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الرئيسس بوتفليقة يدعو للحفاظ على اŸكاسسب وا’سستعمار وصسمة عار ‘ جب Úمرتكبيه
لمر با÷زائر
¯ علينا التكتل ‘ جبهة وطنية جامعة كلما تعلق ا أ
¯ ملحمة نوفم Èسستظل خالدة ليسست كاÓŸحم ،ملحمة ب ÓنظÒ

لمة
وجه رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،رسسالة إا ¤ا أ
لحياء اندلع ثورة أاول نوفم ÈاÛيدة،
Ãناسسبة الذكرى الثالثة والسست Úإ
أاكد من خÓلها أان «ا◊فاظ على مكاسسبنا ‘ كنف تعددية الرؤوى السسياسسية
يقتضسي منا أان نكون قادرين على التكتل ‘ جبهة وطنية جامعة كلما تعلق
لمر با÷زائر وعلى اÿصسوصس عند مواجهة التهديدات اÿارجية».
ا أ
ل‚ازات الق -تصس -ادي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة والسس -ي -اسس -ي -ة
وب- -ع- -د أان ذك -ر ب -ا إ
والدبلوماسسية للجزائر ،أاكد الرئيسس بوتفليقة أان ا÷زائر «بقيت وفية لبيان
أاول نوفم ١9٥4 Èمن حيث هو نداء من أاجل ا◊رية والكرامة ونداء من
لسسÓم ،كما هو
أاجل بناء جزائر دÁقراطية واجتماعية ‘ إاطار مبادئ ا إ
نداء من أاجل عÓقات سسلم وتعاون ب Úالشسعوب الـمسستقلة ‘ إاطار تقاسسم
الـمصسالح».

رسسمية للجزائر التي سستسسعى من أاجل مواصسلة ترقيتها.

’ جدال ‘ أان الدÁقراطية التعددية وحرية التعبÒ
تشسكÓن اليوم واقعا ملموسسا

’ جدال ‘ أان الدÁقراطية التعددية وحرية التعب ÒتشسكÓن اليوم واقعا ملـموسسا بل
إاننا نغضس الطرف ‘ هدوء عن بعضس التجاوزات وبعضس الـمبالغات إادراكا منا بأان
الشسعب يراقب ويد‹ ‘ كل مرة بحكِمه بكل سسيادة.
على الصسعيد الدو‹ تبقى ا÷زائر وفية لـمبادئها من حيث التضسامن مع الشسعوب
الشسقيقة ومع القضسايا العادلة ع Èالعالـم كما تبقى عضسوا ناشسطا ومسسموع الكلمة ضسمن
الـمجموعة الدولية ‘ خدمة السسل ـ ـ ـم واأ’من ‘ العالـم وفاع ‘ Óالتعاون اإ’قليمي
وﬁاربة اإ’رهاب –ت إاشسراف اأ’· الـمتحدة.
إان ما ذكرت به من إا‚ازاتنا ا’قتصسادية وا’جتماعية والسسياسسية والدبلوماسسية يوؤكد
أان ا÷زائر بقيت وفية لبيان أاول نوفم 1954Èمن حيث هو نداء من أاجل ا◊رية
والكرامة ونداء من أاجل بناء جزائر دÁقراطية واجتماعية ‘ إاطار مبادئ اإ’سسÓم كما
هو نداء من أاجل عÓقات سسلـم وتعاون ب Úالشسعوب الـمسستقلة ‘ إاطار تقاسسم الـمصسالح.

فيما يلي النصس الكامل للرسسالة:
«بسسم الله الرحمن الرحيم والصسÓة والسسÓم على أاشسرف اŸرسسل Úوعلى
آاله وصسحبه إا ¤يوم الدين.
لعزاء
بني وطني ا أ
غدا سسنحيي ذكرى اند’ع ملحمة بطولية ،أاجل إان ﬁطة أاول نوفم 1954 Èهي
أاسسيسسة تاريخنا الـمعاصسر ،تلك الـمحطة التي أاشسهر فيها شسعبنا أامام العالـم وقبل ذلك
أامام الـمسستعمر عزمه على انتزاع سسيادته وحريته أاّي ـا ما كان الثمن .وبالفعل اسسÎجع
شسعبنا سسيادته بأاثمان باهظة قوامها مليون ونصسف مليون شسهيد ومئات اآ’’ف من
اأ’رامل واليتامى وعدد ’ يحصسى من الـمواطن Úالـمهجرين.

لعزاء
بني وطني ا أ
لئن اندرجت إا‚ازاتنا ‘ النهج الذي رسسمه كفاحنا التحرري فإانه يتع Úعلينا أان
نتجند لصسون وتعزيز هذه الـمكتسسبات التي ليسست سسوى حلقة من حلقات البناء الوطني.
إان ا◊فاظ على مكاسسبنا ‘ كنف تعددية الرؤوى السسياسسية يقتضسي منا أان نكون قادرين
على التكتل ‘ جبهة وطنية جامَِعة كلـما تعلق اأ’مر با÷زائر وعلى اÿصسوصس عند
مواجهة التهديدات اÿارجية وما أاكÌها.
إان ا÷يشس الوطني الشسعبي سسليل جيشس التحرير الوطني الذي أاتوجه إاليه بالتحية
باسسمكم جميعا يتو ¤بكل حزم مهمته الدسستورية ‘ حماية حدودنا من خطر ا’رهاب
Óوطان .فÓبد من اإ’بقاء على هذه الـمؤوسسسسة ا÷مهورية ‘
الدو‹ وا÷رÁة العابرة ل أ
منآاى عن الـمزايدات والطموحات السسياسسوية.

الهمجية ا’سستعمارية كانت وسستظل وصسمة عار ‘ جب Úمرتكبيها
ذلكم ا’متحان ا÷ماعي كان الثمن الذي تأاتى به كسسر قيود اسستعمار Œاوز عمره
قرنا من الزمن ،اسستعمار اسستيطا ،Êاسستعمار انتهج اإ’بادة والسسلب والنهب اسستعمار
مارسس نفي اآ’خر وإالغائه اسستعمار لـم يجد حتى وهو يحتضِسر أاي رد على الـمطالب
ا÷زائرية السسلـمية سسوى تسسليط القمع الهمجي على الـمدني Úالعزل ذلكم القمع الذي
سستبقى ›ازر الثامن ماي  1945شساهدة عليه وعلى تلك الهمجية التي كانت وسستظل
وصسمة عار ‘ جب Úمرتكبيها.
إان تضسحيات شسعبنا من أاجل اسستقÓله هذه كان لها خارج حدودنا الوطنية أاثرها على
قضسية الشسعوب الـمسستعمرة اأ’خرى ،لقد عجلت ثورتنا حصسول شسعوب شسمال إافريقيا
على اسستقÓلها على غرار الشسعب Úالتونسسي والـمغربي اللذين ندين لهما Ãا كان لهما
من مؤوازرة فاعلة لشسعبنا الـمكافح.
وكانت الثورة ا÷زائرية بالنسسبة لبقاع أاخرى من إافريقيا مثا’ يحتذى ‘ مناهضسة
ا’سستعمار حيث عجلت اسستقÓل شسعوب كثÒة ‘ القارة سساند بعضسها قضسيتنا الوطنية.

ا÷زائر اسسهمت إابان كفاحها ‘ إاقرار حق الشسعوب الـمسستعمرة
هذا وأاسسهمت ا÷زائر وإابان كفاحها ‘ إاقرار حق الشسعوب الـمسستعمرة ‘ ا’سستقÓل
وترسسيمه من قبل منظمة اأ’· الـمتحدة من خÓل ’ئحتها التاريخية رقم  1514التي
صسوتت عليها خÓل ديسسم 1960 Èبنصس مداده من دماء شسهدائنا اأ’برار .هذه بعضس
اللـمحات عن ثورة نوفم Èالـمجيدة التي أاضسافها شسعبنا إا ¤سسابقاتها من الصسفحات
الـمشسرقة التي يزخر بها تاريخه الـممتد ع Èآا’ف السسن Úتاريخه الـمرصسع بإاسسهامات
جلsى ‘ بناء ا◊ضسارة العالـمية تاريخه ا◊افل بصسور التضسامن على مر القرون مع أا·
شسريكة أاو حليفة أاو شسقيقة تاريخه الزاخر بالتصسدي لضسروب من الغزو الذي طال وطننا
ولكنها تكسسرت جميعها بفعل مقاوماتنا الدؤووب الـمتواصسلة.

وقفة الÎحم وبخشسوع وإاجÓل على أاولئك الرجال
والنسساء ‡ن اسستشسهدوا
ونحن ‘ عشسية الذكرى الثالثة والسست’ Úند’ع ثورة أاول نوفم 1954 Èالـمجيدة إانني
أاشسارككم بني وطني اأ’عزاء وقفة الÎحم بخشسـوع وإاجÓل على أاولئك الرجال والنسساء
الذين اسستشسهدوا إابان كفاحنا من أاجل التحرر الوطني.
ب -ه -ذه الـم-ن-اسس-ب-ة أات-رح-م ب-اسس-م-ك-م ج-م-ي-ع-ا وأاصس-ال-ة ع-ن ن-فسس-ي ،ع-ل-ى أارواح رف-اق-ي
Óسسف
الـمجاهدين والـمجاهدات الذين باتوا يرحلون عنا تباعا بأاعداد متزايدة ويا ل أ
بعد إاسسهامهم ‘ إاعادة بناء ا÷زائر الـمسستقلة .كما أازجي التحية إ’خوا Êالـمجاهدين
وأاخواتي الـمجاهدات الذين ما زالوا على قيد ا◊ياة داعيا الـمو ¤عز وجل أان Áتعهم
Óهم Ãوفور الصسحة والعافية.
برعايته وÁد ‘ أاعمارهم ويك أ
ه -ذا وأاغ -ت-ن-م ه-ذه ال-ذك-رى أ’دع-و الـمسس-ؤوول ‘ Úم-ن-ظ-وم-ت-ن-ا الÎب-وي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
والتكوينية ورجال ونسساء اأ’دب والثقافة والـمجاهدين الذين عايشسوا وصسنعوا كفاحنا
التحرري الوطني إا ¤كتابة تاريخنا والتعريف به وتعليمه ’ سسيما ثورة نوفم Èاÿالدة
التي سستظل ملحمة ليسست كالـمÓحم ملحمة ب Óنظ.Ò
’ يكفي حصسر “جيد الكفاح التحرري الوطني ‘ مناسسبات معدودات بل يجب أان
يدرج هذا التمجيد ‘ صسلب برا›نا التعليمية وانتاجنا الفني والثقا‘ واإ’عÓمي .حقا
كانت ثورة نوفم Èوسستبقى بالتأاكيد عروة وحدتنا الوطنية الوثقى .وعليه ’بد من

ا◊فاظ عليها رصسيدا يوحد كافة القوى السسياسسية وا’قتصسادية وا’جتماعية كلـما تعلق
اأ’مر با÷زائر قبل كل شسيء.
Óجيال
إان ثورة نوفم Èوديعة لدينا من واجب ا÷يل ا◊ا‹ أان تصسونها أامانة ل أ
القادمة لتذكي بها نخوتها الوطنية على مر اأ’زمان والدهور اآ’تية.
لعزاء
بني وطني ا أ
إان إاحياء ذكرى اند’ع ث ـورة نوفم ـ ـ ـ Èالـمجي ـ ـ ـدة وما يكرسسه من تÓحم وطني حول
شسهدائنا اأ’برار يدعونا إا ¤تقييم ما فعلنا با’سستقÓل الوط ـ ـني وإا ¤التسساؤول حول ما
بقي علينا أان نقوم به خدمة للجزائر .لذا أاود أان أاذكر بعضس ا’سسقاطات بالنسسبة
◊صسيلة ا÷زائر الـمسستقلة وكذا بالنسسبة لتحديات الـمسستقبل بوجه خاصس.
لعزاء
بني وطني ا أ
يجوز لشسعبنا أان يعتز بحصسيلة نصسف قرن من ا’سستقÓل .صسحيح أاننا عشسنا مأاسساة
وطنية فظيعـ ـة دموية .ولكن تلك الـمرحلة الوخيمة الـمؤولـمة “يزت بانبعاث الفضسائ ـ ـل
والقيم الـموروثة عن ثورة نوفم Èالـمجيدة التي بفضسلها انتصسرنا على اإ’رهاب الهمجي
وبفضسل ما نهلنا من مبادئ اإ’سسÓم السسامية لكي نتجاوز آا’منا الـمشسÎكة بالـمصسا◊ة
الوطنية ونلتقي ‘ الوطن الذي يحتضسننا و‘ الدين الذي يوحد كلمتنا و‘ ظل سسيادة
قوان Úجمهوريتنا التي Œمعنا .ما عدا هذه الصسفحة الـمؤولـمة فقد اّتسسم مسسارنا بكل
تأاكيد بإا‚ازات اقتصسادية واجتماعية وسسياسسية ودبلوماسسية ’فتة.

إا‚ازات اقتصسادية واجتماعية وسسياسسية ودبلوماسسية ’فتة
إان ا÷زائر التي أانهكتها سسبع سسنوات من الكفاح قد أاعيد بناؤوها .وها هو شسعبنا الذي
حرم من نور العلـم حقبة فاقت القرن يرسسل كل يوم  11مليونا من أابنائه إا ¤الـمدارسس
والثانويات وا÷امعات .وعوضست آا’ف القرى التي دمرها الـمسستعـمر منهـ ـ ـا ما يقارب 4
مÓي Úوحدة أابتنيت منذ بداية القرن ا÷ديد .و–صسي بÓدنا اليوم عشسرات اآ’’ف من
الـمؤوسسسسات العمومية منها واÿاصسة وبالشسـراكة .وها هي فÓحتنا التي كانـت ﬁصسـورة
باأ’مسس ‘ الشسريط السساحلي ’ تتعداه قد ازدهرت اليوم حتى ‘ الهضساب العليا و‘
الصسحراء.
ع-ل-ى الصس-ع-ي-د السس-ي-اسس-ي والـم-ؤوسسسس-ات-ي اشس-ت-د ع-ود ا÷م-ه-وري-ة ب-فضس-ل م-ؤوسسسس-ات-ها
الدسستورية الـمنتخبة التي تتجدد اسستحقاقاتها كل خمسس سسنوات ‘ إاطار قواعد شسفافة
موصسول تعهدها بالتحديث .أاما اإ’سسÓم ذلكم الـمكون اأ’سساسس من ب Úمكونات هويتنا
الوطنية فهو دين الدولة التي تسسهر عليه من ب Úما تسسهر عليه ‘ إاطار القانون اتقاء
أ’ي رجوع إا ¤التطرف أاو لـمحاولة سسياسسوية ’حتكار عقيدتنا وتسسخÒها.
بهذا فا÷زائر التي أاسسهمت أاÁا إاسسهام ‘ نشسر اإ’سسÓم وحضسارته الـمشسعةِ عÈ
القارات تريد اليوم أان تسسهم بنموذجها اÿصسوصسي ‘ عالـم متقلب ‘ إابراز الصسورة
ÓسسÓم دين العلم والتسسامح والتعايشس.
ا◊قيقية ل إ
ل -ق -د أاصس -ب -حت ه-وي-ت-ن-ا أاك Ìم-ن أاي وقت مضس-ى ال-وع-اء ا÷ام-ع ل-وح-دت-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة
ولعبقريتنا الثقافية .فإا ¤جانب الـمكانة الـمكينة التي يتبوأاَُها اإ’سسÓم ‘ دسستورنا و‘
قلوبنا وإا ¤جانب اللغة العربية التي اسسÎجعت ‘ وقت مبكر مكانتها الشسرعية من حيث
هي لغة وطنية رسسمية ها هي ذي اللغة اأ’مازيغية أاصسبحت هي اأ’خرى لغة وطنية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

الوصسول إا ¤السسلطة من اآ’ن فصساعدا يتم ع Èالـمواعيد
الـمنصسوصس عليها ‘ الدسستور
’’ف من
لقد و ¤عهد الـمراحل ا’نتقالية ‘ ا÷زائر التي ضسحى عشسرات ا آ
شسهداء الواجب الوطني من أاجل إانقاذ مؤوسسسساتها السسياسسية .وبات الوصسول إا¤
’ن فصساعدا يتم ع Èالـمواعيد الـمنصسوصس عليها ‘ الدسستور ومن
السسلطة من ا آ
خ Ó-ل سس -ي -ادة الشس -عب ال-ذي ي-ف-وضس-ه-ا ع-ن ط-ري-ق ا’ن-ت-خ-اب ع-ل-ى أاسس-اسس الÈام-ج
الـملـموسسة التي تعرضس عليه.
لعزاء
بني وطني ا أ
إان صسيانة اإ’رث الـ ـذي تركه شسهداؤونا اأ’ب ـرار وعلى اÿصسوصس سسيادتنا الكاملة
وخياراتنا ا’جتماعية من عدالة وتضسامن تدعونا اليوم أاك Ìمن أاي وقت مضسى إا ¤بذل
›هودات أاوفر وبلوغ ‚اعة أاوفى ‘ الـميدان ا’قتصسادي .بالفعل لقد تراجعت أاسسعار
الـم-ح-روق-ات خÓ-ل السس-ن-وات اأ’خÒة ب-ق-در ب-ال-غ ون-ح-ن مضس-ط-رون لـم-واصس-ل-ة ت-ن-م-يتنا
Ãداخيلنا العمومية التي تقلصست كثÒا بينما يسسجل ‰ونا الدÁوغرا‘ ارتفاعا بالغا.
غ Òأان الرهان هذا ’ يف ـ ـوق إامكاناتن ـ ـا الوطني ـ ـة إاذا ما اتفقنا جميعا على ما تتطلبه
الـمعركة التنموية من سسبل ووسسائل .السسبل والوسسائل هذه تتمثل ‘ تغليب إايديولوجية
واحدة ووحيدة أا’ وهي إايديولوجية مصسلحة الوطن ومواطنيه حتى نثمن أاك ÌفأاكÌ
إامكاناتنا ا÷مة الصسناعية منها والطاقوية والفÓحية والسسياحية والـمنجمية وغÒها.
فالسسبل والوسسائل الـمطلوبة هي اعتبار الـمؤوسسسسة الـمنتجة عمومية كانت أام خاصسة أاو
بالشسراكة أاداة ثمينة ’ غنى عنها ÿلق مناصسب الشسغل ومصسدرا للـمداخيل وعلى
اÿصسوصس مصسدرا للÌوة التي تسستفيد منها الـمجموعة وأاداة يتع Úتطويرها عن طريق
ا’نتاجية والتنافسسية.
فالسسبل والوسسائل الـمطلوبة لكسسب هذه الـمعركة تتمثل أايضسا ‘ إادخال وتسسريع
ا’صسÓحات الضسرورية من أاجل –ديث تسسي Òالشسؤوون العمومية وتخليصسه من الـمركزِة
و–ديث الـم- -ح- -ي- -ط ا’ق- -تصس- -ادي Ãا ف- -ي- -ه الـم- -ا‹ والـمضس -ي ق -دم -ا ‘ ال -ت -ح -ك -م ‘
التكنولوجيات ا÷ديدة .لقد تولت ا◊كومة تنفيذا لÈنامج وتعليمات مواصسلة معركة
التنمية ا’قتصسادية وتكريسس العدالة ا’جتماعية وصسون السسيادة اإ’قتصسادية.
هذا وأاسسجل ارتياحي لÓسستعداد الذي أابداه العمال الـمنخرطون ‘ ا’–اد العام
للعمال ا÷زائري Úوكذا رجال اأ’عمال الـمنضسوون ضسمن منظمات للـمشساركة “ام
الـمشساركة ‘ هذه الـمعركة ا’قتصسادية التي سسيسسرها ب Óشسك حوار الثÓثية.
ي-ل-ي-ق ب-ال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة م-ن ج-ان-ب-ه-ا أان ُتَ-رuقَ-ي داخ-ل-ه-ا ال-توافقات حول الـمسسائل
Óجماع الوطني .فقد انتهجت
ا’قتصسادية وا’جتماعية من حيث هي الـمجال اأ’نسسب ل إ
ب-عضس ال-ب-ل-دان الـم-ت-ق-دم-ة ه-ذا السس-ب-ي-ل ال-ذي سس-تسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه ب-دوره-ا ا÷زائ-ر وح-تى
اأ’حزاب السسياسسية.
ختاما أادعوكم بني وطني اأ’عزاء وأادعو اأ’مة قاطبة ‘ هذا اليوم الذي نحيي فيه
ذكرى ملحمتنا الوطنية التي أاخرجتنا من ديجور ا’سستعمار إا ¤مضساعفة ما تبذلونه من
جهد ‘ أام الـمعارك معركة التنمية التي نعتها النبي صسلى الله عليه وسسلم با÷هاد اأ’ك.È
الـمجد واÿلود لشسهدائنا اأ’برار!
–يا ا÷زائر».
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بن صشالح يسشتقبل سشف Òإلكونغو

بحث سسبل تطوير العÓقات اŸتميزة ب Úالبلدين
لم- -ة ع- -ب- -د
ب- -حث رئ- -يسس ›لسس إ أ
إل- -ق- -ادر ب- -ن صش- -ال -ح ،أإمسس ،م -ع سش -فÒ
ج -م -ه -وري-ة إل-ك-ون-غ-و ب-ا÷زإئ-ر ج-ون
ب -ي -ار ل -وي -اب -و ،إل -ع Ó-ق -ات إل -ث -ن -ائ -ي -ة
«إŸت-م-ي-زة» وح-رصس ق-ي-ادت-ي إلبلدين
على تطويرها ،بحسشب ما أإورده بيان
لمة.
Ûلسس إ أ
وإسش -ت-ع-رضس إل-ط-رف-ان خÓ-ل إل-ل-ق-اء
إل-ذي خصش-ه ب-ن صش-ال-ح لسش-ف Òإل-ك-ون-غو
ج-ون ب-ي-ار ل-وي-اب-و ،ج-وإنب م-ن إلتعاون
لرإدة إŸششÎك- -ة م- -ن أإج- -ل
وت - -أاك- -ي- -د إ إ
ت-وسش-ي-ع-ه م-ن خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف إل-زيارإت
إŸت-ب-ادل-ة وت-ف-ع-ي-ل إل-ت-وإصشل وإلتقارب
على إŸسشتوى إلŸÈا.Ê

زعÓن يسشتقبل نظÒه إلكونغو‹

ضسرورة الرقي بالشسراكة ا÷زائرية  -الكونغولية
لشش-غ-ال إل-ع-م-وم-ي-ة
إسش -ت -ق -ب -ل وزي-ر إ أ
وإل- -ن- -ق- -ل ع- -ب- -د إل -غ -ن -ي زع Ó-ن ،أإمسس،
ن - -ظÒه إل - -ك - -ون - -غ - -و‹ وزي - -ر إل - -ن - -ق- -ل
وإل -طÒإن إŸد Êوإل -ت -ج -ارة إل -ب -ح -ري -ة
فيدإل دÁو.
جاء هذا اللقاء على إاثر اجتماع اللجنة
اŸشسÎكة العليا ‘ دورتها السسابعة ،اŸنعقدة
يومي  25و 26مارسس  2017با÷زائر ،والتي
أاوصست بضسرورة تفعيل عمل اللجنة اŸشسÎكة
البحرية والذي يتضسمن تلثة ﬁاور ،تتمثل
‘ النقل البحري واأ’من والسسلمة البحرية
وتكوين إاطارات قطاع البحرية الكونغولية.
‘ هذا الصسدد ،أاكد زعلن «على ضسرورة
ال- -رق- -ي ب- -ه- -ذه الشس- -راك -ة ووضس -ع ك -ل السس -ب -ل
وال - -وسس- -ائ- -ل إ’‚اح- -ه- -ا» ،خ- -اصس- -ة ‘ ›ال
ال -ت -ك-وي-ن ،أ’ن ال-ع-ام-ل ال-بشس-ري ي-ع-تﬁ Èورا

أاسساسسيا ‘ اŸيدان البحري.
من جهته ع Èوزير النقل والطÒان اŸدÊ
وال-ت-ج-ارة ال-ب-ح-ري-ة ال-ك-ون-غو‹ ،عن «ارتياحه

للثقة اŸتبادلة والعلقات الوطيدة التي تربط
البلدين».
وأاكد دÁو ،عزم بلده على تفعيل الشسراكة
والتعاون مع ا÷زائر وتوسسيعها ا› ¤ا’ت
أاخرى تخصس القطاع مسستقبل.
ي -ذك -ر ،أان وزي -ر ال -ن -ق -ل وال -طÒان اŸدÊ
والتجارة ،قد حل با÷زائر ‘ زيارة Ÿدة
ث -لث -ة أاي -ام ،سس -ي -ق -وم خ -لل -ه-ا ب-زي-ارة ب-عضس
اŸؤوسسسس -ات واŸشس -اري -ع ال -ت -ي ت -خصس ق-ط-اع
اأ’شس- -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ن -ق -ل ،ع -ل -ى غ -رار
اŸدرسسة الوطنية العليا للبحرية ببوسسماعيل
(ت -ي -ب -ازة) وم-ي-ن-اء ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة وم-رك-ز
اŸراق-ب-ة ا÷ه-وي-ة ال-ت-اب-ع ل-ل-م-ؤوسسسسة الوطنية
للملحة ا÷وية وكذا مشسروع إا‚از توسسعة
مطار ا÷زائر الدو‹ ا÷ديد.

إتفاقية ب Úوزإرة إلفÓحة ووكالة إلفضشاء إ÷زإئرية

اسستغÓل القمر الصسناعي Ÿراقبة اإلنتاج الزراعي والتنبؤو با◊رائق

وق- -عت وزإرة إل- -فÓ- -ح- -ة وإل- -ت- -ن- -م- -ي -ة
إل-ري-ف-ي-ة م-ع إل-وك-ال-ة إلفضشاء إ÷زإئرية،
أإمسس ،إت -ف -اق -ي -ة ت -ع-اون ت-ه-دف إ ¤رصش-د
لن-ت-اج إل-فÓ-ح-ي
دإئ -م ل-ت-ط-ور مسش-اح-ات إ إ
وت-ن-م-ي-ت-ه-ا وك-ذإ إل-ت-نبؤو باŸردود إلفÓحي
وإلظوإهر إلطبيعية ،على غرإر إ◊رإئق
إلتي تكلف إلدولة خسشائر مادية معتÈة
سشنويا.

جÓل بوطي
ك-م-ا ت-رم-ي ا’ت-ف-اق-ي-ة ،ب-حسسب شس-ادي ك-م-ال
اأ’م Úالعام لوزارة الفلحة والتنمية الريفية،
إا ¤تطوير وتكثيف الزراعة ‘ بلدنا ،الذي هو
مرتبط باسستغلل اŸوارد الطبيعية اŸتاحة ‘
بيئة جافة وشسبه جافة ،مؤوكدا أان ا’عتماد على
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ال-فضس-اء وت-ط-بيقاتها بات ضسرورة
حتمية لتنفيذ مشساريع التنمية الفلحية والغابية
والصسيد البحري.
أاوضسح شسادي ‘ كلمة أالقاها خلل إاشسرافه
على توقيع ا’تفاقية Ãقر وزارة الفلحة ،أامسس،
ب -ال -ع -اصس -م -ة ،أان ا’ع -ت-م-اد ع-ل-ى صس-ور اأ’ق-م-ار

الصسناعية والنظم اŸعلوماتية ا÷غرافية ،يسسمح
بالرصسد الدائم لتطورات فضساء اإ’نتاج الفلحي
والوسسط الغابي وكذا الصسيد البحري وتنميتها،
إاضسافة إا ¤رصسد الظواهر الطبيعية والتنبؤوات
ب - - - -اŸردود ال - - - -ف- - - -لح- - - -ي وإا‚از اÿرائ- - - -ط
اŸوضس -وع -ات -ي -ةÃ ،ا يسس -ه -ل ال-ت-ح-ال-ي-ل وات-خ-اذ
ال-ق-رارات اŸن-اسس-ب-ة و–دي-د ال-ت-داب Òل-لحفاظ
وا◊ماية.
و” –دي- - -د أاه- - -داف ال- - -ت - -ع - -اون ب Úوزارة
ال- -ف- -لح- -ة ووك -ال -ة ال -فضس -اء «أالسس -ات» ،ب -حسسب
شسادي ،إا ¤أاربعة ﬁاور وهي الغابات واŸناطق
ال -رط -ب -ة والصس -ي -د ال -ب -ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات،
إاضسافة إا ¤مكافحة ا÷راد وحماية النباتات،
التنمية الفلحية وإا‚از اÿرائط اŸوضسوعاتية
وهي كلها تشسكل ﬁتوى اتفاقية  -اإ’طار التي
سسيتم اŸصسادقة عليها ووضسعها حيز التنفيذ.
ك - -م - -ا ي - -ن- -درج مشس- -روع ال- -ت- -ع- -اون ،ب- -حسسب
اŸتحدث ‘ ،إاطار انتهاج النجاعة ا’قتصسادية
واإ’دارة السسلمية لتتطابق مع النمو ا’قتصسادي
والتنوع البيولوجي والزراعة اŸسستدÁة واأ’من
الغذائي ،مشسÒا إا ¤أان واقع الفلحة تعÎيه
–دي -ات ذات ب -ع-د إاق-ل-ي-م-ي ،ع-ل-ى غ-رار ال-ت-غÒ
اŸناخي والتصسحر وتدهور اأ’راضسي وا÷فاف

والتلوث وا◊رائق والفيضسانات واأ’مراضس وغزو
ا÷راد وهي –ديات ،يضسيف شسادي ،مازالت
تعوق على نحو خط Òالتنمية اŸسستدامة ÷ميع
البلدان’ ،سسيما النامية منها.
وذك - -ر اأ’م Úال - -ع- -ام ل- -وزارة ال- -ف- -لح- -ة ،أان
ا÷زائ-ر ت-و‹ اه-ت-م-ام-ا ب-ال-غ-ا ل-ت-ط-وي-ر اأ’دوات
العلمية والتقنية ،على غرار التقنيات الفضسائية
وصس-ور اأ’ق-م-ار الصس-ن-اع-ي-ة وال-ن-ظ-م اŸعلوماتية
ا÷غرافية ،التي تسسمح بالرصسد الدائم لتطورات
فضساء اإ’نتاج الفلحي والوسسط الغابي ‘ ،ظل
ارتفاع ظاهرة ا◊رائق التي كلفت البلد خسسائر
مادية فادحة خلل هذه السسنة ،ما يسستدعي
اللجوء إا ¤التقنيات ا◊ديثة للرصسد واŸتابعة.
‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ،سس- -ت- -وف- -ر وك- -ال- -ة ال -فضس -اء
ا÷زائرية أادوات علمية مبنية على صسور اأ’قمار
الصسناعية ونظم اŸعلومات ا÷غرافية ،تسستفيد
منها وزارة الفلحة والتنمية الريفية والصسيد
ال -ب -ح -ري ،ح-يث سس-تسس-م-ح ه-ذه اأ’دوات ب-رصس-د
دائم لتطور مسساحات اإ’نتاج الفلحي وتنميتها
ورصس -د ال -ظ -واه -ر ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ت-ن-ب-ؤوات اŸردود
الفلحي ،وإا‚از اÿراط اŸوضسوعاتية Ÿتابعة
كل طارئ على اŸسستوى الوطني.

بحسشب صشندوق إلنقد إلدو‹

القطاع اŸصسر‘ ‘ ا÷زائر يبقى مرسسم Óبشسكل جيد
أإك - -د صش- -ن- -دوق إل- -ن- -ق- -د إل- -دو‹ ،أإمسس
لول ،أإن إلقطاع إŸصشر‘ ‘ إ÷زإئر يبقى
إ أ
مرسشم Óبششكل جيد بالرغم من إنخفاضس
أإسشعار إلنفط ،مÈزإ صشمود إلقطاع إŸا‹
أإمام إلصشدمة إلنفطية.
‘ تقريره السسداسسي حول اآ’فاق ا’قتصسادية
Ÿن -ط -ق -ة الشس -رق اأ’وسس -ط ،شس -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا،
أافغانسستان وباكسستان ،الذي قدم ‘ دبي ،أاكد
صسندوق النقد الدو‹ ،اÙافظة على الصسمود
اŸا‹ ‘ ا÷زائ- - -ر أام- - -ام ان- - -ه- - -ي- - -ار أاسس- - -ع - -ار
اÙروق - -ات واŸق - -اوم - -ة ا÷ي - -دة ل - -ل- -ق- -ط- -اع
اŸصسر‘.
وأاشسار الصسندوق ‘ تقريره أان «البنوك ‘
منطقة ›لسس التعاون اÿليجي و‘ ا÷زائر
ت -ب -ق -ى م -رسس-م-ل-ة بشس-ك-ل ج-ي-د ،م-ع حصسصس م-ن
اأ’م - -وال اÿاصس - -ة ت - -ف - -وق ع - -ادة ا◊د اأ’دن- -ى
القانو Êومربحة».
وحذرت مؤوسسسسة بروتن وودز مع ذلك بلدان
اŸن -ط -ق -ة م -ن ارت -ف -اع ال -ق -روضس غ ÒاŸث-م-رة
وخطر تدهور اŸوجودات.

‘ تطرقها إا ¤تعزيز ترتيبات تسسي Òالسسيولة
وإاطارات السسياسسة الرشسيدة ،ذكر صسندوق النقد
الدو‹ مثال إاعادة إادراج أادوات إاعادة التمويل
‘ ا÷زائر.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ب -حسسب صس -ن -دوق ال -ن -ق -د
الدو‹ ،سسيسسجل النمو ‘ ا÷زائر سسنة 2017
تباطؤوا بنسسبة  ٪1,5لينخفضس سسنة  2018إا¤
 ٪0,8ب -ف -ع -ل ال -ت -ق-ل-يصس اŸرت-قب ‘ ال-ن-ف-ق-ات
العمومية قبل أان يرتفع ا ٪2,4 ¤سسنة .2022
وأاشس - -ار ‘ ه- -ذا الصس- -دد ،أان- -ه «‘ ا÷زائ- -ر،
شسرعت ا◊كومة ‘ صسياغة اسسÎاتيجية واسسعة
لتغي Òالنمط ا’قتصسادي للبلد وتركيزه حول
النمو اŸدعم بالقطاع اÿاصس».
وسسجل صسندوق النقد الدو‹ أان «دور القطاع
اÿاصس ‘ ا÷زائر مايزال مكثفا بفضسل تطوير
شس -راك -ات ب Úال -ق-ط-اع Úال-ع-م-وم-ي واÿاصس»،
مضس -ي -ف -ا أان اأ’م -ر ك -ذلك ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ع -رب -ي -ة
السس -ع -ودي -ة ،ح -يث سس-ج-ل ال-ق-ط-اع اÿاصس ‰وا
واضسحا بفضسل برامج اÿوصسصسة.
وف-ي-م-ا ي-خصس اŸي-زان-ي-ة أاك-د صس-ن-دوق ال-نقد

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

الدو‹ ،أان ا÷زائر والعربية السسعودية «أاعلنتا
ب -رام -ج ت -ط -ه Òط -م -وح -ة ح-ت-ى وإان ك-ان Áك-ن
للبلدين اختيار تعديل تدريجي أاك Ìعلى اŸدى
القصس Òللحد من اآ’ثار السسلبية على النمو».
وأاضس - - - -افت ذات اŸؤوسسسس- - - -ة اŸال- - - -ي- - - -ة ،أان
ال -ت -ع -دي -لت ‘ اŸي -زان -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ت -خصس
أاسس- -اسس- -ا ال- -ن- -ف- -ق- -ات ،مشسÒة إا ¤أان ال- -ت- -حسس -ن
لطر واŸؤوسسسسات اŸالية يشسجع على
اŸسستمر ل أ
تطه ÒاŸيزانية.
وأاشس- -ار صس- -ن- -دوق ال -ن -ق -د ال -دو‹ إا ¤أان -ه ”
تسسجيل «تقدم ملحوظ جدا» فيما يخصس وضسع
أاطر مالية على اŸدى اŸتوسسط ‘ ا÷زائر
وك -ذا ‘ ب -ل -دان أاخ -رى م -ن اÿل -ي -ج ك -ال -ع-رب-ي-ة
السسعودية والكويت وقطر.
وأاوضسح صسندوق النقد الدو‹ ،أانه ‘ هذه
البلدان اŸصسدرة للنفط ،يبقى ضسعف اأ’سسعار
والتعديلت ‘ اŸيزانية ،يؤوثر على النمو غÒ
النفطي .فيما يعا Êالنمو الشسامل بدوره من آاثار
اتفاق تقليصس إانتاج اÿام الذي أاقرته منظمة
البلدان اŸصسدرة للنفط».

العدد
17479
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طمار أإمام ÷نة إŸالية باÛلسس إلششعبي إلوطني

نحو إاعادة بعث بنك اإلسسكان

كشش- -ف وزي- -ر إلسش- -ك- -ن
وإل-ع-م-رإن وإŸدي-ن-ة عبد
إل- - -وح- - -ي - -د ط - -م - -ار ع - -ن
إمكانية إعادة بعث بنك
لسش- -ك -ان ب -ال -ت -ع -اون م -ع
إ إ
إلصش- - -ن- - -دوق إل- - -وط- - -ن- - -ي
ل- -ل- -ت- -وف Òوإلح- -ت- -ي- -اط
«ك - -ن - -اب ب - -نك» ‘ ،إط - -ار
ت- - -ن- - -وي - -ع أإ‰اط إل - -دف - -ع
و“وي - - - - -ل إŸشش - - - - -اري - - - - -ع
إلسشكنية.
ق -ال ط -م -ار خ-لل ج-لسس-ة
ل -ل -ج -ن -ة اŸال -ي -ة واŸي-زان-ي-ة
للمجلسس الشسعبي الوطني‘ ،
إاطار مناقشسة قانون اŸالية
 ،2018إان القطاع يدرسس مع
الصس -ن -دوق ال -وط-ن-ي ل-ل-ت-وفÒ
وا’حتياط كيفية إاعادة بعث
لسسكان
الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل -إ
وتشسجيع التمويل عن طريقه
لبعضس الصسيغ.
وقال الوزير ،إان القطاع ’
Áلك بنكا لتمويل مشساريعه
م-ق-اب-ل الضس-غ-ط ال-ك-ب Òع-لى
الصس -ن -دوق ال -وط-ن-ي ل-ل-ت-وفÒ
وا’حتياط والقرضس الشسعبي
ا÷زائري.
وق-د ق-ام ال-وزي-ر ب-ل-ق-اءات
ع- -دي- -دة م- -ع اŸدي- -ر ال- -ع -ام
ل -لصس -ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-وفÒ
وا’ح -ت -ي -اط ل -ت -ن -ظ -ي -م ه -ذا
العملية وإاعادة بنك اإ’سسكان
إا ¤العمل.
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاف- -اد
ال -وزي-ر ف-ي-م-ا ي-خصس السس-ك-ن
اإ’يجاري ،الذي مازال قيد
ال - - -ت - - -حضس ،Òأان- - -ه مشس- - -روع
اسستثماري يهدف إا ¤تخفيف
ال -عبء ع -ن م -ي-زان-ي-ة ال-دول-ة
ومنح اŸواطن صسيغة حسسب
القدرة الشسرائية له.
ويعت ÈاŸشسروع مشسروعا
اسستثماريا يكون للمرقي فيه
علقة مع مؤوسسسسات الدولة
من خلل قيمة الÎاقي التي

تتناسسب مع القدرة الشسرائية
له.
ويسستفيد اŸرقي ‘ هذا
ا’ط- -ار ،م- -ن ق- -رضس ب -ن -ك -ي
يهدف ا“ ¤كينه من إا‚از
سسكنات موجهة للكراء لفائدة
اŸواطن Úبقيمة مالية تكون
حسسب ط - -ب - -ي- -ع- -ة ك- -ل و’ي- -ة
وم- -دي -ن -ة و‘ أاط -ار ال -ق -درة
الشسرائية للمواطن ايضسا.

 80أالف إاعانة
للسسكن الريفي
يÎقب ق- - -ط - -اع السس - -ك - -ن
خ - -لل سس - -ن - -ة  2018إا‚از
برامج سسكنية بصسيغ ﬂتلفة
ت -ت -م-ث-ل ‘  190أال -ف وح-دة
سسكنية و 80أالف إاعانة للسسكن
الريفي ،بحسسب ما أافاد به
وزي -ر السس-ك-ن واŸدي-ن-ة ع-ب-د
الوحيد طمار.
وكشس- - -ف ال- - -وزي- - -ر ،ل - -دى
اج -ت -م -اع -ه ب -ل -ج -ن -ة اŸال-ي-ة
واŸيزانية باÛلسس الشسعبي
ال -وط -ن -ي ‘ إاط -ار م -ن -اقشس-ة
قانون اŸالية التكميلي ،عن
الÈن -ام -ج ا÷دي -د اŸسس-ج-ل
بعنوان ميزانية  2018والذي
يضسم إا‚از  120أالف وحدة

سس -ك -ن -ي -ة بصس -ي -غ-ة ال-ب-ي-ع ع-ن
ط -ري -ق اإ’ي -ج-ار «ع-دل» و70
أال -ف سس-ك-ن بصس-ي-غ-ة الÎق-وي
اŸدع - -م وت- -ق- -د 80 Ëأالف
إاعانة جديدة ‘ إاطار السسكن
الريفي و 168منشسأاة ‘ إاطار
التجهيزات العمومية.
وأادرج ال- -ق- -ط- -اع ‘ إاط -ار
قانون اŸالية  2018مادتÚ
ج- - - -دي - - -دت ،Úاأ’و( ¤اŸادة
 )107وت- -ت- -ع- -ل -ق ب -الÎخ -يصس
ل-ل-خ-زي-ن-ة ال-ع-م-وم-ية بالتكفل
ب-ال-ف-وائ-د خ-لل م-دة ت-أاج-يل
ال- -دف- -ع وت- -خ- -ف- -يضس م -ع -دل
الفائدة بنسسبة  100من اŸائة
على القروضس اŸمنوحة من
ط -رف ال -ب -ن -وك ال -ع -م -وم -ي-ة
واÿاصسة بÈنامج  120أالف
سسكن للبيع باإ’يجار اŸسسجلة
بعنوان .2018
باإ’ضسافة إا ¤إادراج اŸادة
 117اÿاصس-ة ب-ت-م-ديد آاجال
ت- -ط- -ب- -ي- -ق ال- -ق- -ان -ون 15-08
ا- - - - - Ÿؤورخ ‘  20أاغسسطسس
 2008اŸع - - - -دل واÙدد
ل- -ل- -ق- -واع -د اÿاصس -ة ب -إا“ام
ال-ب-ن-اي-ات و–ق-يق مطابقتها
وذلك ا ¤غاية أاوت .2019
كما ” إادراج اŸادة 109
واŸت -ع -ل -ق -ة ب -رف -ع ال -ع-ق-وب-ة
واÿاصس-ة Ãخ-ال-ف-ات قواعد
التعم.Ò

تطرقا إ ¤تطوير إلششرإكة إلصشناعية

يوسسفي يسستقبل سسفÒة أاندونيسسيا
اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر الصس-ن-اع-ة واŸناجم يوسسف
ي - -وسس- -ف- -ي ،ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،سس- -فÒة
إاندونيسسيا با÷زائر سسفÒا ﬁروسسة ،حيث
تطرق معها إا ¤تطوير الشسراكة الصسناعية بÚ
البلدين حسسبما جاء ‘ بيان للوزارة .وأاوضسح
ال -ب -ي-ان أان ال-ط-رف Úأاع-رب-ا ع-ن إارادت-ه-م-ا ‘
تطوير الشسراكة الصسناعية ،حيث توصسل إا¤
دعم اŸشساريع التي –ملها شسركات البلدين.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا أاب -رزت السس -فÒة اإ’ن -دون -يسس-ي-ة
ا’هتمام الذي توليه شسركات بلدها للسسوق
ا÷زائ- -ري -ة خ -اصس -ة ‘ ق -ط -اع -ات اŸن -اج -م
والصس-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة وال-طاقات اŸتجددة.
أاما يوسسفي فأاعرب عن «إارادة ا◊كومة ‘
ت -ط -وي-ر مشس-اري-ع شس-راك-ة ‘ ﬂت-ل-ف ال-ف-روع
الصسناعية» ،مشسÒا إا« ¤رغبة ا◊كومة ‘ أان
Œع -ل م -ن ال -ب -ل -د ف-اع-ل أاسس-اسس-ي-ا ‘ السس-وق
العاŸية للفوسسفات» .كما أابدى وزير الصسناعة

 حسسب البيان -رغبته ‘ رؤوية «الشسركاتاأ’ن-دون-يسس-ي-ة تشس-ارك ب-ف-ع-ال-ي-ة ‘ النشساطات
اŸذكورة آانفا.

اللواء هامل يسستقبل سسف Òدولة قطر با÷زائر
اسستقبل السسيد اللواء عبد الغني
لمن الوطني،
هامل اŸدير العام ل أ
لمن
أامسسÃ ،قر اŸديرية العامة ل أ
ال -وط -ن -ي ،سس -ع -ادة سس -ف Òدول-ة ق-ط-ر
اŸعتمد با÷زائر ،إابراهيم بن عبد
ال -ع -زي -ز السس -ح -لوي .وج -رى خ -لل
اللقاء ،بحث سسبل تعزيز التعاون بÚ
الشس - -رط - -ة ا÷زائ - -ري- -ة ون- -ظÒت- -ه- -ا
ال - -ق - -ط - -ري - -ة ‘ ع - -دة ›ا’ت ذات
اإ’ه- -ت- -م- -ام اŸشسÎك ،ك- -ال- -ت -ك -وي -ن،
الشس-رط-ة ال-ع-ل-م-ي-ة والتقنية ومكافحة
ا÷رÁة العابرة للحدود ،إا ¤جانب
م- -ن- -اقشس- -ة ›ا’ت ت- -ب- -ادل اÈÿات
وأاسسسس ت -ق -وي -ت-ه-ا .ب-اŸن-اسس-ب-ة ،أاوضس-ح ال-ل-واء
هامل ،أان الشسرطة ا÷زائرية حريصسة على
مواكبة أاحدث التطورات ‘ ›ال ﬁاربة
ا÷رÁة ب -ج -م -ي -ع أاشس -ك -ال -ه-ا ،ك-م-ا أاك-د ع-ل-ى
ج-اه-زي-ت-ه-ا ل-ت-ق-دŒ Ëرب-ت-ه-ا وخÈتها للدول

العربية واإ’فريقية ،من جهته ،أاشساد سسعادة
سسف Òدولة قطر اŸعتمد با÷زائر ،السسيد
إابراهيم بن عبد العزيز السسحلوي بالتطور
ال-ذي وصس-ل-ت-ه الشس-رط-ة ا÷زائ-ري-ة ،ك-م-ا ث-من
دوره-ا ال-ري-ادي ‘ ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون الشس-رط-ي
اإ’قليمي والدو‹.
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األربعاء  ٠1نوفمبر  ٢٠17م
الموافق لـ  1٢صصفر 14٣9هـ

افتتح معرضشا للصشور والكتب التاريخية باÛلسس الششعبي الوطني

بوحجة يدعو إا ¤ا◊فاظ على الذاكرة
وإابراز عظمة الثورة

دعا رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني السشعيد بوحجة ،أامسس ،إا ¤ا◊فاظ على الذاكرة التاريخية من خÓل عرضس الصشور والكتب التي
تؤورخ لسشنوات النضشال والكفاح ضشد ا’سشتعمار الفرنسشي وتسشاهم ‘ إابراز عظمة ثورة نوفم.È

صسونيا طبة

على هامشس افتتاحه ،اأمسس،
معرضس الصصور والكتب التاريخية
الذي يتزامن مع اإحياء الذكرى
 6٣لن-دلع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية،
اأكد بوحجة اأن اÛلسس الشصعبي
الوطني ل Áكن اأن يفوت هذه
اŸناسصبة التي –مل قيمة كبÒة
ل - -دى الشص - -عب ا÷زائ- -ري وتÈز
تضص- - - -ح- - - -ي- - - -ات اÛاه - - -دي - - -ن
واŸن -اضص -ل Úال-ذي-ن اسص-تشص-ه-دوا
اإبان الثورة التحريرية من اأجل
حرية واسصتقÓل ا÷زائر.
واأضص- - - - -اف رئ - - - -يسس اÛلسس
الشص- -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن -ي اأن ال -ك -تب
ال -ت -اري-خ-ي-ة والصص-ور اŸع-روضص-ة
تÈز ح -ق-ائ-ق الأح-داث ال-دام-ي-ة
التي جرت طوال فÎة الحتÓل
الفرنسصي للجزائر وا÷رائم التي
اقÎف-ه-ا اŸسص-ت-ع-م-ر ال-غ-اشص-م ‘
حق الأبرياء الذين طالبوا فقط
بحق اسصÎجاع السصيادة الوطنية.
‘ ذات السصياق اأشصار رئيسس
اÛلسس الشص -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي اإ¤

اأه- -م- -ي- -ة ت- -ن- -ظ- -ي- -م م- -ث- -ل ه- -ذه
اŸع -ارضس ال -ت -اري -خ -ي -ة ل -ت -ب-ل-ي-غ
ال-رسص-ال-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة ع-ن ع-ظ-مة
ث - -ورة ن- -وف- -م 1954 ÈلÓأجيال
ال- - -ق- - -ادم- - -ة ،ب- - -الإضص- - -اف- - -ة اإ¤
اŸسص -اه -م -ة ال -ف -ع -ال-ة ‘ ح-ف-ظ
الذاكرة الوطنية.
ك -م -ا تضص -م -ن اŸع-رضس ال-ذي

Œرى ف - -ع- -ال- -ي- -ات- -ه ‘ اÛلسس
ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي صص-ورا سصتبقى
دلي Óعلى بشصاعة ا÷رائم التي
ارتكبها السصتعمار الفرنسصي ‘
ا÷زائر من بينها ›ازر»  8ماي
 ،1945زي - - -ادة ع- - -ل- - -ى ال- - -ك- - -تب
ال-ت-اري-خ-ي-ة اŸع-روضص-ة Ãن-اسصبة
ذكرى اندلع ثورة التحرير 1954

اأه -م -ه -ا اأب -ح-اث واأراء ‘ ت-اري-خ
ا÷زائ- - -ر Ãخ - -ت - -ل - -ف الأج - -زاء
ل-ل-م-وؤل-ف اأب-و ال-ق-اسص-م سص-ع-د الله
واأث -ار السص -ي -اسص -ة السص -ت -ع-م-اري-ة
والسص- -ت- -ي- -ط -ان -ي -ة ‘ اÛت -م -ع
ا÷زائري  1954 -18٣٠للموؤلف
عمÒاوي احميدة.

أامن و’ية ا÷زائر يحيي ذكرى  1نوفمÈ

تكر Ëاأ’سسرة الثورية وعائÓت الشسهداء
خ - - -ل - - -د ،أامسس ،أام - - -ن و’ي- - -ة
ا÷زائ- -ر ال -ذك -رى ’ 63ند’ع
ال- -ث- -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة ،ب -ح -ف -ل
ت -ك -رÁي شش -م-ل ع-ددا م-ن أاف-راد
’سش- -رة ال -ث -وري -ة –ت إاشش -راف
ا أ
اŸف- - -تشس ا÷ه- - -وي ل- - -لشش- - -رط- - -ة
ال -وسش -ط ووا‹ ال -ع -اصش -م-ة ع-ب-د
ال -ق -ادر زوخ وم -دي-ر أام-ن و’ي-ة
ا÷زائ- -ر م- -راقب الشش -رط -ة ن -ور
ال -دي -ن ب -راشش-دي ،ن-واب الŸÈان
’من ،وقف
إاطارات ومنتسشبي ا أ
خ Ó-ل -ه -ا ا◊ضش -ور وق-ف-ة ت-رح-م
’رواح ال -زك-ي-ة
وإاج Ó-ل ع -ل -ى ا أ
’برار بعد أان ذكروا
لششهدائنا ا أ
Ãناقبهم وخصشالهم وبطو’تهم
إابان ثورة التحرير اÛيدة.

آاسسيا مني
مناسصبة تاريخية وصصفها مدير
أام - - -ن ولي- - -ة ا÷زائ- - -ر م- - -راقب
الشصرطة نور الدين براشصدي ‘
ك -ل -م-ة اف-ت-ت-اح-ي-ة ،بـ»ال-ع-ظ-ي-م-ة»،
ح- -يث ج -م -عت ب Úج -ي -ل ال -ث -ورة
وجيل السصتقÓل ،إاذ ” اختيار
الح -ت -ف -ال ب -ه-ا ب-ب-ل-دي-ة اŸدن-ي-ة
اŸعروفة بأاحيائها الشصعبية التي
أا‚بت أاب -ط -ال صص -ن-ع-وا ب-ط-ولت

وأا›اد الثورة ،ليشصيد بتضصحيات
اÛاهدين والشصهداء على حد
السص- - -واء ‘ سص- - -ب- - -ي - -ل اسصÎج - -اع
السصيادة الوطنية.
واسصتطرد براشصدي قائ Óـ «إان
الشص- - - -عب ا÷زائ- - - -ري اسصÎج - - -ع
حريته وبنى دولة عصصرية بفضصل
تضصحيات الشصهداء واÛاهدين،
حيث كان للثورة ا÷زائرية صصدى
‘ أاصص- -ق- -اع ال- -ع -ا ،»⁄مشصÒا إا¤
ضصرورة تخليد ذكراهم ‘ كل مرة
حتى ل ننسصى أا›ادهم وبطولت

من ضصحوا بالنفسس والنفيسس حتى
تبقى ا÷زائر حرة مسصتقلة.

اÛاهد لعمودي « :الظفر
با◊رية فضسله يعود لأÓبطال
الذين دفعوا أارواحهم»

فسص -ح اÛال ب-ع-ده-ا ل-ت-ك-رË
ع -دد م -ن اÛاه-دي-ن وع-ائÓ-ت
الشص - -ه - -داء ع - -ل- -ى غ- -رار أارم- -ل- -ة
اÛاه - -د دريشس ال - -ي - -اسس واب- -ن
ع- -ث- -م- -ان ب -ل -وزداد ،ك -م -ا ح -ظ -ي

اÛاهد دحاوي ابراهيم لـ«الششعب»:

اÛاهد لعمودي عبد القادر من
›موعة  ٢٢بالتكر ،Ëوقد أاكد
‘ كلمة له أان الفضصل ‘ الظفر
با◊رية يعود إا ¤هؤولء األبطال
الذين دفعوا أارواحهم ثمنا ◊رية
الوطن ،معربا عن سصعادته لبلوغ
رجال الثورة هدفهم ‘ –رير
الوطن من اŸسصتعمر الغاشصم.
كما أاشصاد عدد من اÛاهدين
اŸك-رم Úب-اŸن-اسص-ب-ة ع-لى غرار
بودينة مصصطفى ورشصيد بوخاري
وف -ي ‹Ó-أاح-م-د وت-ه-م-ي ب-راه-ي-م
وزا Êيوسصف إا ¤جانب شصنايدر
ك Ó- -وسس ‚ل هÒم - -ان ك Ó- -وسس
ب-ه-ذه الل-ت-ف-ات-ة ،ح-يث ي-ع-د ه-ذا
الحتفال دليل عرفان بالشصهداء
واÛاهدين.
وتضصمن ا◊فل معرضصا لصصور
›اهدي وشصهداء ثورة التحرير
مع عرضس بعضس األسصلحة الثورية
وك -تب ت -اري -خ-ي-ة ف-ن-ي-ة تشص-ك-ي-ل-ي-ة
خاصصة بالذكرى فيما ” عرضس
مسصرحية جسصدت ملحمة الثورة
التحريرية.

ا÷زائر قطعت عهدا منذ الفا— نوفم 1954 Èبأان ’ ترجع إا ¤الوراء
ان -ط -ل -قت ،أامسس ،ب -وه -ران ،ا’ح -ت-ف-ا’ت
ال -رسش -م -ي -ة اّıل-دة ل-ل-ذك-رى (’ )63ن - -د’ع
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اŸب-ارك-ة ،والتي سشتقام
ع -ل -ى م -دار ي -وم Úك -ام -ل .Úوق -د اف -ت -ت-حت
مراسشم ا’حتفال بتنظيم اسشتعراضس ضشخم،
’نشش -ط -ة ال -ري -اضش -ي -ة
شش- -م -ل ال -ع -دي -د م -ن ا أ
وال -ث -ق -اف -ي -ة ان -ط Ó-ق -ا م-ن ث-ان-وي-ة ال-ع-ق-ي-د
لطفي ،مرورا بنهج جيشس التحرير الوطني
إا ¤غ- -اي- -ة مسش- -رح ال- -ه- -واء ال -ط -ل -ق حسش -ن -ي
ششقرون.
كما أاشصرفت السصلطات الولئية مسصاء نفسس اليوم
ع -ل -ى ت -دشص ÚاŸق -ر ا÷دي-د ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ل-م-ج-اه-دي-ن ،وحضص-ور ع-رضس مسص-رح-ي Ÿل-ح-م-ة
أاحمد زبانة على مسصتوى اŸسصرح ا÷هوي «عبد
ال-ق-ادر ع-ل-ول-ة» ،ل-ت-خ-ت-ت-م ‘ ح-دود م-ن-تصص-ف الليل
Ãراسصيم رفع العلم الوطني على مسصتوى سصاحة أاول
نوفم.È
وحسصب ال -ل -ج -ن -ة ال-ولئ-ي-ة إلح-ي-اء الح-ت-ف-الت
باألعياد واأليام الوطنية ،تنظم اليوم وقفة ترحم
على أارواح الشصهداء ÃقÈة ع Úالبيضصاء ،باإلضصافة
إا ¤إاطÓق تسصمية القاعة متعّددة الرياضصات 5٠٠
مقعد باسصم اÛاهد خربيشس عبد القادر وتسصمية
اŸعهد ا÷هوي للتكوين اŸوسصيقي باسصم اÛاهد
بÓ- -وي اﬁم -د ال -ه -واري ،وك -ذا ت -دشص Úج -داري -ة
مسصÒة وهران وحضصور عملية تشصج Òعلى مسصتوى

الطريق الوطني رقم  11ببئر ا÷.Ò
و‘ لقاء جمعه بـ»الشصعب» أاكد اÛاهد دحاوي
ابراهيم أاّن ا÷زائر قادة وشصعبا قطعت عهدا منذ
الفا— نوفم 1954 Èبأان ل ترجع إا ¤الوراء ،وأان
ت- -ق- -ف صص -ام -دة ‘ وج -ه اıط -ط -ات الشص -ن -ي -ع -ة
واألزم -ات اŸت -ع -اق -ب -ة ،ب -ع -د قّصص -ة ك -ف -اح ح -اف-ل-ة
بالدروسس والع ÈاŸفعمة بالقيم واŸثل العليا.
وقال دحاوي :السصتعمار بقدر ماكان نقمة ،عّلم
ا÷زائري Úبأان ل يعودوا إا ¤الوراء برؤوية طموحة

وإاÁان كب Òبأاهميّة توطيد دعائم الدÁقراطية،
وأان ي- -واصص- -ل -وا م -ع -رك -ة ا÷ه -اد األك ‘ Èب -ع -دي -ه
اإلج -ت-م-اع-ي والق-تصص-ادي ‘ سص-ب-ي-ل ع-زة وك-رام-ة
الوطن وا◊فاظ على سصيادة ا÷زائر ومقوماتها.
وعاد ّﬁدثنا وهو من قدماء ›اهدي الولية
اÿامسصة التاريخية ليصصّور لنا شصناعة السصتعمار
ب-أاسص-ال-ي-ب-ه الشص-ي-ط-ان-ي-ة وحيله ا÷هنمّية ومؤوامراته
الدنيئة ،وكيف اسصتطاعت ا÷زائر أان تقف صصامدة
شصاﬂة ‘ وجه أاقوى الدول السصتعمارية وإاجبارها
ع- -ل- -ى اÿروج صص -اغ -رة ب -ع -د ق -رن و ٣٠سص-ن-ة م-ن
اإلسصتعمار.
ثم أاضصاف معّقبا :ومن يعتقد أان ديغول منحنا
السصتقÓل ،أاقول له بفعل ثورة الشصعب اŸباركة
Óدارة السصتعمارية
والعارمة  ⁄يكن من خيار ل إ
سص -وى ال -رضص -وخ إلرادة الشص -عب وا÷يشس ف -ت -ح -ق -ق
النصصر اŸب Úوجاء السصتقÓل ‘  5جويلية 196٢
ليعيشس الشصعب ا÷زائري عهدا جديدا.
ك -م -ا شص ّ-دد دح -اوي ع -ل-ى أاّن ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة
ومسصÒة الكفاح سصتظل خالدة ع Èاألجيال Ÿا لها
‘ قلب كل جزائري من مكانة سصامية وما ترمز
إاليه من القيم واŸبادئ والتضصحية واللتزام والوفاء
بالعهد وانتصصار إارادة الشصعب التي سصتظل خالدة ‘
النفوسس واألفئدة.

وهران :براهمية مسسعودة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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التقدير والعرفان Ÿن أادوا الواجب وفقط..

–ّل ذكرى ثورة التحرير لتفرضس على الضصمائر ا◊ية ‘ اÛتمع تذّكر تلك الصصفحات الناصصعة
للصصمود والشصجاعة ‘ مواجهة التعذيب واإلهانة من أاجل كسصر قيود الحتÓل الفرنسصي وفضصح
جرائمه .وبقدر اسصتذكار البطولت الرائعة التي صصنعت اŸلحمة النوفمÈية والتضصحيات اŸقدمة
بقدر ما يجب توجيه كل العرفان والتقدير للجزائري Úوا÷زائريات الذين سصاهموا ‘ ›هود الثورة
دون أان ينتظروا ا◊صصول على شصهادة العÎاف ،ومنهم مناضصلون و›اهدون من الصصف األول اكتفوا
بأان قدر لهم الله طول العمر للعيشس –ت ظÓل السصتقÓل ،وكل سصعادتهم أانهم أادوا الواجب وفقط.
كان للمرأاة ‘ الريف باألخصس دور ﬁوري ‘ اÛهود الوطني من أاجل الكرامة وا◊رية فلم
تتأاخر عن تقد Ëمسصاهماتها ‘ اإلطعام والعÓج وﬂتلف اÿدمات التي يحتاج إاليها أافراد جيشس
التحرير الوطني بل ارتقى دورها إا ¤حمل السصÓح ‘ اÿطوط اŸتقدمة على أارضس القتال .وكان
للمناضصل Úخاصصة ‘ إاطار اŸنظمة اŸدنية ÷بهة التحرير الوطني أاك Ìمن دور ‘ الرفع من وتÒة
اÛهود النضصا‹ و“ك Úالقيادات اŸيدانية ‘ اŸدن والقرى من ا◊صصول على اŸعلومات الدقيقة
واŸعطيات ا÷وهرية حول –ركات جيوشس الحتÓل و‡ارسصات أاجهزته.
وخÓفا Ÿا يروجه اŸناهضصون للثورة فإان أاغلب من شصاركوا ‘ الكفاح Ãختلف الوسصائل ومن
ﬂتلف الفئات الجتماعية وأابرزهم بسصطاء قاموا بذلك من باب الواجب الوطني والقناعة الراسصخة
بأان موعد إاعادة تصصحيح مسصار التاريخ حان لكسصر شصوكة السصتعمار ومواجهته ‘ وضصح النهار بعد نزع
عقدة اÿوف التي غرسصها ‘ أانفسس ا÷زائري Úمن خÓل نشصر ا÷هل وتشصريد وŒويع السصكان.
حقيقة كانت شصرارة الثورة من صصنع النخبة النÒة التي فتحت أاع Úالشصعب ا÷زائري على الواقع
وأاقنعته بأان لديه القوة الكامنة والقدرة الصصلبة إلنهاء الوجود الفرنسصي ‘ بÓدنا بعد أان تأاكد رواد
النضصال من تعنت حكام دولة الحتÓل وعجرفة قادتها الذين –ولوا إا ¤قتلة و›رم ،Úغ Òأان
اŸواطن البسصيط Ãجرد أان أادرك التحول وفهم الرسصالة التي حملها بيان أاول نوفم Èانخرط ‘
النضصال واندفع بقوة ‘ روح الثورة.
و‘ الذكرى  6٣لندلع ثورة فريدة غÒت ›رى التاريخ وانتشصلت شصعبا بكامله من ﬂالب
اسصتعمار “يز بالعنصصرية و‡ارسصة برامج النهب والتخريب شصعارها األرضس اÙروقة يكون من
الواجب أان نرفع كل التقدير والعرفان ألولئك الذين وقفوا رجال ونسصاء وحتى أاطفال يومها ‘ صصف
الكفاح من أاجل اسصÎجاع السصيادة الوطنية ،وبتنويه خاصس Ÿن احتفظوا بتواضصع برصصيد نضصالهم
مقتنع Úبالعيشس –ت مظلة ا◊رية وسصط شصعبهم يقتاتون من عرقهم دون طلب بطاقة اعÎاف أاو
شصهادة ‡اثلة.
لقد كان مفهوم ا◊رية بالنسصبة إاليهم نهاية السصتغÓل والعبودية والعيشس ‘ بلدهم ب Óخوف ول
إاهانة ول ازدراء أاك Ìمن أانها ›رد حصصول على بطاقة تهافت عليها البعضس من أاجل –قيق مصصالح
أاو امتيازات هي مشصروعة بالكامل Ÿن يسصتحقها حقيقة وليسصت حÓل على اŸزيف Úالذين يبقون ‘
حكم التاريخ الكفيل وحده بتصصنيف كل واحد.
وكان الذين آاثروا اŸصصلحة الوطنية على الشصخصصية واقتنعوا منذ البداية أان اŸشصاركة ‘ الثورة
واجب مقدسس بدون مقابل ،إال بالنسصبة للّذين ◊قتهم إاعاقة أاو اسصتشصهدوا وخلفوا أارامل أاو أاطفال
قصصر أاو آاباء طاعن ‘ Úالسصن ،يتأاŸون أامام ‡ارسصات ومشصاهد أاثرت سصلبا على صصفة ›اهد ومنهم
من كانوا يفضصلون البقاء بعيدا عن األضصواء.
إا ¤كل هؤولء خاصصة الذين حرمهم السصتدمار من التعليم وطاردهم جي Óبعد جيل وسصاهموا كل
حسصب جهده ‘ التحرير فصصÈوا و–ملوا قسصاوة الثورة ينبغي أان يخصصوا بالعرفان وذكرهم ‘
اŸناسصبات على اŸسصتوى اÙلي والوطني فكم من رجل أاو امرأاة أادى الواجب بعيدا عن األضصواء التي
ل ينبغي أان يسصرقها عن قصصد أاو غ Òقصصد بعضس من لديهم ثقافة أاو مركز اجتماعي ،وإا‰ا يقع على
عاتق اÛتمع قاطبة بتعاقب األجيال واجب تقد ËالحÎام اŸميز لتلك الفئة من اŸناضصلÚ
البسصطاء خاصصة من ل يحملون بطاقة ›اهد من أاجل بعث روح النتماء وتعزيز عنصصر الثقة التي
كانت Ãثابة ا◊بل السصري للثورة اŸظفرة.

سسعيد بن عياد

ا÷يشس الوطني الششعبي ‘ اŸوعد

ندوات وŒمعات Ÿسستخدمي هياكل اŸؤوسسسسة العسسكرية
‘ إاطار تخليد الذكرى الثالثة والسصت Úلندلع
ال- -ث- -ورة ال- -ت- -ح- -ري- -ري -ة اŸظ -ف -رةُ ،ب -ر›ت ن -دوات
وﬁاضصرات ومسصابقات ثقافية ورياضصية ومعارضس
للصصور وأافÓم ثورية ،فضص Óعن تسصمية بعضس هياكل
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشص-ع-ب-ي ب-اسص-م ث-ل-ة م-ن شص-ه-دائ-ن-ا
األ›اد .و‘ ذات السص -ي -اق تشص -ه -د ل -ي-ل-ة ال-ف-ا— م-ن
نوفم ،Èتنظيم Œمعات Ÿسصتخدمي هياكل ا÷يشس
الوطني الشصعبي ،حيث يتم بهذه اŸناسصبة رفع العلم
الوطني والوقوف دقيقة صصمت ترحما على أارواح
شصهدائنا األبرار ،وتÓوة األمر اليومي الفريق نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني
الشصعبي ،الذي يذّكر من خÓله بالتضصحيات ا÷سصام
التي قدمها الشصعب ا÷زائري من أاجل اسصÎجاع
سصيادته وحريته:
«–ي -ي ا÷زائ -ر ‘ ه -ذه ال -ل -ي -ل-ة اŸب-ارك-ة ذك-رى
وط- -ن- -ي- -ة خ- -ال -دة وزاخ -رة ب -ك -ل آاي -ات اÛد وال -ع -ز
والفخار ،ذكرى تبقى نفحاتها تعبق على الدوام بالعÈ
والدروسس ،إانها الذكرى  6٣لندلع ثورة نوفم1954 È
اÿالدة ،هذه الثورة اŸعجزة التي أاثبتت وسصتبقى

تثبت يقينا ،بأان ا÷زائر التي انتصصرت باألمسس على
أاع-دائ-ه-ا ،ب-فضص-ل أاب-ن-ائ-ه-ا اıلصص ،Úسص-ت-عرف دوما
كيف تواصصل مشصوار نصصرها ،ودرب انتصصارها ،بفضصل
ذات ال -ط -ي -ن -ة م -ن أاب -ن -ائ -ه -ا األوف-ي-اء اıلصص Úل-ل-ه
وللوطن».
«فبقدر ما نحمد الله تعا ¤حمدا كثÒا على
ن-ع-م-اء ال-نصص-ر وم-ن-ة السص-ي-ادة والسص-ت-قÓ-ل ف-إان-نا لن
تصص -ي -ب -ن -ا ك Ó-ل -ة ول نصصب أاب-دا ‘ ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الشصعبي ،ولن تضصعف لنا عزÁة ول إارادة إاطÓقا بل
سصنبقى ،بإاذن الله تعا ¤وقوته وعونه ،نعمل بوعي
شص -دي -د ‘ ،ظ -ل ق-ي-ادة ودع-م وت-وج-ي-ه-ات اÛاه-د
فخامة السصيد الرئيسس ا÷مهورية ،القائد األعلى
للقوات أاŸسصلحة وزير الدفاع الوطني ،على اللتزام
ال -ت -ام ب -ح -ف -ظ ح -رم -ة ك -ل شص Èم -ن ت-راب ا÷زائ-ر
الغالية ،وعلى ا◊رصس الكامل على القيام باŸهام
الشصريفة اŸوكلة إا ¤ا÷يشس الوطني الشصعبي ،صصونا
ألم- -ن ال- -وط- -ن وح- -م- -اي- -ة لسص- -ت- -قÓ- -ل- -ه وسص -ي -ادت -ه
واسصتقراره».

ذكرى وترحم Ãناسسبة الفا— نوفمÈ

أانا حفيدة سصيدة عظيمة جاهدت من أاجل اسصتقÓل
ا÷زائر وآاثرت البقاء ‘ الظل ،إانها اÛاهدة اŸرحومة
حباسس ‚ية زوجة بن نÈي اŸولودة ‘  ٠4جانفي 19٣6
ببلدية ا÷زائر الوسصطى.
كÈت وترعرعرت ‘ قلب القصصبة العتيقة وبالضصبط
‘ نهج نفيسصة ،كابدت وشصاهدت سصوء اŸعاملة وا÷رائم
السصتعمارية البشصعة التي ارتكبت ‘ حق ا÷زائري.Ú
تزوجت وعمرها  18سصنة وهي ‘ تلك السصن اŸبكرة
ق- -ررت ا÷ه- -اد وال- -ك- -ف -اح ‘ سص -ب -ي -ل ا÷زائ -ر و‘ ق -لب
اŸسصتعمر ،حيث سصافرت إا ¤ليون الفرنسصية وقامت بجمع
األموال وإارسصالها إا ¤إاخوانها اÛاهدين ،شصاركت ‘
مظاهرة  17أاكتوبر  ‘ 1961باريسس و‚ت من اÛزرة
ب -أاع -ج -وب -ة وك -انت اÙط -ة ال -ت -ي زادت إاصص-راره-ا ع-ل-ى
ا÷ه -اد والسص -تشص -ه-اد ،رفضصت ا÷نسص-ي-ة ال-ف-رنسص-ي-ة سص-ن-ة
 1958وهذا ما تأاكدت منه لدى مصصالح السصفارة الفرنسصية.
أا–سصر كثÒا أانني ل أاملك اŸزيد من اŸعلومات عنها
ما عدا ما اسصتقيته من شصهادات من رافقوها ‘ مسصÒتها
وال -ذي -ن أاع -رب -وا ‹ ع -ن إاع -ج -اب -ه -م بشص -ج -اع -ت -ه -ا وق-وة
شص -خصص -ي -ت -ه -ا ف -ه -ي ـ رح -م -ه -ا ال -ل -ه  -ل ت-ع-رف الÎاج-ع
والسصتسصÓم وأاحمد الله أان حلمها ‘ اسصتقÓل ا÷زائر
قد –قق.
اÛاهدة اŸرحومة حباسس ‚ية ،انتقلت إا ¤رحمة الله وأاخذت أاسصرارها معها و ⁄تبح بها ألحد
وأانا فخورة أانني حفيدة هذه اŸرأاة العظيمة التي أاحببتها و ⁄أاعرفها يوما.
رحمة الله عليها وعلى كل اÛاهدين والشصهداء ‘ هذا اليوم العظيم الذي تقّرر فيه مصص Òا÷زائر
الذي كتب بدم الشصهداء.

بقلم :السسيدة مانة Áينة
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أÛاهد ألكب Òأحمد قادة يتحّدث لـ «ألشسعب»:
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عام Óإلسسرية وإŸفاجأاة أإربكا فرنسسا إ’سستعمارية
«ألشسعب» تعود إأ ¤ألّدشسرة ألتي غّيرت ›رى ألّتاريخ

–يي أ÷زأئر بكل فخر وأعتزأز أ’حتفا’ت أıلدة للذكرى ألثالثة وألسست’ Úند’ع ثورة ألفا— نوفم 1954 ÈأÛيدة باسسÎجاع آأ’م وآأمال أ÷زأئري ،Úألذين
حوأ بالنفسش وألنفيسش وألغا‹ وألرخيصش من أجل أن ننعم أليوم بجزأئر ألعزة وألكرأمة ،غ Òأن ألكث Òمن أ÷زأئري Úخاصسة أجيال أ◊اضسر ’ تعرف عن رمزية
ضس ّ
وكيفية ومكان أند’ع ألثورة ألتحريرية ألكث .Òجريدة «ألشسعب» قامت بزيارة لدشسرة أو’د موسسى ألتي شسهدت ألتحضسÒأت ألكبÒة ’ند’ع ألثورة.

باتنة :حمزة Ÿوششي
انطلقنا من ﬁطة «اذرار الهارة» Ãدينة باتنة باŒاه بلديتي
أاريسس إاشصمول مهد الثورة والثوار ،ع Èكل وحدة كيلومÎية من
اŸدينة حكاية ثورة وشصعب رفضس السصتعباد ،فقّرر ذات نوفم Èأان
يخرج عن بكرة أابيه ليلّقن الفرنسصي Úدرسصا ‘ التضصحية وحب الوطن
ع Èثورة خّلدها التاريخ.
على بعد عدة كيلومÎات من بلدية إاشصمول ،و‘ منتصصف الطريق
نحو آاريسس ،شصرق باتنة ،تقع دشصرة أاولد موسصى ،البقعة ا÷غرافية
النائمة التي لعبت دورا رئيسصيا ‘ تاريخ الثورة ،بعد أان اختارها أاسصد
الثورة الشصهيد الرمز مصصطفى بن بولعيد لعقد لقائه التاريخي مع
› ٣٠٠اهد ،وذلك أايام  ٢9و ٣٠و ٣1أاكتوبر  1954إلعطاء إاشصارة
ان -ط Ó-ق أاو ¤رصص -اصص -ات ال-ث-ورة اÛي-دة Ãن-ط-ق-ة األوراسس .وق-د
اجتمع بن بولعيد برفاقه اÛاهدين وخطب فيهم قائ« :Óلقد كانت
الثورة تنتظر هذا اليوم بشصغف من أاجل التحرير الوطني ،إانه يوم
عظيم كان ينبئ بالنصصر األكيد ،لقد وقف الشصعب ‘ الشصرق والغرب
كرجل واحد ،أانتم خضصتم أاك Èمعارك األرواسس ،لقد فقد” بعضصا
من الرفقاء األعزاء ،الذين بكيناهم جميعا لكن مسصÒة ا◊رية قد
ب -دأات» ،ه -ي ك -ل -م -ات ق-ال-ه-ا الشص-ه-ي-د ال-رم-ز مصص-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د
للمجاهدين Ãنطقة كيمل ،بعد  ٣أايام من اŸعركة الشصهÒة Ãنطقة
«تبابوشصت» التي وقعت بتاريخ  7ديسصم ،1954 Èمع بدايات الثورة
اÛيدة ،أاين التقى بن بولعيد بجنود التحرير لتعزيز ثقتهم بالقيادة،
والتأاكيد على أان الثورة قد انطلقت فع Óول تراجع عن النصصر أاو
الشصهادة ،وقد كان الشصهيد الرمز رفقة اÛاهدين شصيحا ÊبشصÒ
وعباسس لغرور حسصب شصهادة اÛاهد الكب Òسصي جودي كيور.

دشسرة أإو’د موسسى ...إشسهد يا تاريخ
 ⁄يكن أاحد يعتقد أان ›موعة من السصكان الفقراء واألميÚ
Ãنطقة األوراسس الوعرة التضصاريسس سصتصصنع الفارق ،وتقلب موازين
اŸعادلة ب Úجيشس اسصتعماري غاشصم جثم على صصدور ا÷زائريÚ
Ÿدة ف -اقت ال -ق -رن وال -رب -ع ق -رن ك-انت ك-ل-ه-ا سص-ن-وات ق-ت-ل وت-ذب-ي-ح
Óنسصان ،وب« Úرجال
وانتهاك صصارخ للحقوق وا◊ريات األسصاسصية ل إ
شصرف» من األوراسس األشصم الذين «عقدوا العزم» على أان نهاية
فرنسصا قد اقÎبت و»مضصى وقت العتاب».
خÓل زيارتنا لدشصرة أاولد موسصى  ⁄تكن هناك أاية مؤوشصرات
توحي بأان هاته الدشصرة الصصغÒة جغرافيا ودÁغرافيا سصتغ› Òرى
التاريخ وتصصنع إاحدى أاروع وأاعظم ثورات القرن  ،٢٠ثورة دربكت
العا ⁄وكشصفت عن الوجه ا◊قيقي والقبيح لفرنسصا السصتعمارية،
بأاحد منازلها اŸعروفة هناك منزل «اإلخوة بن شصايبة» عقد اجتماع
 6الكبار مفجري الثورة ،ببلدية اشصمول التابعة لولية باتنة على سصفح
ج -ب-ل اشص-م-ول ،ي-ق-اب-ل-ه-ا ج-ب-ل ال-ظ-ه-ري ال-ك-ث-ي-ف اŸغ-ط-ى ب-أاشص-ج-ار
الصصنوبر واÙاط بالوادي األبيضس ،كما تتميز الدشصرة Ãنازلها
اŸرتفعة والتي يتواجد أاسصفلها عدد كب Òمن اŸزارع والبسصات.Ú
ولعل هذا هو ما جعل من منزل اإلخوة بن شصايبة مكان يكفي
القÎاب منه لتشصعر بالرهبة والكÈياء والقداسصة وحتى اÿوف
والفخر ألن الثورة انطلقت ذات نوفم Èمن هنا ،حيث تقع Ãحاذاة

الوادي و–يط بها غابات كثيفة ،وهو ما جعل منها معق Óلثوار
رفعوا التحدي وراهنوا على عدالة قضصيتهم رغم قلة اإلمكانيات
واختÓل موازين القوى.
يروي اÛاهد الكب Òاحمد قادة «لصصوصس الشّصرف» ،خÓل لقاء
ج -م -ع-ه ب-ج-ري-دة «الشص-عب» ،ب-أان وضص-ع ال-ل-مسص-ات األخÒة ل-ل-ت-حضصÒ
لندلع الثورة التحريرية كان ‘ اجتماعي  1٠و ٢4أاكتوبر 1954
با÷زائر من طرف ÷نة السصتة ،حيث ناقشس اÛتمعون قضصايا
هامة على غرار إاعطاء تسصمية للتنظيم الذي كانوا بصصدد اإلعÓن
عنه ليحل ﬁل اللجنة الثورية للوحدة والعمل ،وقد اتفقوا على
إانشصاء جبهة التحرير الوطني وجناحها العسصكري اŸتمثل ‘ جيشس
التحرير الوطني ،حيث تهدف اŸهمة األو ¤للجبهة ‘ التصصال
بجميع التيارات السصياسصية اŸكونة للحركة الوطنية قصصد حثها على
اللتحاق ÃسصÒة الثورة ،وŒنيد ا÷ماه Òللمعركة ا◊اسصمة ضصد
اŸسص -ت -ع -م -ر ال -ف -رنسص -ي إاضص -اف -ة إا– ¤دي -د ت -اري -خ ان -دلع ال -ث -ورة
التحريرية ،حيث كان اختيار ليلة األحد إا ¤الثن Úأاول نوفم1954 È
كتاريخ انطÓق العمل اŸسصلح يخضصع Ÿعطيات تكتيكية عسصكرية،
منها وجود عدد كب Òمن جنود وضصباط عسصكر الحتÓل ‘ عطلة
نهاية األسصبوع يليها انشصغالهم بالحتفال بعيد القديسص ÚاŸسصيحي،
م-ع ال-ت-أاك-ي-د ه-ن-ا ضص-رورة إادخ-ال ع-ام-ل اŸب-اغ-ت-ة و–دي-د خ-ري-ط-ة
اŸن -اط -ق وت -ع-ي Úق-ادت-ه-ا بشص-ك-ل ن-ه-ائ-ي ،ووضص-ع ال-ل-مسص-ات األخÒة
ıطط الهجوم ‘ ليلة أاول نوفم.È
حينما عقد الجتماع الشصه Òالذي ترأاسصه مصصطفى بن بوالعيد
‘ جوان  ،1954ذلك اللقاء بكى فيه الشصهيد الرمز باجي ﬂتار،
فسصأاله بن بوالعيد ،كما يروي اÛاهد الطاهر عزوي من أاريسس ،ما
يبكيك يا ﬂتار؟ فرد عليه :كيف سصنقوم بالثورة يا سصي مصصطفى
ونحن ل ‰لك سصوى مسصدسصات وبنادق؟ فقال بن بوالعيد جملته
الشص -هÒة« :ي -ا إاخ -وا Êك-ون-وا م-ع-ي ن-فّ-ج-ره-ا وأان-ا أاع-اه-دك-م ب-ت-وفÒ
السصÓح ،وبأان األوراسس قادر على الصصمود ‘ وجه فرنسصا ما ب Úسصتة
إا ¤عشصرة أاشصهر» ،وقتها تأاكد ا÷ميع أان بن بوالعيد كان على دراية
كاملة بوطنية سصكان األوراسس والتي ل حدود لها ‘ تلك الفÎة
العصصيبة من تاريخ ا÷زائر.

إأ’ورإسس إأ’شسم ...إلّثورة بدأإت من هنا
بدشصرة أاولد موسصى أاو ع Úا◊مام كما كانت تسصمى وبالتحديد
‘ ليلة  ٣1أاكتوبر إا 1 ¤نوفم– 1954 Èت جنح الظÓم ،كان هناك
أاك Ìم - -ن › ٣٠٠اه-د ي-خÎق-ون ب-أاق-دام-ه-م سص-ك-ون ال-ل-يل وظÓمه
ا◊الك الذي عهدته اŸنطقة آانذاك ،حيث اجتمعت قيادة اŸنطقة
األو« ¤أاوراسس النمامشصة» ببيت البطل بن شصايبة و–ت إاشصراف
ال -رم -ز مصص -ط -ف -ى ب -ن ب -وال -ع -ي-د ت-ل-ق-ى اÛاه-دون ‘ ه-ذا ال-ل-ق-اء
التاريخي الذين  ⁄يكونوا ›هزين للقتال أاسصلحتهم األو ،¤وقسصموا
إا ¤أافواج لضصرب مراكز العدو الفرنسصي ‘ كامل اŸنطقة األو¤
وقد تشصكلت قيادتها ‘ تلك الليلة من مصصطفى بن بوالعيد قائد
اŸنطقة األو ،¤بشص Òشصيحا Êنائب قائد اŸنطقة األو ،¤عباسس
لغرور عضصو اŸنطقة األو ،¤مدور عزوي أام ÚاŸال ،عاجل عجول
عضصو اŸنطقة األو ،¤بوسصتة مصصطفى عضصو اŸنطقة األو.¤
” اسصتخراج األسصلحة اŸدفونة منذ Ã 1948نطقة كيمل
وقد ّ
وتوزيعها على اÛاهدين ،وبعد توزيع اŸهام اختÒت كلمة السصر
«خالد عقبة» التي بدأا اÛاهدون يرددونها ‘ ا÷بال وكلهم يقÚ
بالنصصر ،حيث أاّكدت مصصادر ثورية عديدة لـ «الشصعب» أان بداية الثورة
كانت Ãشصاركة ›1٢٠٠اهد على اŸسصتوى الوطني بحوزتهم 4٠٠
ق -ط -ع -ة سص Ó-ح وبضص -ع-ة ق-ن-اب-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة ف-ق-ط ،وك-انت ال-ه-ج-وم-ات
تسصتهدف مراكز الدرك والثكنات العسصكرية وﬂازن األسصلحة.
وب -اعÎاف السص -ل -ط -ات السص -ت -ع -م-اري-ة ،ف-إان حصص-ي-ل-ة ال-ع-م-ل-ي-ات
اŸسصلحة ضصد اŸصصالح الفرنسصية ع Èكل مناطق ا÷زائر ليلة أاول
نوفم ،1954 Èقد بلغت ثÓث Úعملية خلفت مقتل  1٠أاوروبيÚ
وعمÓء وجرح  ٢٣منهم وخسصائر مادية تقدر Ãئات اÓŸي Úمن
الفرنكات الفرنسصية .أاما الثورة فقد فقدت ‘ مرحلتها األو ¤خÒة
أابنائها الذين سصقطوا ‘ ميدان الشصرف ،من أامثال بن عبد اŸالك

رمضص -ان وق -ري -ن ب -ل -ق -اسص-م
وب- -اج- -ي ﬂت- -ار ودي -دوشس
مراد وغÒهم.

مصسطفى بن
بوإلعيد تاريخ
رجل ...ذإكرة
أإجيال
ي-ل-قب الشص-ه-يد الرمز
مصصطفى بن بوالعيد بأانه
أاب ال - -ث- -ورة ا÷زائ- -ري- -ة
وأاسص- -ده- -ا ،ال- -ذي أاخ -رج
الثورة إا ¤النور ورافقها
إا ¤غ- -اي- -ة اسص- -تشص -ه -اده،
حيث كان الرجل عظيما
‘ أاخÓقه عاشصقا ولهانا
ل- -وط- -ن- -ه ن- -اق- -م- -ا ع- -ل -ى
اŸسصتعمر الغاشصم ،وهب
كل حياته وثروته ‘ تلك
الفÎة للجزائر ،فاقتنى األسصلحة وبنى منذ سصنة  1948عدة ﬂابئ
ل -لسص Ó-ح ب-ك-ل م-ن ت-ي-ف-رط-اسص ÚوÃسص-ج-د إايÔكب ب-آاريسس وÃزرع-ة
خاصصة كان Áلكها ،وكان يؤومّنها بطريقة عجيبة غريبة ‘ مطامر
خاصصة ،كما يروي اÛاهدون أاحمد قادة ،بن عايشصة واÛاهد
عبد الصصمد السصعيد وبن باطة بوعÓم ،فقد كان يضصعها داخل
براميل يغطيها بالت Íليتم إاخراج الشصحنة األو ¤من األسصلحة ‘
أاكتوبر  1954وأارسصل شصحنة أاخرى متكونة من  5٠قطعة سصÓح إا¤
زيغود يوسصف وبن طوبال وعمار بن عودة اŸنطقة الثانية بالشصمال
القسصنطيني و 9٠بندقية إا ¤كر Ëبلقاسصم باŸنطقة الثالثة Ãنطقة
القبائل و 6٠بندقية إا ¤منطقة ا÷زائر العاصصمة و–ديدا إا ¤رابح
بيطاط ‘ ،ح Úتعذر عليه إارسصال كمية إا ¤العربي بن مهيدي،
اŸتواجد آانذاك Ãنطقة الغرب ا÷زائري ،ألنه كان يعتقد أان بن
مهيدي قادر على جلب األسصلحة من ا◊دود الغربية.
وي -فصص -ل ضص -ي-ف ج-ري-دة «الشص-عب» اÛاه-د ال-ك-ب Òأاح-م-د ق-ادة
بالقول حول اجتماع لقرين ،الذي سصبق تفج Òالثورة إان أاهمية
اج-ت-م-اع ل-ق-ري-ن ال-ت-اري-خ-ي ت-ن-ب-ع م-ن “ك-ن أاسص-د ال-ث-ورة ب-ن ب-والعيد
مصصطفى من عقده رغم الظروف الصصعبة التي أاحاطت به ،مشصÒا
إا ¤أانه عقد يومي  ٢6و ٢7أاكتوبر ليÃ Óنزل اŸناضصل عبد الله بن
مسصعودة ،اŸعروف باسصم «أامزيطي» .وانطلقت أاشصغاله بعد تأادية
«اليم Úوالقسصم» على اŸصصحف بالوفاء للجزائر والثورة ،واللتزام
بدعم الثورة وعدم إافشصاء أاسصرارها مهما كان الثمن ،بحضصور أابطال
الثورة اآلتية أاسصماؤوهم :عباسس لغرور ،الطاهر نويشصي ،عاجل عجول،
مصصطفى بوسصتة ،موسصى حاجي ،وﬁمد خيضصر وحسص Úبالرحايل
وشصيحا Êبشص Òوعثما Êعبد الوهاب وعبد الله بن مسصعودة صصاحب
اŸنزل ،حيث ” صصياغة بيان أاول نوفم Èالتاريخي والذي كتبه
البطل شصيحا Êبشص Òبخط اليد ثم باآللة الكاتبة وباللغة الفرنسصية
بطلب من بن بوالعيد «وقمت أانا بتوزيعه» ،يضصيف اÛاهد قادة،
مشصÒا إا ¤ان بن بوالعيد فصصل نهائيا ‘ موضصوع تفج Òالثورة بعد
أان أاخ ÈاÛتمع Úبتاريخها الذي حدده ‘ الفا— من نوفم1954 È
من األوراسس ،وقد جرى اجتماع لقرين وسصط إاجراءات أامنية مشصددة
تكفل به  ٢٠٠مناضصل.
‘ هذا الجتماع ،يؤوّكد عمي أاحمد– ” ،ديد األهداف التي
سصيتم ضصربها إاعÓنا عن اندلع الثورة وتقسصيم أافواجها ،حيث كلفه
بن بوالعيد رفقة اÛاهد حسص Úبالرحايل باإلشصراف على  5أافواج
بولية بسصكرة.
وقد حرصس الرمز بن بوالعيد ،بحسصب شصهادات ›اهدين ،على

’ئّمة وألّدعاة
ألّثورة ألّتحريرية ‘ عيون أ أ

التأاكيد على قدسصية الثورة ا÷زائرية وعدالتها وطالب اÛاهدين
بالتزام الطابع األخÓقي للثورة وأانها حق وعدل وليسصت ثورة تعxد
على ا◊رمات ،ووضّصح لهم أان هاته اŸبادئ سصتجعل كل ا÷زائريÚ
ينضصمون إاليها بعد معرفة مبادئها التحررية والوطنية واإلنسصانية
وهذا يؤوكد حنكة ودهاء وأاخÓق الرجل وسصعة رؤويته للمسصتقبل.

أإسسبوع كامل على إند’ع إلّثورة ليعلم إلفرنسسيون
باجتماع إلدشسرة
يؤوّكد كل من عمي أاحمد قادة أان الوضصع ،صصبيحة األثن Úأاول
نوفم ،1954 Èمّيزه هدوء تام وحذر وترقب ‡ا سصيقع ،من ردود
اŸسصتعمر الفرنسصي الذي تلقى ضصربات موجعة من اÛاهدين،
حيث أان أاغلب اŸواطن ⁄ Úيعلموا بانطÓق الثورة ،حتى الفرنسصيون
ف -وج-ئ-وا بسص-بب ال-ط-اب-ع السص-ري لÓ-ج-ت-م-اع-ات ،وه-ي ت-ع-ل-ي-م-ات ب-ن
بوالعيد الذي حرصس على بقاء اŸعلومات ‘ ﬁيط ضصيق من رجال
ث -ق -ت -ه ،األم -ر ال -ذي ج -ع-ل ال-ف-رنسص-ي Úل ي-ك-تشص-ف-ون ان-دلع ال-ث-ورة،
وبالتحديد من تلك اŸنازل العتيقة اŸبنية بالطوب وا◊جر البسصيط
و‘ عمق منطقة األوراسس الصصعبة التضصاريسس والوعرة اŸسصالك
وا÷بال.
وقد شصوهد صصبيحة األثن Úمصصطفى بن بوالعيد بعدما اختبأا ‘
غابة ›اورة يسصÎق السصمع من مذياع صصغ ” Òفيه تداول أاخبار
حول وقوع حوادث عدة وقاسصية وﬂتلفة“ ،ثلت ‘ هجومات بعدة
مناطق و‘ نفسس الوقت يبتسصم ويقول مقولته الشصهÒة« :ا◊مد الله،
لقد اندلعت الثورة الشصعبية يا رفاق».
وب-ع-ده-ا م-ب-اشص-رة ،دخ-ل اŸسص-ت-ع-م-ر ‘ ه-يسصÎي-ا ات-ب-ع-ه-ا بحملة
اعتقالت واسصعة انتقاما من سصكان الدشصرة ،وذلك بإاعدام أازيد من
 ٢٠مواطنا بشصكل جماعي وحرق الدشصرة Ãن فيها ،واعتقال السصكان
دون تفريق ب Úرجل وشصيخ وامرأاة وطفل ،وتسصليط أاشصد العقوبات
عليهم ‘ ﬁاولة لزعزعة ثقتهم بالثورة وقادتها ،غ Òأان األها‹
بدشصرة أاولد موسصى  ⁄يأابهوا لكل ما سصلط عليهم من تعذيب
ماداموا ‚حوا ‘ تنظيم الثورة Ãنطقتهم وعلى مدار عدة أاشصهر
عديدة دون أان يتفطن الفرنسصيون لذلك.
اليوم ،ورغم مرور أازيد من  6٣سصنة ،على احتضصان منزل اإلخوة
بن شصايبة للشصرارة األو ¤للثورة اŸظفرة ،لتزال نفسس تلك البيوت
«اŸقدسصة» شصاهدة على صصمود شصعب أاعزل بريء– ،تفظ بأاسصقفها
اŸصصنوعة من الديسس والط ‘ Úمشصهد يوحي بإاصصرار التاريخ على
الصصمود وتÈز اŸعاينة اŸيدانية التي قامت بها جريدة «الشصعب»
للموقع ،أان كل شصيء  ⁄يتغ ،Òفالغرف التي جمعت الرعيل األول من
اÛاهدين –ظى بالعناية الكافية ،إاذ  ⁄تتعرضس إا ¤أاي تغي Òأاو
تشصويه أاو حتى تدخل بشصري ما يجعلها –تفظ بقيمتها التاريخية،
ويسصهل الطريق اŸعبد الوصصول إا ¤اŸكان «الرمز» ،حيث يتواجد
بالقرب من فناء فسصيح أاقيم به نصصب تذكاري كب Òيخلد مآاثر الثورة
التحريرية ،كما تتواجد باŸكان لوحة جدارية بها قائمة بأاسصماء
الشصهداء Ãحاذاة متحف صصغ Òيضصم معدات ووثائق ويحكي عن
ب -ط -ولت اŸن -ط -ق-ة وأاح-داث-ه-ا ال-ث-وري-ة ال-ت-ي م-ات-زال شص-اه-دا ع-ل-ى
بطولت شصعب أاحب ا◊رية ورفضس العيشس بدونها.

إÿطيب عسسلي يدعو إ ¤تخليد مآاثر إلشّسهدإء
أعدأء أ÷زأئر مندسسون ’ ينامون
’ث-ر أل-ب-ال-غ ‘
ك -ان ل-ق-ي-م أل-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة أ أ
’بÓغ
’نسسانية منطلقا إ
’بعاد ألدينية وأ إ
جعل أ أ
صسوت أ◊ق ورفع ألظلم وأ’ضسطهاد عن ألشسعب
أ÷زأئ- -ري ،م- -ا ك -ل -ف -ه تضس -ح -ي -ات جسس -ام -ا أن -ارت
Óجيال نحو ألعزة وألكرأمة و–صسينه
ألطريق ل أ
من ألهزأت .وبحسسب أÿطيب عيسسى عسسلي من
مسسجد سسلمان ألفارسسي ‘ ألردأر بالشسلف ،حيث
دعا إأ ¤إأبرأزها وتخليد آأثار ألشسهدأء.

أجرى أ◊وأر :و.ي.أعرأيبي
❊ ألشس -عب :ك-ان ل-لّ-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة م-ن خÓ-ل
شسهدأئها و›اهديها رسسالة للتحرير ،كيف ترون
هذأ أŸنحى أنطÓقا من موقعكم؟
’مام عيسسى عسسلي :ثورتنا اŸضصيئة التي
❊❊ أ إ
هزت القلوب والنفوسس من أابناء هذا الوطن الشصامخ
شص -م -وخ ال -ونشص -ريسس واألوراسس وج -ب -ال ال -ق-ب-ائ-ل أاخ-ذت
مرجعيتها من قيم أابطالنا األشصاوسس ،الذين سصقطوا ‘

ميدان الشصرف و{منهم من ينتظر وما بّدلوا تبدي }Óقد
أاخذت معينها من قيم ديننا ا◊نيف باسصم الله أاك Èالتي
زلزلت قوات ا◊لف األطلسصي ،وك ّسصرت شصوكة الطغيان
وأانياب مسصتنزف خÒاتنا على يد هؤولء الشصجعان الذين
حوا بالنفسس والنفيسس ‘ سصبيلنا .لذا ظل من الواجب
ضص ّ
علينا ومن موقعنا هذا ومواقع أاخرى شصيدتها الدولة
ا÷زائرية ،أان نغرسس ‘ شصبابنا ومواهبنا التي “ثل
ركائزنا لبناء صصرح األمة مع تذك Òكل مواطن بشصعلة
الشصهيد ورسصالة اÛاهد قصصد التمسصك بالقيم والتواجد
‘ كل الظروف باعتبارها زادنا وطموحنا مادمنا شصباب
كل واحد ‘ موقعه.

وا◊ماية ،ولعل إاشصادة عبد ا◊ميد بن باديسس به حÚ
قال:
شسعب أ÷زأئر مسسلم
وإأ ¤ألعروبة ينتسسب
إأ ¤أن يقول:
يا نششء أنت رجاؤونا
وبك ألصسباح قد أقÎب.
هذه رسصالة واضصحة ومدوية حق لنا أان نغرسصها ونعمل
على تثبيتها قول وعم ،Óفإاذا كان شصباب الثورة رحمهم
الله ،ومن بقوا يعدون نÈاسصا لنا ،فالواجب أان ندعم هذا
التوجه لسصتمرار وجودنا بكل عزم وقوة.

’مة وهم ألشسباب ،فإا¤
❊ أشسر” إأ ¤عضسد أ أ
أي حد ترون ترسسيخ هذه أŸبادئ ألنوفمÈية؟
❊❊ (يبتسصم) وكيف ترونني؟ أاحببت وطني وأانا على
شصبابي وقريب من شصيوخنا ورجالت وليتي ومنطقتي
وصصناع ثورتنا اŸباركة ،لذا أاعمل وفق توجهات دولتنا
وتعليمات على ترسصيخ اŸبادي النوفمÈية التي نتنفسس
منها جميعا ألنها من منطلق ديننا ا◊نيف ،ومثل هذا
ال -ع -م -ر ال -زم -ن -ي ،ف -الشص-ب-اب ‘ ط-ل-ي-ع-ة ال-ب-ن-اء وال-دف-اع

❊ ألفك أŸصسّلون من خÓل دروسش أ÷معة من
ألذين يحرصسون على أمن ألبلد ،ما ألسسر ‘ ذلك؟
❊❊ هذا من شصيمي وواجبي ورغبة كل مواطن يعرف
ما معنى ا÷زائر وحرمتها وكيانها واŸراحل التي مرت
ب -ه -ا ،ف -حسص -اد ه -ذا ال -ب -ل -د ال -ط -يب ك -ثÒون وأاع -داؤوه -ا
مندسصون ول ينامون ،فجيشصنا اŸرابط على حدودنا
صص-ح-راؤون-ا ل-ه-م ب-ال وق-وات أاسصÓ-ك-ن-ا األم-ن-ي-ة ت-ق-اسصمهم
ا◊رسس وا◊م -اي -ة وضص-م-ان األم-ن ل-ل-ب-ل-د وال-ع-ب-اد .ف-ه-ل

هناك رسصالة كهذه الرسصالة؟ فاألرضس التي أا‚بت األمÒ
وللة نسصومر واŸقرا Êواألم Òخالد وحسصيبة والعربي
ب -ن م -ه -ي-دي ووا◊واسس وب-ون-ع-ام-ة وزب-ان-ة وسص-ي ﬁم-د
بوقرة وعلي لبوانت ،وغÒهم ك ÌوتÓها رجال صصنعوا
اÛد ،ل ي -ح -ق ل -ن -ا أان ن -ط -وي صص -ف -ح -ات -ه -م ال -زاه -رة
وجهودهم النÒة ‘ البناء والتشصييد.

لذا فرسصالة اŸسصجد ل Áكن أان تخرج رسصالة األمة التي
دافعت عن ا◊ق ونصصرته ‘ كل مكان وزمان دون النظر
إا ¤جنسس هذه األمة وتلك ‘ نظري.

❊ أين تكمن رسسالة أŸؤوسسسسة
أŸسس- -ج -دي -ة ه -ل ل -ل ّ-م ألّشس -م ّ-ل أم تعزيز مكاسسب ثورتنا
❊ م-ا ه-ي أل-رسس-ال-ة أل-ت-ي ت-وّجهها
هناك غايات أخرى؟
وإرسساء قيمها ‘ نفوسس أنطÓقا من تضسحيات رعيل ألّثورة
❊❊ مهمتنا ل تقتصصر على تذكÒ
وألذين ما بدلوأ تبديÓ؟
شسبابنا وشسيوخنا
ال- -ن- -اسس ب- -رسص- -ال- -ة رب- -ه- -م وال- -ق- -ي- -ام
❊❊ أاود أان أاؤوّكد على رسصالت ،Úأاولهما
ب -ال -ف -رائضس والسص واألم-ر ب-اŸع-روف
أان مبادئ ثورتنا ذات قيم وطنية ودينية
والنهي عن اŸنكر بل كذلك ببناء اإلنسصان الصصالح ألمته وأاخ Ó-ق -ي -ة م -ن ج -ه -ة وق-ي-م إانسص-ان-ي-ة ،ألن ن-ظ-رة آاب-ائ-ن-ا
ووطنه ،ليفوز ‘ الدارين .فأامثال الوجوه التي أالقاها الشصهداء ورعيل اÛاهدين ـ أاطال الله ‘ عمرهم ـ قد
يوميا من الفجر إا ¤العشصاء من أابناء منطقتي بشصيوخها –دت ح -دود ال -وط -ن ن -ح -و شص -ع-وب م-ق-ه-ورة ومسص-ل-وب-ة
و›اه -دي -ه -ا وأاف -راده -ا ال -ط -ي -ب -ون وبشص -ب-اب-ه-ا اŸط-ي-ع ا◊قوق ،لذا كان Ÿبدأا التحرر ‘ قاموسس هؤولء مبدأا
واıلصس لوطنه ودينه ،هي وجود تدفع كل من كان ت -خ -ل -يصس اإلنسص -ان م -ن ال -ع -ب -ودي-ة ،ل-ذا اك-تسص-بت ال-ث-ورة
كمثلي ألداء دوره بوليتنا وغÒها من الوليات التي تبذل ال -ن -وف -مÈي -ة رسص -ال -ة ع -اŸي -ة ب -ك-ل اŸق-اي-يسس .وشص-ك-را
فيها جهود –ت قيادة رشصيدة وموفقة ‘ أاداء واجبها÷ .ريدتكم الغّراء.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ولد عباسس من سصيدي موسصى وبوفاريك:

قرار الششعب سشيد..ول أاحد يزعزع ا◊زب العتيد

^ رئيسس أ÷مهورية بصصحة عادية ...وسصيقوم Ãهامه إأ¤
غاية نهاية عهدته
أاك- -د اج- -م -ال ول -د ع -ب -اسش ،أان ق -رار
الشش - - -عب سش- - -ي- - -د ي- - -وم  23نوفمبر
وسشيششرف المنتخبون الذين يختارهم
على تسشيير المجالسش الششعبية البلدية
وال -ولئ -ي-ة ،وأان أاصش-وات ال-م-واط-ن-ي-ن
مضشمونة ،وفي سشياق مغاير وردا على
أاسشئلة الصشحافيين ،جدد التأاكيد على
أان رئيسش الجمهورية بصشحة «عادية،
يسش-ي-ر وي-ع-ي-ن وي-ع-ط-ي أاوام-ر وي-وج-ه
ت-ع-ل-ي-م-ات» ،مضش-ي-ف-ا «سشيقوم بمهامه
إالى غاية نهاية عهدته».
اخ -ت -ار ج -م -ال ول -د ع -ب -اسش م -ج-ددا
العاصشمة ،في ثالث يوم من الحملة
الن-ت-خ-اب-ي-ة ت-حسش-ب-ا لÓ-سش-ت-ح-قاقات
ال -م -ح -ل-ي-ة ،وت-ح-دي-دا ب-ل-دي-ة سش-ي-دي
م -وسش -ى ل-ت-نشش-ي-ط ل-ق-اء ج-واري ،أاي-ن
خاطب سشكان البلدية الذين توافدوا
إالى المكان ،واسشتهل حديثه بالتذكير
ب -ال -ج -رائ -م ال -ت -ي ارت-ك-ب-ه-ا اإلره-اب
الهمجي في العام  ،1997مفيدا في
السش-ي-اق «ت-ك-ف-ل-ن-ا بضشحايا اإلرهاب»،
ل -ك -ن «ل ي -جب أان ن -نسش -ى ال -م -اضش -ي
األسشود الدموي الذي عاشش بسشببه
الششعب الجحيم» ،ولم يفوت المناسشبة
ليثني على المصشالحة الوطنية ،التي
ك -رسشت السش -ت -ق-رار والسش-ك-ي-ن-ة ال-ت-ي

ينعم بها الجزائريون اليوم ،لفتا إالى
أان «ما عششناه في سشيدي موسشى وبن
طلحة في ذاكرة المواطنين».
ول -دى ت -ن -اول-ه الشش-ق السش-ي-اسش-ي ،أاك-د
األم -ي -ن ال -ع -ام ل -ل -ح -زب ال -ع-ت-ي-د ،أان
السشياسشة ل تمارسش في الصشالونات»،
مشش- - -ددا ع- - -ل- - -ى ضش- - -رورة ت - -ج - -ن - -د

ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،ت-حت راي-ة ال-ج-زائ-ر»،
وذلك م - -ن خ Ó- -ل ال - -مشش - -ارك- -ة ف- -ي
الن -ت -خ -اب -ات ال -م -ح -ل -ي -ة ال-وشش-ي-ك-ة،
وبالمناسشبة ذكر بأان «األفÓن» القوة
السشياسشية األولى في البÓد ،مذكرا
ب -رصش -ي -ده -ا ال -ذي ب -وأاه -ا ال -م -رت -ب-ة
الريادية ،في البرلمان بغرفتيه ،وفي

المجالسش الششعبية البلدية والولئية.
ف -ي السش -ي -اق ،ع-اد ل-ي-ؤوك-د ب-أان ح-زب
جبهة التحرير الوطني وانطÓقا من
موقعه في السشاحة السشياسشية ،وتبوأاه
الصش -دارة ،م -ن ح -ق -ه أان ي -ط-م-ح إال-ى
تقديم مرششح لÓنتخابات الرئاسشية
المقررة في  ،2019وأاكثر من ذلك
يعتبر ولد عباسش هذه المسشأالة واجبا
ع -ل -ى ال-تشش-ك-ي-ل-ة ال-ت-ي يسش-ي-ره-ا ،ألن
طموح الجبهة وبكل بسشاطة البقاء في
ال -ح -ك -م ،وه -ي ت -أام -ل وت -ع -م -ل ع-ل-ى
تجسشيده في أارضش الواقع.
وف -ي ك Ó-م وج -ه -ه إال -ى ال -م -واط-ن-ي-ن
ال -ح-اضش-ري-ن ف-ي ال-ل-ق-اء ،ن-ب-ه إال-ى أان
الن -ت -خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ت-خ-ت-ل-ف ع-ن
التششريعية ،على اعتبار أان لها أابعاد
مصشير الدولة ،وبالنسشبة لـ «األفÓن»
فإانه يعارضش الحملة النتخابية داخل
ال -ق -اع -ات ،ألن األه-م ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى
العمل الجواري ،ولم يفوت المناسشبة
ليؤوكد عدم التراجع عن أاي مكاسشب
اج-ت-م-اع-ي-ة ف-ي ق-ان-ون المالية للسشنة
الجديدة.

 ..األفÓن سشيظل الرقم واحد وسشيبقى األول

رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباسش ،في
تجمع ششعبي ،عصشر اأمسش الأول ،من مدينة بوفاريك بالبليدة ،اأن حزبه
سشيظل الرقم واحد من دون منازع ،وهو من سشتكون لديه الكلمة في
النتخابات المحلية والرئاسشية القادمة.
واأضشاف اأمين عام حزب الفÓن اأمام مترششحيه ومناضشليه ،باأن الآفÓن
ودون حسشاب الظروف السشتثنائية والخاصشة التي حدثت في العام ،1997
عاد بقوة وحسشم الأمر في المواعيد التي كانت في  2002و 2007و،2012
وسشيكون هو الرقم واحد اأو كما قال «نامبر وان» في السشتحقاق المقبل
لمحليات  23نوفمبر  ،2017وعاد بالقول والتاأكيد باأن الآفÓن هو من

فريال بوشضوية

يصشنع الإدارة وليسش العكسش ،والآفÓن هو من اأسشسش الدولة الجزائرية،
مضشيفا اأن مناضشلي الآفÓن ل يخيفهم اأحد ،وعن الرئاسشيات القادمة ،قال
ولد عباسش باأن المترششح لن يكون اإل من حزب جبهة التحرير الوطني،
وذلك حسشبه « اأمر طبيعي وبديهي وضشروري « ،وهو مسشبقا يعلم من يكون.
واغ -ت -ن -م اأم -ي -ن ع -ام الآف Ó-ن ف -رصش -ة ال -ل -ق-اء م-ع م-ن-اضش-ل-ي-ه وم-ت-رشش-ح-ي-ه
لÓنتخابات البلدية والولئية ،ليوؤكد باأن بعضش الأحزاب الغريمة لو ل
التزوير الذي لجاأت اإليه في مواعيد انتخابية سشابقة لما كانت ،ولكان
لÓأفÓن كلمته ،لأن حزبه هو حزب الششعب.

البليدة :لينة ياسضمÚ

بن يونسس يؤوكد على تدعيم صصÓحيات أŸنتخب Úمن أŸدية

قانون البلدية يجب أان يعيد العتبار للمنتخب ولمركزية القرار

ق- -ال رئ- -يسس أ◊رك- -ة ألشص -ع -ب -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة
ع -م -ارة ب -ن ي -ونسس ،أمسس ،ب -اŸدي -ة ،إأن م -رأج-ع-ة
قانون ألبلديات يجب أن يضصمن شصرط ÚأسصاسصيÚ
وهما إأعادة أ’عتبار لدور أŸنتخب و’مركزية
أتخاذ ألقرأر.
أاكد بن يونسش خÓل تجمع ششعبي نششطه في إاطار
ال-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-م-ح-ليات  23ن-وف-م-ب-ر على
ضش-رورة ت-دع-ي-م صشÓ-ح-ي-ات ال-م-ن-ت-خ-ب-ين المحليين
وت-وسش-ي-ع ن-ط-اق ت-دخ-ل-ه-م ع-ل-ى ال-مسش-ت-وى ال-م-حلي
ليتمكنوا من أاداء واجبهم على أاكمل وجه.
وق -ال إان -ه م -ن غ -ي -ر ال -م -ع -ق-ول أان ت-واصش-ل اإلدارة
المحلية ممثلة في الوالي ورئيسش الدائرة «احتكار
الصشÓحيات التي من المفروضش أان تكون ضشمن
صشÓحيات المنتخب» ،داعيا إالى «تحرير المنتخب
من قبضشة اإلدارة».
كما تعجب رئيسش الحركة الششعبية الجزائرية من
إاقصش-اء ب-عضش ال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن خصش-وصش-ا م-ن ال-مناطق
الجنوبية من اتخاذ القرار في مجالت لها عÓقة
م -ب -اشش -رة م-ع اح-ت-ي-اج-ات وت-ط-ل-ع-ات ال-م-واط-ن-ي-ن،
مطالبا في هذا الصشدد بتطبيق لمركزية اتخاذ

القرار في مجال برمجة وتسشجيل المششاريع لسشيما
عندما يتعلق األمر بالمناطق النائية للبÓد.
وأاوضشح في هذا الصشدد أان تسشيير هذه المناطق
يجب أان يسشند للمنتخبين المحليين فقط ألنهم

توأتي يحذر من أŸقاطعة من سصطيف

دعوة إا ¤اŸششاركة القوية ‘ اŸوعد النتخابي

رأفع رئيسس أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية موسصى توأتي ،مطو’ ،للمشصاركة ألقوية ‘ أŸوعد أ’نتخابي
أŸقبل ،وقال ،خÓل Œمع شصعبي بالقاعة أŸتعددة ألرياضصات Ãدينة جميلة ،شصرق سصطيف ،مسصاء أول أمسس،
Ãناسصبة أ◊ملة أ’نتخابية لÓنتخابات أÙلية أŸقبلة ‘  23نوفم ،Èإأنه يتع Úأ’ نتحدث عن ألعزوف
أ’نتخابي أو أŸقاطعة بدون تقد Ëألبديل ،أو رفع شصعار مقنع أو دليل ملموسس.
والج-ت-م-اع-ي ل-ل-م-واط-ن ال-ج-زائ-ري ،ودع-ا ت-واتي الجميع
للتوجه لصشناديق القتراع وحسشن اختيار ممثلي الششعب
وتسشاءل تواتي في نفسش السشياق ،ماذا سشيجني المواطن ال-م-ح-ل-ي-ي-ن ل-ت-ح-ق-ي-ق الزده-ار وال-رف-اه-ي-ة ال-م-نششودة من
الفقير أاو العامل البسشيط وكل أاصشحاب الدخل المحدود عملية التنمية.وتتواصشل الحملة النتخابية على مسشتوى
م-ن م-ق-اط-ع-ة الن-ت-خ-اب-ات ،وواصش-ل تسش-اؤول-ه ب-ال-ق-ول :ه-ل ال-ولي-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م م-ح-اف-ظ-ة ح-زب ج-بهة التحرير الوطني
ب-ال-م-ق-اط-ع-ة سش-ن-ح-ل األزم-ة أام ن-زي-ده-ا ت-ع-قيدا ،وبالتالي ب -ع-ي-ن ول-م-ان ،ج-ن-وب-ا ،أامسش ،ل-ق-اءات ونشش-اط-ات ج-واري-ة
نشش -ج -ع م -ن ك-ان-وا سش-ب-ب-ا ف-ي ت-ده-ور ال-وضش-ع الق-تصش-ادي لمسشؤوولي المحافظة ،وهذا على مسشتوى دائرة عين ازال.

سضطيف  :نور الدين بوطغان

ال -وح -ي -دون ال -ق -ادرون ع -ل -ى ات -خ-اذ ال-ق-رار بشش-أان
المششاريع وهم األكثر اطÓعا بتطلعات ومطالب
السشكان المحليين.
وب-خصش-وصش ال-وضش-ع-ي-ة الق-تصش-ادي-ة والمالية للبÓد
أاششاد بن يونسش بالخطاب «الصشريح» و»الصشادق»
للحكومة فيما يتعلق بالصشعوبات التي تواجه البÓد
واإلج-راءات ال-م-ت-خ-ذة ل-ل-خ-روج م-ن ه-ذه ال-مرحلة
الصشعبة.
وأاضشاف أانه يجب «من اآلن فصشاعدا قول الحقيقة
للششعب بانتظام حول اقتصشادنا وقدراتنا المالية
ألن له الحق في الطÓع على الوضشعية القتصشادية
للبÓد والقدرات المالية».
من جهة أاخرى ،اعتبر بن يونسش أانه «حان الوقت
إلنهاء التسشيير الششتراكي واإلداري لقتصشادنا»،
داع-ي-ا إال-ى «ت-غ-ي-ي-ر ع-م-ي-ق وج-ذري ل-م-فهوم تسشيير
القتصشاد ودعم الرأاسشمال الخاصش».
وفيما يتعلق بمحليات  23نوفمبر المقبل أاعرب
رئ -يسش ال -ح -رك-ة الشش-ع-ب-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ع-ن ت-ف-اؤول-ه
ب -ف -رصش ح -زب -ه ف -ي ال -ف -وز ب -ال -م -رك -ز ال-ث-الث ف-ي
التصشنيف السشياسشي خÓل السشتحقاقات القادمة.

العدد

17٤79

’يجابي
دعاها إأ ¤إأحدأث ألتغي Òأ إ
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غول يرافع لصشالح فئة الششباب من بوسشماعيل

رأف- -ع رئ- -يسس Œم- -ع أم- -ل أ÷زأئ -ر ع -م -ار
غ -ول ،أمسس ،لصص -ال -ح ف -ئ -ة ألشص-ب-اب ‘ Œم-ع
شص -ع-ب-ي ج-وأري ب-ح-ي ب-ال-ي-ل-ي ب-ب-وسص-م-اع-ي-ل،
م -ط -ال -ب -ا ه -ذه أل-ف-ئ-ة ب-ا’ن-خ-رأط ‘ أل-ع-م-ل
ألسص- -ي- -اسص -ي وأŸسص -اه -م -ة أل -ق -وي -ة ‘ إأح -دأث
’يجابي وأŸتميز وألبناء.
ألتغي Òأ إ

بوسضماعيل  :عÓء ملزي

وقال عمار غول في معرضش تدخله الوجيز أامام
حششد من مؤويديه ومناضشليه بأانّ الششباب يجب أان ل
يبقى على هامشش الفعل السشياسشي ويروج له في
صشور الحراقة والكتظاظ أامام السشفارة الفرنسشية
ل-ل-ظ-ف-ر ب-ت-أاشش-ي-رة السش-ف-ر ن-ح-و الضش-فة األخرى من
البحر ،وإاّنما يجب عليه أان يششارك بقوة في الفعل
الن -ت -خ -اب -ي والسش-ي-اسش-ي وط-الب ب-إاع-ط-اء الشش-ب-اب
مكانته الحقيقية حتى يسشاهم في تغيير الوطن نحو
األحسشن ويكون في مسشتوى التنمية الوطنية بعيدا
ع-ن ال-م-غ-ال-ط-ات وال-تشش-ويشش وال-ت-ج-ري-ح ،ك-م-ا أاّكد
عمار غول أاّن رسشالة تاج تؤومن بأان يسشاهم الجميع
في الفعل السشياسشي لسشيما فئة الششباب حتى ل
Óف-ات الج-ت-م-اع-ي-ة وال-متربصشين
ت-ب-ق-ى مصش-ي-دة ل -أ
بالوطن وكل ما له عÓقة بما ل ينفع الوطن ومن ثمّ

دأعيا إأ ¤منحهم فرصس حقيقية

فÓ- -ب- -د م- -ن أان يشش- -ارك الشش- -ب- -اب ف -ي م -خ -ت -ل -ف
المجالسش وبمختلف المسشتويات.
أاما على صشعيد تششريحه للواقع فقد أاششار غول إالى
وج-ود صش-ع-وب-ات ف-ع-ل-ي-ة وح-ق-ي-ق-ي-ة ول-ك-ن ال-جزائر
لزالت واقفة وقادرة على الخروج من الصشعوبات
المالية نحو األفضشل ،مششيرا إالى أانّ ذلك يجب أان
يحصشل بمسشاهمة الششباب الذين أاعطاهم حزب تاج
ال-ف-رصش-ة ب-م-خ-ت-ل-ف ولي-ات ال-وط-ن وه-م م-طالبون
بالمحافظة على المكتسشبات واسشتدراك النقائصش.

بلعيد يرافع ألجل للششباب
دع-ا رئ-يسش ج-ب-ه-ة ال-مسش-ت-ق-ب-ل ع-ب-د ال-ع-زيز بلعيد،
أامسش ،ببومرداسش ،إالى ضشرورة منح فرصش حقيقية
للششباب من أاجل ممارسشة مسشؤوولياتهم تجاه الششعب
والوطن من خÓل النتخابات المحلية القادمة كما
فعله أاسشÓفهم إابان الثورة وما ترتب عن ذلك من
اسشتقÓل وحرية الوطن .وأاوضشح السشيد بلعيد في
تجمع نششطه بقاعة المركز الثقافي اإلسشÓمي في
إاطار اليوم الثالث من الحملة النتخابية لمحليات
 23نوفمبر بأان تششكيلته السشياسشية تعمل على وضشع
ال -ث -ق -ة ف -ي ه -ذه ال-ف-ئ-ة أاو الشش-ري-ح-ة ال-م-ه-م-ة ف-ي
ال -م -ج -ت -م -ع م-ن خÓ-ل ت-رشش-ي-ح-ه-م ل-خ-وضش غ-م-ار
المحليات القادمة حتى يتسشنى لهم «خدمة الششعب
والوطن بكل نزاهة وششفافية» وبعدما تمنى السشيد
ب -ل-ع-ي-د م-ن الشش-عب ت-ح-م-ل مسش-ؤوول-ي-ات-ه ب-م-م-ارسش-ة
واج-ب-ه الن-ت-خ-اب-ي ب-ك-ل م-وضش-وع-ية ومسشؤوولية ألن
القضشية تهم الجميع أاكد أان الجبهة تناضشل سشياسشيا
Óخرين على «تغيير
في إاطار من الحترام ل آ
الذهنيات والممارسشات وأاسشاليب التسشيير بعزيمة
وإارادة الجميع وزرع المحبة بين كل الجزائريين
ونبذ العنف مهما كانت أاششكاله» .ومن أاجل تكريسش
هذه المسشؤوولية دعا إالى ضشرورة «إاصشÓح قانون
ال -ج -م -اع -ات ال-م-ح-ل-ي-ة ب-ل-دي-ات وولي-ات) وح-ذف
ال -وصش -اي -ة ال -ت -ي ي -ق -ره-ا (ال-ق-ان-ون ال-ح-ال-ي) ع-ل-ى
ال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن وم-ن-ح-ه-م الصشÓ-ح-ي-ات ال-ك-ام-لة التي
ت -م -ك -ن -ه -م م-ن أاداء واج-ب-ه-م ال-ت-ن-م-وي ع-ل-ى أاك-م-ل
وأاحسشن وجه» .وأاكد من جهة أاخرى بأان الصشوت
الن -ت -خ -اب -ي شش -ه-ادة وأام-ان-ة ومسش-ؤوول-ي-ة ف-ي ن-فسش

بن بعيبشس من ألبويرة

الوقت لذلك فعلى المنتخب  -كما قال  -أان يختار
المرششح الكفء والنزيه لتسشيير بكل صشدق وششفافية
ششؤوونه المحلية التنموية التي تعد المنطلق لبناء
ال- -دول- -ة ك -ك -ل« .ون -ري -د م -ن خ Ó-ل السش -ت -ح -ق -اق
الن -ت-خ-اب-ي ال-ق-ادم وضش-ع أاسشسش ألرضش-ي-ة سش-ي-اسش-ي-ة
نظيفة» أاسشاسشها األخÓق واحترام وبناء اإلنسشان
يتمخضش عنها دولة قوية تحمي البÓد وتعيشش في
كنفها وبكل حرية مختلف ششرائح المجتمع كما
قال .ويرى بلعيد من جهة ثانية بأانه من المسشتحيل
ب-ن-اء دول-ة ق-وي-ة ضش-م-ن م-ا أاسش-م-اه-ا بـ»ال-ج-م-هورية
الثالثة» التي مصشدرها ومرجعيتها الششعب والقانون
فوق الجميع» من دون بناء إانسشان قوي ومتخلق
ودي -م -ق -راط -ي ألن الشش -عب أاو اإلنسش-ان ه-و مصش-در
وعماد السشلطة وبالتالي هو المسشؤوول األول على
المحاسشبة والرقابة» على حد تعبيره« .ولبد قبل
ذلك يضشيف رئيسش جبهة المسشتقبل من توفر األمن
والطمئنان والوحدة الوطنية القوية والمسشاواة ما
بين كل ششرائح المجتمع كششرط أاسشاسشي لتحقيق
التنمية وترقية المجتمع من كل النواحي التي تؤودي
إالى بناء الدولة القوية التي ينششدها الجميع».

اŸششارك ـ ـة القويـ ـة
Ÿن ـ ـع التزويـ ـر

دعا بن بعيبشش رئيسش حزب فجر الجزائر
خÓل التجمع الششعبي الذي ترأاسشه ،أامسش،
ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ي زع-م-وم ،ال-م-واط-ن-ي-ن إالى
ال- -ذه- -اب ب- -ق- -وة ي- -وم  23ن -وف-م-ب-ر واإلدلء
بأاصشواتهم ،وحسشب رأايه فإان المششاركة القوية
يوم القتراع سشيحول دون التزوير ألن الذين
يعتمدون الفوز بالتزوير سشوف لن تسشمح لهم
الفرصشة .وفي خطابه أامام مرششحي الحزب
ومناصشريه تكلم عن أاهم القضشايا التي يراها
مخرجا للبلد إالى بر األمان ومنها اسشتقÓلية
العدالة حيث أانه بدون عدالة قوية ل يمكن
ب -ن -اء اق -تصش -اد ق -وي ول اسش -ت -ق -رار ألن سش-واء
المواطن البسشيط أاو حتى إاطارات الدولة أاو
السشياسشيون يعيششون هاجسش الخوف.
رافع بن بعيبشش من أاجل حوار ديمقراطي
وبناء خÓل الحملة النتخابية ،حيث قال إانه
ي -ؤوم -ن ب -ال -رأاي وال -رأاي الآخ -ر والب-ت-ع-اد ع-ن
التششبث بالكرسشي كما هو الحال في بعضش

األن -ظ -م-ة ال-ع-رب-ي-ة وال-ت-ي ت-خ-لت ع-ن الشش-عب
فتخلى عنها ششعبها في األوقات الصشعبة.
ول -ب -ن -اء ب Ó-د ق -وي -ة ي-ق-ول ب-ن ب-ع-ي-بشش ع-ل-ي-ن-ا
التوصشل إالى إاقناع المواطن بالمششاركة في
النتخابات وإارجاع الثقة بينه وبين المنتخب.
ألن عدم الذهاب إالى صشناديق القتراع هو
ت- -قصش- -ي- -ر ع- -ن أاداء ال- -واجب .ك -م -ا دع -ا ي -وم
القتراع إالى التصشويت على اسشم حزب الفجر
ال -ج -دي -د وال -ت -نسش -ي -ق م-ع م-خ-ت-ل-ف األح-زاب
السش -ي -اسش -ي -ة م -ن أاج-ل ب-ن-اء ال-ج-زائ-ر وخ-دم-ة
مصشالح المواطن.

البويرة  :ع نايت رمضضان

ألهيئة ألعليا أŸسصتقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات

إاصشدار دليل لدعم عمليات متابعة ›ريات السشتحقاق
أصصدرت ألهيئة ألعليا أŸسصتقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات ‘ ،إأطار ﬁليات  23نوفم Èألقادم ،دلي Óلدعم نشصاطاتها ألرقابية أثناء عمليات أŸتابعة أŸيدأنية عﬂ Èتلف مرأحل ›ريات هذأ
أ’سصتحقاق من أجل ضصمان ألسص Òأ◊سصن للعملية.

وت-م وضش-ع ه-ذا ال-دل-ي-ل ت-حت تصش-رف ال-م-نسش-ق-ي-ن ال-ولئ-ي-ي-ن ل-م-داوم-ات الهيئة
وأاعضشائها من قضشاة وممثلين عن المجتمع المدني لدعم نششاطاتهم خÓل
المعاينة الميدانية والتدخل في حالة تلقي إاخطارات قصشد العتماد على
اإلطار القانوني والتنظيمي واللتزام بإاجراءات رقابة العمليات النتخابية.
ومن هذا المنظور يتضشمن الدليل عدة محاور كبرى تششمل سشيما محور اإلطار
ال -ق -ان -ون-ي وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ل-ل-ه-ي-ئ-ة ب-السش-ت-ن-اد إال-ى ال-دسش-ت-ور واألسشسش ال-ق-ان-ون-ي-ة

والتنظيمية المحددة لمهامها وتششكيلها وتنظيمها وكيفيات تسشيير مداوماتها
وكذا عÓقة أاعضشائها بأاطراف العملية النتخابية وذلك بغرضش السشهر على
ششفافية ونزاهة السشتحقاقات.
وي -تضش -م -ن ال -دل-ي-ل أايضش-ا م-ح-ورا خ-اصش-ا بشش-روط وإاج-راءات تسش-خ-ي-ر الضش-ب-اط
العموميين (الموثقين والمحضشريين القضشائيين) الذين يعملون تحت إاششراف
منسشقي مداومات الهيئة في إاطار تدعيم عملها.

وف -ي اط-ار م-م-ارسش-ة صشÓ-ح-ي-ات-ه-ا ت-ب-اشش-ر ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا ال-مسش-ت-ق-ل-ة ل-م-راق-ب-ة
النتخابات نششاطها الرقابي من بداية اسشتدعاء الهيئة النتخابية إالى غاية
إاع Ó-ن ال -ن -ت -ائ-ج ال-م-ؤوق-ت-ة لÓ-ق-ت-راع ،ب-ح-يث ي-ت-م م-راق-ب-ة م-خ-ت-ل-ف ال-ع-م-ل-ي-ات
واإلجراءات بداية بمراجعة القوائم النتخابية وسشحب المطبوعات وإايداع
ملفات الترششح وتحرير الوكالت وتعيين أاعضشاء مكاتب التصشويت ومتابعة
مجريات الحملة النتخابية وعمليات التصشويت وعمليات فرز الصشوات.

الدبلومـاسسي
لربعاء  ٠١نؤفمبر  ٢٠١٧م المؤافق لـ  ١٢صشفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٧٩
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عمر اŸؤؤامرة قرن

سشرقة فلسشط..Ú

ب Úالوعد اŸششؤووم
وال ّضشم ÒاŸع ـ ـ ـدوم

انششغال سشياسشي وأامني
جزائري دائم Ãنطقة السشاحل

Œربـ ـ ـة ‰وذجيـ ـ ـة
‘ مكافحة الإرهاب
إاقليمي ـ ـ ـا ودولي ـ ـ ـ ـ ـا
كلمة العدد

اŸعركة اÿاسشرة

فضشيلة دفؤسس

مّرة أخرى نعود لنؤوّكد بأّن عودة أŸغرب إأ ¤أ’–أد
أإ’ف -ري -ق -ي  ⁄ت-ك-ن ب-ري-ئ-ة ب-أّŸرة ،ب-ل ع-ل-ى أل-ع-كسس
“أمأ ،فأنضضمأمه من جديد إأ ¤أŸنتظم ألقأري
ألذي غأدره سضنة  ،١٩٨٤كأن مدفوعأ برغبة جأﬁة
‘ كسضر ألتضضأمن أإ’فريقي ألوأسضع مع أ÷مهورية
ألصضحرأوية وقضضيتهأ ألعأدلة ،وألتآأمر إ’خرأجهأ من
ألبيت أإ’فريقي حتّى وإأن كأنت عضضوأ مؤوسّضسضأ فيه.
ألنية أŸبّيتة ألتي رأفقت قرأر أŸغرب أŸفأجئ
بألعودة إأ ¤أ’–أد أإ’فريقيŒ ،لّت وأضضحة منذ
ألبدأية ،وأ◊يلة  ⁄تنطل على أحد ،إأذ كيف له أن

يعود إأ ¤هذأ أŸنتظم ،وألسضبب ألذي غأدره أ’جله
مأ زأل قأئمأ؟
فأŸغرب Ÿأ قّرر مغأدرة منظمة ألوحدة أإ’فريقية
قبل  ٣٣عأمأ ،كأن ذلك أعÎأضضأ على قبولهأ عضضوية
أ÷مهورية ألصضحرأوية ،فكيف يعود ويقبل بأ÷لوسس
جنبأ إأ ¤جنب معهأ ،لو  ⁄يكن يخطّط أ’مر آأخر؟
أŸؤوّك -د أن أŸم -ل -ك -ة أŸغ-رب-ي-ة ّŸأ ف-أج-أت أ’–أد
أإ’فريقي بطلب أ◊صضول على ألعضضوية من جديد،
خ ّ-ط -طت ل -ك -ي ت -ب -ق -ى وح -ده-أ ف-ي-ه ب-ع-د أن ت-ط-رد
أ÷مهورية أل ّصضحرأوية ،وّŒلى وأضضحأ منذ ألبدأية
أنهأ سضتلجأ إأ ¤كل أأ’سضأليب وألوسضأئل لتحقيق هذأ
أل-ه-دف ،ف-ب-أŸوأزأة م-ع مسض-أع-ي-ه-أ ’سض-ت-م-ألة ألدول
ألتي تعÎف بأل ّصضحرأء ألغربية «وشضرأئهأ» بأأ’موأل
وأ’سضتثمأرأت حتى تسضحب هذأ أ’عÎأف ،بأشضر
أ’ح -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي أل -تشض-ويشس ع-ل-ى ج-م-ي-ع أل-ق-م-م
وأ’جتمأعأت ألتي يعقدهأ أ’–أد أإ’فريقي ،مصضّرأ
‘ كّل مرة على منع أŸشضأركة أل ّصضحرأوية ‘ ،خطوة
تقود بأل ّضضرورة إأ ¤تخريب وحدة أل ّصضف أإ’فريقي،

وزعزعة أسضتقرأر أŸنتظم ألقأري.
ون-ذك-ر ج-م-ي-ع-أ ح-رك-ت-ه أ’سض-ت-ع-رأضض-ي-ة أل-ف-أشض-لة ‘
نوفم ÈأŸأضضي ،عندمأ حأول ضضرب ألقمة ألعربية ـ
أإ’فريقية ألتي أنعقدت ‘ مأ’بو بغينيأ أ’سضتوأئية،
ح- -يث أق -ن -ع سض -ب -ع دول ع -رب -ي -ة ب -أ’نسض -ح -أب م -ع -ه
أحتجأجأ على حضضور ألوفد ألصضحرأوي ،لكن ألقّمة
وأصضلت أشضغألهأ ،وحركته كأنت ’ حدث ،فخسضر
معركته أأ’و ¤مثلمأ خسضر ألثأنية ‘ موزمبيق شضهر
أوت أŸأضضي خÓل أŸؤو“ر ألدو‹ لليأبأن حول
تنمية أفريقيأ (تيكأد).
‘ هذه ألقّمة ÷أ أ’حتÓل أŸغربي إأ ¤ألعرأك
وأ’عتدأء أ÷سضدي على رجأل أأ’من أŸوزمبيقي
فقط أ’نهم قأموأ بوأجبهم وفتحوأ أأ’بوأب أمأم
ألوفد ألصضحرأوي.
ورغم ألعنف ألذي أسضتعمله فأ÷مهورية ألصضحرأوية
حضضرت ألقمة و ⁄ينل سضلوكه ألشضأذ غ Òأ’سضتهجأن
جب.
وألتع ّ
ومثلمأ خسضر أأ’و ¤وألثأنية ،هأهو أŸغرب يخسضر

معركته ألثألثة ألتي كأن يعّول كثÒأ على كسضبهأ ،إأذ
أقّر أ’–أد أإ’فريقي مشضأركة ألوفد أل ّصضحرأوي ‘
ألقمة أإ’فريقية ـ أأ’وروبية أŸزمع عقدهأ نهأية
نوفم ‘ Èكوت ديفوأر.
أŸؤوك- -د أن ع- -ودة أŸغ- -رب إأ ¤أ’–أد أإ’ف -ري -ق -ي،
وأن- -طÓ- -ق- -ت- -ه أ’ق- -تصض -أدي -ة ‘ أŒأه ب -عضس أل -دول
أإ’فريقية تأركأ ورأءه أ’ضضطرأبأت وأ’حتجأجأت
تزلزل مدنه ،غ Òبريئة بأّŸرة ،فهدفهأ وأضضح وهو
سض- - -حب أل- - -بسض- - -أط أإ’ف- - -ري - -ق - -ي م - -ن –ت أق - -دأم
ألبوليسضأريو ،لكن غأب عنه أن أأ’فأرقة بلغوأ من
ألنضضج مأ يجعلهم أسضيأد قرأرأتهم ،ومن ألقدرة مأ
ّÁكنهم من صضّد كلّ من يسضعى إأ ¤إأرضضأخهم لتحقيق
مصضأ◊ه ألضضيّقة.
ك ،غيأب أŸغرب أك Ìمن ثÓثة عقود ،جعله
ب Óشض x
’ يسضتوعب بأن أ’–أد أ’فريقي وألّدول أل ّسضمرأء
تقّدمت كثÒأ وهي ’ تريد ألعودة إأ ¤ألورأء وترفضس
كل من يحأول ألتشضويشس عليهأ ÷علهأ تÎأجع عن
قرأرأت حسضمتهأ منذ  ٣٣عأمأ.
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أنشصغال سصياسصي وأمني جزأئري دأئم Ãنطقة ألسصاحل

Œربة ‰وذجية ‘ مكافحة اإ’رهاب إاقليميا ودوليا
لمن ‘ ألسصاحل ،ترجمة لقناعتها
أنشصغال أ÷زأئر ألدأئم با أ
لولوية هوألرتكاز
لولوية كل أ أ
ألسصياسصية ألعميقة ،بأان أ أ
لخ-ر
ع -ل -ى أل-ت-حّ-رك ألسص-ت-ب-اق-ي أل-ذي ل يÎك أل-ف-رصص-ة ل -آ
لم-ر ..أو ﬁاول-ة
قصص-د أل-ت-ج-وأل ‘ أŸن-ط-ق-ة ك-م-ا ي-ح-ل-و ل-ه أ أ
ف-رضض «حضص-وره» ب-أاسص-ال-يب أع-ت-اد ع-ل-ى أسص-ت-ع-م-ال-ه-ا ‘ ن-ق-اط
يعتÈها أو يصصنّفها ‘ ›اله أ◊يوي.

جمال أوكيلي
ه -ذه اŸع -اي -ن -ة الأم -ن -ي -ة ن -اب -ع -ة م -ن اإدراك ع -م -ي -ق ،ودق-ي-ق
Ÿسضتجدات الأوضضاع من قبل ا÷زائر ‘ كل هذه الدائرة
السضÎات-ي-ج-ي-ة ،وم-ت-اب-ع-ت-ه-ا ع-ن ك-ثب ‘ م-ن-ح-ن-ي-ات-ها اأي عند
ال- -ذروة اأوالÎاج -ع ،واŸع -ن -ى ه -ن -ا ه -و ت -ن -ق Ó-ت ا÷م -اع -ات
اŸسضلحة ،خاصضة من اŸنطلق اإ ¤الوصضول ،وهذا هو لب هذا
الرصضد النشضيط ،اŸبني على اŸعلومة الواردة.
وتضضع ا÷زائر نصضب اأعينها مسضارات حركة اŸسضلح Úالذين
انتهت مهمتهم ‘ العراق وسضوريا ،وليبيا بحثا عن مÓذ اآمن
لهم يقيهم اŸزيد من اÿسضائر ‘ الأرواح ،ول توجد ﬁطة
اسضتقبال اإل ‘ ا÷هة التي يرونها مسضاعدة لهم من نواحي
التكفل خاصضة ..واŸكوث هناك ريثما تصضلهم الأوامر ..لذلك
ف -الأرق -ام اŸذه -ل-ة ال-ت-ي ت-قّ-دم-ه-ا ب-عضس اŸصض-ادر ع-ن ع-ودة
الآلف اŸوؤلفة من اŸسضلح Úاإ ¤بلدانهم الأصضلية تث ÒالكثÒ
من القلق .كيف اسضتطاع هوؤلء الذهاب اإ ¤اأوطانهم وهم ‘
حالة ل قانونية من ناحية الإقامة ،اأي اأنهم مطلوبون لدى
العدالة؟ ومن سضمح لهم بالدخول هكذا ،كاأنهم سضياح! هناك
الكث Òمن نقاط الظل تسضتدعي الكث Òمن اليقظة وا◊ذر.
ل نعتقد باأن هوؤلء كانت وجهتهم الأماكن التي غادروها ‘
اأول الأمر هذا تضضليل مفضضوح اإذا ربطنا ذلك بوضضعيتهم ،ل
يتبادر اإ ¤ذهنهم مثل هذا الحتمال واإ‰ا اأعيد توزيعهم على
العديد من ا÷هات هنا وهناك بغية تاأجيج الأوضضاع ‘ اأصضقاع
معينة مدرجة ‘ ﬂططاتهم ا÷هنمية.
لبد اأن نتفطن Ÿا يقال اأو يصضّرح به هوؤلء بالتوازي مع
السضماح لهم Ãغادرة سضوريا ومطاردتهم ‘ العراق وليبيا لأن
الصضيغ اŸتبعة ‘ سضوريا من طرف روسضيا لسضتعادة اŸدن هو
مطالبة اŸسضلحÃ Úغادرة اŸكان ع Èا◊افÓت اإ ¤مناطق
اأخرى من حلب اإ ¤اإدلب وغÒها من التفاهات التي فع Óلها
تداعيات فيما بعد ،لأن ما هو راسضخ ‘ اأذهان قادة هذه
ال -فصض -ائ-ل الإره-اب-ي-ة م-ف-ه-وم «ال-ولي-ة» ال-ت-ي ل-يسس ل-ه-ا ح-دود
‡تدة من األف اإ ¤باء ،واأي طارئ يلحق بهم يتحركون ‘ هذا
الŒاه.
لذلك ،فاإن ا÷زائر على علم بالتجاذبات الأمنية ‘ منطقة
السض -اح -ل ،ورسض -ائ -ل -ه -ا واضض -ح -ة ‘ ه-ذا الشض-اأن ك-ي ي-ك-ون ك-ل
الشضركاء ‘ مسضتوى هذه التحديات ،وهذا من خÓل التحلي
ب -ا◊ذر ال Ó-زم وا◊زم الضض -روري ‘ م -راق -ب -ة ه -ذا ال -فضض -اء
اŸمتد على مسضاحة شضاسضعة يسضعى البعضس لأن يجعلها ورقة
ضض - -غ- -ط ع- -ل- -ى فÓ- -ن وعÓ- -ن ..م- -دع- -ي- -ا ﬁارب- -ة الإره- -اب
وهولÓأسضف يحرك البعضس من هذه ا÷ماعات اŸسضلحة ،ثم

رسصالة «أخوة
وتقدير» لدول
أŸيدأن

يطالب اأويدعو للتنسضيق ‘ هذا ا÷انب.
و“اشضيا مع ا◊رصس الكب Òللجزائر واإÁانا منها باسضتتباب
الأمن ‘ كامل اŸنطقة ،والبقاء ‘ حالة التاأهب الدائمة
ن -ظ -را ◊سض -اسض -ي -ة ال-وضض-ع ‘ السض-اح-ل ،عّ-ززت ت-واصض-ل-ه-ا م-ع
جÒانها ‘ كل مرة يقتضضي الأمر ذلك لتبادل الآراء ووجهات
النظر مع ذلك البلد ..وكذلك اطÓعها على حقيقة ما يجري
من ﬁاولت “ديد ا◊دود.
لبد اأن نشضيد ‘ هذا الصضدد بعمل ا÷زائر الدبلوماسضي ‘
هذا الŒاه اŸتعّلق Ãحاربة الإرهاب بدون هوادة وفق نظرة
هادئة وروؤية حكيمة بعيدة كل البعد عن تلك الثارة اÛانية
التي ن ّسضجلها يوميا ،لطرف يدعي باأن مفتاح هذه «اÙنة» ‘
ي -ده ..ع -ن -دم-ا يسضّ-وق ل-ط-روح-ات ل اأسض-اسس ل-ه-ا م-ن الصض-ح-ة،
وباطلة خÓل اأحداث اأوروبا ..ل يحوز على اأي Œربة ‘
مكافحة الإرهاب ..ول يعت‰ Èوذجا ‘ ذلك ..الأمر واضضح
‘ هذا الشضاأن والإدعاء باأنه اكتشضف خÓيا نائمة ‘ بلده
›رد ذر الرماد ‘ العيون ،والتاأث Òعلى الآخر اإعÓميا.

مسشاهل ‘ عواصشم بلدان السشاحل وبروكسشل
فالشضهر اأكتوبر اŸنصضرم اأي ابتداء من  12اإ 25 ¤منه كان
للسضيد عبد القادر مسضاهل وزير الشضوؤون اÿارجية نشضاطات
سضياسضية مكثفة تندرج ‘ اإطار توطيد العÓقات الثنائية مع
بلدان اŸنطقة وﬁاربة الإرهاب ‘ السضاحل ،وهكذا تنّقل
مسضاهل اإ ¤كل من موريتانيا ،التشضاد ،اŸا‹ والنيجر.
‘ موريتانيا سضلّم مسضاهل رسضالة اأخوة وتقدير من رئيسس
ا÷م-ه-وري-ة السض-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة لنظÒه اŸوريتاÊ
ﬁم- -د ول- -د ع- -ب -د ال -ع -زي -ز ،واسض -ت -ن -ادا اإ ¤ب -ي -ان اÿارج -ي -ة
ا÷زائرية ،اأن الرسضالة تتمحور حول الوضضع ‘ اŸنطقة ل
سضيما التحّديات التي تواجهها دول ا÷وار جراء الإرهاب
وا÷رÁة اŸنظمة والهجرة غ Òالشضرعية.
وخÓل هذه اŸناسضبة جّدد مسضاهل التزام ا÷زائر Ãواصضلة
التشضاور والتنسضيق ب Úالبلدين Ÿواجهة التحديات.
و‘ ال -تشض -اد اأك -د مسض -اه -ل اأن ال -وضض -ع الصض -عب ال-ذي تشض-ه-ده
اŸنطقة بفعل الإرهاب وعÓقاته اÿطÒة با÷رÁة اŸنظمة
يسضتدعي تشضاورا عميقا حول مسضائل الأمن الإقليمي.
كما توجّه مسضاهل اإ ¤العاصضمة اŸالية باماكو ‘ زيارة تندرج
‘ نفسس الإطار ..كما شضارك ‘ اأشضغال الندوة الإقليمية حول
الأمن ‘ ما‹ والسضاحل وتداعياته على غرب اإفريقيا ،لتقييم
الوضضع الأمني ‘ ما‹ واŸنطقة و–ديد الإجراءات اŸمكن
اتخاذها.

و‘ نيامي بالنيجر اأشضار مسضاهل اإﬂ ¤تلف التهديدات التي
تواجه دول اŸنطقة ،ل سضيما الإرهاب وا÷رÁة اŸنظمة
وال -ه -ج -رة غ Òالشض -رع -ي -ة وال -ت -ي ت -ت -ط ّ-ل -ب تشض-اورا م-ن-ت-ظ-م-ا
Ÿواجهتها جماعيا وبفعالية.
ول -ت-ع-م-ي-ق ه-ذا ال-ت-وّج-ه ك-ان ل-لسض-ي-د مسض-اه-ل حضض-ور ق-وي ‘
ب -روكسض -ل م -ن خ Ó-ل اأشض -غ -ال ال -دورة الأو ¤ل -ل -ح -وار ال -رف-ي-ع
اŸسض- - -ت - -وى ب Úا÷زائ - -ر وال–اد الأورب - -ي ‘ ›ال الأم - -ن
الإقليمي.
وشضّدد مسضاهل ‘ تدخله اأن Œربة ا÷زائر ‘ ›ال التصضدي
للتطّرف –ظى باهتمام واسضع من قبل الأوروبي Úفهم بحاجة
Ÿع-رف-ة م-ن-اه-ج ع-م-ل-ن-ا ،ون-ح-ن مسض-ت-عدون لتقد ËاŸسضاعدة
وتقاسضم هذه التجربة ،وقد تركز البحث خÓل هذه الورشضة
على عودة اŸقاتل Úالأجانب كذلك ،ومكافحة الهجرة غÒ
الشضرعية ،وسضتواصضل العمل على مسضتوى اÈÿاء لحقا.
ومواصضلة لهذا اÛهود الفائق القائم على توجه واضضح ‘
الإŸام بظاهرة الإرهاب والتطّرف العنيف كانت ا÷زائر على
موعد مع الجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العاŸي Ÿكافحة
الإرهاب ،حول اŸبادرة اŸعنية بالصضلة ب Úا÷رÁة اŸنظمة
العابرة للحدود والإرهاب ،اŸنظم من قبل ا÷زائر وهولندا
قصض- -د اإع- -داد م- -ذك- -رة لÓ- -أع- -م -ال ا÷ي -دة ‘ ›ال ﬁارب -ة
الظاهرة ،لعرضضها ‘ اللقاء القادم ‘ سضبتم.201٨ È
ودعا مسضاهل خÓل هذا الجتماع اإ ¤وضضع تعريف مشضÎك
لÓإرهاب وتعزيز الأدوات الوطنية والإقليمية والدولية اÿاصضة
Ãكافحة هذه الآفة وا÷رÁة العابرة لÓأوطان.
كون هناك ترسضانة قانونية متينة تتطّلب تبادل اŸعلومات..
واأن اŸن -ط-ق-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-م-ي اإل-ي-ه-ا ا÷زائ-ر ت-ع-رف الإره-اب،
وا÷رÁة اŸنظمة العابرة لÓأوطان ،واأن شضريطي السضاحل
والصضحراء ،مهددان جراء نشضاط هذه اÛموعات الإرهابية،
ال -ت -ي تشض -غ -ل ك -ل م -ا ب -ح -وزت -ه -ا م -ن مصض -در ث -راء ..خ -اصض-ة
التهريب ..ومن جهته نّوه اŸبعوث اÿاصس لهولندا السضيد
دوره -وت -ي ب -ال -دور ال -ذي ت-ل-ع-ب-ه ا÷زائ-ر ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة
الإرهاب ..ونشض Òاإ ¤اأن اجتماعا ‡اث Óتراأسضته ا÷زائر
يومي  2٣و 2٤اأكتوبر مناصضفة مع كندا وهو اللقاء الأول
Ûموعة العمل للمنتدى العاŸي Ÿكافحة الإرهاب حول
غرب اإفريقيا.
هذا النشضاط السضياسضي والأمني للجزائر ،يهدف اإ– ¤سضيسس
كافة الأطراف اإقليميا اأو دوليا Ãخاطر الظاهرة وفق روؤية
سضديدة قائمة على اآليات ملموسضة ذكرت ‘ لقاءات ا÷زائر،
وكل هذه الأطراف تقّدر ما تقوم به ا÷زائر لذلك انخرطت
‘ كل مقاربتها ‘ هذا الشضاأن.
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عمر أŸؤوأمرة قرن

Îﬁفو التهريج..
جمال أوكيلي
ماذا أاصضاب اŸغاربة؟ وŸاذا كل هذه الهيسضتÒيا الصضادرة
عن إاعÓمهم Œاه ا÷زائر؟ ل ‚د إاجابة إال بالقول بأان
لمر
هذه ا◊ملة اŸنظمة واŸمنهجة ماهي ‘ حقيقة ا أ
لداء الداخلي والنشضاط اÿارجي بعد
إال تغطية لفشضل ا أ
أان إازداد الضضغط الشضعبي على «اıزن» خاصضة «حراك
لصض-وات ‘ ال-ع-ا ⁄اŸط-ال-ب-ة ب-ت-ق-ري-ر
ال -ري -ف» وارت -ف-اع ا أ
مصض Òالشضعب الصضحراوي.
أامام هذا التصضعيد اهتدى Îﬁفو السضياسضة ‘ هذا البلد
للهاء الرأاي العام اŸغربي Ãا
إا ¤البحث على تغطية إ
أاصضابه من إاخفاقات لتسضي Òالشضأان الداخلي ‚م عنه طرد
 ٣وزراء من ا◊كومة وسضقوط الطروحات اŸغربية البالية
ال -ت -ي أاك -ل ع -ل -ي -ه -ا ال -ده -ر وشض -رب ب -خصض -وصس ال -قضض -ي -ة
الصضحراوية.
لمر ل يتعلّق هنا بتصضريحات وزير الداخلية ا÷زائري
اأ
لب -واق ال-ت-ي أاط-ل-قت ال-ع-ن-ان
لن ا أ
ع -ب -د ال -ق -ادر مسض -اه -ل أ
لهذيانها وجنونها خرجت عن نطاق ما حدث وراحت
تخوضس ‘ مسضائل جانبية ،ل عÓقة لها بتاتا بالوقائع
اŸذكورة.
ما يصضدر عن اŸغاربة اليوم ،هو كÓم غ Òمسضؤوول ل Áت
بصض-ل-ة ل-ل-ح-ق-ي-ق-ة ،م-ب-ن-ي ع-ل-ى أاح-ك-ام مسض-ب-ق-ة ،وخ-ل-فيات
Óسضف تفّوه بها أاشضخاصس يحملون صضفة «باحث»
مضضرة ،ل أ
أاو «أاسضتاذ» أاو «خبÒ؛ نزلوا إا ¤ا◊ضضيضس ،والدÊء ‘
لدعاءات الباطلة التي ل
لكاذيب ،وا إ
التوجه إا ¤الناسس با أ
أاسضاسس لها من الصضحة› ،رد إافÎاءات سضقط أاصضحابها
لخ-ف-اء اıاط-ر
‘ م -طّب ال -ت -ه -ري -ج ،ودائ -رة ال -دع -اي-ة إ
اŸهّددة للمغرب داخليا وخارجيا.
@ داخليا :إادارة الشضؤوون العامة للمواطن ÚاŸغاربة ‘
ع- -ام- -ة ال- -ب -ل -د ،وصض -ل إا ¤ب -اب مسض -دود ،ك -ل ال -وصض -ف -ات
اŸقÎحة Œ ⁄د نفعا ‘ جّل القطاعات ا◊يوية التي لها
الصضلة اŸباشضرة بالسضاكنة خاصضة اÿدماتية منها ،هذا
ال -وضض -ع وّل -د اح -ت -ق -ان-ا ع-ل-ى اŸسض-ت-وى الشض-ع-ب-ي ،أادى إا¤
احتجاجات يومية ‘ مقدمتها «ا◊راك» ‘ الريف و‘
لعÓم تعتيما على ما يحدث وهذا
نقاط أاخرى ،يفرضس ا إ
مندرج ‘ إاطار خطّة مدروسضة Ÿنع أاي إاطÓع على ما
يجري ‘ هذا البلد.
لعÓم يتناقضس “اما مع
وهذا ا◊صضار اŸضضروب على ا إ
لطراف
الÎويج لتلك الصضورة اŸزّيفة ،من قبل بعضس ا أ
اŸكلفة بهذه اŸهمة الفاشضلة عندما يسضّوقون لهذا البلد
بأانه وجهة كذا وكذا من شضعارات تافهة يفندها الواقع،
سضواء سضياسضيا أاو إاقتصضاديا.
وهذه اŸفارقة التي  ⁄يتف ّ
طن لها اŸغرب من جهة يحمل
لنفتاح والدÁقراطية وا◊رية ،ومن جهة أاخرى
شضعار ا إ
لŒاه كل رموز
يقمع كل من يتجّرأا على التحرك ‘ هذا ا إ
اŸعارضضة ‘ الريف أاودعوا السضجن ،ينتظر ﬁاكمتهم من
لخر ،أاين هؤولء من كل هذه العناوين الكبÒة عليهم؟
ح Úآ
وأاول ضضربة وجهت ◊كومة العثما Êإابعاد  ٣وزراء عن
ا÷ه -از ال -ت -ن-ف-ي-ذي يشض-رف-ون ع-ل-ى ق-ط-اع-ات ذات الصض-ل-ة
الوثيقة باŸواطن ،وهذا ‘ حّد ذاته بداية فتح جبهة
لغ -ل -ب -ي -ة وج -م -اع -ة اŸلك ال-ذي-ن
صض -راع -ات ب Úح -زب ا أ
يشضتغلون على مضضضس مع أاعضضائه ،واتضضح ذلك ‘ الصضراع
اÿفي مع بنكÒان سضابقا ،وسضعيهم أال يعود ثانية إا¤
منصضبه بالرغم من فوزه بالتشضريعيات وهناك عمل ينجز
لط- -ف- -اء ج -ذوة
م- -ن أاج- -ل فصض- -ل- -ه وع- -زل- -ه ع- -ن ا◊زب ،إ
اŸعارضضة التي يتّبناها ،وتقد Ëهذه ا◊كومة إا ¤الرأاي
العام بأانها فاشضلة ل تقوى على مواجهة الواقع والتعديل
ا÷زئي إا‰ا يÎجم هذا التوجه بكل ما يحمل من مغزى
عميق.
أاما الذين يصضنعون لهذا البلد ›دا افÎاضضيا ل يوجد إال
لشضهارية ،فهم متمادون ‘ أاخطائهم التي
‘ الومضضات ا إ
ل تغتفر كونهم سضاهموا ‘ بناء صضورة مزّيفة عن هذا
البلد سضاهم ‘ إاغراقها من يسضمون أانفسضهم باÙللÚ
ال- -ذي- -ن ي- -ت- -ن- -اقضض- -ون ‘ كÓ- -م- -ه- -م إا ¤درج -ة ال -دهشض -ة
لك ÌحÒة فهي ﬁررو
لخرى ا أ
والسضتغراب ..أاما الفئة ا أ
التقارير الوهمية حول هذا البلد ،يريدون عنوة تصضنيفه ‘
مراتب غ Òمؤوهل لها ..ول يسضتحقها بالنظر إا ¤ما ينجز
لل-ة
‘ الق -تصض -اد وال -ت -ن -م -ي -ة ،وب -ال -رغ -م م-ن ذلك ،ف-إان ا آ
اÙرك -ة ت -ع -م -ل ع -ل -ى وضض -ع -ه ‘ خ-ان-ة م-ع-ي-ن-ة ل-ي-ت-اج-ر
Ãصضطلح «النموذج» الذي يرّدده هؤولء ‘ كل مرة.
@ خارجيا :فإان التواطؤو والتآامر على الشضعب الصضحراوي،
” إاحباطه ،وانكشضف أامر أاولئك الذين انضضموا إا ¤عصضابة
ّ
لفريقية،
منظمة Ùاصضرة الصضحراوي ‘ ÚاÙافل ا إ
ك -ان آاخ -ره -ا السض -ع -ي Ÿن -ع اŸسض -ؤوول Úالصض -ح-راوي Úم-ن
اŸشضاركة ‘ قمة إافريقيا ـ أاوروبا و“اطل الدولة اŸضضيفة
‘ دعوة ‡ثلي الشضعب الصضحراوي بضضغط من اŸغرب
لطراف اŸوالية له ،غ Òأان التهديد والتحذير الصضادر
وا أ
لجتماع إا ¤بلد آاخر
لفريقي بنقل ا إ
ل–اد ا إ
عن قادة ا إ
أاج Èذلك البلد على دعوة الصضحراوي Úإا ¤هذا اŸوعد،
هذه عيّنة من السضلطات اŸغربية ‘ إافريقيا ،ناهيك عن
فشضله الذريع ‘ ﬁطات أاخرى دولية.
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سصرقة فلسصط..Ú

ب Úالوعد اŸششؤووم وال ّضشم ÒاŸعدوم

ق -ب -ل م -ائ -ة ع-ام ،خّ-ط وزي-ر خ-ارج-ي-ة ب-ري-ط-ان-ي-ا آأرث-ر
ج -ي -مسض ب -ل -ف -ور أول فصص-ل م-ن فصص-ول م-ؤوأم-رة أح-ت-لل
م لحقا أنتزأعها عنوة من
أرضض فلسصط Úألعربية ليت ّ
شصعبها و“نح جورأ وبهتانا لشصتات من أليهود ألصصهاينة
بدعم من ألغرب ألذي ضصاق بهم ذرعا وقّرر ألتخلّصض
منهم ،فكان وعد بلفور أŸشصؤووم ألذي منحت من خلله
بريطانيا ما ل “لك Ÿن ل Áلك ،وكان بدأية رحلة
لن.
معاناة ألفلسصطيني ÚأŸسصتمرة إأ ¤أ آ
فضصيلة دفوسض
بتاريخ الثا Êمن نوفم Èعام  ،1٩17كتب بلفور رسضالة من 110
ك -ل -م -ات وأاب -رق -ه -ا إا ¤ال -ل -ورد روتشض -ي -ل -د أاح -د زع -م-اء ا◊رك-ة
الصضهيونية ‘ تلك الفÎة لُتعرف الرسضالة فيما بعد باسضم وعد
بلفور الذي تعّهدت من خÓله بريطانيا بوضضع حجر األسضاسس
إلقامة كيان لليهود على تراب فلسضط ،Úوفع Óقامت الدولة
الصضهيونية بعد  ٣0عاما.

نصّص الوعد اŸششؤووم

كلمات معدودة غّيرت التاريخ وا÷غرافيا ليسس ‘ فلسضطÚ
فحسضب ،بل ‘ منطقة الشضرق األوسضط التي عانت هي األخرى
ولزالت من تداعيات الحتÓل الصضهيو Êالغاشضم.
بلفور اÿبيث قال للورد روتشضيلد ‘ رسضالته اŸشضؤوومة بأان
«حكومة صضاحب ا÷Óلة تنظر بع Úالعطف إا ¤تأاسضيسس وطن
قومي للشضعب اليهودي ‘ فلسضط ،Úوبأانها سضتبذل كل جهدها
لتسضهيل –قيق هذه الغاية ،على أان يفهم جليا أانه لن يؤوتى بعمل
من شضأانه أان ينتقصس من ا◊قوق اŸدنية والدينية التي تتمّتع بها
الطوائف غ Òاليهودية اŸقيمة اآلن ‘ فلسضط Úول ا◊قوق أاو
الوضضع السضياسضي الذي يتمتع به اليهود ‘ البلدان األخرى».
فلماذا وعدت بريطانيا بالذات اليهود بإاقامة كيان لهم على
تراب فلسضط ،Úوهل فعلت ذلك دون دعم دول أاخرى؟
يجيب اŸؤورخون عن هذا السضؤوال ويجزمون بأان بريطانيا بدأات
مسضاعيها إلقامة دولة لليهود قبل وعد بلفور بعشضر سضنوات
و–ديدا ‘ العام  ،1٩07إاذ وضضعت ّ ﬂ
ططا لبحث اإلجراءات
التي Áكن أان تقوم بها إلقامة وطن قومي لليهود ‘ فلسضط،Ú
وقامت بدراسضات بإانزال أاول قوات بحرية بريطانية على سضاحل
حيفا.
وما دفعها أاك Ìمن غÒها للقيام Ãهمة إاقامة دولة لليهود -
حسضب اıتصض- Úهو رغبتها ‘ ضضمهم إا ¤جانبها خÓل
ا◊رب العاŸية األو ،¤ثم اعتقادها بأانهم قادرين على اقناع
الرئيسس المريكي ويلسضون بدخول ا◊رب ،كما أانها كانت –ت
رحمة ا◊ركة الصضهيونية ،فبعد عام  ،1٩20أاصضبح عمل هذه
ا◊ركة علنيًا ،وأاصضبحت Ãثابة حكومة داخل حكومة ،الأو¤
حكومة النتداب الÈيطا ،Êوالثانية هي الوكالة اليهودية ،التي
بدأات ‘ بناء اŸسضتوطنات عÓنية ‘ فلسضط.Ú
وع -ن -دم -ا شض -ع -رت ب -ري -ط -ان -ي-ا أان األم-ور ب-اتت لصض-ال-ح ا◊رك-ة

الصضهيونية وب Úأايديها ،أابلغت األ· اŸتحدة أانها تريد اÿروج
من اŸنطقة وتنهي النتداب.
لكن وعد بلفور ـ كما يقول الكث Òمن اŸؤورخ ⁄ - Úيكن
ب -ري -ط -ان -ي ً-ا خ -الصض ً-ا ،إاذ ت -ع -اونت وزارة اÿارج -ي -ة األم -ري-ك-ي-ة
والÈيطانية ‘ صضياغة الن ّصس ،ويفسضر ذلك ،بأان لندن وواشضنطن
كانتا ‘ ذلك الوقت رائدتا الرأاسضمالية،
وب- -ح- -اج- -ة Ÿن ي- -خ- -دم مصض- -ا◊ه- -م -ا ‘
اŸنطقة ،ليسس باŸنظور القريب ،وإا‰ا
البعيد.

ما ضشاع حق وراءه طالب

الكبـ ـ ـار Áوتـ ـ ـ ـون
وال ّصشغار ’ ينسشون

وعد بلفور الذي يحيي العا ⁄مائويته
غدا ،صضدر بعد مضضيّ عام نصضف على توقيع اتفاقية سضايكسس -
بيكو ،وفلسضط Úلزالت –ت السضلطة العثمانية ،و ⁄تكد “ضضى
بضضعة أاشضهر على هذه األحداث ،حتى وضضعت ا◊رب العاŸية
األو ¤أاوزارها ،ودخلت القوات الÈيطانية بقيادة اللورد «اللنبي»
إا ¤القدسس ،وفى أافريل 1٩20م وافق «اÛلسس األعلى لقوات
ا◊ل -ف -اء» ع -ل -ى أان ي -ع -ه -د إا« ¤ب -ري -ط -ان -ي -ا» ب -الن -ت -داب ع -ل-ى
«فلسضط ،»Úوأان يوضضع «وعد بلفور» موضضع التنفيذ ،ثم ما لبث
›لسس «عصضبة األ· اŸتحدة» أان وافق على مشضروع النتداب
‘  2٤من جويلية 1٩2٣م ،ثم دخل مرحلة التطبيق الرسضمي ‘

مائة عام من الوعد اŸششوؤوم ومازالت فلسشطﬁ Úتلة

م -ع ح -ل-ول ال-ذك-رى اŸئ-وي-ة السض-وداء
واŸشض-ؤووم-ة ل-ل-وع-د الÈي-ط-ا Êال-ظ-ا⁄
واŸع -روف ب -وع -د «ب -ل -ف -ور» ،يسض -ت -م -ر
اŸوق -ف الÈي -ط-ا Êال-رسض-م-ي ب-رفضض-ه
لتقد Ëاعتذار «له ما بعده» ،وبل أان ما
يزيد على  11أالف بريطا Êوقعوا على
طلب لÓعتذار عن وعد بلفور ،وهو ما
يلزم ا◊كومة الÈيطانية بالرد ،لكنها
أايضضا  ⁄ترد ،وبل وصضفت القرار بأانه
«تاريخي».
كما أان افتخار بريطانيا بوعد بلفور
وإاصض -راره -ا ع -ل -ى الح -ت-ف-ال Ãرور
بقلم د.مازن صصا‘
مائة عام على إاصضداره يعني أانها
لنسض-ان-ي-ة والسض-ي-اسض-ي-ة
ت -ت -نّصض -ل م -ن مسض -ؤوول -ي -ات -ه-ا وم-ن ا◊ق-وق ا إ
والقانونية والتاريخية للشضعب الفلسضطيني ،بل يثبت عجز هيئة
لن بريطانيا واحدة من الدول
ل· اŸتحدة عن القيام Ãهامها أ
اأ
الرئيسضة فيها.
 ·ÓاŸتحدة ‘ دورتها الـ 72األخÒة ،طالب
وأامام ا÷معية العامة ل أ
الرئيسس ﬁمود عباسس ،بريطانيا بالعتذار لشضعبنا الفلسضطيني ،بل إان
الرئيسس أاوصضل رسضالة واضضحة للعا ⁄أانه ل Áكن السضتمرار بسضلطة

 2٩من سضبتم ،1٩2٣ Èو‘  2٩نوفم 1٩٤7 Èدعا مشضروع قرار
دو ¤إا ¤اإقامة دولة يهودية على أارضس فلسضط Úالذي عرف
بقرار التقسضيم.
و‘ ه -ذا ال -ت -اري -خ ،اسض-ت-و ¤شض-ت-ات م-ن الشض-عب Ãب-اي-ع-ة دول-ي-ة
وأا‡ية على اأرضس شضعب اآخر ،ومّد الكيان الغاصضب جذوره وبدأا
ي-ت-وسّض-ع Áي-ن-ا وشض-م-ال ،شض-رق-ا وغ-رب-ا ،وال-غرب
اŸرّفه اŸتعا‹ يحمي ظهره ويبارك سضرقته
اŸتواصضلة ألرضس الغ Òوآامالهم ،لكن اليهود
الصضهاينة ،واإن ‚حوا ‘ سضرقة األرضس ،فإانهم
ع -ج-زوا ب-ع-د سض-ب-ع-ة ع-ه-ود م-ن الح-تÓ-ل ،ع-ن
إارضضاخ الفلسضطيني Úالذين لزالوا متشضبثÚ
ب -أارضض -ه -م وب -اسض -ت -ع -ادت-ه-ا،وه-ذا اإلصض-رار ك-ان
وسضيظل Ãثابة الشضوكة اŸغروسضة ‘ جنبات الحتÓل ،الذي ل
نتصضّوره سضيعيشس –ت رحمة آالمها اÈŸحة طوي.Ó
غدا تعود ذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور ،والفلسضطينيون
يسضتعيدونها وقد حّققوا خطوة هامة ‘ طريق رأاب الصضدع الذي
زلزل بيتهم ونسضف وحدة صضفهم طيلة عشضر سضنوات ،فقبل أايام
‚حت الوسضاطة اŸصضرية ‘ –قيق اŸصضا◊ة الفلسضطينية بÚ
فتح وحماسس ،ووحدة الصضفّ هي بكل تأاكيد الطريق الصضحيح
لسض -ت -ع -ادة ا◊ق -وق ك -ام -ل -ة غ Òم -ن -ق -وصض -ة ،وإلق -ام -ة ال -دول -ة
الفلسضطينية التي –ظى باعÎاف 1٣6دولة ‘ العا ،⁄ولن يضضيع
حّق وراءه طالب.

ب Ó-سض-ل-ط-ة ،وأان-ه ي-جب اع-ت-ذار ب-ري-ط-ان-ي-ا ع-ن خ-ط-ي-ئ-ت-ها التاريخية،
والعÎاف بالدولة الفلسضطينية.
وم -ع اسض -ت -م -رار ال -رفضس الÈي -ط -ا ،Êوال -ت-غ-ول الإسض-رائ-ي-ل-ي،
والنحياز الأمريكي ،يجب على الأ· اŸتحدة اأن تعمل وفق
م-ع-اي Òم-وضض-وع-ي-ة ،ت-ق-وم ع-ل-ى م-ب-ادئ-ه-ا ال-ت-ي اأوج-دت ع-ليها،
و–قيق العدالة واŸسضاواة ،واحÎام القانون الدو‹ وحقوق
النسضان وصضيانة السضلم والأمن الدولي ،Úول يوجد ‘ العا⁄
ال -ي -وم اأك Ìع -دال-ة م-ن ال-قضض-ي-ة ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة ،ولزال الصض-راع
الفلسضطيني الإسضرائيلي هو الأطول ‘ العا ⁄واŸسضتمر حتى
الآن ،فكيف للعا ⁄بعد مائة عام اأن يقف صضامتا اأمام «وعد من
ل Áلك Ÿن ل يسضتحق» .
ومن حّق دولة فلسضط Úتصضعيد ا◊راك الدبلوماسضي والسضياسضي ‘
ك-ل ال-ع-ا ⁄ل-فضض-ح ان-ح-ي-از ب-ري-ط-ان-ي-ا إلسض-رائ-ي-ل ،إاضض-اف-ة إا ¤ت-ن-ظ-ي-م
فعاليات ‘ الوطن والشضتات و‘ كل العا ⁄لÓحتجاج على اŸوقف
الÈيطا Êومطالبتها بالعتذار.
إان اخ -ت Ó-ل اŸع -اي Òوال -رؤوي-ة ال-دول-ي-ة ،تسض-ت-وجب إان-ه-اء الح-تÓ-ل
اإلسضرائيلي وأان تتحّمل إاسضرائيل وبريطانيا اŸسضؤوولية الكاملة عن
ذلك ،ألن عدم قيامها بدورها الذي قامت به ‘ بقاع كثÒة من العا،⁄
ي -ع -ن -ي أان األ· اŸت -ح -دة سض-تصض-ل إا ¤ان-ع-دام ◊ي-ادي-ت-ه-ا وع-دال-ت-ه-ا
ونزاهتها التي وجدت من خÓلها ولها.

كايتا يتوّلى رئاسصة ›موعة « 5سصاحل»

دولة ما‹ “ّدد
حالة الطّوارئ ّŸدة عام

مّددت ا◊كومة اŸالية حالة ال ّ
طوارئ Ÿدة عام بدءاً من نهار أامسس،
وهو أاك“ Èديد ◊الة الطوارئ ‘ البÓد منذ فرضضها مند عام
.2015
ويأاتي قرار ا◊كومة اŸالية “ديد حالة الطوارئ على عموم تراب
البÓد ،بعد أايام من مقتل دركي واختطاف آاخر ‘ منطقة نارا ،وبث
«جماعة نصضرة اإلسضÓم واŸسضلم »Úالرهابية التي يتزعمها إاياد أاغ
غا‹ شضريطا يظهر  11جنديا ماليا اختطفوا خÓل عامي - 2016
.2017
وكانت ا◊كومة اŸالية قد أاعلنت حالة الطوارئ ‘ البÓد عام
 ،2015إاثر الهجوم الذي تعرضس له فندق «راديسضيون ابل» بالعاصضمة
باماكو ،وخلّف مقتل أازيد من  20شضخصضا ،ومددتها  6أاشضهر خÓل
أافريل .2017
ويتزامن “ديد حالة ال ّ
طوارئ هذه اŸرة مع اسضتعداد ›موعة دول
« 5سضاحل» التي يتولّى الرئيسس اŸا‹ ابراهيم بوبكر كايتا رئاسضتها
الدورية ،لنشضر قّوة عسضكرية مشضÎكة على ا◊دود بينهاŸ ،واجهة
اإلرهاب وتهريب اّıدرات وا÷رÁة اŸنظّمة.

ثقافة

اأ’ربعاء  01نوفمبر  2017م
الموافق لـ  12صسفر  1439هـ

تزامنا والذكرى ’ 63ند’ع ثورة التحرير

إنطÓق فعاليات إأ’يام إ÷هوية لأÓغنية وإأ’نشسودة إلوطنية
’نشسودة الوطنية“ .يز حفل افتتاح هذه
ليام ا÷هوية للأغنية وا أ
انطلقت ،مسساء أامسس ،بتيسسمسسيلت ،فعاليات الطبعة الثانية ل أ
التظاهرة التي تنظم Ãبادرة من مديرية الثقافة Ãناسسبة ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى الـ’ 63ند’ع ثورة التحرير اÛيدة بتقدË
لغواط التي تغّنت
أاغ-ا Êوأان-اشس-ي-د وط-ن-ي-ة ل-ع-دد م-ن ال-ف-رق اŸشس-ارك-ة ع-ل-ى غ-رار «ن-ه-اون-د» ل-ت-يسس-مسس-ي-لت و»ال-نÈاسس» ل-ل-ف-ن وال-ث-ق-ا‘ ل -أ
بتضسحيات الشسهداء إابان حرب التحرير وا‚ازات ا’سستقلل.

” باŸناسسبة تقد Ëقراءات شسعرية ‘
و ّ
القصسيدة اŸلحونة من طرف مقاسسي جمال
وق -اسس -م شس -ي -خ-اوي ،ح-يث ت-ن-اولت ال-قصس-ائ-د
ب- -ط- -و’ت الشس -عب ا÷زائ -ري إاب -ان ث -ورة أاول
نوفم ÈاŸظفرة .وتعرف هذه التظاهرة التي
تدوم ثÓثة أايام وتقام بدار الثقافة «مولود
قاسسم نايت بلقاسسم» لعاصسمة الو’ية مشساركة
أاربعة فرق فنية قدمت من و’يات اأ’غواط
والبيضس وبرج بوعريريج وتيسسمسسيلت ،حيث
سس -ت -ق -دم ›م -وع -ة م -ن اأ’غ -ا Êواأ’ن -اشس-ي-د
ال -وط -ن -ي-ة وال-ت-ي ت-ت-غّ-ن-ى ‘ م-ع-ظ-م-ه-ا ب-ث-ورة
التحرير وا‚ازات ا’سستقÓل ورموز ا÷زائر
التاريخية.
كما برمج أايضسا تقد Ëقراءات شسعرية ‘
القصسيدة اŸلحونة من أاداء شسعراء من و’ية
تيسسمسسيلت .ويهدف هذا اŸوعد الثقا‘ إا¤
خلق موعد ثقا‘ جديد يعنى بهذا الطابع
الغنائي وإابراز دور منطقة الونشسريسس إابان
الثورة التحريرية وفق مدير الثقافة ﬁمد
داهل.

فقا ÿصسوصسيات اŸنطقة

إإعادة بناء منزل إلورتي ÊÓو–ويله Ÿعلم تاريخي
Œسسيدا للوعد الذي قدمه وا‹ و’ية سسطيف،
خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع ـة Ÿل-ت-ق ـى الشسيخ
ال- -فضس- -يـل ال- -ورت- -ي ،ÊÓ- -وال- -ت- -ي ّ” ت- -ن- -ظ- -ي -م -ه -ا
ي -وم -ي 12و 13م - -ارسس  ،2017ان-ط-ل-قت،م-وؤخرا،
ا’أشس-غ-ال ’إع-ادة ا’ع-ت-ب-ار Ÿن-زل ال-عÓ-م-ة الشس-ي-خ
الفضسيل الورثي ÊÓالذي انهار عن اآخره ،واإعادة
بناءه ليسستعمل كمعلم تاريخي وثقا‘ يجسسد مسسار
وح-ي-اة ال-عÓ-م-ة ،وم-نÈا ل-ل-ب-اح-ثÚ
واŸث- -ق- -ف Úوط -ل -ب -ة
ال- -ع- -ل- -م ،واأن ي- -ك- -ون
م- - -قصس- - -دا ل- - -ل- - -زوار
والسسواح،
م -ع ت-خصس-يصس فضس-اء
Ÿوؤل -ف -ات -ه ال -ف-ك-ري-ة،
فضس ـ ـ Óعن اأغراضسه
الشس - -خصس - -ي - -ة ،وه- -ذا
ب - -ت- -خصس- -يصس اإع- -ان- -ة
م-ال-ي-ة ل-ف-ائ-دة ج-معية
احياء تراث الشسيخ الفضسيل
”
الورثي ÊÓللتكفل بهذا اŸشسروع ،للعلم فاإنه قد ّ
اإعداد دراسسة خاصسة حول اإعادة اإ‚از دار الشسيخ
الفضسيل الورثي ÊÓوفقا للخصسوصسيات الهندسسية
للمنازل التقليدية القبائلية ،وذلك باسستعمال مواد
ال -ب -ن ـ ـ ـ ـاء ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة اÓŸئ -م ـ ـة  Ÿـ ـ ـث -ل هـ ـ ـ ـذه
ال-ب-ن-اي ـ ـ ـ ـات ،وه-ك-ذا وت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-مات الوا‹،
اأشسرف رئيسس دائرة بني ورثيÓن رفقة السسلطات
اÙلية واعيان ومشسايخ اŸنطقة ،على مراسسم
اشسارة ا’نطÓق ’إعادة بناء منزل العÓمة الذي
سس -يصس -ب -ح م -ع-ل-م-ا ت-اري-خ-ي-ا ،وه-ذا Ãسس-ق-ط راأسس
الشسيخ الورثي ÊÓبقرية اآن ـو ،بلدية بني ورتيÓن،

شسمال غرب عاصسمة و’ية سسطيف.
ول- -د «ال- -فضس- -ي- -ل ال -ورث  ‘ »ÊÓ-ا÷زائ -ر سس -ن -ة
1323هـ اŸوافقة 1906م ،ونشساأ ‘ اأسسرة كرÁة،
وح -ف -ظ ال -ق -راآن ال -ك -ر Ëوت -ع -ل -م م-ب-ادئ ال-ق-راءة
والكتابة ،وتلsقى تعليمه ‘ اŸدارسس التي افتتحها
اŸصسلح ا÷زائري «عبد ا◊ميد بن باديسس» ‘
م- - - - - - -دي- - - - - - -ن- - - - - - -ة قسس- - - - - - -ن- - - - - - -ط - - - - - -ي - - - - - -ن - - - - - -ة.
وقد اأوفده «ابن باديسس» اإ¤
ف- -رنسس- -ا ل -ي -ك -ون م -ن -دوًب -ا ع -ن
ج- -م- -ع- -ي- -ة ع -ل -م -اء اŸسس -ل -مÚ
با÷زائر ،كما اأقام ‘ باريسس
عام‚ Úح خÓلهما ‘ اإنشساء
ال-ن-وادي ل-ت-ع-ل-ي-م ال-ل-غة العربية
وم- -ب- -ادئ ال- -دي -ن ا’إسس Ó-م -ي،
وﬁارب -ة ال-ت-ح-ل-ل اÿل-ق-ي ‘
صس- - - - - - - - - -ف - - - - - - - - -وف اŸغÎبÚ
ا÷زائ - - -ري .Úوه - - -اج - - -ر اإ¤
القاهرة سسنة 1939م ،وانضسم
اإ ¤ج - -م - -اع- -ة ا’إخ- -وان اŸسس- -ل- -م ،Úوصس- -ار م- -ن
اأعضس - - - - - - - -ائ - - - - - - - -ه - - - - - - - -ا ال - - - - - - - -ب - - - - - - - -ارزي - - - - - - - -ن.
ثم سسافر اإ ¤اليمن وكان وراء ا◊ركة الدسستورية
التي اأطاحت بحكم ا’إمام يحيى ،لكن ا◊ركة ⁄
حِكم على زعمائها با’إعدام .وقد هرب
تنجح ،و ُ
«الفضسيل» من ا◊كم با’إعدام وتنsقل ب Úعدة دول
اأورب- - - - -ي- - - - -ة ح- - - - -ت- - - - -ى اسس- - - - -ت - - - -ق - - - -ر ‘ بÒوت.
ورج- -ع اإ ¤ال- -ق- -اه- -رة ب- -ع -د ق -ي -ام ح -رك -ة ا÷يشس
اŸصس- -ري سس -ن -ة 1952م ،و ⁄ت- -ط -ل اإق -ام -ت -ه ب -ه -ا
فغادرها سسنة 1955م اإ ¤بÒوت؛ بسسبب ا’أوضساع
السسيئة ‘ البÓد،و‘ اأثناء اإقامته بالقاهرة قام
ب -ال -ت -ع -ري -ف ب -قضس -ي-ة بÓ-ده ال-ت-ي –ت-ل-ه-ا ف-رنسس-ا

اŸسسرح ا÷هوي سسيدي بلعباسس

إنتاج مسسرحية للكبار و عروضض لأÓطفال

‘ إاطار النشساطات اŸسسرحية للمسسرح
ا÷هوي سسيدي بلعباسس ،سسيقدم يوم السسبت
 4ن -وف -م Èان -ت-اج-ه ا÷دي-د Ÿوسس-م ،2017
ا◊ارسس للكاتب هارولد بين ،Îاخراج عز
الدين عبار ،أاداء احمد بن خالﬁ ،مد بن
ب -ك -روت-ي ،حسس Úب-ن سس-م-يشس-ة .اŸسس-رح-ي-ة
تعالج قصسة اخوين احدهما يسستقبل مشسردا
ب -اŸن -زل ،م -قÎح Úع-ل-ي-ه وظ-ي-ف-ة ح-ارسس
اŸن -زل ،و‘ ت -ط -ور درام -ي ي-ظ-ه-ر ت-ف-اوت
الشسخصسيات فيما بينها لكونها تنتمي ا¤
ال-ط-ب-ق-ة ال-دن-ي-ا وا’خ-تÓ-ف الشس-دي-د ف-ي-ما
بينها ،ذلك ا’ختÓف ‘ مسسلكها الظاهر
وبالتا‹ ا’ختÓف ‘ عقلياتها ،هذا هو

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

اŸف-ه-وم ال-درام-ي ل-ل-مسس-رح-ي-ة ،ام-ا رك-حيا
ف- -ق- -د اب -دع ال -ف -ري -ق اŸسس -رح -ي ‘ اأ’داء
والتجسسيد.
م -ع ال -ع -ل-م ،ان اŸسس-رح ا÷ه-وي سس-ي-ق-دم
Óط-ف-ال خÓ-ل شس-ه-ر
ع -روضس -ا مسس -رح -ي-ة ل -أ
ن -وف-م Èمسس-اء ك-ل سس-بت وثÓ-ث-اء ت-نشس-ط-ه-ا
التعاونيات وا÷معيات اŸسسرحية اŸهتمة
Ãسسرح الطفل بسسيدي بلعباسس ،مسسرحية
خطة الهنود جمعية مسسرح الشسباب والطفل
سس -ي -دي ◊سس -ن ،مسس -رح -ي -ة ك -ي-ك-ي وري-ك-ي
جمعية كاتب ياسس Úللمسسرح ،الثعلب والطÒ
تعاونية الديك ،سسلة العجائب جمعية عظيم
فتيحة للمسسرح.

تهنئـ ـ ـ ـة

بمناسسبة ازديان فراشس السسيد شسكار الياسس بولد بهي
الطلعة سسماه على بركة الله آادم مولود ،يتقّدم له بهذه
المناسسبة السسعيدة أاخوه وصسديقه السسيد كمال بلوح
بخالصس التهاني وأاحر التبريكات.
أالف مبروك

وت - - - - -رت - - - - -كب ف - - - - -ي- - - - -ه- - - - -ا اأبشس- - - - -ع ا÷رائ- - - - -م.
تو‘ الفضسيل الورث ÊÓسسنة  1378هـ اŸوافقة
لسسنة 1959م.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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اخ-ت-ارت ا÷م-ع-ي-ة
السساحلية الفلكلورية
Ÿدي-ن-ة م-ي-ل-ة إاح-ي-اء
ال- - - - - -ذك- - - - - -رى الـ 63
’ند’ع ثورة نوفمÈ
اÿال- - - -دة شس - - -ع - - -ارا
Ÿل- -ت- -ق- -اه- -ا اأ’دب -ي
وال- -ث -ق -ا‘ السس -ادسس
ال- - - -ذي ت - - -واصس - - -لت
ف -ع -ال-ي-ات-ه أاول أامسس
ب -اŸك-ت-ب-ة اŸرك-زي-ة
ل- -ل -م -رك -ز ا÷ام -ع -ي
ع - - -ب - - -د ا◊ف - - -ي- - -ظ
بوصسوف .وشسارك ‘
ه - -ذه ال - -ت - -ظ - -اه- -رة
ال - -ث - -ق- -اف- -ي- -ة ال- -ت- -ي
ت -دّع -م -ه -ا م -دي -ري -ة
ال -ث-ق-اف-ة وج-م-ع-ي-ات
«مديوسس»
و»ت-واصس-ل» ل-لسس-ياحة
وال -ت -ن -م-ي-ة ع-دد م-ن
ال- -وج- -وه الشس- -ع- -ري -ة
اÙل -ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-م
الشسعراء أاحمد قاجة
وع - -ادل ب - -وسس - -ج- -رة
والطاهر بوصسبع إا¤
ج - - - -انب شس - - - -اع - - - -ر
اŸسسيلة علي مويسسة
ووف -د ت -ونسس -ي يضس-م
الشس- - -ع- - -راء ح- - -ن- - -ان
ال- - -ع- - -ي - -اري وسس - -ارة
ال  ‘Ó- - -وك - - -ذا ‚م

ال - -دي- -ن ا◊م- -دو.Ê
وع ّ- -ب - -ر ه - -ؤو’ء ع- -ن
سسعادتهم باŸشساركة
‘ ت- -خ- -ل- -ي- -د ذك- -رى
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة
ا÷زائرية
واع-ت-زازه-م بالتاريخ
ا- - - -ŸشسÎ- - - -ك بÚ- - - -
الشس - -ع- -ب Úال- -ل- -ذي- -ن
“ازجت دماءهم ‘
سساقية سسيدي يوسسف
خ Ó- - - -ل ه - - - -ج - - - -وم
اسس -ت-ع-م-اري غ-اشس-م.
وت -رك -زت اإ’ل -ق-اءات
الشسعرية التي أالقيت
ب -اŸن -اسس-ب-ة ،خ-اصس-ة

أام -ام ط -ل -ب -ة اŸرك-ز
ا÷امعي Ÿيلة على
ت - -خ - -ل - -ي- -د وإاجÓ- -ل
تضس- -ح- -ي- -ات الشس -عب
ا÷زائ -ري وك -ف -اح-ه
اŸسستميت من أاجل
نيل ا◊رية واسستعادة
ال -ك -رام -ة ال-وط-ن-ي-ة.
وحسسب ك- - -م - -ال ب - -ن
زي-ان رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة
السساحلية الفلكلورية
Ÿي -ل -ة ،ف -إان ت-خ-ل-ي-د
م - - - -آاث- - - -ر ال- - - -ث- - - -ورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة م-ن أاهم
أاه- - - - - - -داف ه - - - - - -ذه
التظاهرة .و

تواصسلت احتفا’ت
الو’ية بهذه الذكرى
ح -ت -ى مسس -اء ا’ث-نÚ
ب- - -ت - -ن - -ظ - -ي - -م ن - -دوة
ت -اري -خ -ي -ة Ãت -ح -ف
اÛاه -د Ãشس -ارك -ة
الوزير اأ’سسبق ﬁي
الدين عميمور ،كما
ُب - - - - - -ر›ت ب- - - - - -دار
الشسباب ﬁمد لدرع
Ãيلة أامسس الثÓثاء
واليوم اأ’ربعاء ندوة
أادب-ي-ة ب-ع-ن-وان الثورة
التحريرية
ا÷زائ-ري-ة ‘ ع-ي-ون
الشسعر».

لبداع» الشساعرة نادية نواصسر لـ«الشسعب»:
رئيسسة نادي «نوارسس ل إ

’بد من جسسر وإصسل ب Úإلكلمة وإللوحة وإللحن
’دباء والفنانون من داخل
سستتعّزز السساحة الثقافية بو’ية عنابة Ãشسروع ثقا‘ ،سسيكون فضساء يلتقي فيه الكتاب وا أ
الوطن وخارجه ،وŒتمع فيه ﬂتلف الفنون من اللحن إا ¤الكلمة ومن الريشسة إا ¤الفن السسابع والرابع ،وهو «نادي نوارسس
لبداع» الذي تÎأاسسه الشساعرة نادية نواصسر التي فتحت قلبها لـ»الشسعب» لتتحدث عن هذا اŸولود ا÷ديد الذي يحمل بÚ
ل إ
’خراج بونة من سسباتها الثقا‘..
طياته مشسروعا إ

حاورتها :هدى بوعطيح

«الشس-عب» :سس-م-ع-ن-ا ع-ن م-ي-لد مشس-روع
ث-ق-ا‘ ج-دي-د ب-ع-ن-اب-ة وه-و نادي نوارسس
لب -داع ،ك -ي -ف ج -اءت ه -ذه ال -ف-ك-رة،
ل -إ
وك -ي -ف ّ” ا’تصس -ال بك ل -ت -ك -و Êع -ل-ى
رأاسس هذا اŸشسروع؟
^^ نادية نواصسر :منذ عام طلب مني
السس - -ي - -د ج - -م - -ال صس - -م - -ادي رئ- -يسس «ف- -رع
ا÷احظية» التابع لعنابة ومدير دار النشسر
للجاحظية ،اأن اأوؤسسسس معه Ÿشسروع ثقا‘
Ãدينة عنابة ،باعتباري شساعرة بونة ا’أو¤
ون - - -ظ - - -را Ÿسس- - -اري ا’إب- - -داع- - -ي ا◊اف- - -ل
ب -ال -ع -ط-اءات وخÈت-ي ‘ السس-اح-ة ا’أدب-ي-ة،
قلت له سساأفكر ‘ ا’أمر ،غ Òاأنه بعد ذلك
سساد الصسمت ونامت الفكرة دون اأي رد.
اإ’ اأن ج -م -ال صس -م -ادي ب-ع-د م-رور سس-ن-ة،
وبعد اإقامة ربيع الكتاب العنابي ،والذي
ي طرح الفكرة،
حّقق ‚احا كبÒا اأعاد عل ّ
وبعد نهاية اأيام اŸعرضس دعا Êاإ ¤مكتبه
Ãقر ا÷احظية واحتفي بي احتفاء الرجل
الذي يقدر القامات ،و‘ حوار معه دام
اأربع سساعات اكتشسفت هذا الرجل الذي ⁄
ي -ك -ن شس -اع-را و’ ق-اصس-ا و’ روائ-ي-ا ،ول-ك-ن-ه
اأحب اŸث - -ق - -ف Úواأحب ب - -ون - -ة واأراد ل - -ه- -ا
النهوضس من سسباتها ،بعد اأن خانها الذين
مروا عليها و ⁄يخلصسوا لها.
وب -ع -د ا◊وار الشس ّ-ي -ق ق -ال السس-ي-د ج-م-ال
صسمادي ا’آن اكتشسفتك اأيتها الكبÒة وقلت
له ا’آن اكتشسفتك اأيها العظيم «قل معي اإذن
م -ن خ -ان ال -وردة؟ م -ن ذب -ح-ه-ا م-ن نسس-غ-ه-ا
ي
الطالع؟ عن بونة اأ–دث» ..واقÎح عل ّ
السس -ي -د ج -م -ال صس -م -ادي خ -ل -ق ن -ادي ت-اب-ع
ل-ل-ج-اح-ظ-ي-ة ف-واف-قت ع-ل-ى ال-ف-ك-رة ..وبعد
ن ق ا ش س ط و ي ل ا ت ف ق ن ا ع ل يّ ا أ ’ ي ك و ن م ق ت ص س ر ا
ف -ق -ط ع -ل -ى ا’أدب وال -ك -ت -اب -ة ،ب -ل ي-ت-ن-اول
السس- -ي- -ن- -م -ا واŸسس -رح وال -ل -وح -ة وا’أغ -ن -ي -ة
والصسورة ..وبعد الركود الثقا‘ ‘ مدينة
عنابة ’بد من خلق فضساء لتقد Ëمبدعيها
‘ ج - -م - -ي - -ع اÛا’ت وع - -رضس Œارب- -ه- -م
وا’ك-ت-ف-اء ب-ا‚ازات-ه-م ،وك-ان شس-عار النادي
هو ا’عÎاف با’آخر ..وجعله يشسعر بفرح
‚اح -ات -ه ول -يسس ا’ح -ت -ف-اء ب-ه ب-ع-د م-وت-ه،
واتفقنا على اأن يكون وطنيا ثم عربيا ،ثم
ذهب بي طموحي اإ ¤جعله عاŸيا.
^ ق -لت ب -أان ال-ن-ادي ي-ج-م-ع ب Úال-ل-ح-ن
والكلمة والريشسة والسسينما ،كيف ذلك؟

^^ راأينا اأنه ’بد من جسسر واصسل بÚ
الكلمة واللوحة واللحن ،وخلق ذلك العا⁄
ا’إبداعي الذي يتغذى فيه كل واحد من
ا’آخ -ر ،وم -ا ال -ل -وح -ة اإ’ قصس -ي -دة ت-ك-رك-ه-ا
الريشسة وينطقها اللون.
وما القصسيدة اإ’ لوحة ينطقها اÛاز
و–رك- -ه- -ا ال -ل -غ -ة ،وم -ا اŸسس -رح اإ’ ل -وح -ة
وقصسيد وريشسة ولون ،وما اللحن اإ’ رسسول
ي -ع -م -ل ع -ل -ى اإيصس -ال ال -قصس -ي -دة اإ ¤ع -م-ق
الوجدان ..لذلك اأردنا ‘ هذا النادي اأن
ن- -ب- -ن -ي ه -ول -ي -ود ا’إب -داع واŸب -دع Úع -ل -ى
اختÓف اأجناسس ا’إبداع ..قانون النادي ’
ل- -ل- -م- -ج- -ام- -ل -ة ول -ك -ن ن -ع -م ’حÎام Œارب
ا’أول ،Úوت - -ق - -ب - -ل م- -ه- -ارة ا÷ي- -ل ا÷دي- -د
وال -رب -ط ب Úا÷ي -لÿ Úل -ق ه -ذه اŸدي -ن -ة
ا’إبداعية الراقية.
^ وعلى اأي اأسساسس اأطلقتم على هذا
اŸشسروع «نادي نوارسس»؟
^^ بعد حوار طويل عن كيفية تاأسسيسس
ه- -ذا ال -ن -ادي م -ع رئ -يسس ف -رع ا÷اح -ظ -ي -ة
Ÿدينة عنابة جمال صسمادي ،وبعد التحدث
ع -ن ط -م -وح -ات -ه وسس -ي -اسس-ت-ه ،ات-ف-ق-ن-ا ع-ل-ى
تسس- -م- -ي -ت -ه ن -ادي «ن -وارسس ل Ó-إب -داع» رم -زا
ل -ل -م -دي -ن -ة السس -اح -ل -ي -ة ب -ون -ة ،ح -يث –ّل -ق
النوارسس بعيدا حاملة معها رسسائل ا÷مال
وا◊لم وا’أمل.
و’أن ال -ن -ورسس ي-حّ-ل -ق ع-ال-ي-ا وي-ذهب ‘
سس-م-اه ب-ع-ي-دا م-ث-ل-م-ا ي-ط-م-ح ال-ن-ادي “اما،
سس-م-ي-ن-اه ب-ه-ذا ا’سس-م ح-ت-ى ي-حّ-ل -ق با’إبداع
واŸبدع ÚواŸدينة ا’أم بونة ،اإ ¤سسدرة
منتهى اÿلق والتاألق وÁتد مع النوارسس،
‘ كامل ربوع ا÷زائر والوطن العربي بل
العا ⁄كله.

^ النادي يسسهر عليه نخبة من الشساعرات
واŸثقف Úما يعني أانكم أامام رهان حقيقي
ل -ل -ت -أاسس -يسس ل -ف -ع -ل ث -ق-ا‘ ج-دي-د ‘ ع-ن-اب-ة،
وإاحياء فعلي لهذا القطاع بالو’ية ،والتي
تكاد تشسهد سسباتا ثقافيا على مدار السسنة؟
^^ ترك ‹ السسيد جمال صسمادي مهمة
اختيار الفريق الذي سسيعمل معي ،فرأايت أانه
’بد من اختيار قامات لها خÈة ونخبة من
ا÷يل الصساعد للربط ب Úا÷يل ،Úحاليا ”ّ
اخ -ت -ي -ار الشس -اع -رة ع -ق-ي-ل-ة ز’ق-ي والشس-اع-رة
وح-ي-دة رج-ي-م-ي والشس-اع-ر مصس-طفى حمدان،
وطالبات من ا÷امعة وسسنعمل على توسسيع
اŸكتب وخلق فروع ‘ و’يات الوطن.
هذه النخبة سستعمل جاهدة من أاجل تفعيل
الثقافة وخدمة اإ’بداع واŸبدع ‘ ،Úجو من
التشساور والتعاون الفّعال قصسد تقد Ëاأ’جود
واأ’فضسل وإاعطاء طابع إابداعي ثقا‘ Ÿدينة
ع -ن -اب -ة ،ع -ل -ى أان -ه -ا ن -خ-ب-ة ل-ه-ا مسس-ار ح-اف-ل
باإ’بداع واÈÿات والنضسج الثقا‘ ،ولها أايضسا
بصسمات بارزة تثبت أانها قادرة على العطاء
من أاجل إاخراج اŸدينة من سسباتها.
’علن عن بداية هذا
^ ومتى سسيتم ا إ
اŸشسروع الثقا‘؟
^^ سسيكون موعد انطÓقنا ‘ القريب
العاجل ،نحن اخÎنا السس Òبخطى متثاقلة
أ’ج- -ل ت- -ق- -د Ëاأ’ج -ود ،و’ب -د م -ن الصس‘ È
ح -ا’ت اıاضس ،ح -ت -ى ي -ك -ون ه-ذا اŸول-ود
و’دته ‘ جو سسليم وسسوي بحجم طموحات
النادي وسسياسسته.
و’بد من ا’نطÓق به ‘ ظروف تسسعد
اŸبدع ÚوŒعلهم يتوسسمون فيه ا‘ ،Òÿ
ظ ّ- -ل اضس - -م - -حÓ- -ل ال- -ل- -ق- -اءات ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة
واŸه- -رج- -ان- -ات ال -ت -ي أاصس -ب -حت ت -ت ّ-م ف -ي -ه -ا
الدعوات لكسسب اŸصسالح الشسخصسية ..ونحن
سس -ن -ع -م -ل ع -ل -ى أان ت -ك -ون السس-اح-ة ل-ل-ج-م-ي-ع،
فالثقافة ملك للجميع وليسست مÒاثا أ’حد.
«ن- -ادي ن- -وارسس» ب- -يت ك -ل اŸب -دع Úع -ل -ى
اخ-تÓ-ف سس-ي-اسس-ات-ه-م واŒاه-ات-ه-م ال-ف-ك-ري-ة،
نختلف أاي نعم ولكننا نلتقي علي منصسة البوح
ال -ت -ي سس -خ -ره -ا ل -ن -ا ن -ادي «ن -وارسس اإ’ب-داع»
ل-ل-ج-اح-ظ-ي-ة ،ن-ل-ت-ق-ي ع-ل-ى م-نصس-ة البوح –ت
شسعار اإ’بداع ﬁبة وأاخÓق وموقف.
شسكرا لك صسديقتي على هذا ا◊وار الشسّيق،
وشسكرا على وعيك واهتمامك ،شسكرا للفريق
ال - -ذي سسÒاف - -ق - -ن- -ي ،شس- -ك- -را ل- -رئ- -يسس ف- -رع
ا÷اح -ظ -ي -ة ج -م-ال صس-م-ادي ،ه-ذا اŸن-اضس-ل
الكب Òوشسكرا ÷ريدة «الشسعب».

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

اأ’ربعاء  ٠1نوفمبر  ٢٠17م
الموافق لـ1٢صصفر  14٣9هـ

هام جدأ

إأعدأد :عب ـد ألق ـادر سصنات ـي
إأمام خطيب Ãسصجد ألبشص Òأإ’برأهيمي
شصـارع ألشصهـدأء

ألتّهافت على فعل أ ÒÿوŒنّب أŸغريات

العدد
17479

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

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

’سســــــــــــÓم
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ال ّ-رح -م -ان :وم -ع -ن-اه واسس-ع الّ-رح-م-ة
واŸغ - -ف - -رة ،وه - -و اسس - -م مشس - -ت - -ق م- -ن
الّرحمة التي شسملت جميع خلقه ‘
أارزاق - -ه - -م ،وأاسس- -ب- -اب م- -ع- -يشس- -ت- -ه- -م
ومصسا◊هم ،وعّمت اŸؤومن والكافر.
وحّ- -ظ -ك م -ن -ه أاخ -ي ا◊ب -يب أان
ت -ك -ون رح -ي -م -ا ب -ع -ب -اد ال -ل -ه اıط-ئÚ
اŸذن -ب ،Úف -ت-ن-ظ-ر إال-ي-ه-م ب-ع Úالّ-رح-م-ة ’
ن اللّـه أارحم
بع Úالقسسوة ،وأان يل Úقلبك للنّاسس جميعا ،فإا ّ
الّراحم.Ú

ن اللّـه Ÿع اÙسسن.}Ú
يقول تعا{ :¤والذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سسبلنا وإا ّ
’ية وضّسح أاّنه من بذل وسسعه ‘ ا◊صسول على ا ،Òÿوجاهد نفسسه وقاومها على الطّاعة ي ّسسر
ن الله سسبحانه ‘ هذه ا آ
إا ّ
الله له ذلك ،كما أاّكد ‘ قوله{ :فأاّما من أاعطى واّتقى وصسّدق با◊سسنى فسسني ّسسره لليسسرى}.
هذه اآ’ية تب Úلنا أاهمية ›اهدة النفسش،
وضص - -رورة –ّري أاح- -وال- -ه- -ا ذلك أان ا’نسص- -ان
يشص -ع -ر ب Úال -ف -ي -ن -ة واأ’خ -رى إادب -ارا وف -ت-ورا
وتهاونا ‘ أاداء الواجبات ،بل يتخلى عن ذلك
ال -واجب أاح-ي-ان-ا ن-ظ-را ل-ع-دم ا’ه-ت-م-ام ب-ه-ذه
النفسش واعتبارها شصيئا على هامشش الوجود.
واŸع - -روف أاّن ال ّ - -ن - -فسش ه - -ي روح ا’نسص- -ان،
وع -ل -ي -ه -ا م -ق -ام الصص Ó-ح وال-فسص-اد ،ك-م-ا ق-ال
سص -ب-ح-ان-ه{ :ون -فسس وم -ا سسّ-واه-ا ف-أال-ه-م-ه-ا
فجورها وتقواها قد أافلح من زّكاها وقد
خ-اب م-ن دسّس-اها} ،ف -ه-ي ك-ال-ع-ج-ي-ن-ة ف-إاذا
اهتمت بها كانت صصا◊ة نافعة ،وإاذا أاهملتها
ك- -انت ف- -اسص- -دة ضص- -اّرة ،وصص- -دق ال -بصصÒي إاذ
ب على
يقول :والّنفسش كالطّفل إان تهمله ،شص ّ
حب الرضصاع وإان تعظمه ينفطم .ولهذا فÓبد
م -ن ›اه -دة ال -ن -فسش ،وضص -رورة إاخضص -اع -ه -ا
أ’وام -ر ال -ل -ه ب -ا’م -ت -ث -ال وال -ف -ع -ل ،ون -واه-ي-ه
با’بتعاد والÎك ،و’ يتحّقق هذا اأ’مر إا’

Ãعرفة شصروط ثÓثة:
أاو’ :أان يتعّرف ا’نسصان على نفسصه :وذلك
بالتأاكد من أان أاغلى ما ‘ ا’نسصان نفسصه التي
هي قبضصة بيد الله من الÎاب ،ونفخه من روح
الله تعا ،¤فهي أافضصل اıلوقات وبها أاصصبح
ا’نسصان Áثل هذا الكون با’سصتخÓف فيه،
وعليه فإاّن ا÷هود الÎبوية واŸتابعة تخصش
ه -ذه ال ّ -ن -فسش ب -ال-درج-ة اأ’و ،¤وإا‰ا ا÷سص-م
ومظاهره ما هو إا’ّ تابع لها كما قال الشّصاعر:
يا خادم ا÷سصم كم تشصفى ÿدمته
‡ا فيه خسصران
أاتطلب الّربح ّ
أاقبل على الّنفسش واسصتكمل فضصائلها
فأانت بالّروح ’ با÷سصم إانسصان
هذا من جهة ،ومن جهة أاخرى على ا’نسصان
أان يدرك أان أالد اأ’عداء إاليه هي نفسصه التي
ب Úجنبيه ،كما قال عليه ال ّصصÓة وال ّسصÓم من
حديث سصعد بن سصنان ،عن أانسش عن النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ ““أاعدى عدّوك نفسصك

حسشن اŸعاملة

قيمة أأخÓقية رأسصخة ‘ أأعماق أŸؤومن
يتي^^
^^^األ^ساسألتاسذستاعذبدعابلدق الدقرادسسرناستسنا

التي ب Úجنبيك““ (الطÈا.)Ê
ثانيا :أان ي -ت -ع ّ-رف ع -ل -ى ع -دّوه :إا ¤ج -انب
الّ - -ن- -فسش ك- -ع- -دو ه- -ن- -اك ع- -دو آاخ- -ر يّÎب -صش
با’نسصان الدوائر وهو الشّصيطان ،إابليسش الذي
أاخرج آادم من ا÷نّة فغواه وأاخذ على نفسصه
عهدا أان ’ يÎك ›ا’ إ’فسصاده إاّ’ جّربه،
وأاقسصم على ذلك بعّزه الله سصبحانه:
’غويّنهم حتى ح.}Ú
{فبعّزتك أ
فإاذا عرف ا’نسصان خطورة الشّصيطان فإاّنه
يسصهل عليه ›اهدة النفسش’ ،سصيّما أاّن الله
تعا ¤قد حّذرنا منه ‘ غ Òما آاية من القرآان
ن الشّسيطان لكم عدو
منها قوله تعا{ :¤إا ّ
فاّتخذوه عدّوا““}.
ولقد اأشصار النبي ــ صصلى الله عليه وسصلم ــ
اإ ¤اأّن الشّص - -ي- -ط- -ان ي -راقب ه -ذا ا’نسص -ان،
فقال““ :الشّصيطان جاثم على قلب ابن اآدم““.
ثالثا :واأخÒا ومن الشّصروط التي تسصاعد
اŸرء على اÛاهدة معرفة فضصل العبادة،

و ا أ نّ ه ذ ا ا ’ ن س ص ا ن ا إ  ‰ا خ ل ق ه ا ل ل ه ل ي ع ب د ه ،
و ⁄ي -خ-ل-ق-ه سص-ب-ح-ان-ه ع-ب-ث-ا{ ،اأفحسسبتم
اأ‰ا خ -ل -ق -ن -اك-م ع-ب-ث-ا واأ ّن -ك-م اإل-ي-ن-ا ’
ترجعون} { ،وم - - -ا خ - - -ل- - -قت ا÷ن
وا’إنسس اإ ّ
’ ليعبدون}.
فاإذا عرف ا’نسصان هذا وجد ‘ ذلك لّذة
تقّربه من الله تعاّ“ ،¤كنه من الّتغلب
على الّنفسش وحلفائها الثÓث التي ذكرها
اأحد الشّصعراء ا◊كماء ‘ قوله:
إاّني ابتليت بأاربع يرمونني
بقوسش من نبل لها تأاثÒ
إابليسش والدنيا ونفسصي والهوى
أانت يا رب عليّ اÓÿصش قدير
فلنحذر اإذا اأن ننسصى هذا ،ونعمل على
›اهدة اأنفسصنا حتى تكتب لها الوصصول
وال ّ -ن -ج -اة ،وال ّ-ت -غ ّ-ل -ب ع-ل-ى مشص-اك-ل ا◊ي-اة
و ا ل ف و ز ب ج نّ ة ا ل ل ه و ر ض ص و ا ن ه .

خ Òالهدى
أّدبوأ أو’دكم
ثÓث خصصال
عن علي كّرم الله وجهه أان النبي ـ صصلّى الّلـه
عليه وسصّلم ـ قال““ :أاّدبوا أاو’دكم على ثÓث
ب نبيّكم،
خصصال :ح ّ
ب آال ب - -ي - -ت- -ه،
وح ّ
وتÓ- -وة ال- -ق -رآان،
فإانّ حملة القرآان
‘ ظ -ل ع -رشش ال -ل -ه
يوم ’ ظّل إاّ’ ظّله مع
أان -ب -ي -ائ-ه وأاصص-ف-ي-ائ-ه““
(رواه الطÈا..)Ê

حسصن اŸعاملة مع النّاسش طريق من طرق ال ّسصعادة ‘ الّدنيا واآ’خرة ،وهي خلق عظيم يدعو
إاليه اإ’سصÓم ،فمن يلتزم بها لن يندم أابدا ،وإا‰ا يندم اإ’نسصان عن الفظاظة والغلظة وسصوء
اŸعاملة.
ولقد تعّلمنا من اإ’سصÓم أاّن ‘ كل كبد رطب صصدقة ،وأامرنا بحسصن معاملة ا◊يوان والنبات
وا÷ماد ،ولقد ثبت أاّن امرأاة دخلت النار ‘ هّرة أاسصاءت معاملتها ،ودخلت امرأاة أاخرى وكانت
بغيا بسصبب كلب أاحسصنت معاملته.
حّقا إاّن العظيم من الّناسش هو الذي يجعل النبي ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ قدوته ‘ اŸعاملة
والدفع با◊سصنى ،واإ’حسصان Ÿن أاسصاء له اŸعاملة ،وما اليهودي الذي كان جارا له وهو يؤوذيه
والنبي ـ صصّلى الّلـه عليه وسصّلم ـ يحسصن إاليه إاّ’ دلي Óعلى ذلك.
ولقد كان ابن اŸبارك وهو من الزّهاد يحسصن إا ¤جار له يهودي فيطعمه ويكسصيه ،فقالوا
لليهودي بعنا دارك فقال داري بأالفي دينار““ ،أالف قيمتها وأالف““ ،فسصمع ابن اŸبارك بذلك
فقال :الّلهم أاهده إا ¤ا’سصÓم ،فأاسصلم.
إاّن هذه اŸعاملة الطيبة هي التي تبني العÓقات ا’جتماعية ،وŒعلها متينة ’ Áكن أ’ي
عارضش أان يك ّسصر قّوتها و“اسصكها.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
’ خوف ّ‡ن ’ أأرى
أ Òÿإأ’ّ من عنده
’ع-راب-ي اشس-تّ-د م-رضس-ه :إا ّن-ك سستموت،
ق-ي-ل أ
فقال :وإا ¤أاين يذهب بي بعد اŸوت؟ قالوا:
إا ¤الله ،فقال :ويحكم وكيف أاخاف
الّ- -ذه- -اب إا ¤م- -ن ’ أارى اÒÿ
إا ّ
’ من عنده؟

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

’ يجوز تأاخ Òألّزكاة

❊ سس :هل Œب الزكاة ‘ مال مّدخر قصسد شسراء منزل أاو سسيارة؟
❊❊ ج :إاّن الّزكاة Œب ‘ اŸال كله أ’نه حال عليه ا◊ول ،و’ يجوز
تأاخ Òالزكاة بعد “ام ا◊ول لغ Òعذر ،فما دام اŸال موجودا سصواء
سصحب أاو  ⁄يسصحب ،فإانّ الّزكاة واجبة فيه إاذا حال عليه ا◊ول ولو كان
ينوي شصراء منزل أاو قطعة أارضش أاو نحو ذلك.

سسلــــــــوك فــــــــي اŸيــــــــزان

رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع أل ّصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوت منهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

من اŸظاهر ال ّسصلبية التي نعا Êمنها ظاهرة رفع ال ّصصوت ‘ اŸسصاجد ،وا◊ديث ‘ بعضش اŸواضصيع التي تعد من
اÓŸهي ،والتي –بط اأ’عمال وتؤوّدي إا ¤العداوة والبغضصاء أاحيانا ب Úأاصصحابها كا◊ديث عن كرة القدم والبيع
‡ا يؤوّدي إا ¤فوضصى ‘ اŸسصاجد ويسصّبب أاذى للمصصّل.Ú
والشّصراء ّ
Óعمال يدل على عدم احÎام أاماكن العبادة التي شصّرفها الله
رفع ال ّصصوت ‘ اŸسصجد منهي عنه شصرعاﬁ ،بط ل أ
تعا ،¤والتي خ ّصصصصت للّذكر والّدعاء كما قال تعا ‘{ :¤بيوت أاذن الّلـه أان ترفع ويذكر فيها اسسمه}.
فلنحذر من رفع ال ّصصوت ‘ اŸسصجد ،ولنلتزم بآادابه بذلك نكون خ Òأاّمة أاخرجت للّناسش بحق

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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نهأئــــــي الكـــــأأسس اŸمتــــــــأزة
اليـــــوم بقسسنطينـــــة :وفــــأق سسطيـــف – شسبـــأب بلــــوزداد

عمار حميسسي
ي -ت -ط -ل -ع ف -ري -ق -ا وف -اق سص-ط-ي-ف
وشص -ب -اب ب -ل -وزداد ل -ل-ظ-ف-ر ب-ل-قب
ال-ك-أاسس اŸم-ت-ازة .ورغ-م ال-ط-اب-ع
الرمزي لهذا اللقب ،إا’ أانه أاصصبح
ي- -ح- -ظ- -ى ب- -أاه- -م- -ي -ة ك -بÒة ل -دى
اأ’ندية ،بالنظر إا ¤العائد اŸا‹
الذي سصيسصتفيد منه اŸتوج .كما
ان الفريق الذي سصيفوز سصيحظى
ب - -دف - -ع م - -ع - -ن - -وي ق - -وي خ- -لل
اŸباريات اŸقبلة.
يسص -ع -ى وف-اق سص-ط-ي-ف ل-ل-ث-أار م-ن
شص- -ب- -اب ب- -ل- -وزداد ال- -ذي ح- -رم -ه
اŸوسص- -م اŸاضص -ي م -ن ال -ت -ت -وي -ج
ب-ال-ث-ن-ائ-ي-ة ،ب-ع-د أان ف-از ع-ل-ي-ه ‘
ن-ه-ائ-ي ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ب-ه-دف
سص-ي-دع-ل-ي ي-ح-ي شص-ري-ف وه-و م-ا
ج -ع -ل أاشص -ب -ال م -اضص-وي ي-ك-ت-ف-ون
بلقب البطولة.
يتواجد الوفاق ‘ حالة معنوية
جيدة مقارنة بشصباب بلوزداد ‘
ظل نتائج الفريق اŸميزة والتي
ك- -ان اخ- -ره -ا ال -ع -ودة ب -ال -ن -ق -اط
الثلث من وهران امام اŸولودية
اÙلية وهو ما سصمح له بالظفر
Ãقعد الوصصافة خلف اŸتصصدر
شصباب قسصنطينة.
وسصتكون صصفوف الفريق مكتملة
–سص-ب-ا Ÿواج-ه-ة شص-ب-اب ب-لوزداد
ح -يث ي -ت -واج -د ك -ل ال-لع-ب‘ Ú

وضصعية جيدة من الناحية البدنية
والفنية وحتى النفسصية بعد الفوز
اÙق- -ق ‘ وه -ران وال -ذي رف -ع
ك- -ثÒا م -ن م -ع -ن -وي -ات ال -لع -بÚ
وج- -ع- -ل ا÷ه -از ال -ف -ن -ي ي -حضص -ر
Ÿواج - -ه- -ة الشص- -ب- -اب ‘ ظ- -روف
‡تازة.
ت- -ع- -د م -واج -ه -ة وف -اق سص -ط -ي -ف
وشص - -ب - -اب ب - -ل- -وزداد اول م- -ب- -اراة
يحضصرها ا÷هاز الفني ا÷ديد
للمنتخب بقيادة رابح ماجر حيث
سص -ت -ك -ون ال -ف -رصص-ة م-وات-ي-ة ام-ام
ب- -عضس ال -لع -ب Úم -ن اج -ل ل -فت
أانظار ا÷هاز الفني ل « اÿضصر «
–سصبا للمواعيد اŸسصتقبلية.
و ي- -راه -ن م -اضص -وي ك -ثÒا ع -ل -ى
هجومه بقيادة ابن مدينة مغنية
حدوشس زكريا الذي تالق خلل

ال - -فÎة ا’خÒة ل - -ك - -ن ا’ن- -ظ- -ار
سصتكون اك Ìنحو اŸدافع القوي
ب - -دران ال - -ذي ت - -ال- -ق ‘ وه- -ران
وسص- -ي- -ك- -ون ام -ام ف -رصص -ة اث -ب -ات
وجوده –ت اع Úا÷هاز الفني
ا÷دي-د ل-ل-خضص-ر وال-ذي سص-ي-ك-ون
حاضصرا Ãلعب حملوي Ÿتابعة
اŸباراة.
و ن -فسس ا’م -ر ب -ي -ت -ع -ل-ق بشص-ب-اب
ب- - -ل- - -وزداد ال- - -ذي يضص- - -م ب- - -عضس
ال- -لع -ب ÚاŸرشص -ح Úل -ت -دع -ي -م
اŸن- -ت- -خب ع- -ل -ى غ -رار ا◊ارسس
صص- -ا◊ي واŸداف- -ع- -ان ن- -ع- -م -اÊ
وب - - -وشص - - -ار اضص- - -اف- - -ة ا ¤دراوي
وحامية.
من جهته يتطلع شصباب بلوزداد
ل -ل-ف-وز ب-ن-ه-ائ-ي ال-ك-اسس اŸم-ت-ازة
حيث يسصعى اللعبون ’سصتغلل

بعد أان حقق الفريق بداية موسسم ‡يّزة

تف ـــــــــــ اوؤل ك ــــــــ ب Òوسش ــــــــــــ ط اأنصش ـــــــ ار
«النسش ـــــــ ر الأسش ـــــ ود» ‘ مب ــــ اراة الي ـــــ وم
تسسود مدينة سسطيف
وضسواحيهأ ،أاجواء حمأسسية
كبÒة Ãنأسسبة لقأء الكأأسس
اŸمتأزة ،اليومÃ ،لعب الشسهيد
حملوي بقسسنطينة ب Úوفأق
سسطيف وشسبأب بلوزداد ،بعد أان
لول بلقب البطولة
توج ا أ
اÎÙفة الو ،¤فيمأ توج
الثأ Êبكأأسس ا÷مهورية مع
نفسس الفريق‡ ،أ حرم أاشسبأل
اŸدرب مأضسوي من الثنأئية
اŸنشسودة بعد النهزام ‘ لقأء
نهأئي الكأأسس وحرم الوفأق من
الكأأسس التأسسعة.

ف -ق -د ق -ررت م -دي -ري -ة الشص -ب -اب
والرياضصة للو’ية ،وبالتنسصيق مع
مركب  08ماي  1945بسصطيف،
اقتناء تذاكر اللقاء ،صصباح أامسس
ال-ث-لث-اء ،ل-وضص-ع-ه-ا –ت تصص-رف
أانصصار الوفاق بأاكشصاك ملعب 08
م- -اي  .1945ل -ل -ع -ل -م ،ف-إان حصص-ة
أانصص -ار ال -وف -اق ق -درت  10آا’ف
تذكرة.
ومن اŸنتظر ان تكون ا÷ماهÒ
الغفÒة اŸتوجهة ا ¤قسصنطينة،
Ÿؤوازرة رفاق جابو ،سصندا قويا
لتشصكيلة النسصر اأ’سصود ،وان ترفع
من حماسس اŸقابلة التي يعتÈها

اأرضشية ملعب الششهيد حمÓوي جاهزة

ه -ذا اŸوع -د م -ن اج -ل تضص -م-ي-د
ج -راح ال -ف -ري -ق ال -ذي ع-ان-ى م-ن
اŸشص -اك -ل ال -ك -ثÒة خ -لل ال-فÎة
اŸاضص -ي-ة وه-و م-ا ج-ع-ل ال-ن-ت-ائ-ج
تÎاج - -ع ب- -دل- -ي- -ل فشص- -ل اشص- -ب- -ال
ت- -ودوروف ‘ –ق -ي -ق ا’ن -تصص -ار
ÿامسس مباراة على التوا‹.
و يعا Êالفريق من عدة غيابات
م-ؤوث-رة سص-تشص-ك-ل صص-داع-ا خ-اصص-ة
ع -ن -دم -ا ي -ت-ع-ل-ق ا’م-ر ب-ال-ث-لث-ي
ع-ري-ب-ي ،ت-ري-ك-ات وشص-بÒة ال-ذي-ن
ل- - -ع- - -ب- - -وا ك- - -اسص- - -اسص - -ي Úخ - -لل
اŸواج- -ه- -ات اŸاضص -ي -ة وه -و م -ا
ي -ج-ع-ل اŸدرب م-ط-ال-ب-ا ب-اي-ج-اد
البدائل الناجعة.
صسراع تكتيكي ب Úمأضسوي
وتودوروف
سص-ي-ح-ت-دم الصص-راع ال-ت-ك-تيكي بÚ
ماضصوي وتدوروف ،حيث يسصعى
ك -ل م -درب لÎج -ي-ح ك-ف-ة ف-ري-ق-ه
وقيادته لتحقيق لقبه اأ’ول هذا
اŸوسص- - -م وم- - -واصص- - -ل- - -ة اŸسصÒة
ال -ن -اج -ح -ة ،خ -اصص -ة أان ال -ت-ت-وي-ج
سصيكون له أاثر نفسصي كب Òعلى
الفريق الفائز.
وأاث -بت م -اضص -وي ك-ف-اءت-ه ‘ أاكÌ
من مناسصبة حيث أاصصبح Áتلك
خÈة كبÒة ودراية Ãسصتوى أاندية
ال- -راب- -ط- -ة اأ’و ،¤ك- -م -ا أان -ه م -ن
اŸدرب Úال -ذي -ن ي -ت -ع -ل -م -ون م -ن
أاخطائهم ،إاذ من النادر ان يكرر
نفسس اÿطإا أامام نفسس الفريق.
م - -ن ج - -ه- -ت- -ه Áت- -لك ت- -ودوروف
مشصوارا حافل باإ’‚ازات ويريد
إا‚ازا جديدا مع شصباب بلوزداد
على حسصاب الوفاق ،رغم صصعوبة
اŸأامورية ‘ ظل الوضصعية التي
يتواجد فيها الفريق.

البطولة الوطنيــــة
لكـــــــــرة السسلــــــة

اإج ـ ـ ـ ـ ـ ـراء لقـ ـ ـ ـ ـ ـاء
اإ.ا÷زائر ـ شش.الدار
البيضشـ ـ ـ ـ ـاء الي ـ ـ ـ ـوم
Œرى اŸباراة اŸتأاخرة عن
ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة م-ن ال-ب-ط-ول-ة
ال -وط-ن-ي-ة ل-ك-رة السص-ل-ة (ال-قسص-م
اأ’ول رج - - - - - - - - - - - -ال) ب Úإا–اد
ا÷زائر وشصباب الدار البيضصاء
ال- -ي -وم (سص -ا  )16 ،00ب-ال-ق-اعة
الرياضصية للدار البيضصاء حسصب
ما كشصفت عنه اللجنة الوطنية
ل-ل-م-ن-افسص-ات التابعة لل–ادية
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ري-اضص-ة غ Òأان-ه-ا
أاج -لت ل -ي -ت -م اج -راؤوه-ا ب-ال-دار
ال- -ب- -يضص- -اء ،ب- -حسصب ال- -ق -ان -ون
اŸعمول به.
ي-ب-ق-ى شص-ب-اب ال-دار ال-ب-يضصاء
(اŸرت - -ب- -ة  4 .10نقاط)
م -ن -ق -وصص-ا م-ن م-ب-اراة أاخ-رى
أامام اÛمع البÎو‹ الذي
يشص -ارك ح -ال -ي -ا ‘ ال -ب -ط-ول-ة
العربية بسصل اŸغربية .

قبيل بضسع سسأعأت من
إاجراء لقأء نهأئي الكأأسس
اŸمتأزة ب Úوفأق
سسطيف وشسبأب بلوزداد
Ãلعب الشسهيد حملوي
بقسسنطينة ،يجري
اسستكمأل آاخر التفأصسيل
التنظيمية لهذا اŸوعد
اŸميز على قدم وسسأق
ولكن أايضسأ من أاجل
الدفأع عن مكأنة
أارضسية هذا اŸلعب التي
لفضسل بألوطن
تعد ا أ
تتيح للعب22 Ú
أارضسية ‡تأزة للعب.
أاصص - -ب - -ح م - -ل - -عب الشص- -ه- -ي- -د
ح -م -لوي ،ال -ذي ظ -ل ل -فÎة
ط -وي -ل -ة ي -ل -ق -ى ا’ن-ت-ق-ادات،
اÿي- - - -ار اأ’ول ’ح - - -تضص - - -ان
اŸواع-ي-د ال-ري-اضص-ية الهامة،

ع -ل -ى غ -رار ن -ه -ائ -ي ال -ك-أاسس
اŸمتازة أاو حتى اŸباريات
اأ’خÒة للفريق الوطني.
ففي واقع اأ’مر ومنذ زمن
ل - -يسس ب - -ب - -ع - -ي - -د ك - -ان ي- -ت- -م
ا’سص -ت -ه -زاء ب-ن-وع-ي-ة أارضص-ي-ة
ه- -ذا اŸل -عب غ Òال -لئ -ق -ة،
ل- -ك- -ن- -ه- -ا أاضص -حت ‘ ال -وقت
ال -راه -ن تÎب -ع ع -ل -ى ع -رشس
ت- - - - -رت- - - - -يب اأ’رضص- - - - -ي- - - - -ات
اŸعشص -وشص-ب-ة ب-ال-وط-ن ،ح-ت-ى
وإان ك - - - -ان ه - - - -ذا الÎت - - - -يب
موجودا منذ بضصعة مواسصم،
ع - -ل - -ى اع - -ت - -ب- -ار أان م- -ل- -عب
حملوي Áتاز بكونه أافضصل
مسص -ت -ط -ي -ل أاخضص -ر ل -ب-ط-ول-ة
ال -راب -ط -ة اأ’و ¤م -وب-ي-ل-يسس.
ه-ذه اŸك-ان-ة ج-اءت ب-ال-ن-ظر
ل- -ل- -فشص- -ل اŸت- -ك- -رر ل- -ب- -اق -ي
م - -لعب ال - -وط - -ن ‘ ت- -وفÒ

اأ’نصصار ذات طابع ثأاري.
أام - -ا ع - -ل - -ى مسص - -ت - -وى اأ’ح- -ي- -اء
واŸق - -اه- -ي Ãدي- -ن- -ة سص- -ط- -ي- -ف
وضصواحيها ،فل حديث إا’ عن
لقاء مسصاء اليوم ،الذي جاء ‘
ظ -روف م -ع -ن-وي-ة ع-ال-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق
السصطايفي وأانصصاره ،بعد النتائج
ال-ط-ي-ب-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا ‘ مشصوار
ال -ب -ط -ول -ة ا◊ال -ي-ة ،خ-اصص-ة ب-ع-د
الفوز الثم Úالذي عاد به رفاق
اŸهاجم ناجي من وهران ،يوم

سسطيف :نورالدين بوطغان

عشصب ذي نوعية يتيح اللعب
ا÷ميل.
واسص - -ت - -ن - -ادا Ÿدي - -ر دي - -وان
ا◊ظÒة متعددة الرياضصات
ب- -و’ي- -ة قسص- -ن- -ط- -ي- -ن -ة ك -رË
دروقي ،فمنذ إاصصلح أارضصية
م -ل-عب الشص-ه-ي-د ح-م-لوي ‘
 2010صص-ارت ه-ذه اأ’رضص-ي-ة
‘ صصلب ا’هتمام ،حيث ’
يÎك أاي ›ال للصصدفة من
أاجل صصيانتها.
وصصرح لـ «وأاج» أان عمليات
قصس ال - -عشصب وال - -ت- -خصص- -يب
اŸتواصصل والتهوية أاو حتى
السص- - -ق- - -ي ت- - -ع- - -د م - -ن أاه - -م
التفاصصيل التي تتم مراعاتها
بشص - -ك - -ل صص - -ارم‡ ،ا م- -ك- -ن
ال -ف -ري -ق اŸك -ل -ف ب -ال-ع-ن-اي-ة
ب -اأ’رضص -ي -ة م-ن –ق-ي-ق ه-ذا
اŸسصتوى من النتائج.

الرابطة الوطنية لكرة القدم

لقاء م .ا÷زائر  -اإ .العاصشمة يوم ٧
نوفمÃ Èلعب  ٥جويلية
Œرى اŸبأراة اÙلية
ب Úمولودية ا÷زائر
وإا–أد ا÷زائر◊ ،سسأب
تسسوية الرزنأمة عن
ا÷ولة السسأدسسة من
لو ¤يوم
الرابطة ا أ
الثلثأء  ٧نوفمÈ
Ãلعب  ٥جويلية
بأ÷زائر العأصسمة،
بحسسب مأ أاعلنت عنه
الرابطة اÎÙفة لكرة
القدم.
وكان مقررا إاجراء الداربي
يوم  12أاكتوبر تاريخ بر›ة
ب - - -اق - - -ي ل- - -ق- - -اءات ا÷ول- - -ة
السص-ادسص-ة ،ل-ي-ت-م ت-أاج-يله عدة
م -رات بسص-بب ع-دم ج-اه-زي-ة
أاي م- -ل- -عب ك -ب Òق -ادر ع -ل -ى

اح- -تضص- -ان اŸب- -اراة ‘ ت- -لك
الفÎة ،على غرار  5جويلية
ب-ال-ع-اصص-م-ة ومصص-طفى شصاكر
بالبليدة.

وب -ع -دم -ا خضص -ع إا ¤ع -م-ل-ي-ة
إاع -ادة ت -ه-ي-ئ-ة أارضص-ي-ت-ه ،ب-ات
م -ل -عب  5ج-وي-ل-ي-ة اأ’وŸبي
جاهزا ’حتضصان اللقاءات.

الرابطة اÎÙفة الثأنية

معاقبة مولودية سشعيدة Ãباراة دون جمهور
عاقبت ÷نة ا’نضصباط التابعة
للرابطة اÎÙفة لكرة القدم،
ف - -ري - -ق م - -ول- -ودي- -ة سص- -ع- -ي- -دة
(ال -راب -ط -ة ال -ث -ان -ي -ة)Ã ،ب-اراة
واح- -دة دون ج- -م- -ه- -ور بسص -بب
«اسص -ت -ع -م -ال ا’ل -ع -اب ال-ن-اري-ة
ورمي اŸقذوفات» حسصب ما
كشص- -فت ع- -ن- -ه أامسس ال -ث -لث -اء
الهيئة الكروية على موقعها.

كما غرمت الهيئة نفسس النادي
م- -ال- -ي -ا ب 200أال- -ف دي- -ن -ار
ج- -زائ- -ري ،يضص -ي -ف اŸصص -در،
بسص- -بب ه- -ذه اأ’ح- -داث ال- -ت- -ي
وقعت خلل اللقاء الذي خسصر
فيه الفريق أامام الضصيف شصبيبة
بجاية (.)0-1
و‘ ال- -راب -ط -ة ا’و ،¤ع -وقب
م- -درب ح- -راسس ف- -ري- -ق نصص -ر

لنديــــــة
كـــــأأسس العــــأ ⁄ل أ

ا÷م- - -ع- - -ة ال- - -ف - -ارط ،م - -ا دع - -م
رصصيدهم وعزز مكانة الفريق ‘
اŸق -دم -ة ل -ل -ع-م-ل ع-ل-ى ا◊ف-اظ
على اللقب .وقد طالب اأ’نصصار
الذين –دثنا إاليهم بالعودة ا¤
ع Úال -ف -وارة ب-ال-ك-أاسس اŸم-ت-ازة،
من اجل أاحياء اأ’فراح ونسصيان
خيبة ا’نهزام ‘ نهائي الكأاسس
مع نفسس اŸنافسس.
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لفضسل على اŸسستوى الوطني
تعت Èحأليأ من ب Úا أ

الوف ـــــــــــ اق والششب ـــــــــــ اب يتنافسش ـــــــــــ ان
للتتويج ب ــــــــــــ اأول األق ــــــــ اب اŸوسش ــــــــ م
تتجه
الن -ظ -أر ال-ي-وم ا¤
ملعب الشسهيد حملوي
ب- - -قسس- - -ن- - -ط - -ي - -ن - -ة ال - -ذي
سس -ي -ح -تضس -ن ن -ه-أئ-ي ال-ك-أسس
اŸم - -ت - -أزة ب Úح - -أم - -ل ل- -قب
ال- -ب- -ط- -ول- -ة وف- -أق سس- -ط- -ي- -ف
واŸت -وج ب -ك -أسس ا÷م -ه-وري-ة
شسبأب بلوزداد حيث يسسعى
ك -ل ط -رف لضس -أف -ة ل-قب
ج- - -دي- - -د ا ¤سس- - -ج - -ل - -ه
ا◊أفل
بألتتويجأت.
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الفيف ــــــــ ا تق ـــــــ Îح مششارك ـــــــــ ة  ٢٤فريق

يدرسس ا’–اد الدو‹ لكرة القدم «فيفا» ،تطبيق نظام
لندية ،بداية من عام .2021
جديد لبطولة كأاسس العا ⁄ل أ
قالت صصحيفة «ماركا» اإ’سصبانية ،نقل عن عضصو من ›لسس
ا’–اد الدو‹ لكرة القدم ،إان ا’–اد يفكر ‘ تعديل نظام
اŸسصابقّة والتي سصيكون موعدها ‘ جوان بدا’ من إاقامتها
‘ شصهر ديسصم .Èوسصتسصتمر البطولة  18يوما ،وسصتتكون من
 24فريقا ،توزع على › 3موعات ،وسصوف تشصمل أافضصل
اأ’ندية ‘ القارات اÿمسس .وسصتضصم البطولة  12فريقا من
قارة أاوروبا ،و 5فرق من قارة أامريكا ا÷نوبية ،و 2من قارة
إافريقيا ،و 2من آاسصيا ،و 2من أامريكا الشصمالية ،وفريق البلد
اŸسصتضصيف ،مع السصعي إ’يجاد حل أ’وقيانوسصيا .وأاوضصحت
أان الفرق اأ’وروبية ،سصتتكون من آاخر  4فرق فائزة بدوري

ـــــــــــ

ا

أابطال أاوروبا وآاخر  4فرق تأاهلت للنهائي ‘ دوري اأ’بطال
وأافضصل  4أاندية ‘ التصصنيف قبل انطلق البطولة .وُيتوقع أان
تسصتضصيف الصص Úهذه البطولة .من جانبه ،قال رينهارد
غريندل ،رئيسس ا’–اد اأ’Ÿا Êلكرة القدم وعضصو ›لسس
ا’–اد الدو‹ للعبة (فيفا) ،ع Èحسصابه على «فايسصبوك»،
إانه عارضس اقÎاحات طرحت خلل اجتماع ›لسس الفيفا،
اأ’سصبوع اŸاضصي ،بإاقامة مونديال اأ’ندية ،بداية من ،2021
Ãشصاركة  24ناديا ،وإاقامة البطولة كل أاربع سصنوات .وأاشصار
غريندل إا ¤أان سصبب رفضصه ا’قÎاح ،هو «اقتناعه التام
بحاجة اللعب Úإا ¤ا◊صصول على راحة».
وُينتظر أان ُيطرح ا’قÎاح للمناقشصة ›ددا ،خلل ا’جتماع
اŸقبل Ûلسس الفيفا ‘ ،مارسس .2018

حسص Úداي ،م - -روان مسص- -ع- -ي،
بشصهر وغرامة مالية تقدر بـ30
ال - - - - -ف دج ،بسص- - - - -بب «سص- - - - -وء
التصصرف».
و‘ فئة الفرق الرديفة ،عوقب
ق -ائ -د ف -ري-ق م-ول-ودي-ة وه-ران
(الرابطة ا’و )¤عبد الرحمن
ب- -لح- -ة ،اث -ر اع -ت -دائ -ه ع -ل -ى
ا◊كم ‘ لقاء ناديه امام وفاق
سص -ط -ي -ف ،وسص -ي -ت -م ا’سص-ت-م-اع
أ’ق -وال -ه م-ن ق-ب-ل ال-ل-ج-ن-ة ي-وم
ا’ث - -ن 6 Úن-وف-م .Èوت-وق-فت
اŸق-اب-ل-ة ‘ ال-دق-ي-ق-ة  37اإثر
ه- -ذا ا’ع- -ت- -داء ع- -ل -ى ا◊ك -م
بعدما منح هذا ا’خ Òضصربة
جزاء للفريق الضصيف ‘ الوقت
ال- -ذي ك- -ان ف- -ي- -ه «ا◊م- -راوة»
متقدمون بهدف دون رد.
ومعلوم أان هذا اللقاء عرف
غياب ا◊كم اŸع Úمن قبل
ال -راب -ط-ة اÎÙف-ة ،ل-ي-ت-ط-وع
ح- - - -ك- - - -م آاخ- - - -ر إ’دارة ه- - - -ذه
اŸواجهة.

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

á°VÉjQ

اأ’ربعاء  01بوفمبر  2017م
الموافق لـ  12صسفر 143٩هـ

ماجر يكشسف عن قائمة  23لعبا للمنتخب الوطني

غي ـ ـاب مبو◊ـ ـ ـي وع ـ ـ ـ ـودة شصاوشص ـ ـ ـ ـي وجابـ ـ ـ ـو
كشسف الناخب الوطني ،أامسس ،عن قائمة  23لعبا – ّسسبا Ÿوعدي اŸنتخب الوطني أامام نيجÒيا يوم  10نوفم ‘ Èإاطار
تصسفيات مونديال  2018وضسد منتخب إافريقيا الوسسطى ‘ اŸباراة الودية اŸقررة يوم  14نوفم.È
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الطبعة  14للجائزة الكÈى الدولية للجزائر
العاصسمة لسسباق الدراجات 2017

ﬁم ـ ـ ـد بوزيـ ـ ـدي م ـ ـن نـ ـ ـ ـادي سصوف ـ ـاك
يفـ ـ ـوز باŸرحلـ ـ ـ ـ ـة إألو¤

حامد حمور
ح- -م- -لت ال- -ق- -ائ- -م -ة غ -ي -اب ا◊ارسس
مبو◊ي أ’ول مرة منذ مدة طويلة،
حيث اختار الطاقم الفني باŸقابل
إاعادة حارسس مولودية ا÷زائر فوزي
شساوشسي إا ¤صسفوف «اÿضسر» بعد
غ -ي -اب ط -وي -ل واسس -ت -دع -اء رح -م-اÊ
وصس - -ا◊ي ك - -ذلك Ÿرك - -ز ح - -راسس- -ة
اŸرم - -ى .وت - -ك - -ون ن - -ق - -ط- -ة ن- -قصس
اŸن - -افسس - -ة ل- -دى م- -ب- -و◊ي السس- -بب
الرئيسس ‘ غيابه عن القائمة.
كما أان صسانع أالعاب وفاق سسطيف
ع- -ب -د اŸوم -ن ج -اب -و ،سس -يشس -ارك ‘
اŸعسس -ك -ر اŸق -رر ب -داي -ة م-ن ي-وم 6
ن- -وف- -م Èا÷اري ،ل -ي -ع -ود ب -ذلك إا¤
ال -تشس -ك-ي-ل-ة ب-ع-د فÎة غ-ي-اب .وي-ق-دم
ج -اب -و مسس -ت -وي -ات ك -بÒة م-ع ال-وف-اق
ويسس -اه -م بشس -ك -ل م -ع-ت ‘ Èال-ن-ت-ائ-ج
اŸعتÈة لناديه منذ انطÓق اŸوسسم.
من جهة أاخرى ،اسستدعى رابح ماجر
الثÓثي ﬁرز ،سسليما Êوبن طالب،
ب- -ع- -د أان ك- -ان ل- -وك- -اسس أال -ك -اراز ق -د
اسستغنى عنهم ‘ اŸباراة اŸاضسية
للفريق الوطني أامام الكامÒون.
ويتواجد اŸدافع كارل ›ا Êضسمن
القائمة ،حيث سسيتم تكرÁه Ãناسسبة
لقاء نيجÒيا يوم  10نوفم Èبعد أان
أاكد اعتزاله اللعب دوليا.

وÁك -ن ال -ق -ول إان ال -ن -اخب ال -وط-ن-ي
ا÷دي -د ح -اف -ظ ت-ق-ري-ب-ا ع-ل-ى ن-فسس
ال - -ت - -ع- -داد ال- -ذي ل- -عب اŸق- -ابÓ- -ت
اأ’خÒة «ل- - -ل - -خضس - -ر» ع - -ل - -ى غ - -رار

براهيمي ،سسودا ،Êبن سسبعيني وبن
غ- -يث ،إا ¤ج- -انب اسس- -ت -دع -اء وج -وه
ج -دي -دة سس -ت -دخ -ل ال -تشس -ك-ي-ل-ة ب-ه-ذه
اŸن - -اسس- -ب- -ة ،أام- -ث- -ال م- -داف- -ع ا–اد

قائمة اللعب ÚاŸدعوين:
@ حراسسة اŸرمى :شساوشسي ،رحما ،Êصسا◊ي.
@ الدفاع :زيتي ،عطال ،فرحا ،Êغولم ،ماندي ،كادامورو ،بن سسبعيني ،عبد اللوي› ،ا.Ê
@ وسسط اŸيدان :بن غيث ،بن طالب ،بن ناصسر ،براهيمي ،جابو.
@ الهجومﬁ :رز ،سسليما ،Êفرحات ،بو‚اح ،سسودا ،Êهني.

أاكرم بونابي (اŸنتخب الوطني للمبارزة) لـ «الشسعب»:

هـ ـ ـ ـ ـ ـدفنا تشصريـ ـ ـ ـ ـ ـف إأللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوإن إلوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ف ـ ـ ـ ـ ـي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـأاسس إلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ⁄با÷زإئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
اأكد اŸبارز ا÷زائري اأكرم
بونابي اأنه يطمح اإ ¤التاألق
‘ كاأسس العا ⁄سسيف ا◊سسام
التي سستحتضسنها ا÷زائر ‘
الفÎة اŸمتدة ب 3 Úو5
نوفم Èا÷اري ،من اأجل
تشسريف الألوان الوطنية،
خاصسة اأن اŸوعد سسيكون
اأمام ا÷مهور ا÷زائري
بهدف اإثراء سسجله باألقاب
عاŸية اأخرى Ãا اأنه سسبق له
التتويج من قبل.

نبيلة بوقرين

كما ثمن أاكرم بونابي التحضسÒات
التي قاموا بها ‘ الفÎة اŸاضسية،
ق -ائ « :Ó-ه-د‘ م-ن م-ن-افسس-ة ك-أاسس
العا ⁄التي سستجري با÷زائر من 3
إا 5 ¤نوفم– Èقيق نتائج إايجابية
من أاجل الصسعود إا ¤منصسة التتويج
وتشسريف اأ’لوان الوطنية ،خاصسة
أان اŸوع- -د سس -ي -ج -ري ع -ل -ى أارضس
الوطن وأامام ا÷مهور ا÷زائري».
أاضس - -اف ذات اŸت - -ح - -دث ق- -ائ:Ó- -
«ع -م -لت ك -ثÒا ‘ ال-فÎة اŸاضس-ي-ة
م -ن أاج -ل ضس -م -ان أافضس-ل ج-اه-زي-ة
لهذا اŸوعد الكب Òالذي سسيكون
با÷زائر حتى أا“كن من الوصسول
إا ¤هد‘ اŸتمثل ‘ الصسعود إا¤
م -نصس -ة ال -ت -ت -وي -ج ،ك-م-ا أان ف-ري-ق-ي

دورة سسانت كوفات
للتنسس باإسسبانيا

اأقصسيت ا÷زائرية اإيناسس
اإيبو ،مسساء اأمسس ،من الدور
الثالث اŸوؤهل للجدول
النهائي لدور سسانت كوقات 13
اŸفتوحة ،وهي دورة تتعلق
باŸسسلك اÎÙف للسسيدات
ا÷ارية من  30اأكتوبر اإ5 ¤
نوفم Èباإسسبانيا ،بعد سسقوطها
بشسوط Úلصسفر اأمام
الفرنسسية كلوتيلد دي
برناردي.
ك - -انت ب - -ط - -ل - -ة إاف - -ري- -ق- -ي- -ا 2015 -
للوسسطيات ،قد سسجلت بداية موفقة
أام - -ام صس - -اح - -ب - -ة رأاسس اÛم- -وع- -ة
السسابعة قبل أان تنهار بعد ذلك حيث
خسسرت الشسوط اأ’ول ( )6-3ثم الثاÊ
(.)6-2
وت -ن -ت -ه-ي م-غ-ام-رة ’ع-ب-ة اأ’ك-ادÁي-ة
ال -ري -اضس -ي-ة ب-ف-ال-نسس-ي-ا (إاسس-ب-ان-ي-ا) ‘
ال -دور ال -ث -الث واأ’خ Òل -ل -تصس-ف-ي-ات،
تاركة الفرنسسية دي برناردي تتأاهل
للجدول النهائي ،حيث سستواجه ‘
ال -دور اأ’ول اإ’سس -ب-ان-ي-ة ب-او’ ب-ادوزا

ال -ع -اصس -م -ة ع -ب-د الÓ-وي ،إا ¤ج-انب
عودة كل من عطال وبو‚اح.
Óشس -ارة ،ف -إان ال-ق-ائ-م-ة تضس-م ’ 8عبÚ
ل -إ
ينشسطون ‘ الرابطة اÎÙفة اأ’و.¤

مولودية ا÷زائر وا’–ادية وفروا
كل اإ’مكانات الÓزمة ما جعلني
أات- -واج -د ‘ وضس -ع -ي -ة ج -ي -دة ق -ب -ل
سساعات عن بداية اŸنافسسة بحول
الله».
واصسل بونابي ‘ ذات السسياق قائÓ
«ا◊م- -د ل- -ل- -ه حضس -رن -ا ‘ ظ -روف
جيدة رفقة كل اŸبارزين رغم أاننا
‘ بداية اŸوسسم ،لهذا فإان العمل
م -ك-ث-ف ح-ت-ى ن-ك-ون ج-اه-زي-ن ،أ’ن
ك -أاسس ال -ع -ا ⁄ت -ع -د Ãث -اب-ة ﬁط-ة
م -ه -م -ة م -ن أاج-ل –سس Úمسس-ت-وان-ا
أاك Ìح -ت -ى ن -ح -ق -ق ن -ت -ائ -ج أافضس -ل
مسس-ت-ق-ب ،Ó-خ-اصس-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
اأ’فريقيÃ ،ا أان رياضسة اŸبارزة
سسبق لها أان شسرفت ا÷زائر من
قبل ويبقى علينا فقط رفع التحدي
وبذل ›هود أاك.»È
Óشس -ارة ،ف-إان أاك-رم ب-ون-اب-ي Áلك
ل -إ
أاحسسن تصسنيف ‘ اختصساصس سسيف
ا◊سسام على اŸسستوى الوطني وهو
ينشسط ‘ صسفوف فريق مولودية
ا÷زائ -ر وسس -ب -ق ل -ه ال-ت-ت-وي-ج ب-ع-دة
أالقاب على الصسعيد اأ’فريقي ،ما
يعني أانه ‘ الرواق اŸناسسب من
أاجل –سس Úمركزه على اŸسستوى
العاŸيÃ ،ا أان اŸوعد سسيعرف
مشساركة أابطال أاوŸبي ÚوعاŸيÚ
من كل دول العا ،⁄ما يجعله هو
ورفاقه يحتكون معهم لكسسب خÈة

وŒرب -ة أاك Èت -ك-ون Ãث-اب-ة خ-ط-وة
Óلعاب اأ’وŸبية
مهمة للتحضس Òل أ
القادمة بطوكيو  ،2020إاضسافة إا¤
اŸواع - -ي - -د ا’أخ- -رى ع- -ل- -ى غ- -رار
اأ’ل-ع-اب اأ’ف-ري-ق-ي-ة للشسباب ،2018
أال -ع -اب ال -ب -ح-ر اأ’ب-يضس اŸت-وسس-ط
وك-ذا اŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة ال-ت-ي ت-عد
من ب Úأاهداف ا’–ادية.

إإقصصاء إإيناسس إإيبو ‘ إلدور إلثالث

ح- -ي ،Èصس- -اح- -ب- -ة رأاسس اÛم- -وع- -ة
السسادسسة.
هذه الدورة التي رصسدت لها جوائز
مالية قدرها  25.000دو’ر ،شسهدت
مشساركة ’عبات عاŸيات مصسنفات
على غرار اإ’يطالية مرتينا تريفيزان
( 127عاŸيا) والÎكية باسساك إايرادن
( )172واإ’سسبانية ماريا تÒيزا تورو
فلور (.)203
ونظرا لتصسنيفها العاŸي ا◊ا‹⁄ ،
ي -ك -ن ب -إام -ك -ان إاي -ب-و ( 18سس -ن -ة) إا’
اŸشساركة ‘ دورات مرصسدة بجوائز

( 15.000دو’ر) ،وهو ما سسمح لها
بكسسب نحو  400مركز ‘ التصسنيف
ال -ع -اŸي ل-ل-كÈي-ات خÓ-ل الشس-ه-ري-ن
اأ’خÒين بفضسل مشسوارها اŸوفق ‘
دورات ا◊مامات  -تونسس) والذي
م -ك -ن -ه -ا م -ن الصس -ع -ود ل -ل-م-رك-ز 770
عاŸيا.
وبفضسل تصسنيفها ا÷ديد ،سستتمكن
البطلة ا÷زائرية من اŸشساركة ‘
دورات ذات جوائز مالية أافضسل.
وسس-ت-ب-ق-ى إاي-ب-و ‘ إاسس-ب-ان-يا للمشساركة
’حقا ‘ دورة أاخرى.

تشسلسسي

نحو Œديد عقد
فابريغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس

توج ،أامسس ،دراج نادي
سسوفاك «ﬁمد بوزيدي»
لو ¤للطبعة
باŸرحلة ا أ
 14من ا÷ائزة الكÈى
الدولية للدراجات
با÷زائر العاصسمة
 ،2017بوقت قدره 3
سساعات و 8دقائق و36
ثانية ،انطلقا من
زرالدة وصسول إا¤
مدينة أاولد فايت‘ ،
سسباق شسارك فيه 72
دراجا من خط النطلق
وامتد على مسسافة 130
كلم ،على مسسلك مفتوح
على الطريق “يز
بالصسعوبة.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

كشس - -فت ت - -ق - -اري - -ر صس - -ح - -ف- -ي- -ة
إا‚ل- -ي- -زي- -ة م- -وق- -ف إادارة ن- -ادي
ل‚ليزي ،من Œديد
تشسيلسسي ا إ
لسسبا Êسسيسسك فابريغاسس،
عقد ا إ
‚م النادي اللند.Ê
ب- -حسسب صس- -ح -ي -ف -ة «إاكسسÈيسس»
ل‚ل -ي -زي-ة ،ف-إان إادارة «ال-ب-ل-وز»
ا إ
تسسعى ◊سسم ملف Œديد عقد
فابريغاسس خلل الفÎة اŸقبلة،
وإانهاء كل الشسكوك حول رحيله
عن صسفوف الفريق.
وارت-ب-ط اسس-م ف-اب-ري-غ-اسس خ-لل
ال- -فÎة اŸاضس -ي -ة ب -ال -رح -ي -ل ع -ن
تشسيلسسي ،خاصًسة وأانه  ⁄يشسارك
بشسكل كب ÒاŸوسسم اŸاضسي .ولكن
أان-ط-ون-ي-و ك-ون-ت-ي م-درب ال-ف-ريق
أاصسر على التمسسك به ،حيث ⁄
ي -غب سس -وى ع-ن م-ب-اراة واح-دة ‘
«الÒÁÈليغ» هذا اŸوسسم بسسبب
العقوبة.
وتسس- - -ع- - -ى إادارة «ال- - -ب - -ل - -وز» ا¤
Œدي- -د ع- -ق- -د ف- -اب -ري -غ -اسس Ÿدة
عام Úإاضسافي ،Úفيما تقدم إادارة
النادي للعب Úأاعلى من  30عاما،
ع - -ق - -ودا Ÿدة ع - -ام واح - -د ق- -اب- -ل
ل -ل -ت -ج -دي -د ،ك -م -ا أاف-اد اŸصس-در ان
اŸفاوضسات سستبدأا قريبا.
وشس-ارك ف-اب-ري-غاسس مع تشسيلسسي
هذا اŸوسسم ‘  15مباراة Ãختلف
اŸسس-اب-ق-ات ،وسس-ج-ل ه-دفا وحيدا،
وصس-نع  4أاه-داف ،وي-ح-تل النادي
الزرق والب- -يضس اŸرك- -ز ال- -راب -ع
بـ 19نقطة.

السسباق انطلق اأمام مقر بلدية
«زرالدة» غرب العاصسمة ،وكانت
ال - - -وج - - -ه - - -ة ا’أو ¤م - - -دي- - -ن- - -ة
«ح-ط-اط-ب-ة» وم-ن-ه-ا اإ« ¤سسيدي
راشسد» التي كانت بها اأول نقطة
لسس -ب -اق السس-رع-ة ال-ذي ف-از ب-ه-ا
ال- -دراج اŸغ- -رب- -ي «ع- -ب -د ال -ل -ه
هيدة» ،مباشسرة بعد ذلك كان
اŸوعد مع سسباق التسسلق الذي
ف -از ب -ه ال -دراج «ع -ب -د ال -ل -ه ب-ن
ي - -وسس - -ف» م - -ن ن- -ادي اÛم- -ع
الرياضسي البÎو‹ ،قبل الدخول
اإ ¤مدينة «تيبازة» التي عرفت
ثا Êسسباق للسسرعة والتي فاز به
ال- -دراج اŸغ- -رب- -ي «ع- -ب -د ال -ل -ه
هيدة» ،ليتواصسل السسباق مرورا
ع -ل -ى م-دي-ن-ة «ال-ن-اظ-ور» ع-ب-ورا
على منطقة «شسنوة» السساحلية،
اأين عرفت هذه اŸرحلة تنافسسا
ت- -ك- -ت- -ي- -ك- -ي- -ا ك -بÒا ب Úدراج -ي
اÛم - -ع ال - -ري- -اضس- -ي ال- -بÎو‹
ونادي سسوفاك قبل اأن ينفلت ‘
الكلم  ،75اأربع دراج Úويتعلق
ا’أمر بثÓثي اÛمع النفطي
(عبد الله بن يوسسف ولعلوشسي
اسسماعيل وحمزة ياسس )Úودراج
نادي سسوفاك «ﬁمد بوزيدي»،
لينقسسم السسباق اإ› ¤موعتÚ
وكان الفارق ‘ كل مرة يزداد

ب Úرب - - - - -اع- - - - -ي اŸق- - - - -دم- - - - -ة
واÛموعة الثانية اإ ¤اأن اتسسع
اإ ¤دق- -ي- -ق -ت Úو 44ث-ان-ي-ة ق-بل
نهاية السسباق بـ 20كلم.
و‘ الوقت الذي كان ا÷ميع
ينتظر فوز اأحد دراجي اÛمع
ال -ري -اضس -ي ال -بÎو‹ ب -اŸرح-ل-ة
ا’أو ¤ل - - -ل - - -ج - - -ائ - - -زة ال- - -كÈى
ل -ل -دراج -ات ،ان-ف-لت دراج ن-ادي
سس- - -وف- - -اك السس- - -ري- - -ع «ﬁم - -د
ب -وزي -دي» ق -ب -ل خ -ط ال -وصس -ول
ب -اأرب-ع ك-ي-ل-ومÎات واأب-ق-ى ع-ل-ى
تقدمه اإ ¤غاية خط الوصسول
مسس -ت-غ Ó-ب-ذلك ال-ع-م-ل اŸن-ج-ز
م -ن ق -ب -ل ثÓ-ث-ي اÛم-ع ال-ذي
ك- -ان ي- -ق- -ود السس- -ب- -اق م- -ت- -وج- -ا
ب - - -السس - - -ب - - -اق ‘ وقت ق- - -دره 3
سس -اع-ات و 8دق -ائ-ق و 36ثانية
وبفارق  6دقائق عن اÛموعة
الثانية.
ه - -ذا وت - -وج «ﬁم - -د ب - -وزي- -دي»
ب- -ال- -ق- -م- -يصس ا’أصس- -ف- -ر ل- -ل -ف -ائ -ز
باŸرحلة ا’أو ،¤واŸغربي «عبد
ال-ل-ه ه-ي-دة» ال-ذي ف-از ب-ال-قميصس
ا’أخضس - - -ر ’أسس- - -رع دراج ‘ ،حÚ
ك -ان ال -ق -م -يصس اŸن -ق-ط ’أحسس-ن
متسسلق من نصسيب دراج اÛمع
البÎو‹ «عبد الله بن يوسسف»،
اأما «حمزة ياسس »Úمن اÛمع
البÎو‹ فتوج بالقميصس ا’أبيضس
’أحسسن دراج اآمال ‘ ،ح Úنال
زم- -ي- -ل- -ه ‘ ال -ف -ري -ق «ل -ع -ل -وشس -ي
اسس -م -اع -ي -ل» ال -ق -م -يصس ا’أح -م -ر
’أفضسل مقاوم.
صس - -احب ال - -ق- -م- -يصس ا’أصس- -ف- -ر
«ﬁم - -د ب - -وزي - -دي» اأك - -د ب - -اأن
السس -ب -اق “ي -ز ب-ن-دي-ة ك-بÒة بÚ
دراج- -ي ن -ادي سس -وف -اك ون -ادي
اÛم- -ع ال- -ري- -اضس- -ي ال -بÎو‹،
موضسحا باأن حالة الÎقب التي
ك-ان ف-ي-ه-ا ط-ي-ل-ة  40ك-ل-م كانت
م- -ث -م -رة ‘ ا’أخ Òوق -ال ب -ه -ذا
الصس- -دد « ،السس- -ب- -اق ك- -ان ق -وي -ا
وتكتيكيا اإ ¤حد بعيد ،و“يز
بندية كبÒة ب Úدراجي اÛمع
ال -ري -اضس -ي ال -بÎو‹ ودراج -ي -ن-ا
ل-ن-ادي سس-وف-اك ،وب-ع-د ان-فÓ-تي
م- -ع ثÓ- -ث- -ي اÛم- -ع ال- -بÎو‹
ب -ق -يت اأت -رقب واأن -ت -ظ -ر ال-وقت
اŸن - -اسسب ل - -ل - -خ - -روج وال- -ف- -وز
ب -السس -ب -اق ،وا◊م -د ل-ل-ه اÿط-ة
ال -ت -ك-ت-ي-ك-ي-ة ال-ت-ي م-ن-ح-ه-ا اإي-اي
الطاقم الفني كانت مÌة و“كنا

م- -ن ال- -ف- -وز ال- -ي- -وم ب- -اŸرح -ل -ة
ا’أو ،¤اأشس -ك -ر زم Ó-ئ -ي ال -ذي-ن
سساعدو ÊكثÒا ‘ السسبع Úكلم
ا’أو ¤م - - -ن السس- - -ب- - -اق» ،وع- - -ن
السسباق اŸسسلك اŸغلق اÈŸمج
اليوم بالعاصسمة –دث« ،هناك
ع - -دة اأن - -دي - -ة ق - -وي - -ة ودراجÚ
‡ي- -زي- -ن ،مسس- -لك ال- -غ- -د ل -يسس
ب- -السس- -ه -ل وه -و صس -عب ل -ل -غ -اي -ة
وخ-ط-ر السس-ق-وط ك-ب ،Òسس-ي-كون
ل-ن-ا اج-ت-م-اع ت-ق-ن-ي م-ع ال-ط-اق-م
ال- -ف- -ن- -ي وال -دراج Úب -ال -ف -ن -دق
وسس -ن -ق-وم ب-خ-ط-ت-ن-ا ،واأ“ن-ى اأن
نواصسل التاألق ‘ اليوم الثا Êمن
اŸنافسسة».
م -ن ج -ان-ب-ه م-درب ف-ري-ق ن-ادي
سس -وف-اك اأك-د ب-اأن-ه ك-ان م-ت-اأك-دا
بالفوز باŸرحلة ا’أو ¤بعدما
“كن دراجه «ﬁمد بوزيدي»
م- - -ن ا’ن- - -فÓ- - -ت م - -ع دراج - -ي
اÛمع البÎو‹« ،فوز بوزيدي
ك-نت م-ت-اأك-دا م-ن-ه ب-ع-دم-ا “كن
من ا’نفÓت مع ثÓثي اÛمع
ال- -بÎو‹’ ،أن دراج- -ي اÛم -ع
كانوا يبحثون منذ البداية عن
النتائج الفردية وحسسب الفريق
وكان ‘ صسا◊نا ا’أمر ’أننا مع
م -رور ال -ك -ي -ل -ومÎات اأصس -ب-ح-ن-ا
ن -ب -حث ع -ن ال -ف -وز ب -اŸرح -ل-ة،
«ب -وزي -دي» ك -ان ع -ل -ي -ه الÎك-ي-ز
فقط طيلة الـ  45كلم اŸتبقية
على التموقع جيدا وترك ثÓثي
اÛم -ع ي -ع -م -ل وي-ق-اوم ال-ري-اح
ليسستفيد من ذلك من الناحية
البدنية ،اأخذ بنصسائحنا و“كن
من خطف اŸركز ا’أول ،سسعداء
Ãا حققناه اليوم» ،وعن اأهداف
ف - -ري - -ق سس - -وف - -اك ‘ ا÷ائ - -زة
ال- -كÈى كشس- -ف« ،ه- -دف- -ن- -ا م -ن
خÓل هذه اŸنافسسة هو الفوز
ب- - -اŸراح - -ل والÎك - -ي - -ز ع - -ل - -ى
ال - -ق - -م - -يصس ا’أخضس - -ر ،ال - -ي- -وم
حسساباتنا تغÒت خÓل السسباق،
’أن «اسسÓ- -م م- -نصس- -وري» ب- -ق -ي
منشسغÃ Óا يقوم به «لعقاب»
خ Ó-ل السس -ب -اق ونسس -ي م -ه -م-ت-ه
وهي قيادة زمÓئه وصسنصسحح
ا’أمر غدا».
ل Ó-إشس -ارة سس -ي -ق -ام ال-ي-وم سس-ب-اق
م-غ-ل-ق ب-ال-ع-اصس-م-ة بشسارع عسسلة
حسس ،Úع -ل -ى مسس -اف-ة  104كلم
ب- -داي- -ة م- -ن السس -اع -ة ال -واح -دة
والنصسف بعد الزوال.

كأاسس إافريقيا لكرة اليد:

«إÿضصر» يتعرفون على منافسصيهم إ÷معة إلقادم

ل· 2018 -
سسيتعرف اŸنتخب ا÷زائري لكرة اليد (رجال) على منافسسيه ‘ كأاسس إافريقيا ل أ
بالغابون ( 27-17جانفي  ،)2018يوم ا÷معةÃ ،ناسسبة إاجراء عملية القرعة بليÈوفيل،
لفريقية لكرة اليد.
بحسسب ما أاعلنت عنه ،أامسس الثلثاء ،الكونفدرالية ا إ
سستعرف النسسخة الـ 23للمنافسسة مصسر (حاملة اللقب) .ا÷زائر ،والكامÒون ونيجÒيا .وسسيتنقل
ال -ق -اري -ة مشس -ارك-ة عشس-رة ب-ل-دان تونسس ،أانغو’ ،جمهورية الكونغو وف- -د م- -ن ال- -ك- -ون- -ف- -ي- -دي- -رال- -ي -ة
وه-ي :ال-غ-اب-ون (ال-ب-ل-د اŸن-ظ-م) ،ال-دÁق-راط-ي-ة ،الكونغو ،اŸغرب اإ’فريقية إا ¤ليÈوفيل يرأاسسها
رئيسس الهيئة ،منصسورو أارÁو يوم
 2ن- -وف -مŸ Èع -اي -ن -ة ﬂت -ل -ف
تصسفيات مونديال 2018
اŸنشس - -آات ال - -ت - -ي سس - -ت- -ح- -تضس- -ن
اŸنافسسة من بينها أاشسغال قصسر
ال -ري -اضس -ة ا÷دي -د ب -ل -يÈوف -ي-ل.
قال ا–اد كرة القدم ‘ بÒو ‘ ،بيان له ،إان منتخبي بÒو ونيوزيلندا سسيدخلن ملحق تصسفيات كأاسس وعرف اŸنتخب ا÷زائري الذي
العا ⁄لكرة القدم  ،2018بدون بطاقات صسفراء .طلب ا–اد كرة القدم ‘ بÒو من ال–اد الدو‹ (الفيفا) اح- -ت- -ل اŸرك -ز ال -راب -ع ‘ ك -أاسس
إالغاء البطاقات الصسفراء التي حصسل عليها منتخب البلد ،بداعي أان نيوزيلندا لعبت مباريات أاقل منه ‘ إاف -ري -ق -ي -ا  2016 -ال -ت-ي ج-رت
التصسفيات .وخاضست نيوزيلندا سسبع مباريات ‘ تصسفيات منطقة أاوقيانوسسيا ،إاضسافة إا ¤مبارات ‘ Úدور Ãصسر ،قدوم مدرب جديد على
فاصسل .بينما لعبت بÒو  18مباراة لتحل خامسسة ‘ تصسفيات أامريكا ا÷نوبية .وقال إادوين أاوبييدو ،رئيسس ال -ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر
ا–اد ك -رة ال -ق -دم ‘ بÒوŸ ،وق -ع ال–اد ع -ل -ى ا إ
لنÎنت« :ه -ذا ال -ق-رار ي-ع-د أا‰وذج-ا ي-ح-ت-ذى ب-ه ويسس-م-ح ب-حسس-ن حسس-ان أاف-ن-دي-تشس ،خ-ل-فا
للمنتخب Úبدخول اŸلحق وهما على قدم اŸسساواة» .وسسيلتقي اŸنتخبان ذهابا ‘ ولنغتون ‘  11نوفم Èل -ل -ج -زائ -ري صس -ال -ح ب -وشس -ك -ري -و
اŸقبل ،قبل أان يتقابل ‘ ليما ،إايابا بعدها بأاربعة أايام لتحديد اŸتأاهل لنهائيات كأاسس العا ‘ ⁄روسسيا.
اŸنسسحب عقب دورة .2016

إإلغاء إلبطاقات إلصصفرإء Ÿنتخبي نيوزيلندإ وبÒو

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
إألربعاء  ٠١نوفمبر  ٢٠١٧م
إلموإفق لـ  ١٢صصفر  ١٤٣٩هـ
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إلعدد١٧٤٧٩ :

koutoufcom@gmail.com

‘

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

فالك فال اÒÿ

ا◊مل

عندما Œد من يعق
ب -وإل -دي -ه إب -ت-ع-د ع-ن-ه،
ف و  ⁄يفي بجميل ما قدموه
ل -ه ف -ك -ي -ف سص-ي-ك-ون وف-يً-ا
معك.

الثور

لخ- - -لق م- - -رإتب
ل - - -أ
بالدنيا ،كلما زإدت أإخلقك زإد
ق- - -درك ب Úإل- - -ن- - -اسس
وإرتفعت مرتبك.

ا÷وزاء

فجزإئر إلتاريخ تعلم قدرها ** وإلكون يسشأال :من أإتاك وعلمك
وإلعصشر تجربة تصشاغ بهمة ** إما أإردت قيادها فيكون لك
في كل بارقة تناط بها إلمنى ** قالت لموسشى من مدىً :ما أإعجلك
يا صشاغة إلتاريخ كم في موطني ** من آإية تفضشي لمجد مششترك
يسشمو بها ششعبي ويصشعد للع ** Óويعاف أإن يبقى يؤورجح في إلدرك
يا دهر أإنا جزإئري في وحيها ** تسشمو على إلدنيا وتصشعد للفلك
’منيات مطامح ’ تنتهي ** قالت لششعبي بعد عسشر :هيت لك.
وإ أ
قصشيدة للدكتور إلمبروك زيد إلخير عن ثورة
إلتحرير إلجزإئرية

أاخبار

مثÒة

قريبا..الّطعام يطÒ
مباششرة إا ¤فمك

حكــــــم
وأامثــــال
م -ن ل -ه فضش-ل
عليك أإيًا كان ’
ت-ط-ع-ن-ه ب-خ-ن-جر
إلنكرإن.

للعÈة
ق -ري -ب -ا ل -ن ي -ح -ت -اج إل -بشش-ر إل-ى ت-ن-اول
إلطعام بأايديهم ،إذ سشيكون إلغذإء قادرإ
ع -ل -ى إل -ت -ح -ل-ي-ق ف-ى إل-ه-وإء ب-ال-ق-رب م-ن
أإف-وإه-ن-ا ،ب-ع-د أإن إك-تشش-ف م-ج-م-وع-ة من
إل-ب-اح-ث-ي-ن ف-ى ج-امعة سشاسشكسس إمكانية
ضشبط إلموجات إلصشوتية عالية إلتردد
’طعمة إللذيذة
ي-م-ك-ن ضش-ب-ط-ه-ا لجعل إ أ
ق- - - - - - -ادرة ع- - - - - - -ل- - - - - - -ى إل- - - - - - -ط- - - - - - -ف - - - - - -و.
ووف -ق -ا ل -ل -م-وق-ع إ’ل-ك-ت-رون-ي لصش-ح-ي-ف-ة
«ديلي ميل» إلبريطانية ،قال إلعلماء إن
ه -ذه إل -ت -ج -رب -ة ت -ج -ع -ل إل -ط -ع -ام أإك -ث -ر
ح Ó-وة ،إ’ أإن إل -ط -ع -ام ي -جب أإ’ ي -ك -ون
أإك- - - - -ب- - - - -ر م - - - -ن ح - - - -ج - - - -م إل - - - -ب - - - -از’ء.
وقالت إلدكتورة ماريانا أإوبريسشت ،إلتى
ت-ع-م-ل ف-ى إل-ج-ام-ع-ة ،لصش-ح-يفة إلتايمز:
«إن-ه-ا أإشش-ب-ه بشش-يء سش-تسش-ت-خ-دم-ه ع-ن-دم-ا
ت- - - - -ري- - - - -د ت- - - - -ذوق شش- - - - -يء سش - - - -ري - - - -ع».
وتم إلقيام بهذه إلتجربة بعد محاصشرة
عنصشر فى قفصس إلموجات إلصشوتية ،مما
ج - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - -ه ب - - - - - - - - - -دون وزن.
وق -ال إل-ب-احث  ،Thanh Viأإيضش-ا م-ن
ج -ام -ع -ة سش -اسش -كسس ،إن ع -م -ل -ي-ة ط-ي-رإن
’طعمة
إلطعام تجعل مذإقه مختلفا ،فا أ
إل-ح-ل-وة تصش-ب-ح أإك-ث-ر ك-ث-اف-ة ،أإم-ا إلطعام
إل- - - -م- - - -ر يصش - - -ب - - -ح ل - - -ط - - -ي - - -ف - - -ا ج - - -دإ».
وي -م-ك-ن إ’سش-ت-ع-ان-ة ب-ه-ذه إل-ت-ج-رب-ة ف-ي
ع- -دد م -ن إل -ح -ا’ت ،وم -ن أإب -رزه -ا ع -ن -د
’ط -ف-ال ب-ت-ن-اول إل-خضش-رإوإت أإو
إق -ن -اع إ أ
إل- - - - - - - - - - - - - - - - -دوإء إل- - - - - - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - - - - - -ر.
وقال إلدكتور « Thanh Vi:إذإ حولت
’مر إلى مرح ،وأإصشبح إلدوإء يطير في
إ أ
إل-ه-وإء ،ب-ال-ت-أاك-يد سشيتناولونه ويفكرون
في تناوله.

السشرطان

ن سشتة عششر جزءًإ من
أإ ّ
إل -م-ل-ي-ار م-ن إلّشش-مسس ه-و
من إلّذهب؟

ح -ي -ن -م -ا ي -م-رضس م-ن ن-حب ،ن-ق-ول:
إب -ت Ó-ء! وح -ي -ن -م-ا ي-م-رضس م-ن ن-ك-ره
ن -ق -ول :ع-ق-وب-ة! نصش-ي-ح-ة :إح-ذر م-ن
توزيع أإقدإر إلله على هوإك.

ابتسسم

إإذإ إلصصـدي- - - -ق أإسص - - -ى
علـيك بـجهـله ،فاصصفح
لج - - -ل إل - - -ود ل - - -يسس
أ
لجله.
أ
إŸبالغه باÛاملة تسصقطك
‘ حفره إلنفاق ،وإŸبالغة ‘
إلصص- -رإح- -ة ّŒرك إإ¤
وحل إلوقاحة.

ه -ل ت -ع-ل-م أإّن إل-م-اء إل-ذي
نشش- -رب- -ه ع -م -ره  3مليار
سشنة؟

.

عزيزي
إلبعوضس أإليسس لديك نّية في
أإن ت- - -ت - -ط - -ور؟ ك - -ل إل - -دن - -ي - -ا
تغيرت ،وأإنت مازلت تمصس إلدم
فقط؟! جرب تقنية ششفط إلدهون مث Óمن
باب إلتغيير ليسس إ’ وششكرإ لتفهمك.

.

سشأال مدرسس إللغة إلعربية إلطÓب:
لماذإ إلناسس تخاف من إلحسشد! فلم يجيبه
أإحد إ’ طالب غبي أإجاب بكل ثقة:
’ن إل-حسش-د م-لك إل-غ-اب-ة..ف-ت-م
أ
إل-غ-اء م-ادة إل-ل-غ-ة إل-عربية
نهائيا.

شسغل
عقلـك

األسشد

م -ا ه -و إلشش-يء
إل-ذي نشش-ت-ري-ه بمالنا
و’ ندخله بيوتنا؟

حل العدد السشابق

إلباب إلمفتوح.

ا◊ ّ
Óق والّزبون

ذهب رجل إلى إلحÓق ،لكي يحلق له ششعر رأإسشه ويهذب
ل-ه ل-ح-ي-ت-ه ،وم-ا أإن ب-دأإ إل-حÓ-ق ع-م-ل-ه ف-ي ح-ل-ق رأإسس ه-ذإ
إلرجل ،حتى بدأإ بالحديث معه في أإمور كثيرة..إلى أإن
ب -دأإ إل -ح-ديث ح-ول وج-ود إل-ل-ه .ق-ال إل-حÓ-ق :أإن-ا ’ أإؤوم-ن
بوجود إلله..قال إلزبون :لماذإ تقول ذلك؟
قال إلحÓق :حسشنا ،مجرد أإن تنزل إلى إلششارع ،لتدرك
بأان إلله غير موجود..قل لي ،إذإ كان إلله موجودإ هل
ترى أإناسشا مرضشى؟ وإذإ كان إلله موجودإ هل ترى هذه
’ط-ف-ال إل-مشش-ردي-ن؟ طبعا إذإ كان
’ع-دإد إل-غ-ف-ي-رة م-ن إ أ
إ أ
’’م وإلمعاناة..أإنا ’
إلله موجودإ ،فلن ترى مثل هذه إ آ
’له إلرحيم مثل
أإسشتطيع أإن أإتصشور كيف يسشمح ذلك إ إ
’مور.
هذه إ أ
ف-ك-ر إل-زب-ون ل-ل-ح-ظ-ات ،ل-ك-ن-ه ل-م ي-رد على كÓم إلحÓق
حتى ’ يحتد إلنقاشس..وبعد أإن إنتهى إلحÓق من عمله
م -ع إل -زب -ون ..خ -رج إل -زب -ون إل -ى إلشش -ارع ،فشش -اه-د رجÓ-
ط -وي -ل شش -ع -ر إل -رأإسس ،م -ث -ل إل-ل-ي-ف ،ط-وي-ل إل-ل-ح-ي-ة ،ق-ذر
إل -م -ن -ظ-ر ،أإشش-عث أإغ-ب-ر..ف-رج-ع إل-زب-ون ف-ورإ إل-ى صش-ال-ون
إلحÓقة.
قال إلزبون للحÓق :هل تعلم بأانه ’ يوجد حÓق أإبدإ؟!
ق -ال إل -ح Ó-ق م-ت-ع-ج-ب-ا :ك-ي-ف ت-ق-ول ذلك..أإن-ا ه-ن-ا وق-د
’ن!
حلقت لك إ آ
قال إلزبون :لو كان هناك حÓقان ،لما وجدت مثل هذإ
إلرجل!
قال إلحÓق :بل إلحÓقون موجودون..وإنما حدث مثل
هذإ إلذي ترإه ،عندما ’ يأاتي هؤو’ء.
إلناسس لي لكي أإحلق لهم.
ق-ال إل-زب-ون :وه-ذإ ب-الضش-ب-ط ب-ال-نسش-ب-ة إل-ى إل-ل-ه..ف-ال-له
موجود ،ولكن يحدث ذلك عندما ’ يذهب إلناسس إليه
’’م وإلمعاناة في إلعالم.
عند حاجتهم..ولذلك ترى إ آ

دإئ -م ً-ا ه -ن -اك إح -م َ-ق
ي - - -عÎضس ط - - -ري - - -قك
ُمّ- - -دع - -ي ً- -ا إل - -ذك - -اء،
فتغاضصى عنه.

العذراء

كن قريبًا من إلشصخصس إلذي
يجعلك سصعيًدإ ،وأإك Ìقرًبا من
إلشص - - - -خصس إل- - - -ذي ل
يكون سصعيًدإ إإل بك.

اŸيزان

ل ت - -ت - -وق - -ف إ◊ي- -اة
بسص- -بب ب -ع َضس خ -ي -ب -ات إألم -ل،
ف - -ال - -وقت ل ي - -ت - -وق - -ف
ع - -ن - -دم- -ا ت- -ت- -ع- -ط- -ل
إلسصاعة.

العقرب

عندما ينهار شصيء ‘ حياتك،
ل –زن ،رÃا ك- - - - - - -ان
ي- -ح- -جب ع -نك آإف -اق
سصعيدة.

القوسس

كلم إلناسس مثل إلصصخور إإّما
أإن –م - -ل - -ه - -ا ع - -ل- -ى ظ- -ه- -رك
«ف-ي-ن-كسص-ر» ،أإو ت-ب-ن-ي ب-ه-ا برجًا
–ت أإق -دإمك ف-ت-ع-ل-و
«وتنتصصر».

ا÷دي

ح- -ق- -ي- -ق -ة إإلنسص -ان ل -يسس Ãا
يظهره لك بل Ãا يفعله ألجلك!
لذلك إإذإ أإردت أإن تعرفه! فل
تصصغ إإ ¤ما يقوله بل
إن -ظ -ر إإ ¤م-ا ي-ف-ع-ل-ه
من أإجلك.

الدلو

ق -ل -ة إ◊ديث ل ت -ع -ن -ي ع -دم
لحسص- -اسس ،ه -ن -اك أإشص -خ -اصس
إ إ
كّلما تعب إإحسصاسصهم
تلشصت كلماتهم بكل
بسصاطة.

ا◊وت

إللسصان ُمجرم مسصجون خلف
لسصنان إإن أإفرجت عنه عند
إ أ
إلغضصب رماك ‘ زنزإنة إلندم.

اأ’ربعأء  01نوفمبر  2017م
الموافق لـ12صشفر  1439هـ

زروأطي تششرف على
عملية تششجÒ

يوم للتÈع بالدم
Ãديرية ألصشيد
ألبحري بالعاصشمة

1٥

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

تشص-رف وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اقات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
رفقة عدد من الفنان ÚوالرياضصيÚ
وإاط- -ارات ال- -ق -ط -اع ،ع -ل -ى ع -م -ل -ي -ة
تشص -ج Òب -ح -ظÒة دن-ي-ا ب-ارك– ،ت
شص-ع-ار““ :ل-ك-ل شص-ه-ي-د شص-ج-رة .م-عا من
أاجل وطن أاخضصر““ ،اليوم ،بداية من
السصاعة  13:30بعد الزوال.

أجتماع ل–اد
أŸهندسش ÚألزرأعيÚ
ألعرب با÷زأئر
ينظم ا’–اد الوطني للمهندسصÚ
ال - -زراع - -ي ،Úال - -دورة  84للمكتب
ال- - -ت- - -ن- - -ف - -ي - -ذي ’–اد اŸه - -ن - -دسصÚ
ال -زراع -ي Úال -ع -رب ،ي -وم  2نوفمÈ
الداخل ،على السصاعة  10:00صصباحا
’وراسص- -ي ،ي- -ت -ب -ع ب -ن -دوة
ب- -ف- -ن- -دق ا أ
صص -ح -ف -ي -ة ي -حضص-ره-ا رئ-يسش ا’–اد
وسصيلة حسصن منوفلي من جمهورية
السصودان.

17479

أا◊ك ـ ـ ـ ـ ـم باإلعـ ـ ـ ـ ـ ـدأام أإابـ ـ ـ ـان
أالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورة أالتحريري ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي
ل -ل -م -ج -اه -د ،ب -ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
م - - -دي- - -ري- - -ات اÛاه- - -دي- - -ن
واŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة ،ال-ل-قاء
ا÷م -اع -ي اŸوسص-ع رق-م ،206
‘ إاط - - -ار ج- - -م- - -ع شص- - -ه- - -ادات
اÛاه -دي -ن ،ح -ول م -وضص-وع
’شصغال
’عدام وا أ
““ا◊كم با إ
الشص- - - -اق- - - -ة إاب - - -ان ال - - -ث - - -ورة
ال- -ت- -ح- -ري -ري -ة““ ،وذلك ي -وم
اÿم -يسش  2ن-وف-م،2017 È
ب- -داي -ة م -ن السص -اع -ة 14:00
بعد الزوال Ãقر اŸتحف.

قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك ‘ عدة و’يات

توقيـ ـ ـف ثÓثـ ـ ـة Œـ ـار  ﬂـ ـ ـدرأت
وحج ـز بن ـادق وخرأطي ـشش

أاوقفت مفرزة للجيشص الوطني الششعبي وعنأصشر الدرك الوطني ،يوم  30أاكتوبر  ،2017بÈج
بوعريريج ،ثÓثة (Œ )03أر ﬂدرات وحجزوا ( )23,2كيلوغرام من الكيف اŸعألج و ()10260
قرصص مهلوسص و( )100غرام من الكوكأي ‘ .Úسشيأق متصشل ،ضشبط عنأصشر الدرك الوطني
وحرسص ا◊دود )6250( ،خرطوششة خأصشة ببنأدق الصشيد بتبسشة ،فيمأ ” حجز  38039وحدة من
ﬂتلف اŸششروبأت بكل من تلمسشأن./ع 2.وسشوق أاهراسص .من جهة أاخرى ،أاحبط حرسص
السشواحل بألغزوات ،و’ية تلمسشأن ﬁأولة هجرة غ Òششرعية لـ  10أاششخأصص كأنوا على مÏ
قأرب تقليدي الصشنع ‘ ،ح Úأاوقف عنأصشر الدرك الوطني بكل من تلمسشأن ،غليزان ،بششأر
وتندوف  59مهأجرا غ Òششرعي من جنسشيأت إافريقية ﬂتلفة.

ألقضشاء على مهرب أسشلحة وألقبضش على زوجته بإان أميناسش
“كنت مفرزة للجيشص الوطني الششعبي ،يوم  31أاكتوبر  ،2017من القضشأء على ›رم ( )01مهرب
أاسشلحة ،قأم بإأطÓق النأر على أافراد اŸفرزةÃ ،نطقة طأرات بإأن أامينأسص/ن.ع ،4.وذلك خÓل
عملية مراقبة لسشيأرته اŸششبوهة ،اÙملة Ãأدة الفحم ،والقأدمة من ا◊دود الليبية ،حيث
مكنت هذه العملية من إالقأء القبضص على زوجته التي كأنت ترافقه ،واسشÎجأع مسشدسش)02( Ú
رششأشش Úمن نوع كÓششنيكوف وبندقيت )02( Úمضشخيت Úوسشبع ( )07بنأدق صشيد و( )323طلقة
من ﬂتلف العيأرات و( )400دينأر ليبي.
هذه العملية تؤوكد على اليقظة العألية وا◊رصص الششديد لقوات ا÷يشص الوطني الششعبي
اŸرابطة على ا◊دود ‘ ا◊فأظ على سشÓمة ترابنأ الوطني وإاحبأط أاية ﬁأولة اخÎاق
Óسشلحة أاو اŸسشأسص بأمن واسشتقرار البÓد.
لهأ أاو تسشريب ل أ

Ãن - -اسص - -ب - -ة إاح - -ي- -اء ال- -ذك- -رى 63
’ن-د’ع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية ،تنظم
م- -دي- -ري- -ة الصص -ي -د ل -و’ي -ة ا÷زائ -ر
ال-ع-اصص-م-ة ،ي-وم-ا للتÈع بالدم ،غدا،
ب -داي -ة م -ن السص -اع-ة  09:00صصباحا،
Ãيناء الصصيد بالعاصصمة.

أأليام ألدولية
أÿاصشة باألمرأضش
أŸعدية
ت-ن-ظ-م اŸؤوسصسص-ة ا’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة
’يام
اŸتخصصصصة الهادي فليسصي ،ا أ
’م- -راضش
ال - -دول- -ي- -ة اÿاصص- -ة ب- -ا أ
اŸعدية وهذا يومي  2و 3نوفمÈ
ا÷اري ،ب - - - - - -اŸرك - - - - - -ز ال- - - - - -دو‹
ل-ل-م-ح-اضصرات ،ابتداء من السصاعة
 08:30صصباحا.

قامت بها مصصالح الشصرطة بسصطيف

حجز أك Ìمن  31قنطارأ من أعوأد نبتة ألتبغ
“كنت قوات الششرطة بأمن و’ية سشطيف ،مؤوخرا ،من حجز كمية معتÈة
من مأدة أاعواد التبغ اŸفروم التي تدخل ‘ صشنأعة مأدة (الششمة) اŸقلدة
والتي قدرت بـ  31قنطأرا ،حيث سشمحت العملية بتوقيف ثÓثة أاششخأصص
يحÎفون ‡أرسشة هذا النششأط بطريقة غ Òششرعية.عملية التوقيف جأءت
على إاثر معلومأت مؤوكدة مفأدهأ عزم ›موعة من اأ’ششخأصص على نقل
كميأت معتÈة من أاعواد التبغ اŸفروم ،على الفور بأششرت قوات الششرطة
عمليأت –ري واسشعة النطأق ،ليتم بعدهأ القيأم بوضشع حأجز أامني فجأئي
مكن من توقيف ثÓثة أاششخأصص مششتبه فيهم على م Ïششأحنة ﬁملة بكميأت
معتÈة من أاعواد التبغ التي تدخل ‘ صشنأعة مأدة (الششمة) اŸقلدة اŸقدرة بـ
 31قنطأرا .وعليه ” إا‚أز ملفأت قضشأئية ضشد اŸششتبه فيهم مع تسشليم الكمية
اÙجوزة إا ¤اŸصشألح اŸعنية إ’تخأذ التداب Òالتي يفرضشهأ القأنون.

..و تفكيك جماعة أأششرأر ﬂتصشة ‘ سشرقة أÓÙت ألتجارية
أاثمرت ›هودات الششرطة بتلمسشأن تفكيك ششبكة أاششرار ﬂتصشة ‘ سشرقة
اÓÙت التجأرية .بتأريخ  25/10/2017تقدم أاحد أاصشأحب اÓÙت

أأجنــــــدة
أÙليات
ولد عباسش ‘ ألبويرة
’م Úالعام ◊زب جبهة
يشصرف ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ني جمال ولد عباسش،
ع -ل -ى Œم-ع شص-ع-ب-ي ب-و’ي-ة ال-ب-وي-رة،
اليوم ،بداية من السصاعة  15:00مسصاء
بقاعة مسصرح عمار العسصكري.

بلعيد ‘ ألششلف وغليزأن
ي-حّ-ل رئ-يسش ج-ب-ه-ة اŸسص-تقبل عبد
العزيز بلعيد ،اليوم ،بو’يتي الشصلف
وغ -ل -ي -زان ‘ ،إاط -ار ت -نشص-ي-ط ا◊م-ل-ة
ا’ن- -ت- -خ -اب -ي -ة Ùل -ي -ات  23نوفمÈ
ال- -ق- -ادم ،ح- -يث ي- -نشص- -ط ل- -ق- -اء ع -ل -ى
’و ،¤وعلى
السصاعة  10:00صصباحا با أ
السصاعة  16:00مسصاء بالثانية.

غول ‘ ألبويرة وسشطيف
ي- -ل- -ت- -ق -ي رئ -يسش ح -زب Œم -ع أام -ل
ا÷زائر عمار غول ،مناضصلي ا◊زب

ال-ت-ج-أري-ة Ÿصش-أل-ح الشش-رط-ة قصش-د ت-ق-ي-ي-د شش-ك-وى ب-خصش-وصص ت-عرضص ﬁله
التجأري للسشرقة ،من طرف ›هول Úاسشتهدفت ميزان ÚإالكÎوني ،Úآالة
ث-قب› ،م-وع-ة م-ن ق-أرورات اŸسش-ت-حضش-رات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،سش-ك-أك Úمطبخ،
أاكيأسص معبأة بألثوم ،اللوز ،مبلغ مأ‹ قدره  20000دج ،وعليه قأم عنأصشر
االششرطة Ãبأششرة اأ’بحأث والتحريأت التي تكللت بتوقيف اŸششتبه فيهمأ
‘ القضشية حيث تب Úأانهمأ مسشبوقأن قضشأئيأ ،مع اسشÎجأع كل اŸسشروقأت
التي كأنت بحوزتهمأ.بعد اسشتكمأل التحقيقأت ” إا‚أز ملف قضشأئي ضشد
اŸششتبه فيهمأ Ãوجبه قدمأ أامأم ا÷هأت القضشأئية اıتصشة.

أألمن يوقف مطلوبا قضشائيا وآأخر بحوزته قطع ﬂدرأت
Óمن ا◊ضشري الثأ Êبو’ية الوادي
‚ح عنأصشر الششرطة القضشأئية التأبعة ل أ
خÓل اأ’يأم اأ’خÒة ‘ توقيف ›رم ÚخطÒين أاحدهمأ مطلوب قضشأئيأ
واآ’خر بحوزته قطع ﬂدرات .العملية قأم بهأ عنأصشر اأ’من ا◊ضشري
الثأ Êعلى إاثر إاسشتغÓل معلومأت تفيذ بتواجد مششبوه ‘ أاحد أاحيأء اŸدينة
ي -ق -وم بÎوي -ج اıدرات ،أاي-ن ” إاع-داد ك-م Úل-ه-م-أ ل-ي-ت-م ت-وق-ي-ف-ه-م-أ ب-ك-ل
إاحÎافية وإاقتيأدهمأ إا ¤مقر اأ’من ا◊ضشري الثأ Êوإاخضشأعهمأ للتحقيق،
حيث عـ Ìبحـوزة أاحدهمأ على قطع من اıدرات ،كمأ تب Úأان اŸوقوف
الثأ› Êرم خط Òمبحوث عنه قضشأئيأ لتورطه ‘ جرÁة ا◊يأزة قصشد بيع
مواد ﬂدرات وبعد إا“أم كأفة اإ’جراءات القأنونية الÓزمة ” إاعداد ملف
قضشأئي للموقوف ÚوتقدÁهمأ أامأم ا÷هأت القضشأئية.

واŸت -ع -اط -ف Úم -ع-ه ،ال-ي-وم ،ب-و’ي-ة ال-ب-وي-رة ع-ل-ى السص-اع-ة
 10:00صصباحا ‘ إاطار تنشصيط ا◊ملة ا’نتخابية Ùليات
 23نوفم 2017 Èوبو’ية سصطيف على السصاعة  14:00بعد
الزوال.

حنون ‘ تيبازة
’م- -ي- -ن -ة ال -ع -ام -ة ◊زب
ت- -نشص- -ط ا أ
ال-ع-م-ال ل-وي-زة ح-ن-ون ،ال-ي-ومŒ ،م-عا
شصعبيا بدار الثقافة بالقليعة ،و’ية
تيبازة ،بداية من السصاعة  14:30بعد
الزوال.

سشاحلي ‘ بجاية وسشطيف
’م Úال -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف
ي- -نشص- -ط ا أ
ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري ب-ل-قاسصم سصاحلي،
ال -ي -ومŒ ،م -ع -ا شص -ع -ب -ي -ا ،ب -ق -اع -ة دار
الشص- -ب- -اب ب- -ب -ل -دي -ة خ -راط -ة ،و’ي -ة
بجاية ،على السصاعة  10:00صصباحا،
وب- -اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -ا‘ دريسص- -ي ال -ط -يب
بو’ية سصطيف على السصاعة  15:00مسصاء.

بن يونسش ‘ غليزأن
ي -نشص -ط رئ -يسش ا◊رك -ة الشص-ع-ب-ي-ة
ا÷زائرية عمارة بن يونسشŒ ،معا
شص-ع-ب-ي-ا ب-ال-ق-اع-ة متعددة الرياضصات،
ال- -ي- -وم ،ب- -داي- -ة م- -ن السص -اع -ة 10:00
صصباحا.

الفجر٠5.٤١...............:
مواقيت الظهر١٢.3١...............:
العصسر١5.٢8...............:
الصسÓة المغرب١7.5١..............:
العشسـاء١٩.٢١.................:
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^  ٠١نوفم :١٩5٤ Èاند’ع الثورة التحريرية
الكÈى با÷زائر.
^  ١ن- -وف- -م :١٩56 Èنشس -رت ج -ري -دة
«اÛاه-د» ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي ÷ب-هة التحرير
ال- -وط -ن -ي ‘ ع -دد خ -اصس ل -ه -ا ق -رارات م -ؤو“ر
الصسومام.
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عنابة
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’ربعاء  ١٢صسفر  ١٤3٩هـ اŸوافق لـ  ٠١نوفم ٢٠١7Èم
ا أ
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عشسية ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى ’ 63ند’ع الثورة

ألششهدأء أألبرأر:
«يسشعد Êأن ألتقي بكم بهذه أŸناسشبة ألكرÁة ،عششية أحتفال بÓدنا
بأاعز ذكرى تاريخية لديها وهي ذكرى أول نوفم ،1954 Èألتي نأامل
دوما بأان تكون لكم ولكافة أفرأد أ÷يشص ألوطني ألششعبي ،مصشدر
إألهام Ÿزيد من أل‚ازأت ‘ ششتى أŸيادين ،ول ششك أن تزأمن
إأحياء بÓدنا لهذه ألذكرى أÛيدة مع مرأسشم أإلششرأف ألرسشمي
على تدشش Úمصشنع إأنتاج أأللياف ألبصشرية ،وكذلك ›موعة من
سشÓسشل تركيب أجهزة ألتصشالت ألسشلكية وألÓسشلكية،
وهو ما يبعث فع Óعلى ألرتياح ،بل ألفتخار ،أن هذه
أل‚ازأت ألصش -ن -اع -ي -ة أŸع-تÈة ،ه-ي مسشÒة ب-ال-ك-ام-ل
بأايدي ضشباط وإأطارأت مهندسش Úوتقني Úجزأئري،Ú
وتلكم دللة دأمغة أخرى على مدى “سشك أبناء أ÷يشص
ألوطني ألششعبي ،سشليل جيشص ألتحرير ألوطني ‘ ،ظل
ألرعاية ألسشامية ألتي ما أنفك يحظى بها من لدن
ف -خ -ام -ة رئ -يسص أ÷م -ه -وري -ة ،أل-ق-ائ-د أألع-ل-ى ل-ل-ق-وأت
أŸسشلحة ،وزير ألدفاع ألوطني ،ومدى إأصشرأرهم ألقوي وألوأعي
على إأتباع خط سش ÒأسشÓفهم أŸيام Úألذين ركبوأ ألصشعاب وطوعوأ
أŸسشتحيل ،وعرفوأ كيف يكرمون ششعبهم ويسشـربـلـوه بـلـبـاسص أÛد
وألعظمة““.
ألفريق جدد ألتذك Òبا÷هود أ◊ثيثة ألتي بذلت ‘ سشبيل عصشرنة
و–ديث سشÓح أإلششارة ،سشوأء من أ÷انب ألتجهيزي وألتطويري ،أو
من ناحية ألتحكم ‘ آأليات أسشتعمال ﬂتلف ألتجهيزأت وحسشن
ت -وظ -ي-ف-ه-ا ،أو ح-ت-ى م-ن ج-انب ت-دريب وت-ك-وي-ن أل-ط-اق-ات أل-بشش-ري-ة
أŸؤوهلة ألقادرة على تطويع هذأ ألسشÓح أ◊يوي:
«فإاتباعا لهذأ ألنهج ألصشائب ألذي سشنه هؤولء ألعظماء من ألششهدأء
وأÛاهدين ،أقسشمنا على أنفسشنا أمام ألله وأمام ألتاريخ ،رفقة
كافة أÒÿين من أبناء أ÷يشص ألوطني ألششعبي ،سشليل جيشص ألتحرير
ألوطني ،بأان نبقى أوفياء له ،وسشتبقى جذوة هذأ ألعهد أŸقطوع

التذك Òبا÷هود
ا◊ثيثة ‘ سشبيل
عصشرنة و–ديث
سشÓح اإلششارة

‘ مبادرة تضسامنية لزرع ا’بتسسامة و الفرحة

عامÓت جريدة ““الششعب““ ‘ زيارة Ÿرضشى السشرطان Ãصشلحة ““ماري كوري““
قامت  ،أامسس› ،موعة من عامÓت
جريدة ““الشسعب““ رفقة البهلواÊ
صسهيب قوادي اŸعروف بـ ““زعطوشس““
وصسديقه زهر الدين بزيارة تضسامنية
إا ¤اŸركز الوطني ““بيارماري كوري““
Ÿكافحة السسرطان Ãسستشسفى مصسطفى
باشسا من أاجل زرع ا’بتسسامة على
وجوههم والرفع من معنوياتهم أاكÌ
Ÿكافحة مرضس العصسر.

سسعاد بوعبوشش

فيما اسستبعد العمل ا’رهابي

قتلى وجرحى Ãنهاتن األمريكية
ل -ق-ي  6أشش -خ -اصص مصش -رع -ه-م وأصش-يب  15آأخ -رون ‘ ،م -ن-ه-ات-ن
بنيويورك ،بعملية دهسص نفذها ششخصص يقود ششاحنة مسشاء أمسص،
حسشبما أفادت وسشائل إأعÓم أجنبية.
وذكرت وسشائل أإلعÓم أألمريكية أن أŸنفذ كان يقود سشيارة لنقل
ألبضشائع ودهسص ›موعة أششخاصص يسشتقلون درأجات هوأئية ما
أدى إأ ¤إأصشابة عدد منهم .فيما توأصشل مصشالح ألششرطة –قيقاتها
أن كان له ضشلع بجماعات أرهابية ،من عدمه.

الثمن  ١٠دج

france prix 1

أأم Úبلعمري

تدشش ـ Úمصشن ـع إانتـ ـاج األلي ـاف البصشريـ ـة وتركيـ ـب أاجهـ ـزة التصشـ ـالت السشلكيـ ـة والÓسشلكي ـة

م -ن ألÈج ،و ب -در ب-اب-تسش-ام-ت-ه-م ألÈي-ئ-ة أل-ت-ي
أن- -ه- -ك- -ه- -ا أŸرضص وأسش- -تسش- -ل- -مت ل- -ل- -م -ه -رج
““زع -ط -وشص““ أل -ذي ك -ان م -ط -ل -وب -ا ح -ت -ى م-ن
أŸرضشى ألكبار وتفاعلوأ وضشحكوأ وأخذوأ
صشورأ تذكارية معه متمسشك Úبا◊ياة وكلهم
عزم على ›ابهة أŸرضص حتى آأخر رمق.
‚اح أŸب -ادرة ج -اء أيضش -ا ب -فضش -ل مسش -اع -دة
أألط -ب-اء وت-ف-اع-ل-ه-م م-ع-ه-ا ب-دأي-ة م-ن رئ-يسش-ة
مصشلحة ألنسشاء ششر‘ ورئيسص قسشم مرضشى

 21°وهران

ا◊ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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أŸبادرة لقيت أسشتحسشان أŸرضشى وأألطباء
وكل ألعامل ‘ Úهذأ أ÷ناح وحتى ألزوأر
ألذين كانوأ ‘ قاعات ألنتظار ،حيث رحبوأ
بهذه أÿرجة أإلنسشانية ألتي كان ألهدف من
ورأئها إأدخال ألبسشمة وألسشرور‘ نفوسص كل
أŸرضشى دون أسشتثناء وألقادم Úمن ﬂتلف
ألوليات ع Èتوزيع هدأيا رمزية تتقدمهم
بطاقة –مل ششعار أ÷ريدة حتى يحتفظوأ
بها كذكرى.
سشجلت أŸبادرة تفاع ÓكبÒأ من أŸرضشى،
حيث أسشتوقفتنا ألطفلة نهال ،تسشنيم ،حمو

 20°ا÷زائر

21°

..1954 11 01

الفري ـ ـ ـق ڤاي ـ ـ ـد صشالـ ـ ـ ـح يتفقـد
مؤوسشسشـات اإلششارة وأانظمة
اŸعلوم ـ ـات اŸركزي ـ ـ ـة
قام الفريق أاحمد ڤايد صسالح نائب وزير الدفاع الوطني
رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،أامسس ،بزيارة عمل
Óشس-ارة وأان-ظ-م-ة
إا ¤ب -عضس م -ؤوسسسس -ات اŸدي-ري-ة اŸرك-زي-ة ل -إ
اŸعلومات.عشسية ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى ’ 63ند’ع
الثورة التحريرية اŸباركة ،و‘ إاطار متابعة مدى تنفيذ
برنامج تطوير ﬂتلف مكونات ا÷يشس الوطني الشسعبي.
أل-ب-دأي-ة ك-انت م-ن ف-وج أألشش-غ-ال أل-ه-ات-ف-ي-ة أل-كÈى ب-ال-رغ-اي-ة ،فبعد
مرأسشم ألسشتقبال ورفقة أللوأء عبد ألقادر لششخم ،أŸدير أŸركزي
Óششارة وأنظمة أŸعلومات ،أسشتمع ألفريق إأ ¤عرضص ششامل قدمه
لإ
ق -ائ-د أل-ف-وج ح-ول مصش-ن-ع إأن-ت-اج أألل-ي-اف أل-بصش-ري-ة وك-وأب-ل أألل-ي-اف
ألبصشرية.
أŸصشنع ألذي يÎبع على مسشاحة  5400م Îمربع وألذي يأاتي إأ‚ازه
‘ إأطار عصشرنة و–ديث سشÓح أإلششارة ‘ قوأتنا أŸسشلحة Ãا
يتماششى مع ألتطور ألسشريع ألناجم عن ألحتياجات أŸتزأيدة ‘
›ال ألتدفق ألعا‹ وألعا‹ جدأ ،كما أن هذأ أŸصشنع
يسش Òب-وأسش-ط-ة م-ن-ظ-وم-ة أوت-وم-ات-ي-ك-ي-ة رق-مية يششرف
ع-ل-ي-ه-ا ط-اق-م م-ن ألضش-ب-اط وأإلط-ارأت م-ن م-ه-ندسشÚ
وتقني Úتلقوأ تكوينا خاصشا ودقيقا يؤوهلهم إلدأرة هذأ
أŸصشنع باحÎأفية عالية.
ألفريق تابع ﬂتلف مرأحل إأنتاج أأللياف ألبصشرية Ãا
‘ ذلك أختبار مدى مطابقة أŸنتوج للمعاي Òألدولية.
أÙط- -ة أل- -ث- -ان- -ي- -ة م- -ن أل -زي -ارة ك -انت ‘ أŸؤوسشسش -ة
أŸركزية لتجديد عتاد أإلششارة ،حيث أششرف ألسشيد ألفريق على
تدشش› Úموعة من سشÓسشل تركيب أجهزة ألتصشالت ألسشلكية
وأل Ó-سش-ل-ك-ي-ة ،أي-ن ي-ت-م ت-رك-يب ﬂت-ل-ف وسش-ائ-ل أإلتصش-ال م-ن أ÷ي-ل
أ÷ديد ذأت ألتقنية عالية ألدقة ،على غرأر أÙطات ألهرتزية
ألرقمية وألتحويÓت ألهاتفية ألرقمية وﬂتلف أألجهزة ألهاتفية
فضش Óعن Œهيزأت أنظمة ألتخاطب ألدأخلي ،وبع ÚأŸكان عاين
ألسشيد ألفريق ‰اذج من هذه أألجهزة وتابع ﬂتلف مرأحل إأنتاجها.
ب-ع-ده-ا أل-ت-ق-ى أل-ف-ري-ق ب-إاط-ارأت وأف-رأد أŸؤوسشسش-ة أي-ن أل-ق-ى ك-ل-م-ة
ت -وج-ي-ه-ي-ة ب-ثت إأ ¤ج-م-ي-ع وح-دأت وم-دأرسص وم-ؤوسشسش-ات أŸدي-ري-ة
Óششارة وأنظمة أŸعلومات ع Èجميع ألنوأحي ألعسشكرية،
أŸركزية ل إ
هنأا ‘ بدأيتها كافة أإلطارأت وأألفرأد على –قيق هذه أإل‚ازأت
ألهامة ،مؤوكدأ على أن تدشش Úهذه أŸششاريع عششية ألحتفال بعيد
ألثورة ألتحريرية أŸباركة يعد رمزأ من رموز ألوفاء لتضشحيات

 23°ا÷زائر

 21°وهران

22°

ألسش -رط -ان وك -ل أألط -ب -اء أل -ذي -ن ق -دم -وأ ل-ن-ا
مسشاعدة قيمة وكانت ﬁل ثناء أيضشا من ““د.
ن -ف-وز مسش-ل-م-ا ““Êأıتصش-ة ب-ج-رأح-ة أألورأم
ب -اŸرك -ز أل-ت-خصشصش-ي دن-ي-ا ب-رأم أل-ل-ه ،وأل-ت-ي
كانت ‘ زيارة للمصشلحة وكل ذلك ‘ سشبيل
إأدخ -ال أل -ف-رح-ة وأل-بسش-م-ة إأ ¤ق-ل-وب ك-ل م-ن
وقفنا عندهم وأقÎبنا منهم Ãناسشبة آأخر يوم
من ألششهر ألوردي على أن تكون هذه أÿرجة
متبوعة Ãبادرأت أخرى مسشتقب Óبحول ألله.

سشاطعة ومتأالقة ،سشطوع أŸهام ألعظيمة أŸوكلة لقوأتنا أŸسشلحة،
وسشتبقى مثل هذه أ÷هود ألفاعلة وأŸثمرة “ثل مصشدر أرتياح
و–فيز ومدعاة ◊مد ألله وششكره على “كيننا من –قيق ذلك‘ ،
آأن وأحد.
فتلك هي ألندفاعة ألتي مكنت قوأتنا أŸسشلحة بجميع مكوناتها من
ألتحكم ‘ خبايا ألتكنولوجيات أ◊ديثة وترويضشها ‘ أك Ìمن ›ال
صشناعي ،وبالتا‹ تأام Úحيازة كل أسشباب ألقوة وأŸنعة ،ليسص فقط
ب -اŸف -ه -وم أل -عسش -ك -ري أل -ب -حت ،وإأ‰ا أيضش -ا م -ا “ث -ل -ه ألصش-ن-اع-ات
أل-عسش-ك-ري-ة م-ن إأضش-اف-ة ج-ادة ون-وع-ي-ة ل-نسش-ي-ج-ن-ا ألصش-ن-اع-ي أل-وطني
خصشوصشا ،وعلى أŸسشتوى ألقتصشادي وألجتماعي بصشفة عامة““.
و‘ أÿتام أسشتمع ألسشيد ألفريق إأ ¤تدخÓت أإلطارأت ،ألذين
أكدوأ أنهم قادرون ،فع Óوليسص قول ،على ألتحكم ‘ جميع
أل- -ت- -ج- -ه- -ي- -زأت أ÷د م- -ت -ط -ورة أŸوضش -وع -ة –ت تصش -رف -ه -م،
وأسشتعدأدهم لتوف Òكل أحتياجات أ÷يشص ألوطني ألششعبي من
وسشائل أإلتصشال ألعالية ألدقة وأ÷ودة.

هذه أألرقام ألثمانية قلبت أألوضشاع رأسشا على عقب ‘ ،ألوقت
ألذي  ⁄يكن هناك من يتصشّور أن ألرصشاصشات ألتي أطلقت ‘ تلك
أل -ل -ي -ل -ة سش -ت-ط-ل-ق أل-ع-د أل-ت-ن-از‹ إلن-ه-اء  132سش -ن-ة م-ن أل-ع-ب-ودي-ة
وألسشتغÓل ،إأنها ألنهاية ..ششرأرة أك Èوأعظم ثورة ‘ ألقرن 20
توهجت وقطعت خيوط ألظÓم أألو ¤وفتحت أع Úششعب أعياه
ألبؤوسص وأ◊رمان وعيششة أألقنان ،رغيف خبز ,وماء آأسشن مقابل
ألكد من طلوع ألفجر إأ ¤غروب ألششمسص لكنه رغم ذلك  ⁄يسشتطع
ل ألسشتعمار ول سشياسشات ألطمسص وأŸسشخ أن تنسشيه يوما أنه ليسص
فرنسشيا وأنه ل يريد أن يكون كذلك.
ث -ورة ن -وف -م Èأÿال -دة أل -ت -ي ن -ح -ي -ي ذك -رأه -ا  63أل-ي-وم أصش-ابت
ألسشتعمار ‘ مقتل ألّنها ضشربت ألفلسشفة ألسشتعمارية ‘ نخاعها
ألششوكي وجعلتها غ Òقادرة على ألتصشرف ول جمع ششتاتها من
جديد ،ثورة نوفم Èأصشبحت أللعنة ألتي تÓحق ألسشتعمار ‘ كل
مكان ‘ أŸدأششر ،أألرياف ‘ ألقرى وأŸدن ‘ ألصشالونات و‘
ﬁافل أأل· ..نوفم ‘ Èكل مكان يطارد ألسشتعمار حتى ‘
أروقة أأل· أŸتحدة ويضشطر ‡ثليه إأ ¤ألنسشحاب ،ظهر أ◊ق
وزهق ألباطل ،أ÷زأئر ليسشت فرنسشية وألقضشية ليسشت ششأانا دأخليا
فرنسشيا وأÛاهدون ليسشوأ قطاع طرق ول فÓقة إأنهم جيشص
–ري -ر وط -ن -ي وذرأع عسش -ك -ري ÷ب -ه -ة –ري -ر وط -ن-ي ..سش-ق-طت
““أ÷زأئر فرنسشية““.
أإلدأرة ألسش -ت -ع -م -اري-ة أŸط-اردة وأم-ام ح-ك-وم-ات-ه-ا أل-ت-ي ت-ت-ه-اوى
ألوأحدة تلو أألخرى تبحث لها عن ﬂرج وتسشتنجد با÷Ôأل
ديغول ..إأنها ألورقة أألخÒة ،ديغول أعتقد أن ألفرصشة قد جاءته
◊صشاد أŸزيد من أأل›اد فأاطلق ألعنان آلو لكنه فهم بسشرعة أن
أك Èإأ‚از سشيحمد عليه وأك Èخدمة يقدمها لفرنسشا هي أ◊فاظ
على أ÷مهورية أÿامسشة وششيفرة أÓÿصص هي  ،1962 07 05إأنه
ألسشتقÓل– ،يا أ÷زأئر ،أÛد وأÿلود لششهدأئنا أألبرأر.
اشسهــار

