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Ãناسصبة حصصول ألهيئة أ÷زأئرية لÓعتماد «أ÷Òأك» على ألعÎأف ألدو‹ و عضصوية أ Èıألدو‹ للتعاون ‘
›ال ألعتماد ،يسصتضصيف منتدى جريدة «ألشصعب» مديرها ألعام ألسصيد نورألدين بوديسصة ‘ ندوة نقاشش ،حول
مسصاهمة هذه ألهيئة ‘ تشصجيع أŸنتوج ألصصناعي أ÷زأئري وزيادة منافسصته ،يوم ألثÓثاء  24أكتوبر  20١٧على ألسصاعة
 ١١:00صصباحا Ãقر جريدة ألشصعب ،39 :شصارع ألشصهدأء ،أ÷زأئر ألعاصصمة.
حضصوركم يشصرفنا

الإثنين  ٢٣أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٠٣صصفر  ١٤٣٩هـ

مباركي ‘ البليدة

دعــوة

٠٢

Ãن- -اسش- -ب- -ة حصش- -ول ال- -ه -ي -ئ -ة
ا÷زائ- - - -ري- - - -ة لÓ- - - -ع- - - -ت - - -م - - -اد
““أا÷Òاك““ ع- - - - -ل- - - - -ى ا’عÎاف
الدو‹ وعضشوية ا Èıالدو‹
ل- -ل- -ت- -ع -اون ‘ ›ال ا’ع -ت -م -اد،
يسش- -تضش- -ي- -ف م- -ن -ت -دى ج -ري -دة
““الشش-عب““ م-دي-ره-ا ال-ع-ام السش-ي-د
ن - -ورال- -دي- -ن ب- -وديسش- -ة ‘ ن- -دوة
ن- -ق- -اشش ،ح- -ول مسش- -اه -م -ة ه -ذه
ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ‘ تشش- -ج- -ي- -ع اŸن- -ت- -وج
الصش - -ن- -اع- -ي ا÷زائ- -ري وزي- -ادة
م-ن-افسش-ت-ه ،ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ،ع-ل-ى
السش- -اع -ة  11:00صش -ب-اح-ا Ãق-ر
ج- - -ري - -دة الشش - -عب ،39 :شش - - -ارع
الششهداء ،ا÷زائر العاصشمة.
حضشوركم يششرفنا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
ي -ق -وم وزي -ر ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع-ل-ي-م
اŸهنيﬁ Úمد مباركي ،اليوم ،بزيارة
عمل وتفقد إا ¤و’ية البليدة ،حيث
سش-ي-ع-اي-ن ع-ددا م-ن مشش-اري-ع ال-ق-ط-اع،
’ششراف على حفل توقيع
إا ¤جانب ا إ
ع -دة ات -ف -اق -ي -ات ب -ه -دف ال-ت-ك-وي-ن ‘
صش -ي -ان -ة اŸصش -اع -د وتصش -ل -ي -ح ال -ع -ت -اد
وال-فÓ-ح-ة .ك-م-ا سش-ي-ق-ف ال-وزير على
م- -دى Œسش- -ي- -د م -ب -دإا ال -ت -ك -وي -ن ع -ن
ط -ري -ق ال -ت -م -ه Úوال -ذي ي -ت -م داخ-ل
اŸؤوسشسشة ا’قتصشادية.

زرواطي تفتتح صصالون
الطاقات اŸتجددة

17471

ولـ ـ ـ ـ ـد علـ ـ ـ ـ ـي فـ ـ ـ ـ ـي الشصلـ ـ ـ ـ ـف
يقوم وزير الششباب والرياضشة الهادي ولد علي ،اليوم ،بزيارة عمل إا ¤و’ية
الشش -ل -ف ل -ت -ف -ق -د ﬂت-ل-ف ال-ورشش-ات ال-ري-اضش-ي-ة وم-رك-ز Œم-ي-ع و–ضش Òال-ن-خب
الرياضشية ا÷هوية ،وذلك على السشاعة الثامنة والنصشف صشباحا.

زعÓن ‘ الوادي

...ويÎأاسس حفل تسصليم جوائز بطولة الصصداقة
يÎأاسش ولد علي ،اليوم ،مراسشم حفل توزيع ا÷وائز ‘ نهاية بطولة الصشداقة
اŸنظمة من طرف جمعية ““’راديوز““ تخليدا لششهداء الواجب الوطني Ãركب
رقيق عبد القادر بوهران ،وذلك على السشاعة اÿامسشة مسشاءً.

إاحي ـ ـاء الذك ـرى 63
’جتماع ›موعة السصتة

إاحياء الذكرى ’ 63ند’ع الثورة التحريرية
ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة مشش-ع-ل الشش-ه-ي-د وج-ري-دة اÛاه-د‘ ،
إاطار أاسشبوع الذاكرة واŸواطنة ،بالتنسشيق مع جمعية
أاول ن- -وف- -م Èوم- -دي- -ري- -ات اÛاه -دي -ن ،الÎب -ي -ة،
التكوين والتعليم اŸهني ،Úمنتدى الذاكرة ،غدا،
’و¤
ي -ت -ن -اول –ضش Òوان-د’ع ال-ث-ورة ب-ال-و’ية ا أ
ال- -ت- -اري- -خ- -ي -ة ،ت -خ -ل -ي -دا لشش -ه -داء ال -ث -ورة وت -ك -رÁا
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ،وذلك ع-ل-ى السش-اع-ة ال-واح-دة وال-نصشف
مسشاًء Ãتحف اÛاهد بو’ية باتنة.

...والذكرى ’ 63جتماع  6التاريخي Úبالرايسس حميدو
ت-ف-ت-ت-ح وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة والطاقات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
ال -ي -وم ،ال -ط-ب-ع-ة ال-ث-ام-ن-ة ل-لصش-ال-ون
الدو‹ للطاقات اŸتجددة ،الطاقات
ال-ن-ظ-ي-ف-ة وال-تنمية اŸسشتدامة ““إايرا
Ã ،““2017ركز اÙاضشرات لوهران.

بوعزغي يÎأاسس أاشصغال
الندوة الدولية لصصندوق
التعاضصد الفÓحي

يشش -رف وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب
زي-ت-و ،Êال-ي-وم ،ع-ل-ى م-راسش-م اإحياء
ال -ذك -رى  63لÓ-ج-ت-م-اع التاريخي
Ûموعة السشتة  23أاكتوبر - 1954
 23أاكتوبر  ،2017وذلك Ãنزل مراد
ب- -وقشش- -ورة ب- -رايسش ح- -م- -ي -دو ع -ل -ى
السشاعة التاسشعة والنصشف صشباحا.

ندوة تاريخية باŸتحف
الوطني للمجاهد
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ني للمجاهد
Ãن- - -اسش- - -ب- - -ة إاح- - -ي - -اء ال - -ذك - -رى 63
لÓ- -ج- -ت -م -اع ال -ت -اري -خ -ي Ûم -وع -ة
السشتة ،ندوة تاريخية على السشاعة
الثانية بعد الزوال.

يÎأاسش وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-نمية
ال -ري -ف -ي -ة والصش -ي -د ال -ب -ح -ري ع -ب -د
ال- -ق -ادر ب -وع -زغ -ي ،ال -ي -وم ،م -راسش -م
ا’ف-ت-ت-اح ال-رسش-م-ي ل-ل-ندوة الدولية
اŸن - -ظ - -م - -ة م - -ن ط - -رف الصش - -ن - -دوق
ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ع-اضش-د ال-فÓ-ح-ي– ،ت
ع- -ن- -وان““ :ال- -ت- -أام Úال- -فÓ- -ح- -ي أاداة
ل -تسش -ي Òاıاط -ر اŸن -اخ -ي-ة““ ،وذلك
على السشاعة الثامنة صشباحا باŸركز
الدو‹ للمؤو“رات بنادي الصشنوبر.

جامعة ا÷زائر ٠٢
–يي ذكرى  1نوفمÈ
ت-ن-ظ-م ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر  02حفل
افتتاح ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى
اŸزدوجة الثالثة والسشت’ Úند’ع
ث -ورة ن -وف -م ÈاÛي -دة ،وال -ت-اسش-ع-ة
وال-عشش-ري-ن ل-ت-أاسش-يسش ال-رابطة ‘ 30
’رب- -ع- -اء 25
أاك- -ت- -وب- -ر ،وذلك ي- -وم ا أ
أاك - -ت - -وب - -ر ا÷اري ع - -ل - -ى السش - -اع - -ة
العاششرة صشباحا بقاعة اÙاضشرات.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

’سش-رة ال-ثورية لبلدية الرايسش
–ي-ي ج-م-ع-ي-ة مشش-ع-ل الشش-ه-ي-د ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ا أ
’عÓ-ن ع-ل-ى اف-ت-ت-اح أاسش-ب-وع ال-ذاكرة
ح-م-ي-دو ،ال-ي-وم ،ال-ذك-رى ’ 63ج-ت-ماع  6وا إ
واŸواط -ن-ة ،ب-ح-يث سش-ت-ك-ون ا’ن-طÓ-ق-ة م-ن م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة إا ¤دار ب-وقشش-ورة ،م-ك-ان
اجتماع القادة السشتة ،ووضشع إاكليل من الزهور ترحما على الششهداء.
وسشيلقي الدكتور ◊سشن زغيدي كلمة حول الذكرى ،كما يتم تكر Ëرمزي
لعائÓت الششهداء واÛاهدين الذي ” تسشمية الششوارع بأاسشمائهم.

‘ إاطار اŸتابعة اŸيدانية Ÿششاريع
’شش- -غ- -ال
ال - -ق - -ط- -اع ،ي- -ق- -وم وزي- -ر ا أ
ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ن -ق -ل ع -ب -د ال -غ -ن -ي
زعÓ-ن ،ال-ي-وم وغ-دا ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وتفقد إا ¤و’ية الوادي.

قيطو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤وهران ومسصتغاÂ

الدورة  84للمكتب التنفيذي ’–اد اŸهندسص Úالزراعي Úالعرب
’ربعاء 25
ينششط رئيسش ا’–اد الوطني للمهندسش Úالزراعي ،Úيوم ا أ
أاكتوبر ا÷اري ،ندوة صشحفية Ãنتدى اÛاهد– ،ضشÒا ’نعقاد فعاليات
ال-دورة  84ل-ل-م-ك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ’–اد اŸه-ندسش Úالزراعي Úالعرب ،الذي
سش-ي-ع-ق-د –ت رع-اي-ة وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ية والصشيد البحري،
’وراسش -ي– ،ت شش -ع -ار:
وذلك ي- - -وم - -ي  2و 3ن- -وف- -م Èال- -داخ- -ل ب -ف -ن -دق ا أ
’من الغذائي““.
““ا’سشتثمارات الفÓحية ششرط أاسشاسشي لتحقيق ا أ

الكاتبة السصينغالية تنشصط
ﬁاضصرة باŸكتبة الوطنية
ت- - -نشش - -ط ال - -ك - -ات - -ب - -ة وال - -ب - -اح - -ث - -ة
السشينغالية ‘ علم ا’جتماع أاواب وكار
‹ ت-ال ،ال-ي-ومﬁ ،اضش-رة ع-ن-وان-ه-ا ““م-ن
ملكة سشبأا إا ¤ميششال أاوباما مرورا بÓلة
’ف -ري -ق-ي-ات ،نسش-اء
ف -اط -م -ة نسش -وم -ر :ا إ
سش -ل -ط -ة وت -أاث ،““Òوذلك ع -ل -ى السش-اع-ة
ال -ع -اشش -رة صش -ب -اح -ا ب -اŸك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائرية.

إاحياء اليـوم الـ ـوردي
ت- -ن -ظ -م اŸدرسش -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -ع -ل -وم
والتغذية والصشناعة الغذائية ،ككل
سش-ن-ة ،ي-وم-ا –سش-يسش-ي-ا وإاعÓميا حول
سش-رط-ان ال-ث-دي ،ال-ي-وم ،ع-لى السشاعة
العاششرة صشباحا Ãقر اŸدرسشة بششارع
أاح -م -د ح -م -ي-دوشش ب-ا◊راشش ،ب-ح-يث
ي - -وج - -ه ه - -ذا ال - -ي - -وم ال- -ت- -حسش- -يسش- -ي
للطالبات واŸوظفات اŸؤوسشسشة بغرضش
ت-وع-ي-ت-ه-ن ب-أاه-م-ية التششخيصش اŸبكر
وحلول عÓجية اŸوجودة.

الطبعة الرابعة للجامعة الصصيفية

تنظم الوكالة الوطنية لتششغيل الششباب ،من  23إا 25 ¤أاكتوبر ا÷اري ،دورة تكوينية
حول ا÷امعة واŸقاو’تية ،وذلك يوم Ã 23درج اŸعرفة Ãكتبة كلية ا◊قوق.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي- -ق- -وم وزي- -ر ال- -ط- -اق -ة مصش -ط -ف -ى
ق-ي-ط-و ،Êال-ي-وم وغ-دا ،ب-زي-ارة عمل
وت -ف-ق-د ل-و’ي-ت-ي وه-ران ومسش-ت-غ-اÂ
ح - -يث سش- -ي- -ع- -اي- -ن وي- -دشش- -ن م- -راف- -ق
طاقوية.

‚ل اŸرحوم رويشصد
ينشصط ندوة صصحفية
ينششط ‚ل الفنان اŸرحوم رويششد
ال -ف -ن -ان مصش -ط -ف -ى ع -ي -اد ،غ -دا ،ن -دوة
صش -ح -ف-ي-ة ي-ع-رضش ف-ي-ه-ا اŸشش-وار ال-ف-ن-ي
وال- -ث- -وري ل- -وال- -ده م -ن خ Ó-ل ت -ق -دË
ال- -ك- -ت- -اب ال- -ذي أاصش- -درت -ه دار ال -ه -دى
م - -ؤوخ - -را ،ب- -ع- -ن- -وان““ :رويشش- -د ...أاب- -ي
صشديقي““ ،وذلك على السشاعة العاششرة
وال -نصش -ف صش -ب -اح -ا ب -اŸسش -رح ال -وط -ن -ي
ا÷زائري ﬁي الدين بششطارزي.

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

’ششهار
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الؤزير األول يلتقي Ãسسؤؤو‹ أاحزاب األغلبية الرئاسسية

لول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى،
ال -ت -ق -ى ال -وزي-ر ا أ
لغ-ل-ب-ية
لح-دÃ ،سس-ؤوو‹ أاح-زاب ا أ
أامسس ا أ
ال-رئ-اسس-ي-ة Ÿن-اقشس-ة مشس-روع ق-ان-ون اŸال-ية
لسس -ن-ة  ،2018ال -ذي سس -ي -ت -م ع -رضس-ه ع-ل-ى
ليام اŸقبلة.
غرفتي الŸÈان خÓل ا أ
قال إلسصيد أإويحيى ‘ تصصريح له عقب إللقاء،

إلذي جرى Ãقر إلوزإرة إألو ،¤إن «إللقاء إلثاÊ
ب Úإ◊ك -وم -ة وإألغ -ل -ب -ي -ة إل -رئ -اسص -ي -ة ،خصصصس
Ÿناقشصة مشصروع قانون إŸالية لسصنة  2018وكان
م-ث-م-رإ وت-ك-ام-ل-ي-ا» ،مشص-ددإ ع-ل-ى أإن «م-ث-ل ه-ذه
إلجتماعات أإصصبحت سصّنة حميدة» ،حيث أإنه -
ك -م -ا ق -ال  ‘« -ك -ل إل -ب-ل-دإن ت-ن-اقشس إلأغ-ل-ب-ي-ة

إ◊ك- -وم- -ة ،ك- -م- -ا ت- -ط- -ل -ع إ◊ك -وم -ة ع -ل -ى آإرإء
إألغلبية» .وأإضصاف إلوزير إألول ،أإن «هذإ إللقاء
ل يعني أإن باقي إألحزإب ليسس لها مكان ‘ إطار
هذإ إلنقاشس»› ،ددإ تأاكيده أإن «أإي حزب يريد
عقد لقاء هو ﬁل ترحيب ومكتب إلوزير إألول
مفتوح لكل إ÷زإئري.»Ú

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

إلعدد
17471
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راوية أامام ÷نة اŸالية باÛلسس الشسعبي الوطني

تقلصص احتياطي الصسرف إا ¤حدود  85مليار دولر
‘ 2018

ثّمنت التداب Òالواردة ‘ مشسروع قانون اŸالية لسسنة 2018

أاحزاب األغلبية الرئاسسية تؤؤكد ا◊فاظ على اŸكاسسب الجتماعية

لغ- -ل- -ب- -ي- -ة
ث - -م - -ن مسس - -ؤوول - -و أاح- -زاب ا أ
لح - -د ،ب - -ا÷زائ - -ر
ال- - -رئ- - -اسس- - -ي - -ة ،أامسس ا أ
ال -ع -اصس -م -ة ،ال -ت -داب Òال -واردة ‘ مشس-روع
قانون اŸالية لسسنة  ،2018خاصسة ما تعلق
با◊فاظ على اŸكاسسب الجتماعية التي
أالح عليها رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
لخÒ
العزيز بوتفليقة خÓل الجتماع ا أ
Ûلسس الوزراء.
ع -قب إل -ل -ق -اء إل -ذي ج-م-ع-ه-م ب-ال-وزي-ر إألول
أإحمد أإويحيى بقصصر إ◊كومة ،أإعرب مسصؤوولو
أإح -زإب إألغ -ل -ب -ي -ة إل-رئ-اسص-ي-ة (ج-ب-ه-ة إل-ت-ح-ري-ر
إل-وط-ن-ي ،إل-ت-ج-م-ع إل-وط-ني إلدÁقرإطيŒ ،مع
أإمل إ÷زإئر ،إ◊ركة إلشصعبية إ÷زإئرية) عن
مسصاندتهم Ùتوى مشصروع قانون إŸالية 2018
إل -ذي سص -ي -ع -رضص -ه وزي -ر إŸال -ي -ة ع -ل-ى غ-رف-ت-ي
إلŸÈان خÓل إأليام إŸقبلة.
‘ هذإ إلصصدد ،أإكد إألم Úإلعام ◊زب جبهة
إلتحرير إلوطني جمال ولد عباسس ،أإن مشصروع
إل -ق -ان -ون «ي -تضص-م-ن ت-دإب Òوإج-رإءإت إي-ج-اب-ي-ة
ل-ل-م-وإط-ن Úول-ل-ف-ئ-ات إل-هشص-ة وللمسصتثمرين على
حد سصوإء» .وأإوضصح ولد عباسس ،أإن إ◊كومة
«عملت بجدية وحكمة فيما يتعلق باإلجرإءإت
إ÷دي -دة إÿاصص -ة ب -ال -هضص -اب إل-ع-ل-ي-ا وإ÷ن-وب
إل -ك -ب Òوإل -ب -ل -دي -ات» ،مشصÒإ إ« ¤إرت -ف-اع ق-وي
لÓ- -سص- -ت -ث -م -ارإت م -ع إ◊ف -اظ ع -ل -ى إŸك -اسصب
إلجتماعية إلتي أإلح عليها رئيسس إ÷مهورية
أإثناء إجتماع ›لسس إلوزرإء إألخ.»Ò

م -ن ج -ه -ت-ه ،وصص-ف إل-ن-اط-ق إل-رسص-م-ي ب-اسص-م
ح -زب إل -ت -ج -م-ع إل-وط-ن-ي إل-دÁق-رإط-ي صص-دي-ق
شص -ه -اب ،إŸشص -روع ب -أان -ه «إج -ت -م-اع-ي ب-ال-درج-ة
إألو ،»¤مشصÒإ إ ¤وج- -ود «م -ؤوشص -رإت إلن -ع -اشس
إلق -تصص -اد إل -وط -ن -ي وإ◊ف-اظ ع-ل-ى إل-ت-وإزن-ات
بهدف إÿروج من إألزمة إŸالية إلتي تعرفها
إلبÓد».
بدوره ،قال رئيسس Œمع أإمل إ÷زإئر «تاج»
عمار غول ،إن «إلدولة من خÓل مشصروع قانون
إŸالية ⁄ ،تتخل عن دورها إلجتماعي وهو
م -كسصب ه -ام» ،مضص -ي -ف-ا أإن إل-نصس ي-دف-ع ع-ج-ل-ة
إلتنمية على إŸسصتوى إÙلي و‘ إطار إلعدل
وإل -ت -ك -اف-ؤو وذلك م-ن خÓ-ل إع-ط-اء دف-ع ج-دي-د
لصص- -ن- -دوق- -ي إل- -هضص- -اب إل -ع -ل -ي -ا وإ÷ن -وب ،م -ع
إÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى إŸوإزن -ات إŸال -ي -ة إل -كÈى
وإل-ع-م-ل ع-ل-ى تشص-ج-ي-ع إلسص-ت-ث-م-ار وإل-ت-ن-م-ي-ة ‘
ق- -ط -اع -ات خ -ارج إÙروق -ات» .ووصص -ف غ -ول
إلنقاشس إلذي جمع مسصؤوو‹ إألحزإب إألربعة
بالوزير إألول ،بأانه كان «ثريا وعميقا» وكانت
هناك «صصرإحة إلطرح ‘ إطار إلرسصائل إلهامة
وإلقوية إلتي قدمها رئيسس إ÷مهورية وإلوزير
إألول ‘ مناسصبات سصابقة».
‘ ذإت إلسصياق ،أإبرز رئيسس إ◊ركة إلشصعبية
إ÷زإئرية عمارة بن يونسس ،أإهمية هذإ إللقاء
إلذي سصمح  -كما قال Ã -ناقشصة كيفية إلتنسصيق
ب ÚإÛم -وع -ات إلŸÈان-ي-ة ألح-زإب إلأغ-ل-ب-ي-ة
إل -رئ -اسص -ي -ة ل -ك -ي ي -تسص -ن-ى ل-ه-ا أإن «ت-دإف-ع ب-ق-وة

مسساهل يسستقبل نظÒته الناميبية

اعتÈت العÓقات ا÷زائرية  -الناميبية «ثرية وتاريخية»
أاك- - -دت ن- - -ائب ال - -وزي - -ر
لول ووزي- -رة ال -ع Ó-ق -ات
ا أ
ال- - -دول- - -ي- - -ة وال- - -ت- - -ع- - -اون
ال-ن-ام-ي-ب-ي-ة ن-ت-وم-بو ناندي
ن-داي-ت-واه ،أامسس ،با÷زائر
ال -ع -اصس -م -ة ،أان ال -ع Ó-ق-ات
ال- - -ت- - -ي ت- - -رب- - -ط بÓ- - -ده - -ا
ب - - - - -ا÷زائ- - - - -ر «ث- - - - -ري- - - - -ة
وتاريخية».
‘ تصصريح لدى وصصولها إ¤
مطار هوإري بومدين إلدو‹،
حيث كان ‘ إسصتقبالها وزير
إلشصؤوون إÿارجية عبد إلقادر
مسص- -اه- -ل ،أإوضص- -حت إلسص- -ي -دة
ناندي ندإيتوإه أإن «إلعÓقات
إل-ت-ي ت-رب-ط بÓ-ده-ا ب-ا÷زإئر
ث -ري -ة وت -اري-خ-ي-ة» ،مشصÒة إ¤
أإن -ه «غ-دإة إسص-ت-قÓ-ل-ه-ا ق-ررت
ب Ó-دي ت -ك -ث -ي -ف ت -ع-اون-ه-ا م-ع
إ÷زإئ- -ر ‘ شص- -ت- -ى إŸي- -ادي -ن
وإلقطاعات ،كما تعكسس ذلك

وقناعة» عن مشصروع إلقانون.
وكان إلوزير إألول قد صصرح مباشصرة عقب
إلج- -ت- -م- -اع ،أإن «إل- -ل- -ق -اء إل -ث -ا Êب Úإ◊ك -وم -ة
وإألغ-ل-ب-ي-ة إل-رئ-اسص-ي-ة خصصصس Ÿن-اقشص-ة مشصروع
قانون إŸالية لسصنة  2018وكان مثمرإ وتكامليا»،
مشصددإ على أإن «مثل هذه إلجتماعات أإصصبحت
سصّنة حميدة» ،حيث أإنه ،كما قال ‘« ،كل إلبلدإن
تناقشس إألغلبية إ◊كومة ،كما تطلع إ◊كومة
على آإرإء إألغلبية».

أاويحيى يسستقبل كؤهلر

إسصتقبل إلوزير إألول أإحمد أإويحيى ،أإمسس،
ب -ا÷زإئ -ر إل -ع -اصص -م -ة ،إŸب -ع -وث إلشص-خصص-ي
 ·ÓإŸتحدة إ ¤إلصصحرإء
Óم Úإلعام ل أ
ل أ
إلغربية هورسصت كوهلر ،إلذي يقوم بجولته
إألو ¤ب -اŸن -ط -ق-ة ،ب-حسصب م-ا أإف-اد ب-ه ب-ي-ان
Ÿصصالح إلوزير إألول.
ج -رى إلسص -ت -ق-ب-ال ب-حضص-ور وزي-ر إلشص-ؤوون
إÿارجية عبد إلقادر مسصاهل ،يضصيف ذإت
إŸصصدر.

كشس -ف وزي-ر اŸال-ي-ة ع-ب-د ال-رح-م-ان
راوي- -ة ،أامسس ،،ع- -ن ت- -وق- -ع -ات بÎاج -ع
اح -ت -ي -اط -ي الصس -رف ال-وط-ن-ي إا85,2 ¤
مليار دولر مع نهاية  2018وإا76,2 ¤
مليار دولر مع نهاية .2020
قال رإوية ،خÓل عرضصه Ÿشصروع قانون
إŸال- -ي- -ة لسص -ن -ة  ،2018أإم - -ام ÷ن - -ة إŸال - -ي- -ة
وإŸيزإنية للمجلسس إلشصعبي إلوطني ،إنه من
إŸتوقع أإن تÎإجع قيمة إحتياطي إلصصرف
إلوطني إ 85,2 ¤مليار دولر ‘ ( 2018ما
يعادل  18,8شصهرإ من إلوإردإت) و 79,7مليار
دولر ‘  18,4( 2019شصهرإ من إلوإردإت)
وإ 76,2 ¤مليار دولر ‘  17,8( 2020شصهرإ
من إلوإردإت).
وأإوضصح إلوزير ،أإن قيمة إحتياطي إلصصرف
إلوطني هي ‘ حدود  105مليار دولر حاليا.
أإم -ا ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -وإردإت م-ن إلسص-ل-ع ف-م-ن
إŸتوقع ،بحسصب إلوزير ،بلوغها  43,6مليار
دولر ‘  2018و 41,4مليار دولر ‘ 2019
و 40,9مليار دولر ‘ .2020
م- -ن ج- -ه- -ة أإخ- -رى ،ق- -ال رإوي- -ة ،إن- -ه م- -ن
إŸن -ت -ظ -ر وصص -ول صص -ادرإت إÙروق -ات إ¤
 34,4مليار دولر ‘  2018و 38,3مليار دولر
‘  2019و 39,5مليار دولر ‘ .2020
ي -ذك -ر ،أإن إ÷لسص -ة ج -رت ب -رئ-اسص-ة رئ-يسس
÷ن -ة إŸال -ي -ة وإŸي -زإن -ي -ة ت -وف -ي -ق ط -ورشس،
بحضصور وزير إلعÓقات مع إلŸÈان إلطاهر
خاوة ،وكافة إلنوإب أإعضصاء إللجنة ،وإلعديد
من إطارإت وزإرة إŸالية.

عجز اÿزينة سسيÎاجع إا 55 ¤مليار
دينار بفضسل التمؤيل غ Òالتقليدي
كشصف وزير إŸالية عبد إلرحمان رإوية،
أإمسس ،ع -ن ت -وق -ع -ات بÎإج -ع ع -ج-ز إÿزي-ن-ة
إلعمومية إ 55 ¤مليار دينار فقط ‘ ،2019
بفضصل إللجوء إ ¤إلتمويل غ Òإلتقليدي ،ما
يجنب إÿزينة إللجوء إ ¤أإي “ويل إبتدإء
من .2020
وقال رإوية ،خÓل عرضصه مشصروع قانون
إŸال- -ي- -ة لسص- -ن -ة  2018أإم- -ام ÷ن- -ة إŸال- -ي -ة
وإŸيزإنية للمجلسس إلشصعبي إلوطني ،إن عجز
إÿزي-ن-ة إل-ع-م-وم-ي-ة سص-يشص-ه-د إŒاه-ا تنازليا،
منتق Óمن  2.344مليار دينار ‘  2016إ¤
 1.963مليار دينار ‘  2018ليصصل إ55 ¤
مليار دينار فقط ‘ .2019
وأإضص -اف إل-وزي-ر ،أإن-ه سص-ي-ت-م ت-غ-ط-ي-ة ع-ج-ز
إÿزي -ن -ة أإسص -اسص -ا ب-ال-ل-ج-وء إ ¤إل-ت-م-وي-ل غÒ
إلتقليدي ،إضصافة إ ¤فوإئضس إلقيمة إلتي ”
صصبها ‘ صصندوق ضصبط إإليرإدإت.
وتقدر إحتياجات إلتمويل ،بحسصب إلسصيد
رإوي -ة ،بـ 570م -ل-ي-ار دي-ن-ار ‘  2017و1.815
مليار دينار ‘  2018وبـ 580مليار دينار ‘
.2019
أإما بالنسصبة لـ ،2020أإوضصح وزير إŸالية إأنه
ي -ت -وق -ع «أإل تضص -ط -ر إÿزي -ن-ة إل-ع-م-وم-ي-ة إ¤
إل -ل -ج -وء إ ¤أإي “وي -ل ،وه -ذإ ن-ظ-رإ ل-ل-ع-ج-ز
إلضصعيف إلذي سصيتم تسصجيله».

قال إان اسستثمارات الدولة ‘ قطاع اŸوارد اŸائية لن تتوقف

نسسيب 100 :مليار دينار إل‚از مشساريع اŸياه والصسرف الصسحي باألرياف

ﬂتلف آإليات إلتعاون إلتي ”
وضصعها».
وأإع- - - - -ربت إŸسص- - - - -ؤوول- - - - -ة
إل-ن-ام-ي-ب-ي-ة ،إل-ت-ي ت-ق-وم ب-زيارة
عمل إ ¤إ÷زإئر ،عن قناعتها
ب - -أان إل - -دورة إألو ¤ل- -ل- -ج- -ن- -ة
إıت -ل -ط -ة ل -ل-ت-ع-اون إŸق-ررة
يومي  23و 24أإكتوبر با÷زإئر
إلعاصصمة «سصتكلل بالنجاح».
وك - - - - -انت وزإرة إلشص - - - - -ؤوون
إÿارجية قد أإوضصحت ‘ بيان
لها ،أإن «إÙادثات ب Úوفدي
إلبلدين سصتتمحور حول إلتقييم

إلشص- -ام- -ل ل -ل -ت -ع -اون إل -ث -ن -ائ -ي
ودرإسص- -ة إلسص- -ب- -ل وإل- -وسص- -ائ- -ل
إلكفيلة بإاعطائه طابعا مثاليا
ون - -وع - -ي - -ا وإلرت - -ق- -اء ب- -ه إ¤
مسص-ت-وى إل-عÓ-ق-ات إلسص-ي-اسص-ية
إŸمتازة إلقائمة ب Úإ÷زإئر
وناميبيا» .وسصيقوم إلطرفان -
يضص - - -ي - - -ف ذإت إŸصص- - -در  -بـ
«ت -ق -ي-ي-م إŸف-اوضص-ات إ÷اري-ة
بشص- -أان إل- -ع -دي -د م -ن مشص -اري -ع
إلتفاقات إلثنائية إلتي سصتÌي
إإلط - - -ار إل - - -ق- - -ان- - -و ÊإŸسصÒ
للتعاون إلثنائي ككل».

وزير الشسؤوون الدينية:

مراجعة متؤاصسلة وإاصسÓح جذري للخطاب الديني
لوقاف
أاكد وزير الشسؤوون الدينية وا أ
ﬁم- - - -د ع- - - -يسس- - - -ى ،أامسس ،ب - - -ا÷زائ - - -ر
ال-ع-اصس-م-ة ،أان دائ-رت-ه بصس-دد «م-راجعة
م -ت -واصس -ل -ة وإاصسÓ-ح ج-ذري» ل-ل-خ-ط-اب
الديني.
ق -ال إل -وزي -ر ع -ل -ى ه -امشس إشص -رإف -ه ب-دإر
إإلم -ام (إ÷زإئ -ر إل -ع -اصص -م -ة) ع -ل -ى إن-طÓ-ق
إŸسصابقة إلوطنية إلشصفوية إÿاصصة بالدخول
Ÿعاهد تكوين إإلطارإت إلدينية ،إن إلتجربة
إ÷زإئ -ري -ة ‘ ﬁارب -ة إإلره -اب وإل -ت -ط -رف
إل -ف -ك -ري وإل-دي-ن-ي «أإصص-ب-حت إل-ي-وم أإ‰وذج-ا
تقتدي به كث Òمن إلدول» ،مشصÒإ إ ¤أإن
إإلصصÓ- -ح إŸرت- -قب «ي -ع -ت -م -د أإسص -اسص -ا ع -ل -ى
إجتثاث إلتوظيف إإليديولوجي ‘ إÿطاب
إلديني وينبع من إلثقافة إلوطنية إألصصيلة».
ف-ي-م-ا ي-خصس إŸسص-اب-ق-ة إل-وط-ن-ي-ة إÿاصصة
ب-ال-دخ-ول Ÿع-اه-د ت-ك-وي-ن إإلط-ارإت إلدينية،
أإشصار إلوزير إ ¤أإنه «سصيتم إختبار إÎŸشصحÚ
حول إسصتعدإدهم للتكوين ‘ ›ال إألمامة
ومدى إŸامهم باŸرجعية إلدينية إلوطنية،
‘ ظل تنامي إلطوإئف وإ÷معيات إلتبشصÒية

أإكد وزير إŸوإرد إŸائية حسص Úنسصيب،
أإمسس ،من معسصكر ،أإن إسصتثمارإت إلدولة ‘
إلقطاع لن تتوقف باعتباره عصصبا أإسصاسصيا ‘
إلتنمية إÙلية وإلقتصصادية .وأإوضصح حسصÚ
نسصيب ،أإن إلقطاع سصيعتمد خÓل هذه إلسصنة
ومسص -ت -ق-ب ،Ó-ع-ل-ى Œه-ي-زإت إŸوإرد إŸائ-ي-ة
جزإئرية إلصصنع ،منها باخرتان لنزع إألوحال
م -ن إلسص -دود ،زي -ادة ع-ن ب-ر›ة إسص-ت-ث-م-ارإت
إلنتاج أإنظمة جديدة مقتصصدة للمياه مصصنعة
ﬁل -ي-ا سص-يسص-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا إل-فÓ-ح-ون ‘ إط-ار
برإمج إلدعم إلفÓحي ،إ ¤جانب مشصاريع
ت-ن-م-وي-ة سص-يسص-ه-ر ق-ط-اع إŸوإرد إŸائ-ي-ة على
تنفيذها لفائدة سصكان إŸناطق إلنائية .مؤوكدإ
‘ ه- -ذإ إلشص- -أان ،أإن إ◊ك- -وم- -ة ق- -د خصصصصت
ضص - -ع- -ف إŸب- -ال- -غ إıصصصص- -ة ‘ إلسص- -ن- -وإت
إŸاضصية لقطاع إŸوإرد إŸائية ضصمن قانون
إŸالية  ،2018يتعلق إألمر بتخصصيصس مبلغ
 100مليار دينار إل‚از شصبكات مياه إلشصرب
وشصبكات إلصصرف إلصصحي باŸناطق إلريفية
‘ إطار إıططات إلبلدية للتنمية إÙلية.

بر›ة عملية لنزع األوحال من سسد فرقؤق

إل- -ت- -ي ت- -ري -د أإن ي -ك -ون ل -ه -ا م -وط -ئ ق -دم ‘
إ÷زإئر».
من جانب آإخر ،كشصف ﬁمد عيسصى عن
وج -ود ÷ن -ة ت -ع -م -ل ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع إŸصص-ال-ح
إŸع -ن -ي -ة Ÿرإق-ب-ة إل-ك-ت-اب إل-دي-ن-ي Ãن-اسص-ب-ة
إلصصالون إلدو‹ للكتاب ،إلذي سصينطلق قريبا
با÷زإئر ،مÈزإ أإن مصصالح إلتفتيشس إلتابعة
لوزإرته تقوم Ãرإقبة إلكتب دإخل إŸسصاجد
بصصفة «دورية ومسصتمرة».

أإعلن وزير إŸوإرد إŸائية خÓل زيارته
إلتفقدية Ÿشصاريع إلقطاع بولية معسصكر ،عن
بر›ة عملية لنزع إألوحال من سصد فرقوق
ب -اÙم-دي-ة ،إل-ذي ب-ل-غت نسص-ب-ة ت-وح-ل-ه ،٪95
حيث سصتشصرف إلوكالة إلوطنية للسصدود على
إŸشصروع ،إلذي سصيتم بتقنيات عالية إ÷ودة
وباسصتعمال باخرة لنزع إألوحال مصصنعة ﬁليا
‘ أإجل أإقصصاه منتصصف إلسصنة إلقادمة ،تزإمنا
مع إسصتقبال إلوسصيلة إŸصصنعة ﬁليا ‘ أإوإخر
شصهر مارسس ،حيث سصتمكن إلعملية من رفع
كميات معتÈة من إلطمي من حوضس إلسصد.
كما سصتمكن من رفع عبء كب Òأإّرق كاهل
إلفÓحÃ Úحيط هÈة.
وربطا بذلك ،أإشصرف وزير إŸوإرد إŸائية
على إطÓق مشصروع إلقناة إلتي تربط سصد
بوحنيفية بسصد فرقوق لتعزيز نظام إلسصقي

بثÓث بلديات تابعة لدإئرة وإدي إألبطال.

القتصساد ‘ اŸياه وا◊فاظ على ا÷ؤفية منها

إل -ف Ó-ح -ي ،ك -ب-دي-ل ل-ل-ت-ق-ن-ي-ة إل-ق-دÁة ،ح-يث
سصيمكن مشصروع إلقناة من إقتصصاد  ٪50من
إŸياه كانت تضصيع دون إسصتغÓل أإمثل.

دخؤل سسد وادي التحت بع Úفراح مرحلة التشسغيل
 ⁄ت - -ك - -ن زي - -ارة حسص Úنسص - -يب إ ¤ولي- -ة
معسصكر ›رد زيارة تفقدية عادية ،حيث ميز
إل - -زي - -ارة ع - -ودة وزي - -ر إŸوإرد إŸائ - -ي - -ة إ¤
إŸن -ط -ق -ة ÷ن -ي ث -م -ار إلÈن -ام -ج إÿم-اسص-ي
وإلÈنامج إلتكميلي لرئيسس إ÷مهورية إلذي
خصس إŸنطقة ذإت إلطابع إلفÓحي Ãشصاريع
هامة ‘ قطاع إŸوإرد إŸائية Ãبالغ مالية
تكاد تكون خيالية ،أإهمها مشصاريع إلتحويÓت
إŸائ- -ي- -ة إل- -كÈى وإ‚از ﬁي- -ط -ات إلسص -ق -ي
إلفÓحي وسصد وإدي إلتحت بع Úفرإح ،حيث
إسصتهل حسص Úنسصيب زيارته بغلق صصمامات
إلسصد إ÷ديد وإإلعÓن عن بدء عملية تعبئة
وحشصد  7مÓي Úم 3من إŸياه سصتوجه للسصقي
إلفÓحي وتعزيز نظام إلتزويد Ãياه إلشصرب،
إضص- -اف- -ة إ ¤إطÓ- -ق مشص- -روع ل -رب -ط ﬁي -ط
كشصوط بسصد وإدي إلتحت على مسصافة  12كلم،
حيث من إŸرتقب جدإ إأن تنطلق إألشصغال
ق -ري-ب-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى إŸشص-روع إل‚از شص-ب-ك-ة
إلتموين Ãياه إلشصرب من سصد وإدي إلتحت
على مسصافة  35كلم لفائدة  35أإلف سصاكن

دعا نسصيب خÓل وقوفه على إلرتوشصات
إألخÒة Ÿشصروع –ويل إŸياه من سصد ويزغت
إﬁ ¤يط سصهل غريسس ،إ ¤فرضس إسصتعمال
تقنيات إلسصقي إ◊ديث على إلفÓح Úومنع
Óبار Ãنطقة سصهل غريسس
إ◊فر إلعشصوإئي ل أ
من أإجل إ◊فاظ على إلÌوة إŸائية إ÷وفية
وت -دع -ي -م إل -ط -ب -ق -ات إ÷وف -ي -ة ،م-وضص-ح-ا أإن
إل -ق -ط-اع ي-ح-رصس ع-ل-ى إ÷انب إل-ت-حسص-يسص-ي،
خصص - -وصص- -ا ‘ إŸن- -اط- -ق إل- -فÓ- -ح- -ي- -ة ح- -ول
إلسصتهÓك إلعق ÊÓوإŸقتصصد للمياه وتعميم
ت -ق -ن -ي -ات إلسص -ق-ي إ◊دي-ث-ة ،مشصÒإ أإن-ه ي-جب
تثم Úكل إŸوإرد إŸائية وتوظيفها للقطاع
إلفÓحي ،مع تشصجيع إلفÓح Úعلى إسصتغÓل
إŸياه إŸسصتعملة ‘ إلسصقي إلفÓحي.
‘ ذإت إلسصياق ،أإعلن نسصيب أإيضصا أإن 150
مليون م 3سصنويا من مياه حوضس إلشصريف،
سص -ت -وج -ه ل-دع-م إلسص-ق-ي إل-فÓ-ح-ي ‘ ولي-ت-ي
مسصتغا Âومعسصكر ،باÿصصوصس ﬁيط هÈة
وسصيق.
أإما ‘ ›ال تعزيز نظام إلتزويد Ãياه
إلشصرب على مسصتوى عاصصمة إلولية وبعضس
إŸن- -اط- -ق م -ن -ه -ا ،شص -دد حسص Úنسص -يب ع -ل -ى
ضصرورة تعزيز ودعم ورشصات مشصروع «ماو»
إلذي سصيكون حيز إÿدمة ،بحسصب إلوزير،
وإŸع -ط -ي -ات إل -ت-ق-ن-ي-ة ‘ أإج-ل أإقصص-اه ن-ه-اي-ة
إلسصنة بالنسصبة لـ 17بلدية ،من بينها عاصصمة
إلولية .ويسصتفيد منه حوإ‹  600أإلف سصاكن،
إضصافة إ 5 ¤بلديات أإخرى ‘ أإجل أإقصصاه
م-ن-تصص-ف إلسص-ن-ة إŸق-ب-ل-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا ب-ل-ديات
دإئ -رة زه -ان-ة إل-ت-ي سص-ت-ت-زود م-ن إل-ن-ظ-ام عÈ
روإق وإدي ت -ل -ي Ó-ت ب-وه-رإن وثÓ-ث ب-ل-دي-ات
ب - -دإئ - -رة إلÈج وع Úف - -ارسس أإب - -دى إل - -وزي- -ر
موإفقته على إدماجها ضصمن مشصروع «ماو».
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سصلطتا ضصبط السصمعي -البصصري والصصحافة اŸكتوبة

ع« Úمهنية» على تصصحيح إإلختÓلت

لل - -ي - -ات ال - -ت - -أاطÒ
إا ¤أاي م- - -دى Áك - -ن آ
لع Ó-م -ي كسص -ل -ط -ت -ي ضص -ب -ط
اŸؤوسصسص- -ات- -ي ا إ
السص -م -ع -ي ـ ال -بصص -ري ،والصص-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة
و›لسس أاخÓقيات اŸهنة التكفل با◊الت
ال -ت -ي ق -د ت -ن -ج -م ج-راء اŸم-ارسص-ة ال-ي-وم-ي-ة
ل -لصص -ح -اف -ي ÚواŸصص -ن -ف -ة أاح -ي -ان -ا ‘ خ -ان -ة
له-ان-ة أاو اŸسص-اسس
م -اي -ت-داول ك-ال-ق-ذف أاو ا إ
لك Ìم-ن ه-ذا
لشص-خ-اصس وا أ
ب -خصص-وصص-ي-ات ا أ
نشص- -ر أاخ- -ب- -ار ل أاسص- -اسس ل- -ه -ا م -ن الصص -ح -ة..
وغÒه - -ا م - -ن « ال - -قضص - -اي - -ا» ال - -ت- -ي لت- -ع- -د
لع Ó-م اŸرئ -ي أاو
ول–صص- -ى أاح- -ي- -ان -ا ‘ ..ا إ
اŸكتوب.
أنطÓقا من هذأ ألتسشاؤول حاول أأ’سشتاذ كرË
ب-ل-ق-اسش-ي وأأ’سش-ت-اذة وه-ي-ب-ة ب-ل-ح-اجي أÿوصص ‘
حيثيات ألبحث عن أإ’جابة ألتي تفي أŸوضشوع
حقه ،علما أن هناك بديهية مفادها أن ألصشحف
أل -ت -ي تصش -در أل -ي -وم نشش -أات ق -ب-ل ت-أاسش-يسص ه-ي-اك-ل
ألضشبط.

فكيف سصكيون إلعمل معها؟
تنظيم أ◊ياة أ’عÓمية ‘ أ÷زأئر ،تتطلب
إأقامة مثل هذه أآ’ليات ليسص كأادوأت مرأقبة ،لكن
وسشائل مرأفقة لتصشحيح مسشارأت وتعديل أدأءأت

ومطابقتها مع ألقوأن Úألسشارية أŸفعول لتفادي
أي Œاوزأت أوأخت’Óت قد تطفو إأ ¤ألسشطح من
ح Úآ’خر بحكم ألضشغط أليومي للعمل ونقصص
أل -ت -ج -رب -ة ،وع -دم ت -ق -دي -ر أآ’ث -ار أو أل -ت -دأع-ي-ات
ألناجمة عن نششر أخبار يعتقد أصشحابها بأانها ‘
ألصشميم لكن يتضشح فيما بعد بأانها أ◊قت ضشررأ
معنويا باأ’ششخاصص.
وهذه ألوقائع حاضشرة أليوم ‘ إأعÓمنا أŸرئي
أÿاصص وأإ’عÓم أŸكتوب أÿاصص و’يوجد ‘
ألعمومي نظرأ لتجربة أŸسشؤوول Úعن ألتحرير
ألذين يقدرون حجم نششر خ Èليسص له مصشدر أو
وث -ائ -ق يسش -ت -ن-د إأل-ي-ه-ا◊ ،م-اي-ة ألصش-ح-ا‘ م-ن ك-ل
أŸتابعات.
وي -رى أأ’سش -ت -اذ ك -ر Ëب -ل -ق -اسش -ي ،أن ألÎسش-ان-ة
أل-ق-ان-ون-ي-ة أ◊ال-ي-ة أŸت-وج-ه-ة للصشحافة أŸكتوبة
ت -ع -د أرضش -ي -ة وأسش -ع -ة وم -رج -ع -ي-ة ث-ري-ة م-ن أج-ل
أسشتحدأث ذلك ألنسشق ‘ تنظيم أŸهنة بالششكل
أŸطلوب وضشمان عمل ألصشحافي ‘ ÚأŸيدأن
وأل -وصش -ول إأ ¤مصش -ادر أ Èÿوح -م-اي-ت-ه-م م-ن ك-ل
ألضش -غ-وط وإأب-ع-اد ع-ن-ه-م أŸع-وق-ات أل-ت-ي ت-عÎضص
نششاطاتهم.
وششدد أأ’سشتاذ بلقاسشمي على ضشرورة ألعمل
أك Ìمن أجل ترقية أŸنظومة ألقانونية باŒاه
أأ’حسشن خدمة لوأقع وآأفاق أŸهنة وقد Œسشد

ذلك ‘ أسشمي وثيقة ‘ ألبÓد أ’ و هي ألدسشتور،
ÓعÓم عبارة عن ضشمانات
ألذي خصشصص موأد ل إ
ق- -وي- -ة أ’ه -ل أŸه -ن -ة ..يضش -اف إأ ¤ذلك أل -ت -أاطÒ
أŸؤوسشسشاتي ألوعاء ألذي تصشب فيه كل أنششغا’ت
ألقطاع.
أما أأ’سشتاذة وهيبة بلحاجي فاعتÈت أن سشلطة
ضشبط ألسشمعي ألبصشري Œربة جديدة تسشتدعي
وق -ت -ا ل -ل -ت -ع -ايشص م-ع-ه-ا ،يضش-اف إأ ¤ذلك– ،دي-د
ألصشÓحيات.
ورسشالة أأ’سشتاذة وهيبة وأضشحة كل ألوضشوح ‘
د’’تها Ãعنى أنه من ألسشابق أ’وأنه إأصشدأر أي
حكم Œاه هاته ألسشلطة ‘ تأادية مهامها كونها
م-ات-زأل ح-دي-ث-ة أل-نشش-أاة وع-ل-ي-ه ف-إان أل-وقت وح-ده
كفيل بأان يكششف لنا عما نريد منها زيادة على هذأ
أ÷انب ،فإانه من أأ’فضشل أن تضشبط بدقة أŸهام
ل -ت -ف -ادي أل -ت -دأخ-ل م-ع سش-ل-ط-ة ضش-ب-ط ألصش-ح-اف-ة
أŸكتوبة مسشتقب.Ó
وعليه فنحن أليوم أمام أحتكام ألصشحا‘ إأ¤
ضشمÒه ،أك Ìمن وقوعه ‘ ﬂاوف زجر أو ردع
ألقانون ،أ’ن أو ¤أنششغا’ته كذلك ألتحلي بروح
أŸسشؤوولية ‘ نششر ما يكتب وهذأ ألكÓم ليسص
دÁوغ -وج -ي -ا ،أو ل -غ -ة خششب ك -م -ا ي-ح-ل-و ل-ل-ب-عضص
ترديده وإأ‰ا ‡ارسشة يومية.

جمال أأوكيلي

ألعدد
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تفعيل آإليات إلضصبط
دع -وة صص -ري -ح -ة وع -اج -ل-ة ح-م-ل-ت-ه-ا رسص-ال-ة رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة السص -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ا¤
الصصحافي ‘ Úيومهم الوطني اŸصصادف لـ ٢٢أاكتوبر من
لعÓمية ‘
كل سصنة من أاجل إاسصتكمال بناء اŸنظومة ا إ
ا÷زائ -ر ،وه-ذا م-ن خÓ-ل ال-ذه-اب إا ¤إاق-ام-ة سص-ل-ط-ة
ضصبط الصصحافة اŸكتوبة ‘ أاقرب وقت.
وت -ب-ع-ا ل-ذلك ،ف-إان أاو ¤م-ب-ادرات ه-ذا ال-ت-ح-رك
اŸي - -دا Êه- -و شص- -روع وزارة التصص- -ال ‘ اسص- -تشص- -ارة
لطر التنظيمية
اŸعني Úأاي اŸهني ÚاŸهيكل ‘ Úا أ
ك -ن -ق -اب -ة الصص -ح -اف-ي Úا÷زائ-ري( Úأا سس.أان .ج-ي)
وال–ادي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لصص -ح -اف -ي Úا÷زائ -ريÚ
التابعة ل–Óاد العام ـ ( أاف ،أان ،جي.أا).
لي -ام
وت- -ت- -واصص- -ل ه -ذه السص -تشص -ارة ‘ غضص -ون ا أ
القادمة ،بوتÒة أاسصرع اسصتجابة Ÿا ورد ‘ رسصالة
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة م-ن ت-وج-ي-ه-ات واضص-حة Ãثابة
خ-ارط-ة ط-ري-ق ل-ل-ج-ه-ات اŸسص-ؤوول-ة ك-ي ت-كون هذه
«السصلطة» جاهزة ‘ الوقت اŸناسصب.
هذا اŸسصار التشصاوري انطلق العمل به وسصيتوج
لجراءات الÓزمة والتداب Òالضصرورية
لحقا با إ
لعضصاء اŸشصكل Úللسصلطة
التي تؤودي إا ¤انتخاب ا أ
لعضص-اء
وف-ق ال-تشص-ري-ع ال-ق-ان-و Êيضص-اف إا ¤ذلك ا أ
للية.
اŸعنيون لتكتمل دائرة بناء هذه ا آ
والتحدي هذا هو حاليا ﬁل انشصغال الوصصاية
أاي ال -وزارة قصص -د رف-ع-ه ‘ وقت ق-ي-اسص-ي ،وب-ام-ت-ي-از
لولية التي توحي بأان
وهذا اسصتنادا إا ¤اŸؤوشصرات ا أ
اŸسص - -ع - -ى ي- -وج- -د ‘ الŒاه الصص- -ح- -ي- -ح ،وال- -ع- -م- -ل
السص - -ل - -ي - -م ..م - -ع ج- -لسص- -ات السص- -ت- -م- -اع اıصصصص- -ة
لضص-اف-ة
Óشص -خ -اصس ال -ذي -ن ب -ام -ك -ان -ه -م ت -ق -د Ëا إ
ل -أ
اŸبحوث عنها.
ل - -ذلك ،ف - -إان شص - -ع- -ار وزارة التصص- -ال ‘ غضص- -ون
لرضص-ي-ة
لي -ام ال -ق -ادم -ة ه -و ال -ت -ع -ج -ي -ل ب -وضص -ع ا أ
ا أ
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-واصص-ل م-ع الصص-ح-اف-ي Úقصصد
ت- -ط- -ب- -ي- -ق ت- -ف- -اصص- -ي- -ل الÎشص- -ي- -ح -ات وغÒه -ا م -ن
لجراءات ‘ هذا الشصأان.
ا إ
وع-ل-ى غ-رار ه-ذه ا◊رك-ي-ة ال-راه-ن-ة اŸسص-جلة على
لعداد لضصبط الصصحافة الكتوبة فإان رئيسس
صصعيد ا إ
ا÷م -ه -ور ط -لب ب -ت -ف -ع -ي -ل سص-ل-ط-ت-ي ضص-ب-ط السص-م-ع-ي ـ
البصصري والصصحافة اŸكتوبة لحقا وهذا ‘ حد ذاته
Ãث- -اب- -ة إادراك ع- -م- -ي- -ق ،وشص -ع -ور مسص -ؤوول ل -ل -ن -ظ -رة
لعÓمي وفق ماورد
التحكيمية إازاء مرافقة اŸشصهد ا إ
‘ القانون بشصقيه .السصمعي ـ البصصري واŸكتوب.
لدخ - -ال
إان ه - -ذا ا◊رصس ن - -اب - -ع ،م - -ن السص - -ع - -ي إ
ا◊ي -وي -ة واŸن -افسص -ة الشص -ري-ف-ة ع-ل-ى ك-ل م-ا ي-ق-دم
ل -ل -مشص -اه -د وال -ق -ارئ ا÷زائ -ري ،وه -ذا م -ن زاوي-ة
التقييم واŸتابعة وكذلك من باب الرؤوية اŸهنية ل
أاك Ìول أاقل وتطبيق القانون هذا كله من أاجل
لف -راد م-ن أاي Œاوزات ت-ذك-ر
ح -م -اي -ة اÛت -م -ع وا أ
ويجد كل واحد ا÷هة التي يودع لديها شصكواه إان
قدر بأانه تعرضس لفعل مع.Ú

لعÓمية ،د .بلقاسصي:
للكÎونية دعامة لتعزيز التعددية ا إ
الصصحافة ا إ

جمال أأوكيلي

قانون إإلعÓم  2012غ Òكاف وسصنّ إلنصصوصص إلتكميلية حتمية

إزدهار إلصصحافة إإللكÎونية مرهون بتطور إÛال إلرقمي وخدمة إألنÎنت
لل -كÎون -ي -ة ‘
أاضص- -حت الصص- -ح -اف -ة ا إ
ا÷زائ-ر واق-ع-ا لب-د م-ن-ه ،ب-ح-ك-م ت-ط-ور
لعÓم والتصصال ،بحيث
تكنولوجيات ا إ
ك -ان م -ن الضص -روري ال -ول -وج إا ¤ال -ع-ا⁄
ال- - -رق- - -م- - -ي لÓ- - -سص- - -ت- - -ف- - -ادة م- - -ن ه - -ذه
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات وم-ن ال-ت-ف-اع-ل-ي-ة ال-تي
ت-ت-ي-ح-ه-ا ÷لب ج-م-ه-ور م-ن-ق-ط-ع النظÒ
والرفع من نسصبة اŸقروئية ،خاصصة مع
تسص -ج -ي -ل ن-وع م-ن ال-ت-ط-ور اÛت-م-ع-ي ‘
للكÎو Êحتى وإان
اسصتيعاب الفضصاء ا إ
ك -ان ‘ أابسص -ط صص -وره ‡ث ‘ Ó-صص-ح-اف-ة
اŸواط- -ن ،ل- -ك -ن ي -ب -ق -ى ت -أاسص -يسس ون -ق -اء
اŸشص -ه -د الصص -ح -ف -ي ب-ا÷زائ-ر يسص-ت-دع-ي
ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى الصص- -ع- -ي- -د ال- -تشص -ري -ع -ي
والج- -ت- -م- -اع- -ي ل- -ل -ذه -اب ب -ال -ع -م -ل -ي -ة
لعÓمية إا ¤آافاق واعدة ،بحسصب ما
ا إ
أاكده ضصيف «الشصعب» د .كر Ëبلقاسصي
للكÎونية.
ﬂتصس ‘ الصصحافة ا إ

سسعاد بوعبوشش
أششار بلقاسشي إأ ¤أن ألتطورأت أ◊اصشلة
‘ ألبنية ألسشياسشية وأ’جتماعية للجزأئر ،من
بينها رفع أ’حتكار عن مركز ألبحث ألتقني
«سش Ò- -سش- -ت» ‘  2008أع -ط-ى إأم-ك-ان-ي-ة أكÈ

ل -لصش -ح -ف ل -ل -حصش -ول ع -ل-ى ت-رخ-يصص وإأنشش-اء
صش -ح-ي-ف-ة إأل-كÎون-ي-ة –م-ل إأضش-اف-ات ،ب-فضش-ل
ألفضشاء ألوأسشع أŸتاح.
غ Òأن أŸتعارف عليه إ’نششاء هذأ ألنوع
من ألصشحف ،يتطلب تأاسشيسص موقع إألكÎو،Ê
سشجل Œاري ،توفر مقر أو على أأ’قل مكتب
معتمد با÷زأئر ،ودفع مبلغ سشنويا.
‘ هذأ ألسشياق ،أكد ضشيف «ألششعب» أن
أل -دول -ة دع-مت إأنشش-اء ألصش-ح-اف-ة أإ’ل-كÎون-ي-ة
وذلك ورد جليا ‘ أŸوأد  69إأ ¤غاية  72من
قانون أإ’عÓم  ،2012إأ’ أن ذلك ’ يرقى أ¤
ت -ط -ب -ي -ق وت -ط -وي-ر ه-ذأ أل-ن-وع م-ن ألصش-ح-اف-ة
وتشش- -ك- -ي- -ل إأضش- -اف- -ة ح- -ق- -ي -ق -ي -ة ‘ أŸشش -ه -د
أإ’عÓمي ،أ’ن هذه أŸوأد  ⁄تتضشمن سشوى
بعضص ألتعاريف وألعقوبات أŸسشلطة ‘ حال
تسشجيل ﬂالفة.
ورغم ذلك ،يبقى قانون أإ’عÓم Á 2012ثل
نقلة نوعية ودعامة جديدة للمششهد أإ’عÓمي
من خÓل تكريسص حرية ألصشحافة ع Èفتح
أÛال ألسش-م-ع-ي أل-بصش-ري ،ضش-ب-ط ألصش-ح-افة
أŸكتوبة ،وكذأ أÛال ألسشمعي ألبصشري ،غÒ
أنه يبقى غ Òكاف ،بحيث يتع Úأ’نتقال أ¤
أأ’مور ألتنظيمية.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى أشش -ار ب -ل -ق -اسش -ي ،إأ ¤أن
ألكتابة ‘ ألصشحافة أإ’لكÎونية تختلف عن
نظÒتها أŸكتوبة ،سشوأء من حيث ألقوألب

ألصشحفية أو ألتقنيات أŸوجودة وأŸهارأت،
خاصشة وأن ألقارئ أليوم تطغى عليه ثقافة
ألصش-ورة ،م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ح-ت-م-ي-ة و›ا’ لتطوير
تعددية ألصشحافة وتسشاهم ‘ تخفيف ألكثÒ
م- -ن أل- -ت- -ك- -ال- -ي- -ف ،خ- -اصش -ة م -ع غ Ó-ء أل -ورق
وألضشغوطات أŸتزأيدة.
‘ هذأ ألسشياق ،دعا أıتصص ‘ ألصشحافة
أإ’ل -كÎون -ي -ة إأ ¤ت -ط -وي -ر ه -ذأ أÛال وذلك
ب -ع-دم حصش-ر ق-رأءة أل-نصش-وصص أل-تشش-ري-ع-ي-ة ‘
إأطارها ألقانو ،Êبل بكل أبعادها وسشياقاتها
ألسش -ي -اسش -ي -ة وأ’ج -ت -م-اع-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة وه-ذأ
÷ع-ل-ه-ا دع-م-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا ل-لصش-ح-اف-ة أŸكتوبة،
خ - -اصش- -ة ‘ دع- -م أŸق- -روئ- -ي- -ة وأل- -روأج ،م- -ا
يسش- -ت -دع -ي أإ’سش -رأع ‘ وضش -ع أو سش ّ-ن ق -ان -ون
خاصص بالصشحافة أإ’لكÎونية أو قانون تكميلي
Ÿوأكبة أŸتغÒأت ‘ هذأ أÛال ألذي قطع
أششوأطا كبÒة ‘ دول أخرى.
‘ أŸق -اب -ل ،يصش -ط -دم ت-ط-وي-ر ألصش-ح-اف-ة
أإ’ل -كÎون -ي -ة ب -بÓ-دن-ا  -ب-حسشب أŸت-ح-دث -
بتطور أÛال ألرقمي ومدى جودة خدمة
أأ’نÎنت وبنيتها ألتحتية وأÙتوى أإ’لكÎوÊ
ألوطني ،كل ذلك ‘ إأطار أ’لتزأم بأاخÓقيات
ألعمل ألصشحفي أإ’لكÎو Êوأÿروج عن ذلك
سشيؤودي دورها بالعكسص وتتجه نحو ألتضشليل
أإ’عÓمي وأŸغا’ة وتغييب أŸصشدر أ◊قيقي
للمعلومة ومصشدأقيتها.

من جهة أخرى ،يطرح بروز وخوضص غمار
ألصش-ح-اف-ة أإ’ل-كÎون-ي-ة أم-ورأ أخ-رى ك-مسش-أال-ة
–ي ÚأŸوأقع أإ’لكÎونية Ãا فيها تطوير
أإ’شش -ه -ار أإ’ل -كÎو Êوأل -ذي أشش -ار ب -ل -ق -اسش -ي
ب -خصش -وصش -ه ،أن -ه  ⁄ي-خ-رج ◊د ألسش-اع-ة ع-ن
ألÓفتات ألسشاكنة و’ Áتلك تقاليد ،مرجعا
ذلك إأ ¤ك -ون أÛت -م -ع ت-ط-غ-ى ع-ل-ي-ه ث-ق-اف-ة
ألصش- -ورة وه- -و غ Òم- -هّ- -ي- -أا ل- -ه- -ذأ أ’ن- -ت- -ق- -ال
أإ’لكÎو.Ê
’طار ،أوضشحت وهيبة حاجي،
‘ هذأ أ إ
’عÓمية ،أن
أıتصشة ‘ ألتششريعيات أ إ

’لكÎو Êمرتبط أسشاسص
’ششهار أ إ
تطوير أ إ
بإانعاشص مناخ Œاري إألكÎو .Êعلما أن
أ÷زأئ-----ر ’ –صش----ي سش----وى  15مؤوسشسشة
ت---نشش---ط ‘ ه--ذأ أŸن--اخ ،م--ا يسش--ت--دع--ي،
ب---حسش---ب---ه---ا أل---ذه---اب إأ ¤سش--ن نصش--وصص
’عÓن ،2012
تششريعية تكميلية لقانون أ إ
ناهيك عن تكوين ألصشحفي› ‘ Úال
’عÓم وأ’تصشال وألتوصشل
تكنولوجيات أ إ
’جماع توأفقي ب Úألصشحافة ألعمومية
إ
’نÎنت
بخصشوصص توف Òدعم حقيقي با أ
ووضشع خدمات جديدة عÈها.

إإلثنين  23أإكتوبر  201٧م
إلموإفق لـ  03صصفر  1439هـ
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صسحافة ومهّمة
بلحاجي :ضسرورة بعث صسندوق دعم ال ّ
صسحا‘ إاعادة تأاط Òالعمل
ال ّ

تواجد يومية «الشسعب» على موقع
إالكÎو Êيعطيها فرصسة لتنويع قّرائها

لسستاذة باŸدرسسة العليا للصسحافة ،اŸتخصسصسة ‘ التشسريعات
اعتÈت الدكتورة وهيبة بلحاجي ا أ
لعÓمية ،أان ا÷زائر “تلك ترسسانة قانونية متعلقة باŸمارسسة الصسحفية .وأاضسافت ،أان
والقوان Úا إ
لعÓم لسسنة  2012كان Ãثابة ثورة ثانية ‘ اÛال ،بعد تلك التي أاحدثها قانون  ،1990خاصسة
قانون ا إ
أانه نصّص  -أاي قانون  - 2012على ضسرورة دعم الصسحافة الوطنية ماديا للحفاظ على بقائها ‘ .السسياق
لسستاذة بلحاجي إا ¤التعديل الدسستوري لسسنة  2016وإا ¤اŸادة  50منه –ديدا ،مؤوكدة
ذاته ،تطرقت ا أ
لهمية وهي أان حرية الصسحافة بكل أانواعها حق مضسمون دسستوريا.
أانها نصست على شسيء غاية ‘ ا أ

شس ّ- -ددت وه- -ي- -ب- -ة ب- -ل- -ح- -اج- -ي،
أاسستاذة متخصسصسة ‘ التشسريعات
لعÓ-م-ي-ة ب-اŸدرسس-ة
وال-ق-وان Úا إ
الوطنية العليا للصسحافة بجامعة
ا÷زائ- -ر  ٣ع -ل -ى ضس-رورة إاع-ادة
إاح -ي -اء صس-ن-دوق دع-م الصس-ح-اف-ة
م- -ن خÓ- -ل وضس- -ع م- -ي- -ك- -ان -زم -ات
وشس -روط لضس -م-ان ح-ق اŸواط-ن ‘
لزم- - - -ة
اŸع- - - -ل- - - -وم- - - -ة ‘ ،ظ- - - -ل ا أ
الق -تصس-ادي-ة ا◊ال-ي-ة ال-ت-ي أادت
إا ¤ت - - -وق - - -ف ب- - -عضص الصس- - -ح- - -ف
لفÓسص.
وأاخرى مهددة با إ

سسهام بوعموشسة
تصسوير :عباسس تيليوة
أم Úبلعمري
أإما عن دعم إلصصحافة إŸكتوبة فقد
أإكدت إألسصتاذة بلحاجي ،لدى إسصتضصافتها
‘ ركن «ضصيف إلشصعب» – Ãناسصبة إليوم
إلوطني للصصحافة– أإنه لبد من إلتفكÒ
‘ تسصريع بعث صصندوق دعم إلصصحافة
إŸكتوبة ،سصيّما وأإن هذه إألخÒة تعيشس
أإوضصاعا مالية صصعبة تسصتلزم تدخل إلدولة
للحفاظ عليها من إلضصمحÓل .وأإضصافت
أإن هذإ إلدعم يقع ‘ صصميم ضصمان حق
إŸوإطن ‘ إ◊صصول على إŸعلومة.
يبدو أإن هناك إجماع لدى إıتصصÚ
‘ ›ال إإلعÓم وإلتصصال وإŸمارسصÚ
Ÿهنة إلصصحافة ،على أإن تدخل إلدولة
إلنعاشس إلصصحافة إلوطنية ضصرورة ملحة،
ب -ال -ن -ظ -ر إ ¤إلصص -ع -وب -ات إŸال -ي -ة إل -ت -ي
ت-ع-يشص-ه-ا بسص-بب ت-رإج-ع م-دإخ-يل إإلشصهار
وخ-اصص-ة إلصص-ح-اف-ة إŸك-ت-وب-ة إل-ت-ي تلقت
إلقسصط إألك Èمن هذه إلصصدمة إŸالية.

ويكفي للدللة على ذلك إلعدد إلهائل من
إل -ي -وم -ي -ات وإألسص -ب -وع-ي-ات إل-ت-ي أإغ-ل-قت
أإبوإبها منذ  ،2014أإي منذ بدإية إألزمة
إŸالية ،إلذي بلغ  60عنوإنا وأإن إلكث Òمن
إل-ع-ن-اوي-ن إŸت-ب-ق-ي-ة ل-يسس وضص-ع-ه-ا أإفضص-ل
ألن -ه -ا سص -ت -ل -ق -ى ن-فسس إŸصص Òإن  ⁄ي-ت-م
‚دتها قبل فوإت إألوإن.
ل -ق-د ج-اءت رسص-ال-ة رئ-يسس إ÷م-ه-وري-ة
Ãن-اسص-ب-ة إل-ي-وم إل-وط-ن-ي ل-لصص-ح-اف-ة ب-ردإ
وسص Ó-م-ا ع-ل-ى أإسص-رة إلصص-ح-اف-ة إل-وط-ن-ي-ة
ع- -م- -وم- -ا وع- -ل- -ى إلصص- -ح -اف -ة إŸك -ت -وب -ة
خصصوصصا ،كونها أإعطت بصصيصصا من إألمل
لهذه إألخÒة ‘ إلبقاء على قيد إ◊ياة
وم- -وإصص- -ل -ة أإدإء وظ -ي -ف -ت -ه -ا إإلع Ó-م -ي -ة
وإ◊فاظ على خطها إلفتتاحي ،بعيدإ
عن أإي ضصغوط أإو إمÓءإت.
إألك -ي -د أإن دع -م إلصص -ح -اف -ة إل -وط -ن-ي-ة
وإل -ع-م-ل ع-ل-ى ت-ق-وي-ت-ه-ا م-ن خÓ-ل إنشص-اء
آإل -ي -ات إلضص -ب -ط وصص -ن -ادي-ق إل-دع-م ،ه-ذإ
إألخ Òإل- -ذي Áك- -ن أإن يسص- -اه -م ‘ دف -ع
ع -ج -ل -ة إل -ت -ك-وي-ن وإل-رسص-ك-ل-ة ‘ ﬂت-ل-ف

إŸؤوسصسص -ات إإلع Ó-م -ي -ة ،ك -م-ا م-ن شص-أان-ه
إلتأاسصيسس لصصحافة وطنية قوية قادرة على
إسصتعادة إŸسصاحات إلكÈى إلتي إحتلتها
وسص- -ائ- -ل إعÓ- -م أإج -ن -ب -ي -ة– ،ولت Ãرور
إلوقت إ ¤إŸصصدر إلوحيد يسصتقي منه
إŸوإط -ن إ÷زإئ -ري إŸع -ل -وم -ة ح-ول م-ا
يحصصل ‘ بÓده ومرإت حتى ‘ حيه أإو
دشص -رت -ه إلصص -غÒة إŸع -زول -ة وه -ذإ شص-يء
إيجابي ،لكن إلكل أإصصبح يعلم أإن مهمة
وسص -ائ -ل إإلع Ó-م ل -يسصت ف -ق -ط إل -ت -زوي -د
ب -اŸع -ل -وم -ة ول -ك -ن صص-ن-اع-ة إل-رأإي إل-ع-ام
كذلك ،حتى نضصمن رأإي عام وطني يكون
موإليا لوطنه ومنخرطا فيما يحصصل ‘
ب Ó-ده .ه-ذه م-ه-م-ة ت-ت-ح-م-ل-ه-ا إلصص-ح-اف-ة
إلوطنية ،لكن ل Áكنها إلقيام بها إل إذإ
” تزويدها باإلمكانات إŸادية وإŸعنوية
إلÓ- -زم- -ة إل- -ت- -ي “ك- -ن -ه -ا م -ن م -ن -افسص -ة
إمÈإط -وري -ات إع Ó-م-ي-ة أإصص-ب-حت ق-ادرة
ع -ل -ى ق -ول -ب -ة إل-رأإي إل-ع-ام وف-ق أإج-ن-دإت
ﬁددة؟.

مقتطفات من رسسالة رئيسس ا÷مهورية Ãناسسبة اليوم الوطني للصسحافة
^ ...إن إلصصحافة إ÷زإئرية قد
إسصتطاعت بوسصائل غاية ‘ إلبسصاطة أإن
–مل رسصالة ثورة إلتحرير وكانت بحق
لسصان حالها ع Èمدإد روإد إلكلمة من
إعÓميينا إÛاهدين
^ ...لقد كان لصصحافة بÓدنا دور
هام ‘ إŸعركة من أإجل بقاء إلدولة
طوإل سصنوإت إŸأاسصاة إلوطنية و“كنت
‘ نفسس إلوقت من موإكبة إلتطورإت
إل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة وت-وسص-ي-ع رق-ع-ت-ها ‘ جل
إلفروع ،من صصحافة مكتوبة إ ¤قنوإت
م -رئ -ي -ة إ ¤م -وإق -ع إل -كÎون -ي -ة ،ح -ت -ى
أإصص -ب -حت إل -ي -وم إح-دى إŸي-ادي-ن إل-ت-ي
ت- -زخ- -ر ف- -ي- -ه -ا إ÷زإئ -ر ب -ال -ت -ق -دم -ات
إŸنجزة ،كما أإصصبحت كذلك صصحافتنا
إح -دى إل -رم -وز إŸرم -وق -ة ل -ل -ت -ع -ددي-ة
وإ◊رية إلسصياسصيت ‘ Úإ÷زإئر.

إن إهتمامنا باŸكاسصب إلتي حققتها
إ÷زإئر ‘ ›ال إإلعÓم Œعل إلدولة
سصاهرة على تعزيز هذإ إلŒاه وهو ما
أإؤوكده مّرة أإخرى ،من خÓل توجهي إ¤
إ◊كومة لكي تسصرع ‘ تأاسصيسس سصلطة
إلضصبط للصصحافة إŸكتوبة ولكي تسصهر
ع -ل -ى ت-ف-ع-ي-ل ه-ذه إل-ه-ي-ئ-ة ،م-ع ت-ف-ع-ي-ل
سصلطة ضصبط إلسصمعي إلبصصري إأيضصا.
و‘ نفسس إŸنوإل ،أإرجو من إ◊كومة
ت -ف -ع -ي -ل إلصص -ن -دوق إل -ع -م -وم -ي ل -دع -م
إلصص -ح-اف-ة إŸك-ت-وب-ة م-ع م-ط-ل-ع إلسص-ن-ة
إŸقبلة.
^ ...نعيشس معا مصصاعب إŸرحلة ‘
إÛال إŸا‹ وإلقتصصادي ولقد قررنا
أإسصاليب Ÿوإجهتها وإلسصتمرإر ‘ نهج
إلبناء وإلتشصييد ،مع إلقيام باإلصصÓحات
إلضصرورية ،كما نعيشس ‘ ﬁيط جهوي
م -ث -ق -ل ب-األزم-ات وإل-ن-زإع-ات ،إل-ب-عضس

م -ن -ه -ا ‘ ج -وإرن -ا إŸب -اشص -ر وه -و أإم -ر
ي-ت-ط-لب م-ن-ا إ◊ذر وإل-ي-ق-ظ-ة ل-ل-ح-فاظ
على أإمن وإسصتقرإر وسصÓمة بÓدنا.
^ ...ومن ثمة أإهيب بعائلة إإلعÓم
إ÷زإئري أإن تكون ‘ خدمة إŸصصالح
إل -ع -ل -ي-ا ل-بÓ-دن-ا ،ب-اŸسص-اه-م-ة ‘ شص-رح
إ◊ق -ائ-ق وك-ذلك ‘ إلن-ت-ق-اد إل-وإق-ع-ي
لنقائصس إلبÓد وأإيضصا ودإئما ‘ ترقية
صصورة إ÷زإئر لدى باقي بلدإن وشصعوب
إŸعمورة.
^  ‘...ختام هذه إلرسصالة ،أإهنئ
إل- -ذي -ن سص -ي -ح -ظ -ون ب -اسص -ت Ó-م ج -ائ -زة
إلصص -ح -ا‘ إÎÙف ،إل -ت-ي ُت-سصَ-دى ك-ل
سصنة Ãناسصبة إليوم إلوطني للصصحافة
ك -ع -رب -ون ت -ق -دي-ر وح-ف-ز ل-لصص-ح-اف-ي-ات
وإلصصحافي ‘ Úتنافسصهم إلشصريف ‘
مهنة إŸصصاعب.

إسص -ت -ع -رضصت إألسص -ت-اذة ب-ل-ح-اج-ي ل-دى
ن -زول -ه -ا ضص -ي -ف -ا م -ن Èج -ري-دة»إلشص-عب»،
أإمسس ،أإن أإه- -م إŸرإح- -ل إل- -ت- -ي م -ر ب -ه -ا
إ◊ق - -ل إإلع Ó- -م- -ي ب- -ا÷زإئ- -ر خ- -اصص- -ة
إلصص- -ح- -اف- -ة إŸك -ت -وب -ة ،ب -ح -يث ق -ط -عت
أإشصوإطا كبÒة ‘ ›ال ترقية إلصصحافة
لسصيما ‘ إŸنظومة إلقانونية من خÓل
إقرإر قوإن Úأإولها قانون إإلعÓم سصنة
 ‘ 1990مادته إلـ  ،14إلتي –حسصبها –
ت- -ع- -د أإه- -م ث- -ورة ‘ ت- -اري- -خ إلصص- -ح- -اف -ة
إ÷زإئرية كون هذه إŸادة أإقرت إأول مرة
بحرية إصصدإر نشصرية ،وبالتا‹ هنا كانت
إلنطÓقة إألو ¤للتعددية إإلعÓمية ‘
إ÷زإئر.
بعدها صصدر قانون إإلعÓم – 2012
أإضص- -افت – إل- -ذي ي- -ع -ت Èث -ورة إأخ -رى ‘
ت -اري -خ إلصص -ح -اف -ة ب -ح -ك -م أإن-ه ألول م-رة
–دث ع -ن ح -ري -ة إإلع Ó-م ،وأإق -ر ك-ذلك
ألول مرة بضصرورة دعم إلدولة للصصحافة
إ÷وإرية وفتح ›ال إلسصمعي إلبصصري
و–دث ع- -ن أإج -ه -زة ضص -ب -ط إلصص -ح -اف -ة
إŸك- -ت- -وب- -ة ونشص -اط إلسص -م -ع -ي إل -بصص -ري
با÷زإئر ،لتوإصصل إلدولة ضصمان هذه
إ◊رية ع ÈإŸادة  50من دسصتور 2016
إŸع - -دل ،م - -ؤوك - -دة أإن - -ه ألول م- -رة ي- -ق- -ر
إلدسصتور إ÷زإئري ع Èهذه إŸادة بأان
ح -ري -ة إلصص -ح -اف -ة إŸك -ت -وب -ة وإلسص -م-ع-ي
إل- -بصص- -ري وك- -ذلك شص- -ب- -ك- -ات إل- -ت -وإصص -ل
إلجتماعي هي حرية مضصمونة.
‘ ه- - -ذإ إإلط- - -ار ،ق- - -الت إألسص- - -ت- - -اذة
إŸت -خصصصص -ة ‘ إل -تشص -ري -ع-ات وإل-ق-وإنÚ
إإلع Ó-م -ي -ة ،أإن إŸط -ل-وب ح-ال-ي-ا ك-ي-ف-ي-ة
ح-م-اي-ة إل-ت-ع-ددي-ة إإلعÓ-م-ي-ة ‘ إ÷زإئر
وإ◊ف- - -اظ ع- - -ل- - -ي- - -ه- - -ا ‘ ظ- - -ل إألزم - -ة
إلق-تصص-ادي-ة إل-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن-ه-ا إلصص-حافة
إلعمومية وإÿاصصة على حد سصوإء ،وذلك
م -ن خ Ó-ل إل -تشص -ج -ي -ع-ات إل-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا
إل- -دول- -ة ،ه- -ذه إألخÒة أإصص- -ب- -حت م- -ن -ذ
إلتسصعينات أإي بدإية إلتعددية إإلعÓمية
طرفا مهما ‘ عملية تنمية وتشصجيع هذه
إلصص- -ح- -اف -ة ،ع -ن ط -ري -ق إإلع -ان -ات غÒ
إŸباشصرة سصوإء ‘ إإلشصهار وإلطباعة.
موإزإة مع ذلك ،شصّددت بلحاجي على
ضص-رورة ت-ف-ع-ي-ل صص-ن-دوق دع-م إلصص-حافة،
وأإن إل-ن-ق-اشس إŸط-روح ح-ال-ي-ا ه-و ك-ي-ف-ية

إعادة إحيائه ع Èوضصع معاي Òوشصروط
‘ دعم إلدولة للصصحافة ،مشصÒة إ ¤أإنه
بفرنسصا يعا ÊإإلعÓم نفسس إŸشصكل لكن
إلخ- -ت Ó-ف ي -ك -م -ن ‘ إل -دع -م إŸب -اشص -ر
وإÙدد ل -ل -دول -ة إل -ف -رنسص -ي -ة إلعÓ-م-ه-ا
إÿاصس أإو إل - -ع - -م - -وم - -ي أإو إلصص - -ح- -اف- -ة
إ◊زبية ،وحسصب كل صصحيفة –افظ على
إŸصص- -ل- -ح- -ة إل- -ع- -ام- -ة ،ودع- -م إلصص- -ح -ف
إلضصعيفة من حيث إŸدإخيل إŸالية من
إإلشص- -ه- -ار ب- -ه- -دف تشص- -ج- -ي -ع إل -ت -ع -ددي -ة
إإلعÓمية ،وكذلك ضصمان حق إŸوإطن
‘ إŸعلومة وهذإ هو إŸطلوب.

ال ّصسحافة اÿاصسة تعا Êغياب
نقابة قوية
‘ ه - -ذإ إلشص - -أان ت - -رى ضص - -ي - -ف م - -نÈ
«إلشصعب» أإنّ ضصمان حق إŸعلومة يتطلب
ضص-م-ان إل-ت-ع-ددي-ة ،ب-وضص-ع إل-دول-ة آلل-ي-ات
ج- -دي- -دة Áك -ن م -ن خ Ó-ل -ه -ا مسص -اع -دة
إلصص -ح -اف -ة ،إŸشص -ك -ل إل -ي -وم م-ط-روح ‘
إلصصحافة إÿاصصة ألنها تعا Êمن مشصكل
أإسصاسصي هو غياب نقابة صصحفية قوية،
إ ¤غاية إآلن  ⁄تسصتطع إألسصرة إلصصحفية
ع- -ل- -ى ›ال إلصص- -ح- -اف -ة إÿاصص -ة وضص -ع
إجماع حول كيفية حماية إلصصحافة بسصبب
إلخ - -ت Ó- -ف ‘ إŸصص- -ال- -ح م- -ا ب Úه- -ذه
إلصصحف.
إأضصافت أإنه ‘ ظل هذه إألزمة إلتي
ظهرت ‘  ،2014بلغ عدد إلصصحف إلتي
ت- -وق- -فت ع- -ن إل -نشص -ر ،بـ  26ي-وم-ي-ة و34
إأسص - -ب - -وع - -ي- -ة حسصب تصص- -ري- -ح- -ات وزي- -ر
إلتصصال ،حيث إأن آإخر يومية توقفت عن
إإلصصدإر هي يومية «لترب ‘ »Úشصهر
إأوت إŸنصصرم وهناك عدة صصحف مهددة
ب -اإلف Ó-سس ،م -ا يسص -ت -دع -ي إع -ادة إح-ي-اء
صصندوق دعم إلصصحافة.
باŸقابل ،إأّكدت إألسصتاذة أإن إمتÓك
ي - -وم- -ي- -ة «إلشص- -عب» Ÿوق- -ع إل- -كÎو Êل- -ه
إسص -ت -ق Ó-ل -ي -ة وت -نّ-وع ‘ إÿدم-ات سص-وف
ي -ع -ط -ي-ه-ا ف-رصص-ة ل-ت-ن-وي-ع ق-رإءه-ا ،وب-ع-د
إصصدإر قانون إلتجارة إللكÎونية سصيكون
هناك مناخ جديد ‘ إ÷زإئر ‘ هذإ
إÛال ،وب- -ال -ت -ا‹ سص -يسص -م -ح ل -ل -ج -رإئ -د
إل-ع-م-وم-ي-ة ب-ا◊صص-ول ع-ل-ى مصصادر مالية
إضصافية على إلنÎنيت وإسصتقطاب قرإء
جدد ،مضصيفة إأنه ل يوجد قانون خاصس
بالصصحافة إللكÎونية مثل قانون 1881
بفرنسصا إلذي ” إلحتفاظ به إ ¤غاية
إليوم مع إدخال بعضس إلتغÒإت إلتي لها
عÓقة باألنÎنت.
و‘ ردها عن سصؤوإل حول إمكانية زوإل
إلصص - -ح - -اف - -ة إŸك- -ت- -وب- -ة ‘ ظ- -ل وج- -ود
إلنÎنيت ،أإوضصحت أإن هذإ إلنقاشس أإثÒ
منذ بدإية إلنÎنيت ،قائلة أإن كل شصخصس
Áك- -ن- -ه إأن ي- -ك- -ون صص- -ح- -اف- -ي- -ا م- -رسص Ó-
ومسصتقب ‘ Óنفسس إلوقت ،وحسصبها أإن
م -ه -م -ة إلصص -ح -ا‘ إع -ادة ت -أاط Òإل -ع -م -ل
إلصصحفي ألن هناك نوع من إلفوضصى كل
شصخصس أإصصبح يدعي أإنه صصحفي ،وبالتا‹
ضصرورة إلرجوع إ ¤أإصصول إŸهنة وهي
إع- -ط- -اء إŸوإط- -ن إ◊ق- -ي- -ق -ة وح -ق -ه ‘
إŸعلومة.
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اليوم الوطني للصسحافة ببومرداسس

ﬁطة لتجديد العهد باŸهنة و›ابهة الوضشع القتصشادي الصشعب
لع Ó-م -ي -ة
لسس -رة ا إ
أاح- -يت ،أامسس ،ا أ
لولية بومرداسس مناسسبة اليوم الوطني
للصسحافة الذي أاقره رئيسس ا÷مهورية
يوم  22أاكتوبر من كل سسنة ،وسسط حالة
م- - -ن ال- - -ت - -ه - -ل - -ه - -ل واŸت - -اعب اŸه - -ن - -ي - -ة
والق-تصس-ادي-ة ال-ت-ي ان-ع-كسست سسلبا على
لداء وع -ل -ى ال -وضس -ع-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
ا أ
ل -ل -ن -اشس -ط ‘ Úال -ق -ط -اع ،ح-يث تسس-ب-بت
لزم- -ة ال -ن -اج -م -ة ع -ن شس -ح ال -ت -م -وي -ل
ا أ
لشس -ه -اري -ة ‘ ان -ط -ف -اء
وت- -راج- -ع اŸادة ا إ
لقÓم التي خدمت
شسمعة العديد من ا أ
الوطن واŸواطن ب Óكلل.

بومردإسس :ز /كمال
 ⁄يسص -ل -م أإلع Ó-م أÙل -ي م -ن ت -دأع-ي-ات
أألزم- -ة ألق- -تصص- -ادي- -ة وأŸال- -ي -ة أل -ت -ي مسصت
أŸؤوسصسصات أإلعÓمية بسصبب ترأجع حصصتها
من أإلشصهار أŸؤوسصسصاتي وحتى أÿاصس ،فكان
م -ن أل-ط-ب-ي-ع-ي أن ي-ن-ع-كسس أل-وضص-ع وب-ط-ري-ق-ة
سصريعة على ألعامل ‘ Úألقطاع من مرأسصلÚ
م-ت-ع-اق-دي-ن وع-ام-ل Úب-ال-ق-ط-ع-ة ،ح-يث ي-ع-اÊ
أل -ك -ث Òم -ن -ه-م ت-أاخ-رأ ك-بÒأ ‘ دف-ع روأت-ب-ه-م
وآأخرون فضصلوأ ألنسصحاب نهائيا من ‡ارسصة
نشصاط متقلب أŸزأج ول Áكن أإلعتماد عليه
لبناء مسصتقبل مهني قار ومسصتقر أجتماعيا.
كما سصاهمت وسصائل أإلعÓم أ÷ديدة أو
صصحافة أŸوأطن من منتديات ومدونات على
شصبكة أألنÎنت حسصب درأسصات ألباحث‘ Ú

›ال ع -ل -وم أإلع Ó-م وألتصص -ال ‘ أن -حسص -ار
وسص -ائ -ل أإلع Ó-م أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وت-ق-ل-يصس درج-ة
حضصورها ومنه أإلعÓم أÙلي أو أ÷وأري
بوجه أخصس رغم ما Áثله من ثقل وحضصور
لدى ألقارئ نتيجة قربه وأسصتعدأده للعب دور
أل - -وسص - -ي - -ط ب ÚأŸوأط- -ن وأإلدأرة أÙل- -ي- -ة
و–م -ل قضص -اي -اه ألج -ت -م -اع -ي -ة وأنشص -غ-الت-ه
أليومية ‘ ›ال ألتنمية ،رغم ذلك يحتفظ
أيضص- -ا أل- -ك- -ث Òم- -ن أل- -ن- -اشص- -ط ‘ ÚأŸي- -دأن
أإلع Ó-م -ي م-ن صص-ح-ف-ي Úوم-رأسص-ل Úب-ت-ف-اؤول
وأمل ‘ غد أفضصل أنطÓقا من ألضصمانات
أŸق -دم -ة م -ن ط -رف ألسص -ل -ط -ات أل -ع-م-وم-ي-ة
ل-ت-حسص Úأل-وضص-ع-ي-ة وألرت-ق-اء ب-األدأء أŸه-ني
ب- -ح- -ري- -ة أك ،Èك- -ان آأخ- -ره- -ا رسص- -ال -ة رئ -يسس

أ÷م -ه -وري -ة أل -ت -ي ج -دد ف-ي-ه-ا أل-ع-ه-د ب-دع-م
أل-ق-ط-اع وأإلن-ح-ن-اء أم-ام أل-تضص-ح-يات أ÷سصام
لرجالت أإلعÓم مع ألدعوة إأ ¤ضصرورة رفع
ألتحدي وألدفاع عن أŸصصالح ألعليا للبÓد،
Óسصرأع ‘ تنصصيب
وتوجيه تعليمات للحكومة ل إ
سص -ل -ط-ة ضص-ب-ط ألصص-ح-اف-ة أŸك-ت-وب-ة وت-ف-ع-ي-ل
سصلطة ضصبط ألسصمعي ألبصصري ،لكن يبقى أهم
م -كسصب ج -اء Ãن -اسص-ب-ة إأح-ي-اء أل-ي-وم أل-وط-ن-ي
للصصحافة هو تفعيل ألصصندوق ألعمومي لدعم
ألصصحافة أŸكتوبة مطلع ألسصنة أŸقبلة من
أج- -ل أن- -تشص- -ال أل- -ق- -ط- -اع وإأع -ط -ائ -ه ج -رع -ة
أقتصصادية جديدة تكون كفيلة بإاعادة بعثه من
جديد وإأنقاذ مصص Òألعشصرأت من ألناشصطÚ
‘ هذأ أ◊قل أ◊سصاسس.

عرفانا وتقديرا لدورهم الفعال

ششرطة بومرداسس تششارك الصشحفي Úعيدهم الوطني
«الشسعب» ن- -ظ- -مت شص- -رط- -ة أم -ن ولي -ة
بومردأسس ،أحتفالية على شصرف ألصصحفيÚ
وأŸرأسص -ل ÚأÙل -يı Úت -ل -ف أŸؤوسصسص-ات
أإلعÓمية ،حيث ” تكرÁهم Ãناسصبة إأحياء
أليوم ألوطني للصصحافة أŸصصادف لـ 22أكتوبر
م- -ن ك- -ل سص- -ن- -ة ،وذلك Ãق- -ر أألم -ن أل -ولئ -ي

بحضصور رؤوسصاء أŸصصالح ألولئية ،أين ألقيت
م -دأخ -ل -ة م -ن ط -رف إأط -ار م-ن أم-ن أل-ولي-ة،
“حورت حول تثم Úوتعزيز ألعمل أإلعÓمي
أألمني أ÷وأري ،حيث قدمت لهم ألتهاÊ
بذأت أŸناسصبة بتقد Ëشصهادأت تقدير
وعرفان لهذه ألفئة ألتي سصاهمت ومازألت

تسص--اه--م ‘ خ--دم--ة أŸوأط--ن وأل-ت-ي ت-ع-د
لمنية
كشصريك أسصاسصي لتحقيق أŸعادلة أ أ
لمنية
لعÓمية أ أ
‘ ›ال بث ألرسصائل أ إ
أل--ه--ادف--ة ،م--ن خÓ-ل ت-ن-وي-ر أل-رأي أل-ع-ام
لمنية ألصصحيحة أÿالية من
باŸعلومات أ أ
كل تأاويÓت.

خصس وا‹ سس - - -وق أاه - - -راسس ع- - -ب- - -اسس
لعÓ- -م- -ي- -ة ب- -ت -ك -رË
لسس- -رة ا إ
ب- -داوي ا أ
خ - -اصس Ãن - -اسس - -ب - -ة ال - -ي - -وم ال - -وط - -ن - -ي
ل- -لصس- -ح- -اف- -ة ،ال- -ت- -ك- -ر Ëال- -ذي ت -زام -ن
وا◊ف -ل ال -ف -ن -ي م -ن ت -ن -ظ -ي -م ج -م-ع-ي-ة
إاشسبيليا للمالوف.
وأ‹ سصوق أهرأسس ألقى كلمة باŸناسصبة
عدد فيها أ÷هود ألكبÒة أŸبذولة من طرف
رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ‘ ت-ع-م-ي-ق ح-ري-ة أإلعÓ-م
وألصصحافة ،ووضصع أإلعÓم ‘ خدمة ألتنمية،
كما أشصاد با÷هود ألكبÒة وألتي ترتبط Ãهنة
أŸت -اعب ل -دى إأعÓ-م-ي-ي وم-رأسص-ل-ي ﬂت-ل-ف
وسصائل أإلعÓم بولية سصوق أهرأسس.

وع- -رج ك- -ذلك ع -ل -ى م -ف -ه -وم أŸسص -ؤوول -ي -ة
ألج-ت-م-اع-ي-ة ‘ أل-وظ-ائ-ف أإلعÓ-م-ي-ة ،دأعيا
ﬂتلف ألعناوين ألصصحفية إأ ¤ألتعاون من
أج -ل دف -ع ع -ج -ل -ة أل -ت -ن -م -ي-ة ‘ ه-ذه أل-ولي-ة
أ◊دودية وألتي تسصتحق أن تكون ‘ مصصاف
وليات ألوطن ألقطب.
كما أكد أن ولية سصوق أهرأسس ‘ أنفتاح
كلي على ﬂتلف وسصائل أإلعÓم ‘ إأطار
ت -ب -ادل أŸع -ل -وم -ات وألشص -ف -اف-ي-ة وأ◊ري-ة ‘
ألوصصول إأ ¤مصصادر أŸعلومات ،وهذأ حق
مكفول لكل صصحفي أو مرأسصل على مسصتوى
ولية سصوق أهرأسس.
وع- -ل- -ى ه -امشس ألح -ت -ف -ال أŸم -ي -ز أل -ذي

ع -رف -ت-ه ولي-ة سص-وق أه-رأسس ب-ال-ي-وم أل-وط-ن-ي
للصصحافة لهذأ ألعام ،أكد أغلب أإلعÓمي Úأن
هذه أللتفاتة هي جزء من أŸسصؤوولية أŸلقاة
على كاهل ألصصحفي ‘ تنوير ألرأي ألعام ،كما
أك -د أ÷م -ي -ع أن -ه -ا أل -ت -ف-ات-ة ل-ه-ا أل-ع-دي-د م-ن
ألدللت ألتي توحي بالنفتاح على وسصائل
أإلعÓم دأع Úإأ ¤تضصافر أ÷هود من أجل
–قيق إأعÓم وطني هادف يصصب ‘ مصصلحة
تنمية إأقليم ألولية وألتي عرفت فع ÓإأقÓعا
من خÓل أŸشصاريع ألتنموية ألتي ” إأطÓقها
وك -ذأ أŸت -اب -ع -ة أل -لصص-ي-ق-ة وأل-ت-ق-ي-ي-م أل-دوري
وألصصرأمة من طرف أ÷هاز ألتنفيذي.

وا‹ سشوق أاهراسس يكرم األسشرة اإلعÓمية

سسوق أإهرإسس :صسحرإوي.ح

وا‹ البويرة يكرم ‡ثلي الصشحافة
أاشس-رف ،أامسس ،مصس-ط-ف-ى ل-ي-م-ا Êوا‹
ولي- -ة ال- -ب- -وي- -رة ،ع -ل -ى ح -ف -ل ت -ك -رË
لعÓ- -م
م - -راسس - -ل - -ي ﬂت- -ل- -ف وسس- -ائ- -ل ا إ
اŸسسموعة واŸرئية واŸكتوبة الذي أاقيم
بالقاعة الشسرفية للولية.
و‘ ك - -ل- -م- -ت- -ه ألف- -ت- -ت- -اح- -ي- -ة ن- -وه أل- -وأ‹
ب- -اÛه- -ودأت أŸب- -ذول -ة م -ن ط -رف ‡ث -ل -ي
ﬂت -ل -ف وسص -ائ -ل أإلع Ó-م ‘ م -وأك -ب -ة مسص-ار

أل -ت -ن -م -ي -ة أÙل -ي -ة وك -ذأ ت -ن -وي-ر أŸسص-ؤوولÚ
Ãختلف أŸشصاكل ألتي يتخبط فيها أŸوأطن
أل -بسص -ي -ط أو أل -ن -ق -ائصس أŸسص -ج -ل -ة ‘ ب-عضس
ألقطاعات وأعت Èأن ألصصحافة هي شصريك ‘
ألبناء.
و‘ نفسس ألسصياق أكد دعمه ألكامل لنسصاء
ورجال أإلعÓم وذلك بوضصع –ت تصصرفهم
ك -ل أإلم-ك-ان-ي-ات أŸادي-ة ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن أدأء

بادرت ،أمسس أألحد ،مصصالح ولية ورقلة،
ب -إاق -ام -ة ح -ف -ل ع -ل -ى شص -رف ‡ث -ل -ي وسص-ائ-ل
أإلع Ó-م أÙل -ي -ة Ãن -اسص -ب -ة أل -ي -وم أل -وط-ن-ي
للصصحافة أŸصصادف لـ  22أكتوبر ،أشصرف عليه
وأ‹ ألولية عبد ألقادر جÓوي ،و‘ كلمته
أكد أŸسصؤوول أألول بالولية على أهمية دور

أإلعÓ- -م كشص- -ريك ف- -ع- -ال ‘ أŸسص- -اه- -م -ة ‘
–ريك ع -ج -ل-ة أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة وأل-وط-ن-ي-ة،
ألوأ‹ أثنى بدوره على ما تقدمه ألصصحافة
أÙل -ي -ة م -ن ›ه -ودأت ‘ خ -دم -ة أل -ولي-ة،
منوها إأ ¤أهمية ترقية أŸضصمون أإلعÓمي
وأل -ت -ح -ل -ي ب -اŸه-ن-ي-ة أŸط-ل-وب-ة وأŸسص-ؤوول-ي-ة

عملهم ‘ أحسصن ألظروف.
وأسص- -ت- -م- -ع وأ‹ أل -ب -وي -رة إأ ¤ألنشص -غ -الت
أŸتعلقة بظروف ألعمل و مصصادر أŸعلومات.
وبهذه أŸناسصبة ” تكر Ëبعضس ألصصحفيÚ
م -ن ط -رف ألشص -رط -ة و ع-ل-ى رأسص-ه-م م-رأسص-ل
جريدة ألشصعب.

إلبويرة :ع نايت رمضسان

وا‹ ورقلة يششارك الصشحافة اÙلية عيدها الوطني
ألجتماعية وألدقة لنقل أ◊قائق.
يذكر أن هذأ أ◊فل قد شصهد تكرÁا لعدد
م- -ن ‡ث- -ل- -ي ألصص- -ح -اف -ة أÙل -ي -ة ب -ال -ولي -ة
أŸكتوبة وأŸسصموعة وأŸرئية.

ورقلة  :إÁان كا‘

خنشسلة

تكرÁات رمزية لإÓعÓمي Úوتأاكيد على إانششاء دار للصشحافة
أحتضصنت ،إأذأعة خنشصلة أ÷هوية ،أمسس،
ألحتفالت ألرسصمية ألولئية بالعيد ألوطني
ل -لصص -ح -اف-ة ب-حضص-ور ‡ث-ل-ي ﬂت-ل-ف وسص-ائ-ل
أإلعÓم ﬁليا ،تتقدمهم «ألشصعب» ،حيث ”
ت- -ق- -د Ëشص -ه -ادأت شص -رف -ي -ة وه -دأي -ا رم -زي -ة
للمرأسصل Úتقديرأ Ûهودأتهم ‘ سصبيل نقل
أنشصغالت أŸوأطن Úوعرفانا Ãا يقدمونه

خدمة لتنمية أÙلية.
تعهد وأ‹ ولية خنشصلة كمال نويصصر
مرة ثانية باŸناسصبة ،بتلبية مطلب هذه
ألفئة بولية خنشصلة وأŸتمثل ‘ إأنشصاء
دأر للصصحافة على غرأر عديد وليات
ÓعÓ-م أÙل-ي ودف-ع-ا
أل--وط--ن خ--دم--ة ل --إ
للمرأسصل Úلتقد ËأŸزيد من أÛهود ‘

لطار.
هذأ أ إ
كما أقام ذأت أŸسصؤوول مأادبة غدأء
لعÓ-م-ي-ة ب-ال-ولية،
لسص-رة أ إ
ع-ل-ى شص-رف أ أ
وذلك ب--ف--ن--دق دأر أŸع--ل--م Ãركب ح-م-ام
ألصصا◊ ÚأŸعد Êأحتفاء باŸناسصبة.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

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

ألعدد
17471

لرندي وهران:
الأم Úالولئي أ
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التواصشل مع األسشرة اإلعÓمية ركيزة أاسشاسشية ‘ برنامج ا◊زب
أاشس-ادت أاسس-رة ال-تجمع
ال -وط -ن -ي ال -دÁق -راط -ي
ب - -وه - -ران ب - -ال - -ع Ó- -ق- -ات
اŸت -م -ي -زة ال -ت -ي Œم-ع-ه-ا
لعÓميÚ
با إ
والصسحافي ،ÚمعÈة عن
اسس - -ت - -ع- -داده- -ا ال- -ك- -ام- -ل
واŸسس-ت-م-ر ل-ل-تعاون معهم
ودع-م-ه-م وم-راف-ق-ت-ه-م ‘
م - -ه - -ام - -ه - -م ال - -ن - -ب - -ي - -ل- -ة
وأادوارهم ‘ تنوير الرأاي
ال-ع-ام ال-وط-ن-ي ج-ن-ب-ا إا¤
ج -نب ك -اف -ة الشس -رك-اء ‘
–قيق التنمية اŸطلوبة
لوليتنا.
ج -اء ذلك خÓ-ل ن-دوة ف-ك-ري-ة Ãن-اسس-ب-ة
ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لصس-ح-اف-ة ،نّ-ظ-م-ها «أارندي»
لسس -ات -ذة
وه- -ران Ãشس- -ارك- -ة ك- -وك -ب -ة م -ن ا أ
اıتصس ‘ ÚاÛال وعلى رأاسسهم منشسط هذه
ال-ت-ظ-اه-رة ال-دك-ت-ور م-رسس-ل-ي ل-ع-رج ،رئ-يسس
لعÓم والتصسال بجامعة وهران.
قسسم ا إ

وهرإن :برإهمية مسسعودة
وباŸناسصبة قال أألم Úألولئي للتجمع ألوطني
ألدÁقرأطي وعضصو ›لسس أألمة ،عبد أ◊ق كازي
ت -ا Êأن أل -ت -وأصص -ل م -ع أألسص -رة أإلع Ó-م-ي-ة رك-ي-زة
أسص -اسص -ي -ة ‘ ب -رن -ام -ج أ◊زب ،ل-ت-ف-ادي أŸع-ل-وم-ة
أÿاطئة أو ألعمياء ،معّبرأ عن أŸكانة ألهامة ألتي
يوليها أ◊زب لوسصائل أإلعÓم Ãختلف أشصكالها.
وأشصار إأ ¤أهمية أليوم ألوطني للصصحافة ألذي
أقره فخامة رئيسس أ÷مهورية ألسصيد عبد ألعزيز
بوتفليقة منذ  4سصنوأت تزأمنا مع صصدور ألعدد
أألول ÷ريدة أŸقاومة أ÷زأئرية ‘  22أكتوبر
 ،1955ت -ق -دي -رأ وع -رف -ان-ا ب-دور رسص-ال-ة ألصص-ح-ف-ي
وأإلعÓمي ‘ خدمة ألوطن منذ ألرعيل أألول
ألذي سصاهم ‘ مسصÒة ألثورة ألتحريرية أŸباركة.
وقد تناول أألسصتاذ بن صصالح ﬁمد ‘ مدأخلته
أŸوسص -وم-ة بـ» ظ-اه-رة أإلعÓ-م ألسص-م-ع-ي أل-بصص-ري
وأل -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة» ل-ي-ؤوّك-د ع-ل-ى ضص-رورة
ألتحلي باليقظة وألتفك ÒأŸتمّعن عند قرأءة مقال
مكتوب أو سصمعي بصصري ،من خÓل تتبع نوأياه
ومقاصصده أو تفسص Òما ب Úألسصطور.
ك -م -ا شص ّ-دد أألسص -ت -اذ ب -ن صص -ال-ح ﬁم-دﬂ ،رج
تلفزيو Êوأسصتاذ جامعي وباحث ‘ حقل أإلعÓم
وألتصص - -ال وألصص - -ورة وألسص - -م - -ي - -ول - -وج- -ي- -ة ع- -ل- -ى
ضصرورة مسصايرة ألعصصر من خÓل تفعيل ألتكوين
وتصص -ويب أل-عÓ-ق-ة بﬂ Úت-ل-ف مصص-ادر أŸع-ل-وم-ة
وأألسصرة أإلعÓمية ،من أجل ألصصدق وأ◊قيقة.
وأشصار ‘ هذأ أإلطار إأ ¤خÓيا ألتصصال عÈ
ﬂت - - - -ل- - - -ف أل- - - -وزأرأت وأإلدأرأت وأŸؤوسصسص- - - -ات
وأل- -ه- -ي- -ئ- -ات وغÒه- -ا ،م- -تسص- -ائ Ÿ Ó-اذأ م -ؤوسصسص -ة
سصوناطرأك ‚حت ‘ خطتها ألسصياسصية أإلعÓمية
على عكسس ألقطاعات أألخرى.
ب -دوره ،ق -ال أألسص -ت -اذ ع -ب -اسص -ة أ÷ي  ‹Ó-وه -و
صصحفي بوكالة أألنباء أ÷زأئرية وأسصتاذ جامعي له
ع -دي -د أŸؤول -ف -ات ‘ ›ال ألصص -ح -اف -ة :ن -ح-ن ‘
أ÷زأئ -ر ن -ت -ح ّ-دث ك -ثÒأ ع -ن ألصص -ح -اف -ة وت -ط ّ-ور
أŸشصاريع ألصصحفية ونتناول أŸوضصوع من ألناحية
ألكمّية ألعددية ،صصحيح ألصصحف تطورت من 6
يوميات إأ 400 ¤صصحيفة ‘ ألوقت أ◊ا‹ ،لكن
هل كل أŸشصاريع أإلعÓمية ألصصحفية هي مشصاريع
ذأت أهدأف إأعÓمية.
عقب قائ :Óألكث Òمن أŸهتم Úيرّكزون ‘
مشصاريعهم أإلعÓمية على أ÷انب ألتجاري على
حسص -اب أأله -دأف أإلع Ó-م -ي -ة ،م -ع -تÈأ ‘ أل-وقت

نفسصه أن  400صصحيفة عرفتها
أ÷زأئر ‘ ظرف  27سصنة يعتÈ
عددأ قلي ÓباŸقارنة مع فرنسصا
على سصبيل أŸثال ألتي “كنت
خÓل ألثورة ألفرنسصية من 1789
إأ 1800 ¤م- -ن ت -أاسص -يسس 1350
صصحيفة ‘ ظرف  11سصنة مقابل
نفسس عدد ألسصكان تقريبا.
وشص ّ- -دد ع - -ب - -اسص - -ة ع - -ل- -ى أن
أ÷زأئ- -ر ت- -ف -ت -ق -ر إأ ¤صص -ن -اع -ة
إأع Ó-م -ي -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة وج -م-ه-ور
إأعÓمي ،وهذأ ما جعل حسصبه
 60صصحيفة تتوّقف عن ألصصدور،
من بينها  24يومية فيما تعاÊ
عشص -رأت أ÷رأئ -د أألخ-رى ظ-روف-ا م-ادي-ة صص-ع-ب-ة،
بسصبب أنخفاضس أإلشصهار أ÷زأئري بنسصبة .٪65
كما يرى نفسس أŸصصدر أن أŸوأطن له أ◊ق ‘
أŸعلومة وأإلعÓم ،لكن أإلعÓمي ليسس له أ◊ق ‘
ألوصصول إأ ¤أŸعلومة ألتي يقدمها للمجتمع‡ ،ا
ي -ط -رح تسص -اؤول آأخ -ر :ه -ل ل-دي-ن-ا أ◊ري-ة أل-ك-ف-ي-ل-ة
بتحقيق هذه ألÎقية أإلعÓمية.
و‘ ه -ذأ ألصص -دد أوضص -ح ق -ائ  ‘ :Ó-أ◊ق -ي -ق -ة
أ◊ري -ة دأئ -م -ا ت -رب -ط ب -اŸسص -ؤوول-ي-ة أإلج-ت-م-اع-ي-ة
وأإلنسصان ألذي ل يلتزم باŸسصؤوولية ألجتماعية
ل -يسس م -ن ح-ق-ه أŸط-ال-ب-ة ب-ا◊ري-ة ون-فسس ألشص-ي-ئ
Óنسصان ألذي ل Áتلك أ◊رية فهو أآلخر
بالنسصبة ل إ
ليسس مطالبا باŸسصؤوولية أإلجتماعية.
ثم قال إأن «أ÷مهور أإلعÓمي وأŸتلق Úدأئما
ينظرون إأ ¤ألصصحافة أ÷زأئرية بنوع من ألنتقاد
وأنها تقدم أŸعلومة ليسس بشصكل دقيق وليسس بشصكل
متوأزن ،وبالطبع ألن أ÷مهور أ÷زأئري أصصبح
يرى ألوأقعة ألوأحدة ‘ أوجه ﬂتلفة ‘ خضصم
ألتحولت أŸتسصارعة ألتي يشصهدها ألعا.»⁄
ومن ب Úألسصلوكيات ألتي نّدد بها عباسصة أن
أل -ع -دي -د م-ن أإلعÓ-م-ي Úل ي-ف-رق-ون ب Úأل-ت-ع-ل-ي-ق
وأ◊قيقة ،قائ« Óإأذأ قدمنا تعاليق وآأرأء للمتلقي
فسصنؤودي إأ ¤تكوين موأقف معينة ورÃا تكون هذه
أآلرأء خ- -اط- -ئ- -ة م- -ن أألسص- -اسس ،وب -دل م -ن إأع Ó-م
أŸوأط-ن ب-ت-ع-ال-ي-ق ع-م-ا ي-ح-دث ،ف-م-ن أل-وأجب أن
ن -ق -دم ل -ه أ◊ق -ائ -ق ك -ل -ه-ا ح-ت-ى ت-ك-ون ه-ذه أآلرأء
حقيقية.
كما أشصار إأ ¤ألصصحف ألتي تعتمد على أختيار
أألخ-ب-ار ألسص-ل-ب-ي-ة وت-ت-غ-اف-ل ع-ل-ى أألخ-ب-ار أل-ب-ن-اءة،
م -وأف -ق -ا ع -ل -ى أآلرأء أل -ت -ي ت -ع -ت Èه-ذأ أل-ن-وع م-ن
أل-وسص-ائ-ل أإلعÓ-م-ي-ة مصص-درأ م-ن مصص-ادر أل-ت-ه-جم
على أ÷زأئر ،ناهيك عن أ÷رأئد ألتي ترّكز حسصبه
ع-ل-ى قضص-اي-ا ث-ان-وي-ة ع-ل-ى حسص-اب قضص-اي-ا رئ-يسص-ية
وتلك ألتي توظف ألعناوين أŸضصللة ألتي ل عÓقة
ل -ه -ا ب -اÙت -وى وأخ -رى ت -ع -م -ل ع-ل-ى أل-ب-حث ع-ن
أ◊ق- -ي- -ق- -ة ل- -ت- -زي- -ي- -ف -ه -ا ع -ن قصص -د وغÒه -ا م -ن
ألنحرأفات أŸهنية حسصبه.
وم -ن ج -ه -ة أخ -رى ت -ط-رق إأ ¤إأشص-ك-ال-ي-ة غ-ي-اب
مصصادر أ Èÿوتكاسصل أإلعÓمي Úأحيانا وأعتماد
أل -ك -ث Òم -ن -ه-م ع-ل-ى أألنÎنت لن-ت-ق-اء أŸع-ل-وم-ات
ونشصرها ‘ ألصصحف ،مشصÒأ ‘ هذأ أإلطار إأ¤
درأسص -ة نشص -رت -ه -ا ج -ام-ع-ة أ÷زأئ-ر ‘  2008حول
أسصتخدأم ألصصحافي Úلوسصائل ألشصبكة ألعنكبوتية
لتقد Ëأألخبار تكشصف أن  ٪85.33يعتمدون على
شصبكات أألخبار ألتي تقدمها أألنÎنت.
وت -وّصص -ل ن -فسس أŸصص -در إأ ¤ن -ت -ي -ج -ة م -ف-اده-ا
أّن أإلعÓم ألغربي هو من يقرر أإلعÓم ألوطني،
باعتبار أن ألصصحفي يعتمد على أخبار تعالج ‘
م-رأك-ز إأعÓ-م-ي-ة أج-ن-ب-ي-ة ل-ه-ا ت-وّج-ه معّين ،ويكمن
أÿطر حسصبه دأئما ‘ أن ألدرأسصات ألجتماعية
تعت Èوسصائل أإلعÓم من أك Ìألوسصائل تأاثÒأ على
سصلوكيات أÛتمع.

‘ عيدهم الوطني

إاعÓميو سشطيف يبحثون عن دار الصشحافة
لع Ó-م -ي-ة ب-ولي-ة
لسس -رة ا إ
اح -ت -ف -لت ا أ
سسطيف ،أامسس ،باليوم الوطني للصسحافة
ال- -ذي أاق- -رت- -ه السس- -ل- -ط- -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة،
ويصس - -ادف ذك - -رى صس - -دور أاول ع - -دد م- -ن
›لة اŸقاومة ‘  22أاكتوبر .1955
وقد نظمت ألسصلطات ألولئية حفل أسصتقبال
وت- -ك- -ر Ëع- -ل -ى شص -رف أف -رأد م -ه -ن -ة أŸت -اعب
بالولية ،وألتذك Òبالدور ألذي تلعبه ألصصحافة
أÙلية كشصريك للسصلطات ‘ عملية ألتنمية،
م -ن خ Ó-ل ت-غ-ط-ي-ة أح-دأث أل-ولي-ة وأنشص-غ-الت
ألسصكان.
كما “يزت ألحتفالت بتنظيم ندوة فكرية
وإأعÓمية Ãقر إأذأعة سصطيف أ÷هوية ،بحضصور
ألسصلطات أÙلية ،ورئيسس جامعة سصطيف 2
ﬁمد أألم Úدباغ ،Úحول أŸكاسصب أÙققة
‘ ظل ألتعددية أ◊زبية وأإلعÓمية ،بحضصور
ﬂتصص ‘ Úأإلع Ó- - -م ،وك- - -ذأ رج- - -ال أألسص- - -رة
أإلعÓمية بالولية ،وتناولت بالشصرح وأŸناقشصة
ألعديد من ألنقاط أŸتعلقة Ãا –قق وما ⁄
يتحقق ‘ حقل أإلعÓم ،وأŸشصاكل ألتي توأجه
ألصصحافة ‘ أŸيدأن ،كما ” تقد Ëمدأخلة
ح- -ول دور ألصص- -ح- -اف -ة ‘ أ◊رك -ة أل -ت -اري -خ -ي -ة
ألوطنية وألثورة أ÷زأئرية ‘ أإلعÓم ألدأخلي
وأÿارجي.

م- -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ب -ر›ت مصص -ال -ح أم -ن ولي -ة
سص -ط -ي -ف ،ح -ف-ل أسص-ت-ق-ب-ال ع-ل-ى شص-رف أألسص-رة
أإلعÓمية أÙلية ،بهذه أŸناسصبة ،كما نظمت
دورة ري -اضص -ي -ة ‘ ك -رة أل-ق-دمÃ ،شص-ارك-ة ف-ري-ق
ألصص-ح-اف-ة أإلذأع-ي-ة ،ف-ري-ق ألصص-ح-افة أŸكتوبة
أŸرئ -ي -ة وأإلل -كÎون-ي-ة ،وف-ري-ق يضص-م ع-ددأ م-ن
ألقطاعات ألشصريكة أألخرى ‡ثلة باŸديرين
أŸركزي Úوذلك بهدف ألحتكاك مع ﬂتلف
ألفئات ،هذه ألدورة بر›ت باŸركب ألرياضصي
 8ماي  45بسصطيف ،أمسصية أول أمسس ألسصبت،
بدءأ من ألسصاعة ألثالثة بعد ألزوأل.
نشص Òإأ ¤أن ولي- -ة سص- -ط- -ي -ف ت -ف -ت -ق -ر ل -دأر
للصصحافة ،رغم ألعدد ألهائل لرجال أإلعÓم بها
وألهميتها ألقتصصادية وألرياضصية ،وباعتبارها
ث -ا Êولي -ة ع -ل -ى أŸسص -ت -وى أل-وط-ن-ي م-ن ح-يث
ألسصكان ،وهو ما يخلف دأئما حسصرة وتذمرأ
لدى صصحفيي ألولية ،كما نشص Òأيضصا ،إأ ¤أن
إأحياء هذه أŸناسصبة بسصطيف ،هذه ألسصنة‘ ” ،
أج -وأء ط -ب -ع -ه -ا أ◊زن ،إأث -ر ف -ق-دأن ألصص-ح-اف-ة
أÙلية Ÿرأسصل إأذأعة سصطيف من أŸنطقة
أ÷نوبية ،نبيل مهملي ،وألذي ووري ألÌى يوم
أÿميسس أŸاضصي ،عن عمر ناهز  43سصنة ،وهذأ
على إأثر مرضس عضصال.

سسطيف :نور إلدين بوطغان

»æWh

اإلثنين  23أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  03صصفر  1٤3٩هـ

قال إانها ششهدت تطورا مسشتمرا منذ  15سشنة ،كعوان:

ألصصحافة أ÷زأئرية مفخرة بعناوينها ألÌية
اعت Èوزير التصشال جمال كعوان،
الصش- -ح- -اف -ة ا÷زائ -ري -ة م -ف -خ -رة ،وق -د
شش -ه -دت ت-ط-ورا مسش-ت-م-را م-ن-ذ  15سشنة،
م- - -عÎف - -ا ‘ ذات ال - -وقت ب - -ال - -ن - -ق - -ائصس
اŸسش-ج-ل-ة ،ورغ-م ذلك ي-ؤوك-د ع-ل-ى م-ب-دأا
ح -ري -ة الصش -ح -اف -ة ال -ذي «ي-ع-د أاسش-اسش-ي-ا
بالنسشبة لسشمعة ا÷زائر».

حياة  /ك
ثمن ؤزير التصصال جمال كعوان مضصمون
رسصالة رئيسس ا÷هورية التي توجه بها إا¤
األسص -رة اإلع -لم -ي-ة عشص-ي-ة الح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم
ال-وط-ن-ي ل-لصص-ح-اف-ة ‘ ط-ب-عته  ،3م-ع-رب-ا ع-ن
افتخاره بالصصحافة ا÷زائرية ،التي اعتÈها
ثرية بالعناؤين ؤاÛلت ،ؤذلك خلل الكلمة
ال - -ت - -ي أال - -ق - -اه - -ا ،أامسسÃ ،ن - -ت- -دى ج- -ري- -دة
«اÛاهد» بهذه اŸناسصبة.
أاجاب اŸسصؤوؤل األؤل على قطاع التصصال
بإاسصهاب ،عن األسصئلة التي طرحت عليه من
قبل الصصحافة ،ؤالتي “حورت ‘ ›ملها
ح- -ول صص -ن -دؤق دع -م الصص -ح -اف -ة اŸك -ت -وب -ة،
ؤؤضصعية بعضس القنوات التلفزيونية اÿاصصة،
مسصأالة اإلشصهار ؤكذا سصلطة الضصبط السصمعي
ال -بصص -ري ال -ت -ي ط -لب رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة أان
تنصصب ‘ أاقرب اآلجال.
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق بسص-ل-ط-ة ضص-ب-ط الصص-ح-اف-ة
اŸكتوبة  ⁄يحدد كعوان تاريخا ﬁدد ،لكنه
أاك -د «أان -ن -ا سص -ن-ك-ون ‘ اŸوع-د» ال-ذي أاع-ل-ن-ه
ال- -وزي- -ر األؤل ل- -دى ت -ق -دÁه ﬂط -ط ع -م -ل
ا◊كومة أامام الŸÈان أاي قبل نهاية السصنة
ا÷ارية.
ؤ‘ موضصوع ذي صصلة انصصب اهتمام بعضس
الصص -ح -اف -ي Úال -ذي -ن ط -رح -وا األسص -ئ-ل-ة ح-ول
صصندؤق دعم الصصحافة اŸكتوبة الذي أاعلن
عنه الرئيسس ،متسصائل Úعن مصصادر “ويله‘ ،
ظل األزمة اإلقتصصادية التي تشصهدها البلد،

ؤه -ن -ا أاؤضص -ح ك -ع -وان ،أان مشص -رؤع الصص -ن -دؤق
العمومي لدعم الصصحافة اŸكتوبة ل يزال ‘
إاط - -ار ال - -دراسص- -ة ،مشصÒا أان- -ه ي- -أات- -ي ضص- -م- -ن
القرارات التي اتخذتها ا◊كومةŸ ،واجهة
تداعيات الظرف القتصصادي الراهن.
ؤعرج ‘ سصياق متصصل للحديث عن سصلطة
الضصبط السصمعي البصصري ؤعلقتها Ãسصأالة
اعتماد القنوات التي طلبت ذلك ،مفيدا أانه ”
إاع-ت-ماد  7ق-ن-وات ت-ل-ف-زي-ون-ية تخضصع للقانون
ا÷زائري ،ؤاعت Èأان ذلك ليسس على سصبيل
ا◊صصر أاؤ اإلقصصاء ،ؤإا‰ا يعود السصبب إا¤
مسصائل تقنية تتعلق بقدرة السصاتل.

أعتماد ألقنوأت أÿاصصة مÎوك لسصلطة
ألضصبط ألسصمعي ألبصصري
بالنسصبة للقنوات التي يتم اعتمادها السصنة
اŸقبلة ،قال كعوان إان هذا ل يعني أان منح
العتماد سصيتوقف ،مؤوكدا «لن يكون هناك
إاقصصاء ألي قناة تتوفر فيها شصرؤط العتماد،
م -وضص -ح -ا أان األم -ر مÎؤك لسص -ل -ط-ة الضص-ب-ط
السص -م -ع -ي ال -بصص -ري ،مشصÒا إا ¤أان ال -ق -ن-وات
اÿاصصة التي تسصعى لكسصب العتماد يتعÚ
عليها السصتجابة لدف Îالشصرؤط.
ك -م -ا أاثÒت أاسص -ئ -ل-ة ح-ول ان-دث-ار ع-دد م-ن
ال-ع-ن-اؤي-ن ،ؤإاح-ال-ة صص-ح-اف-ي-ي-ه-ا على البطالة،

ؤقد أارجع الوزير السصبب ‘ ذلك إا ¤نقصس
اإلشص- -ه- -ار ،ؤع -لق -ت -ه ب -األزم -ة الق -تصص -ادي -ة
ؤاŸالية ،التي “ر بها البلد جراء تراجع
مداخيل اÙرؤقات ،كما يعود السصبب إا ¤أان
صصفحات اإلشصهار ‘ ا÷رائد تكلف أاك Ìمن
ال -وسص -ائ -ل السص -م -ع -ي -ة ال -بصص -ري -ة ،م -عÎف-ا أان
الصص-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة ت-ع-يشس «ؤضص-ع-ي-ة ح-رج-ة
بسصبب اإلشصهار».
ؤاغ -ت -ن -م ال -ف -رصص -ة ل -ل -ت -ن -وي -ه ب -الل -ت-ف-ات-ة
ال -تضص-ام-ن-ي-ة ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا ب-عضس ا÷رائ-د،
Œاه صص -ح-اف-ي-ي ج-ري-دة «لت-ري-ب-ون» ال-ت-ي ”
غ- -ل- -ق- -ه- -ا شص -ه -ر أاؤت اŸاضص -ي ،ح -يث ق -امت
بتوظيفهم.

أإلشصهار ألعمومي «كان وما زأل دعما قويا
للصصحافة ألوطنية»
أاؤضص- - -ح ك - -ع - -وان ‘ رده ع - -ل - -ى سص - -ؤوال ‘
اŸوضصوع أان اإلشصهار العمومي Áثل حوا‹ 18
إا ٪20 ¤من سصوق اإلشصهار ‘ ا÷زائر ،ؤ٪80
م -ن الشص -ه -ار ت -أات -ي م-ن اÿواصس ،م-ؤوك-دا أان
اإلشصهار العمومي «كان ؤما زال دعما قويا
للصصحافة الوطنية».
ؤفيما يخصس الوضصعية الجتماعية لبعضس
الصص -ح -اف -ي ‘ Úالصص -ح -ف اÿاصص -ة ،ق -ال إان
هناك هدرا ◊قوقهم ‘ ا◊ماية الجتماعية
ؤالتصصريح لدى صصندؤق الضصمان الجتماعي،
ؤه -ي مسص-ؤوؤل-ي-ة ت-ق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق اŸسص-ت-خ-دم
الذي يتع Úعليه تطبيق القانون.
ؤ‘ سص- - -ي- - -اق آاخ - -ر ان - -ت - -ق - -د ÷وء ب - -عضس
الصص -ح -اف -ي« ÚاŸراسص -ل Úاıف -ي »Úال -ذي-ن
يبيعون مقالت يرسصلونها عن طريق انسصتغرام
أاؤ «الفاي »Èمقابل قليل من عملة «الدرهم»،
بدؤن ضصم Òؤل أاخلقيات اŸهنة ،مشصÒا إا¤
أان هؤولء الصصحافي Úيعملون ‘ جريدة
«كبÒة».

وقفة سشلمية للصشحفي Úبالعاصشمة ومطالب بتحسش Úالوضشع الجتماعي

دعوة إأ ¤أحÎأم أأخÓقيات أŸهنة وأŸسصؤوولية ألجتماعية للعمل أإلعÓمي
ن-ظ-م صش-ح-ف-يون وإاعÓميون Áثلون
لعÓ- -م ال- -وط -ن -ي -ة
ﬂت- -ل- -ف وسش- -ائ- -ل ا إ
السش -م -ع-ي-ة ال-بصش-ري-ة واŸك-ت-وب-ة ،أامسس،
وقفة سشلمية Ãقر دار الصشحافة الطاهر
لوصشياء على القطاع
جاووت ،ودعوا ا أ
وك -ذا زم Ó-ءه -م إا ¤ال–اد وال -ت -ك -ت-ل
لعÓم
لعادة قطاع ا إ
–ت لواء واحد إ
إا ¤جادة الطريق بعد تسشجيل تراجع
لون - -ة
ره- - -يب Ÿسش- - -ت - -وى اŸه - -ن - -ي - -ة ‘ ا آ
لخÒة.
ا أ

جÓل بوطي
ن -دد اŸشص -ارك -ون ‘ ال -وق -ف -ة السص -ل -م -ي -ة ال -ت -ي
احتضصنتها دار الصصحافة طاهر جاؤؤت با÷زائر
ال -ع -اصص -م -ة ،أامسس ،ب -ظ -رؤف ال -ع-م-ل الج-ت-م-اع-ي-ة
ؤاŸهنية الصصعبة التي يعيشصونها ؤالتي بات يعرفها
ال -ق -ط -اع ‘ ال -فÎة األخÒةﬁ ،م -ل ÚاŸسص -ؤوؤل -ي-ة
لزملئهم من الدخلء على اŸهنة ،مؤوكدين أان
مؤوشصرات احÎام أاخلقيات اŸهنة ‘ تراجع كبÒ
ؤاصصف Úالوضصع باŸأاسصاؤي للغاية.
ؤق-ف-ة الصص-ح-اف-ي Úج-اءت Ãن-اسص-ب-ة الح-تفائية
باليوم الوطني ◊رية الصصحافة اŸصصادف لـ 22
أاكتوبر من كل سصنة ،حيث شصارك ‘ الوقفة ؤجوه
إاعلمية كبÒة على السصاحة اإلعلمية ‘ تناسصق
م -ع ج-ي-ل ال-ي-وم ،ؤصص-رح ب-عضص-ه-م ل-وسص-ائ-ل اإلع-لم

Ãشصاركة «الشصعب» أان ا◊ضصور للوقفة هو للتذكر
ؤالعرفان ÷يل العشصرية السصوداء ‡ن قضصوا نحبهم
‘ سصبيل خدمة اإلعلم الوطني دفاعا عن البلد.
فيما يتعلق بالوضصع الجتماعي دعا الصصحافيون
إا« ¤ضص -رؤرة رف -ع ال -غ Íع -ن الصص -ح -ف -ي ،ن -ت -ي -ج-ة
ال -ظ -رؤف اŸه -ن -ي -ة ؤالج -ت -م -اع -ي-ة اŸزري-ة ال-ت-ي
يعيشصها أاصصحاب مهنة اŸتاعب بل اسصتثناء ،ؤنادى
الصص -ح -ف -ي-ون ‘ ا◊رك-ة السص-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ن-ظ-م-وه-ا
«بتحقيق جملة من اŸطالب الجتماعية ؤاŸهنية
التي تعيد لهم العتبار ؤتصصون كرامتهم ؤاŸتمثلة
‘ –سص Úاألج- -ور ؤالسص- -ت- -ف- -ادة م- -ن السص- -ك- -ن -ات
ؤا◊م -اي -ة م -ن اŸضص -اي -ق -ات ؤالضص -غ-وط ‘ ت-أادي-ة
اŸهنة على أاحسصن ؤجه ،مطالب Úبوحدة الصصف
ؤŒاؤز النشصقاق الذي أاضصر كثÒا بالعمل ‘ هذا
ال -ق-ط-اع ا◊سص-اسس ،ال-ذي ب-ات م-لذا ل-لن-ت-ه-ازيÚ
ؤال -دخ -لء ع -ل -ى اŸه -ن -ة ‡ن ي -خ -دم -ون مصص-ال-ح
شص -خصص -ي-ة ،ب-ع-ي-دا ع-ن الحÎاف-ي-ة ؤاŸه-ن-ي-ة ال-ت-ي
ينبغي أان تكون دسصتور عمل مهنة اŸتاعب.
‘ هذا الصصدد أا◊ت الصصحفية نائلة بن رحال
بيومية «لوريزؤن» الناطقة بالفرنسصية على ضصرؤرة
احÎام أاخ -لق -ي -ات اŸه -ن -ة ؤت -وح -ي-د الصص-ح-ف-يÚ
ب- -ات- -خ- -اذ ق- -رارات ج- -م- -اع- -ي- -ة ،داع- -ي -ة اإ ¤ت -رك
ا◊سص -اسص -ي -ات ج -ان -ب-ا م-ن أاج-ل –ق-ي-ق اŸط-الب،
مشصÒة أان هذه الوقفة السصلمية سصتكون بادرة خÒ
على الصصحفي Úؤأاهل اŸهنة الذين هم بحاجة إا¤
رفع اŸسصتوى أاك Ìلتحقيق اŸهنية اŸرجوة.
ب-دؤره-ا ت-أاسص-فت اإلع-لم-ي-ة صص-وري-ة ب-وع-م-امة

م-ذي-ع-ة سص-اب-ق-ة ب-ال-ت-ل-ف-زي-ون ال-وط-ن-ي لوضصع قطاع
اإلع -لم بصص -ف-ة ع-ام-ة ؤالصص-ح-ف-ي بصص-ف-ة خ-اصص-ة،
ؤذكرت أان مسصتوى اŸهنية ‘ تراجع رهيب نتيجة
غ-ي-اب ا◊سس الصص-ح-ف-ي ؤاŸسص-ؤوؤل-ي-ة الج-ت-م-اعية
ال -ت -ي ي -ن -ب -غ -ي أان ت -ك -ون ه -ي األسص -اسس ‘ ال -ع -م-ل
اإلعلمي.
‘ سصياق ذي صصلة أاشصار الصصحفي ÿضصر داسصة
بيومية «ؤقت ا÷زائر» إا ¤أاهمية الحتكام إا¤
أاخ-لق-ي-ات اŸه-ن-ة ال-ت-ي تضص-م-ن ل-لصص-ح-ف-ي م-ك-انة
اجتماعية هامة ‘ اÛتمع ،إاضصافة إا ¤أان ذلك
يع Èعن مسصؤوؤلية الصصحفي باعتباره ناقل هموم
اŸواطن ؤانشصغالته إا ¤ا÷هات الوصصية.
م-ن ج-ه-ت-ه ،شص-دد الصص-ح-ف-ي ع-زي-ز ط-واه-ر م-ن
جريدة «صصوت األحرار» على ضصرؤرة حماية أاهل
اŸهنة من السصتغلل إا ¤أابعد مدى ،مؤوكدا أانه
ح - -ان ال - -وقت ل - -رد الع - -ت- -ب- -ار ل- -ق- -ط- -اع اإلع- -لم
ؤالصص -ح -ف -ي Úال -ذي -ن ي -ع -ان -ون ظ -رؤف -ا صص -ع -ب-ة ‘
م- -ؤوسصسص- -ات- -ه -م اإلع -لم -ي -ة سص -ي -م -ا م -ن ال -ن -اح -ي -ة
الجتماعية.
ؤأاك- -د اŸشص -ارك -ون ‘ ال -وق -ف -ة م -ن صص -ح -ف -يÚ
ؤمصصورين ؤرؤؤسصاء –رير أانه حان الوقت لÒفع
أاه- -ل م- -ه- -ن -ة اŸت -اعب م -ن اŸسص -ت -وى ؤم -واج -ه -ة
ال -ت-ح-دي-ات ‘ ،ح Úأاشص-اد ال-ب-عضس م-ن-ه-م ب-رسص-ال-ة
رئيسس ا÷مهورية التي أاكدت على ضصرؤرة دعم
القطاع أاك Ìؤتخصصيصس صصندؤق لدعم الصصحف ‘
ظل األزمة اŸالية.

‘ احتفالية نظمت على ششرف الراحل ميلود ششر‘

وأ‹ بشصار يشصيد بدور أإلعÓم ‘ مرأفقة ألتنمية أÙلية
أاح -ي -ا اŸك -تب ال -ولئ -ي ل –Ó-اد ال -وط -ن-ي
لعÓمي Úا÷زائري Úببششار،
للصشحفي Úوا إ
يومهم الوطني بتنظيم حفل تكر ËاŸرحوم
ميلود ششر‘ ،عرفانا Ÿا قدمه طيلة مششواره
لعÓ-م-ي والسش-ي-اسش-ي ع-ل-ى مسش-ت-وى ع-ائلته
ا إ
السش -ي -اسش -ي -ة ،ح -ي-ن-م-ا ك-ان ال-ن-اط-ق ال-رسش-م-ي
للتجمع الوطني الدÁقراطي وعضشو ›لسس
لمة عن الثلث الرئاسشي ،أاو على اŸسشتوى
ا أ
لعÓ- -م -ي ،ح -يث ك -ان صش -ح -ف -ي ال -ت -ك -وي -ن
ا إ
لعÓمية.
لسشرة ا إ
صشديق ا أ
أاشص -اد ؤا‹ بشص -ار دزي -ري ت -وف -ي -ق خ-لل ه-ذه
اŸناسصبة باÛهودات ا÷بارة التي يبذلها مراسصلو
الصص-ح-ف ال-وط-ن-ي-ة اŸع-ت-م-دة قصص-د ت-فعيل التنمية
اÙلية ؤإايصصال اŸعلومة إا ¤اŸواطن ؤمسصاعدة
اإلدارة Ÿعرفة انشصغالت اŸنطقة.
ؤأاك -دت ف -وزي -ة سص-ح-ن-ون ن-ائب رئ-يسس اÛلسس
الشصعبي الوطني ‘ كلمة باŸناسصبة ،أاهمية الدؤر
الذي يلعبه اإلعلم ‘ مرافقة التنمية اÙلية
ؤا◊فاظ على الثوابت الوطنية ؤحماية الوطن من
كل األخطار ،معتÈة أان اإلعلم شصريك أاسصاسصي

ؤم-ن ال-ف-اع-ل Úال-ذي-ن ك-رسص-وا ال-ت-ع-ددي-ة السصياسصية
ؤن -اق -ل ل -ل -واق -ع ؤاألح -داث ؤالنشص-غ-الت ال-ي-وم-ي-ة
للمواطن.Ú
ؤنوهت سصحنون بالدؤر األسصاسصي للصصحفي ‘
تنوير الرأاي العام ؤكذا السصلطات اÙلية بكل ما
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يحدث ‘ ا÷زائر العميقة مضصيفة أان اإلعلمي
ي -ع -د ه -م -زة ؤصص -ل ب ÚاŸواط -ن ؤاŸسص -ؤوؤل ،ك-م-ا
أاشص- -ادت ب- -خصص- -ال اŸرح -وم م -ي -ل -ود شص -ر‘ ؤدؤره
السصياسصي ؤاإلعلمي من أاجل اŸصصلحة الوطنية.
ك- -م- -ا صص- -رح شص- -ر‘ خ Òال -دي -ن اب -ن اŸرح -وم
لـ»الشص - -عب» ق - -ائ - -ل إان- -ن- -ي أات- -ق- -دم ب- -الشص- -ك- -ر إا¤
اإلعلمي Úؤالصصحفي Úببشصار على هذه اللتفاتة
الطيبة ؤإا ¤طاقم يومية «الشصعب» ؤعلى رأاسصهم
اŸدي- -رة ؤال- -ت- -ي ك- -ان أاب- -ي ؤاح- -دا م- -ن صص -ح -ف -ي
ا÷ريدة.
ؤ‘ نفسس اإلطار أاشصادت فاطنة قاسصمي األمينة
ال -ولئ -ي -ة ل -ل -ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ب-بشص-ار
بخصصال اŸرحوم ميلود شصر‘ ،ؤهنأات الصصحفيÚ
ؤاإلعلمي Úعلى اŸسصتوى الوطني ؤبصصفة خاصصة
ع-ل-ى مسص-ت-وى بشص-ار ،م-ت-وج-ه-ة ب-الشص-ك-ر ع-ل-ى ه-ذه
الل-ت-ف-ات-ة ؤت-ذك-ره-م ل-ل-ف-ق-ي-د م-ي-ل-ود شص-ر‘ ،حيث
عرفته منذ الثمانينات عندما كان يقوم بإاعداد
›لة ا÷نوب رفقة مرزؤقي.

بششار :دحمان جمال

‘ اليوم الوطني للصشحافة
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وزرأء وأللوأء هامل يهنئون «ألشصع ـب»
Ãناسشبة اليوم الوطني للصشحافة تلقت جريدة «الششعب» رسشائل تها Êمن وزير
لشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل السش-ي-د ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓن ،ووزير التكوين والتعليم
ا أ
لسشرة وقضشايا اŸرأاة
اŸهني ،Úالسشيد ﬁمد مباركي ووزيرة التضشامن الوطني وا أ
Óمن الوطني اللواء عبد الغني هامل .
السشيدة غنية الدالية ومن اŸدير العام ل أ
أاشصادؤا فيها بدللت ا◊دث الوطني ؤرمزيته ‘ خدمة قيم الدؤلة ا÷زائرية ،ؤاŸصصالح
العليا للبلد ،اسصتنادا إا ¤اŸهنية اŸسصجلة ‘ أاداء اŸهام اŸتعلقة بإافادة الرأاي العام باŸعلومة
لشصاعات أاؤ األخبار اŸغلوطة.
ا◊املة للمصصداقية ؤاŸعطيات الصصحيحة اŸفندة ل إ

^ وزير التكوين والتعليم اŸهنيÚ

إأشصادة Ãرأفقة ألقطاع

أاشص -اد ؤزي -ر ال -ت -ك -وي-ن ؤال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-يÚ
السص -ي -د ﬁم-د م-ب-ارك-ي ب-ال-دؤر األم ؤال-ن-ب-ي-ل
ال -ذي ي -ؤودي -ه الصص -ح -اف -ي -ون خ -دم -ة ل -ل-وط-ن
ؤاÛت-م-ع ،ؤ‘ م-راف-ق-ة ال-ق-ط-اع ‘ ع-م-ل-ي-ة
اإلعلم ؤالتحسصيسس Œاه الشصعب ا÷زائري
ال -ط -م -وح إلك -تسص -اب اŸؤوه-لت ال-لزم-ة م-ن
خلل التكوين.

^ وزيرة التضشامن الوطني
لسشرة وقضشايا اŸرأاة
وا أ

تكريسس مبادىء أ◊ق وأŸسصاوأة
ؤ“نت ؤزي -ر ال -تضص -ام-ن ال-وط-ن-ي ؤاألسص-رة
ؤقضصايا اŸرأاة السصيدة غنية الدالية النجاح
ؤالرقي لكل الصصحافي ‘ Úمهامهم النبيلة
التي –رصس دؤما على تكريسس مبادىء ا◊ق
ؤا◊رية ؤاŸسصاؤاة ‘ ›تمعنا.

لششغال العمومية والنقل
^ وزير ا أ

دعم ألصصرح أإلعÓمي

أاعرب ؤزير األشصغال العمومية ؤالنقل السصيد عبد الغني زعلن ألسصرة جريدة «الشصعب» عن
“نياته بالتوفيق ؤالنجاح ‘ دعم الصصرح اإلعلمي ؤإارسصاء سصبل التنوير اŸعر‘ لتتبوأا بلدنا
ؤكذا اإلعلم ا÷زائري اŸكانة اŸرموقة ؤاŸشصرفة.

^ اللواء عبد الغني هامل:

Œديد أأوأصصر ألشصرأكة مع
أألسصرة أإلعÓمية

لم-ن ال-وط-ن-ي
ك -م -ا اع -ت ÈاŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
ال -ل-واء ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل ،أان ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
لسص- -رة اإلع- -لم- -ي -ة
ل- -لصص- -ح- -اف- -ة م- -كسصب ل - -أ
ا÷زائ -ري-ة ،أاق-ره ف-خ-ام-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
السصيد عبد العزيز بوتفليقة عن رؤؤياه اŸلمة

ب-رم-زي-ة ع-ظ-ي-م-ة اŸع-ن-ى ل-ه-ذا اليوم ،كحلقة
تربط نضصال اŸاضصي ؤا◊اضصر ‘ سصÒؤرة
ت -ع -زي -ز صص-رؤح إاع-لم-ي-ة مسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،تسص-م-و
ب -أاخ -لق اÛت -م -ع ؤت -ن -ظ -م سص-ل-وك ؤع-ادات
مسصاقا للبناء ؤالتطوير ،ؤاصصفا أاسصرة اإلعلم
الوطني بعصصب اإلتصصال ؤشصريانه ‘ مسصÒة
البناء ؤالتطوير.
لم-ن ال-وط-ن-ي أان
ؤأاؤضص -ح اŸدي -ر ال -ع-ام ل -أ
هذه الوسصائط غنية Ãحتوياتها نلمسصها عÈ
شص-راك-ت-ك-م م-ع-ن-ا ل-ل-م-ع-ل-وم-ة ال-دق-ي-ق-ة ؤاÈÿ
اŸوضصوعي ،لتنوير الرأاي العام الوطني.
ؤجدد اللواء عبد الغني هامل مد أاؤاصصر
لمن
التعاؤن ؤالشصراكة ب ÚاŸديرية العامة ل أ
ال-وط-ن-ي ؤاألسص-رة الإع-لم-ي-ة ال-وطنية بجميع
م-ن-اب-ره-ا ،م-ن-وه-ا ب-ت-ط-وي-ر ال-نصس اإلع-لم-ي
األمني ،لتشصييد ثقافة أامنية للمديرية العامة
لمن الوطني بجميع قنواتها اإلتصصالية ،ألنها
ل أ
صصيغة متكاملة حول إاشصراك اŸواطن ؤجعله
جزءا من اŸعادلة األمنية.

ج.أ

وزأرة ألشصغال ألعمومية تكرم صصحافية « ألشصعب »
زهرة بن دحمان
«الشش -عب» ك -رم وزي -ر
لشش- -غ- -ال ال- -ع- -م -وم -ي -ة
ا أ
وال- -ن- -ق- -ل ع -ب -د ال -غ -ن -ي
زعÓ- - -ن ،صش- - -ح- - -ف- - -ي- - -ة
«الشش - - -عب» زه- - -راء ب- - -ن
دحمانÃ ،ناسشبة اليوم
ال- -وط- -ن- -ي ل- -لصش- -ح- -اف- -ة
اŸصش - - -ادف لـ  22اكتوبر
ع- - -رف- - -ان- - -ا وت - -ق - -دي - -را
Ûه -ودات -ه -ا اŸب-ذول-ة ‘
ت -ن -وي-ر ال-رأاي ال-ع-ام م-ن
خ Ó- - -ل إاعÓ- - -م ه- - -ادف
ومتميز.التكر ،Ëششمل
وج- -وه- -ا إاع Ó-م -ي -ة م -ن
عدة مؤوسشسشات عمومية
وخ -اصش-ة ،وه-ي م-ب-ادرة
ط- - - -ي- - - -ب- - - -ة دأابت وزارة
لششغال العمومية على
ا أ
ال -ق -ي -ام ب -ه -ا ،تشش -ج -ي -ع-ا
ÓعÓ- - - -م ال- - - -ه - - -ادف
ل - - - -إ
والبناء.
ؤق- - -د أاؤصص- - -ى ال- - -وزي - -ر
زعلن الصصحافي ‘ Úكلمة
باŸناسصبة ،بأان يكونوا قلما

ن - -اق - -ل ل- -ل- -ح- -ق- -ي- -ق- -ة غÒ
منقوصصة ،ؤأان يكون نقدهم
ب- -ن -اء ألن ت -ق -اري -ره -م ه -ي
لدارة ؤسص -ي -ل -ة
ب -ال -نسص -ب -ة ل  -إ
ل -ت -حسص Úاألداء ؤتصص -ح -ي -ح
الختللت.
ك -م -ا ع -رج زع -لن ع-ل-ى
رسص -ال -ة رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة
اŸوج -ه -ة ل -لصص -ح-اف-ي‘ Ú
ع- -ي- -ده- -م ،ؤاصص- -ف -ا إاي -اه -ا

لمل ‘
باÙفز ؤالباعث ل أ
أان-فسس اإلع-لم-ي Úالشص-باب
ؤح- -ت- -ى الط- -ارات ،داع -ي -ا
إاي -اه -م إا ¤ال -وق -وف صص -ف -ا
ؤاح- -دا ؤال- -تصص -دي ألع -داء
ا÷زائر اÎŸبصص Úبها من
ك - -ل ا÷ه - -ات ،م - -ن خ- -لل
ك-ت-اب-ات-ه-م ال-ه-ادف-ة ؤالبناءة
ؤاليقظة.
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£ـ` ـ`اÉب
اGلdدóعYـ` ـ`وƒةŸ Iع©رôك cـ` ـ`ة áإاGEعÓYمeي«ـ` ـ`ة áتJدóحMـ` ـ`ض†س ¢اÿGط
 ÜاGإل’Eع Yـ` ـ`Óمeي» اŸGغ¨ ـ` ـ`رôبHي»
لفريقــــــــي
^ حتميـــــــــة احــــــــÎام العقــــــــد التأاسسيسســــــــي ل–Óــــــــاد ا إ
لوروبية  42للدعم
حددت الندوة ا أ
والتضسامن مع الشسعب الصسحراوي (اوكوكو)
لخ Òمن أاشسغالها،
خÓل اليوم الثا Êوا أ
لهداف التي من شسأانها دحضس
اÙاور وا أ
اÿطاب اŸغربي حول النزاع الصسحراوي.
أوصسى أŸشساركون عقب أشسغال ألورشسة ألسسياسسية
””ب -خ -وضض م-ع-رك-ة إأعÓ-م-ي-ة م-ن خÓ-ل أل-ل-ج-وء إأ¤
أسس -ت-ع-م-ال شس-ب-ك-ات أل-ت-وأصس-ل أ’ج-ت-م-اع-ي خ-اصس-ة
لدحضض أÿطاب أŸغربي وإأبرأز مشسروعية ونبل
ك -ف -اح ألشس -عب ألصس -ح -رأوي م -ن أج -ل ن-ي-ل أ◊ري-ة
وأ’سس -ت-قÓ-ل م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة وأل-ق-ان-ون-ي-ة
وأ’جتماعية وألثقافية””.
ودع- -ا أŸشس- -ارك -ون ﬂاط -ب Úأأ’· أŸت -ح -دة إأ¤
””أسستوقاف ألسسلطات أأ’‡ية خاصسة أأ’م Úألعام
وأعضساء ›لسض أأ’من من أجل أإ’سسرأع ‘ ألتطبيق
أŸيدأı Êتلف أللوأئح أŸصسادق عليها من قبل
ه- -ي- -ئ- -ات- -ه- -ا وأحÎأم أل- -ت- -زأم- -ات -ه -ا ن -ح -و ألشس -عب
ألصسحرأوي””.

أŸعتقل Úألسسياسسي Úألصسحرأوي Úونهب أŸوأرد
ألطبيعية ‘ ألصسحرأء ألغربية.
و‘ سسياق ألتوصسيات كذلك ،ذكرت ألندوة بأاهمية
تشس -ك -ي -ل ل-وب-ي-ات وأل-ت-ن-دي-د أإ’عÓ-م-ي وأسس-ت-ع-م-ال
ألشس-ب-ك-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وت-أاسس-يسض شس-بكة وأ◊ضسور
ألقوي على مسستوى أÙاكم وألندوأت ألصسحفية
وأŸلتقيات وأللقاءأت أ÷امعية.
ه -ذأ وق -د أك -د أŸشس -ارك -ون ‘ أشس -غ -ال أل-ن-دوة 42
ل -ل -ت -نسس -ي -ق -ي-ات أأ’وروب-ي-ة أŸتضس-ام-ن-ة م-ع ألشس-عب
ألصس- -ح- -رأوي دع- -م- -ه- -م أل- -ك -ام -ل ل -ك -ف -اح ألشس -عب
ألصسحرأوي ‘ تقرير أŸصس Òوأ’سستقÓل.

تطبيق قرار ﬁكمة العدل األوروبية ل مناصس منه

التجند إلفشسال مؤوامرات الحتÓل
وبشسأان أ’–اد أإ’فريقي باعتباره حليفا موضسوعيا
وت -اري -خ -ي -ا ل -ل -ج -م -ه -وري -ة أل -ع -رب -ي -ة ألصس -ح-رأوي-ة
ألدÁقرأطية ،أوصسى أŸشساركون بـ ””توخي أ◊ذر
وأل-ت-ج-ن-د أل-دأئ-م ل-ل-ت-ن-دي-د ب-اıططات أ÷هنمية
ل -ل-م-غ-رب أل-ذي ي-ري-د إأقصس-اء أ÷م-ه-وري-ة أل-ع-رب-ي-ة
ألصسحرأوية ألدÁقرأطية من أ’–اد أإ’فريقي””
وي -ت -ع -ل-ق أأ’م-ر ب-إافشس-ال ه-ذه أıط-ط-ات وح-م-ل

أŸغ -رب ع -ل -ى أحÎأم أل-ع-ق-د أل-ت-أاسس-يسس-ي ل–Ó-اد
أإ’فريقي.
ودعت منظمة أوكوكو ،ألتي أعتÈت قرأر ﬁكمة
أل -ع -دل أأ’وروب -ي -ة أن-تصس-ارأ ه-ام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ÷ب-ه-ة
ألبوليسساريو على أŸسستوى أأ’وروبي ،إأ ¤ضسرورة
تفادي ””ألتقليل من أهمية”” هذأ أŸكسسب ألقانوÊ

بعد التقدم الذي أاحرزته
مشساورات تونسس

التحضسŸ Òؤو“ر شسامل يجمع
كل األطراف الليبية

 ·ÓأŸتحدة ‘ ليبيا غسسان
Óم Úألعام ل أ
أعرب أŸمثل أÿاصض ل أ
سسÓمة ،عن أرتياحه للنتائج ألتي أسسفرت عنها أ÷ولة ألثانية من
إأج -ت -م -اع -ات ÷ن -ة ألصس -ي -اغ -ة أŸشسÎك -ة أل-ت-اب-ع-ة Ûلسض أل-ن-وأب
وأÛلسض أأ’على للدولة ألليبي ،ÚمشسÒأ إأ ¤أنه سسيتم ألتحضسÒ
Ÿؤو“ر ليبي شسامل يجمع كل أأ’طرأف ألليبية.
وقال سسÓمة ‘ مؤو“ر صسحفي عقده بتونسض ‘ ختام أ÷ولة ألثانية
من أجتماعات ÷نة ألصسياغة أŸشسÎكة ألتابعة Ûلسض ألنوأب
وأÛلسض أأ’على للدولة أÿاصسة بتعديل أ’تفاق ألسسياسسي ألليبيي
أن هناك ””–ضسÒأت Ÿؤو“ر وطني شسامل قائمة دأخل ألبعثة مهما
كانت نتيجة هذه أÙادثات”” ،مشسÒأ إأ ¤أنه ””ليسست هناك خطة
(أ) وخطة (ب) بل هناك حزمة من أأ’مور تتضسمنها خطة ألعمل
ويتم ألعمل عليها جميًعا ‘ ألوقت نفسسه لذلك ’ يشسÎط للخروج
إأ ¤ألنقاط أأ’خرى ‘ خطة ألعمل ألتوصسل إأ‚ ¤احات ‘ كل
منها””.
وأضس- -اف أŸسس- -ؤوول أأ’‡ي أن- -ه ج- -رى خÓ- -ل أ÷ول -ة أأ’خÒة م -ن
أŸشساورأت –ديد نقاط ألتوأفق ألعديدة ،كما نقاط أ’ختÓف
ألتي ما زألت قائمة”” معربا عن أرتياحه حيال ””أأ’جوأء ألتي سسادت
خÓ-ل أ’ج-ت-م-اع-ات وع-ل-ى إأنشس-اء أل-ل-ج-ن-ة وت-رسس-ي-خ ق-وأع-د عملها
ب -ه -دف أسس -ت -م -رأر أل -تشس -اور ب ÚأÛلسس ‘ Úك -ل أÛا’ت أل-ت-ي
يسستدعي أ’تفاق ألسسياسسي ألتشساور ب ÚأÛلسس Úبشسأانها””.
وأوضسح سسÓمة بأان ””كل نقطة من نقاط ألبحث ” –قيق حيز ’
بأاسض به من ألتفاهم حولها Ãا فيها أŸادة ألثامنة من أ’تفاق
وهناك نقاط أختÓف تسستدعي ألعمل على معا÷تها من جانب
ألبعثة أأ’‡ية وأعضساء أللجنت Úوألقيادأت ألليبية أŸعنية”” ،مشسÒأ
إأ ¤أن بعثة أأ’· أŸتحدة تقوم حالياً بصسياغة كل ما ” ألتفاهم
عليه خÓل جلسسات أ◊وأر.

تظاهرة ضسد اليم ÚاŸتطرف ‘ أاŸانيا
^ برل :Úشسارك آأ’ف ‘ مسسÒة أحتجاج ‘ برل Úضسد حزب
””أل -ب -دي -ل أ’Ÿان -ي-ا”” أل-ي-م-ي-ن-ي أŸت-ط-رف أل-ذي يسس-ت-ع-د ل-دخ-ول
ألŸÈان ألفدرأ‹ أأ’سسبوع أŸقبل.
وج -اء أ◊زب أŸع -ادي ل -ل -م-ه-اج-ري-ن وأŸسس-ل-م Úث-ال-ث-ا ب-نسس-ب-ة
 %12,6من أأ’صسوأت ‘ أ’نتخابات ألتشسريعية ألتي جرت ‘
سسبتم Èألفائت.

إالغاء تعي Úموغابي سسفÒا للنوايا ا◊سسنة
^ ج-ن-يف :أع -ل-ن أŸدي-ر أل-ع-ام Ÿن-ظ-م-ة ألصس-ح-ة أل-ع-اŸي-ة
ت- -ي -دروسض أده -ان -وم غ -يÈيسس -وسض ،أمسض ،إأل -غ -اء ت -ع -ي Úرئ -يسض

أل -ذي ي -ت -ط -لب ””Œن -دأ أك ””Èو«ع -م – Ó-سس -يسس -ي-ا
وأع Ó-م -ي -ا وت -وضس -ي -ح-ي-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-ل ب-ل-د ‘
أ’–اد أ’وروبي من خÓل تبني موقف هجومي
’نتزأع مكتسسبات قانونية وسسياسسية أخرى كفيلة
بعزل أŸغرب على ألسساحة أأ’وروبية””.
وأع- -ت ÈأŸشس- -ارك -ون أن ألŸÈان أأ’وروب -ي ””Áث -ل

ﬁركا هاما لÎقية أعمال ألتنديد وتشسكيل لوبيات
وأ’سستوقاف””.
وفيما يخصض أنتهاك حقوق أإ’نسسان ‘ أأ’رأضسي
أÙت -ل -ة ل -لصس -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة ،أوصس-ى أŸشس-ارك-ون
ح-رك-ة أل-تضس-ام-ن أل-دول-ي-ة ”” إأ ¤أŸشس-ارك-ة أل-ف-ع-لية
وأŸتعددة أ’شسكال”” ’سسيما فيما يخصض وضسعية

أك- -د أل- -وزي- -ر ألصس- -ح- -رأوي وأŸسس- -تشس -ار أŸك -ل -ف
بالعÓقات مع أ’–اد أأ’وروبي ﬁمد سسيدأتي،
أمسض ،أن تطبيق قرأرأت ﬁكمة ألعدل أأ’وروبية
وأأ’· أŸتحدة أŸتعلقة با’سستغÓل غ ÒألقانوÊ
ل-ل-م-وأرد أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-لصس-ح-رأء أل-غربية أÙتلة ””’
مناصض منه””.
ودعا ألسسيد سسيدأتي خÓل ألندوة أأ’وروبية 42
ل-ت-نسس-ي-ق أل-دع-م وأل-تضس-ام-ن م-ع ألصس-ح-رأء ألغربية،
وأوضسح ‘ ألسسياق قائ”” Óإأن ﬁاولة خرق وعدم
تطبيق ألقرأرأت رأجع إأ ¤مسسؤوولية ﬁكمة ألعدل
وذلك ‘ ألوقت ألذي نهبت فيه موأرد ألصسحرأء
ألغربية وتورطت بعضض ألبلدأن أأ’وروبية ‘ هذأ
ألنهب وأ’سستغÓل غ Òألشسرعي للموأرد وألÌوأت
ألصسحرأوية””.

لقليم يتحدى مدريد ويعلن اليوم قيام ا÷مهورية
ا إ

باريسس –ذر من ““تفكك خط ““Òبسسبب أازمة كتالونيا

حذر وزير اÿارجية الفرنسسي جان
إايف لودريان من أان أازمة إاقليم كتالونيا
Áكن أان تؤودي لتفكك خط ‘ .””Òوقت
لقليم رفضسهم اÿضسوع
أابدى سساسسة ا إ
لجراءات اتخذتها ا◊كومة اŸركزية
إ
للف ‘
‘ مدريد ،مع خروج مئات ا آ
برشسلونة مطالب ÚبالسستقÓل.
قال ألوزير ألفرنسسي  ‘ -تصسريحات صسحفية
نشسرت أمسض أأ’حد -إأنه يأامل أن يؤودي إأعÓن
رئ- -يسض أل- -وزرأء أإ’سس -ب -ا Êع -ن أن -ت -خ -اب -ات ‘
كتالونيا إأ”” ¤توضسيح ألوضسع وألعودة إأ ¤طريق
حوأر بناء””.
وأضساف لودريان ””لو ” أÿروج عن أإ’طار
ألدسستوري ‘ دول أ’–اد‚ ،د أنفسسنا ‘
وضسع من ألتفكك أÿط .””Òودعا إأ”” ¤حوأر ‘
إأطار قانو.””Ê

مدريد تأامل بتجاهل تعليمات النفصساليÚ

الŸÈان اإلقليمي يناقشس إاجراءات مدريد

وقد حث وزير أÿارجية أإ’سسبا Êألفونوسسو
دأسستيسض أبناء كتالونيا على Œاهل أي تعليمات
تصسدر عن زعيم أإ’قليم.
وق- -ال دأسس- -ت- -يسض ،إأن ألسس- -ل- -ط -ات أإ’سس -ب -ان -ي -ة
أسس -ت -خ -دمت أل -ق -وة بشس -ك -ل ﬁدود إ’ج-ه-اضض
أ’نفصسال ،وإأن ألكث Òمن ألصسور ألتي ظهرت
مزورة.
وشسدد على أن أ◊كومة أŸركزية بكاملها تعمل
على أسستعادة ألنظام ‘ كتالونيا وفقا لنصسوصض
ألدسستور أإ’سسبا.Ê
و‘ وقت سسابق ،قررت أ◊كومة أŸركزية أن
تطلب من ›لسض ألشسيوخ تعليق مهام ألسسلطة
أÙلية ‘ إأقليم كتالونيا ألذي يتمتع بحكم
ذأت -ي ،وأل -دع -وة إأ ¤إأج-رأء أن-ت-خ-اب-ات م-ب-ك-رة
للحيلولة دون أ’نفصسال.

ومن جانبه ،طالب بوغدÁونت بعقد جلسسة
Ÿن-اقشس-ة ﬁاول-ة أ◊ك-وم-ة أإ’سس-ب-ان-ي-ة Œم-يَد
أ◊كم ألذأتي ،وأتخاِذ ألقرأرأت أŸناسسبة إأزأء
ذلك.
وقال بوغدÁونت إأنه يدعو برŸان أإ’قليم إأ¤
عقد جلسسة عامة ’تخاذ قرأر ””بشسأان ﬁاولة
تصسفية حكومتنا ودÁقرأطيتنا وألتصسرف طبقا
لذلك””.
وأعت Èزعيم أإ’قليم أن هذه أإ’جرأءأت “ثل
أسسوأ هجوم تتعرضض له كتالونيا منذ أ◊كم
ألدكتاتوري ‘ حقبة فرأنسسيسسكو فرأنكو.
ومن أŸتوقع أن يتخذ برŸان كتالونيا أليوم
أ’ثن Úقرأرأ بشسأان عقد جلسسة بكامل أعضسائه
إ’عÓن قيام جمهورية كتالونيا رسسميا.
وك-انت سس-ل-ط-ات أإ’ق-ل-ي-م أج-رت أسس-ت-ف-تاء على

أ’ن -فصس -ال ع -ن إأسس -ب-ان-ي-ا ‘ أأ’ول م-ن أك-ت-وب-ر
أ÷اري .وشس- -ارك ب- -ا’سس- -ت- -ف- -ت -اء  %42.3م- - -ن
ألناخب Úوأختار  %91.9منهم أ’سستقÓل‘ ،
ح Úرفضست مدريد أÿطوة بشسكل قاطع.

اسستفتــــــاء للمطالبـــــة Ãزيــــد مــــن ا◊كــــم الذاتـــــي

ريـ ـ ـ ـ ـ ـاح كتالونيـ ـ ـ ـ ـ ـا تهـ ـ ـ ـ ـ ـب علـ ـ ـ ـ ـ ـى لومبارديـ ـ ـ ـ ـ ـا والبندقيـ ـ ـ ـ ـ ـة اإليطاليتـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
جرى ،أامسس ‘ ،منطقتي
لومبارديا والبندقية شسما‹
إايطاليا اسستفتاء اسستشساري
بشسأان ا◊صسول على اŸزيد من
سسلطات ا◊كم الذاتي
والسستقÓلية عن ا◊كومة
اŸركزية ‘ روما ،وذلك بعد
أاسسابيع قليلة من اسستفتاء
لسسبا ÊاŸثÒ
كتالونيا ا إ
للجدل.
أج -اب أل -ن -اخ-ب-ون خÓ-ل أ’سس-ت-ف-ت-اء
أل -ذي أن -ط -ل-ق ‘ أÿامسس-ة صس-ب-اح-ا
وأسستمر  16سساعة ،بنعم أو ’ على
ألسس- -ؤوأل أل- -ت- -ا‹”” ه- -ل ت- -رغب ‘ أن
–صس- -ل م- -ن- -ط- -ق- -تك ع -ل -ى أشس -ك -ال
إأضس -اف -ي -ة وشس -روط خ -اصس -ة ل -ل-ح-ك-م
ألذأتي؟””.
وي -ق-ط-ن م-ن-ط-ق-ة أل-ب-ن-دق-ي-ة خ-مسس-ة
م Ó- -ي Úسس - -اك- -ن ،ول- -وم- -ب- -اردي- -ا 10
مÓي ،Úوهما من أغنى أŸناطق ‘
إأي- -ط -ال -ي -ا إأذ تسس -اه -م -ان وح -ده -م -ا
ب -ح -وأ‹  %30م - -ن أل - -ن- -ا œأÙل- -ي

إ’يطاليا ،ويسسعى منظمو أ’سستفتاء إأ¤
ألتفاوضض حول أ◊صسول على أŸزيد
م -ن أŸوأرد◊ ،صس -ول-ه-م-ا ع-ل-ى م-ب-ال-غ
للنفقات ألعامة من ألدولة أقل بكثÒ
‡ا يدفعانه لها من ضسرأئب ورسسوم.

و“ث- -ل نسس- -ب- -ة أŸشس- -ارك -ة أل -ع -ال -ي -ة
وأإ’قبال ألكب Òعلى أ’سستفتاء دعما
ق -وي -ا ل-رئ-يسس-ي أإ’ق-ل-ي-م ÚخÓ-ل أي
م -ف -اوضس -ات م -ع روم -ا ل -ل -م-زي-د م-ن
سسلطات أ◊كم ألذأتي.

الدسستور اإليطا‹ Áنح
ا◊كم الذاتي ÿمسس مناطق
وحظي أ’سستفتاء ألذي تدأفع عنه

عـبـــــــــر العالــــــــم

زÁبابوي سسفÒأ للنوأيا أ◊سسنة حرصسا على
مصسلحة ألوكالة أأ’‡ية بعد أ÷دل ألذي أثاره.
وكانت ألوكالة طلبت من موغابي ( 93عاما)
تو‹ دور سسف Òللنوأيا أ◊سسنة لصسا◊ها من أجل أŸسساعدة ‘
م -ك-اف-ح-ة أأ’م-رأضض غ ÒأŸع-دي-ة ‘ إأف-ري-ق-ي-ا .،وأث-ار أل-ت-ع-يÚ
غضسب ناشسط Úيصسرون على أن نظام ألصسحة ‘ زÁبابوي
كغÒه من أÿدمات ألعامة ،أنهار ‘ عهد موغابي.

أن -ت-ق-اؤوه-م ب-ع-ن-اي-ة ،لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى
أŸئوية لوعد بلفور ألذي سسهلت Ãوجبه
بريطانيا ‘ حقبة أنتدأبها على فلسسطÚ
هجرة أليهود وإأقامة دولة فيها وتهج Òسسكانها أأ’صسلي.Ú
وتشسكل أسستعدأدأت أ◊كومة إ’حياء ذكرى وعد بلفور –ديا
صسعبا بالنسسبة ◊كومة تÒيزأ ماي ألتي ظلت تؤوكد دعمها ◊ل
ألدولت.Ú

حكومة ماي ““–يي““ وعد بلفور

مصسر سستواصسل مواجهة اإلرهاب

عشسية أليوم ألثا Êمن شسهر نوفم ،Èسستحضسر رئيسسة ألوزرأء
ألÈيطانية تÒيزأ ماي حفل عشساء مع رئيسض ألوزرأء أإ’سسرأئيلي
بنيام Úنتنياهو ونخبة من نحو  150من ألضسيوف ألذين جرى

^القاهرة :أكد ألرئيسض أŸصسري عبد ألفتاح ألسسيسسي ،أمسض
أأ’حد ،أن مصسر سستوأصسل موأجهة أإ’رهاب ومن Áوله ويقف
ورأءه بكل قوة وحسسم وفاعلية ،حتى ألقضساء عليه ،مبينا أن

رأبطة ألشسمال ””أليمينية أŸتطرفة””
ب -دع -م ح -زب ””إأ ¤أأ’م -ام إأي -ط-ال-ي-ا””
ب-زع-ام-ة سس-ي-ل-ف-ي-و ب-رلوسسكوÚÁ( Ê
وسس- - - -ط) ،وح- - - -رك- - - -ة أÿمسض ‚وم
(شس -ع -ب -وي-ة) ،وه-ي-ئ-ات أرب-اب أل-ع-م-ل
وأل- -ن- -ق -اب -ات ،ب -ي -ن -م -ا دعت أح -زأب
يسس -اري -ة م -ث-ل أ◊زب ألشس-ي-وع-ي إأ¤
أ’م -ت -ن -اع ع -ن أل -تصس -ويت ،م -ن -ت-ق-دة
””ت- -ب- -ذي -ر أŸال أل -ع -ام”” و«أسس -ت -ف -ت -اء
مهزلة””.
ي -ذك -ر أن أل -دسس -ت-ور أإ’ي-ط-ا‹ Áن-ح
سسلطات متفاوتة من أ◊كم ألذأتي
ÿمسض م -ن -اط-ق ه-ي ت-ري-ن-ت-ي-ن-و أل-ت-و
أدي-غ-ي أل-ن-اط-ق-ة ب-اأ’Ÿان-ي-ة ،وأوسستا
أل -ن -اط -ق -ة ب -ال -ف -رنسس -ي -ة ،وج -زي -رت-ا
سسردينيا وصسقلية ،وفريو‹ فينيتسسيا
جوليا ألوأقعة على أ◊دود أإ’يطالية
مع كل من سسلوفينيا وألنمسسا.
ب-ع-د ك-ات-ال-ون-ي-ا ..م-ن-ط-قتا لومبارديا
وأل -ب -ن -دق -ي -ة أإ’ي -ط -ال -ي -ت-ان Œري-ان
أسستفتاء للمطالبة Ãزيد من أ◊كم
ألذأتي.

تضسحيات رجال أأ’من لن تذهب سُسدى.
وكانت وزأرة وزأرة ألدأخلية أŸصسرية أكدت مقتل  16من قوأت
أأ’من  -بينهم  11ضسابطا ‘ -ألوأحات ألسسبت ‘ ح Úأعلنت
مقتل وإأصسابة  15من أإ’رهابي.Ú

احتجاجات متكررة
^ الرباط  :دعت ألنقابة أŸسستقلة أ’طباء ألقطاع ألعمومي باŸغرب
إأ ¤إأضسرأب عام ‘ ألفا— نوفم ÈأŸقبل ومسسÒة ‘ ألعاصسمة ألرباط.
ويعرف أŸغرب أحتجاجات متكررة على ألوضسع أ’جتماعي
ألذي تعرفه ألبÓد ،حيث نظم أطباء ألقطاع ألعام باŸغرب
إأضسرأب Úعام Úيومي  28سسبتم ÈأŸاضسي و 16أكتوبر أ÷اري
أحتجاجا على أأ’وضساع أŸهنية وأ’جتماعية ألتي يعيشسونها.

لعÓمي والباحث
ا إ
أاسسامة إافراح:

حميدو مسسعودي ﬁافظ
الصسالون الدو‹ للكتاب

تدم ÒالÎاث الثقا‘
حرب ‡نهجة
على هؤية الششعؤب

سسيغني با÷زائر يومي  4و 5جانفي اŸقبل

كل ششيء ج ـ ـ ـ ـ ـ ـاهز إايدير:
2
0
1
7
Ó
ـ
ي
ش
س
ح
ا
ـ
ـ
‚
إ
ل
ترسشيم األمازيغية
ششجعنـ ـ ـي
على العؤدة

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

لثنين  ٢٣اكتوبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠٣صسفر  ١4٣٩هـ العدد ١٧4٧١
ا أ
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@ ما زلت جزائريا رغم أاربعة عقود ‘ اŸهجر

@ وجدت ‘ دي وان اŸؤؤلف الششريك الذي كنت أابحث عنه

لغنية الثؤرية
ا أ

لخر للمقاومة التاريخية
الؤجه ا أ
كلمة العدد

نور الدين لعراجي

الكلمة
اÿالدة

’ تزال اأ’غنية الثورية تششكل حلقة مهمة من تاريخ ثورتنا اÛيدة ومن
ماضشينا القريب ،فقد سشاهمت ‘ ترسشيخ قيم اŸواطنة حاملة لواء
الدفاع عن الوطن باأ’هازيج التي ترددها النسشوة ويحملها الرجال على
اأ’لسشن يرددونها ‘ سشاعات ا◊سشرة والششوق ،جاعل Úمنها طاقة
إاضشافية .رافقت اأ’غنية الثورية باأ’مسس القريب
اأ’شش -اوسس ‘ ا÷ب -ال م -ان -ح-ة إاي-اه-م ك-ل
ال -ق -وة واŸق -اوم -ة ،ل -ل -تصش -دي ل -ك -ل
مظهر يقلل من ششأانهم أاو ينقصس
من عزÁتهم الصشلبةŸ ،ا لها من
م-ق-اط-ع م-رت-ب-ط-ة با◊ن Úواأ’رضس
وال-ع-ائ-ل-ة ،ي-ع-ودون م-ن خÓ-ل-ه-ا إا¤
ال -ب -داي -ات اأ’و ¤م-ن ال-نشش-أاة ح-يث
يجتمع اأ’هل على نغماتها وترقصس
النسشوة على اأهازيجها ويحملها الصشغار
يرددونها ‘ تؤودة وحا’ت تششبه الفرح.
كتب كبار الششعراء قصشائد مازالت إا ¤اليوم تردد ‘
اÙاف-ل واŸن-اسش-ب-ات ،وح Úي-ب-داأ صش-اح-ب-ه-ا ‘ م-ن-ح-ه-ا
صشوته ا÷هوري تسشري فيك قششعريرة غريبة ،وتتملكك ويعÈ
أام -امك شش -ري -ط ال -ذك -ري -ات ،ف  Ó-يÈح اŸرء م-ك-ان-ه إا’ وه-و م-ه-زوز
داخليا ،فاقد الوعي ’ ،يقاوم.
فقد كتب الششعراء أاغا Êح Úيسشمعها اŸسشتعمر ترهبه كلماتها وكثÒ
منها كان عسشاكر العدو يخششون ترديدها على مسشامعهم ‘ السشجون
واŸعتقÓت ،فهي اإ ¤اأ’نششودة أاقرب ،ومنها قصشيدة من جبالنا طلع
صشوت اأ’حرار ،قسشما بالناز’ت ،وهناك اأيضشا الطيارة الصشفراء ،خويا
ا÷ندي ،ومن جهة أاخرى سشاهمت اأ’غنية التحريرية اأ’مازيغية ‘
ششحذ الهمم وششحن اأ’نفسس وحثها على اŸقاومة وا÷هاد ‘ سشبيل
الله ،وعلى سشبيل اŸثال أايضشا اأغا ÊاŸايسشÎو عيسشى ا÷رمو ،Êاكلي
يحياتن ،وبقار حدة ،فجاءت النÈة مدوية ومزيجها يششبه رائحة البارود
والقسشم.
اأ’غنية الثورية ’ تزال –مل طقوسشها اÿالدة ‘ ذاكرة اأ’مةÁ ’ ،كن
بأاي حال من اأ’حوال إاهمالها أاو العبث بها وطمسشها من مششهدنا
الثقا‘ ،أ’نها حاملة لهويتنا وسشفÒة للوطن.
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الثق ـ ـ ـا‘
لخر للمقاومة التاريخية
لغنية الثؤرية الؤجه ا أ
ا أ

’ثنين  ٢٣اكتوبر  ٢0١٧م الموافق لـ  0٣صصفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٧١
اأ

’ثنين  ٢٣اكتوبر  ٢0١٧م الموافق لـ  0٣صصفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٧١
اأ

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

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

@ وعاء معر‘ وفكري سساهم ‘ تفعيل اŸشسهد اÿفي لثؤرة التحرير
@ كتاب صساغؤا حروفهم من ذهب فكانت ثمرة نصسر ل يؤصسف
@ كلمات تعدت ا◊دود  ،رسسمت الفؤارق وغÒت وجه السستعمار
@ قاومت وظلت وفية ÷مهؤرها رغم ا◊داثة والعصسرنة

’غنية الوطنية الفنان ﬁمد سسليم لـ «الشسعب»:
رائد ا أ

ضسعف ا◊سس الؤطني وتدÊ
ثقافة النتماء وراء تراجع مسستؤاها

’غنية الثورية ‘ ا÷زائر بفعل
’ليم الذي بلغته ا أ
تأاسّسف الفنان عّدة دحما ÊاŸلقب ‘ الوسسط الفني بـمحمد سسليم للواقع ا أ
’مر الذي رافقه على مدار عقود خلت من الزمن تشسويه
تخلي قطاع الثقافة عنها على جميع مسستوياته وبكل فئاته ،ا أ
‡نهج Ÿفهوم الوطنية لدى ا÷يل ا÷ديد.
تيبازة :علء ملزي

’غنية الثورية كÎاث مادي يسساهم ‘ ترسسيخ قيم
’سسبوع ،موضسوع ا أ
نتناول ‘ عددنا الثقا‘ لهذا ا أ
ال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة وي-ح-اف-ظ ع-ل-ى ال-ذاك-رة ا÷م-اع-ي-ة ل-ل-وط-ن،من كل ملمح الضسياع وا’نسسلخ أاو طمسش
للشسخوصش اŸكونة للثوابت الوطنية .
’نسسانية السسامية والنبيلة ،
’غنية الثورية رصسيد معر‘ وفكري قائم بذاته  ’،ينفصسل عن القيم ا إ
ا أ
فÎاه ي-رب-ط ال-ع-لق-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ م-ا ب-ي-ن-ه-ا وي-ح-اف-ظ ع-ل-ي-ه-ا م-ن ال-زوال  ،ع Èكل اللقاءات العائلية
وا÷ماعية خاصسة ما تعلق بالقصسائد الكÈى لرواة الشسعر اŸلحون ،من فطاحل الشسعراء ا÷زائري Úالذين
صسنعت قصسائدهم ا◊ضسور ا÷يد واŸتميز  ،ومازالت ا ¤اليوم –اكي ذلك العصسر الذهبي لها .
وعﬁ Èطات متفرقة نسسلط الضسوء على هذا اŸعلم التاريخي اŸهم ‘ هذه الفسسحة الثقافية من ملفاتنا
ا’سسبوعية.
ن/ل

الفّنان صسادق جمعاوي
لـ «الشسعب»:

ضسرورة تخصسيصس
ميزانية خاصسة
لتدوين األغاÊ
الثّؤرية
’غنية الّثورية
ا أ
يجب أان تتغّنى بها
أاصسوات متشسّبعة
بالّروح الوطنية

أاع-اب ال-ف-ن-ان صس-ادق ج-م-عاوي
’غ - -اÊ
ع - -ل - -ى م - -ا آالت إال - -ي - -ه ا أ
ال- -ث- -وري- -ة ال- -ي -وم ،وال -ت -ي “ت
إاعادة تأاديتها من قبل أاصسوات ’ “ت بصسلة
للفن ،و’ “لك ذلك ا◊ماسش الوطني الذي
’غ-ن-ي-ة ال-ث-وري-ة ،ق-ائ-ل أان ه-ن-اك
يصس -احب ا أ
’غ-ا Êال-ت-ي أاداه-ا ك-ب-ار
ت -ط -ف -ل ع -ل -ى ه-ذه ا أ
ال- -ف -ن -ان Úع -ل -ى غ -رار ال -ه -ادي رجب ،أاح -م -د
راشس-دي ،ال-ف-ن-ان الشس-ه-ي-د ف-ري-د ع-لي والفنان
اŸصسري ﬁمد قنديل وغÒهم..
عنابة :هدى بوعطيح
قال الفنان القدير صصادق جمعاوي ‘ حديث مع
«الشص -عب» ،ب -أان -ه ’ Áك -ن م -ن -ح «ال -ق-ي-ت-ار» أ’ي ك-ان
ل Ó-سص -ت -ه -زاء ب-ه-ذا الÎاث ال-ف-ن-ي وال-ت-اري-خ-ي ال-ذي
يحكي عن ثورة بحجم الثورة التحريرية الكÈى،
مضصيفا بأان ا◊فاظ على اأ’غنية الثورية  ⁄يحضض
ب- -ا’ه- -ت- -م -ام ال -ك -ا‘ ،بسص -بب ف -ت -ح اÛال ل -ب -عضض
اŸتطفل Úلتأاديتها من جديد دون أان يكونوا ‘
مسصتوى هذه اأ’غا Êالعظيمة ،قائ« Óإان  ⁄تسصتح
فافعل ما شصئت ،وليسض كل من هب ودب يؤوّدي أاغاÊ
ثورية».
صصادق جمعاوي قال بأان اأ’غنية الثورية عوضصتها
اليوم اأ’غنية الوطنية ،مطالبا بضصرورة ا◊فاظ على
هذا اŸكسصب التاريخي ،الذي يتغنى بهذا الوطن
الذي ضصحى أ’جله مليون ونصصف شصهيد.
ويرى الفنان صصادق جمعاوي بأان اأ’غا Êالثورية
ال- -ق- -دÁةÁ ،ك- -ن أان ت- -ع- -ي- -د إاح- -ي- -ائ- -ه- -ا اأ’ركسصÎا

السص -ي-م-ف-ون-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،إاذا ”
توف Òلها ﬂتلف اإ’مكانيات،
وذلك بهدف تخليدها وتدوينها
Óجيال القادمة
وتسصليم الرسصالة ل أ
لتقدÁها بطريقة تليق بهذه النوع
من اأ’غا ،Êمضصيفا ‘ سصياق
ح -دي -ث -ه ب -أان اأ’غ -ن -ي -ة
ال -ث -وري -ة ي -جب أان
Óصص-وات
ت -ق -دم ل -أ
التي –مل الروح
ال-وط-ن-ي-ة ،وليسض
Óصصوات
ل أ
ال -ت -ي ت-ب-حث
عن
الشصهرة
والنجاح
بأابسصط
الطرق.
واعتÈ
ال- - -ف- - -ن - -ان ج - -م - -ع - -اوي
اأ’صص- - - - - -وات واŸواهب
ال - - -ت - - -ي ت- - -ن- - -تسصب إا¤
اأ’ركسصÎا السص-ي-مفونية
ال- -وط- -ن- -ي -ة ه -ي ال -ت -ي
سصتمنح اأ’غنية الثورية الصصبغة العاŸية ،وسصتمّكن
الفنان Úاأ’شصّقاء ‘ الوطن العربي من إاعادة تأاديتها
وبالتا‹ تخليد هذه اأ’عمال الفنية الكبÒة ليسض ‘
ا÷زائر وفقط وإا‰ا ‘ العا ⁄بأاكمله.
’ركسصÎا من منظوره –مل ذلك الوزن
وقال إانّ ا أ
’غنية الثورية،
الذي Áكنها من ا◊فاظ على ا أ
وعلى هذا الÎاث التاريخي العريق ومنحه مكانته
الÓزمة ،مؤوكدا أان ما يقدم من أاغا Êفهو ›رد
’ن ك-ل ع-م-ل ف-ن-ي ي-ت-غ-ن-ى بثورة
ف-ل-ك-ل-ور وف-ق-ط ،أ
بحجم الثورة التحريرية ا÷زائرية ’ يقوم به من
هب ودب ،بل عن من صصنع ›موعة صصوتية قوية
’م-ك-ان-ي-ات ،م-ن خÓ-ل ت-خصصيصض
ي-جب م-ن-ح-ه-ا ا إ
’غاÊ
ميزانية خاصصة Ÿرافقة الفنان Úوتدوين ا أ
الثورية التي أاداها فنانون جزائريون أاو فنانون
عرب.
كما قال صصادق جمعاوي أان ا÷يل ا÷ديد إان كان
Óغنية الثورية ،ف Óمانع
بإامكانه تقد Ëاإ’ضصافة ل أ
من تأاديتها ،مشصÒا إا ¤أان اإ’ضصافة تتمثل ‘ تدوينها
وإايصصالها إا ¤أابعد حد ،فضص Óعن تقدÁها بحماسض
ووط -ن -ي -ة ،أ’ن ال -ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ـ ي-ق-ول ج-م-ع-اوي ـ
ليسصت هدية من اŸسصتعمر الفرنسصي بل «سصال عليها
دم الشصهداء».
من جانب آاخر ،يرى الفنان صصادق جمعاوي بأانّ
Óغنية الثورية ،وهو
اأ’غنية الوطنية اليوم هي بديل ل أ
من الفنان Úالذي يواصصلون ‘ التغني بهذا الوطن
الذي قّدم أاعظم ثورة ‘ العا ،⁄حيث قّدم أالبوما
يضصم  05أاغا Êتشصيد بهذا الوطن.

صساحب ملحمة «ذاكرة ’ تنسسى» الفنان فؤواد روايسسية لـ «الشسعب»:

األغنية الثّؤرية الؤجه اآلخر للمقاومة الشّسعبية
’غنية ووجودها الفعلي جنبا إا ¤جنب وﬂتلف مراحل
’غنية الثورية وعاءً تراثيا يؤوّرخ Ÿراحل حاسسمة من الثورة ا÷زائرية ،سسارت ا أ
تشسّكل ا أ
’غنية الثورية النابعة من الÎاث ا’جتماعي واŸوروث الثقا‘ مطية لتجاوز العديد من اÙن التي كان آانذاك
الكفاح اŸسسّلح ،واّتخذت كلمات ا أ
الشسعب ا÷زائري يعانيها جراء التنكيل والتضسييق من طرف القوات ا’سستعمارية.
أاجرى ا◊وار سسوق اهراسش :صسحراوي ــ ح
ع-رفت ا÷ه-ة الشص-رق-ي-ة إاب-ان ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ال-ع-دي-د م-ن
اأ’سص -م -اء ال -ف-ن-ي-ة ال-ت-ي Ÿعت ‘ سص-م-اء اأ’غ-ن-ي-ة ال-ث-وري-ة ذات
ال -ط -اب-ع ال-ب-دوي خ-اصص-ة ،ن-ذك-ر م-ن-ه-م ا◊اج ب-ورق-ع-ة ،ع-يشص-ة
اÿنشصة ،وعيسصى ا÷رمو ÊوغÒهم...بأاغا Êوكلمات ترّددت
آان -ذاك ع -ل -ى أاف -واه ا÷زائ -ري ‘ Úال -ع-دي-د م-ن اŸن-اسص-ب-ات،
وأاعيدت كتابة كلماتها وأا◊انها وأادائها ،إا ¤يومنا هذا من
طرف العديد من الفنان.Ú
أاردنا أان نعرف حدود اأ’غنية الثورية ‘ ذهن فنا Êاليوم من
أابناء ا’سصتقÓل ،هل مازال صصداها يÎدد على اإ’سصماع ،أام
طواها النسصيان واندثرت كلماتها؟ وهل هناك جهات ﬂتصصة
تسصهر على متابعة الÎاث الغنائي الثوري؟
كل هاته اأ’سصئلة تناولناها مع الفنان فؤواد مرايسصية واحد من
أاب- -رز ف- -ن- -ا Êو’ي- -ة سص -وق أاه -راسض ،وّ‡ن ي -ه -ت -م ب -ال -ع -روضض
اŸسصرحية الثورية آاخرها إاخراج ملحمة «ذاكرة ’ تنسصى»
الثورية اŸرتبة ا’و ¤وطنيا ،والتي نالت العديد من ا÷وائز
اÙلية والوطنية والدولية ،فكان لنا معه هذا ا◊وار الشصيق.
’غنية الّثورية ‘ أاعمالك
❊ الشسعب :ما هي مكانة ا أ
الفنية؟
❊❊ فؤواد روايسصية :شصكرا على هاته الفرصصة من طرف
’غنية الثورية هي وعاء
جريدة «الشصعب» العريقة ،فع Óا أ
يشصمل أاغلب الفنون اÙلية يؤورخ Ÿرحلة حاسصمة من
ت--اري--خ ا÷زائ--ر ،م--رح--ل--ة ام--ت--زجت ف--ي-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن
اŸشصاعر الوطنية ب Úا◊ب وا’نتقام من اŸسصتعمر،
’رضض وال-وط-ن ،ه-ي
وا◊م--اسص-ة وت-ع-م-ي-ق ا’ن-ت-م-اء إا ¤ا أ
م--رح--ل--ة ت--ن-اق-ل-ت-ه-ا ح-ن-اج-ر ال-ف-ن-ان Úال-ب-دوي Úخ-اصص-ة،
ب--ح-م-اسض ف-ي-اضض ومشص-اع-ر جّ-ي-اشص-ة ت-دف-ع ب-ال-رج-ال ا¤
’غنية
سصاحات اŸعارك ،وتصصنع منهم أابطا’ فعليّ .Úا أ
الثورية إان صصح التعب Òكانت وقودا ‘ صصدور ا÷زائريÚ
إابان الثورة التحريرية ،ما ينفذ من بطو’ت على أارضض
الواقع تراه ‘ حناجر الشصعراء والفنان Úغناء وأاهازيج
بحماسض كبŒ Òعل من الغنائم نصصرا باهرا ،وتصصنع من
’ل-ة ا’سص-ت-ع-م-اري-ة ع-ن
ال-ه-زائ-م ع-زائ-م صص-ل-ب-ة ع-ج-زت ا آ
كسصرها آانذاك ،وهذا كله صصنع من الشصعب ا÷زائري
◊مة واحدة ،ورسصم تاريخا ناصصعا بوعاء ثقا‘ تراثي
’غنية الثورية فيه حصصة ا’سصد.
أاخذت ا أ
كفنان جزائري أاعتز باأ’غنية الثورية ،بل أاحّن إا ¤اأ’عمال
الثورية وأاراها أاصصدق من باقي اأ’عمال الفنية اأ’خرى ،كما
أاجد نفسصي كمخرج تلقائيا أاكتسصب شصحنة دفع زائدة عندما
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حماسش يلقى ‘ صسدور الّرجال اعتزازا وافتخارا
وعاء ثقا‘ يؤؤّرخ Ÿعا ⁄تاريخية ارتبطت بالعمل الّثؤري
«فنتــــازيا لشسحذ همم الّرجــال»

أاتناول اأ’عمال الثورية عن باقي اأ’عمال الفنية اأ’خرى التي
أا‚زها ،هو اإ’حسصاسض النبيل بالوطنية الذي يسصري ‘ عروق
أابناء هاته ا’رضض ،أابناء اأ’سصر الثورية ،فنحن نعّدد من خÓل
هاته اأ’عمال تضصحيات اأ’باء واأ’جداد كجزء بسصيط من رد
ا÷ميل الذي نعيشض ‘ ظÓله اليوم سصماء ا◊رية وا’سصتقÓل.
❊ ه- -ل م- -ازالت “ّث -ل ذلك اŸرج -ع ال -ت ّ-اري -خ -ي ال -ذي
يؤوسّسسش Ûتمعنا أام هي تراث فني طواه النّسسيان؟
❊❊ اأ’غنية الثورية وبخاصصة اأ’غنية البدوية هنا ‘ و’ية
سصوق أاهراسض التي تعتمد على اآ’’ت اŸوسصيقية التقليدية
أابرزها القصصبة والبندير والزرنة ،مازالت تعيشض ب Úأاحضصان
›تمعنا ،وإان كان بشصيء من التجديد ،من خÓل ا’صصوات

الشصبانية التي أاعادت ا’يقاعات اŸوسصيقية وأاعادت بعضض
الكلمات ،لكن من الناحية الوجودية ’ Áكن أان ‚زم باندثار
هذا الطابع الغنائي ،أ’ن حاجة اÛتمع اإا ¤هاته اأ’يقونة
الفنية ’ Áكن إاهمالها ،فا’غنية الثورية ذات الرمز البدوي
“ثل الرجولة والفحولة وكذا اسصتعراضصاتها الفلكلورية هي
جزءا مهما من الذاكرة الوطنية ،أاو ما يعرف بالثقافة الشصعبية.
واÓŸحظ ‘ مناسصباتنا اليومية مثل ا’عراسض وا’حتفا’ت،
‚د حضصور هاته الثقافة الشصعبية بقوة ،وعودتها من الباب
الواسصع ،من خÓل اسصتعراضصات اÿيل والبارود وكذا إايقاعات
ال-قصص-ب-ة وال-ب-ن-دي-ر وال-زرن-ة ،وه-ات-ه ك-ل-ه-ا م-ن صص-م-ي-م اأ’غ-نية
الثورية التي اسصتمّدت من ا◊قبة التاريخية للشصعب ا÷زائري

إابان الثورة التحريرية.

نحن ‘ حاجة إا¤
الّتجديد فيما يرتبط
باألغنية الّثؤرية

’غ - -ن - -ي - -ة
❊ حضس- - -ور ا أ
الثّورية هل تراه كافيا
’ع -لم واŸؤوسّس -سس -ات ال -ف -ن-ي-ة
ع -ل -ى مسس -ت -وى وسس -ائ -ل ا إ
والثّقافية؟
❊❊ فع Óهناك حضصور ﬁتشصم ،كذلك ا’هتمام بهذا الطابع
الفني تراجع نوعا ما بتقّدم اÛتمع ،وهاته بطبيعة ا◊ال
نتيجة طبيعية لكن يجب نحن كفنان Úأان نعيد ا’عتبار لهذا
الطابع الغنائي ،بل أان نبحث ‘ تراثنا الفني ونعيد بعثه من
جديد ،خاصصة على مسصتوى وسصائل ا’عÓم .وأاخصض بالذكر
اإ’ذاعات اÙلية التي لها مسصؤوولية كبÒة ‘ اإ’حتفاء بالÎاث
اÙلي ،وهذا يجب أان يكون Ãعية دور الثقافة واŸؤوسصسصات
الفنية اÙلية والوطنية ،وكذلك إاشصراك اŸؤوسصسصات العلمية
واأ’ك -ادÁي -ة خ-اصص-ة ت-خصصصص-ات اأ’دب ال-ع-رب-ي ف-ي-م-ا ي-ع-رف
بتخصصصض اأ’دب الشصعبي .وهنا ‘ سصوق أاهراسض لنا Œربة مع
الدكتور جÓل خشصاب بجامعة ﬁمد الشصريف مسصاعدية ،هذا
اأ’خ Òالذي ينشصط العديد من ا◊صصصض فيما يتعلق باأ’دب
الشص -ع -ب -ي ،وه -ي Œرب-ة رائ-ع-ة ن-ع-ت-ز ب-ه-ا ك-ج-زائ-ري Úوكسص-وق
أاهراسصي Úأ’نها تكشصف القناع عن حقبة تاريخية ›يدة من
تاريخنا الوطني وتاريخ آابائنا وأاجدادانا.
أايضصا يجب أان نبتعد على اŸناسصباتية ‘ تناول وجود وحجم
اأ’غنية الثورية ‘ اÛتمع ،فاأ’غنية الثورية أاك Èمن أان
نهجرها طيلة العام و’ نتذكرها إا’ واŸناسصبات التاريخية أاين
نعيد مراجعة تراثنا الفني ‘ ›ال زمني نهمل معه العديد
من العناصصر اŸهمة والسصياقات الرئيسصية التي كانت –يط
با’داء الفني آانذاك ،وهذا القصصور اŸادي يبقى مÓزما لنا
دون ا’نتفاع بÎاثنا الفني التاريخي.
’غنية
❊ ماذا تقÎح للّذهاب بعيدا ‘ إاعادة بريق ا أ
الّثورية؟
❊❊ يجب أان نكون صصادق ‘ Úكل ما يرتبط بالوطنية وقيم
الوطنية وترسصيخ هذا الشصعور لدى اŸواطن ا÷زائري ،أ’نها
ب -بسص -اط -ة اأ’غ -ن -ي -ة ال-ث-وري-ة ه-ي م-رآاة ع-اكسص-ة Ÿا ن-ع-يشص-ه ‘
›تمعنا ا÷زائري ،وهذا يجب أان نتناوله بصصدق مع تاريخنا
ومع تراثنا.
تعميق أايضصا البحوث فيما يخصض اإ’هتمام باأ’غنية الوطنية
وخاصصة الÎاث الثقا‘ اÙلي والوطني ،وهو جزء من الهوية
الوطنية نرجو أان –ضصى ﬂتلف الفنون الÎاثية با’لتفاتة
البحثية الصصادقة ،وهي جزء من القيم ا’جتماعية واŸوروث
الوطني ،وتسصاهم بقوة ‘ تدعيم الذاكرة الوطنية.

أاّكد الفنان ﬁمد سصليم الذي أادرك عامه
ال -ث -ا Êوال -ث -م -ان ،Úب -أاّن ال -ت-غ-ي-يب اŸم-ن-ه-ج
Óغ -ن -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة ي-رت-ب-ط ارت-ب-اط-ا وث-ي-ق-ا
ل -أ
ب -ت -ه -م -يشض رواده -ا وح -ام -ل -ي -ه-ا ‘ ق-ل-وب-ه-م
وﬂي Ó-ت -ه -م وع -ق-ول-ه-م ،مشصÒا ا ¤م-ب-ادرة
طيبة سصيقدم عليها ابنه أاحمد قريبا تعنى
ب- -إاع- -ادة أاداء أاغ- -ن- -ي- -ت- -ي «إاخ -وا ’ Êت -نسص -وا
الشصهداء وقداشض نفّكر» تكرÁا أ’بيه ﬁمد
ال - -ذي أاداه - -م - -ا أ’ول م ّ- -رة خ Ó- -ل ال - -ث- -ورة
التحريرية ،فيما يبقى هذا الفنان ›هو’
وغ Òم - -رحب ب - -ه ل - -دى ﬂت - -ل- -ف ا÷ه- -ات
الوصصية على الثقافة بالرغم من أادائه اŸميّز
لعدد هائل من اأ’غا Êواأ’ناشصد الوطنية قبل
وخ Ó-ل وب -ع -د ال-ث-ورة ،و’سص-ي-م-ا خÓ-ل فÎة
السصتينيات والسصبعينيات من القرن اŸاضصي،
كما تأاسّصف الفنان ﬁمد سصليم كثÒا لرفضض
م -دي -ر ال -دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ؤول-ف وا◊ق-وق
اÛاورة اسص -ت -ق -ب -ال -ه م-ؤوخ-را ‘ سص-اب-ق-ة ⁄
تخطر بباله أابدا ،بحيث يصصّر الفنان ﬁمد
سصليم على وجود أاطراف خفية على أارضض
Óغنية
الواقع تعمل على التغييب اŸتواصصل ل أ
الوطنية أ’سصباب تبقى ›هولة ،ا’ أاّن بث
ا’ذاعة الوطنية أ’غان من أادائه دون ا’شصارة
إاليه ،أارغم الفنان ﬁمد سصليم على التعبÒ
عن غضصبه وشصجبه Ÿا يحصصل من اسصتغÓل
غ Òقانو Êللموروث الثقا‘ الوطني.

معظم مطربي األغنية الؤطنية
 ⁄يسستلمؤا حقؤقهم كاملة

وعن اأ’سصباب اŸباشصرة التي تقف وراء تدÊ
اأ’غنية الوطنية ،يقول الفنان ﬁمد سصليم
بأاّن غياب الكلمات اŸناسصبة وابتعاد ا÷يل
ا÷دي -د ع -ن ه -ذا ال -ن -م -ط ال -ف-ن-ي ب-خ-ل-ف-ي-ة
“وقعه بعيدا عن مواضصيع السصاعة يقفان
وراء الظاهرة بالتوازي مع تغييب الفنانÚ
اŸرم - -وق ‘ Úه - -ذا اÛال ،واسص - -تشص - -ه- -د
ال -ف -ن -ان Ãا حصص -ل م -ؤوخ -را ح ”ّ Úت -ك-رË
الفنان التونسصي الراحل قدور صصرار‘ دون
ي التفاتة للفنان ﬁمد سصليم ،الذي أاّدى
أا ّ
أاغنية رائعة كتبها الفنان صصرار ‘ أابرز فيها
تأاثره العميق بوفاة زوجته ‘ مرحلة ما قبل

الفنان ﬁمد سسليم رفقة حسسيبة عمروشش

ا’سصتقÓل ،وأاشصار الفنان ﬁمد سصليم ا ¤أانّ
معظم مطربي اأ’غنية الوطنية  ⁄يسصتلموا
حقوقهم كاملة ،على عكسض باقي الفنان‘ Ú
اأ’‰اط اأ’خرى ،كما أاّنهم  ⁄يكّرموا و⁄
يلتفت اليهم أاحد
ب - - -ال - - -رغ- - -م م- - -ن
معاناتهم الشصديدة
ب- -ف- -ع- -ل ال- -ع- -ذاب
اŸسص -ل -ط ع -ل-ي-ه-م
م- - - - - - -ن ط - - - - - -رف
ا’سصتعمار.
أام -ا ع-ن اŸب-ادرات ال-واجب ت-ب-ن-ي-ه-ا ل-ل-ع-ودة
ب- -اأ’غ- -ن- -ي- -ة ال -وط -ن -ي -ة ا ¤سص -اب -ق ع -ه -ده -ا
واسصÎجاع بريقها اŸفقود ،فقد أاشصار الفنان
ﬁمد سصليم ا ¤أانّ اأ’مر يحتاج ا ¤تشصكيل
جمعيات متخصصصصة ‘ هذا اÛال يجمع
اعضص-اؤوه-ا م-ا ب Úك-ت-اب-ة ال-ك-ل-م-ات وال-تلحÚ
واأ’داء م -ع ب -ر›ة ع -ق -د م -ه -رج -ان وط-ن-ي
سصنوي خاصض بهذا النمط ،وتشصجيع اأ’داء
من طرف ا÷هات الوصصية التي تبقى مطالبة
ب Ó-م -رك -زي-ة ال-ق-رار ،وي-ت-ط-لب ه-ذا اŸن-ه-ج
مرافقة متواصصلة ولصصيقة من طرف وسصائل
ا’عÓم اŸدعوة لÓنخراط ‘ هذا اŸسصار
بتلقائية وعفوية.
Œدر ا’شصارة ا ¤أاّن الفنان ﬁمد سصليم

كان قد أادى أاغنية أانا ابن ا÷زائر من تلحÚ
الراحل حداد ا÷ي ‹Óوانغام ا÷زائر لعلي
معاشصي على اŸباشصر باإ’ذاعة الوطنية سصنة
 ١٩5٧قبل أان يلقى عليه القبضض ،ويتعّرضض
أ’شصّد انواع العذاب جزاء له
على ذلك Ãعية اŸذيع سصعيد
ح- -اي- -ف م- -ن مصص- -ر واŸم -ث -ل
ﬁم- -د كشص- -رود م -ن ا÷زائ -ر
ك- -م- -ا أادى أاغ -ن -ي -ة «إاخ -وا’ Ê
ت- - -نسص- - -وا الشص- - -ه- - -داء» ع- - -قب
ا’سصتقÓل مباشصرة وهي من
كلمات الشصاعر الكب Òمفذي زكرياء وتلقى
رصص- -اصص- -ة ث- -اق- -ب- -ة ب- -ذراع- -ه اأ’يسص- -ر غ- -داة
ا’سص -ت -ق Ó-ل م -ن ط -رف اŸن -ظ -م -ة السص -ري-ة
الفرنسصية عقب أادائه أ’غنية قداشض تفكر
ا÷زائ -ر ع -ادت ج -ن -ة ،وه -ي ا◊ادث -ة ال -ت -ي
أاف- -رزت ج- -رح رف- -ي- -ق آاخ- -ر ووف- -اة ث -الث ‘
ظ-روف م-أاسص-اوي-ة ،ول-ي-ت-واصص-ل ج-ه-د ال-ف-ن-ان
ع - -قب ذلك ‘ مسصÒة ف - -ن - -ي- -ة رائ- -دة دامت
عقودا من الزمن ا’ أاّنه تعّرضض لقدر كبÒ
م- -ن ال- -ت- -ه- -م- -يشض خÓ- -ل السص- -ن -وات اأ’خÒة
أ’سصباب يربطها الفنان أاسصاسصا با◊رب غÒ
اŸعلنة على اأ’غنية الوطنية التي “كنت
خÓل فÎات مضصت من أايقاظ وإاحياء الوازع
الوطني لدى فئات واسصعة من الشصعب.

أايقظت الوازع
الوطني لدى فئات
واسسعة من الشّسعب

اŸوسسيقار العربي علء فتحي لـ «الشسعب»:

«األغنية الؤطنية مصسدر لألمل وقّؤة كبÒة اŸفعؤل»

’دب الشسعبي الشسفوي تولد من
’حداث وهي جنسش من ا أ
لغنية الثورية دور فعال ‘ النضسال ،و‘ أارشسفة ا أ
كان و’ يزال ل أ
’حزان واŸعاناة و–دي الصسعاب والفقر ،وهي طريقة أايضسا لصسوت اŸظلوم ÚواŸعذب Úغالبا ما تشسكل قوة تؤوجج الوطنية
ا أ
لغنية الثورية وقع أاقوى من الرشساشش« ،تنقشش كما يقول اŸوسسيقار العربي علء فتحي ‘ الذاكرة ،فهي
‘ قلوب الناسش ،فل أ
’م بالنسسبة للطفل الرضسيع».
هامة للشسعب كأاهمية حليب ا أ
مشصÒا ‘ سصياق آاخر ،إا ¤أان أارشصفة اأ’غنية
–ديد منطقتها حسصب اللهجة واللحن».
حبيبة غريب
Óجيال القادمة وتعليمها
« هناك أايضصا اأ’غنية الثورية التحميسصية» ،الثورية وحفظها ل أ
اع -ت ÈاŸوسص -ي-ق-ار ال-ع-رب-ي عÓ-ء ف-ت-ح-ي أان وت -ك -ون أاضص -اف ق -ائ« :Ó-م-ن ع-م-ل م-دروسض كÎاث ت - -اري - -خ- -ي ه- -ي واجب ن- -ح- -و ذاك- -رة
«اأ’غنية الثورية شصحنة قوية مفعولها كث Òمعروف الشصاعر واŸلحن واŸطرب واغلبها الشصعوب ،لكن العمل ليسض بالسصهل خاصصة ‘
ق- - -وي تسص- - -ري ‘ جسص- - -د الشص- - -عب وا÷يشض ك-ان ي-ذاع ب-اإ’ذاع-ات ال-ث-وري-ة ل-ب-عث ال-ت-عبئة ما يتعلق اأ’غا Êالثورية الشصعبية واÛهولة
وتعطي اأ’مل واإ’حسصاسض بالنصصر وا◊رية وا◊م- -اسض وسص- -ط اÛاه- -دي- -ن والشص- -عب» ،النسصب ،فهنا ’ بد من أان تدرسض وتنسصب
وا’نتماء وتنقشض ‘ الذاكرة وتصصبح سصج Óفعلى سصبيل اŸثال فؤون هذه اأ’غنية أاخذت على اأ’قل Ÿنطقتها اأ’صصلية».
تاريخيا يصصور حياة شصعب أاو أامة ،ويعطي م-ن-ح-ن-ى آاخ-را Ãصص-ر ،وذلك ب-خ-روج-ه-ا م-ن و‘ إاجابته على السصؤوال اŸتعلق باŸلحمة،
Óغنية الثورية
صصورة واضصحة عن كل ا◊ياة العامة ‘ حقبة البث اإ’ذاعي إا ¤أاوسصاط ا÷يشض والعسصاكر وهل هي بديل أام اسصتمرارية ل أ
ما حتى من حيث اللباسض واأ’دوات اŸنزلية ب -إاق -ام -ة ح -ف Ó-ت ل -ل -م -ق -ات -ل Úل-رف-ع ال-ث-ق-ة م- -ا ه- -و ال- -ف- -ارق وك -ذا أاوج -ه ال -ت -ق -ارب بÚ
واŸع- - -ن- - -وي - -ات وزي - -ادة ا◊م - -اسض واإ’Áان ا’ثنÚ؟ أاجاب اŸلحن قائ:Ó
والعملية واŸفردات وما إا ¤ذلك.»...
«اŸلحمة كيان مسصتقل عن اأ’غنية الثورية
وصص -ن -ف ع Ó-ء ف -ت -ح-ي اأ’غ-ا Êال-ث-وري-ة إا ¤بالنصصر».
وأاّكد عÓء فتحي بصصفته ملحنا أانه «من لها قواعدها وأاسصاسصاتها ،ولكن اليوم بعضض
ن-وع« :Úاأ’غ-ن-ي-ة ال-ث-وري-ة الشص-ع-ب-ي-ة وأاغ-لبها
›ه -ول ال -ه -وي -ة وت -خ -رج م-ن ع-ام-ة ال-ن-اسض السصهل تلح Úاأ’غنية ثورية لكن من الصصعب اŸل -ح -ن Úاع -ت -م-دوا ع-ل-ى اأ’غ-ن-ي-ة ال-ث-وري-ة
وتنتشصر ،ف Óتعرف قائلها و’ ملحنها وهي أان Œد لها مكانا ‘ نفوسض الشصعب إا’ إاذا وأاد›وها ‘ اÓŸحم ،وهذا ‘ ا◊قيقة
“ت-از ب-بسص-اط-ت-ه-ا وب-ل-ح-ن-ه-ا ال-واح-د ،وÁكن كنت –سض ما يحسصون وتفهم ما ‘ داخلهم» ،عدم فهم Ÿعنى ملحمة».
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سصيغني با÷زائر يومي  4و 5جانفي اŸقبل

الثق ـ ـ ـا‘

إايدير« :ترسسيم األمازيغية شسجعني على العودة»
نشص -ط ال -ف -ن -ان إاي-دي-ر ،رف-ق-ة سص-ام-ي ب-ن
شص -ي -خ م -دي -ر ال -دي-وان ال-وط-ن-ي ◊ق-وق
اŸؤول- - - - -ف وا◊ق- - - - -وق اÛاورة ،ن- - - - -دوة
صص-ح-ف-ي-ة ت-ن-اولت ا◊ف-ل اŸرت-قب الذي
سصيحييه إايدير يومي  4و 5جانفي اŸقبل
ب-ال-ق-اع-ة ال-ب-يضص-وي-ة ،ل-ي-ع-ود ب-ذلك إا¤
ا÷زائر بعد  38سصنة من الغياب الفني.
وأاكد إايدير أان قراره بالغناء ‘ ا÷زائر
ل -يسض م -ت -ن -اقضص -ا م -ع م-واق-ف-ه السص-اب-ق-ة،
’مازيغية.
خاصصة بعد ترسصيم اللغة ا أ
رياضض الفتح :أاسصامة إافراح
بعد أان كان ﬁددا بتاريخ  ١١و  ١٢جانفي
اŸق -ب -ل ،ت -ق -رر أان ي-ح-ي-ي إاي-دي-ر ح-ف Ó-ف-ن-ي-ا
بالقاعة البيضساوية يومي  ٤و 5جانفي ،بالنظر
إا ¤ارتباطه بجولة فنية ‘ أاوروبا ،ليسسجل
بذلك نهاية غياب فني عن الوطن األم قارب
 ٣8سسنة.
و‘ حديثه عن اŸوضسوع ،وصسف سسامي بن
شسيخ الفنان إايدير بأانه «واحد من أاك Èفنانينا،
وهو متواضسع جدا و ⁄يشسÎط أاي شسيء من
أاجل أان يعود ويغني ‘ ا÷زائر» ،واعدا بأان
تكون هناك مفاجآات ‘ ا◊فل ،باسستقدام
فنان Úمن عنابة وباتنة وتلمسسان ،والهدف هو
اللتقاء ›ددا بإايدير .كما أاعلن بن شسيخ عن
جولة فنية ع Èالوطن ‘ الفÎة ما ب Úماي
وجوان سستقود إايدير إا ¤مناطق منها تيزي
وزو ،ب -ج -اي -ة ،قسس-ن-ط-ي-ن-ة (ال-زي-ن-يت) ،وه-ران
(اÒŸيديان).
وأاجاب بن شسيخ عن سسؤوالنا حول توثيق ا◊فل
بقوله إانه سسيكون مصسورا وقد يكون منقول ‘
فضس-اءات م-ع-ي-ن-ة سس-ي-كشس-ف ع-ن-ه-ا لحقا ،كما
سسيكون هنالك كوفريه يضسم كل أاعمال إايدير
وسسيكون متوفرا يوم ا◊فل.
من جهته– ،دث إايدير عن قراره هذا ،وقال
إانه «‘ فÎة من الفÎات “ت ﬁاولة توظيف
ال -ف -ن -ان ‘ Úأام -ور السس -ي-اسس-ة ،وك-ان ه-ذا م-ن
دواع- -ي رفضس- -ي» ..وأاضس- -اف« :ه- -ن- -اك أايضس -ا
عامل السسن ،وأانا اآلن أاحسش بأان السسنوات “ر
بسسرعة أاك ،Èوسسيكون أامرا دراميا أان ل أاعود
للغناء با÷زائر لتحية ا÷مهور الذي أاعطاÊ

الكث Òوالذي أا“نى أان أاكون قد قدمت له
شسيئا ما».
و‘ ◊ظات من العاطفة القوية التي بدت
ع -ل -ى ال-ف-ن-ان ،ق-ال« :أاح-ب-بت ا÷زائ-ر دائ-م-ا،
وحتى بعد  ٤٠سسنة
من الغÎاب فقد
ب -ق -يت ج-زائ-ري-ا..
لقد لقيت عقبات
مع جهات منعتني
م- -ن ال- -نضس- -ال م -ن
أاجل هويتي ،ولكن
اآلن ،وق -د صس -ارت
هذه اللغة رسسمية،
ح - - -ت- - -ى وإان ك- - -ان
ه - -ن- -اك أام- -ور م- -ا
تزال تنتظر القيام
ب - - - -ه - - - -ا ‘ ه- - - -ذا
الصسدد ،إال أان الديكور ا◊ا‹ يعطيني الرغبة
‘ الغناء هنا ،خاصسة وأانني وجدت الشسريك
‡ث  ‘ Ó-سس -ام -ي ب -ن شس -ي -خ ال -ذي ي -ع-ط-ي-ن-ي
ا◊رية لتصسميم حفلي كما أاريد» ،مؤوكدا بأان
فكرة العودة  ⁄تغب أابدا عن باله.
وعاد إايدير نوعا ما إا ¤جذور رؤويته وآارائه
ومواقفه ،التي بدأات منذ أان ولد ‘ قرية
قبائلية معزولة نوعا ما ،وانتقاله إا ¤العاصسمة
للدراسسة ،ومÓحظته نوعا من السستصسغار ‘
حقبة زمنية معينة للمكون الثقا‘ األمازيغي،
وهذا على الرغم من أان «الدم القبائلي سسال

من أاجل ا÷زائر ‘ حرب التحرير ،ولكن كان
ه-ن-اك ت-ق-ز Ëل-ل-ه-وي-ة األم-ازي-غ-ي-ة» ،م-ن أاجل
ذلك ،اخ- -ت -ار إاي -دي -ر ال -غ -ن -اء ،ح -يث وج -د ‘
األغنية «وسسيلة تسسمح بإايصسال صسوتنا ..وإاذا
أاحب الناسش أاغنيتي فقد يقÎبون مني ،قد
يبدو األمر سسه Óهكذا ولكن ا◊قيقة تشسوبها
ظروف أاخرى» ،مؤوكدا بأان «اللغات Áكن أان
تتعايشش فيما بينها كل بقيمتها».
وأاضساف إايدير ‘« :السسابق  ⁄يكن ترسسيم
اللغة مطروحا ،أاما اآلن وقد ” ترسسيمها فقد
رأايت ‘ ذلك خطوة إا ¤األمام ،لذلك ل يوجد
أاي تعارضش أاو تناقضش ب Úموقفي السسابق
وا◊ا‹» ،موضسحا بأانه لطاŸا رفضش الغناء
«–ت رع- -اي- -ة ›م- -وع- -ة أاو ف -ئ -ة ıاط -ب -ة
األغلبية».
وأاضس- -اف إاي- -دي- -ر ب -أان -ه Áك -ن أان ي -ط -لب م -ن
اŸغ -ن Úال -ع -اŸي Úال-ذي-ن راف-ق-وه ‘ أال-ب-وم-ه
األخ Òأان ي- -حضس- -روا إا ¤ا÷زائ- -ر إان ق- -ب -ل -وا
بذلك ،ومن األسسماء التي ” تداولها بأانها
سس - -ت- -حضس- -ر ا◊ف- -ل ال- -ف- -ن- -ان
ال-ف-رنسس-ي ف-رانسس-يسش ك-ابريل،
إا ¤جانب شسارل أازنافور ‘ ما
سسمح وضسعه الصسحي بذلك.
سس -أال -ن -ا إاي -دي -ر ع -ن إام -ك -ان-ي-ة
ت- -ك- -ر Ëال- -ك- -ت- -اب واŸؤول- -فÚ
الذين تعامل معهم ،وكتبوا له
أاج- -م -ل أاغ -ان -ي -ه ،ع -ل -ى غ -رار
اŸرحوم بن ﬁمد الذي كتب
أاغنية «أافافا ينوفا» التي لقت
صس-ي-ت-ا ع-اŸي-ا ،وأاج-اب ال-فنان
بأان أاحسسن تكر Ëللمؤولف هو
أاداء أاغ -ان-ي-ه ع-ل-ى ال-رك-ح ،مضس-ي-ف-ا ب-أان-ه ،ب-ع-د
مشساكل حصسلت له مع اŸؤولف– ،Úول إا¤
كتابة أاغانيه بنفسسه ،أاو أاداء ما تكتبه زوجته.
أام -ا سس -ام -ي ب -ن شس -ي -خ ف -ب -ارك ه -ذه ال -ف-ك-رة
وأاضس- -اف ب- -أان ال- -دي- -وان م -وج -ود ل -ل -ت -ع -ري -ف
ب -اŸؤول -ف ÚواŸب -دع ،Úخ-اصس-ة أاول-ئك ال-ذي-ن
كتبوا أاعمال ناجحة نالت إاعجاب ا÷مهور.
وعن عÓقته بالثقافة العربية ،قال إايدير إانه
شسغوف بها ،وقد قرأا لبن اŸقفع وطه حسس،Ú
ول مشس -ك -ل ل -دي -ه م -ع ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ول-ك-ن-ه
يرفضش توظيفها ‘ خدمة اإليديولوجية.

@ ما زلت جزائريا رغم
أاربعة عقود ‘ اŸهجر
@ وجدت ‘ دي ـ ـ ـوان
ا Ÿـ ـ ـؤولف الشسريـ ـ ـ ـ ـ ـك
الـ ـ ـذي كنت أابحث عنه

’عÓمي والباحث أاسصامة إافراح:
ا إ

تدم ÒالÎاث الثقا‘ حرب ‡نهجة على هوية الشسعوب
’ره- -اب أاو ا÷م- -اع- -ات
اŸع - -روف ع- -ن ا إ
’ره -اب -ي -ة أان-ه-ا إاذا دخ-لت أارضص-ا ع-اثت
ا إ
فيها فسصادا ،فنهبت وأاحرقت واغتصصبت
’خ- -ط- -ر م- -ن ذلك
وق - -ت - -لت وشص- -ردت وا أ
’ثار
دمرت كل ما له صصلة بالتاريخ وا آ
ونهت عن العادات والتقاليد ‘ ﬁاولة
منها Ùو الهوية وطمسض ماضصي ومراجع
ضص -ح -اي-اه-ا ،ف-ه-ل ه-ذا ن-ا œع-ن تصص-رف
متطرف وهمجي وليد ◊ظة ا’نتصصار
وال -ت -ف -وق ع-ل-ى اÿصص-م أام أان-ه-ا ع-م-ل-ي-ة
ت -دم Òه -وي -ة شص -ع-وب وﬁو أاث-ره-ا م-ن
اŸع-م-ورة‡ ،ن-ه-ج-ة وم-دروسص-ة مسص-ب-قة
ب-ط-ري-ق-ة إاسصÎات-يجية وأاسصاليب علمية
وعسصكرية.

كل شسيء جاهز
إل‚ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح
«سسيـ»2017 Ó
نشص - -ط ح - -م - -ي - -دو مسص- -ع- -وديﬁ ،اف- -ظ
صص-ال-ون ا÷زائ-ر ال-دو‹ ل-ل-كتاب ،ندوة
’ح- -د ،ب- -اŸك- -ت- -ب- -ة
صص - -ح - -ف - -ي- -ة ،أامسض ا أ
ال -وط -ن -ي -ة ب -ا◊ام -ة ،ت -ط -رق ف -ي-ه-ا إا¤
ب-رن-ام-ج ال-ت-ظ-اه-رة ،ال-تي سصتنطلق يوم
اÿامسض وال- -عشص- -ري- -ن أاك- -ت- -وب -ر اŸق -ب -ل
بقصصر اŸعارضض ،وتنزل جنوب أافريقيا
ضص-ي-ف شص-رف ع-ل-ي-ه-ا ،إا ¤ج-انب ت-قدË
’رق -ام ع-ل-ى غ-رار ع-دد دور
ع -دد م -ن ا أ
ال-نشص-ر اŸشص-ارك-ة وال-ع-ن-اوي-ن ا◊اضصرة.
ك-م-ا أاع-ل-ن مسص-ع-ودي ع-ن اخ-تيار الصصÚ
ضص- -ي- -ف شص- -رف السص- -ن- -ة اŸق -ب -ل -ة ،ال -ت -ي
سصتشصهد أايضصا اسصتحداث جائزة للرواية
خاصصة بالصصالون.
اŸكتبة الوطنية :أاسصامة إافراح
أاكد حميدو مسسعودي ما سسبق وأان كشسف عنه ‘
«فوروم الشسعب» ،عن اسستحداث جائزة الصسالون
ال-دو‹ ل-ل-ك-ت-اب اب-ت-داء م-ن السس-ن-ة اŸق-ب-ل-ة ،ت-ك-ون
ﬂصسصس -ة ل -ل -رواي -ة ب -ال -ل -غ -ات ال -ث Ó-ث ،ال -ع -رب -ي-ة
واألم-ازي-غ-ي-ة وال-ف-رنسس-ي-ة .ك-م-ا كشس-ف ع-ن اخ-ت-ي-ار
الصس Úضسيف شسرف «سسي.»٢٠١8 Ó
ق- -ب- -ل ذلك ،ك- -ان مسس- -ع- -ودي ق- -د ت -ط -رق إا¤
اŸي-زان-ي-ة ال-ت-ي ب-ل-غت  8٠م-ل-ي-ون دي-ن-ار هذه
السسنة ،بعد أان كانت مقّدرة بـ  ١٢٠مليون
دينار ،ما يعادل انخفاضسا بنسسبة  ٣٠باŸائة،
بسسبب إاجراءات ترشسيد النفقات .كما –دث
عن بعضش األرقام ذات العÓقة بالتظاهرة،
على غرار عدد العناوين اŸشساركة التي بلغت

’غنية السصطايفية
‘ ما يتواصصل مهرجان ا أ

الفنان بزيان ﬁمد ‚م ال ّسسهرة وسسط Œاوب ا÷مهور

تتواصصل بدار الثقافة هواري بومدين Ãدينة سصطيف فعاليات وحفÓت مهرجان
ا’غنية السصطايفية وكان اليوم الرابع ‡يزا ،حيث أالهب الشصاب ا÷مهور الذي
غصصت ب -ه ق -اع-ة ال-ع-روضض ال-كÈى ل-دار ال-ث-ق-اف-ة ه-واري ب-وم-دي-ن سص-ط-ي-ف خÓ-ل
السصهرة الرابعة من الطبعة العاشصرة للمهرجان التي تتواصصل فعالياتها من  17إا¤
 23أاك -ت -وب -ر ا÷اري –ت شص -ع -ار «الصص -راوي◊......ن ال -وط-ن واŸواط-ن-ة» ،وذلك
’غا Êكلها من الÎاث السصطايفي.
بأادائه الرائع Ûموعة من ا أ
سصطيف :نور الدين بوطغان

حبيبة غريب
تصصوير ﬁ :مد آايت قاسصي
شسكل موضسوع « اإلرهاب الدو‹ و تدمÒ
الÎاث ال- - -ث- - -ق- - -ا‘» ،أاول أامسشﬁ ،ور ن- - -دوة
النقاشش التي قدمها اإلعÓمي والباحث ‘
ال -دراسس -ات اإلسسÎات -ي -ج -ي-ة واألم-ن-ي-ة أاسس-ام-ة
افراح ،والتي تطرق من خÓلها إا ¤التحولت
اÿطÒة التي تعيشسها اليوم الدول العربية
واإلسس Ó-م -ي -ة واإلف -ري -ق -ي-ة اŸه-ددة Ãشس-روع
التجزئة وإاضسعاف األمن والقتصساد واألخطر
منه طمسش الهوية التاريخية والثقافية لها.
كشسف أاسسامة إافراح قائ Óإان»:العÓقة القوية
ال- -ت -ي ت -رب -ط ال -ي -وم ب Úاإلره -اب وشس -ب -ك -ات
ا÷رÁة اŸنظمة وŒار اآلثار وبعضش القوى
ال -ع -ظ -م -ى ل -دل -ي -ل ق-وي ع-ل-ى ب-داي-ة Œسس-ي-د
اıط - -ط ال - -ره - -يب ال- -رام- -ي إا ¤زع- -زع- -ة
السس -ت -ق -رار ‘ الشس-رق األوسس-ط لصس-ال-ح دول-ة
واح- -دة ،وك- -ذا ت- -ف -ك -يك ال -ع -دي -د م -ن ال -دول
وتقسسيمها إا ¤دويÓت يسسهل السسيطرة عليها،
بخلق نوع جديد من اإلرهاب الذي يتمركز
ج- -غ- -راف- -ي- -ا وي- -ع- -ل -ن سس -ي -ادت -ه ع -ل -ى األرضش
اŸسستعمرة ككيان مسستقل يطالب بالعÎاف

حميدو مسصعودي:
ﬁافظ الصصالون
الدو‹ للكتاب

 ٢٣٢أالف عنوان ،منها  ٧٧أالف عنوان جزائري
ب Úجديد وقد ،Ëوهو ما يعادل ثلث العدد
اإلجما‹ ،منها  ١٢٠رواية جديدة .فيما ”
التحفظ على  ٩٧عنوانا ،وهو رقم غ Òذي
معنى مقارنة بالعدد اإلجما‹.
فيما ارتفع عدد دور النشسر ا÷زائرية من
 ٢٩٠سسنة  ٢٠١6إا ٣٠٠ ¤هذه السسنة ،وقد ”
ت-خصس-يصش  ١٤٠٠م Îم-رب-ع ل-ل-ج-زائ-ري ،Úم-ا
Áثل حصسة األسسد مقارنة بالدول األخرى.
وعاد مسسعودي إا ¤مسسأالة اسستبعاد  ٢5دار
نشسر جزائرية وعربية ،مؤوكدا أان ذلك نتيجة
لكونها Î– ⁄م القانون الداخلي للصسالون.
و–دث مسس - -ع- -ودي ع- -ن حضس- -ور  85ضسيفا،
حصسة األسسد منها للجزائري 5٠ Úكاتبا وروائيا
وشساعرا ،كما سسينظم بيع بالتوقيع ألدباء منهم
أاحÓ- -م مسس- -ت -غ -ا‰ي وواسس -ي -ن -ي األع -رج ،اإ¤
ج - -انب اسس - -تضس - -اف - -ة الشس - -ب - -اب ا÷زائ - -ريÚ
ا◊ائ- -زي- -ن ع- -ل- -ى ج -وائ -ز م -ؤوخ -را ‘ ال -دول
العربية.
وسسيتواصسل التنسسيق مع عدد من الوزارات،
ع -ل -ى غ -رار وزارة الÎب-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م
زيارة  ١٠٠أالف تلميذ للصسالون ،ونشساط لوزارة
الشس -ؤوون ال -دي -ن-ي-ة ،ك-م-ا سس-ي-ك-ون ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة
Óم-ازي-غ-ي-ة ب-رن-ام-ج ث-ري اح-ت-ف-اء
السس -ام -ي-ة ل -أ
Ãئ-وي-ة م-ول-ود م-ع-م-ري ،ونشس-اط-ات ل-لمجلسش
األعلى للغة العربية .ولن يخلو الصسالون من
ال -ت-ك-رÁات ل-ع-دد م-ن األسس-م-اء ال-ك-بÒة ال-ت-ي
فقدتها ا÷زائر مؤوخرا ،نذكر من بينهم رضسا
مالك وعبد الرحمن حاج صسالح.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ي -تضس -م -ن ب -رن -ام-ج ضس-ي-ف
الشسرف جنوب أافريقيا عرضسا للكÓسسيكيات
من تنظيم اŸكتبة الوطنية ا÷نوب أافريقية،
ي -ت -ط -رق إا ¤أاه -م -ي -ة أادب ال -ل -غ -ات األصس-ي-ل-ة
وت-رق-ي-ت-ه .ك-م-ا سسُ-ت-ع-رضش نسس-خ أاع-ي-د ط-ب-ع-ها
للكÓسسيكيات ،خاصسة وأان إاعادة طبعها هو
واحد من مشساريع وزارة الفنون والثقافة ”
إاطÓقه سسنة  ٢٠٠8ليصسبح تعداد اŸؤولفات
التي أاعيد طبعها  5٠٠أالف مؤولف.
ك -م -ا سس -ت -وّف -ر ك -تب ل -ل -ب-ي-ع ت-ت-ن-اول م-واضس-ي-ع
السس-ي-اسس-ة وال-ت-اري-خ والسس Òال-ذات-ي-ة ل-ن-ي-لسسون
م-ان-دي Ó-وت-اب-و م-ب-ي-ك-ي ،فضس Ó-ع-ن م-ؤول-ف-ات
ل -ل -ح -ائ-زي-ن ع-ل-ى ج-ائ-زة ن-وب-ل ‘ األدب ،اإ¤
ج- -انب تشس- -ك- -ي -ل -ة م -ن ال -رواي -ات وال -دواوي -ن
الشسعرية.
أاما بالنسسبة للمحاضسرات/النقاشسات ،فنجد
م- -ن ب ÚاŸواضس -ي -ع ا›ÈŸة :ت -اري -خ األدب
ا÷ن -وب األف -ري -ق -ي ،ال -ك -ت -اب -ات خ Ó-ل زم-ن
التمييز العنصسري ،دروب التحرير واألصسوات
النسسائية ‘ األدب ا÷نوب أافريقي .و‚د من
ضس -م -ن ال-نشس-اط-ات الشس-ع-ري-ة لضس-ي-ف الشس-رف
لقاءة السسيدة ماشسيغو مع اŸهتم Úبالشسعر
والطلبة والشسباب الذين سسيشساركون مشساركة
مباشسرة ‘ تأاليف النصسوصش وأاداء «الصسÓم»،
أاي فن اŸبارزة الشسعرية.

به».
وأاوضس - -ح إاف - -راح ،خ Ó- -ل اÙاضس - -رة ال - -ت - -ي
اح-تضس-ن-ه-ا اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-حفاظ وترميم
اŸعا ⁄الثقافية ‘ إاطار «سسبت قصسر دار
الصس - -وف « أان ه - -ذه ا◊رب ع - -ل- -ى ال- -ه- -وي- -ة
التاريخية ليسست بالظاهرة ا÷ديدة ،بل هي
ما يقوم به كل اسستعمار غازي مدمر ،تختلف
ف-ي-ه-ا ف-ق-ط األسس-ال-يب وال-ط-رق اŸسس-ت-ع-م-ل-ة،
ف- -اŸسس- -ت- -ع- -م- -ر ا÷دي- -د ال- -ي- -وم يسس- -ت- -ع- -م -ل
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة واإلعÓ-م والسس-ي-نما

وال-ت-ل-ف-زي-ون ،وي-غ Òاألح-داث وي-كيفها حسسب
مصسا◊ه ،إا ¤جانب اعتماد اإلذلل والتقليل
م -ن الشس -أان ل -ع -دي-د الشس-ع-وب وح-ك-وم-ات-ه-ا ‘
اÙاف -ل ا÷وي -ة ل-ي-ب-ق-ى ع-ل-ى م-ي-زان ال-ق-وى
لصسا◊ه».
وي -رى اÙاضس -ر أان ع -ل -ى الشس-ع-وب اŸه-ددة
بهذه اıططات اإلرهابية والسستعمارية أان
تسسعى جاهدة للحفاظ على تراثها الثقا‘ من
ال - -ت - -خ - -ريب والÎه - -يب وت- -ؤورشس- -ف لÎاث- -ه- -ا
الÓمادي خاصسة».

اسستحضسر الفنان بزيان ﬁمد اŸعروف ‘
الوسسط الفني باسسم الشساب البز،خÓل هذه
لغ -ن -ي -ة
لمسس- -ي- -ة ال- -ع- -دي -د م -ن أاع -م -دة ا أ
اأ
السس -ط -اي -ف -ي -ة ،وأاصس -ع-ده-م ج-م-ي-ع-ا م-نصس-ة
لغانيهم
اŸهرجان من خÓل آادائه الرائع أ
ع -ل -ى غ -رار «ال -ل -ه ال -ل -ه ي -ا ج -ج -ي -وا» و»م-ا
تشس -ربشش ال -ق -ارو» و»سس -م -عت ال -ت -زغ -ري-ت-ة»
للفنان اŸايسسÎو زوب Òبلخ،Ò
و»سسطيف البّدالة» Ÿغني اŸغÎب ÚحسسÚ
لغ -ن -ي -ة
ت- -ي- -ات و»أاه أاه ي- -اخ -ا‹» ل -ف -ق -ي -د ا أ
السسطايفية سسم Òسسطايفي و»ضسربو Êعلى
ريشست قلبي» و»الله الله أانايا ما دريتشش
ه -ك -ذا» ل-ل-ع-م-ي-د ب-ك-اكشس-ي ا .»Òÿوأادى
ا÷مهور اŸتكون ‘ غالبيته من العائÓت
بدوره كمجموعة صسوتية على أاكمل وجه من
لغا Êخلف الشساب
خÓل ترديد كلمات ا أ
البز الذي لبى الكث Òمن طلبات ﬁبيه،
حيث كان يلتفت إا ¤ا÷وق اŸوسسيقي ‘
عديد اŸرات Ÿواكبته ‘ ما طلب منه،
لمر الذي جعل ا÷مهور يرفضش مغادرته
اأ
اŸنصسة عند إانتهاء الوقت اıصسصش له.
وضس -م -ن ذات السس -ه -رة ال -ف -ن-ي-ة اıصسصس-ة
ل -ل -ع-ائÓ-ت ،أاط-رب الشس-اب شس-ع-يب ج-م-ه-ور
اŸه- - -رج- - -ان ب - -ب - -اق - -ة م - -ن أاغ - -ا ÊالÎاث

السسطايفي ،اسستهلها بأاغنية لصسيقة بأاعراسش
لم-ر ب-أاغ-ن-ي-ة «سسهر
السس-ط-اي-ف-ي-ة ،وي-ت-ع-ل-ق ا أ
الليلة Óﬁه» و»ريضش ما “شسيشش» لسسمÒ
سس -ط -اي -ف -ي و»صسب ال -راشش راشش» ل -ل-ف-ن-ان-ة
زليخة .من جهتهم ،أامتع الشسباب الهاوي
اŸت -ن -افسش ع-ل-ى ج-وائ-ز ال-ط-ب-ع-ة ال-ع-اشس-رة
لغنية السسطايفية
لخÒة من مهرجان ا أ
وا أ
لغا Êالسسطايفية ،حيث
ا◊ضسور بعديد ا أ
غ -ن-ي اŸت-ن-افسش ك-روم-ة ي-ونسش رائ-ع-ة «أام-ا
زن -وب -ة خ -ل -ي ب -ن-تك ال-ط-ل» ل-لشس-اب ع-راسش
وسسمامرة عبد السستار «فرح الليلة Óﬁه»
وزدادقة فارسش «هم العذرا» وحزي أامÚ
«جا الفرح يضسوي» لبكاكشسي ا Òÿوعبد
اŸالك ي- -ع- -ق- -وب «فضش اŸك -ت -وب» ◊سسÚ
تيات ليطرب الشساب اŸتنافسش طارق سستول
ا◊ضسور بأاغنية من كلماته وتلحينه بعنوان
«ما ننسساك يا Ÿيمة».
لضسافة إا ¤التوافد ا÷ماهÒي الكبÒ
با إ
الذي ميز سسهرة اليوم الرابع من اŸهرجان،
فقد كان لفرقة حمودي قرمة اıتصسة ‘
العزف على آالة الشسكوى نصسيب من “يّز
هذه السسهرة على السسهرات الفارطة حيث
إاسستمتع ا◊ضسور كثÒا بالرقصش والتصسفيق
م -ع اŸق-اط-ع اŸوسس-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي أادت-ه-ا ه-ذه
ال -ف -رق -ة Ÿدة زم -ن -ي -ة ق -اربت السس-اع-ة م-ن
الزمن.

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

á°VÉjQ

اإ’ثنين  2٣أاكتوبر  2017م
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لفريقيـــــــة
لبطــــــــال ا إ
رابطـــــــة ا أ

إا–ـ ـ ـ ـ ـ ـاد العاصشمـ ـ ـ ـ ـة يفششـ ـ ـ ـ ـل ‘ بلـ ـ ـ ـ ـ ـوغ النه ـ ـ ـ ـ ـ ـائي

نبيلة بوڤرين

واإ’عÓميÚ
‘ ن - - - - - - -فسس
فششل فريق ا–اد العاصشمة ‘ بلوغ الدور النهائي Ÿنافسشة
الوقت لتدارك
أاخفق ‡ثل ا÷زائر ‘
رابطة أابطال أافريقيا بعد اÿسشارة اŸرة التي كانت
م- -ا ف- -ات -ه -م ‘
اŸن -افسض -ة اأ’غ -ل -ى ع-ل-ى
خلل مواجهة إاياب اŸربع الذهبي أامام نادي الوداد
النصضف اأ’ول من
الصض -ع -ي-د ال-ق-اري ب-ال-نسض-ب-ة
البيضشاوي اŸغربي Ãدينة الدار البيضشاء
م - -واج - -ه - -ة نصض- -ف
Óندية بعدما خرج من الدور
ل أ
لياب
بنتيجة  3مقابل  1وانتهت مباراة ا إ
ال -ن -ه -ائ -ي ال -ت -ي ج-رت
نصضف النهائي ،حيث كان يراهن
با÷زائر بالتعادل السشلبي.
ب - -ا÷زائ - -ر ،ح- -يث ضض- -ي- -ع
القائمون على الفريق ‘ التتويج بأاول
زمÓء بن موسضى فرصضة الفوز
ل- -قب ق- -اري ل- -ه- -م ب -ع -دم -ا وف -رت ك -ل
ووضضع قدم ‘ النهائي بسضبب تفانيهم ‘
اإ’مكانيات الÓزمة ‘ ا÷انب ÚاŸادي أافريقي
والبشضري Ãا أان اÛموعة تتكون من خاصضة أان ا÷يل ا◊ا‹ يعت Èاأ’فضضل تضضييع الكرات الثابتة وعدم تركيزهم
خÒة الÓعب Úالناشضط ‘ Úالبطولة ‘ تاريخ النادي من كل ا÷وانب إا’ أان فوق اŸسضتطيل اأ’خضضر.
واقع اŸيدان كان له جواب آاخر ويبقى ضضرورة الÎكيز على الدوري اÙلي
الوطنية.
 ⁄يسض- -ت- -ن- -ت- -ج الÓ- -ع -ب -ون ال -درسس و⁄
ت -ب -خ -ر ب -ذلك ا◊ل -م اŸن -ت -ظ-ر م-ن-ذ  ٣ا÷ميع ينتظر الفرصضة ‘ اŸسضتقبل.
Óشضارة فإان عناصضر ا’–اد بقيادة يسض-ت-ف-ي-دوا م-ن أاخ-ط-ائ-ه-م اŸرت-كبة ‘
سضنوات Ãا أان أابناء سضوسضطارة وصضلوا ول إ
إا ¤النهائي عام  ،2016إا’ أانهم أارجعوا اŸدرب ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي ب-ول ب-وت ق-ام-وا مباراة الذهاب خاصضة ‘ اÿط اÿلفي
ذلك إا ¤نقصس اÈÿة والتجربة إا’ أان ب -ت-حضض Òخ-اصس ل-ل-م-ب-اراة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ووسضط اŸيدان ما جعل عناصضر الوداد
اأ’مور  ⁄تتغ Òفيما بعد رغم وجود أاهميتها الكبÒة من أاجل العودة بالتأاهل ي -ت -ح -ك -م -ون ‘ اأ’م-ور واسض-ت-غ-ل-وا ت-لك
عدد كب Òمن اأ’سضماء التي تعرف جيدا م -ن خ -ارج ال -دي -ار ح-يث ب-رم-ج ت-ربصس ال -ه -ف-وات م-ا سض-ه-ل ع-ل-ي-ه-م اŸه-م-ة ‘
ط- -اب- -ع اŸن- -افسض- -ة ال- -ق -اري -ة وح -رم -وا م -غ-ل-ق Ãرك-ز سض-ي-دي م-وسض-ى م-ن أاج-ل الوصضول إا ¤مرمى اŸمثل الوحيد للكرة
ا÷مهور اŸتعطشس للحصضول على لقب إاب -ع -اد ال Ó-ع -ب Úع-ن ضض-غ-ط ا÷م-ه-ور ا÷زائرية ‘ رابطة اأ’بطال للموسضم

ا◊ا‹ رغم العودة القوية أ’شضبال بوت
بعد طرد ’عب الوداد ‘ الدقيقة ،56
ح -يث ق-لصض-وا ال-ن-ت-ي-ج-ة إا’ أان أاصض-ح-اب
اأ’رضس وا÷مهور اسضتغلوا كرة مرتدة
عندما كان يبحث ا’–اد عن التعديل
ليوقعوا بذلك الهدف الثالث الذي «قتل»
اŸباراة.
وبالتا‹ فإان النادي العاصضمي سضÒكز
مسضتقب Óعلى مباراة البطولة الوطنية
وعينه على الفوز ‘ اŸباريات القادمة
خاصضة أانه سضيلعب أاربعة لقاءات متأاخرة
بسضبب مشضاركته ‘ رابطة أافريقيا التي
كان يراهن عليها ا÷ميع  ‘ ..حÚ
اآ’ن سضÒكز على جبهة واحدة فقط ما
ي -ع-ن-ي أان-ه سض-ي-ط-م-ح إا ¤إان-ق-اذ اŸوسض-م
بالعمل على التتويج بالدوري اÙلي
للتصضالح مع ا÷مهور الكب Òالذي علق
اآ’مال على فريقه اŸفضضل للصضعود إا¤
م- -نصض- -ة ال- -ت- -ت- -وي -ج ق -اري -ا ،خ -اصض -ة أان
اŸنافسضة شضديدة ‘ البطولة الوطنية
ب Úفرق اŸقدمة.

إا–اد بسشكرة:

ا Ÿـ ـ ـدرب بلعط ـ ـ ـ ـوي يغـ ـ ـ ـ ـادر الفري ـ ـ ـ ـق
إاتفقت إادارة إا–اد بسشكرة مع اŸدرب عمر بلعطوي على الطلق بالÎاضشي عقب التعادل
لو¤
داخل الديار أامام مولودية وهران ( )2-2أامسض ◊سشاب ا÷ولة الثامنة من الرابطة ا أ
«موبيليسض» لكرة القدم ،حسشب ما علم من مسشؤوو‹ نادي الزيبان.
بهذا يصضبح بلعطوي خامسس مدرب يغادر منصضبه
م -ن -ذ ب -داي -ة اŸوسض -م ا÷اري ،ع-قب م-راد رح-م-وÊ
(شضبيبة القبائل) وفرانسضوا براتشضي (دفاع تاجنانت)
ويونسس إافتيسضان (إا–اد ا◊راشس) وسضم Òبوجعران
(إا–اد البليدة).
ب -ع -د الصض -ع -ود إا ¤ال -راب -ط -ة اأ’و ¤ن -ه -اي-ة اŸوسض-م
اŸاضض -ي ،ي -ج -د إا–اد بسض -ك -رة صض -ع -وب -ات ك-بÒة ‘
›اراة نسض -ق اŸن -افسض -ة ب -حصض-ي-ل-ة م-ت-واضض-ع-ة :ف-وز

وحيد وتعادل Úوأاربع هزائم مع مباراة متأاخرة
لزمÓء ا◊ارسس سضي ﬁمد سضيدريك بعيدا عن
القواعد أامام إا–اد ا÷زائر.
وي -ح -ت -ل إا.بسض -ك -رة ع -قب ا÷ول -ة ال -ث -ام -ن -ة
اŸرتبة  ‘ 14جدول الÎتيب العام
ب-رصض-ي-د  5ن -ق -اط ،ق -ب-ل ا–اد
ا◊راشس ( 4نقاط) واŸتذيل
إا–اد البليدة (نقطت.)Ú

تششلسشي

كونتي  « :ل أاششعر بالضشغط من إادارة النادي»

رغم أان أانطونيو كونتي مدرب تششيلسشي قال إانه ل يششعر بالضشغط من إادارة
النادي ،فإانه بدا كرجل عاد إا ¤مسشتواه وأاكد أانه ﬁظوظ بعدما انتفضض
ل‚ل-ي-زي ،ي-وم السش-بت،
ف-ري-ق-ه وفاز  2-4ع -ل-ى وات-ف-ورد ‘ ال-دوري ا إ
لينهي سشلسشلة نتائج متواضشعة.

العدد

17471

لو¤
هــــدافو الرابطـــــة اÎÙفــــة ا أ
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البـ ـ ـاهي يلتحـ ـق بعبي ـ ـد وفري ـ ـوي ‘ الصشـ ـ ـدارة
التحق مهاجم فريق أاوŸبي
اŸدية ،بدر الّدين الباهي،
مسشجل ثنائية ‘ اŸقابلة
التي فاز بها فريقه على
ششبيبة السشاورة (،)0-2
ل من هداف ششباب
أامسض ،بك ّ
قسشنطينة ﬁمد أامÚ
عبيد ولعب ا–اد البليدة
سشامي فريوي ‘ صشدارة
ترتيب هدا‘ بطولة
لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ
Ãجموع أاربعة أاهداف لكل
لعب ،عقب إاجراء
مقابلت ا÷ولة الثامنة.
بفضضل هذا التأالق ،مّكن الÓعب بدر
الدين الباهي فريقه أاوŸبي اŸدية
م -ن Œدي-د ال-ع-ه-د م-ع ا’ن-تصض-ارات
ب-ع-د ثÓ-ث-ة ت-ع-اد’ت م-ت-ت-ال-ية ،اأ’مر
ال -ذي سض-م-ح أ’ب-ن-اء «ال-ت-ي-ط-ري» م-ن
ا’رت- -ق- -اء إا ¤اŸرك- -ز ال- -ت- -اسض- -ع ‘
الÎتيب العام للبطولة Ãجموع 10
نقاط.

م -ن ج -ه -ت -ه ،ك -ان ب-إام-ك-ان ع-ب-ي-د أان
يسضجل الهدف اÿامسس له لو وفق ‘
–وي-ل ضض-رب-ة ا÷زاء ال-ت-ي ضض-ي-ع-ه-ا
أامام شضباب بلوزداد (.)0-0
ومن ب Úاأ’سضماء اŸتأالقة ‘ هذه
ا÷ول -ة ك -ذلك ،ي-جب ال-ت-وق-ف ع-ن-د
إا‚از كل من وليد درارجة (مولودية
ا÷زائر) وﬁمد طيايبة (مولودية
وهران) ،صضاحبا ثنائية أامام شضبيبة
القبائل ( )0-2وإا–اد بسضكرة ()2-2
على التوا‹.
ويتقدم الثÓثي الباهي وعبيد وفريوي،
بهدف واحد على عّدة ’عب Úهم:
سض - -يسض - -ي ﬂت - -ار ﬁم- -د (شض- -ب- -اب
قسض-ن-ط-ي-ن-ة) وع-طوشس ﬁمد هشضام
(دفاع تاجنانت) وسضيد علي يحيى
شضريف (شضبيبة السضاورة) وبلحوسضيني
ع-ب-د ال-ن-ور اي-ه-اب (ا–اد ب-ل-ع-ب-اسس)
وك- -ر Ëع- -ري -ب -ي (شض -ب -اب ب -ل -وزداد)
وﬁمد طيايبة (مولودية وهران).
من جهته ،اكتفى أاحسضن هداف ‘
ب- -ط- -ول- -ة اŸوسض- -م اŸاضض -ي أاح -م -د

ق - -اسض- -م- -ي (نصض- -ر حسض Úداي ،بـ 14
ه-دف-ا ث-م-ان-ي-ة م-ن-ه-ا بواسضطة ضضربة
جزاء) بتسضجيل هدف Úفقط منذ
بداية اŸوسضم ا◊ا‹ مثله مثل ثاÊ
أاحسضن هداف Ÿوسضم ،2017-2016
ﬁمد أام Úحامية (شضباب بلوزداد)
الذي سضجل هو اآ’خر هدف ÚاثنÚ
◊ّد اآ’ن.
ترتيب الهداف:Ú
ـ أاربعة ( )4أاهدافﬁ :مد أامÚ
ع-ب-ي-د (شض-ب-اب قسض-ن-ط-ي-نة) ،بدر الدين
ال -ب -اه-ي (أاوŸب- -ي اŸدي- -ة) ،سض -ام -ي
فريوي (ا–اد البليدة).
ـ ث -لث -ة ( )3أاه -داف :سضيسضي
ﬂت-ار ﬁم-د (شض-ب-اب قسض-ن-ط-ي-ن-ة)،
ع- - -ط- - -وشس ﬁم- - -د هشض - -ام (دف - -اع
تاجنانت) ،سضيد علي يحيى شضريف
(شض-ب-ي-ب-ة السض-اورة) ،ب-ل-ح-وسض-ي-ني عبد
النور ايهاب (ا–اد بلعباسس) ،كرË
ع -ري -ب -ي (شض -ب -اب ب -ل-وزداد)ﬁ ،م-د
طيايبة (مولودية وهران).

مانششيسش Îيونايتد

بوغبا يعود اإ ¤اÓŸعب ‘ ديسشم Èالقادم
اقÎب الفرنسشي بول
بوغبا ،لعب مانششسشÎ
ل‚ليزي ،من
يونايتد ا إ
العودة إا ¤اŸلعب بعد
لصشابة التي تعرضض لها ‘
ا إ
سشبتم Èأامام بازل
السشويسشري ‘ دوري أابطال
أاوروبا.
وذك- -رت صض- -ح- -ي- -ف- -ة دي- -ل- -ي سض- -ت- -ار
الÈيطانية أاّن بوغبا قادر على العودة
إا ¤اÓŸعب خ Ó- - - - - - -ل  8أاسضابيع،
وبالتحديد ‘ ديسضم ÈاŸقبل ،قبل
مواجهة مانشضسض Îسضيتي ‘ ديربي

اŸدينة ،يوم  10من نفسس الشضهر.
وك-انت ت-ق-اري-ر صض-ح-ف-ي-ة ب-ري-ط-ان-ية
ذكرت أاّن الÓعب قد يغيب لثÓثة
أاشض -ه -ر وي-ب-ت-ع-د ع-ن  18م-ب-اراة ع-ن
الشض- -ي- -اط Úا◊م -ر ،ع -ل -ى أان ي -ع -ود
مطلع العام ا÷اري ،وهو ما أاكده
الÈت-غ-ا‹ ج-وزي-ه م-وري-ن-ي-و ،اŸدي-ر
ال- - - - -ف- - - - -ن- - - - -ي ل- - - - -ل- - - - -ف- - - - -ري- - - - -ق.
وك -ان «سض -ب -يشض -ال وان» أاŸح ل -غ -ي-اب
ب -وغ -ب -ا فÎة ط-وي-ل-ة ب-ق-ول-ه «إاصض-اب-ة
بوغبا ليسضت من النوع البسضيط مثل
ما حدث مع فالنسضيا أاو فيل جونز،
ول- - -كّ- - - -ن - -ه - -ا أاق - -رب ◊ال - -ة ز’ت - -ان
إابراهيموفيتشس وماركوسس روخو».

وكان روخو وإابراهيموفيتشس تعرضضا
إ’صضابة اŸوسضم اŸاضضي بقطع ‘
الرباط الصضليبي وغابا عن الفريق
نحو  5أاشضهر..

@ ب -ارا ب-ادم-ي-ن-ت-ون :التحق
اŸنتخب الوطني للبادمينتون لفئة
اŸعاق Úالذي يضضم ‘ صضفوفه
أارب - -ع - -ة ’ع - -ب ،Úي - -وم اÿم - -يسس
الفارط ،بالقاهرة ،للمشضاركة ‘
تربصس –ضضÒي منظم من قبل
ا’–ادي -ة ال-دول-ي-ة ل-ل-ع-ب-ة –سض-ب-ا
ل- -ل- -ب- -ط- -ول- -ة اإ’ف -ري -ق -ي -ة اŸق -رر
إاجراؤوها بالعاصضمة اŸصضرية.
@أال -ع -اب ال -ق-وى :أاعلنت
ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة أ’ل -ع -اب
ال- - - -ق- - - -وى أان اŸسض - - -لك ال - - -ذي
سض-يسض-تضض-ي-ف ال-نسض-خ-ة اÿامسضة
م -ن ال-ب-ط-ول-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ل-ع-دو
ال -ري -ف -ي ب -و’ي -ة الشض -ل-ف ‘ 17
مارسس  ،2018سضيشضهد
إاع-ادة ت-ه-يئة
بعد

الزيارة اأ’خÒة التي قامت بها
اإ’دارة ال- - -ف- - -ن- - -ي- - -ة وﬂت - -ل - -ف
القطاعات اŸعنية بتنظيم هذه
اŸنافسضة.
@ رياضشة وعمل :توج فريق
كل من ضضرائب بجاية (رجال)
وأاونسضاج بجاية (سضيدات) بلقب
ال-دورة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ك-رة الطائرة
التي جرت وقائعها ببجاية.
@ سشباحة :كشضفت ا’–ادية
ا÷زائرية للسضباحة عن برنامج
اŸن - - -افسض - - -ات Ÿوسض- - -م -2017
 ،2018ح-يث سض-ت-ج-رى ال-بطولة
ال-وط-ن-ي-ة الشض-ت-وي-ة ‘‘اŸف-ت-وحة‘‘،
وال- - -ت- - -ي ت- - -ع- - -د م- - -ن ب Úأاه- - -م
اŸنافسضات ‘ اŸوسضم ،من 14
إا 17 ¤ف - -ي - -ف- -ري .2018
*ف- -روسض- -ي -ةŒ :رى ال -ب -ط -و’ت
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ف -روسض -ي -ة أاشض-ب-ال،

أاواسضط وأاكابر  2017من الفا—
نوفم Èإا 4 ¤من نفسس الشضهر
Ãرك-ز ال-ف-روسض-ي-ة ال-ع-ق-يد شضابو
ل-ل-خروبة (ا÷زائر) .وبر›ت
التصضفيات خÓل اأ’يام الثÓثة
اأ’و ¤بينما يجرى النهائي ‘
اليوم اأ’خ Òمن اŸنافسضة.
@ري- -اضش- -ة ج- -ام -ع -ي -ةŒ :رى
ال -ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷ام-ع-ي-ة ل-ك-رة
القدم داخل القاعة رجال من  1إا¤
 4نوفم 2017 Èبسضيدي بلعباسس.
@ كرة السشلة ‘ :إاطار ﬂطط
ع -م -ل ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة
السض -ل -ة ،ت -ن -ظ -م اŸدي -ري -ة ال -ف -ن -ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة ت-ربصض-ات ت-ك-وي-ن-ية لفائدة
اŸؤوطرين واŸدرب Úلنيل شضهادات
م - -ن ال- -درج- -ت Úاأ’و ¤وال- -ث- -ان- -ي- -ة
م -ع -ت-م-دة م-ن ط-رف وزارة الشض-ب-اب
والرياضضة.

أاخبـ ـ ـ ـ ـ ـار اإل–اديـ ـ ـ ـ ـات الرياضشيـ ـ ـ ـ ـة

اينÎاخت فرانكفورت

غيـ ـ ـ ـاب الÓعـ ـ ـب ششاندلر
 Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة طويل ـ ـ ـ ـ ـ ـة

لŸا ،Êج -ه -ود لع -ب -ه
ي -ف -ت -ق -د ن -ادي آاي -نÎاخت ف -ران -ك -ف -ورت ا أ
لمريكي الدو‹ تيموثي ششاندلر ،لفÎة طويلة ،بعد تعرضشه
ا أ
لتمزق ‘ غضشروف الركبة اليمنى.
لصشابة خلل اŸباراة التي تعادل
وتعرضض ششاندلر 27 ،عاما ،ل إ
ف-ي-ه-ا ف-ران-ك-ف-ورت م-ع ضش-ي-ف-ه ب-وروسش-ي-ا دور“ون-د  2ـ  2يوم
ل حد،
السشبت ‘ البوندسشليغا .وأاعلن فرانكفورت ،أامسض ا أ
أان ششاندلر سشيخضشع للجراحة لكن دون أان يحدد مدة
لرضض
غيابه عن اŸلعب .وسشقط ششاندلر على ا أ
‘ ال -دق-ي-ق-ة  36م -ن اŸب -اراة ل-ي-غ-ادر اŸل-عب
بعد تعــادل
بعدها وششارك كارلوسض سشالسشيدو
و
ن
ل
ي
م
نابو‹ أامام انÎ
بدل منه..

لمن الولئي بسشكيكدة
نظمتها مصشالح ا أ

الششرطة تواجـ ـ ـ ـ ـ ـه فري ـ ـ ـق
الصشحافة ‘ مباراة رياضشيـ ـة

لكن كونتي أاكد أانه على دراية باŸشضكÓت الدفاعية التي تسضببت ‘ اهتزاز شضباك
فريقه  7مرات ‘ آاخر  ٣مباريات ،وأاكد من جديد أان العمل بجدية هو السضبيل
الوحيد للتطور .وقال كونتي الذي كان مسضتقبله ﬁل تكهنات خاصضة مع إاطاحة
اإ’دارة بعدد كب Òمن اŸدربÃ Úجرد أان تÎاجع النتائج «أاشضعر بضضغط كبÒ
Óقالة» .وأاضضاف «عندما أاعود إا ¤منز‹
لكني  ⁄أاشضعر أابدا بإامكانية تعرضضي ل إ
أاشضعر بسضعادة أ’ Êأادرك أا Êأابذل  %150من ›هودي مع النادي والÓعب.»Ú
وجاء فوز تشضيلسضي بعد اÿسضارة ‘ آاخر جولت Úبالدوري أامام مانشضسض Îسضيتي
«الششعب» نظمت مصضالح
وكريسضتال با’سس والتعادل  ٣-٣مع روما ‘ دوري أابطال أاوروبا .وقال اŸدرب
أام -ن و’ي -ة سض -ك-ي-ك-دة أامسض-ي-ة
اإ’يطا‹ «عند اسضتقبال  7أاهداف ‘ آاخر  ٣مباريات فإانه ينبغي أان ندرك السضبب ونحاول
 ،1٩/10/2017م- - -ق- - -اب- - -ل - -ة
عÓجه ،يجب مواصضلة العمل».
رياضضية ‘ كرة القدم داخل
وأاضضاف «لكن عند اللعب كل  ٣أايام يكون من الصضعب جدا التدريب على ا÷وانب اÿططية ،أاحيانا
ال -ق -اع-ة ج-م-عت ب Úف-ري-ق
أاث-ن-ى م-اوريسش-ي-و سش-اري م-درب ن-اب-و‹ ،متصشدر
يضضطر اŸرء ÿوضس اŸباراة دون تدريب».
أامن و’ية سضكيكدة وفريق
جدول ترتيب الكالتششيو ،على أاداء حارسض إانÎ
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وقال كونتي إان فريقه ،الذي يفتقد عدة ’
الصضحافة للو’ية وذلك على
ميلنو ،سشم Òهاندانوفيتشض.
مسض -ت -وى ال-ق-اع-ة اŸت-ع-ددة
اŸدافع ،يتدرب هذا اŸوسضم بنسضبة تقل  %70عن تدريباته اŸوسضم اŸاضضي عندما  ⁄يكن يشضارك وك -ان ه -ان -دان -وف -ي-تشض ح-ارسض إان Îم-ي-لن ،ت-أال-ق
‘ أاوروبا ،وكان حينها يحصضل على أاسضبوع كامل ب Úكل مبارات.Ú
ال-ري-اضض-ات  20أاوت 1٩55
خلل مباراة فريقه ،أامام نابو‹ يوم السشبت ‘ قمة
سضكيكدة.
ورغم ذلك أاحرز تشضيلسضي  8أاهداف ‘ آاخر  ٣مباريات.
ليطا‹ لكرة القدم ،لينتهي
اŸرحلة التاسشعة من الدوري ا إ
اŸناسضبة جاءت إ’حياء اليوم
وقال كونتي مبتسضما «اأ’مر يعتمد إاذا كنت أاريد النظر إا ¤ا÷انب اإ’يجابي أام ا÷انب السضلبي ،أاعتقد اللقاء بالتعادل السشلبي.
ال -وط-ن-ي ل-لصض-ح-اف-ة اŸصض-ادف
أا Êأاود البقاء ‘ اŸنتصضف والنظر إا ¤ا÷انب.»Ú
وق -ال سش -اري ع -قب ال -ل -ق -اء ‘ تصش -ري -ح -ات ن -ق -ل -ت -ه -ا شش -ب-ك-ة م-ي-دي-اسشت
لتاريخ  22أاكتوبر من كل سضنة وبغرضس توطيد أاواصضر الصضداقة والعÓقات الطيبة وكذا روح التعاون
وضضغط واتفورد على تشضيلسضي وأاهدر عدة فرصس سضهلة لكن كونتي أاشضاد بروح ’عبيه عقب –ويل التأاخر
ليطالية ،مششيًدا بأاداء حارسض النÒاتزوري الذي أانقذ مرماه من
ا إ
والتنسضيق التي Œمع مصضالح اأ’من الوطني بالصضحافة الوطنية.
 1-2إا ¤فوز مث Òوأاكد أانه كان ﬁظوظا بعضس الشضيء ‘ تغيÒاته.
عدة فرصشة« :أاهنئ هاندانوفيتشض .أاعتقد أاsنه أافضشل حارسض ‘
اŸقابلة دارت ‘ أاجواء رياضضية أاخوية بهيجة Œسضد روح التواصضل وكذا طيب العÓقة التي Œمع بÚ
العا ⁄بالوقت ا◊ا‹».
وشضارك البلجيكي ميتشضي باتشضواي ‘ الدقيقة  60لكنه سضجل هدف Úليسضاعد تشضيلسضي على اÿروج
مصض -ال -ح الشض-رط-ة ووسض-ائ-ل اإ’عÓ-م اÙل-ي-ة وع-رفت سض-ي-ط-رة شض-ب-ه ك-ام-ل-ة ل-ف-ري-ق أام-ن و’ي-ة سض-ك-ي-ك-دة
وتسش -ت-م-ر ع-ق-دة ال-نÒات-زوري ع-ل-ى م-ل-عب «سش-ان
با’نتصضار.
اŸسضتضضيف ،والذي “كن من الفوز بنتيجة سضاحقة بعشضرة أاهداف مقابل ’ شضئ لفريق الصضحافة لو’ية
ب -اول -و»؛ ح-يث فشش-ل ‘ –ق-ي-ق الن-تصش-ار
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وقال كونت
سضكيكدة ،لينتهي اللقاء بروح رياضضية عالية وأاخذ صضور تذكارية باŸناسضبة.
عليه منذ  20عاًما.
ا◊اجة إا ¤ذلك ،أانا سضعيد من أاجل ميتشضي» .وأاضضاف «أاعتقد أا Êكنت ﬁظوظا».

سشاري يثني على أاداء
هانـ ـ ـ ـدانوفيتـ ـ ـشش

á°VÉjQ

اإلثنين  23أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  03صشفر 1439هـ

عمرأ Êـ مدرب شسباب قسسنطينة لـ «ألشسعب»:

مسشتوى الفريق ‘ تطّور وهدفنا ا◊فاظ على الصشدارة

رفضس عبد ألقادر عمرأÊ
مدرب شسباب قسسنطينة ‘
حوأر لـ»ألشسعب» أإلباسس
فريقه ثوب أŸرشسح أ’أبرز
للتتويج بلقب ألبطولة،
موؤكدأ أأن ألفارق أ◊ا‹ ’
Áنحه هذه ألصسفة،
بالنظر لتوأجد عدة أأندية
على مقربة منه.

ان -دي -ة ل-ه-ا م-ب-اري-ات م-ت-أاخ-رة ،ل ن-ع-ل-م
ن -ت -ائ -ج -ه -ا ب -ع -د ان ك -انت سش -ت -ك-ون ‘
صشا◊نا ام ل لهذا ا◊ديث عن التتويج
بلقب البطولة ل يكون اآلن وا‰ا ‘
ششهر فيفري او مارسس سشتتضشح األمور
اك Ìوتكون األمور متسشاوية ب Úجميع
األندية بخصشوصس اŸباريات اŸتأاخرة،
كما ان هناك امر آاخر مهم وهو التطور
الفني للفريق ،فششباب قسشنطينة ◊د
اآلن  ⁄يصشل ا ¤اŸسشتوى الذي اريد
رغم اننا بدانا ‘ مرحلة اسشتمرارية
النتائج اليجابية وهو األمر الذي ⁄
ي -ك -ن م -وج -ودا اŸوسش -م اŸاضش -ي ،اي-ن
كانت النتائج متذبذبة لكن هذا اŸوسشم
الم -ور ت -غÒت وال Ó-ع -ب-ون اسش-ت-ج-اب-وا
للمتطلبات الفنية التي طبقناها خÓل
فÎة ال-ت-حضش Òوال-ن-ت-ائ-ج ب-دأات ت-ظ-هر،
لكن من اŸبكر ا◊ديث عن التتويج
رغم انني كمدرب طموحي يبقى كبÒا
من اجل قيادة الفريق لتحقيق األلقاب.

حاوره :عمار حميسسي

أاك- -د ع- -م -را Êان األه -م ل -ف -ري -ق -ه ه -و
ا◊فاظ على الصشدارة من خÓل العودة
ا ¤الن -تصش -ارات ‘ ا÷ولت اŸق -ب -ل-ة
وهو ما يراهن عليه اŸدرب الذي ثّمن
ب -اŸق -اب -ل م -ردود ف-ري-ق-ه ام-ام شش-ب-اب
بلوزداد.
وعاد عمرا Êلتقييم مسشتوى فريقه ◊د
اآلن ،حيث اكد انه بدا يجد معاŸه
والÓعبون بدأاوا يسشتجيبون للمتطلبات
ال -ف -ن -ي-ة ال-ت-ي ي-ف-رضش-ه-ا ا÷ه-از ال-ف-ن-ي
متمنيا ان يتطّور مسشتوى الفريق أاكÌ
للتتويج بأاحد األلقاب ‘ نهاية اŸوسشم.
«ألشس- - -عب» :ه- - -ل أأنت رأضس
ع -ن ن -ت -ي-ج-ة أل-ت-ع-ادل أأم-ام
شسباب بلوزدأد؟
عمرأ :Êهو تعادل صشعب ،خاصشة
ان اŸباراة عرفت تطورات كثÒة واثارة
ا ¤غاية النهاية ورغم اننا كنا األقرب
للفوز لو جسشدنا الفرصس التي اتيحت
لنا ،ال ان العودة بنقطة ا ¤قسشنطينة
ي -ب-ق-ى ام-را اي-ج-اب-ي-ا ‘ ظّ-ل اŸن-افسش-ة
الكبÒة وقوة اŸنافسس الذي يبقى من
الفرق اŸرششحة للعب األدوار األو‘ ¤
البطولة هذا اŸوسشم على العموم ،اششكر

الÓعب Úالذين قدموا ما عليهم رغم
بعضس األخطاء اŸرتكبة خÓل الششوط
ال- -ث -ا Êوال -ت -ي ك -ادت ت -ك -ل -ف -ن -ا ن -ق -اط
اŸواجهة ال انني راضس عن اŸردود
العام ‘ انتظار التأاكيد خÓل اŸباريات
اŸقبلة ،خاصشة ان األهم بالنسشبة لنا هو
البقاء ‘ الصشدارة بعد النتائج اŸسشجلة
‘ اŸباريات األخرى سشنضشمن التواجد

‘ الصشدارة ألسشبوع آاخر وهو امر مهم
بالنسشبة للفريق.
@ هل أأصسبح ألفريق جاهزأ
للتتويج بلقب ألبطولة؟
@@ ل اع - -ت - -ق - -د ان ال - -وقت م- -ن- -اسشب
للحديث عن التتويج بلقب البطولة ،ألن
األم- -ور م -ازالت ‘ ال -ب -داي -ة وم -رح -ل -ة
الذهاب  ⁄تنته بعد كما ان هناك عدة

@ أ’أنصسار يعتÈون ألفريق
م- -ن أŸرشس- -ح Úل- -ل- -ت- -ت- -وي- -ج
ب- - -ال- - -ن - -ظ - -ر أإ ¤أل - -ت - -ع - -دأد
أŸوجود؟
@@ تواجد لعب Úجيدين ل يعني ان
ال -ف-ري-ق ق-وي ،ول-ك-ن األه-م ه-و ت-ك-وي-ن
فريق قوي من ›موعة من الÓعبÚ
ال -ذي-ن يسش-ت-ط-ي-ع-ون ت-ل-ب-ي-ة اŸت-ط-ل-ب-ات
ال- -ف- -ن -ي -ة خ Ó-ل اŸب -اري -ات ،ورغ -م ان
ال-ت-ع-داد ج-ي-د ب-ت-واج-د لع-ب Úجيدين،
لكن كما قلت ◊د اآلن مسشتوى الفريق
 ⁄يصشل ا ¤الدرجلة التي اريدها ،لكن
بالعمل والجتهاد اعتقد ان اŸسشتوى
سشيتطور اك ÌخÓل اŸباريات اŸقبلة
ان واصشلنا على نفسس اŸنوال وهو ما
نريد.

ألبطولة أ’أفرو  -متوسسطية للحمل بالقوة:

نتائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتÈة للنخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
حّققت أ÷زأئر ثمانية
أرقام قياسسية ورقميا عاŸيا
خÓل ألنسسخة أ’أو ¤من
ألبطولة أ’فرو  -متوسسطية
للحمل بالقوة ألتي أختتمت
فعالياتها سسهرة ألسسبت،
ببجاية بعد ثÓثة أيام من
أŸنافسسة.
حسشن الياسس بوغا ‘ Âوزن 120
كلغ رقمه القياسشي العاŸي بـ  3كغ

‘ حركة الضشغط على الصشدر بعد
اأن “كن من –قيق  290كلغ .وكان
الرقم القياسشي السشابق لبن سشوق
اأهراسس ( 287كلغ) قد حققه ‘
جوان  2016بفنلندا.
وشش -ه -دت ه -ذه اŸن -افسش -ة ت-األ-ق
عناصشر اŸنتخبات الوطنية ،حيث
اأح - -رزوا  23م -ي-دال-ي-ة ذه-ب-ي-ة و7
فضش -ي -ة ﬁط -م ‘ Úذات السش-ي-اق
ثمانية اأرقام قياسشية افريقية ‘

ﬂتلف الفئات.
واعت Èرئيسس ال–ادية ا÷زائرية
ل -ب-ن-اء الأجسش-ام وال-ل-ي-اق-ة ال-ب-دن-ي-ة
وا◊مل بالقوة موسشى مسشوار الذي
يÎاأسس اأيضش - -ا ال - -ك - -ون - -ف - -درال- -ي- -ة
الف - -ري - -ق - -ي - -ة اأن مسش - -ت - -وى ه- -ذه
اŸن -افسش-ة ‘‘ج-د ع-ا‹‘‘ ،ك-م-ا اأث-ن-ى
ع -ل -ى ال-ن-ت-ائ-ج اŸسش-ج-ل-ة م-ن ق-ب-ل
عناصشر مصشر وليبيا ،حيث حّققوا
اŸرت -ب -ة ال -ث -ان -ي -ة وال -ث -ال -ث-ة ع-ل-ى

التوا‹.
وشش -ارك ‘ ه -ذه اŸن -افسش -ة ال -ت-ي
Œم - -ع ب Úال - -نسش - -خ- -ة الأو ¤م- -ن
ال- -ب -ط -ول -ة الف -رو  -م -ت -وسش -ط -ي -ة
وال-ط-بعة الـ 11ل-ل-بطولة الفريقية
لÓأ· 105 ،رياضشي Áثلون تسشع
دول ،وي- -ت- -ع- -ل -ق الأم -ر ب -ا÷زائ -ر،
مصش- -ر ،ل- -ي- -ب -ي -ا ،اŸغ -رب ،ج -ن -وب
افريقيا ،الكامÒون ،كوت ديفوار،
فرنسشا ولوكسشمبورغ.

أ‚لÎأ:

أاغويرو يدخل التاريخ ..وانهزام مفاجئ Ÿانششيسش Îيونايتد
أبرزت ألصسحف ألÈيطانية
ألصسادرة أمسس ألهزÁة
أ’أوŸ ¤انشسسس Îيونايتد ‘
ألبطولة أ’إ‚ليزية،
ومعادلة سسÒجيو أجويرو،
رقم بروك ،كهدأف تاريخي
Ÿانشسسس Îسسيتي.
وان -ه -زم م-انششسش Îي-ون-اي-ت-د ،اأم-ام
ه -ي -دي-رسش-ف-ي-ل-د ت-اون ( )2-1ي- - -وم
السش -بت ◊سش -اب ا÷ول -ة ال-ت-اسش-ع-ة
من البطولة اÙلية ،ليبتعد فريق
اŸدرب الÈتغا‹ جوزيه مورينيو
ب ـ  5ن- -ق- -اط ع -ن اŸتصش -در
مانششسش Îسشيتي.
كما دخل اأغويرو ،بهدفه ‘ ششباك
بÒنلي اإ ¤رقم  177مع الفريق،
ليعادل رقم اإيريك بروك ،كاأكÈ
ه -داف ‘ ت -اري -خ ال -ن -ادي ،خ Ó-ل
 262مباراة خاضشها مع الفريق.
واأششارت صشحيفة «تليجراف» اإ¤

ه -زÁة م -انششسش Îي -ون-اي-ت-د ،اأم-ام
ه-ي-دي-رسش-ف-ي-ل-د ت-اون ‘ ال-ب-ط-ولة،
–ت عنوان «غضشب مورينيو من
سشلوك يونايتد» ،و‘ عنوان فرعي
ق -الت «ا◊م-ر ت-ل-ق-وا ال-ه-زÁة م-ن
عدوانية ،ورغبة تاون».
وت -ن -اولت الصش -ف -ح-ة ال-ري-اضش-ي-ة
ال-رئ-يسش-ي-ة لصش-ح-ي-ف-ة «دي-لي ميل»،
هزÁة يونايتد ،اأمام هيديرسشفيلد
ب -ع -ن -وان «غضشب ج -وزي-ه» ،م-ب-ي-ن-ة
ان -ت -ق -اد اŸدرب ل Ó-ع-ب-ي-ه ب-ع-دم-ا

اب- -ت- -ع- -د ال- -ف- -ري- -ق ع- -ن اŸتصش -در
مانششسش Îسشيتي ،بفارق  5نقاط.
و ⁄ت- -خ- -رج صش- -ح- -ي -ف -ة «دي -ل -ي
اإكسشÈيسس» عن اŸاألوف ،فتغنت
بفوز هيديرسشفيلد ،لكنها اأوضشحت
‘ ع-ن-وان «ج-وزي-ه ف-ق-د ال-ك-ل-مات
للتعب Òعن عرضس فريقه».
وف ّضش-لت صش-ح-ي-ف-ة «دي-ل-ي سش-تار»
التحدث عن فوز مانششيسش Îسشيتي
ع- -ل- -ى بÒن- -ل- -ي ( ،)0-3وخ - - -رجت
ب-ع-ن-وان سشÒج-ي-و يسش-ج-ل ،وي-ع-ادل

خوسسيه ميغيل (مدرب ما’غا):

األخطاء التحكيمية أافقدتنا نقاطا عديدة

أعرب خوسسيه ميغيل غونزأليسس أŸدير ألفني لنادي ما’غا عن ‘‘حزنه‘‘ لتلقيه أÿسسارة أمام
برشسلونة بهدف Úنظيف Úعلى ملعب «ألكامب نو» ‘ أ÷ولة ألتاسسعة من ألليغا ،معتÈأ أن ألتحكيم
سساهم بشسكل كب ‘ Òألنتيجة ألسسلبية ألتي حّققها ’عبوه.
صش ّ-رح غ -ون -زال -يسس ل -وسش -ائ -ل العÓ-م
عقب نهاية اللقاء« :لبد من الهتمام
بالتحكيم الذى أارى أانه أافقدنا نقاطا
كثÒة .لن نقوم بإالقاء اللوم على ا◊كام
بسشبب موقفنا ا◊ا‹ ‘ ا÷دول .ل
نطالبهم بأان Áنحونا النقاط ولكنهم
‘ اŸقابل أافقدونا نقاطا كثÒة».
جاء ذلك ‘ إاطار تعليق مدرب الفريق

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

األندلسشي على الهدف األول اŸبكر
جله البÓوغرانا بعد دقيقتÚ
الذي سش ّ
م-ن ال-ب-داي-ة ب-أاق-دام جÒارد دي-ول-وف-يو
بعد أان تخطت الكرة خط اŸرمى قبل
أان يلعبها الفرنسشي لوكا دين عرضشية
قابلها ديولوفيو داخل الششباك.
وأاضش -اف ن-فسس اŸصش-در« :ال-ت-ح-ك-ي-م
مهنة صشعبة ،ولكن أاليسس األمر تكرر

ك - -ثÒا؟ ال - -ف - -ري- -ق ت- -ع- -رضس Ÿواق- -ف
–ك -ي -م -ي -ة خ Ó-ل اŸب-اري-ات األخÒة
أاضشرته كثÒا».
من جهة أاخرى ،هنأا غونزاليسس لعبيه
على أادائهم بالرغم من اÿسشارة حيث
ق -ال‘‘ :ع -ل -ى ال -رغ-م م-ن ت-ذي-ل ج-دول
الÎت -يب ،سش -ن -ج-د روي-دا روي-دا أاشش-ي-اء
سشتسشاعدنا و–افظ على آامالنا».

ال- -رق- -م ال- -ت- -ه- -دي -ف -ي» ‘ ،اإشش -ارة
Ÿعادلة الرقم القياسشي لأك Èعدد
م - -ن الأه - -داف لÓ- -عب واح- -د ‘
مانششسش Îسشيتي ‘ البطولة.
واأشش- - -ارت ‘ ال- - -وقت ذات- - -ه اإ¤
ه-زÁة ي-ون-اي-ت-د ،وخ-ي-ب-ة م-وري-ن-يو
ب - -ع - -ن - -وان «ﬁط - -م» ،وذك- -رت اأّن
ال - -ف - -ري- -ق الإ‚ل- -ي- -زي الشش- -م- -ا‹
سش -يسش -ت -ق-ب-ل لع-ب-ه ب-ول ب-وغ-ب-ا ‘
ديسش- -م ÈاŸق- -ب -ل ع -قب ت -ع -اف -ي -ه
الإصشابة.
واأخÒا ك -انت السش -خ -ري -ة واضش-ح-ة
من مانششسش Îيونايتد ‘ صشحيفة
«ت - -اÁز» ..وق - -الت –ت ع - -ن - -وان
«م - - -ل - - -عب الأحÓ- - -م» ‘ ،اإشش- - -ارة
ل -تسش-م-ي-ة م-ل-عب الشش-ي-اط Úا◊م-ر
«اأولد ترافورد» Ãسشرح الأحÓم،
منّوهة اإ ¤اأن «هيديرسشفيلد صشعق
مانششسش Îيونايتد ،ومورينيو يلوم
الÓعب Úعلى سشوء الأداء».

العدد

17471

Óندية
كرة ألسسلة :ألبطولة ألعربية ل أ

19

طموح ـ ـ ـات كـ ـ ـ ـ ـبÒة للمجمـ ـ ـ ـ ـع الب ـ ـ ـ ـÎو‹
تطمح «كتيبة» أÛمع
ألبÎو‹ لكرة ألسسلة ‘
لعب أ’أدوأر أ’أو¤
وﬁاولة ألتتويج باأول
لقب دو‹ ‘ تاريخها
عندما تخوضس ألبطولة
ألعربية لÓأندية
ألبطلة (رجال) ،أŸقرر
أإجرأوؤها من أليوم أ2¤
نوفمÃ Èدينة سسÓ
أŸغربية.
 ⁄ي- - -خ - -ف اŸدرب ال - -ف - -رنسش - -ي
ل- -ل- -م- -ج- -م -ع ال -بÎو‹ ن -ي -ك -ولسس
ميسشتلمان ‘‘تفاؤوله‘‘ بإامكانية –قيق
لعبيه مششوارا طيبا ‘ اŸنافسشة
بعد أان ضشيعوا فرصشة الصشعود إا¤
منصشة التتويج ‘ النسشخة اŸاضشية
التي جرت وقائعها بتونسس.
وصش ّ-رح ال -ف -رنسش -ي‘‘ :ل-ق-د ق-م-ن-ا
ب -ت -حضشÒات ك -بÒة م-ن أاج-ل ل-عب
األدوار األو ‘ ¤اŸنافسشة العربية
وال -ت -ي ت -ب -ق -ى ه -دف -ن -ا ‘ ب -داي -ة
اŸوسشم .سشنحاول إادارة كل لقاء
و–قيق نتائج إايجابية‘‘.
باŸقابل– ،سشر ميسشتلمان عن
نقصس اŸنافسشة لدى لعبيه الذين
خ- -اضش- -وا م- -ق- -اب- -ل- -ت Úف- -ق- -ط ‘
اŸنافسشة اÙلية قبل السشفر إا¤
اŸغرب.
وأاضش -اف ال -ت-ق-ن-ي ال-ف-رنسش-ي ال-ذي
ي -دي -ر ال -ع -ارضش -ة ال -ف -ن -ي-ة ل-ل-ن-ادي
ا÷زائري للموسشم الثا‘‘ :Êالنقطة
السش-ل-ب-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة لنا منذ انطÓق
اŸوسشم هي نقصس اŸنافسشة ،لقد
خضشنا لقاءين فقط وهذا أامر غÒ
كا‘ .لقد قلت لÓعب Úأان مرحلة
اÛم- -وع- -ات سش- -ت- -ك- -ون Ãث- -اب -ة
–ضشÒات بالنسشبة لنا قبل الدخول

‘ األمور ا÷ادة عندما نخوضس
الدور ربع النهائي‘‘.
وحافظت إادارة اÛمع البÎو‹
ع- -ل- -ى ن- -فسس تشش- -ك- -ي- -ل- -ة اŸوسش -م
اŸاضش -ي م -ع ت -دع-ي-م-ه-ا بÓ-ع-بÚ
دول- -ي Úوي- -ت -ع -ل -ق األم -ر Ãح -م -د
حرات (الريان ،قطر) وهششام بن
عياد (كندا).
وسش -ي-ك-ون اÛم-ع ال-بÎو‹ ‡ث-ل
ا÷زائر الوحيد ‘ هذه اŸنافسشة
التي سشتششهد مششاركة  13ناديا آاخر
وي -ت -ع -ل -ق األم -ر بـ :شش -ب -اب اŸن-زه
(ت -ونسس) ،ج -م -ع -ي -ة سش  ،Ó-ال -ف -ت -ح

ال- -ري- -اضش- -ي وال- -ق- -وات اŸل- -ك- -ي- -ة
اŸسش- -ل- -ح- -ة (اŸغ- -رب) ،ا÷زي- -رة
(مصشر) ،هومنتمن (لبنان) ،الغرافة
(قطر) ،الفتح (العربية السشعودية)،
األه - -ل - -ي (الم - -ارات ال - -ع - -رب- -ي- -ة
اŸت -ح -دة) ،اÙرق (ال -ب -ح-ري-ن)،
نزوة (عمان) ،النصشر (ليبيا) وبÎول
ا÷نوب (العراق).
خÓل النسشخة اŸاضشية التي جرت
وق- -ائ- -ع -ه -ا ب -ت -ونسس ،ت ّ-وج ال -ن -ج -م
السش -اح -ل -ي ب -ال -ل -قب ع-ل-ى حسش-اب
جمعية سش Óبنتيجة ‘ 62 - 72
النهائي.

ألبطولة أ’فريقية ’أندية كرة أليد (أإناث)

إانهزام اÛمع البÎو‹ أامام فاب الكامروÊ
أنهزمت سسيدأت فريق أÛمع ألبÎو‹
أ÷زأئري لكرة أليد مسساء ألسسبت أمام
نظÒتهن من نادي فاب ألكامروÊ
بنتيجة ( 20 - 27نتيجة ألشسوط ،)17 - 7
’ول (أÛموعة
◊سساب منافسسات ألدور أ أ
’و )¤من بطولة أفريقيا لÓندية
أ أ
ألبطلة (أناث) أŸقامة بتونسس.
و◊سشاب نفسس اÛموعة تفوق فريق ابي سشبور
الكونغو‹ على نادي افريكا سشبور اليفواري
بنتيجة (.)26 - 39
و‘ م -ق -اب Ó-ت اÛم -وع-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ف-از ف-ري-ق
برÒÁو دي أاوغسشتو (انغول) على نادي « اشس.

سشي .فانكور» ÷مهورية الكونغو الدÁوقراطية
بنتيجة ( ،)15 - 27فيما تفوقت فتيات نادي
صشفاقسس التونسشي على نظÒتهن اليفواريات
من نادي بانداما بنتيجة ( .)37-42ومعلوم انّ
اŸنافسشة كانت انطÓقتها مقررة يوم ا÷معة
ل -ك-ن-ه-ا اج-لت بـ 24سش -اع -ة بسش -بب غ-ي-اب ن-ادي
«ت.كي سشي» الكامور.Ê
وتقام فعاليت بطولة افريقيا لÓندية لكرة اليد
(سشيدات) ‘ ثÓث قاعات هي:
(ا◊مامات ونابل وب Úخيار) ،وسشتقام اŸقابلة
ال -ن -ه -ائ -ي -ة م-ن ه-ذه اŸن-افسش-ة ال-ق-اري-ة ي-وم 29
أاكتوبر ا÷اري.

أأحسسن ’عب ‘ ألعا⁄

رونال ـ ـدو األوفـ ـ ـر حظـ ـا للتتويـ ـج باللق ـ ـب
يتطلsع ألÈتغا‹ كريسستيانو
رونالدو ،إأ ¤تتويج موسسم
قوي آأخر من خÓل ألفوز
للعام ألثا Êعلى ألتوأ‹
بجائزة أفضسل ’عب
بالعا ‘ ⁄أسستفتاء
ألفيفا ،خÓل أ◊فل
ألذي تسستضسيفه
لندن أليوم.
ي-كشش-ف ال-ف-ي-ف-ا ال-يوم عن
ال-ف-ائ-ز ب-ا÷ائ-زة ،ب-ع-دم-ا
انحصشر الصشراع عليها بÚ
رونالدو‚ ،م ريال مدريد،
ول -ي -ون -ي -ل م -يسش -ي م -ه -اج -م
ب -رشش -ل -ون-ة ،ون-ي-م-ار دا سش-ي-ل-ف-ا
جناح باريسس سشان جÒمان.
كان رونالدو ،انتزع ا÷ائزة ‘ العام
اŸاضشي ‘ ،النسشخة األو ¤بتاريخ هذه
ا÷ائزة ،بعد انفصشال اسشتفتاء الفيفا عن اسشتفتاء
›لة «فرانسس فوتبول» التي “نح الكرة الذهبية ألفضشل
لعب ‘ العا.⁄
وينافسس رونالدو على ا÷ائزة بعدما قاد الريال ليكون أاول
ناٍد يحرز لقب دوري أابطال أاوروبا مرت Úمتتاليت Úبششكل
البطولة ا◊ا‹ ،كما قاده للفوز بلقب الدوري اإلسشبا.Ê
ويعود ميسشيŸ ،نافسشة رونالدو على ا÷ائزة ‘ العام
ا◊ا‹ ،ب -ع-دم-ا ت-وج ه-داًف-ا ل-ل-دوري اإلسش-ب-ا ،Êل-ل-م-وسش-م
الرابع على التوا‹ ،كما قاد برششلونة للقب كأاسس إاسشبانيا.
واسشتفاد نيمار من آاخر موسشم له مع برششلونة قبل النتقال
لسش -ان جÒم -ان ‘ صش -ف-ق-ة ق-ي-اسش-ي-ة ،أاصش-ب-ح م-ن خÓ-ل-ه-ا
الÓعب األغلى ‘ تاريخ اللعبة ،ودخل بقوة ‘ اŸنافسشة
على ا÷ائزة مع رونالدو ،وميسشي.
وقال اŸهاجم األوكرا Êالسشابق أاندريه ششيفتششنكو اŸدير
الفني ا◊ا‹ Ÿنتخب بÓده ‘ ،تصشريحات على موقع
الفيفا باإلنÎنت« :إانهم  3لعب Úرائع .Úكل منهم يسشتحق
الفوز با÷ائزة».
وأاضش-اف «ل-ي-ون-ي-ل م-يسش-ي ،وك-ريسش-ت-ي-ان-و رون-ال-دو ،ون-ي-مار
يحرزون األهداف ،لكنهم أايضًشا قادة لفرقهم .إانهم 3

لع- -بÁ Úك -ن -ه -م ق -ي -ادة ف -رق -ه -م ل -ل -ت -ت -وي -ج
بالبطولت».
وتششهد جائزة أافضشل مدرب تناف ًسشا
ه-ائ Óً-ب Úال-ثÓ-ث-ي م-اسش-يميليانو
أال -ي -غ -ري م -درب ج -وف-ن-ت-وسس،
وم -واط -ن-ه أان-ط-ون-ي-و ك-ون-ت-ي،
اŸدي -ر ال -ف -ن -ي ل-تشش-ي-لسش-ي،
والفرنسشي زين الدين زيدان
مدرب ريال مدريد.
ك- -م -ا ي -ت -ن -افسس اإلي -ط -ا‹
اıضش- -رم ج- -ان- -ل -وي -ج -ي
ب - -وف - -ون ح - -ارسس م- -رم- -ى
جوفنتوسس مع الكوسشتاريكي
كيلور نافاسس حارسس الريال،
واألŸا Êال -دو‹ م-ان-وي-ل ن-وي-ر
حارسس مرمى بايرن ميونيخ على
جائزة أافضشل حارسس مرمى.
وتأامل األمريكية كار‹ لويد ‘ الحتفاظ
بجائزة أافضشل لعبة ،بعدما تّوجت بهذه ا÷ائزة
‘ العام اŸاضشي.
وتتنافسس لويد ،على ا÷ائزة هذا العام مع ليكي مارتينز
التي قادت اŸنتخب الهولندي هذا العام للقب كأاسس أا·
أاوروب-ا ل-لسش-ي-دات ،ك-م-ا ت-دخ-ل ال-ف-ن-زوي-ل-ي-ة ال-ن-اشش-ئة ديانا
كاسشتيانوسس معهما ‘ اŸنافسشة على ا÷ائزة.
ويششتعل الصشراع على جائزة أافضشل مدرب لكرة القدم
النسشائية ب Úسشارينا فيغمان ،مدربة اŸنتخب الهولندي
بطل أاوروبا ،وجÒار بريششو اŸدير الفني لفريق ليون،
ونيلسس نيلسشن ،اŸدير الفني للمنتخب الد‰اركي.
ويتنافسس هدف رائع ألوليفييه جÒو ‚م أارسشنال ،مع
ه-دف أاح-رزت-ه ك-اسش-ت-ي-ان-وسس خÓ-ل م-ون-دي-ال ال-ن-اشش-ئات
«– -ت  17ع-اًم-ا ،وه-دف سش-ج-ل-ه أاوسش-ك-اري-ن ماسشولوكي
ح -ارسس م -رم -ى ب -اروك -ا ا÷ن -وب أاف -ري -ق -ي ع-ل-ى ج-ائ-زة
بوششكاشس».
وُتحسشم جوائز أافضشل لعب ،ولعبة ،ومدرب للرجال
والسشيدات ،من خÓل عملية التصشويت التي ششارك فيها
قادة ومدربو اŸنتخبات حول العا ،⁄إاضشافة لتصشويت
وسشائل اإلعÓم ،وتصشويت اŸششجع Úع ÈاإلنÎنت..

الفجر05.3٤...............:
مؤاقيت الظهر12.32...............:
العصسر15.36...............:
الصسÓة المغرب18.01..............:
العشسـاء1٩.31.................:
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^  23أاك-ت-ؤبر  :1٩5٤أاع-ل-ن ع-ن ت-اأسس-يسش ج-بهة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال- -ؤط- -ن -ي واخ -ت -ي -ار أاول ن -ؤف -مÈ
لنطÓق الثؤرة اŸسسلحة.
إ
^  23أاكتؤبر  : 1٩58أاعلن الرئيسش الفرنسسي
«شسارل ديغؤل » عن (سسلم الشسجعان ) داعيا جيشش
التحرير الؤطني لؤضسع السسÓح.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــؤم و الغــــد
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لثن 03 Úصسفر  1٤3٩هـ اŸؤافق لـ  23أاكتؤبر  2017م
ا إ
خÓل افتتاحه حفل تؤزيع جائزة رئيسش ا÷مهؤرية ،كعؤان:

البيئـ ـة قضسيـ ـة وطنيـ ـة واإلع ـ ـÓم وسسيل ـ ـة للÎويـ ـج له ـ ـا
لداء الصسحفي وا◊فاظ على اŸكاسسب اÙققة من أاولؤيات الدولة
^ –سس Úا أ
افتتح ،أامسش ،وزير التصسال جمال كعؤان،
حفل جائزة رئيسش ا÷مهؤرية ‘ طبعتها
الثالثة والتي اخت Òلها مؤضسؤع ““ا◊فاظ على
البيئة مفتاح الرفاه العمؤمي والسسعادة
الجتماعية““ ،بحضسؤر الطاقم ا◊كؤمي
لعÓم ا÷زائرية العمؤمية
و‡ثلي وسسائل ا إ
منها واÿاصسة.

سسعاد بوعبوشش-تصسوير :م.آيت قاسسي

نوه كعوإن عششية إلحتفاء باليوم إلوطني للصشحافة بكلمة
رئيسش إ÷مهورية إ ¤حاملي إلرسشالة إلنبيلة وعاششقي
مهنة إŸتاعب ،وإلتي أإكد فيها على ضشرورة إلرتقاء
بدور إإلعÓم إ÷زإئري خدمة للمصشالح إلعليا وترقية
صشورة إ÷زإئر لدى ششعوب إلعا.⁄
وأإششار كعوإن إ ¤موضشوع إلسشنة إıتار ÷ائزة رئيسش
إ÷مهورية من خÓل إختيار إلبيئة كعنوإن لها باعتبارها
من أإهم إلقضشايا إللصشيقة Ãهام إإلعÓم وإلÎويح لها
ل -ل -ح-ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا “اشش-ي-ا م-ع إله-ت-م-ام إŸت-زإي-د ب-ه-ذإ
إÛال وإلÎكيز على حماية إŸوإرد وإلÌوإت إلطبيعية
ما يجعل من إلبيئة قضشية وطنية بالنظر للتحديات إلتي
تفرضشها على إلسشلوك إإلنسشا.Ê
من جهة أإخرى ،عاد إلوزير إ ¤كلمة رئيسش إ÷مهورية
إل -ت -ي أإك -د ف -ي -ه -ا ح -رصش إل -دول-ة ع-ل-ى م-وإصش-ل-ة إ÷ه-د
لتحسش ÚإإلعÓم ،وقد ترجمت رسشالته هذإ إلتوجه من
خÓل إلتأاكيد على تعزيز إألدإء إلصشحفي وإŸكاسشب
إÙق - -ق - -ة ‘ ›ال إإلعÓ- -م ،إ ¤ج- -انب إ◊ث ع- -ل- -ى
إإلسشرإع ‘ تأاسشيسش سشلطة إلضشبط وكذإ إعادة بعث
صشندوق دعم إلصشحافة.
وقد عرف إ◊فل تكر Ëإلعديد من إألقÓم إلبارزة
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تتزامن مع انطÓق السسنة التدريبية 2018 / 2017

الفريق ڤايد صسالح ‘ زيارة تفتيشش إا ¤الناحية العسسكرية الرابعة اليوم
يقوم إلفريق أإحمد ڤايد صشالح ،نائب وزير
إل- -دف- -اع إل- -وط -ن -ي ،رئ -يسش أإرك -ان إ÷يشش
إلوطني إلششعبي ،إبتدإء من إليوم إلثنÚ
 23أإكتوبر  ،2017بزيارة عمل وتفتيشش إ¤
إل-ن-اح-ي-ة إل-عسش-ك-ري-ة إل-رإب-ع-ة.إل-زيارة إلتي
تتزإمن مع إنطÓق إلسشنة إلتدريبية /2017
 2018ع Èك -اف -ة إل -ن -وإح -ي إل -عسش-ك-ري-ة،
سشتششكل سشانحة للسشيد إلفريق لتفقد بعضش
إل -وح -دإت ،وع -ق -د ل-ق-اءإت ت-وج-ي-ه-ي-ة م-ع
إطارإت وأإفرإد إلناحية.

‘ عملية نؤعية لتزال متؤاصسلة بالعؤانة بجيجل

القضساء على إارهابي ÚخطÒين واسسÎجاع رشساشسÚ

لسسبق ÷ريدة الشسعب بن زغيبة
مسسؤؤولة النشسر السسيدة دباشش تكرم اŸدير ا أ

اŸسساء
–صسد
األو،¤التلفزيون بقوة
واإللكÎونية تخطف التتويج

إلتي صشنعت ›د إلصشحافة إ÷زإئرية ‘ إ÷زإئر
لو ‘ ¤الصسحافة اŸكتؤبة
عادت ا÷ائزة ا أ
إŸسشتقلة ،من بينهم أإول وزير لÓتصشال ﬁمد
للصسحفي هشسام بؤماجؤت من جريدة اŸسساء متبؤعا
حاج حمو ،وإŸرحومة بن عثمان فاطمة،
بالصسحفي فؤؤاد إايراتن من اÛاهد اليؤمي ،أاما ا÷ائزة
وﬁم -د ب-ن زغ-ي-ب-ة إŸدي-ر إألسش-ب-ق
الثالثة وكانت من نصسيب بصسطامي مصسطفى من ا.Èÿأاما
÷ريدة ““إلششعب““ وغÒهم من
جؤائز السسمعي البصسري فكانت من نصسيب سسلمى جÓبي ‘ اŸرتبة
إلشش-خصش-ي-ات إإلعÓمية
لو ¤وزميلتها نادية سسلطا Êمن التلفزيؤن ا÷زائري وعادت اŸرتبة
ا أ
إŸع - - - -روف - - - -ة ‘
الثالثة للصسحفية حسسيبة ايبلعيدان من قناة الشسروق ‘.الصسحافة اŸسسمؤعة
إلسشاحة.
كانت من نصسيب قناة البيضش ا÷هؤية للزميل عمر سسحنؤن ،أاما الثانية مناصسفة بÚ
سساكري نادية وباسسعيد من القناة الثانية؛ والثالثة من نصسيب إاذاعة الÈج عبد الرزاق
لو ،¤والثانية من نصسيب
للكÎونية نال مؤقع الذاعة الؤطنية اŸرتبة ا أ
دنان ‘.Òالصسحافة ا إ
لنباءا÷زائرية؛ والثالثة Ÿؤقع اخبار شسرشسال حسسان خروبي أاما الصسؤرة
خالد تعزيز عن وكالة إا أ
الفؤتؤغرافية فكانت من نصسيب شسريف قنيد وعادت جائزة ÷نة التحكيم اÿاصسة إا ¤الذاعة الثانية
من نصسيب الصسحفي مؤسسى خيذر.

إششهار

الشسعب ‘ -إطار مكافحة إإلرهاب وإثر كمÚ
ﬁكم قرب بلدية سشلمى بن زياد ،بدإئرة إلعوإنة
ولي -ة ج -ي -ج -ل ،قضشت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشش إل -وط -ن-ي
إلشش- -ع -ب -ي ،صش -ب -اح أإمسش  22أإك-ت-وب-ر  ،2017ع -ل-ى
إره -اب-ي 02 Úخ -طÒي -ن وضش -ب -طت مسش -دسش02 Ú
رششاشش Úمن نوع كÓششنيكوف وأإربعة ﬂ 04ازن
ذخÒة ‡لوءة ،تأاتي هذه إلعملية إلنوعية وإلتي ل
ت -زإل م-ت-وإصش-ل-ة ،ب-ع-د ت-لك إÙق-ق-ة صش-ب-اح ن-فسش
إليوم بباتنة وإلتي مكنت من إلقاء إلقبضش على
إره -اب -ي خ -ط ،Òل -ت -ع-زز إل-ن-ت-ائ-ج إإلي-ج-اب-ي-ة إل-ت-ي
–ق -ق -ه-ا ق-وإت إ÷يشش إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ،وت-ؤوك-د
إليقظة وإلسشتعدإد إلدإئم Úلوحدإتنا ‘ دحضش
كل ﬁاولت إŸسشاسش بأامن وإسشتقرإر إلبÓد.
م -وإصش-ل-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة إل-ن-وع-ي-ة إل-ت-ي ن-ف-ذت-ه-ا ق-وإت-ن-ا
إŸسش -ل -ح -ة ،ب-ال-ع-وإن-ة ولي-ة ج-ي-ج-ل ،أإل-قت م-ف-رزة
ل -ل -ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ،ظ-ه-ر أإمسش إألح-د 22
أإكتوبر ،2017إلقبضش على إرهابي بحوزته مسشدسش
آإ‹ ،فيما مكنت إلعملية أإيضشا من كششف مأاوى
Óرهابي Úبه أإربع ( )04نسشاء وطفل رضشيع.
ل إ
لÎتفع حصشيلة هذه إلعمليات إلتي ل تزإل متوإصشلة

إ ¤إل -قضش -اء ع -ل -ى إره -اب -ي )02( Úب -ولي-ة ج-ي-ج-ل
وإلقبضش على إثن )02( Úآإخرين بكل من باتنة
وجيجل ،وإسشÎجاع ثÓثة ( )03مسشدسشات رششاششة
ومسشدسش آإ‹ وكمية من إلذخÒة.

القبضش على الإرهابي اÿطÒ
““الشسافعي““ بأاريسش بباتنة
‘ إطار مكافحة إإلرهاب ،أإلقت مفرزة للجيشش
إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ،صش-ب-اح أإمسش  22أإك-ت-وبر ،2017
بأاريسش ،ولية باتنة ،إلقبضش على إإلرهابي إÿطÒ
““خ .إلششافعي““ إŸدعو ““أإبو إÿطاب““ ،وضشبطت
لديه مسشدسشا رششاششا من نوع كÓششنيكوف وثÓثة
ﬂ 03ازن ذخÒة ‡لوءة وقنبلة يدوية .إإلرهابي
إلذي إلتحق با÷ماعات إإلرهابية سشنة  ،1998كان
ينششط كمسشؤوول على ›موعة إرهابية ،و‘ نفسش
إلسش -ي -اق ،كشش -فت م -ف -رزة أإخ-رى ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي
إلشش -ع-ب-ي ب-ج-ي-ج-ل ﬂب-أا ي-ح-وي ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
إŸوإد إلغذإئية وإألدوية.

