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قرين يÎأاسس ندوة حول
الصسحافة ا÷زائرية التعددية

الخميسس  ١١ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٥ششعبان ١٤٣٨هـ
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لح-د 14
يشس -رف وزي -ر التصس -ال ح-م-ي-د ق-ري-ن ،ا أ
م - -اي ا÷اري ،ب - -ولي- -ة ب- -وم- -رداسس ،ع- -ل- -ى ن- -دوة
تكوينية ،تندرج ‘ إاطار سسلسسلة الندوات الهادفة
لعÓ-م وح-ق-ه ‘ اŸع-ل-وم-ة
إا ¤ت-ع-ري-ف اŸواط-ن ب-ا إ
اŸوثوقة.
الندوة التي يحتضسنها مقر اÛلسس الشسعبي الولئي ببومرداسس ،بحضسور الوزير
حميد قرين ،سسينشسطها مدير يومية «لتريب ،»Úحسسان بشس Òشسريف– ،ت
عنوان «الصسحافة ا÷زائرية التعددية ،قصسة ميÓد :من مرحلة الفوضسى إا¤
لخÓقي».
اŸآال ا أ

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

1٧334

الطبعة  18للمنتدى
الدو‹ للصسيدلة

ولد علي ‘ زيارة
إا ¤بجاية

ي-ق-وم ،ال-ي-وم ،وزي-ر الشسباب
والرياضسة الهادي ولد علي،
بزيارة لولية بجاية ،حيث
سس - -يشس - -ارك ‘ ال - -نشس - -اط - -ات
اŸن- -ظ- -م- -ة ت- -خ- -ل- -ي- -دا ل- -روح
السس -ب-اح ب-ن ديب ول-ي-د ال-ذي
وافته اŸنية مؤوخرا Ãلعب أاقبو .
ويشس -رف ال -ه -ادي ول -د ع -ل-ي ،غ-دا ا÷م-ع-ة ،ع-ل-ى إاع-ط-اء
إاشسارة انطÓق نصسف اŸاراطون لبجاية.

يشس - - -رف وزي - - -ر الصس - - -ح - - -ة
والسس- - - - - - -ك - - - - - -ان وإاصس Ó- - - - - -ح
اŸسس - -تشس - -ف- -ي- -ات ع- -ب- -د اŸلك
ب- -وضس- -ي- -اف ،ع- -ل- -ى اف- -ت -ت -اح
الطبعة  18للمنتدى الدو‹ للصسيدلة ،يوم الثن15 Ú
ماي ا÷اري ،وذلك باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد
اللطيف رحال على السساعة  08:45صسباحا.

لسسÓمية
ت-ن-ظ-م ال-كشسافة ا إ
ا÷زائ- -ري- -ة ،ي- -وم السس- -بت،
لو¤
ال- -ورشس -ة ال -وط -ن -ي -ة ا أ
ل- -رادي- -و ال- -كشس- -ف- -ي -ة ،ع -ل -ى
السس - -اع- -ة  10:00صسباحا،
باŸركز ا÷هوي للرياضسيات
لوŸبية بولية بسسكرة .
ا أ

Óم-ن ال-وط-ن-ي ع-ب-د
يشس-رف ال-ي-وم ال-ل-واء اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
لوائل
الغني هامل ،على مراسسم حفل تخرج الدفعة  11ا أ
ل -لشس -رط -ة ،ع -ل-ى السس-اع-ة  08:30صس-ب-اح-ا ،باŸدرسسة
Óم -ن ال-وط-ن-ي ع-ب-د اÛي-د
ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ل  -أ
بوزبيد الصسمعة البليدة .

صسالون الصسناعات التقليدية وا◊رف بتيزي وزو
ي-ف-ت-ت-ح الصس-ال-ون ال-وط-ن-ي ل-لصس-ناعات التقليدية وا◊رف ‘
لحد الداخل ،ابتداء من السساعة 10:00
طبعته  ،9يوم ا أ
صسباحا ،بحديقة الكلونال ﬁند او◊اج بتيزي وزو .

–ت رع-اي-ة وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وبي،
تنظم الرابطة ا÷زائرية للفكر والثقافة ‘ إاطار
اŸل -ت -ق -ى ال -وط -ن -ي ال -ث -ا Êب -ع -ن-وان»ال-ق-رائ-ي-ة بÚ
ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ق-ليدية وا◊ديثة» ،الندوة الوطنية
لو ‘ ¤اŸوضسوع ،وذلك يوم السسبت  13ماي ا÷اري،
ا أ
ابتداء من السساعة الواحدة والنصسف زوال بقصسر
الثقافة مفدي زكريا.

أاب-واب م-ف-ت-وح-ة ح-ول
الرياضسة العسسكرية ب Íعكنون

هامل
يشسرف على
تخرج الدفعة
 11للمÓزمÚ
األوائل للشسرطة

الورشسة الوطنية األو¤
لراديو الكشسفية

ملتقى حول القرائية بÚ
الوسسائل التقليدية وا◊ديثة

دورة تكوينية
حول تسسي Òسسجل الغرف الصسناعية

 .شسكل موضسوع توحيد ‰ط تسسي Òسسجل غرف الصسناعات التقليدية
و ا◊رف ﬁور دورة تكوينية جهوية انتظمت بتلمسسان على مدار
ي -وم Úحسس -ب -م -ا ع-ل-م امسس م-ن مسس-ؤوو‹ غ-رف-ة الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة و
ا◊رف لتلمسسان .وشسارك ‘ هذه الدورة التي اختتمت أامسس إاطارات من
أازيد من  ٧آالف عائلة معوزة تسستفيد من من  15غ-رف-ة ل-ل-ج-ه-ة ال-غ-رب-ي-ة و ا÷ن-وب-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-لوطن Ãقر ا◊ظÒة
قفة رمضسان Ãدينة سسعيدة حسسبما علم امسس الوطنية بهضسبة للة سستي ” تدريبهم على تقنيات التسسي Òا÷يد لهذه
اŸؤوسسسسات و تطبيق دليل إاجراءات التسسي Òالذي تعمل به هذه الغرف
ل- -دى رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي م -داÊ
حسسبما افاد به مدير غرفة الصسناعة التقليدية و ا◊رف لتلمسسان خليد
من.Ò
طهراوي .و” خÓل هذه الدورة الÎكيز على أاربعة ﬁاور تتعلق
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بتزويد ا◊ر‘ باŸعلومات الصسحيحة عن ﬂتلف أاجهزة التشسغيل و
فيها منتصسف شسهر مايو ا÷اري وفرت لها بلدية
طرق دراسسة ملف ا◊رفي Úمن طرف أاعوان الغرفة و تدوين
سسعيدة  ٧.500قفة Ãبلغ ما‹ يفوق  ٢0,4مليون دج.
اŸع -ل -وم -ات الشس -خصس -ي -ة ل -ل-ح-ر‘ ب-السس-ج-ل ال-وط-ن-ي ل-لصس-ن-اع-ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة و ا◊رف بشس -ك -ل صس -ح-ي-ح و أارشس-ف-ة اŸل-ف-ات
ت -تضس -م -ن ﬂت -ل -ف اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة اŸط-ل-وب-ة ‘ الشس-ه-ر
ب-ط-ري-ق-ة م-ن-ظ-م-ة و م-رت-ب-ة و ت-ع-دي-ل اŸع-ل-وم-ات ‘
الفضسيل على غرار السسكر و الفرينة و السسميد و القهوة
حالة تغي Òا◊ر‘ لنشساطه.
والشساي والطماطم اŸعلبة و ا◊مصس و الÈقوق و الزبيب.

 7آالف عائلة تسستفيد من قفة رمضسان

صسالون دو‹
للسسياحة واألسسفار
يوم  19ماي

لعÓ- -م
Óتصس- -ال وا إ
ت - -ن - -ظ - -م اŸدي- -ري- -ة ا÷ه- -وي- -ة ل - -إ
لو ،¤أابوابا مفتوحة
وال-ت-وج-ي-ه ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-رية ا أ
ح-ول ال-ري-اضس-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-ت-ي سس-ي-حتضسنها اليوم على
السس -اع-ة  08:00صس -ب -اح -ا ،م -رك-ز Œم-ع و–ضس Òال-ف-رق
ي - -ن - -ظ - -م ال - -دي - -وان ال- -وط- -ن- -ي
الرياضسية العسسكرية ب Íعكنون .
ل -لسس -ي -اح -ة –ت إاشس -راف رئ -يسس
لمة
ك-م-ا ت-ن-ظ-م أاب-واب-ا م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى مدرسسة أاشسبال ا أ
ا÷م - -ه - -وري - -ة ع - -ب - -د ال - -ع - -زي- -ز
لو ¤لكي تكون فرصسة
بالبليدة الناحية العسسكرية ا أ
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة 18
ل-لشس-ب-اب ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى اŸدرسس-ة وآاف-اق ال-ت-كوين
لسسفار،
للصسالون الدو‹ للسسياحة وا أ
وشس -روط ال -تسس-ج-ي-ل والل-ت-ح-اق ب-ه-ا وذلك
م -ن  19ا ٢٢ ¤م -اي ،ب-قصس-ر اŸع-ارضس
ي -وم السس -بت ع -ل -ى السس-اع-ة 08:00
الصسنوبر البحري.
صسباحا.

مناورات تدريبية للحماية
ق -ام أاع -وان ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة
ل- -ولي- -ة ا÷ل- -ف- -ة ب- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذ
م -ن -اورات ت -ط -ب -ي-ق-ي-ة ‘ إاط-ار
ال-وق-وف ع-ل-ى م-دى جاهزيتها
م - - - -ع ﬂت - - - -ل - - - -ف اŸؤوسسسس- - - -ات
الق -تصس -ادي -ة والج -ت-م-اع-ي-ة
حسسب ما علم امسس من مصسالح
ذات السسلك .وأافاد ذات اŸصسدر
أان هذه اŸناورات التي أاقيمت
لسس-ب-وع ا÷اري ‘ إاط-ار
ب -ح-ر ا أ
Œسس - -ي - -د ﬂط - -ط ال - -ق- -ط- -اع
ن -ظ -مت ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع أاع-وان
الشس -رك -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-ق-ن-وات
ح -يث م -ك -ن ذلك م -ن ال-وق-وف
ع-ل-ى م-دى ج-اه-زيتها وتفعيل
سس-ب-ل ال-ت-نسس-ي-ق مع أاعوان هذه
اŸؤوسسسسة.

إا–ادية عمال
الصسناعات الغذائية
تنظم ندوة نقاشس

إانقطاع التزويد
باŸاء الشسروب
ببلديات غرب
العاصسمة

ت -ن -ظ -م ،ال -ي -وم ،ال–ادي -ة ال -وط -ن -ي -ة
أاعلنت شسركة اŸياه
لعمال الصسناعات الغذائية ،ندوة نقاشس
وال-ت-ط-ه Òل-ل-ج-زائر
ع- -ل- -ى السس -اع -ة  10:30صس -ب-اح-اÃ ،ق-ر
ال-ع-اصس-م-ة (سس-ي-ال) ‘
النقابة اŸركزية ل–Óاد العام للعمال
ب -ي -ان ل -ه -ا أان ع-م-ل-ي-ة
ا÷زائري Úبسساحة  1ماي ،ويهدف
التزويد باŸاء الشسروب
ال -ل -ق -اء إا ¤ت -ق -ي-ي-م ال-ن-دوة ال-ت-ي
سس- -ت- -ع- -رف ان -ق -ط -اع -ا ‘
ج- - -م- - -عت ال–ادي- - -ة ووزارة
ب- -عضس ال -ب -ل -دي -ات ب -غ -رب
الفÓحة.
ا÷زائ- -ر ال -ع -اصس -م -ة ،ال -ي -وم،
ابتداء من السساعة  10:00صسباحا
إا ¤غاية السساعة  18:00مسساء.
وأاشسار البيان أان هذا
الن -ق -ط -اع سس -ي -مسس ب -ل -دي -ات دوي-رة
ودراري- -ة وال -ع -اشس -ور وب -اب -ا حسس -ن
واولد ف- - - - - -ايت إاضس- - - - - -اف - - - - -ة إا¤
وفاء لسسياسستها كشسركة مواطنة ،نظمت جازي للعام السسادسس على التوا‹ حملة للتÈع بالدم ،حيث ع Èفيها
لشسخاصس اÙتاج ÚاŸتواجدين
لنسسانية ،على تضسامنهم مع اŸرضسى وجميع ا أ
اŸوظفون ،من خÓل هذه اللفتة ا إ
سس -وي -دان -ي -ة وخ -رايسس -ي -ة وب-ئ-ر
‘ ﬂتلف اŸسستشسفيات ع Èالوطن.
ت- -وت- -ة (ج- -زئ- -ي -ا) .ك -م -ا سس -ي -ت -م
نظمت الطبعة السسادسسة بالشسÎاك مع الوكالة الوطنية للدم ( ،)ANSو اسستمرت يومي الثامن و التاسسع من شسهر ماي
تسس- -ج -ي -ل ب -عضس الضس -ط -راب -ات
ا÷اري وقد امتدت هذه السسنة إا 48 ¤ولية من أاجل جني أاك Èعدد من أاكياسس الدم لتزويد اŸؤوسسسسات الصسحية وخصسوصسا مع
ع - -ل - -ى مسس- -ت- -وى ب- -ل- -دي- -ات دا‹
ت
ح
ب
اقÎاب شسهر رمضسان اŸعظم .وبهذه اŸناسسبة ،صسرح فينتشسنزو نيشسي الرئيسس التنفيذي ÷ازي «أان حملة التÈع بالدم أاصس
ابراهيم والشسراقة.
تقليدا ‘ ا÷زائر ،وهي تعكسس روح اŸسسؤوولية والتضسامن ‘ شسركة جازي وكذلك لدى اŸوظفŒ Úاه اÛتمع» .أاما اŸدير العام ماتيو
وأاكدت سسيال أان سسبب هذا النقطاع
لمل
جالفا ،Êفأاكد من جانبه على «أاهمية هذه اŸبادرة عشسية شسهر رمضسان اŸباركŸ ،عا÷ة مشسكل نقصس الدم ‘ اŸسستشسفيات وجلب ا أ
ي -ع -ود إا ¤أاشس-غ-ال الصس-ي-ان-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
للمرضسى الذين قد تتعلق حياتهم بكيسس من الدم» .واختتمت هذه الطبعة بنجاح بفضسل اŸشساركة القوية لعمال الشسركة ليسس فقط ‘
Óنتاج ببلدية تسسالة اŸرجة.
اÙطة الرئيسسية ل إ
ا÷زائر العاصسمة ووهران وقسسنطينة ولكن على مسستوى كل مراكز اÿدمة واÓÙت التجارية الواقعة ع ÈالÎاب الوطني.

جازي تختتم الطبعة السسادسسة ◊ملة التÈع بالدم بنجاح

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
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بن صسالح يشسارك ‘ اŸؤو“ر الرابع لرؤوسساء
برŸانات جمعية اŸتوسسط

ا÷زائر والعراق تؤويدان “ديد التفاق حول تخفيضس إانتاج النفط
اأكدت ا÷زائر والعراق اأنهما يوؤيدان قرار “ديد العمل باتفاق تخفيضس اإنتاج النفط من طرف
الدول الأعضشاء ‘ اŸنظمة واŸنتج Úخارجها وذلك خÓل الجتماع الوزاري للمنظمة اŸرتقب يوم
 25مايو بالعاصشمة النمسشاوية فيينا ،حسشبما علم لدى وزارة الطاقة.
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يرافقه وفد برŸا Êرفيع اŸسشتوى

“هيدا لÓجتماع الوزاري اŸرتقب يوم  25ماي بفيينا
^ بوطرفة واللعيبي :مواصشلة ا÷هود لسشتقرار السشوق

العدد

03

الششعب /ـ يشسارك عبد القادر بن صسالح رئيسس
›لسس اأ’م- -ة ،ي -وم -ي  12و 13م - -اي ا÷اري‘ ،
أاشسغال اŸؤو“ر الرابع لرؤوسساء برŸانات ا÷معية
ل–اد م- -ن أاج- -ل اŸت- -وسس -ط ال -ت -ي
الŸÈان- -ي- -ة ل - -إ
–تضسنها العاصسمة اإ’يطالية روما والتي تخصسصس
Ÿوضس -وع :ال -ع -م -ال -ة ،ال -ن -م -و الشس -ام -ل وال -ت -ن -م -ي -ة
اŸسستدامة ‘ اŸنطقة اأ’ورومتوسسطية.
رئيسس ›لسس اأ’مة ،اŸرفوق بوفد برŸا Êرفيع
اŸسس- -ت- -وى ،سس- -يشس -ارك أايضس -ا ‘ أاشس -غ -ال ا÷لسس -ة
ال-ع-ل-ن-ي-ة ل-ل-ج-م-عية العامة  13ل-ل-جمعية الŸÈانية
ل–اد م -ن أاج -ل اŸت -وسس -ط وال -ت -ي سس -ت -خصسصس
ل -إ
Ÿوضس -وع« :ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسس-ت-دام-ة وف-رصس ال-ع-م-ل
ا÷ديدة ‘ اŸتوسسط».

منتدى حوار دول غرب اŸتوسشط 5+5

بن طاهر ‘ روما للمشساركة ‘ اجتماع
اŸديرين العام Úللجمارك

حسسب ذات اŸصس- - - -در ف- - - -إان وزي- - - -ر
الطاقة نور الدين بوطرفة ونظÒه
ال-ع-راق-ي ج-اب-ر ال-ل-ع-ي-بي أابديا خلل
ل- -ق- -ائ- -ه -م -ا أامسس اأ’رب -ع -اء ب -ب -غ -داد
ت-أاي-ي-ده-م-ا ل-ت-م-دي-د ا’ت-ف-اق معÈين
أايضسا عن دعمهما للتعاون ب Úالدول
اأ’عضساء ‘ أاوبك والدول اŸنتجة
خارجها خلل سسنة .2018
ي -أات -ي ل -ق -اء وزي -ر ال -ط -اق-ة ن-ور ال-دي-ن
بوطرفة ونظÒه العراقي جابر اللعيبي
“هيدا للجتماع اŸقبل لـ ““ أاوبك ““،
حيث ينتظر أان تقرر الدول اأ’عضساء
‘ اŸن- -ظ- -م- -ة إام- -ا “دي- -د ال- -ع- -م -ل

وثيقة

با’تفاق لـ  6أاشسهر إاضسافية أاو Œميد
مدة خفضس إانتاج النفط.
كما ذكر الوزيران خلل نفسس اللقاء
بالتزام ا÷زائر والعراق بتخفيضسات
إانتاج النفط تطبيقا ’تفاق ““ أاوبك-
خ -ارج أاوبك““ اŸوق -ع ع -ل -ي -ه ن-وف-مÈ
 2016بفيينا.
للتذك Òقامت ا÷زائر ‘ إاطار هذا
ا’تفاق بتخفيضس إانتاجها النفطي بـ
 50أال-ف ب-رم-ي-ل ي-وم-ي-ا ب-ي-ن-م-ا قلصس
ال -ع -راق إان -ت -اج -ه بـ  210.000برميل
يوميا وذلك منذ يناير .2017
يذكر أان أاوبك ومنتج Úكبار خارجها

ات -ف -ق -وا ديسس -م 2016 Èب-ف-ي-ي-نا على
ضسرورة تنسسيق العمل سسويا Ÿواجهة
انهيار أاسسعار النفط منذ منتصسف سسنة
 2014حيث توصسلوا إا ¤إابرام اتفاق
لتخفيضس اإ’نتاج Ãقدار  1,8مليون
برميل يوميا بداية من يناير .2017
ويبلغ حجم التخفيضس اŸتفق عليه
بالنسسبة للدول اأ’عضساء ‘ أاوبك 1,2
م-ل-ي-ون ب-رم-ي-ل ي-وم-ي-ا ب-ي-ن-ما التزمت
الدول الـ  11خارج أاوبك بتخفيضسات
تصس- - - - -ل إا 600.000 ¤ب-رم-ي-ل وه-ي
أاذربيجان وبروناي والبحرين وغينيا
ا’سس -ت -وائ -ي -ة وك-زاخسس-ت-ان وم-ال-ي-زي-ا

واŸكسسيك وعمان وروسسيا والسسودان
جنوب السسودان.
يذكر أان العديد من الدول اأ’عضساء
‘ أاوبك أابدت تأاييدها لتمديد اتفاق
تخفيضس اإ’نتاج على غرار اŸملكة
العربية السسعودية وفنزويل.
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه -ا أاب -دت روسس -ي -ا أايضس -ا
ت -أاي -ي -ده -ا ل -ت -م -دي -د ال -ع-م-ل ب-ات-ف-اق
““أاوبك -خ - -ارج أاوبك““ ل - -ت - -خ - -ف- -يضس
اإ’ن- - -ت- - -اج ،داع- - -ي - -ة إا ¤م - -واصس - -ل - -ة
اÛهودات اŸشسÎكة وذلك بهدف
الوصسول إا ¤اسستقرار السسوق ودعم
أاسسعار النفط.

بحسشب مرسشوم رئاسشي صشدر ‘ العدد  25للجريدة الرسشمية

إالغاء وإاتÓف كل بطاقة تعريف وطنية  ⁄تسسحب ‘ ظرف سستة أاشسهر

يششارك اŸدير العام للجمارك قدور بن
الطاهر ،اليوم اÿميسس ،بروما (اإيطاليا)‘ ،
اجتماع اŸديرين العام Úللجمارك Ÿنتدى
ح - -وار دول غ - -رب اŸت - -وسش- -ط  ،5 +5ال- -ذي
سش- -ي -ع -ن -ى ب -دراسش -ة وسش -ائ -ل دع -م ال -ت -ع -اون
وم- -واصش- -ل- -ت- -ه م- -ن خÓ- -ل ال- -تسش -ي ÒاŸنسش -ق
ل-ل-ح-دود ب-حسشب م-ا ج-اء ‘ ب-ي-ان ل-ل-مديرية
العامة للجمارك.
يسس -م -ح ه -ذا ال -ت -نسس -ي -ق ب-اح-داث ف-ع-ال-ي-ة اأك‘ È
م -ك -اف -ح -ة ا÷رائ -م ال -ع -اب -رة ل -ل-ح-دود وا’إره-اب
و“ويله و‘ تكوين ا’أعوان ا’أمر الذي يشسكل
ق- -اع- -دة ’إ‚از ﬂت- -ل- -ف اŸه -ام اŸوك -ل -ة ’إدارة
ا÷مارك وا◊فاظ على فعالية النشساط ا÷مركي
‘ ﬁيط يعرف –و’ت كبÒة يحسسب البيان.
ويضسم ا’إجتماع اŸديرن العام Úللجمارك لدول
شسمال اŸتوسسط (اإيطاليا مالطا فرنسسا الÈتغال
واإسس- -ب- -ان- -ي- -ا) وك- -ذا دول اإ–اد اŸغ- -رب ال -ع -رب -ي
(ا÷زائر ليبيا اŸغرب موريتانيا وتونسس).
ويناقشس اŸديرون العامون للجمارك ‘ الدول
العشسر اŸعنية سسبل الوصسول اإ ¤مكافحة فعالة
ل -ت -ب -ي-يضس ا’أم-وال وك-ذا ت-ن-ظ-ي-م وم-راق-ب-ة نشس-اط
اŸصسالح على مسستوى ا◊دود من اأجل مواجة
ال -ت -ح-دي اŸشسÎك ل-تسس-ج-ي-ل وت-ن-ق-ل ا’أشس-خ-اصس
وال -بضس -ائ -ع اŸشس -روع -ة م -ع ضس -م -ان اأم -ن ا◊دود

ليرلندية
لقاء أاعمال مع منتدى اŸؤوسشسشات ا إ

حداد يدعو إا ¤شسراكة أاقوى ب Úالبلدين

^ وزير الداخلية يحدد تاريخ السشحب النهائي للبطاقة القدÁة
لخ Òم- -ن
صش - -در ‘ ال- -ع- -دد ا أ
ا÷ري- -دة ال- -رسش- -م -ي -ة ،م -رسش -وم
رئ -اسش -ي ي -ح -دد ك -ي-ف-ي-ات إاع-داد
ب -ط -اق -ة ال -ت -ع -ري -ف ال -وط -ن -ي -ة
ال - -ب - -ي - -ومÎي - -ة وتسش - -ل - -ي - -م - -ه - -ا
وŒدي -ده-ا وك-ذا آاج-ال إال-غ-ائ-ه-ا
وإاتÓفها.
حسسب اŸرسسوم الرئاسسي رقم -17
 143اŸؤورخ ‘  21رجب عام 1438
اŸوافق ل 18أافريل سسنة  ،2017فإان
بطاقة التعريف الوطنية هي وثيقة
ف-ردي-ة ت-ث-بت ه-وي-ة صس-اح-ب-ه-ا وتسسلم
ل -ك -ل م -واط-ن ج-زائ-ري ب-دون شس-رط
السسن و–دد مدة صسلحيتها ابتداء
م- -ن ت -اري -خ إاع -داده -ا ب 10سسنوات
لشسخاصس البالغ 19 Úسسنة فأاك Ìو5
ل أ
سسنوات بالنسسبة للقصسر ،حيث “نع
اŸادة ال -ث -ان -ي-ة م-ن اŸرسس-وم ح-ي-ازة
أاك Ìمن بطاقة ‘ نفسس الوقت ،وتسسلم

م -رف -ق -ة ب-رم-ز سس-ري ‘ ظ-رف م-غ-ل-ق
يوضسع –ت مسسؤوولية صساحبها أاو وليه
الشسرعي ويسستعمل هذا الرمز السسري
م - - -ن أاج - - -ل ال - - -ول - - -وج إا ¤اÿدم- - -ات
اإ’لكÎونية ،بحسسب اŸادة السسابعة.
وتتضسمن اŸادتان السسادسسة والثامنة،
اŸواصس- -ف- -ات ال- -ت -ق -ن -ي -ة ل -ل -ب -ط -اق -ة
واŸع - -ل - -وم- -ات اŸشس- -ف- -رة اÿاصس- -ة
بصساحبها والتي –دد Ãوجب قرار
من الوزير اŸكلف بالداخلية ،حيث
ت- -ك- -ون م -ن ن -وع ب -ي -ومÎي إال -كÎوÊ
و–ت- -وي ع- -ل- -ى شس- -ري- -ح- -ت– ،Úوي
اأ’و ¤م -ع -ل -وم-ات إاداري-ة وشس-خصس-ي-ة
وال -ث -ان -ي-ة ب-ه-ا ت-ط-ب-ي-ق ل-ل-ت-ح-ق-ق م-ن
صساحبها.
وي -ت -م حسسب اŸادة ال -ع -اشس-رة ،إال-غ-اء
وإاتلف كل بطاقة تعريف وطنية ”
إاع - -داده - -ا و ⁄تسس - -حب م - -ن ق - -ب - -ل
صس -اح -ب -ه -ا ‘ أاج -ل سس -ت-ة أاشس-ه-ر م-ن

اللواء هامل يسستقبل سسف Òاسسبانيا

تاريخ إاشسعاره بالسسحب ،وتلزم ذات
اŸادة السسلطة اıتصسة بالتسسليم،
أان تعلم موقع تشسخيصس الوثيقة من
أاج-ل ت-ع-ط-ي-ل اإ’م-ك-ان-ي-ات ال-وظ-يفية
ل -ل -ب -ط -اق -ة ،و–دد ك -ي-ف-ي-ات اإ’ل-غ-اء
Ãوجب ق- -رار م- -ن ال -وزي -ر اŸك -ل -ف
بالداخلية.
ويعد حضسور طالب البطاقة إاجباري
م - -ن أاج - -ل ال - -ت - -ق - -اط اŸع - -ط- -ي- -ات
ال -ب -ي -ومÎي -ة ،ف -ي -م -ا ي -ع -ف-ى ال-قصس-ر
البالغون أاقل من  12سسنة من التقاط
ال -بصس -م-ات اإ’صس-ب-ع-ي-ة ،حسسب اŸادة
 ،13وت - -ت- -أاك- -د اŸصس- -ال- -ح اıتصس- -ة
ب -ال -ب-ل-دي-ة أاو اŸراك-ز ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
وال -ق -نصس -ل -ي -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-م-واط-نÚ
اŸق - -ي - -م Úب - -اÿارج ،م - -ن صس - -ح - -ة
اŸعلومات ويعفى من إاجراء التقاط
هذه اŸعطيات كل مواطن يحوز على
جواز سسفر بيومÎي ،كما تنصس عليه
اŸادت -ان  14و ،15و‘ ح- -ال- -ة وف -اة
صس -احب ال -ب -ط -اق -ة ،ت -ل -زم اŸادة 16
ال -ب -ل -دي -ة أاو اŸرك -ز ال -دب -ل -وم -اسس -ي

والقنصسلي التي سسجلت لديها الوفاة،
ب -إاب -لغ دون م-ه-ل-ة ،سس-ل-ط-ة اإ’صس-دار
بغرضس جعل هذه الوثيقة غ Òقابلة
للسستعمال.
وÁكن طلب Œديد بطاقة التعريف
ال-وط-ن-ي-ة ،خ-لل ال-ث-لث-ة أاشس-ه-ر التي
تسسبق تاريخ انقضساء صسلحيتها و‘
ح -ال -ة ت -غ -ي ÒاŸع -ل -وم-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
با◊الة اŸدنية وعند بلوغ سسن 19
سسنة أاو عند التصسريح بضسياعها أاو
إاتلفها أاو سسرقتها ،حسسب ما تنصس
عليه اŸادة  ،17ويتعرضس كل شسخصس
يقلد أاو يزور أاو يزيف هذه الوثيقة أاو
يسستعملها عمدا مقلدة أاو مزورة أاو
مزيفة للعقوبات اŸنصسوصس عليها ‘
ال -تشس -ري -ع اŸع-م-ول ب-ه ،ك-م-ا ج-اء ‘
اŸادة .20
وت - - - - -نصس اŸادة  21م- -ن اŸرسس -وم
ال -رئ -اسس -ي ،ع -ل -ى أان ت -اري-خ السس-حب
ال-ن-ه-ائ-ي ل-ب-ط-اق-ة ال-ت-ع-ري-ف الوطنية
ذات النموذج القد Ëيحدد Ãوجب
قرار من الوزير اŸكلف بالداخلية.

دعا رئيسس منتدى رؤوسشاء اŸؤوسشسشات علي
ح -داد ،أامسس ،ب -اي-رلن -دا ،إا ¤إاق -ام -ة شش-راك-ة
““أاع -م -ق““ ب Úا÷زائ -ر ودوب -ل -ن م -ع الل-ت-زام
والعمل الفعلي من الطرف.Ú
أاشس- -ار ح- -داد خ- -لل ل- -ق- -اء أاع- -م- -ال م- -ع م- -ن -ت -دى
اŸؤوسسسسات ا’يرلندية إا ¤اأن حصسيلة اŸباد’ت
ال-ت-ج-اري-ة وا’سس-ت-ث-م-ارات ب Úال-ب-ل-دي-ن ““ ⁄ت-تطور
بالوتÒة اŸرجوة““ على الرغم من الديناميكية التي
” الدفع بها ‘ العلقات ا÷زائرية وا’يرلندية.
وصسرح حداد أامام ›موعة من رجال اأ’عمال
ا’يرلندي Úقائل ““أارجو أان تتضساعف مثل هذه
اللقاءات من أاجل تغي Òهذا التوجه وأان نتمكن من
اك- -تشس- -اف ف- -رصس شس- -راك- -ة م- -ت- -ي- -ن- -ة ودائ- -م -ة بÚ
اŸؤوسسسسات ا÷زائرية وا’يرلندية““.
وق- -د ال -ت -زم Ãراف -ق -ة ومسس -اع -دة اŸسس -ت -ث -م -ري -ن
ا’يرلندي Úمن أاجل تعريفهم بالسسوق ا÷زائرية
وضسمان شسراكات مربحة للطرف Úإاذ يجب أان يبدأا
ذلك بتحديد زمن الشسراكة اŸناسسب ‘ ›ا’ت
““معينة““.
و‘ هذا السسياق أاشسار إا ¤الفلحة ’ سسيما تربية
اŸواشس- -ي إ’ن- -ت- -اج ا◊ل- -يب وال -ل -ح -وم والصس -ن -اع -ة

ورد ‘ مرسشوم رئاسشي

 172عضسو يشسكلون تركيبة اÛلسس األعلى للشسباب

الششعب /اسستقبل اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام للأمن الوطني
امسس Ãقر اŸديرية العامة سسف Òاسسبانيا األيخاندرو بو’نكو .
خلل هذا اللقاء ،تطرق الطرفان إا ¤سسبل تطوير أاسسسس و›ا’ت التعاون
والشسراكة ب Úشسرطة البلدين ،وكذا دعم ›ا’ت تبادل التجارب واÈÿات
‘ م -ي -ادي -ن ﬂت -ل -ف -ة ،م -ن أاج -ل م -واج -ه -ة ﬂت -ل -ف ا÷رائ -م ،ك -ا÷رائ-م
اŸسستحدثة ،و تلك العابرة للحدود.
باŸناسسبة ،أاعرب سسف Òاسسبانيا عن ارتياحه Ÿسستوى العلقة اŸتميزة بÚ
شسرطة البلدين ،كما أاشساد بريادة واحÎافية الشسرطة ا÷زائرية ،ودورها
اŸهم ‘ تعزيز التعاون الشسرطي اإ’قليمي والدو‹.

لخ Òمن ا÷ريدة
صشدر ‘ العدد ا أ
ال -رسش -م -ي -ة اŸرسش -وم ال -رئ-اسش-ي ال-ذي
لع -ل -ى
ي- -ح- -دد تشش- -ك- -ي- -ل -ة اÛلسس ا أ
ل -لشش -ب -اب وت -ن -ظ -ي -م -ه وسشÒه ،وه -و
ع-ب-ارة ع-ن ه-ي-ئ-ة اسش-تششارية توضشع
ل -دى رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة وي -ت -م-ت-ع
ب-الشش-خصش-ي-ة اŸع-ن-وي-ة والسش-ت-قÓ-ل
اŸا‹.
اÛلسس ‘ إاط -ار م -ه-ام-ه ي-ق-وم ب-ت-ق-دË
أاراء وت-وصس-ي-ات ح-ول اŸسس-ائ-ل اŸت-ع-ل-ق-ة
بحاجات الشسباب وازدهارهم ‘ اÛال
ا’ق- -تصس- -ادي وا’ج- -ت- -م- -اع- -ي وال -ث -ق -ا‘
والرياضسي ،واŸسساهمة ‘ ترقية القيم
الوطنية والضسم Òالوطني وا◊سس اŸدÊ
وال - -تضس- -ام- -ن ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ‘ أاوسس- -اط
الشس -ب -اب ،وÁك -ن ل -ه أان ي-خ-ط-ر م-ن ق-ب-ل
رئيسس ا÷مهورية ومن قبل الوزير اأ’ول،
ك- -م- -ا Áك- -ن اأن ي- -خ- -ط- -ر Ãب- -ادرة م- -ن- -ه
ب -خصس -وصس ك -ل مسس -أال -ة ت -رت -ب -ط Ãج -ال

واحÎام اŸتطلبات القانونية للدول.
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى ،ي- -ب- -حث اŸدي -رون ال -ع -ام -ون
للجمارك وسسائل تدعيم التعاون مسستقبل ’ سسيما
‘ ›ال تبادل اŸعلومات.
وسسيكون للمدير العام للجمارك على هامشس ذات
اŸنتدى لقاء مع نظÒه ا’إيطا‹ جيسساب بيليقي.
وي -ات -ي ه -ذا ا’إج -ت-م-اع م-واصس-ل-ة ’أول ل-ق-اء ع-ق-د
ب-ب-اريسس ج-ان-ف-ي ال-ف-ارط وت-راأسس-ه م-ن-اصس-فة وزير
اŸالية حاجي بابا عمي والذي عرف بعث ا◊وار
‘ ›ال التعاون اŸا‹ ب Úوزارات اŸالية لهذه
البلدان.

نشساطه.
وي -تشس -ك-ل اÛلسس ال-وط-ن-ي ل-لشس-ب-اب م-ن
 172عضس -و ،م -ن -ه -م سس -ت-ة وتسس-ع-ون ()96
عضس- -وا ب- -ع- -ن- -وان الشس- -ب- -اب ،اث- -ن- -ان ()02
ب -ال -تسس -اوي (رج -ل وام-رأاة) ع-ن ك-ل و’ي-ة
وأارب- -ع- -ة وعشس -رون ( )24عضس -وا ب -ع -ن -وان
‡ثلي جمعيات ومنظمات الشسباب ذات
الطابع الوطني ،ومن ضسمنهم  30باŸائة
من النسساء ،باإ’ضسافة إا ¤سستة عشسر ()16
عضس -وا ب -ع -ن -وان ‡ث -ل -ي شس -ب -اب ا÷ال -ي-ة
الوطنية اŸقيمة باÿارج من ضسمنهم 30
باŸائة من النسساء.
كما يتكون من ( )10عشسرة أاعضساء يعينهم
رئيسس ا÷مهورية ،وواحد وعشسرون ()21
عضسوا بعنوان ا◊كومة ،باإ’ضسافة إا)5( ¤
خ - -مسس - -ة أاعضس- -اء ب- -ع- -ن- -وان اŸؤوسسسس- -ات
اŸكلفة بشسؤوون الشسباب.
وح- - - -ددت اŸادة  6م- -ن ه -ذا اŸرسس -وم
شس -روط الÎشس -ح ل -ه -ذا اÛلسس ب -ع -ن-وان

الشسباب وهي بلوغ سسن  18إا 35 ¤سسنة
واثبات مسستوى تعليمي ،التمتع با◊قوق
اŸدن - -ي - -ة وأان ’ ي - -ك- -ون اÎŸشس- -ح ﬁل
عقوبة ﬂلة بالشسرف ،ويشسÎط كذلك أان
’ Áارسس عهدة انتخابية أاو “ثيلية و/أاو
منتخبة وطنية أاو ﬁلية ،وÁارسس أاعضساء
اÛلسس عهدة مدتها ( ) 04سسنوات قابلة
للتجديد ،ويع Úرئيسس اÛلسس Ãوجب
م -رسس -وم رئ -اسس -ي وت -ن -ه -ى م-ه-ام-ه حسسب
اأ’شس -ك -ال ن -فسس -ه-ا ،ويسس-اع-ده ن-ائ-ب-ا ()02
رئيسس.
وي - - - -ق - - - -دم اÛلسس حسسب ا◊ا’ت أاراء
وتوصسيات ‘ موضسوع اŸسسائل اŸتعلقة
بالشسباب طبقا لصسلحياته ،وترسسل اآ’راء
والتوصسيات والتقرير السسنوي للنشساطات
اŸصسادق عليها من اÛلسس إا ¤رئيسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة وال- -وزي- -ر اأ’ول وت -نشس -ر ‘
النشسرة الرسسمية للمجلسس ماعدا ‘ حال
رأاي ﬂالف من رئيسس ا÷مهورية.

ال -غ -ذائ -ي -ة وا’سس -م -دة اŸت -ج -ددة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اإ’علم وا’تصسال.
وأاكد حداد قائل ““إاننا نسستهدف هذه القطاعات
أ’ننا نعلم أان ايرلندا ‚حت ‘ تطويرها ،و‘ أان
تصس -ب -ح وج -ه -ة م -فضس -ل-ة ل-لسس-ت-ث-م-ارات اأ’ج-ن-ب-ي-ة
اŸب - -اشس - -رة ‘ ه - -ذه ال - -ق - -ط - -اع- -ات ع- -ل- -ى وج- -ه
اÿصسوصس““.
وأاوضسح أان هذه القطاعات “كن من ضسمان اأ’من
الغذائي والتحول الطاقوي للجزائر وهي تشسكل
اÙاور ال -ث -لث -ة اأ’سس-اسس-ي-ة ’سسÎات-ي-ج-ي-ة ت-ن-وي-ع
اقتصسادها.
كما اقÎح رئيسس منتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات توسسيع
الشس- -راك- -ات إا ¤ق -ط -اع -ات أاخ -رى تسس -ج -ل ف -ي -ه -ا
اŸؤوسسسسات ا’يرلندية ‚احا كبÒا مثل السسياحة
واÿدمات.
واعت Èأان لقاء دبل Úمن اŸقرر أان Áكن البلدان
من اإ’فصساح عن تطلعاتهما على التوا‹.
وق - -دم ح - -داد م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ع- -رضس- -ا ح- -ول
ا’صسلحات ا’قتصسادية التي بادرت بها ا÷زائر
وال-تسس-ه-ي-لت ال-ت-ي م-ن-حت ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ا’ج-ن-ب-ية
الراغبة ‘ ا’سستثمار ‘ البلد.
واسسÎسس -ل ي -ق -ول ““ال -ي-وم ق-واع-د ال-ل-عب ‘ السس-وق
ا÷زائرية واضسحة وشسفافة .وكل اŸبادرات Áكنها
أان Œد فضساء ملئما لتحقيقها .وكل اŸلحظÚ
يشسهدون أان مناخ اأ’عمال يعرف –سسنا معتÈا وأان
ت- - -ق- - -دم ا’ق- - -تصس- - -اد ا÷زائ - -ري يسس ‘ Òا’Œاه
الصسائب““.
من جهة أاخرى ” تعي Úموسسى بوقرة بصسفة عضسو
شس -رف -ي -ا Ÿن -ت -دى رؤوسس -اء اŸؤوسسسس-ات ب-ج-م-ه-وري-ة
ايرلندا.
ويأاتي هذا التنصسيب ‘ إاطار وضسع شسبكة اأ’عضساء
الشس - -رف - -يŸ Úن - -ت- -دى رؤوسس- -اء اŸؤوسسسس- -ات ع- -ل- -ى
اŸسستوى الدو‹.
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لحزأب
تدأعيات نتائج ألتشصريعيات على أ أ

حتمية إاعادة الهيكلة تنظيميا وسسياسسيا
التجديد شسعار اŸواعيد القادمة

لحزأب
ل يجب أن تبقى قلوب قادة أ أ
أل -ذي -ن  ⁄ي -ت -حصص-ل-وأ ع-ل-ى أي م-ق-ع-د ‘
ألŸÈان متأاثرة بالصصدمة ألتي تلقوها
جرأء ما حدث أو تظل أذهانهم شصاردة
ل ت -ف -ك -ر إأل ‘ ك -ي -ف-ي-ة أل-رد ع-ل-ى م-ا⁄
ي-ت-وق-ع-وه ت-ارة ب-ال-تصص-ري-ح-ات أل-نارية،
وت- -ارة أخ- -رى ب -ال -ذه -اب إأ ¤أÿي -ارأت
ألرديكالية.

جمال أأوكيلي

اليوم على مسصؤوو‹ هذه اأ’حزاب وحتى
التي وجدت نفسصها Ãقعد أاو مقعدين أاو التي
ت- -دح- -رجت إا ¤اŸراتب السص- -ف- -ل -ى وشص -ع -رت
بردات الهزة ،أان Œلسص مع هيئات أاركانها من
أاجل فتح نقاشص عميق ثري وهادىء ،بعيدا
عن أاي تشصنج.
Ÿاذا ك- -ل ه- -ذا الÎاج- -ع؟ وأاي- -ن اإ’شص -ك -ال
بالضصبط؟ هل هو تنظيمي أام سصياسصي؟ داخلي
أاو خ -ارج -ي ،ه -ل ي -ت -م م-واصص-ل-ة ال-ع-م-ل ب-ه-ذه
الطريقة القائمة على مبدأا نفسص اŸقدمات،
ت -ع -ط-ي ن-فسص ال-ن-ت-ائ-ج؟ ه-ل اأ’سص-ئ-ل-ة ال-ت-ي ’
ت -ن -ت -ه -ي ‘ ه -ذا اإ’ط -ار وه -ي م -ت -داخ -ل -ة ’
يسص-ت-ط-ي-ع ا◊زب اإ’ج-اب-ة ع-ل-ي-ه-ا م-ا ⁄تكلف
÷نة أاو فريق عمل من العارف Úبالبحث ‘
ه -ذا ا÷انب ،ف -ه-ل ‘ ‡ارسص-ات-ن-ا ال-نضص-ال-ي-ة
نتحلى بهذه الثقافة ا◊زبية ’ ،نعتقد ذلك
والدليل أان جل هذه التشصكيÓت انطوت على
ن-فسص-ه-ا ب-د’ م-ن ت-ق-ي-ي-م أاوضص-اع-ه-ا الداخلية،
ه- -ن -اك م -ن فضص -ل «ا’ح -ت -ج -اج» ه -روب -ا م -ن
اÙاسصبة من قبل منخرطيه.
’بد وأان يدرك قادة هذه اأ’حزاب بأان
السص -اع -ة ك -انت ل -ل -ن -ظ -ر ‘ واق -ع وآاف-اق ه-ذه
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات السص-ي-اسص-ي-ة م-اذا أاصصاب ﬁركها
ح -ت -ى ي -ع -ج -ز ع -ن اإ’قÓ-ع؟ وم-اه-ي ح-ال-ة أاو
سصÓمة قطع الغيار؟ كل هذا وغÒه ،يكون
ﬁل إاطÓع خÓل هذه الفÎة ،لتفادي كل ما
من شصأانه إا◊اق صصدمة أاخرى بهؤو’ء ،ونحن
ع -ل-ى مشص-ارف اÙل-ي-ات ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السص-ن-ة،
كيف سصيكون الدخول إا ¤هذا اŸوعد؟ هل
ب -اسصÎات-ي-ج-ي-ة أاب-انت ع-ن ﬁدودي-ت-ه-ا خÓ-ل
التشصريعيات؟
ليسص هناك خيار آاخر ماعدا الشصروع ‘
إاعادة هيكلة دقيقة بوضصع ملف ا◊زب على
بسص -اط ال -ب -حث ،أام -ام ك -ل ال -غ -ي -وري -ن ع -ل-ي-ه،

واŸؤومن Úبالفكرة ا÷نينية ،التي حولته إا¤
Óسص-ف ت-ع-ط-لت مسصÒت-ه ‘
مشص -روع وط -ن -ي ل -أ
ام-ت-ح-ان-ات شص-ع-ب-ي-ة ل-ق-ي-اسص مدى قدرته على
ال- -ت- -ف- -اع- -ل م- -ع ال- -واق- -ع السص- -ي- -اسص- -ي وول- -وج
اŸؤوسصسصات اŸنتخبة.
صصيغة إاعادة الهيكلة ’ ،تعني طرد الناسص
ومعاقبتهم على الفشصل ’ ،اأ’مر ليسص هكذا،
اŸسص -أال-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ك-ي-ي-ف ه-ي-اك-ل ا◊زب م-ع
الواقع السصياسصي ا÷ديد ،قد تكون ’ تتماشصى
مع ا◊ركية الراهنة ،وهذا بتغي Òالتسصميات
وكذلك إاعادة توزيع اŸوارد البشصرية ،وإازالة
أاو باأ’حرى شصطب البعضص من اŸصصالح التي
أاخ - -ف - -قت ‘ م - -ه - -ام - -ه - -ا وه - -و م- -ا ي- -ع- -رف
بـ«اأ’مانات» بإاضصفاء عليها طابع «اŸردودية»
أاي «الفعالية» ‘ اأ’داء خاصصة تلك التي لها
عÓقة مباشصرة باأ’م Úالعام أاو رئيسص ا◊زب،
أاو السصكرت Òاأ’ول ،منها التنظيم ،اإ’عÓم،
اإ’ن-ت-خ-اب-ات ،ال-ت-حسص-يسص وال-ت-ج-ن-يد ،كل هذه
اŸؤوسصسص -ات ت -ت -ط -لب ن-ظ-رة ج-ذري-ة ،ول-يسصت
قضصية إاعادة تلوين اŸكان فقط ،أ’ن العÈة
اليوم بالنتيجة و’ يعقل أان يقبل «زعماء» هذه
التشصكيÓت ما أاصصابهم من ضصربات موجعة
ه -ذه اŸرة –ت -م ع -ل -ي -ه-م ال-ق-ي-ام ب-اسص-تشص-ارة
واسص- -ع- -ة لسص- -م- -اع أاراء اŸن- -اضص- -ل Úوم -ع -رف -ة
بالضصبط ا’خت’Óت الواقعة والتي قد تؤوثر
ع -ل -ي -ه -م ‘ ح -ال -ة ع -دم تصص -ح -ي -ح مسص -اره-م
التنظيمي والسصياسصي.

التشسخيصص الدقيق
ه -ن -اك أاح -زاب Á ⁄ر ع -ل -ى ت -أاسص-يسص-ه-ا 5
سصنوات على أاقصصى تقدير حصصلت على مقعد
أاو مقعدين ،قد يدرج هذا ضصمن توجه مشصجع
من الزاوية السصياسصية بدخولها إا ¤الŸÈان،
لكن من الناحية التنظيمية  ⁄ترق إا ¤تلك
الطموحات اŸرجوة ،قد يكون حضصورها ‘
و’ية أاو و’يت Úفقط وهذا مايعد نقصصا كبÒا
إاذا ما قورن بعدد و’يات الوطن ،ينتظرها ‘
هذا الصصدد عمل جبار لتغطية باقي الدوائر
اإ’نتخابية ،والفوز Ãقاعدها ’ ⁄؟.
هذه اŸفارقة يجب أان ينتبه لها ا÷ميع ’
يعقل أ’ي حزب أان يكون موجودا ‘ منطقة
واح -دة م -ع -ي -ن -ة ،ه -ذا ي -ت -ن-اقضص م-ع سص-ي-اسص-ة
انتشصاره ‘ كامل ربوع الوطن ،حتى يكون له
حق التمثيل ،ومن السصابق أ’وانه إاعادة النظر

‘ آال-ي-ات ع-م-ل-ه-ا ،ل-ك-ن-ه-ا م-دع-وة أ’ن ت-ع-ت-مد
اسصÎاتيجية انتخابية أاخرى تنظيميا وسصياسصيا
وإاعÓميا.
وه -ن -اك أاح -زاب أاخ -رى ل-ه-ا ب-اع ط-وي-ل ‘
اŸمارسصة السصياسصية لكنها  ⁄تنل هذه اŸرة
ما كانت تنتظره ،كحزب العمال ،التجمع من
أاج-ل ال-ث-ق-اف-ة وال-دÁق-راط-ي-ة ،وج-ب-هة القوى
اإ’شصÎاك- -ي- -ة ،وح- -رك- -ة اإ’صصÓ- -ح ال- -وط- -ن- -ي،
وبدرجة أاقل ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية ،هذه
التشصكيÓت أاصصبحت غ Òقادرة على التفاعل
مع العناوين الكبÒة نظرا ’نهيار منظوماتها
السصياسصية ‘ ضصبط اŸوعد اإ’نتخابي بكل
مقاييسصه اŸتعارف عليها.
@ أول :نفور جماعي للكفاءات اŸناضصلة
نحو وجهات أاخرى بسصبب النزعة التسصلطية
ل -ل -ق-ي-ادات ،ب-رفضص صص-ع-ود ال-وج-وه ا÷دي-دة،
وا◊فاظ على أانظمة تسصي Òأاكل عليها الدهر
وشصرب.
@ ثانيا :التمسصك بنماذج من اŸناضصلÚ
أاضصروا كثÒا بسصمعة ا◊زب ،رافضص Úمبدأا
التداول على الÎشصح ،واعتماد قاعدة القرابة
واإ’ن -ت -م -اء ال-ع-ائ-ل-ي ،وإاحÓ-ل-ه-ا ﬁل صص-ف-ات
اŸهارة ،والقدرة على التسصي Òوحسصن التدب.Ò
@ ثالثا :فشصل أاداء ما يعرف باŸكتب
السص- -ي- -اسص- -ي وال -ل -ج -ن -ة اŸرك -زي -ة ،واÛلسص
الوطني والشصوري والهياكل التابعة للحزب ‘
صص -ن -اع -ة ال -ق -رار ،ه -ذه ال-تسص-م-ي-ات Œاوزه-ا
الزمن ووصصلت إا ¤اإ’نسصداد و ⁄تعد قادرة
ع - -ل - -ى إاي - -ج- -اد ا◊ل- -ول ،وت- -وف Òا’ج- -اب- -ات
للمناضصل.Ú
@ رأب -ع-ا :ت- -ن- -اقضص صص -ارخ ب Úال -ف -ئ -ات
العمرية لرؤوسصاء اأ’حزاب واŸناضصل Úالشصباب
ال-ذي-ن اصص-ط-دم-وا ب-أان-اسص ي-تصص-رف-ون بذهنية
إادارية واأ’وامر ..غيبوا ا◊وار والتشصاور.
@ خ-امسص-ا :م -ازال خ -ط -اب ه-ؤو’ء ي-تسص-م
بالسصرد للوقائع أاك Ìمن –ليلها ،يعيشص على
مرحلة التسصعينات ،باسصتعمال مفاهيم اندثرت
’ ي-ع-ي م-غ-زاه-ا شص-ب-اب ال-ي-وم ،اأ’ول-ي-غ-ارشصيا،
اŸفÎسصون ،التغي Òالهادىء ،التفسصخ.
@ سصادسصا :إانقطاع اأ’حزاب عن الواقع
الشص -ع -ب -ي ،وع -دم ال -ق-درة ع-ل-ى إاق-ن-اع ال-ن-اسص
ب - -أاف - -ك - -اره - -م ،ظ - -ه - -ر ذلك خÓ- -ل ا◊م- -ل- -ة
ا’ن- -ت- -خ- -اب -ي -ة ..نشص -اط -ات ج -واري -ة ج -م -عت
مناضصليهم فقط.
هذه اŸسصائل ا◊زبية الشصائكة ،تسصتدعي
م -ن ال -ق -ي-ادات ال-ت-ح-ل-ي ب-الشص-ج-اع-ة ال-ك-اف-ي-ة
لطرحها على الهياكل الداخلية اŸعنية ،منها
اإ’قرار بالفشصل‡ ،ا يؤودي حتما إا ¤مراجعة
Óسصف ⁄
اŸـؤوسصسصات اŸكلفة Ãهام معينة ،ول أ
–ق -ق اأ’ه -داف اŸسص -ط-رة خÓ-ل اŸواع-ي-د
اŸسصطرة ،أاو تغي Òمهامها ،وهذا بالعمل مع
اŸواطن وليسص مع النخب هذا اÿطأا وقع
فيه الكث.Ò
وقد تكون Œربة Œمع أامل ا÷زائر «تاج»
‰وذجا ‘ التنظيم واختيار اŸناضصل ،Úوقد
اتضصح ذلك ‘ القوائم اأ’خÒة ،هذا ما سصمح
له با◊صصول على  19مقعدا زكاها اÛلسص
الدسصتوري.
علينا اليوم أان نبحث عن تصصورات وأافكار
جديدة ‘ ،النهوضص بالعمل ا◊زبي عندنا،
أ’ن تراكمات التسصعينات ماتزال معشصعشصة ‘
أادب- -ي- -ات اأ’ح- -زاب ،وه- -ذا ي -ع -ط -ل -ه -ا ويÎك
Óخرين.
اŸبادرة ل آ

لدأرية أÿاصصة بهم
لجرأءأت أ إ
ديوأن أ◊ج و ألعمرة يعلن عن أ إ

اŸقبلون على أاداء مناسسك ا◊ج مطالبون بحضسور فعاليات التكوين
أع - -ل - -ن أل - -دي- -وأن أل- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ح- -ج
وألعمرة ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصصمة ،عن
لدأري - - - - - -ة أÿاصص - - - - - -ة
لج - - - - - -رأءأت أ إ
أ إ
ب -اŸوأط -ن ÚأŸق -ب -ل Úع -ل -ى أدأء م-ن-اسصك
أ◊ج Ÿوسصم  ،2017حسصب ما أورده بيان
للديوأن.
فبعد حصصول الشصخصص اŸقبل على أاداء
مناسصك ا◊ج على شصهادة الفوز ‘ القرعة من
مصص -ال -ح ال -ب -ل -دي-ة ي-ت-وج-ه ل-ل-م-راك-ز الصص-ح-ي-ة
ال -و’ئ -ي -ة إ’ج -راء ال-ف-ح-وصص-ات وال-ت-ل-ق-ي-ح-ات
الÓزمة للحصصول على الدف Îالصصحي وشصهادة
طبية وذلك قبل نهاية شصهر جوان القادم.
وفيما بعد يتوجه إا ¤فرع بنك ا÷زائر
ب -ال -و’ي -ة م -رف -وق -ا ب-ال-وث-ائ-ق سص-ال-ف-ة ال-ذك-ر،
باإ’ضصافة إا ¤جواز السصفر وذلك لدفع تكلفة
ا◊ج اŸقدرة بثÓثمائة وسصتة وسصبع Úأالف
دينار جزائري ( 376000.00دج).
كما طلب الديوان من اŸتوجه Úإا ¤البقاع

اŸقدسصة حضصور فعاليات التكوين والتدريب
اÙلية والوطنية والتي يتم اإ’عÓن عنها عÈ
ووسصائل اإ’عÓم وا’تصصال واŸسصاجد،والتي
تدوم لغاية  22جويلية القادم.
بعد ذلك يتوجب التوجه إا ¤إاحدى نقاط
ب -ي-ع ال-ت-ذاك-ر ع-ل-ى مسص-ت-وى اÿط-وط ا÷وي-ة
ا÷زائرية مرفوقا بجواز السصفر ودف Îا◊ج
ونسصخة عن وصصل دفع تكلفة ا◊ج ’قتناء
ال -ت -ذك-رة وا’ح-ت-ف-اظ ب-نسص-خ-ة م-ن-ه-ا Ÿع-رف-ة
تاريخ وتوقيت الرحلة ثم القيام بحجز الغرفة
ب -ف -ن -دق اإ’ق -ام -ة Ãك -ة اŸك -رم -ة ع Èن-ظ-ام
ا◊ج - -ز واإ’سص- -ك- -ان اإ’ل- -كÎو Êع Èم- -واق- -ع
الديوان  www.onpo.dzوطباعة وصصل
ا◊جز.
أام- -ا اÿط- -وة اأ’خ- -رى ف -ه -ي ال -ت -وج -ه إا¤
مصص- -ال- -ح ال- -دائ- -رة م -رف -وق -ا ب -ج -واز السص -ف -ر
ب -ي -ومÎي وب -ط-اق-ة اإ’ق-ام-ة وشص-ه-ادة اŸيÓ-د
وشص -ه -ادة ط -ب -ي -ة مسص -ل-م-ة م-ن ط-رف اŸراك-ز

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

الصصحية الو’ئية اŸعتمدة ونسصخة من شصهادة
الفوز ‘ قرعة ا◊ج ونسصخة من فصصيلة الدم
ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤سصت صص -ور شص -مسص-ي-ة ب-خ-ل-ف-ي-ة
بيضصاء وذلك للحصصول على دف Îا◊ج وختمه،
أاما بالنسصبة للمرأاة –مل معها عقد الزواج
وشصهادة عائلية.
وفيما بعد يتم إايداع ملف تأاشصÒة ا◊ج
ب -ال -نسص -ب -ة ل-ل-ح-ج-اج اŸسص-اف-ري-ن م-ع ال-دي-وان
ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-ج وال-ع-م-رة واŸت-ك-ون م-ن ج-واز
السصفر ودف Îا◊اج ونسصخة من وصصل دفع
تكلفة ا◊ج ونسصخة من تذكرة السصفر ونسصخة
من وصصل حجز الغرفة.
وبخصصوصص ا◊جاج الراغب ‘ Úالسصفر مع
وك-ا’ت السص-ي-اح-ة واأ’سص-ف-ار اŸؤوه-ل-ة ل-ت-نظيم
عملية ا◊ج لهذا اŸوسصم فيودعون اŸلف
نفسصه على مسصتوى الوكالة والتي سصتنوب عنهم
Óجال
‘ إا“ام باقي اإ’جراءات وذلك وفقا ل آ
اŸذكورة أاعÓه .

العدد

17334

04

خÓل يوم درأسصي حول «ألثورة أ÷زأئرية بالصصورة وألضصوء»

بن صسالح :اأ’حداث التاريخية تبقى منقوشسة ‘ الذاكرة ا÷ماعية

بجاوي :معركة السسينما تغلبت على الدعاية ا’سستعمارية الفرنسسية

لمة عبد ألقادر
أبرز رئيسس ›لسس أ أ
لهمية ألتي يوليها ›لسس
بن صصالح ،أ أ
لم-ة ل-ل-م-ن-اسصبات ألتاريخية ،وحرصصه
أ أ
ع -ل-ى ت-ن-ظ-ي-م أل-ن-دوأت أıل-دة ل-ل-ث-ورة
أ÷زأئ -ري -ة وأل -ت -ي تسص -ت-ق-طب أه-ت-م-ام
ألرأي ألعام ،موضصحا أن هذه أÙاضصرة
تندرج ‘ إأطار ألحتفال بالذكرى 72
Ûازر ألثامن ماي  ،1945ألتي كشصفت
ألنقاب عن ألوجه أ◊قيقي للمسصتعمر
وع-م-قت أل-وع-ي أ÷م-اع-ي ل-دى ألشصعب
أ÷زأئ - - -ري ،أل- - -ذي أن- - -ت- - -فضس ‘ وج- - -ه
ألسص-ت-ع-م-ار أل-غ-اشصم بتضصحيات ألشصهدأء
وتوجت بالنتصصار ونيل ألسصتقÓل.

سسهام بوعموشسة
‘ هذا الصصدد ،أاكد بن صصالح ‘ كلمة أالقتها
نيابة عنه رفيقة قصصري نائب رئيسص اÛلسص ‘
اف -ت -ت -اح ي -وم دراسص -ي ح -ول «ال -ث -ورة ا÷زائ-ري-ة
بالصصورة والضصوء» نظم Ãقر اÛلسص ،أان مثل
ه -ذه اأ’ح -داث سص -ت -ب -ق -ى م-ن-ق-وشص-ة ‘ ذاك-رت-ن-ا
ا÷م-اع-ي-ة وﬁف-وظ-ة ‘ سص-ج-ل-ن-ا ال-وط-ني ،و⁄
يفوت الفرصصة للتنويه بالظروف ا÷يدة التي
رافقت اسصتحقاق الرابع ماي اŸاضصي ـ قبله
وأاثناءه وبعده ـ ’نتخاب نواب اÛلسص الشصعبي
ال-وط-ن-ي ،وف-ق-ا ل-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة،
والتي نالت تقدير اÓŸحظ Úالدولي Úالذين
راقبوا العملية عن كثب على حد قوله .كما بارك
الشص- -عب ا÷زائ -ري واأ’ح -زاب ب -ك -ل أاط -ي -اف -ه -ا
السصياسصية على ‚اح هذا ا’سصتحقاق.
آام  ‘ Ó-م -واصص -ل -ة مسصÒة اسص-ت-ك-م-ال ت-ع-زي-ز
الصصرح الدÁقراطي ،مراعاة تطلعات للتطور
ا’قتصصادي وا’جتماعي والثقا‘ لبÓد ‘ ظل
Œسص -ي -د اŸب -ادئ ال -دسص -ت -وري ال -ت-ي تضص-م-ن-ت-ه-ا
اŸراجعة الدسصتورية اأ’خÒة ‘  2015والتي
بادر بها الرئيسص.
وباŸقابل ،أاشصار رئيسص ›لسص اأ’مة إا ¤أان
السص-ي-ن-م-ا ا÷زائ-ري-ة ع-رفت م-ن-ذ ظ-ه-ورها إابان

حرب التحرير الكث Òمن التحو’ت منها اأ’فÓم
ال -قصصÒة ال -ت -ي تصص -ور اŸع -ارك ال -ت-ي خ-اضص-ه-ا
جيشص التحرير الوطني ضصد ا’سصتعمار الفرنسصي
وحياة اÛاهدين ‘ ا÷بال والواقع اŸأاسصوي
للشصعب ا÷زائري ،قائ »:ÓأافÓم ” تصصويرها
Ãع - -دات بسص - -ي - -ط- -ة م- -ن ط- -رف اÛاه- -دي- -ن
Ãسصاعدة أاصصدقاء الثورة الذين تعاطفوا معها»،
مضص -ي -ف -ا أان ال -فضص -ل ي -رج -ع ‘ ذلك إا ¤ال -رواد
اأ’وائل للسصينما ا÷زائرية مثل ﬁمد ÿضصر
حمينة ،عمار العسصكري ،جمال شصندر‹ ،أاحمد
راشصدي وغÒهم وهي أاسصماء تبقى راسصخة ‘
ذاكراتنا.
من جهته ،اسصتعرضص أاحمد بجاوي ﬂرج
وناقد سصينمائي ‘ ﬁاضصرته ﬂتلف اŸراحل
التي مرت بها السصينما ا÷زائرية ،مÈزا دور
الصص- -ورة ‘ م -ع -رك -ة ال -ت -ح -ري -ر ،و‘ م -واج -ه -ة
ال-دع-اي-ة ا’سص-ت-ع-م-اري-ة ،ب-حيث “كنت الكامÒا
والصص-ور ال-ف-وت-وغ-راف-ي-ة م-ن ال-ت-ع-ري-ف بالقضصية
ا÷زائ -ري -ة وت-دوي-ل-ه-ا ‘ اÙاف-ل ال-دول-ي-ة م-ن
خÓل كشصف جرائم ا’سصتعمار الفرنسصي البشصعة
‘ ح- -ق الشص -عب ا÷زائ -ري اأ’ع -زل ،رغ -م ق -ل -ة
اإ’مكانيات.
وأاوضص -ح ب -ج -اوي ‘ ه -ذا الشص -أان ،أان -ه ن-ه-اي-ة
 1957ظهر تاريخ السصينما ا÷زائر بإانتاج فيلم
بعنوان «ا÷زائر –Îق» ،وقبلها ‘ سصنة 1953
أانتج فيلم بأاياد جزائرية ” منعه من طرف
اإ’دارة ا’سصتعمارية ،بحجة أان من أانتجه ‡ن
أاسص -م-ت-ه-م اأ’ه-ا‹ ،مضص-ي-ف-ا أان ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي اسص -ت -ه -دفت اإ’عÓ-م اŸرئ-ي ل-ت-دوي-ن
القضصية ا÷زائرية وهي اسصÎاتيجية قادة الثورة
خ Ó-ل م -ؤو“ر الصص -وم -ام وع -ل -ى رأاسص -ه -م ع -ب-ان
رمضص- -ان ال- -ذي شص- -دد ع- -ل- -ى م- -راف -ق -ة ال -ع -م -ل
العسصكري اŸيدا Êبالسصينما التي هي أاقوى ‘
›ابهة العدو.
وأاكد الناقد السصينمائي ‘ هذا السصياق ،أان
م- -ع- -رك- -ة السص- -ي- -ن- -م- -ا ت- -ف -وقت ع -ل -ى ال -دع -اي -ة
ا’سص - -ت- -ع- -م- -اري- -ة وه- -ي م- -ع- -رك- -ة أاج- -ي- -ال م- -ن
اŸسص -رح -ي ،ÚاŸغ -ن ،Úالصص -ح -اف -ي ،Úال -ك -ت-اب
وال -دب -ل -وم-اسص-ي Úإاب-ان ح-رب ال-ت-ح-ري-ر ،ك-م-ا أان
الصصورة لعبت دورا أاسصاسصيا ‘ تلك ا◊قبة.

غياب ألوثيقة ألتاريخية عائق أمام ألسصينما أ÷زأئرية

ا÷زائر ‘ حاجة إا ¤فن سسابع خاصص Ãراجع الثورة
أج-م-ع أŸشص-ارك-ون ،أمسس ‘ ،ف-ع-ال-ي-ات
أل - - -ي - - -وم أل - - -درأسص- - -ي ح- - -ول« أل- - -ث- - -ورة
أ÷زأئ -ري -ة ب -الصص -ورة وألضص -وء» ،أل -ذي
لم -ة ت -زأم -ن -ا وإأح -ي -اء
ن -ظ -م -ه ›لسس أ أ
أ÷زأئ- -ر ل -ل -ذك -رى - - Û 72ازر  8ماي
 ،1945أن ألصص - -ورة أل - -ف - -وت- -وغ- -رأف- -ي- -ة
وأŸسص- -رح وألسص- -ي- -ن- -م- -ا وإأذأع- -ة ألشص- -عب
أ÷زأئ -ري « ل -ع -ب -وأ دورأ ف -ع -ال ‘ كسص-ر
لعÓمي ألذي فرضصته فرنسصا
أ◊صصار أ إ
ألسص-ت-ع-م-اري-ة ع-ل-ى أل-قضص-ي-ة وأل-ث-ورة
أ÷زأئ- -ري -ة ،و ك -ان م -ا سص -رب م -ن صص -ور
وتسص-ج-يÓ-ت ب-الصص-وت وألصص-ورة ت-فنيدأ
ل-ل-دع-اي-ة أل-ك-اذب-ة أل-ت-ي ك-انت ت-روج-ها
للعا ⁄حول وجودها با÷زأئر».

حبيبة غريب

دارت جل اŸداخÓت وأاسصئلة النقاشص حول
دور« اأ’فÓم السصينمائية ‘ نقل أاحداث مقاومة
الشص- -عب ا÷زائ -ري و ج -يشص ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
الوطني لقوات ا’حتÓل الفرنسصي» وتفطن رواد
ح -رب ن -وف-م 1954 Èأ’ه-م-ي-ة الصص-ورة والضص-وء
وال -ك -ت -اب-ة والسص-ي-ن-م-ا واŸسص-رح وال-غ-ن-اء وأام-واج
اأ’ث Òوتوظيفهما كسصÓح قوي و فعال خدم بقوة
اŸقاومة الشصعبية الوطنية».
لكن اتفق ا÷ميع على أانه و بالرغم من كل
ما وظف بعد ا’سصتقÓل من إامكانيات وتشصريع
و أانتج من أافÓم و أاعمال سصينمائية ⁄ ،تعط
الثورة ا÷زائرية و ’ صصناعها من قادة وصصناع
قرار حقهم و نصصيبهم من ا’هتمام السصينمائي،
حيث  ⁄تخصصصص سصوى  10أافÓم على اأ’كÌ
أ’حداث الثورة».

وقد أارجع الباحث مراد وزناجي السصبب ‘
ذلك « إا ¤غياب الوثيقة التاريخية التي تعد
اŸرجع اأ’سصاسص ‘ كتابة التاريخ و السصيناريو
السصينمائي» ،و هي لÓأسصف يقول» الغائب اأ’كÈ
اليوم ‘ كتابة التاريخ ا÷زائري .
وتطرق وزناجي ‘ مداخلته «–ت عنوان«
إاشصكالية كتابة التاريخ سصينمائيا » إا ¤كون « كتابة
التاريخ تتفرع حسصب ما أاوضصحه »أابو القاسصم
سص-ع-د ال-ل-ه إا « ¤ال-ك-ت-اب-ة اأ’ك-ادÁي-ة وال-رسص-م-ية
والشص-ع-ب-ي-ة» ،وق-د ت-ع-ت-م-د السص-ي-ن-م-ا ح Úتتطرق
Óح -داث ال -ت-اري-خ-ي-ة ع-ل-ى ال-ك-ت-اب-ة ال-رسص-م-ي-ة
ل -أ
والشصعبية».
وع -ل-ى ال-ك-ت-اب-ة اإ’ب-داع-ي-ة أايضص-ا ،أاوضص-ح م-ن
جهته وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،مضصيفا
أان -ه Áك -ن ت -أال -ي -ف م -ائ -ة ك -ت -اب ع -ن شص-خصص-ي-ة
تاريخية ما ،لكن إا‚از فيلم واحد قابل أان يجعل
ا÷ميع يهتم بها».
وأاكد ميهوبي ‘ سصياق حديثة أان « ا÷زائر
وÃسص -ع -ى م -ن رئ -يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ،عازمة على “جيد أابطال تاريخها
اأ’صصيل منذ العهد النوميدي إا ¤يومنا هذا،
كون تاريخها ’ Áكن أان يجزأا ،إاذ سصتكون هناك
أاعمال كبÒة خاصصة بالعديد من الشصخصصيات
حتى يفتخر بها ا÷يل الصصاعد و تكون له
معرفة بتاريخ وطنه.
ورافع من جهته اıرج السصينمائي أاحمد
راشصدي خÓل مداخلته أ’همية توثيق اأ’حداث
ال - -ت - -اري- -خ- -ي- -ة وال- -ك- -ت- -اب- -ة ‘ السص Òال- -ذات- -ي- -ة
وال -ب -ي -وغ -راف-ي-ة Ÿراج-ع و شص-خصص-ي-ات ا÷زائ-ر
الوطنية والثورية حتى تتوفر مادة خام Áكن
ا’سصتعانة بها ‘ بناء النصصوصص السصينمائية
و صصناعة اأ’فÓم منها.
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لسشاسشية التششجيع على التصشدير
رغم أان مهمتها ا أ

إŸعارضض و إلصصالونات  ⁄تخرج عن طابع إلتسصوق
للف م- - - -ن
م - - - -ئ- - - -ات ا آ
ال - - - -دولرات تصش - - - -رف م- - - -ن
اÿزي-ن-ة ال-ع-م-ومية لتنظيم
اŸع-ارضس ب-اÿارج ويسش-ت-فيد
م -ن -ه -ا م -ت -ع-ام-ل-ون وط-ن-ي-ون،
دون أان –ق - - - -ق م - - - -ن - - - -اف - - - -ع
لÓ-ق-تصش-اد ال-وط-ن-ي ،خ-اصش-ة
دخول عا ⁄التصشدير ،هذه
لشش -ك -ال-ي-ة أاثÒت ،أامسس‘ ،
ا إ
ل- -ق- -اء خ- -اصس ب- -السش -ت -ث -م -ار
اح- -تضش- -ن -ت -ه ق -اع -ة ا÷زائ -ر
بقصشر اŸعارضس «صشافكسس».

قصشر اŸعارضس :حياة  /ك
أاك- -د ال- -ط -يب زي -ت -و ÊاŸدي -ر
ال- - -ع - -ام ل - -لشص - -رك - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
للمعارضش والتصصدير «صصافكسش»،
‘ م -داخ -ل -ت -ه ب -اŸن-اسص-ب-ة ،ع-ل-ى
ضص-رورة م-راج-ع-ة ط-ري-ق-ة ت-نظيم
ال - -ت- -ظ- -اه- -رات واŸع- -ارضش ،ألن
السصياق القتصصادي ا÷ديد يحتم
ذلك ،مÈزا أاهمية تفعيل الشصراكة
اŸرب-ح-ة ب Úالشص-رك-ات اÙل-ي-ة
ونظÒاتها األجنبية ،موضصحا أان
هذه اÿطوة تنسصجم مع التوجه
ا÷ديد للحكومة ‘ ،إاطار سصعيها
لÎق -ي -ة ال -نشص-اط اŸن-ت-ج وت-ن-وي-ع
القتصصاد الوطني.

زيتو :Êفتح ›ال تنظيم
إŸعارضض وإلصصالونات
للخوإصض

اعت Èزيتو ،Êأان الطبعة 50
Ÿع- -رضش ا÷زائ -ر ال -دو‹ ،ت -ع -د
ف -رصص -ة ل -ت -ق-ي-ي-م م-ا ح-ق-ق-ه ه-ذا
ال -فضص -اء ط-ي-ل-ة ح-قب م-ن ال-زم-ن
ل Ó-ق -تصص -اد ال -وط -ن -ي ،م -ن -ت -ق -دا
ط-ري-ق-ة ت-ن-ظ-ي-م اŸع-ارضش ح-اليا
على مسصتوى صصافكسش التي يرى
أان - -ه - -ا م - -ا ت - -زال ب - -ع - -ي - -دة ع - -ن
الحÎافية ،من منطلق أان الدور
ا◊ق-ي-ق-ي ıت-ل-ف ال-ت-ظ-اه-رات
ه -و ت -ق -ريب وج -ه-ات ال-ن-ظ-ر بÚ
اŸتعامل ،Úإلمضصاء عقود وإاقامة
اسصتثمارات على أاسصسش الشصراكة.
‘ ذات السصياق قال ل Áكن
السص- - -ت- - -م- - -رار ‘ ضص- - -خ أام- - -وال

Ÿرافقة اŸتعامل Úللمشصاركة ‘
م -ع -ارضش وصص -ال -ون-ات ‘ اÿارج
على غرار معرضش ميامي الذي
صصرفت فيه ما ل يقل عن 200
أالف دولر ،ليعود منه العارضصون
الوطنيون «صصفر اليدين» ،حسصب
م- -ا صص- -رح ب -ه ÷ري -دة «الشص -عب»
على هامشش اللقاء .
وذكر ‘ نفسش اإلطار أان وزارة
ال -ت -ج -ارة ق -د أال -غت ه -ذه السص -ن-ة
اŸشص- -ارك- -ة ‘ ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة
اŸكلفة جدا للخزينة ،وتعويضش
ذلك ب - - -ال - - -ولي - - -ات اŸت - - -ح- - -دة
األمريكية التي “ثل وجهة Áكن
ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úاسص-ت-غÓلها للتعريف
ب -اŸن -ت -وج -ات وإاق -ام -ة عÓ-ق-ات
شص- - - - -راك- - - - -ة ،مشص Òإا ¤أان ك- - - - -ل
م -ؤوسصسص -ات ال -ب -ل-د اŸشص-ارك-ة ‘
ال -ت -ظ -اه -رة ،ت -ع-رضش م-ن-ت-وج-ات
وم -واد غ Òم-ن-ت-ه-ي-ة الصص-ن-ع« ،م-ا
ي -ع -ن -ي أان -ه-ا ت-ب-حث ع-ن شص-راك-ة،
وب- -ال- -ت- -ا‹ Áك- -ن ل -ل -م -ت -ع -ام -لÚ
ال- - -وط- - -ن - -ي Úاسص - -ت - -غ Ó- -ل ه - -ذه
الفرصصة».
وانطÓقا من تقييمه لطبعات
الصص -ال-ون السص-اب-ق-ة اقÎح زي-ت-وÊ
Ãن -اسص -ب -ة م -رور  50سص-ن-ة ع-ل-ى
ال - -ت - -ظ - -اه- -رة ،أان ي- -ف- -ت- -ح ›ال
ت -ن -ظ -ي -م-ه-ا ل-ل-خ-واصش ،وتشص-ج-ي-ع
اŸؤوسصسص-ات ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي ل-ه-ا
حصصة ‘ السصوق من أاجل ولوج
›ال التصصدير ،و‘ نفسش الوقت
العمل على تطه Òهذا الفضصاء

م-ن ال-ط-ف-ي-ل-ي ،Úال-ذي-ن يسص-تغلون
ا◊دث من أاجل بيع منتوجاتهم
ف- -ق -ط ،وي -رى أان -ه م -ن الضص -رورة
Ãك - -ان «إاخ - -راج اŸع - -رضش م - -ن
الطابع ا◊ا‹ ،كمهرجان للتسصوق
إا ¤طابع اقتصصادي احÎا‘».
وأاشصار ‘ معرضش حديثه إا¤
صصالون السصيارات الدو‹ منتقدا
ط -ري -ق -ة تسص -يÒه ا◊ال -ي -ة ،ح-يث
يرى أانه من غ ÒاŸعقول قدوم
زوار اŸعرضش Ãبالغ مالية لشصراء
السص-ي-ارات م-ب-اشص-رة ون-ق-دا خÓل
أايام الصصالون ‘ ،ح Úأان هدفه
األول واألسص- -اسص- -ي خ- -ل- -ق فضص- -اء
ل -ت -ق -ارب ال -رؤوى ب ÚاŸشص-ارك،Ú
مؤوكدا أان التوجه ا÷ديد الذي
سص - -ت - -ع - -م - -ل ب - -ه إادارة الشص - -رك - -ة
ا÷زائرية للمعارضش والتصصدير،
Áن-ح األول-وي-ة ل-ل-م-ن-ت-وج ال-وط-ني
وف-ق السص-ي-اسص-ة ا÷دي-دة اŸت-بناة
من قبل ا◊كومة.

ناصصر باي :إÿروج من فكرة
إلتسصويق ‘ إلدإخل إإ¤
إلتصصدير

‘ نفسش الŒاه ذهب رئيسش
ا÷م -ع -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-مصص-دري-ن
ا÷زائري ،Úعلي ناصصر باي حيث
–دث ع - -ن أاه- -م- -ي- -ة اŸع- -ارضش
والصص-ال-ون-ات ل-ل-دفع باŸؤوسصسصات
ل -ل -خ -روج م-ن ف-ك-رة ال-تسص-وي-ق ‘
ال- -داخ- -ل إا ¤ال -تصص -دي -ر ،وواف -ق

“ام - - - -ا اقÎاح ف - - - -ت- - - -ح اÛال
ل -ل-خ-واصش ل-ل-مشص-ارك-ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م
هذه التظاهرات القتصصادية ،ألن
«صصافكسش « ل Áكن أان تسصتمر
‘ –مل األعباء لوحدها.
ولفت ‘ معرضش حديثه قائÓ
«أامامنا سصوق إافريقية كبÒة Áكن
أان ت -دخ -ل -ه -ا ا÷زائ -ر وت -ت-م-وق-ع
فيها» ،مشصÒا إا ¤أان  71مؤوسصسصة
وط - -ن - -ي - -ة شص- -اركت ‘ اŸع- -رضش
ال - -دو‹ اŸن - -ظ- -م Ãوري- -ت- -ان- -ي- -ا
مؤوخرا ،وأابرز أان هناك نية ‘
توسصيع قائمة اŸصصدرين.
وبالنسصبة للمدير العام للمركز
ال- -وط- -ن- -ي ل- -لسص- -ج- -ل ال- -ت- -ج -اري
سص -ل -ي -م -ا ،Êف -ق-د اع-ت Èم-ع-رضش
ا÷زائ -ر ال -دو‹ ،فضص-اء Ÿع-رف-ة
ا÷دي- -د ب- -ال- -نسص- -ب- -ة ل -ل -ع -ارضصÚ
ا÷زائ- - - -ري ،Úوالح- - - -ت- - - -ك- - - -اك
بنظرائهم األجانب.
وذكر بأان السصجل التجاري يعد
حلقة هامة ‘ السصتثمار ،ومن
هذا اŸنطلق ” ،وضصع تسصهيÓت
من أاجل جلب العامل ‘ Úاإلطار
غ Òال - - -رسص - - -م - - -ي إا‡ ¤ارسص- - -ة
ال-نشص-اط ال-ت-ج-اري ضص-م-ن اإلط-ار
ال- -ق -ان -و ،ÊمشصÒا إا ¤أان ه -ن -اك
الكث Òمن الشصباب يحملون أافكارا
ويريدون خلق نشصاطات جديدة،
واŸرك- -ز ي- -ع- -م- -ل ج -اه -دا ع -ل -ى
اŸسصاعدة قدر اإلمكان ‘ إانشصاء
اŸؤوسصسصات واŸقاولت.

رئيسس الوكالة الوطنية للنششاطات اŸنجمية

منح  ١٨رخصصة إسصتكشصاف بقيمة  ٢٦٣مليون دج
مناقصصتان إحدإهما ’سصتكشصاف إلذهب بتمÔإسصت وإإيليزي قريبا

أاك - -د رئ - -يسس ال - -وك - -ال - -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ل-ل-نشش-اط-ات اŸن-ج-م-ي-ة حسش-ان ح-ري-اطي
منح  18رخصشة اكتششاف منجمية Ÿواد
لشش-غ-ال ال-عمومية من ›موع
ال-ب-ن-اء وا أ
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مليون دج ،كاششفا عن إاطÓق مزايدتÚ
خÓ- -ل السش- -داسش- -ي ال- -ث- -ا Êم- -ن السش- -ن- -ة
ا÷ارية ،إاحداهما موجهة إا ¤اŸناجم
ال-كÈى لسش-ت-غÓ-ل اŸواد ال-ث-م-ي-ن-ة على
غرار الذهب با÷نوب الكب.Ò

فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة
‘ تصص - -ري - -ح ل- -ه ع- -ل- -ى ه- -امشش اŸزاي- -دة
الوطنية والدولية ،اÿاصصة بـ  22موقعا Ÿواد
ال -ب -ن -اء واألشص -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة ،ال-ت-ي ” ف-ت-ح
األظ- -رف- -ة اÿاصص- -ة ب- -ه -ا ،أامسشÃ ،ق -ر وزارة
الطاقة ،أاكد حرياطي ،أان العملية التي “ت
‘ شص - -ف- -اف- -ي- -ة ت- -ام- -ة ب- -حضص- -ور  35مزايدا
وطنيا ،سصجلت بيع  18موقعا ع 12 Èولية ما
يؤوكد ‚احها.
أاع -ل -ن ذات اŸسص -ؤوول ع-ن ت-ن-ظ-ي-م ال-وك-ال-ة
مزايدت ‘ Úغضصون النصصف الثا Êمن العام
ا÷اري واح -دة م-ن-ه-م-ا م-وج-ه-ة إا ¤اŸن-اج-م
الكÈى التي تخصش اŸعادن الثمينة ،و–ديدا
الذهب با÷نوب الكب ‘ Òوليتي “Ôاسصت
واليزي.
واسص -ت-ن-ادا إا ¤ت-وضص-ي-ح-ات ح-ري-اط-ي ،ف-إان
ال -وك -ال -ة ال -ت -ي يشص-رف ع-ل-ى تسص-يÒه-ا ،ت-ب-ذل
ج-ه-ودا ج-ب-ارة ‘ ال-ق-ط-اع اŸن-ج-م-ي ،وت-رك-ز

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

نشصاطها على اŸواد واسصعة السصتÒاد على
غ -رار ال -رخ -ام والÈوكسص -يت وال -ب-ت-ا÷يت‘ ،
ﬁاولة منها لتقليصش فاتورة السصتÒاد ،ومن
أاجل هذا  -أاضصاف يقول  -تخصش مناقصصة من
الث-ن-ت Úسص-ي-ت-م إاطÓ-ق-ه-م-ا ق-ب-ل ن-هاية السصنة،
عدة موارد تسصتوردها ا÷زائر.
و‘ معرضش رده على سصؤوال يخصش نشصاط
ال -وك -ال-ة ،ق-ال ح-ري-اط-ي « م-ازل-ن-ا ‘ م-رح-ل-ة
إاحصص- - -اء اŸواد ،وب- - -عضش اŸواق- - -ع» ،ذلك أان
الهيئة بعينها عندما تطرح مكمنا للمزايدة ،ل
ب -د م -ن م -واف -ق -ة ال -ولة ،وق -د ب-ل-غت م-رح-ل-ة
متقدمة ‘ عملها ،ألنها تنتظر موافقتهم،
مشصÒا إا ¤دورهم الكب ‘ Òانتعاشش النشصاط
اŸنجمي.
وبخصصوصش انزعاج اŸواطن Úمن اسصتغÓل
اŸن- - -اج- - -م Ÿا ‘ ذلك م - -ن خ - -ط - -ورة ،أاق - -ر
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فليون يششرف على انطÓق امتحانات إاثبات اŸسشتوى بالقليعة

أإزيد من  ٣4أإلف سصجÁ Úتحنون ‘ ظروف جيدة

خاضس أازيد من  34األف سشج ÚعÈ
ﬂت-ل-ف اŸؤوسشسش-ات ال-ع-ق-اب-ية اŸوزعة
لربعاء،
على الÎاب الوطني ،أامسس ا أ
ام -ت -ح -ان -ات إاث-ب-ات اŸسش-ت-وى ل-ل-م-وسش-م
ال- -دراسش -ي  ‘ ،2017-2016ظ- - - - - -روف
«ج -ي -دة» وت-ن-ظ-ي-م «ﬁك-م» حسشب م-ا
لدارة السش -ج -ون
أاع- -ل -ن اŸدي -ر ال -ع -ام إ
ﬂت -ار ف -ل -ي -ون ل -دى إاع -ط -ائ-ه إاشش-ارة
النطÓق من مؤوسشسشة إاعادة الÎبية
والتأاهيل بالقليعة ولية تيبازة.
سص -ج -ل ف -ل -ي -ون ارت -ف-اع ع-دد اŸسص-ج-لÚ
ا÷دد اŸقبل Úعلى هذه المتحانات التي
ت- -دوم إا ¤غ- -اي- -ة ال- -ي- -وم واŸق -در بـ 4.000
لسصاسصي الذي
مسصجل ،مÈزا أان العامل ا أ
لقبال «يتزايد» من سصنة إا¤
يجعل من ا إ
لجراءات التي أاقرتها ÷نة إاصصÓح
أاخرى ا إ
العدالة منذ سصنوات إا ¤جانب تداب Òالعفو
لفراج اŸشصروط.
الرئاسصي وا إ
لدارة السصجون ردا
وأاكد اŸدير العام إ
على سصؤوال ل/واج متعلق بفرصش التكوين
والتعليم اŸتاحة للسصجناء أان وزارة العدل
–رصش ع -ل -ى م -ن -ح ن -فسش ال -ف-رصش ÷م-ي-ع
النزلء دون إاقصصاء أاو تهميشش مهما كانت
ن- -وع ا÷رÁة اŸرت- -ك- -ب- -ة وم -دة ال -ع -ق -وب -ة
اŸسص -ل -ط -ة ع -ل -ى السص-ج ‘ Úك-ن-ف احÎام
لنسصان ،مÈزا أان ا◊ق ‘ التعليم
حقوق ا إ
حق «دسصتوري ل يناقشش».

نتائج إإيجابية ومثمرة

‘ السصياق أابرز اŸدير العام للسصجون
ليجابية واŸثمرة ıتلف برامج
النتائج ا إ
التعليم والتكوين التي يسصتفيد منها السصجÚ
خÓل قضصائه فÎة العقوبة ومسصاهمتها ‘
اندماجه بسصرعة ‘ اÛتمع بعد خروجه
م -ن السص -ج-ن سص-ي-م-ا م-ن-ه-م ا◊اصص-ل Úع-ل-ى
مسص- -ت- -وى ج- -ام- -ع- -ي وع -دم ان -ح -راف -ه -م أاو
ارتكابهم جرائم ›ددا.
وب - -ل - -غ ع- -دد اÙب- -وسص ÚاŸسص- -ج- -ل- -ون
Ÿواصصلة الدراسصة عن بعد ﬁ 34.037بوسش
ب -ي -ن -ه -م ﬁ 25.480ب- -وسش مسص- -ج -ل‘ Ú
اŸسص-ت-وى اŸت-وسص-ط و ‘ 8.557اŸسص-ت-وى
ال -ث -ان -وي ف -ي -م -ا ب -ل -غ ع-دد اŸؤوط-ري-ن 706
لضص-اف-ة إا ¤اŸوظ-ف Úال-ت-اب-عÚ
أاسص -ت -اذ ،ب-ا إ
للقطاع وﬁبوسص Úمن ذوي اŸسصتوى.
وك -ان ع -دد اÙب -وسص ÚاŸق -ب -ل Úع -ل-ى
ام- -ت -ح -ان إاث -ب -ات اŸسص -ت -وى اŸت -واج -دي -ن

باŸؤوسصسصات العقابية خÓل شصهري مارسش
وأافريل اŸاضصي Úقد بلغ ﬁ 29.014بوسش
من بينهم  ‘ 21.551اŸسصتوى اŸتوسصط
و ‘ 7.463اŸسصتوى الثانوي.
ويقدر عدد اŸوؤسصسصات التي Áتحنون
ب - -ه- -ا  127م -ؤوسصسص-ة وت-خصص-يصش م-ؤوسصسص-ة
واح- -دة Áت- -ح- -ن- -ون خ- -ارج- -ه- -ا أام- -ا ع -دد
اŸؤوسصسصات التي سصيتم –ويل اÙبوسصÚ
اŸت- -واج- -دي- -ن ب- -ه -ا إا ¤م -ؤوسصسص -ات أاخ -رى
معتمدة كمراكز امتحان قدر بـ  14مؤوسصسصة
وفقا لذات اŸسصؤوول.

قرإبة  4000مÎشصح لشصهادة
إلبكالوريا و 7000لشصهادة إŸتوسصط
ب- -خصص- -وصش ال- -ت -حضصÒات لم -ت -ح -ان -ات
شص -ه -ادت -ي ال-ب-ك-ال-وري-ا وال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسص-ط
ل -ل -م-وسص-م ال-دراسص-ي ا÷اري ،أاع-ل-ن اŸدي-ر
لدارة السصجون أان مصصا◊ه تسصتعد
العام إ
ب- -ال- -ت- -نسص -ي -ق م -ع وزارة الÎب -ي -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م
امتحانات شصهادة البكالوريا لفائدة 3.920
مÎشصحا ومÎشصحة ‘ ظروف جيدة.
كما تسصتعد ذات اŸصصالح لتنظيم امتحان
شص -ه -ادة ال -ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسص-ط ل-ف-ائ-دة 7.000
نزيل ،متوقعا نتائج إايجابية سصيحصصل عليها
النزلء.
و‘ ه- -ذا الصص- -دد ،أاشص -ار ف -ل -ي -ون إا ¤أان
نسص-ب-ة  72ب -اŸائ -ة م-ن اÙب-وسص Úال-ذي-ن
يسص-ت-ف-ي-دون م-ن ب-رام-ج ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وت-ك-وينية
–صصلوا على عÓمات أاك Ìمن 12على 20
خÓل ﬂتلف الفروضش التي أاجريت طيلة
ليجابي
السصنة وهو اŸؤوشصر الذي وصصفه «با إ
واÙفز».

جمعية التجار رحبت بالقرار ◊ماية اŸسشتهلك وا÷زار

وزإرة إلتجارة تلزم بإاشصهار أإسصعار إللحوم ومنشصاأها إأ’صصلي
وضش- - - - - - - - - - - - - -عت وزارة
التجارة ،أامسس ،ششروطا
ج -دي -دة ل-ب-ي-ع ال-ل-ح-وم،
م-ؤوك-دة أان-ه ي-ت-ع Úعلى
ا÷زاري-ن وضش-ع ل-وحات
ع- -رضس ت- -ظ- -ه- -ر أاسش -ع -ار
ال- - -ل - -ح - -وم ال - -ط - -ازج - -ة
اŸسش- -ت- -وردة ،وم -نشش -أاه -ا
لصش- -ل -ي ،م -ع إال -زام -ي -ة
ا أ
ال - - -فصش - - -ل ب ÚاŸن - - -ت- - -ج
اŸسشتورد واŸنتج اÙلي،
قصش-د ح-م-اي-ة اŸسش-تهلك
وم - - - -ن- - - -ح- - - -ه ح- - - -ري- - - -ة
لم-ر ال-ذي
الخ -ت -ي -ار ،ا أ
لقى ترحيبا من طرف
ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة
للتجار.

جÓل بوطي
ح -ري -اط -ي أان ﬂاط -ر الصص -ن -اع-ة اŸن-ج-م-ي-ة
معروفة ،ولكل داء دواء ،لفتا إا ¤أان الشصرطة
اŸنجمية ع 19 Èفرعا ،تتابع مدى احÎام
األشصغال اŸنجمية للشصروط البيئية وا◊فاظ
على أامن و‡تلكات األشصخاصش ،داعيا وسصائل
اإلعÓم إا ¤الكف عن التخويف ،لسصيما وأان
اسص- -ت -غ Ó-ل اŸن -اج -م ي -ع -ود ب -ال -ف -ائ -دة ع -ل -ى
اŸواط - -ن Úب- -درج- -ة أاو ،¤ن- -ظ- -را ل- -ت- -ق- -لصش
األسصعار.
و ⁄يفوت الرئيسش اŸناسصبة ،ليشص Òإا ¤أان
ال- -وك- -ال -ة تسص Òح -ال -ي -ا أاك Ìم -ن  2000موقع
ومنجم لكل اŸواد اŸعدنية ،لفتا إا ¤غلق
ب - -عضش اŸواق- -ع ‘ ك- -ل م- -رة ،وف- -ت- -ح أاخ- -رى
Ãزايدات ،مؤوكدا أان “Ôاسصت باتت قطبا
اسصتثماريا وإانتاجيا واعدا ،يسصاهم ‘ تقليصش
اسصتÒاد الرخام.

العدد
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أافاد بيان لوزارة التجارة
تلقت «الشصعب» نسصخة منه،
أامسش ،أانه «بعد منح رخصش
اسص -تÒاد ال-ل-ح-وم ال-ط-ازج-ة
وم- - - -ن أاج- - - -ل ح- - - -م- - - -اي - - -ة
اŸسص- -ت -ه -ل -ك Úوت -زوي -ده -م
ب- -اŸع- -ل- -وم- -ات ال -واضص -ح -ة
واŸدققة‡ ،ا يسصمح لهم
لنواع السصلع
بالختيار ا◊ر أ
اŸع - -روضص - -ة ،ت - -ل- -زم وزارة
ال- - - -ت - - -ج - - -ارة ك - - -ل Óﬁت
ا÷زاري - -ن وضص - -ع ل- -وح- -ات
عرضش تظهر سصعر الوحدة
لصص -ل-ي ل-ك-ل ن-وع
واŸنشص -أا ا أ
م- -ن ال -ل -ح -وم وال -فصص -ل بÚ
ال-ل-ح-وم ال-ط-ازج-ة اÙل-ي-ة
وال- - -ل- - -ح- - -وم ال- - -ط- - -ازج- - -ة
اŸسصتوردة».

م -ن ج -ه -ت -ه ،ث-م-ن ا◊اج
ال- -ط- -اه- -ر ب -ول -ن -وار رئ -يسش
ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ج-ار
وا◊رفي Úالتعليمة ،مؤوكدا
أان-ه-ا ج-اءت ل-ت-ن-ظ-ي-م م-ه-ن-ة
ا÷زائ - - -ري Úوح - - -م - - -اي - - -ة
اŸسصتهلك الذي يحتاج إا¤
لجراءات لتفادي
مثل هذه ا إ
اÿلط ب ÚاŸنتج اÙلي
لج- -ن- -ب- -ي ،م- -وضص- -ح -ا أان
وا أ
ا÷زاري- -ن ي -ع -م -ل -ون ب -ه -ذه
التعليمة ‘ السصابق لكنها ⁄
تكن إاجبارية.
وأاوضص- - -ح ب- - -ول- - -ن- - -وار ‘
اتصص - - -ال ه - - -ات - - -ف - - -ي م - - -ع
«الشصعب» ،أامسش ،أان تعليمة
وزارة ال- -ت- -ج -ارة ت -دخ -ل ‘
إاطار التنظيم اÙكم لفئة
ا÷زاري- -ن ،ون- -ح- -ن ن -رحب
لن -ه ي-ح-م-ي
ب -ه -ذا ال -ق -رار ،أ
ال-ط-رف ،Úا÷زار ب-اع-ت-باره
لول،
ت- - -اج - -را ‘ اŸق - -ام ا أ
وك- -ذلك اŸسص- -ت -ه -لك ال -ذي
يسص -م -ح ل-ه ال-ق-رار ب-اخ-ت-ي-ار
اŸن- - -ت- - -ج م- - -ب- - -اشص - -رة دون
السصتفسصار عن أاصصله ،سصيما
ون-ح-ن م-ق-ب-ل-ون ع-ل-ى شص-ه-ر
رمضصان.
وي - -فضص - -ل اŸسص - -ت - -ه- -لك
ا÷زائ - - -ري حسصب رئ - - -يسش
ج -م -ع -ي -ة ال -ت -ج -ار ب -ول-ن-وار
اللحم اÙلي ،وذلك لعدة
اع -ت -ب -ارات م -ن -ه-ا ال-ن-وع-ي-ة
وا÷ودة ،ك -م -ا أان الشص-ك-وك
ال- -ت -ي ت -دور ح -ول ال -ل -ح -وم
اŸسص- - -ت- - -وردة ب- - -خصص - -وصش
شصرعية ذبحها جعل الكثÒ
م- -ن ا÷زائ -ري Úي -فضص -ل -ون

اŸن - -ت - -ج اÙل- -ي ،داع- -ي- -ا
ال - - -ت - - -ج- - -ار إا ¤الل- - -ت- - -زام
بالتعليمة وتثمينها.
لط- -ار ق- -الت
و‘ ه - -ذا ا إ
ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة اŸشصÎكة
اŸك - - -ل- - -ف- - -ة Ãن- - -ح رخصش
السص- -تÒاد أان- -ه- -ا «م- -ن- -حت
رخصصة،
م- - - -وؤخ - - -را 19
لسصتÒاد  20أالف طن من
ال-ل-ح-وم ا◊م-راء ال-ط-ازج-ة
‘ م -رح -ل -ة أاو ¤ع-ل-م-ا أان-ه
سص -ي-ت-م اسص-تÒاد  50باŸائة
من هذه الكمية من إاسصبانيا
والباقي من فرنسصا وإايطاليا
والÈازيل ونيوزلندا».
وذكرت وزارة التجارة أانه
«منذ بداية السصنة ا÷ارية
” اسصتÒاد  17أالف طن من
اللحوم ا◊مراء عن طريق
رخصش السصتÒاد منحت ‘
سصنة  ،»2016وتأاتي الشصروط
التي وضصعتها الوزارة قبيل
شص- - -ه - -ر رمضص - -ان اŸب - -ارك
لضص- -م- -ان ت- -ن- -ظ- -ي- -م م -ه -ن -ة
ا÷زاري - - -ن ب - - -ع- - -رضش ك- - -ل
ال -ت -ف -اصص -ي -ل ح -ول ال-ل-ح-وم
اŸباعة.
وحسصب ب - -ول - -ن - -وار ف - -إان
ا÷زاري -ن سص -ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى
لج -راءات
ت- -ط- -ب -ي -ق ه -ذه ا إ
للزامية ا÷ديدة رغم أان
اإ
اغلبهم يطبقها ‘ السصابق،
لكن إاجباريتها تؤوكد اهتمام
وزارة ال- -ت- -ج- -ارة ب- -ح -م -اي -ة
اŸسصتهلك ،بعد منح رخصش
اسص -تÒاد ال -ل -ح -وم م-ن ع-دة
دول.
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الخميسض  11ماي  2017م
الموافق لـ  15شسعبان  1438هـ

تيبازة –تفل بعيد اÿضضر والفواكه

Œند لضسمان منتوج وف Òوبسسعر معقول على مدأر ألسسنة
دعا العديد من
اŸتدخل Úعلى هامشش انعقاد
الطبعة الـ 15لعيد اÿضضروات
و الفراولة Ãقر الغرفة الفÓحية
لتيبازة أامسش إا ¤ضضرورة إاعتماد التقنيات
ا◊ديثة اŸتعلقة بÎشضيد اسضتعمال مياه
السضقي و تخزين و حفظ اŸنتجات
الفÓحية بالتوازي مع ترقية
لمراضش
أاسضاليب معا÷ة ا أ
اŸسضتعصضية.

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

^ أعتماد تقنيات ألتخزين وأ◊فظ أ◊ديثة ومكافحة أŸضساربة

تيبازة :عÓء ملزي
‘ ذات السسياق أاشسار ‡ثلون عن
عّ- - -دة م- - -ؤوسسسس- - -ات و م - -ع - -اه - -د
م-ت-خصسصس-ة ‘ ال-ق-ط-اع الفÓحي
إا ¤إاع-ت-م-اد ط-ري-ق-ة ال-ت-ق-ط‘ Ò
السس -ق -ي عﬂ Èت-ل-ف اŸن-ت-ج-ات
ال -ف Ó-ح -ي -ة ح -ف-اظ-ا ع-ل-ى اŸي-اه
وربحا للوقت األمر الذي بوسسعه
مضس-اع-ف-ة اŸسس-اح-ات اŸزروع-ة
لسسيما باŸناطق الغربية للولية
أاي-ن يÓ-ق-ي ال-فÓ-ح-ون صس-ع-وب-ات
جمة ‘ توف ÒاŸياه ،كما أاشسار
آاخ - -رون إا ¤ضس - -رورة إاع - -ت - -م - -اد
ت- -ق- -ن- -ي- -ات ال -ت -خ -زي -ن و ا◊ف -ظ
ا◊دي -ث-ة ل-ل-م-ن-ت-ج-ات ال-ت-ي ي-زي-د
العرضض فيها عن الطلب بالشسكل
الذي يسسمح للفÓح تسسويقها ‘
ال - -وقت اŸن - -اسسب األم - -ر ال - -ذي
يسس -م -ح ب -ت -وف ÒاŸن-ت-ج-ات ع-ل-ى
م -دار السس -ن-ة و ب-أاسس-ع-ار م-ع-ق-ول-ة
نسسبيا ،مع اللجوء التدريجي إا¤
إاسستخدام بيوت بÓسستيكية حديثة
تضس- -م- -ن م- -ردودا أاك Èو إان -ت -اج -ا
متداول على مدار السسنة .
و تأاتي هذه الدعوات اŸلحة من
ل -دن ال -ق-ائ-م Úع-ل-ى اŸؤوسسسس-ات

الفÓحية اŸتخصسصسة و اŸصسالح
ال -ف Ó-ح -ي -ة رّدا ع -ل -ى انشس-غ-الت
الفÓح ÚاŸعبّر عنها و اŸتعلقة
ع -ل -ى وج -ه اÿصس -وصض ب -ارت -ف -اع
تكلفة اإلنتاج و ندرة اليد العاملة
ع- -ل- -ى وج- -ه اÿصس -وصض ،ب -ح -يث
أاشسار العديد من الفÓح Úالذين
التقينا بهم على هامشض التظاهرة
إا ¤أانّ الفÓح أاصسبح يعا ÊفعÓ

–سسي ـ ـ ـ ـسس ألشسبـ ـ ـ ـ ـاب
باقتحـ ـ ـ ـ ـام ألفÓح ـ ـ ـ ـة
وŒـ ـ ـ ـاوز ألع ـ ـ ـ ـ ـ ـزوف
من عزوف الشسباب عن العمل ‘
القطاع الفÓحي بحيث كثÒا ما
ي -ت -ل -ق-ى ال-ع-ام-ل أاج-رة  2000دج
ي -وم -ي -ا م -ع ت -وف Òال-غ-ذاء و ع-دة
امتيازات أاخرى إال أاّنه ل يقوى
على العمل باسستمرار ،بحيث أاّنه
غالبا ما يغادر منصسب عمله ‘
أاوقات حرجة يكون فيها الفÓح
بأامسض ا◊اجة إاليه لسسيما خÓل
فÎات اإلنتاج و قال بعضسهم بأاّن
ال -ع-م-ال ب-ال-ق-ط-اع ح-ال-ي-ا ي-ع-ت-م-د

أاسس -اسس -ا ع -ل -ى اŸت -ق -اع-دي-ن م-ن
ق -ط-اع-ات ﬂت-ل-ف-ة ف-ي-م-ا ي-ع-زف
الشسباب بقوة عن هذه اŸهنة ،ول
اŸكننة و التقنيات ا◊ديثة التي
أاصسبحت ‘ متناول الفÓح حاليا
◊دثت ال- -ك -ارث -ة م -ث -ل -م -ا ي -ؤوّك -د
بعضسهم.
‘ السسياق ذاته أاشسار العديد من
الفÓح Úإا ¤تقلّصض وعاء مياه
السس -ق -ي خÓ-ل السس-ن-وات األخÒة
‡ا أاج ÈالفÓح Úعلى اعتماد
ب -رام-ج فÓ-ح-ي-ة ت-ت-ن-اسسب و ه-ذه
ال -ظ -اه -رة ال-ت-ي –ّد م-ن ارت-ف-اع
ك- -م -ي -ة اإلن -ت -اج ıت -ل -ف اŸواد
ناهيك عن بلوغ أاسسعار اŸبيدات
و األدوي- -ة ال- -ف Ó-ح -ي -ة ح -دودا ل
تطاق و تبقى بعضسها بالرغم من
ذلك عدÁة الفعالية ألسسباب ل
يدركها الفÓحون أاصس.Ó
أاما على صسعيد النتاج الفÓحي
اŸسس- -ج -ل ب -ال -ولي -ة ف -ق -د أاشس -ار
مصسدرنا من الغرفة الفÓحية إا¤
كون الولية –تل حاليا اŸرتبة
ال - -ث - -ام - -ن - -ة وط - -ن - -ي- -ا ‘ إان- -ت- -اج
اÿضسروات بالرغم من ﬁدودية
األراضس -ي ال -ف Ó-ح-ي-ة ب-ه-ا ب-ح-يث
ق ّ- -درت اŸسس - -اح - -ات اŸزروع- -ة

القضضاء على التجارة الفوضضوية

توزي ـ ـ ـ ـ ـع  ﬁ 450ـ ـ ـŒ Óاري ـ ـ ـ ـا عل ـ ـ ـ ـ ـى أŸسستفيدي ـ ـ ـ ـن Ãدين ـ ـ ـ ـ ـة سسطيـ ـ ـ ـف

‘ إاط -ار ال -قضس -اء ع -ل -ى ال -ت-ج-ارة ال-ف-وضس-وي-ة
اŸنتشسرة Ãدينة سسطيف  ،و طبقا للتعليمات
ا◊ك -وم -ة ‘ ه -ذا اÛال ،و ال -ت -ي ت -ق -تضس-ي
ضس -رورة إانشس -اء فضس -اءات Œاري -ة ل -ل -م -ع -ن -يÚ
باألمر  ،ليتمكنوا من أاداء مهامهم ‘ ظروف
ع -ادي -ة و ح -ت -ى ق -ان -ون -ي-ة  ،ن-ظ-مت ب-ح-دي-ق-ة
ال-تسس-ل-ي-ة Ãدي-ن-ة سس-ط-ي-ف ،أاول أامسض ،ع-م-لية
ق -رع -ة م -ن ط -رف مصس -ال -ح ب -ل -دي-ة سس-ط-ي-ف،
بحضسور رئيسض اÛلسض الشسعبي البلدي ناصسر
وهرا ، Êو نائبه اŸكلف باŸمتلكات العقارية
ل-ل-ب-ل-دي-ة ،ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة ل-ت-وزيع حوا‹ 450

 Óﬁواقعة ‘ طريق اŸذبح البلدي لصسالح
اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن ل-لشس-روع ‘ إاسس-ت-غÓ-ل-ه-ا ،و ه-ي
العملية التي جرت ‘ ظروف حسسنة .
و شس -م-لت ال-ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع Œ Óﬁ 193اري -ا
متخصسصسا ‘ Œارة مÓبسض النسساء والطفال،
و األحذية و  ،كما ” توزيع  Óﬁ 151لتجارة
اÿضسر و الفواكه ،و Œ Óﬁ 39اريا ÓŸبسض
و أاحذية الرجال ،و  Óﬁ 43ألوا Êمنزلية و
إال -كÎون -ي -ة وخ -ردوات إاضس -اف-ة اÓﬁ 20 ¤
لتجارة اللحوم ا◊مراء والبيضساء و األسسماك و
Óكل
البيضض ،و أاخÒا Óﬁ 4ت ﬂصسصسة ل أ

اÿفيف.
و من شسأان هذه العملية الهامة ،أان تلعب دورا
ك -بÒا ‘ ال -قضس -اء ع -ل -ى ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضس-وي-ة
باŸدينة التي عرفت ‘ السسابق انتشسارا كبÒا
ل -ه -ا ‘ ع -دة أاح -ي -اء ،إاضس -اف-ة أان-ه-ا تسس-ت-ج-يب
إلنشس- -غ -ال م -ل -ح م -ن ط -رف اŸع -ن -ي Úال -ذي -ن
انتظروا العملية منذ مدة للتفرغ لنشساطهم ،
ك -م -ا أان -ه-ا ج-اءت أاي-ام-ا ق-ل-ي-ل-ة ،ق-ب-ي-ل الشس-ه-ر
الفضسيل ‡ ،ا سسيعطي دفعا قويا للتجارة بهذه
اŸدينة ويزيدها جاذبية.

سشطيف  :نور الدين بوطغان

أأمـن سسكيكدة يرأفـق ألطلبة أŸقبلـ Úعلى أمتحان ـات شسهادة ألبكالوري ـا
أاط -ل -قت مصس -ال -ح أام -ن سس-ك-ي-ك-دة
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م-ع م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة
برنا›ا خاصسا يتعلق باŸرافقة
ال -ن -فسس-ي-ة ل-ه-ؤولء ال-تÓ-م-ي-ذ ‘ ،
إاط -ار ت -رسس -ي -خ م -ب -ادئ الشس -رط-ة
ا÷واري - -ة وت - -ف - -ع - -ي - -ل التصس- -ال
اÿارج - -ي م - -ع ك - -اف - -ة شس - -رائ- -ح
اÛتمع و –ت شسعار ““ من أاجل
امتحانات بدون ضسغوط نفسسية ““
وبهدف ضسمان اŸرافقة النفسسية
لتÓميذ الطور الثانوي اŸقبلÚ
ع-ل-ى ام-ت-ح-ان شس-ه-ادة ال-ب-كالوريا
والÈنامج يتضسمن تقد Ëنصسائح
وإارشسادات من طرف أاخصسائيÚ
ن - -فسس - -ان - -ي Úوإاط - -ارات ت- -اب- -عÚ
Ÿصس- -ال- -ح أام- -ن ال- -ولي- -ة ب -ه -دف
اج-ت-ي-از الم-ت-ح-ان ب-دون ضس-غوط
نفسسية و“كينهم من التغلب على
ا◊الت ال-ن-فسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-اب-هم

ب- -اقÎاب م- -وع- -د الم- -ت -ح -ان -ات
الرسسمية .
يتمثل الÈنامج الذي ” تسسطÒه،
‘ إاق -ح -ام األط -ب -اء ال -ن-فسس-ان-يÚ

ال -ت -اب -عŸ Úصس -ال -ح الشس -رط -ة ‘
ال -ع -م -ل -ي -ة ،أاسس -ن -دت ل -ه-م م-ه-م-ة
التحضس Òالنفسسي والبسسيكولوجي
ل-ل-تÓ-م-ي-ذ اŸق-ب-ل Úع-ل-ى شس-هادة

ال -ب -ك -ال -وري -ا م -ن خ Ó-ل ت -ن-ظ-ي-م
ج- -لسس- -ات وﬁادث- -ات ت- -تضس- -م- -ن
نصس- -ائ- -ح وإارشس- -ادات ‘ ك- -ي -ف -ي -ة
ت-ف-ادي الضس-غ-ط ال-ن-فسس-ي ،ال-ق-لق
والرت- -ب- -اك أاث- -ن -اء فÎة اج -ت -ي -از
الم-ت-ح-ان-ات ومسس-اع-دت-ه-م ع-ل-ى
ال- - - -ت - - -خ - - -لصض م - - -ن ال - - -ت - - -وت - - -ر
والضس -ط -راب -ات ال -ت-ي ت-واج-ه-ه-م
وإاقناعهم بقدرتهم على النجاح،
ب -اإلضس-اف-ة إا ¤ت-ق-د Ëشس-روح-ات
للتÓميذ حول دور ومهام رجال
الشس- -رط -ة Ãراك -ز الم -ت -ح -ان -ات
اŸت- - -م- - -ث- - -ل - -ة ‘ ت - -وف Òاألم - -ن
وا◊ماية لهم ،والذي من شسأانه
ت- -وف Òك- -ل الشس- -روط اŸن- -اسس -ب -ة
إلج - -راء الم- -ت- -ح- -ان ‘ ظ- -روف
مريحة ومÓئمة.

سشكيكدة :خالد العيفة

17334

دعما للخدمات الطبية اÛانية بخنشضلة

أأك Ìمن  41طبيبا متخصسصسا يلتحقون
باŸوؤسسسسات أ’سستشسفائية
كشضف مدير الصضحة والسضكان،
الدكتور ‰وشضي فيصضل صضباح أامسش ‘
حديثه مع ““الشضعب““ ،عن اسضتقدام 41
طبيبا من ﬂتلف التخصضصضات الطبية
لولية خنشضلة ‘ ،إاطار عمل اŸصضالح
الصضحية من اجل تعزيز اŸوارد
البشضرية للقطاع بالولية وتوسضيعا
للخدمات الصضحية اÛانية للقطاع
العام لسضيما ‘ التخصضصضات الطبية
اŸنعدمة والنادرة باŸؤوسضسضات
السضتشضفائية عﬂ Èتلف الدوائر
لدارية بÎاب الولية.
ا إ

خنششلة :سشكندر ◊جازي

بـ 15922ه-ك-ت-ار م-ن ب-ي-نها 1991
هكتار عبارة عن بيوت بÓسستيكية
و يشستغل  6640فÓحا ‘ انتاج
اÿضسر بحيث ”ّ إانتاج 4334700
ق- -ن -ط -ار خ Ó-ل ال -ع -ام اŸنصس -رم
م-ق-اب-ل  2500أال -ف ق -ن-ط-ار ع-ام
 2000بزيادة قدرها  ٪47و قّدرت
قيمة اإلنتاج العام اŸنصسرم بـ33
م- -ل -ي -ار دج  ،أام -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
ب-ال-ف-راول-ة ف-ق-د ق-درت اŸسساحة
اŸزروع- - -ة ه- - -ذه السس - -ن - -ة بـ372
” من
هكتار يسستغلها  85منتجا و ّ
خ Ó-ل-ه-ا ان-ت-اج  130أال-ف ق-ن-طار
Ãعدل  350ق/هـ مع تسسجيل 10
نوعيات منها تبقى متداولة لدى
جموع الفÓح Úالذين عّبروا عن
ام -ت -ع -اضس -ه -م م-ن ارت-ف-اع ت-ك-ل-ف-ة
اإلنتاج التي تÎاوح ما ب 3 Úا5 ¤
م -ل -ي -ون دج ل-ل-ه-ك-ت-ار ال-واح-د م-ع
انتشسار عّدة أامراضض مسستعصسية
ت - -ق - -تضس- -ي ح- -رصس- -ا شس- -دي- -دا ‘
م - -ع- -ا÷ت- -ه- -ا إاضس- -اف- -ة إا ¤ن- -درة
اŸوارد اŸائ -ي -ة ال-ت-ي ت-ق-تضس-ي-ه-ا
هذه الشسعبة ،إال أاّنه بالرغم من
ذلك ف- -ق- -د خ- -طت ه- -ذه الشس- -ب -ة
خطوات عمÓقة خÓل السسنوات
األخÒة.
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أاوضسح ‰وشسي ،أان األطباء  41ا÷دد مكونÚ
‘ ›موعة من الختصساصسات الطبية الهامة،
منها أامراضض القلب ،وطب األشسعة ،ا÷راحة
ال- -ع -ام -ة ،طب ال -نسس -اء وال -ت -ول -ي -د ،وج -راح -ة
األط -ف -ال ،وطب وج-راح-ة األن-ف وا◊ن-ج-رة،
وكذا اختصساصض أامراضض السسرطان وغÒها.
وأاضس- -اف ،ذات اŸسس -ؤوول ،أان ه -ؤولء األط -ب -اء
األخصس -ائ -ي ،Úسس -ي -ت -م ت -وزي -ع -ه -م اب -ت-داء م-ن
األسس -ب -وع ال -ق -ادم ،ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸؤوسسسس-ات

السس -تشس -ف-ائ-ي-ة ال-كÈى م-ن-ه-ا و ا÷واري-ة عÈ
ﬂتلف دوائر الولية و بلدياتها ،حتى يكون
ه - -ؤولء ‘ خ - -دم - -ة اŸواط - -نﬂ ‘ Úت- -ل- -ف
اŸناطق سسواء اŸعزولة منها أاو اŸدن.
كما أاكد ‰وشسي ،أان عدد من هؤولء األطباء
سس-تسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه-م ال-ع-ي-ادة ال-ط-ب-ي-ة اŸت-ع-ددة
اÿدمات بالقطب العمرا Êا÷ديد بعاصسمة
ال -ولي-ة ،وال-ت-ي سس-ت-دخ-ل اÿدم-ة ‘ الشس-ه-ور
القادمة.
ي -ذك -ر أان سس -ك -ان ال -ق -طب ال-ع-م-را Êا÷دي-د
واألحياء اÛاورة له بعاصسمة الولية ،يعانون
األم -ري -ن م -ن -ذ ع -دة سس-ن-وات م-ن إانشس-اء ه-ذا
ال-ق-طب ،ج-راء ان-ع-دام ع-ي-ادة ط-ب-ي-ة ع-مومية
للسسكان ،بحيث يضسطر اŸرضسى إا ¤التنقل
إا ¤قلب اŸدينة Ÿسستشسفى علي بوسسحابة من
اج-ل ال-ق-ي-ام ب-ال-ف-ح-وصس-ات ال-ط-ب-ي-ة آاو ق-ياسض
الضسغط الدموي أاو أاخذ حقنة.
ومن اŸنتظر عند فتح العيادة ا÷ديدة ،أان
ت- -ن -ت -ه -ي م -ع -ان -اة ه -ؤولء ،لسس -ي -م -ا وان ه -ذه
اŸؤوسسسس -ة السس -تشس -ف-ائ-ي-ة ا÷واري-ة ،سس-ت-ق-دم
›موعة من اÿدمات الطبية كالفحصض العام
وطب وج- -راح- -ة األسس- -ن -ان وإاج -راء ال -ف -حصض
باألشسعة وغÒها من اÿدمات.

 10أآ’ف موأط ـ ـ ـن معنيـ ـ ـ ـون بالكشس ـ ـف
أŸبكر لدأء ألسسكري باŸدي ـ ـ ـة

تقوم مديرية الصضحة
والسضكان لولية اŸدية
يوم السضبت ،بتنصضيب
قرية خاصضة بداء مرضضى
السضكري من أاجل
اŸسضاهمة ‘ الكشضف اŸبكر
والعÓج لهذا الداء و
التحسضيسش –ت شضعار
““عيوننا على داء السضكري““
بأارضضية ملعب سضي حمدان
ببلدية اŸدية و هذا
تطبيقا لتوصضيات الوزارة
الوصضية .

اŸدية :ع.علياÊ

حسسب م -ا ع -ل -م -ت -ة ي-وم-ي-ة
““الشس- -عب““ م- -ن اŸن -ت -ظ -ر أان
يؤوطر هذه التظاهرة التي
سس- -ت- -دوم إا ¤غ- -اي- -ة  22من
الشس- - - -ه - - -ر ا÷اري أاط - - -ب - - -اء
ﬂتصس - - - - - -ون ‘ أام- - - - - -راضض
السسكري  ،القلب  ،العيون ،و

آاخ- -ري- -ن ﬂتصس ‘ Úع- -ل- -م
ال- -ن- -فسض وال- -ت- -غ- -ذي- -ة  ،ك -م -ا
سس -ي-ع-رضض ع-ل-ى ه-امشض ه-ذا
ا◊دث أاي- -ام ق- -ب- -ي- -ل ح- -ل -ول
الشسهر الفضسيل كل األدوات
ال-ط-ب-ي-ة ا◊دي-ث-ة م-ن أاج-هزة
اıابر ،و كذا تلك اÿاصسة
ب- -ال- -تشس- -خ- -يصض ال- -ط- -ب- -ي ‘
اختصساصض أامراضض العيون ،
ال - -ق - -لب  ،ال- -ك- -ل- -ى  ‘ ،حÚ
سستشسمل هذه القرية الطبية

على جناح ،Úا÷ناح األول
سسيخصسصض للكشسف على داء
السس -ك -ري ل -ل -م -واط -ن ، Úأام-ا
ا÷ن - - -اح ال- - -ث- - -ا ÊسسÒصس- - -د
ل-ل-م-ت-اب-ع-ة ال-ط-ب-ي-ة اıتصسة
Óع- -راضض ا÷ان- -ب -ي -ة ل -داء
ل - -أ
السس- -ك- -ري  ،م- -ع ال- -ع -ل -م ب -أان
اإلمكانيات البشسرية واŸادية
ال -ت -ي ” ت -وفÒه -ا سس-تسس-م-ح
ب -اسس -ت -ق -ب -ال م-ا ي-ق-ارب أال-ف
( )1000شسخصض يوميا.

«العÓج ‘ علم النفسش العيادي» ﬁور يوم تكويني بسضكيكدة

تفعيـ ـ ـ ـل أإ’تفاقي ـ ـ ـ ـة أŸوقعـ ـ ـة بـ ـ ـ ـ Úوزأرت ـ ـ ـ ـي
ألصسح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وألتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا‹

نظم اŸكتب الولئي للنقابة الوطنية
ا÷زائرية للنفسضاني Úبسضكيكدة اليام
الو ¤العلمية ‘ التكوين ‘ تقنيات
العÓج ‘ علم النفسش الكلينيكي،
باŸركز التسضلية العلمية وسضط اŸدينة،
لسضاتذة من
أاطرها ›موعة من ا أ
ﬂتلف وليات الوطن ،على غرار أام
البواقي ،عنابة ،تيزي وزو ،كما عرفت
هده الدورة التكوينية إاقبال كبÒا من
ﬂتلف الوليات اÛاورة ،هذا ما
رصضدته «الشضعب» بع ÚاŸكان.
ج -اءت اŸب -ادرة حسسب ف -اضس -ل م-ر Ëرئ-يسس-ة
اŸك-تب ال-ولئ-ي ول-ل-ن-ق-اب-ة ل-ل-ن-قصض الكب‘ Ò
›ال التكوين اŸتواصسل ‘ الصسحة النفسسية،
وتعت Èحسسب هذه األخÒة أاول مبادرة ‘
›ال ت- -ك- -وي- -ن األخصس- -ائ- -ي Úال- -ن -فسس -ان -ي،Ú
خصسوصسا و ان شسعار قطاع الصسحة لهذه السسنة
ه - -و““ انسس - -ن - -ة الصس- -ح- -ة““ ،وÃا ان ل- -ه دور ‘
ا÷انب النفسسي والجتماعي أاردنا اŸشساركة
بالتوعية ‘ هذا ا÷انب الهام““.
وأا◊ت ف- -اضس- -ل ع- -ل- -ى م- -ط- -ال- -ب -ة ن -ق -اب -ت -ه -ا
بالÓمركزية ‘ التكوين اŸتواصسل للنفسسانيÚ
ÓخصسائيÚ
ل-ت-ل-ب-ي-ة الح-ت-ي-اج-ات اŸت-زاي-دة ل -أ
النفسساني ‘ Úكل اÛالت ،كما أاوضسحت““
أان األخصسائي النفسسا ⁄ Êيكن يو‹ له أاهمية
حتى أان عمله  ⁄يعر الهتمام به إال خÓل
هده السسنة ،حيث ” اŸطالبة باإلحصسائيات
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ك-ف-ل باŸرضسى““ ،وأاكدت““ على
تكوين العامل Úبالقطاع و زيادة مناصسب شسغل

Óخصسائي.““Ú
ل أ
وأاشسارت فاضسل ““ان مدة التكوين با÷امعة
حاليا غ Òكافية لÓأخصسائي النفسسا،Êولبد
م- -ن “دي- -ده- -ا إا 06 ¤سس-ن-وات م-ع اع-ت-م-اد
ا÷انب التطبيقي حتى يكون هذا األخ Òقادر
على مباشسرة اختصساصسه ‘ اŸيدان بكفاءة
عالية““.
أاوضس -حت م -ن ج -ان-ب-ه-ا ل-ع-ور وح-ي-دة م-نسس-ق-ة
للصسحة ا÷وارية بسسيدي مزغيشض وأاول خبÒة
م-ع-ت-م-دة ب-اÛالسض ال-وط-ن-ي-ة ال-قضس-ائ-ي-ة““ أان
توقيت عمل اıتصض النفسسا Êغ ÒمÓئم
ويجد صسعوبة ‘ متابعة اŸرضسى““ ،لهذا ترى
أاه-م-ي-ة ال-ع-م-ل وف-ق ب-رن-ام-ج اŸن-اوبة لتنظيم
ال-ت-ك-ف-ل ال-ن-فسس-ي ،وال-دي يسس-ت-ج-يب ل-رغ-ب-ات
اŸعا÷ ،““Úكما طلبت هذه األخÒة بتفعيل
التفاقية اŸوجودة ب Úوزارة الصسحة ووزارة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ف-ي-م-ا ي-خصض ت-ك-وين الطلبة““،
خصس -وصس -ا وان ه -ذه الت -ف -اق -ي -ة حسسب ل -ع-ور
وحيدة غ Òمعمول بها على مسستوى جامعة
سسكيكدة ،واŸيدان التطبيقي ،غ Òموجود بها
و ⁄يؤوخذ بجدية.
واأض س ا ف ت لعور “ “ ا ن ها ت ع ت زم خÓل الأيا م
ا Ÿق -ب -ل -ة ال -ق -ا د م -ة م -ب -اشس -رة ب -رن-ام-ج ‘
اÛال التوعية الصسحية يتضسمن جلسسات
جما ع ي ة ل Óأم ها ت لل ت ع ر ي ف بسسلوك ا ل ت علق
وŒنب الضسطرابات النفسسية اÙتملة،
ب تخ ص س يص ض س س ا ع ة اأسسبوعية ل هذا ا ل غ رضض
ع -ل -ى مس س -ت -و ى م -وؤسسسس-ة ا ل صس-ح-ة ا÷و ا ري-ة
بسسيدي مزغيشض““.

»æWh

الخميسس  11ماي  2017م
الموافق لـ  15شسعبان  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حاضسضرة بقوة ‘ معرضض
ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـر الدول ـ ـ ـ ـ ـ ـي

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
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وفقا لدائرة ا÷مارك الفدرالية الروسسية ‘ عام
 2015ح -ج -م ال -ت -ج -ارة اÿارج -ي-ة ل-روسس-ي-ا م-ع
ا÷زائر زادت مقارنة مع  2014بنسسبة  2.2مرة
لتصسل إا ¤ما يقارب ملياري دو’ر ،لتصسبح ‘
اŸرتبة الـ 47لشسركاء التجارة اÿارجية لروسسيا،
حيث بلغت حصسة ا÷زائر ‘ التجارة اÿارجية
لروسسيا .٪0.28
و ‘ جانفي ا ¤فيفري  2016ارتفع حجم التبادل
التجاري ب Úروسسيا وا÷زائر بنسسبة  3.5مرات
مقارنة مع نفسس الفÎة من عام  ‘ ، 2015حÚ
‰ت الصسادرات بنسسبة  3.5مرات وبلغت 303.6
مليون دو’ر  ،والواردات ما يقارب  2.5مرة إا1.6 ¤
مليون دو’ر .
بخصسوصس الصسادرات الروسسية ا ¤ا÷زائر شسكلت
اŸواد الغذائية و اŸواد اÿام الزراعية  ٪12.9من
حجم الصسادرات الكلي  ،منها  ٪3حبوب  53800طن
أاي م- -ا ›م- -وع -ه 9مÓ- - -ي Úدو’ر ٪9.9 ،ال-ده-ون
ا◊ي-وان-ي-ة أاو ال-زي-وت ال-ن-ب-ات-ي-ة وم-ن-ت-ج-ات م-ف-ككة
 44300طن بقيمة  29.9مليون دو’ر  ،اŸنتجات
النفطية  ٪3.8ما يعادل  50400طن بقيمة 11.5
مليون دو’ر  ،أاما اŸعادن غ Òا◊ديدية  ٪3.4ما
قدره  41.9طن بقيمة  10.5دو’ر.
و ب -ل -غت ال -واردات م -ا نسس -ب -ت -ه  ، ٪51.4ت - -أات - -ي ‘
مقدمتها اآ’’ت و اŸعدات و اŸركبات ٪48.6
بقيمة  767500دو’ر  ،أاما اأ’غذية و اŸواد اÿام
الزراعية  ٪45.1منها التمور و الت Úواأ’ناناسس و
اأ’فوكادو وا÷وافة و اŸا‚و وصسلت  489300طن
Ãا ق-ي-م-ت-ه  713300دو’ر ،و  ٪3.4م -ن ال -ب -ذور
وال-ف-واك-ه ال-زي-ت-ي-ة وغÒه-ا م-ن ال-ف-واكه ،وا◊بوب،
اأ’عشس -اب وال -ن -ب -ات -ات ،إا ¤ج -انب 100ط-ن ال-ع-لف
بقيمة  54300دو’ر.
و فيما يخصس تعزيز آاليات التعاون شسكلت ÷نة
التجارة وا’قتصساد اıتلطة ا◊كومية الروسسية-
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ت-ع-اون ال-ع-ل-م-ي وال-ت-ك-ن-ول-وجي اآ’لية
اأ’سساسسية للتعاون ا◊كومي ب Úالبلدين برئاسسة
وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة ال- -روسس- -ي ““آاف ن -وف -اك““ ،و ال -ت -ي
اسس -تضس -افت ا÷زائ -ر اج -ت -م -اع -ه-ا السس-ادسس ‘ 30
أافريل  ، 2013حيث ” خÓل اللقاء بحث قضسايا
ال- -ت- -ع- -اون ‘ ›ال ال -ت -ج -ارة واŸال -ي -ة وال -ط -اق -ة
وال-ت-ن-ق-يب وال-ت-ع-دي-ن ،وال-ط-اقة النووية ،والصسناعة
واŸياه والبناء والزراعة وا’تصسا’ت وتكنولوجيا
اŸعلومات ،باإ’ضسافة إا ¤عقد لقاءات Ûموعات
العمل ‘ ›ال الطاقة واسستخدام باطن اأ’رضس.
و ن -ه -اي -ة ج -وي-ل-ي-ة ع-ام  2015اسس-تضس-افت م-وسسكو
ا’ج- -ت- -م- -اع السس- -اب- -ع ÷ن- -ة ال- -ت -ج -ارة وا’ق -تصس -اد
اıتلطة ا◊كومية الروسسية-ا÷زائرية للتعاون
العلمي والتكنولوجي ،حيث نوقشست قضسايا السساعة
التجارة الثنائية والتعاون ا’قتصسادي ‘ وجهة نظر
كل من البلدين سسواء ما تعلق با’قتصساد التجارة
والصسناعة ،وا÷يولوجيا والتعدين اأ’عمال واŸياه
وال -ط -اق -ة وال -ن -ق -ل واإ’سس -ك-ان ورأاسس اŸال ال-ب-ن-اء
وال - -زراع - -ة ،وال - -طÒان ،وال - -رع - -اي - -ة الصس- -ح- -ي- -ة،
وتكنولوجيا اŸعلومات والكتلة ا’تصسا’ت والعلوم
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،و ” ايÓ-ء اه-ت-م-ام خ-اصس ل-ل-دول-ة
و–سس Úاإ’طار القانو Êللتعاون الثنائي ا’تفاق
ع -ل -ى تسس -ري -ع ع-م-ل-ي-ة اŸصس-ا◊ة ب Úاأ’ط-راف ‘
ان-ت-ظ-ار ت-وث-ي-ق مشس-اري-ع ث-ن-ائ-ي-ة ،ب-ات-خ-اذ ت-رت-يبات
ل -ت -ع -زي -ز ال -ت-ع-اون ‘ إاط-ار ال-ت-ع-اون ع-ل-ى مسس-ت-وى
اإ’دارات.
و ‘ فيفري  2016قام رئيسس الغرفة ا÷زائرية
للتجارة و الصسناعة ﬁمد العيد بن عمر كممثل عن
وف- -د م- -ن رج- -ال اأ’ع- -م -ال ا÷زائ -ري ،Úح -يث ”
م -ن -اقشس -ة ال -ط -رف -ان إام -ك -ان -ي-ة ت-وسس-ي-ع ال-عÓ-ق-ات
ال-ت-ج-اري-ة وا’ق-تصس-ادي-ة .أاه-م-ي-ة خ-اصس-ة وق-د دفن
إاقامة حوار مباشسر ب Úرجال اأ’عمال الشسركات
الروسسية وا÷زائرية.
ل-ي-ن-ع-قد ‘  19أاف-ري-ل  2016ب-ا÷زائ-ر ،ا’جتماع
اأ’ول ل -ف -ري -ق ال -ع -م -ل اŸع -ن -ي ال -ت -ع-اون ‘ ›ال

الطاقة ،خÓل اللقاء بحث ا÷انب Úتطوير التعاون
ال -روسس -ي ا÷زائ -ري ‘ ق -ط -اع ال -وق -ود وال -ط-اق-ة،
وأاع-رب-ا ع-ن رغ-ب-ت-ه-م-ا اŸت-ب-ادل-ة ل-ت-وسس-ي-ع وت-ع-زي-ز
التعاون.

نقطة انطÓق لشسراكة طويلة األمد
و Áثل توسسيع التعاون ا’قتصسادي والسسياسسي مع
ا÷زائر اأولوية اإسسÎاتيجية للسسياسسة الروسسية
‘ م -ن -ط -ق-ة ال-ب-ح-ر ا’أب-يضس اŸت-وسس-ط وشس-م-ال
اإفريقيا ،فمنذ سسنوات يسسجل تعاون ‘ ›ال
اي-ج-اد ق-اع-دة ب-ي-ان-ات وط-ن-ي-ة صس-ن-اعية وتطوير
ق -ط -اع -ات م -ث -ل ال -ط-اق-ة والصس-ن-اع-ة وال-ت-ع-دي-ن
واŸعادن ،والهندسسة اŸيكانيكية ،وا◊فاظ على
اŸياه .
ه -ذا ال -ت -ع -اون ن -فسس-ه ي-ك-تسس-ي ق-ي-م-ة خ-اصس-ة ‘
نشساط ›لسس ا’أعمال الروسسية العربية خاصسة
‘ ت -ك-ث-ي-ف ال-ت-ع-اون ال-ت-ج-اري وا’ق-تصس-ادي بÚ
روسس -ي -ا وا÷زائ -ر .وتسس -اه-م ه-ذه ا’أنشس-ط-ة اإ¤
توسسيع وتطوير ا’تصسا’ت ب Úدوائر ا’أعمال
ب Úالبلدين  ،و حتى مع اŸوؤسسسسات اŸتوسسطة
وا’أعمال التجارية الصسغÒة ،و–فيز العÓقات
الثنائية مع اŸسستويات ا’–ادية وا’إقليمية من
اأجل تعميق الشسراكة ا’إسسÎاتيجية الثنائية.
و يعتزم ›لسس ا’أعمال الروسسية العربية اأن
ت -ع -م -ل ع -ل -ى ج -م -ع رج -ال ا’أع -م -ال ‘ روسس -ي-ا
وا÷زائر،و بناء جسسر ب ÚاŸصسدرين من خÓل
دع -م و ت -ع -زي -ز اآل -ي -ات ال -ت -ع -اون ل -ول -وج اأسس -واق
ج- -دي- -دة ،و اإي- -ج -اد شس -رك -اء ‘ ›ال ال -ب -ح -وث
التحكم و اإعداد العقود واإدارة ا’أعمال التجارية
Ãا ي- -خ- -دم مصس- -ل- -ح -ة رج -ال ا’أع -م -ال ال -روسس
وا÷زائري.Ú
و ي- -ن- -ت -ظـر اأن ي -ك -ون م -ع -رضس ا÷زائ -ر ا ل -دو‹
' '  ' '2017 FIAو ا’إجراءات اıطط ل ها من
ق -ب -ل اÛلسس ‘ اإ ط -ار ب -رن-ام-ج يشس-ك-ل فضس-اء

ا÷زائر وجهة
اسسÎاتيجية
فيي افريقيا
واŸتوسسط
ح-ق-ي-ق-ي-ا ل-ر ج-ال ا’أ ع-م-ال م-ن ا ل-بلدين ل لتعر ف
ع ل ى اإنتاج ا لعارضس Úو ا ÿدمات و اإنشساء نقاط
اتص س - -ال و ت - -واصس - -ل  ،و ع - -ق - -د اج - -ت - -م - -اع - -ات
م -وضس -و ع -ات -ي -ة وم -ف-اوضس-ات ل-ع-ق-د شس-راك-ات و
بالتا‹ توسسيع العÓقات ذات اŸنفعة اŸتبادلة
على مسستوى الشسركات و اŸنظمات باعتبارها
م -ف -ت -اح “ “  ﬁر ك “ “ ل -ت -ع -او ن ف ّ-ع -ال،ف -م -ن خ  Ó-ل
اŸع-رضس Áك-ن ف-ت-ح صس-ف-ح-ة ج-دي-دة ل-ل-ت-ع-او ن
ا ل -روسس -ي ا ÷ زا ئ -ري ل -ت ص س -ب -ح ن -ق -ط -ة ان -ط Ó-ق
لشسراكة طويل ة ا’أمد و ا لعÓقات اŸتباد ل ة بÚ
البلدين.
و من ب Úالشسركات اŸشساركة ‘ هذه التظاهرة
ا’قتصسادية الهامة ›موعة موؤسسسسات““ كاماز““
و التي “ثل اأك Èشسركة سسيارات ‘ روسسيا،و
الرائدة ‘ السسوق الروسسية و التي –تل اŸرتبة
 ‘ 11العا ⁄من منتجي الشساحنات الثقيلة و
التي تنشسط ‘ اأك Ìمن  80بلدا.

شسركات عاŸية تبحث عن مكانة لها
بالسسوق ا÷زائرية
و إا ¤جانب ““كاماز““–ضسر شسركة ““روسستسسيلماشس““
و التي تنشسط ‘ ›ال معدات اإ’نتاج الفÓحي
ب -ع Ó-م-ة Œاري-ة ““ف-ارسس-ات-ي-ل““ و ال-ت-ي ت-ع-رضس 150
Óن -ت -اج و ال -ت -ع -دي Ó-ت لـ  24م -ن أان-واع
‰وذج -ا ل  -إ
اŸعدات أاهمها ا◊صسادات ““فيكتور  ،““410صسوامع
القمح  ،ا÷ّرارات.
من جهة أاخرى تسسجل شسركة اأ’سسهم ““للناقÓت““و
التي “ثل من أاقدم مؤوسسسسات الهندسسة اإ’ذاعية ‘
روسسيا و التي تأاسسسست ‘ عام ،1908و هي مهتمة
ب-ال-نشس-اط ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي وشس-رك-ة صس-ن-اع-ي-ة ل-تطوير
وتسسليم خدمات ما بعد البيع عن طريق وسسائل
خاصسة منها خدمة راديو Ãا ‘ ذلك الوسسائل
Óشسعاع
اأ’و ¤و رصسد السسلبي للراديو اإ’لكÎو Êل إ
‘ نطاق الÎددات الواسسعة.

و ا ¤ج - -انب ذلك تسس - -ج - -ل شس - -رك- -ة
ال- -تصس- -م- -ي -م وال -ب -ن -اء م -ن ›م -وع -ة
““فوزروزهديني““خÓل اŸعرضس أاكÈ
مشساركة بصسناعات متعددة ‘ شسمال
غرب روسسيا ،حيث لديها ترسسانة من
م- -راف- -ق إان- -ت- -اج م- -ت- -ع- -ددة ال- -ف- -روع
ك- -اسس- -ت- -خ- -راج اأ’ح- -ج- -ار ،ومصس -ان -ع
متخصسصسة ‘ إانتاج اŸواد اÿاملة
والبناء ،سسحق والرمل واÿرسسانة و
اأ’سس-ف-لت ،،شس-رك-ة ال-ن-ق-ل ل-لسسيارات،
ب -ن -اء ال -ط-رق ،ب-ن-اء ا÷سس-ور وم-ع-ه-د
التصسميم.
أاما ›موعة““ هالوبوليمر““التي تعد
واحدة من أاكÈالشسركات الكيميائية
‘ روسس - -ي - -ا ،ال - -ت - -ي تضس - -م وح- -دتÚ
اإ’ن- - - -ت- - - -اج““ ه- - - -ال- - - -وب- - - -ول - - -ي - - -م - - -ر
ك-روف-وتشس-ي-بسس-تسسك““ال-ت-ي أانشس-ئت ‘
 1938و ““ه -ال -وب -ول -ي -م-ر بÒم ““ إا‹
تأاسسسست ‘  ،1942حيث تبلغ الطاقة
اإ’نتاجية اإ’جمالية Ûموعة شسركاتها ما يزيد
على  400أالف طن من اŸنتجات سسنويا ،وتوظف
 3700موظف ،منهم 100علماء باحث ‘ Úالتنمية
وم -راق -ب -ة ا÷ودة ،و ل -دي -ه-ا ﬂتÈات خ-اصس-ة ب-ه-ا
وتتعاون بنشساط مع عدد من مراكز البحث الدولية.
و ارتفعت كمية مبيعات اŸنتجات للمجموعة ا¤
 ‘ ٪10ع- - - - -ام  2016م -ق-ارن-ة ب-ع-ام  2015بفضسل
اıطط التكنولوجي للشسركات ““هالوبوليمر““ الذي
Áثل جزء هاما من الدورة الكاملة إ’نتاج ›موعة
واسسعة من اŸنتجات ““دائن فلورية““ ،و مركبات
الكربون الكلورية فلورية التي “ثل واحدة من
الشسركات الرائدة اŸنتجة للمواد الكيميائية غÒ
العضسوية““كلوريد الكالسسيوم والقلويات واأ’حماضس““
 ،و هي منتجات تعزز القدرة الدفاعية و تطوير
النقل والبنية التحتية ’–اد روسسيا من خÓل خلق
منتجات تكنولوجية مبتكرة متقدمة تسستعمل ‘
اÛال العسسكري و اŸد. Ê
ب -دوره مصس -ن -ع اأ’ن -اب -يب وال -ت -ج -ه-ي-زات ال-ب-و‹ ب-روب-لÚ
Óن-اب-يب ““ سس-ك-ي-ن-ون““ ل-لصس-رف الصس-ح-ي وال-ت-خ-لصس م-ن
ل -أ
اŸي- -اه ال- -ق- -ذرة““ ال- -واق- -ع Ãن -ط -ق -ة ا÷دي -دة Ÿوسس -ك -و
ترويتسسك  ،و “ثل الشسركة أاول منتج وبائع أانابيب البو‹
بروبل ÚوŒهيزات للصسرف الصسحي ومياه الصسرف .
و ع -رفت م-ن-ت-ج-ات مصس-ن-ع ““سس-ك-ي-ن-ون““ ب-احÎام-ه-ا
للمعاي Òاأ’وروبية '' 1-1451 ''DIN ENوتصسنيعها
اŸعدات اŸهنية اأ’Ÿانية واإ’يطالية ،و تتمثل هذه
اŸنتجات اأ’نابيب والتجهيزات البو‹ بروبل Úمع
حشسو اŸعدنية التي تضسمن قوة ميكانيكية عالية،
اأ’داء الصس -وت -ي و‡ت -ازة اŸق -اوم -ة ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة،،
مقبسس للمبا ÊاÙلية ““منخفضس ودرجات حرارة
عالية  -ما يصسل إا ،C 95 ¤و عوازل للصسوت
““سسكينون““ الراحة .
وأاخÒا شسركة ““ترانسس ماشس هولدينغ““ و هي أاكÈ
شسركة روسسية متخصسصسة ‘ تطوير وتصسنيعأانظمة
السس -كك ا◊دي -دي-ة ال-ن-ق-ل ا◊ضس-ري،وك-ذا ع-رب-ات
مÎو اأ’ن -ف -اق،الÎام وال -ق -ط -ارات ال -ك -ه -رب -ائ-ي-ة و
ال -دي -زل ،والسس-ي-ارات ،و ال-ق-اط-رات ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة و
ﬁركات الديزل أ’غراضس ﬂتلفة ،والقوالب عربة
القطارات وعربات البضسائع.
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مكاسسب دبلوماسسية واعÎافات بتقرير اŸصسÒ

ألشسعب ألصسحرأوي يحيي ألذكرى  ٤٤لتأاسسيسس ألبوليسساريو
أاحيا الشسعب الصسحراوي ،امسس ،الذكرى الـ 44لتأاسسيسس ا÷بهة الشسعبية لتحرير السساقية ا◊مراء ووادي الذهب «جبهة
البوليسساريو « ،وذلك تأاكيدا على الوجود والعÎاف بها كممثل شسرعي ووحيد للشسعب الصسحراوي».
خلد ا◊دث ‘ ظّل متغÒات دولية
وج -ه -وي-ة «غ Òمسس-ب-وق-ة» ‘ ن-ظ-ر
اŸراق -ب ،Úم -ن -ه -ا ع -ودة ال -قضس -ي-ة
الصسحراوية ا ¤اأ’جندة الدولية ‘
ظ -ل «ال -ت -ف -اف وط-ن-ي شس-ام-ل» م-ن
ح- - -ول أاه- - -داف وم- - -ث - -ل ج - -ب - -ه - -ة
ال-ب-ول-يسس-اري-و ،وسس-ط ت-عاطف دو‹
ك -ب Òوت -ن -دي -د ب -ج -رائ-م ا’ح-تÓ-ل
اŸغربي والتشسه Òبجرائمه ‘ حّق
الشسعب الصسحراوي على أاك Ìمن
صسعيد.
فالشسعب الصسحراوي يحتفل Ãرور
 44سس -ن -ة ع -ل -ى ت -أاسس -يسس ج -ب -ه -ة
ال- -ب- -ول- -يسس -اري -و وسس -ط «م -ك -اسسب»
سسياسسية ودبلوماسسية على الصسعيد
ال- -دو‹ ،م -ن -ه -ا ت -ك -ريسس عضس -وي -ة
ا÷مهورية الصسحراوية ‘ منظمة
ال- - -وح - -دة اإ’ف - -ري - -ق - -ي - -ة «اإ’–اد
اإ’ف-ري-ق-ي ح-ال-ي-ا» واعÎاف الدول
(أاك Ìمن  ٨0بلدا ع Èالعا.)⁄
ك -م -ا –ظ -ى ج -ب -ه -ة ال-ب-ول-يسس-اري-و
Ãك -ان -ة «م -ت -م -ي -زة» ك -ون-ه-ا ‡ثÓ-
شسرعيا ووحيدا للشسعب الصسحراوي
وكشس- - -ريك ‘ صس- - -ن- - -ع السسÓ- - -م ‘
اŸن - -ط - -ق - -ة ب - -اعÎاف م - -ن اأ’·
اŸتحدة وكافة اŸنظمات الدولية
‘ مقابل عدم وجود أاية دولة أاو
منظمة تعÎف للمغرب «Ãزاعمه»
التوسسعية ‘ الصسحراء الغربية التي
ت -ظ ّ-ل مسس -أال -ة تصس -ف -ي -ة اسس -ت -ع-م-ار
بحسسب قرارات وتوصسيات ا÷معية
العامة و›لسس اأ’من الدو‹.
ع -ل -ى اأ’رضس اÙت -ل -ة ،ي -تصس -اع-د
رفضس ا’حتÓل اŸغربي وتصسعيد
«ن -ه -ج» ا’ن -ت-ف-اضس-ة السس-ل-م-ي-ة رغ-م
شسراسسة القمع اŸغربي ‘ ،وقت
ت-ع-ل-ن ع-دي-د اŸن-ظ-م-ات وال-هيئات
ال -دول -ي -ة ع -ن إادان -ت-ه-ا Ÿم-ارسس-ات
ال -ن -ظ -ام اŸغ -رب -ي وت -ت -ب -ن -ى اأ’·
اŸت- - -ح- - -دة ضس- - -رورة احÎام ح - -ق
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي ‘ ت- -ق- -ري- -ر
اŸصس Òوتدعو النظام ‘ اŸغرب
ا– ¤سس Úوضسعية حقوق اإ’نسسان
م - -ن خ Ó- -ل إاي - -ج- -اد آال- -ي- -ة أا‡ي- -ة
Ÿراق -ب -ت -ه -ا وال -ت -ق -ري-ر ع-ن-ه-ا عÈ
ت- -داب Òت -نسس -ج -م م -ع م -ق -تضس -ي -ات
ال -ق -ان -ون ال -دو‹ ‘ ،أاف -ق تسس -وي -ة
ع -ادل -ة وم -نصس -ف-ة ع ÈاحÎام ح-ق
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي ‘ ت- -ق- -ري- -ر
اŸصس Òوا’سستقÓل.
ه - - - -ذا ب- - - -اإ’ضس- - - -اف- - - -ة إا“ ¤سسك
ا÷ماه Òالصسحراوية من ﬂتلف
تواجداتها با÷بهة الشسعبية لتحرير
السس -اق -ي -ة ا◊م -راء ووادي ال -ذهب

ك -م -م -ث -ل شس -رع -ي ووح -ي-د ل-لشس-عب
الصسحراوي وكذا الوحدة الوطنية
ÿي- - - -ار اسسÎات- - - -ي- - - -ج - - -ي ل - - -ك - - -ل
الصسحراوي ،Úحيث اسستطاعت أان
Œمع حول أاهدافها ومبادئها كافة
الشسعب الصسحراوي.
جاهزية قتالية
على صسعيد ا’سستعداد وا÷اهزية
ال -ق -ت -ال -ي -ة ،ت -ط-ل ال-ذك-رى وج-يشس
ال- -ت- -ح -ري -ر الشس -ع -ب -ي الصس -ح -راوي
يتضساعف عدة وعتادا باŸقارنة مع
ثلة اŸقاوم Úالذين اعلنوا الكفاح
اŸسسلح قبل أاك Ìمن أاربع Úسسنة،
وذلك كون أان الدولة الصسحراوية
“ارسس سسيادتها على اأ’جزاء التي
” –ريرها خÓل حرب التحرير
‘ ظّل توفر مؤوسسسسات اجتماعية
وث- -ق- -اف- -ي- -ة وإاداري- -ة «ت- -ن- -ظ- -م- -ه- -ا
وتسسÒها» آاليات قانونية وتشسريعية
صسحراوية.
الشس - -عب الصس - -ح - -راوي ي - -ح - -ت- -ف- -ل
ب- -ال- -ذك -رى الـ  44ل-ت-أاسس-يسس ج-بهة
ال -ب -ول -يسس -اري -و وه-ي ال-ذك-رى ال-ت-ي
“نح «مقاتلي ا÷يشس الصسحراوي
اسستلهام الدروسس والع Èلبناء دولة

ق- -وي- -ة ن -ح -و اسس -ت -ك -م -ال السس -ي -ادة
الوطنية على كامل الÎاب الوطني
وال- -دف -اع ع -ن -ه -ا ضس -د أاي ت -ه -دي -د
ﬁت- - -م- - -ل وه- - -ي ف- - -رصس - -ة أايضس - -ا
’سستجماع الهمم نحو منطق النصسر
وعشس- - - - -ق ا◊ري- - - - -ة وال - - - -تشس - - - -بث
با’سستقÓل».
كما “ر الذكرى ووحدات جيشس
ال -ت-ح-ري-ر الشس-ع-ب-ي الصس-ح-راوي ‘
وضس- -ع- -ي- -ة ا’ن- -تشس- -ار ع- -ل -ى ك -ام -ل
اأ’راضس - -ي اÙررة وع - -ل - -ى ط- -ول
ج- - -دار ال- - -ذل وال - -ع - -ار Œسس - -ي - -دا
◊رصس- -ه- -ا ال- -دائ- -م ع -ل -ى سس Ó-م -ة
اأ’راضس- -ي اÙررة وال -ع -م -ل ن -ح -و
اسستكمال السسيادة الوطنية.
باريسس :وقفة لدعم اŸعتقلÚ
نظمت ا÷الية الصسحراوية بفرنسسا
بالتنسسيق مع ا÷معيات الفرنسسية
اŸتضسامنة مع الشسعب الصسحراوي
وقفة تضسامنية بسساحة ا÷مهورية
وسسط العاصسمة الفرنسسية باريسس،
ل- -ل -تضس -ام -ن م -ع ك -اف -ة اŸع -ت -ق -لÚ
السس- -ي- -اسس -ي Úالصس -ح -راوي Úداخ -ل
سس- - -ج- - -ون ا’ح- - -تÓ- - -ل اŸغ - -رب - -ي
واŸطالبة بإاطÓق سسراحهم وِفي

لحزاب الفرنسسية اŸهزومة
زلزال يهّز ا أ

هو’ند يÎأسس آأخر أجتماع للحكومة قبل تسسليم ألسسلطة Ÿاكرون هذأ أأ’حد

ترأاسس رئيسس ا÷مهورية الفرنسسية فرانسسوا هولند آاخر
لحد القادم
اجتماع Ûلسس وزرائه قبل تسسليمه السسلطة ا أ
Ÿسستشساره السسابق إاÁانويل ماكرون ،ويأاتي ذلك ‘ وقت
شسهدت فيه شسعبية هولند تراجعا كبÒا بعد فÎة
رئاسسية مثÒة للجدل ،اتسسمت بالكث Òمن التغيÒات
السسياسسية ‘ اÛتمع الفرنسسي.
عندما اختار فرانسسوا هو’ند إاÁانويل ماكرون مسساعدا له ‘
حملته ا’نتخابية عام  ⁄ ،2012يكن أاحد ليتكهن أانه ‘ الواقع
يع Úمسستشسارا سسيكون خلفا له بعد خمسس سسنوات.
يغادر هو’ند اأ’حد قصسر اإ’ليزيه Ãسستوى شسعبية متدن جدا،
ويخلفه ‘ منصسبه مسستشساره السسابق إاÁانويل ماكرون ( 39عاما)
الذي يفتقر إا ¤اÈÿة السسياسسية ،وانتخب على وعود Œديد
اŸشسهد السسياسسي ‘ فرنسسا.
وإاذا كان هو’ند قد ‚ح فرضس نفسسه كزعيم قادر على مواجهة
اأ’خطار اÿارجية ولو اسستدعى اأ’مر تدخ Óعسسكريا مباشسرا،
فإانه  ⁄يحظ أابدا بهذا النجاح ‘ الداخل.
و‘ كل مرة كان يقع اعتداء إارهابي كان هو’ند قادراعلى أان
ي -ث -بت ب -أان -ه أاب -و اأ’م -ة ال -ق -ادر ع -ل -ى ح -م -اي -ة م -واط-ن-ي-ه ب-وج-ه
ا’عتداءات ا’رهابية التي أاوقعت  239قتي ‘ Óفرنسسا منذ
.2015
لكن ذلك  ⁄يكن كافيا لتحسس Úصسورته التي لطخها كتاب سسÒة

عـ ـ ـ ـ ـ ـÈ
ألعـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄

لوروبي بيتينا:
رئيسسة بعثة ال–اد ا أ

ملتزمـ ـ ـون بدع ـ ـم حكوم ـ ـة ألوفـ ـ ـاق ألليبيـ ـ ـ ـة
لوروبي بليبيا بيتينا موشسايد خÓل لقاء جمعها
ل–اد ا أ
أاكدت رئيسسة بعثة ا إ
أامسس ،مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية ﬁمد سسيالة حرصس ال–اد على
دعم الوفاق الوطني ‘ ليبيا.
أاوضس -حت مصس -ادر اع Ó-م -ي -ة ان
م -وشس -اي -د اك -دت خÓ-ل ال-ل-ق-اء،
ح -رصس ا’–اد اأ’وروب -ي ع -ل -ى
دع -م ال -وف -اق ال-وط-ن-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا
مضس- -ي- -ف- -ة ان ا’–اد سس- -ي- -ق -دم
الدعم واŸسساعدة ‘ ﬂتلف
اÛا’ت لليبيا.
من جانبه ،أاشساد سسيالة بالدور
ال -ك -ب Òل –Ó-اد اأ’وروب -ي Œاه
ل -ي -ب -ي -ا وث-م-ن ا÷ه-ود اأ’وروب-ي-ة
اŸب -ذول -ة ◊ل اأ’زم -ة ال -ل -ي -ب-ي-ة
ومسساعدة الشسعب الليبي لتجاوز
اأ’زمة ا◊الية الراهنة.
‘ اŸقابل ،كشسف مسسؤوول ليبي
رفيع أان ما ب ٧ Úإا ¤و ٨آا’ف
مهاجر غ Òنظامي ﬁتجزون
ح -ال -ي -ا ‘ ب Ó-ده داخ -ل م -راك -ز
اح -ت -ج -از ‘ ،وقت تسس-ت-ع-د ف-ي-ه
إاي-ط-ال-ي-ا إ’ق-ام-ة م-راك-ز ‡اث-ل-ة
لÎح - - -ي- - -ل اŸه- - -اج- - -ري- - -ن غÒ
النظامي.Ú
وقال مدير مكتب اŸراسسم ‘
ج-ه-از م-ك-اف-ح-ة الهجرة السسرية
‘ ليبيا عبد الرزاق الشسنيتي اأول
أامسس إان ما ب ٧ Úإا ٨ ¤آا’ف
م -ه -اج -ر م-وق-وف-ون ‘ أاك Ìم-ن
عشسرين مركزا بليبيا.
وأاد ¤اŸسس- - -ؤوول الشس- - -ن- - -ي- - -ت - -ي

م -ق -دم -ت -ه -م أاب-ط-ال م-ل-ح-م-ة أا دË
ايزيك التاريخية.
وط -الب اŸت-ظ-اه-رون ب-وق-ف ن-هب
ث- -روات الشس- -عب الصس- -ح- -راوي م- -ن
طرف سسلطات ا’حتÓل اŸغربي،
التي تتم بطريقة غ Òشسرعية‘ ،
ان -ت -ه -اك واضس -ح وصس -ارخ ل-ل-ق-وانÚ
ال- -دول- -ي- -ة وق -رار ﬁك -م -ة ال -ع -دل
اأ’وربية
” خÓل الوقفة ترديد الشسعارات
و ّ
ال -وط -ن -ي -ة اŸن -ادي -ة ب -ح-ق الشس-عب
الصسحراوي ‘ ا◊رية وا’سستقÓل
وح -ي -اة ا÷ب -ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة ل-ت-ح-ري-ر
السس- - - - -اق- - - - -ي - - - -ة ا◊م - - - -راء ووادي
ال- - - -ذهب،وحث اŸت - - -ظ - - -اه - - -رون
ا◊كومة الفرنسسية على ضسرورة
–م -ل مسس -ؤوول -ي -ات -ه -ا ال -ت -اري -خ-ي-ة
وال - -ت- -وق- -ف ع- -ن دع- -م ا’ح- -تÓ- -ل
اŸغربي للصسحراء الغربية.
Œدر اإ’شس- -ارة ،إان ه- -ذه ال- -وق- -ف- -ة
ت -دخ -ل ضس -م -ن ب-رن-ام-ج م-ن ي-ومÚ
للتضسامن مع اŸعتقل ÚالسسياسسيÚ
الصس- -ح- -راوي Úوك- -ذلك اŸط- -ال -ب -ة
ب-ت-ن-ظ-ي-م اسس-ت-ف-ت-اء حّر عادل ونزيه
يضسمن للشسعب الصسحراوي حقه ‘
تقرير اŸصس Òوا’سستقÓل.

ترامب يسستقبل
لفروف

واشسنطن:
اسستقبل الرئيسس
لمريكي
ا أ
دون- -ال -د ت -رامب،
أامسس ،وزي- - - - - - - - - - - - -ر
اÿارج -ي -ة ال -روسس-ي
سسÒغ - -ي لف- -روف ال- -ذي
ي-ري-د ا◊صس-ول ع-ل-ى دع-م واشس-ن-ط-ن ÿطة
موسسكو خفضس العنف ‘ سسوريا ‘ أاجواء من
ال - -ت- -وت- -ر ‘ ال- -عÓ- -ق- -ات ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن و‘
لمريكية.
العاصسمة ا أ

ذاتية بعنوان «’ يفÎضس بالرئيسس أان يقول ذلك» ،وفشسله ‘ جمع
غالبية حول سسياسسته ا’قتصسادية التي كانت موضسع انتقادات
حتى داخل فريقه.
و‘ ختام و’ية من خمسس سسنوات يبدو أان موقع الرئاسسة بات
ضسعيفا أاك Ìمن أاي وقت مضسى.
وم -ن -ذ اأ’شس -ه -ر اأ’و ¤م -ن و’ي -ت -ه ت -راج -عت شس -ع -ب -ي-ت-ه ،وك-انت
ا’نتقادات الÓذعة نفسسها تتكرر ’ :يعرف اتخاذ القرارات و’
فرضس سسلطته ،ويعتمد أاسساسسا على التكتيكات.
‘  2013أاثار إاصسÓح يجيز للمثلي Úالزواج وعد به خÓل حملته،
شسرخا عميقا ‘ اÛتمع الفرنسسي.
ث -م أادت ال -زي -ادة غ ÒاŸسس -ب -وق -ة ل -لضس -رائب ع -ل -ى ال -ف -رنسس-يÚ
واŸؤوسسسسات ،والتي ترافقت مع خفضس ‘ النفقات العامة ،إا¤
تنامي اŸواقف اŸناهضسة له.
وŸكافحة البطالة اŸتأاصسلة ،اختار الرئيسس ‘ منتصسف و’يته
مطلع  ،2014توجها اشسÎاكيا -ليÈاليا ،ما أاثار غضسب التيار
اليسساري ‘ ا◊زب ا’شسÎاكي وانشسقاق عدد من وزرائه.
ه -ذه ال -ع -دائ-ي-ة ب-ل-غت ذروت-ه-ا م-ط-ل-ع  2016م-ع ح-رب أاط-ل-ق-ه-ا
«اŸنشسقون» ‘ غالبيتهم ضسد قانون إ’صسÓح قانون العمل دفع
بعشسرات آا’ف اأ’شسخاصس إا ¤النزول إا ¤الشسارع احتجاجا عليه.
وبسسبب نقاط ضسعفه الكثÒة وا’نتقادات وا’نقسسامات داخل
معسسكره قرر ‘ اأ’ول من ديسسم Èالعدول عن الÎشسح لو’ية

Óكراد
تركيا ترفضس دعم أامريكا ل أ

أانقرة :اعرب نائب رئيسس الوزراء الÎكي
نور الدين جانيكلي عن أامله ‘ أان تتوقف
الوليات اŸتحدة عن دعم «وحدات حماية
الشسعب الكردية ‘ سسوريا» مؤوكدا أان أانقرة
لمريكي لهذا
«ل Áكن أان تقبل بالدعم ا أ
الفصسيل».

ل· اŸتحدة تدين مقتل  4من جنودها
ا أ

ن- -ي- -وي- -ورك :أادانت ال· اŸت- -ح -دة م -ق -ت -ل
اربعة من جنود حفظ السسÓم التابع Úلها ‘
هجوم نسسب ا ¤مسسلح Úمن حركة «انتي -
ب-الك-ا» ‘ ج-م-ه-وري-ة اف-ري-ق-ي-ا ال-وسس-طى‘ ،

العدد
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ب -تصس -ري -ح-ات-ه Ãن-اسس-ب-ة اف-ت-ت-اح
مركز احتجاز جديد ‘ تاجوراء
ب-الضس-اح-ي-ة الشس-رق-ية لطرابلسس،
‡ا يرفع إا 23 ¤عدد اŸراكز
اŸماثلة العاملة ،حسسب قوله.
و‘ اŸركز ا÷ديد  130مهاجرا
أاف- -ري- -ق- -ي- -ا شس -اب -ا أاوق -ف -وا ه -ذا
اأ’سسبوع ‘ مسستودع بتاجوراء،
حيث كان اŸهربون يجمعونهم
ب -ان -ت -ظ-ار ﬁاول-ة ع-ب-ور ال-ب-ح-ر
اأ’ب- - - -يضس اŸت - - -وسس - - -ط ،حسسب

مسس- -وؤول ‘ اŸرك- -ز .ك- -م -ا أاك -د
الشس- -ن- -ي- -ت- -ي ت -وق -ي -ف ع -دد م -ن
منظمي شسبكات الهجرة السسرية
«‘ الفÎة اأ’خÒة» ،سسيحالون
إا ¤القضساء.
وأاضس- -اف أان اŸه- -اج- -ري- -ن ي- -ت -م
ت -رح -ي -ل -ه -م دوري -ا إا ¤ب-ل-دان-ه-م
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ‡ثلي سسفاراتهم
واŸنظمة الدولية للهجرة التي
«تتكفل بتقد ËاŸسساعدات إا¤
اŸهاجرين ‘ مراكز ا’حتجاز.

أاكد إاجراء النتخابات ‘ موعدها ،الرئيسس التونسسي:

أ÷يـ ـ ـ ـ ـشس سسيحم ـ ـ ـ ـي مؤوسسسس ـ ـ ـ ـات ألدولـ ـ ـ ـ ـة

قال الرئيسس التونسسي ،الباجي قائد السسبسسي ‘ ،كلمة له ،أامسس ،وجهها إا¤
الشسعب التونسسي ،إان الدÁقراطية ‘ تونسس مهددة ،مشسددًا على أان النتخابات
لن تونسس تتسسع
لقصساء أاي طرف ،أ
سستجري ‘ موعدها .كما أاكد أانه ل ›ال إ
للجميع ،واسستنكر وصسف حكومة الوحدة الوطنية بالفاسسدة.
أاعلن السسبسسي عن قراره تكليف
ا÷يشس ال-ت-ونسس-ي ب-ح-م-اي-ة كافة
اŸؤوسسسس -ات واŸوارد ال -وط -ن -ي-ة
باعتبارها ملك الشسعب.
واع - -ت Èالسس - -بسس - -ي أاّن ال - -دول- -ة
تضس - -م - -ن ا◊ق ‘ ال - -ت - -ظ- -اه- -ر
السس- -ل- -م- -ي ‘ ن- -ط- -اق ال -ق -ان -ون
وال - -دول - -ة ،م - -ؤوك- -دا أان ال- -دول- -ة
م-ط-ال-ب-ة ب-ح-م-اية موارد الشسعب
‘ صس- -ورة ارت- -ب- -اط ال- -ت- -ظ -اه -ر
ب-إاي-ق-اف اإ’ن-ت-اج ‘ ال-ف-وسس-ف-اط
وال - -بÎول وال - -غ - -از وال- -فÓ- -ح- -ة
والسسياحة.
وشس ّ- -دد ‘ خ - -ط - -اب - -ه ع- -ل- -ى أان
ا÷يشس ال - -ت - -ونسس - -ي ه - -و ال- -ذي
سسيتو ¤حماية مؤوسسسسات الدولة
ح- -ال ت- -ع- -رضس -ه -ا أ’ي ﬁاو’ت
ت - -خ- -ريب ،وأان اŸت- -ظ- -اه- -ري- -ن
Ãوجب ال- -دسس- -ت- -ور وال- -ق- -ان- -ون
ي -ح -ظ -ر ع -ل -ي-ه-م ق-ط-ع ال-ط-رق.
وأاع- -ل- -ن أان ا÷يشس سس- -ي- -ح- -م- -ي
اŸنشس- - -آات ا◊ي- - -وي- - -ة ل - -لÌوات

ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-ت-فادي وقف اإ’نتاج
›ددا خÓل أاي احتجاجات.
وأاشسار إا ¤أان كل من ارتقى أاو
غاب عن السساحة من اأ’حزاب
السسياسسية ’ بد أان يحÎم قواعد
اللعبة الدÁقراطية.
إا ¤ذلك ،كشسف أان رئيسس هيئة
ا’ن-ت-خ-اب-ات اŸسس-ت-ق-ي-ل ،شس-فيق
صس - -رصس - -ار ،أاب - -ل- -غ- -ه ال- -ثÓ- -ث- -اء
ب-ا’سس-ت-ق-ال-ة ،م-وضس-ح-ا أان-ه أاب-ل-غ
صس-رصس-ار بضس-رورة ال-رج-وع إال-ي-ه
قبل إاعÓن ا’سستقالة تلفزيونيا.
كما أاكد أانه ’ ›ال إ’قصساء أاي
طرف ،أ’ن تونسس تتسسع للجميع،
مسستنكرا وصسف حكومة الوحدة
ال-وط-ن-ي-ة م-ن ق-ب-ل ال-ب-عضس بأانها
«ح-ك-وم-ة فسساد» .وأاوضس- -ح أان
التظاهر حّق –ميه الدولة ‘
إاط-ار ال-دسس-ت-ور وال-ق-ان-ون ،ولكن
يجب ا◊فاظ على موارد الدولة
اÙدودة .وأاك -د أان الشس -ب -اب
ال- -ذي ق- -اد ال- -ث- -ورة  ⁄ت -ك -ن ل -ه

م -رج -ع-ي-ة م-ذه-ب-ي-ة أاو دي-ن-ي-ة أاو
عÓقات باÿارج ،مشسÒا إا ¤أان
ال-ث-ورة حّ -ق-قت ل-ت-ونسس م-ك-اسسب
مهمة ،وأاهمها اإ’طاحة بنظام
سس- -ل- -ط- -وي اسس- -ت -ب -دادي ،وأان -ه -ا
ضسمنت للشسعب التونسسي حريات
أاه-م-ه-ا ح-ري-ة ال-ت-ع-ب Òوال-تنظيم
وال- -ت -ظ -اه -ر Ãوجب ال -دسس -ت -ور
والقانون .وشسّدد على أان الثورة
وج - - - -هت ت- - - -ونسس ت- - - -وج- - - -ه- - - -ا
دÁق-راط-ي-ا ،ب-دسس-ت-ور ت-واف-ق-ي،
وإاج- -راء ان- -ت- -خ- -اب- -ات رئ -اسس -ي -ة
وتشسريعية بكل شسفافية وحرية.
واسس -ت -ب -قت ح -رك -ة ن -داء ت -ونسس
اÿطاب ببيان دعت فيه أاعضساء
ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ع- -ل- -ي -ا اŸسس -ت -ق -ل -ة
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ل-ت-جاوز خÓفاتهم
ال- -داخ -ل -ي -ة وت -غ -ل -يب مصس -ل -ح -ة
ال -ب Ó-د .وأاع-ربت ‘ ال-ب-ي-ان ع-ن
أاسسف ا◊ركة لهذه ا’سستقا’ت
اŸف - -اج - -ئ - -ة رغ - -م حسس- -اسس- -ي- -ة
الظروف التي “ر بها البÓد.

رئاسسية ثانية.
و‘ ختام و’يته ،ترك هو’ند حزبا اشسÎاكيا مشستتا وÁينا
متطرفا ‘ أاعلى مسستوى له منذ ا◊رب العاŸية الثانية ،فقد
جمعت مارين لوبان التي هزمت اأ’حد  10,6مÓي Úناخب -
ونسسبة بطالة بلغت .%10

ب الريح
أاحزاب ‘ مه ّ
يبدو أان حالة ا’نقسسام والتشسرذم التي سسادت اأ’حزاب الفرنسسية
طيلة ا◊ملة ا’نتخابية ،ماضسية ا ¤التعّمق بعد ظهور نتائج
السسباق الرئاسسي ،فا◊زب ا’شسÎاكي بدأا إاجراءات قد تقود ا¤
طرد رئيسس الوزراء الفرنسسي السسابق مانويل فالسس الذي أاعلن
الثÓثاء عن دعمه للرئيسس اŸنتخب إاÁانويل ماكرون ،مبديا
نيته الÎشسح عن حركة «ا÷مهورية إا ¤اأ’مام» ‘ ا’نتخابات
التشسريعية اŸقررة ‘ جوان اŸقبل .وقال فالسس إ’ذاعة «آار تي
إال» إان «ا◊زب ا’شسÎاكي مات وأاصسبح من اŸاضسي» ،ليكون أاول
شسخصسية بارزة تعلن انشسقاقها عن ا◊زب ا’شسÎاكي وتأاييدها
Ÿاكرون لتمكينه من الفوز بالتشسريعيات وبالتا‹ من ا◊كم».
وال -ه-زة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا ا’شسÎاك-ي-ون ،ت-ع-يشس-ه-ا ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸتطرفة حيث ،انفرط عقدها وبدأات حباته تتداعى ،خاصسة
بعد أان أاعلنت ماريون ماريشسال لوبان ،ابنة شسقيق مارين لوبان،

أاسسوأا هجوم يطال بعثتها ‘ البلد منذ انتهاء
العملية العسسكرية الفرنسسية «سسانغاريسس»
اكتوبر .2016

ﬁاكمة الرئيسس الÈازيلي السسابق

ك-وري-ت-ي-ب-ا :م-ث-ل الرئيسس الÈازيلي السسابق
ل -ويسس إاي -ن-اسس-ي-و ل-ول دا سس-ي-ل-ف-ا ،أامسس ،أام-ام
ق -اضس -ي م -ك -اف -ح -ة ال -فسس -اد سسÒج-ي-و م-ورو،
للف م -ن م -ن -اصس -ري -ه ال -ذي-ن
وسس -ط دع -م ا آ
تدفقوا طوال نهار الثÓثاء إا ¤كوريتيبا،
اŸدي-ن-ة ال-واق-ع-ة ‘ ج-ن-وب الÈازي-ل وال-ت-ي
سستعقد فيها.

أانها قررت ا’نسسحاب مؤوقتا من ا◊ياة السسياسسية ‘ فرنسسا،
حسسب ما جاء ‘ رسسالة وجهتها إا ¤الصسحافة.
وبعد إاعÓن هزÁة مارين لوبان مسساء اأ’حد اŸاضسي وفوز
إاÁانويل ماكرون ،أاقرت ماريون بوجود «خيبة أامل» ودعت إا¤
التفك Òجديا باإ’سسÎاتيجية التي اتبعتها مارين لوبان خÓل
ا◊ملة ا’نتخابية الرئاسسية.

إاقالة مدير أاف بي أاي

واشس-ن-ط-ن :أاق-ال ال-رئ-يسس الأم-ري-ك-ي دونالد
ترامب ،رئيسس مكتب التحقيقات الفدرا‹
(أاف بي آاي) جيمسس كومي الذي كان يقود
–ق - -ي - -ق - -ا ‘ م- -زاع- -م ال- -ت- -دخ- -ل ال- -روسس- -ي
ب- -ان- -ت- -خ- -اب -ات ال -رئ -اسس -ة الأمÒك -ي -ة ال -ع -ام
اŸاضسي .واعت Èوأاكد أان مكتب التحقيقات
بحاجة إا ¤قيادة جديدة لإعادة الثقة.

رئيسس جديد لكوريا ا÷نوبية

سس- -ي- -ول :أادى ال- -رئ- -يسس ال- -ك- -وري ا÷ن -وب -ي
ا÷ديد مون جاي إان ،اليم Úالدسستوري ‘
مراسسم بسسيطة ‘ الŸÈان .وبعد ذلك صسرح

ب -أان-ه راغب ‘ ال-ت-وصس-ل إا ¤ح-ل ل-ل-ت-وت-ر م-ع
ج -ارت -ه الشس -م-ال-ي-ة ،وب-أان-ه مسس-ت-ع-د ل-زي-ارة
بيونغ يانغ إاذا كانت الظروف متوفرة.

اŸكسسيك الثانية عاŸيا

م -كسس -ي -ك -و :أاف -اد ت -ق -ري -ر صس -ادر ع-ن اŸع-ه-د
ال - -دو‹ ل - -ل - -دراسس- -ات السسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة أان
اŸكسس -يك ح -لت ال -ث -ان-ي-ة ع-اŸي-ا ب-ع-د سس-وري-ا
العام اŸاضسي من حيث معدلت القتل بسسبب
ا÷رائم التي ترتكبها عصسابات اıدرات.
وأاوضسح أان  23أالف جرÁة قتل ارتكبت ‘
اŸكسس- -يك خÓ- -ل ع -ام  ‘ ،2016ح  Ú- - - -ادت
ا◊رب ‘ سسوريا ا ¤مقتل نحو  60الفا.
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حتى ’ ننسسى

العقيد «سسي ا◊واسس» ..حياة نضسال ،مناقب وصسفات القائد الشسهيد ‘ الواجهة

 58سسنة مرت على اسستشسهاد القائد الرمز العقيد احمد بن عبد الرزاق «سسي
ا◊واسس» ،و’زال البطل ‘ حاجة ا ¤عناية اكŸ Èا قدمه من نضسال ‘
سسبيل ا÷زائر.
ك -تب ق -ل -ي -ل -ة اه -ت -مت ب -ه-ذا ال-ق-أئ-د ال-ذي دوخ اأن الرجل ] اأي
اŸسس-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسس-ي ب-ح-ن-ك-ة ق-ي-أدت-ه وتسسيÒه سس -ي ا◊واسس[
ل -ل -م -ع -أرك وروؤي -ت -ه ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة ال -ب -ع -ي-دة .ذكي  ،وهو قأدر
اÛأهد فرحأت ‚أحي يعود ا ¤مسسÒة سسي ع -ل-ى اأن ي-أأك-لك
ا◊واسس ونضس- - -أ’ت- - -ه ‘ ذك- - -رى اسس- - -تشس - -ه - -أدة ن -ي -ئ -أ ( اأي دون
Ãح-أضس-رة ال-ق-أه-أ ب-ب-ل-دي-ة مشس-ونشس ‘ بسس-كرة طبخ ) وب Óملح
كأشسفأ عن جوانب هأمة ‘ شسخصسية الزعيم « [ .صس ٢١٠ :
م-ت-وق-ف-أ ع-ن-د ك-ل ﬁط-ة م-ن ح-ي-أت-ه ال-نضس-أل-ي-ة م - - -ن ك- - -ت- - -أب «
مدركأ ان اهميتهأ كبÒة ‘ التعريف به ÷يل م-غ-رب-ل-و الرمأل
ا’سستقÓل.
« ا’أوراسس
النمأمشسة
 1ـ موطن ميÓده وفتوته :
هو بلدة مشسونشس التي قأوم سسكأنهأ ا’حتÓل ١9٥9/١9٥٤
الفرنسسي –ت لواءين  :لواء ا’أم Òعبد القأدر Ù ،م-د ال-ع-ربي
ولواء اأحمد بأي  ،وهم من قأل عنهم اŸوؤرخون مداسسي  ،ط  :بقلم :ا’أسستاذ اÛاهد
 (( :اأن سسكأن واحة مشسونشس حققوا النبوءة . [ ٢٠٠١
فرحات ‚احي
ال -ق -أئ -ل -ة ] :سس -وف ي -ه -لك اŸسس -ي -ح -ي -ون ي -وم
÷sلى
يشسأهدون اأو ¤النخÓت [ ))  ،وهو مأ جأء ‘
حصسافة الراأي واŸقدرة ا ُ
تقرير القأئد الفرنسسي اŸعروف « الدوق دومأل والتي ’ ُتضساَهى ‘ القيادة والتسسي: Ò
« اإ ¤ا◊أكم العأم ‘  ، ١9٤٤ / ٣ / ٢٢ :وهم ـ واأك Èدليل على ذلك ؛ اأنه اسستطأع تسسيÒ
م -ن اأب -أد ك -ت -ي-ب-ة اسس-ت-طÓ-ع عسس-ك-ري-ة ف-رنسس-ي-ة جهأز ثوري شسعبي متمأسسك لو’ية صسحراوية
بقيأدة « الكومأندا ترامبÓي « ‘  / ٣ / ١٢ :ليسس فيهأ من ا÷بأل اإ’ جبل « اأحمر خدو « ‘
 ] . ١9٤٤صس  ١١9 :و  ١٢٠من كتأب  :ا’أوراسس جزء منه  ،وجبل بوكحيل  .هي الو’ية ، 6
اإبأن فÎة ا’سستعمأر الفرنسسي  ،للموؤرخ عبد اسس -ت -ط -أع تسس -يÒه ب -ج-دارة وك-ف-أءة م-ن-ق-ط-ع-ت-ي
ا◊ميد زوزو [ .
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واŸت- -أعب ال- -ت- -ي  ⁄ت- -كسس- -ر ع- -وده و ⁄ت -ث -ب -ط
 2ـ التحكم ‘ ا◊فاظ على السسر :
عزÁته.
وهي اÿلة اأو الصسفة التي اتسسم بهأ منأضسلو ـ ع -ن -د ان -ط Ó-ق ال -ث-ورة ُ ⁄تْ-عَ-ط ح-دودٌ م-ع-ي-ن-ة
ح - -زب الشس - -عب ا÷زائ - -ري  ،ح - -رك- -ة ان- -تصس- -أر للو’ية ـ  6ـ و’ عينت لهأ قيأدة  ،اأي اأنهأ بقيت
ا◊ري- -أت ال- -دÁق -راط -ي -ة  .وه -ذا ق -ب -ل اإنشس -أء ›رد مشسروع عشسية اإعÓن الثورة  ،فظل هذا
اŸنظمة اÿأصسة العسسكرية (  ١9٤٧ ‘ ) OSاŸشسروع ‘ طور اıأضس  ،لÒى النور غداة
وبعد ذلك ‡ ،أ هيأأ ’أعظم ثورة ‘ القرن موؤ“ر الصسومأم الذي كلف بهذه اŸهمة علي
العشسرين ب Óمنأزع  -ثورة اأول نوفم ١9٥٤ ÈمÓح (سسي الشسريف) عليه رحمة الله  [ .صس :
التي ضسحى فيهأ الشسعب Ãليون ونصسف اŸليون  ، ١9٣من كتأب ﬁمد عبأسس  :الثورة ا÷زائرية
شسهيد  -اأن تنطلق و–لق وتسسمو  ،و’ نأعق من من الفكرة اإ ¤النصسر  ،ط  :دار هومة ] .
ا’أعداء اأو اÿونة اسستطأع اأن يعرف سسرهأ .
وم -ع ذلك  ⁄ي -ت -خ -ل -ف اأح -م -د ب-ن ع-ب-د ال-رزاق
ق -راأت ك -ت -أب -أ ’آخ -ر مسس -وؤول ع -أم ف-رنسس-ي ع-ن وعأشسور زيأن وا◊سس Úعبد السسÓم ورجألهم
ا’أمن ‘ ا÷زائر سسنة  ، ١9٥٤اŸدعو « جأن عن الركب ‘ هذه الربوع  ،خصسوصسأ بعد اأن
ت بن بولعيد ك Óمن الشسهيدين سسي ا◊واسس
فوجور «  ،قأل فيه  :اأنه  ⁄يتلق اأية معلومة عن َثsب َ
ب -داي -ة ا’أح -داث اإ ¤اأن ان -ف -ج -رت ل -ي -ل -ة ع -ي -د وعأشسور زيأن  -عشسية اسستشسهأده  ‘ -مواقع
ا’أموات « ’توسسأنت «  ،و‡أ جأء فيه مأ معنأه اŸسس -وؤول -ي -ة م -ن شس -رق ا÷ل -ف -ة ح -ت -ى مشس-أرف
 « :اإن ا÷زائر كأنت سستحصسل على اسستقÓلهأ ا◊دود ا÷زائرية التونسسية .
‘ يوم من ا’أيأم مهمأ طأل الزمن  .ولكن لو  ⁄ـ ولكن  ،وللتأريخ  ’ ،من سسبق القأئد ا◊واسس
يكن هنأك رجل ‘ غمأر ا’أحداث بهأ  -وهو ‘ اŸسسوؤولية على الو’ية  : 6سسي الشسريف
مصسطفى بن بولعيد ـ لكأن لهأ شسأأن اآخر «  .ورÃأ غÒه  ،و’ من جأوؤوا بعده اإثر اسستشسهأده
وا◊واسس هو اأحد رفأق درب بن بولعيد .
م - -ع ال - -ع - -ق - -ي- -د ع- -مÒوشس ‘ م- -أرسس ، ١9٥9
اسستطأعوا ملء الفراغ الكب Òالذي تركه هذا
 3ـ موهبة الذكاء اÿارق لدى الرجل :
وهي طبعأ فضسل من الله  ،صسقلتهأ التجأرب الرجل الذي يسستحق حقأ اأن يوصسف بألعظيم
واÙن واÿطوب وا’أسسفأر والتمرسس  .و‘ وال -ف -ذ ال -ن -أدر ‘ حصس -أف -ة ال-راأي وال-ك-ف-أءة ‘
القيأدة والتسسي. Ò
هذا البأب اأذكر :
ـ شسأئعة كأنت متداولة لدى اأهل مشسونشس قبل ـ قراأت موؤخرا ‘ كتأب « مذكرات اآخر قأدة
ثورة  ، ١9٥٤وهي اأن القأيد قوي الشسخصسية بن ا’أوراسس التأريخي « Úللعقيد الطأهر زبÒي ،
شسنوف ا’أشسهل  -من عأئلة بوعكأز التي كأنت ‘ اÓŸحق ؛ نصس تقرير بألفرنسسية موجه من
ِندا لعأئلة بن قأنة اأثنأء ا’حتÓل ـ كأن يقول طرفه ‘  - ١9٥9 / ٤ / ٢٥اأي اأقل من شسهر من
v
لزواره واأصسدقأئه  « :سسأرعوا اإ ¤شسراء غلة تأريخ اسستشسهأد سسي ا◊واسس  -موجه اإ ¤وزير
زموره مني ( وهي عبأرة عن غلة “ر  ٤٠٠نخلة القوات اŸسسلحة نأئب رئيسس ا◊كومة اŸوؤقتة
) قبل اأن يلقأ Êاأحمد بن عبد الرزاق فيأأخذهأ ا÷زائرية  ‘ .التقرير عرضس للوضسعية القأئمة
‘ الو’ية  ، 6اإثر لقأء مع ضسأبط هذه الو’ية
مني طواعية ب Óمقأبل « .
ـ كمأ اأذكر ـ اأيضسأ ـ مأ قأله القأئد مصسطفى بن يحمل اسسم سسي الطي» من اŸنطقة ـ  ٢ـ الو’ية
بولعيد ’أخيه عمر بن بولعيد ‘ لقأئه به  ،بعد ـ  6ـ وع -ن -د ا◊ديث م -ع -ه ع -ن اسس-تشس-ه-أد سس-ي
‚أحه ‘ التحرر من سسجن العدو و◊أقه من ا◊واسس واإمكأنية تعويضسه اأجأب دون مواربة :
جديد بصسفوف اÛأهدين سسنة  ، ١9٥٥وذلك « من غ ÒاŸمكن العثور على رجل قأدر على
‘ معرضس ا◊ديث عن اأحمد بن عبد الرزاق ملء الفراغ الذي تركه سسي ا◊واسس اÙبوب
قأل  -وهو من هو ‘ الذكأء واŸراسس  -قأل  :من ا÷ميع « ] .صس  ٣٢6 :من الكتأب  ،ط :
 ، [ ANEPوذلك فضسل الله يوؤتيه من يشسأء

م ش س و ن ش س  .و ا أ ذ ك ر ا أ ن ا ل ع ر ي ض س ة حُ ر ر ت م ن ط ر ف
الشسيخ اأحمد ،ولكن  ⁄تكن كمأ يأأمل الطغأة
واأذنأبهم  ’ :اإدانة للثورة بل تظلم من قسسأوة
ال -ت -ع -ذيب واŸع -أم-ل-ة غ Òا’إنسس-أن-ي-ة ال-ت-ي ب-داأ
تسسليطهأ على اŸواطن. Ú
اأمأ اŸوقف الثأ Êفكأن ببسسكرة ‘ الشسهرين
ا’أول Úللثورة؛ كنت اأثنأءهمأ معلمأ Ãدرسسة
الÎبية والتعليم ÷معية العلمأء ببسسكرة  ،واتفق
اأن زار اŸدرسس -ة سس -ي اأح -م -د ب -ن ع -ب -د ال-رزاق
لطلب تزويده بثوب اأو ثيأب من السسوق كأن ‘
ح-أج-ة اإل-ي-ه-أ .واسس-ت-ق-ب-ل-ه م-دي-ر اŸدرسس-ة ع-لي
م -رح -وم وق -ري -ب -ه اŸع -ل-م م-ع-ن-أ سس-ي ع-ب-د ال-ل-ه
حمودة اللذان سسأرعأ اإ ¤تلبية طلبه على عجل ـ
’ اأدري كيف ـ وقبل اأن يخرجأه بسسرعة من
البأب اÿلفي للمدرسسة اإ ¤شسأرع اآخر .كأنت
شسرطة فرنسسأ تدق على بأب اŸدرسسة الرئيسسي
بقوة اأزعجت اŸعلم ÚوالتÓميذ معأ  ،وعند
اسستجوابهأ للمدير اصسطنع الدهشسة من كونه ⁄
يطلع قبل ذلك بأأن من يطلبونه مبحوث عنه
واإ’ ’أخطرهم هو بوجوده قبل سسواه حفأظأ
على سسمعة اŸدرسسة .
وقد عأشس اÿأئن اŸبلغ بدخول سسي ا◊واسس
اŸدرسسة اإ ¤مأ بعد ا’سستقÓل ومأت ذليÓ
منسسيأ .

 5ـ الشس - -ج - -اع - -ة والصس Èودق- -ة ح- -اسس- -ة
البصسÒة وا◊دسس حتى ‘ اسستكناه ما ‘
ضسم Òمن يخاطبه :

بحيث ’ ›أل للخأئن اأو اŸتأآمر اسستغفأله اأو
ﬂأدعته مهمأ بلغت مراوغتهمأ .
ـ من مظأهر شسجأعته مأ روي اأنه اأقسسم -
وصسدق الله قسسمه  -اأن ’ Áسسكه العدو وفيه
ن -بضس-ة م-ن ح-ي-أة ل-يسس-ل-م-ه اإ ¤زب-أن-ي-ة ال-ت-ع-ذيب
اŸعروفة ’سستخراج اأسسرار الثورة منه ] صس :
 ١١٨من ›لة الÎاث [  .وقد يكون بذلك اأخذ
ال -درسس ‡أ ح-ل ب-أل-زع-ي-م ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي
الذي عذبه جÔا’ت فرنسسأ الذين يفوقهم بن
مهيدي ‘ كل شسيء بأعÎافهم ـ عذبوه حتى
اŸوت  .وهنأ اأذكر اأبيأتأ ’أحمد شسوقي ‘ رثأء
عمر اıتأر زعيم ليبيأ الذي شسنقه الطليأن :
ا’أُسْسـُد تـزاأَُر فـي ا◊ـديدِ ولـن ترى
ِ
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ـ من مظأهر شسجأعة سسي ا◊واسس ؛ اأنه ⁄
يÎدد ‘ دخول مدينة طولقة Ÿقأبلة جمأعة
ابن قأنة لتوعيتهم واإنذارهم رغم خطر اŸوت
اŸهدد له  ] .صس  ١١٤ :من ›لة الÎاث [ .
وا’أمثلة كثÒة ’ –صسى .

 10ـ بقي ‹ ‘ ا’أخ Òاأن اأطرح السسوؤال :

 6الثقافة :

و’ اأع -ن -ي ث-ق-أف-ة الشس-ه-أدات وا’أل-ق-أب  .ول-ك-ن
اأع- -ن -ي ث -ق -أف -ة اŸي -دان وال -واق -ع ‘ اÛت -م -ع
واÙيط  ،وا’طÓع على كل صسغÒة وكبÒة
‡أ ي -ه -م اŸواط -ن وال -وط-ن ؛ ت-أري-خ-أ وع-أدات
وتقأليد ومواطن قوة وضسعف .
وكمثأل يÎجم هذا ا’طÓع الواسسع والثقأفة
العميقة لدى الرجل ؛ اأنه خأطب فريق بن قأنة
‘ لقأئه بهم وهو واقف  ،وذكرهم بأأن زمن
ت -ق -د Ëج -م-أج-م روؤوسس اأب-ن-أء الشس-عب واآذان-ه-م
عربونأ للعدو قد و . ¤وهو مأ يعني اأن الرجل
على اطÓع كأمل بأÓŸحم التي خأضسهأ ا’أمÒ
عبد القأدر واأحمد بأي والبطل بوزيأن زعيم
ثورة الزعأطشسة .
ُ
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ُ
كلل فيسستغرق خطأبه اأك Ìمن ثÓث سسأعأت من
بعد صسÓة العشسأء اإ ¤صسÓة الصسبح  ] .صس :
 ٤9من مذكرات اÛأهد ﬁمد الشسريف عبد
السسÓم [  ،وهذا من غ Òاأن يتلعثم اأو ينقصسه
اŸدد  ،اأو يحسس من ا÷مهور اŸسستمع اإليه :
شسعبأ اأو جنودا اأو اإطأرات  ،اأي ملل اأو تÈم اأو
قلة انتبأه.
وعلى هذا اŸنوال  ،ومن هذه الطينة؛ طينة
ا’أفذاذ اŸتخرج Úمن مدرسسة حزب الشسعب
ا÷زائري من رفأق الشسهيد سسي ا◊واسس  ،وهم
عدد كب ، Òاأذكر  -على سسبيل اŸثأل ’ ا◊صسر
 قأئد الو’ية الثأنية للشسرق ا÷زائري  :زيغوديوسسف  ،الذي بداأ حيأته ـ كمأ قألوا ـ عأمل
حدادة  ،ولكنه عندمأ جَsد ا ِ
ف الشسهيد
÷tد َخَل َ
ديدوشس مراد  ،والثورة ‘ مسستهلهأ  ،وَن s
ظَم
ب -ع -ق -ل ج -ب-أر وت-خ-ط-ي-ط م-دق-ق ودراي-ة ف-أئ-ق-ة
وتنظ Òمنقطع النظَ ، Òن s
ظَم انتفأضسة  ٢٠اأوت
 ١9٥٥التي دوخ بهأ جÔا’ت فرنسسأ  ،وعلى
راأسس -ه -م ا÷Ôال اآ’ر  ،وال -ك-ول-ون-ي-ل دي-ك-ورن-و .
داف -ع -أ ب -أل -ث-ورة اإ ¤ا’أم-أم  ،وق-أط-ع-أ ك-ل صس-ل-ة
بألعدو  ،وفأ–أ ا◊صسأر على الو’ية ا’أو، ¤
وق -أط -ع -أ م -ن ج -ه -ة اأخ -رى خ-ط ال-رج-ع-ة ع-ل-ى
اŸت -ذب -ذب Úوا’ن-ه-زام-ي Úم-ن رج-أل ا’أح-زاب
واأذنأب ا’حتÓل  ،بل جأع Óمن اŸنأسسبة ( ٢٠
اأوت ) التي خلعت فيهأ فرنسسأ ملك اŸغرب
ﬁمد اÿأمسس  ،فرصسة لتأأكيد وحدة اŸغرب
ال -ع -رب -ي ‘ ال -ك -ف -أح واŸصس . Òاأم -ث -أل زي -غ-ود
ي -وسس -ف ه -م اأت -راب وِل-دات ورف-أق ال-ق-أئ-د سس-ي
ا◊واسس  ،وبفضسل جهأدهم وتضسحيأتهم نعيشس
ونحيأ حريتنأ اليوم  ،وفضسل الله فوق كل فضسل
على كل حأل .

 7ـ التنظ Òللمسستقبل والتخطيط لÓأهم
ا’آتي بعد اسستعادة البÓد ’سستقÓلها :

ك-أن ي-رك-ز ع-ل-ى ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-وج-ي-ه ال-وط-نيÚ
للفرد  ،ويوصسي بتجنيد الشسبأب اŸثقف ‘
صسفوف جيشس التحرير ليشستد عوده ويتعرف
عمليأ على مصسأعب اŸرحلة من جهة  ،ويجد
ف -ي -ه ال -وط -ن ’ح -ق -أ ال -درع ال -واق -ي وال -ع -م-ود
ال-ف-ق-ري ل-تسس-ي Òال-دول-ة ع-ن-دم-أ ت-ت-ج-ل-ى غ-م-ة
ا’سس-ت-ع-م-أر ول-ي-ل ال-ظ-ل-م وا’ح-تÓ-ل البغيضس .
لقد كأن الشسهيد مربي اأجيأل حقأ .

 8ـ ا◊زم وقوة الشسخصسية والهيبة التي
كان يتمتع بها :

رغم اأنه  ⁄يكن يتك Èعن سسمأع راأي ا÷ندي
البسسيط وفتح بأب اŸنأقشسة والشسورى  ،بل يأأمر
رجأله Ãمأرسستهمأ بقوة  .واأذكر ‘ منأسسبة
ا◊ديث عن الهيبة التي كأن يتمتع بهأ الشسهيد
مأ جأء ‘ [ مذكرات اÛأهد ﬁمد الشسريف
عبد السسÓم  ،كمرجع صس  ] ١١٨؛ « اأن الشسهيد
طلب ‘ اإحدى اŸرات من كل اŸسسوؤول Úاإلقأء
كلمة على ا◊ضسور على مسسمع منه  ،فتهيب
ا÷ميع اإ ¤حد اأنهم لو خÒوا ب Úخوضس معركة
اأو اإل- -ق- -أء ك -ل -م -ة اأم -أم سس -ي ا◊واسس ’خ -ت -أروا
اŸعركة «  .وجأء ]‘ الصسفحة  [١١9؛ اأن
اأحد كتأب الشسهيد  -من اŸشسهود لهم بألثقأفة
والذين اأصسبح لهم كب Òشسأأن بعد ا’سستقÓل ـ
انفجر بأكيأ ’أن سسي ا◊واسس  ⁄يعجبه مأ كتبه
‘ اإحدى اŸرات .
ـ وقد ’ اأكون ›أنبأ للحقيقة ـ واإن  ⁄اأكن
موؤه ÓرÃأ ÿوضس موضسوع مأ اأسسجله هنأ ـ
وهو اأن هيبة سسي ا◊واسس  ⁄يفقدهأ حتى بعد
اسستشسهأده اأثنأء الثورة  ،فيمأ (طبلت له وزمرت)
فرنسسأ بقضسأئهأ على قأئد التمرد ‘ الصسحراء
 ،وجزار اأكفأدو (le boucher d’akfado
) العقيد عمÒوشس كمأ كأنت تسسميه  .كمأ ⁄
ي -ف -ق -ده-أ ـ اأيضس-أ ـ ب-ع-د ا’سس-ت-قÓ-ل ع-ن-د اإب-ق-أء
جثمأنه وجثمأن عمÒوشس حبيسسي السسرية اإ¤
مأ بعد ربع قرن من اسستعأدة ا÷زائر اسستقÓلهأ
 ،ورÃأ يوجد للدولة مÈر ‘ هذا اŸوضسوع ’
يجوز اأن ُينأقشس .
 9ـ ‘ ال- -واق- -ع ل- -و ذه- -بت اأع -دد م -ن -أقب سس -ي
ا◊واسس Ÿأ كفتني الصسفحأت ورÃأ البحوث .

واأود ‘ ا’أخ Òاأن اأذكر لقأءين ‹ به رحمه الله
بعد اند’ع الثورة :
اللقأء ا’أول ‘ مشسونشس مع ›موعة من اأعيأن
هذه البلدة  ‘ ،منزل حمودة زكريأء  ،يتقدمهم
رئيسس ا÷مأعة يومئذ قرقب اأحمد بن الطيب ،
بحضسور الشسيخ اأحمد السسرحأ . Êو’ اأتذكر
اأوقع ذلك بعد ليلة  9اإ ١٠ ¤نوفم ٥٤ Èالتي
هأجم فيهأ اÛأهدون مركز ا◊ركة Ãشسونشس
 ،اأو يوم  ٥٤/١١/٢9الذي زار فيه وزير داخلية
ف -رنسس -أ ال -ب-ل-دة مصس-ح-وب-أ ب-أأرت-أل م-ن ا÷يشس ،
وك-أن م-ط-ل-وب-أ م-ن ا’أع-ي-أن ت-ق-د Ëع-ريضس-ة م-أ
يشس -ب -ه ال -و’ء ل -ف-رنسس-أ واإ’ ح-لت ال-ك-أرث-ة ع-ل-ى

« هل اأنصسفنأ الشسهيد سسي ا◊واسس وقمنأ بكل
مأ يجب ‘ حقه اعÎافأ بفضسل اأو‹ الفضسل
على الوطن ؟ « .
ا÷واب  ‘ -نظري كمواطن  -هو كمأ يعÈ
فقهأوؤنأ وعلمأء النحو قدÁأ « فيه قو’ن «
ف -أإذا ك -أن اإح -ي -أء م-ث-ل ه-ذه ال-ذك-رى لشس-ه-ي-دن-أ
واإق -أم -ة م -ت -ح -ف ل -ه Ãسس-ق-ط راأسس-ه  ،واإع-ط-أء
اسسمه ’أنهج اأو اأحيأء اأو موؤسسسسأت علمية اأو
اقتصسأدية  ،هو مأ ُيحمد وُيثنى عليه ’ شسك ؛
ف -أإن ب -رام -ج ال -ت-ع-ل-ي-م ‘ م-دارسس-ن-أ وم-ع-أه-دن-أ
وك -ل -ي -أت-ن-أ ُمَ -قu -صس-رة ‘ ذك-ر م-أآث-ر سس-ي ا◊واسس
واأمثأله من اأبطأل ا÷زائر ‡ ،أ يجعل جيل
ال -ي -وم م -ن الشس -ب -أب وج -ي -ل ال -غ -د ال-ن-أشس-ئ غÒ
منشسرب اأو غ Òمتشسرب Ãأ فيه الكفأية من روح
نوفم Èاÿألدة  .كمأ اأن اأسسأتذة التأريخ ⁄
يقوموا Ãأ عليهم من اسستنفأر ÷هدهم اÓÿق
‘ البحث ‘ سس Òاأمثأل سسي اأحمد بن عبد
الرزاق  ،خصسوصسأ مع مأ يحصسده اŸوت كل يوم
م -ن اأرواح ال -ذي -ن ع -أيشس -وا ه-وؤ’ء ا’أب-ط-أل م-ن
اÛأهدين ومن عأمة الشسعب رجأ’ ونسسأء .

ـ ومهمأ كأنت ا◊أل  ،فأإن روح الشسهيد سسي
ا◊واسس وغÒه من الشسهداء لن ترضسى عنأ اأبدا
مأ دمنأ  ⁄نطبق اŸبأدئ السسأمية التي عأشسوا
وم -أت -وا ’أج -ل -ه -أ مسس -ج -ل Úاإي -أه -أ ‘ ن-داء اأول
نوفم ، ١9٥٤ Èوتعني هذه اŸبأدئ اÙأفظة
على ا’سستقÓل  ،والتضسحية عند ا◊أجة ‘
سس -ب -ي -ل ال -وط -ن ـ ك -م -أ ف -ع -ل -وا ـ ون -ب -ذ ا÷ه -وي-ة
وال -عشس -أئ -ري -ة واÙسس -وب -ي -ة  ،وحب ال -ع -ل -م ب-ل
التبحر فيه  ،وﬁأربة الفسسأد الذي قد ينخر
جسسم ا’أمة  ،وتشسجيع الكفأءة  ،ونبذ ا’أنأنية ،
وتغليب اŸصسلحة العأمة على اÿأصسة.

السسÒة الذاتية

@ فرحأت بن ﬁمود بن زايد ‚أحي
@ مولود خÓل سسنة  ١9٣٣بقرية تكوت ،بلدية
تكوت ،دائرة تكوت حأليأ ،و’ية بأتنة.
@ دخل كتأتيب –فيظ القراآن الكر ‘ Ëزريبت
ال -واد ،ف -م -ن -ع -ة ،ف -أأو’شس ،واأخÒا مشس -ونشس ‘
نهأية فÎة ا◊رب العأŸية الثأنية.
@ Ãدرسس-ة مشس-ونشس ال-ت-أب-ع-ة ÷م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-أء
اŸسس- -ل- -م Úا÷زائ- -ري ،Úب- -داأ ت -ل -ق -ي ال -دروسس
ا’أولية ‘ ﬂتلف العلوم الشسرعية واللغوية على
يد الشسيخ اأحمد السسرحأ Êتلميذ ا’إمأم عبد
ا◊ميد ابن بأديسس.
@ التحق سسنة Ã ١9٤٧عهد عبد ا◊ميد ابن
بأديسس ‘ قسسنطينة ،ثم جأمع الزيتونة بتونسس،
ل -ي -ت-خ-رج سس-ن-ة  ١9٥٣بـ(شس -ه -أدة ال-ت-حصس-ي-ل ‘
العلوم).
@ شسأرك ‘ منأظرة نظمتهأ جمعية العلمأء
اŸسس -ل -م Úا÷زائ -ري Úب -أل-ع-أصس-م-ة سس-ن-ة ١9٥٤
’خ -ت -ي -أر م -ع -ل -م ،Úف -ن-ج-ح ،وُع Ú-ب-بسس-ك-رة ‘
م-درسس-ة الÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ت-أب-ع-ة ل-لجمعية ‘
ن -فسس السس -ن -ة –ت اإدارة السس -ي -د ع -ل-ي م-رح-وم
رحمه الله ،وكأن من رفأقه ‘ التعليم بهذه
اŸدرسسة السسف Òاأحمد معأشس رحمه الله.
@ ‘  6مأي  ،١9٥٥األقي عليه القبضس لÓشستبأه
ب -ك -ون -ه يسس-أع-د ال-ث-ورة ،واأن-ه  -ك-م-أ ق-ي-ل اأث-ن-أء
اسستنطأقه ( -انفصسأ‹) ،وعأشس معتقÓت :ثكنة
بأتنة العسسكرية ،فمعتقÓت :شسÓل ،اأو’د دراج
(مسس -ي -ل -ة) ،سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -أسس ،اآف -ل -و ،سس -أن ل -و
(وهران) ،سسيدي بلعبأسس من جديد ،وهذا Ÿدة
اأرب- -ع سس -ن -وات .اأط -ل -ق سس -راح -ه ،م -ع اإج -ب -أري -ة
ا’إمضس - -أء ‘ ،ب - -داي - -ة م - -أرسس  ،١9٥٥ل Ó-إق-أم-ة
ببأتنة.
@ بعد اتصسأل بقيأدة اŸنطقة ا’أو ¤للو’ية
ا’أو ،¤ع Úق -أضس -ي -أ ل -ب -ل -دة ب -أت-ن-ة خÓ-ل سس-ن-ة
 ،١96٠و‘ سسنة  ١96١اأ◊ق Ãكتب اŸنطقة
ا’أو– ¤ت ا’إشسراف اŸبأشسر للضسأبط الثأÊ
مسسوؤول اŸنطقة ﬁمد الشسريف جأرالله اإ¤
ن- -ه- -أي -ة م -أرسس  ،١96٢ف- -مسس- -وؤول ع- -ن م- -ك- -تب
اŸنطقة اإ ¤ح Úتسسريحه من جيشس التحرير
ب-ع-د ا’سس-ت-ف-ت-أء ع-ل-ى ت-ق-ري-ر اŸصس Òواسستعأدة
ا’سستقÓل.
@ ع Úمسسوؤو’ على مكتب ﬁأفظة ا’أوراسس
سسنة – ،١96٢ت اإشسراف اإسسمأعيل شسعبأن ،ثم
ﬁم -ود ال -واع -ي ،وه -ذا Ÿدة ع -أم Úت -ق -ري -ب-أ،
ليلتحق بألتعليم كأأسستأذ بثأنوية عبأسس لغرور
عند اإنشسأئهأ.
@ حصسل على الليسسأنسس ‘ ا◊قوق من جأمعة
ا÷زائر.
@ ع Úرئ - -يسس دائ - -رة Ãروان - -ة سس - -ن- -ت- -ي ١96٤
و ،١96٥ث -م ن -أئ -ب -أ Ÿف -تشس ا’أك -أدÁي -ة م -ك -ل-ف-أ
ب -أŸوظ -ف Úوال-ت-ك-وي-ن ب-و’ي-ة ب-أت-ن-ة ،ف-م-ف-تشس-أ
للتعليم ا’بتدائي واŸتوسسط بدائرة بأتنة.
@ مدير للÎبية والثقأفة والشسبأب ببسسكرة ،من
السسنة الدراسسية  ١9٧6-١9٧٥اإ ¤سسنة ،١9٨٠
ف-م-ف-تشس ع-أم ل-لÎب-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن ل-وزارة الÎبية
للجنوب ا÷زائري وبعضس الو’يأت من الشسرق،
ح -ت -ى سس -ن-ة  ١9٨6ل Ó-إح-أل-ة ع-ل-ى ال-ت-ق-أع-د ‘
التعليم.
@ التحق اإثر ذلك بأÙأمأة انطÓقأ من بأتنة،
حتى توقف عن ‡أرسسة اŸهنة ‘ نهأية سسنة
.٢٠١٢
@حأليأ هو ‘ حألة تقأعد كلي بعد اجتيأزه
عتبة  ٨٤سسنة من العمر.

وجهة نظر

قاوم على جبهت :Úفرنسسا ا’سستعمارية وبلونيسس وأاتباعه وكان النصسر حليفه

بغ Òحسسأب .
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الخميسس  ١١مأي  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٥شسعبأن  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٣٣٤

التأاسسيسس الثقا‘
‘ مواجهة ثقافة
السسلع والبازارات ؟ا

’ننأ
’عمأل ‘ ا÷زائر مألهم مشسبوه؟ا أ
’ نسستطيع القول بأأن كل رجأل ا أ
بذلك نؤودي دور العدالة بشسقّيهأ القأنو Êوالسسمأوي ...إا‰أ كأن Ãكأن
’ربأب منهم أان
القول أان مألهم جأمد ‘ اللحظة التي ’ يحأول أاحد ا أ
’بداعية
يسستثمر ‘ القدرات ا إ
وال-ف-ك-ري-ة.وك-ذلك ُت-لقى عليهم
الÓئمة يوم ’يقومون بتأأسسيسس
فعل ثقأ‘ أاو جأئزة Îﬁمة
ب-ق-لم :جمال
تصسب ‘ ذات ا◊ق- - - - - - - - - - - - - - - -ل
نصسرالله
واŸن-ح-ى...ه-ذه ا◊رك-ي-ة هي
ال- -ت- -ي ت- -ن- -قصس- -ن- -أ ‘ ا÷زائ -ر
وبشس -ك-ل ره-يب...ع-كسس ب-عضس
’قأليم والدول حتى ’ نقول
ا أ
ال-دويÓ-ت ال-ت-ي ف-ي-ه-أ معد’ت
الفقر على درجأت من الصسفر...مؤوخرا تقوم إاحدى الفنأنأت اŸصسرية
’شسراف على مهرجأن اŸسسرح اÎÙف Ãنطقة شسرم
وفأء ا◊كيم بأ إ
الشسيخ..وكأن الغأية القصسوى من ا◊دث هو ﬁأولة إالتمأسس أافكأر جديدة
‘ هذا الفن الذي كأد أان يندحر ‘ الوطن العربي بسسبب التقلبأت
السس-ي-أسس-ي-ة وال-ت-ح-و’ت ا’ج-ت-م-أع-ي-ة وه-ل-م ج-را,,,حول مواضسيع أاخرى
نسسمع عنهأ ونقرأا عنهأ وجلهأ يصسب ‘ أاسسئلة العصسر والبحث عن قوالب
’دب ...وقبل هذا كأنت أاديبتنأ أاحÓم
جديدة ‘ شستى ›أ’ت الفن وا أ
مسستغأ‰ي قد أاسسسست جأئزة مألك حداد للرواية.لكن سسرعأن مأ انسسحبت
’دي- -ب- -ة وصس- -رحت ب- -أأن ع- -راق- -ي- -ل ت- -واج -ه -ه -أوأان -ه -أ ’تسس -ت -ط -ي -ع
ه- -ذه ا أ
الصسمود...كذلك كأن للمÎجمة إانعأم بيوضس أان “ر بنفسس التجربة وتلقى
نفسس اŸصس. Òوهذا يدل بشسكل أاو بآأخر أان ثقأفة التأأسسيسس ‘ ا÷زائر
هي ضسرب من اÿيأل.دون أان نذكر ‰أذج أاخرى فعلت نفسس الشسيء لكنهأ
’مر نفسسه ينطبق
اصسطدمت بحأئط سسميك ’ أاحد اسستطأع اخÎاقه...ا أ
’دب-ي-ة ال-ف-ك-ري-ة م-أعدا بعضس
ع-ل-ى ظ-أه-رة غ-ي-أب اÓÛت ال-ث-ق-أف-ي-ة وا أ
اÓŸحق الصسحفية التي رÃأ ’تزال –أفظ على نسسق مع Úلكن أاغلبهأ
’عتمأد عليهأ ا÷ريدة “وت حسسب
’نه بأ إ
اختفى عن اŸشسهد الثقأ‘ أ
مدراءهأ...فكأن ’ بد أان ُتدرسس هذه الظأهرة من عدة زوايأ وتشسّرح
’زمة اÿأنقة التي
’دبي Áر بهذه ا أ
لتبيأن مواضسع الداء...وŸأذا النتأج ا أ
’خ-ري-ن أام أان ال-ف-رد
’ن ا÷م -ه -ور  ⁄ت -ع -د ت-ع-ن-ي-ه أاف-ك-أر ا آ
’زم -ت -ه..ه -ل أ
’جتمأعية و’ حديث عن
ا÷زائري اليوم غأطسس برأاسسه ‘ مشسأكله ا إ
’سسعأر والتموجأت
قصسة أاو رواية أاو قصسيدة ‘ ظل حمى تصسأعد ا أ
ا◊زب -ي -ة ال -نشس -ط -ة ‘ اŸواع -ي -د ا’ن -ت -خ-أب-ي-ة ل-يسس إا’....ق-أل ال-ف-ق-ه-أء
’فكأر النÒة
’مة وأان ا أ
’دب هو روح ا أ
’فذاذ بأأن ا أ
وا◊كمأء وحتى أائمتنأ ا أ
هي غذاء الروح واŸواعظ وا◊كم التي هي نتأج كل هذا هي غذاء القلب
’شسيأء كلهأ ’
واÿأطر والوجدان...فمأهو وزن ›تمع ﬁروم من هذه ا أ
يحأفظ عليهأ و’ يطلبهأ ‘ يوميأته...وإا’ كأن وظل عبأرة عن هيكل أاو
جسسد ب Óروح أاو طأقة...من الذي سسيكتب تأريخ هذا اÛتمع إان  ⁄يكن
’ق Ó-م وال -ع -ق -ول ال -ت -ي ت -ق -أسس -م-ه ن-فسس ال-ه-م وال-ن-ع-م أاو
م -ن ل -دن ه -ذه ا أ
النقم.وتعيشس ‘ نفسس عصسره Ÿ...أذا Œد مواطن هذا العصسر منخرطأ
‘ أاشسبأه القشسور فأأنت تراه ’ يفتح جريدة إا’ وبحث مبأشسرة إامأ عن
الصسفحأت الريأضسية أاو عن مربعأت الكلمأت السسهمية...بينمأ ’Œد من
يهتم بقضسأيأ اÛتمع وآافأته سسوى اıتصس‡ Úن هم مدفوع Úمن
’خبأر
’جل إاجراء هذه الدراسسة أاو تلك...أامأ ا أ
مؤوسسسسأتهم أاو معأهدهم أ
’حزاب وأاعضسأء ا◊زب أاو ذاك ’ غÒ
السسيأسسية فهي ملهمة رؤوسسأء ا أ
...أامأ الذين Œدهم أامأم أاجهزة الكمبيوتر فÓشسك أان أاك Ìالفئأت
والشسرائح تتلقف ا÷وانب السسهلة والدالة كمأ أاشسرنأ على عوا ⁄اللهو
’فكأر
والÎفيه وقلمأ Œد من يخصسصس مكتبة خأصسة ÷مع اŸعلومأت وا أ
ذات الشسأأن اŸعر‘ ...ويسستمع Ùأضسرة أاو حصسى تعألج آافة أاو ظأهرة
تنخر يوميأته ....هذه هي الطأمة الكÈى أاو قل اŸنعرج اÿط Òالذي
وصسلت إاليه ا÷زائر بسسبب تخلي أاجهزة النظأم ورفع يدهأ عن الدعم كمأ
كأن معمول به على أاقل تقدير ‘ بداية ا’سستقÓل .ومن جهة رجأل
’عمأل الذين ذكرنأهم وهم Áدون بظهورهم لهذا القطأع الهأم الذي
ا أ
’مة جمعأء .من كل خطر فكري آا Êأاو
يح ّصسن الفرد واÛتمع معأ بل ا أ
’فكأر الوافدة أاو الطبوع
’حق .حتى أاصسبح ا÷زائري فريسسة سسهلة لكل ا أ
’ه-ت-زاز ’ Áلك م-ع-د’ م-ن
’ل -وان ال -ف -ن -ي -ة ف -ه -و ك -م -أ ي -ق -أل سس -ري-ع ا إ
وا أ
’رضس ولو ليوميأت معدودة ....إاذا
اŸليغرامأت “كنه من اŸكوث على ا أ
’نه ’ ينتهي Ãجرد كتأبة
سسيبقى ا◊ديث ذو شسجون ‘ هذا ا÷أنب أ
مقأل أاو دراسسة أاو التفوه به ‘ إاحدى اŸنأبر أاو ا÷لسسأت..بل اŸشسكل
’ب-داع ‘ شس-ت-ى
ي -ك -م -ن ‘ السس -ي-أسس-أت ال-ع-أم-ة ورؤوي-ة ال-دول-ة ل-ل-ث-ق-أف-ة وا إ
›أ’ته,...من جهة غيأب الرقأبة بأسسم احÎام ا◊ريأت واÿصسوصسيأت
’خÒة وعملت بهأ كأن ذلك يوم
’· التي تفوهت بهذه العبأرة ا أ
لكن ا أ
كّونت إانسسأنهأ الذي  ⁄تعد تخأف عليه وليسس أان ُيعمل بهأ ‘ البدايأت كل
مرة وهذا ع Úاÿطأأ ؟ا

moc.liamg@recanlimajd
شساعر وصسحفي جزائري

الخميسس  ١١ماي  ٢0١٧م
الموافق لـ  ١٥شسعبان  ١٤٣8هـ

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

ثقافة

«ملتقى أاوراق» سشيدي بلعباسس الثقافية

اŸدين ـ ـ ـ ـ ـة تفتح موعـ ـ ـ ـدا مـ ـ ـ ـع الكلمـ ـ ـ ـة لتجديـ ـ ـ ـد ال ـ ـ ـذات اŸبدعـ ـ ـ ـة
^ كثÒون يحملون خمÒة ششعرية ويظلون ‘ نفسس اÿط الواحد
^ الوطــــــن يحضشـــــر ‘ كتابـــــات التنـــــوع وا’ختـــــــÓف

يوسسف قاسسم
ع-اشس ﬁب-و ال-ك-ل-م-ة وا◊رف ب-و’ي-ة سش-يدي
ب -ل -ع -ب -اسس وع -ل -ى م -دار ي -وم Úك-ام-ل Úأامسش-ي-ات
شش-ع-ري-ة ام-ت-زجت ف-ي-ه-ا ث-ورة ال-ك-ل-م-ات ب-ج-ن-ون
ا◊رف بعد أان حفر خÓلها كوكبة من الششعراء
نبضس اŸششاعر والوجدان ونقلوا مكنوناتهم بكل
صشدق وأامانة صشانع Úفسشيفسشاء أادبية تنوعت
’مازيغي،
ب Úالششعر الفصشيح ،الششعبي ،الششعر ا أ
’سش -ب -ا .Êفضش  Ó-ع -ن ت-ق-دË
ال -ف -رنسش -ي وك -ذا ا إ
دروب م - - - -ن ال - - - -قصش- - - -ة ال- - - -قصشÒة ،اÿاط- - - -رة
واÙاضشرات العلمية النقدية.

بلعباسس :غ .ششعدو
األمسسيات الشسعرية التي ”ّ تنظيمها ضسمن فعاليات
الطبعة الثانية للملتقى الوطني «أاوراق سسيدي بلعباسس
الثقافية» على مسستوى دار الثقافة كاتب ياسس Úكانت
مسس -اح -ة صس-ادق-ة ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن ضس-م Òالشس-اع-ر وضس-مÒ
اÛتمع ،وسسيلة لنقل الثقافة وا◊ضسارة والتاريخ ونقل
ال -ه -م -وم وال -رؤوى ال -ف -ك -ري -ة وﬁاول-ة ÿل-ق مسس-اح-ات
إابداعية تتÓقى فيها األفكار اŸع Èعنها بالكلمات
واألبيات الشسعرية.
‘ مداخلة له حول واقع اإلبداع و–دياته قال
ال -دك -ت -ور ح -ب -يب م -ونسس -ي أان أاوراق سس -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس
الثقافية هو موعد يتجدد ،ويتجدد معه ذلك اللقاء
الذي يجمع ب Úفلذات أاكباد هذا الوطن متيحا فرصسة
أان يخرج الشسعراء من تكنانهم قصسائدهم التي ظنوا بها
لزمن وأاداروها ‘ أانفسسهم أازمنة وجاؤووا بها إا ¤هذا
الصسعيد لكي ينشسدوها إانشسادا فتتلقاها األفئدة أالوانا
وأازاهÒمثل ازاه Òهذا الفصسل ا÷ميل ،وهي أاوراق
نأامل أان –مل ‘ طياتها ما Œود به اÿواطر وما
يسسجله الفكر وما تقدح به العبارات من أازهى وأابلغ
وأاجمل تصساوير هذا الوطن ا÷ميل ،فنحن الذين نكتب
الوطن  -يضسيف قائ Óونحن الذين نصسنع آافاقه وآاماله
ونحن الذين نزرع ‘ ربوعه تلك الصسور الرائعة التي ل
ي-ت-ف-ط-ن إال-ي-ه-ا غ-ال-ب-ي-ة ال-ن-اسس وح-ي-ن-م-ا ي-تفطنون إاليها
يجدونها وقد نشسرت ب Úأايديهم مثلما تنشسر الزرابي
اŸبثوثة ،معÈة عن ›تمع ل يدرك سسرا من أاسسراره
إال الشسعراء ول يعرف متانة نسسجه إال الكتاب فهم
ال-ذي-ن يسس-ردون ح-ق-ي-ق-ت-ه وت-اري-خ-ه وي-عرفون تفاصسيله
وقسسمات وجهه ،فيبثونها ‘ األسسطر والكلمات لتصسل
إا ¤الوجدان وتبلغ مبلغا متقدما ‘ العقول.

@ مونسسي :أاوراق اŸدينة الثقافية موعد يتجّدد معه اللقاء
فباب اŸثاقفة يجب أان يفتح ب Úالشسعراء حيث ‚د
شساعر له قدم ‘ اŸلحمة وشساعر له قدم ‘ الغزليات
Óخر لÓسستفادة من النسسق الذي يسسÒ
فيمد كل يده ل آ
عليه كل ›اله ،وأان ل يبقى كل واحد متخندق ‘
›اله ألن ذلك يقتل الشسعر ويضسر Ãسستقبله وخ Òدليل
Óمريكي أاور‹ ميÓن،
على ذلك كتاب زمن القتلة ل أ
والذي حمل فصس Óبكامله –ت عنوان من قتل الشسعر
وهنا يجعل القسسمة قسسم Úفالذين قتلوا الشسعر ـ حسسبه
ـ بالدرجة األو ¤هم الشسعراء حينما رضسوا بالÎكة التي
وصسلت إاليهم و ⁄يحاولوا Œديدها ،يليهم اŸتلقÚ
ال-ذي-ن ق-ت-ل-وا الشس-ع-ر ب-ع-دم اإله-ت-م-ام ب-ه وع-دم إاع-طاء
الشساعر قيمته كإانسسان ضسروري ‘ اÛتمع.

ميلود عبد القادر

فجخي عبد القادر

الفلسسفي وا◊ضساري.
و‘ حديثه عن الشسباب واإلبداع األدبي قال الدكتور
حبيب مونسسي بأان معظم الشسباب اŸبدع حاليا يفتقر
لتكوين قاعدي ،ألن الشسعر يتطلب ‘ فÎة من الفÎات
معرفة صسناعة الشسعر التي ل تزال مفقودة ،فلو كانت
هناك مبادرات ألسساتذة وﬂتصس ‘ Úتأاط Òشساعر او
مبدع واإلسستماع إاليه والتصسحيح له ألسستطعنا أان نخرج
شساعرا من طينة الكبار ،فالشسعراء كثÒون ‡ن يحملون
خمÒة شسعرية لكنهم يضسلون ‘ نفسس اÿط الواحد
ف-ال-ت-م-ي-ز ي-ت-ط-لب اŸغ-ام-رة وال-تجريب وإاقÎاح البديل
وعدم البقاء ‘ اŸسسائل اŸكرورة .وعلى اإلدارة أايضسا
 يضس- -ي -ف  -اإلسس -ت -ث -م -ار وخ -ل -ق ال -فضس -اءات األدب -ي -ةك -اŸق -اه -ي األدب -ي -ة وغÒه -ا دون أان ن -غ-ف-ل ع-ل-ى دور
ا÷امعة التي تقلصس دورها إا ¤منح شسهادات التخرج
فقط دون خلق اإلبداع اإطÓق نشساطات على الهامشس
على غرار النوادي اإلبداعية واألنشسطة الثقافية .

@ الششاعر ميلود عبد القادر:
Œديد الثورة اإلبداعية هو ا◊ل Ÿقاومة اإلبداع
اإلفÎاضسي
أاشسارك ‘ ملتقى أاوراق سسيدي بلعباسس الثقافية
ل-ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة وه-ي ت-ذك-رة Ÿث-ق-ف-ي الولية والوليات
اŸشساركة وموعظة أادبية لهم للخروج بهم من عا⁄
ال -نسس -ي -ان ف -ه-ي ف-رصس-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ب-ن-اء أاح-داث أادب-ي-ة
إاب -داع -ي -ة،ل -ك -ن م-ن اŸف-روضس أان ت-ق-رأا األوراق ق-راءة
تصس -وري -ة م -ن خÓ-ل م-ا يسس-م-ى ب-اإلشس-ه-ار أاو ال-تسس-وي-ق
األدبي،ويجب أايضسا أان تدعم هذه الوراق من قبل
األكادÁي Úواıتصس Úالذين لهم اهتمام ‘ تدوين
الثقافة ألن الثقافة ولدت ‘ اŸكان والزمان وا◊دث
إان  ⁄يسسجل له الزمان يصسبح ‘ خ Èكان ،وتصسبح
ثقافتنا ما ب Úالعرف والشسفوي ،فالتدوين مهم ليجد
ا÷يل القادم ما يقتات به من بحوث وتنمية للفكر،
ألننا وÃشساركاتنا ‘ ﬂتلف الفعاليات نبني احداثا
أادبية موسسمية مناسسباتية فقط ،فاإلبداع صسيد والكتابة
قيد،وأاوراق سسيدي بلعباسس Áكن أان تكون مسستقبÓ
أاوراق إابداعية أادبية ومرجعية .ويضسيف الشساعر ميلود
عبد القادر قائ - Óلهذا السسبب قررت أان أاكتب كتابا
يجمع كل مؤولفات شسعراء اŸنضسوين –ت لواء إا–اد
الكتاب ا÷زائري Úلوهران حتى ل تكون األمسسيات
منسسيات ،باعتبار أان األمسسية حدث ،وذاكرة جماعية
لزمانها فنحن إان  ⁄ندون ما قرأاناه فيصسبح اŸتلقي
›رد متلقي والشساعر ›رد متكلم.

اŸقروئية إاختزلت أادوارها ‘ السسمعي البصسري
اوراق سسيدي بلعباسس هي فرصسة للمثقف Úلتحدي
واقعهم وأانفسسهم ‘ ظل العوŸة ا◊الية التي أادخلت
اإلنسس -ان ع -م -وم -ا واŸب -دع ب-اÿصس-وصس إا ¤اإلفÎاضس
الثقا‘ أاين أاصسبح اÿطاب اŸباشسر ا◊ي معدوما ألن
اŸقروئية ‘ حد ذاتها إاختزلت أادوارها ‘ السسمعي
ال -بصس -ري  .ل -ذاع -ل -ي -ن-ا أان ن-ق-وم ب-ث-ورة م-ت-ج-ددة ،ث-ورة
إابداعية نابعة من عمق الثورة ا÷زائرية التي لتزال
م -وج -ودة ع -ل -ى لسس -ان ك -ل أاديب ع -رب -ي ألن مصس-دره-ا
العقيدة والروح.

@يوسشف قاسشم العسشاكر إاعÓمي
’مازيغية:
وششاعر بالفصشيح وا أ
القصسيدة اŸلحمية الشسعبية بإامكانها اÿروج إا ¤أافق السسؤوال الفلسسفي
ليعطي بعدها الدكتور مونسسي ثÓثة معاي Òللشساعر نسسعى ÿلق تزاوج ‘ الشسعر ب Úاألمازيغية والعربية
‘ الÎجمة والنظم
ال- -ن -اج -ح ،ح -يث ق -ال ف -ق -در م -ن ال -ف -ك -رة ،وق -در م -ن
اإلحسساسس وقدر من اŸوهبة وإان إاجتمعت الثÓثة ‘
شساعر سسيكون رائيا لﬁالة Áكنه أان يصسنع بقصسيدته
كيفما شساء فالشساعر هو الذي يتسسع من فكرة ويحول
ا◊دث ال -بسس -ي -ط إا ¤ح -دث ومشس -ه -د حضس-اري ،ح-ت-ى
ال -قصس -ي-دة اŸل-ح-م-ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة ب-إام-ك-ان-ه-ا وم-ن خÓ-ل
العتماد على هذه اŸعاي Òاÿروج إا ¤أافق السسؤوال

قال صساحب كتاب أانتولوجيا األدب اŸيزابي يوسسف
لعسساكرالذي جمع فيه كل ما كتب من قصسائد ونصسوصس
باŸيزابية ‘ ﬁاولة لتدوين الÎاث اÙلي األمازيغي
أان اوراق سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ال -ث -ق-اف-ي-ة ه-ي فضس-اء م-ن
فضس- -اءات ال -ت Ó-ق -ي ل -ت Ó-ق -ح األف -ك -ار وت -ب -ادل ال -رؤوى
واإلسس- -ت -ف -ادة م -ن ال -ت -ج -ارب ع -ل -ى إاخ -ت Ó-ف ال -دروب
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اعتمدت على ا◊وار
والسشرد اŸمتع

رواية «راكب الّريح»
ليحيى يخلف –ت اÛهر

حبيب مونسسي

الشسعرية للمشسارك Úمن شسعر فصسيح وشسعبي ،وشسعر
باللغة األمايغية ،العربية واللغات األجنبية .وهو ما
يؤوكد أان ا÷زائر –ضسى بتنوع وزخم ثقا‘ يحتاج إا¤
دعم ومسساندة إل‚اح مثل هذه الفضساءات التي يريد
Óخر حتى
من خÓلها الشساعر أان يسسمع ويصسل شسعره ل آ
يفرغ تلك الشسحنة ‡ا يعمق Œاربه ويحفزه ÿلق
اإلضسافة األدبية .هذا وثمن لعسساكر هذه اŸبادرة على
ال -رغ -م م -ن ق -ل -ة اŸت -ل -ق ÚاŸه-ت-م Úب-الشس-ع-ر واألدب
عموما «وهو ما يدفعنا  -يضسيف قائ Óـ إا ¤مواصسلة
النضسال لكسسب ا÷مهور واسسÎجاع ثقته حيث أاسسعى
م -ن اŸن Èاإلع Ó-م -ي ب -إاذاع -ة غ -رداي -ة إا ¤ف-ت-ح ق-ن-اة
ت -واصس -ل ب Úالشس -ع -راء وﬂت -ل -ف ال -ف -اع -ل ‘ Úا◊ق-ل
األدبي وب ÚاŸسستمع Úلتمك ÚاŸبدع Úمن إافراغ
شسحناتهم من جهة وإلعادة نسسج خيوط العÓقة مع
اŸتلق Úمن جهة أاخرى».
وعن أاثر الثورة ا÷زائرية ‘ الدب اŸعاصسر قال
يوسسف العسساكر أانه ينتمي إا ¤مدرسسة شساعر الثورة
مفدي زكريا الذي تأاثر بإابداعاته منذ الصسغر وقلدها
قبل أان يتجه إا ¤ترجمة إالياذته إا ¤اللغة األمازيغية
وهو اŸشسروع الذي سسÒى النور قريبا ،هذا فضس Óعن
ت-رج-م-ت-ه ل-ب-عضس ال-قصس-ائ-د اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الشس-ع-ر ال-ع-ربي
الفصسيح كقصسائد اŸتنبي وغÒها ،وهي ﬁاولة للمزج
والتزاوج ب Úالثقافت Úالعربية واألمازيغية اŸكملتÚ
لبعضسهما ألن الشسعر هو الشسعر نفسسه وبأاوزانه وجماليته
بأاي لغة كان ،وهو نفسس اŸبدأا الذي دفعه إا ¤نظم
ب-عضس ال-قصس-ائ-د ب-ال-فصس-ي-ح م-ع اسس-ت-ع-م-ال مصس-طلحات
أامازيغية كقصسيدة «داسس »Úالتي يقول فيها:
هاذي تيهوسسكي سسر كل بÓئي فÎفقي داسس ‘ Úإايدائي
أاكال تربتك الزكية عÌت وجهي فكنت لثامه عفرائي
وهو لون إاختصس به يوسسف لعسساكر أاين أادخل كلمات
أامازيغية ‘ أابيات بالفصسيح ليخلق التزاوج اŸنشسود بÚ
اللغت ÚوÁكن القارئ من السستمتاع به مع توضسيح هذه
اŸصسطلحات وشسرح معانيها.

@ عبد القادر فجخي ششاعر اŸلحون:
تدوين الشسعر الشسعبي حماية له من النسسيان والسسرقات
أاشسارك ‘ هذا الفضساء الثقا‘ اإلبداعي ألول مرة
‡ث Óعن ولية ا÷لفة وللشسعر اŸلحون ،هذا األخÒ
ال -ذي ي -ع -د رسس -ال -ة ل -ل -وج -دان وال-ع-ق-ول وك-ل-م-ة راق-ي-ة
Óخر ،فالشسعر الشسعبي لطاŸا
وإاحسساسس وجب نقله ل آ
كان لسسان حال العامة خاصسة خÓل الثورة التحريرية
وسسنوات السستعمار أاين سساهم الشسعر الشسعبي ‘ إايصسال
رسسائل مشسفرة للمجاهدين ،و‘ نقل إانشسغالت وهموم
الناسس أانذاك ،فهو يعت Èزخما فنيا أادبيا وجب إاحياؤوه
Óج-ي-ال ال-ق-ادم-ة ب-اع-ت-ب-اره ت-راث-ا
واÙاف -ظ-ة ع-ل-ي-ه ل -أ
لم -ادي -ا ه -ام-ا .وع-ن Œرب-ت-ه ‘ الشس-ع-ر الشس-ع-ب-ي ق-ال
الشساعر بأانها بدأات مبكرا ‘ شسعر الغزل ليتجه بعدها
إا ¤الشسعر الشسعبي اŸعالج للقضسايا الوطنية والثورة
ومنه يقول
مبهى وطني عشسقت فيه ا÷زائر ا÷زائر فيه مغروسسة وردة
روضسة من الرياضس لها مآاثر جنة خضسراء فوق األرضس موجودة
‘ شسمال إافريقيا موقع طاهر مزغنة إاسسم البÓد اŸقصسودة
وأاضساف الشساعر فجخي أان يسسعى لطباعة أاول ديوان
شسعري خاصس به –ت عنوان همسس اŸلحون والذي
ج- -م- -ع ف- -ي -ه  80قصس- -ي- -دة م- -ن شس- -ع- -ره الشس- -ع -ب -ي ‘
اإلجتماعيات ،الشسعر الثوري ،الغزل والرثائيات وكذا
مدح الرسسول عليه الصسÓة والسسÓم .وعن واقع الشسعر
الشس -ع -ب -ي واألدب الشس-ع-ب-ي ع-م-وم-ا ك-األم-ث-ال ،ا◊ك-م،
ال -قصس -ائ -د ،اıط -وط-ات وغÒه-ا ي-رى الشس-اع-ر ع-ب-د
ال -ق -ادر ف -خ -ج -ي أان ه -ذا ال -ل-ون األدب-ي ل ي-زال ي-ع-اÊ
التهميشس واإلقصساء من قبل النقاد واıتصس Úحتى
بات يتعرضس للسسرقات األمر الذي يسستدعي تأاسسيسس
÷نة وطنية من شسانها تدوين وحماية هذا الÎاث الذي
Óجيال القادمة.
يعد ملكا ل أ

كيف للعرب أان يلّمعوا صشورتهم عند الغرب؟
ه-ل سش-تشش-ف-ع ل-ن-ا رسش-ائ-ل ال-ط-م-أان-ة ال-ت-ي ن-بعث بها
لهم؟! وما الداعي لبعث هذه الرسشائل؟! هذا ما
سشنحاول التعرف عليه من خÓل قراءتنا لهذه
ال - -رواي - -ة« .راكب ال - -ري - -ح» رواي - -ة م- -ن ثÓ- -ث- -ة
وثÓث Úفصش .Óعدد صشفحاتها ثÓثمائة وثÓثة
وأارب- -ع- -ون صش -ف -ح -ة .وه -ي رواي -ة ذات ح -ب -ك -ة ‘
’سش -اسش -ي -ة وال -ف -رع -ي -ة وه -ي أاح -داث
اح- -داث -ه -ا ا أ
م - -تشش- -ع- -ب- -ة ت- -ع- -ت- -م- -د الّسش- -رد ،ا◊وار ،اŸن- -اج- -اة
والتعليق...

بقلم :نائلة عبيد
ت -تشس-ابك سس-م-اء األح-داث وت-ت-ق-اط-ع األم-ك-ن-ة (ي-اف-ا ،دمشس-ق
اضسنة )...واألزمنة وتلتقى الشسخصسيّات وتتصسادم إال اّن مسسارها
يبقى واضسحا ومن ّسسقا ‘ كامل فصسوله ...وقد اسستعمل األديب
اسسلوبا يبدو ‘ ظاهره بسسيطا لكنه ‘ الواقع هو اسسلوب عميق
فالكاتب يطّوع اللغة ويÓعبها ‘ وصسفه لكل األماكن واألحداث
وصسفا دقيقا مُغر ..حتى اننا ،ونحن بصسدد القراءة نحلّق ا¤
تلك األماكن و‚السس اصسحابها وكأاننا نعايشسهم ‘ ذلك أالزمن
زمن السسÓط ،Úالكر ملك ،ا÷واري ،السسهرات ،الغزوات...
تدور اغلب احداث الّرواية ‘ «يافا» موطن البطل يوسسف.
اب -ن ت -اج -را لصس -اب-ون وه-و ،شس-اب
وسس -ي -م ،ذك -ي ،ط -م -وح ي-ت-ق-ن ف-ن
اÿط والّرسسم اضسافة إا ¤اتقانه
ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ل-م-ه-ا
Ãدارسس ال -راه -ب -ات وه -ذا م-ا
سس- -ه- -ل ع- -ل- -ي- -ه ال -ت -واصس -ل م -ع
«ماري» الفتاة الفرنسسية التي
ط- -اŸا ح- -دث- -ت- -ه ع -ن ح -ري -ة
اŸرأاة وع- - -ن ‰ط ال - -ع - -يشس
ال -ذي ي -خ -ت-ل-ف ع-ن ال-ن-م-ط
العربي السسÓمي.
يعيشس البطل مغامرات
عدة يصسّورها لنا األديب
ب -ك -ل ح -ي-ثّ-ي-ات-ه-ا .ف-ه-و م-ا
يلبث ان يخرج من ورطة ال ويقع ‘ اخرى وهذا
ما اجÈه يوما على مغادرة «يافا» حيث ترك والديه والسسيدة
«عيطموسس» امرأاة تركية كاملة األنوثة ،كاملة األوصساف ،فيها
كل اŸتناقضسات فهي مانحة مانعة ،مقبلة مدبرةﬁ ،افظة
متحررة ،ذات مÓمح مظللة بالقداسسة والغواية..وهي تعيشس ‘
قصسر صسغ– Òت حماية الوا‹.
«عيطموسس» هي شسخصسية ﬁورية ‘ الّرواية فهي تعت Èمن
الشس -خصس-ي-ات اŸع-ي-ن-ة اضس-اف-ة ا ¤ب-عضس الشس-خصس-ي-ات اŸع-ي-ن-ة
األخ -رى م -ث -ل وصس -ي -ف -ت -ه -ا أاسس -رار ف -ي -دي -ا ،ا◊ك -ي-م ،ال-ه-ن-د ي
والسسيخي ،زياد  ...والشسخصسيات اŸعيقة مثل عمر الشسامي،
ذات السسن الذهبية ،الغازي تيمور...
«راكب الريح» رواية ذات أابعاد فكرية ،اجتماعية وسسياسسية
وقد سسعى الراوي إا ¤وصسف ا◊قبة التي مرت بها «يافا» من
ع -ه -د السسÓ-ط Úإا ¤ال-ث-ورة ال-ت-ي ت-ك-ب-لت ف-ي-ه-ا «ي-اف-ا» خسس-ارة
فادحة وفقد فيها يوسسف والديه وأاصسيبت السسيدة «عطموسس»
بداء الطاعون .هذا الداء الفتاك الذي قضسى على اآللف
ومنهم ا÷يوشس الفرنسسية بقيادة نابليون بونابرت.
وقد اصسّر كاتب الرواية على لسسان البطل»يوسسف» على بعث
رسسالة امل نسسخها ‘ كتاب» ال ّسسÓم «الذي سسيبعث به الشسرق
ل -ل -غ -رب وه -ي دع -وة ا ¤ال -ت -ع -ايشس م-ع الدي-ان وه-ذا ي-ب-دو ‘
الديانات اıتلفة للشسخصسيات ،وإا ¤الكف عن غزو الشسرق
واضسطهاده والهيمنة على خÒاته..
فهل ان ا◊روب التي تعيشسها بعضس الّد ول العربية مثل ليبيا،
العراق ،سسوريا ،اليمن وفلسسط Úوراء هذه الرسسالة؟! خاصسة إاذا
عرفنا انّ الكاتب «يحيى يخلف» هو من مدينة رام الله وهو
أاديب مهوسس بقضسايا عصسره خاصسة وقد كان قد تقلد عدة
مناصسب Ãنظمة التحرير الفلسسطينية وايضسا شسغل خطة امÚ
عام ا–اد الكتاب والصسحفي Úومدير عام دائرة الثقافة ثم فيما
بعد تقّلد حقيبة وزارة الثقافة .وهو يشسغل اآلن خطة رئيسس
Óديب ي -ح -ي -ى ي -خ-ل-ف
–ري -ر ›ل -ة «اوراق ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة» ول  -أ
اصسدارات متعددة من بينها «نشسيد ا◊ياة»« ،تهر يسستحم ‘
البحÒة»« ،جنّة ونار»« ،تفاح اÙان ..»Úالخ..
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’فريقيــــــــــــة
’بطـــــــــــــال أ إ
رأبطــــــــــة أ أ
غــــدأ ( سصا  ) 18:00إأ–ـــاد ألعاصصمـــة  -أهلـــي طرأبلـــــسس ألليبـــــي

أابن ـ ـ ـاء سسوسسطـ ـ ـارة يسسعـ ـ ـون إا– ¤قيـ ـ ـق انطÓق ـ ـ ـة موفقـ ـ ـ ـ ـ ـة
يدخل غدأ ‡ثل أ÷زأئر ألوحيد
’بطال
‘ منافسصة رأبطة أ أ
’فريقية لكرة ألقدم فريق إأ–اد
أ إ
ألعاصصمة غمار دور أÛموعات،
ح Úيسصتقبل ‘ لقاء أ÷ولة
’و ¤عن أÛموعة ألثانية فريق
أ أ
أهلي طرأبلسس ألليبيÃ ،لعب 5
’وŸبي ،أبتدأء من
جويلية أ أ
ألسصاعة ألسصادسصة مسصاء ،وكله عزم
’فريقية
على دخول أŸنافسصة أ إ
بقوة وألفوز بنقاطها ألثلث
لتحقيق أفضصل أنطلقة ‡كنة،
تسصمح للعاصصمي ÚباŸنافسصة بقوة
على إأحدى ألورقت ÚأŸؤوهلت Úإأ¤
ألدور ربع ألنهائي من ذأت أŸنافسصة.

صسحفية مع ’عب أاو اثن Úمن اختياره
بقاعة اÙاضسرات التابعة للمركز ابتداء
من السساعة العاشسرة صسباحا ،يجيب فيها
عن أاسسئلة رجال اإ’عÓم بخصسوصس افتتاح
م-ب-اري-ات دور اÛم-وع-ات م-ن م-ن-افسس-ة
رابطة اأ’بطال اإ’فريقية لكرة القدم ،قبل
إاجراء آاخر مران –ضسÒا للقاء ،وسسيسسمح
للصسحافي ÚواŸصسورين حضسور  15دقيقة
م -ن آاخ-ر حصس-ة ت-دري-ب-ي-ة ال-ت-ي سس-ت-ن-ط-ل-ق
بذات اŸركز نصسف سساعة بعد اŸوعد
اŸقرر ’نطÓق الندوة الصسحفية.
وأاك -د ق -ائ -د ال -ف -ري -ق «ﬁم -د م -ف -ت-اح» لـ
«الشسعب» أان الÓعب Úلن يتأاثروا بالتعادل
اŸسسجل أامام إا–اد ا◊راشس ،وقال «لن
ن- -ت- -أاث- -ر ب- -ال -ت -ع -ادل اÙق -ق أام -ام إا–اد

ا◊راشس ‘ داربي البطولة ،صسحيح أان
نقاط اŸباراة كانت تهمنا كثÒا وكنا ننوي
الفوز للتحضس ‘ Òظروف جيدة ومريحة
للقاء ا÷ولة اأ’و ¤من منافسسة رابطة
اأ’ب -ط -ال اإ’ف -ري -ق -ي -ة ل -ك-رة ال-ق-دم ،ل-ك-ن
التعادل أاو الهزÁة أامور عادية ‘ كرة
ال -ق -دم وي -جب ال -ت -خ -لصس م -ن -ه-ا بسس-رع-ة
واŸضسي قدما».
وع-ن ال-ل-ق-اء أام-ام أاه-ل-ي ط-راب-لسس ال-ل-ي-ب-ي
–دث« ،هدفنا ‘ اŸنافسسة اإ’فريقية
بلوغ اŸباراة النهائية ،ولتحقيق ذلك يجب
علينا الفوز بأاك Èعدد ‡كن من النقاط
خارج الديار والفوز بجميع مبارياتنا ‘
ا÷زائر ،كي نتأاهل براحة ونضسمن أاحد
اŸق -ع -دي -ن ل -ل -دور اŸق -ب-ل ،ول-ب-ل-وغ ذلك

’و¤
ألرأبطــــــــة أÎÙفـــــــــــة أ أ

و.سسطيـ ـف ‘ وضسعية مناسسبة لتعميق الفارق ›ددا

يتوجب علينا الفوز أامام أاهلي طرابلسس
مهما كان اأ’مر لدخول اŸنافسسة القارية
بقوة ،مثلما فعلناه منذ سسنت Úح Úباشسرنا
دور اÛموعات ‘ ذات اŸنافسسة بفوز
ع- -دن- -ا ب- -ه م- -ن سس- -ط- -ي- -ف أام -ام ال -وف -اق
اÙلي».
كما طالب هداف الفريق اأ’نصسار بغزو
م- -درج- -ات اŸل- -عب Ÿسس- -ان- -دة وم- -ؤوازرة
الÓعب ‘ Úمهمتهم الصسعبة« ،مهمتنا لن
تكون سسهلة أامام فريق ليبي يتمتع باللعب
اÿشس -ن وال -ق -وة اŸورف-ول-وج-ي-ة ال-ه-ائ-ل-ة،
وأاطلب من أانصسارنا أان يعودوا للمدرجات
وي- -ت- -ن -ق -ل -وا ب -ق -وة إا ¤م -ل -عب  5جويلية
Ÿسساندتنا بقوة ،ووعد مني أاننا لن نخيبهم
‘ هذا اللقاء».

ألقسصم أŸمتاز «ب»
لكرة ألسصلة:

إا .ا÷زائر وم .سسعيدة
‘ أاحسسن رواق للصسعود
ي -وج -د ف -ري-ق-ا أ–اد أ÷زأئ-ر
وم -ول -ودي -ة سص -ع-ي-دة ‘ أحسص-ن
روأق للصصعود للقسصم أŸمتاز أ،
ل - -ك- -رة ألسص- -ل- -ة ،ق- -ب- -ل إأج- -رأء
أل - -دورة أل - -ث - -ان - -ي - -ة أÿاصص- -ة
بالصصعود أŸقررة من  11إأ12 ¤
ماي ‘ باتنة.

يسصعى وفاق سصطيف لتعميق ألفارق
إأ ¤سصت نقاط ›ددأ عن ملحقه
أŸباشصر مولودية أ÷زأئر ألذي
ضصيق عليه أÿناق إأثر هزÁته ‘
مبارأته ألسصابقة على ميدأن
مولودية وهرأن ،وذلك خلل
أسصتضصافته يوم ألسصبت ’–اد
أ◊رأشس ضصمن أ÷ولة  26من
’و ¤لكرة ألقدم
بطولة ألرأبطة أ أ
ألتي سصتلعب طيلة أسصبوع كامل.
يبدو ’عبو الوفاق مصسمم Úعلى تدارك
تعÌهم ‘ ا÷ولة الفارطة بعدما تأاثروا
كثÒا لتوقف البطولة ،حسسب تصسريحات
م - -درب - -ه- -م خ Òال- -دي- -ن مضس- -وي ،ح- -يث
ي- -ط- -م- -ح- -ون ل- -ل- -ع- -ودة سس- -ري- -ع- -ا لسس- -ك -ة
ا’نتصسارات ،خاصسة وأانهم يسستفيدون من
اللعب على أارضسهم ‘ جولت ÚمتتاليتÚ
أامام ا–اد ا◊راشس وشسبيبة السساورة.
لكن اŸهمة لن تكون سسهلة يوم السسبت ‘
مواجهة ا’–اد الذي أاكدت عناصسره أانها
 ⁄ت -ت -أاث -ر ب -ا’ضس -ط -راب -ات اأ’خÒة ال-ت-ي
ع-اشس-ه-ا ال-ن-ادي ع-ل-ى الصس-ع-ي-دين اإ’داري
واŸا‹ ،ب -دل -ي -ل ال -ت -ع-ادل ال-ذي ف-رضس-ت-ه
اأ’حد اŸنصسرم على بطل الطبعة الفارطة
ا–اد ا÷زائ- - - -ر ( ،)1-1رغ- -م ال -ظ -روف
الصسعبة التي خاضس فيها أاشسبال اŸدرب
ب -وع Ó-م شس -ارف ال -ل -ق -اء ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة
إاضسرابهم عن التدريبات أاياما قليلة قبل
ه - -ذه اŸب- -اراة اÙل- -ي- -ة ل- -ل- -م- -ط- -ال- -ب- -ة
Ãسستحقاتهم اŸالية.
و‘ ظ -ل ت-أاج-ي-ل ل-ق-اء اÓŸح-ق م-ول-ودي-ة
ا÷زائر أامام شسباب قسسنطينة إا ¤ا÷معة
 19م -اي ،ي-أام-ل ا–اد ب-ل-ع-ب-اسس ،صس-احب
اŸرتبة الثالثة والذي يواصسل صسنع ا◊دث
ب-ن-ت-ائ-ج-ه اŸت-م-ي-زة ه-ذا اŸوسسم ،اللحاق
باŸولودية ‘ الصسف الثا ،Êحيث Áر
ذلك ع Èالفوز ‘ بجاية أامام اŸولودية
اÙلية ‘ سسيناريو غ Òمسستبعد بعدما

ت- -رسس -م سس -ق -وط اŸن -افسس إا ¤ال -راب -ط -ة
الثانية ،فيما ينتظر رابع البطولة ،ا–اد
ا÷زائر يوم ا’ثن’ Úسستضسافة مولودية
وهران اŸنتشسية بأاول فوز لها منذ انطÓق
مرحلة العودة.
م- -ن ج- -ه -ت -ه ،ي -أام -ل نصس -ر حسس Úداي ‘
مواصسلة زحفه نحو اŸقدمة ،بعدما “كن
م- -ن ان -ت -زاع ف -وز ث -م ‘ Úآاخ -ر ◊ظ -ات
مباراته السسابقة أامام شسبيبة السساورة ،2-3
ح- -يث ي- -ب- -اري شس -ب -اب ب -ل -وزداد ‘ ق -م -ة
ع-اصس-م-ي-ة ب-أاه-داف م-ت-ب-اي-ن-ة ،ب-اع-تبار أان
الشسباب  ⁄يضسمن بعد بقاءه ‘ سساحة
الكبار .و‘ مؤوخرة الÎتيب ،فإان اأ’نظار
سس -ت -ك -ون مشس -دودة ن -ح -و ت -اج-ن-انت ال-ت-ي
يسس -ت -ق -ب -ل ف -ي -ه-ا ال-دف-اع اÙل-ي شس-ب-ي-ب-ة
ال- - -ق - -ب - -ائ - -ل ‘ م - -ب - -اراة بسست ن - -ق - -اط،
ف’’ال- - -ك- - -ن - -اري’’ (م  ’ )11ي - -ت - -ق- -دم- -ون
مسس-تضس-ي-ف-ه-م (م  )14إا’ ب-ن-ق-ط-ت ،Úف-ي-م-ا

سستكون مهمة شسباب باتنة ،صساحب الصسف
 15وما قبل اأ’خ ،Òصسعبة للغاية ‘ تنقله
إا ¤السساورة (م )7اŸعروف عنه أانه نادرا
ما يضسيع نقاطا على ميدانه ،وهي اŸيزة
التي يتأالق بها أايضسا سسريع غليزان (م ،)12
السساعي لتسسجيل فوز جديد Ãلعبه ،هذه
اŸرة أامام أاوŸبي اŸدية (م  ،)6لتعزيز
حظوظه ‘ Œنب السسقوط إا ¤الرابطة
الثانية .وتختتم ا÷ولة  26يوم ا÷معة 19
مايو Ãباراة سساخنة ب Úشسباب قسسنطينة
السس -اع -ي ل -ل -ه -روب م -ن م-ن-ط-ق-ة اÿط-ر
وم -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر ال-ت-ي أان-عشست م-ؤوخ-را
حظوظها ‘ سسباق اللقب ،ولو أان تاريخ
اللقاء ’ يزال ﬁل جدل كب،ÒبخÓف
مكانه بعدما اسستفاد الشسباب من ترخيصس
للعب على ميدان اŸلعب العتيد بن عبد
اŸالك الذي  ⁄يحتضسن أاية مباراة من
اŸسستوى اأ’ول منذ سسنوات طويلة.

ألÈنامج :
@ أ÷معة  12مايو : 2017
ببجاية

 :مولودية بجاية  -إأ–اد بلعباسس ()16:00

@ ألسصبت  13مايو : 2017
بسصطيف :وفاق سصطيف  -إأ–اد أ◊رأشس ()16:00
بغليزأن :سصريع غليزأن  -أوŸبي أŸدية ()16:00
بتاجنانت  :دفاع تاجنانت  -شصبيبة ألقبائل ()16:00
با÷زأئر ( 5جويلية)  :شصباب بلوزدأد  -نصصر حسص Úدأي ()17:45
ببشصار  :شصبيبة ألسصاورة  -شصباب باتنة ()19:00
@ أ’ثن 15 Úمايو : 2017
با÷زأئر (عمر حمادي) :إأ–اد أ÷زأئر  -مولودية وهرأن ()17:45
@ أ÷معة  19مايو : 2017
بقسصنطينة (بن عبد أŸالك)  :شصباب قسصنطينة  -مولودية أ÷زأئر ()16:00

ب -رن -ام-ج أŸب-اري-ات :أÿم-يسس
 11ما ي:
أ–اد أ÷زأئر  -وفاق ورقلة
(سصا )16:00
مولودية سصعيدة  -أوŸبي برج
بوعريريج (سصا )17:30
@ أ÷معة  12مايو:
أ–اد أ÷زأئ - -ر  -م - -ول - -ودي - -ة
سصعيدة (سصا )16:00
وف - -اق ورق- -ل- -ة  -أوŸب- -ي ب- -رج
بوعريريج (سصا )17:30
@ ألسصبت  13ماي :
أوŸبي برج بوعريريج  -أ–اد
أ÷زأئر (سصا )10:00
م- -ول- -ودي- -ة سص- -ع -ي -دة  -وف -اق
ورقلة (سصا )11:30

رأبطة أبطال أوروبا:

جوفنتوسس يبلغ النهائي
للمرة التاسسعة ‘ تاريخه
ت - -ف - -وق ن - -ادي ي - -وف - -ن - -ت - -وسس
’ي-ط-ا‹ ع-ل-ى ضص-ي-ف-ه موناكو
أ إ
أل-ف-رنسص-ي وب-ل-غ ن-هائي مسصابقة
دوري أب- -ط- -ال أوروب- -ا ل- -ل -م -رة
أل -ت -اسص -ع -ة ‘ ت -اري -خ -ه ب -ف -وزه
عليه  ‘ 1-2إأياب ألدور نصصف
ألنهائي.
وكان يوفنتوسس قد فاز ذهابا
-2صص - -ف - -ر ،ب - -فضص- -ل ث- -ن- -ائ- -ي- -ة
لرج - -ن - -ت - -ي- -ن- -ي غ- -ون- -زأل- -و
ل --أ
ه- - - -ي- - - -غ- - - -وأي - - -ن و“ري - - -رتÚ
ح - -اسص - -م - -ت Úم - -ن ألÈأزي - -ل - -ي
أıضص- -رم دأ Êأل- -ف- -يشس أل- -ذي
ف-رضس ن-فسص-ه «ب-ط-ل» ل-فريقه
’ن -ه ك -ان
‘ نصص- -ف أل- -ن -ه -ائ -ي أ
’ول ‘
أيضص- -ا خ- -ل -ف أل -ه -دف أ أ
’ي- -اب وأل- -ذي سص -ج -ل -ه
ل- -ق- -اء أ إ
أل- - - - - -ك- - - - - -روأت - - - - -ي م - - - - -اري - - - - -و
ماندزوكيتشس (د )33ثم أضصاف
بنفسصه ألثا Êبتسصديدة رأئعة
(د.)45

17334
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مولود إأيخجي ( مدرب أŸنتخب ألوطني للكرة ألطائرة ) لـ «ألشصعب»:

«موع ـد أاذربيجـ ـان مه ـم بالنسس ـبة لنا م ـن كل ا÷وانب»
عّبر مدرب أŸنتخب ألوطني
للكرة ألطائرة مولود إأيخجي ‘
حوأر خاصس ÷ريدة «ألشصعب»
قبل سصفرهم إأ ¤أذربيجان أنهم
سصيعملون من أجل تشصريف
’لوأن ألوطنية خلل ألعاب
أ أ
’سصلمي رغم نقصس
ألتضصامن أ إ
’نه أجرى تربصصÚ
ألتحضص Òأ
فقط قبل أŸوعد وهذأ غÒ
كاف لتحضص Òمثل هذه
أŸنافسصة ألقوية ،كما تعد مهمة
من أجل تقييم أŸسصتوى
أ◊قيقي للفريق ألذي غاب
عن ألتدريبات لفÎة طويلة.

حاورته :نبيلة بوقرين
تصصوير :عباسص تليوة

ﬁمد فوزي بقاصص

–ضسÒا ل -ه -ذا ال -ل -ق -اء اŸه-م دخ-ل أامسس
فريق إا–اد العاصسمة ‘ تربصس قصسÒ
اŸدى Ãركز –ضس ÒاŸنتخبات الوطنية
بسس-ي-دي م-وسس-ى ،ب-غ-ي-ة ال-ع-م-ل ‘ ظ-روف
مريحة والÎكيز على اŸباراة ،ابتعادا عن
ضسغط اأ’نصسار الغاضسب Úبعد التع‘ Ì
الداربي اأ’خ Òأامام إا–اد ا◊راشسŸ ،ا
فرضس أاشسبال اŸدرب «بوعÓم شسارف»
التعادل بهدف Ÿثله.
هذا واسستأانف أاشسبال اŸدرب البلجيكي
«ب -ول ب -وت» ال -ت -دري -ب-ات عشس-ي-ة ال-ثÓ-ث-اء
Ãلعب «عمر حمادي» ببولوغÃ Úعنويات
م -ن -ح -ط -ة ن -وع -ا م -ا ق-ب-ل ب-داي-ة الÎبصس
مسستفيدين من يوم واحد لÓسسÎجاع بعد
داربي ا◊راشس الذي لعب أامسسية اأ’حد.
وأاجرى أاصسحاب البذلة ا◊مراء والسسوداء
حصسة تدريبية أامسس باŸلعب اŸعشسوشسب
طبيعيا Ãركز –ضس ÒاŸنتخبات الوطنية
لسسيدي موسسى ركز فيها الطاقم الفني
على ا÷انب Úالتقني والتكتيكي.
ومن اŸقرر أان يعقد مدرب اإ’–اد ندوة

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

العدد

«ألشص- - -عب» :م - -ا ه - -و أل - -ه - -دف
أŸباشصر من أŸشصاركة ‘ ألعاب
’سصلمي؟
ألتضصامن أ إ
«إأيخجي» ⁄ :أاح- - -دد ه - -دف - -ا
مباشسرا من اŸشساركة ضسمن أالعاب
ال -تضس -ام -ن اإ’سس Ó-م -ي وسس-ي-تضس-ح
ذلك م- -ع م -رور اŸب -اري -ات أ’ن -ن -ا
سس-ن-ق-ف ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ا◊ق-يقي
Ÿنافسسينا أ’ننا نعرف أان اŸهمة
لن تكون سسهلة ‘ هذا اŸوعد Ãا
أان اŸنتخب اإ’يرا Êله مسستوى
ك -ب ،Òق -ط-ر ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ’ع-بÚ
ك- -ب- -ار واŸغ- -رب ي- -ح- -ت -ل اŸرك -ز
ال -ث -الث إاف -ري -ق-ي-ا ،ل-ك-ن-ن-ا سس-نسسÒ
اŸواجهات الواحدة تلو اأ’خرى
بناء على اإ’مكانيات اŸوجودة ‘
ال -ف -ري -ق اŸت-ك-ون م-ن ’ 14عبا،
حيث طلبت من الÓعب ÚتقدË
كل ما لديهم فوق البسساط مثلما
أاف - -ع- -ل ‘ ك- -ل م- -رة ‘ ﬂت- -ل- -ف
اŸواع -ي -د ال -ت -ي يشس -ارك -ون ف-ي-ه-ا
وسس- -نسس- -ع -ى إا– ¤ق -ي -ق ن -ت -ي -ج -ة
مشس -رف -ة ب -ح -ول ال-ل-ه ب-أاذرب-ي-ج-ان
وع-ن-دم-ا ن-ب-دأا ‘ ال-ل-عب سس-ن-ح-دد
اŸركز الذي Áكن أان نلعب من
أاجله.

@ ه - -ل أن - -ت - -م ج- -اه- -زون م- -ن
ألناحية ألبدنية؟
@@ الفريق  ⁄يجر أاي –ضسÒ
منذ شسهر جوان وكان ذلك بعد
عودته من دورة اŸكسسيك وقمنا
ب -ال-ت-حضسŸ Òدة أاسس-ب-وع Úف-ق-ط
أاج- -ري- -ن- -ا خ Ó-ل -ه -ا  10حصسصس
ت-دري-ب-ي-ة ف-ق-ط ب-قاعة بوسسماعيل
وذلك راج - -ع إا ¤ارت - -ب- -اط أاغ- -لب
ال Ó-ع -بÃ Úن -افسس -ت -ي ال -ب -ط -ول -ة
وال -ك -أاسس ،ح -يث ع -م -ل-ن-ا م-ع ف-وج
فقط يتكون من ’ 7عب Úكانوا ‘
راح- -ة أ’ن ف- -رق- -ه -م غ Òم -ع -ن -ي -ة
ب-اŸن-افسس-ة ل-ل-رف-ع م-ن مسس-ت-واه-م
خ- -اصس- -ة م -ن ن -اح -ي -ة ا’سسÎج -اع
ولعبنا على خÈتهم والتجربة التي
Áل -ك -ون -ه -ا خ -اصس -ة ‘ السس -ن -وات
اأ’خÒة وبعد أان التحق ’ 4عبÚ
أاصسبحت اÛموعة بـ  11عنصسرا
و‘ اأ’يام اأ’خÒة اكتمل التعداد.
@ ما هي أ◊لول ألتي سصتلجأا
إأليها ‘ مثل هذأ ألوضصع؟
@@ ‘ مثل هذا الوضسع ا◊لول
ت - -ك - -م - -ن ‘ ضس- -رورة اسس- -ت- -غÓ- -ل
اإ’م - -ك - -ان - -ي - -ات اŸوج - -ودة ل- -دى
ال Ó-ع-ب Úب-الصس-ف-ة اŸط-ل-وب-ة م-ن
خ Ó-ل الÎك -ي -ز ع -ل -ى ا’سسÎج-اع

ووضس- -ع اÿط -ة اŸن -اسس -ب -ة ح -ت -ى
نسس-ت-ط-ي-ع –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ية
اسستنادا إا ¤اÈÿة اŸوجودة لدى
أاغلب العناصسر التي سستشسارك ‘
هذا اŸوعد وهذا هو اŸنطق Ãا
أان -ن -ا  ⁄ن -ت -درب ك -ثÒا و’ ت -وج-د
ح -ل -ول ل -ت-ع-ويضس ال-ن-قصس ‘ ه-ذا
ا÷انب كما نريد اسستغÓل هذه
التظاهرة حتى نرفع من مسستوى
ال Ó-ع -ب Úل -ك-ي ي-ك-ون-وا ج-اه-زي-ن
مسستقب.Ó
@ نفهم من كلمك أنها ﬁطة
–ضصÒية للموأعيد ألقادمة؟
@@ ليسس بهذا اŸفهوم بل سسنلعب
ك -ل ح -ظ -وظ -ن -ا ل -ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة
إايجابية رفقة اÛموعة ا◊الية
أ’ن -ن -ا ف -ري -ق م -ت -م -اسسك ون -ع-رف
ب -عضس -ن-ا ج-ي-دا  ..ول-ك-ن م-ه-م-ة ‘
ن- -فسس ال- -وقت ل- -ك- -ي ن -ق -ف ع -ل -ى
اŸسستوى ا◊قيقي للمجموعة من
ك -ل ال -ن -واح -ي وسس -ن -ق -وم ب -ع -ده -ا
ب-تصس-ح-ي-ح اأ’خ-ط-اء ال-تي نسسجلها
ب -ع -د ه -ذه اŸن-افسس-ة ح-ت-ى ن-ك-ون
جاهزين مسستقبÃ Óا أاننا مقبلون
على البطولة اإ’فريقية ‘ شسهر
سس- -ب- -ت- -م Èال- -ق -ادم وال -تصس -ف -ي -ات
اŸؤوهلة لبطولة العا ⁄اŸقبلة.

ألرأبطة أÎÙفة ألثانية :

من سسÒافق ج .اÿروب ،وأا .األربعاء إا ¤قسسم الهواة؟
سصيتم ألتعرف رسصميا على
’خ Òألنازل
ألفريق ألثالث وأ أ
لبطولة قسصم ألهوأة لكرة
’سصبوع أ÷اري
ألقدم ،نهاية أ أ
عقب إأسصدأل ألسصتار على
ألبطولة أÎÙفة ألثانية
«موبيليسس» بإاجرأء جولتها
’خÒة أ›ÈŸة
ألثلث Úوأ أ
يومي أ÷معة وألسصبت.
سستكون هذه ا÷ولة حاسسمة بالنسسبة
ل- -ف- -رق م- -ؤوخ- -رة الÎت -يب م -ن أاج -ل
ال -ت -ع-رف ع-ل-ى ه-وي-ة ال-ن-ازل ال-ث-الث
لقسسم الهواة الذى سسÒافق جمعية
اÿروب وأامل ا’ربعاء اللذين Œرعا
مرارة النزول للقسسم اأ’سسفل ‘ وقت
سسابق من اŸوسسم،فيما تتلذذ أاندية
نادي بارادو ،ا–اد البليدة وا–اد
بسس -ك -رة ح Ó-وة الصس -ع -ود ل -ل -راب-ط-ة
اأ’و.¤
وي- -تضس- -م- -ن ب- -رن- -ام- -ج ه -ذه ا÷ول -ة
اÿتامية أاربع مباريات شسكلية مقررة
يوم السسبت Œمع فرق ليسس لها أاي
ه - -دف ،ع - -ل - -ى غ - -رار ج - -م - -ع - -ي - -ة
اÿروب/ا–اد بسسكرة ،أاهلي برج بو
ع- -ري- -رج/أام- -ل ا’رب- -ع- -اء ،شس- -ب -ي -ب -ة
ب -ج -اي -ة/ا–اد ال -ب -ل -ي -دة و شس -ب -ي -ب -ة
سسكيكدة/نادي بارادو.
أام- -ا اŸب- -اري- -ات اأ’رب- -ع اŸت- -ب -ق -ي -ة
فسس -ت -ج -رى ي -وم ا÷م -ع-ة و ت-ك-تسس-ي
أاهمية كبÒة وخاصسة بالنسسبة لوداد
بوفاريك (اŸركز  )14الذي سسيتنقل

إا ¤ب- -وسس- -ع -ادة ( ،)7ب-ي-ن-م-ا يسس-ت-ق-ب-ل
شسباب ع Úالفكرون ( )13مولودية
العلمة ( ‘ )10لقاء يلعب –ت شسعار
«‡نوع الهزÁة».
أام-ا ج-م-ع-ي-ة وه-ران وغ-ا‹ م-عسس-ك-ر
اللذين يتقاسسمان اŸركز  11برصسيد
 35نقطة ،فيكفيهما التعادل للهروب
من خطر السسقوط لدى مواجهتهما
على التوا‹ مولودية سسعيدة بوهران
وأاوŸب -ي الشس -ل -ف ع-ل-ى م-ي-دان ه-ذا
اأ’خ.Ò
وتنطلق كل اŸباريات على السساعة
 ،16:00فيما برمج لقاء ع Úالفكرون
بدون حضسور ا÷مهور بسسبب العقوبة
اŸسسلطة على السسÓحف.

@ ألÈنامج ـ
@ أ÷معة:
جمعية وهرأن  -مولودية سصعيدة
أمل بوسصعادة  -ودأد بوفاريك
أوŸبي ألشصلف  -غا‹ معسصكر
شصباب ع Úألفكرون  -مولودية
ألعلمة (بدون حضصور أ÷مهور)
@ ألسصبت:
جمعية أÿروب  -أ–اد بسصكرة
أهلي برج بوعريريج  -أمل أ’ربعاء
شصبيبة بجاية  -أ–اد ألبليدة
شصبيبة سصكيكدة  -نادي بارأدو

ل· : 2019
تصصفيات كأاسس إأفريقيا ل أ

تقد Ëلقاء ا÷زائر -طوغو إا ¤يوم األحـ ـد  11جـ ـوان

أعلنت أ’–ادية أ÷زأئرية
’ربعاء عن
لكرة ألقدم أمسس أ أ
تقد Ëموعد مبارأة أ÷زأئر-
طوغو ألتى تدخل ‘ إأطار
’و ¤من تصصفيات
أ÷ولة أ أ
ل·  2019إأ¤
كأاسس إأفريقيا ل أ
يوم أ’حد  11جوأن على
ألسصاعة ألعاشصرة ليل Ãلعب
مصصطفى تشصاكر بالبليدة بعدما
كانت مقررة يوم ألثلثاء 13
جوأن.
 ⁄ت -ق -دم ال -ه-ي-ئ-ة ال-ف-ي-درال-ي-ة سس-بب
تقد Ëهذا اللقاء إا ¤يوم ا’حد.
وتعد اŸواجهة أامام طوغو اأ’و¤
«ل - -ل - -خضس - -ر» –ت ق- -ي- -ادة اŸدرب
ا÷ديد ا’سسبا Êلوكاسس أالكاراز.
ب -اŸق -اب -ل ف -إان اŸب -اراة ال-ودي-ة بÚ
اŸنتخب ا÷زائري ونظÒه الغيني

سستجرى كما كان مقررا لها يوم 6
ي -ون -ي -و ع-ل-ي السس-اع-ة ال-ع-اشس-رة ل-يÓ-
Ãلعب مصسطفي تشساكر بالبليدة.
وباإ’ضسافة إا ¤ا÷زائر وطوغو فإان

اÛموعة الرابعة تضسم أايضسا البنÚ
و غ- -ام- -ب -ي -ا .وسس -ي -ت -أاه -ل اأ’ول ع -ن
اÛم-وع-ة ل-ن-ه-ائ-ي-ات كأاسس إافريقيا
 2019 ·ÓاŸقررة بالكامÒون.
لأ
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أÿميسض  ١١ماي ٢٠١٧
ألموأفق لـ  ١٥شصعبان  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
مدرب
منتخب
بوركينافاسصو

ننطلق من الدائرة
السضوداء ‘ أاعلى
الشضبكة لنصضل إا¤
الدائرة السضوداء
لخرى ،شضرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٨٠نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

٥

ألبرأهين

٨

متشصابهان
ثلثا يوم
هضصبة

سصيأام

ثلثا سصور

ألبارحة

بالي،

أهجر
رمز جبري

١٧٣٣٤

٨٢٢

مدرب
منتخب
عاصصمة
أفريقية نيجيريا «م»

رئيسض ألرأبطة
ألمحترفة
ألجزأئرية

شصهر
ميÓدي

٥

فسصر «م»

شصكر
ألنحيف
متفرقة
موناكو
مبعثرة

ضصروري للصصغار

٦

لشضارة –توي على
هذه ا إ
دوائر مرقمة من ١إا ٨ ¤و‘
نفسس الوقت على حروف
ﬂتلفة بحيث أان رمز
لشضارة يتكون من
ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصضل على

للتعريف

جنوب
أفريقيا

قارة عجوز ٧
للتعريف
أهجر
رمز جÈي

الح ـ ـ ـ ــل

حداد ربوح
فدرالي
ربوح حداد
حكم حداد

عضضو بالمكتب الفيدرالي
الجديد للفاف

٢

١

٤

٣

٥

٧

٦

٩ ٨
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اختبر معلوماتك
أاي عالم أاول من اخترع الهاتف من
األسضماء التالية

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

`

الكلمــات السسريــة

قعد «م»

للجوأب

اللغز:

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

أصصغي

وجع «م»
يروي

من مÓعب ٢

ألشصتم
شصرح
صصوت
أ’نفجار

معلم

١

دردشسة
لسسهم
اأ

٣

رقاد «م»

٩

يسصري في
ألعروضض
للندأء

مرأحل
متفرقة

مرضض معدي

لرئيسس لعضضو مكون
باŸكتب ا÷ديد اŸنتخب
‘ عام  ٢٠١٧بالفاف.

كلمات سضهمية
كلمة سضر
دردشضة الحروف
لعبة الحروف

٤

كل «م»
حرف مكرر

ألعدد

رقــــــــــم

ألوعاء

لعبــــة الحـــروف
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ة

أ

ة

أ

الكلمـــــــات:

القاموسس ،القاهرة ،القولون ،القرية ،القرار ،القامة،
الق ،Èالقديرة ،القمة ،القضضية ،القندورة ،القمامة،
القصضÒة ،قدم ،القنصضلية ،القادمة ،القيصضر ،القصضبة،
القصضيدة ،قبعة ،قشضرة ،قاعدة ،قسضوم ،قسضعة ،قدف،

` 5

و

ي

صض

ر

ة

م

ق

ل

أ

ة

ل

و

الحل متاهة ا أ
لرقام

٠٨ + ٥٩ + ١٩ + ٣٦ + ٥٣ + ٤٢ + ٢٥ + ٥٠
٣٢٠ = ٢٧ +
الحل  /تسضل وتثقف

ج  /الفنان الذي قام
بديو مع يارا واعتزل
الغناء هو «فضضل شضاكر»

`` 6
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سض
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عموديا )١ :تلمسصان ،ألسصر ،وأرد ،عميل ،فم،
أليم ،ماي ،يحكي ،مال ،لد ،رقيق ،طب ،أدل،
م.م ،سصمو ،لو ،أ’ن ،جود ،سصمح ،عجل ،حد ،
كسصر ،مرأحل ،يمدح ،دية ،محمد ديب،،،

` 8
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شض
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ق

صض

ي

ر

ة

9

ق

ف

ق

ق

ة
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ل

صض

ن

ق

ل

أ

أافقيا )١ :توفيق ألحكيم ،كمال مسصعودي،
مر ،حقل ،مدرسض ،دسصيار ،ح.ح ،معلم ،نعيمة
ماجر ،أمم ،ألن ،أ ،لن  ،ملل ،سصد ،بدل،
ألطموح ،رشصيد بوجدرة،

` 10

ر

صض

ي

ق

ل

أ

ل

ق

أ

د

م

ة

الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

أ

ل

ق

د

ي

ر

ة

ب

صض

ق

ل

أ

أ  -أديسصون
ب  -ألكسصندر جرأهام
ج  -نيوتن
د  -ماركوني

` 4 `` 3 ` 2

شضطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسضتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السضر:

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

عموديا

 ) ١و ) ٢روأية لوزير أ’تصصال ألحالي ) ١ ،ألشصهر ألثاني ،ألمسض،
 ) ٢وأل-----دت----ي «م» ،ع----تب ،شص----ه----ر
مدينة ألصصخرأ ألعتيق،
ميÓدي،
 )٣مدينة مغربية ،متشصابهان ،يفك،
 ) ٤أ’سصم ألثانية لفنانة سصورية ،حرف  ) ٣مطربة عربية،
 ) ٤ثلثا سصبق ،للجوأب،
ألجدي،
 ) ٥شصعر ،أ’حسصان ،سصجن،
 )٥يلحق ،متشصابهان،
 ) ٦ننشصد مبعثرة ،وجع ،ثلثا فاسض،
 ) ٦قارة عجوز ،لÓسصتفهام،
 ) ٧مدينة مغربية ،كÓأ،
 ) ٧شصعب ،نصصف لرقم ،أسصم موصصول،
 ) ٨سصقي ،رقاد «م» ،نظير
 ) ٨شصتم ،مصصائب،
 ) ٩مفرد مدن« ،م» ،متشصابهان،
 )٩ألشصغل «م» ،رب «م»
 ) ١٠حامة مبعثرة ،قمر،
 ) ١٠شصهر ميÓدي ،باخرة،
 ) ١١أكبر جسصر بمدينة قسصنطينة ،حرسض  ) ١١ألسصياأم «م» ،ألبارحة،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشلة

^  11م-اي  :1٩57ال-فرنسشيون يفجرون
قنبلة برويسشو (العناصشر حاليا) تسشفر
ع- - -ن م- - -ق- - -ت- - -ل ع - -دد م - -ن اŸواط - -نÚ
ا÷زائ- -ري Úب- -ع- -د أان فشش -لت آال -ة ال -ع -دو
لعمال الفدائية.
الرهيبة ‘ وقف ا أ

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

اÿميسس  15ششعبان  1438هـ اŸوافق لـ  11ماي  ٢017م

إ
ص
ص
د
إ
رإت

1733٤ Oó©dG

Œديد الهياكل وتكييف القانون الداخلي وجولت جوارية

موإضصيع وملفات ‘ إلعددÛ74لة ›لسس إأ’مة

مواضشيع عديدة تناولتها ›لة ›لسس
لعلم
لمة ‘ عددها  74الصشادر ‘ أابهى حلة تؤوسشسس إ
ا أ
تششريعي يسشلط الضشوء على أانششطة الغرفة العليا ويعرضس
آاخر ما توصشلت إاليه من نقاشس ومصشادقة على القوان.Ú

فنيدسس بن بلة

اÛلة التي تصشدر كل ششهرين جاءت حافلة Ãواضشيع عديدة منها
Œديد هياكل اÛلسش وإاعداد القانون الداخلي على ضشوء التعديل
øيسش
øا رئ
øه
øادر ب
øي ب
øت
øة ال
øي
øاسش
øي
ÓصشÓøحøات السش
الøدسشøتøوري اŸتøوج ل øإ
øرار
øق
øت
øات والسش
øة اŸؤوسشسش
ا÷مøهøوريøة مøن أاجøل إارسشøاء دعøائøم دول
واŸمارسشة الدÁقراطية.
جاءت اÛلة ﬁملة Ãواضشيع ثرية منها الزيارات اŸيدانية للجان
القطاعية للجزائر العميقة وتوقفها عند مسشار اإل‚ازات واŸششاريع
دون البقاء أاسشÒة الغرفة العليا .وكمثال على ذلك ما قامت به ÷نة
øرة
øك
øا إا ¤بسش
øه
øارت
øة ‘ زي
øة Ûلسش األم
øي
øف
øري
øة ال
øي
øم
الøفÓøحøة والøتøن
ومعاينتها ıتلف اŸنتوجات من خضشر وفواكه تششتهر بها واحة
الزيبان ‘ صشدارتها التمور التي تزين اŸائدة ويتهافت عليها من كل
أاصشقاع اŸعمورة.
Óسشئلة الششفوية واإلجابات تفّنناıرج ‘
‘ اÛلة عرضش مفصشل ل أ
إاصشدارها ‘ ششكل مغر يسشهل على اŸتفحصش والقارئ الطÓع عليها
‚Óازات والنششغالت
والسشتفادة منها ألنها تعطي صشورة مصشغرة ل إ
وأاولويات السشياسشة الوطنية وتوجهاتها.
أاسشئلة طرحها أاعضشاء ›لسش األمة وأاجاب عنها الوزراء اŸعنيون
بالدقة والتفصشيل مسشتندين إا ¤نصشوصش قانونية تقنع اŸتتبع وتنÒ
الرأاي العام .بهذه الطريقة تؤوسشسش هذه األنششطة إلعÓم موثق يفيد.
من هذه اŸواضشيع ملفات عن اÛاهدين واسشتÒاد السشيارات ،مصشÒ
مكاتب الصشرف ‘ ظل الظرف اŸا‹ الصشعب والنموذج ا÷زائري
للنمو بديل اإلقÓع واÿروج من التبعية للمحروقات ،السشندات بÓ

فوائد ،التكوين اŸهني والتحديات والطاقات اŸتجددة التي أاسشالت
الكث Òمن ا◊ Èوفتح ا÷دال دون نسشيان دور اŸسشجد ‘ ﬁاربة
øيم
øة وق
øي
øن
øدي
øة ال
øي
øع
øرج
øم
øل
øج ل
øفÒي ع ÈالÎوي
øك
øت
øر ال
øك
øف
øرف وال
øط
øت
ال
اإلسشÓم السشمح الذي يدعو للتعايشش وا÷دل بالتي هي أاحسشن.

معا÷ة حقوق إإ’نسصان بالصصحرإء إلغربية ينبغي أإن تكون أإولوية للجنة إإ’فريقية

جاء ذلك خÓل مداخلة الوزير الصشحراوي
أام- -ام اشش- -غ- -ال ال- -دورة ال- -ع- -ادي -ة  60للجنة
الف - -ري- -ق- -ي- -ة ◊ق- -وق النسش- -ان والشش- -ع- -وب
بالعاصشمة النيجرية نيامي والتي ششدد فيها
على أان «اŸغرب ورغم انضشمامه إا ¤ال–اد
الفريقي سشيبقى ملزما بالتوقيع على اŸيثاق

الف -ري -ق -ي ◊ق -وق اإلنسش-ان والشش-ع-وب وه-و
ما ⁄يحدث إا ¤حد الن» ،مذكرا ببعضش
اŸواد األسشاسشية للميثاق مثل اŸواد 20،19
و 21ح -ول ح -ق الشش -ع-وب ‘ ال-ع-يشش ب-ن-فسش
الكرامة وا◊ق ‘ الوجود وا◊ق ‘ تقرير
اŸصش Òوحق الششعوب اŸسشتعمرة اŸقهورة
‘ أان تتحرر بواسشطة كافة الوسشائل التي
ي- -عÎف ب- -ه- -ا اÛت- -م -ع ،مضش -ي -ف -ا أان -ه م -ن
الضشروري التزام اŸغرب بهذه اŸواد وتقدË
ضشمانات على تنفيذها قبل انضشمامها للجنة
اإلفريقية .وتأاسشف اŸسشؤوول الصشحراوي
بششدة لكون كما قال «اŸغرب بعيد كل البعد
عن اإللتزام بهذه البنود وهذه القواعد الثابتة
والعميقة ‘ اŸوروث التاريخي لقارتنا التي
عانت الكث Òمن ويÓت اإلسشتعمار والتمييز

مشش-رع Úوق-ان-ون-ي Úوت-ن-ظ-ي-م م-ل-ت-ق-ي-ات ح-ول
أاخÓقيات مهنة اإلعÓم وإا ¤إاششراك مديري
اŸؤوسشسشات اإلعÓمية فضش Óعن تفعيل دور
ال-ه-ي-ئ-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة م-ن سش-ل-طة ضشبط وقوانÚ
اإلعÓم ‘ تنظيم اŸهنة.
كما “ت اإلششارة ضشمن هذه التوصشيات إا¤
«ال -ف -ج-وة ال-ك-بÒة ‘ ت-ك-وي-ن الصش-ح-ف-ي Úع-ل-ى
مسشتوى اŸؤوسشسشات األكادÁية» وإا ¤ضشرورة
«رب -ط ا÷ام -ع -ة ب -الح -ت -ي-اج-ات ‘ اŸدارسش
اÿاصش - -ة» وك- -ذا «الع- -ت- -م- -اد ع- -ل- -ى اÈÿات
اÙل -ي -ة واألج -ن -ب -ي -ة ل Ó-رت -ق -اء ب -اŸم -ارسش -ة
اإلعÓمية».
وخÓل مداخÓت قبل اÿروج بالتوصشيات دعا
نصشر الدين بوزيان من جامعة قسشنطينة  3إا¤
ضشرورة «تفعيل دور اإلعÓم اÙلي وا÷واري

رياح قوية مرتقبة إليوم
إÿميسس ‘ و’يات إ÷نوب
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france prix 1

–صشل على  36صشوتا مقابل ÎŸ 18ششح جنوب إافريقيا

ب ـ ـ ـÒإف نائبـ ـ ـ ـ ـا أإول لرئيـ ـ ـ ـ ـسس جمعي ـ ـ ـ ـة إللجـ ـ ـ ـان إأ’وŸبيـ ـ ـة إإ’فريقي ـ ـة

لوŸبية
أاعيد انتخاب رئيسس اللجنة ا أ
والرياضشية ا÷زائرية اŸنتهية
عهدته مصشطفى بÒاف كنائب أاول
لوŸبية
لرئيسس جمعية اللجان ا أ
لفريقية (اكنوا) خلل
الوطنية ا إ
أاششغال ا÷معية العامة  17ا÷ارية
وقائعها منذ يوم الثن Úب
«كرامبيسشكي بلسس» ‘ جيبوتي.
” «انتخاب مصشطفى بÒاف إاثر حصشوله
على  36صشوتا مقابل  18للمÎششح الثا Êمن
ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا سش-ام ق-ي-دون ن-اب-ل-يون بينما
انسش- -حب ال- -ت- -ونسش- -ي ﬁرز ب- -وسش- -ي- -ان م- -ن
السشباق» ،حسشبما نششره األم Úالعام للجنة
األوŸبية والرياضشية ا÷زائرية عبد ا◊فيظ
إايزم على حسشابه الششخصشي «واتسشاب».
وي -ب -ق -ى بÒاف اÎŸشش -ح ال -وح -ي-د Óÿف-ة
نفسشه على رأاسش اللجنة األوŸبية والرياضشية
ا÷زائ-ري-ة اŸق-رر ان-ع-ق-اد أاشش-غ-ال جمعيتها
العامة النتخابية ‘  27مايو القادم.
من جهة أاخرى ،تتواصشل أاششغال ا÷معية
ال -ع -ام -ة (اك -ن -وا) لن -ت -خ -اب ال -رئ -يسش وك-ذا
ﬂتلف اللجان.

وق -د ” إاقصش -اء ال -ك -امÒو Êح-م-د ك-ال-ك-اب-ا
مالبوم ( 66سشنة) من سشباق الرئاسشة من قبل
اللجنة التنفيذية ÷معية اللجان األوŸبية
الوطنية اإلفريقية (اكنوا) ألسشباب أاخÓقية.
ج- -اء ‘ م -وق -ع إاذاع -ة ف -رنسش -ا ال -دول -ي -ة أان
«ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ات-همت الرئيسش ا◊ا‹
ل -ل -ج -ن -ة األوŸب-ي-ة ال-ك-امÒون-ي-ة وال–ادي-ة
الفريقية أللعاب القوى «بحصشوله على دعم
ما‹ من ا◊كومة الكامÒونية إل‚اح حملة
ترششحه (حمد كالكابا) وكذا عملية «اللوبي»
ال -ت -ي ق -اده -ا ال -ك-امÒون ل-دى ب-اق-ي ال-دول
األعضشاء» ،حيث تعت Èمثل هذه التصشرفات
خرقا Ÿيثاق أاخÓقيات اŸنظمة.
وب -اإلضش -اف-ة إا ¤ه-ذه ال-ع-ق-وب-ة ي-ب-ق-ى ح-م-د
ك-ال-ك-اب-ا م-قصش-ى م-ن ج-م-ي-ع األنشش-ط-ة ع-ل-ى
مسشتوى ا◊ركة األوŸبية الفريقية إا ¤غاية
الن -ت -ه -اء م -ن ال -ت -ح -ق -ي-ق-ات يضش-ي-ف ن-فسش
اŸصشدر.
وب- -حسشب (اك- -ن- -وا) ي- -ع- -ت Èدع- -م ا◊ك -وم -ة
ال -ك -امÒون-ي-ة ◊م-ل-ة ت-رشش-ح ح-م-د ك-ال-ك-اب-ا
Ãثابة تدخل ‘ ششؤوون اŸنظمة وهو ما
خلق مششاكل ب Úاللجان األوŸبية للبلدان

التي ” التصشال بها وب Úوزارات الرياضشة
لبلدانها.
وك -ان ح -م-د ك-ال-ك-اب-ا ي-ت-ن-افسش ع-ل-ى رئ-اسش-ة
جمعية اللجان األوŸبية الوطنية اإلفريقية
م -ع ال -رئ -يسش اŸن -ت -ه -ي -ة ع -ه-دت-ه ل (اك-ن-وا)
اŸقتصشد العام اليفواري لسشانا بالينفو (76
عام).
وي- - -حضش- - -ر أاك Ìم - -ن ‡ 200ث-ل ل-ل-ح-ركة
األوŸبية الفريقية أاششغال ا÷معية العامة ل
(اكنوا) والتي تتششكل من اللجان األوŸبية
الوطنية الفريقية.

ال -ع -نصش -ري ولزالت ت -دف -ع ث -م -ن ﬂل -ف -ات-ه
فالÈغم من سشعي حكومة بÓدي ا ¤توطيد
األم- -ن والسش- -ل- -م ‘ إاف- -ري- -ق- -ي -ا وخ -اصش -ة ‘
الصشحراء الغربية من خÓل دعم وتقد Ëكل
ال-تسش-ه-يÓ-ت ل-ب-ع-ث-ة األ· اŸت-ح-دة م-ن أاجل
ت -ن -ظ -ي -م السش -ت -ف -ت-اء ‘ الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
«اŸينورسشو» وال–اد اإلفريقي كششريك ‘
ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ف -إان اŸغ -رب لزال Áاط-ل
ويعرقل مهمة التوصشل ◊ل سشلمي ينهي حالة
اإلسشتعمار القائمة ‘ الصشحراء الغربية».
من جهة أاخرى ،أابرز حمادة سشلمي الداف
حرصش ا÷مهورية الصشحراوية على مواكبة
اÛه- - - -ود ال- - - -دو‹ Ùارب- - - -ة اإلره- - - -اب
واŸسش- -اه- -م- -ة ‘ اسش- -ت- -ق -رار ورف -اه ال -ق -ارة
اإلفريقية.

إ÷ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشس يقضص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـى إإ’رهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابي إÿطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ« Òأإبي ذر»

“كنت مفرزة للجيشش الوطني الششعبي،
صش -ب -اح األرب -ع -اء ع -ل -ى إاث -ر ك-مﬁ Úك-م
ببلدية اŸيلية (جيجل) من القضشاء على
إارهابي خط Òكان قد التحق با÷ماعات
الرهابية سشنة  ،1997واسشÎجاع مسشدسش
رشش -اشش م -ن ن -وع ك Ó-شش -ن -ي -ك -وف وك-م-ي-ة
معتÈة من الذخÒة ،حسشب ما أافاد به

إاششهـــــــــــــــــــــــــار

 Œـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر Ëمـ ـ ـ ـ ـن يخ ـ ـ ـ ـ ـل با◊فـ ـ ـ ـ ـ ـاظ علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى إŸلكي ـ ـ ـ ـ ـ ـة إلفكريـ ـ ـ ـ ـ ـة

نششرية خاصشة لديوان
لرصشاد ا÷وية
ا أ

 20°ا÷زائر

 24°وهران

الثمن  10دج

لعــــــــــلم بــــ Úالضشـــــوابط اŸهنيـــــة وإالزاميـــــة الواقــــع
ا إ

ششددت توصشيات اŸلتقى الوطني بجامعة
«ﬁمد الششريف مسشاعدية» بعنوان
لعلم ا÷زائري ب Úضشوابط اŸهنة
«ا إ
وإالزاميات الواقع» على ضشرورة «Œر»Ë
كل من يخل با◊فاظ على اŸلكية
لعلم بالتوازي مع
الفكرية ‘ قطاع ا إ
لكادÁي.
اÛال ا أ
تضشمنت توصشيات هذا اŸلتقى الوطني الذي
عرف مششاركة واسشعة ألسشاتذة وإاعÓمي Úمن
ع -دي -د ولي -ات ال-وط-ن «أاه-م-ي-ة ا◊ف-اظ ع-ل-ى
اŸنتوج السشمعي-البصشري وتدعيم اإلبداع من
خÓل قوان Úتنظيم اŸمارسشة اإلعÓمية وإا¤
Œنب السشرقات اŸتصشلة بالعمل الصشحفي.
ودعت ت -وصش -ي-ات اŸل-ت-ق-ى إا ¤أاه-م-ي-ة إاشش-راك
ا÷ه -ات ال -وصش -ي -ة ‘ م-ث-ل ه-ذه ال-ل-ق-اءات م-ن

 23°ا÷زائر

 23°وهران

25°

ثا Êعمليــــة نوعيـــــة بجيجـــــل ‘ ظـــــرف أاسشبـــــــوع

لعلم الصشحراوي من النيجر:
وزير ا إ

لعلم الصشحراوي حمادة
نبه وزير ا إ
سشلمى الداف إا ¤أان معا÷ة اللجنة
لفريقية ◊قوق النسشان والششعوب
ا إ
لنسشان التي تنتهك بششكل
Ÿسشأالة حقوق ا إ
سشافر ‘ اŸناطق اÙتلة من الصشحراء
الغربية ينبغي أان تكون من أاولوياتها
خاصشة بعدما أاصشبح اŸغرب عضشوا ‘
لفريقي ملزم Ãقتضشيات اŸيثاق
ل–اد ا إ
ا إ
لفريقي ◊قوق النسشان والششعوب.
ا إ

الفجر04.03...............:
الظهر1٢.45...............:
العصشر16.33...............:
المغرب1٩.4٩..............:
العششـاء٢1.٢0................:

ل- -ب- -ل -وغ ت -ن -م -ي -ة مسش -ت -دام -ة ت -واكب األه -داف
اŸسشطرة من طرف الدولة ا÷زائرية».
أاما ياسش Úخذايرية من جامعة سشوق أاهراسش
فدعا ‘ مداخلته إا ¤ضشرورة وضشع اسشÎاتيجية
إاعÓمية ألجل «نششر وتكريسش قيم اŸواطنة
ل -دى ا÷زائ -ري Úم -ن خ Ó-ل وسش -ائ -ل اإلع Ó-م
ن -ظ -را ل -دوره -ا ال -ه -ام ‘ ال -ت-ن-م-ي-ة السش-ي-اسش-ي-ة
و–سشيسش اŸواطن بدوره نحو مؤوسشسشات وطنه
واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ت -اري -خ -ه وه -وي-ت-ه ورم-وزه
الوطنية».
وأاك- -د خ- -ذاي- -ري- -ة أان اإلع Ó-م -ي ‘ Úا÷زائ -ر
«بحاجة إا ¤تطوير مهاراتهم وتكوين أانفسشهم
ألج- -ل ت- -ك- -ث- -ي -ف الÈام -ج ا◊واري -ة اŸتصش -ل -ة
باÿدمة العمومية وبخاصشة تلك التي “سش
هوية اÛتمع وقيمه.

تأالـــــــق مـــــــــع سشتانـــــدر ليـــــــــاج البلجيكــــــــــــــي

بلفوضصيل ‘ سصيلتا فيغو أإو ليفركوزن
ذكرت تقارير صشحفية بلجيكية أان الدو‹ ا÷زائري إاسشحاق بلفوضشيل
لسشباÊ
لعب نادي سشتاندر لياج البلجيكي تلقى عرضش Úمن سشيلتا فيغو ا إ
لŸا.Ê
وبايرن ليفركوزن ا أ

انتهى موسشم بلفوضشيل رفقة نادي سشتاندر لياج بسشبب اإلصشابة التي
تعرضش لها على مسشتوى األنف وأابعدته عن اŸششاركة ‘ اŸباريات
لرصشاد ا÷وية أان
أافادت نششرية خاصشة للديوان الوطني ل أ
خÓل الفÎة اŸاضشية.
رياحا قوية قد تبلغ سشرعتها 80كم/سشا مرفوقة بتطاير الرمال
وكششف موقع «دي آاشش البلجيكي» أان سشيلتا فيغو اإلسشبا Êوبايرن
مرتقبة ،اليوم اÿميسس ‘ ،العديد من وليات جنوب الوطن.
ليفركوزن األŸا Êأابديا رغبة كبÒة ‘ ضشم الÓعب السشابق لبني ياسش
وأاوضشح البيان ،أان الوليات اŸعنية هي بششار وششمال أادرار
اإلماراتي وإان ÎميÓن اليطا‹ ،مششÒا إا ¤أان هناك عدة عروضش
لغ-واط وورق-ل-ة وال-وادي ،ح-يث م-ن
وال-ب-يضس وغ-رداي-ة وا أ
لبلفوضشيل لكنه  ⁄يحدد وجهته اŸوسشم اŸقبل.
اŸنتظر تسشجيل رياح جنوبية -غربية إا ¤غربية تبلغ
يذكر أان الÓعب الذي تأالق هذا اŸوسشم بششكل ملفت لÓنتباه مع نادي
سشرعتها  60إا 70 ¤كم/سشا وقد تصشل ششدتها أاو تفوق
سشتاندر لياج وأاحرز  17هدفا ‘  37مباراة Ãختلف البطولت قد أاجرى
ﬁل -ي -ا  80ك -م/سش -ا خ -لل م -دة صش -لح -ي -ة ه -ذه
عملية جراحية ناجحة على مسشتوى أانفه خÓل األيام اŸاضشية.
ال -نشش -ري-ة اŸم-ت-دة م-ن ال-ت-اسش-ع-ة صش-ب-اح-ا إا¤
وانضشم اŸهاجم صشاحب  25سشنة إا ¤النادي البلجيكي الصشائفة اŸاضشية بعد
غاية التاسشعة ليل.
موسشم قضشاه مع نادي بني ياسش الماراتي ‘ أاول Œربة له خارج أاوروبا.
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بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأاوضش- - -ح ذات اŸصش- - -در أان- - -ه «‘ إاط- - -ار
م -ك -اف -ح-ة اإلره-اب وب-فضش-ل السش-ت-غÓ-ل
ا÷يد للمعلومات وعلى إاثر كمﬁ Úكم،
“كنت مفروة للجيشش ،صشباح  10ماي
 ،2017من القضشاء على اإلرهابي اÿطÒ
اŸسش -م -ى ب .رضش -وان اŸك -ن -ى «أاب -و ذر»

ال- -ذي ك- -ان ق- -د ال- -ت- -ح- -ق ب- -ا÷م- -اع- -ات
الرهابية سشنة .»1997
وأاضشاف أان «هذه العملية النوعية ،الثانية
من نوعها ‘ ظرف أاقل من أاسشبوع على
مسشتوى هذه الولية ،مكنت من اسشÎجاع
مسشدسش رششاشش ( )1من نوع كÓششنيكوف
وكمية معتÈة من الذخÒة»..

