األعرابي:
ومن نصسب الجبال؟ قال صسلى الله عليه
وسس- -ل -م« :ال -ل -ه» ،ق -ال األع -راب -ي :اأسس -أالك
بالذي رفع السسماء وبسسط األرضس ،ونصسب
الجبال آالله أارسسلك إالينا رسسوًل؟ فاحمر
وجهه صسلى الله عليه وسسلم ،وتربع ،وقال:
«اللهم نعم» ،قال األعرابي :أاسسأالك بمن
رف- - -ع السس - -م - -اء ،وبسس - -ط األرضس ،ونصسب
ال-ج-ب-ال ،آال-ل-ه أام-رك ب-أان ت-أام-رن-ا ب-خمسس

علّمتن ـ ـ ـ ـي ا◊ـ ـ ـياة

نعم» ،وأاخذ يسسأاله حتى انتهى من أاركان
اإلسسÓم ،ثم قال في األخير :أاشسهد أان ل
إاله إال الله وأانك رسسول الله ،والله ل أازيد
على ما سسمعت ول أانقصس ،أانا ضسمام بن
ثعلبة أاخو بني سسعد بن بكر..ثم ولى!
ف- -ال- -ت- -فت ع- -ل- -ي- -ه الصس Ó-ة والسس Ó-م إال -ى
أاصسحابه يتبسسم ويقول« :من سسره أان ينظر
إال -ى رج -ل م -ن أاه -ل ال-ج-ن-ة ف-ل-ي-ن-ظ-ر إال-ى
هذا».

ن محادثة بسسيطة أو حوأرًأ قصسيرًأ مع إأنسسان حكيم يسساوي شسهر درأسسة.
^ تعلّمت أ ّ
ً
ّ
ّ
صسحيح من أن يكون غزأ’ في ألطريق ألخطأا.
^ تعلّمت أنه خير ل إ
لنسسان أن يكون كال ّسسلحفاة في ألطريق أل ّ
لنسسان أن يندم على ما فعل من أن يتح ّسسر على ما لم يفعل.
^ تعلّمت أنه خير ل إ
^ تعلّمت أّنه يوجد كثيرون يحصسلون على ألّنصسيحة ،ألقلة فقط يسستفيدون منها.
^ تعلّمت أنه عندما تو ّ
ظف أناسساً أذكى منك ،وتصسل إألى أهدأفك ،بذلك تثبت أنك أذكى منهم.
ّ
’خطار ألتي تشستت ألذهن.
’سسفل ،حيث أ أ
^ تعلّمت أن ألمتسسلّق ألجيد يركز على هدفه و’ ينظر إألى أ أ
ن ألعقل كالحقل ،وكل فكرة نفّكر فيها لفترة طويلة وهي بمثابة عملية ري ،ولن نحصسد سسوى ما نزرع
^ تعلّمت أ ّ
من أفكار ،سسلبية أم إأيجابية.
^ تعلّمت أنه في ألمدرسسة أو ألجامعة نتعّلم ألدروسس ثم نوأجه أ’متحانات ،أما في ألحياة فإاّننا نوأجه
أ’متحانات وبعدها نتعلّم ألدروسس.

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

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

17307

حي ـ ـاة ال ّصسا◊ ـ ـ Úهل ه ـ ـي ا◊ياة ا◊قيقي ـ ـة؟

Ÿا “ّكن ألنبي ــ صسّلى ألله عليه وسسّلم
ــ ‘ أŸدي -ن -ة ب -دأ ي -ب-عث أصس-ح-اب-ه إأ ¤م-ا
ح -ول -ه م -ن أل -ق -رى وأل -ودي -ان ،ي -دع-ون
’سسلم فبعث أحد ألصسحابة
ألناسس إأ ¤أ إ
إأ ¤وأدي ن -ع -م -ان ق -رب أل -ط-ائ-ف ،ف-ل-م-ا
وصسل ذلك ألصسحابي إأليهم ،فإاذأ أعرأب
‘ ب -وأدي -ه -م ’ ي -ع -ق -ل -ون م -ن أ◊ي-اة إأ’
إأبلهم وغنمهم،
فدعاهم إالى الله وأابان لهم الدين ،فأاعرضسوا
فانطلق رجل منهم إالى المدينة لينظر في
خ -ب -ر ه -ذا ال -ن-ب-ي ـ صسّ-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـ
ان -ط -ل -ق ال-رج-ل ع-ل-ى ن-اق-ت-ه ح-ت-ى وصس-ل إال-ى
المدينة ثم دخلها ،وأاقبل يصسيح بين الناسس:
أاين ابن عبد المطلب؟ أاين ابن عبد المطلب؟
جه إاليه ،فبينما
فدّله رجل على المسسجد فتو ّ
رسسول الله ـ صسّلى الله عليه وسسّلم ـ جالسسًا مع
أاصسحابه يوماً إاذ أاقبل األعرابي الجلد وقد
جعل شسعره جديلتين،
فأاناخ بعيره على باب المسسجد ،فعقله ثم دخل
المسسجد وقال :وصساح بالناسس :أايكم ابن عبد
المطلب؟ فقال رسسول الله ـ صسلّى الله عليه
وسسّلم ـ «أانا ابن عبد المطلب» ،فقال :محمد ؟
فقال :نعم..فقال :يا ابن عبد المطلب! إاني
سسائلك ومغلظ عليك في المسسأالة ،ف Óتجدن
في نفسسك علي ،فقال صسلى الله عليه وسسلم:
«ل أاجد في نفسسي فسسل عما بدا لك ،فقال:
من رفع السسماء؟ قال :الله ،قال :فمن بسسط
األرضس؟ قال :الله ،قال :فمن نصسب الجبال؟
قال :الله ،قال :فأاسسأالك بالذي رفع السسماء
وبسسط األرضس ونصسب الجبال ،آالله بعثك إالينا

رسسولً ؟قال :اللهم نعم ،قال :فأانشسدك الله،
آال -ل -ه أام -رك أان ن -ع -ب -ده ل نشس -رك ب -ه شس -ي -ئً-ا،
وأان ن- -خ- -ل- -ع ه- -ذه الأن -داد ال -ت -ي ك -ان آاب -اؤون -ا
يعبدون؟ فقال رسسول الله ـ صسلّى الله عليه
وسسلّم ـ «اللهم نعم» ،ثم جعل يذكر فرائضس
اإلسسÓم فريضسة فريضسة :آالله أامرك أان نصسلي
خمسس صسلوات؟ آالله أامرك أان نزكي أاموالنا؟
آالله أامرك أان نصسوم؟ ويعدد فرائضس اإلسسÓم،
والنبي ـ صسلّى الله عليه وسسلّم ـ يقول« :اللهم
نعم» ،حتى إاذا فرغ قال :فأانا ضسمام بن ثعلبة
أاخو بني بكر بن سسعد،وإاني أاشسهد أان ل إاله إال
ال- -ل -ه ،وأاشس -ه -د أان م -ح -م -دا ً ع -ب -ده ورسس -ول -ه،
وسسأاؤودي هذه الفرائضس ،وأاجتنب ما نهيتني
عنه ،ل أازيد ول أانقصس ،ثم انصسرف خارجًا
من المسسجد راجعًا إالى بعيره ،فقال رسسول
الله ـ صسّلى الله عليه وسسلّم ـ حين ولى« :إان
يصسدق ذو العقيصستين يدخل الجنة» ثم أاتى
بعيره فأاطلق عقاله وانطلق عليه حتى قدم
على قومه ،فاجتمعوا عليه فكان أاول ما تكلم
به أان قال :بئسست الÓت والعزى ،فقالوا :مه يا
ضسمام ،اتق البرصس والجنون والجذام ،قال:
ويلكم إانهما ما يضسران ول ينفعان ،إان الله قد
بعث رسسول ،وأانزل عليه كتابًا اسستنقذكم به
مما كنتم فيه،وإاني أاشسهد أان ل إاله إال الله،
وأان محمدا ً عبده ورسسوله ،وإاني قد جئتكم
من عنده بما أامركم به ونهاكم عنه ،فما زال
بقومه يدعوهم ويسستنقذهم من النار حتى ما
غ -ابت الشس -مسس ذلك ال -ي -وم وف -ي ق -وم-ه أاح-د
كافر.

مـ ـ ـن وصسـ ـ ـايا لقمـ ـ ـان

’حسسان إأليه.
^ يا بني ،إأذأ أبتلك ألله بعدو..قاومه با إ
^ أدفع بالتي هي أحسسن...تصسور :أقسسم بالله أن ألعدأوة تنقلب حبًا
’نسسان
إأذأ أردت أن تكتشسف صسديقًا سسافر معه ،ففي ألسسفر نكشسف أ إ
’نه
ويذوب ألمظهر ،وينكشسف ألمخبر .ولماذأ سسمي ألسسفر سسفرًأ ،إأ’ أ
’خلق وألطبائع يسسفر؟
عن أ أ
^ إأنهم يقولون لك :أنت ناجح ومؤوثر ،فالكلب ألميت ’ ُيركل و’
ُيرمى إأ’ ألشسجر ألمثمر.
^ بني :عندما تنتقد أحدًأ فبعين ألنحل تعّود أن تبصسر ،و’ تنظر
للناسس بعين ذباب فتقع على ما هو مسستقذر.

كل ـ ـمت ـ ـ ـان

عن أبي هريرة ـ رضسي ألله عنه ـ قال :قال رسسول ألله ــ صسّلى ألله عليه
وسسلّم ــ «كلمتان خفيفتان على أللسسان ،ثقيلتان في ألميزأن ،حبيبتان إألى
ألرحمن  :سسبحان ألله وبحمده سسبحان ألله ألعظيم» (متفق عليه).

البكاء من خشسية الّلـه..تربية للقلب

يتسسارع وقع خطى األيام ،وتتسسابق لحظات المرء ،نحو سساعات يشسبه
بعضسها بعضسا ،وتشستد غفلة اإلنسسان مع متطلبات شسئونه الحياتية ،فÓ
يفيق إال بعد ما طويت مراحل من عمره مهمة ،فيندم عندئذ ندما كبيرا،
ويتمنى أان لو أايقظه موقظ أاو صسرخ في وجهه ناصسح.
وهذا في الواقع يحصسل لكل أاحد ،ف Óأاحد ينجو من الغفلة ،ول أاحد
يهرب من التأاثر بدوامة الحياة ،ولكن ثمة لحظات صسدق تائبة ،ونوبات
خشسوع صسادقة تتلمسس شسغاف القلب المنيب إالى ربه ،يحاسسب فيها نفسسه،
وي-ج-دد ف-ي-ه-ا ال-ع-ه-د ،وع-ن-ده-ا ت-ث-ور ث-ائ-رة مشس-اع-ره الصس-ادق-ة ال-ت-ائ-ب-ة،
وتغرورق عيناه بدموع إايمان ،فيكون بكاؤوه عندئذ أاشسبه ما يكون بغيث
السسماء الذي يرسسله الله سسبحانه على جدباء األرضس فيحييها وينبت فيها
الحياة من جديد.
م ُخشُسوًعا}
ن َيْبُكو َ
قال الله تعالىَ{ :وَيِخtرونَ لِلْأاَْذَقا ِ
ن َوَيِزيُدُه ْ
(اإلسسراء .)109 :وعن أابي أامامة رضسي الله عنه ،قال النبي ـ صسلّى الله
ب إالى الله تعالى من قطرتين وأاثرين :قطرة
عليه وسسّلم ـ «ليسس شسيء أاح ّ
دموع من خشسية الله وقطرة تهرق في سسبيل الله ،وأاما األثران فأاثر في
سسبيل الله وأاثر في فريضسة من فرائضس الله تعالى» (أاخرجه الترمذي).
وعن أابي هريرة رضسي الله عنه قال ،قال :رسسول الله ـ صسّلى الله عليه
وسسّلم ـ «ل يلج النار رجل بكى من خشسية الله تعالى حتى يعود اللبن في
الضسرع ،ول يجتمع غبار في سسبيل الله ودخان جهنم» (أاخرجه الترمذي).
وعن أابي هريرة رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله ـ صسلّى الله عليه
وسسّلم ـ «سسبعة يظّلهم الله في ظّله ،يوم ل ظل إال ظّله ،»...وذكر منهم
«ورج Óذكر الله خاليا ففاضست عيناه» (متفق عليه).

حدي ـ ـ ـث
عن أابي هريرة ـ رضسي الله عنه ـ قال :قال رسسول الله ـ صسلّى الله عليه وسسلّم ـ «َمثلي ومثلُ
األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانًا فأاحسسنه وأاجمله إال موضسع لبنة من زاوية من زواياه،
فجعل الناسس يطوفون به ،ويعجبون له ،ويقولون هُ Óوضِسعت هذه اللبنة ،قال :فأانا اللبنة وأانا
خاتم النبيين» (متفق عليه).
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اإ’ثن ١٠ Úأافريل ٢٠١٧
الموافق لـ  ١٣رجب  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
للتعريف
للسشؤوال

في الذراع

وجع

٣

ح.ل.د

آا  .د  .ج

ظرف مكان
«م»
يسشتمر «م»
للنهي

ششهر
ميÓدي
ظرف مكان
برد

٢

جعكور
متفرقة
نصشف دم

اسشم علم للنصشب «م»
مؤونث البارحة

ثروة
للتعريف

جود «م»

لطخ

حرف
أابجدي

نقف
غزال
برهان
دولة
إافريقية

اللغز:

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

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف
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الكلمـــــــات:

الفصصل ،التوقيف ،النجاة ،الطريق ،ا◊سصن ،التخليصص ،النهضصة،
اŸلل ،الرأاي ،التقليد ،التعليل ،السصنة ،الطيب ،القاسصم ،اÿلف،
لصصول،
لجفان ،الفنون ،اŸكنون ،الفكر ،اŸثنى ،ا أ
الرسصالة ،ا أ
السصيد ،القدر ،الف ،Ïكانت ،بعضص ،مات ،زمان ،جديد ،ضصياء.
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أا  ١٨ -فيفري  ١٩١٢م؟
ب  ١٨ -فيفري  ١٩٠٨م؟
ج  ١٨ -فيفري  ١٩١١م؟
الحل  /كلمات متقاطعة

^ أافقيا :لطفي بوششوششي ،ذاكرة الجسشد،
عامل ،لن ،بديل ،برر ،يد ،جدد حياتك،
برر ،لين ،سشور ،سشبيل ،بي ،ر.ر ،ري ،ال ،ريح
الجنوب ،سشليم فرقاني.
^ عموديا :ذل ،جاك ،سشرير ،طاعن،
دروب ،فك ،ادرسش ،ري ،يرسشل ،حب ،ريم،
بة ،يلي ،حرفة ،والد ،ال ،ار ،ششل ،بيت،
قليل ،وجع ،دلك ،أاجري ،ششارسش ،لب ،بن،
يدوم ،يسشاوي ،لبنان ،لب.
الحل متاهة ا أ
لرقام

٣٣ + ٤٢ + ٤٤ + ٤٦ + ١٠ + ٢٢ + ٢٣ + ٢٤
٢٨٢ = ٣٨ +
الحل  /تسصل وتثقف

ا’سسبان هي أاول دولة
اكتشسفت المطاط.
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اختبر معلوماتك
أاي تاريخ من التواريخ اآ’تية تم
انطÓق أاول رحلة رسسمية للبريد
الجوي؟
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ا’سسم اأ’ول لÓعب في شسباب
بلوزداد
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’عب أاسشاسشي
لمولودية
وهران
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

لمسش
متششابهان

1

محمد ديب
العكوف
دي ميسستورا
وفاق سسطيف

الكلمــات السسريــة
كلمة
السصر:

عكسش قديم

والدي

١

دردشسة
لسسهم
اأ

مدرب
منتخب
الخضشر

٤

لقب عثماني

وطني

810

قارة جديدة
جل «م»
ملكنا

لعبــــة الحـــروف
ب ـرـف

١٧٣٠٧

حطام
يسشاير

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
م أا  .ن .
 ٨و‘ نفسص الوقت على
صش  .ز  .ق حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
شش  .ضش  .ك هذه ا◊روف فتحصصل
على اسصم ﬂرج
بالتلفزة ا÷زائرية؟
غ.د.ي

العدد

رقــــــــــم

مدرب حراسش
منتخب
الخضشر

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٧٠نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

خ  .سش  .ط  .و

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 ١و )٢عميد المالوف راحل ،اسشتمر،
 )٣أاعلم ،للنصشب «م»،
 )٤أاقعد،
 )٥قهوة «م» ،متششابهان ،بعث «م»،
 )٦البدلة «م» ،ثاني مدينة في الجزائر
«م»،
 )٧نهاجر،
 )٨في الفروق،
 )٩خاصشتي ،مؤورخ جزائري راحل،
 )١٠صشوت ا’نفجار ،رجاء
 )١١عميدة اأ’غنية الوطنية والثراثية.

عموديا
 )١بلدية بو’ية عين الدفلى ،ا’حسشان،
 )٢ثلثا حفل ،أاعلى من التل ،عاصشمة أامريكية،
 )٣موفد ،ششكر،
 )٤رن ،واد ،صشفرة البيضش،
 )٥متششابهة ،آالة طرب «م» ،بلدية بو’ية
بومرداسش،
 )٦عاصشمة الضشباب ،حرف أابجدي،
 )٧ثلثا يطير ،ملكنا ،لقب عثماني،
 )٨مدينة مغربية «م» ،أاعبر «م»،
 )٩دك ،متششابهة ،دائرة بو’ية بومرداسش،
 )١٠وجهة نظر ،للتمني،
 )١١عميدة الطرب العربي راحلة ،جواب.

الفجر04.٥1...............:
مواقيت الظهر12.٥0...............:
الصسÓة العصسر1٦.28...............:
المغرب19.22..............:
العشسـاء20.4٣................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  10أافريل  :1847اŸاريشسال «بيجو» يصسدر منشسورا
لها‹،
يسسمح باقتطاع نسسبة  1/٥من أاراضسي ا أ
وت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى اŸسس -ت -ع -م -ري -ن ال-ف-رنسس-يÚ
ا÷دد.
^  10أافريل  :1941فرحات عباسس يوجّه تقريرا
ح- - -ول «ج - -زائ - -ر ال - -غ - -د» إا ¤اŸاريشس - -ال «ب - -ي - -ت - -ان»
Maréchal Pétain

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة

 20°ا÷زائر

عنابة

لثن 1٣ Úرجب  14٣8هـ اŸوافق لـ  10أافريل  2017م
ا إ

العدد 17307

لتصسال
بحسسب وزارة ا إ
سسيتم جمع سست وسسائل إاعÓم عمومية
(اÛاهد و الشسعب و اŸسساء و أاوريزون و
ا÷مهورية و النصسر) ضسمن ›مع صسحفي
واحد حسسب ما علم من وزارة التصسال.

ويشسرف على هذا اÛمع رئيسس مدير عام وحيد
ومديرون تنفيذيون لليوميات العمومية وÁكن لهذه
األخÒة أان Œت- -م- -ع حسسب ال- -ل- -غ- -ة ك -م -ا أان -ه م -ن غÒ
اŸسستبعد –ويل اليوميات إا ¤أاسسبوعيات على غرار
سس -اب -ق -ات -ه -ا الشس-هÒات أا÷Òي أاك-ت-وي-ال-ي-ت-ي (ا÷زائ-ر
أاحداث) وريفولسسيون أافريكان.
كما سسيتم إانشساء ›مع Úآاخرين وفق نفسس التأاطÒ
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي (رئ-يسس م-دي-ر ع-ام و م-دي-رون ت-ن-ف-يذيون)

Óرهـــــــاب
ﬁاربــــــــة ل إ
وا÷رÁـــــة اŸنظمـــــــة

›الت ال -تشس -غ -ي -ل وال -ت -ك -وي -ن ،ك -م-ا
اسس- -ت- -ع- -رضس- -ا ن -ت -ائ -ج ال -دورة األخÒة
Ûلسس إادارة م -ك -تب ال -ع -م -ل ال-دو‹
اŸن- -ع- -ق- -دة ب- -ج -ن -ي -ف شس -ه -ر م -ارسس
اŸنصسرم.
وكان الوزير قد أاجرى أايضسا ﬁادثات
ث -ن -ائ -ي -ة م -ع وزي -ر ال -ع -م -ل وال-ت-ن-م-ي-ة
الجتماعية بالسسعودية علي بن ناصسر
الغفيصس حول «أاهم البنود اŸطروحة
على جدول أاعمال اŸؤو“ر إا ¤جانب

Œمي ـع الصصح ـ ـف العموميـ ـ ـة ضصمـ ـ ـن ›م ـ ـ ـع صصحفـي واحـد
ويتعلق األمر Ãجمع اتصسال يضسم الوكالة الوطنية للنشسر
واإلشس -ه -ار و›م -ع اŸط -اب -ع ال -ذي سس -يضس -م اŸط-اب-ع
اŸتواجدة Ãختلف مناطق الوطن.
ويتمثل الهدف من هذا اŸشسروع الذي بدأات مناقشسته
منذ أاك Ìمن سسنة إلعادة تنظيم اŸؤوسسسسات العمومية
القتصسادية التابعة لقطاع التصسال واÿاضسعة لقوانÚ
السسوق ‘ ضسمان دÁومة وتطوير هذه اŸؤوسسسسات دون
اŸسساسس بأاجور العمال و ل بعددهم.
كما تسسعى عملية إاعادة تنظيم ا÷رائد العمومية التي
أاقرها ›لسس مسساهمات الدولة إا ¤مواجهة الصسعوبات
القتصسادية التي تواجهها هذه اŸؤوسسسسات وكذا تقهقر
وسسائل اإلعÓم العمومية التي تعا Êمن «عزوف القراء».

وطمأان وزير التصسال حميد قرين أامسس األحد خÓل
اجتماع عقد Ãقر وزارته مسسؤوو‹ وسسائل اإلعÓم
اŸعنية بأانه  ⁄يتقرر تقليصس عدد العمال أاو األجور
مثلما Ùت له بعضس اŸصسادر.
وأاضساف أانه ل Áكننا Œاهل «العزوف» الذي تشسهده
وسسائل اإلعÓم العمومية والصسعوبات القتصسادية التي
ترتبت عن ذلك باسستثناء نوعا ما وسسائل اإلعÓم التي ل
تزال تقوم بوظيفة نفعية ورمزية.
وي- -ذك- -ر أان مشس- -روع إاع- -ادة ال -ت -ن -ظ -ي -م ه -ذا ق -د “ت
اŸصس -ادق-ة ع-ل-ي-ه خÓ-ل اج-ت-م-اع Ûلسس مسس-اه-م-ات
الدولة ترأاسسه الوزير األول عبد اŸالك سسÓل مطلع
أابريل ا÷اري.

اسصÎجاع أاجهزة إاعÓم آا‹ وعدة أاختام مزورة بالعاصصمة
وتوقيف أازيد من  90شصخصصا بعدة وليات

قوات الشصرطة
ا÷يـ ـشض والدرك يوقفان –جز أاك Ìمن 1600
مهرب ،Úمهاجري ـ ـ ـن غ ـ ـÒ
علبة سصجائر
شصرعي ÚوŒار ﬂـ ـدرات
الشسعب /تواصسل قوات الشسرطة بولية سسطيف

اسسÎجعت مصسالح اأمن ولية ا÷زائر موؤخرا
اأجهزة اإعÓم اآ‹ وعدة اأختام مزورة ،كما قامت
بتوقيف اأزيد من تسسع Úشسخصسا لرتكابهم
اأفعال يجرمها القانون وذلك ع10 Èوليات،
حسسبما اأوضسحه يوم الأحد بيان للمديرية
حملتها الردعية التي تنشسط ‘ ›ال تقليد
العامة لÓأمن الوطني.
وتصسنيع مادة الشسمة والتبغ واŸتاجرة غÒ
الشسرعية بها ،و‘ هذا الصسدد فقد “كنت ذات وتوصسلت فرقة البحث والتدخل ألمن العاصسمة إا¤
اŸصسالح من حجز  1٦70علبة من السسجائر و  9٦0حجز  7أاجهزة إاعÓم آا‹ ﬁمولة على خلفية وصسول
كيسس من مادة الشسمة ،مع توقيف اŸشستبه فيه الذي معلومة مفادها حيازة أاحد األشسخاصس ›موعة من
هو ‘ العقد الثا Êمن العمر .أاجهزة اإلعÓم اآل‹ من مصسدر مشسبوه يسسعى لتسسويقها

france prix 1

^فنيدسس بن بلة

–ادث وزير العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي ﬁمد الغازي ،أامسس ،بالقاهرة ،مع عدد من نظرائه العرب وذلك على هامشس أاشسغال
الدورة Ÿ 44ؤو“ر العمل العربي ” خÓلها مناقشسة السسبل الكفيلة بتعزيز التعاون ب Úا÷زائر والبلدان العربية ،لسسيما ‘ ›ال العمالة
والتكوين والضسمان الجتماعي من خÓل السستفادة من التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال الضسمان الجتماعي.

ال -ب -حث ع -ن سس -ب -ل ت -ع -زي -ز ع Ó-ق-ات
التعاون ب Úالبلدين ‘ ›ال التشسغيل
Ãا ف -ي -ه -ا إام -ك -ان -ي -ة إاب -رام ات -ف -اق-ي-ة
لسستقدام اليد العاملة ا÷زائرية إا¤
السس- -ع- -ودي- -ة» .وأاع- -رب ال- -غ -ازي ع -ن
ت- -رح- -ي- -ب -ه ب -زي -ارة ن -ظÒه السس -ع -ودي
للجزائر لبحث تطوير التعاون الثنائي
خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-السس-ت-ف-ادة من
التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال التكوين
اŸه-ن-ي ‘ ظ-ل اإلم-ك-ان-ي-ات ال-بشسرية

20°

اŒاهـات متعـددة لهـدف واحـد

الغ ـازي يجـ ـري ﬁادثـ ـات بالقاهـ ـ ـرة مـ ـ ـع نظرائـ ـ ـه الع ـ ـ ـرب
وذكر بيان للوزارة أان السسيد الغازي
اسس-ت-ع-رضس خÓ-ل ل-ق-ائ-ه ب-وزي-ر القوى
ال- -ع- -ام -ل -ة اŸصس -ري ﬁم -د ﬁم -ود
سس-ع-ف-ان ﬂت-ل-ف ب-ن-ود ج-دول أاع-م-ال
هذا اŸؤو“ر إا ¤جانب البحث عن
سس-ب-ل ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دين ‘
›ال ال -ع -م -ال -ة وال -ت-ك-وي-ن والضس-م-ان
الجتماعي.
ك -م -ا ك -ان ل-ل-وزي-ر ﬁادث-ات م-ع وزي-ر
الشسؤوون الجتماعية التونسسي ﬁمد
ال-ط-راب-لسس-ي ” ال-ت-ط-رق خÓ-ل-ه-ا إا¤
«أاه - -م ال - -ب - -ن - -ود اŸع - -روضس - -ة ع - -ل- -ى
اŸشسارك ‘ Úهذا اŸؤو“ر إا ¤جانب
مناقشسة سسبل تعزيز عÓقات التعاون
ب Úالبلدين خاصسة ‘ ›ال الضسمان
الجتماعي من خÓل السستفادة من
التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال بطاقة
«شسفاء».
وات -ف -ق ا÷ان -ب-ان خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء
يضس -ي -ف ذات اŸصس -در ع -ل -ى «ت -ب -ادل
الزيارات ب ÚخÈاء البلدين لبحث
فرصس اسستغÓل اإلمكانيات البشسرية
واŸادية الهامة التي يحوزها البلدان
لتعزيز التعاون الثنائي بينهما».
ومن جهة أاخرى بحث الغازي مع وزير
ال -ت -ن -م -ي -ة اإلداري -ة وال-ع-م-ل والشس-ؤوون
الج-ت-م-اع-ي-ة ب-دول-ة ق-ط-ر ع-يسس-ى ب-ن
سس-ع-د ا÷ف-ا‹ ال-ن-ع-ي-م-ي سس-ب-ل ت-ع-زيز
عÓ- -ق -ات ال -ت -ع -اون ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘

 17°وهران

الثمن  10دج

خـــÓل مشساركتـــه ‘ الــــدورة Ÿ 44ؤو“ـــــر العمـــل العــــــربي

التع ـ ـ ـ ـ ـ ـاون الŸÈـ ـ ـ ـ ـ ـاÊ
بـ ـ Úا÷ ـزائر والولي ـ ـات
اŸتحـ ـ ـ ـدة ﬁـ ـ ـ ـور لق ـ ـ ـاء

سس -م -ح ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-رى ،أامسس،
ب Úوفد من أاعضساء ›لسس األمة
ب - -رئ - -اسس - -ة رئ - -يسس ÷ن- -ة الشس- -ؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ وا÷الية
ا÷زائ - - -ري - - -ة ‘ اÿارجﬁ ،م - - -د
ال- -ط- -يب ال- -عسس- -ك- -ري ،ب- -وف- -د م -ن
اŸسس- - - - -اع- - - - -دي- - - - -ن الŸÈان - - - -يÚ
بالكونغرسس األمريكي بالتأاكيد على
أاه - -م - -ي - -ة ال - -ت- -ع- -اون الŸÈا ÊبÚ
ال -ب-ل-دي-ن م-ن خÓ-ل» إاي-ج-اد آال-ي-ات
ت -واصس -ل “ك -ن م -ن اŸسس-اه-م-ة ‘
تعزيز العÓقات وإاثرائها» ،حسسب
ما أافاد به بيان للمجلسس.
وأاوضسح ذات البيان أان هذا اللقاء
الذي جرى بحضسور سسفÒة الوليات
اŸتحدة األمريكية با÷زائر السسيدة
ج - -وان ب - -ولتشس- -يك سس- -م- -ح ل- -ل- -وف- -د
األم -ري -ك-ي «ب-ال-ت-ع-رف ع-ل-ى ال-غ-رف-ة
ال - - -ع - - -ل - - -ي - - -ا ل - - -لŸÈان ا÷زائ - - -ري
وصسÓ-ح-ي-ات-ه-ا وم-ه-ام-ه-ا خ-اصسة بعد
ال -ت -ع -دي -ل ال -دسس-ت-وري لـ  07فيفري
 2016وعملها الرقابي على النشساط
ا◊كومي من خÓل اآلليات القانونية
كاألسسئلة الشسفوية جلسسات السستماع
والزيارات اŸيدانية.
كما شسكل هذا اللقاء مناسسبة أايضسا
لسستعراضس جوانب من العÓقات بÚ
البلدين لسسيما الŸÈانية منها ،حيث
حرصس الطرفان على تأاكيد أاهمية
ال -ت -ع -اون الŸÈا Êم-ن خÓ-ل إاي-ج-اد
آاليات تواصسل “كن من اŸسساهمة ‘
تعزيز العÓقات وإاثرائها.

 23°ا÷زائر
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والتجربة التي تزخر بها ا÷زائر ‘
هذا اÛال.
وك -ان وزي -ر ال -ع -م -ل ق -د أاج -رى أايضس-ا
مباحثات مع وزير العمل الفلسسطيني
مأامون أابو شسه Óالذي ع Èله عن
«ت- -ث- -م -ي -ن -ه Ÿوق -ف ا÷زائ -ر ال -ث -ابت
والداعم للشسعب الفلسسطيني من أاجل
اسس-ت-ع-ادة ح-ق-وق-ه اŸشس-روع-ة ‘ ب-ناء
دول-ت-ه اŸسس-ت-ق-ل-ة وع-اصس-م-تها القدسس
الشس- -ري- -ف» ،م- -ب- -دي- -ا ل- -ه اه- -ت- -م -ام -ه
لÓسستفادة من التجربة ا÷زائرية ‘
›الت ال -ع -م -ل وال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي
والضسمان الجتماعي.
ك- -م- -ا ت- -ط -رق ال -غ -ازي خ Ó-ل ل -ق -ائ -ه
باŸدير العام Ÿنظمة العمل العربية
ف- - -اي - -ز اŸطÒي إا ¤أاه - -م ال - -ب - -ن - -ود
اŸطروحة على جدول أاعمال مؤو“ر
ال -ع-م-ل ال-ع-رب-ي وسس-ب-ل ت-ع-زي-ز ال-ع-م-ل
العربي اŸشسÎك ‘ هذا اÛال من
خÓل تعزيز دور اŸنظمة وﬂتلف
األجهزة التابعة لها.
و‘ هذا الصسدد ثّمن اŸطÒي «جهود
ا÷زائر ‘ ›ال العمل والتشسغيل»،
معربا من جهة أاخرى عن «ارتياحه
Ÿشس -ارك -ة وف -د اŸن -ظ -م-ة ‘ أاشس-غ-ال
م- -ؤو“ر اŸع- -ه -د ال -ع -رب -ي ل -ل -ث -ق -اف -ة
ال -ع -م -ال -ي -ة وب -ح -وث ال -ع -م -ل اŸق -رر
ت-ن-ظ-ي-م-ه ب-ا÷زائ-ر خÓ-ل شس-ه-ر م-اي
اŸقبل».

لح-رار
لح -زاب السس-ي-اسس-ي-ة واÎŸشس-ح Úا أ
ط -وارئ ‘ ق -واع -د ا أ
ت -اب -ع -ن -اه -ا أامسس ‘ أاول ي -وم م-ن ان-طÓ-ق ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة
لسستحقاقات تشسريعية –مل التمايز واÿصسوصسية باعتبارها
ن -ت -اج مسس -ار إاصس Ó-ح-ات سس-ي-اسس-ي-ة وتشس-ري-ع-ات غ-اي-ت-ه-ا ت-ع-زي-ز
الصسرح الدÁقراطي وعÓج اختÓلت Œارب سسابقة .وهي
اخ-تÓ-لت ع-و÷ت ب-ه-دوء وب-اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ق-رار وطني رافعت
بشسأانه طبقة سسياسسية تعددية تريد أان تكون ‘ طليعة التغيÒ
ورسس- -م م- -ع- -ا ⁄ج -زائ -ر ال -ق -رن الـ .21اخ - -تÓ- -لت ات- -خ- -ذت ‘
ا◊سسبان من قبل مقرري السسياسسة الوطنية اعتمادا على آاراء
أاهل الختصساصس واÈÿاء بعيدا عن احتكار قرار وقاعدة «أانا
الكل ‘ الكل».
لح -زاب ال -ذي -ن خ -رج -وا إا ¤اŸي -دان م -ق-ارع Úال-واق-ع
ق -ادة ا أ
ال -ث -ابت واŸت -غ ،Òت -رج -م -وا ه -ذا ال -ت-وج-ه م-ن خÓ-ل اŸراف-ع-ة
للوان لكنها تتفق على
لÈامج انتخابية متعددة اŸشسارب وا أ
ه- -دف واح- -د :ت -ع -زي -ز اŸم -ارسس -ة ال -دÁق -راط -ي -ة ‘ م -رح -ل -ة
تشس -ري -ع -ي -ة ت -ؤوسسسس وف -ق دسس -ت -ور خضس -ع ل -ل -م -راج -ع -ة راصس-دا
لت-ي مسس-تشس-رف-ا ال-ت-ه-دي-دات وال-ت-ح-دي-ات
–ولت ا◊اضس-ر وا آ
بروح اŸسسؤوولية والتجند.
لح -زاب أاخ -ذوا ه -ذا اŸع -ط -ى وان -ط -ل-وا ‘ ح-مÓ-ت عÈ
ق -ادة ا أ
ﬂت-ل-ف ج-ه-ات ال-وط-ن ك-اشس-فŒ ‘ Úم-ع-ات شس-ع-ب-ي-ة ول-ق-اءات
ج-واري-ة ع-ن مضس-م-ون خ-ط-اب وط-ن-ي غ-اي-ت-ه ال-ت-ج-ند من أاجل
ا◊ف -اظ ع -ل -ى اŸك -اسسب واÿي-ارات وإاصسÓ-ح م-ا ه-و ‘ اŸت-ن-اول
دون القبول بالنكسسارات والنقÓبات الفكرية .بهذا التحول
لي- -ج- -اب- -ي ‘ اÿط- -اب السس- -ي- -اسس- -ي ا◊زب- -ي أاظ -ه -ر مÎشس -ح -و
ا إ
لحزاب وقادتهم أان انتماءاتهم واحدة ومرجعيتهم واحدة
ا أ
لق-ام-ة ع-رسس ان-ت-خ-اب-ي
وت-ط-ل-ع-ات-ه-م واح-دة  :ك-ي-ف السس-ب-ي-ل إ
بإاقناع اŸواطن بجدوى اŸشساركة ‘ اسستحقاقات مصسÒية دون
لخ -ر اŸروج ل -ل -ف -ك-ر ال-ت-ي-ئ-يسس-ي اŸول-د
السس -ق -وط ‘ إام Ó-ءات ا آ
Óح-ب-اط وال-ن-ف-ور ضس-ارب-ا ع-ل-ى وت-ر ال-عزوف وترديد العبارة
ل -إ
لسسطوانة اÙفوظة على ظهر قلب« :كل ليسس على
اŸأالوفة وا أ
ما يرام».
م -ن ع -م -ق ا÷زائ -ر ك -انت ه -ن-اك نÈة واح-دة سس-م-عت وصس-وت
تعا ¤ردده أاك Ìمن مسسؤوول حزبي  :أان اŸقاطعة التي تتلذذ
لمن
بعضس ا÷هات التي ل تريد خÒا لبÓدنا ،ليسست اÿيار ا آ
ل‰اء وإاعÓء شسأان ا÷زائر ‘ ﬁيط
Ÿواصسلة مسسار البناء وا إ
ج-ي-و اسسÎات-ي-ج-ي مضس-ط-رب وأازم-ات دول-ي-ة م-ع-ق-دة وخ-ارطة
دول- -ي -ة ‘ ط -ور إاع -ادة ال -تشس -ك -ي -ل ل تسس -م -ح ب -وج -ود وح -دات
سس-ي-اسس-ي-ة هشس-ة .وج-ب-ه-ات م-ف-ت-وح-ة وت-ن-اح-رات ت-زي-د ا÷رح
نزيفا.
اŸشس -ه -د ال -دو‹ اŸف -ت -وح ع -ل -ى ك -ل ال -ره -ان -ات ي-ف-رضس وج-ود
تعددية آاراء واختÓف لكن ‘ إاطار جبهة واحدة تتقاسسم فيها
لدوار وتتنافسس
ال-تشس-ك-يÓ-ت السس-ي-اسس-ي-ة ال-وظ-ي-ف-ة وت-تبادل ا أ
على من هو أاحق وأاك Ìقدرة على بناء الوطن وتشسييد دولة
اŸؤوسسسس -ات ‘ زم -ن ال -ع -واصس -ف ال -ه -وج-اء وال-ف-وضس-ى اÿارق-ة.
لحزاب أاثبتوا هذا أامسس ‘ خرجات ميدانية تتواصسل
وقادة ا أ
على مدار  21يوما.

وزيرالثقافـ ـ ـ ـة ‘ قمـ ـ ـ ـة القي ـ ـ ـ ـادات الثقافيـ ـ ـة باإلمـ ـ ـ ـ ـارات
لماراتية أابو ظبي القمة
تسستضسيف العاصسمة ا إ
لو ¤للقيادات الثقافية العاŸية ‘ الفÎة ما ب9 Ú
ا أ
إا 12 ¤أابريل ا÷اري Ãشساركة وزيرالثقافة عز
الدين ميهوبي حسسب بيان لوزارة الثقافة.
وتشسارك ‘ القمة  300شسخصسية من القطاعات ا◊كومية،
الفنية ،الÎاثية ،التعليمية واإلعÓمية من أاك Ìمن  80دولة.
وتناقشس القمة عددا من اŸواضسيع من بينها « دور الثقافة ‘
مواجهة التحديات العاŸية الراهنة والتقنيات ا◊ديثة ‘
تغي ÒاŸشسهد الثقا‘ والتواصسل ب Úا◊ضسارات» ،باإلضسافة
إا ¤نتائج هذه التحولت على التعليم والقتصساد والسسياسسة
وجميع جوانب ا◊ياة اليومية.
تنظم ا◊دث هيئة أابو ظبي للسسياحة والثقافة اإلماراتية
ب -ال -ت -ع -اون م -ع م -ؤوسسسس -ات وشس -رك-ات م-ت-خصسصس-ة ‘ اإلن-ت-اج
الثقا‘.

ال -ع -م -ل -ي -ة ج-اءت إاث-ر ت-ل-ق-ي مصس-ال-ح شس-رط-ة دائ-رة ح-م-ام ب- -اÓÙت ال- -نشس- -ط- -ة ‘ اÛال ع -ل -ى مسس -ت -وى أاح -د
السس -خ-ن-ة ل-ولي-ة سس-ط-ي-ف م-ع-ل-وم-ات ت-ف-ي-د Ãح-اول-ة أاح-د األحياء Ãعية شسريكه وكان أاحدهما ﬁل عدة أاوامر
األشس -خ -اصس ن -ق -ل ك -م -ي -ة م -ع-تÈة م-ن ع-لب السس-ج-ائ-ر و ب -ال -ق -بضس وأاح -ك -ام ن -ه -ائ -ي -ة ب -ا◊بسس ع-ن ت-ه-م-ة ال-نصسب
مسسحوق التبغ اŸقلد ،حيث “كنت قوات الشسرطة من والحتيال والتزوير واسستعمال اŸزور ‘ ﬁررات رسسمية
توقيف اŸشستبه فيه وحجز كمية من علب السسجائر وإادارية ومصسرفية وانتحال هويات الغ Òوفق ذات البيان.
اŸقدر عددها بـ  1670علبة و 960كيسس من مادة
انطلقت ،أامسس ،أاشسغال تهيئة حوضس البحÒة على
وأاضس -افت خ -ل -ي -ة التصس-ال ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة
الشسمة.
مسستوى حظÒة الرياح الكÈى Ãنتزه «دنيا
Óمن الوطني ‘ نصس بيانها أانه ”
ل أ
ال -ك -م -ي -ة اÙج -وزة سس -ل-مت ل-ل-ج-ه-ات
بارك» ببلدية دا‹ إابراهيم بالعاصسمة،
ال-ع-ث-ور ع-ل-ى  8أاخ -ت-ام م-زورة م-ن
كـــاأسس الكونفدراليــــــة
اıتصس -ة ،ف -ي -م -ا ” إا‚از م-ل-ف
وأاوضسح وا‹ ولية ا÷زائر عبد القادر
ﬂت - -ل - -ف األصس- -ن- -اف Ÿؤوسسسس- -ات
الإفريقية لكرة القـــدم
جزائي ضسد اŸشستبه فيه.
زوخ خ Ó- -ل إاشس- -راف- -ه ع- -ل- -ى وضس- -ع
خ- -اصس- -ة 3 ،اأخ- -ت- -ام م -ن ﬂت -ل -ف
ا◊جر األسساسسي للمقر ا÷ديد
األصسناف Ÿؤوسسسسات خاصسة 3 ،سسجÓت
ل -ل -م -ج -لسس الشس -ع-ب-ي ال-ولئ-ي
Œاري -ة أاصس-ل-ي-ة 10 ،سس-جÓ-ت Œاري-ة مسس-ت-نسسخة
ببلدية اÙمدية Ãحاذاة
ملونة Ÿؤوسسسسات خاصسة 9 ،دفاتر صسكوك بنكية وبريدية17 ،
اŸسس - -ج - -د األع - -ظ- -م أان
نسس-خ-ة ط-ب-ق األصس-ل لشس-ه-ادة ال-تسس-ج-ي-ل ا÷ب-ائ-ي 13 ،ظرف
اŸؤوسسسس- -ة ال- -ع- -م -وم -ي -ة
بريدي من ا◊جم اŸتوسسط 7 ،وصسول طلبات 2 ،فاتورت،Ú
انهزم ،عشسية اأمسس ،فريق شسبيبة القبائل اأمام نظÒه تي بي مازمبي الكونغو‹ «م - -ي - -ديÎام» شس - -رعت
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أامسس األحد ‘ أاشسغال
تعريف واحدة ورخصسة سسياقة وكذا  7شسهادات ميÓد
الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي جرت Ãدينة بلوبومباشسي  .ت-ه-ي-ئ-ة ح-وضس ال-بحÒة
وتصسريح Úبالوجود.
ومواصسلة لعملياتها السستباقية ضسد الشسبكات اإلجرامية وسسجل فريق تي بي مازمبي الهدف األول ‘ الدقيقة  12عن طريق الÓعب الزامبي ناتان سسينكال ..
ع -ل -ى مسس-ت-وى ح-ظÒة
التي تهدد سسÓمة اŸواطن ع 10 Èوليات قامت قوات وبعدها صسمد دفاع الشسبيبة لكل ﬁاولت الفريق اÙلي ،ل سسيما بفضسل تدخÓت ا◊ارسس ال -ري -اح ال-كÈى م-ن-ت-زه
الشسرطة بحجز  937قرصسا مهلوسسا 14 ،سسÓحا أابيضسا و  126مليك عسسلة ،قبل أان يضسيف الÓعب اŸا‹ كوليبا‹ الهدف الثا Êعندما كانت اŸباراة «دن- - -ي - -ا ب - -ارك» ب - -دا‹
غرام من اıدرات ،ناهيك عن  1232وحدة من اŸشسروبات تلفظ أانفاسسها األخÒة .
إاب -راه -ي -م وذلك ‘ إاط -ار
الكحولية بدون رخصسة ،كما أاسسفرت هذه العمليات عن توقيف وبالتا‹ Áكن القول أان مهمة شسبيبة القبائل سستكون صسعبة للغاية ‘ لقاء العودة ت - - -ن - - -ف - - -ي - - -ذ اıط - - -ط
 94شس -خصس -ا يشس -ك -ل -ون شس -ب -ك -ات إاج -رام -ي-ة ق-امت ب-اŸت-اج-رة اŸق -رر ب -ع -د أاسس -ب -وع ب -ت -ي -زي وزو أام -ام ح -ام -ل ل -قب اŸن -افسس-ة  ..و ل-و أان ك-ل اإلسسÎات- -ي- -ج -ي ل -ل -ع -اصس -م -ة
ب- -اŸؤوث- -رات ال- -ع- -ق -ل -ي -ة واıدرات والع -ت -داء ع -ل -ى اŸواط -ن Úالحتمالت واردة بعد عودة «الكناري» إا ¤مسستوى Îﬁم ‘ األسسابيع
( . ) 2035-2012وأاضس- - - -اف أان
األخÒة ‘ ﬂتلف اŸنافسسات التي يشسارك فيها.
دراسسة «حوضس البحÒة « قام بها
باسستعمال أاسسلحة بيضساء.

وجهــــــة ترفيهيـــــة للعائـــــÓت

الشسعب ‘ /اإطار مكافحة الإرهاب
اأوقفت مفرزة للجيشس ،يوم  08اأفريل
 ،2017عنصسر دعم للجماعات
الرهابية بتقرت/ن.ع.4.

جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت
«الشس -عب» نسس -خ -ة م -ن -ه ،مضس -ي -ف-ا أان م-ف-رزة
أاخرى للجيشس أاوقفت ببشسار /ن.ع ،3.تاجر
ﬂدرات ب -ح -وزت -ه ( )20ك- -ل -غ م -ن ال -ك -ي -ف
اŸع- -ال- -ج ‘ ،ح Úضس -ب -ط ع -ن -اصس -ر ال -درك
الوطن بتلمسسان/ن.ع )2,8( ،2.كيلوغرام من
ال -ك -ي -ف اŸع -ال -ج ك -ل ه-ذا ‘ إاط-ار ﬁارب-ة
التهريب وا÷رÁة اŸنظمة.
ع -ل-ى صس-ع-ي-د آاخ-ر وب-ك-ل م-ن ج-انت/ن.ع،4
وع Úق - -زام وب - -رج ب - -اج - -ي ﬂت - -ار/ن.ع،6.
أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس تسس-ع-ة ( )09م-ه-ربÚ
وضسبطت شساحنت )02( ÚوثÓث ( )03مركبات
رب -اع -ي-ة ال-دف-ع و( )94.29ط - -ن - -ا م- -ن اŸواد
الغذائية و( )2000ل Îمن الوقود.
كما أاوقفت مفارز للجيشس بوهران ،تلمسسان
وبشس - -ار )14( ،م- -ه- -اج- -را غ Òشس- -رع- -ي م- -ن
جنسسيات ﬂتلفة.

تهيئـ ـ ـة حـ ـ ـوضض بح ـ ـÒة حظـ ـ ـÒة «دنيـ ـا ب ـ ـارك»

مهم ـ ـ ـة شصبيب ـ ـ ـة القبائ ـ ـ ـل تتعقـد
بعد انهزامه ـ ـ ـا ‘ لوبومباشص ـ ـي

مكتب دراسسات أاجنبي ذو خÈة وŒربة عاŸية ‘ ›ال
تنفيذ مثل هذه اŸشساريع الكÈى ،مؤوكدا أان فضساء البحÒة
بحظÒة الرياح الكÈى منتزه «دنيا بارك» سسيكون ‘ مسستوى
ج -د ع-ال ويسس-ت-ج-يب ل-ل-م-ق-اي-يسس ال-دول-ي-ة م-ن ح-يث ن-وع-ي-ة
األلعاب والتسسلية والتقنية والتهيئة والتنفيذ ا÷يد.
وتراهن ولية ا÷زائر حسسب ما أافاد به عبد القادر زوخ على
–ويل حظÒة الرياح الكÈى منتزه « دنيا بارك» ببلدية دا‹
إابراهيم إا ¤متنفسس وفضساء للتسسلية غرب العاصسمة خاصسة
بعد توقيع الوزير األول Ÿرسسوم تنفيذي يخصس –ويل هذا
الفضساء وتسسيÒه من طرف مصسالح ولية ا÷زائر.
وأاضساف وا‹ العاصسمة أان الولية تراهن على هذا الفضساء
التسسلوي الÎفيهي « كمشسروع حيوي ليكون جاهزا لÓسستغÓل
خÓل موسسم السسياحة القادم  ، 2017ليسستقطب العائÓت
العاصسمية باعتباره متنفسسا للتسسلية بالدرجة األو ¤ومنتجع
للتسسلية والÎفيه « وذلك إا ¤جانب منتجع الصسابÓت.
للتذك Òتضسمن العدد  69الصسادر يوم  6ديسسم 2016 Èمن
ا÷ريدة الرسسمية و‘ باب اŸراسسيم التنظيمية ،اŸرسسوم
التنفيذي رقم  300-16مؤورخ ‘  23صسفر  1438اŸوافق ل23
نوفم 2016 Èويتضسمن « حل وكالة ترقية حظÒة الرياح
الكÈى و–ويل أامÓكها وحقوقها والتزاماتها ومسستخدميها
إا ¤ديوان حظائر الرياضسة والتسسلية لولية ا÷زائر.

