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إلكتابات إلتاريخية في ظل إلرإهن إ أ

قأ‘ الرواية التأريخية بين وطأأة
الث
اإليديولوجيأ وفسصحة العأطفة
دعوة
صص 14/1٣/12/11

بمناسصبة إلذكرى  61لليوم إلوطني للطالب ،يسصتضصيف منتدى
جريدة «إلشصعب» ،إلمجاهد و إلدبلوماسصي سصابقا صصالح بن إلقبي
و إلمجاهدة زوليخة بقدور في ندوة نقاشص بعنوإن  « :إلطلبة
إل -ج -زإئ -ري-ون  ...م-ن ح-رب إل-ت-ح-ري-ر إل-ى ب-ن-اء إل-دول-ة »  ،ي-وم
لرب-ع-اء  17م -اي  ،2017ع -ل -ى إلسص -اع -ة  11:00صص-ب-احا ،بمقر
إ أ
جريدة إلشصعب  ،٣9شصارع إلشصهدإء إلجزإئر إلعاصصمة.
حضصوركم يشصرفنا

512874

ANEP

منت ـ ـ ـدى جريـ ـ ـ ـدة «الششعب» يسشتضشيف
اÛاه ـ ـ ـدين ب ـ ـن القبي وبقـ ـ ـدور

اإلثنين  ١٥ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩ششعبان ١٤٣٨هـ

02

Ãن -اسض-ب-ة أل-ذك-رى  61ل-ل-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-ل-ط-الب ،يسض-تضض-ي-ف منتدى
ج -ري -دة «ألشض -عب» أÛاه -د وأل -دب -ل -وم -اسض -ي سض -اب-ق-ا صض-ال-ح ب-ن أل-ق-ب-ي
وأÛاه- -دة زول- -ي -خ -ة ب -ق -دور ‘ ،ن -دوة ن -ق -اشض ب -ع -ن -وأن  « :أل -ط -ل -ب -ة
أ÷زأئريون ...من حرب ألتحرير أإ ¤بناء ألدولة» ،يوم ألأربعاء 17
م-اي  ،2017ع -ل-ى ألسض-اع-ة  11 : 00صض-ب-اح-اÃ ،ق-ر ج-ري-دة ألشضعب ،39
شضارع ألشضهدأء أ÷زأئر ألعاصضمة.

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

اليوم اإ’عÓمي حول برامج
مرافقة اأ’سشرة ‘ وضشع صشعب

17337

اليوم العاŸي للتنوع
البيولوجي

لسض- -رة
تشض- -رف وزي- -رة أل- -تضض- -ام- -ن أل- -وط- -ن- -ي وأ أ
وقضضايا أŸرأة مونية مسضلم سضي عامر ،أليوم ،على
لع -لم -ي ح-ول ب-رأم-ج م-رأف-ق-ة
أف -ت -ت -اح أل -ي -وم أ إ
لسض - -رة أŸت - -وأج- -دة ‘ وضض- -ع صض- -عبÃ ،شض- -ارك- -ة
أ أ
‡ثلي ألدوأئر ألوزأرية أŸعنية ،مديري ألنشضاط
ألج- -ت- -م- -اع- -ي وأل- -تضض- -ام -ن ل -ل -ولي -ات أÛاورة،
لضض -اف -ة إأ ¤خÈأء وب -اح -ث Úج -ام -ع -ي ،Úوذلك ع -ل-ى ألسض-اع-ة أل-ت-اسض-ع-ة
ب -ا إ
صضباحا ،باŸركز ألوطني لتكوين أŸسضتخدم ÚأŸتخصضصض Úببئر خادم.

بوضشياف يفتتح اŸنتدى
الدو‹ للصشيدلة

ت-ن-ظ-م ح-دي-ق-ة أل-تجارب «أ◊امة» ،يوم
 20م - -اي أ÷اري ،نشض - -اط - -ا –سض- -يسض- -ي- -ا
لط -ف -ال وأل -زوأر
وإأع- -لم- -ي- -ا م- -وج- -ه- -ا ل - -أ
بأاهمية ألتنوع ألبيولوجي بالتنسضيق مع
وزأرة ألÎبية ألوطنية ،وذلك أبتدأء من
ألسضاعة  10:00صضباحا.

يشضرف وزير ألصضحة وألسضكان وأإصضلح
أŸسض- -تشض- -ف- -ي- -ات ع -ب -د أŸالك ب -وضض -ي -اف،
أليوم ،على أفتتاح ألطبعة  18للمنتدى
ألدو‹ للصضيدلة ،وذلك باŸركز ألدو‹
ل-ل-م-وؤ“رأت ع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف رح-ال ،على
ألسضاعة  08 : 45صضباحا.

وا‹ بومرداسس ضشيف فوروم اإ’ذاعة

لذأعة ألوطنية ،أليوم ،وأ‹ ولية
يسضتضضيف فوروم أ إ
ب-وم-ردأسض ع-ب-د أل-رح-م-ان م-د Êف-وأت-ي-ح ،ل-ل-ح-ديث ع-ن
ع-دة قضض-اي-ا أه-م-ه-ا أسض-ت-ك-م-ال ع-م-ل-ي-ة ت-رح-ي-ل ألعائلت
أل -ق -اط -ن -ة ‘ ألشض -ال-ي-ه-ات ،أل-قضض-اء ع-ل-ى ألسض-ك-ن-ات أل-هشض-ة
وألشضاليهات ،ومشضاريع ألتنمية ‘ ألولية ،وذلك على ألسضاعة
أ◊ادية عشضرة صضباحا ،باŸركز ألثقا‘ عيسضى مسضعودي.

اللقاء اŸوسشع ÷ 158مع الششهادات

ي -ن -ظ -م أŸت -ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات أÛاه-دي-ن
وأŸت -اح -ف أ÷ه -وي -ة ،أل-ي-وم ،أل-ل-ق-اء أ÷م-اع-ي أŸوسض-ع  158ح-ول م-وضضوع
«أÿوف من تقلد أŸسضوؤولية وأللتزأم باأدأئها باإخلصض من ب Úألعوأمل
ألأسضاسضية ‘ ‚اح ألثورة ألتحريرية»  ،وذلك Ãقر أŸتحف ،أبتدأء من
ألسضاعة  14 : 00بعد ألزوأل.

اجتماع أاعضشاء ا÷معية العامة للمقاول Úا÷زائريÚ

...وندوة حول الذكرى  61ليوم الطالب

Ãناسضبة ألذكرى  61ليوم ألطالب « 19ماي  ،»1956ينظم أŸتحف ندوة تاريخية
ح -ول ه -ذه أل -ذك -رى ،ي -وم أÿم -يسض  18م -اي أ÷اري ،ع-ل-ى ألسض-اع-ة أل-ث-ان-ي-ة ب-ع-د
ألزوأل ،يوؤطرها أأسضاتذة ﬂتصضون› ،اهدون وطلبة.

ا◊ماية اŸدنية –سشسس
Ãخاطر البحر

سضيعقد هذأ ألسضبت  18ماي أ÷اري ،أعضضاء أ÷معية ألعامة للمقاولÚ
أ÷زأئري Úأجتماعا مع رؤوسضاء أŸكاتب ألولئية ،وذلك على ألسضاعة
ألعاشضرة صضباحا ،باŸقر ألوطني بباب ألزوأر ،حيث سضيتم درأسضة
ﬂت-ل-ف أŸسض-ائ-ل م-ن-ه-ا أŸشض-اري-ع أŸع-ل-ق-ة للمؤوسضسضات ع ÈألÎأب
أل -وط-ن-ي ،وألقÎأح-ات ألـ 11ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أل-ت-ي ” ق-ب-ول-ها من
لول وأل- -ت -ي  ⁄ت -ط -ب -ق م -ن ق -ب -ل وزأرت -ي
ط- -رف أل- -وزي- -ر أ أ
ألتشضغيل وأŸالية ،وغÒها من ألقضضايا.

ت-ن-ظ-م م-دي-ري-ة أ◊م-اية
أŸدن -ي -ة ل -ولي -ة أ÷زأئ -ر
أأي- -ام- -ا –سض- -يسض- -ي -ة ح -ول
«ﬂاط-ر أل-ب-ح-ر وح-وأدث
Ãناسضبة ألذكرى  61ليوم ألطالب ،ينظم أŸركز
أŸرور وحرأئق ألغابات»،
ألثقا‘ ألإسضلميﬁ ،اضضرة بعنوأن «أأسضرأر خط
وذلك ي - -وم - -ي  17و 18
ت -ي -ف-ي-ن-اغ» ،ت-نشض-ط-ه-ا ألأسض-ت-اذة صض-ا◊ي خ-ل-ي-ف-ي
م - -اي ،ب- -اŸرك- -ز أل- -ث- -ق- -ا‘
م-وؤل-ف-ة أأدب-ي-ة وعضض-و سض-اب-ق ‘ أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي
مصض- - - - - -ط- - - - - -ف - - - - -ى ك - - - - -اتب
◊ق - - - -وق أŸوؤل - - - -ف وأ◊ق - - - -وق أÛاورة وأل–اد
ب -ال -ع -اصض -م -ة ،أب-ت-دأء م-ن ألسض-اع-ة
أل-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ان Úأل-تشض-ك-ي-ل-ي Úأ÷زأئ-ري ،Úمع
 09 : 00صضباحا.
وصضلت فنية أإنشضادية لفرقة ألرسضالة وألشضباب ،وذلك غدأ ،على ألسضاعة  13 : 30زوأل.

ﬁاضشرة حول أاسشرار خط تيفيناغ

انطÓق حصشة جديدة
للفنان مزيان اميشس

ت- - -ن- - -ظ- - -م م- - -وؤسضسض - -ة «ل - -ي - -ن - -دة
حسض - - -ن - - -اوي» ،أل- - -ي- - -وم ،حصض- - -ة
ج -دي -دة ل -ل-ف-ن-ان م-زي-ان أأم-يشض
م - -ن أأج - -ل ت - -رق - -ي- -ة ألأغ- -ن- -ي- -ة
ألÎأث- -ي- -ة وعصض -رن -ت -ه -ا ،وذلك
ع- -ل- -ى ألسض- -اع- -ة  19 : 00مسضاء،
بالشضرأقة.

–ت ألرعاية ألسضامية لرئيسض أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
وÃن-اسض-ب-ة ألح-ت-ف-الت ب-ال-ي-وم أل-وط-ني للطالب (  19م -اي ،)1956
تنظم وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي من  18إأ 21 ¤ماي ،2017
ب-قصض-ر أŸع-ارضض ب-الصض-ن-وب-ر أل-ب-ح-ري أ÷ناح  ،Sف-ع-اليات ألصضالون
ألوطني Ÿنتجات ألبحث ألعلمي.
يشضرف ﬁمد مباركي وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي بالنيابة،
ي- -وم أÿم- -يسض  18م- -اي  ،2017أب -ت -دأء م -ن ألسض -اع-ة أل-ت-اسض-ع-ة
وأل -نصض-ف ( )9 .30صض -ب -اح -ا ،ع-ل-ى ألف-ت-ت-اح أل-رسض-م-ي ل-ه-ذه
ألتظاهرة.
يشض -ارك ‘ ه -ذه أل -ت -ظ-اه-رة أك Ìم-ن  400ع-ارضض من
عا ⁄ألبحث وألتطوير Ÿنتجاتهم أŸنجزة ‘ أŸنصضات
ألتكنولوجية وألتي تعد أليوم مفخرة للجزأئر مثل:
لقمار ألصضطناعية،
تصضنيع ألشضرأئح أللكÎونية ،أ أ
ي- - -ن- - -ظ- - -م أŸع- - -ه- - -د أل- - -وط- - -ن - -ي ل - -ل - -درأسض - -ات أل -ط -ائ -رأت ب -دون ط -ي -ار وك -ذأ أل-ع-دي-د م-ن أل-ن-م-اذج
ألسضÎأتيجية ألشضاملة ،أليوم ،ندوة بعنوأن وألتطبيقات ألرأئدة ‘ ›الت ألطاقات أŸتجددة،
لتصضال،
لعلم وأ إ
ألصضحة ،ألفلحة ،تكنولوجيات أ إ
أŸل- -ك- -ي- -ة أل- -ف- -ك- -ري- -ة ‘ أل -عصض -ر أل -رق -م -ي:
وك-ذأ أسض-ت-غ-لل أل-ف-رصض ‘ م-ي-ادي-ن أل-ب-ي-وت-ك-ن-ولوجية
ألتحديات وألفرصض ،ينشضطها ألدكتور
وأل -ن -ان -و ت -ك -ن-ول-وج-ي-ة وم-ي-ادي-ن أخ-رى م-ث-ل أل-ت-غÒأت
›يد دحمان ،وذلك على ألسضاعة
لنسضانية.
أŸناخية ،وكذأ ألعلوم أ إ
 13:45زوألÃ ،قر أŸعهد.
كما يضضع ألÈنامج مسضابقات فكرية وإأبدأعية وعدة نشضاطات
لطفال وألطلبة وألزوأر.
علمية ل أ

ندوة حول
اŸلكية الفكرية ‘ العصشر الرقمي

فريق اأ’من لو’ية جيجل
‘ نهائيـ ـ ـ ـات موندي ـ ـال
«كأاسس اأ’· لدانون»

سضيمثل فريق ألأمن ألوطني لولية
جيجل ،أ÷زأئر ‘ نهائيات مونديال
«ك- -اأسض ألأ· ل- -دأن- -ون « ب- -ال- -ولي -ات
أŸتحدة ألأمريكية.

أاوريدو يكششف عن حملته ا’تصشالية مع ›يد بوڤرة

وين كونÎول  1300عرضض موبيليسض

ي -وأصض -ل أوري -دو ‘ إأث-رأء خ-دم-ات-ه وي-خ-ت-ار لعب ك-رة أل-ق-دم أ÷زأئ-ري
لعلن عن تسضويق تعبئته ماكسضي هيّا !من خلل
ألشضه› Òيد بوڤرة ل إ
حملة أتصضالية وأسضعة تتمحور حول ومضضة تلفزيونية جديدة.
بعد ‚اح حملته هّيا ! ألتي أُ‚زت باŸشضاركة أŸتميزة للنجم ألعاŸي لكرة
ألقدم ،زين ألدين زيدأنُ ،يطلق أوريدوحملة أتصضالية جديدة خاصضة
ب-ت-ع-ب-ئ-ات-ه أ÷دي-دة م-اكسض-ي هّ-ي-ا !ع Èومضض-ة ت-ل-ف-زيونية ألتي يقدم من
خللها «أŸاجيك» للجزأئري Úزيارة ‘ عا ⁄هيّا!.
لشضهارية إأرأدة أوريدو ‘ “ك Úزبائنه من عيشض Œربة فريدة ‘ ألتصضال
تؤوكد هذه ألومضضة أ إ
لشضهارية هي دعوة من سضف Òعلمة أوريدو ›يد بوڤرة لكتشضاف عا⁄
ألنقال .هذه ألومضضة أ إ
أتصض- -الت- -ي ج- -دي- -د ذأت أل- -ت- -دف- -ق أل- -ع- -ا‹ ،ح -يث ت -ك -ون أŸك -اŸات غﬁ Òدودة م -ع ول -وج وأسض -ع
للمحتويات.
لتصضال ألكÈى ،لسضيما
هذه أ◊ملة ُتبث حاليا ع Èأهم ألقنوأت ألتلفزيونية ألوطنية ،وسضائل أ إ
للكÎو ÊوأُŸلصضقات.
لعلم أ إ
ألصضحافة أŸكتوبة وأ إ
يومية وطنية إأخبارية تصضدر عن أŸؤوسضسضة ألعمومية
ألقتصضادية(شضركة ذأت أسضهم)
رأسض مالها ألجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شضارع ألشضهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسض(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

صشالون وطني Ÿنتجات البحث العلمي

مزايا وهدايا للزبائن للدفع البعدي باششÎاك ششهري
أطلق موبيليسض عرضضا جديدأ –ت أسضم «وين كونÎول “ »1300نح لزبائنه مزأيا وسضعرأ تفاضضليا للدفع ألبعدي
باشضÎأك شضهري  1300د.ج Áكن أقتناؤوها من ألوكالة ألتجارية موبيليسض أو من نقاط ألبيع أŸعتمدة.
ألشضريحة أ÷ديدة ألتي تسضوق ع Èشضبكة موبيليسض تسضمح Ãرأقبة ألفاتورة ع Èمبلغ شضهرين بانتظام ودون
مفاجأاة مع إأمكانية شضحن ألرصضيد من خدمة أرسضلي أو بطاقات ألتعبئة.
أل-ع-رضض «وي-ن ك-ونÎول  1300غﬁ Òدود شض -ه -ري ول -ه أŸزأي-ا أل-ت-ال-ي-ة 3 - :سض-اع-ات م-ك-اŸات ›ان-ي-ة نحو كل
ألشضبكات
  250د.ج رصضيد مهدى نحو أÿارج. 1جيقا ربط أنÎنت  100رسضالة قصضÒة صضا◊ة نحو موبيليسض.  3أرقام مزأيا موبيليسض  15سضاعة مكاŸات ›انية يوميا من 21.30سضا إأ12.30 ¤سضالنÎنت ›انا.
 ألربط با أإأضضافة إأ ¤هذأ ألعرضض Áنح ألزبائن فرصضة أ◊صضول على هديت Úسضخيت« Úهدية ترحاب لـ  1000دينار صضا◊ة ألسضتعمال ع Èألشضبكة
ألوطنية وهدية 3جيقا حجم أنÎنت مهدى شضهريا.
بهذأ ألعرضض يوأصضل موبيليسض ألتزأمه للسضماح لكم بأان تكونوأ عند ألرقم.1

ألرئيسضة أŸديرة ألعامة
مسضؤوولة ألنشضر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

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

¯ ملحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصضحابها نشضرت أو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشضهار
أŸؤوسضسضة ألوطنية للنشضر وأ إ
 1شضارع باسضتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسض(021)73.95.59... :

وسضسضات ألتالية:ألوسضط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شضركة ألطباعة  S.I.Oألشضرق :شضركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

اإلثنين  15ماي  2017م
الموافق لـ  19شسعبان  1٤٣8هـ

لمن الدو‹
–ديدا Ÿوقف مشضÎك من إاصضÓح ›لسس ا أ

مسضإه ـ ـل Áثـ ـ ـل رئي ـ ـ ـسس ا÷مهوريـ ـ ـة ‘ قمـ ـ ـة مفوضضيـ ـ ـة
ا’– ـ ـإد اإ’فريقـ ـ ـي حـ ـ ـول إاصضـ ـ ـÓح ›لـ ـ ـسس اأ’م ـ ـن
Áثل وزير الشضؤوون
لفريقي
اŸغاربية وال–اد ا إ
وجامعة الدول العربية عبد
القادر مسضاهل ،رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ‘ ،أاشضغال ÷نة
رؤوسضاء الدول وا◊كومات
لفريقي
العشضر ل–Óاد ا إ
لمن
حول إاصضÓح ›لسس ا أ
ل‡ي اŸزمع عقدها ،من 15
ا أ
إا 17 ¤مايو ا÷اريÃ ،البو
(غينيا السضتوائية) ،حسضبما
أافاد به أامسس بيان لوزارة
الشضؤوون اÿارجية.
أاوضس- -ح ذات اŸصس- -در أان أاعضس- -اء
اللجنة سسيعكفون خÓل هذه القمة
على ““تقييم مرحلي من مسسار
إاصسÓ- - -ح ›لسس األم - -ن ودراسس - -ة

سس -ب -ل ووسس -ائ -ل ت -رق -ي -ة وت -ع -زي -ز
اŸوقف اإلفريقي اŸشسÎك أاو ما

يسس -م -ى ك-ذلك «ات-ف-اق إاي-زل-وي-ن-ي»
ع -ل -ى ضس-وء اŸسس-ت-ج-دات األخÒة

التي طرأات ‘ إاطار اŸفاوضسات
ب Úا◊كومات““.
ي -ع -ت““ Èات -ف -اق إاي -زل -وي -ن-ي““ ال-ذي
صس -ادق ع -ل -ي -ه ال–اد اإلف -ري-ق-ي
سس -ن-ة  2005ت -ع-بÒا ع-ن م-ط-لب
الدول األعضساء من أاجل ““مشساركة
أاك Ìع- - -دل و ت- - -وازن - -ا و“ث - -ي Ó- -
إلفريقيا حتى تقوم بدورها كامÓ
‘ اÛت - -م- -ع ال- -دو‹ ل سس- -ي- -م- -ا
◊فظ السسÓم ع Èالعا.““⁄
للتذك Òفإان اللجنة التي يرأاسسها
رئيسس جمهورية سسÒاليون إارنسست
باي كوروما تتشسكل من ا÷زائر
وليبيا وجمهورية الكونغو وغينيا
السس -ت -وائ -ي -ة وك -ي -ن -ي -ا ون -ام -ي -ب-ي-ا
وأاوغ -ن -دا والسس -ن -غ -ال وسسÒال -ي-ون
وزامبيا.

عّ- -دة ق- -ط- -اع -ات وزاري -ة ل -ه -ا صس -ل -ة
ب -اŸوضس -وع ،وأاوضس-حت بشس-أان قضس-ي-ة
ع- -دم ق- -ب -ول ال -ت -أاخ -رات اÙت -م -ل -ة
ÎŸشس-ح-ي ال-ب-ك-ال-وري-ا لسسيما خÓل
ال -فÎة الصس -ب-اح-ي-ة ال-ت-ي يشس-رع ف-ي-ه-ا
على السساعة التاسسعة صسباحا ،أانّ ذلك
ي-رت-ب-ط أاسس-اسس-ا ب-ح-م-اي-ة ال-عملية من
ال- - - - -تسس- - - - -ري - - - -ب - - - -ات ،مشسÒة إا ¤أاّن
التحضسÒات Œري حاليا على قدم
وسس -اق ع -ل -ى اŸسس -ت -وى اÙل -ي م-ن
ح - -يث ت- -وفﬂ Òت- -ل- -ف ا◊اج- -ي- -ات
كالنقل اŸدرسسي وتهيئة اÎŸشسحÚ
نفسسيا.
أام-ا ع-ن ت-ف-ع-ي-ل ال-ق-ائ-م-ة الحتياطية
”
ألسساتذة اŸتوسسط والثانوي التي ّ
ال-ل-ج-وء إال-ي-ه-ا عشس-ي-ة ت-ن-ظيم امتحان
وطني لتوظيف  10أالف أاسستاذ ،فقد
أاشس- - -ارت ب - -ن غÈيت إا ¤أاّن ال - -ذي - -ن
ي-رفضس-ون الل-ت-ح-اق Ãن-اصسب ال-ع-مل
اŸقÎحة عليهم ‘ ﬂتلف الوليات
سس -ي -قصس -ون بشس -ك -ل أات -وم -ات-ي-ك-ي م-ن
ال -ق -ائ -م -ة ويسس -ت -وجب ع-ل-ي-ه-م األم-ر
اŸشس -ارك -ة ‘ اŸسس -اب -ق -ة ال -وط -ن -ي-ة
لغرضس الظفر Ãنصسب أاقرب إا ¤مقر
سسكناهم ‘ حال –قيق النجاح ،كما
أاشسارت بن غÈيت أايضسا إا ¤وجود
رخصسة من مديرية الوظيف العمومي
ت -ع-ن-ى ب-ت-ق-ل-يصس الشس-روط اŸط-ل-وب-ة
لجتياز إامتحانات الÎقية الداخلية
لسسيما تلك التي تعنى Ãنصسب إادارة
اŸؤوسسسسة.

يقوم وزير الطاقة نور الدين بوطرفة،
ي-وم-ي  15و 16م -اي-و ا÷اري ،ب-زي-ارة
عمل إا ¤العاصسمة اإلسسبانية مدريد،
أاي -ن سس -ي -ل -ت -ق -ي مسس-ؤوول Úإاسس-ب-ان ك-ب-ار
Ÿناقشسة التعاون الطاقوي ب Úالبلدين،
حسسبما أافادت به أامسس وزارة الطاقة.
وسسيلتقي بوطرفة خÓل هذه الزيارة
ك Ó- -م- -ن ال- -وزي- -ر اإلسس -ب -ا Êل -لشس -ؤوون
اÿارجية والتعاون أالفونسسو داسستيسس
وال-وزي-ر اإلسس-ب-ا Êل-ل-ط-اق-ة والسس-ي-اح-ة
والÈنامج الرقمي أالفارو نادال.
ك-م-ا سس-ي-ج-ري ب-وط-رف-ة ﬁادث-ات م-ع
كبار اŸسسؤوول ‘ Úالشسركات الطاقوية
اإلسسبانية حسسب نفسس اŸصسدر.
وسس-ي-ت-م ال-ت-ط-رق خÓ-ل ه-ذه ال-لقاءات
إا ¤ال -ع Ó-ق -ات ال -ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن
وم -دى ت -ق -دم مشس -اري-ع الشس-راك-ة ط-ور
اإل‚از وكذا آافاق التعاون والسستثمار
‘ اÛال ال -ط -اق -وي لسس -ي -م -ا إان-ت-اج
و–وي- - -ل اÙروق- - -ات وال - -ط - -اق - -ات
اŸتجددة.

ا÷امعة اŸوضضوعاتية ا÷زائرية  -التونسضية ،بن غÈيت:
بوطرفة ‘ مدريد Ÿنإقشضة
بإمكإن البلدان اŸغإربية ا’نضضمإم إا ¤مبإدرة اıتإرات اأ’دبية اŸدرسضية آافإق التعإون الطإقوي
كشضفت وزيرة الÎبية الوطنية
اول-مت-هّيحأاةضسلتÒجل-سهس-يادب-إاهح-ذهك-االمعب-مالل-يت-ةناسلستييق يتمعم ا÷زائري  -اإ’سضبإÊ
من تيبازة ،أامسس ،على هامشس
إاعطائها إاشضارة انطÓق أاشضغال
ا÷امعة اŸوضضوعاتية
لدبية اŸدرسضية
للمختارات ا أ
ا÷زائرية التونسضية رفقة
سضف Òجمهورية تونسس السضيد
عبد اÛيد الفرشضيشضي ،أان
اŸبادرة تبقى مفتوحة من أاجل
انضضمام الدول اŸغاربية
لخرى على اعتبار أان الفضضاء
ا أ
اŸغاربي كتلة أانÌوبولوجية
واحدة.

تيبازة :عÓء ملزي

ق - -الت ب - -ن غÈيت ب - -ه- -ذا الشس- -أان إاّن
الندوة تندرج ضسمن توصسيات اللجنة
اŸشسÎكة ا÷زائرية التونسسية الـ21
وك -ذا Œسس -ي -دا لت -ف -اق -ي -ة ال -ت -ع -اون
اÈŸم -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن ع-ل-ى ه-امشس
زيارة العمل التي قادت وزير الÎبية
التونسسي للجزائر شسهر سسبتم Èمن
السس- -ن- -ة اŸنصس -رم -ة ،وه -و الÈن -ام -ج
ال- -ذي ي -رت -ك -ز ع -ل -ى خ -مسس -ة ﬁاور
أاسس -اسس -ي -ة أاه -م -ه -ا ال -ت -ك -ف-ل ب-الÎاث
اŸغ -ارب -ي ‘ ال -ك -تب اŸدرسس -ي-ة م-ع
ت - -ع - -يﬂ Úت - -ارات أادب- -ي- -ة مشسÎك- -ة
Óط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة الثÓثة
م-وج-ه-ة ل -أ
لك Óالبلدين.
وأاشس- -ارت ال- -وزي -رة ب -ن غÈيت ب -ه -ذا
الشس- -أان إا ¤أاّن ات- -ف- -اق- -ي- -ة ال- -ت- -ع- -اون
ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ت-عنى بالتنسسيق
وال- - - -تشس - - -اور ‘ إاع - - -داد ﬂت - - -ارات

م -درسس-ي-ة م-غ-ارب-ي-ة ل-ه-ا صس-ل-ة وث-ي-ق-ة
ب -الÎاث اŸغ -ارب -ي ،ب -ح-يث ّ” ع-ق-د
أاول ورشسة ما ب Úإاطارات من البلدين
بداية من أامسس وإا ¤غاية اÿميسس
ال-ق-ادم ب-ت-ي-ب-ازة ع-ل-ى أان ت-ل-ي-ها ورشسة
أاخرى قريبا بتونسس ،مشسÒة إا ¤أانّ
م -ؤول -ف -ي ك -تب ال -ل -غ -ة ال -ع -رب-ي-ة وك-ذا
ال -ف -رنسس -ي -ة ك -ان-وا أاح-رارا ‘ ان-ت-ق-اء
نصسوصس أادبية لكاتب دون غÒه ‘
ح Úت-ت-ط-لب ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة مسستقبÓ
تنسسيقا ﬁكما مع األشسقاء التونسسيÚ
ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-الشس-خصسيات األدبية لكÓ
البلدين ،كما كشسفت الوزيرة أايضسا عن
ل-ق-اء م-رت-قب خÓ-ل األسس-ب-وع ال-ق-ادم
ب Úوزارتي الÎبية الوطنية والثقافة
ب -حضس-ور ›م-وع-ة م-ن الشس-خصس-ي-ات
األدبية لوضسع أارضسية صسلبة Ÿوضسوع
اıتارات األدبية اŸدرسسية
عن عملية التحضس Òلمتحانات آاخر
السسنة أاشسارت وزيرة الÎبية الوطنية
إا ¤أان كّل الظروف أاصسبحت جاهزة

Ãشضاركة علماء وباحث ÚومثقفÚ

””التواصضـ ـل ا◊ضضـ ـإري ا÷زائ ـ ـري العمـ ـإÃ ””Êكتبـ ـة ا◊إمـ ـة

انطلقت أاشضغال ملتقى ““التواصضل
ا◊ضض -اري ا÷زائ -ري ال -ع-م-ا،““Ê
أامسس ،باŸكتبة الوطنية للحامة
ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصض-م-ةÃ ،شض-ارك-ة
ع -ل -م -اء وب -اح-ث Úوم-ث-ق-ف Úم-ن
ال -ب -ل -دي-ن وشض-خصض-ي-ات سض-ي-اسض-ي-ة
وثقافية.
يسس -ع -ى ه -ذا اŸل-ت-ق-ى ال-ذي ي-ن-ظ-م-ه
ن -ادي ن -زوي ال -ع -م -ا Êب -ال -ت-ع-اون م-ع
ج- -م- -ع- -ي- -ة الÎاث Ÿدي- -ن- -ة ال- -ق -رارة
(غ -رداي -ة) ،ع -ل -ى م -دى  7أاي- -ام ،إا¤
تعميق الروابط العريقة ب Úالبلدين
‘ اÛالت ال -ث -ق -اف-ي-ة وا◊ضس-اري-ة
والج -ت -م -اع -ي -ة وال -ت -ع -ري-ف ب-الÎاث
ا◊ضس- -اري والب- -داع- -ي ال -ث -ق -ا‘ ‘
البلدين.
ويشس-م-ل الÈن-ام-ج ال-ف-ك-ري ل-ل-م-ل-ت-قى
ال -ذي ت -ق -ام ف -ع -ال -ي -ت -ه ب ÚاŸك -ت -ب-ة
ال -وط-ن-ي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة وولي-ة غ-رداي-ة
با÷نوب عدة أاوراق علمية ومعرفية
م- - -ن ق- - -ب- - -ل مشس- - -ارك Úج - -زائ - -ريÚ
وع -م-ان-ي Úت-ت-م-ح-ور ح-ول ““ال-ت-واصس-ل
األدبي ““و““العادات والتقاليد““
و““ الشس- -خصس- -ي- -ات واإلعÓ- -م““ ‘ ك Ó-
ال-ب-ل-دي-ن وم-داخÓ-ت ح-ول““ التواصسل
ب Úع- -م- -ان وا÷زائ- -ر خ Ó-ل عصس -ر
اإلمامة الباضسية الثانية (280-177
ه- -ج- -ري ) و«ال- -ع Ó-ق -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة
ال- -ع- -م- -ان- -ي- -ة ا÷زائ- -ري -ة ‘ ال -عصس -ر
ال -وسس -ي-ط ““ك-م-ا ت-ن-ظ-م أايضس-ا ل-ق-اءات
شس- -ع- -ري- -ة وم- -ع -رضس ل -ل -م -ط -ب -وع -ات
أاواıطوطات ا÷زائرية والعمانية.

ويشس -م-ل الشس-ط-ر ال-ث-ا Êم-ن اŸل-ت-ق-ى
الذي ينظم بولية غرداية (من  17إا¤
 20م- -اي- -و) ﬁاضس- -رات وأامسس -ي -ات
شس- -ع- -ري- -ة وزي -ارات Ÿراك -ز ع -ل -م -ي -ة
وثقافية وللمتاحف واŸناطق األثرية
منها زيارة اŸسسجد العتيق لبني يزقن
وم-ك-ت-ب-ة شس-اع-ر ال-ث-ورة م-ف-دي زك-ريا
وقصسر ““تافيÓت ““ببني يزقن““.
وأابرز وزير الثقافة عز الدين ميهوبي
‘ افتتاح هذه التظاهرة التي عرفت
حضس-ور شس-خصس-ي-ات سس-ي-اسسية وثقافية
و‡ثلي السسلك الدبلوماسسي اŸعتمد
با÷زائر ““عمق العÓقات ا÷زائرية
ال -ع -م -ان -ي -ة اŸت -ج-ذرة ‘ ال-ت-اري-خ ““،
م -ذك -را ب -الصس -دى ال -ذي ك -ان ل -ل-ث-ورة
التحريرية لدى العماني Úالذين خلد
شس- -ع- -راؤوه- -م أا›اد ه- -ذه ال- -ث- -ورة ‘
قصسائد كثÒة
وذك -ر السس -ف Òال-ع-م-ا Êل-دى ا÷زائ-ر
ناصسر بن سسيف ا◊وسسني من جهته
ب -ال -ع Ó-ق -ات ال -ط -ي -ب -ة ب Úال -ب -ل -دي-ن

وتعاونهما ‘ شستى اÛالت لسسيما
الثقافية ،مذكرا Ãشساركة عمان ‘
عدة تظاهرات ثقافية با÷زائر وقال
ب -خصس -وصس اŸل -ت -ق-ى إان ه-ذا األخÒ
““سس-ي-م-ك-ن م-ن ت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر
ح -ول ال -ث -ق -اف -ة والÎاث ‘ ال -ب-ل-دي-ن
وإارسساء نظرة مند›ة بﬂ Úتلف
الفاعل Úوكذا تبادل اÈÿات وتوسسيع
التعاون اŸعر‘““.
وركز ‡ثل نادي نزوى السسيد عبد
الله بن ﬁمد بن زاهر العÈي ‘
كلمته على أاهمية التواصسل والتعاون
ال -ث -ق -ا‘ ب Úال -ب -ل -دي-ن ،م-ع-تÈا ه-ذا
ال -ل -ق-اء م-واصس-ل-ة Ÿسس-ار ال-ت-ع-اون بÚ
ال- -ب- -ل- -دي- -ن ‘ اÛالت ال- -ث -ق -اف -ي -ة
وال -ع -ل -م -ي -ة ،مÈزا وم -ذك-را ب-أاه-م-ي-ة
““رسس-ال-ة السس-ل-م وال-ت-ف-ت-ح““التي يتبناها
نادي نزوى.
وق -ال رئ -يسس ج -م -ع -ي-ة الÎاث ن-اصس-ر
ب -وح -ج -ام إان ه -ذا ال -ل -ق -اء سس -ي -ف -ت -ح
اÛال لتعميق التعاون ب Úالبلدين

اللذين Œمعهما عدة قواسسم ‘ شستى
اŸيادين .
و“ي -زت ا÷لسس -ة الف -ت -ت -اح-ي-ة ل-ه-ذا
اŸلتقى بقراءة عدة قصسائد لشسعراء
ال -ب -ل -دي -ن وت -ك -ر Ëع -دة شس-خصس-ي-ات
ج -زائ -ري -ة وع -م -ان -ي -ة ل-ه-ا إاسس-ه-ام ‘
ت-وط-ي-د ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة األخ-وي-ة
واŸع -رف -ي -ة ب Úال -ب -ل-دي-ن ‘ ال-عصس-ر
ا◊ديث م - -ن ب - -ي - -ن - -ه - -ا ع- -ن ا÷انب
ا÷زائ- -ري ال- -دك -ت -ور ﬁم -د صس -ال -ح
ن-اصس-ر والشس-ي-خ أاب-و اسس-ح-اق اب-راه-ي-م
اطفيشس وعن ا÷انب العما Êالشسيخ
أاحمد بن سسليمان اÿليلي.

ميهوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي يسضتقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سضفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Òصضربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـإ
الشضعب  /اسستقبل عز الدين ميهوبي ،وزير الثقافة ،أامسس ،الكسسندر يانكوفيتشس سسف Òصسربيا ا÷ديد.
أاشساد الطرفان بنوعية العÓقة القائمة ب Úالبلدين وأاهمية تعزيز وتطوير التعاون الثقا‘ واإلرتقاء به إا ¤مسستوى العÓقات
السسياسسية ،علما أان ا÷زائر تكتسسي مكانة هامة ضسمن القارة اإلفريقية ‡ا يعطي بعدا ‡يزا للروابط ا÷زائرية ـ الصسربية.
أاثناء اللقاء اتفق الطرفان على إادراج ﬂتلف النشساطات اŸتعلقة بالسسينما والكتاب والفنون التشسكيلية والتكوين ‘ إاطار
التبادلت الثقافية ب Úالبلدين ،خاصسة مشساركة صسربيا ‘ الطبعة القادمة Ÿهرجان عنابة للفيلم اŸتوسسطي.
‘ ›ال الكتاب إاتفق الطرفان على مشساركة صسربيا ‘ صسالون ا÷زائر الدو‹ القادم وضسرورة الحتكاك ب Úدور النشسر
وكتاب وأادباء البلدين.
‘ ›ال اŸوسسيقى إاتفق الطرفان على تبادل التجارب ‘ ميدان التكوين خاصسة ب Úأاوبرا ا÷زائر ونظÒتها ببلغراد.
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لفريقي
لول يسضتقبل رئيسس مفوضضية ال–اد ا إ
الوزير ا أ

تب ـ ـ ـإدل وجه ـ ـإت النظـ ـ ـر حـ ـول السضلـ ـ ـ ـم
واأ’مـ ـ ـن والتنميـ ـ ـة ا’جتمإعيـ ـ ـة

لول عبد اŸالك سضÓل،
اسضتقبل الوزير ا أ
أامسس ،با÷زائر العاصضمة ،رئيسس مفوضضية
ال–اد الفريقي موسضى فقي ﬁمد،
لول.
حسضبما أافاد به بيان Ÿصضالح الوزير ا أ
أاكد ذات اŸصسدر أان ““ اللقاء سسمح للمسسؤوولÚ
ب -ت -ب -ادل وج -ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول ع-دد م-ن اŸسس-ائ-ل
لسسيما تلك اŸتعلقة با◊فاظ على السسلم واألمن
وال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصس-ادي-ة ‘ إاف-ريقيا،
إاضسافة إا ¤الديناميكية الواجب اعتمادها من أاجل
“ك ÚاŸنظمة اإلفريقية من الرتقاء إا ¤مسستوى
–دياتنا““.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاشس -ار ال -ب -ي -ان إا ¤أان ال -ط-رفÚ
““تطرقا أايضسا إا ¤الوضسع Ãنطقة السساحل من أاجل
توحيد ا÷هود لضسمان عودة السستقرار““.
وبعد التطرق إا ¤التحولت ا÷ارية واŸرتبطة
ب-ال-ظ-رف السس-ي-اسس-ي والق-تصس-ادي ال-ع-اŸي اغ-ت-نم
ال -وزي -ر األول وضس -ي -ف -ه ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ““ ل-ت-ج-دي-د
ع- -زم- -ه- -م- -ا ع -ل -ى ع -دم ادخ -ار أاي ج -ه -د ب -ه -دف
اŸسس -اه -م -ة ‘ رف -ع ك -ل ال -ع -راق -ي-ل ال-ت-ي ل ت-زال
ت -عÎضس وتÒة ت-ن-م-ي-ة ›م-وع ال-ب-ل-دان اإلف-ري-ق-ي-ة

ورقي شسعوبها““ ،حسسب البيان.
وقد جرى اللقاء بحضسور وزير الدولة وزير الشسؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ووزير
الشس -ؤوون اŸغ -ارب -ي -ة وال–اد اإلف -ري-ق-ي وج-ام-ع-ة
الدول العربية عبد القادر مسساهل.

 ...مسضإهل يتحإدث مع فقي ﬁمد
–ادث وزي - -ر الشس - -وؤون اŸغ - -ارب- -ي- -ة وال–اد
الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
مسساهل ،اأمسس ،با÷زائر العاصسمة ،مع رئيسس
م -ف -وضس -ي -ة ال–اد الإف -ري -ق -ي م -وسس -ى ف -ق-ي
ﬁمد.
Œدر الإشسارة اإ ¤اأن ا÷معية العامة الأو¤
اŸن -ظ -م -ة م -ن ق-ب-ل اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة لÓ-أم-ن
الوطني ومفوضسية ال–اد الإفريقي تاأتي بعد
اŸصسادقة على القانون الأسساسسي لهذه الآلية
من قبل قادة دول وحكومات ال–اد الإفريقي
خÓ- -ل اأشس- -غ- -ال ال- -دورة ال -ع -ادي -ة الـ  28التي
انعقدت باأديسس اأبابا ‘ يناير اŸاضسي.

اŸكلف بعمليات حفظ السضÓم لدى اسضتقباله من لعمامرة:

دور ا÷زائر أاسضإسضي وضضروري ‘ حل أازمإت القإرة اإ’فريقية

لم Úالعام اŸسضاعد اŸكلف بعمليات
أاثنى ا أ
 ·ÓاŸت -ح -دة ج -ون ب -يÒ
ح- -ف -ظ السض Ó-م ل  -أ
لسض- - -اسض - -ي
لك- - -روا ،أامسس ،ع- - -ل- - -ى ال- - -دور ““ا أ
والضض -روري““ ال -ذي ت -ل -ع -ب-ه ا÷زائ-ر ‘ إاط-ار
لم -ن والسض -ت -ق -رار ‘ ال -ق -ارة
ج- -ه- -ود نشض -ر ا أ
السضمراء ل سضيما ‘ ما‹ ومنطقة السضاحل.
ن -وه السس -ي -د لك -روا ‘ تصس -ري -ح ل -لصس -ح -اف-ة ع-قب
اسستقباله من طرف مع وزير الدولة وزير الشسؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،أامسس،
با÷زائر““ ،با÷هود التي تقوم بها ا÷زائر ◊ل
األزمات ‘ القارة الفريقية““› ،ددا باŸناسسبة
ك -ل ال-ت-ق-دي-ر ““ل-ل-دور السس-اسس-ي والضس-روري““ ال-ذي
لعبته وتلعبه ا÷زائر والذي ينتظر أان تقوم به
مسستقبŸ Óواصسلة ا÷هود الثنائية اإليجابية لنشسر
األم -ن والسس -ت -ق -رار ‘ دول -ة م -ا‹ وك -ل م -ن -ط-ق-ة
السساحل.
كما أاكد لكروا الذي يقود وفدا أا‡يا يضسم اŸمثل
 ·ÓاŸت -ح -دة ‘ م -ا‹
Óم Úال- -ع- -ام ل  -أ
اÿاصس ل - -أ
ﬁم -د صس -ال -ح ال -ن -ظ -ي -ف ال -ذي حضس-ر ال-ل-ق-اء م-ع
لعمامرة أانه أاعطى األولوية لزيارة ا÷زائر على
باقي دول اŸنطقة بالنظر إا““ ¤ا÷هود التي تبذلها
(ا÷زائ -ر) ◊ل األزم -ات ال -ت -ي ت -ؤوث-ر ع-ل-ى ال-ق-ارة
اإلفريقية““ ،موضسحا أان تواجده ‘ ا÷زائر يندرج
‘ إاطار ““اŸشساورات مع السسلطات ضسمن ا÷هود
الثنائية لنشسر األمن والسستقرار ‘ دولة ما‹ وكل
منطقة السساحل““.
وأاكد لكروا أانه ““” –قيق الكث Òمن النتائج ‘
أازمة ما‹““ ،وذلك ““بفضسل ا÷هود ا÷ماعية التي
لعبتها كل من ا÷زائر بالتعاون مع األ· اŸتحدة
مع اإلشسادة اÿاصسة بالدور الذي قام به السسيد
نظيف والشسركاء اŸتبقون““ ،مضسيفا أانه بالرغم من
كل هذه ا÷هود ““هناك الكث Òمن العمل لزال
ينتظر وهناك العديد من التحديات التي تنتظر
البعثة األ‡ية رفعها لسسيما األمنية منها““ والتي
تبقى -كما قال““ -صسعبة““ والعمل لزال متواصسÓ
من أاجل تطبيق اتفاق السسÓم ‘ اŸنطقة.
وأابرز اŸمثل األ‡ي أان ﬁادثات البعثة األ‡ية
مع لعمامرة ““أاكدت لنا من جديد اسستعداد ا÷زائر

من أاجل اÙافظة على الدور الريادي ‘ هذه
ا÷هود ا÷ماعية Ÿسساعدة الشسعب اŸا‹ وشسعوب
اŸنطقة للتنعم باألمن والسستقرار““.

تقدم ‘ حل النزاع ‘ الصضحراء الغربية
عن طريق اŸفإوضضإت
أاكد األم Úالعام اŸسساعد اŸكلف بعمليات حفظ
 ·ÓاŸتحدة جون بي Òلكروا ،أامسس ،أان
السسÓم ل أ
هناك ““تقدما““ فيما يتعلق بحل النزاع ‘ الصسحراء
الغربية وهذا بفضسل اإلرادة القوية التي أابداها
 ·ÓاŸت -ح -دة ا÷دي-د اون-ط-ون-ي-و
األم Úال -ع -ام ل  -أ
غوتÒيسس وإالتزامه بالعمل السسياسسي إلعادة بعث
اŸفاوضسات ب Úجبهة البوليسساريو واŸغرب.
‘ تصسريح للصسحافة عقب اسستقباله من طرف
وزي -ر ال -دول -ة وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت-ع-اون
الدو‹ رمطان لعمامرة أامسس با÷زائر العاصسمة
قال السسيد لكروا إانه ” التطرق خÓل ﬁادثاته
مع الوزير ا÷زائري إا ¤مسسأالة الصسحراء الغربية
مؤوكدا أان هناك تقدم ‘ هذا الشسأان واليوم نلمسس
 ·ÓاŸتحدة لبذل
Óم Úالعام ل أ
““إارادة قوية““ ل أ
““اŸزي- -د م -ن ا÷ه -ود ل -ف -ت -ح اÛال Ÿف -اوضس -ات
سسياسسية““.
وأابرز لكروا أان ““هناك عم ‘ ” Óهذا اÛال
لتمهيد الطريق أامام اللتزام با◊ل السسياسسي وهو
عمل دقيق وتدريجي““ مكن من حل العديد من
اŸسسائل العالقة كان آاخرها مصسادقة ›لسس األمن
الدو‹ على قرار Œديد عودة عمل بعثة األ·
اŸت-ح-دة ل-ت-ن-ظ-ي-م اسس-ت-ف-ت-اء ‘ الصس-ح-راء ال-غ-ربية
(اŸي -ن -ورسس -و) ،وال -ت -ي ت-ع-د ال-ي-وم  -حسسب السس-ي-د
لك- -روا ““ -م- -كسس- -ب- -ا““ وذلك ب- -ع -د ال -فضس ‘ أازم -ة
اŸنطقة العازلة ““الكركرات““.
وأاضساف قائ““ Óإان ا÷هود لزالت متواصسلة لتهيئة
الظروف من أاجل اعادة بعث مسسار التسسوية ““وعزل
كل ما كان Áثل صسعوبات ومعوقات على اŸسسار
السس-ي-اسس-ي السس-ل-م-ي األم-ر ال-ذي Áك-ن-ن-ا ال-ي-وم م-ن
““اŸضسي قدما ‘ ظل ما يتقرر عن ›لسس األمن
الدو‹ ‘ إاŒاه العمل السسياسسي““.

»æWh

إإلثنين  15ماي  2017م
إلموإفق لـ  19شسعبان  14٣٨هـ

لمن والسشلم
تنويها بدوره ‘ ترسشيخ ا أ

تكـ ـ ـر Ëرئيـ ـ ـسس ا÷مهوريـ ـ ـة
من اŸديرية العامة لألمن
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لفريقيــــة ““أافريبــــول““
لليـــة ا إ
لول ل آ
مفتتحــا الجتمـــاع ا أ

04

سش ـ ـلل :ا÷زائ ـ ـر حريصش ـ ـة علـ ـى التعـ ـاون األمنـ ـي بالقـ ـارة السشم ـراء
لسشباب
لرهاب وا÷رÁة يجب أان يرافقها عمل يعالج ا أ
^ ﬁاربة ا إ
لوطان تسشتلزم جهدا حازما ومسشتمرا وجب أان يرافقه عمل كبÒ
لرهاب وا÷رÁة اŸنظمة العابرة ل أ
لول عبد اŸالك سشلل ،أان ﬁاربة ا إ
أاكد الوزير ا أ
تعالج من خلله ﬂتلف أاسشباب تفاقمها ،كا÷هل وﬂتلف اŸتطلبات الجتماعية ،داعيا ‡ثلي أامن دول القارة السشمراء إا ¤وضشع سشياسشات صشادقة للمصشا◊ة
لمن والسشتقرار.
الوطنية Œمع الششعوب وتبعد ا◊قد والكراهية باعتبارها اÿيار الناجح الذي مرت به ا÷زائر والتي باتت تنعم بفضشله منذ سشنوات با أ

فندق األوراسسي:آاسسيـا مني
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي

” ت-ك-ر Ëرئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة امسش با÷زائر
لمن الوطني عرفانا بالتزامه
العاصشمة من طرف اŸديرية العامة ل أ
بدعم Œسشيد آالية التعاون ب Úالششرطة الفريقية ““أافريبول““.
تسشلم هذا التكر Ëالرمزي نيابة عنه الوزير الول عبد اŸالك سشلل
لل-ي-ة ال-ت-ع-اون ب Úالشش-رط-ة
ع -ل-ى ه-امشش أاشش-غ-ال أاول ج-م-ع-ي-ة ع-ام-ة آ
لفريقية ““أافريبول““.
ا أ
كما ” تسشليم هدايا رمزية إا ¤السشيد سشلل وكذا وزير الدولة وزير
الششؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،إاضشافة إا ¤وزير
لختام الطيب لوح ووزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
العدل حافظ ا أ
لفريقي وجامعة
نورالدين بدوي ووزير الششؤوون اŸغاربية وال–اد ا أ
الدول العربية عبد القادر مسشاهل.
لم-ن ال-وط-ن-ي ،رئ-يسش
ع -لوة ع -ل -ى ذلك ،ك -رمت اŸدي -ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
لف -ري -ق -ي -ة ﬁم -د م -وسش -ى ف-ق-ي واŸدي-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-دى
اŸف -وضش -ي -ة ا إ
لم Úال -ع -ام Ûلسش وزراء ال -داخ-ل-ي-ة ال-ع-رب
أانÎب -ول ت -ي م -وريسش وا أ
ﬁمد علي كومان.

لدى معاينته مقر ““أافريبول““ ب Íعكنون

رئيسس مفوضشية ال–اد اإلفريقي يششيد بالششرطة ا÷زائرية

لفريقي موسشي فقي ﬁمد ،صشباح أامسش ،مقر
عاين رئيسش مفوضشية ال–اد ا إ
““أاف-ري-ب-ول““ ال-ك-ائ-ن ب-ل-دي-ة ب-ن ع-ك-ن-ون ،ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ةÃ ،ع-ية اŸدير العام
لمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وبحضشور ‡ثلي الششرطة من ﬂتلف
ل أ
لف-ري-ق-ي-ة ،ت-ل-ق-ى خ-لل-ه-ا أاه-م الشش-روح-ات ح-ول ال-دور اÙوري ال-ذي
ال-دول ا إ
لم-ن-ي-ة
لل-ي-ة ،ال-ت-ي ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ك-ثÒا ‘ ت-ع-زي-ز ال-ق-درات ا أ
سش -ت -ل -ع -ب-ه ه-ذه ا آ
الششرطية Ûابهة ﬂتلف التحديات التي تواجهها ششعوب القارة السشمراء.

إف- -ت -ت -ح إل -وزي -ر إألول ع -ب -د إŸالك سس -لل،
أإمسس ،بفندق إألورإسسي با÷زإئر إلعاصسمة،
أإشس- -غ- -ال إلج- -ت- -م- -اع إألول آلل -ي -ة إل -ت -ع -اون
إلشس -رط -ي إإلف -ري-ق-ي ““إف-ري-ب-ول ““ ،ب-حضس-ور
رئ-يسس م-ف-وضس-ي-ة إل–اد إإلف-ري-ق-ي م-وسسي
ف -ق -ي ﬁم-د ،وزي-ر إل-دإخ-ل-ي-ة وإ÷م-اع-ات
إÙلية نور إلدين بدوي ،وزير إÿارجية
وإل -ت -ع -اون إل -دو‹ رمضس -ان ل -ع-م-ام-رة وزي-ر
إلشس- -ؤوون إŸغ- -ارب- -ي- -ة وإل–اد إلف- -ري- -ق- -ي
وجامعة إلدول إلعربية عبد إلقادر مسساهل،
وزير إلعدل حافظ إألختام طيب لوح ،وكذإ
ل–اد إإلف-ري-ق-ي
ﬁاف -ظ إلسس -ل-م وإألم-ن ل -إ
إسس -م -اع -ي -ل شس -رق -ي و‡ث -ل ع -ن م -ن -ظ -م -ة
إلنÎبول Ãشساركة قادة إلشسرطة وإألمن
◊وإ‹  40دولة من إلقارة إلسسمرإء فضسل
عن وفود أإمنية رفيعة إŸسستوى .
عبد إŸالك سسلل حرصس على إلتأاكيد على
دور إ÷زإئر ‡ثلة ‘ رئيسسها عبد إلعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ومسس-اه-م-ت-ه-ا ‘ ت-ع-زي-ز إل-تعاون
إألم- -ن- -ي إإلف- -ري- -ق- -ي وت- -ط- -وي- -ر وإزده- -ار
إلشسعوب ،إلذي لن يتحقق حسسبه دون توفÒ
إألم- -ن وإل- -تصس- -دي ıت- -ل -ف إل -ت -ه -دي -دإت
إلرإهنة إلتي تعيشسها إلقارة إليوم ،مشسÒإ ‘
هذإ إلسسياق إ ¤أإن –قيق إألمن إإلفريقي
إŸشسÎك إلذي تنشسده إلشسعوب إإلفريقية،
ي -ت -ط -لب إي -لء إأله -م -ي -ة إل -لزم-ة ألج-ه-زة
إلشس- -رط- -ة ‘ دول- -ن- -ا ،ب- -زي- -ادة ف- -ع -ال -ي -ت -ه -ا
وج -اه-زي-ت-ه-ا Ÿوإك-ب-ة إل-ت-ح-ولت إل-دإخ-ل-ي-ة
وإÿارجية وإلتعامل معها بكل إحÎإفية.
ومن هذإ إلباب دعا سسلل أإعضساء إŸؤو“ر،
إ ¤فتح أإبوإب إلنقاشس حول جل إآلفات
إلتي تعيشسها إلقارة إلسسمرإء وإدرإجها ‘
جدول أإعمالها ألهميتها إلبالغة ‘ إلوقت
إل -رإه -ن وم -ا تشس -ك -ل -ه م -ن ت -ه-دي-دإت ع-ل-ى
إزدهار شسعوب إفريقيا كالتعاون ‘ مكافحة

اللواءدهامل:

آاسسيا مني
أإشساد فقي باŸناسسبة على هامشس زيارته،
ب- - -ال- - -دور إÙوري إل- - -ذي –ظ- - -ى ب- - -ه
إلشسرطة إ÷زإئرية ما جعلها دولة جديرة
بأان يكون مقر إألفريبول على مسستوى
أإرضس- -ه -ا ،وأإضس -اف ق -ائ -ل–““ إن إخ -ت -ي -ار
إ÷زإئر لحتضسان مثل هذه إŸبادرإت
ذإت إŸسس -ت -وى إألم -ن -ي إل -رف-ي-ع  ⁄ي-ك-ن
إع- -ت- -ب- -اط- -ي -ا ب -ل ي -ع -ود إل -فضس -ل ‘ ذلك
ل-ل-م-ج-ه-ودإت إ÷ب-ارة إل-ت-ي ت-ق-وم ب-ها ‘
›ال إسس- - -ت - -ت - -ب - -اب إألم - -ن ع - -ل - -ى ك - -ل
إŸسستويات.
وأإكد فقي أإن إŸنظمة سستسسعى من خلل
آإل -ي -ة أإف -ري -ب -ول إ ¤ج -ع -ل ج -ه -از إألم -ن

التعاون الششرطي
ضشروري أامام
التهديدات
واألخطار

مواجهـ ـ ـ ـ ـ ـة اıاطـ ـ ـ ـ ـ ـر اŸهـ ـ ـ ـ ـ ـددة للسشلـ ـ ـ ـ ـ ـم واألمـ ـ ـ ـ ـ ـن القاريـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

لسشلحة واıدراتﬁ ،ور
لوطان ،وما ترتب عنها من اŸتاجرة با أ
لرهاب وا÷رائم العابرة ل أ
لفريقية ‘ مكافحة ظاهرة ا إ
ششكل تعزيز التعاون ماب Úالدول ا أ
لول بالعاصشمة ،حيث أاكدت خلله الدول
لفريقي ““أافريبول““ ‘ ،يومه ا أ
للية التعاون الششرطي ا إ
لول آ
لفارقة خلل الجتماع ا أ
نقاشش قادة الششرطة ا أ
لمنية للقارة السشمراء من خلل تعزيز التعاون الششرطي.
اŸششاركة على إالزامية إايجاد حلول فعلية ميدانية ◊ل اŸششاكل ا أ

آاسسيا.م

إإلف-ري-ق-ي يضس-اه-ي إŸؤوسسسس-ات إألم-ن-ي-ة
إل- -ف -ع -ال -ة ‘ إل -دول إŸت -ق -دم -ة ب -زي -ادة
فعالياتها وجاهزيتها Ÿوإكبة إلتحولت
إلدإخلية وإÿارجية وﬂتلف إلتهديدإت
إألمنية وعلى رأإسسها إإلرهاب وإلتعامل
معها بكل إحÎإفية.
وأإوضس- - -ح رئ- - -يسس م- - -ف- - -وضس - -ي - -ة إل–اد
إإلفريقي ،أإن هذه إآللية سستعزز ل ﬁالة
م-ن إل-ت-ع-اون وإل-ت-نسس-ي-ق خ-اصس-ة م-ا ت-ع-لق
بتبادل إŸعلومات وإŸعطيات Ÿنع تسسلل
ﬂتلف أإنوإع إ÷رإئم Ãا فيها إ÷رÁة
لوط-ان وإ◊د م-ن
إŸن -ظ -م -ة إل -ع-اب-رة ل -أ
إلهجرة إلسسرية وتهريب إŸهاجرين ،مع
إ◊رصس على موإصسلة إلعمل إŸشسÎك
وتعزيزه أإك Ìنظرإ للخطر إلذي توإجهه
‘ ظل إنتشسار ﬂتلف إ÷رإئم.

إإلره - - - - - - -اب ،إ÷رÁة إل - - - - - - -ع- - - - - - -اب- - - - - - -رة
لوط - -ان....،وغÒه- -ا وذلك م- -ن خ- -لل ـ
ل --أ
يضس -ي -ف سس -لل ق -ائ -ل – ت -ط -وي -ر أإسس -ال -يب
إل-ت-ع-اون Ÿك-اف-ح-ت-ه-ا وإلÎك-ي-ز ع-ل-ى إل-عمل
إŸشسÎك م - - -ع إت - - -خ - - -اذ ك- - -ل إإلج- - -رإءإت
إŸل -م -وسس -ة وإل -ف -ع-ال-ة بشس-أان-ه-ا
ووضس - -ع ﬂت - -ل - -ف إل - -ق - -رإرإت
إÿاصسة بها حيز إلتنفيذ.
و أإشس- -ار إŸسس- -ؤوول إألول ع -ل -ى
إ÷هاز إلتنفيذي ‘ ،كلمته إ¤
أإن ه -ذإ إلج -ت-م-اع ،ي-ن-ع-ق-د ‘
ظل –ولت عميقة و–ديات
أإم -ن -ي -ة ك-بÒة يشس-ه-ده-ا إل-ع-ا⁄
ح- -يث أإضس -اف ‘ ه -ذإ إلصس -دد
قائل ““إنه و‘ كل أإنحاء إلعا⁄
نسس -ج -ل ت-ف-اق-م آإف-ة إإلره-اب و–ال-ف-ه-ا م-ع
إŸت-اج-ري-ن ب-اıدرإت وإألسس-ل-ح-ة وإلبشسر
و ‘Îﬁإ÷رÁة إلل- -كÎون- -ي- -ة وت -ب -ي -يضس
إألم- -وإل““ ،وه- -و م -ا ي -ق -تضس -ى م -وإج -ه -ت -ه -ا
Ãضساعفة إ÷هود من قبل أإجهزة شسرطة
ﬂت- -ل- -ف إل- -دول م- -ن خ- -لل م- -وإك- -ب- -ة ك -ل

إŸسستجدإت وإلتطورإت““.
وإسستطرد إلوزير إألول يقول –« هذإ إÿطر
إلكو Êوإلتهديد إŸنظم وإŸتعدد إألوجه
ألم -ن -ن-ا ي-ف-رضس إل-ع-م-ل إŸشسÎك وإل-ت-ع-اون
وإل- -ت- -نسس- -ي- -ق ب Úأإج- -ه- -زة إألم- -ن إل- -دول -ي -ة
وإنخرإط إÛتمع إلدو‹ ‘
هذإ إ÷هد““.
ن -اشس -د سس-لل ‡ث-ل-ي وق-ادإت
إلشسرطة وأإمن ﬂتلف إلدول
إŸشس -ارك -ة ،بضس-رورة إل-ت-ع-اون
وإل -ت -نسس -ي-ق إل-ف-اع-ل Úوت-ب-ادل
إŸع-ل-وم-ات وإŸع-ط-يات Ÿنع
تسسلل ﬂتلف أإنوإع إ÷رإئم
Ãا ف -ي -ه -ا إ÷رÁة إŸن-ظ-م-ة
لوطان مع إ◊رصس
إلعابرة ل أ
على موإصسلة إلعمل إŸشسÎك وتعزيزه أإكÌ
نظرإ للخطر إلذي توإجهه ‘ ظل إنتشسار
هذه إ÷رإئم.
وع -رج سس -لل ع -ل -ى إل -ق -رإر إألخ Òل -ل -ق-ادة
إألف -ارق -ة ب -ت -زك -ي -ة إل -رئ -يسس ع -ب -د إل -ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،إل -ذي أإف -ن -ى ع -م -ره م-ن أإج-ل

إسس -ت-ق-لل إل-ق-ارة ووح-دت-ه-ا ،م-نسس-ق-ا ق-اري-ا
Ÿكافحة إإلرهاب هي إشسادة أإخرى بتجربة
إ÷زإئر وأإدإئها ‘ تفكيك إلف Ïإإلفريقية
وإخماد بؤور إلتوتر باعتماد إ◊وإر وإلبحث
إŸسستمر عن إلتوإفق.
وذك- -ر سس- -لل ب- -ت- -ج -رب -ة إ÷زإئ -ر ‘ ›ال
مكافحة إإلرهاب وﬂتلف أإشسكال إ÷رÁة
إŸرتبطة ودورها إلفعال ‘ تغليب إ◊لول
لزمات ونزع إلغطاء إلديني أإو
إ÷ذرية ل أ
إل-ع-رق-ي ع-ن إلإره-اب-ي ÚوŒف-ي-ف إل-ت-م-ويل
وموإجهة مغذيات إلتطرف سسياسسيا وعلميا
وإعلميا““.
و‘ إألخ Òأإكد سسلل ““ أإن هذإ إللقاء يعكسس
ع - -زم وإل - -ت - -زإم إ◊ك - -وم- -ات إإلف- -ري- -ق- -ي- -ة
وإŸؤوسسسسات إلشسرطية على ترسسيخ إلتعاون
وم -وإج -ه -ة إل -ت -ح-دي-ات إل-ت-ي ت-ق-ف أإم-ام-ن-ا
لسس-ي-م-ا إ÷رÁة إل-ع-اب-رة ل-لوط-ن““ ،م-ع-ربا
عن أإمله ‘ أإن تكون إألشسغال عملية تسساهم
‘ تفعيل آإلية إلفريبول ‘ كل بلدإن إلقارة
Ãا ي- -ع- -زز إل- -ت -ع -اون إلشس -رط -ي إإلف -ري -ق -ي
ويسساهم ‘ إلسسلم إلعاŸي.

من أإجل إفريقيا آإمنة ومتضسامنة ” بعث
آإلية ““أإفريبول““ هذه إللبنة إلتي ترإهن عليها
إلقارة إلسسمرإء للتكامل وإلتعاون إألمني
ب-اع-ت-ب-اره-ا تشس-ك-ل حسسب ت-أاك-يدإت إŸدير
لمن إلوطني إللوإء عبد إلغني هامل
إلعام ل أ
أإدإة تعاون دو‹ ل Áكن إلسستغناء عنها ‘
موإجهة إıاطر إلتي تهدد إلسسلم وإألمن
ق- -اري- -ا خ- -اصس- -ة م -ا ت -ع -ل -ق
لوطان.
با÷رÁة إلعابرة ل أ
وب- -ع- -د إع -ط -ائ -ه ن -ب -ذة ع -ن
إسستحدإث إآللية أإشسار إللوإء
ه -ام -ل إ ¤أإن إل -ع -م-ل إل-ذي
ق -امت ب -ه ﬂت -ل -ف إل-ب-ل-دإن
إإلف -ري -ق -ي -ة ‘ م -ق -دم -ت -ه -ا
إ÷زإئ- -ر م -ك -ن م -ن –دي -د
م- -ب- -ادئ وأإه- -دإف مشسÎك- -ة
وتبني مقاربة تهدف إ ¤جعل إلتصسورإت
تقوم على تضسافر إلقدرإت إلتقنية وتكثيف
إلتعاون إلعملي إŸتبادل.
وأإضساف هامل أإن إللجنة إÿاصسة حرصست
على إدرإج إألهدإف ضسمن إألولويات ‘
›ال إلوقاية ومكافحة إإلرهاب وإ÷رÁة
إŸنظمة بالقارة ويتعلق إألمر بالسستجابة
م- -ن خ- -لل ن- -ظ- -رة مشسÎك- -ة ◊ج- -م ه- -ذه
إألخ- -ط- -ار إإلج- -رإم- -ي- -ة ،م -ع -تÈإ أإن ن -دوة

إ÷زإئر تعكسس إرإدة إŸديرين وإŸفتشسÚ
إل- -ع- -ام Úل- -لشس- -رط- -ة إألف -ارق -ة ‘ إإل–اد
وضسمان إلرد إللزم أإمام إلتحديات إلتي
يفرضسها إإلرهاب وإ÷رÁة إŸنظمة.
وأإبرز إللوإء أإهمية إألفريبول ‘ إلتعاون مع
إلشسركاء إلدولي Úمن أإجل ضسمان رد شسامل
وم -ت -ك -ام -ل Ÿا يشس-ك-ل-ه إإلره-اب وإ÷رÁة
لوطان من خطر ،مÈزإ
إŸنظمة إلعابرة ل أ
أإن م -ك -اف -ح -ة ه -ذه إل-ظ-وإه-ر ي-ت-ط-لب م-ن-ا
إل -ت-زإم-ا ع-ل-ى ج-م-ي-ع إألصس-ع-دة
وإل- -ت- -زإم- -ا ت- -ام- -ا م -ن ه -ي -ئ -ات
إلشس - - -رط - - -ة م - - -ن أإج - - -ل رف - - -ع
إل -ت -ح -دي -ات إألم-ن-ي-ة إ◊اضس-رة
وإŸسستقبلية.
‘ إط- -ار إل- -تصس- -دي ل- -ل -ج -رÁة
إŸن- -ظ- -م- -ة إل -ع -اب -رة ل -ل -ح -دود
وإ÷رإئ- -م إإلل- -كÎون- -ي -ة ،شس -دد
ه -ام -ل ع -ل -ى ت -ب -ن -ي سس -ي-اسس-ات
وقائية وردعية ضسد هذه إألخطار إلتي تعد
من ب Úإ÷رإئم إلتي فرضست نفسسها خلل
إلسس -ن -وإت إألخÒة ب -ق -وة ،وإل-ت-ي تسس-ت-دع-ي
إيلء أإهمية كبÒة لها ،وهذإ بالنظر إ¤
إÿطورة إلكبÒة إلتي تشسكلها سسوإء على
إألشسخاصس أإو على أإمن وإسستقرإر إلدول أإو
إقتصسادياتها بالنظر إ ¤إلتنظيم إلهيكلي
إÙكم لشسبكاتها إŸنتشسرة ع Èكافة أإنحاء
إلعا ⁄ما يفرضس علينا إليوم يضسيف قائل–

الوقاية من
ا÷رائم العابرة
للحدود تتصشدر
اهتماماتنا

قدرإ كبÒإ من إلتعاون وإلتنسسيق.

موسشى فقي :التنسشيق ب Úأاجهزة
الششرطة اإلفريقية
ب -دوره رئ-يسس م-ف-وضس-ي-ة إل–اد إإلف-ري-ق-ي
موسسى فقي ﬁمد أإكد ‘ كلمتة له أإن
إنشس -اء أإف -ري -ب -ول سس -يسس-م-ح ع-ل-ى إŸسس-ت-وى
إل -ق -اري بضس -م -ان ت -نسس -ي-ق وت-ع-اون مصس-ال-ح
إلشسرطة إإلفريقية خاصسة وأإن إلوضسع يزدإد
خ -ط -ورة م -ع ت -ن -ام -ي إإلره -اب وإŸت-اج-رة

عميـــــــــــد الششرطـــــــــــة اŸكلـــــــــــف Ãلـــــــــــف اأفريبـــــــــــول:

ب- -ال- -بشس -ر وت -ه -ريب إألسس -ل -ح -ة وإıدرإت
وإإلج - - - -رإم ع ÈإألنÎنت وك - - - -ذإ إ÷وإنب
إ÷دي -دة ل -ل -ج -رÁة إŸن -ظ-م-ة إل-ت-ي –ول
إف -ري-ق-ي-ا إ ¤ن-ق-ط-ة ع-ب-ور دول-ي-ة ıت-ل-ف
نشساطات إلتهريب.
وسس - - -ج - - -ل ‘ ه - - -ذإ إإلط - - -ار أإن إل - - -دف- - -ع
ب -ال -دÁق -رإط -ي -ة وإل -ت -ن -م -ي -ة إŸسس -ت -دإم -ة
يسستدعيان –قيق إلسسلم وإألمن ،حيث أإن
هذه إŸتطلبات أإصسبحت أإسساسسية ‘ حÚ
أإن إ÷رÁة إŸن- -ظ -م -ة إل -ع -اب -رة ل -ل -ح -دود
تتزإيد ‡ا يهدد إسستقرإر و تنمية إلبلدإن.
لدى تطرقه إ ¤دور إلشسرطة قال موسسى إن
إلشسرطة تعد عامل أإسساسسيا لضسمان إحÎإم
إلقانون وإسستتباب إلنظام ‘ إÛتمعات
إŸسس -ت -ق -رة وإع -ادة بسس -ط سس-ي-ادة إل-ق-ان-ون
وضس - -م- -ان إسس- -ت- -ق- -رإر إل- -ب- -ل- -دإن م- -ا ب- -ع- -د
إلنزإعات““.
و‘ هذإ إŸقام أإفاد ضسيف إ÷زإئر ،أإن
إŸؤو“ر يشسكل فرصسة هامة للتباحث ‘
إلسسبل إلكفيلة بتعزيز إلتعاون ب Úإألجهزة
إألم -ن -ي -ة إإلف -ري -ق -ي -ة لضس -م -ان إلسس-ت-ق-رإر
باŸنطقة وموإجهة إ÷رÁة بكافة صسورها
وأإشس-ك-ال-ه-ا م-ن خ-لل إق-رإر إسسÎإت-ي-ج-يات
وخطط مرحلية ،وسسن قوإن ÚإسسÎشسادية،
ووضس-ع ه-ي-اك-ل ‰وذج-ي-ة ل-وح-دإت وأإج-هزة
أإمنية ﬂتلفة حول أإهم وﬂتلف إ÷رإئم
إلتي تهدد أإمن وإسستقرإر شسعوبنا إليوم.

التفكـ ـ ـ ـ ـ ـ Òفـ ـ ـ ـ ـ ـي إانششـ ـ ـ ـ ـ ـاء نششريـ ـ ـ ـ ـ ـة بحـ ـ ـ ـ ـ ـث إافريقيـ ـ ـ ـ ـ ـة و نظـ ـ ـ ـ ـ ـام اتصشـ ـ ـ ـ ـ ـال مؤوsمـ ـ ـ ـ ـ ـن

أاكد عميد الششرطة Ãديرية الششرطة القضشائية مكلف
لطار
لخ Òيعد ا إ
لفريبول طالب خالد ،أان هذا ا أ
Ãلف ا أ
لفريقي اŸوحد Ùاربة ا÷رÁة Ãختلف أانواعها وذلك
ا إ
لجهزة الششرطية التي
بالتحالف والتنسشيق بﬂ Úتلف ا أ
للية.
تنتمي لهذه ا آ

حياة .ك

قال طالب خالد إن إ÷زإئر تلح على فكرة إألفريبول ليسس من أإجل
ﬁارب- -ة إ÷رإئ- -م إإلل- -كÎون- -ي- -ة إل -ت -ي إسس -ت -ه -دفت دول ع -ظ -م -ى
ومؤوسسسسات إقتصسادية كÈى ع Èإلعا ،⁄وإ‰ا إ÷رإئم إألخرى إلتي
لوطان على
عرفت تطورإ كبÒإ ،منها إإلرهاب ،وإ÷رÁة إلعابرة ل أ
غرإر Œارة إıدرإت وجرإئم تبييضس إألموإل ،وإلŒار بالبشسر،
مفيدإ أإن هناك إتصسال ب Úهذه إ÷رإئم فيما بينها ،وهذإ ما

يسستدعي إلتعاون ب Úإلدول إإلفريقية ‘ إطار أإفريبول Ÿوإجهة
هذه إألخطار إŸهددة للمجتمعات ،وإلدول وإ◊د منها.
وقد طرحت إ÷زإئر كما ذكر إŸتحدث ،أإمسس ،من خلل إلقناة
إألو ¤مقاربة لتفعيل آإلية أإفريبول ،حيث أإن إنعقاد إ÷معية إلعامة
لفريبول من  14إ 16 ¤ماي إ÷اري ،يعد Ãثابة
‘ إ÷زإئر ل أ
إلتأاسسيسس إلفعلي لهذه إآللية بعد إŸصسادقة على قوإنينها من قبل
قادة إلدول وإ◊كومات إألفارقة خلل أإشسغال قمة أإديسس أإبابا
ن-ه-اية جانفي 2017إŸاضس-ي ،وم-ق-ارب-ة أإم-ن-ي-ة ت-ت-م-ث-ل ‘ إل-تنسسيق
إألمني مع دول إ÷وإر ،من خلل تدعيم إلقدرإت ‘ ›ال إلتحليل
إ÷ن-ائ-يı ،ت-ل-ف أإج-ه-زة إلشس-رط-ة إإلف-ري-ق-ي-ة ،وم-ك-اف-حة Œارة
إıدرإت.
وي -ت -م إل -ت -نسس -ي -ق ب ÚإألنÎب -ول إل -ت -ي ت-ع-د إ÷زإئ-ر وب-عضس إل-دول
إإلفريقية أإعضساء فيها وإألفريبول ‘ ،إطار ﬁاربة إ÷رÁة ،كما

سسيعزز إألخ Òإلتعاون مع ﬂتلف إŸنظمات إإلقليمية Ÿوإجهة
كل أإنوإع إ÷رإئم Ãا فيها إإلرهاب ،من خلل تبادل إŸعلومات
وإÈÿإت وإلتكوين ،مÈزإ أإن أإجهزة إلشسرطة إإلفريقية لديها
ت-ن-ظ-ي-م إق-ل-ي-م-ي م-وزع ع-ل-ى أإربع ( )4م-ن-اط-ق :إف-ري-ق-يا إلوسسطى،
إفريقيا إلغربية ،إفريقيا إلشسرقية وإفريقيا إ÷نوبية.
وتأاتي أإهمية إلتنسسيق ب Úإلدول إإلفريقية ‘ إطار هذإ إ÷هاز‘ ،
ظرف تنامت به بشسكل كب Òإلهجمات إإللكÎونية ،أإخرها إلهجمة
““إلفÒوسسية““ إلتي إسستهدفت  100دولة منها بريطانيا ودول أإخرى
متقدمة إأليام إألخÒة وإلتي طالت مؤوسسسسات إقتصسادية كÈى
وإ÷رÁة إŸنظمة وإıدرإت ،وبالنظر كذلك إ ¤إلظرف إألمني
إلسس -ت -ث -ن -ائ -ي إل -ذي ي -ح -ي-ط ب-ب-لدن-ا ،م-وضس-ح-ا أإن ﬂط-ط ع-م-ل
إألفريبول يرتكز على إلتكوين وتدعيم إلقدرإت ‘ ›ال إلتحليل
إ÷نائي ألجهزة إلشسرطة إإلفريقية وإعتماد مرإكز إمتياز ‘ ›ال

إلشسرطة إلعلمية وتعزيز إلقدرإت Ÿكافحة إ÷رإئم إإللكÎونية
وجرإئم إلŒار ‘ إıدرإت.
و‘ رده عن سسؤوإل حول إجرإءإت تسسليم إÛرم Úمن خلل
إألفريبول ،قال طالب خالد إنها تخضسع لقوإن Úخاصسة ولتفاقيات
ثنائية ،إل أإن نشساط إألفريبول سسيأاخذ بع Úإلعتبار هذإ إألمر،
معلنا عن إلتفك ‘ Òإنشساء نشسرية بحث إفريقية ،مشسÒإ إ ¤أإن
إ÷زإئر قد إقÎحت نظام إتصسال مؤومن من أإجل إعتماده من قبل
لمن
إلدول إألعضساء .وأإشسار ‘ سسياق متصسل أإن إŸديرية إلعامة ل أ
إلوطني قد سسطرت برنا›ا من شسانه مكافحة إ÷رÁة بشستى
أإنوإعها ،بفعالية من خلل Œربتها وإلتكوين ،ألن إ÷زإئر تعيشس
ظرفا أإمنيا إسستثنائيا ،بسسبب دول إ÷وإر إلتي تتحكم ‘ هذإ
إÛال ،باإلضسافة إ ¤إلهجرة غ Òإلشسرعية ،إلتي تعد جرÁة
لوطان.
عابرة ل أ
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إافريقيا تنام على كنؤز وتغرق ‘ فقر مدقع

ڤرين من بؤمرداسص:

مشساريـ ـع قوانـ Úلتنظيـم النشسر اإللكـÎو Êقريبـا
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بوشسوارب :خيارات اإلقÓع ‡كنة بتوفر الإرادة القارية

^السسلطات لن تتخلى عن اŸؤوسسسسات اإلعÓمية رغم الظرف الصسعب
’عÓمية
’عÓمي ””بأان السشلطات العمؤمية لن تتخلى عن دعم اŸؤؤسشسشات ا إ
طمأان وزير ا’تصشال حميد قرين اŸهني ‘ ÚاÛال ا إ
باŸادة ا’ششهارية حتى تسشتمر ‘ أاداء مهمتها وقال ‘ هذا الششأان ””لقد أاعطينا تعليمات واضشحة Ÿدير الؤكالة الؤطنية للنششر
’ششهار حتى ’ تزول هذه اŸؤؤسشسشات وا◊فاظ على اŸناصشب اŸهنية
’ششهار بدعم الصشحف الؤطنية ولؤ بربع صشفحة يؤميا من ا إ
وا إ
’زمة””.
’ششهاري بسشبب ا أ
للصشحفي ،ÚباŸقابل أاكد ””أان الؤزارة ’ تششجع إانششاء صشحف يؤمية جديدة و’ تضشمن الدعم ا إ

بؤمرداسس :ز.كمال
أاشس - - - -رف ،أامسس ،وزي - - - -ر ا’تصس - - - -ال
ببومرداسس على الندوة التكوينية 18
‘ إاط-ار سس-لسس-ل-ة ال-ن-دوات ال-ت-كوينية
ال- -ت- -ي ب- -اشس- -رت- -ه- -ا ال- -وزارة ل -ف -ائ -دة
الصسحفي Úبحضسور عدد من مديري
اŸؤوسسسسات اإ’عÓمية ،حيث عرضس
ال-وزي-ر ‘ ب-داي-ة ك-ل-م-ت-ه أاه-م-ي-ة مثل
ه -ذه ال -دورات ال -ه -ادف -ة إا ¤ت -رق -ي-ة
العمل اإ’عÓمي وتكريسس مزيد من
اŸه-ن-ي-ة وا’حÎاف-ي-ة ل-دى الصسحفي
ا÷زائري من أاجل خدمة اŸواطن
ا÷زائري بإاعÓم هادف وموضسوعي،
مشسÒا ‘ ه - -ذا الصس- -دد ““أان ه- -ن- -اك
–سس- -ن- -ا ك- -بÒا ‘ ›ال اŸم -ارسس -ة
اإ’ع Ó-م -ي -ة ب -فضس -ل ه -امشس ا◊ري -ة
ال- -ذي ت- -ت -م -ت -ع ب -ه ا÷زائ -ر واŸن -اخ
اŸشسجع الذي يعمل فيه الصسحفيون

ا÷زائ-ري-ون ال-واع-ون Ãسس-ؤوول-ي-ات-ه-م
ال -ك -بÒة ،وع -ل -ي -ه Áك -ن ال -ق -ول أان-ن-ا
سس -ج -ل -ن -ا وم-ن-ذ سس-ن-ة  2014تراجعا
م -ل -ح -وظ -ا ‘ ع -دد ح -ا’ت ال -ق-ذف
وال -تشس -ه Òوح -ت -ى ت -زي -ي-ف ا◊ق-ائ-ق
بفضسل هذه الندوات التكوينية التي
تسس- -ع -ى أايضس -ا إا ¤إاشس -راك اŸواط -ن
واÛت -م-ع اŸد Êم-ن أاج-ل ت-وع-ي-ت-ه
و“ك- -ي- -ن- -ه م- -ن –دي- -د اŸع- -ل- -وم- -ة
اŸوثوقة من أاخبار اإ’ثارة والتهويل
التي “سس بالوطن واŸواطن.
‘ نفسس السسياق الهادف إا ¤تنظيم
ق- -ط -اع اإ’ع Ó-م ‘ ا÷زائ -ر ،كشس -ف
ق- -ري- -ن““ع- -ن مشس- -اري- -ع ق- -وان Úي- -ت -م
إاع- -داده- -ا ل- -ت- -ن- -ظ -ي -م ›ال ال -نشس -ر
ا’لكÎو Êع Èشسبكة اأ’نÎنت تشسمل
ثÓ- -ث -ة م -ع -اي Òأاسس -اسس -ي -ة ’ع -ت -م -اد
و–دي -د ه -وي-ة اŸواق-ع ا’فÎاضس-ي-ة
م -ن -ه-ا شس-رط –دي-د ال-ع-ن-وان وإادارة
ال -ت -ح -ري -ر ب -ا÷زائ -ر وك -ذا ال-ت-ح-ل-ي

ب -اŸه -ن -ي -ة وا’حÎاف -ي -ة ‘ م-ع-ا÷ة
ا Èÿمن مصسادر رسسمية ،باإ’ضسافة
إا ¤جملة من النقاط اأ’خرى التي
توقف عندها وزير ا’تصسال خÓل
ال -ن -دوة الصس-ح-ف-ي-ة ع-ل-ى غ-رار م-ل-ف
دراسس- -ة واع- -ت- -م- -اد ب -عضس ال -ق -ن -وات
اÿاصسة التي تنشسط ‘ إاطار غÒ
ق- -ان- -و Êوان -ت -خ -اب سس -ل -ط -ة ضس -ب -ط
الصس -ح -اف -ة اŸك -ت -وب -ة ن -ه -اي -ة شس-ه-ر
ديسسم Èالقادم.

التحريـضس اإللكـ ـÎو Êأاخط ـر
تهديـ ـد تواجهـ ـه ا÷زائ ـر
كشسف مدير نشسر يومية ’تريبون
حسس -ان بشس Òشس -ري -ف ‘ م -داخ-ل-ة
ب -ع -ن -وان““الصس-ح-اف-ة ا÷زائ-ري-ة ‘
ظ -ل ال -ت -ع -ددي -ة قصس-ة م-يÓ-د““ ““اأن
ال -ت -ح -ريضس ا’إل -كÎو Êم -ن ب-عضس
اŸواقع اÙددة بعينها على غرار

موقع  360اŸتمركز ببلجيكا التابع
لدولة ›اورة اŸرتبط بعدد من
اŸواقع اÙلية تشسكل اأك Èتهديد
ل- -ل -ج -زائ -ر ب -ال -ن -ظ -ر اإ ¤اأسس -ال -يب
التحريضس اŸمنهج اŸتبعة وهو ما
ي -ح-ت-م ع-ل-ى السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
ال -ت -دخ-ل ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-ق-ط-اع ب-وضس-ع
دف Îشس -روط ل -ت -ن -ظ -ي -م م -ث-ل ه-ذه
اŸواق- -ع ،ك- -م- -ا ح- -اول الصس -ح -ف -ي
اıضس -رم ع -رضس Œرب -ة ا’إعÓ-م
ا÷زائ- - -ري م- - -ن فÎة ا’أح- - -ادي- - -ة
والتعددية وبداية ظهور الصسحافة
اÿاصس- - -ة اŸدع - -م - -ة م - -ن ط - -رف
ا◊كومة ،مرورا Ãرحلة العشسرية
السسوداء التي تعتﬁ Èطة حالكة
‘ ت- -اري- -خ الصس -ح -اف -ة ا÷زائ -ري -ة
سسواء من حيث Œاوزات اŸمارسسة
وارت- -ب- -اط ب -عضس ا’أق Ó-م ب -دوائ -ر
فرنسسية مغرضسة اسستغلت ظروف
ا’أزمة اأو من حيث حجم الفاتورة
التي دفعها الصسحفيون ثلثهم من
الصس -ح -اف -ة ال-ع-م-وم-ي-ة حسسب ق-ول
مدير ’تريبون.
ك- -م -ا ت -ط -رق الصس -ح -ف -ي اإ ¤اأب -رز
ال -ت -ح -و’ت ال-ت-ي ع-رف-ه-ا اŸشس-ه-د
ا’إعÓمي ا÷زائري منذ سسنة 99
ت- -اري- -خ ان- -ت- -خ- -اب ع- -ب- -د ال- -ع -زي -ز
بوتفليقة رئيسسا للجمهورية واأهم
ا’إج- -راءات اŸت- -خ- -ذة ل- -ت- -ن- -ظ -ي -م
ال-نشس-اط ا’إعÓ-م-ي م-ن-ه-ا ال-ق-انون
العضسوي لÓإعÓم لسسنة  2012الذي
مهد ’إنشساء سسلطة ضسبط السسمعي
ال-بصس-ري و÷ن-ة ب-ط-اق-ة الصس-ح-في
اÎÙف ‘ انتظار سسلطة ضسبط
الصسحافة اŸكتوبة مع تاأكيده ““اأنه
ومنذ سسنة  ⁄ 1999يتم سسجن اأو
ح -ل اأي -ة م -وؤسسسس-ة اإعÓ-م-ي-ة ك-انت
تنشسط بطريقة قانونية““ ،ليدعو ‘
ا’أخ Òرفقاء اŸهنة كما وصسفهم
اإ““¤ال- -ت- -ح- -ل- -ي ب- -روح اŸسس -وؤول -ي -ة
اŸه-ن-ي-ة وا’أخÓ-ق-ي-ة وت-غ-ل-يب ل-غ-ة
الضس -م Òوا’حÎاف -ي-ة ‘ ال-ت-ع-ام-ل
م -ع اŸع -ل -وم-ة ال-ت-ي ي-ت-ط-ل-ع اإل-ي-ه-ا
اŸواطن.

الرقمنة مسشتقبل أاي اقتصشاد وعلى ا÷زائر كسشبها ،اŸسشتششار تؤمي:

على كل مؤوسسسسة –ديد أاجندتها الرقمية لضسمان اسستمراريتها

اأكد اŸسشتششار ا’سشÎاتيجي ﬁسشن تؤمي ،اأمسص ،اأن الرقمنة ليسشت ›ا’ يتعلق بالتكنؤلؤجيا فقط بل هي ا’قتصشاد
باأكمله ’رتباطه بعدة جؤانب فلسشفية وجيؤ اإسشÎاتيجية واقتصشادية ،ما يفرضص على ا÷زائر خؤضص هذه اŸعركة وكسشبها
واإدراجها ‘ ﬂتلف قطاعاتها بداية بتحكمها ‘ اŸعطيات.
ع- -ل- -ي -ه -ا السس -ي -اسس -ة اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة عليها –ديد أاجندتها الرقمية من هذا القطاع يسساهم بقوة ‘ بلدان
للرقمنة يجب توفرها ’متÓك هذا خÓل عدة نقاط ترتكز على الزبائن› ،اورة م- -ا ي -دع -و إ’ع -ادة ال -ت -ف -كÒ
اعت Èتومي ‘ صسباح نادي النشساط ال-نشس-اط ت-ن-م-ي-ة اسس-ت-عما’ت الرقمنة ال -ك -ف -اءة ،ا’ب -ت -ك -ار ،ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،خ- -اصس- -ة وأان ا÷زائ -ر ’ تسس -اه -م ‘
والتفك Òحول اŸؤوسسسسة ““ك ““Òبفندق ‘ القطاع اÿاصس والعام على غرار التنظيم ،البيانات التحليلية ،وأادوات ال- - -دخ- - -ل اÿام ال - -ع - -اŸي إا’ بـ 0.3
باŸائة.
السس- -وف- -ي- -ت- -ال ،أان ا÷زائ- -ر تسس- -ج -ل ما ” القيام به ‘ رقمنة اإ’دارة ،التحليل للمعطيات.
دÁق-راط-ي-ة ‘ اك-تسس-اب واسس-ت-خ-دام ا’ب-ت-ك-ار م-ن أاج-ل إاظ-ه-ار م-ؤوسسسس-ات وأاشس -ار اŸسس-تشس-ار ا’سسÎات-ي-ج-ي إا ¤وأاوضس- -ح ت- -وم- -ي ‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار أان
الهواتف النقالة بينما هي متأاخرة ‘
رق -م -ي -ة ﬁل -ي -ة ،إا ¤ج -انب ت-رشس-ي-د ضسرورة اسستفادة ا÷زائر من الرقمنة السسياسسة الصسناعية يجب أان –دد
ال- -رق- -م- -ن- -ة ’سس- -ي -م -ا اŸؤوسسسس -ات -ي -ة
باسستثناء اÿطوة ا÷ريئة التي قامت ال -ق -ط -اع و–دي -ث -ه ،و’ ي -ت-جسس-د إا’ وال- -ت- -ح -ك -م ف -ي -ه -ا ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن إاذا ما هي تنتج من أاجل اليوم فقط
ب- -ه- -ا وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات بالبناء التحتي أ’جل دمقرطة الولوج إاي- -ج- -اب- -ي- -ات- -ه -ا ’سس -ي -م -ا ‘ ت -ن -وي -ع أاو من أاجل الغد ،فهي فلسسفة تقود
اÙلية ‘ رقمنة اإ’دارة ’سستخراج ال- -ع- -ا‹ ال- -ت- -دف- -ق ،وع- -ل -ى اŸواهب اقتصسادها وإاحداث طفرة اقتصسادية إا ¤ال - -ع - -دي- -د م- -ن اأ’ه- -داف ي- -جب
ك- -ل ال- -وث- -ائ -ق اإ’داري -ة وح -ت -ى ت -لك ال -ت -ك -ي -ف م -ع ا’ب -ت -ك-ار ا’ق-تصس-ادي خارج الريع البÎو‹ ،إاذا علمنا أان –ديدها ‘ إاطار يسسمى بالتنمية،
اŸرتبطة بقطاع العدالة ،إا ¤جانب وا’سس- -ت- -ف- -ادة م- -ن- -ه- -م ’سس -ي -م -ا م -ن ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م وا’تصس-ال ’ وم - -ن ث - -م ف - -ا÷زائ- -ر ب- -ح- -اج- -ة إا¤
أاصس -ح -اب اŸشس -اري -ع ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ة “ث- -ل م- -ن ال -دخ -ل اÿام ا÷زائ -ري ا’سس-ت-ث-م-ار وت-ق-ي-ي-م ث-ورت-ه-ا ال-رقمية
الدفع اإ’لكÎو Êللفوات.Ò
سسوى  4باŸائة ،و–تل اŸرتبة  149ل- -ل -ت -ح -ك -م ‘ أاه -م ن -ق -ط -ة لضس -م -ان
و تطرق اŸسستشسار ا’سسÎاتيجي إا““ ¤سستارت آاب““.
خمسسة ﬁاور رئيسسية كÈى ترتكز وحسسب تومي فإان كل مؤوسسسسة يجب من حيث ا’سستخدامات ‘ ،ح Úأان صسÓبتها.

سسعاد بؤعبؤشس

ترقية وتششجيعا للمقاو’تية وسشط ا÷امعيÚ

اتفاقية ب““ Úأاونسساج““ سسوق أاهراسس وجامعة ﬁمد الشسريف مسساعدية

أاب- -رمت ات- -ف- -اق- -ي- -ة شش- -راك -ة بÚ
الؤكالة الؤطنية لدعم تششغيل
الششباب فرع و’ية سشؤق أاهراسص
وج- - -ام- - -ع - -ة ﬁم - -د الشش - -ري - -ف
مسش- -اع- -دي -ة ،م -ن أاج -ل ت -رق -ي -ة
وت - -ط - -ؤي- -ر وتشش- -ج- -ي- -ع اŸب- -ادرة
اŸقاو’تية ‘ الؤسشط ا÷امعي.

سسؤق أاهراسس :صسحراوي .ح

تسس -ع -ى ه -ذه ا’ت -ف -اق -ي -ة إا ¤ت -رق-ي-ة
التشسغيل ومكافحة البطالة ،وإاعطاء
ا’ع -ت -ب -ار أ’ه -م -ي -ة اŸورد ال -بشس -ري
اŸؤوهل ‘ ‚اح إاسسÎاŒية التشسغيل
اŸصسادق عليها من طرف ا◊كومة،
ورد ا’عتبار لسسياسسة الوزارة اŸكّلفة
ب -ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ ‘ ›ال ت-ع-زي-ز

ال -ت -واصس -ل وال -ت -نسس -ي -ق ب Úا÷ام -ع-ة
واÙي-ط ا’ق-تصس-ادي وا’ج-ت-م-اعي
م -ن أاج -ل ت -ك -ريسس ال -ع -ل-م واŸع-رف-ة
ÿدمة متطلبات ا’قتصساد الوطني.
ت-أات-ي ه-ذه اÿط-وة ت-ن-ف-ي-ذا إ’ت-فاقية
اإ’طار للشسراكة اÈŸمة ب Úوزارة
ال - -ع - -م - -ل وال - -تشس - -غ - -ي - -ل والضس- -م- -ان
ا’ج -ت -م-اع-ي ووزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ب-ت-اري-خ  09مارسس
 ،2017وتضس - - -ع إاط - - -ارا ل - - -ل- - -تشس- - -اور
والشس -راك -ة يسس -م -ح بÎق -ي -ة وت -ط-وي-ر
ال - -ف - -ك - -ر اŸق - -او’ت - -ي ‘ ال- -وسس- -ط
ا÷امعي ،تعميم دار اŸقاو’تية على
مسستوى كافة اŸؤوسسسسات ا÷امعية،
–ف - -ي - -ز ال- -روح اŸق- -او’ت- -ي- -ة ل- -دى
ال-ب-اح-ث Úوال-ط-ل-ب-ة م-ن خÓ-ل برامج

نشس - -اط - -ات ت - -ه - -دف إا ¤نشس - -ر وزرع
ال -ث -ق -اف -ة اŸق -او’ت -ي -ة ،إانشس -اء ب-نك
Óفكار ترتكز على مذكرات التخرج
ل أ
وك -ذا ن -ت -ائ -ج اأ’ع-م-ال اŸن-ج-زة م-ن
طرف ﬂابر البحث ا÷امعية ،والتي
Áك- -ن أان ت- -ك- -ون م -وضس -وع مشس -اري -ع
اسس -ت -ث-م-اري-ة ،ت-ث-م ÚاÈÿات وإاث-راء
التجارب ‘ ›ال اŸقاو’تية.
وتلتزم الوكالة الوطنية لدعم تشسغيل
الشس- -ب- -اب بـ :ت -وف Òك -اف -ة ال -وسس -ائ -ل
ال Ó-زم -ة ال -ت -ي يسس -م -ح ب-ه-ا ال-ق-ان-ون
ل -ت-ن-ف-ي-ذ ف-ح-وى ه-ذه ا’ت-ف-اق-ي-ة ،م-ع
ضس - - -م - - -ان تسس- - -ي Òوت- - -نشس- - -ي- - -ط دار
اŸق -او’ت -ي -ة اŸنشس -أاة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ا÷امعة ،وكذا إاعداد ﬂطط عمل
سس- -ن- -وي مشسÎك ل- -دار اŸق -او’ت -ي -ة

ومتابعة تنفيذه ،إا ¤جانب تخصسيصس
فضس- -اء ل- -ل- -ت- -ع- -ري -ف ب -نشس -اط -ات دار
اŸق- -او’ت- -ي -ة ‘ اŸوق -ع اإ’ل -كÎوÊ
الرسسمي للوكالة ،والتأاط Òاÿارجي
ل -ل-ط-ل-ب-ة ا÷ام-ع-ي ÚخÓ-ل ت-ربصس-ه-م
على مسستوى الوكالة الوطنية لدعم
تشس- -غ- -ي- -ل الشس -ب -اب ‘ ،إاط -ار إاع -داد
مذكرات التخرج.
ك -م -ا تسس -ع -ى ال-وك-ال-ة اإ ¤م-راف-ق-ة
ال -ط -ل -ب -ة ح-ام-ل-ي اأف-ك-ار مشس-اري-ع،
واإشس-راك ال-ط-ل-ب-ة ح-ام-ل-ي مشساريع
اب -ت -ك -اري -ة واإب -داع -ي -ة ‘ ﬂت -ل-ف
ال -ت -ظ-اه-رات اŸن-ظ-م-ة م-ن ط-رف
ال- -وك- -ال -ة ،م -ع اŸسس -اه -م -ة ‘ ك -ل
نشس -اط ي -ه -دف اإ ¤ت -رق -ي -ة ال-ف-ك-ر
اŸقاو’تي وتطويره.

ÓقÓع وبلؤغ نادي
«إافريقيا “تلك مؤؤهÓت وتزخر بطاقات ششباب ونخب تؤؤهلها ل إ
’خر الذي ⁄
’زمات والتناحر الذاتي وتهديدات ا آ
اÛمؤعات الناششئة دون البقاء أاسشÒة ا أ
يتحرر من النظرة السشلبية السشابقة اŸرسشخة ‘ ذهنه ،التي ترى القارة ›رد خزان Ÿؤاد
أاولية وسشؤق مفتؤح لبضشائع اÿارج ،بل يعتÈها قاصشرا ’ تقؤى على التحرك والتطؤر
’فريقية ””
والبناء”” هذا ملخصص ما انصشبت عليه اŸداخÓت ‘ الطبعة اÿامسشة لـلقمة ا إ
””ششؤيزل افريكا سشؤميت”” التي احتضشنها أامسص اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات بنادي الصشنؤبر
برعاية رئيسص ا÷مهؤرية بصشفته أاحد اŸدافع Úعن إافريقيا جديدة تعؤل على أابنائها ‘
’بدي من الفقر والتهميشص.
النهؤضص باقتصشادها واÿروج ا أ

اŸركـــــز الــــــدو‹ للمؤؤ“ـــــــرات :فنيــــــدسس بــــــن بلــــــة

مداخÓت متعددة انصسبت على هذا ا÷انب من
وزراء ورؤوسس -اء م -ؤوسسسس -ات رائ -دة أادرج -ه -ا م -ع -ه -د
شسويزل ‘ قائمة اأ’قطاب ا’قتصسادية اإ’فريقية
 100تنافسس من يرون أانفسسهم اأ’قوى واأ’جدر و’
ي -ق-وى أاح-د ع-ل-ى ال-ل-ح-اق ب-رك-ب-ه-م .وك-ان ال-ت-أاك-ي-د
الصس-ري-ح ع-ل-ى اع-ت-م-اد ال-ب-دي-ل اآ’خ-ر ال-ذي Áك-ن
القارة من اسستعادة مكانتها وموقعها الطبيعي بÚ
اأ’· ومنافسستها ب Óاحمرار وجه و’ تشسنج.
من هذه الزاوية –دث عبد السسÓم بوشسوارب وزير
الصسناعة واŸناجم خÓل ترؤوسسه جلسسة ا’فتتاح
م -ؤوك -دا أان ا÷زائ -ر ح -ل -ق-ة م-فصس-ل-ي-ة ‘ ال-ت-ك-ام-ل
اإ’ف -ري -ق -ي اأ’وروب-ي ع Èب-واب-ة اŸت-وسس-ط .وه-ذا
الدور الذي لعبته أايام زمان وتلعبه اآ’ن جدير بأان
يتوقف عنده ا◊ضسور واÙللون وÁنحوه قدرا
من ا’هتمام والعناية.
رافع بوشسوارب إ’فريقيا موحدة تسسÒ
أامورها بنفسسها اعتمادا على الذات
أاو شسراكة اسسÎاتيجية مع أاوروبا التي
دخ- -لت ال -ث -ورة الصس -ن -اع -ي -ة ال -راب -ع -ة
وق- -ارت -ن -ا السس -م -راء ت -أاخ -رت وت -راوح
م-ك-ان-ه-ا مشس-ددا ع-ل-ى إا‚از مشس-اري-ع
مشسÎك - - -ة ‘ ›ا’ت الصس - - -ن - - -اع - - -ة
والطاقات اŸتجددة لتزويد ا’فريقي
بالكهرباء وعدم حرمانه من مصسدر
النهضسة ا◊ضسارية.
وتسس - - -اءل ال- - -وزي- - -ر  ‘«:ظ- - -ل الÌوة
اإ’فريقية واإ’مكانيات كيف Áكن تقبل إافريقي
م -ن اث -ن Úدون ك -ه -رب -اء وال -ق -ارة ت -زخ -ر ب-اŸوارد
اŸائية ولها كفاءات بشسرية مؤوهلة تصسنع ›د أا·
الشسمال ا’قتصسادي وترافقها ‘ التطور اŸدهشس
العجيب““.
–دث بوشسوارب عن النموذج ا÷زائري ا÷ديد
الذي يحمل أاجوبة للتسساؤو’ت اإ’فريقية ويرد على
اإ’شس -ك -ال -ي -ة م -ا ال -ع -م -ل Ÿواج-ه-ة أازم-ات م-ع-ق-دة
ومطالب سسكانية تتضساعف وشسباب Áلؤوه الطموح
وينظر إا ¤الغد بعيون التفاؤول واأ’مل اŸنتظر.
ذهب ‘ هذا ا’Œاه عبد الرحمان سسي Óوزير
ا÷الية اŸالية باÿارج وا’ندماج اإ’فريقي وكذا
عبدالرحمان سسيسسي وزير اŸيزانية لكوت ديفوار

وك -ذا ال -ك -ي -ن-ي-ة ك-ارول ك-ري-وك-ي ال-رئ-يسس-ة اŸدي-رة
ال -ع-ام-ة ل-ت-ح-ال-ف ال-ق-ط-اع اÿاصس مشس-ددي-ن ع-ل-ى
التداب ÒاŸتخذة ‘ سسبيل تشسجيع الرسساميل ‘
بلدانهم واإ’غراءات ا÷بائية والعقارية اŸمنوحة
للمسستثمرين.
انصس -بت م -داخ Ó-ت ب -اسس-ك-ال ل-ورو رئ-يسس اŸع-ه-د
الفرنسسي شسوازل صساحب اŸبادرة للطبعة اÿامسسة
لقمة إافريقيا با÷زائر على ما –مله القارة من
تطلع لغد آاخر معتمدة على دور ا÷زائر ﬁركة
ا’نطÓقة وا’ندماج القاري وهي صساحبة مشسروع
الشس- -راك -ة ا÷دي -دة ““ال -ن -ي -ب -اد““ إا ¤ج -انب ج -ن -وب
إافريقيا ونيجÒيا.
وذكر باسسكال بأان اŸعهد ظل منذ  2014يعرضس
تقارير عن اŸقاول Úالشسباب اأ’فارقة ويتابع مسسار
Óخرين
‚احاتهم التي تعد قدوة ل آ
اÎŸددي - - -ن .م- - -ن ه- - -ؤو’ء ال- - -رواد
اأ’فارقة جزائريون اعتلوا اŸواقع
وفرضسوا أانفسسهم ‘ قائمة الكبار.
منهم صسبحي عثما ÊاŸدير العام
Ÿع - -م - -ل ال - -روي - -ب - -ة ل - -ل - -عصس - -ائ - -ر
واŸشسروبات ،سسامي اقلي اŸدير
العام Ûموعة اقلي ،عمور حابسس
الرئيسس اŸدير العام لفاديركو.
وكلهم أاعطوا تفاصسيل عن مسسارهم
ومسسÒت- -ه- -م ال -ت -ي ف -ت -حت اÛال
Ÿق- -اول Úومسس- -ت- -ث- -م -ري -ن آاخ -ري -ن
Ÿواصسلة السس Òعلى هذا الدرب.
هذا ما توقف عنده أاحمد تيباوي الرئيسس اŸدير
العام لوورلد تراد سسان Îا÷زائر ““مركز التجارة
ال -دو‹““ أاح -د الشس -رك -اء ‘ ت -ن -ظ-ي-م ال-ل-ق-اء ال-راب-ع
با÷زائر قائ«: Óآان اأ’وان لنلتفت إا ¤إافريقيا
ÓقÓع اعتمادا
ومنحها الطاقة والقوة اŸسستحقة ل إ
على الشسباب قوة اقÎاح وتغي Òإا ¤أابعد ا◊دود““.
مع العلم أان ““شسويزل افريكا سسوميت““ يتواصسل اليوم
ب -اأ’وراسس -ي ع Èورشس -ات م-ف-ت-وح-ة ل-ل-ن-ق-اشس ح-ول
اÿيارات اŸمكنة التي تسسمح للقارة با’نطÓق ‘
–قيق النمو ا’قتصسادي اعتمادا على الفÓحة،
الرقمية والتمويل ،التحديات التي يجب رفعها قبل
فوات اأ’وان.

«شسوازل أافريكا
سسوميت““
با÷زائر يطرح
بدائل حلول

’مراضص غ ÒاŸتنقلة تهدد الصشحة العمؤمية ‘ ا÷زائر
ا أ

ﬂتصسون يدقون ناقوسس اÿطر من انتشسار أامراضس القلب وسسط الشسباب
دق أاط- -ب- -اء ﬂتصش- -ؤن ن- -اق- -ؤسص اÿط- -ر ح -ؤل
ان - -تشش - -ار أام - -راضص ال - -ق - -لب والشش - -راي Úوسش- -ط
الشش -ب -اب ‘ ا÷زائ -ر وداء السش -ك -ري ال -ذي ب-ات
ي -ه-دد الصش-ح-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة مسش-ج 3.2 Ó-مليؤن
إاصش -اب -ة ع -ل -ى اŸسش -ت -ؤى ال-ؤط-ن-ي ،م-ؤؤك-دي-ن أان
’م -راضص اŸزم -ن -ة
’صش -اب -ات ب -ا أ
ارت -ف -اع ع -دد ا إ
سشببه عدم اتباع نظام حياة صشحي.

صسؤنيا طبة

من جهته ،أاوضسح اأ’سستاذ بجامعة واشسنطن الدكتور
توم نيانديقا اشسوقي خÓل ندوة نقاشس نظمت ،أامسس،
باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد الهادي رحال ،أان 40
باŸائة من النسساء الشسابات تعانÚ
م -ن السس -م -ن -ة ،وه -و م -ا ي -ج -ع-ل-ه-ن
Óصسابة بأامراضس أاخرى
معرضسات ل إ
خ - - -طÒة ك- - -ال- - -ق- - -لب والشس- - -رايÚ
والسس- -ك- -ري ،مضس -ي -ف -ا أان ا÷زائ -ر
صسنفت من ب Úالدول التي تشسهد
أاك Èعدد من اإ’صسابة باأ’مراضس
غ ÒاŸت- -ن- -ق- -ل- -ة ‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا
اأ’مراضس التنفسسية ا◊ادة وارتفاع الضسغط الدموي.
وأاشسار إا ¤أان الدول اأ’فريقية من بينها ا÷زائر ’
تو‹ أاهمية للجانب الوقائي رغم أانه السسبيل اأ’مثل
لتقليصس التكلفة اŸالية التي تنفقها الدولة ‘ التكفل
بكل مريضس يعا Êمن اأ’مراضس اŸزمنة ،موضسحا أان
هذا ’ يعني أان منظومة الصسحة ‘ ا÷زائر – ⁄قق
تطورا بل اسستطاعت ‘ اأ’عوام اأ’خÒة أان تقوم

ب -ت -خ-ف-يضس نسس-ب-ة ال-وف-ي-ات و–سس Úظ-روف ال-ت-ك-ف-ل
وتوف Òالرعاية الصسحية.
أام- -ا الÈوف -يسس -ور م -ن -ذر ت -وم -ي ﬂتصس ‘ اق -تصس -اد
الصس -ح-ة ،دع-ا إا ¤أاه-م-ي-ة وضس-ع إاسسÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة
ل -لÎب -ي -ة الصس -ح -ي -ة ل -ت-خ-ف-يضس ال-ن-ف-ق-ات اıصسصس-ة
الرعاية الصسحية ،مضسيفا أان وزارة الصسحة والسسكان
وإاصسÓح اŸسستشسفيات مسسؤوولة عن ضسمان التنظيم
ال-ف-ع-ل-ي ل-ل-خ-دم-ات ال-ط-ب-ي-ة وك-ذا م-ا ت-ع-ل-ق ب-تعويضس
اأ’دوي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى الضس-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي و–ديد
السسعر ا◊قيقي ÿدمات العÓج ‘ اŸصسالح الطبية.
من جهته ،أاكد الدكتور جواد بوركايب أان التعويضس
ا’جتماعي ’ يقتصسر على اأ’دوية فقط وإا‰ا عن
جميع ا’أمراضس إا’ أانه يأاخذ ا◊صسة
اأ’ك ‘ Èالتأام Úا’جتماعي ،كاشسفا
أان أاك Ìمن  12مليون مؤومن إاجتماعيا
اسس -ت -ف -ادوا م -ن ب-ط-اق-ة الشس-ف-اء ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني من بينهم  3مليون
و 200أالف شسخصس متقاعد يسستفيدون
من التأام Úا’جتماعي ،مشسÒا إا ¤أان
قرابة  11أالف صسيدلية متعاقدة مع
الصسندوق.
‘ ذات السسياق ،أابرز بوركايب مسساعي الدولية إا¤
ت-وسس-ي-ع شس-ب-ك-ة ال-ت-غ-ط-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ إاطار نظام
البطاقة اإ’لكÎونية الشسفاء الذي سساهم بشسكل كبÒ
‘ –سس ÚاŸتابعة الطبية للمؤومن لهم اجتماعيا من
خÓ-ل ت-ط-وي-ر وعصس-رن-ة سس Òن-ظ-ام الشس-ف-اء وت-ع-م-ي-م
إاسستعماله.

السستثمار ‘ ا÷انب
الوقائي يسساهم ‘
تخفيضس النفقات

»æWh

ا’ثنين  15ماي  2017م
الموافق لـ  19ششعبان  143٨هـ

رئيسس ›لسس أاخÓقيات مهنة الصصيادلة لناحية عنابة لـ «الشصعب»:

نأأمل أأن يعألج قأنون ألصصحة أ÷ديد مشصأكل ألصصيد‹
أاوضص- - - -ح حسص Úف- - - -رح - - -ي
رئ - -يسس ›لسس اخ Ó- -ق - -ي- -ات
م -ه -ن -ة الصص -ي -ادل -ة ل -ن -اح -ي-ة
ع- -ن- -اب -ة لـ«الشص -عب» ضص -رورة
ت- -وع- -ي -ة الصص -ي -ادل -ة ب -اŸه -ام
اŸنوطة بهم ،و فهم القوانÚ
السصارية اŸفعول ،معتÈا أان
غ -ال -ب -ي -ة الصص -ي -ادل -ة ال-ذي-ن
واجهتهم مشصاكل ‘ العدالة،
أاو ال- -ذي- -ن دخ- -ل- -وا السص- -ج- -ن،
كانوا ضصحايا .

سسكيكدة :خالد العيفة
قال فرحي كان من اŸفروضس
‘ مثل هذه اŸسشائل ،ا’تصشال
مباششرة Ãجلسس أاخÓقيات مهنة
الصشيادلة ،مؤوكدا على أان قانون
الصش - -ح - -ة ا÷دي - -د ،م - -ن شش- -أان- -ه
معا÷ة كل اŸششاكل التي يعاÊ
منها الصشيد‹»
ع- -ن ال- -ي- -وم ال -دراسش -ي ال -ذي
اح -تضش -ن -ت -ه دار ال -ث -ق-اف-ة ﬁم-د
سشراج ،قال فرحي ان الغاية منه
ت- -ك- -وي- -ن- -ي واعÓ- -م- -ي وت- -ق -ريب
الصش- - -ي- - -د‹ م- - -ن اŸت- - -ع - -ام - -لÚ

اأ’سشاسشي ،Úوهذ اŸسشعى يوافق
صش -لب م -ه -ام ›لسس اخ Ó-ق-ي-ات
اŸهنة لÎقية منة الصشيد‹».
عن أاصشابع ا’تهام التي توجه
‘ كل مرة للصشيادلة ،فيما يخصس
اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي-ة و ت-روي-ج-ه-ا
وسشط الششباب ،اكد الصشيادلة ‘
تدخÓتهم بأانهم بعيدون كل البعد
عن هذه الششبهات  ،معتÈين أان

ال- -ط- -ب- -يب ه- -و ال- -ذي ي- -ت- -ح- -م -ل
اŸسشؤوولية ‘ مثل هذه ا◊ا’ت،
أ’نه هو الذي يحرر الوصشفة ،كما
طرحوا اإ’ششكالية التي تواجههم
ب -خصش -وصس ب-ي-ع اأ’دوي-ة اÿاصش-ة
ب -اأ’م -راضس ال -ع -ق -ل -ي-ة رغ-م أان-ه-ا
ل- -يسشت م- -دون- -ة ضش- -م- -ن ق- -ائ -م -ة
اŸهلوسشات ،و تسشاءلوا حول ما
إاذا بإامكانهم بيعها على أاسشاسس

أان -ه -ا م -ه -ل -وسش -ات أام أان -ه-ا أادوي-ة
ع -ادي -ةﬁ ،م-ل ÚاŸسش-ؤوول-ي-ة إا¤
ال - - -ق - - -وان Úا◊ال- - -ي- - -ة  ،ول- - -يسس
ب -اسش -ت -ط -اع-ت-ه-م كشش-ف م-ك-ون-ات
الدواء و حقيقة الوصشفة إان كانت
مزورة أام أاصشلية.
ط- -رح الصش- -ي- -ادل- -ة  ،مشش- -ك- -ل -ة
مطالبة ﬁافظي الششرطة ببعضس
ال- -ب- -ل- -دي- -ات ،ب- -ت- -ح- -وي- -ل سش -ج -ل
ال -وصش -ف -ات ال -ط-ب-ي-ة Ÿق-ر اأ’م-ن
Ÿراق-ب-ت-ه-ا وال-ت-أاشش Òع-ل-ي-ها رغم
أانها ليسشت قانونية وضشرورية‘ ،
وقت هناك تعليمات من ا÷هات
الوصشية “نع هذه العملية كما هو
ا◊ال ‘ ال- - -ك- - -ث Òم - -ن و’ي - -ات
الوطن.
و أاجمع اŸششاركون على عدم
ف -ع -ال-ي-ة ق-ان-ون الصش-ح-ة ا◊ا‹،
الذي يبقى عاجزا حسشبهم عن
حماية الصشيد‹ ،إاضشافة إا ¤عدم
فهم القوان Úمن اŸسشؤوول Úعن
ال -قضش -اي -ا و الصش -ي-ادل-ة ع-ل-ى ح-د
سشواء ،أ’نه ‘ الكث Òمن اŸرات
يحدث خلط ‘ –ديد اأ’دوية
اıدرة.

وزارة العمل تسصتقبل ‡ثل Úعن أاسصاتذة ا÷امعات اÙتج Úوتؤوكد:

ألعدألة أ÷هة ألوحيدة أıول لهأ ألفصصل ‘ ملف أعتمأد ألنقأبة
اسص -ت -ق -ب -ل م -دي -ر عÓ-ق-ات ال-ع-م-ل
ب-وزارة ال-ع-م-ل وال-تشص-غ-يل والضصمان
الج- -ت- -م- -اع- -ي دروة ع -ب -د ال -ع -ا‹،
أامسس‡ ،ثل Úعن النقابة الوطنية
لسصتاذة التعليم العا‹ ،بعد قيامهم
أ
ب- -ح- -رك- -ة اح- -ت- -ج- -اج -ي -ة أام -ام م -ق -ر
الوزارة ،للمطالبة باعتماد نقابتهم
ورف - - - -ع ج - - - -م - - - -ل- - - -ة م- - - -ن اŸط- - - -الب
الجتماعية ،حيث أاكد اŸسصؤوول أان
القضصاء هو الفيصصل ‘ اŸلف.

جÓل بوطي

Óسش-ات-ذة
ف -ت -حت وزارة ال -ع -م -ل أاب -واب -ه -ا ل -أ
اÙت -ج Úل -ت -وضش -ي -ح رأاي -ه -ا ح -ول اŸط -الب
اŸرف -وع -ة ،اŸت -م -ث -ل -ة ‘ م -ن -ح -ه -م شش -ه -ادة
اŸط-اب-ق-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-ل-ن-ق-اب-ة اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن
اŸؤو“ر ال - -ت - -أاسش- -يسش- -ي،ال- -ذي  ⁄ت- -عÎف ب- -ه
ن -ظÒت -ه -ا اŸن -زوي-ة –ت ل-واء ا’–اد ال-ع-ام
للعمال ا÷زائري.Ú
‘ ه- - -ذا الصش- - -دد أاك - -د دروة ‘ تصش - -ري - -ح
للصشحافة Ãقر الوزارة عقب اسشتقباله ‡ثلÚ
ع - -ن اأ’سش - -ات - -ذة اÙت- -ج ،Úأامسس ،أان وزارة
العمل ليسس لها أاي عÓقة باŸوضشوع ،موضشحا

أان ا÷هة اıول لها الفصشل ‘ ملف اعتماد
نقابة «كناسس» هي العدالة.
وطبقا للمادة  15من قانون العمل 90–14
ال-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا وزارة ال-ع-م-ل ل-ل-محتج Úفإانها
تنصس على أانه Áنع منعا باتا على أاي ششخصس
طبيعي أاو معنوي التدخل ‘ تسشي Òمنظمة
ن -ق -اب -ي -ة ،إا’ ‘ ا◊ا’ت ال -ت -ي ي -نصس ع -ل-ي-ه-ا
ال - -ق - -ان - -ون ،وب - -ذلك وج - -هت وزارة ال - -ع - -م- -ل
اÙتج Úإا ¤العدالة للفصشل ‘ ملفهم.
من هذا اŸنطلق أاوضشح دروة أان وزارة
العمل ليسس لها أاي دور ‘ ملف اعتماد النقابة
الوطنية أ’سشاتذة التعليم العا‹ ،وهي تبقي
أابوابها مفتوحة لكل الششركاء ا’جتماعي،Ú
مششÒا إا ¤أانها  ⁄تغلق باب ا◊وار ‘ وجه
أاي طرف وهي مسشتعدة لتقد Ëتوضشيحات ‘
إاطار القانون.
وأاششار مدير عÓقات العمل بوزارة العمل
أان اإ’دارة تلتزم ا◊ياد و’ Áكنها اŸيل إا¤
ج -ه -ة ع -ل -ى حسش -اب أاخ -رى م -ا دام ال -ق -ان -ون
واضشحا ‘ هذه اŸسشأالة ،مؤوكدا أان العدالة
هي الفيصشل والوجهة الوحيدة التي سشتفصشل
‘ ملف اŸتخاصشم Úواعتماد نتائج إاحدى
النقابت.Ú
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاك -د ع -ب -د ا◊ف -ي -ظ م -يÓ-ط
اŸنسشق الوطني لـ «كناسس» والذي كان من بÚ

من اسشتقبلتهم وزارة العمل أان مطلب اعتماد
النقابة بات أامرا ضشروريا ‘ الوقت ا◊ا‹،
لرفع جملة من اŸطالب ا’جتماعية للجهات
الوصشية و‘ مقدمة اŸطالب السشكن واأ’جور.
وأاوضشح ميÓط أان غياب السشند القانوÊ
ل -ل -ن -ق -اب -ة ح -ال دون رف -ع اŸط-الب إا ¤وزارة
التعليم العا‹ والبحث العلمي ،وبدوره أاوضشح
ع- -ب -د ال -ل -ه ق -دور ت -ام -ي اŸسش -ؤوول ال -وط -ن -ي
للتنظيم أان اللقاء حمل مؤوششرات إايجابية ،و”
فيها معرفة ا÷انب القانو Êالذي أاوضشحته
وزارة العمل.
وع Èع- - -دد م- - -ن اŸشش - -ارك ‘ Úا◊رك - -ة
ا’حتجاجية التي سشبقت اجتماع ‡ثل Úعن
«ال- -ك- -ن- -اسس» ب- -وزارة ال -ع -م -ل ‘ تصش -ري -ح -ات
لـ«الششعب»عن اسشتيائهم لعدم اعتماد نقابتهم،
رغم أانها كانت معتمدة منذ سشنة  ،1992قبل
أان ي- -ق- -ع خÓ- -ف ب ÚاŸم- -ث- -ل ،Úم- -ا أادى إا¤
انششقاقات حالت دون –سش Úمسشتوى اأ’سشتاذ
ا÷امعي على حد تعبÒهم.
وب -ع -د اسش-ت-ق-ب-ال وزارة ال-ع-م-ل ل-ل-م-ح-ت-جÚ
وطمأانتهم بأان الوزارة ليسس لها أاي دور ‘
اŸوضش - -وع ،أاوق - -ف اأ’سش - -ات - -ذة ح - -رك - -ت - -ه - -م
ا’ح -ت -ج -اج -ي -ة ال -ت -ي شش -ارك ف-ي-ه-ا ع-دد م-ن
اأ’سش -ات -ذة م-ن ﬂت-ل-ف ال-و’ي-ات ،ال-ت-ي “ث-ل
فروع نقابة كناسس.

لعوان اŸهني Úبخنشصلة
لسصÓك اŸشصÎكة وا أ
نقابة ا أ

مطألب بÎسصيم أإلدأري Úألذين أأنهوأ ألÎبصص و‚حوأ
ط-ال-بت ال-ن-قابة الوطنية
ÓسصÓ- - - - -ك اŸشصÎك- - - - -ة
ل -----أ
وال- -ع- -م- -ال اŸه- -ن- -ي Úأام -ان -ة
ولي - -ة خ - -نشص - -ل - -ة ،م - -دي- -ر
الÎب -ي-ة ل-ل-ولي-ة ،ب-ال-ع-م-ل
ع- -ل- -ى ت- -ل- -ب- -ي -ة م -ط -ال -ب -ه -م
اŸسصتعجلة والتعهد والعمل
ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة م-ط-الب أاخ-رى
اج-ت-م-اع-ي-ة ومهنية خاصصة
ب- -ه- -ذه ال -ف -ئ -ة ال -ت -ي ع -انت
وت -ع -ا Êا◊رم -ان م -ن ع-دة
ح-ق-وق م-ه-ن-ي-ة واجتماعية
ع- -ل- -ى م- -ر السص- -ن -وات حسصب
ب- -ي- -ان ل- -ل- -م- -ك- -تب ال- -ولئ -ي
ÿنشصلة.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
أاوضشح ذات اŸصشدر ،أان من أاهم
اŸط -الب اŸسش -ت -ع-ج-ل-ة واŸدرج-ة
ضش -م -ن ’ئ-ح-ة م-ط-الب ه-ذه ال-ف-ئ-ة
واŸق - -دم - -ة إا ¤ال - -وصش - -اي- -ة ،ه- -ي
ضشرورة ترسشيم اŸوظف ÚاŸنتمÚ
إا ¤سشلك اأ’عوان اإ’داري Úالذين
” ت -وظ -ي-ف-ه-م ب Úسش-ن-ت-ي  2014و
 2016وأاج -روا الÎبصس اŸط -ل -وب

ل -لÎسش -ي-م و‚ح-وا ،إا’ أان م-دي-ري-ة
الÎب -ي-ة  ⁄ت-رسش-م-ه-م ◊د السش-اع-ة
ع- -ل- -ى ال- -رغ -م م -ن أاح -ق -ي -ت -ه -م ‘
الÎسشيم وفقا Ÿواد قانون الوظيف
العمومي.
ك -م -ا ط -ال -بت ه -ذه ال-ف-ئ-ة وف-ق-ا
لذات البيان ،بضشرورة مراعاة مقر
سشكن اأ’عوان اŸهني Úواإ’داريÚ
ع- -ن- -د ت- -ع- -ي -ي -ن -ه -م ‘ اŸؤوسشسش -ات
الÎب- -وي- -ة ع Èب- -ل- -دي- -ات ال -و’ي -ة،
ف- -م- -دي- -ري -ة الÎب -ي -ة حسشب ي -زي -د
بوغديري اأ’م Úالو’ئي للتنظيم،
تقوم بتوزيع عمال هذين السشلكÚ
ب- -ط- -ري- -ق- -ة عشش- -وائ- -ي -ة و’ ت -أاخ -ذ
مطالبهم بع Úا÷دية ،على الرغم
من أان هؤو’ء ينحدرون من ﬂتلف
ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة وب-ال-ت-ا‹ تسش-تطيع
اإ’دارة إارضشاء ا÷ميع بالتنسشيق مع
النقابة وبأاخذ مطالب هؤو’ء بعÚ
ا÷دية.
وق -د أال -ح ب -ي -ان ال -ن -ق -اب -ة ع -ل-ى
ضش -رورة ت -ل-ب-ي-ة م-ط-ال-ب-ه-م ’سش-ي-م-ا
اŸسشتعجلة منها ،وفتح باب ا◊وار
ا÷دي مع اأ’مانة الو’ئية ÿنششلة
لتلبية اŸطالب اأ’خرى ،مهددين
‘ ذات السش- -ي -اق ب -ت -ن -ظ -ي -م وق -ف -ة
احتجاجية غدا الثÓثاء أامام مقر

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

و’ية خنششلة للفت انتباه السشلطات
اÙلية.
«الشش - - -عب» ،ح- - -اولت ا’تصش- - -ال
Ãسش -ؤوول خ -ل-ي-ة ا’تصش-ال Ãدي-ري-ة
الÎب - -ي - -ة لسش - -م - -اع - -ه ح - -ول ه - -ذا
اŸوضشوع إا’ أان اأ’مر تعذر علينا.

وفأة ثÓثة أأشصخأصص من عأئلة
وأحدة ‘ حأدث أأليم
ت -و‘ ،ل -ي -ل -ة السش -بت إا ¤اأ’ح -د
اŸاضش- -ي ،ÚثÓ- -ث -ة أاشش -خ -اصس م -ن
عائلة واحدة ‘ حادث مرور أاليم،
وق - -ع ع - -ل - -ى مسش - -ت - -وى ال- -ط- -ري- -ق
ا’ج- -ت -ن -اب -ي ال -راب -ط ب Úم -دي -ن -ة
خ -نشش-ل-ة وﬁط-ة ح-م-ام الصش-ا◊Ú
اŸع -دن -ي -ة ،ف-ي-م-ا أاصش-ي-بت ب-نت 07
سش -ن -وات ب -كسش-ور وج-روح م-ت-ف-اوت-ة
اÿطورة.
الضش -ح -اي -ا اأ’رب -ع-ة« ،ب.ب» 45
سشنة وأاخوه «ف.ب»  37سشنة ،وابنه
« ز.ب»  10سشنوات باإ’ضشافة إا¤
ال -ب -نت اŸصش -اب -ة ،ك -ان-وا ع-ل-ى مÏ
سش -ارة سش -ي-اح-ي-ة رب-اع-ي-ة ال-دف-ع ‘
ط - -ري - -ق - -ه - -م م- -ن ﬁط- -ة ح- -م- -ام
الصش- -ا◊ Úإا ¤م- -دي- -ن- -ة خ -نشش -ل -ة،

ل -ي-ت-ف-اج-أاوا بسش-ي-ارة ك-انت تسش‘ Ò
ا’Œاه اŸعاكسس من نوع هيليكسس
اصشطدمت بهم ﬂلفة وفاة اأ’ب
وأاخيه وابنه ‘ ع ÚاŸكان وإاصشابة
البنت بجروح وكسشور.
ف -رق -ة ال -درك ال-وط-ن-ي ل-ب-ل-دي-ة
خ -نشش -ل -ة ،ت -دخ -لت ‘ ع ÚاŸك-ان
وب- -اشش- -رت –ري- -ات -ه -ا ‘ ا◊ادث،
ف -ي -م -ا ” –وي -ل ج -ثث الضش -ح -اي-ا
والبنت اŸصشابة إا ¤مسشتششفى 120
سشرير بخنششلة.
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لماكن العمومية بعنابة
لمن با أ
تكثيف تواجد فرق ا أ

ﬂطط Ùأربة ألتجأرة ألفوضصوية خÓل ألشصهر ألفضصيل

لمنية
ت-ت-ج-ن-د السص-لطات اÙلية وا أ
ب -ولي -ة ع -ن -اب-ة ،ل-ل-وق-وف ضص-د ع-ودة
ال -ت -ج-ارة ال-ف-وضص-وي-ة ،لسص-ي-م-ا خÓ-ل
الشصهر الفضصيل ،والذي يعرف انتشصارا
ك- -بÒا ل -ل -ب -اع -ة ال -ف -وضص -وي Úال -ذي -ن
ي - -ع - -رضص - -ون ﬂت - -ل - -ف السص- -ل- -ع ع- -ل- -ى
لرصص-ف-ة ،ع-ل-ى غ-رار اŸواد ال-غذائية
ا أ
التي تسصبب ضصررا للمسصتهلك ،بسصبب
ع- -رضص- -ه- -ا ط- -ي- -ل -ة ال -ي -وم –ت أاشص -ع -ة
الشصمسس.

عنابة :هدى بوعطيح

تسش -ت -ع-د السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-وضش-ع ﬂط-ط
ي -ه -دف Ùارب -ة ال -ت -ج -ارة ال -ف -وضش -وي -ة خ Ó-ل
رمضشان بالو’ية ،والتي تسشتحوذ على اŸسشاحات
العمومية واأ’رصشفة ‘ هذا الششهر بششكل ملفت
لÓ- -ن- -ت- -ب- -اه ،ح- -يث سش- -ت -ك -ون ا÷ه -ات اأ’م -ن -ي -ة
ب -اŸرصش -اد أ’ي ﬁاول -ة ل -ه-ؤو’ء ال-ب-اع-ة ل-ل-ع-ودة
›ددا وعرضس منتجاتهم بطريقة عششوائية’ ،
سشيما وأان السشلطات اŸعنية عملت على ﬁاربة
هذه الظاهرة والقضشاء على اأ’كششاك واأ’سشواق
واÓÙت ،ال -ت -ي ب -اتت تشش -وه ال -وج -ه ا÷م -ا‹
وا◊ضشاري للمدينة ،وتهدد حياة قاطنيها ‘
ظ -ل ان -تشش -ار ا÷رÁة وت -فشش-ي ﬂت-ل-ف اآ’ف-ات
ا’جتماعية.
وكششف مصشدر لـ«الششعب» عن ﬂطط أامني
هام من خÓل تكثيف تواجد فرق اأ’من على
مسش -ت -وى اأ’م -اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة وال-فضش-اءات ال-ت-ي
تÎدد عليها العائÓت ،مع تسشهيل حركة اŸرور
ت-ف-ادي-ا ’خ-ت-ن-اق ال-ط-رق ال-وط-ن-ي-ة خÓل الششهر
الكر ،ËمششÒا إا ¤أان عناصشر اأ’من سشتفرضس
قوتها على الباعة اŸتجول Úوأاصشحاب عربات

بيع اÿضشر والفواكه والتجار غ Òالششرعي،Ú
ال -ذي -ن يسش -ت -ح -وذون ع -ل -ى الشش -وارع ال -رئ -يسش-ي-ة
وﬁاور ال- - -ط- - -رق ،ع- - -ل- - -ى غ- - -رار «ا◊ط- - -اب»
و«شش-ون-دم-ارسس» و«ق-ام-ب-ي-ط-ا»« ،رح-ب-ة الزرع»..
والتي سشاهمت ‘ انتششار الفوضشى والسشرقات
وﬂتلف ا’عتداءات اÿطÒة.
وأاكد مصشدرنا أانه سشيتم حجز جميع السشلع
التي يتم عرضشها للبيع بطريقة غ Òششرعية،
Óجراءات القانونية و–رير
وتعريضس صشاحبها ل إ
ﬁاضش - -ر ضش - -د اıال - -ف ،ÚمششÒا إا ¤إاج - -راء
دراسشة ميدانية ÷ميع اأ’ماكن التي يسشتعملها
ال -ب -اع -ة ال -ف -وضش -وي -ون ،خ -اصش-ة ‘ ه-ذا الشش-ه-ر
الكر Ëالذي يعرف رواجا كبÒا لبعضس اŸواد
ا’سش-ت-هÓ-ك-ي-ة ،وال-ت-ي تسش-ت-ل-زم ب-ي-ع-ه-ا ‘ أام-اكن
وقائية لصشحة وأامن اŸسشتهلك.
وتأاتي عملية تأام Úششوارع عنابة من الباعة
الفوضشوي ‘ ،Úإاطار مواصشلة السشلطات الو’ئية
ال -قضش -اء ع -ل -ى اÓÙت غ Òالشش -رع -ي -ة ،ال -ت-ي
انطلقت فيها بصشفة مسشتمرة منذ ما يزيد عن
السشنةŒ ،سشيدا للمخطط ا’سشتعجا‹ الرامي
للقضشاء على التجارة الفوضشوية ،حيث بات من
الضش -روري Œن-د اŸصش-ال-ح اÙل-ي-ة Ùارب-ت-ه-ا
والقضشاء عليها ‘ أاقرب وقت’ ،سشيما وأانها
أاضشحت مرتعا للجرÁة كون تداخلها ‘ بعضشها
البعضس يسشهل من اختفاء اللصشوصس واÛرمÚ
والتخطيط ÷رائمهم بكل سشهولة.
مصشالح بلديات عنابة سشبق لها وأان أاحصشت
ج- -م- -ي- -ع اأ’كشش- -اك ال- -ف- -وضش -وي -ة اŸن -ج -زة م -ن
القصشدير واÿششب ،وتعمل على إا‚از Óﬁت
Œارية من ششأانها توف Òمناصشب ششغل للباعة
اŸتجول Úللعمل ‘ إاطار قانو ،Êفضش Óعن
ت -وسش -ي -ع ال -نشش -اط ال -ت -ج -اري وت -ق -ل -يصس م -ع-دل
الفوضشى ،وتفعيل ا◊ركة ا’قتصشادية.

–سصبا لفصصل الصصيف

قأفلة –سصيسصية Ãخأطر أ◊رأئق بسصطيف

ان -ط -ل-قت ،ب-ولي-ة سص-ط-ي-ف ،ق-اف-ل-ة
خضص- - -راء ل - -ل - -وق - -اي - -ة م - -ن ا◊رائ - -ق،
و◊م- - -اي- - -ة اÙاصص - -ي - -ل ال - -زراع - -ي - -ة
والÌوة ال -غ-اب-ي-ة أاسص-اب-ي-ع ق-ب-ل ح-ل-ول
فصصل الصصيف.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ت-ه-دف ال-ق-اف-ل-ة ال-ت-حسش-يسش-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-مها
ع -دي -د اŸؤوسشسش-ات ،ب-ال-ت-ع-اون وال-ت-نسش-ي-ق ف-ي-م-ا
بينها ،على غرار مؤوسشسشة تسشي Òمراكز الردم
ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ،وﬁاف-ظة الغابات الو’ئية،
ومصش -ال-ح م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،وت-ع-اون-ي-ة
ا◊بوب ا÷افة ،وكذا مصشالح مديرية الفÓحة،
وبعضس ا÷معيات الناششطة ‘ ›ال البيئة ،إا¤
ت-وع-ي-ة اŸواط-ن Úوخ-اصش-ة ال-فÓ-ح Úب-خ-طورة
ا◊رائ -ق وأاث-اره-ا ال-وخ-ي-م-ة ع-ل-ى ﬁاصش-ي-ل-ه-م،
وعلى الÌوة الغابية ،وتقد Ëنصشائح عملية لهم
للوقاية منها ،وكذا Ÿواجهة أاي طارئ ،وتفادي
خسشائر جسشيمة تضشر بهم وبا’قتصشاد الوطني.
تششمل القافلة التي لقيت Œاوبا من طرف
اŸواطن ÚوالفÓح ‘ Úأاو ¤خرجاتها ،حسشب

اŸنظميها لها ،العديد من البلديات اŸعروفة
بغاباتها ،وبإانتاجها الوف Òمن ا◊بوب ،وهذا
–سشبا Ÿوسشم ا◊صشاد والدرسس ،الذي سشينطلق
بعد أاسشابيع قليلة ،وسشط تخوفات جادة من قلة
اÙصشول ،بسشبب ا÷فاف ،ومنها بلديات دائرة
حمام السشخنة ،وبيضشاء برج ،وع Úازال ،وبني
عزيز ،ورأاسس اŸاء ،وبوقاعة ،وعموششة ،وبني
ورت -ي Ó-ن ،وع ÚوŸان ،وب -ئ -ر ال -ع-رشس وا◊ام-ة
وغÒها.
Óششارة ،أان كمية التسشاقط ،هذا العام بو’ية
لإ
سشطيف ،كانت ضشعيفة جدا ،إاذ  ⁄تسشجل تقريبا
تسش-اق-ط-ات م-ط-ري-ة ك-العادة،باسشتثناء عاصشفتÚ
ثلجيت ،Úواحدة ضشعيفة والثانية كبÒة‡ ،ا أادى
إا ¤نقصس واضشح ‘ نسشبة امتÓء سشد ع Úزادة
ال -ذي Áون أاغ -لب ال -ب -ل -دي-ات ب-اŸي-اه الصش-ا◊ة
للششرب ‘ ،انتظار مششروع التحويÓت الكÈى
الذي  ⁄تنطلق بعد ا’سشتفادة منه ،واŸتمثل ‘
سشدي اŸوان وتاششودة.
كما ينتظر أان يعرف التزود باŸياه ،خÓل
ه -ذا الصش -ي -ف ،خ -اصش -ة ‘ اŸن -اط -ق ا÷ن -وب-ي-ة
للو’ية ،بعضس الصشعوبات التي يتع Úتداركها من
طرف ا÷هات اŸعنية من اآ’ن.

قام بها أامن الدائرة

وضصع حّد لشصبكة متخصصصصة ‘ سصرقة أÓÙت ألتجأرية بأأقبو
“ك -ن ع -ن-اصص-ر الشص-رط-ة ال-ت-اب-ع-ون
لول ،م- -ن
لم - -ن دائ - -رة أاق- -ب- -و ،أامسس ا أ
أ
لي - -ق - -اع بشص- -ابÁ Úت- -ه- -ن- -ان سص- -رق- -ة
ا إ
اÓÙت التجارية ،وذلك إاثر دوريات
كان يقوم بها عناصصر اŸصصلحة ‘ إاقليم
لشص-خاصس
الخ-تصص-اصس ،قصص-د ت-أام Úا أ
واŸمتلكات.
ح-يث ل-فت ان-ت-ب-اه-ه-م شش-اب-ان ‘ م-ق-ت-ب-ل
ال -ع -م -ر ت-ب-دو ع-ل-ي-ه-م-ا عÓ-م-ات ا’رت-ب-اك،
وح -او’ ال -ف -رار Ãج -رد رؤوي -ت -ه -م -ا لسش -ي-ارة
الشش-رط-ة ،ل-ي-ت-ق-رب م-ن-ه-ما عناصشر الششرطة
لÓسشتفسشار عن اأ’مر ،وعقب القيام بعملية

التلمسس ا÷سشدي وتفتيشس الدراجة النارية
التي كانا على متنها ،ع Ìبحوزتهما على 71
هاتفا نقا’ 06 ،لوحات إالكÎونية 06 ،أاجهزة
حاسشوب ﬁمول 03 ،أاجهزة خاصشة بقراءة
اأ’ق - -راصس اŸضش - -غ - -وط- -ة ،وك- -ذا سشÓ- -حÚ
أابيضش Úمن نوع «أاوكابي».
ل-ي-ت-م –وي-ل-ه-م-ا م-ب-اشش-رة ل-ل-مصشلحة ،مع
ح- -ج -ز اأ’شش -ي -اء اŸضش -ب -وط -ة ب -ح -وزت -ه -م -ا
وال -دراج-ة ال-ن-اري-ة ال-ت-ي ك-ان-ا ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا،
ليتب Úعقب التحقيق أانهما قاما باقتحام
اÙل التجاري اÿاصس باŸدعو (شس –
صس) Ãدي -ن -ة أاق -ب -و ،وسش -رق-ة اأ’شش-ي-اء ال-ت-ي

وج -دت ب -ح-وزت-ه-م-ا ،مسش-ت-ع-ي-ن Úب-ال-دراج-ة
النارية قصشد نقل اŸسشروقات والفرار من
اŸكان .ملف جزائي أا‚ز ضشد اŸششتبه
فيهما ،عن جرÁة تكوين جمعية أاششرار،
السش-رق-ة اŸوصش-وف-ة ب-ظ-رف ال-ل-ي-ل وال-كسش-ر
واسش -ت-حضش-ار م-رك-ب-ة ،وب-ع-د ت-ق-دÁه-م أام-ام
وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة Ùك-م-ة أاق-ب-و اıتصش-ة
إاقليميا ،قام بإاحالتهما إا ¤قاضشي التحقيق
الذي أاصشدر ‘ حقهما أامر إايداع.

بجاية :بن النوي توهامي

من مراسسلينا

أإلثن 15 Úماي  201٧م
ألموأفق لـ  1٩ششعبان  14٣٨هـ

لرد العتبار لها كولية سشياحية:

أازيد من  20مليون دج لتهيئة الواجهة البحرية لبومرداسس

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

ألعدد

1٧٣٣٧

07

:.

:.

اجتاحت اŸناطـــــق ا÷نوبيــــة لوليــــة ورقلــــة

ري ـ ـ ـ ـاح قوي ـ ـة ُتكّب ـ ـد الفÓح ـ ـ Úخسسائ ـ ـر فادحة

صشصشت بلدية بومرداسش أازيد من  20مليون دج للقيام بعمليات تهيئة واسشعة لواجهة البحر والششواطئ
خّ
لخرى التابعة للبلدية ،وذلك –ضشÒا
الرئيسشية ،منها الششاطئ اŸركزي وششاطئ  800مسشكن وباقي الششواطئ ا أ
لبوابﬁ ‘ ،اولة لسشتدراك النقائصش وتقد Ëصشورة لئقة
لسشتقبال موسشم الصشطياف ا÷ديد الذي هو على ا أ
عن عاصشمة الولية..

بومرداسس :ز .كمال

أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي أسش-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا بلدية
بومردأسص ،تدخل في إأطار ألمخطط
ألششامل ألذي أأعدته ألسشلطات ألولئية
لرد ألعتبار لهذه ألمدينة ألسشاحلية بعد
ح-ال-ة أل-ت-رأج-ع وأل-ف-وضش-ى أل-تي عرفتها
في مجال ألعمرأن وأألنششطة ألتجارية
خ-اصش-ة أل-م-ح-لت أل-م-ت-وأج-دة ب-الششارع
ألرئيسشي للوأجهة ألبحرية ألتي تششكل
أل -ق-لب أل-ن-ابضص ل-ل-م-دي-ن-ة ط-ي-ل-ة م-وسش-م
ألصش- -ط- -ي- -اف ،ن- -اه- -يك ع- -ن مشش- -ك -ل -ة

أل-ن-ف-اي-ات أل-م-ن-زل-ي-ة أل-ت-ي عّ -ك-رت صشفو
ألحياة أليومية للموأطن بسشبب ألنتششار
ألكبير لمختلف ألمخلفات وعجز أأعوأن
أل -ن -ظ -اف -ة ف -ي أل -ت-ك-ف-ل ب-ه-ذأ أل-مشش-ك-ل
ألعويصص.
ألجل معالجة ألظاهرة وتنظيم عملية
رف- -ع أل- -ق- -م- -ام -ة م -ن أألح -ي -اء ،ل -ج -أات
ألسش -ل -ط -ات أل -م-ح-ل-ي-ة إأل-ى إأنشش-اء ه-ي-ئ-ة
«مدينة نات» أأوكلت لها مهمة تنظيف
أأحياء وششوأرع ألمدينة وألقيام بعدد من
أل- -م- -ه- -ام أألخ -رى ،تضش -اف إأل -ى ل -ج -ن -ة
ألمدينة ألتي أأعلن عنها سشابقا من أأجل

تثم Úنششاط القابÓت باŸدية

أل-رق-ي ب-ال-ج-انب أل-ج-م-ال-ي وأل-حضشاري
لمدينة بومردأسص ألتي تبقى بعيدة عن
أل-ت-ط-ل-ع-ات أل-م-ن-ت-ظ-رة ك-وج-هة سشياحية
ب -ام -ت -ي -از ،وه -ي م -ن أأب -رز أل -ت -ح -دي-ات
وألرهانات ألتي تسشعى إأليها ألسشلطات
أل- - -ولئ - -ي - -ة م - -ن خ - -لل إأط - -لق ه - -ذه
ألمششاريع ،في أنتظار توسشيع ألبرنامج
إألى باقي ألمدن ألسشاحلية أألخرى ألتي
تعاني نفسص ألوضشعية وألعمل على توفير
ألشش - -روط أل - -م - -لئ - -م - -ة لسش - -ت - -ق - -ب- -ال
أل -مصش-ط-اف-ي-ن أل-وأف-دي-ن ع-ل-ى شش-وأط-ئ
ألولية ومناطقها ألسشياحية.

^ ششهدت ألمناطق ألجنوبية لولية ورقلة على مدأر ثلثة أيام ،وبالأخصص
مناطق ألجنوب ألششرقي هبوب رياح قوية قاربت ألثلثة أأيام ،أأتلفت ألعديد
من ألمحاصشيل ألفلحية وكان ألضشرر ألكبير في كل من عين موسشى ببلدية
أإن-ق-وسش-ة ودأئ-رة أل-ح-ج-ي-رة وأأيضش-ا ب-ولي-ة أل-وأدي ،ج-ع-لت أل-ف-لح-ي-ن ي-قفون
موقف ألمتفرج وليسص باإمكانهم حماية محاصشيلهم ،رغم أأنها فترة بدأية
ألموسشم ألفلحي وأسشتبششر ألفلحون خيرأ في أإعطاء نفسص جديد لتغطية
ألسشوق وألبحث عن سشبل لمتصشاصص ألغلء ألذي أأنهك كاهل ألموأطن ،منذ
ششهور رغم أأن ألدولة تدعم كل ما يخصص بالفلحة.
يبقى ألفلح ضشحية ألعوأمل ألطبيعية ،ناهيك عن ألمعاناة ألتي ترأفقه طيلة
أل-م-وسش-م أل-ف-لح-ي م-ن ق-ل-ة أل-م-ي-اه وغ-لء أل-ك-ه-رب-اء وع-دم وج-ود أل-مسش-الك
ألفلحية ،ومع أقترأب ششهر رمضشان ألكريم ألكل يترقب أأسشعار تتوأفق
وأأصشحاب ألدخل ألمحدود مثلما وعدت به ألوصشاية قصشد ألتحكم في سشوق
ألخضشر لتكون في متناول ألجميع.
^ عثر بولية ألوأدي في قرية أأمية خليفة ألتابعة لبلدية قمار على جثة
رج -ل م -كّ-ب -ل ب-ال-ح-ب-ال وم-رم-ي ع-ل-ى وج-ه-ه ف-اق-د أل-وع-ي ح-يث سش-رقت م-ن-ه
سشيارته ،ألظاهرة تتكررششهريا بسشبب أنتششار مجموعة أششرأر تقوم بسشرقة
ألمركبات وأإعادة بيعها كقطع غيار .ألمصشالح ألأمنية فتحت تحقيقا في
أل -ح -ادث ل -كشش-ف أل-م-ت-ورط-ي-ن م-ع وضش-ع ح-ل ل-ه-ذه أل-ظ-اه-رة أل-دخ-ي-ل-ة ع-ل-ى
ألمجتمع ألصشحرأوي ألآمن.
أأثبتت ألتحريات أن ألمتضشررألول هم أأصشحاب سشيارأت ألأجرة ما ششكل
لديهم تخوفا كبيرأ في كيفية أختيار ألزبائن وعدم قبول أآخرين لمجرد
ألتخمين في سشلوكاتهم وهذه ليسشت حل ،كما صشرح به بعضص ألسشوأق .ويرى
ألكثير منه أأن ألعمل ألحضشري لسشيارة ألأجرة ذأت ألزبون ألوأحد ألكثر أأمنا
وضشمان خاصشةألتنقل نحو ألأماكن ألبعيدة أأو ألمنعزلة.

بكاي عبد العا‹

حمايـ ـ ـ ـة صسّحـ ـ ـ ـة األم والطف ـ ـ ـ ـل

‘ تظاهرة «عيد السشمك» بجيجل

عناب ـ ـ ـة تف ـ ـوز بأاحسسـ ـ ـن طبـ ـ ـق وبجاي ـ ـ ـة بأاحسسن مائـ ـ ـدة

عاششت مدينة جيجل على وقع
لطباق السشمكية اŸتنوعة من
مسشابقة ا أ
لطباق اŸعروضشة والتي تف
خÓل ا أ
فيها الطباخ ÚاÎÙف Úوالهواة ،على
حد سشواء ،من خÓل تظاهرة عيد
السشمك ‘ ،طبعتها العاششرة اŸنظمة من
قبل جمعية السشف Òللسشياحة،
بالتنسشيق مع مديرية السشياحة
والصشناعة التقليدية وبحضشور وا‹
الولية الذي أاششرف على حفل توزيع
ا÷وائز على اŸششارك Úالـ ‡ 15ثل Úلـ
 06وليات وقد فاز Ãسشابقة أاحسشن
طبق :معهد التكوين اŸهني ديدوشش
مراد بعنابة ،وإاكمود من بجاية ‘
أاحسشن عرضش مائدة.

أأح - -يت م - -دي- -ري- -ة ألصشّ- -ح- -ة وألسش- -ك- -ان
بالمدية ،نهاية أألسشبوع ،تظاهرة أليوم
ألعالمي للقابلت تحت ششعار «ألقابلة،
أألم وأألسشرة ،ششريك مدى ألحياة» على
مسشتوى جامعة ألدكتور «يحيى فارسص»
ب- -ع -ي -ن أل -ذهب ،ح -يث أأع -ط -يت إأشش -ارة
أن- -ط -لق أل -ت -ظ -اه -رة م -ن ق -ب -ل رئ -يسص
ألديوأن «أبرأهيم بومعزة» ممثل عن
ألسش -ي -د أل -وأل -ي ب -ال -ت -ع -اون م -ع أألم-ان-ة
أل- -ولئ- -ي- -ة ل- -لت- -ح- -اد أل- -ع- -ام ل -ل -ع -م -ال
أل -ج -زأئ -ري -ي -ن م -م -ث-ل ف-ي أل-ت-نسش-ي-ق-ي-ة
ألولئية للقابلت ،كما برمجت خلل
هذأ أليوم مجموعة مدأخلت تندرج
في إأطار ألتكوين ألطبي ألمتوأصشل من
ت-نشش-ي-ط م-ج-م-وع-ة م-ن أأسش-ات-ذة وأأطباء
م- -ت -خصشصش -ي -ن وق -اب -لت ذوأت خ -ب -رة،
رّك -زت ف -ي م -وأضش -ي -ع -ه -ا ع -ل -ى أأه -م-ي-ة

ألمتابعة ألمسشتمرة لصشحّة أألم ،تفاديا
لكثير من أألمرأضص على غرأر «سشرطان
عنق ألرحم» ،باعتبار أأّن ألجزأئر تسشجل
 1500حالة سشنويا ،فضشل على أأنه تّم
ألتذكير بالكيفيات وألسشبل ألحديثة لمنع
أنتقال أألمرأضص ألمعدية وألمزمنة بين
أألم وألجنين.
دع - -ا أل - -م - -ح- -اضش- -رون إأل- -ى إأط- -لق
أسش -ت -رأت -ي -ج -ي -ة ج -دي -دة ح -ول ت -ن -ظ-ي-م
حة أألم
أألسشرة ،أبتدأًء من متابعة صش ّ
وألطفل ،على حد سشوأء ،وعلى وضشع
منهجية عمل موحدة تصشبو إألى توفير
حماية أأفضشل وتكفل أأحسشن بهما ،كما
لم -ي -ن -ة أل -ولئ -ي -ة ل -ت -نسش -ي -ق-ي-ة
ك -انت ل  -أ
أل -ق -اب-لت ك-ل-م-ة أأع-ربت ف-ي-ه-ا ع-ل-ى أأّن
صش ّ-ح -ة وح -ي -اة آألف أل -نسش-اء وأألط-ف-ال
ح -دي -ث-ي أل-ولدة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى أل-رع-اي-ة

وألمتابعة ألمقدمة من قبل ألقابلت،
قبل وأأثناء ألولدة وما بعدها ،مششيرة
ف -ي ه -ذأ ألصش -دد إأل -ى أأه-م-ي-ة أل-ت-ك-وي-ن
وألتكيّف مع ألمناهج ألجديدة لفائدة
هذه ألششعبة ألطبية ،بغية تقديم أأحسشن
لم وألطفل على حد ألسشوأء،
ألخدمات ل أ
كما تمّ في هذأ أليوم تكريم عدد من
أل -ق -اب -لت أع-ت-رأف-ا وأم-ت-ن-ان-ا ل-دورهّ-ن
ألعلمي وألنسشاني وألجتماعي.
هذأ وتبقى ،بحسشب ألمتتبعين ،لهذأ
ألشش -أان أل -ح -ي -وي ضش -رورة أإلف -رأج ع-ن
مصشلحة مسشتقلة خاصشة بمتابعة صشحة
أألم وألجنين أأكثر من أأهمية في ظل
أإله -ت -م-ام أل-ذي ي-ول-ي-ه أل-مسش-ؤوول أألول
بهذه ألولية لهذأ ألقطاع.

اŸدية :م .األم Úعباسس

لششارة ،ششارك بالتظاهرة  15مششاركا ،منهم
ل إ
 10من جيجل وأأطباق تقليدية صشنعها ششباب
مبدع ،وأأخرى أأطباق عصشرية بلمسشة ششبانية،
وت -ركت ه -ذه أل -ف-ع-ال-ي-ة أسش-ت-حسش-ان-ا ب-أاوسش-اط
سش -ك -ان أل -م-دي-ن-ة رغ-م أن أألسش-م-اك م-ف-ق-ودة
ب-األسش-وأق وأل-م-وج-ود م-ن-ه-ا أأسش-ع-اره ف-ي غ-ي-ر
متناول ألجميع.

تكريم  22قابلة بمسستشسفى «الطاهير»
ك -رمت م -ؤوخ -رأ إأدأرة مسش -تشش -ف -ى أل -ط -اه -ي -ر
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ل-ج-ن-ة أل-خ-دم-ات ألج-ت-م-اعية
حفل على ششرف ألقابلت بمناسشبة ،أليوم
أل-ع-ال-م-ي للقابلة 22 ،ق-اب-ل-ة ب-المناسشبة نظير
أل- -خ- -دم- -ات أل- -ت- -ي ب- -ذلت أت -ج -اه أل -م -رضش -ى
وألحوأمل رغم ألنقصص ألفادح في عددهن
وظ -روف أل -ع -م-ل ألصش-ع-ب-ة ،وق-د وع-دت إأدأرة
أل -مسش -تشش -ف -ى ب -ال -م-ن-اسش-ب-ة ب-ت-حسش-ي-ن ظ-روف
أل -م -م -ارسش -ة وك -ذأ أله-ت-م-ام ب-ت-حسش-ي-ن ح-ال-ة
أل -مصش -ل -ح -ة م-ن ح-يث أل-ه-ي-ك-ل وأل-ت-ج-ه-ي-زأت
وألمختصشين بهدف ترقية ألخدمة ألعمومية.
هذأ وكانت لجنة ألخدمات لذأت ألمؤوسشسشة
ألسش-تشش-ف-ائ-ي-ة ق-د ن-ظ-مت نشش-اط-ات ري-اضش-ية
وف -ك -ري -ة ومسش -اب -ق -ات ،ك -م -ا ذ ّك -رت ب -إاع-دأد

ب-رن-ام-ج ث-ري مسش-ت-ق-ب-ل لصش-ال-ح أل-ع-م-ال ،م-ن
ب -ي -ن -ه -م ح -ف -ل ت -ك-ري-م-ي خ-اصص وم-م-ي-ز ل-ك-ل
ألمتقاعدين.

زيارة اسستكشسافية إالى الموقع األثري
«تسسيليل» بالسسطارة
نظمت جمعية ألرؤوية للتنمية ورعاية ألششباب
وأل -ط -ف-ول-ة ب-ج-ي-ج-ل زي-ارة ع-ل-م-ي-ة ،سش-ي-اح-ي-ة
أسش -ت -كشش -اف -ي -ة إأل -ى أل -م -وق-ع أألث-ري تسش-ي-ل-ي-ل
بالسشطارة تحت ششعار» تسشيليل قبلة للسشياحة
ألثقافية « ،وهذأ بالتنسشيق مع مديرية ألثقافة
ل -ل -ولي-ة وأل-م-ج-لسص ألشش-ع-ب-ي أل-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة
ألسشطارة وبمششاركة دأر ألثقافة عمر أأوصشديق
ب-ج-ي-ج-ل وف-وج أل-ث-ب-ات ل-ل-كشش-اف-ة أإلسش-لم-ي-ة
ألجزأئرية لبلدية جيجل.
أل -زي -ارة ع -رفت مشش -ارك -ة ح -وأل -ي  40فردأ،
م-ع-ظ-م-ه-م أأط-ف-ال وشش-ب-اب أأط-رت-هم أألسشتاذة
سش-م-ي-رة ب-ودرع م-ن م-دي-ري-ة أل-ث-ق-اف-ة ل-ل-ولي-ة
وهدفت ألتعريف بالمكان ألذي كان عبارة عن
مدينة خلل ألحقبة ألرومانية يطلق عليها
إأسش-م»تسش-ي-ل-ي-ل» ،ك-م-ا ك-انت أل-م-ناسشبة لتعريف
ألطفال بمنطقة ألسشطارة ألتي ششهدت أأكبر
أل -م -ع-ارك خ-لل أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة ،إأضش-اف-ة
ل-لسش-ت-م-ت-اع ب-أاج-م-ل أل-م-ن-اظ-ر أل-طبيعية لهذه
ألمنطقة ألششرقية من ألولية.
أل -نشش -اط ك -م -ا أأوضش -ح -ه مسش -ؤوول -ي أل-ج-م-ع-ي-ة
«ي - -دخ - -ل ف - -ي إأط- -ار أأله- -دأف أألسش- -اسش- -ي- -ة
للجمعية ،خصشوصشا منها ألرأمية إألى أإلسشهام
في نفضص ألغبار عن تاريخ منطقتنا ألعريق
وت-نشش-ئ-ة ج-ي-ل م-ت-حضش-ر ي-ع-ي أأه-م-ي-ة أل-م-عالم
ألحضشارية وأألثرية وألتاريخية لوطنه ،تعريف
أألطفال وألششباب بالتاريخ وألترأث ألمحلي
ألذي تزخر به ألمنطقة قديما وحديثا في
جميع ألمجالت وأإلسشهام في ترقية ألسشياحة
ألثقافية وتششجيع ألسشياحة ألدأخلية بالولية».

جيجل :خالد العيفة

ألثنين  ١٥ماي  ٢0١٧م
ألموأفق لـ  ١٩شسعبان  ١43٨هـ
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تأامÓت ‘ الضشمانات الدسشتورية لششفافية ا’نتخابات

ب Úمقتضسيات الدÁقراطية ومتطلبات ا◊كم الراشسد

بقلم األسصتاذة صصÈينة عجابي
باحثة ‘ القانون العام

ششكل التعديل الدسشتوري
الذي بادر به رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،وصشادق عليه
الŸÈان بغرفتيه
اÛتمعت Úمعا بتاريخ
السشابع فيفري  ،2016طفرة
نوعية و–و’ عميقا ‘
Œذير اŸمارسشة
الدÁقراطية ‘ ا÷زائر،
وقد اسشتحدث هذا التعديل
الدسشتوري من ب Úأامور
أاخرى عدة أاجهزة رقابية
واسشتششارية تتو ¤مهام
معينة تندرج كلها ‘ إاطار
تعزيز دولة ا◊ق
والقانون ،وتسشعى إا¤
تعزيز أاسشسس ا◊كم الراششد
‘ ﬂتلف اÛا’ت
كاÛلسس الوطني ◊قوق
’على
’نسشان واÛلسس ا أ
ا إ
للششباب ....إالخ .لعلّ أاهم
الهيئات الرقابية التي
اسشتحدثت Ãوجب
التعديل الدسشتوري
’ششارة إا¤
’خÁ ،Òكن ا إ
ا أ
الهيئة العليا اŸسشتقلة
Ÿراقبة ا’نتخابات ،التي
’صشÓحات
تندرج ‘ إاطار ا إ
السشياسشية العميقة التي
عرفتها ا÷زائر ،والتي
تهدف إا ¤تدعيم ركائز
دولة القانون ،وتكريسس
مبدأا التداول الدÁقراطي
على السشلطة.

مسشــ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
م اإ
قا
’ اأصشحـ ’ت
ابها

يأاتي إأنشساء هذه
أل - -ه - -ي - -ئ- -ة ك- -ذلك
إأعمال للمادة ١٩3
من ألدسستور ألتي
ت- - -ف- - -رضس ع- - -ل - -ى
ألسسلطات
أل-ع-مومية أŸكلفة
بتنظيم
ألنتخابات
إأحاطاتها
بالشسفافية
وأ◊ي- - -اد .ولشسك
أن ألن- -ت- -خ- -اب- -ات
أل -تشس -ري -ع-ي-ة أل-ت-ي
ج- - -رت ب - -ت - -اري - -خ
أل - - - -رأب- - - -ع م- - - -اي
أ÷اري ،أتسس- - -مت
ب - - -ك - - -ون - - -ه- - -ا أول
أسستحقاق أنتخابي
ي - - -ج - - -ري ب - - -ع- - -د
أل-ت-ع-دي-ل أل-دسس-ت-وري ل-ع-ام ،٢0١6
من جهة ،ومن جهة أخرى ،فقد
كانت هذه ألنتخابات أŸناسسبة
أألو ¤لضس -ط Ó-ع أل -ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا
أŸسس -ت -ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات
Ãهامها ،وعلى ألرغم من حدأثة
هذه ألهيئة ،إأل أن أŸهام أŸوكلة
إأليها Áكن أعتبارها ضسمانة من
ألضس -م -ان -ات أل-ت-ي ت-ع-زز شس-ف-اف-ي-ة
ومصس-دأق-ي-ة ألن-تخابات ،وبالتا‹
تشس- - -ك- - -ل رك- - -ي- - -زة م- - -ن رك- - -ائ - -ز
أل-دÁق-رأط-ي-ة وأسس-اسس-ا يسس-تجيب
Ÿقتضسيات أ◊كم ألرأشسد.
إأن أل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل-ي-ا أŸسس-ت-ق-ل-ة
Ÿرأق-ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات ب-اع-ت-ب-ارها
ج -ه -ازأ ل -ل -م -رأق -ب -ة يسس -ه -ر ع -ل-ى
شس- -ف- -اف- -ي- -ة ألن- -ت- -خ -اب -ات ،م -ن -ذ
أسس -ت-دع-اء أل-ه-ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة ح-ت-ى
إأعÓن ألنتائج أŸؤوقتة لÓقÎأع،
هي كذلك هيئة رقابية مسستقلة،
إأذ عمل أŸؤوسسسس ألدسستوري على
ضسمان ﬂتلف مظاهر أسستقÓلية
ه -ذه أل -ه -ي -ئ-ة ب-دأي-ة م-ن رئ-يسس-ه-ا
وألذي يع Úمن قبل فخامة رئيسس
أ÷مهورية ،لكن شسريطة أسستشسارة
أألح -زأب ألسس -ي -اسس -ي-ة ،وأن ي-ك-ون
ألشس- - - -خصس أŸع Úم- - - -ن ق- - - -ب - - -ل
ألشس - -خصس - -ي - -ات أل - -وط- -ن- -ي- -ة م- -ن
أألشس- -خ- -اصس أل- -ذي- -ن ي- -ت -م -ت -ع -ون
با÷نسسية أ÷زأئرية وحدها دون
سس -وأه -ا ،وه -ذأ م -ا م -ن شس -أان-ه أن
يعزز أسستقÓلية ألهيئة من جهة
وي -ع -ط -ي ل -ل-ع-م-ل-ي-ات ألن-ت-خ-اب-ي-ة
شس -ف -اف -ي -ة ومصس -دأق -ي-ة م-ن ج-ه-ة
أخ -رى .إأضس -اف -ة إأ ¤أسس -ت -ق Ó-ل-ي-ة
أعضس- -اء أل- -ه- -ي- -ئ- -ة ك- -ذلك أل -ذي -ن
يجمعون بشسكل متسساو ب Úقضساة
ي- - -قÎح- - -ه- - -م أÛلسس أألع - -ل - -ى
ل - -ل - -قضس - -اء ،وي - -ع- -ي- -ن- -ه- -م رئ- -يسس
أ÷مهورية ،وكفاءأت مسستقلة يتم
أخ -ت -ي -اره -ا م -ن ضس-م-ن أÛت-م-ع
أŸد ،Êيعينها رئيسس أ÷مهورية.
ع -ل -ى سس -ب -ي-ل أŸق-ارن-ة ف-ق-ط،
‚د مث Óأن ألدسستور ألتونسسي
ل-ع-ام  ٢0١4نصس ‘ فصس - -ل- -ه ١٢6
ع -ل -ى أسس -ت -ح-دأث أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا
أŸسس -ت -ق -ل -ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ك-ه-ي-ئ-ة
دسس -ت -وري -ة تسس -ه -ر ع -ل -ى م-رأق-ب-ة
ألعمليات ألنتخابية ،إأل أنه حصسر
عدد أعضسائها ‘ تسسعة أشسخاصس
مسس - -ت - -ق - -ل Úم- -ن ذوي أل- -ك- -ف- -اءة
وأل - -ن - -زأه - -ة ،وب - -اŸق - -اب - -ل ف- -إان
أŸؤوسسسس أل -دسس -ت -وري أ÷زأئ -ري
وسsسع من دأئرة ألعضسوية للهيئة إأ¤
أÛتمع أŸد ،ÊإأÁانا منه بأان
م- -ق- -وم- -ات أ◊ك- -م أل- -رأشس- -د ل- -ن
ت -ت -ح-ق-ق ،إأطÓ-ق-ا إأل ب-اŸشس-ارك-ة
ألفاعلة للمجتمع أŸد .Êوعليه
فإأن تشس-ك-ي-ل-ة أل-ه-ي-ئ-ة وأل-ت-ي Œمع
ب ÚأÛتمع أŸد Êوألقضساة من

ذوي أÈÿة وأل- -ك- -ف- -اءة سس- -ي- -م- -ن- -ح
مصسدأقية أك Èلهذه ألهيئة ‘ أدأء
وظ-ي-ف-ت-ه-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا جهازأ دأئما
للرقابة على ألنتخابات وقد قطع
أŸؤوسسسس أل -دسس-ت-وري شس-وط-ا ك-بÒأ
‘ هذأ أÛال ،حيث سسبق حتى
ب- -عضس أألن- -ظ- -م- -ة أل- -دÁق -رأط -ي -ة
أل -ع -ري -ق -ة ‘ ج -ع -ل أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا
أŸسستقلة Ÿرأقبة ألنتخابات هيئة
دأئ- -م -ة وخّصس -ه -ا ب -ق -ان -ون عضس -وي
مسس- -ت- -ق -ل ع -ن أل -ق -ان -ون أل -عضس -وي
أŸتعلق بنظام ألنتخابات.
Œدر أإلشسارة إأ ¤أنه يرأعى
‘ تشس-ك-ي-ل أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا بعنوأن
أل -ك -ف -اءأت أŸسس -ت -ق -ل -ة أل -ت-م-ث-ي-ل
أ÷غ- - -رأ‘ ÷م- - -ي- - -ع أل- - -ولي - -ات
وأ÷الية ألوطنية ‘ أÿارج ،كما
أن أعضساء ألهيئة ألعليا Áارسسون
صسÓ-ح-ي-ات-ه-م ب-ك-ل أسس-تقÓلية ،إأذ
تضسمن ألدولة حمايتهم ‘ إأطار
‡ارسسة مهامهم من كل تهديد أو
أي شسكل من أشسكال ألضسغط.
باŸقابل يحظر على أعضساء
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسس-تقلة Ÿرأقبة
ألن- -ت- -خ- -اب -ات أŸشس -ارك -ة ‘ ك -ل
ألنشساطات ألتي تنظمها أألحزأب
ألسسياسسية أو حضسورها ،باسستثناء
أ◊الت أل- -ت- -ي ي- -زأول- -ون ف- -ي- -ه -ا
م -ه -ام -ه -م أل -رق -اب -ي-ة أŸنصس-وصس
عليها ‘ ألقانون ألعضسوي أŸنظم
للهيئة ،وهذه كذلك ضسمانة أخرى
م -ن ضس -م -ان -ات ن -زأه -ة ون -ظ -اف -ة
ألعملية ألنتخابية.
ت -ت -و ¤أل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل -ي -ا ع -ل -ى
أÿصسوصس ،مهمة أإلشسرأف على
عمليات مرأجعة أإلدأرة للقوأئم
ألنتخابية‡ ،ا يضسمن عدم قيام
أإلدأرة ب - - -أاي ع - - -م- - -ل ق- - -د Áسس
بشس -ف -اف -ي -ة أل -ت-حضس Òل-ل-ع-م-ل-ي-ات
ألنتخابية ويجنب تزويرها ،وهو
ما يعطي كذلك مصسدأقية للهيئة
‘ أدأء مهامها على أحسسن وجه.
ك -م -ا ت -ت -و ¤أل -ه -ي -ئ -ة صس -ي-اغ-ة
ﬂتلف ألتوصسيات ألتي تسسعى إأ¤
–سس Úأل- -نصس- -وصس أل -تشس -ري -ع -ي -ة
وألتنظيمية ألتي –كم ألعمليات
ألنتخابية ،ولشسك أن أŸمارسسة
أŸيدأنية للهيئة سستكشسف لها و‘
ك -ل م -ن -اسس -ب -ة رÃا ع-ن أل-ث-غ-رأت
أŸوجودة ‘ ألنصسوصس أŸنظمة
ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات وت-ق-د ËأقÎأح-ات
ل-ت-حسس-ي-ن-ه-ا ،ب-غ-ية ضسمان شسفافية
أك ÈلÓ-سس-ت-ح-ق-اق-ات ألن-ت-خ-اب-ية
أŸق-ب-ل-ة ،وق-د صس-رح ألسس-ي-د ع-ب-د
أل- -وه -اب درب -ال ،رئ -يسس أل -ه -ي -ئ -ة
عشس -ي -ة ألن -ت -خ-اب-ات أل-تشس-ري-ع-ي-ة
ل- -ل- -رأب -ع م -اي ب -أان ه -ذه أألخÒة
لحظت وجود بعضس ألثغرأت ‘
أل - -ق - -ان - -ون أل - -عضس - -وي أŸن - -ظ- -م
ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات ،وه-و م-ا يسس-ت-دع-ي
إأعادة ألنظر فيه مسستقب.Ó

زي -ادة ع -ل-ى ذلك ،ف-إان ت-ن-ظ-ي-م
دورة ل - -ت - -ك - -وي - -ن أل - -تشس- -ك- -يÓ- -ت
ألسس -ي -اسس -ي -ة ب -خصس -وصس م -رأق -ب-ة
ألن -ت -خ -اب-ات وصس-ي-اغ-ة أل-ط-ع-ون،
يشس -ك -ل ضس -م-ان-ة أخ-رى لشس-ف-اف-ي-ة
ألنتخابات ،كما أن هذه أŸهام
ك - -ل- -ه- -ا سس- -تسس- -اه- -م أول ‘ نشس- -ر
ألثقافة ألنتخابية لدى أŸوأطن
أ÷زأئري ،وتعزز ثانيا ألثقة لدى
أŸوأط -ن ‘ شس -ف -اف -ي -ة أل -ع -م-ل-ي-ة
ألن-ت-خ-اب-ي-ة‡ ،ا سس-ي-ح-ف-زه ع-ل-ى
أدأء وأج- -ب- -ه ألن- -ت- -خ- -اب- -ي ب- -ك -ل
أري -ح -ي -ة ،ألن -ه ي -ع -ل -م مسس-ب-ق-ا أن
إأختياره سسيتم حمايته من خÓل
ه -ذه أل -ه -ي-ئ-ة ،وه-و م-ا م-ن شس-أان-ه
أيضسا أن يعالج من مسسأالة ألعزوف
ألنتخابي وألتي ‘ أ◊قيقة تعد
ظ -اه -رة ع -اŸي -ة ت -ع -رف -ه -ا ح-ت-ى
ألدول ألدÁقرأطية ألعريقة.
‘ أألخ ،Òنشس Òإأ ¤أن مسسأالة
ن-زأه-ة ألن-ت-خ-اب-ات ومصس-دأقيتها
م- - -ن ب ÚأŸسس- - -ائ - -ل ألشس - -ائ - -ك - -ة
وأŸع -ق -دة أل -ت-ي ط-رحت وت-ط-رح
ن- -فسس -ه -ا بشس -دة ‘ ك -ل م -ن -اسس -ب -ة
أنتخابية تعرفها أي دولة من دول
ألعا ⁄قاطبة Ãا فيها أ÷زأئر،
وذلك ل -ت -ع -زي -ز أل -ق -ي -م وأŸب -ادئ
أل -ع -اŸي-ة ل-ل-دÁق-رأط-ي-ة وأ◊ك-م
أل -رشس -ي-د ،يسس-ت-دع-ي أل-ع-م-ل ع-ل-ى
ترسسيخ ألثقافة ألسسياسسية للتناوب
على ألسسلطة من خÓل أنتخابات
م-ن-ت-ظ-م-ة ح-رة وع-ادل-ة وشس-ف-افة،
ي- -ت -م إأدأرت -ه -ا م -ن ق -ب -ل ه -ي -ئ -ات
أن-ت-خ-اب-ي-ة وط-ن-ي-ة ومسستقلة وغÒ
م- -ن- -ح- -ازة ذأت ك- -ف- -اءة .ك- -م -ا أن
أ÷زأئر سسبقت ألعديد من ألدول
ألدÁقرأطية ‘ أسستحدأث هيئة
دأئمة تسسهر على ضسمان شسفافية
أل -ع -م -ل -ي-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ ،سس-ي-اق
أإلصسÓحات ألسسياسسية ألتي عمل
ف -خ -ام-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ل-ى
تكريسسها منذ .١٩٩٩
إأن إأنشساء ألهيئة ألعليا أŸسستقلة
Ÿرأق -ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات ي-ع-د وب-ك-ل
م-وضس-وع-ي-ة ت-ق-دم-ا كبÒأ و‚احا
م- -ل- -م- -وسس- -ا ‘ إأط- -ار أل- -ع- -م- -ل -ي -ة
أل - -دÁق - -رأط - -ي - -ة ،ف - -ق - -د ك- -انت
ألنتخابات ألتشسريعية للرأبع من
م -اي سس-ان-ح-ة أت-ي-ح ف-ي-ه-ا ل-ل-ه-ي-ئ-ة
‡ارسس - -ة أŸه - -ام أل - -دسس- -ت- -وري- -ة
أŸنوطة بها ‘ جو يسسوده ألهدوء
وأحÎأم ألقوأن Úألناظمة للعملية
ألن - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة ،ك - -م - -ا أن ه- -ذه
ألنتخابات ‘ ألوأقع Áكن ألقول
أنها جرت ‘ جو من ألشسفافية
وف- - -ق م- - -ا أك- - -ده أÓŸح- - -ظ- - -ون
ألدوليون ‘ ﬂتلف ألتصسريحات،
ولذلك يبقى أن نشس ‘ ÒأألخÒ
ب- -أان أ◊ك- -م ع -ل -ى ‚اح أو فشس -ل
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسس-تقلة Ÿرأقبة
ألنتخابات سسابق ألوأنه.
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أي قارئ قرأ أعمال مالك بن
ن -ب -ي ودّق -ق ف -ي -ه -ا يسس -ت-ن-ت-ج ب-أان
أل- - -رج- - -ل ج- - -اء ب- - -أاط- - -روح- - -ات
مذهلة...تتوأفق ‘ أŸقام أألول
مع أŸنهج ألسسÓمي ..كيف ل
وه- -و م- -ن ك- -ان شس- -دي- -د ألصس- -ل- -ة
Ãشس -اي -خ ألصس Ó-ح أول -ه -م ع -ب -د
أ◊ميد بن باديسس قدر ما كان
م -ي -ال ب -ك-ث÷ Òم-ع-ي-ة أل-ع-ل-م-اء.
أشسهر مقولة قالها آأنذأك ح Úبقلم :جمال نصصر الله
سس- - -اف- - -ر ل - -ب - -اريسس ع - -ام ،١٩٥٢
وأغ -رب ح -ادث-ة ع-اشس-ه-ا ه-ن-اك ح Úأصس-ط-دم Ãسس-ؤوول م-ع-ه-د
أل -درأسس -ات ألشس -رق -ي -ة م -اسس -ي -ن -ون أل-ذي رفضس أل-ت-ع-ام-ل م-ع-ه
وألشس -رأف ع -ل-ى م-ذك-رأت-ه .ع-كسس-م-ا ف-ع-ل ه-ذأ أŸت-عصسب م-ع
ﬁم -د أرك -ون أل -ذي ” ق -ب -ول -ه ل لشس -يء سس -وى ت-ب-ن-ي-ه ل-ل-ف-ك-ر
ألسستشسرأقي..
بن نبي كان ضسد ألصسوفية ألطرقية وتعاظمها إأ ¤درجة أنه
وصسفها بالوثنية ألنها ظلت تدعو للدروشسة وزيارة ألقبور وتعتÈ
ألسستعمار ألفرنسسي قدرأ وقضساء ؟ ومن أهم مقولته هي أن
ألتاريخ ألسسÓمي أنتكسس ،منذ نهاية أّŸوحدين....لذلك كتب
ألظاهرة ألقرآأنية موجها رسسالة إأ ¤موجة تقمصستها جموع
◊Óاد ..ف -أارأد أل -رف -ع م -ن شس -أان أل -ت -وح-ي-د
ألشس -ب -اب ت -دع -و ل  -إ
أإللهي...
أما ‘ كتابيه «وجهة ألعا ⁄ألسسÓمي» و« شسروط ألنهضسة»
فقد شسخّصس أزمة ألعا ⁄ألسسÓمي وأمكانات أÿروج من عنق
ألزجاجة ،مÈزأ فكرة جوهرية وهي أننا لسسنا بصسّناع تاريخ بل
صسّناع بطولت فقط ،منتقدأ بعضس حركات أŸقاومة ألتي
دأفعت عن شسرفها وشسرف قبائلها و ⁄تكن –مل رؤوية تغيÒية
شساملة تعمل على تغي Òأألوضساع ..فصسناعة ألتاريخ تتطلب
سسننا وخططا مسستقبلية يوم تسسعى للقفز على ألوأقع ألتعيسس.
زيادة عن أن رجال ألسسياسسة ،بحسسبه ،رفعوأ شسعارأت للمطالبة
ب- -ح- -ق- -وق أأله- -ا‹ ،ل- -ك- -ن- -ه- -م  ⁄ي -ف -ك -روأ ‘ ت -غ -ي Òألنسس -ان
أ÷زأئ - -ري...ألن ه - -ذأ أألخ Òأي ألنسس - -ان أن - -ت - -ه- -ى ن- -فسس- -ه
أ◊ضساري وظل يرى بأان فرنسسا هي ألقوة ألتي ل ُتقهر؟ عكسس
أفكار وديباجة جمعية ألعلماء أŸسسلم Úألتي رفعت يومها
شسعار« :أإن ألله ل يغ Òما بقوم حتى يغّيروأ ما بأانفسسهم» ،زيادة
على أنتقاده أŸؤو“ر ألعلمي أŸنعقد عام  ١٩36وألذي جمع ‘
حضسوره حتى ألشسيوعي Úألذي رفعوأ شسعارأت رنانة أوهمت
ألناسس فقط شسفويا....
مالك بن نبي قال أإننا نكدسس أألفكار كما ُتكّدسس أألشسياء
وأن بناء أ◊ضسارة يحتاج أإ ¤تفاعل ثÓثة عناصسر مهمة ،وهي
ألنسسان وأŸادة (ألÎأب) ،ثم ألزمن .ألن أ◊ضسارة هي ألتي
تنتج منتجاتها وليسست أŸنتجات هي ألتي تلد أ◊ضسارة. .لذلك
Óنسسان
ل بد من ألعمل على أعادة هيكلة أŸنظومة ألتفكÒية ل إ
وأ‰اطه ألسسلوكية ثم توجيه أŸال توجيها مفلحا أما ألزمن
ف - -ه - -و ن- -فسس أل- -زم- -ن أل- -ذي ي- -دور وي- -ت- -ح- -رك أم- -ام أل- -ن- -اسس
وأÛتمعات(ألشسمسس تطّل على أ÷ميع وتغرب على أ÷ميع
فقط وجب ألسستثمار ‘ ألوقت).
صسحيح ألعا ⁄ألسسÓمي Áلك ثروأت طائلة لكنه ل Áلك
رأسسمال ..ألن ألÌوة Áكن أن تورث لكن رأسس أŸال يتحرك
ويحيا بل يندفع للبحث عن فرصس ألنتاج..لذلك وجب قياسس
ألنسسان بأافكارهÃ،اله ثم بأاعماله .وبتنشسيط هذه أŸعادلة
تÎأءى بوأدر أ◊ضسارة أ◊قيقية .وحينما ينتقل بنا للتحدث
عن ألثقافة فهو يرى بأانها تتكون من أربعة مبادئ أولها
أألخÓقي ثم أ÷ما‹ وأŸنطق ألعملي ثم أ÷انب ألفني..
فا◊ضسارة ألسسÓمية Ÿا أبتعدت عن ألسسنـن ألكونية ألتي
يحث عليها ألقرآأن ألكر Ëأفتقدت وخلت لكث Òمن ألعناصسر
أألخÓقية...فتجد أŸسسلم يتحدث Ãا جاء ‘ ألقرآأن لكنه ل
يعيشس وفق ألقرآأن ؟أ
كذلك ل توجد حضسارة ‘ ألكون أبتعدت عن ألدين أو نشسأات
Ãعزل عنه  ...ويعود ليقول لنا أن ألعقل ألسسÓمي فقد عنصسر
ألب -دأع ب-ع-د أŸوح-دي-ن ُم-ح-ث-ن-ا ع-ل-ى ت-وج-ي-ه أألنشس-ط-ة سس-وأء
ألثقافية أو ألقتصسادية ،ألنها كلما كانت متحركة وموجودة
كانت نتيجتها مبتذلة وضسئيلة ،معرجا بنا على عÓقة ألرجل
باŸرأة حيث يرى بأانه وجب ألبتعاد عن أ÷انب ألوعظي،
ألنها مشسكلة ألنسسان كإانسسان وليسست أ÷نسس ألبشسري.
أخÒأ يقول أن مشسكلة ألقابلية لÓسستعمار هي صسفعة وجهها
لزمرة من أŸثقف Úألذين لزألوأ يشسعرون بالنقصس Œاه ألغرب
وهي عقدة أÿوأجة كما يسسميها ويعطي مثال رأئعا هنا وهو
أن ألعا ⁄ألسسÓمي Ÿا أجتاحه ألتتار وحطموأ بغدأد وأحرقوأ
كتبها– .ول أŸهزوم إأ ¤منتصسر (أŸهزوم أبتلع ألغازي) حÚ
أسستطاع سسيف ألدين قطز ‘ معركة جالوت دحر جيوشس
ه -ولك -و...وأن-تصس-ر ه-ذأ أل-ق-ائ-د ب-فضس-ل أرأدت-ه وع-زÁت-ه وأن-ه
أرتكز على حكمة «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثÒة» .إأذأ
يصسعب علينا مغادرة جلسسة مفكرنا ألعظيم هذأ مالك بن نبي
رحمه ألله وهو ألذي سسبق بأافكاره هذه و–اليله ألدقيقة
أألقرب للوأقع وأŸنطق عصسره ولنا عودة إأليه ‘ موأعيد
مقبلة.
ششاعر وصشحفي جزائري
djamilnacer@gmail.com
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الثنين  ١٥ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩شسعبان  ١٤٣٨هـ

بحضشور مسشؤوول ‘ Úالدولة ،ششخصشيات ومقّربيه

إلرئيسس إلصصحرإوي يسصتنكر إÿروقات إŸغربية
لوقف إطÓق إلنار

إعادة إلثقة للفرنسصي Úأإو ¤إ’أولويات

تسش- -ل- -م ال- -رئ- -يسس ال- -ف- -رنسش -ي اŸن -ت -خب
إاÁان -وي -ل م-اك-رون ،أامسس ،رسش-م-ي-ا م-ه-ام-ه
ك -رئ -يسس ل -ل -ج -م -ه-وري-ة ال-ف-رنسش-ي-ة خ-ل-ف-ا
لسشلفه اŸنتهية و’يته ،فرانسشوا هو’ند.
ك - -ان ال- -رئ- -يسس م- -اك- -رون ال- -ت- -ق- -ى ،أامسس،
’ل- -ي -زي -ه ‘
ف- -رانسش- -وا ه- -و’ن- -د ب- -قصش- -ر ا أ
اجتماع مغلق ،اطلع خÓله على «اŸلفات
السش -ري -ة وا◊سش -اسش -ة» ،ك -م -ا ” تسش -ل -ي-م-ه
رم- -وز ال- -ردع ال- -ن- -ووي ال- -ف- -رنسش- -ي ،وف- -ق
تقارير اعÓمية فرنسشية.
ج- -رت م- -راسس- -م ت- -نصس- -يب رئ -يسس ف -رنسس -ا
اŸنتخب اÁانويل ماكرون وسسط حضسور لفت
لقيادات الدولة وأاسسرته واŸقرب Úمنه.
فاز إاÁانويل ماكرون ‘ ،ا÷ولة الثانية من
الن -ت-خ-اب-ات ال-ف-رنسس-ي-ة ،األح-د اŸاضس-ي ،ب-ع-د
حصسوله على نسسبة  ٪٦٦.١٠باألصسوات مقابل
Ÿ ٪٣٣.٩نافسسته مارين لوبن ،بينما بلغت نسسبة
اŸق -اط -ع ‘ Úه -ذه الن-ت-خ-اب-ات  ٪٢٥.٤٤رق -م
اعت Èبالقياسسي.
ووع- -د اÁان -وي -ل م -اك -رون ( ٣٩ع-ام-ا) ب-عد
انتخابه رئيسسا جديدا لفرنسسا بانه سسيتصسدى
لÓنقسسامات التي تعا Êمنها البÓد وانه سسيعمل
«على اعادة نسسج العÓقات ب Úاوروبا والشسعوب
التي تؤولفها» .قال ماكرون ‘ أاول تصسريح،
ع- -قب اعÓ- -ن ف- -وزه ،ان «صس- -ف- -ح -ة ج -دي -دة ‘
ت -اري-خ-ن-ا ال-ط-وي-ل ،ت-ف-ت-ح ه-ذا اŸسس-اء ،اري-د ان
تكون صسفحة المل والثقة اŸسستعادة».

يجّدد وعوده

أاك -د ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي ا÷دي-د ،إاÁان-وي-ل
ماكرون ،عقب اسستÓم مهامه رئيسسا لفرنسسا ان
مهمته الو ¤هي «اعادة الثقة للفرنسسي،»Ú

لفرنسسا».
ذك -ر م -اك -رون ‘ خ -ط -اب -ه أان ال -ف -رنسس-يÚ
اخ -ت -اروا ‘ ان -ت -خ-اب-ات  ٧م - -اي «األم- -ل وروح
الن -تصس -ار» ورفضس-وا الن-ع-زال أاو الن-ق-ط-اع ع-ن
العا ⁄أاو النقسسام.
تسسلم الرئيسس اŸنتخب إاÁانويل ماكرون
م -ه -ام-ه رسس-م-ي-ا رئ-يسس-ا ل-ف-رنسس-ا وغ-ادرال-رئ-يسس
السسابق فرنسسوا هولند قصسر اإلليزيه الذي
احتضسن اجتماع والتسسليم والسستÓم ب Úماكرون
وهولند.

أايام فقط.
ط -الب ال -رئ -يسس الصس-ح-راوي
‘ رسسالته الم Úالعام ال‡ي
باتخاذ التداب Òالعاجلة لوقف
مثل هذه «اŸمارسسات اÿطÒة
ووضسع حد للخروقات السسافرة
واŸتكررة لوقف إاطÓق النار
م- - -ن ط- - -رف دول- - -ة الح - -ت Ó- -ل
اŸغ- -رب- -ي وال- -ت- -ي ت -ت -ج -ل -ى ‘
اسستمرار النشساط اŸد Êومرور
م- -ئ- -ات الشس- -اح- -ن- -ات م -ن م -عÈ
ال - -ك - -رك- -رات ونشس- -اط ال- -ق- -وات
البحرية اŸغربية ب Óانقطاع
على السسواحل التي هي جزء ل
يتجزأا من اŸنطقة اÙررة».

إ’سصتغÓل غ Òإلشصرعي
للموإرد ّÁول إ’حتÓل
أاك-دت ك-ون-ف-درال-ي-ة النقابات
الÔوي -ج-ي-ة ع-ل-ى أان السس-ت-غÓ-ل
غ Òالشسرعي للموارد الطبيعية
ل -لصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة يسس-اع-د ‘
“ويل و“ت ÚالحتÓل اŸغربي
Óقليم معربة عن دعمها ◊ق
ل إ
الشسعب الصسحراوي اŸشسروع ‘

تقرير اŸصس ÒوالسستقÓل.
ج - -اء ‘ ال - -ت - -وصس- -ي- -ة ال- -ت- -ي
صس -ادقت ع -ل -ي -ه -ا ك -ون -ف -درال-ي-ة
ال -ن -ق -اب -ات الÔوي -ج -ي-ة وت-وجت
أاشس -غ -ال م -ؤو“ره -ا أان «اŸغ -رب
يسستمر ‘ احتÓله ونهبه للموارد
الطبيعية للصسحراء الغربية وأان
تصسدير هذه اŸوارد يسساعد ‘
“ويل و“ت ÚاحتÓل اإلقليم»،
مضس -ي-ف-ة ان الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي
«ي - -ن- -ت- -هك ح- -ق- -وق اإلنسس- -ان ‘
الصسحراء الغربية بشسكل واسسع».
دعا اŸؤو“رون ‘ التوصسية،
ا◊ك-وم-ة الÔوي-ج-ي-ة إا ¤ال-ع-مل
بفعالية من أاجل “ك Úالشسعب
الصس -ح -راوي م-ن ت-ق-ري-ر مصسÒه
من خÓل السستفتاء ،كما “ت
دع -وة الشس -رك-ات الÔوي-ج-ي-ة إا¤
ع -دم السس -ت -ث -م -ار ‘ الصس-ح-راء
ال -غ -رب -ي -ة ،ألن ذلك «يسس-اع-د ‘
إاطالة عمرالحتÓل».
Óشس -ارة ،ف -إان ك-ون-ف-درال-ي-ة
ل -إ
ال -ن -ق -اب -ات الÔوي-ج-ي-ة ه-ي أاكÈ
إا–اد نقابي ‘ الÔويج وأاكÌها
نفوذا حيث يبلغ عدد اŸنتسسبÚ
إال- -ي- -ه -ا ح -وا‹  ٩٠٠.٠٠٠عضسو
وتشس -ك -ل نسس-ب-ة ال-نسس-اء ف-ي-ه-ا م-ا
يقارب .٪٤٥

’ مفاوضصات ب Úإأ’سصرى وإدإرة سصجون إ’حتÓل إ’سصرإئيلي
ي- -واصش- -ل ن- -ح- -و  ١٨٠٠أاسش ‘ Òسش - - -ج - - -ون
’سشرائيلي إاضشرابهم اŸفتوح عن
ا’حتÓل ا إ
ال-ط-ع-ام «م-ع-رك-ة ا◊ري-ة وال-ك-رام-ة» ل-ليوم
الـ ٢٩على التوا‹ ‘ وقت نفت فيه اللجنة
’سش-ن-اد اضش-راب ه-ؤو’ء وج-ود أاي-ة
ال-وط-ن-ي-ة إ
مفاوضشات بششكل رسشمي ب Úإادارة مصشلحة
سشجون ا’حتÓل واŸضشرب.Ú
ي -ط -الب األسس -رى ب -ت -ح -ق-ي-ق ع-دد م-ن األم-ور
األسساسسية التي –رمهم إادارة سسجون الحتÓل
منها والتي حققوها سسابقا من خÓل اÿوضس
بالعديد من اإلضسرابات على مدار سسنوات األسسر
متمثلة ‘ إانهاء سسياسسة العتقال اإلداري والعزل
النفرادي ومنع زيارات العائÓت وعدم انتظامها
Óسسرى اŸرضسى وغ Òذلك من
والعÓج الطبي ل أ
اŸط - -الب األسس - -اسس- -ي- -ة واŸشس- -روع- -ة .ت- -ت- -واصس- -ل
ال -ف -ع -ال -ي -ات ال -تضس -ام-ن-ي-ة م-ع األسس-رى ‘ ﬂت-ل-ف
ﬁافظات فلسسط Úوانضسم  ١١أاسسÒا ‘ سسجن

إختطاف وكيل جامعة طرإبلسس يؤوجل إ’متحانات
أاع- - - -ل- - - -ن ›لسس إادارة ج - - -ام - - -ع - - -ة
ط-راب-لسس ت-أاج-ي-ل ا’م-ت-حانات اŸقررة
ب-ج-م-ي-ع ك-ل-ي-ات ا÷ام-ع-ة ح-ت-ى إاشش-ع-ار
آاخ-ر اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى اخ-ت-ط-اف وك-ي-ل
ا÷ام -ع -ة ل -لشش -ؤوون ا’داري -ة اŸال -ي -ة،
سش -ع -ي -د سش -ل -ي -م -ان م -ع -ي -وف ،م -ن ق -ب-ل
مسشلح .Úكان وكيل ا÷امعة سشعيد
م- -ع -ي -وف اخ -ت -ط -ف ،مسش -اء اÿم -يسس
اŸاضشي ،عند الباب اÿلفي للجامعة،
وذلك بعد تعرضس سشيارته إا ¤إاطÓق
ن-ار ،ب-حسشب مصش-در ب-ه-ي-ئ-ة ال-ت-دريسس
با÷امعة.
أاكدت جامعة طرابلسس ع Èموقعها على
اإلنÎنت أان تنظيم وقفة احتجاجية ،أامسس،
أامام مبنى رئاسسة ا÷امعة ،احتجاجا على
اخ -ت -ط -اف م -ع -ي -وف وسس-لسس-ل-ة الع-ت-داءات
والخ- -ت- -ط- -اف- -ات ع -ل -ى م -وظ -ف -ي وط Ó-ب
وأاعضساء هيئة التدريسس با÷امعة.
يشس -ار إا ¤أان م -ن -ظ -م -ة ال -ع -ف -و ال -دول-ي-ة
أاصس- -درت ت- -ق- -ري- -را ،ي -وم الث -ن ÚاŸاضس -ي،
كشسفت فيه ارتفاع حصسيلة حالت خطف

اسش- -ت- -ن- -ك -ر ال -رئ -يسس
’م Úال- -ع -ام
الصش- -ح- -راوي ،ا أ
÷ب - -ه - -ة ال - -ب - -ول - -يسش- -اري- -و،
إاب -راه -ي -م غ-ا‹ ،اÿروق-ات
اŸغ -رب -ي -ة اŸسش -ت-م-رة ل-وق-ف
إاطÓ- -ق ال- -ن- -ار وال- -ت- -ي ك- -ان
آاخ- - -ره - -ا ت - -واج - -د زوارق - -ه
ا◊رب- -ي -ة ع -ل -ى مسش -اف -ة ٥٠
كلم خارج اŸنطقة العازلة،
واصش - - -ف- - -ا ه- - -ذا ال- - -تصش- - -رف
بـ«ال - -ع - -م - -ل ا’سش - -ت - -ف- -زازي
ا÷ديد».
ط-الب ال-رئ-يسس الصس-ح-راوي،
أامسس األول ‘ ،رسس - - - - -ال- - - - -ة إا¤
 ·ÓاŸت- -ح -دة
األم Úال- -ع- -ام ل - -أ
ان -ط -ون-ي-و غ-وتÒيسس ،بـ «ال-ع-م-ل
ع -ل -ى وق -ف اسس -ت -م-رار ال-نشس-اط
اŸد Êومرور مئات الشساحنات
اŸغ -رب -ي-ة م-ن م-ع Èال-ك-رك-رات-و
ونشس - -اط ال - -ق - -وات ال - -ب- -ح- -ري- -ة
اŸغ- -رب- -ي -ة ب  Ó-ان -ق -ط -اع ع -ل -ى
السس- -واح- -ل وال- -ت -ي ه -ي ج -زء ل
يتجزأا من اŸنطقة اÙررة».
ن - - -ق - - -لت وك - - -ال- - -ة الن- - -ب- - -اء
الصسحراوية (واصس) عن الرئيسس
غ - -ا‹ ق - -ول- -ه« :ان ق- -وات دول- -ة
الحتÓل اŸغربي أاقدمت على
عمل تصسعيدي اسستفزازي جديد
بتاريخ  ١٠ماي  ٢٠١٧من خÓل
ت -واج -د زوارق -ه-ا ا◊رب-ي-ة ع-ل-ى
مسسافة  ٥٠كلم خارج اŸنطقة
ال- - - -ع- - - -ازل- - - -ة وذلك ‘ اŸي - - -اه
اإلق-ل-ي-م-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ال-واقعة
ب Úالكركرات ولكويرة» ،جنوب
غربي الصسحراء الغربية.
اع - -ت Èال - -رئ - -يسس غ - -ا‹ م- -ا
أاق-دمت ع-ل-ي-ه ال-ق-وات اŸغ-ربية
«خ -رق-ا سس-اف-را ج-دي-دا لت-ف-اق
وق -ف إاط Ó-ق ال -ن -ار سس -ن-ة ١٩٩١
والت -ف -اق -ي -ة ال -عسس -ك-ري-ة رق-م ١
اŸك -م -ل -ة ل -ه سس -ن-ة ١٩٩٧والذي
ي- -ع- -كسس ك- -م -ا يضس -ي -ف «غ -ي -اب -ا
واضس -ح -ا ل -ل -ج-دي-ة ‘ ال-ت-ع-اط-ي
اإلي- - - -ج - - -اب - - -ي م - - -ع روح ونصس
القرار« ٢٣٥١الذي صسادق عليه
›لسس األمن الدو‹ منذ عشسرة

معركة ا◊رية والكرامة متواصشلة

’كادÁي ÚالّليبيÚ
قلق من اسشتهداف ا أ
األسس - -ات - -ذة وأاعضس - -اء ه- -ي- -ئ- -ات ال- -ت- -دريسس
ب -ا÷ام -ع -ات ال -ل -ي-ب-ي-ة ع-ل-ى ي-د اŸل-يشس-ي-ات
اŸسسلحة.
–دث التقرير عن األسستاذ الدكتور ‘
جامعة طرابلسس سساﬁ ⁄مد بيت اŸال،
الذي اختطف قبل أاك Ìمن أاسسبوع Úقرب
بيته ‘ منطقة صسياد ،غرب طرابلسس ،و⁄
يعرف مكان وجوده حتى اآلن كما  ⁄تتمكن
عائلته من التصسال به منذ خطفه.
تعرضست العاصسمة الليبية طرابلسس ،ليلة
أاول أامسس ،ل -ث Ó-ث -ة ان -ف -ج -ارت ق -وي -ة ح-يث
تصساعد الدخان وأالسسنة اللهب من حديقة
ا◊يوان ‘ منطقة أابوسسليم.
ذك -رت مصس -ادر ﬁل -ي -ة ،إان اŸن -ط -ق-ة
اŸذكورة تتخذها ›موعة مسسلحة تعرف
بـ «ميليشسيا غنيوة» مقرا لها فيما تضساربت
اŸع -ل -وم -ات ح -ول أاسس-ب-اب الن-ف-ج-ار ح-يث
رجحت بعضس اŸصسادر أان يكون السسبب هو
ان -ف -ج -ار سس -ي -ارة م -ف -خ -خ -ة ‘ ،ح Úق-الت
مصسادر أاخرى إان سسبب النفجار هو قصسف
صساروخي.

١٧٣٣٧

’‡ي
’م Úالعام ا أ
‘ رسشالة إا ¤ا أ

ماكرون يتسصلّم مهامه رئيسصا لفرنسصا

معتÈا ان الفرنسسي Úباختياره ‘ انتخابات ٧
ماي يكونو اختاروا «األمل وروح النتصسار».
قال الرئيسس ماكرون ‘ خطابه امام اŸشساركÚ
‘ حفل تنصسيبه رئيسسا لفرنسسا بقصسر الليزيه
بباريسس «سسوف نعمل على ان تكون فرنسسا بلد
األمن واآلمان والتي يؤومن فيها كل مواطن على
نفسسه ،مضسيفا «سسأافعل كل ما بوسسعي لتعمل كل
اŸؤوسسسس- -ات ب- -أافضس- -ل شس- -ك- -ل ،إاضس- -اف -ة إا ¤أان -ه
«سس -ي -ك -ون صس -وت ك -ل ال -ف -رنسس -ي Úمسس -م -وع -ا».
وط -الب م-اك-رون ‘ ك-ل-م-ت-ه بضس-رورة أان ي-ت-ح-ل-ى
ا÷م -ي-ع ب-اŸسس-ؤوول-ي-ة م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ال-ع-دال-ة
وال -ق -وة والÌاء ،مضس-ي-ف-ا «سس-ن-ع-ي-د ل-ل-ف-رنسس-يÚ
ثقتهم القوية».
ك -م-ا ت-ع-ه-د ب-أان-ه سس-ي-ع-م-ل م-ن أاج-ل –ق-ي-ق
الرفاهية ودعم التعليم والدÁقراطية واألمن
واألمان وتنمية القتصساد وأاشسار ا ¤أان هذه هي
أاهم التحديات التي تقف أامام فرنسسا .وأاكد
بالقول هنا على أانه «لبد من التكاتف للحفاظ
على ا◊رية والدÁقراطية التي نتميز بها نحن
والقارة األوروبية إاذ يقع على عاتقنا من اليوم أان
نحدد ما هو العا ⁄الذي سسنعيشس فيه وما هو
ال -ع -ا ⁄ال-ذي يسس-ت-ح-ق-ه شس-ب-اب-ن-ا» .ق-ال م-اك-رون
«العا ⁄وأاوروبا بحاجة اآلن أاك Ìمن أاي وقت
مضسى إا ¤فرنسسا قوية تدافع بقوة عن ا◊رية
والتضسامن».
أاضساف أانه –ت إادارته سسيكون سسوق العمل
أاك Ìم -رون -ة وسس -ي -ج -ري ت-ه-ي-ئ-ة ظ-روف م-وات-ي-ة
Óعمال بهدف مسساعدة الشسركات كما سسيكون
ل أ
«البتكار» ﬁور نشساطه كرئيسس للبÓد.
أال-ق-ى م-اك-رون ك-ل-م-ت-ه ب-ع-د أان أاع-ل-ن رئ-يسس
اÛلسس ال- -دسس- -ت- -وري ف- -وز م- -اك- -رون رسس- -م -ي -ا
ب -ال -رئ -اسس-ة وق-ال إان «‚اح-ك-م سس-ي-ك-ون ‚اح-ا
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حذر اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق
الوطني الليبية مؤوخرا ‘ بيان له من ﬁاولة
بعضس األطراف «إادخال العاصسمة ‘ دوامة
ج -دي -دة م -ن ال -ع -ن -ف ل -ي-تسس-ن-ى ل-ه-ا –ق-ي-ق
مصس-ال-ح خ-اصس-ة ت-ع-ج-ز ع-ن –ق-ي-ق-ها بدون
فوضسى وإاشسهار السسÓح».
كما أاكد اÛلسس الرئاسسي الليبي أانه « ل
رجعة عن الوفاق والتوافق ب Úالليبي Úوعن
مهمته ‘ التمهيد لÓنتقال السسلمي إا ¤دولة
م - -دن - -ي- -ة دÁق- -راط- -ي- -ة دول- -ة اŸؤوسسسس- -ات
والقانون».
‘ اŸق -اب -ل لزالت اŸع-ارك مسس-ت-م-رة،
ببنغازي شسرق ليبيا ،ب Úا÷يشس الليبي ضسد
ا÷ماعات اإلرهابية التي تراجعت إا ¤آاخر
حصسونها بأاحد األحياء.
اسستقبل رئيسس ال–اد اإلفريقي ،أالفا
كوندي ،أامسس ،عيسسى عبد اÛيد منصسور
زعيم قبيلة التبو الليبية ،وكتب كوندي على
صسفحته الرسسمية بفايسسبوك ،أانه يجب «
Óزمة ‘ ليبيا بإاشسراك
إايجاد حل نهائي ل أ
ا÷ميع».

Óضسراب اŸفتوح عن الطعام
«جلبوع» قبل يوم Úل إ
نصسرة لرفاقهم األسسرى.
أاشسارت اللجنة الوطنية إلسسناد اضسراب األسسرى
إا ¤أانه حتى اآلن  ⁄تتم أاية مفاوضسات بشسكل
رسس- -م- -ي ب Úإادارة مصس- -ل- -ح- -ة سس- -ج- -ون الح- -ت Ó-ل
واألسس -رى اŸضس -رب Úول -ك-ن ه-ن-اك رسس-ائ-ل ي-ب-ث-ه-ا
ضس -ب-اط مصس-ل-ح-ة السس-ج-ون ب Úاألسس-رى أان-ه سس-ي-ت-م
ن -ق -اشس م -ط -ال -ب -ه -م واألسس -رى ب -دوره -م ي-ؤوك-دون
رفضسهم القاطع للدخول ‘ أاية مفاوضسات دون
قيادة اإلضسراب.
‘ اŸق - -اب - -ل ت - -واصس - -ل سس - -ل - -ط - -ات السس- -ج- -ون
اإلسسرائيلية اسستخدام كل السسبل اŸمكنة من أاجل
كسسر إاضسراب األسسرى الفلسسطيني Úعن الطعام،
الذي يدخل األحد يومه الثامن والعشسرين على
التوا‹.
ن-ق-لت وك-ال-ة األن-ب-اء ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة «وفا» ،عن
ﬁام Úم -ن اŸؤوسسسس -ات ا◊ق -وق -ي -ة ،زاروا ب-عضس

إشصهار

وصصل إسصتÓم إلتبليغ باŸطابقة إلقانونية
طبقا للمرسصوم إلتنفيذي رقم ٢٤١ - ١٦
ط - -ب- -ق- -ا ألح- -ك- -ام اŸادة  ١٠م- -ن اŸرسس -وم
التنفيذي رقم  ٢٤١ - ١٦اŸؤورخ ‘  ١٩ذي
ا◊جة عام  ١٤٣٧اŸوافق لـ  ٢١سسبتم Èسسنة
 ٢٠١٦اŸعدل واŸتمم للمرسسوم التنفيذي رقم
 ٧٤ - ١٥اŸؤورخ ‘ رب- -ي -ع ال -ث -ا Êع -ام ١٤٣٦
اŸواف - -ق ل  ١٦ف-ي-فري  ” ،٢٠١٥ه- -ذا ال -ي -وم
 ٢٣ / ٠٤ / ٢٠١٧اسستÓم مذكرة اŸطابقة
القانونية اŸؤورخة ‘  ٢٠ / ٠٣ / ٢٠١٧والتي
أادخ -لت ع -ل -ى ال -ق -ان -ون األسس -اسس -ي ل -ل -ج-م-ع-ي-ة
اŸسشماة:
ـ النادي الرياضشي الهاوي «الششباب
الرياضشي» لبلدية النعامة
ـ اŸسشجلة –ت رقم  ٩٨بتاريخ:
 ١٨مارسس ١٩٩٧
ـ اŸقيمة بـ :ملعب  ٠٥جويلية ببلدية النعامة
ـ رئيسس ا÷معية :دربال عبد القادر
الشسعب PUB
الششعب ٢٠١٧/٠٥/١٥

السسجون اإلسسرائيلية ‘ اآلونة األخÒة ،قولهم إان
سسلطات السسجون صسعدت من «تنكيلها باألسسرى»
من أاجل وقف اإلضسراب عن الطعام.
ق -ال -وا إان سس -ل -ط -ات السس -ج-ون دأابت م-ن-ذ ب-دء
اإلضسراب ‘  ١٧أافريل اŸاضسي ،على العتداء على
األسسرى باسستخدام الغاز والكÓب البوليسسية ،أاثناء
ع- -م- -ل- -ي -ات الق -ت -ح -ام -ات وال -ت -ف -ت -يشس اŸت -ك -ررة
واŸفاجئة للمعتقÓت والزنازين.
كما أاكدوا عزل عدد من األسسرى اŸشساركÚ
‘ اإلضس -راب ‘ زن -ازي -ن ان -ف-رادي-ة ضس-ي-ق-ة وق-ذرة
تنتشسر فيها ا◊شسرات ،وحرمانهم من اÿروج إا¤
السس -اح -ة ال-ع-ام-ة ل-لسس-ج-ن ،وإاج-ب-اره-م ع-ل-ى شس-رب
اŸياه من صسناب Òا◊مامات– .دث اÙامون
عن مسساومة سسلطات السسجون اإلسسرائيلية األسسرى
اŸضس -رب Úع-ن ال-ط-ع-ام ،ع-ل-ى ت-ق-د Ëال-عÓ-ج ل-ه-م
مقابل فك إاضسرابهم عن الطعام ،والذي يشسارك
فيه أاك Ìمن  ١٦٠٠أاسس Òفلسسطيني.

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙية
اŸديرية العامة للحريات العامة والششؤوون القانونية
مديرية ا◊ياة ا÷معوية
اŸديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع ا’جتماعي
رقم  / ٠٤م.ع.ح.ع.شس.ق  /م.ح.ج /
م.ف.ج.ط.إا ١٤ /

وصصل إسصتÓم إلتبليغ بتغي Òإلهيئة إلتنفيذية

طبقا ألحكام اŸادة  ١٨من القانون رقم - ١٢
 ٠٦اŸؤورخ ‘  ١٨صسفر  ١٤٣٣اŸوافق لـ  ١٢يناير
 ٢٠١٢اŸتعلق با÷معيات ” هذا اليوم  ٢٦جانفي
 ٢٠١٤اسس -ت Ó-م م -ذك-رة ال-ت-ع-ديÓ-ت اŸؤورخ-ة ‘
– ٢٠١٤/٠١/٠٦ت رق -م  /اŸت -ع -ل -ق-ة ب-ت-غ-يÒ
تشس-ك-ي-ل-ة ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸسشماة :ا ÷ م ع ي ة ا ل و ط ن ي ة « ن و ر ا ل ض ش ح ى ».
اŸسس -ج -ل -ة –ت رق-م ١١ :ب-ت-اريخ ١٣ :جويلية
.٢٠٠٤
اŸقيمة بـ :شسارع روشساي بوعÓم ـ عمارة د  ١١ـ
ﬁل رقم  - ٠١بلوزداد ـ ا÷زائر
يÎأاسشها السشيد(ة)  :قاسسمي سسامية.
الشسعب PUB
الششعب ٢٠١٧/٠٥/١٥

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي

لثنين  ١٥ماي  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٩شصعبان  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٣٣٧
ا أ

« قصصة ‚اح جزائري »
إاصصدار ‘ ثوب لكبار الرواد

مسضÒة و Œربة
رائ ـ ـ ـد ‘ › ـ ـال
الصضناعة الغذائية
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الكتابات التاريخية ‘ ظل الراهن األدبي

الرواية
التاريخية
ب Úوطأاة
اإليديولوجيا
وفسضحة
العاطفة

الّروائي بوطاج: Ú

ضضرورة ترك كتابة التّاريخ ألهل الختصضاصص

الّناقد حبيب:

كل الكتابات باختÓف دروبها
م ّسضت إالّ قشضور الثّورة
عمار ﬁمدي :

الكتابة التّاريخية رافد مهم
‘ تفعيل وترقية
ا◊ركة الثّقافية
با÷زائر

د  -مسصعود
ناهلية :

الكتابة األدبية فعل
متخّيل مهم انفتحت
مقتضضياته على اŸرجع الّتاريخي
كلمة العدد

الثورة
احÎاق
كما الكتابة

ت-ع-ت Èال-ك-ت-اب-ة ا’دب-ي-ة اضض-اف-ة ف-ك-رية
نور الدين لعراجي ومعرفية للفضضاء التاريخي برمته سضواء
لحداث وإابرازها ‘ شضكل فني وجما‹ او من
من جانب التأاريخ ل أ
حيث التوثيق لها وأارشضفتها ورقمنتها ،و‡ا ’شضك فيه ان الكتابات

التاريخية
والشض -ه -ادات اıت -ل-ف-ة
قد سضاهمتا ا ¤حد كبÒ
‘ الÎوي- - -ج Ÿسض- - -ار ال - -ث - -ورة
ال- -ت- -ح -ري -ري -ة اع -لم -ي -ا وأادب -ي -ا
،اق-ل-ي-م-ي-ا و ع-اŸي-ا وم-ن-ح-ت-ه ت-لك ال-بصضمة
اŸاثلة على العديد من ا’عمال التي “ت
ت -رج-م-ت-ه-ا ا ¤سض-ي-ن-اري-وه-ات ف-ن-ي-ة و اع-م-ال
سضينمائية .
تزخر اŸكتبة الوطنية اليوم باأمهات الكتب ‘ الرواية التاريخية و
قصضائد الشضعر الفصضيح والشضعبي  ،اضضافة ا ¤العروضض اŸسضرحية
وا’أفلم السضينمائية وغÒها من ا’بداعات ا◊املة لبصضمة ا’دب
كحيز معر‘ Áلك الذات الفنية والبناء الد’‹ للنصضوصض ا’دبية .
كثÒة هي ا’عمال اŸنجزة ‘ هذا الصضدد من التاريخ العريق
تفتح هوامشض الكتابة والتوثيق ◊قبة مهمة من ا‚ازات ثورتنا
العظيمة  ،ولن يتاأتى لهذه الكنوز الهامة ان تبقى تسضاير وتواكب

ت -ط -ورات ا’ح -داث دون تسض -ج-ي-ل ل-ت-لك الشض-ه-ادات ا◊ي-ة ل-رج-ال
صضنعوا ›د هذا الوطن واحيوا النفوسض بعد موتها  ،وزرعوا
بشضائر ا’مل اŸفقود على ارضض ارتوت بدماء الشضرفاء وا’بطال
من ابناءها .
بقدر ما كتبنا او خططنا فإاننا لن نو‘ عظمة هذه الثورة حقها
وعزها و›دها ’ ،ن البطو’ت كثÒة والشضهادات قليلة باعتبار ان
من خاضضوا شضغف الكفاح والذود عن ا◊مى غادرونا غ Òمبدل، Ú
لجيال
ما يتوجب علينا العمل على كتابة هذه اŸآاثر وتلقينها ل أ
القادمة وتكون الفيصضل ب Úحماية اŸآاثر من الزوال والتحريف
والتهميشض والنسضيان  ،والبقاء على امل العيشض ‘ عز وجلل  ،فهذه
ا’مراضض قاتلة ‘ ›تمع قابل للذوبان ‘ فضضاءات اخرى ما ⁄
’م-ة
نسض -ي -ج ان -فسض -ن-ا وأاج-ي-ال-ن-ا م-ن ه-ذه ا’م-راضض اŸسض-ت-عصض-ي-ة ب-ا أ
وتاريخها.
الكتابة اليوم ’ تعني اننا نكتب ونقبل كل شضيئ ،بل الكتابة هي
البحث عن ا’خر من خلل سضلم القيم وانزال الشضهادات حقها من
التحميصض والكتابة فهي Ãنزلة الثورة واك Ìأاوحرقة واشضتعا’ .
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الرواية التاريخية ب Úوطأاة اإليديؤلؤجيا وفسضحة العاطفة
’عمال ألتي تصسّدت إأ ¤هذأ ألنوع من
م ألهائل من ألدرأسسات وأ أ
’ Áكن أن نتطرق إأ ¤ألروأية ألتاريخية ،وألتوظيف أ أ
’دبي Ÿاّدة أŸاضسي ،دون ألتنويه بالك ّ
’دبي ألذي رأفقه
 ،·Óوألتطور أ أ
’يديولوجي ل أ
’عمال نذكر ما قّدمه جورج لوكاشس ،ألتي قابل ب Úألتطور ألتاريخي وأ إ
ألكتابة بالبحث وألتدقيق .من هذه أ أ
أو أسسهم فيه .كما نسستذكر قامات أدبية إأن ‘ ألسساحة أ÷زأئرية ،أو ألعربية وألعاŸية ،وجدت ‘ ألتاريخ ضسالتها ووظفته ‘ أسستقرأء أ◊اضسر وأŸسستقبل.
أسسامة إأفرأح
ل - -ت- -ط- -ور ألŒاه أإلنسض- -ا Êأ÷دي- -د ‘
‘ ألكتابة ألروأئية ،و‚د هذأ ‘ روأيته
ألروأية ألتاريخية ،حيث يرى بأان روأية
«شض -ب -ح أل -ك -ل -ي -دو »Êأل -ت -ي ت -ت-ط-رق إأ¤
‘ كتابه «ألروأية ألتاريخية» ،يطرح جورج لوكاشس ألعديد ألعصضر أ◊اضضر ألتاريخية نشضأات وهي
أŸن- - -ف- - -ي Úأ÷زأئ- - -ري Úإأ ¤ج- - -زي- - -رة
من ألتسضاؤولت ،منها كيف تسضهم ألروأية ‘ أسضتجÓء ما تتطور ‘ فجر دÁقرأطية جديدة.
كاليدونيا أ÷ديدة ،ويقول عنها مفÓح
حدث ‘ ألتاريخ؟ وهل ألروأئي قادر على إأعادة تركيب ول-ع-ل-ن-ا ن-ل-مسس ‘ ه-ذأ أل-ع-م-ل ل-ل-وك-اشس
إأنه ركز فيها على «متاعب أأحد أŸنفيÚ
أŸاضض- -ي أŸت- -ن -اث -ر؟ وأأي -ن ي -ك -م -ن أل -ف -ارق ب Úروأئ -ي ْ-ي -ن ألÎكيز على ألتأاث ÒأŸتبادل ب Úألروأية
بعد إأخماد ثورة ألشضيخ أألزرق بلحاج
يسضتخدمان ذأت أŸوضضوع ألتاريخي وتتأالق روأية أأحدهما وأإلي -دي -ول -وج -ي -ا ،ح-يث ي-ت-ح-ول أل-ع-م-ل
أŸن-دل-ع-ة Ãن-ط-ق-ة غ-ل-ي-زأن وضض-وأحيه،
Óوضضاع ألسضابقة
أإلبدأعي إأ ¤صضورة ل أ
أن -ط Ó-ق -ا م -ن م-وضض-وع ألغÎأب أل-ذي
فيما تفشضل أألخرى؟
Óوضضاع أŸقبلة ‘
كما يتسضاءل لوكاشس :ماذأ يريد ألروأئي بعمله ألتاريخي؟ وأآلنية ،وأسضتشضرأفا ل أ
ي -ع -يشض -ه ح -ف -ي-د أأح-د أŸن-ف-ي ‘ Úه-ذأ
وكيف يخدم أأهدأف أ◊اضضر عّ“ Èثل أŸاضضي؟ وهل ألقريب ألعاجل أأو أآلجل.
ألزمن» .يعت Èألروأئي أ÷زأئري ﬁمد
‘ كتابه «ألروأية ألتاريخية ‘ أأدبنا
م -ف Ó-ح أأن «ب -عضس أل -نّ -ق-اد ع-م-ل-وأ ع-ل-ى
يرأد بالروأية ألتاريخية أأن تكون مهربا من أ◊اضضر إأ¤
أ◊ديث» ،ي - -قسض - -م د .ح - -ل- -م- -ي ﬁم- -د
ت -ك -ريسس ن -ظ -رة أأح-ادي-ة م-ؤود÷ة ل-ف-ه-م
أŸاضضي أأو أأن تقلب أ◊اضضر إأ ¤أŸاضضي؟
و‘ تطرقه إأ ¤ألظروف ألجتماعية وألتاريخية لنشضوء ألقاعود Œارب ألروأية ألتاريخية إأ¤
أألع -م -ال أإلب -دأع -ي -ة ،وذهب ك -ث Òم -ن
ألروأية ألتاريخية ألكÓسضيكية ،يقول لوكاشس إأن معضضلة أأقسض -ام ث Ó-ث -ة :روأي -ة أل -ت -ع-ل-ي-م ،وروأي-ة
ألروأئي Úضضحية لهذه ألنظرة ،فغابت
عكسس ألعصضور أŸاضضية فنيا  ⁄تÈز كمعضضلة رئيسضة ‘ ألنضضج ،وروأية ألسضتدعاء .ويعت Èمث Óأأن ألقسضم أألول ،كث Òمن أŸرأحل أŸهمة من ألتاريخ عن أألذهان».
أألدب إأل أأثناء أŸرحلة أألخÒة من أ◊ركة ألتنويرية .روأية ألتعليم ،يشضمل ألروأية ألتي أأّدت مهمتها ‘ «›ال ب -اŸق -اب -ل ،ي -رى صض -احب «شض -ع -ل -ة أŸاي -دة» ب -أان -ه ،خÓ-ل
يعت Èمث Óأأن مسضرحية غوته «غوتز فون بÒليشضينغن» أل -ت -ث -ق -ي -ف أل -ع -ام وج-ذب أŸت-ع-ل-م Úإأ ¤دأئ-رة أأوسض-ع م-ن ألسضنوأت ألقليلة من عمر دولتنا أ◊ديثة« ،ظهرت نصضوصس
›رد أزدهار جديد ‘ ألدرأما ألتاريخية ،بل «“ارسس أŸعرفة وفقه أ◊ياة ماضضيا وحاضضرأ مسضتقب .»Óولهذأ رأئعة كان لها ألصضدى وألتأاث Òلقدرتها على Œاوز كل
أأيضضا تأاثÒأ مباشضرأ وقويا ‘ نشضوء ألروأية ألتاريخية ‘ ألصضنف توجهات ثÓثة هي روأية أŸعلومات ألتاريخية ،أŸفاهيم وألقوألب أ÷اهزة» .كما يرى مفÓح ‘ ،وأحد
على غرأر روأية «فتح أألندلسس أأو طارق بن زياد» ÷رجي من حوأرأته ،بأان «ألروأية ألتاريخية مغامرة ﬁفوفة بكل
أأعمال وول Îسضكوت».
كما يعت Èلوكاشس أأن ألثورة ألفرنسضية جعلت من ألتاريخ زيدأن ،وروأية تعليم وصضياغة أألسضلوب ،وروأية ألÎجمة أıاطر حتى بالنسضبة للروأئي ألذي له باع ‘ ألبحث
Œرب -ة ج -م -اهÒي -ة ع-ل-ى ن-ط-اق أأوروب-ي ،ك-م-ا ل-عب ت-وسّض-ع أألدبية.
وألدرأسضات ألتاريخية».
كمثال عن «روأية ألنضضج» يتحدث صضاحب ألكتاب عن م -ن خ Ó-ل ج -م -ي -ع ه -ذه أألم -ث-ل-ة‚ ،د ب-أان ألرت-ب-اط بÚ
أ◊رب ألكمي ألهائل دورأ جديدأ من ألناحية ألنوعية،
وصضارت أ◊رب أأيضضا Œربة جماهÒية .كل هذأ ،يقول «أأضضÓع ألصضحرأء» إلدوأرد أÿرأط .أأما روأية ألسضتدعاءﬁ ،يط ألكاتب وبيئته ،وألتفاعÓت وألتحولت ألتي تختلج
لوكاشسّÁ ،كن من تفسض Òأإلمكانات أÙسضوسضة أŸتاحة ويسضتشضهد بأاعمال ‚يب ﬁفوظ ألذي «يكاد ألتاريخ يكون ‘ ›تمعه ،تؤوثر بشضكل مباشضر ‘ قرأءته للتاريخ ،وتضضفي
للناسس ليسضتوعبوأ وجودهم بوصضفه شضيئا مكيفا تأاريخيا ،أللعبة أألدبية أŸفضضلة» لديه.
على ما يكتب شضحنة عاطفية تخلو منها أأعمال أŸؤورخ،Ú
ولÒوأ ‘ أل-ت-اري-خ شض-ي-ئ-ا ي-ؤوث-ر ب-ع-م-ق ‘ ح-ي-ات-ه-م أل-ي-ومية من أأمثلة ألروأئي Úأ÷زأئري ‘ Úألروأية ألتاريخية ،نذكر وه -و م -ا ي -ذ ّك -رن -ا ف -ي -م-ا ق-ال-ه ل-ن-ا أأم Úأل-زأوي ذأت مّ-رة:
ويعنيهم على نحو مباشضر» .ويخلصس إأ ¤وجود إأمكانات ألدكتور ﬁمد مفÓح ،ألذي خاضس Œربة توظيف ألتاريخ «ألروأئي يكتب تاريخ ألعاطفة».

ألّناقد حبيب مونسسي يؤوّكد على ضسرورة نقل أ◊قيقة

كل الكتابات باختÓف دروبها م ّسضت إاّل قشضؤر الّثؤرة
أشس-ار أل-دك-ت-ور ح-ب-يب م-ونسس-ي
أل -فÎة ن -ت-عّ-ج-ب ك-ي-ف ع-ايشض-ه-ا
و‘ حديثه عن تعامل ألكتابات
ه- -ؤولء وب- -ي -ن -ن -ا وب -ي -ن -ه -م آألف
’ح- - - - -دأث
’دب - - - - -ي- - - - -ة م- - - - -ع أ أ
أ أ
أل -ك-ي-ل-ومÎأت ،وأسض-ت-ط-اع-وأ أأن
أل -ت -اري -خ -ي -ة ،أّن أ◊ديث ع -ن
ي -ت -ل-مسض-وأ ذلك أÿي-ط أل-دق-ي-ق
’دب ألعربي يجّرنا
ألتاريخ ‘ أ أ
ألرفيع ‘ هذه أŸشضاهد ألتي
ل- - - -ل- - - -كÓ- - - -م ع - - -ن أح - - -دأث ⁄
نسض- - -جت ح- - -ق- - -ي- - -ق - -ة أل - -ث - -ورة
تسستطيع أللغة أن –اصسرها من
أ÷زأئرية ،لذلك أأقول للكتاب
ج-م-ي-ع ج-وأن-ب-ها ،فالذين كتبوأ
وه -م ي -ك -ت-ب-ون أل-ث-ورة وي-ت-غّ-ن-ون
ع- - -ن أل- - -ث- - -ورة م- - -ث Ó- - -أث - -ن - -اء
ب -أا›اده-ا أأّن-ك-م ل-ن تسض-ت-وع-ب-وأ
›ري -ات -ه -ا وأل-ذي-ن ك-ت-ب-وأ ع-ن
ه- -ذه أل- -ظ- -اه- -رة ب- -ح- -ج- -م- -ه- -ا
أل-ث-ورة ب-ع-د أن-قضسائها ،وألذين
أ◊ق - -ي - -ق - -ي وم - -ك - -ن - -ون - -ات- -ه- -ا
ك- -ت -ب -وأ ع -ن -ه -ا ب -ع -دم -ا ّŒددت
ألÓمتناهية».
’ج- -ي- -ال وأخ- -ت- -ف- -لت أل -رؤوى،
أ أ
كتب أليسضاريون من أ÷زأئريÚ
هؤو’ء  ⁄يسستطيعوأ أن يكتبوأ
قصضصس ألثورة ‘ روأياتهم ،كتب
إأ ¤أليوم نصسها أŸنتهي.
ﬁمد ديب وكتب مولود فرعون وكتب لعرج وأسضيني
وظ- -ن- -وأ أأن أÛاه- -د رج- -ل أشضÎأك- -ي م -ن -اضض -ل ‘
سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو
صض -ف -وف ه -ذه أل -ث-ورة ،وظ-ن-وأ ب-ك-ت-اب-ات-ه-م أأن-ه-م ق-د
أأحاطوأ بحقيقة ألثورة ولكنا حينما جئنا لنقرأأها
أأّكد ألدكتور مونسضي قوله باإلشضارة إأ ¤أأّن كل وأحد مرة أأخرى وجدنا أأنهم  ⁄يلمسضوأ إأل جانبا رفيعا
حاول أأن يأاخذها من وجهة نظر ،وحاول أأن يدخل ج-دأ،ف-أاي-ن ألصض-وف-ي-ة؟ أأي-ن أأصض-ح-اب أŸشض-اع-ر؟ أأين
إأليها من زأوية وحاول أأن يكتب فيها ما رآأه أأو ما حملة ألقرآأن ألكرË؟ أأين ألفÓحون؟ أأين ألرعاة؟
أسضتشضعره أأو ما حّدد به من خÓل كتب ألتاريخ أأو من أأين أألمهات وأآلباء من قصضصضهم وكتاباتهم تلك؟
ه- - -ذأ أل- - -ب- - -ع- - -د
خ Ó-ل أÙاضض-رأت أل-ت-ي
أŸغ -ل-ف ‘ ه-ذه
أسض-ت-م-ع إأل-ي-ه-ا ،ول-ن ي-زع-م
وكتب مولود فرعون وكتب لعرج أل- - -ك- - -ت- - -اب - -ات -
زأعم أأن قلمه قد أسضتوفى
يضضيف مونسضي -
ألثورة وألتاريخ أ÷زأئري،
ّ
ول - -ن ي - -زع - -م شض - -اع - -ر أأن وأسس-ي-ن-ي ،وظ-ن-وأ أن أÛاه-د رجل ه- -و أل -ذي ي -جب
قصضيدته قد أحتوت على أشسÎأك-ي م-ن-اضس-ل ‘ صس-ف-وف ه-ذه
إأل - -ت- -م- -اسض- -ه م- -ن
تلك أŸشضاعر ألتي كانت ألثورة ،وظنّوأ بكتاباتهم أنهم قد خ Ó-ل أل-ك-ت-اب-ات
وأألشضعار
تنضضوي ب Úهذه ألعناصضر
ألتي أسضتطاعت أأن تعرف أح -اط -وأ ب -ح -ق -ي-ق-ة أل-ث-ورة ول-ك-ن-ا أŸسض-ت-ق-بلية على
أأن ي- - -ك- - -تب ك- - -ل
ك-ي-ف ت-ق-اوم ،وأسض-تطاعت ح-ي-ن-م-ا ج-ئ-ن-ا ل-ن-ق-رأه-ا مرة أخرى
أأن ت- -ع -رف ك -ي -ف ت -رفضس وج-دن-ا أّن-ه-م  ⁄ي-ل-مسس-وأ إأّ’ ج-انبا وأحد من هؤولء
صض -ف-ح-ة ،وي-زع-م
وأسض- -ت- -ط- -اعت أأن ت -ع -رف
ك-ي-ف ت-ت-ح-دى ،ف-ك-ل ه-ذه رفيعا جّدأ
أأن - - -ه ق - - -د ك- - -تب
جانبا وأأن جانبه
أ◊ركات ألتي ذكرها من
خÓل ألكلمات ل يدرك مقدأر ما صضاحبها من توتر هذأ لن يكون له ألتمام إأل إأذأ أأضضيف إأ ¤دفÎه
ول ما رأفقها من تشضنجات ألروح إأل ألذي عايشضها ،صضفحات أأخرى ،سضاعتها سضنقول أأننا نكتب ألثورة
فكلّما حاولنا أأن نكتب أأو أأن نبني ‘ قصضائدنا لن وأأننا نعرف شضيئا ‡ا عاناه هؤولء ألذين مضضوأ على
ظاهرة Ÿسضأالة مسضتوى ألروح وأألشضوأق حينما نسضتطيع أأن نرفع هذأ
نحاول إأل أŸسضاسس بتلك ألقشضرة أل ّ
ألغطاء من خÓل بيت من ألشضعر أأو من خÓل صضورة
تسضمى ألثورة أ÷زأئرية.
وأأضضاف ألدكتور مونسضي« :أأقول هذأ ألقول ليسس من أأدبية أأو من خÓل قصضة قصضÒة نقول أأّننا نعيد بعث
باب “جيد ألثورة أأو تخليدها لكن لشضرح أ◊قائق ،ألثورة ثقافيا ،ل نعيد بعثها بزخمها أألول ،فذأك
ف -األسض -ت-اذ ع-ث-م-ان سض-ع-د Ÿا ك-ان ب-ال-ع-رأق ج-م-ع ‘ أأمر مسضتحيل ألنه ملك للتاريخ وإأ‰ا نعيد بعثها على
مؤولف Úأثن Úكل أألشضعار ألتي قيلت ‘ ألعرأق عن أألقل بأابعادها ألثقافية ألتي يسضتطيع أ÷يل أأن يبني
ألثورة أ÷زأئرية ،وجاءنا بسضفرين عظيم ،Úوحينما منها قيمه ومعارفه ،ويسضتطيع أأن يبني منها آأمال
ن-ق-رأأ ت-لك أألشض-ع-ار أل-ت-ي ك-ت-ب-ه-ا أل-ع-رأق-ي-ون ‘ ت-لك يسضتشضرف بها حاضضره ومسضتقبله.

ن ألكاتب ليسس مؤوّرخا..
أّكد أ ّ
ألّروأئي بوطاج Úلـ «ألشسعب»:

الكتابات األدبية تعتمد على إاضضفاء
ا÷مالية على قضضايا واقعية

ي - -رى أل - -روأئ - -ي ألسس- -ع- -ي- -د
ب - -وط- -اج Úضس- -رورة ت- -رك
’ه- -ل
ك - -ت - -اب - -ة أل - -ت- -اري- -خ أ
أ’خ-تصس-اصس م-ن أل-ب-احثÚ
وأŸؤوّرخ ،Úوأل- - -ذي- - -ن ه- - -م
على أ ّ
طÓع وأدرى بتاريخ
أ÷زأئ - -ر أل - -ع- -ري- -ق ،ح- -يث
ي-ع-م-ل ع-ل-ى ن-ق-ل-ه وك-ت-ابته
ب-ك-ل م-وضس-وع-ية وشسفافية،
ع - -كسس أل - -ك- -اتب ـ يضس- -ي- -ف
ب -وط -اج Úـ وأل-ذي ي-ع-ت-م-د
على إأضسفاء أ÷مالية على
قضسايا وأقعية.

’بدأعية وألثورة
ألكتابة أ إ

رهان Áكن كسضبه بحل معضضلة تؤفر الؤثيقة التاريخية
ب-ال-رغ-م م-ن ت-ع-دد أŸوأق-ف ,أÙط-ات أل-ت-اريخية و
ب-ال-رغ-م م-ن أل-ك-م أل-ه-ائ-ل م-ن ألشس-ه-دأء و أÛاه-دين
’ح - -رأر أل- -ذي- -ن ي- -ح- -ف- -ظ أل- -ت- -اري- -خ أسس- -م- -اءه- -م
وأ أ
وأع-م-ال-ه-م ،تضس-ح-ي-ات-ه-م و ب-طو’تهم ،تبقى ألكتابة
’دبية عن ثورة نوفم ÈأÛيدة و عن ألكث Òمن
أ أ
أ◊قب ألتاريخية ألهامة ،شسحيحة نوعا ما أحدأثها
ورج- -ال- -ه- -ا ،مسسÒأت- -ه- -م و ب -ط -و’ت -ه -م ،ه -ذأ ل -ع -دم
أ’ه- -ت -م -ام ألصس -ح -ي -ح و أŸك -ث -ف ب -ك -ت -اب -ة أل -ت -اري -خ
وأ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أل- -ذأك- -رة أ÷زأئ- -ري- -ة م- -ن أه- -وأل
ألنسسيان.
حبيبة غريب
Óحدأث و
يعت Èغياب ألوثيقة ألتاريخية ألتي تأارشضف ل أ
ألوقائع عائقا كبÒأ ‘ وجه كتابة ألتاريخ ،رسضمية كانت ،أأو
أأك -ادÁي -ة ،أأو شض -ع -ب -ي -ة وأب-دأع-ي-ة ،ف-ف-ي غ-ي-اب أŸع-ل-وم-ات
ألصضحيحة و ألشضهادأت أ◊ية  ،يتعذر على ألباحث أأو ألكاتب

وبالتا‹ على كاتب ألسضيناريو أŸسضرحي أأو ألسضينمائي أأو
أŸلحمي ،أأن يقدم أأعمال أأدبية و فنية تاريخية تو‘ ثورة
نوفم ÈأÛيدة و أأبطالها حقهم.
تب ‘ Úأأك Ìمن لقاء حول ألذأكرة ألوطنية و كتابة ألتاريخ،
أأن عدم ألهتمام أأو عدم أ◊رصس لسضبب أأو آلخر بجمع
ألشضهادأت أ◊ية وحفظها مباشضرة بعد ألسضتقÓل ،أأدى إأ¤
خلق هوة سضحيقة ‘ ›ال حفظ حقب هامة و مفصضلية من
تاريخ أ÷زأئر و على رأأسضها حقبة ألثورة أ÷زأئرية ،ألتي
تعت◊ Èد أليوم ثورة فريدة من نوعها أألهمت ألعديد من
ألشض -ع -وب وتشض-ج-ي-ع أن-ت-ف-اضض-ت-ه-ا م-ن أأج-ل ح-ق-ه-ا ‘ ت-ق-ري-ر
أŸصض .Òإأن أنطÓق أ÷زأئر ‘ ألسضنوأت أألخÒة ع Èإأنتاج
ب- -عضس أألفÓ- -م أÿاصض- -ة ب- -السض Òأل- -ذأت -ي -ة ومسضÒة أل -ث -ورة
ألتاريخية لبعضس أأبطالها ،يشضكل بغضس ألنظر من أيجابية
ألقرأر و ﬁاولة تدأرك ألتأاخ ، Òشضك Óمن أأشضكال ألتحفيز
و تشضجيع أŸهتم ‘ Úألكتابة أألدبية ألتي تعتمد ألتاريخ و
أأحدأثه صضرحا لها ،على أأمل أأن تعتمد أأعمالهم كنصضوصس

Óعمال ألسضينمائية ألقادمة ،ل سضيما و أ◊ديث أليوم جار
ل أ
عن أŸوأصضلة ‘ إأنتاج سضلسضلة من أŸشضاريع  ،ألتي تتطرق
لكل حقب ألتاريخ أ÷زأئري منذ ألعصضر ألنوميدي إأ ¤يومنا
هذأ.
يبقى أأيضضا مشضروع جمع ألشضهادأت أ◊ية كتابة و تسضجيÓ
ألذي أأطلقته منذ مدة قصضÒة وزأرة أÛاهدين Ãثابة
سضباق ضضد ألزمن ،كون أأعمار أأصضحاب هذه ألشضهادأت،
‡ن بقي حيا تتعدى أليوم سضبعة عقود ،ليبقى ألباب
مفتوحا أأمام ألباحث Úو أ÷امعي Úو كذأ أŸبدعÿ Úوضس
غ -م -ار أل -ت-ج-رب-ة ‘ أل-ك-ت-اب-ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-اري-خ و ت-رج-م-ة
أألحدأث سضردأ ،نÌأ ،شضعرأ ،أأو سضيناريو للعمل فني ،كما
ع -ل -ى أŸؤورخ Úو أ÷ام -ع -ي Úأل -ب -حث ‘ ط-ي-ات أألرشض-ي-ف
ألثوري ،إأذأ ما سضنحت ألفرصضة لهم بذلك ووضضع ألضضوأبط
ألزمنية وأ÷غرأفية للمادة أŸتحصضل عليها ،وللجمعيات
وك- -ل ف -ئ -ات أÛت -م -ع ودوره -ا ‘ أ◊ف -اظ ع -ل -ى أل -ذأك -رة
أ÷ماعية.

رئيسس جمعية بانورأما لل ّسسينما وألّثقافة بباتنة يؤوّكد لـ «ألشسعب»:

الكتابة التّاريخية رافد مهم ‘ تفعيل وترقية ا◊ركة الثّقافية با÷زائر
أّكد ألسسيد عمار ﬁمدي ،رئيسس جمعية بانورأما للسسينما وألثقافة بباتنة على أهمية ألكتابة ألتاريخية باعتبارها رأفدأ مهما ‘ تفعيل وترقية أ◊ركة
ألثقافية ببÓدنا ،خاصسة ما تعلق بإاحياء ألÎأث ألثقا‘ وأÙافظة عليه عن طريق قرأءة أŸصسادر وألوثائق ألتي كتبت ع Èعدة مرأحل من خÓل ألعصسور
أل-ق-دÁة وأل-وسس-ط-ى وأŸع-اصس-رة ،وي-رى ضس-ي-ف ج-ري-دة «ألشس-عب» أل-ن-اشس-ط أ÷م-ع-وي ع-م-ار ﬁم-دي أن فÎة أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة أŸظ-ف-رة م-ل-ي-ئ-ة بالشسوأهد
ألتاريخية ألثقافية ألتي –تاج إأ ¤إأعادة إأحياء وتوثيق Ÿا لها من دور ‘ توثيق مرحلة حاسسمة ‘ تاريخ أ÷زأئر أŸعاصسر ،حيث ألح أŸتحدث على ضسرورة
’يام ألدرأسسية
رصسد مرأحل نشسأاة وتطور ألكتابة ألتاريخية ‘ أ÷زأئر ،وأ’هتمام بها من خÓل رقمنتها وتدوينها وأرشسفتها وتنظيم أŸزيد من أŸلتقيات وأ أ
وألندوأت ،وألتي ينشسطها أŸؤورخ Úوألباحث Úوألطلبة أ÷امعي Úوأطياف أ◊ركة أ÷معوية.
ع -ل -ى غ -رأر أ÷زأئ -ر ع -اصض -م -ة أل -ث -ق-اف-ة كالكتابة وأŸسضرح وألسضينما ،وذلك من
باتنةŸ :وشسي حمزة
أل -ع -رب -ي -ة وت -ل -مسض -ان ع -اصض -م -ة أل -ث -ق-اف-ة خ Ó-ل ف-ت-ح أŸؤوسضسض-ات أل-ث-ق-اف-ي-ة أأم-ام
أإلسض Ó-م -ي -ة ،وك -ذلك ف -ت -ح م -ك -ت -ب-ة ع-ل-ى ألشضباب وأŸبدع Úوتشضجيع ألسضتثمار
أأوضض -ح ﬁم -دي أأن ت -ك -ر Ëألشض-خصض-ي-ات
مسض-ت-وى ك-ل ب-ل-دي-ة وت-دع-ي-م ط-ب-ع أل-كتاب أل -ث -ق -ا‘ ل Ó-سض -ت -ف -ادة م -ن ه-ذأ أل-زخ-م
وأألعÓم ‘ بÓدنا وألذين قاموأ بكتابات
وإأنتاج عدة أأعمال سضينمائية كÈى “جد ألتاريخي ألوطني أÎŸأكم ع Èألعصضور
ودرأسضات حول ألكتابة ألتاريخية أأمر مهم
لقÓ-ع أل-ث-ق-ا‘ وألفني
ألتاريخ ألوطني ،كما شضّدد ﬁمدي على ل-ل-مسض-اه-م-ة ‘ أ إ
Óشض-ادة Ãسض-اه-م-ت-ه-م ‘ صض-ن-اع-ة ت-اريخ
ل -إ
ضض -رورة ألرت -ب -اط أل -وث -ي -ق ب Úأل -ك -ت -اب -ة ألوطني.
وث- -ق- -اف- -ة أ÷زأئ- -ر .وي -رى أŸت -ح -دث أأن
أل-ت-اري-خ-ي-ة وأإلن-ت-اج أل-ث-ق-ا‘ ألن-ه-ا تشضكل و‘ أألخ ،Òأسضتعرضس أŸتحدث نشضاط
ب -ر›ة م -وأضض -ي-ع ودرأسض-ات ت-اري-خ-ي-ة ‘
أحد أأهم روأفد ألثقافة ألوطنية ألشضاملة .ج -م -ع -ي -ة ب -ان -ورأم -ا ل -لسض -ي -ن-م-ا وأل-ث-ق-اف-ة
ﬂت -ل -ف أŸن -اسض-ب-ات أأم-ر ه-ام وضض-روري
باŸسضاهمة ‘ –ضض Òوتنشضيط فعاليات
ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى أل- -ذأك- -رة أل- -ث- -ق -اف -ي -ة
أŸلتقى ألوطني أألول حول ألبعد ألوطني
للجزأئري ،Úفالتاريخ هو مرآأة ألشضعوب
لثورة ألورأسس  1916بالتنسضيق مع جمعية
وذأك -رت-ه ،ك-م-ا أأك-د ﬁم-دي ب-أان أŸت-ت-ب-ع
ثورة  1916و Èﬂأألمن أإلنسضا Êبجامعة
حاليا للسضاحة ألثقافية ألوطنية وأÙلية وأل- -ب- -ي- -زن -ط -ي وخ Ó-ل فÎة أل -ف -ت -وح -ات
ويضض- -ي- -ف ألسض- -ي- -د ﬁم- -دي ع- -م -ار أأن ب-ات-ن-ة م-ن خÓ-ل ج-م-ع أŸادة أألرشض-ي-ف-ي-ة
يÓحظ بأان هناك زخما ثقافيا متنوعا أإلسضÓ- -م- -ي -ة ع -ل -ى غ -رأر ف -ت -ح أألن -دلسس
ألكتابة ألتاريخية تشضمل جميع أ÷وأنب ودرأسض -ت -ه -ا ،وإأصض-دأر ك-ت-اب ي-ت-ن-اول ه-ذه
ه-و ن-ت-اج أل-ب-حث وأل-دأرسض-ات أل-ت-اري-خ-ية ،وألتصضدي للمحتل Úأألوربي ÚخÓل فÎة
أل-ف-لسض-ف-ي-ة وح-ي-اة ألشض-ع-وب ألجتماعية أÙط -ة أŸسض-اه-م-ة ‘ ت-اري-خ أŸق-اوم-ة
وأل-ت-ي ت-ق-ام ه-ن-ا وه-ن-اك مسض-ت-دل ب-الدور أ◊كم ألعثما ،Êكما أأكد بأان ألدولة قد
وألسض-ي-اسض-ي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة وأ◊ضض-اري-ة أل -وط -ن -ي -ة،م -ؤوك -دأ أأن أ÷م -ع -ي-ة سض-ت-نّ-ظ-م
أل -ف -ع -ال أل -ذي ت -ق -وم ب -ه ع -دة ج -م-ع-ي-ات أتخذت قرأرأت شضجاعة مؤوخرأ من خÓل
وألبشضرية وألقتصضادية وألثقافية ،فنجد أŸزي- -د م- -ن أل- -ت- -ظ- -اه- -رأت ذأت ألصض -ل -ة
ت -اري -خ-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة ‘ ع-دة ولي-ات ع-ل-ى تثم Úأ◊ق ‘ ألثقافة وترسضيم ألمازيغية
‘ كل ألوثائق ألتاريخية معلومات عن ب-ال-ك-ت-اب-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة بالتنسضيق مع ﬂابر
غ -رأر بسض -ك -رة وب -ات -ن -ة وسض -ط-ي-ف وق-اŸة وك -ذلك ك -ت -اب -ة ت -اري -خ أ◊رك -ة أل -وط -ن-ي-ة
لفرأد وأ◊كام ألتاريخ وعلم ألجتماع وألعلوم أإلنسضانية
لقاليم وسض Òأ أ
ومعسضكر وتلمسضان ووهرأن ،حيث نÓحظ و“جيد بطولت ألثورة ألتحريرية ،وهي ألدول وأ أ
وألعلماء وألكتاب وأŸثقف ،ÚفÓبد من Ãختلف جامعات ألوطن ،وهذأ لتفعيل
ح- -رك- -ي -ة ك -بÒة ‘ ت -ن -ظ -ي -م أŸل -ت -ق -ي -ات كلها قرأرأت حكيمة وشضجاعة من ألرئيسس
لنها هي ألتي ألبعد ألثقا‘ ألوطني وصضول إأ ¤مشضروع
وأل -ن-دوأت أل-ت-ي تÈز أل-ك-ت-اب-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ورعايته ıتلف تفعيل ألكتابة ألتاريخية أ
تسض -اه -م ‘ أ◊رك -ة أل -ث-ق-اف-ي-ة وأل-ف-ن-ي-ة ثقا‘ وحضضاري وطني يؤودي إأ ¤نهضضة
ألوطنية ع Èألعصضور لسضيما خÓل ألفÎة أل-ت-ظ-اه-رأت وأŸوأع-ي-د أل-ث-ق-افية ألكÈى
ثقافية وفكرية وفنية وطنية.
ألنـوميـديـة ومقامته لÓسضتعمار ألروماÊ

فتح اŸؤؤسّضسضات أامام اŸبدعÚ
الشضباب من شضأانه ضضمان
السضتمرارية

عنابة :هدى بوعطيح
قال ألّروأئي ألسضعيد بوطاج ‘ Úحديث لـ «ألشضعب» إأّنه يجب أإلشضارة
‘ بدأية أألمر إأ ¤أأن ألكاتب ليسس مؤوّرخا ،وإأن أّدعى ذلك سضيدخل ‘
تخ ّصضصضات أآلخرين ،مهما كان أ ّ
طÓعه على أŸادة ألتاريخية ،مؤوكدأ
‘ ذأت ألسضياق على أأن ذلك ل Áنع ألكاتب
أأو ألروأئي من معرفة ‘ بعضس ألسضياقات
ما ل يعرفه أŸؤورخ ‘ حد ذأته.
وأأّكد بوطاج Úأأن ألكاتب يسضتثمر ‘ بعضس
أل -ع Ó-م-ات أل-ت-اري-خ-ي-ة ل-ب-عضس أَ◊رف-ي-ة أأو
با◊ذف وأإلضضافة ،من حيث أأنه يتعامل
مع أŸادة ألفنية ،وألتي ليسضت بالضضرورة
Óحدأث كما جرت على أأرضس ألوأقع.
مطابقة ل أ
ويسضتدل ألروأئي ألسضعيد بوطاج ‘ Úذلك Ãقولة للناقد ألروسضي
«بيلنسضكي» ،قائ Óبأاّنه يطرح ‘ هذأ ألشضأان سضؤوأل جوهريا «ما هو
ألشضيء ألذي يضضفي على أألدب قيمة فنية رغم أأنه تاريخي؟» ،مشضÒأ
إأ ¤أأن ألقضضايا أألدبية أÙضضة هي ألتي تعطي قيمة للمنجز ألفني أأو
ألسض -ردي ،ول -يسس أل -ت-اري-خ ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أأن-ه م-وضض-وع م-ن أŸوضض-وع-ات
أŸمكنة ،حيث تظل ألطريقة ـ حسضب ألسضعيد بوطاج Úـ هي أألسضاسس.
من جهة أأخرى ،قال بوطاج Úإأّن ألكاتب بإامكانه أأن يقّدم شضيئا عن
تاريخ أ÷زأئر لكن ـ من منظوره ـ من ألصضعب أأن نحكم عليه إأن كان
صضادقا ‘ نقل أألحدأث ،وقدمها للقارئ بكل موضضوعية بعيدأ عن
–ريف ألوقائع ،مشضÒأ إأ ¤أأن دوره ألفعلي هو إأضضفاء أ÷مالية على
قضضايا وأقعية.
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بالفن من أأجل ألتاريخ ،أأو قد يعتمد على أ÷مالية أأك Ìمن ألوأقعية،
مشضÒأ ‘ حديثه إأ ¤روأئي Úتعّرضضوأ لنتقادأت كثÒة ح Úكتبوأ عن
تاريخ أ÷زأئر ،حيث تعاملوأ مع أŸادة ألتاريخية بطريقتهم أÿاصضة،
ودع -ا ب -وط -اج ‘ Úخ -ت -ام ك Ó-م -ه لÎك أل -ك -ت -اب -ة أل -ت -اري -خ -ي-ة ل-ذوي
ألختصضاصس ،على أعتبار أأّن ألروأئي ل يعرف ما يعرفه أŸؤوّرخ.

ضضرورة ترك
كتابة التّاريخ
ألهل الختصضاصص

ألّتجريب أكسسب ألّروأية رؤوية وأقعية للّتنظ Òألتّاريخي

عبد اللطيف ﬁفؤظ :األحداث يكتبها اŸؤؤّرخ وترويها الشّضهادات

يشسّ-ك-ل أل-وع-اء أل-ت-اري-خ-ي رأف-دأ م-هّ-م-ا ل-ل-ك-ت-اب-ات
’دبية ألتي تسستلهم منه أحدأثا وتعيد صسياغتها
أ أ
وف -ق م -ن -ظ -ور إأب -دأع -ي ي -ج -م -ع ب Úق -وة أل -ك -ل-م-ة
’ح -دأث
’سس- -ل -وب ،وي -ت -ت -ب -ع ت -ط -ور أ أ
ورصس- -ان- -ة أ أ
أل -ت -اري -خ -ي -ة وف -ق ن -وع أدب -ي ه-ام م-ث-ل أل-روأي-ة،
ليجعل منه جانبا مهما للتجسسيد ألوأقعي.
سسوق أهرأسس :صسحرأوي ــ ح
إأّن Œريب ألتاريخ ‘ ألّروأية قد مّر Ãرأحل وكانت له
أأهميته نعتقد أأّنه أكتسضبها من ألتجريب ‘ حد ذأته،
ألذي تكمن أأهميته ‘ «خصضوصضية طرحه ،ونضضاله من
أأجل أكتسضاب حuقه ‘ ألحتجاج على ألوعي أ÷ما‹
ألسضائد وما يتضضمنه هذأ من جدل يقوم على نقضس ألوعي
ألج -ت -م-اع-ي ب-ع-د أسض-ت-ي-ع-اب-ه ‘ مسض-ت-وي-ات-ه أŸتشض-اب-ك-ة،
سض-ي-اسض-ي-ة وأج-ت-م-اع-ي-ة ،أق-تصض-ادي-ة ،دي-ن-ي-ة ،ثقافية وفنية
مثلما تكمن أأهميته ‘ ◊ظته أآلنية وما يطرحه منها أأو

يطرحه عليها.
وهكذأ يظهر ألّتجريب من طرح إأ ¤طرح مبتدئا بخلق
ما يعينه على طرحه أ÷ما‹ أÿاصس وأŸشضبع بÎبته
وأأصضالته لتحقيق رؤوية ألتغي ‘ Òألعمق ألتي يطمح إأليها
غالبًا ،ومن ثّم جْعل ألروأية تنتمي على مسضتوى ألكتابة
إأ ¤زمن حدأثي كو Êيحرر فيه أŸتخيل ألزمن من مكانه
ويجعله أأك Ìأتسضاعا ،بل وأأك Ìعمقا ‘ ألتاريخ.

الّرواية و“ثيل التّاريخ

يقول ألّناقد أألدبي عبد أللطيف ﬁفوظ Áكن أأن يقبل
أÿطاب ألتاريخي أÿضضوع للتقييم أ◊قائقي بينما يقبل
أÿط -اب أل -روأئ-ي أل-ت-ق-ي-ي-م أألي-دي-ول-وج-ي ،وذلك بسض-بب
خضضوع أألول لثنائية ألبث أ◊قائقي (ألصضدق وألكذب)
قياسضا إأ ¤ما يفÎضس إأنه وأقعي ،وعدم خضضوع ألثاÊ
لهذه ألثنائية بالضضرورةّ .
وم -ن أأج -ل إأظ -ه -ار ه -ذه أل -ع Ó-ق -ات ق -ام ع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف

ﬁفوظ بوصضف ألتشضابهات ألقائمة ب Úأأنوأع ألكتابة
ألتاريخية ألتي حّددها هيجل ‘ كتابه (ألعقل ‘ ألتاريخ)
وب Úأأنوأع ألكتابة ألروأئية ألسضائدة ،وذلك ح Úقال« :لقد
فصضل هيجل ألتاريخ ‘ كتابه أŸذكور إأ ¤ثÓثة أأنوأع
كÈى هي :ألتاريخ أألصضلي ويقصضد به ألتاريخ ألذي يكتبه
أŸؤورخ ،وهو يعيشس أأصضل أألحدأث ومنبعها وÁاثل هذأ
ألنوع ألروأية ألوأقعية وألروأية ألطبيعية ألّلت Úتتم ّسضكان
Ãحاولة وصضف أ÷دل أŸعتمل ب Úألقوى ألفاعلة دأخل
ألوأقع أŸدرك ،وألتي تتصضارع بهدف تغيÒه أأو تثبيته.
وإأذأ كان هيجل قد أأشضار إأ ¤أأّن هؤولء أŸؤورخ Úوهم
يدونون ما حولهم ،إأ‰ا ينقلون ما يظهر لهم إأ ¤عا⁄
أل -ت -م -ث -ل أل -ع -ق-ل-ي ،ف-إاّن أل-روأئ-ي Úأل-وأق-ع-ي Úأأيضض-ا وه-م
يحاولون نقل ألوأقع إأ‰ا ينقلون ألظاهر ألوأقعي (أأي
ألشضيء ألذي يسضتطيع أŸدرك إأدرأكه من ألدليل أ◊اضضر
‘ أل -وع -ي ‘ ،ح -دود م -ع -رف -ت -ه ب-ه وح-دود وضض-وح-ه ‘
وعيه).

’دب سسعيد بوهون علي لـ «ألشسعب»:
أسستاذ أ أ

الّثؤرة ا÷زائرية ل تزال مادة خصضبة لÓسضتثمار األدبي والفّني
ألّتعامل مع أ◊قيقة ألّتاريخية تختلف عن نظرة أŸؤوّرخ

’دب بجامعة بومردأسس
أعت Èأسستاذ أ أ
’ديب أو
ن تعامل أ أ
سسعيد بوهون علي «أ ّ
أل - -روأئ - -ي م - -ع أل - -وأق - -ع - -ة وأ◊ق - -ي- -ق- -ة
أل-ت-اري-خ-ي-ة ت-خ-ت-ل-ف ع-ن نظرة أŸؤورخ،
’ج-اب-ة
’خ Òي-ح-اول أ إ
ف -إاذأ ك -ان ه -ذأ أ أ
على أسسئلة جوهرية عن أ◊ادثة كيف
وق- -عت وه- -ل ح- -دثت ب- -ال- -ف- -ع -ل؟ ف -إا‰ا
’ديب ي- -ح- -اول أ◊ف -اظ ع -ل -ى ج -وه -ر
أ أ
أ◊قيقة مع إأضسفاء فسسحة من أÿيال
أل -ت -اري -خ-ي ع-ل-ى أ◊ادث-ة أل-ذي ي-ع-تÈ
ق- -ي- -م- -ة م- -ط- -ل- -وب- -ة ل- -دي- -ه و’ ي- -ل- -ت -زم
ب-ح-رف-ي-ت-ه-ا ،ك-م-ا ي-ح-اول أن يلبسسها ثوبا
ف -ن -ي -ا ج -م -ال-ي-ا ل-ع-رضس-ه-ا ع-ل-ى أ÷م-ه-ور
بطريقة مشسّوقة.
بومردأسس :ز ــ كمال

ق ّ-دم أألسض -ت -اذ وأل -ب -احث سض-ع-ي-د ب-وه-ون ‘
تشضريحه Ÿوضضوع أŸعا÷ة أألدبية أأو ألروأئية
Óح -دأث أل-ت-اري-خ-ي-ة ج-م-ل-ة م-ن أل-تصض-ورأت
ل -أ
ربطها بعدد من أŸتغÒأت وأÿصضائصس ألتي
يحملها كل من أألديب وأŸؤورخ لهذه ألوقائع،
معتÈأ أأن «أŸؤوّرخ يسضعى إأ ¤ألتعامل بوأقعية
م- -ع أ◊ادث- -ة أل- -ت- -اري- -خ -ي -ة ب -ط -رح أألسض -ئ -ل -ة
 Óألفرأغات ألزمانية وأŸكانية
أŸسضتمّرة وم أ
أŸوج -ودة ب Úأل-وق-ائ-ع أل-ت-اري-خ-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
باŸوضضوع ‘ ،ألغالب Ãا يتماشضى مع رؤويته
وقناعته أÿاصضة وأأهدأفه ما قد يتناقضس مع
ج -وه -ر أ◊ق -ي-ق-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا ي-ح-اول

أألديب أأو أل - -روأئ - -ي أأن يسض - -ت - -ع Úب - -اÿي - -ال
ألتاريخي وألذوق ألفني ‘ معا÷ة أŸوضضوع،
فقد يلغي بعضس ألوقائع ويقفز على ﬁطات
وينتقي من ألتاريخ ما يخدم رؤويته للقضضية.
وأأضضاف أألسضتاذ بالقول «إأّن أألديب ‘ ألعادة
يهمه كيفية تصضوير ألتاريخ بطريقة فيها نوعا
من أÿيال ،ونفسس أألمر بالنسضبة للسضينمائي
أأو أل -روأئ -ي وح -ت -ى أŸسض -رح -ي ،ح -يث ي -ق-وم
 Óألفرأغات باÿيال عن
ألكاتب أأو أıرج  Ãأ
طريق أخÎأع أأسضماء وأأحدأث  ⁄تقع فع‘ Ó
ألوأقع لكنها ليسضت أأسضاسضية ول “سس با÷وهر
أأوتنحرف عن حقيقة ألوأقعة ألتاريخية.»..
‘ سض- -ؤوأل ع- -ن أأّي- -ه- -م -ا ق -د ي -خ -دم أل -وأق -ع -ة
ألتاريخية أŸؤورخ أأم أألديب خاصضة فيما تعلق
بإاحدأث ألتاريخ أ÷زأئري وكيفية نقله إأ¤
أألجيال ،أأّكد أأسضتاذ أألدب سضعيد بوهون «أأنّ
ع -م-ل-ه-م-ا م-ت-ك-ام ،Ó-ف-اŸؤوّرخ ت-ق-وم وظ-ي-ف-ت-ه
أألسض-اسض-ي-ة ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى أل-وأق-عة ألتاريخية
وت-دوي-ن-ه-ا وت-وث-ي-ق-ه-ا Ãع-ن-ى أأّن-ه ي-ق-وم ب-ع-م-ل
علمي وتقني ﬁضس ‘ ،ح Úيقوم أألديب
بعمل فني من خÓل سضعيه إأ ¤تقد Ëألتاريخ
وت -ق -ري -ب -ه إأ ¤أ÷م -ه -ور وأألج -ي-ال ب-ط-ري-ق-ة
إأبدأعية –مل ألكث Òمن أللمسضات أ÷مالية،
وعليه Áكن ألقول أأن أŸادة أألولية للوقائع
أل -ت -اري -خ -ي -ة ت -ق -ع ع -ل-ى ع-ات-ق أŸؤورخ ب-ي-ن-م-ا
صضناعتها و–ويلها إأ ¤منتج فني لÓسضتهÓك
هو من عمل أألديب».
كما أأّكد ألباحث ‘ هذأ ألصضدد أأّن «ألتاريخ
أ÷زأئري  ⁄يحظ بالكث Òمن ألهتمام لدى

ألطرف ÚأŸؤورخ وأألديب معا ،وبالتا‹ فإاّن
أŸسضأالة –تاج إأ ¤أŸزيد من ألعمل ،ول تزأل
ه -ن -اك ف -رأغ -ات ون -ق -ائصس ‘ ن -ق -ل أأح -دأث
أل -ت -اري -خ أل -وط -ن -ي ،خ -اصض -ة وأأّن ه-ن-اك م-ادة
تاريخية كثÒة عن ألثورة أ÷زأئرية وحتى ما
قبلها وما بعدها  ⁄تسضتثمر بعد روأئيا أأو
فنيا ،مع ذلك ل Áكن أأن ننكر أÛهودأت
وأ÷هود ألسضابقة لبعضس أألدباء ألروأد ألذي
سضاهموأ ‘ نقل جزء مهم من تاريخ ألثورة
Ãعايشضة عن قرب على غرأر كاتب ياسض،Ú
مولود فرعونﬁ ،مد ديب وغÒهم ،وآأخرون
أشضتغلوأ ‘ تقد Ëأأعمال روأئية عن ألعشضرية
ألسض -ودأء م -ث -ل وأسض -ي -ن -ي أألع -رج ،ي -اسض -م -ي-ن-ة
خضضرأء ،ومنه Áكن ألقول أأن هناك عمÓ
ك - -بÒأ ي - -ن - -ت - -ظ - -ر أıتصض Úك - -ل ‘ ›ال- -ه
لسضتغÓل هذه أŸادة أألولية ألزأخرة.
‘ أألخ Òطرح أألسضتاذ وأألكادÁي سضعيد
بوهون إأشضكالية أأعمق ‘ هذأ أ÷انب ،وتتعلق
ب-ك-ي-ف-ي-ة ت-دوي-ن أل-ت-اري-خ وت-ق-دÁه ب-ذوق فني
وجما‹ إأ ¤ألطفل ألذي هو رجل ألغد ،حيث
وصضف أ÷هود أŸقدمة «بالقليلة جدأ وتفتقد
إأ ¤ألصضياغة ألفنية ،فأاغلب من حاول تقدË
مادة تاريخية للطفل أ÷زأئري أنحصضر جهده
ع-ل-ى ت-ق-د Ëأأع-م-ال ت-اري-خ-ي-ة ج-ا ّفة وتصضوير
شضخصضيات وأأبطال ألثورة بطريقة يغيب عنها
عنصضر ألتشضويق وأ◊بكة ألقصضصضية رغم أأنّ
ألثورة أ÷زأئرية ل تزأل مادة خصضبة بحاجة
إأ ¤من يسضتثمر فيها تاريخيا أأو أأدبيا.

د  -مسسعود ناهلية يؤوّكد على أختÓف معايشسة أ’أحدأث

الكتابة األدبية فعل متخّيل مهم انفتحت مقتضضياته على اŸرجع الّتاريخي
’مسس
’ديب يعالج أ◊اضسر Ãعطيات أ أ
ألتّاريخ يحيل أŸتلّقي على أŸاضسي وأ أ

أع- -ت Èأل- -دك -ت -ور مسس -ع -ود
ن تعامل ألكتابات
ناهلية أ ّ
’ح- - -دأث
’دب - - -ي - - -ة م- - -ع أ أ
أ أ
أل-ت-اري-خ-ي-ة و–وي-ل-ها إأ¤
أ ÏŸألسس- - -ردي وأل- - -روأئ - -ي
وألشسعري أحيانا يتجه من
زأوي-ة أل-وق-ائ-ع أل-ت-اري-خية
’ديب ،وإأما
إأما أن يعيشسها أ أ
أن ي-ع-ايشس-ه-ا ع-ن ب-ع-د ،وإأما
ت-ن-ت-ق-ل إأل-ي-ه ع Èألقصسصس
وأ◊ك - -اي - -ات وأÿط- -اب- -ات
أıت - -ل- -ف- -ة ،مشسÒأ ‘ ه- -ذأ
ألصسدد بأانه قبل أن تصسبح
أدبا شسعرأ كان أو نÌأ“ ،ر ع Èألذهن
لتنتقل من أŸادة أÿام إأ ¤مادة فنية،
وهي مرحلة حسسبه أختمارية أشسبه ما
ت -ك -ون Ãصس -ن -ع ك-ي-م-ي-اوي ت-ت-ع-اون ف-ي-ه
ع - -دة ع - -وأم - -ل ،وتشسÎك ‘ صس- -ن- -اع- -ة
’دبي شسعرأ كان أو نÌأ.
’بدأع أ أ
أ إ
أŸدية :م ــ أم Úعباسس

يرى ناهلية أıتصس ‘ ألدرأسضات ألنقدية
وأألدبية بأان ألكتابة أألدبية باعتبارها فعÓ
مصض -ن -وع -ا وم -قصض -ودأ ت -خضض-ع لشض-روط ف-ن-ي-ة
ومعرفية ليسضت ‘ متناول ونصضيب كل ألناسس،
ف- -ه- -ي ل تصض- -در إأل م -ن أأشض -خ -اصس م -زودي -ن
ب -ط -اق -ات خ -اصض -ة ،تضض -م -ن ل-ه-م أسض-ت-م-رأري-ة
أإلبدأع وإأل توقفت نبضضات أأقÓمهم ‘ بدأية
أل -ط -ري -ق أأو ‘ م -رح -ل -ة م-ا ل-غ-ي-اب ألشض-روط
أŸذكورة ،وحتى وإأن أسضتمروأ فلن يحققوأ
ألتميز ول يقّدمون للحياة أأدبا متفردأ يصضمد
أأمام ألقرأءأت ألنقدية حتى ل نقول معاول
ألنقد.

يشضﬁ Òدث-ن-ا ب-أان أل-ك-ت-اب-ة
أألدب - - - -ي- - - -ة  -وأل- - - -روأي- - - -ة
ب- -اÿصض- -وصس  -ه- -ي ف- -ع -ل
م -ت -خ -ي -ل م -ه -م -ا أن -ف -ت-حت
م-ق-تضض-ي-ات-ه-ا ع-ل-ى أŸرج-ع
أل- -ت- -اري- -خ- -ي ،ول- -ذلك ف- -إان
أÛت - -م- -ع أل- -ذي ي- -ن- -ج- -زه
أŸؤولف كثÒأ ما Áتزج فيه
أل- -ت- -اري- -خ- -ي ب- -اŸت- -خ- -ي -ل،
وت- -ت- -ج- -ل- -ى ف -ي -ه أألح -دأث
وألشضخصضيات ألتاريخية ‘
صض- -ورة دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ع -ل -ى
خÓف ألتاريخ ،ألن ألتاريخ
ي -ح -ي -ل أŸت -ل -ق -ي ع -ل -ى أŸاضض-ي ‘ ،ح Úأأن
أألديب يعالج أ◊اضضر Ãعطيات أŸاضضي.
يعتقد ناهلية أŸهتم بأادب ألطفل أأيضضا ‘
هذأ أŸقام بأان ألشضخصضيات ألتاريخية Áكن
أأن ت -دخ -ل إأ ¤أل -ف -ن أل -روأئ -ي إأم -ا ب -ه -وي -ت-ه-ا
أŸرجعية ألتاريخية ،مثلما ‚ده ‘ ألقصضصس
أل -ع -رب -ي أل -ق -د ،Ëح -يث –ت-ف-ظ ألشض-خصض-ي-ة
بهويتها مثلما هو أألمر ‘ سضÒة عنÎة ،وإأما
بصضفة شضبه وأقعية –تفظ ببعضس مرجعيتها
مثلما فعل جرجي زيدأن ‘ روأياته ألتاريخية
«أŸملوك ألشّضارد» ،وأŸملوك هنا ‘ ألروأية
ه -و ﬁم -د ع -ل -ي م -ؤوسّض -سس أل-دول-ة أÿي-دوي-ة
Ãصض -ر ،مسض -ت -ط -ردأ ح -دي-ث-ه ب-أان أل-غ-ائب ع-ن
أألذهان هو ألروأئي ألذي له قانونه أÿاصس،
يرتكز ألتخيل ألذي يسضمح له بـ «تعذيب»
ألشض-خصض-ي-ة وإأب-ع-اده-ا ع-ن ه-وي-ت-ه-ا ليصضنع بها
عوأ ⁄جديدة يكسضر بها أأفق أنتظار ألقارئ،
فهذه أÿلخلة ‘ أŸرجعية ألتاريخية سضوأء
‘ أأزمنتها أأو ‘ فضضاءأتها ،أأو ‘ شضخصضياتها
من شضأانها أأن تعمل على كسضر أŸوضضوعية ألتي
ه- -ي ل- -يسضت م- -ن م- -ه -ام أألديب إأل ‘ ح -دود

ضضيقة ،كما أأنه هنا يظهر أعÎأضس ألتاريخ
أŸتسضربل باألخÓق ،على أألديب أأن يدّون
ألوقائع ألتاريخية وفق ما تتطلبه أأدبية ألنصس.

حجم اŸعلؤمة وطبيعتها تختلف عن
اŸعلؤمة التي يسضؤقها اŸؤؤّرخ

وأصض-ل أل-دك-ت-ور ن-اه-ل-ي-ة ‘ ه-ذه أإلشض-ك-ال-ية
قائ Óبأان ألأديب ليسس ملزما أأن يكون مؤورخا،
م-ه-م-ت-ه مÓ-مسض-ة أŸسض-ك-وت ع-ن-ه ،وأŸنسض-ي،
وأل -ه -ارب ،وم -ن ج -ه -ة أأخ -رى Áك -ن أع-ت-ب-اره
م -ؤورخ -ا ع Èأل -ف -ن ،غ Òأأن ح -ج -م أŸع-ل-وم-ة
وطبيعتها تختلف عن أŸعلومة ألتي يسضوقها
أŸؤورخ ،فهو  -أأي أألديب  -يركز على مدى
شضعريتها وقدرتها على أإلمتاع وأإلدهاشس بدل
أإلف -ادة وأل -ت -ب -ل -ي -غﬂ ،ت -ت-م-ا رؤوي-ت-ه و–ل-ي-ل-ه
أŸوضضوعي لهذه أإلشضكالية ،فليسس من ألفن
أأن يسضتنسضخ أألديب ألوأقع ألتاريخي ،ويقدمه
للقرأء عاريا من شضعرية أÿلق وأإلبدأع ،فهو
هنا  ⁄يزد عن كونه كّرر ذلك ألوأقع ‘ بنية
نصض-ي-ة ج-دي-دة ب-ل ي-ق-تضض-ي م-ن-ه أل-ف-ن م-عاينة
ألوأقع وفحصضه ،ثم إأدخال تلك ألعناصضر ‘
ذهن أŸبدع ألروأئي لتتلون و“تزج ‘ «تفاعل
ذه -ن -ي» ح-ت-ى ت-أاخ-ذ م-ن-ح-ى ف-ن-ي-ا ،ت-ك-ون ق-د
سض -اه -مت ف -ي -ه -ا ع -دة ع -وأم-ل م-ث-ل أŸوه-ب-ة
وأÈÿة وأÿي - -ال وأل - -درب - -ة وأŸشض - -اه - -دأت
أل -ع -ي -ن -ي -ة وأŸل -ت -ق -ط -ة ب -األذن وأŸسضÎج-ع-ة
بالذأكرة من ألÓشضعور ،لتخرج معّبرة عن ذوق
أل -ك -اتب وم -ي -ول -ه وم -ذه -ب-ه أل-ف-ك-ري وأل-ف-ن-ي
وتوجهه أأليديولوجي ،وعن مكره ألسضردي،
فمتى ‚ح ألروأئي ‘ أŸكر ألفني يكون قد
أأكسضب ألشض -خصض -ي -ة أŸرج -ع -ي -ة ب -ع -دأ رم -زي -ا
وشضعريا  ⁄يتحقق لها ‘ موطنها أألول قبل
أأن تهاجر إأ ¤أألدب.
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« قصصة ‚اح جزائري » إاصصدار ‘ ثوب لكبار الرواد

الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

مسصÒة و Œربة رائد ‘ ›ال الصصناعة الغذائية
يعت Èاصصدار «قصصة ‚اح جزائري » كتاب جديد
من سصلسصلة « كبار الرواد  ،التي تسصلط الضصوء على
مبادرات و ‚احات اŸقاول ÚاŸبدع Úبا÷زائر
واŸغ - -رب ال - -ع- -رب- -ي ،ي- -روي قصص- -ة ‚اح م- -ؤوسصسص- -ة
اق-تصص-ادي-ة ع-ائ-ل-ي-ة ،نشص-أات م-ن ط-م-وح رج-ل ذك-ي
سص -خ -ي و م-ث-اب-ر ،آام-ن ب-ق-درات ال-رج-ال و ب-إارادت-ه-م
لتحدي اŸسصتحيل وخلق صصناعة غذائية و منتوج
جزائري ذي جودة عاŸية اليوم ‘ منطقة شصحيحة
الفرصض و اŸوارد مدينة قاŸة بالشصرق ا÷زائري،
مكرسصا بذلك ‰وذجا حقيقيا تتبع خطاه أابناؤوه
م- -ن ب- -ع- -ده و ع -ل -ى رأاسص -ه -م ال -رئ -يسض اŸدي -ر ال -ع -ام
للمجمع ﬁمد العيد بن عمر و يقتدى به اليوم
العديد من اŸقاول Úالشصباب.

@ دباشش  :تدعو الصصناعي Úالكبار ا ¤مرافقة اŸسصتثمرين الشصباب ودعمهم
@  5سصنوات من البحث  90يوما من ا◊وارات ‘ العائلة اŸالكة

حبيبة غريب
تصصوير فواز بوطارن
ألكتاب ألصشادر هذه ألسشنة عن دأر ألنششر « ألقصشبة و
أÎŸجم إأ ¤ألعربية ‘ أنتظار أل‚ليزية قدم  ،أمسص
رسشميا خÓل ندوة ألنقاشص أحتضشنتها قاعة أÙاضشرأت
بفندق ألششÒأطؤن بالعاصشمة نششطها مؤؤلفي ألكتاب ،طيب
حفصشي أسشتاذ باŸدرسشة ألعليا للتجارة ‘ مؤنÎيال بكندأ
و مدير سشلسشلة كبار ألروأد ،وألدكتؤر عمر هميسشي أسشتاذ
ﬁاضشر باŸدرسشة ألعليا للتجارة با÷زأئر ،بحضشؤر عائلة
ألرأحل عمر بن عمر وألعديد من أصشدقائه و رجالت
أألعمال وأıتصش› ‘ Úال ألقتصشاد.
أعتﬁ Èمد ألعيد بن عمر ألرئيسص أŸدير ألعام Ûمع
عمر بن عمر ،أن» فتح أبؤأب ألعائلة وسشرد أحدأث حياة
أششخاصشها  ⁄يكن باألمر أله ‘ Úوسشط ﬁافظ جدأ ،
غ Òأن مسشÒة ألؤألد و تفانيه و تضشحياته من أجل بناء
صشرح أŸؤؤسشسشة و إأعÓء أسشمها ووضشع قاطرة ألصشناعة
ألغذأئية ‘ مسشار ألنمؤ  ،يسشتحق أŸبادرة ،كؤن ما قدمه
ألؤألد لنا و للتنمية أÙلية و ألقتصشاد ألؤطني ملزوم
بالششكر و ألعرفان« ،
لقد أردنا من خÓل هذأ ألكتاب يضشيف ألعيد بن عمر أن
نقدم ششعاع أمل للطلبة و للمقاول Úألششباب  ،بششكل
خاصص Ãعنى ألنجاح و أŸثابرة و –دي ألصشعاب ،وفقا
Ÿا ربانا ووصشانا به ألؤألد ،ألذي كانت له رؤوية صشائبة و
حنكة و هدف تقد Ëأألمثل و أألجؤد ألبنائه ,و لكل
أل -ع -م -ال أل -ذي -ن رأف -ق -ؤأ مسشÒت -ه وسش -اه -م -ؤأ ‘ –ق -ي -ق
مششروعه ألرأمي إأ ¤إأنششاء صشناعة غذأئية ﬁلية أدت
أليؤم إأ ¤تطؤير سشبل ألزرأعة باŸنطقة وتقد‰ Ëؤذج
ناجع عن Œربة إأنششاء مؤؤسشسشة عائلية ناجحة و مؤأطنة،
أسشتطاعت ألصشمؤد ‘ وجه ألعقبات و ألزمن ،ومؤأصشلة
أŸسشÒة بعد رحيل مؤؤسشسشها».
و يحمل ألكتاب يقؤل أألسشتاذ حفصشي ،من خÓل مسشÒة

ع -م -ر ب -ن ع -م -ر ،خ -ل-ف-ي-ة ع-م-ي-ق-ة ع-ن وضش-ع-ي-ة ألق-تصش-اد
أ÷زأئري و عن ألرهانات ألتي من أŸمكن كسشبها إأذأ ما
تؤفرت ألعزÁة و أإلرأدة ألقؤية و كذأ أŸناخ و أŸسشاعدة
ألÓزمة من ألهيئات أ◊كؤمة ،لتششجيع فرصص خلق ألÌوة
و مناصشب ألششغل».
أعت Èحفصشي أن رجال ألقتصشاد هم من يصشنعؤأ دينامكية
أÛتمع و يؤؤثرون ‘ ششبابه كمرأجع للنجاح و ألقدرة على
ألبناء و أإلنتاج لهذأ تقؤم سشلسشة « كبار ألروأد « ‘ تسشليط
ألضشؤء عليهم و ألتعريف ÃسشÒأتهم و أفكارهم و حياتهم
أŸهنية «.
وكششف من جهته د.عمر حميسشي أن كتاب «عمر بن عمر»
أسشتلزم  5سشنؤأت من ألبحث 90 ،يؤما من أ◊ؤأرأت مع
أفرأد ألعائلة و أŸقرب Úمن ألششخصشية ،و سشلسشلة من
أ◊ؤأرأت مع ألرسشمي Úو رجال أŸال و أألعمال و ‡ثلي
أ÷ماعات أÙلية و كذأ ألعمال باÛمع ،أسشتنتج منها
مسشÒة رج -ل كسشب رح -ال أل -ن -ج -اح و ب -ن -اء م-ؤؤسشسش-ة ق-ؤي-ة
صشامدة و متطؤرة Ãنطقة معزولة ل “تلك من أŸؤأرد إأل
ألقليل».

نقاشش بناء تعدى مسصÒة
الرجل إا ¤التنمية ا’قتصصادية

نقاشص حاد و بناء تلى تقد Ëألكتاب و مسشÒة ألرجل ،و
ب -عضص ألشش -ه -ادأت أل -ت -ي ق-دمت م-ن ق-ب-ل أف-رأد ع-ائ-ل-ت-ه و

معرضض الصصور الفوتوغرافية ضصيف العاصصمة

جسصر تواصصل ب Úا÷زائر و فرنسصا
تصصنعه عدسصات الكامÒا الشصبابية

هي صصورة جميلة تعتمد العصصرنة و التقنيات
ا◊دي -ث -ة ﬂ ،ال -ف -ة ل -لصص -ورة ال -ك Ó-سص -ي -ك -ي -ة و
لب- -داع ا◊ر
ق- -واع- -ده- -ا ،ت- -ف- -ت- -ح ال- -ب- -اب أام- -ام ا إ
Óشصياء ،و تخليدها بعدسصة
والنظرة الفردية ل أ
مصصورين فوتوغرافي Úشصباب  ،كتطبيق ميداÊ
لورشصة تكوينية شصاركوا فيها سصنة  ،2015بدار
ع -ب -د ال -ل-ط-ي-ف –ت إاشص-راف ب-رون-و ب-وجÓ-ل‘ ،
إاط- -ار ال -ت -حضصÒات ل -ل -ق -اءات ال -ف -وت -وغ -راف -ي -ة
ببماكو.
حبيبة غريب
لرب- -ع م- -ائ- -ة و أŸصش -ؤرون أل ،20يضش-رب-ؤن
ألصش- -ؤر أ أ
مؤعدأ أ ¤غاية  13جؤيلية ألقادم ÷مهؤر أŸتحف
ألؤطني للفن أ◊ديث وأŸعاصشر Ÿتحف ألؤطني للفن
أŸعاصشر بالعاصشمة ،من خÓل معرضص «إأقبال» ،ألذي
Óششعاع ألثقا‘ ،بالتنسشيق
تنظمه ألؤكالة أ÷زأئرية ل إ
مع أŸعهد ألثقا‘ ألفرنسشي با÷زأئر‡ ،ثل Úلكل
من وزأرة ألثقافة و ولية أ÷زأئر بالنسشبة للؤكالة ،و
سش -ف -ارة ف -رنسش -ا ب -ا÷زأئ -ر وب -ل-دي-ة ب-اريسص ب-ال-نسش-ب-ة
للمركز– ،ت ششعار « من أجل صشؤرة فؤتؤغرأفية
جزأئرية جديدة».
أنه أŸؤعد ألفني ألذي أرأده منظمؤه ،حسشب تصشريح
للسشف Òألفرنسشي با÷زأئر « برنار أÁييه» ،أول أمسص،
خÓل ألفتتاح ألرسشمي « همزة وصشل ب Úأ÷زأئر
وف -رنسش -ا و ت -ع -زي -زأ ل-ل-ت-ب-ادل أل-ث-ق-ا‘ ب Úك-ل م-ن ولي-ة
أ÷زأئر ألتؤأم مع بلدية فرنسشا ،مششÒأ إأ ¤أن أŸعرضص
ما هؤ سشؤى صشؤرة أو ومضشة عن أŸؤهبة ألكبÒة ألتي
Áتلكها ألششباب أ÷زأئري ،و ألتي تسشتحق ألتششجيع و
ألتحفيز».

وأعلن ألسشف ÒباŸناسشبة أن ألتظاهرة ألتي سشيحتضشنها
أŸتحف ألؤطني للفن أ◊ديث و أŸعاصشر با÷زأئر،
Ÿدة ششهر سشتسشافر ششهر سشبتم Èألقادم لتزور كل من
باريسص ومارسشيليا ،و تششارك ‘ ألطبعة ألقادمة من
أللقاء ألعربي للصشؤرة  ،ألذي يششكل هؤ أآلخر جسشر
Óب -دأع أل -ف -ن -ي ب Úدول أل -ؤط -ن أل -ع -رب -ي و
ت- -ؤأصش- -ل ل  -إ
أوروب -ا».و م -ن ج -ان -ب -ه رك -ز ﬁاف -ظ أŸه-رج-ان ب-رون-ؤ
ب -ؤج Ó-ل ‘ م -دأخ-ل-ت-ه ع-ل-ى ج-ؤدة أŸؤه-ب-ة ألشش-ب-ان-ي-ة
أ÷زأئرية ألتي تعامل معها من خÓل ألؤرششة ألتكؤينية
ومششروع أŸعرضص ألذي أعتÈه هدية متؤأضشعة لؤطنه
أ÷زأئر.
وصشرح من جهته مدير ألثقافة لؤلية أ÷زأئر ﬂتار
خالدي « أنه و بقرأر من وزير ألثقافة ،سشيتجؤل ألعرضص
بعد رجؤعه من فرنسشا ‘ ربؤع أ÷زأئر ،بدأية بؤهرأن
وقسشنطينة ،أŸششروع ألذي سشتتكفل به ألؤكالة أ÷زأئرية
Óششعاع ألفني .و–كي كل ›مؤعة من حكاية ،عن
ل إ
ألششباب و طمؤحاتهم ووأقعهم و ﬁيطهم و نظرتهم
Óحدأث من خÓل عدسشة ألكامÒأ و كذأ
للمجتمع و ل أ
ألعتماد على أألبيضص وأألسشؤد أو أأللؤأن ،بصشؤرة
عصشرية معاصشرة و تقنيات جديدة ‘ أسشتعمال ألضشؤء و
ألظل تكسشر قيؤد أŸؤؤلؤف و Œعل من ألصشؤرة فن و
تعب.»Ò
أ÷مهؤر ألعريضص و هؤأة ألصشؤرة ألفؤتؤغرأفية مدعؤ
Óقبال بكÌة لزيارة أعمال كل من عبد ألطيف رياشص،
ل إ
عبدو سشحنان ،أحمد بدر ألدين ،عاطف بردجم ،فاروق
ع -ب -دو ،ف-ت-ح-ي صش-ح-رأوي ،ح-ك-ي-م رزأوي ،ك-ر Ëت-دأ‘،
أل-ي-اسش-م Úف-ؤضش-ي-ل ،ل-ؤل-ة خ-ل-ي-ف-ة ،م-ه-دي ب-ؤب-كر ،نسشيم
روشش -يسص ،أوسش -ام -ة ط -ي -ب -ي ،رم -زي ب -ن سش-ع-دي ،رم-زي
زهؤأل ،سشيهام صشا◊ي ،صشؤنيا مرأبط ،أنيسص ،كفيز،
ياسش Úبلحسشن ،و يؤسشيف كرأشص.

قصش -ة ع -ائ -ل -ة ع -م -ر ب -ن ع-م-ر ،صش-ن-عت ق-ب-ل ألسش-ت-ث-م-ار و
ألقتصشاد

دباشش  :تثبيت خطوات الشصباب اŸسصتثمر
على درب ا’قتصصاد الوطني.

أصشدقائه
و بعضص ‡ن أحتك به خÓل مسشÒته ألغنية
باŸؤأقف ألكرÁة و ألقرأرأت ألصشائبة  ،ألتي جعلت من
أŸؤؤسشسشة ألصشغÒة نهاية ألثمانينات › ،معا كبÒأ أليؤم
بعرف ألعديد من ألفروع و أŸنتؤجات ألغذأئية أŸعروفة
عاŸيا.
و أج -م -ع أف -رأد أل-ع-ائ-ل-ة ع-ل-ى أل-دور أل-ك-ب Òأل-ذي ق-دم-ت-ه
ألسشيدة بن عمر زوجة ألرأحل ‘ مرأفقتها له و تششجيع كل
مبادرأته و تربية أولده  ،مذكرين ‘ ذأت ألسشياق بحرسص
عمر بن عمر على تؤحيد أألسشرة و صشلة ألرحم و حماية
حقؤق عماله و ألؤقؤف جنبهم ،و أŸسشاهمة ‘ ألتنمية
أÙلية Ÿنطقته عن طريق مؤؤسشسشته أŸؤأطنة
و يرى ألبعضص من أ◊ضشؤر أن قصشة ألنجاح  ⁄تكن يؤما
خالية من ألعÌأت و ألصشعاب و أن أŸؤؤسشسشات ألعائلية
غالبا ما تتفكك بعد بلؤغها حدود ألتؤسشع و ألنجاح لكن

وطالبت ‘ تدخلها أمينة دباشص ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
÷ريدة «ألششعب» أ◊ضشؤر من رؤوسشاء مؤؤسشسشات و رجال
أعمال من ألقطاع أÿاصص و على رأسشهم أŸسشؤؤول أألول
على ›مع عمر بن عمر ،بتقد Ëألعؤن أ ¤أŸقاولÚ
ألششباب أŸبتدئ Úو ألعمل على مرأفقة Œاربهم ‘
إأنششاء مؤؤسشسشاتهم ألصشغÒة و أŸصشغرة Ãعية ميكانزمات
دعم تششغيل ألششباب ألتي تؤفرها ألدولة أ÷زأئرية ،و
مسش -اع-دت-ه-م ‘ أإلŸام ب-أاب-ج-دي-ات أŸق-اولت-ي-ة و ت-ث-ب-يت
خطؤأتهم أألو ¤على درب ألقتصشاد ألؤطني.
أل -ن -دأء م -ؤج -ه ت -ق -ؤل أم -ي -ن-ة دب-اشص إأ« ¤يسش-ع-د رب-رأب،
جي ‹Óمهري ،علي حدأد  ،و عمر بن عمؤر و غÒهم ،
فهل من أŸمكن إأنششاء مركز للمرأفقة لهؤؤلء ألششباب،
حتى يسشتفيدون من ألبعضص من أÈÿة و أ◊نكة ألتي
تتميزون بها ‘ ›ال أŸقاولتية ».
ردأ ع -ل -ي ه -ذأ ألنشش -غ -ال كشش -ف ألسش-ي-د شش-ب-اح م-ه-ن-دسص
زرأعي أن ›مع عمر بن عمرو سشباق ‘ خؤضص Œربة
م -ن ه -ذأ أل -ن -ؤع ،ب -ت -ق-رب-ه م-ن أŸزأرعÃ Úن-ط-ق-ة ق-اŸة
وتقد Ëلهم أسشاليب و حلؤل جديدة ‘ زرأعة ألطماطم
وعكسص أŸعادلة بحيث أصشبح أليؤم أك Ìمن  60باŸائة
‡ن يتعامل مع أÛمع هم أŸقاولؤن و أŸزأرعؤن
ألششباب.

إاحياء Ÿئوية ميÓد الكاتب مولود معمري

جمعية «أاصصوات الكلمة» تنظّم يوما دراسصيا
ن ّ-ظ -مت ج -م -ع -ي -ة «أاصص -وات ال -ك-ل-م-ة» ي-وم-ا دراسص-ي-ا
ب -اŸسص -رح ا÷ه -وي ع-ب-د ال-ق-ادر ب-وق-رم-وح ب-ب-ج-اي-ة
لديب ا÷زائ- -ري ال ّ-راح -ل م -ول -ود
ح- -ول أاع- -م- -ال ا أ
معمري ،وذلك إاحياء للذكرى اŸئوية ŸيÓد الكاتب
م -ول -ود م -ع -م -ريÃ ،شص -ارك-ة أاسص-ات-ذة وب-اح-ث Úم-ن
بينهم تسصعديت ياسص ،Úرمضصان عشصاب ،علي صصياد
لسصسض
وع- - -ب- - -د ال - -ق - -ادر ي - -فصص - -ح ب - -ه - -دف إاب - -راز ا أ
لثار
الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة وال-تخيلية Ûمل ا آ
لديب ال-راح-ل
لدب -ي -ة وال -ف -ك -ري -ة ال-ت-ي ت-رك-ه-ا ا أ
ا أ
مولود معمري.
بجاية :بن النوي توهامي
أششاد أألسشتاذ علي صشياد لـ «ألششعب» بالتذكÃ Òؤؤلفات
ألرأحل خÓل هذأ أليؤم ألدرأسشي ،من طرف رفقاء ألرأحل
ت -ق -تضش -ي م -ؤأصش -ل -ة أŸشش-ؤأرŸ ،ا ل-ه م-ن شش-ج-اع-ة وأدب-ي-ة
وأألخÓق ،وعلى أ÷يل أ◊ا‹ قرأءة وفهم كل مؤؤلفات
«ألدأ أŸؤلؤد» ،وهي ألششخصشية ألتي تركت إأبدأعات ثمينة
ومؤروثا ثقافيا كبÒأ ،ونحت أسشمه بأاحرف من ألذهب
وه- -ؤ م- -ن ب ÚأŸع أل- -ك- -ت- -اب أ÷زأئ- -ري Úوم- -ف- -خ -رة ك -ل
أ÷زأئرين ،ما جعل ألعديد من أıرج Úوكّتاب ألسشينما
يقتبسشؤنها ألفÓم ثؤرية ،ومنها «أألفيؤن وألعصشا» و»ألربؤة
أŸنسشية» ،ألذي عمل على أقتباسشها أıرج عبد ألرحمن
ب -ؤق -رم -ؤح ،ح -يث –اك -ي أل -ؤأق -ع أÿاصص Ãسش -ق-ط رأسص
ألرأحل مؤلؤد معمري ‘ فÎة أألربعينات وما أعقبها،
وظفر من خÓلها على جائزة أدبية سشنة .1953
هذه أŸبادرة بحسشب أألسشتاذة حدوشص Áينة ،تهدف إأ¤
إأبرأز عا ⁄أللسشانيات وأألديب أŸتفرد مؤلؤد معمري،
حيث أنه كان قدوة للرجل أŸثقف وألذكي وألذي عرف
ب ألثقافة أألمازيغية وكان
ببسشاطته وقربه من ألناسص ،وأح ّ

مدأفعا عنها ،وهؤ ألذي أختار عم Óغ Òألذي عمله أبؤه
‘ صشناعة أألسشلحة ،بالرغم من أن ألعادأت آأنذأك –تّم
على ألبن أ◊فاظ على مهنة أبيه وأجدأده ،وكان مثال
ل -ل -رج -ل أألم -ازي-غ-ي أ◊ّر وألّشش-ه-م ،أل-ذي ت-رك أث-رأ ك-بÒأ
ل-ل-ث-ق-اف-ة أألم-ازي-غ-ي-ة ول-غ-ت-ه-ا ،وك-ان ي-ع-رف وج-ه-ت-ه ب-رؤوية
مسشتقبلية ،وقد زرع بذورأ أثمرت مكاسشب لّلغة أألمازيغية
‘ وقتنا أ◊ا‹ ،حيث كان له دور بارز ‘ ترقيتها بالرغم
من ألصشعاب ألتي وأجهته.
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á```ƒ``c`É`H``dÉ°SQ
لنصضــــار فــــي التتؤيــــج
خيبـــــــؤا آامــــــال ا أ

إإقصص ـ ـاء  ٥مÓكمـ ـ Úمـن إلدور
إألول يث Òإ◊Òة وإلتسصـاؤول
ا÷زائر –صضد  ١٧ميدالية بفضضل تأالق رياضضيي ا÷يدو

ارتفع رصضيد ا÷زائر من اŸيداليات إا ١٧ ¤ميدالية ‘ أالعاب التضضامن السضÓمي منها
ذهبيتان و 5فضضيات و ١0برونزيات وهؤ ما جعلها –تل مؤؤقتا اŸركز  ٧على مسضتؤى جدول
ترتيب اŸيداليات““.الشضعب““ رصضدت هذه ا◊صضيلة وتنقل أادق التفاصضيل من ع ÚاŸكان.
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تأالق ا÷يدو ا÷زائري خÓل اليوم الثالث من اأ’لعاب Ãنحه
ا÷زائر  5ميداليات كاملة كان وراءها بن عمادي عبد الرحمن
الذي نال الفضضية ‘ وزن أاقل من ( )90كلغ بعد أان خسضر النهائي
أامام ا’وزبكي رحمانوف كاهان.
ونال ‚يب “ار من جهته فضضية ‘ وزن أاك Ìمن ( )100كلغ بعد
أان خسضر النهائي أامام الÎكي اوران كانيان الذي عانى كثÒا قبل
أان يحسضم اŸواجهة لصضا÷ه حيث واجه عدة صضعوبات أامام “ار.
أاحرزت كوثر وعÓل برونزية أاقل من ( )78كلغ ونفسس اأ’مر
انطبق على صضونيا إاصضÓح ‘ وزن أاك Ìمن ( )78كلغ أاما ‘
رياضضة الكاراتي فقد أاحرزت ا÷زائرية عاطيف اÁان برونزية

أاقل من ( )72كلغ.
وأاضضحت رياضضة ا÷يدو أاك Ìرياضضة منحت ا÷زائر ميداليات
من ﬂتلف اأ’صضناف خÓل أالعاب التضضامن اإ’سضÓمي ا÷ارية
وقائعها بالعاصضمة اأ’ذربيجانية باكو من  10إا 22 ¤من الشضهر
ا÷اري.
أاكدت هذه النتائج –سضن مسضتوى رياضضيينا بالنظر إا ¤اŸسضتوى
العام للمنافسضة الذي كان مرتفعا مقارنة بالدورات السضابقة.
أاقصضي اÓŸكم ا÷زائري هشضام متيجي ( 69كلغ) ‘ الدور ثمن
النهائي أامام السضوري غوسضون أاحمد بنتيجة ( )5–0أامسس اأ’حد
◊سضاب منافسضة اÓŸكمة أ’لعاب التضضامن اإ’سضÓمي باذربيجان
لتخيب بذلك اÓŸكمة اآ’مال ◊د اآ’ن.
ووج- -د اÓŸك- -م ا÷زائ -ري صض -ع -وب -ات ك -بÒة ‘ ال -وق -وف أام -ام
منافسضه السضوري الذي كان أاك Ìرغبة ‘ –قيق الفوز خÓفا
Ÿنافسضة الذي خسضر ا÷و’ت الثÓث  .ويضضاف إاقصضاء متيجي

لزمÓئه اأ’ربعة الذين خرجوا مبكرا من اŸنافسضة ويتعلق اأ’مر
بتوارق ( 49كلغ) بودية ( 75كلغ) بلعريبي ( 60كلغ) وبقر91( Ê
كلغ) والذين توقفت مسضÒتهم ‘ الدور ثمن النهائي.
ويدخل ليتيم خليل ( 56كلغ) هذا الدور اليوم أامام الكازاخسضتاÊ
شضÒوف مÒباك.
ويشضارك اŸنتخب ا÷زائري ‘ موعد باكو ب 9مÓكم– Úت
إاشضراف اŸدرب الوطني ابراهيم بجاوي.

إŸنتخب إلوطني للجمباز رإبعا

م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاح-رز اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ل-ل-ج-م-ب-از (رج-ال)
اŸرت- -ب- -ة ال- -راب- -ع -ة حسضب ال -ف -رق خ Ó-ل ال -ي -وم ال -ث -ا Êواأ’خÒ
Ÿن -افسض -ات ا÷م -ب -از ال -ت-ي ج-رت أامسس ب-ال-ق-اع-ة ال-كÈى ح-ي-در
علييف بباكو.
وضضم اŸنتخب ‘ صضفوفه  3رياضضي ،Úويتعلق اأ’مر بكل من

لقل من  5٧كلغ ) لـ ““الشضعب““
رتيبة تريكات ( صضاحبة ذهبية ا÷يدو أ

““ فخورة برفع علم بلدي ‘ أإذربيجان و حققت هد‘ بالصصعود على منصصة إلتتويج ““

عÈت رتيبة تريكات صضاحبة ذهبية
لقل من  5٧كلغ ‘ العاب التضضامن
ا÷يدو أ
السضÓمي ‘ حؤارها مع ““الشضعب““ عن
سضعادتها الكبÒة بعد إاحرازها هذا اللقب و
الذي جاء بعد عناء و تعب كبÒين .
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وصضفت تريكات اŸسضتوى العام للمنافسضة با÷يد
خ -اصض -ة ب -ت -واج -د أاب -ط-ال ع-اŸي Úو ه-و م-ا سض-م-ح
ب -ال -رف -ع م -ن اŸسض -ت -وى ال -ع -ام م -ق-ارن-ة ب-ال-دورات
السضابقة التي كانت تعرف مشضاركة رياضضيي الصضف
الثا.Ê
’‚از سضيدفعها من أاجل
وأاكدت تريكات أان هذا ا إ
العمل أاك ÌخÓل الفÎة اŸقبلة للبقاء ‘ نفسس
اŸسضتوى و التحضض Òا÷يد للمواعيد الكÈى التي
تنتظرها حيث تطمح للتأالق من خÓلها.
(الشض- -عب) م- -اه- -ؤ إاحسض- -اسضك ب -ع -د ال -ت -ت -ؤي -ج
بالذهبية ؟
’‚از
^ تريكات – سضعادتي كبÒة خاصضة أان هذا ا إ
جاء بعد عمل كب Òقمت به ‘ الفÎة السضابقة من
خÓل ›موعة من الÎبصضات واŸسضابقات الودية
’م-ور ك-انت ‘
ال -ت -ي شض -اركت ف -ي -ه-ا وا◊م-د ل-ل-ه ا أ
’ن النتائج موجودة رغم أاننا عانينا نوعا
اŸسضتوى أ
م -ا ‘ ال -فÎة السض -اب -ق -ة بسض -بب الÈن -ام -ج اÿاصس
ب -ال -ت -دري-ب-ات ه-ن-ا ‘ ب-اك-و ل-ك-ن ا’م-ور ع-ادت إا¤

’نه  ⁄يؤوثر علي خÓل تواجدي وبالنسضبة
نصضابها أ
’ن الراية الوطنية سضÎفرف هنا
‹ هد‘ –قق أ
‘ باكو وا÷ميع سضيسضتمع إا ¤النشضيد الوطني وهو
ما يجعلني احسس بالفخر و ا’عتزاز .
ل‚از ؟
هل كنت تتؤقع– Úقيق هذا ا إ
^ ك -ان ه -دف -ا ب -ال -نسض -ب-ة ‹ ال-ت-واج-د ع-ل-ى م-نصض-ة
التتويج بغضس النظر عن لون اŸيدالية رغم أان
حلمي كان الذهبية وبالطموح و ا’رادة –قق ذلك
و هنا انوه بالعمل الذي يقوم به ا÷هاز الفني
إاضض -اف -ة إا ¤ال -دع -م اŸع -ن -وي اŸق -دم م -ن ط -رف
زمÓ-ئ-ي ال-ري-اضض-ي ÚاŸت-واج-دي-ن م-ع-ي ‘ ال-قرية
ا’وŸبية كل هذه العوامل جعلتني أا–فز خÓل
النهائي و أاحسضمه مباشضرة بحركة واحدة وا◊مد

’مور سضارت كما أاريد حيث طلب اŸدرب مني
لله ا أ
قبل النزال أان ادخل اŸنافسضة بقوة و ’ أاترك
اÛال Ÿن- -افسض- -ت- -ي ال- -ت- -ي ك- -انت –ظ -ى ب -دع -م
جماهÒي كب Òلكن هذا ا’مر  ⁄يثنني من أاجل
الفوز و إاحراز اŸيدالية الذهبية .
كيف تقيم Úمسضتؤى اŸنافسضة ؟
^ مسضتوى اŸنافسضة جيد و هذا بالنظر للتقاليد
العريقة ’ذربيجان ‘ رياضضة ا÷يدو و هذا ما رفع
اŸسضتوى حسضب راي ‘ ظل تواجد ابطال عاŸيÚ
و بالنسضبة لنا من ا÷يد اŸشضاركة ‘ منافسضة من
’نها “نحنا فكرة عن مسضتوانا ا◊قيقي
هذا النوع أ
قبل الدخول ‘ غمار اŸنافسضات اŸقبلة إاضضافة
إا ¤ا’حتكاك مع بعضس الرياضضي ÚاŸعروف‘ Ú
ﬂتلف اŸسضابقات و ليسس ‘ رياضضة ا÷يدو فقط
لهذا فا’مور سضارت جيدا من ناحية اŸسضتوى العام
للمنافسضة .
لقامة ؟
ماذا عن ظروف ا إ
’قامة جيدة فنحن نقيم ‘ القرية ا’وŸبية
^اإ
التي تتوفر على جميع وسضائل الراحة التي يريدها
’مور كانت جيدة خÓل
أاي رياضضي و بالنسضبة ‹ ا أ
فÎة تواجدي بالقرية ا’وŸبية التي تعد صضرحا
‡ي -زا و رائ -ع -ا ب -ال -نسض -ب -ة ل -ن -ا ك-ري-اضض-ي Úخ-اصض-ة
هندسضتها اŸعمارية التي “نحك الراحة وأاعتقد
’ن ‘ توف Òما
أان اللجنة اŸنظمة ‚حت ◊د ا آ
نريد داخل القرية .

هÓل متيجي معوج احمد أانيسس وبورقيق ﬁمد عبد ا÷ليل
حيث جاء ‘ اŸرتبة الرابعة وراء تركيا أاذربيجان وإايران.
وقال اŸدرب الوطني لعروسضي نصضر الدين لـ ””الشضعب”””” :قبل
بداية اأ’لعاب كنا نعلم أان اŸهمة سضتكون ‘ غاية الصضعوبة
بتواجد تركيا والبلد اŸنظم أ’نها دول معتادة على اŸشضاركة ‘
اŸن -افسض -ات ال -كÈى ع -ل -ى غ -رار ال -ب -ط -ول-ة اأ’وروب-ي-ة واأ’ل-ع-اب
اŸتوسضطية””.
وقدم ا÷مبازي متيجي هÓل مسضتوى ””’ بأاسس به”” ‘ تخصضصس
حصضان ا◊لق بينما احتل مواطنه بورقيق اŸرتبة اأ’و‘ ¤
تخصضصس القفز ب  14.500نقطة أاما معوج أاحمد فقد احتل
اŸرتبة الثانية ‘ ا◊ركة على اأ’رضس –ت أاهازيج وتصضفيقات
ا÷ماه Òا◊اضضرة.
واحتل البلد اŸنظم اŸرتبة اأ’و ¤لدى السضيدات بينما أاحرزت
تركيا اŸرتبة الثانية وجاءت اندونيسضيا ‘ اŸرتبة الثالثة.

بعد فؤزه على نظÒه اŸغربي بنتيجة  3أاشضؤاط لؤاحد

إŸنتخب إلوطني للكرة إلطائرة يعّزز حظوظه
‘ إلتأاهل إ ¤نصصف إلنهائي

حقق اŸنتخب الوطني للكرة الطائرة فوزه الثا ‘ Êأالعاب التضضامن ا’سضÓمي بعد فوزه أامسس على
شضقيقه اŸغربي بنتيحة ثÓثة أاشضواط مقابل شضوط واحد ليقطع بذلك خطوة مهمة من أاجل التأاهل إا¤
نصضف النهائي .
 ⁄يجد اŸنتخب الوطني اأي صضعوبة ‘ Œاوز عقبة نظÒه اŸغربي ،حيث كان واضضحا الفارق ‘
اŸسضتوى ب ÚاŸنتخب Úخاصضة خÓل الشضوط Úالثالث والرابع و هو ما أاكد على ا’سضتعدادات ا÷يدة
للتشضكيلة .
وحسضم اŸنتخب الشضوط اأ’ول لصضا◊ه بفارق مريح حيث سضيطر الÓعبون على ›ريات الشضوط من
البداية ا ¤النهاية و حسضموه لصضا◊هم و هو ما جعل ا÷ميع يتفاءل بامكانية –قيق انتصضار عريضس .
تراجع مسضتوى اŸنتخب ‘ الشضوط الثا Êو هو ما سضمح لÓعبي اŸنتخب اŸغربي من العودة ‘
النتيجة و حسضم هذا الشضوط لصضا◊هم مسضتغل Úتراجع ’عبي اŸنتخب إا ¤الوراء لتحقيق الفوز ‘ هذا
الشضوط .
و عاد اŸنتخب الوطني ‘ النتيجة خÓل الشضوط الثالث بعدما أاحسس ’عبوه باÿطر وإامكانية ضضياع
نقاط اŸواجهة خاصضة أان اŸنافسس  ⁄يظهر قدرات كبÒة خÓل مشضاركته ‘ الدورة و نفسس اأ’مر
انطبق على الشضوط الرابع الذي عرف فوز اŸنتخب الوطني لتنتهي اŸواجهة بفوز اŸنتخب الوطني
بنتيجة ثÓثة أاشضواط مقابل شضوط .
و زاد هذا الفوز ‘ حظوظ اŸنتخب الوطني من أاجل التاهل إا ¤نصضف نهائي اŸسضابقة حيث تنتظره
مواجهتان ا’و ¤أامام ايران يوم اÿميسس و الثانية ا÷معة أامام العربية السضعودية حيث سضيكون عليه
الفوز ‘ إاحدى اŸواجهت Úمن أاجل التأاهل .
من جهة أاخرى فاجأا مسضتوى اŸنتخب الوطني اŸتتبع Úخاصضة أانهم  ⁄يكونوا يتوقعون تأالقه ◊د اآ’ن
و هو ما سضيزيد الضضغط على الÓعب ÚخÓل اŸواجهت ÚاŸقبلت Úحيث سضيكون على ا÷هاز الفني
–ضض ÒالÓعب Úمن الناحية النفسضية ليكونوا ‘ اŸوعد.

لعÓمــــــــي ) لـــــــــ ““الشضعــــــــب““
جــــــــان بــــــــÒسس ( مديــــــــرة اŸركــــــــز ا إ

« إعتمدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  101صصحفي إأجنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي و  40قنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاة “تل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك حق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث إلألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب ““
لحداث الرياضضية الكÈى ““
ؤهÓت لتنظيم ا أ
^ « ا÷زائر “تلك ا Ÿؤ

يعد اŸركز العÓمي مقصضد كل الصضحفيÚ
للعاب
بدون اسضتثناء خÓل تغطيتهم أ
التضضامن السضÓمي بباكؤ و هذا نظرا للخدمة
لعÓم حسضبما
التي يقدمها Ÿمثلي وسضائل ا إ
لعÓمي
أاكدته جان بÒسس مديرة اŸركز ا إ
خÓل حؤارها مع ““الشضعب““ .
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“تلك بÒسس خÈة كبÒة ‘ ›ال اإ’عÓم بحكم انها
صضحفية ا‚ليزية سضابقة قبل أان تؤوسضسس وكالة خاصضة
م-ه-م-ت-ه-ا ت-وف Òال-ت-غ-ط-ي-ة اإ’عÓ-م-ي-ة خÓل ا’حداث
ال - -ري - -اضض - -ي- -ة ال- -كÈى .و اك- -دت بÒسس ‘ ح- -واره- -ا
ل«الشض -عب”” أان ا÷زائ -ر “ت -لك اŸؤوه Ó-ت ل -ت -ن -ظ -ي-م
اأ’حداث الرياضضية الكÈى .
(الشضعب) ماذا لؤ تعرفينا بنفسضك ؟
^ بÒسس – اسضمي جان بÒسس إا‚ليزية ا÷نسضية و
أاع -م -ل ك -م -دي-رة ل-ل-م-رك-ز ا’عÓ-م-ي اÿاصس ب-ال-ع-اب
ال- -تضض- -ام- -ن ا’سضÓ- -م -ي ‘ ب -اك -و و ك -نت ق -د ع -م -لت
كصضحفية ‘ السضابق و لدى خÈة ‘ ›ال اإ’عÓم
منذ أاك Ìمن  30سضنة و بعد مشضوار شضاق ‘ ﬂتلف

اŸؤوسضسضات ا’عÓمية قررت تأاسضيسس وكالة خاصضة بي
م -ه -م-ت-ه-ا ت-وف Òاÿدم-ة ا’عÓ-م-ي-ة خÓ-ل اأ’ح-داث
الرياضضية الكÈى و رغم أان البداية  ⁄تكن سضهلة لكن
بالعمل و اŸثابرة اسضتطعت النجاح ‘ هذا اÛال و
ال -ت -م -ي -ز ج-ع-ل م-ن-ظ-م-ي ع-دة أاح-داث ري-اضض-ي-ة كÈى
ي- -ل- -ج- -ؤوون إال- -ي- -ن -ا م -ن أاج -ل ا’شض -راف ع -ل -ى اŸرك -ز
ا’عÓمي اÿاصس بتلك اŸسضابقات حيث سضبق ‹ أان
أاشض- -رفت ع- -ل- -ى اŸرك- -ز اإ’عÓ- -م- -ي خ Ó-ل اأ’ل -ع -اب
ا’وروب -ي -ة ال -ت -ي ج -رت ب -ب -اك-و ‘  2015إاضض -اف-ة إا¤
اشضرا‘ على اŸركز ا’عÓمي ’وŸبياد لندن 2012
وكانت أاول Œربة مهمة بالنسضبة ‹ ا’شضراف على
اŸركز ا’عÓمي خÓل كاسس العا 2006 ⁄التي جرت
ب -أاŸان -ي -ا و م -ن-ه-ا ك-انت ا’ن-طÓ-ق-ة اŸم-ي-زة ‘ ه-ذا
اÛال .
لعÓمي ؟
ماهؤ دور اŸركز ا إ
^ دورن -ا ه -و تسض -ه -ي -ل ع-م-ل الصض-ح-ف-ي ÚاŸع-ت-م-دي-ن
لتغطية هذه الدورة من خÓل توف Òاأ’نÎنت داخل
اŸرك -ز و‘ اأ’م -اك -ن ال -ت-ي Œري ف-ي-ه-ا اŸسض-اب-ق-ات
الرياضضية إاضضافة إا ¤تسضهيل تنقلهم من اŸركز ا¤
اÓŸعب وال -ق -اع -ات ال -ري -اضض -ي -ة م -ن أاج -ل ت -غ -ط-ي-ة

اأ’حداث التي Œري بها وتوف ÒاŸعلومة ‘ وقتها
أايضضا من مهمتنا إاعÓم كل الصضحفيÃ Úا يدور حتى
لو  ⁄يتنقلوا إا ¤ا’ماكن التي جرت بها اŸسضابقات
لكن اأ’مور على العموم سضارت بطريقة جيدة ◊د
اآ’ن و أا“نى أان تسضتمر لغاية النهاية .
لعÓمية منذ انطÓق الدورة ؟
كيف تقيم Úالتغطية ا إ
^ مهمتي ’ تكمن ‘ متابعة ما يكتب هنا و هناك
لكن بحكم الفضضول أاتابع بعضس اŸواقع اŸعروفة عÈ
العا ⁄التي يتواجد صضحفيوها هنا من أاجل تغطية
أالعاب التضضامن اإ’سضÓمي وأاعتقد أان اأ’مور ◊د اآ’ن
ج -ي -دة ل -ك -ن م-ا ل-فت ان-ت-ب-اه-ي الصض-ور اŸم-ي-زة ال-ت-ي
التقطت من عدسضات اŸصضورين خÓل اŸنافسضات
التي جرت منذ انطÓق الدورة و هذه الصضور زادت من
جمالية ما يحدث .
كم هؤ عدد الصضحفي ÚاŸعتمدين لتغطية الدورة ؟
^ الصضحفيون الذين قاموا بالتسضجيل ‘ اŸوقع بعد
فتحه بلغ  956صضحفي لكن اŸتواجدين هنا من خارج
أاذربيجان بلغ  101صضحفي والغالبية من الصضحفيÚ
اŸوجودين لتغطية اأ’حداث من أاذربيجان حيث فاق
عددهم  300صضحفي و هو مايؤوكد ا’هتمام الكبÒ

الذي يوليه اإ’عÓميون من أاذربيجان لهذا ا◊دث
اŸهم علما أانه ثا Êحدث مهم –تضضنه أاذربيجان ‘
ظ -رف سض -ن-ت Úب-ع-د اأ’ل-ع-اب ا’وروب-ي-ة وال-ت-ي ع-رفت
‚احا تنظيميا كبÒا .
هل تلقيتم شضكاوي من بعضس الصضحفي Úمنذ
انطÓق الدورة ؟
^هناك العديد من الشضكاوي التي وصضلتنا و هو أامر
منتظر أ’نه من الصضعب إارضضاء ا÷ميع و بالتاكيد
ه -ن -اك م -ن ’ ي -ع -ج -ب -ه أام -ر م -ع Úف-ي-ط-الب ب-ت-غ-يÒه
واŸشضكل اأ’ول الذي واجهه الصضحفيون وتلقينا حوله
العديد من الشضكاوي هو التنقل من وإا ¤ا’ماكن التي
–تضضن اŸنافسضات الرياضضية  .. ..أاما اŸشضكل الثاÊ
فكان مشضكل اللغة فهنا اللغة اأ’و ¤هي ا’زرية أاما
الثانية فهي ا’‚ليزية و هناك عدد من الصضحفيÚ
من ’ يعرف اللغة ا’زرية أاو ا’‚ليزية و بالتا‹ يجد
صضعوبة ‘ التعامل مع اأ’شضخاصس هنا.
‘ حال نظمت ا÷زائر حدثا رياضضيا كب Òهل
Áكنك اÛيء للعمل هناك ؟
^ بالعكسس سضأاكون سضعيدة للغاية بداية لن أاجد صضعوبة
‘ التواصضل بحكم أانني اتقن اللغة الفرنسضية جيدا كما

أان اŸنشضآات الرياضضية موجودة ‘ ا÷زائر حسضب
رأايي و بالتا‹ فا÷زائر لن Œد أاي صضعوبة ‘ تنظيم
حدث رياضضي كب Òو من خÓلك أارشضح نفسضي للعمل
مسضتقب Óعندكم ‘ حال نظمتم حدثا رياضضيا ذا بعد
دو‹ كما أانني  ⁄أازر ا÷زائر و ‘ حال حدث ذلك
سضيكون أامرا جيدا.

á°VÉjQ
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وفاق سشطيف

حّمار يعلن عن انسصحاب الفريق من البطولة وكأاسس ا÷مهورية

أاع -ل -ن رئ -يسض ن -ادي وف -اق سش -ط -ي -ف (ال-راب-ط-ة
اÎÙفة األو ¤موبيليسض لكرة القدم) حسشان
حمار ،أامسض األحد ،عن قرار إانسشحاب الفريق
م -ن م -ن -افسش -ت -ي ال -ب -ط-ول-ة و ك-أاسض ا÷م-ه-وري-ة.
وأاوضش- -ح ذات اŸصش- -در خÓ- -ل ن- -دوة صش- -ح- -ف -ي -ة
ع -ق -ده -ا ،م -ن -تصش -ف ن -ه-ار أامسض ،رف-ق-ة ال-ط-اق-م
اإلداري ‡ث ‘ Óرئيسض ›لسض إادارة الششركة
التجارية لنادي وفاق سشطيف «بÓك إايغلز» عز
ال - -دي - -ن أاع- -راب ون- -ائب ال- -رئ- -يسض األول حسش- -ان
سش -نسش -اوي وث -ن -ائ -ي ال -ط -اق-م ال-ف-ن-ي خ Òال-دي-ن
مضشوي و مليك زرقان أان إادارة الفريق قررت
اإلنسش -ح -اب م -ن م -ن -افسش -ت -ي ب -ط -ول -ة ال -راب -ط-ة
اÎÙفة األو ¤موبيليسض و من منافسشة كأاسض
ا÷مهورية التي تلعب مبارياتها ◊سشاب الدور
نصشف النهائي يومي ا÷معة والسشبت القادم.Ú
أارجع ذات اŸتحدث أاسشباب اتخاذ هذا القرار
‘‘إا ¤ال›Èة غ ÒاŸنطقية التي عانى منها
الوفاق و عديد الفرق األخرى التي بقيت دون
منافسشة Ÿدة قاربت الششهرين‘‘ و كذلك ‘‘إا¤
الظلم التحكيمي الذي عانى منه وفاق سشطيف ‘
عدة مناسشبات و آاخرها مقابلة ا÷ولة  26التي

«ألشش -عب» :ك -ي -ف ت -ع -ل -ق ع-ل-ى
أل - - - -وضش - - - -ع أ◊ا‹ لشش - - - -ب- - - -اب
قسشنطينة؟
«عودية» :نحن اآلن نعمل كل ما
‘ وسشعنا من أاجل الفوز بأاك Èعدد
من النقاط حتى نتمكن من إانقاذ
الفريق من السشقوط والبقاء ضشمن
ح- -ظÒة ال- -قسش- -م األول ل- -ل- -م -وسش -م
اŸقبل ،كلنا نعرف مدى صشعوبة
اŸهمة ‘ ظل اŸنافسشة الكبÒة
من طرف عدد كب Òمن الفرق التي

لعبها الوفاق يوم السشبت Ãلعب الثامن ماي 1945
ضشد إا–اد ا◊راشض (Ÿ ‘‘)0-0ا حرم الوفاق فيها
بحسشبه من طرف حكم اللقاء ‘‘من هدف ششرعي

وضش -رب -ت -ي ج -زاء‘‘ .ب -دوره -م -ا أاك -دا خ Òال-دي-ن
مضشوي و عز الدين أاعراب خÓل نفسض الندوة
الصشحفية مسشاندة القرار الذي اتخذته اإلدارة.

 ⁄تضشمن بقاءها إا ¤حد اآلن ولكن
ل شش -يء مسش -ت -ح -ي -ل ،سش -ن -ك-ون ي-دا
واحدة حتى نصشل إا ¤هدفنا بحول
الله ،خÓل اŸباريات اŸتبقية من
عمر البطولة.
لم- - -ور أل- - -ت - -ي
@ م- - -ا ه- - -ي أ أ
سشÎك -زون ع -ل-ي-ه-ا ‘ أ÷ولت
أŸتبقية؟
@@ ا÷ولت اŸتبقية من اŸوسشم
ال- -ك- -روي ا◊ا‹ ه- -ي ع- -ب -ارة ع -ن
ن -ه -ائ -ي -ات ال -ك -أاسض وك -ل -ه -ا م -ه-م-ة
بالنسشبة لنا ولهذا سشنلعب بكل قوتنا
حتى نتمكن من الفوز بأاك Èعدد
م -ن ال -ن -ق-اط ،ل-ك-ي نضش-م-ن ب-ق-اءن-ا

ضش -م -ن قسش -م ال -ن -خ -ب -ة ،م-ن خÓ-ل
توظيف خÈة الÓعب Úوالعتماد
على اللعب ا÷ماعي ،إاضشافة إا¤
تسشي Òاللقاءات الواحد تلو اآلخر،
ب-حسشب اŸع-ط-ي-ات ال-ت-ي ت-ت-م-اششى
معه ،واألمور – ⁄سشم بعد ،ولدينا
حظوظ كبÒة ‘ تفادي السشقوط.
@ م -ا ه -و سش -بب أل -وضش -ع أل-ذي
ي- -ت- -وأج -د ف -ي -ه ف -ري -ق شش -ب -اب
قسشنطينة حاليًا؟
@@ ضشيعنا عددا كبÒا من النقاط
‘ اللقاءات اŸاضشية ،إاضشافة إا¤
توقف البطولة لفÎة طويلة وهذا
ما أاثر على مسشتوى كل الفرق ألنه

ي - -ن - -ع- -كسض ع- -ل- -ى ا÷انب ال- -ب- -دÊ
ل Ó- -ع - -ب Úواألسش - -وأا م - -ن ذلك أان- -ه
عندما عدنا من جديد توقفنا ثانية
م -ا ي-ع-ن-ي أان-ه سش-ي-ؤوث-ر سش-ل-ب-ي-ا ع-ل-ى
مسش- - -ت- - -وى اÛم- - -وع - -ة م - -ن ك - -ل
ا÷وانب ،خاصشة ا÷انب اŸعنوي،
ولكن رغم ذلك ،إال أاننا سشنقدم كل
م-ا ل-دي-ن-ا ح-ت-ى ن-ن-ق-ذ ف-ري-ق-نا قبل
نهاية اŸوسشم ا÷اري رغم األمور
السش -ال -ف -ة ال -ذك -ر ألن -ن-ا واع-ون Ãا
ينتظرنا.
@ ما هو تعليقك على أل›Èة
خاصشة ‘ مرحلة ألعودة؟
@@ ال -ك -رة ا÷زائ -ري -ة ت -ع-ا Êم-ن-ذ
فÎة طويلة لعدة أاسشباب على غرار
غ- -ي -اب اÓŸعب ،ال -ت -ك -وي -ن ع -ن -د
الفئات الصشغرى ،تكوين اŸدربÚ
ولهذا يجب أان يكون إاعادة النظر
‘ كل ا÷وانب حتى تصشبح البطولة
ق -ادرة ع -ل -ى «إا‚اب» لع -ب Úل-ه-م
مسش -ت -وى ع -ا ٍل ،إاضش-اف-ة إا– ¤دي-د
ب -ر›ة مضش -ب -وط -ة ،م -ن -ذ ال-ب-داي-ة
ت-ت-ن-اسشب م-ع ك-ل ال-ت-واري-خ ال-دول-ية
واŸواع-ي-د اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸواجهات
ال-ق-اري-ة ح-ت-ى ل ي-ت-ك-رر السش-ي-ناريو
ا◊ا‹ ول ت -ك -ون ه -ن-اك م-ب-اري-ات
متأاخرة.

›هودأت تبذل لÎقية هذه ألرياضشة

وه ـ ـ ـ ـ ـ ـران –تضص ـ ـ ـ ـ ـن البطول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للريغب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
عرف يوم  13ماي Ãلعب ألششهيد حبيب بوعقل ‘ وهرأن أجرأء ألبطولة ألوطنية ألأو ¤لرياضشة ألريغبي
(ألÈأعم ،أأصشاغر وأأششبال) Ãششاركة  20فريقا من ﬂتلف وليات ألوطن ،من بينهم وهرأن ،تلمسشان ،أ÷زأئر
ألعاصشمة ،ألبويرة ،ألبليدة ،ع Úألدفلى وتلمسشان.

براهمية مسسعودة

تسشعى عروسض اŸتوسشط ،وهران
إا ¤ت - -ط - -وي - -ر ري - -اضش- -ة ال- -رغ- -ب- -ي
وال- -ت -خ ّصش -صض ف -ي -ه -ا ،ح -يث ب -دأات
خ - -ط - -وات- -ه- -ا األو ‘ ¤السش- -ن- -وات
األخÒة ب -فضش -ل رئ -يسض ال -ف-درال-ي-ة
ا÷زائرية ،السشيد سشفيان بن حسشان
ودعمه لهذا التوجه ،قبل أان يتبنى
فكرته السشيد بن داود سشيد احمد،
رئ - -يسض ن - -ادي اŸل - -عب ال- -وه- -راÊ
والسش- -ي- -د ط- -الب سش- -ف- -ي- -ان ،عضش- -و
الفدرالية الوطنية لرياضشة الريغبي
والسش-ي-د ط-ح-رور ال-ه-واري ،اŸدير
الفني لفريق ثÒان وهران وعضشو
الرابطة الرياضشية لوهران وغÒهم
من األسشماء األخرى.
أاك -د السش -ي -د ط-الب سش-ف-ي-ان ،عضش-و
الفدرالية الوطنية لرياضشة الريغبي
ورئيسض فريق ثÒان وهران ،على
أاه -م -ي -ة اŸسش-اه-م-ة ا÷م-اع-ي-ة ‘
ت -ط -وي -ر ه-ذا اŸشش-روع ال-ك-ب Òم-ع
ن-ظ-رة مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-ت-م-ث-ي-ل األل-وان
ال- -وط- -ن -ي -ة ‘ اÙاف -ل ال -دول -ي -ة،
خاصشة وأاّن رياضشة الريغبي تدخل
‘ تقاليد اللعبة األورو متوسشطية،
‘ وقت تسش- - -ت - -ع - -د ف - -ي - -ه وه - -ران
لح -تضش -ان ال -دورة ال -ت-اسش-ع-ة عشش-ر
ألل -ع-اب ال-ب-ح-ر األب-يضض اŸت-وسش-ط
.2021
ك -م -ا أاوضش -ح سش -ف -ي-ان أان-ه وبصش-ف-ت-ه
«مصشارع» سشابق أاخذ على عاتقه
مسش-ؤوول-ي-ة ت-ب-ن-ي مششروع التدريبات
اÿاصشة بهذا النوع من الرياضشات

عادل ششرفاوي (قائد فريق ششباب بلوزدأد) لـ «ألششعب»:

نلع ـ ـ ـ ـ ـب لتشصريـ ـ ـف أالـ ـ ـوان النـ ـ ـادي ..
ونـطـ ـ ـ ـلب مـن األنصصـ ـ ـ ـ ـار اŸسصان ـ ـ ـدة

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص

«هدفنا ضصمان البقاء  ..وسصنعمل للفوز بكل اللّقاءات القادمة»

حاورته :نبيلة بوقرين
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كششف قائد فريق ششباب بلوزدأد «عادل ششرفاوي» أن ألفريق دخل بنية وإأرأدة كبÒة
‘ ألفوز بنقاط ألدأربي ألعاصشمي ضشد فريق نصشر حسش Úدأي ،وهو ما تعكسشه نتيجة
أŸبارأة ،موضشحا بأانه فوز معنوي كب ÒلÓعب Úقبل نصشف نهائي كأاسس أ÷مهورية،
لنصشار باللتفاف حول ألفريق ‘ مبارأة ألكأاسس ومسشاندته إأ ¤آأخر
كما طالب من أ أ
رمق من أŸبارأة لبلوغ ألنهائي ،ششرفاوي ذهب بعيدأ ح– Úدث عن غياب ألثقة بÚ
لدأرة ألتي أكÌت من وعودها ألكاذبة ،كما –دث عن باقي مششوأر
ألÓعب Úوأ إ
ألبطولة وألبقاء ‘ هذأ أ◊وأر :

لم Úعودية ( شس.قسشنطينة ) لـ «ألششعب»:
ﬁمد أ أ

أعت Èلعب ششباب قسشنطينة،
لم Úعودية ‘ ،حوأر
ﬁمد أ أ
لـ «ألششعب» أŸوأجهات أŸتبقية
من عمر أŸوسشم ألكروي
أ÷اري Ãثابة نهائيات ألكأاسس
لنهم مطالبون بتحقيق
 ،أ
ألفوز بأاك Èعدد من ألنقاط
لضشمان ألبقاء ‘ ألقسشم ورغم
صشعوبة أŸهمة بسشبب أŸنافسشة
ألششديدة ب Úعدد كب Òمن
ألفرق ألتي  ⁄تضشمن بقاءها،
إأل أنهم سشيقدمون كل ما
لديهم حتى يصشلون لهدفهم ‘
نهاية ألبطولة.

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

العدد

منذ سشنة  2007بعنصشرين ثم 20
ع-نصش-را ،إا ¤غ-اي-ة ت-ك-وي-ن ال-ف-ئ-ات
الصشغرى والكÈى ،وهو ثابت حتى
–ق- - -ي- - -ق األه- - -داف اŸت- - -وخ - -اة،
ب- -اع- -ت -ب -اره -ا تششÎك م -ع ري -اضش -ة
اŸصشارعة ‘ كونها لعبة جماعية
دفاعية هجومية ،تعتمد على القوة
ا÷سش-م-ان-ي-ة لÓ-ع-ب-ي-ه-ا ،وا◊ركات
التكتيكية ،وخطط ُمعقدة Áارسشها
كل لعب من الفريق Úللوصشول إا¤
أاك Èعدد من النّقاط.
أاطلقت رياضشة الريغبي ‘ وهران
أاول مرة بحي ميموزا وحي البدر
(سش -ي -ت-ي ب-ت-ي سش-اب-ق-ا) وغÒه-ا م-ن
اŸن- -اط- -ق اÛاورة –ت مسش -م -ى
«رائد ششباب وهران» إا ¤أان تبلورت
الفكرة و” تأاسشيسض الفريق الذي
أاخذ اسشم «ثÒان الريغبي» باعتبار
أاّن وهران الوحيدة ‘ قارة افريقيا
عامة التي “تلك «حلبة مصشارعة
الثÒان»  ،مع العلم أان التدريبات
Œرى Ãلعب هد‘ ميلود الششهÒ
بـ «وانبلي» وسشط مرفال.

تضش-م ع-اصش-م-ة ال-غ-رب ا÷زائ-ري
حاليا ثمانية « »08فرق ريغبي ،من
بينها رائدة ششباب وهران ،أاوŸبي
مسش -رغ ،Úح -اسش -ي ب -ون-ي-ف ،أارزي-و
واŸلعب الوهرا Êالذي يعت Èأاول
ف -ري -ق ت -أاسشسض ‘ ا÷زائ -ر ،ف -ي -م-ا
يطمح فريق «الثÒان» الذي –صشل
ع -ل-ى ال-ب-ط-ول-ة ال-ولئ-ي-ة وا÷ه-وي-ة
ل- -ن -ي -ل ك -أاسض ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن -ي -ة
واŸشش -ارك -ة ال -ف -اع -ل -ة ‘ األل-ع-اب
الفريقية ألقل من  18سشنة التي
سشتحتضشنها ا÷زائر العاصشمة.
م -ع ال -ع -ل -م أان ه -ذه ال-ل-ع-ب-ة ،ك-م-ا
اصشطلح على تسشميتها ،تنقسشم ا¤
ف- -رع :Úدوري ال- -ري -غ -ب -ي ،وا–اد
ال- - -ري- - -غ- - -ب - -ي ‘ ،م - -ا خصض ا–اد
الريغبي ،يتأالف كل فريق من 15
لعبا ،و“تد اŸباراة لـ 80دقيقة
م- -قسش- -م -ة ع -ل -ى شش -وط Úم -دة ك -ل
م-ن-هما  40د ،ي-ف-وز ف-ي-ه-ا ال-ف-ري-ق
الذي يسشجل أاك Èعدد من النقاط،
وهو النظام اŸعمول به ‘ هذه
البطولة.

قال نفسض اŸصشدر ،خا“ا أاّن
رياضشة الريغبي ،عكسض ما يعتقد
ا÷م -ي -ع ت -خ -ت -ل -ف ع-ن ك-رة ال-ق-دم
األمريكية  ،مبينا أاّنها مزيجا ما
ب Úال- -ف- -رنسش- -ي واإل‚ل -ي -زي ك -م -ا
ي-خ-ت-ل-ف-ان ‘ ق-واع-د ال-ل-عبة وششكل
ال-ك-رة بشش-ك-ل-ه-ا ال-بيضشوي اÙدب
الذي يجمع ب Úالرجل واليد ،فيما
تششÎك م -ع ك -رة ال -ق -دم ‘ ك -ون-ه-ا
“ارسض داخل اŸسشتطيل األخضشر
على مسشاحة  70م Îعرضض و100
م Îطول ،إال أانها مقسشمة إا ¤عّدة
خطوط.
ك - -م - -ا ت - -ت- -مّ- -ي- -ز ع- -ن غÒه- -ا م- -ن
ال- -ري- -اضش- -ات ا÷م- -اع -ي -ة األخ -رى
بأاخÓقها وأاهدافها الÎبوية ،حيث
‘ حالة تسشجيل ا◊كم الرئيسشي
أاي خطأا أاو إاششكال يتناقشض فقط
مع قائد الفريق دون أان يوجه هذا
األخ Òان -ت -ق -ادات ،ب-حسشب ق-وانÚ
وأاسشاليب رياضشة الريغبي.

بعــــــــــد أأدأئـــــه
أŸمّيز مع بورتو

صصراع ب Úمانشصيسص ـÎ
يونايتد وأارسصنال للفوز
بخدمـ ـات براهيمـ ـي

«ألشش- - -عب» :ف - -وز ع - -ريضس
رغم أن أŸأامورية  ⁄تكن
سش- -ه- -ل- -ة أم- -ام نصش -ر حسشÚ
دأي ‘ ألدأربي ؟
ع- -ادل شش -رف -اوي :دخلنا
م- -ب -اراة ،ال -ي -وم– ،ت ضش -غ -ط
شش-دي-د ن-ظ-را أله-م-ي-ت-ها لباقي
مشش -وار ال-ب-ط-ول-ة ،ألن-ه-ا ك-انت
ل -ت -ق-رب-ن-ا م-ن ه-دف-ن-ا بضش-م-ان
ال -ب-ق-اء ‘ ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة
األو ¤لكرة القدم ،أامام فريق
ضش - -م - -ن ال - -ب - -ق - -اء ‘ ا÷ول - -ة
اŸاضش -ي -ة ول -عب دون ضش -غ -ط،
وث-ان-ي-ا أله-م-ي-ة ال-لقاء بالنسشبة
Óنصش - - -ار ،ك - - -ون- - -ه دارب- - -ي
ل ---أ
ع-اصش-م-ي ،أاع-ت-ق-د أان-ن-ا أاعربنا
ع- -ن ن- -واي- -ان -ا ،م -ن -ذ ال -ب -داي -ة
وب -ره -ن -ا ب -أان -ن -ا ن -ري -د ن -ق -اط
اŸب-اراة وأاع-ت-ق-د أان-ن-ا سش-ج-ل-نا
أاسشرع هدف هذا اŸوسشم ‘
البطولة ،بعدها سشÒنا اŸباراة
ب -ه -دوء إا ¤أان ع -دلت ع -ل -ي -ن -ا
النتيجة عن طريق ركلة جزاء،
قبيل نهاية اŸرحلة األو‘ ،¤
الششوط الثا Êدخلنا بنية الفوز
وخ -ل-ق-ن-ا ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-رصض
السش- -ان -ح -ة ل -ل -ت -ه -دي -ف إا ¤أان
ضشاعف «بوعزة» النتيجة من
ﬂال -ف-ة م-ب-اشش-رة رائ-ع-ة ،وه-و
ال-ه-دف ال-ذي ج-ع-ل-نا نضشاعف
ا◊م Ó-ت ال -ه -ج -وم -ي -ة إا ¤أان
سش -ج -ل -ن -ا ال -ه-دف ال-ث-الث ب-ع-د
الضشغط الرهيب الذي فرضشناه
ع -ل -ى دف -اع-ه-م ،و‘ األن-ف-اسض
األخÒة ل- -ل- -ق- -اء وبسش -بب سش -وء
الÎكيز تلقينا هدفا ثانيا ،لكن
ا◊مد لله فزنا بثÓثة أاهداف
لهدف Úوبالنقاط الثÓثة عن
ج -دارة واسش -ت -ح -ق-اق وأام-ت-ع-ن-ا
أانصش-ارن-ا واقÎب-ن-ا م-ن –ق-ي-ق
البقاء.
@ ف-وز م-ع-ن-وي ك-ب Òق-ب-ل
نصش- - - -ف ن - - -ه - - -ائ - - -ي ك - - -أاسس
أ÷م -ه-وري-ة ،خصش-وصش-ا أن
لدأرة وع- -دت ب -تسش -دي -د
أ إ
أŸسش -ت -ح -ق -ات ق -ب-ل ألسش-بت
أŸقبل ؟

@@ أاقول لك ا◊قيقة ،نحن
اآلن ل نثق بهذه اإلدارة التي
أاط- -الت ع- -ل- -ي- -ن- -ا وأاكÌت م- -ن
وع -وده -ا ال -ك-اذب-ة م-ن-ذ ب-داي-ة
مرحلة العودة والتي Œ ⁄سشد
منها ششيء ،وهو ما جعلنا نحن
ال Ó-ع -ب Úن-ف-ق-د األم-ل ف-ي-ه-ا،
نحن اآلن ل أاخف عليك نلعب
م -ن أاج -ل تشش-ري-ف ع-ق-دن-ا م-ع
النادي ولتششريف أالوان الفريق
ال -ذي م -رت ب -ه أاسش -م -اء ك -بÒة
صش- - -ن- - -عت ›د ك - -رة ال - -ق - -دم
ا÷زائرية ‘ ،ششباب بلوزداد
هناك أاناسض ل يحبون الفريق،
أاق -ول -ه -ا وأا–م -ل مسش-ؤوول-ي-ات-ي
ك- -ام- -ل- -ة ،أان- -ا أاحب مصش- -ل- -ح -ة
الفريق أاك Ìمن الذين يّدعون
ب -أان -ه -م ي -ح -ب -ون ف -ري-ق اسش-م-ه
شش -ب -اب ب-ل-وزداد ،ال-ي-وم ب-ره-ن-ا
بأاننا ›موعة متكاملة ورغم
ن -قصض اŸن -افسش -ة ال -ت -ي غ -ب-ن-ا
ع-ن-ه-ا م-ط-ول واألزم-ة اŸادي-ة
اÿان -ق -ة ال -ت-ي ن-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا
ب -ع -دم تسش -دي -د مسش -ت -ح -ق-ات-ن-ا
ال-ع-ال-ق-ة إال أان-ن-ا ق-م-ن-ا ب-دورنا
على أاكمله وأاسشعدنا األنصشار،
وأاط -لب م -ن -ه -م ا◊ضش-ور ب-ق-وة
Ÿسش -ان -دت -ن -ا ،السش-بت اŸق-ب-ل،
Ãلعب  20أاوت بالعناصشر ،ألنه
م -ن -ع -رج ح -اسش -م ،ق -ب -ل ن -ه-اي-ة
اŸوسش- -م ،ون -ري -د ب -ل -وغ ال -دور
النهائي والحتفال مع األنصشار
باللقب السشابع الذي افتقدته
خ -زائ -ن ال -ف -ري -ق ،م -ن -ذ سش -ن -ة
 ،2009خصشوصشا أاننا أاصشحاب
الضش -ي -اف-ة واŸن-ط-ق وال-ق-ان-ون
أانصش -ف -ا ال -ف -ري-ق ب-السش-ت-ق-ب-ال

Ãل- -ع- -ب- -ن- -ا ،أام- -ا ع -ن األم -وال
واإلدارة فا◊ديث سشيكون ‘
ن -ه-اي-ة اŸوسش-م ،ألن ح-ق-ن-ا ل-ن
يضش-ي-ع ومصش-ل-ح-ة ال-ف-ريق أاو¤
من كل ششيء.
@ ألصش - -رأع ي - -ح- -ت- -دم ‘
م- - -ؤوخ- - -رة ألÎت - -يب ،ه - -ل
ت - -ع - -ت - -ق - -د ب - -أان ل - -دي - -ك- -م
لمكانيات لضشمان ألبقاء،
أ إ
خصش -وصش -ا أن م -وأج-ه-ات-ك-م
سشتجمعكم مع ألفرق ألتي
تصشارع على ألبقاء أو ألتي
تنوي خطف أللقب ؟
@@ صش- - -ح- - -ي- - -ح اŸب- - -اري - -ات
اŸت -ب-ق-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ن-ا ل-يسشت
سش -ه -ل-ة وك-ل-ه-ا Ãث-اب-ت-ة ن-ه-ائ-ي
ك-أاسض ا÷م-ه-وري-ة ،سش-ن-ل-عب ‘
ا÷ول- -ة اŸق -ب -ل -ة دارب -ي ضش -د
مولودية ا÷زائر قد يكون ‘
سش - -ه - -رة رمضش- -ان- -ي- -ة ،وب- -ع- -ده
سش -ن -واج -ه إا–اد ا◊راشض ،ث -م
ن -ت -ن -ق -ل إا ¤ب -ات -ن -ة Ÿواج -ه -ة
الشش - -ب - -اب اÙل - -ي ون - -ن - -ه - -ي
اŸوسش -م ب-ل-عب م-واج-ه-ة ق-وي-ة
ضشد فريق ششبيبة القبائل ،لكن
إاذا  ⁄ن- -ت- -م- -ك -ن م -ن حصش -د 4
ن- -ق- -اط م -ن أاصش -ل  4مباريات
كاملة تنتظرنا ،فإاننا ‘ هذا
ال- - -وقت ب - -ال - -ذات نسش - -ت - -ح - -ق
السش - - -ق - - -وط إا ¤ال - - -راب- - -ط- - -ة
اÎÙف -ة ال-ث-ان-ي-ة ،ن-ح-ن الآن
تنتظرنا مباراة هامة ‘ كأاسض
ا÷مهورية ،بعدها علينا الفوز
ب -ل -ق -اء واح -د وضش -م-ان ن-ق-ط-ة
واحدة من مباراة أاخرى لنبقي
ال - -ف- -ري- -ق ‘ اÎÙف األول،
بعدها كل ‘ طريقه.

لو¤
ألرأبطة أÎÙفة أ أ

إا–اد العاصصمة يواجه مولودية وهران وعينه على الفوز
يلتقي أليوم فريق أ–اد ألعاصشمة مع نادي مولودية وهرأن من أجل رسشم وقائع أŸوأجهة
لو ¤موبيليسس وألتي سشتكون
أŸتأاخرة عن أ÷ولة  26من ألرأبطة أÎÙفة أÎÙفة أ أ
Ãلعب عمر حمادي ببلوغ Úبدأية من ألسشاعة .17:45

نبيلة بوقرين

يسش -ع-ى أاب-ن-اء سش-وسش-ط-ارة اإ¤
اإلبقاء على الزاد كام‘ Ó
ال-دي-ار خÓ-ل م-واج-ه-ة ال-يوم
من أاجل إاضشافة ثÓث نقاط
مهمة لرصشيدهم لÓرتقاء ‘
سشلم الÎتيب العام لحتÓل
أاحد اŸراكز األو ¤اŸؤوهلة
للمنافسشة القارية ‘ اŸوسشم
اŸق - -ب - -ل و‘ ن - -فسض ال- -وقت
األم -ور – ⁄سش -م ب -ع-د ح-ول
اللقب من الناحية ا◊سشابية.
وبالتا‹ فإان عناصشر النادي
ال - -ع - -اصش - -م- -ي سش- -ي- -دخ- -ل- -ون

Ãعنويات عالية بعدما فازوا
‘ أاول ج- - - - -ول - - - -ة م - - - -ن دور
اÛموعات Ÿنافسشة رابطة
أاب-ط-ال أاف-ري-ق-ي-ا ،إاضش-افة إا¤
أانهم سشيسشتفيدون من عاملي
Óط-اح-ة
األرضض وا÷م-ه-ور ل -إ
با◊مراوة ‘ لقاء اليوم.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ف-ري-ق م-ول-ودي-ة
وهران سشيأاتي إا ¤العاصشمة
م- -ن أاج -ل ال -ع -ودة ب -ن -ت -ي -ج -ة
إايجابية من دون ششك خاصشة
أانهم سشيلعبون من دون ضشغط
ب- - -اŸق- - -ارن- - -ة م - -ع صش - -احب
الضش-ي-اف-ة ب-ع-دم-ا “ك-ن-وا من
ال- -ف- -وز ‘ ا÷ول -ة اŸاضش -ي -ة

ع -ل-ى م-تصش-در الÎت-يب وف-اق
سشطيف.
ول - -ه- -ذا ف- -إان ن- -ادي ال- -غ- -رب
ا÷زائ - -ري سش- -ي- -ك- -ون ع- -ل- -ى
م -وع -د م -ع م -واج-ه-ة صش-ع-ب-ة
ل-ك-ن-ه-ا ل-يسشت مسش-ت-ح-ي-ل-ة من
أاج -ل ال -ع -ودة ب -أاق-ل األضش-رار
إا ¤ال- -دي -ار ح -ت -ى ي -ع -ود اإ¤
اŸراك- -ز األو ¤م- -ن ج- -دي- -د
ب -ع -دم -ا ت -راج -ع ‘ م -رح -ل -ة
العودة من اŸنافسشة بهدف
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى م- -ع- -ن- -وي -ات
اÛم -وع -ة ق -ب -ل اŸواج -ه-ة
ال-ق-ادم-ة ال-ت-ي سش-ت-ج-م-ع-ه مع
مولودية بجاية بوهران.

ل‚ليزي ،إا ¤مÒكاتو صشيفي قوي ،وذلك
يتطلع جوزيه مورينيو ،مدرب مانششسش Îيونايتد ا إ
لمر الذي يضشمن للفريق اŸششاركة ‘
لوروبي ،ا أ
مع قرب تتويج الششياط Úا◊مر بالدوري ا أ
لب- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ط - - - - - - - - - - - - - - - - - -ال اŸوسش - - - - - - - - - - - - - - - - - -م اŸق - - - - - - - - - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل.
دوري ا أ
ذكرت ديلي ميل أان الدو‹ ا÷زائري ياسش Úبراهيمي يكون ضشمن اهتمامات مدرب
مانششيسش Îيونايتد وأاوضشحت الصشحيفة ،أان تفك Òمورينيو ‘ اسشتقدام براهيمي ،يثÒ
الششكوك حول مسشتقبل أانتو Êمارسشيال مع الششياط Úا◊مر..
ونّوهت الديلي ميل ،إا ¤أان صشفقة براهيمي ،قد تكلف خزينة اليونايتد ما يقرب من 51
مليون جنيه إاسشÎليني .كانت صشحيفة «ذا صشن» قد ذكرت ‘ تقارير سشابقة ،أان نادي أارسشنال
وضش-ع خ-ط-ة ل-ت-ع-ويضض ال-رح-ي-ل اÙت-م-ل Ÿسش-ع-ود أاوزي-ل وأال-ي-كسش-يسض سش-انشش-ي-ز ع-ن م-لعب
لŸا..Ê
لمارات» ،بالتعاقد مع ا÷زائري براهيمي ،بجانب ماكسض ماير لعب ششالكه ا أ
«ا إ

ا ل ثن ي ن  ١ ٥م ا ي  ٢ ٠ ١ ٧م
الموافق لـ  ١٩ششعبان  ١٤٣٨هـ

طÓع
اسست

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

›™ªà

يعتÈونها مقوية للّذأكرة ومسصاعدة على ألّنجاح

العدد

١٧٣٣٧

22

مÎشّسحون لمتحانات نهاية السسنة يتهافتون على مشسرؤبات الطّاقة

’ولياء خطر على ألصصحة
^ سصموم يتناولها ألّتÓميذ ‘ غفلة من أ أ
’كاذيب
^ ومضصات إأشصهارية تسصّوق لÓفÎأء وأ أ
أي -ام ف -ق-ط ت-فصص-ل-ن-ا
ع-ن م-وأع-ي-د ح-اسص-مة ‘
أل - -ت - -ق - -دم خ - -ط - -وة ن - -ح - -و
أŸسصتقبل ،لذلك نرى جميع
أŸعني Úمن ألتÓميذ ‘ حالة
أسصتنفار قصصوى من أجل –قيق
أعلى معدل ‡كن للحصصول على
أل - - - -رق - - - -م وأح - - - -د ‘ ق - - - -ائ- - - -م- - - -ة
أ’خ-ت-ي-ارأت ،وح-ت-ى ي-ت-م-كنوأ من
ذلك ÷أا إأ ¤ح- - -ي- - -ل- - -ة بسص - -ي - -ط - -ة
ت-ع-ط-ي-ه-م ج-رع-ة م-ن أل-قوة لبذل
أقصص-ى م-ا يسص-ت-ط-ي-ع-ون-ه ،أسصماؤوها
متعددة ‘ ألسصوق ولكنها Œتمع
كلها ‘ تسصمية مشصروب ألطاقة.
ن - -زلت «ألشص - -عب» إأ ¤ألشص - -ارع
’ول -ي -اء
وسص -أالت أل -ط Ó-ب وأ أ
عن جدوى تناولها ‘ هذأ
أ’سصتطÓع.
الفضشيل ،فالصشيام ألك Ìمن سشبع عششرة ا÷ب -اب -رة ،ل -ق -د راف -ق ت -ن -اول م-ث-ل ه-ذه

اسستطÓع :فتيحة ــ ك

هي بالنّسسبة لهم كال ّسسبانخ
بالنّسسبة لـ «بوباي»
❊ سصم Òدغموم ،طالب ثانوي مقبل
على امتحان ششهادة البكالوريا ،التقيناه ‘
اŸك-ت-ب-ة ال-ب-ل-دي-ة لسش-ي-دي اﬁم-د ،سشأالته
«الششعب» عن اŸوضشوع فأاجاب قائ⁄« :Ó
يعد تناول مششروبات الطاقة من طرف
ال -طÓ-ب وال-تÓ-م-ي-ذ ‘ اŸت-وسش-ط-ة أام-را
سشريا ألنها اليوم من األششياء التي تزيد
م -ن ال -ق -درة السش -ت -ي -ع -اب -ي -ة واŸع -رف -ي -ة
ل -ل -ط-الب ،وت-ع-ط-ي-ه م-ع ك-ل ج-رع-ة ط-اق-ة
زائدة “كنه من البقاء ‘ أاحسشن أاحواله
ا÷سش -دي -ة ألط -ول فÎة ‡ك -ن-ة م-ا ي-ع-ن-ي
إاجابات أاحسشن وأافضشل ،وقدرة إاضشافية
على بذل ›هود أاك.»È
واسشتطرد سشم Òقائ ⁄« :Óيعد المر
مقتصشرا على الفتيان ،بل الفتيات أايضشا
انضش -م -م-ن إاّﬁ ¤ب-ي مشش-روب-ات ال-ط-اق-ة
ل -ل -ن -ج -اح ،خ -اصش-ة وأان السش-وق ا÷زائ-ري-ة
ت -وف -ر ال -ع -دي -د م-ن ال-عÓ-م-ات ال-ت-ج-اري-ة
ل -ل -ج -نسش Úال-ذك-ور والن-اث ،ول-ن ي-ت-ط-لب
األم- - -ر م - -نك سش - -وى دخ - -ول السش - -وبÒات
لششرائها وإان كنت كبÒا أاو صشغÒا ،فÓ
أاحد يسشتطيع منعك من ششرائها».
❊ ﬁم-د حوأت ،Úسش -أال-ت-ه «الشش-عب»
ع-ن مشش-روب-ات ال-ط-اق-ة ف-ق-ال« :اسش-ت-طاع
هذا النوع من اŸششروبات ‘ السشنوات
األخÒة اح -ت Ó-ل م -ك -ان-ة م-ه-م-ة ‘ ح-ي-اة
ال-ط-ل-ب-ة اŸق-ب-ل Úع-ل-ى شش-ه-ادة ال-بكالوريا
ألّن -ه -ا ال -ذخÒة األخÒة أاو ل -ن-ق-ل السشÓ-ح
الح-ت-ي-اط-ي اŸسش-ت-ع-م-ل ل-ل-ب-ق-اء ‘ ك-امل
ال -ط-اق-ة ا÷سش-دي-ة ،م-ا ي-ع-ن-ي أاداء أافضش-ل
وإاجابة مثالية ‘ المتحان ،خاصشة وأانها
ت -ع-ط-يك شش-ع-ورا ب-ال-نشش-وة م-ا ي-ب-ع-د ع-نك
اÿوف وال -ت -وت -ر ال -ذي غ -ال-ب-ا م-ا يصش-يب
الطلبة يوم المتحان ما يؤوثر سشلبا على
إاج- -اب -ت -ه -م أاو ح -ت -ى ع -ل -ى ‚اح -ه -م م -ن
عدمه».
وأاضش- -اف ﬁم- -د ق -ائ  ⁄« :Ó-أاك -ن م -ن
ال-ذي-ن ي-ؤوم-ن-ون ب-ج-دوى ت-ن-اول مششروبات
الطاقة ولكن فششلي السشنة اŸاضشية ‘
ا◊صشول على ششهادة البكالوريا ،جعلني
أاق-ت-ن-ع أان-ه-ا ضش-روري-ة ل-ل-ن-ج-اح خاصشة وأان
م -وع -د الم -ت -ح -ان ي -ت -زام -ن م -ع الشش -ه -ر

سش -اع -ة ‘ ال -ي -وم ل -ن Áك-نك م-ن الÎك-ي-ز
بسش- -بب ا÷وع وا◊رارة ال- -ت -ي Œع -ل م -ن
راسشك ي -ك -اد ي-ن-ف-ج-ر م-ن الضش-غ-ط ،ل-ذلك
ق -ررت أان -ه -ا سش -ت -ك-ون أاه-م وج-ب-ة سش-ح-ور
ب -ال -نسش -ب -ة ‹ ه -ذه السش -ن -ة ،ف -ع-ن-دم-ا أارى
زمÓ-ئ-ي ال-ذي-ن شش-رب-وه-ا السش-ن-ة اŸاضشية
‚حوا ‘ المتحان أاتأاكد من أانها عامل
مسشاعد على النجاح».
❊ جويدة قنان ،طالبة ثانوية مقبلة
ع-ل-ى شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا م-ق-ت-ن-عة بفعالية
ت -ن -اول -ه -ا ل -ب -ل -وغ ذروة ال -ق -وة ا÷سش -دي -ة،
وأاج- -ابت ع- -ل -ى سش -ؤوال «الشش -عب» ق -ائ -ل -ة:
«أاتناولها منذ ما يقارب الثÓث سشنوات أاي
منذ التحاقي بالثانوية ،فغالبا ما تراها
ب Úيدي ‘ فÎة المتحانات ،وÁ ⁄انع
يوما والدي ‘ تناولها ما دامت تقدم ‹
ال-ع-ون أل‚ح ،ف-ف-ي ال-ب-ك-ال-وري-ا ال-رياضشي
مث Óكنت متعبة قلي ،Óلذلك تناولتها من
أاج- -ل ا◊صش -ول ع -ل -ى ن -ق -ط -ة ت -رف -ع م -ن
معد‹ ،وبالفعل كان مفعولها أاكيدا وقويا
و“ّك -نت م -ن –ق -ي -ق م -ا أاري -ده ،وال -ي -وم
ت-راه-ا دائ-م-ا ب-ج-واري أاي-ن-م-ا ح-ل-لت حتى
تسشاعد Êعلى حفظ ومراجعة أاك Èعدد
‡ك- -ن م- -ن ال- -دروسس ‘ ﬂت- -ل- -ف م- -واد
الÈن-ام-ج ال-دراسش-ي ،ف-ب-فضش-ل-ه-ا أاسش-ت-ط-يع
السش -ه -ر إا ¤سش -اع -ات م -ت -أاخ-رة م-ن ال-ل-ي-ل
وال -ن -ه -وضس ب -اك-را ل-ل-دراسش-ة دون الشش-ع-ور
بالتعب».
ولحظت جويدة قائلة« :تنوع العÓمات
اŸوجودة ‘ السشوق يعطيك اختيارا أافضشل
Ÿا تريده ووجود بعضشها خاصس بالذكور
وأاخ -رى ب -الن -اث سش ّ-ه-ل-ه-ا م-ن-ه-ا وج-ع-ل-ه-ا
بسشيطة ،وغالبا ما نتناول عÓمة واحدة
ألنها الفضشل بالتجربة ‘ إاعطاء جرعة
قوة إا ¤جسشدك ألداء جيد ‘ المتحان،
واÓŸحظ أان بعضس زميÓتي أاولياؤوهن
م- -ن يششÎي- -ه- -ا ل -ه -ن ح -ت -ى ي -ت -م -ك ّ-ن م -ن
اŸراجعة دون تعب ،خاصشة وأان الكث Òمن
صشديقاتي يقضش Úوقتا طوي Óأامام ششاششة
الكومبيوتر للمراجعة وتبادل اŸعلومات
مع زمÓئهن ما يؤوثر سشلبا على مردودهن
اŸعر‘ ،لذلك تكون مششروبات الطاقة
البديل للعب ‘ الوقت بدل الضشائع».

أاك Èكذبة صسّدقها أابناؤؤنا
وفاء بن شصوما‹ ،أام لثÓثة أابناء قالت
عن اŸوضشوع« :أاسشتغرب كثÒا عندما أارى
طف Óمراهقا يششÎي مششروب طاقة دون
أاي مششكل ،رغم أاّنها مضشّرة بالصشحة ولن
ت- -ك- -ون أاب- -دا اŸشش -روب السش -ح -ري ال -ذي
سش- -ي -م -ن -حك ال -ق -وة ل -ه -زم ال -ع -م -ال -ق -ة أاو

اŸشش -روب -ات قصشصس غ-ري-ب-ة ع-ن ال-ط-اق-ة
التي “نحها للطالب ليكون األفضشل يوم
المتحان ما جعلهم يعلقون كل آامالهم
وأاحÓمهم عليها ،وكأانها وÃجرد ششربها
سشتكّدسس اŸعلومات والدروسس ‘ الدماغ
وسشتجعل الطالب يجيب إاجابات صشحيحة
دون ع -ن -اء اŸراج -ع -ة ،أاظ-ن-ه-ا أاك Èك-ذب-ة
صشدقها ابناؤونا وآامنوا بها حتى صشاروا ل
يسشتطعيون أاداء واجبهم التعليمي دونها
وه - -ذا ات- -ك- -ال وت- -ك- -اسش- -ل ،وه- -روب م- -ن
ال -دراسش -ة لن -ن -ا وم -ن -ذ صش -غ -رن -ا ت -عّ-ل-م-ن-ا
واق -ت -ن -ع -ن -ا أان -ه م -ن جّ-د وج-د ،م-ن سش-ه-ر
الليا‹ نال الع ،ÓوغÒها من الششعارات
ال-ت-ي كÈن-ا ع-ل-ي-ه-ا وع-ل-م-ت-ن-ا أان ال-دراسش-ة
جهد مبذول وليسشت نوما وراحة طوال
السش-ن-ة وان-ت-ظ-ار اŸع-ج-زة ال-ت-ي سش-ت-حدث
بعد تناول مششروب الطاقة».
واسش- -ت- -ط- -ردت وف -اء ق -ائ -ل -ة« :األده -ى
واألم -ر أان ال -وق -ف -ات الشش -ه -اري -ة ل-ب-عضس
مشش -روب-ات ال-ط-اق-ة ت-رسش-خ ه-ذه ال-ف-ك-رة،
فإاحدى العÓمات اسشتغلت فÎة اŸراجعة
لتصشور مششروبها على أانه الÎياق الذهبي
ألي تعب والعصشا السشحرية التي سشتحقق
حلم النجاح دون أاي ›هود ،وهذا خاطئ
“اما وعار من الصشحة ،وتÓعب واضشح
Ãشش -اع-ر أاب-ن-ائ-ن-ا ال-ب-اح-ث Úع-ن أاي شش-يء
يخرجهم من دوامة اŸراجعة واŸذاكرة،
فقد ترسشخت ‘ اذهانهم مقولة «حيل
ت- -ع -يشس» ال -ت -ي فسش -روه -ا ع -ل -ى أان -ه لب -د
على النسشان ان يسشتعمل ا◊يل ليتمكن
من –قيق أاهدافه وطموحاته ،بل بعضشهم
ي -راه -ا وك -أان -ه-ا سش-ب-ان-خ ال-ب-ط-ل ال-ك-رت-وÊ

«بوباي» التي Œعله ‘ ◊ظة من ›رد
ه- -ي- -ك- -ل رج- -ل ا ¤ب -ط -ل خ -ارق م -ف -ت -ول
العضشÓت ،وهذا مؤوسشف جدا ،ألنه يؤوثر
‘ ب- -ن- -اء ج- -ي- -ل ك- -ام- -ل واع ب -ال -ره -ان -ات
واŸسش-ؤوول-ي-ات اŸل-ق-اة ع-ل-ى ع-ات-ق-ه ع-لى
اعتبار أانه رجل الغد وأاب وزوج الغد الذي
سشّÒبي األجيال القادمة».

أاضسرارها الصسحية خطÒة
أاّكد ﬁمد ﬂتاري ،الطبيب العام،
أان مشش- -روب -ات ال -ط -اق -ة ه -ي مشش -روب -ات
Œارية تباع ‘ األسشواق على أاّنها منتجات
تسشتطيع رفع الطاقة الذهنيّة وا÷سشدّية،
وه- -ي تسش- -ت- -ه -دف بشش -ك -ل أاسش -اسش -ي ف -ئ -ة
الششباب ،هي عبارة عن خليط من عدة
م-ن-ب-ه-ات وم-نشش-ط-ات ل-ل-جسش-م ول-ك-ن-ه-ا ‘
الوقت ذاته لها آاثار سشلبية على ا÷سشم،
فبعد انتهاء مفعولها يششعر الطالب بعدم
الÎكيز والششتات الذهني ما يعطي نتيجة
ع- -كسش- -ي- -ة ‘ الم -ت -ح -ان ،وا◊ق -ي -ق -ة أان
مششروبات الطاقة –توي على نسشبة كبÒة
من الكافي Úالذي يزيد من إادرار البول،
ما يعني أانها سشتؤودي إا ¤جفاف ا÷سشم،
وب -ال-ت-ا‹ ال-قصش-ور ال-ك-ل-وي أاو ال-تسش-بب ‘
حصشيات الكلى ،هي أايضشا تؤودي إا ¤زيادة
سشرعة نبضشات القلب والدمان عليها ما
يدخل الطالب ‘ حالة من القلق والتوتر
“نعانه من النوم أاو البقاء ‘ حالة نفسشية
غ Òمسشتقرة ،وهذا عكسس الششائع عنها
ب-أان-ه-ا مشش-روب-ات سش-ح-ري-ة ت-ق-دم ل-ل-طالب
صش -ورة غ Òح -ق -ي -ق -ي -ة ع -ن ف-ع-ال-ي-ت-ه-ا ‘
الدراسشة ،ألنها ليسشت سشحرية إا ¤درجة

اأنه ينجح دون عناء أاو تعب أاو مراجعة.
كما يجب اأن يعلم ابناءنا الطلبة أانها
تضش ّ-ر بشش -ك -ل رئ -يسش -ي ا÷ه -از ال -عصش -بّ-ي
وال-هضش-م-ي وال-دورة ال-دم-وي-ة ل-ل-جسش-م من
خ Ó-ل زي -ادة ح -م-وضش-ة اŸع-دة ،وب-ال-ت-ا‹
ح -دوث إال -ت -ه -اب-ات وت-قّ-رح-ات ‘ أاعضش-اء
ا÷ه -از ال -هضش -م -ي ،ك -م -ا أاّن إاح-ت-واء ه-ذه
اŸششروبات على نسشبة عالية من السشكر
تسش ّ-ب -ب عسش -ر ال -هضش -م واإلسش -ه -ال وزي-ادة
ال- - -وزن والسش - -م - -ن - -ة ،وه - -ي ب - -ذلك أاح - -د
Óمراضس اŸزمنة
اŸسشّببات األسشاسشيّة ل أ
ك- -السش- -ك- -ري وأام- -راضس ال -ق -لب وأام -راضس
الضشغط.
وصشرح ‘ ذات السشياق ،أانه من األفضشل
الÎك -ي -ز ع -ل -ى ن-وع ال-غ-ذاء ال-ذي ي-ت-ن-اول-ه
الطالب من أاجل اإعطاء ا÷سشم القدرة
على بذل ›هود اأك Èلذلك يفضشل إاعطاء
ال- -ط- -الب السش- -م -اك ،ال -ل -ح -وم ،ال -ب -يضس،
الزبيب واŸكسشرات وغÒها وكذا الفواكه
خ-اصش-ة ال-ف-راول-ة ،وا◊م-د ل-ل-ه ه-ي ال-ي-وم
م -ت -وف -رة ب -أاسش -ع -ار م-ع-ق-ول-ة ‘ األسش-واق،
والوجبات الغذائية الصشحية التي تسشاعده
على الÎكيز أاك Ìيوم المتحان.

األؤلياء..عزؤف إارادي
يجب اأن يعلم الطالب أاو التلميذ اŸقبل
على امتحان نهاية السشنة أان النجاح سشره
الج-ت-ه-اد واŸراج-ع-ة ال-ي-وم-ي-ة ل-لدروسس،
وما عدا ذلك ›رد كذبة ألن مششروب
الطاقة لن يفكر مكانك أاو يحمل القلم
ليجيب بذلك ‘ المتحان ،لذلك عليك
عزيزي الطالب أال تكون حبيسس أاوهام
سشّوقتها تلك العÓمات التجارية فقط من
أاجل ترويج اك Èلسشلعها ،وبالتا‹ احتÓل
م- -ك- -ان- -ة م- -رم -وق -ة ‘ السش -وق ال -ع -اŸي -ة
والدولية.
ع -ل -ى األول -ي -اء أان ي -درك -وا اŸسش-ؤوول-ي-ة
اŸلقاة على عاتقهم ‘ كششف األضشرار
الصش - -ح- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -تسش- -بب ف- -ي- -ه- -ا ت- -لك
اŸشش -روب -ات ،وال -ت -ي ق-د تصش-ل إا ¤درج-ة
توقف القلب فجأاة ألّنها كما عرفنا سشابقا
تزيد من نبضشات القلب ،وعلى اŸسشؤوولÚ
ع -ل -ى ال -ت -ج -ارة اأن يضش-ع-وا أاط-را وق-وانÚ
معينة لبيعها ألنها موجهة أاصش Óإا ¤فئة
الششباب وليسس الطفال اŸراهق ،Úفحتى
من هم ‘ اŸرحلة البتدائية يطالبون
اأولياءهم بششرائها من أاجل –صشيل علمي
أافضشل ،وهذا خطأا كب Òيقع فيه األولياء
الذين و‘ أاغلب ا◊الت يسشيطر عليهم
حلم ‚اح اأبنائهم دون البحث ‘ الوسشيلة
الصشحية والعلمية لبلوغه ،فمن مّنا  ⁄ير
ط -ف  Ó-صش -غÒا يششÎي -ه -ا م -ن اÙل دون
خوف أاو رقيب.

áMGÎ°SG

اإ’ثن ١٥ Úماي ٢٠١٧
الموافق لـ  ١٩شسعبان  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
دولة
افريقية

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٣٥نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

للنداء
ضسروري
للطعام
هد

بلدان

مسسالك

نظير

للموصسول

غذاء أاسسيوي
في جلة

للتعريف

للندبة
ثلثا فوارق

لعبة
بواسسطتي
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عموديا )١ :نيامي ،شسرشسال ،دليل،
شسكر ،راسسل ،ردار ،الم ،دموع ،فم ،كل،
بدل ،اخ ،دال ،عمال ،يمسسح ،ار ،الو ،ين،
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الحل  /كلمات متقاطعة

اختبر معلوماتك
أاي دولة ظهر النفظ بها ألول
مرة من بين الدول التالية
أا  -السسعودية؟
ب  -نيجيريا؟
ج  -مصسر؟
د  -إايران؟
الحل متاهة ا أ
لرقام

٨١ + ٤٩ + ١٢ + ٨٦ + ١٦ + ٩٤ + ١٠ + ٤٠
٤٧٨ = ٩٩ +
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /القصصر المشصيد
بالقاهرة الذي أامر ببنيانه
الخدوي اسصماعيل
هو «قصصر عابدين»
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افقيا )١ :نور الدين سسعدي،
الكاميرون ،السسم ،سسل ،يا ،ميل ،رمل،
لي ،عدل ،لي ،دروب ،الم ،دم ،سساير،
اديع ،نبيل ،شسكر ،ما ،حر ،سسر ،مخالفة،
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
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الكلمــات السسريــة

ثلثا دور
للتعريف

1

لعبة الحروف

عاين «م»

فل

اللغز:

كلمة سصر

بوسصيف
فروخي
رضصا عبدوشش

جدب «م»
عبر

اسسم اشسارة
هتف

مدرب
حراسص
المرمى

كلمات سصهمية
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هذه الإشسارة –توي
على دوائر مرقمة من ١اإ٨ ¤
و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث اأن
رمز الإشسارة يتكون من
›موعة اأرقام ترجمه
اإ ¤حروف ثم اجمع هذه
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أافقيا

عموديا

 ) ١ظل ،أازهار «م»،
 ) ١و )٢الرئيسص الجديد للفاف
 ) ٢ماهر ،صسفرة البيضص،
و’ية من الجنوب الكبير،
 ) ٣ل -ق -ي -اسص اأ’ط -وال «م» ،احسس -ان ،ث-ل-ث-ا
 )٣من اأ’لوان ،ظرف مكان،
حمل،
 ) ٤عكسص حرام «م» ،ينطق
 ) ٤أالعب ،اسسم علم مذكر،
 )٥اسسم اشسارة ،للنوم
 ) ٥للنصسب ،متشسابهان ،اسسود مبعثرة،
 )٦رن ،دولة افريقية «م» ،للجواب،
 ) ٦مسسالك ،محبة متفرقة،
 ) ٧ابن،
 ) ٧للنداء ،جمع سسم ،حرف جر «م»،
 ) ٨الرئيسص المغادر للفاف،
 ) ٨نواكب ،فك «م» ،حب
 ) ٩نظف «م» ،حب،
 ) ٩زميتي مبعثرة ،سسائل حيوي،
 ) ١٠حكم دولي لكرة القدم،
 ) ١١ال -رئ -يسص ال -ج -دي -د ل -ل -ك-ن-ف-درال-ي-ة  ) ١٠نمرر ،دولة مبعثرة،
 ) ١١من الحواسص ،جوهر.،
اإ’فريقية لكرة القدم،
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موإقيت
إلصشÓة

^ 15ماي  :1٩5٨أإمام إنتصشارإت إلثورة إ÷زإئرية،
إلقادة إلعسشكريون إلفرنسشيون با÷زإئر يدعون
إ÷Ôإل «ديغول» إ ¤تو‹ إ◊كم ‘ فرنسشا.
^  15ماي  :1٩٦1منظمة إ÷يشس إلسشري تغتال
 5٦م-وإط-ن-ا ج-زإئ-ري-ا وت-دّم-ر ع-دة م-رإف-ق ع-امة مثل
مقرإت إلولية ،إلبلديات ،إلÈيد ،إŸدإرسس ،إŸسشتششفيات
ع ÈإلÎإب إ÷زإئري.

إلطقــسس إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
عنابة
عنابة

لثن 1٩ Úششعبان  1٤٣٨هـ إŸوإفق لـ  15ماي  2017م
إ إ

17337 Oó©dG

أاكـ ـ ـ ـ ـ ـ Ìمـ ـ ـ ـ ـن  90مششارك ـ ـ ـ ـ ـا ‘ مسشابق ـ ـ ـ ـ ـ ـة «الÈيـ ـ ـ ـ ـ ـك دان ـ ـ ـ ـ ـسش» بوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران

24°

france prix 1

كــــــأاسس إلكـــــــــاف

العميد يفرضش التعادل على بÓتينيوم سشتارسش

وهران :براهمية
مسسعودة

عاد فريق مولودية إ÷زإئر،
مسشاء أإمسس ،بتعادل ثم Úمن
جنوب إفريقيا ‘ مبارإته أإمام
نادي بÓتينيوم سشتارسس
بنتيجة  ‘ ،1 – 1إطار إ÷ولة
لو ¤من دور إÛموعات
إ أ
لكأاسس إلكونفدرإلية
لفريقية لكرة إلقدم.
إ إ

ويشص Òالفنان اŸوهوب اŸعروف ب»بي-
بوي ليلسصكي» أان هذا النوع من الرقصس
الذي هو ‘ تطور مسصتمر ،درب من دروب
الثقافة ونوع من أانواع الرياضصة بحركاته
اÿطÒة ،على غرار اللف على الرأاسس

وا÷سصد والشصقلبة ‘ الهواء وا’نز’قات
على الظهر.
ويؤوّكد يوبا أاّن اŸسصابقة العاŸية «ريد بل
بي سصي وان» حلم يراود هواة هذا النوع
من الرقصس الذي اعتÈه من أاصصعب أانواع

الرقصس وأاخطره كونه يجمع العديد من
ا◊رك- -ات وم- -ن- -ه- -ا ا÷م- -ب -از وا◊رك -ات
ال-ب-ه-ل-وان-ي-ة وال-ب-ارك-ور وج-با وكيز وبوبينغ
واللياقه التي يؤوديها ›موعة من الشصباب
إا ¤حد ا’نهيار من اإ’رهاق.

قدم العميد مباراة جيدة و“كن من
الوصصول إا ¤مرمى بلتينيوم سصتارسس
م -ب -ك -را ‘ ال -دق -ي-ق-ة  6ع -ن ط-ري-ق
اŸدافع بدبودة الذي اسصتغل برأاسصية
ﬁكمة تنفيذ ركنية من طرف عواج .
لكن ‡ثلنا تلقى هدف التعادل ‘
ال-دق-يقة  43ع-ن-دم-ا اسص-ت-غل مهاجم
فريق بلتينيوم سصتارسس كونو هفوة
‘ دفاع اŸولودية ليباغت شصاوشصي

إششهـــــــــــــــــــــــــــار

ا÷يشش يوقف تاجري ﬂدرات بغرداية ويضشبط وقودا بتمÔاسشت
إلششعب ‘/اإط - - - - - -ار ﬁارب - - - - - -ة
ال- -ت- -ه- -ريب وا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة
وب - -فضص - -ل اإ’سص - -ت - -غ- -لل اأ’م- -ث- -ل
ل- -ل- -م- -ع- -ل- -وم- -ات ،أاوق -فت م -ف -رزة
ل- -ل- -ج- -يشس ،ي -وم  13م- - -اي 2017
بغرداية/ن.ع ،4.ت- - - -اج- - - -ري ()02
ﬂدرات ك -ان -ا ع-ل-ى م Ïشص-اح-ن-ة
ُم-ح-م-ل-ة ب-ك-م-ي-ة ك-بÒة م-ن ال-كيف
اŸع- -ال- -ج ت- -ق- -در بـ ( )04ق -ن -اطÒ
و( )50كيلوغراما.
من جهة أاخرى ،ضصبطت مفرزة
بتمÔاسصت/ن.ع ،6.مركبة رباعية
الدفع و( )1310ل Îمن الوقود.

عمليـــــة نوعيـــــة قــــام بهــــا أإمــــن وهـــــرإن

توقيف إارهابي Úاثن Úششاركا ‘ صشفوف «داعشش» على األراضشي الليبية
–دي- -دا ب- -ح- -ي الصص -ب -اح ،حسص -ب -م -ا
أاوردت - - -ه أامسس مصص - - -ادر «الشص - - -عب»
اأ’منية التي أاوضصحت أانهما أاودعا
ا◊بسس بأامر من وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة ا’ختصصاصس.
وي - -ت - -ع ّ- -ل - -ق اأ’م - -ر تضص - -ي- -ف ن- -فسس
ا÷ه - - - - -ة بشص- - - - -اب Úاث- - - - -ن ÚتÎاوح

أاعمارهما ما ب 19 Úو 25سصنة ،عادا
من ليبيا ،بعد أان شصاركا ‘ شصن عدة
عمليات إارهابية هناك ‘ ﬁاو’ت
م- - - - - - -ن- - - - - - -ه- - - - - - -م ’سص - - - - - -ت - - - - - -دراج
شص -ب-اب وŒن-ي-ده-م ل-لل-ت-ح-اق ب-ه-ذا
التنظيم اإ’رهابي.

براهمية مسسعودة

دعم إلتنمية إŸسشتدإمة وﬂتلف إلتطبيقات بورقلة

اŸلتق ـى الوطنـ ـي األول للطاقـ ـات اŸتجددة داخـل اŸنششـأاة اإلداريـة

ان -ع -ق -د ،صص -اح أامسس ،ب -ورق -ل-ة م-ل-ت-ق-ى
–سص -يسص -ي -ا ح-ول ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
ب- -حضص- -ور وا‹ و’ي -ة ورق -ل -ة ورؤوسص -ات
ال- -دوائ- -ر وواأ’م -ن -اء ال -ع -ام Úل -ث -م -اÊ
و’ي -ات ب -ا÷ن-وب ال-ك-ب Òوي-ن-درج ه-ذا
اسصتكما’ للدورة التكوينية التي بادرت
بها وزارة الداخلية ‘ السصنة اŸاضصية
وال-ت-ي اسص-ت-ف-اد م-ن-ه-ا  116إاط-ار ت-قني
وملحق بالديوان من  48و’ية باإ’ضصافة
إا ¤الو’يات اŸنتدبة.
ي -ع -ت Èه -ذا اŸل -ت -ق -ى ا’ول م-ن ن-وع-ه
ويعمم على باقي مناطق الهضصاب العليا
وو’يات الشصرق والوسصط والغرب.
ت -ن -اول ال -ن -ق -اشس ‘ اشص -غ -ال اŸل -ت -ق-ى

 20°إ÷زإئر

 21°وهرإن
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تتوإصشل بدإر
إلششباب «معوإد أإحمد»
بالباهية وهرإن تصشفيات تحدي
« إلبريك دإنسس» وسشط عروضس
ششيقة ومبهرة تفنن فيها نخبة من
أإمهر رإقصشي إلـ» بي بويز»
إلمحليين.

موإصشلــــــــة Ùاربــــة إلتهــــريب وإ÷رÁـــــة إŸنظمــــة

ج -ه أام -ن وه -ران ضص -رب -ة م -وج -ع -ة
وّ
ÿليا التنظيم اا’رهابي «داعشس»،
ح - - - - - - - - - - - - - -يث “ك - - - - - - - - - - - - - -نت ،أاول
أامسس السص - -بت ،مصص - -ال - -ح الشص- -رط- -ة
القضصائية ،من اإ’طاحة بعضصوين ‘
هذا التنظيم اإ’جرامي وذلك على
مسص -ت -وى ا÷ه -ة الشص -رق -ي -ة ل -ل -و’ي-ة

 23°إ÷زإئر

 22°وهرإن

إلثمن  10دج

ÿطــف تأاششــÒة إŸــرور إ ¤نهائيـــات «ريــد بــل بي سشي وإن  »2017بـــأامسشÎدإم

ع -رفت اŸن -افسص -ة مشص -ارك -ة أاك Ìم -ن 90
راقصص -ا م -ن ال -غ -رب ا÷زائ -ري وج-ن-وب-ه،
سص- -ي- -ت- -م ان -ت -ق -اء  16م -ت-ب-اري-ا Ÿرح-ل-ة
اŸن -افسص -ات ال -ث -ن -ائ-ي-ة وج-ه-ا ل-وج-ه وف-ق
صصيغة الضصربة القاضصية’ ،ختيار اŸؤوهلÚ
اأ’ول وال -ث -ا Êل-ل-ن-ه-ائ-ي-ات ال-ت-م-ه-ي-دي-ة ‘
ري-اضس ال-ف-ت-ح ب-ال-ع-اصص-م-ة .وه-ي ن-هائيات
سصتجمع ‘  16ماي ا÷اري الفائزين من
ﬂتلف أانحاء الوطن للتباري على بطاقة
التأاهل إا ¤النهائيات العاŸية «ريد بل بي
سص -ي وان» ال -ت -ي سص -ت -ح-تضص-ن-ه-ا ال-ع-اصص-م-ة
الهولندية أامسصÎدام شصهر نوفم Èالداخل.
وسصتقوم ÷نة –كيم بالفصصل ‘ نتائج
اŸشصارك Úبناء على معاي Òثلثة :التقنية
واإ’بداع واإ’نسصياب ،وتضصمّ هذه اللجنة
ثلثة من رواد الـ»بريك دانسس» العاŸي،Ú
هم يوبا عبد الفتاح اŸعروف بـ «بي-
بوي ليلسصكي» وبي بوي ناصصو الفائز»ريد
ُبل بي سصي وان فرنسصا» وبي بوي منÒ
ال -ف -ائ -ز ب «ري -د ب -ل ب -ي سص-ي وان» لسص-ن-ة
.2012
اıتصس ‘ الرقصس ا◊ديث ا÷زائري
«يوبا» –دث عن هذا النوع من الرقصس،
الذي ابتدعه النجم العاŸي جيمسس براون
ع -ام  ،1969وسص -رع -ان م -ا ب -دأا ي-ن-تشص-ر ‘
الو’يات اŸتحدة ،جنوب أافريقيا ،كوريا،
فرنسصا ،الÈازيل .كما انتشصر ‘ إايطاليا،
ه- -ول -ن -دا ،ت -ونسس وا÷زائ -ر وغÒه -ا م -ن
الدول اأ’خرى.

إلفجر0٣.5٨...............:
إلظهر12.٤5...............:
إلعصشر1٦.٣٤...............:
إلمغرب1٩.52..............:
إلعششـاء21.25................:

ال -ت -حسص -يسص -ي ل-و’ي-ات ا÷ن-وب ال-ك-بÒ
وال -و’ي -ات اŸن -ت-دب-ة ع-دة ﬁاور ،م-ن
ب -ي -ن -ه -ا الÎق -ي -ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ،ال-ف-ع-ال-ي-ة
ال- -ط- -اق- -وي- -ة ،ال- -ط- -اق- -ات اŸت- -ج- -ددة
لسصÎاŒي -ة وال -ت -ن -م -ي-ة ‘ ا÷زائ-ر،
ل -إ
مبادئ وتطبيقات الطاقات اŸتجددة،
ا÷وانب اإ’قتصصادية والقانونية للطاقة
اŸت -ج -ددة ،ال -ف -ع -ال -ي -ة ال -ط -اق -وي-ة ‘
اŸنشص -أاة اإ’داري -ة ع -ل -ى مسص -ت-وى وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية.
ي-ن-درج اŸوع-د ال-ط-اق-وي ال-ه-ام ضص-من
اÿط -وات اŸع -ت -م -دة ‘ وث -ي-ق-ة إاط-ار
م- -ع- -دل- -ة م -ن ط -رف وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية لÎقية واسصتخدام

ال- -ط- -اق -ات اŸت -ج -ددة ع -ل -ى مسص -ت -وى
ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ودور ال -ط -اق -ات
اŸتجددة ‘ تكريسس وتدعيم التنمية
اŸسص-ت-دام-ة وﬂت-ل-ف ال-ت-طبيقات التي
Áك-ن ل-ل-ج-م-اع-ات اÙل-ي-ة ا’سص-تفادة
م -ن -ه -ا ‘ مشص -اري -ع -ه -م ال -ت-ي ه-ي ق-ي-د
اإ’‚از.
سصيناقشس اŸلتقى ايضصا تقارير الÎبصس
الذي كلف بها اŸشصاركون ‘ الدورة
ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ح-يث ي-خ-ت-ار اŸشص-ارك-ون
م -واضص -ي -ع ت -ت -م -اشص -ى م -ع اح -ت -ي-اج-ات
وخصصوصصيات كل و’ية.

ورقلة :بكاري عبد العا‹

إلششعب2017/05/15 /pub /

ب -ق -ذف -ة ق -وي -ة ‘ ال -زاوي -ة ال -يسص -رى
للمرمى .
وكان بإامكان اŸولودية توقيع هدف
ث -ان ل-و’ تسص-رع ال-لع-ب Úوا’ع-ت-م-اد
ع -ل-ى ال-ل-عب ال-ف-ردي ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اأ’حيان.
ل-ك-ن ال-ت-ع-ادل ي-ع-ت Èن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-ابية
خارج الديار بالعودة بنقطة ‘ هذه
اŸن -افسص -ة ال -ت -ي Œري ع -ل -ى شص -ك-ل
ب- -ط- -ول -ة ،وم -ب -دأا ا◊سص -اب -ات ي -ك -ون
إايجابيا ‘ حالة –قيق الفوز هنا
با÷زائر ‘ ا÷و’ت القادمة .
لشص -ارة ،ف -إان ال -ع -م -ي-د ي-رك-ز ع-ل-ى
ل -إ
اŸنافسصة القارية بهدف لعب اأ’دوار
اأ’و ¤و ﬁاولة التأاهل إا ¤الدور ربع
النهائي ‘ نهاية دور اÛموعات.

حامد /حمور

