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رئيسس ا÷مهورية يؤوكد على افتخارها واعتزازها Ãا حققته من مكاسصب

 8مارسس يوم يؤورخ لكل انطÓقة حاسسمة للمرأاة ا÷زائرية
ا÷زائرية قوة من قوى الإصصÓح وحصصن من ا◊صصون الضصامنة لسصتقرار البلد

يحق للجزائر أان تعتز Ãا اكتسسبته اŸرأاة من حقوق ومكانة
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رسسالة رئيسس ا÷مهورية Ãناسسبة إاحياء اليوم العاŸي للمرأاة:

العدد
1٧٥٨٨
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 8مارسس يوم يؤورخ لكل انطÓقة حاسسمة للمرأاة ا÷زائرية
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة برسسالة إا¤
ال-نسس-اء ا÷زائ-ري-ات Ãن-اسس-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة
اŸصس -ادف ل-ل-ث-ام-ن م-ن م-ارسس م-ن ك-ل سس-ن-ة ،ف-ي-م-ا ي-ل-ي نصس-ه-ا
الكامل:
«بسسم الله الرحمن الرحيم والصسÓة والسسÓم على أاشسرف
اŸرسسل Úوعلى آاله وصسحبه إا ¤يوم الدين.

ب-ل-دان م-ت-ق-دم-ة م-اي-زال ف-ي-ه-ا ال-نضض-ال ع-ل-ى سض-ب-ي-ل اŸث-ال ل-ت-حقيق
لحياء هذا اليوم.
لجور على رأاسس اŸطالب إ
اŸسضاواة ‘ ا أ
وي -جب أان ي -ك -ون الح -ت -ف-ال ‘ ا÷زائ-ر ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-راأة،
مناسضبة متكررة Ÿناشضدة نسضاء ا÷زائر للتكفل كذلك بواجباتهن
لسضرة والوطن ،واجبات تنبثق من مكانة اŸرأاة
العديدة ‘ خدمة ا أ
عددا وموقعا ‘ بÓدنا وكذلك من التحديات التي تقف ‘ وجه
ا÷زائر ‘ عا ⁄يعرف تطورات سضريعة للغاية.

أايتها السسيدات الفضسليات
أاخواتي العزيزات
الثامن من مارسس موعد ،دأابنا على أان نلتقي فيه وﬁطة يجدر
لوطان
بنا أان نتوقف عندها لنتذكر معا موضضوعا Áتد ليتجاوز ا أ
ويشضمل اŸعمورة جمعاء؛ عيد اŸرأاة العاŸي اŸناسضبة الرمزية التي
نسضتعرضس فيها مسضÒة نضضال ومكتسضبات حرائر ا÷زائر اللواتي
اسض -ت -ط -ع -ن ع Èك -ل اŸراح-ل واÙط-ات أان ي-ث-ب Ïب-ك-ل اسض-ت-ح-ق-اق
وجودهن وجدارتهن.
لنه يؤورخ لكل انطÓقة حاسضمة
هو يوم أاردناه متميزا ‘ ›تمعنا أ
للمرأاة ا÷زائرية التي ارتقت ع Èالزمن بفضضل رصضيد وطني ثري
يدفع بها إا ¤أان تبقى على الدوام عنصضر أامان واطمئنان ،عنوان
لسضرة واÛتمع“ ،ارسس
أاصضالة وحضضارة ورمز جهد واجتهاد داخل ا أ
حقوقها وتؤودي واجباتها ‘ كنف ا◊رية والعدالة واŸسضاواة.
لقد شضاركت اŸرأاة ا÷زائرية مشضاركة فعالة ‘ الصضمود ‘ وجه
الحتÓل و‘ ثورة نوفم ÈاÛيدة ،انطÓقا من قناعتها أان حريتها
لوطان.
ل تنفصضل عن حرية ا أ
و‘ هذه اŸناسضبة أانحني بإاجÓل وإاكبار أامام التضضحيات ا÷سضام
لرواح شضهيدات وشضهداء الوطني ،تغمد الله أارواحهن الطاهرة الزكية
أ
بواسضع رحمته.
لزف –ية
كما أاغتنم هذه اŸناسضبة أ
لخ-وات-ي اÛاهدات،
لك-ب-ار أ
ال-ت-ق-دي-ر وا إ
م-ت-م-ن-ي-ا ل-ه-ن الصض-ح-ة وط-ول ال-ع-م-ر ل-ك-ي
يعشضن اŸزيد من تقدم ا÷زائر الÓتي
سضاهمن ‘ –ريرها.

القتصضادي بقيادتها Ÿؤوسضسضات اقتصضادية هامة وحتى ‘ قيادة
حركات أارباب العمل.
وأاريد هنا أان أاُذuكر كذلك بالدور الفعال الذي قامت به الدولة ‘
ت -رق -ي -ة اŸشض -ارك -ة الق-تصض-ادي-ة ل-ل-م-رأاة
الريفية من خÓل عدد من أاجهزة تشضجع
م -ب -ادرات -ه -ن .و‘ سض -ي -اق ه -ذا ال -ت-ط-ور
النوعي كله ،أاقدمنا منذ عشضرية على
ترسضيخ وترقية مكانة اŸرأاة ‘ الفضضاء
السضياسضي.
ول -ق -د سض -م-حت ال-ت-داب Òال-دسض-ت-وري-ة
وال -تشض -ري -ع -ي -ة ال -ت -ي ات -خ-ذن-اه-ا ب-ج-ع-ل
ا÷زائ- -ر ال- -ي- -وم رائ -دة ‘ ›ال وج -ود
اŸرأاة ‘ برŸاننا Ãا يقÎب من 130
ب-رŸان-ي-ة ،ك-م-ا ي-ح-ق ل-ن-ا أان ن-ع-ت-ز ب-ال-توسضيع
اŸسضتمر لعدد النسضاء ‘ اÛالسس اÙلية
اŸنتخبة.
ذلكم هو النهج الذي أاردنا مواصضلة التقدم
فيه Ãا ” إاقراره ‘ التعديل الدسضتوري
لخ Òمن مسضؤوولية الدولة بالعمل من أاجل
اأ
الوصضول إا ¤اŸناصضفة ب ÚاŸرأاة والرجل ‘
عا ⁄الشضغل وكذا على ترقية وصضول اŸرأاة
إا ¤م - -ن- -اصضب اŸسض- -ؤوول- -ي- -ة ‘ اŸؤوسضسض- -ات
لدارات ال - -ع- -م- -وم- -ي- -ة وك- -ذا ‘ ال- -فضض- -اء
وا إ
القتصضادي.
وباختصضار ،يحق للجزائر أان تعتز بكل ما اكتسضبته اŸرأاة من
حقوق ومكانة ‘ جميع اÛالت وسضيسضجل التاريخ هذا التقدم
اŸلموسس واŸلحوظ ،كما سضيسضجل ما أاثبتته اŸرأاة ا÷زائرية ليسس
‘ مرحلة الكفاح التحرري فحسضب ،بل على مدى سضتة ( )6عقود من
البناء والتشضييد –ت شضمسس السضتقÓل ،وكذا من قدرة على الصضمود
والتضضحية عندما نادى الوطن أابناءَه وبناِته للوثبة وللتضضحية من أاجل
لليمة.
بقاء الدولة ا÷زائرية ومكتسضباتها أاثناء اŸأاسضاة الوطنية ا أ

ا÷زائرية قوة من قوى
اإلصسÓح وحصسن من ا◊صسون
الضسامنة لسستقرار البلد

أايتها السسيدات الفضسليات
ي -ح -ق ال -ي -وم ل -ل -م -رأاة ا÷زائ -ري وه -ي
–ت- -ف- -ل ب -ه -ذه اŸن -اسض -ب -ة ال -ع -اŸي -ة ،أان
تسضتحضضر بفخر واعتزازي ما حققته من
ل‚ازات وأان –صضي
مكاسضب وأان تعدد ا إ
ما قطعته من أاشضواط على درب التقدم والتطور ،تعزيزا Ÿكانتها
لقليمي.
لن تكون مثال ‘ ﬁيطها ا◊ضضاري وا إ
ومكتسضباتها أ

أايتها السسيدات الفضسليات
ل -ق -د أاث -م -رت ث -ورة ن -وف -م ÈاÛي -دة ال -ع -دي -د م-ن اŸك-تسض-ب-ات،
لضضافة إا– ¤رير وطننا اŸفدى ‚ُد مكتسضبات أاخرى من بينها
فبا إ
–رير اŸرأاة سضياسضيا وإاعطاءها حقوقا ومسضاواة منذ ظهور الدولة
ا÷زائرية اŸسضتقلة وهي ثمرة من ثمار مسضاهمة إابنة ا÷زائر ‘
تلك الثورة اÿالدة.
ولقد عملنا جاهدين لسضتمرار هذا اÿيار فيما يتعلق بÎقية
ح-ق-وق اŸرأاة وج-ع-ل-ه-ا سض-ي-اسض-ي-ا واج-ت-م-اع-ي-ا ‘ مسض-اواة م-ع أاخ-ي-ه-ا
الرجل.
يحق لشضعبنا أان يعتز بتكريسس التسضاوي ب Úبناته وأابنائه ‘ فضضاء
التدريسس والتعليم ،بل نشضهد ‘ اŸيدان تقدم الطالبات ‘ العدد
على إاخوانهن الطÓب.
كما يحق للجزائري Úوا÷زائريات أان يعتزوا بكل ما و÷ته اŸرأاة
من ›الت ‘ عا ⁄الشضغل ليسس ‘ بعضس اŸهن ذات الطابع
الجتماعي فحسضب ،مثلما يوجد ‘ دول أاخرى ،بل حتى ‘ سضلك
لم -ن ،وح -يث أاصض -ب -حت
ال- -قضض- -اء و‘ ال- -دف -اع ال -وط -ن -ي وأاسض Ó-ك ا أ
ا÷زائرية تتقلد أاسضمى الرتب وتتحمل أاعلى اŸسضؤووليات.
أاما ‘ اÛال القتصضادي فقد باتت اŸرأاة تقÎب من التسضاوي
مع أاخيها الرجل ‘ إانشضاء اŸؤوسضسضات القتصضادية وخاصضة ‘ جيل
الشضباب ونعتز باŸسضؤووليات الريادية التي تتبّوأاها اŸرأاة ‘ اÛال

يحق للجزائر أان تعتز Ãا
اكتسسبته اŸرأاة من
حقوق ومكانة

أايتها السسيدات الفضسليات
لقد سضمح ‹ هذا التذك Òالوجيز ÃسضÒة اŸرأاة ‘ بÓدنا لكي
‚ع -ل م -ن ه -ذا ال-ي-وم ال-ع-اŸي اŸنشض-ود ﬁط-ة لÓ-ع-ت-زاز ب-ال-وط-ن
وب-ب-ن-ات-ه وÃسضÒة ث-ري-ة ب-اŸك-تسض-ب-ات وال-ت-ق-دم ،ول-يسس ي-وما للنضضال
واŸطالبة ،مثلما هو الشضأان ‘ العديد من فضضاءات العاÃ ،⁄ا فيها

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

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

أايتها السسيدات الفضسليات
لول الذي أاُلح tعليه ‘ هذا اليوم ،هو اسضتمرار اŸرأاة
فالواجب ا أ
‘ دورها التاريخي بصضيانة أاصضالتنا وصضقل أاجيالنا الصضاعدة.
ب -ال -ف -ع -ل ،ل-ق-د ق-ررت ا÷زائ-ر اح-تÓ-ل م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ كسضب ال-ع-ل-م
والتقدم ‘ عا ⁄اليوم ،غ Òأاننا واعون جميعا بأان عا ⁄اليوم وآالياته
التكنولوجية تتجه كلها ‘ خدمة هيمنة حضضارات أاخرى؛ حضضارات
علينا التعايشس معها وفرضس مكانة ◊ضضارتنا وهويتنا Ãكوناتها
لمازيغية وترسضيخ مكانة
لسضÓم والعروبة وا أ
لسضاسضية اŸتمثلة ‘ ا إ
اأ
لوطننا اÙرر بتضضحيات خالدة ‘ تاريخنا الوطني و‘ تاريخ العا⁄
اŸعاصضر.
لمهات الشضريفات السضهر
و‘ نفسس السضياق ،أاناشضد بنات ا÷زائر ،ا أ
لجيال الصضاعدة.
على تكوين وتهذيب ا أ
لبي على تغليب الوئام
بالفعل ،لقد حرصس الشضعب ا÷زائري ا أ
واŸصضا◊ة الوطنية على الفتنة والدمار ،كما قرر ‘ نفسس الوقت
العمل الدؤووب من أاجل مصضا◊ة ا÷زائريات وا÷زائري Úمع الذات
ومع الوطن.
إان هذا اÿيار ا÷وهري اŸسضجل ‘ ميثاق السضلم واŸصضا◊ة
الذي زكاه الشضعب ا÷زائري بإارادته السضيدة ،هي ورشضة تسضتوقفنا
جميعا من أاجل Œسضيدها ‘ جميع ال tصضُعد.
Óم بصضفة خاصضة ،من أاجل
Óسضرة ول أ
وهنا يكمن الدور ا÷وهري ل أ
لجيال الصضاعدة لكي
–صض Úقيمنا ا◊ضضارية وح ّسس مد Êقوي ‘ ا أ
نح ّضضر بذلك أارضضية خصضبة لدور اŸدرسضة ولكي نقاوم من ذلك
لفات اıدرات وما
اŸنطلق انتشضار العنف ‘ ›تمعنا ونتصضدى آ
تشضكله من خطر على أاجيالنا الصضاعدة وعلى جو ا◊ياة الذي نعمل
من أاجل الرتقاء به ‘ بلد متحضضر وأاصضيل يسضعى فيه شضعبه إا¤
–ق -ي -ق ال-ت-ن-م-ي-ة وال-ت-ط-ور وإا ¤اŸزي-د م-ن ال-رف-اه-ي-ة الق-تصض-ادي-ة
والجتماعية.
لشضارات اŸقتضضبة لواجبات اŸرأاة ‘
وأاخÒا و‘ سضياق هذه ا إ
بÓدنا ،أاذكر منها زرع ثقافة ا÷هد والعمل لدى أابنائنا و‘ ›تمعنا.
لقد دعانا الله سضبحانه وتعا ¤إا ¤العمل ‘ كتابه العزيز .إان العمل
ه- -و مصض- -در ال -ق -وة ‘ ج -م -ي -ع اÛالت
وعلى رأاسضها اÛال القتصضادي.
وإان ا÷زائر اليوم أاك Ìمن أاي وقت
مضضى ‘ حاجة إا ¤ترقية روح وثقافة
العمل لكي نبني جزائر العزة والكرامة
متحررة من التبعية اŸفرطة للمحروقات
ومن خÓلها إا ¤تقلبات أاسضواق العا،⁄
وك- -ل م- -ا ي- -ن- -ج ّ-ر ع -ن ذلك م -ن هشض -اشض -ة
اقتصضادية قد –صضل ‘ أاي مرحلة من
مراحل مسضÒة البناء والتشضييد.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

أايتها السسيدات الفضسليات
أادع -و اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة إا ¤مضض -اع -ف -ة ج-ه-وده-ا ح-ت-ى ت-ك-ون ‘
لم-ال اŸع-ل-ق-ة ع-ل-ي-ه-ا واŸسض-ؤوول-ي-ة اŸوك-ل-ة إال-ي-ه-ا ‘ ب-ناء
مسض-ت-وى ا آ
لصضÓح وحصضن من
مسضتقبل ا÷زائر .فهي اليوم ‘ طليعة قوى ا إ
ا◊صض -ون الضض -ام -ن -ة لسض -ت -ق -رار ال -بÓ-د ورقّ-ي-ه-ا وحصض-ان-ت-ه-ا وكسضب
الرهانات القادمة ‘ دعم مقومات اÛتمع الذي سضنسضتمر ‘ بنائه
لصضالة والتسضامح والتآازر والعتدال وا◊داثة؛
بعزم وثبات؛ ›تمع ا أ
›تمع مرتكز على دولة القانون وا◊سس اŸدÊ؛ ›تمع حريصس
على بناء اقتصضاد يزداد قوة ليضضمن رفاهية مسضتمرة لشضعبنا.
وإاذ أاهنئكنّ جميعا بهذا العيد ،أا“نى لكّن مزيدا من التوفيق
والتقدم.
عاشست ا÷زائري وكل عام وا÷زائر وبناتها بأالف خ.»Ò

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

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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بعد زيارة دامت أاربعة أايام

وزير الداخلية السسعودي ينهي زيارته الرسسمية إا ¤ا÷زائر
أان -ه -ى وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة ل -ل -م-م-ل-ك-ة
لم Òعبد العزيز
العربية السشعودية ا أ
بن سشعود بن نايف بن عبد العزيز آال
لول ،زيارته الرسشمية
سشعود ،أامسس ا أ
إا ¤ا÷زائ -ر ال -ت -ي دامت أارب -ع -ة أاي -ام،
وال- -ت -ي شش -ارك خ Ó-ل -ه -ا ‘ ال -دورة 35
Ûلسس وزراء ال-داخ-ل-ي-ة ال-ع-رب ال-ت-ي
احتضشنتها ا÷زائر.
أسشُتقِبل وزير ألدأخلية ألسشعودي ،خÓل
هذه ألزيارة ،من طرف رئيسس أ÷مهورية
عبد ألعزيز بوتفليقة وكذأ من طرف رئيسس
›لسس أأ’مة عبد ألقادر بن صشالح وألوزير
أأ’ول أحمد أويحيى ووزير ألعدل حافظ
أأ’ختام ألطيب لوح .كما أجرى مباحثات مع
نظÒه نورألدين بدوي.
’م Òعبد ألعزيز بن سشعود
وقد أكد أ أ
بن نايف ،على «أهمية تقوية ألعÓقات
ب Úأ÷زأئر وأŸملكة ألعربية ألسشعودية

وأ’رتقاء بها إأ ¤أŸسشتوى أŸأامول ألذي
تسش -ع-ى ل-ل-وصش-ول إأل-ي-ه ق-ي-ادت-ا أل-ب-ل-دي-ن»،
مذكرأ بأاهمية ألدور ألذي تلعبه أ÷زأئر

’قليمي.
على ألصشعيدين أ÷هوي وأ إ
وقام وزير ألدأخلية ألسشعودي خÓل
وج- -وده ب- -ا÷زأئ- -ر ،ب- -زي- -ارة إأ ¤م- -رك -ز
Óم -ن أل -وط -ن -ي
أل- -ق- -ي -ادة وألسش -ي -ط -رة ل  -أ
Óدلة أ÷نائية وعلم
وأŸعهد ألوطني ل أ
’جرأم للدرك ألوطني ،حيث أطلع على
أإ
ﬂتلف أŸهام أŸنوطة بهات Úألهيئت.Ú
Óشش -ارة ،ت -دخ-ل ه-ذه أل-زي-ارة ،أل-ت-ي
ل -إ
ج- -اءت ب- -دع- -وة م- -ن وزي- -ر أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة
وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية
’ختام ألطيب لوح،
ووزير ألعدل حافظ أ أ
‘ إأط - -ار ت - -ع - -زي- -ز أوأصش- -ر أل- -عÓ- -ق- -ات
أل - -ت- -اري- -خ- -ي- -ة أŸت- -م- -ي- -زة ب Úأ÷زأئ- -ر
وأŸملكة ألعربية ألسشعودية وكذأ تطوير
سشبل ألتعاون ألثنائي وألبحث ‘ عديد
أل- -قضش- -اي- -ا وأŸسش- -ائ- -ل ذأت أ’ه- -ت- -م- -ام
’ضشافة إأ ¤تبادل أÈÿأت
أŸششÎك ،با إ
‘ عديد أÛا’ت.

ابتداء من  11مارسس بنيويورك

الدالية تشسارك ‘ الدورة  62للجنة األ· اŸتحدة لقضسايا اŸرأاة
تششارك وزيرة التضشامن الوطني
لسش- - -رة وقضش- - -اي- - -ا اŸرأاة غ - -ن - -ي - -ة
وا أ
الدالية ‘ الفÎة اŸمتدة ما ب11 Ú
و 17م-ارسس  ‘ 2018أاشش-غ-ال ال-دورة
ل· اŸت-ح-دة ل-قضش-اي-ا
 62ل -ل -ج-ن-ة ا أ
اŸرأاة وال- -ت- -ي سش- -ت- -خصشصس Ÿن- -اقشش- -ة
م -وضش -وع «ال -ت -ح -دي -ات وال -ف -رصس ‘
–ق- - - - -ي - - - -ق اŸسش - - - -اواة ب Úا÷نسشÚ
و“ك Úالنسشاء والفتيات الريفيات»
ل· اŸت -ح -دة
وذلك Ãق- -ر ه- -ي -ئ -ة ا أ
بنيويورك ،بحسشب ما أافاد به ،أامسس،
بيان للوزارة.
وأوضشح ذأت أŸصشدر ،أنه سشيتم خÓل
هذه ألدورة «–ديد أأ’هدأف أÙققة
منذ ألدورة ألسشابقة وأإ’‚ازأت وأ÷هود
أ÷اري تنفيذها من أجل رفع ألتحديات
ذأت أأ’ولوية» ،مع ألتطرق إأ« ¤ألتحديات
وأل- -ف- -رصس أŸت- -اح- -ة م- -ن أج- -ل –ق- -ي -ق

أŸسش - - -اوأة ب Úأ÷نسش ÚوأŸم - - -ارسش- - -ات
أ÷يدة ‘ ›ال “ك Úألنسشاء وألفتيات
ألريفياتÃ ،ا فيها أ’سشتفادة من ألÎبية

وألتعليم وتكنولوجيات أإ’عÓم وأ’تصشال
وأأ’م -ن أل -غ -ذأئ -ي وأل -وق -اي -ة م -ن أل-ع-ن-ف
أ÷سشدي وألعدألة وأÿدمات أ’جتماعية
وألصشحة».
ك -م -ا سش -ي-ت-م خÓ-ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء ،ت-ن-اول
ﬁور «مششاركة ووصشول أŸرأة إأ ¤وسشائل
أإ’عÓم وتكنولوجيات أإ’عÓم وأ’تصشال
وك-ذأ ت-أاثÒه-ا وأسش-ت-ع-م-ال-ه-ا ك-آال-ي-ة لÎقية
و“ك ÚأŸرأة».
وب -حسشب أل-ب-ي-ان ،ف-إان ألسش-ي-دة أل-دأل-ي-ة
سشوف تششارك على هامشس أششغال هذه
ألدورة ‘ لقاء يجمع ب Úجامعة ألدول
أل-ع-رب-ي-ة وه-ي-ئ-ة أأ’· أŸت-ح-دة للمسشاوأة
ب Úأ÷نسش Úو“ك ÚأŸرأة حول موضشوع
«“ك Úأل -نسش -اء وأل -ف -ت -ي -ات ‘ أŸن -اط -ق
ألريفية من خÓل تنفيذ أجندة ألتنمية
أŸسشتدأمة للمرأة ‘ أŸنطقة ألعربية ‘
آأفاق .»2030

رئيسص ÷نة اŸالية واŸيزانية يتحادث مع وفد خÈاء صسندوق النقد الدو‹
إاسش- -ت- -ق- -ب- -ل رئ- -يسس ÷ن- -ة اŸال -ي -ة
واŸي- - -زان- - -ي- - -ة ب - -اÛلسس الشش - -ع - -ب - -ي
ال- -وط- -ن- -ي ،ت- -وف- -ي- -ق ط -ورشس ،أامسس
لول ،ب- -ا÷زائ- -ر ،وف -دا م -ن خÈاء
ا أ
صشندوق النقد الدو‹ برئاسشة جون
ف - -راسش - -وا دوف - -ان ،ح - -يث “ح - -ورت
اÙادثات حول العديد من اŸسشائل
الق-تصش-ادي-ة واŸال-ي-ة ،ب-حسشب ب-ي-ان
لهذه الهيئة التششريعية.
و” خÓل هذأ أللقاء ،إأبرأز دور نوأب
أÛلسس ألششعبي ألوطني ومسشاهمتهم ‘
ألتقليل من آأثار ألصشعوبات أŸالية ألتي
توأجهها أ÷زأئر بسشبب ترأجع أŸدأخيل
ألنفطية ،إأضشافة إأ ¤أسشتعرأضس أ◊لول
ألكفيلة بتنويع أ’قتصشاد ألوطني بششكل
سش-ري-ع ‘ ظ-ل أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ي-ف-رضشها
هذأ ألظرف أŸا‹ ،يضشيف ألبيان.
’ط- -ار ،أسش- -ت- -ع- -رضس ألسش -ي -د
‘ ه- -ذأ أ إ
ط -ورشس أ÷ه -ود أل-ت-ي صش-اح-بت م-ن-اقشش-ة
قانون أŸالية للسشنة أ◊الية ،إأ ¤جانب

جهود ألنوأب ‘ مرأقبة عمل أ◊كومة،
’سش -ي -م -ا ‘ م -وأج -ه -ت -ه -ا ل Ó-ن -ع-ك-اسش-ات
أÙتملة عن بعضس ألتدأب ÒأŸتخذة من
’خصس خ-ي-اره-ا ب-ال-ل-ج-وء إأ¤
ق -ب -ل -ه -ا وب-ا أ
أل -ت -م -وي -ل غ Òأل -ت -ق -ل -ي -دي وذلك Œن -ب -ا
ıاط - -ر أ’رت - -ه - -ان ب - -ف - -وأئ - -د أل- -دي- -ن
أÿارجي ،بحسشب نفسس أŸصشدر.
و–دث رئيسس أللجنة باŸناسشبة ،عن
مسش- -ع- -ى أ÷زأئ -ر ل -ل -ذه -اب ن -ح -و ‰وذج
أق -تصش-ادي ج-دي-د ك-ف-ي-ل ب-إاي-ج-اد مصش-ادر
دخ- -ل أخ -رى خ -ارج ري -ع أÙروق -ات’ ،
سشيما ‘ قطاعي ألصشناعة وأÿدمات.
وأعرب ‘ نفسس ألوقت ،عن ترحيبه بأاي

م- -ب- -ادرة م- -ن صش- -ن- -دوق أل- -ن- -ق- -د أل- -دو‹
Ÿصش- -اح- -ب- -ة ج -ه -ود أ÷زأئ -ر ’سش -ت -ع -ادة
’زمة ألرأهنة.
توأزنها أŸا‹ ‘ ظل أ أ
م -ن ج -ه -ت -ه أشش -ار دوف -ان ،إأ ¤أه -م-ي-ة
ت- -ع- -زي- -ز أ÷ه -ود أل -رأم -ي -ة إأ ¤م -رأف -ق -ة
أ’ق- -تصش- -اد أ÷زأئ- -ري م- -ن أج -ل ت -ن -وي -ع
م-دأخ-ي-ل-ه وت-ق-ل-ي-ل ت-ب-ع-ي-ت-ه ل-ل-محروقات.
’ششارة إأ ¤أن هذأ أللقاء يندرج ‘
Œدر أ إ
إأط -ار أŸشش -اورأت أل-ث-ن-ائ-ي-ة ألسش-ن-وي-ة بÚ
’عضشاء،
صشندوق ألنقد ألدو‹ وألدول أ أ
ح - -يث تشش- -ك- -ل أل- -ت- -ن- -ب- -ؤوأت وأŸؤوشش- -رأت
أÿاصشة با’قتصشاد ألكلي أحد ألعناصشر
’سشاسشية لهذأ ألتقييم.
أأ

اŸوافقة على تعي Úالسسف Òا÷ديد للمكسسيك لدى ا÷زائر
أعطت أ◊كومة أ÷زأئرية موأفقتها على تعي Úغابريال روزنزويغ بيششاردو،
بصشفته سشفÒأ مفوضشا فوق ألعادة للو’يات أŸتحدة أŸكسشيكية لدى أ÷مهورية
أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألششعبية ،بحسشب ما أفاد به ،أمسس أأ’ول ،بيان لوزأرة
ألششؤوون أÿارجية.

وري جثمانها الÌى اÿميسس

اÛاهدة ا÷وهر أاكرور ‘ ذمة الله
أنتقلت أ ¤رحمة ألله ،يوم أÿميسس
أŸاضش -ي ،أÛاه -دة أ÷وه -ر أك -رور ع-ن
عمر ناهز  79عاما ،بحسشب ما علم لدى
وزأرة أÛاهدين .وكانت ألفقيدة ألتي
ولدت يوم  23أفريل  1939با÷زأئر ،قد
ألتحقت بصشوف ألثورة ألتحريرية كفدأئية
‘ سشنة  1956وعمرها ’ يتعدى  18سشنة،
وأدت وأج -ب -ه -ا أŸق -دسس ع-ل-ى أحسش-ن م-ا
تؤودى أŸهام أ÷سشام ألتي أضشطلعت بها
إأ ¤أن ألقي عليها ألقبضس ‘ عام 1957
’عدأم وعانت من ألتعذيب
وحكم عليها با إ
وأل-ق-ه-ر أ’سش-ت-ع-م-اري ‘ غ-ي-ابات ألسشجن

إأ ¤غاية –قيق أ’سشتقÓل.
غ- -دأة أسشÎج- -اع ألسش- -ي- -ادة أل -وط -ن -ي -ة،
وأصش -لت أŸرح -وم -ة رسش -ال -ت -ه-ا ب-ك-ل وف-اء
وبقيت على ألعهد ألذي قطعته لرفيقتها
أن تظل ﬂلصشة لوطنها ،عاملة على ‰وه
وأزدهاره ‘ كل أŸهام ألنبيلة ألتي أوكلت
’م-ان-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل -ه-ا ،ك-ان آأخ-ره-ا عضش-و أ أ
ب-اŸن-ظ-م-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لمجاهدين بصشفتها
مكلفة بذوي حقوق ألششهيد وأÛاهد.
أمام هذأ أŸصشاب أ÷لل ،يتقدم وزير
أÛاهدين ألطيب زيتو ،Êإأ ¤كل أفرأد
ع -ائ-ل-ت-ه-ا ورف-ي-ق-ات-ه-ا ‘ أ÷ه-اد ب-ت-ع-ازي-ه

أل -ق -ل -ب -ي -ة أÿالصش -ة أŸشش -ف -وع-ة ب-أاصش-دق
مششاعر ألتضشامن وأŸوأسشاة ‘ موأجهة
’ل- -ي- -م -ة ب -ف -ق -دأن إأح -دى
ه- -ذه أÙن- -ة أ أ
أيقونات ثورة نوفم ÈأÛيدة ‘ ،هذأ
أل -ي -وم أل -ذي –ي -ي ف -ي -ه ح-رأئ-ر أ÷زأئ-ر
ي -وم -ه -ن أل-ع-اŸي ،سش-ائ Ó-أل-ل-ه أن ي-ت-غ-م-د
أل-ف-ق-ي-دة ب-وأسش-ع رح-م-ت-ه وشش-ام-ل غ-فرأنه
وعميم رضشوأنه وأن يرزق أهلها وذويها
جميل ألصش Èووأفر ألسشلوأن.
وشش - -ي - -عت ج - -ن - -ازة أŸرح - -وم - -ة ،ي- -وم
أÿم- -يسس ،ع- -قب صشÓ- -ة أل- -عصش- -ر ÃقÈة
وأدي ألرمان با÷زأئر ألعاصشمة.

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

ألعدد
17588
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يوسسفي يتحادث مع رئيسص بعثة ال–اد األوروبي ‘ ا÷زائر
اسش -ت -ق -ب -ل وزي -ر الصش -ن -اع-ة واŸن-اج-م
لول ،با÷زائر،
يوسشف يوسشفي ،أامسس ا أ
لوروبي
السشف Òرئيسس بعثة ال–اد ا أ
‘ ا÷زائ- - - -ري ج- - - -ون أاورورك ،ح- - - -يث
–ادث م-ع-ه ح-ول ال-ت-ع-اون الق-تصشادي
الثنائي ،بحسشب ما أافاد به بيان للوزارة.
سش-م-ح ه-ذأ أل-ل-ق-اء ب-ب-حث وضش-ع-ي-ة أل-تعاون
أل - -ث - -ن - -ائ- -ي ب Úأ÷زأئ- -ر وأ’–اد أأ’وروب- -ي
وتطلعات أ÷انب Úحول سشبل تعزيزه ،بحسشب
نفسس أŸصشدر.
وخ Ó-ل ه -ذأ أ’ج -ت -م-اع ،ق-ام ي-وسش-ف-ي م-ع
رئيسس ألبعثة أأ’وروبية بتقييم برأمج ألتعاون
أŸا‹ وألتقني جارية ألتنفيذ.
وششدد ألوزير بهذأ أÿصشوصس ،على أهمية
مرأفقة أ’–اد أأ’وروبي ‘ ›ال ألتكوين
أل-ذي ي-ع-تﬁ« Èورأ رئ-يسش-ي-ا» لضش-م-ان ت-ن-م-ية
ألصشناعة ألوطنية.
ك -م -ا دع -ا ي -وسش -ف -ي إأ ¤ت -ن -وي-ع أل-عÓ-ق-ات
أ’قتصشادية مع أ÷انب أأ’وروبي ألذي يتميز

ب-ت-ح-ك-م-ه أل-ت-ك-ن-ولوجي وألصشناعي قصشد دعم
ج -ه -ود أ÷زأئ-ر ‘ مسش-ار ت-ن-وي-ع أق-تصش-اده-ا،
يضشيف ألبيان.

لبحث آاليات الوقاية والتحكم ‘ داء ا◊صشبة

÷نة –قيق وزارية –ل بالوادي

شش -رعت ÷ن-ة –ق-ي-ق
م- - - - -ن وزارة الصش- - - - -ح - - - -ة
والسش - - - - -ك - - - - -ان إاصش Ó- - - - -ح
اŸسش - - -تشش - - -ف- - -ي- - -ات ،امسس
لول ،بولية الوادي‘ ،
ا أ
لج- - - - - -راءات
دراسش- - - - - -ة ا إ
ال- - -وق- - -ائ- - -ي- - -ة اŸت - -خ - -ذة
و‚اع - - -ت - - -ه - - -ا ضش- - -د داء
ا◊صش-ب-ة «ال-ب-وح-م-رون»
وال -ب-حث ‘ آال-ي-ات وسش-ب-ل
ال- - - -دع - - -م ◊صش - - -ر ب - - -ؤور
انتششاره.
ت -ل -قت أل -ل -ج -ن-ة أل-وزأري-ة
أŸت-ك-ون-ة م-ن ع-زي-زة ه-ن-دل
أخصش- - -ائ- - -ي - -ة ‘ أأ’م - -رأضس
أŸع -دي-ة ب-اŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة
ل-ل-وق-اي-ة ب-ال-وزأرة وب-وغ-ف-الة
آأم -ال أخصش -ائ -ي -ة ب -اŸع -ه-د أل-وط-ن-ي ل-لصش-ح-ة
أل -ع -م -وم-ي-ة ،ع-رضش-ا م-فصش Ó-ح-ول أل-وضش-ع-ي-ة
ألوبائية لدأء أ◊صشبة وأŸناطق أأ’ك Ìوباءً
منذ ظهور أول حالة مؤوكدة Èﬂيا لهذأ ألدأء
يوم  5فÈأير أŸنقضشي.
كما قامت أللجنة ألوزأرية ،ألتي كانت
م -رف -وق -ة ب -إاط -ارأت م -ن م -دي -ري -ة ألصش -ح -ة،
ب-زي-ارأت ت-ف-ق-دي-ة إأ ¤أ◊ا’ت أإ’سش-تشش-ف-ائية
للمصشاب Úبهذأ أŸرضس Ãصشلحة أأ’مرأضس
أŸعدية باŸؤوسشسشة ألعمومية أإ’سشتششفائية بن
عمر أ÷ي ÊÓأıصشصشة للكبار ،إأ ¤جانب
أŸؤوسشسش -ة أإ’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة أŸت -خصشصش -ة أأ’م
وألطفل بشش Òبن ناصشر ،أıصشصشة ’سشتقبال
Óط -ف-ال ،وف-ق م-ا
أ◊ا’ت أ’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة ل  -أ
ذكرت مصشالح قطاع ألصشحة.
وتنقلت أللجنة رفقة ألفرق ألطبية أŸنتقلة
أŸسشتحدثة ‘ إأطار أإ’جرأءأت ألوقائية إأ¤
أŸن-اط-ق أل-ن-ائ-ي-ة وأل-ق-رى أŸع-زول-ة ل-ل-وقوف
على عمليات ألتلقيح أŸوجهة لفائدة ألبدو
ألرحل ببلديات ألششريط أ◊دودي ،باعتبارها
أك Ìأل-ف-ئ-ات تضش-ررأ ،ن-ظ-رأ ل-ط-ب-ي-ع-ة ح-ياتهم
أŸعيششية ،وفق أŸصشدر ذأته.

ومن أŸنتظر أن تعد ÷نة ألتحقيق تقريرأ
لتقدÁه إأ ¤وزير ألصشحة وألسشكان وإأصشÓح
أŸسشتششفيات ،يتضشمن عرضشا مفصش Óحول
أل -وضش -ع -ي -ة أل -وب -ائ-ي-ة ل-دأء أ◊صش-ب-ة ب-ال-و’ي-ة
ل -درأسش -ة أإ’ج -رأءأت أل -وق-ائ-ي-ة أأ’ك‚ Ìاع-ة
وألبحث عن آأليات بديلة للدعم بهدف ألتحكم
‘ أنتششاره ،كما أشش Òإأليه.
و–ل ÷نة ألتحقيق ألوزأرية بعد تفششي
دأء أ◊صش -ب -ة ع-ل-ى مسش-ت-وى أق-ال-ي-م  26بلدية
بالو’ية ،لتصشل عدد حا’ت أإ’صشابة به إأ¤
 895حالة مؤوكدة ،منها  46حالة إأسشتششفائية،
منها  11حالة ‘ أوسشاط ألكبار و 35حالة ‘
أوسشاط أأ’طفال وتسشببت ‘ تسشجيل أربع 4
وفيات ( 3أطفال أقل من  11ششهرأ ورجل ‘
أÿمسشينات) ،بحسشب إأحصشائيات ألقطاع.
وŸوأجهة هذه ألوضشعية ألوبائية ،أطلقت
ألوزأرة ألوصشية حملة تلقيح إأسشتدرأكية ‘ 24
فÈأي -ر أŸنصش -رم ،ع -ل-ى مسش-ت-وى أŸؤوسشسش-ات
ألصشحية ،أسشتهدفت إأ ¤غاية يوم أÿميسس
 83.466ششخصس من ﬂتلف ألفئات ألعمرية،
’سش -ي-م-ا م-ن أأ’ط-ف-ال ،أسش-ت-ن-ادأ إأ ¤أŸصش-در
ذأته

اŸسشاواة ب Úا÷نسش ‘ Úا◊قوق واللتزامات

ملتقى مسستغا Âيدعو إا ¤تفعيل النصسوصص القانونية والتنظيمية
دع -ا مشش -ارك -ون ‘ اŸل -ت -ق -ى ال -وط -ن-ي
لول ح - - - - - -ول «اŸرأاة ا÷زائ - - - - - -ري - - - - - -ة
ا أ
وت- -ك- -ن -ول -وج -ي -ات التصش -ال ا÷دي -دة»
لول،
ال -ذي اخ -ت -ت -مت أاشش -غ -ال -ه ،امسس ا أ
Ãسش- -ت- -غ- -ا ،Âإا ¤ت- -ف- -ع- -ي- -ل ال- -نصش- -وصس
ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ت-ن-ظ-يمية الوطنية التي
تضشمن اŸسشاواة ب Úا÷نسش ‘ Úا◊قوق
واللتزامات.
وأوصشى أŸتدخلون ‘ هذأ أŸلتقى ،ألذي
دأمت أششغاله يومي،ن «بضشرورة أ’سشتغÓل
أأ’م-ث-ل ل-ل-تشش-ري-ع-ات وأل-ت-ن-ظ-ي-م-ات أل-ق-انونية
وأأ’خÓقية ألتي تضشمن أŸسشاوأة ب ÚأŸرأة
وألرجل ‘ أ◊قوق وأ’لتزأمات وتهدف إأ¤
ألتكامل ب Úأ÷نسش ‘ Úإأدأرة ألششأان ألعام».
و” أل -ت -أاك -ي -د خ Ó-ل ه-ذأ أŸل-ت-ق-ى ،أل-ذي
أح -تضش -ن -ت -ه دأر أل-ث-ق-اف-ة «ول-د ع-ب-د أل-رح-م-ن
ك -اك -ي» ،ع-ل-ى أه-م-ي-ة ف-ت-ح ن-ق-اشس وط-ن-ي بÚ
أŸؤوسشسش -ات أل -ب -ح -ث -ي -ة ك -ا÷ام-ع-ات وﬂاب-ر
أل -ب-حث وأل-ق-ط-اع-ات أل-ت-ي ل-ه-ا صش-ل-ة ب-اŸرأة
«لصش -ي -اغ -ة م Ó-م -ح ألسش -ي -اسش -ة أ’ج -ت -م-اع-ي-ة

وأ’ق-تصش-ادي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
بالنسشاء ‘ أŸسشتقبل».
كما دعا أŸششاركون إأ ¤أ’هتمام بالبحوث
أأ’ك -ادÁي -ة أل -ت -ي ت -ع-ال-ج قضش-اي-ا وأنشش-غ-ا’ت
أŸرأة وأ’رتكاز على هذه أأ’عمال ألبحثية
أثناء صشياغة ألÈأمج ألسشياسشية وأ’قتصشادية
وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة أل-ت-ي تسش-ت-ه-دف ت-رق-ي-ة م-ك-انة
أŸرأة ‘ أ◊ي-اة أŸؤوسشسش-ات-ي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة
وتسشهيل ولوجها إأ ¤أ◊ياة ألعامة .و” خÓل
ه- -ذأ أل -ل -ق -اء ألÎك -ي -ز ع -ل -ى أه -م -ي -ة إأت -اح -ة
أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة ‘ ›ال أإ’عÓ-م
وأ’تصشال لكل ألنسشاء ،خصشوصشا ‘ ألريف.
كما ” ألتأاكيد على حق أŸرأة ‘ ألولوج أإ¤
أ’نÎنت.
ششارك ‘ هذأ أŸلتقى ،أŸنظم من طرف
 Èﬂأل- -درأسش- -ات أإ’عÓ- -م- -ي- -ة وأ’تصش -ال -ي -ة
بجامعة عبد أ◊ميد بن باديسس (مسشتغا)Â
ومديرية ألنششاط أ’جتماعي ،أزيد من 50
أسشتاذأ جامعيا وباحثا من  25جامعة ومركز
جامعي من ﬂتلف و’يات ألوطن.
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‘ رسسالة Ãناسسبة اليوم العاŸي للمرأاة ،رئيسس ا÷مهورية:

يحق للمرأأة أ÷زأئرية ألفتخار Ãا حققته من إأ‚ازأت هامة
دعوة إا ¤مضساعفة ا÷هود لبناء مسستقبل زاهر للجزائر
أاك- -د رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،أان اŸرأاة ا÷زائرية حققت عدة
م - -ك - -تسس - -ب - -ات واسس - -ت- -ط- -اعت ب- -ك- -ل ج- -دارة
واسس-ت-ح-ق-اق أان ت-ث-بت وج-وده-ا وجدارتها ‘
ج -م -ي -ع اŸي -ادي -ن م -وضس -ح -ا أان ال -ي-وم ال-ع-اŸي
للمرأاة ﬁطة هامة يجدر أان نتوقف عندها
لسستعراضس مسسÒتهن النضسالية.

صصونيا طبة
تصصوير :م .ايت قاسصي
وأأضص -اف رئ -يسس أ÷م -ه-وري-ة ‘ رسص-ال-ة ،ق-رأأه-ا
نيابة عنه وزير ألعدل حافظ أأ’ختام ألطيب لوح،
‘ أحتفائية حضصرها ألطاقم أ◊كومي ،يتقدمهم
ألوزير أأ’ول أأحمد أأويحيى وشصخصصيات بارزة ،أأنه
أليوم يحق للمرأأة أ÷زأئرية أأن تسصتحضصر بفخر
وأعتزأز ما قامت به من أ‚ازأت عظيمة وأأن
–صص -ي أŸك-اسصب أل-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا ن-ظ-رأ م-ك-ان-ت-ه-ا
ألهامة ‘ أÛتمع ،وأأنها عنوأن أأصصالة وحضصارة
ورمز أجتهاد من أأجل أأ’سصرة وأÛتمع
ودعا رئيسس أ÷مهورية جميع ألنسصاء أللوأتي
يشص -ك-ل-ن حصص-ن-ا م-ن أ◊صص-ون ألضص-ام-ن-ة ’سص-ت-ق-رأر
ألبÓد إأ ¤أ’سصتمرأر ‘ بذل ›هودأت أأك Èمن
أأجل أأن يكن عنصصرأ أأسصاسصيا ‘ –مل أŸسصؤوولية
لبناء مسصتقبل زأهر للجزأئر ،مشصÒأ إأ ¤أأن أŸرأأة
أ÷زأئرية يعلق عليها آأمال كبÒة وتقع على عاتقها
مسصؤوولية أŸسصاهمة ‘ –قيق ألتنمية وأ’سصتقرأر.
وأألح بوتفليقة على ضصرورة حفاظ أŸرأأة ‘
أل -وقت أ◊اضص -ر ع -ل -ى دوره-ا أل-ت-اري-خ-ي وصص-ي-ان-ة
أأصص-ال-ت-ه-ا وصص-ق-ل أأ’ج-ي-ال ألصص-اع-دة وع-دم نسصيان
فضص-ل شص-ه-ي-دأت أل-وط-ن أل-ل-وأت-ي ضص-ح Úب-أانفسصهن
وصصمدن ‘ وجه أ’حتÓل أنطÓقا من قناعتهن أأن
ح -ري -ت-ه-ن ’ ت-ن-فصص-ل ع-ن ح-ري-ة ألشص-عب ،م-ن-اشص-دأ
أل-نسص-اء أ÷زأئ-ري-ات ل-ل-ق-ي-ام ب-وأج-ب-ات-هن ‘ خدمة
أأ’سص -رة وأل -وط -ن ودع -م م -ق-وم-ات أÛت-م-ع أل-ذي
سصيسصتمر أ÷ميع ‘ بنائه بعزم وثبات.
و‘ ذأت ألسصياق قال إأن ثورة نوفم ÈأÛيدة
أأثمرت مكتسصبات أأخرى وسصاهمت ‘ –رير أŸرأأة
سصياسصيا وإأعطائها حقوقها وŒسصيد أŸسصاوأة بÚ
ألرجل وأŸرأأة منذ ظهور ألدولة أŸسصتقلة ،مضصيفا
أأن ت -رق -ي -ة ح -ق -وق-ه-ا سص-ي-اسص-ي-ا وأق-تصص-ادي-ا ’ي-زأل
مسصتمرأ ،وألدليل على ذلك تقلد أ÷زأئرية أ’سصمى
أŸناصصب وألرتب ‘ ألدولة ،وألدور ألكب Òألذي
تقوم به ‘ أÛال أ’قتصصادي ،كونها تتسصاوى مع
ألرجل ‘ إأنشصاء أŸؤوسصسصات أ’قتصصاديةÃ ،ا ‘

ذلك أŸرأأة ألريفية.
وأأكد رئيسس أ÷مهورية أأن أŸرأأة  ⁄تقصصر ‘
‡ارسصة حقوقها وتأادية وأجباتها بل كانت دأئما ‘
ط -ل -ي-ع-ة ق-وى أإ’صصÓ-ح ‘ ﬂت-ل-ف أŸرأح-ل أل-ت-ي
مرت بها ألبÓد وإأ ¤غاية أليوم تؤودي دورها على
أأك -م -ل وج -ه ‘ ضص -م -ان أسص -ت -ق -رأر أل -بÓ-د ورق-ي-ه-ا
وحصصانتها وكسصب ألرهانات ألقادمة وأ’رتقاء ‘
بلد متحضصر وأأصصيل يسصعى فيه شصعبه إأ– ¤قيق
أل -ت -ن -م -ي -ة وأل -ت -ط -ور وإأ ¤أŸزي -د م -ن أل -رف -اه -ي-ة
أ’قتصصادية وأ’جتماعية.
وأن-ت-ه-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ه-ذه أŸن-اسص-بة ليدعو جميع
أل-نسص-اء إأ ¤ألسص-ه-ر ع-ل-ى ت-ك-وي-ن وت-ه-ذيب أأ’ج-ي-ال
Óم
Óسص-رة ول -أ
ألصص -اع -دة ن -ظ -رأ ل -ل-دور أ÷وه-ري ل -أ
بصصفة خاصصة ‘ –صص Úقيمنا أ◊ضصارية وحسس
مد Êقوي ‘ أأ’جيال ألصصاعدة ،وهو ما يسصمح ‘
ألتحضص Òأ’رضصية خصصبة لدور أŸدرسصة بغرضس
أل -تصص -دي ıت -ل -ف أıاط -ر أل -ت -ي ت -ه -دد أأب -ن -اء
أ÷زأئر ‘ ظل أنتشصار ألعنف ‘ ›تمعنا وآ’فات
أıدرأت.
وتÈز مهمة ألسصهر على تكوين وتهذيب وتربية
أأ’ج -ي -ال ألصص -اع -دة ك -وأجب آأخ -ر م -وك -ل ل -ل -م -رأأة
أ÷زأئ -ري -ة يضص -ي -ف رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة أل-ذي ذك-ر
ب -ح -رصس ألشص -عب أ÷زأئ -ري ع -ل -ى ت -غ -ل -يب أل-وئ-ام
وأŸصصا◊ة ألوطنية على ألفتنة وألدمار كما قرر
‘ نفسس ألوقت ألعمل ألدؤووب من أأجل مصصا◊ة
أ÷زأئريات وأ÷زأئري Úمع ألذأت ومع ألوطن.
وذكر بالدور ألفعال ألذي قامت به ألدولة ‘
ت-رق-ي-ة أŸشص-ارك-ة أ’ق-تصص-ادي-ة ل-ل-م-رأأة أل-ريفية من
خÓل عدد من أأجهزة تشصجع مبادرأتهن و‘ سصياق
هذأ ألتطور ألنوعي كله أأقدمنا منذ عشصرية على

ترسصيخ وترقية مكانة أŸرأأة ‘ ألفضصاء ألسصياسصي
مشصÒأ إأ ¤أل-ت-دأب Òأل-دسص-ت-وري-ة وأل-تشص-ري-ع-ي-ة ألتي
سصمحت بجعل أ÷زأئر أليوم رأئدة ‘ ›ال وجود
أŸرأأة ‘ برŸان Ãا يقارب  130برŸانية.
‘ ذأت ألسصياق ،قال إأنه لنا أأن نعتز بالتوسصيع
أŸسص- -ت- -م- -ر ل- -ع -دد أل -نسص -اء ‘ أÛالسس أÙل -ي -ة
أŸنتخبة وألنهج ألذي أأردنا موأصصلة ألتقدم فيه
Ãا ” إأقرأره ‘ ألتعديل ألدسصتوري أأ’خ Òمن
مسص -ؤوول -ي -ة أل -دول -ة ب -ال -ع -م -ل م-ن أأج-ل أل-وصص-ل إأ¤
أŸناصصفة ب ÚأŸرأأة وألرجل ‘ عا ⁄ألشصغل وكذأ
على ترقية وصصول أŸرأأة إأ ¤مناصصب أŸسصؤوولية ‘
أŸؤوسصسصات وأإ’دأرأت ألعمومية وكذأ ‘ ألفضصاء
أ’قتصصادي.
وتابع ألرئيسس أأن أ÷زأئر بحاجة إأ ¤ترقية
ثقافة ألعمل زرع ثقافة أ÷هد لدى أأ’جيال أأكÌ
من أأي وقت مضصى لكي نبني جزأئر ألعزة وألكرأمة
متحررة من ألتبعية أŸفرطة للمحروقات مضصيفا
أأن أل- -ت- -اري- -خ سص- -يسص -ج -ل ه -ذأ أل -ت -ق -دم أŸل -م -وسس
وأŸلحوظ وما أأثبتته أŸرأأة أ÷زأئرية ليسس ‘
مرحلة ألكفاح ألتحرري فحسصب بل على مدى سصتة
عقود من ألبناء وألتشصييد –ت شصمسس أ’سصتق‹Ó
وكذأ من قدرة على ألصصمود وألتضصحية.
و‘ أأ’خ Òوج - -ه ن - -دأء إأ ¤أŸرأأة أ÷زأئ- -ري- -ة
ل -ل -ع -م -ل ع -ل -ى كسصب أل -ره -ان -ات أل-ق-ادم-ة ‘ دع-م
مقومات أÛتمع ألذي من ألوأجب أ’سصتمرأر ‘
بنائه بعزم وثبات ›تمع أأ’صصالة وألتسصامح وألتآازر
وأ’ع -ت -دأل وأ◊دأث -ة ›ت -م -ع م -رت-ك-ز ع-ل-ى دول-ة
ألقانون وأ◊سس أŸد› Êتمع حريصس على بناء
أقتصصاد يزدأد قوة ليضصمن رفاهية مسصتمرة للشصعب
أ÷زأئري.

أحتفالية  8مارسس تتؤيجا إل‚ازأتها ومسساهمتها ‘ أÛتمع

كعؤأن« :ألصسحفية أ÷زأئرية
“ارسس مهنتها على أكمل وجه»
أأك- -د وزي- -ر أ’تصص- -ال ج- -م- -ال ك- -ع- -وأن ‘ تصص- -ري -ح لـ
«ألشصعب» على هامشس أ◊فل ألتكرÁي أŸرأأة Ãناسصبة
ع -ي -ده -ا أل -ع -اŸي ،أأن ألصص -ح-ف-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-دي-ه-ا ك-ل
أŸقومات ألتي جعلتها صصحفية Îﬁفة تتخطى جميع
ألصصعاب و“ارسس مهنتها على أأكمل وجه ،سصوأء ألعاملة
بالصصحافة أŸكتوبة أأو ›ال ألسصمعي ألبصصري.
وأأوضص -ح ك -ع -وأن ،أأن أŸرأأة ألصص -ح -ف-ي-ة ت-ف-وقت ع-ل-ى
ألرجل ‘ أأدأء مهنة ألصصحافة أأثبتت ذلك بكل جدأرة
وأسصتحقاق ،مضصيفا أأن أŸرأأة تتحدى جميع ألصصعاب
ألتي تعÎضس ألصصحفي ‘ سصبيل أ◊صصول على أŸعلومة
ونشص -ره -ا بصص -دق ومصص -دأق -ي-ة و’ ي-وج-د ف-رق ب-ي-ن-ه-م-ا،
وألدليل على ذلك ألصصحفيات أللوأتي برزن بقوة مؤوخرأ
مع ظهور ألقنوأت ألتلفزيونية أÿاصصة.
و‘ ذأت ألسص- - - - - -ي - - - - -اق ،ق - - - - -ال وزي - - - - -ر أ’تصص - - - - -ال
م-وضص-ح-ا»:ب-دأي-ات ع-م-ل-ي ‘ م-ه-ن-ة ألصص-ح-اف-ة  ⁄ي-ك-ون

بخصسوصس اŸرأاة الدبلوماسسية ،مسساهل:

‚حت ‘ تقلد أŸهام ألسسامية

أاك- - - - - - -د وزي- - - - - - -ر الشس - - - - - -ؤوون
اÿارج- - -ي- - -ة ،ع- - -ب- - -د ال- - -ق - -ادر
مسس- -اه- -ل ،أاول أامسس ،ب -ا÷زائ -ر
ال - - - - - -ع- - - - - -اصس- - - - - -م- - - - - -ة ،أان اŸرأاة
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة أاصس-ب-حت «تتقلد
اŸه -ام السس -ام -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت-وى
لدارة اŸرك- - -زي- - -ة واŸصس- - -ال - -ح
ا إ
اÿارجية».
وقال مسصاهل ‘ كلمة له خÓل
ح -ف -ل ت -ك -رÁي أأق -ي -م ع -ل -ى شص -رف
أل -نسص -اء أل -ع -ام Ó-ت ب -وزأرة ألشص-ؤوون
أÿارجية أحتفاء باليوم ألعاŸي للمرأأة ،حضصره
إأطارأت ومسصؤوولو ألوزأرة ،إأن «أŸرأأة ألدبلوماسصية
أأصصبحت أليوم تتقلد أŸهام ألسصامية سصوأء على
مسصتوى أإ’دأرة أŸركزية أأو أŸصصالح أÿارجية»،
دأع- -ي- -ا إأي- -اه- -ا إأ« ¤أŸشص- -ارك -ة أل -ف -ع -ال -ة ‘ رف -ع

ألتحديات ألتي توأجه بÓدنا».
وباŸناسصبة ،هنأا ألوزير أŸرأأة
أ÷زأئ -ري -ة ب -ه -ذأ أل-ع-ي-د ،م-ن-وه-ا
بـ»أŸك - -اسصب أل - -ك - -بÒة أل- -ت- -ي ”
–قيقها ‘ هذأ أÛال بفضصل
ألسصياسصة أ◊كيمة لفخامة رئيسس
أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة،
ألذي أأو ¤وما يزأل يو‹ أأهمية
ب -ال -غ -ة لÎق -ي -ة وح -م -اي -ة ح -ق -وق
أŸرأأة».
ك- - -م- - -ا أأشص- - -اد وزي - -ر ألشص - -وؤون
أÿارج-ي-ة بـ»أل-دور أŸت-م-ي-ز أل-ذي أأصص-ب-حت ت-ل-عبه
أŸرأأة أ÷زأئ- -ري- -ة ع- -ام -ة وأل -ع -ام Ó-ت ‘ ق -ط -اع
ألدبلوماسصية خاصصة» ،مشصجعا إأياها على «موأصصلة
ألعمل وألعطاء لتبوإأ أŸكانة ألتي تليق بها ‘ هذأ
أÛال».

Ãناسسبة عيدها العاŸي ،بدوي:

وزراء يشسيدون بدور اŸرأاة ا÷زائرية ‘ –قيق التنمية

لسس-رة وقضس-اي-ا
اسس -ت -ه -لت وزي -رة ال -تضس -ام-ن وا أ
اŸرأاة غنية الدالية كلمتها الفتتاحية ‘ ا◊فل
الذي نظم Ãناسسبة اليوم العاŸي العاŸي للمرأاة
لول أاح-م-د
لوراسس -ي ب-حضس-ور ال-وزي-ر ا أ
ب -ف -ن -دق ا أ
أاويحيى والطاقم ا◊كومي بتهنئة جميع النسساء
ا÷زائريات بهذه اŸناسسبة التي اعتÈتها ﬁطة
ل‚ازات اÙققة.
هامة لتقييم ا إ
وأأضصافت وزيرة ألتضصامن أأن أŸرأأة ‘ ألوقت ألرأهن
عززت حريتها إأذ “لك حظوظا أأوفر ومشصاركة أأوسصع ‘
›ال أل -ت -ن -م -ي-ة ع-ن ط-ري-ق أŸوأد أŸوردة ‘ أل-ت-ع-دي-ل
ألدسصتوري لـ  2008ألذي بادر به رئيسس أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة.
وذكرت بتنصصبب رئيسس أ÷مهورية ÷نة وطنية كلفت
بإاعدأد ألقانون ألعضصوي ألذي يسصمح بتطبيق أŸادة 31
مكرر من ألدسصتور ،موضصحة أأنها سصاهمت بشصكل كب‘ Ò
ترقية أ◊قوق ألسصياسصية للمرأأة زيادة على إأقرأر كوطة
خصصصصت للمرأأة ‘ أÛالسس أŸنتخبة.
وق -الت أل -دأل -ي -ة إأن ت -ع -زي -ز ح-ري-ة أŸرأأة خ-اصص-ة ‘
أÛال ألسصياسصي يعد أنتصصارأ بالنسصبة للمرأأة أ÷زأئرية،
مضصيفة أأن ألتزأم رئيسس أ÷مهورية بإاعادة جميع أ◊قوق
أŸسصلوبة للمرأأة سصمح بتسصجيل مشصاركة قوية لها ‘ كافة
مسصارأت ألتنمية وألتطور.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ه -ن -اك ه-ذأ أل-ع-دد م-ن ألصص-ح-ف-ي-ات ب-ل ك-انت صص-ح-ف-ي-ة
وأحدة فقط ‘ أŸؤوسصسصة ومعظم ألعمال رجال وأآ’ن
عددهن كب Òو‘ نفسس ألوقت يسصهرن على تأادية ألوأجب
أŸهني باحÎأفية «.

مرمؤري« :أ÷زأئر أليؤم تعد
‰ؤذجا فيما يخصس مكانة أŸرأأة»
ق-ال وزي-ر ألسص-ي-اح-ة وألصص-ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسص-ان
مرموري ،أأن أ÷زأئر أليوم ‰وذج فيما يخصس مكانة
أŸرأأة ل- -ع- -دة أع- -ت -ب -ارأت أأول -ه -ا أŸك -اسصب ألسص -ي -اسص -ي -ة
وأ’قتصصادية وألثقافية وأ’جتماعية أÙققة عن طريق
ألدسصتور بتوجيهات من رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة.
وباŸناسصبة أأضصاف لـ «ألشصعب «أأن أأ’غلبية أأصصبحت
للمرأأة ‘ ألعديد من أÛا’ت ،حيث تشصكل جزء كبÒ
من ألعمل ألسصياسصي وهي أآ’ن تؤودي دورها كما ينبغي
سصوأء ‘ أأ’دأء ألسصياسصي أأو ‘ ألوظائف أŸوكلة لها،
زيادة على أإ’دأرة “ثل أŸرأأة أأك Ìمن  ،٪60وقطاع
ألÎبية وألتعليم وألعا‹ حيث تتجاوز نسصبة ألنسصاء ما
Áثله ألرجال.
و‘ ق- -ط- -اع ألسص- -ي -اح -ة أأج -اب أŸسص -ؤوول أ’أول ع -ن -ه
موضصحا« :أŸرأأة تؤودي دورأ كبÒأ خاصصة ‘ ألصصناعات
ألتقليدية باعتبارها ألناقلة لهذه أ◊رفة من جيل إأ¤
آأخر ،وأأنا دأئما أأدعو جميع ألنسصاء إأ ¤ضصرورة أ◊فاظ
ع- -ل- -ى ه- -ذه أ◊رف وإأيصص- -ال -ه -ا إأ ¤أأ’ج -ي -ال أل -ق -ادم -ة
وإأعطائها طابعا أقتصصاديا».

نسسيب« :مسسار أŸرأة أ÷زأئرية
يقيم باإليجابي»
أع- -ت Èوزي -ر أŸوأرد أŸائ -ي -ة حسص Úنسص -يب أŸسص -ار
أل -ذي ق -ط -ع -ت -ه أŸرأأة أ÷زأئ-ري-ة ‘ ﬂت-ل-ف أŸي-ادي-ن
إأي-ج-اب-ي-ا ،مضص-ي-ف-ا أأن-ه-ا ‘ م-ن-ح-ن-ى تصص-اع-دي ،سصوأء ‘
أÛال ألسصياسصي أأو أ’قتصصادي أأو ألثقا‘.
وأأفاد نسصيب أأنه بحكم ألتجربة فإان أŸرأأة أ÷زأئرية
فرضصت نفسصها بقدرأتها وعزمها وإأصصرأرها وعملها ‘
جميع أÛا’ت متمنيا لكل نسصاء أ÷زأئر إأ‚ازأت أأكÌ
وتأالقا أأك Èلبناء مسصتقبل زأهر.

لعبيدي« :علينا بذل ›هؤدأت أكÈ
لتحقيق ألندماج ألقتصسادي»
أعتÈت ألŸÈانية وألوزيرة ألسصابقة نادية لعبيدي ‘
تصصريح لـ «ألشصعب» على هامشس أ◊فل أŸنظم بفندق
أأ’ورأسصي أأن ألسصياسصة ألرشصيدة لرئيسس أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة كان لها ألفضصل ‘ أŸكانة ألتي –تلها
أŸرأأة حاليا ‘ ألسصاحة ألسصياسصية.
وأأضصافت لعبيدي قائلة « :أ’نتماء أ◊زبي هو إأضصافة
ل-ل-ع-م-ل ألسص-ي-اسص-ي ل-ل-م-رأأة ول-ك-ن أل-عنصصر أŸشصÎك بيننا
يكمن ‘ ضصرورة ألدفاع على أندماج أŸرأأة أأك‘ Ì
أÛتمع وأغتنام فرصصة ألكوطة ألتي أأعطاها ألرئيسس
للمرأأة ‘ ألŸÈان وألذي مكن أŸرأأة أأن تشصارك بقوة ‘
ألقرأرأت ألهامة ألتي تخصس ألبÓد.
ودعت ألŸÈانية إأ ¤بذل ›هودأت أك Èلتحقيق
أ’ن -دم -اج أ’ق -تصص-ادي ل-ل-م-رأأة ك-ون-ه ضص-رورة أق-تصص-ادي-ة
للمسصاهمة ‘ تطوير وتنمية أ’قتصصاد ألوطني خاصصة ‘
هذه أŸرحلة ألصصعبة كاشصفة عن مسصاعي لكي تكون
هناك خطة ثابتة فيما يخصس أ’ندماج أ’قتصصادي.

رئيسسة ألشسبكة أ÷زأئرية للنسساء أŸنتخبات أÙليات:
«ألتشسريعات وألقؤأن Úأصسبحت سسندأ للمرأة»
أأكدت رئيسصة ألشصبكة أ÷زأئرية للنسصاء أŸنتخبات
أÙل- -ي- -ات ح- -وري- -ة أأول -بصص Òأأن أŸرأأة أل -ي -وم ق -ط -عت
أأشصوأطا عديدة وحققت مكاسصبا كبÒة بتقلدها Ÿناصصب
سص -ام -ي -ة وم -ن ب ÚأŸك -اسصب أÙق-ق-ة ت-ف-ع-ي-ل أل-ق-ان-ون
ألصصادر .2016
وب- -اŸن -اسص -ب -ة ،أأضص -افت أأن أل -تشص -ري -ع -ات وأل -ق -وأنÚ
أأصص-ب-حت سص-ن-دأ ل-ل-م-رأأة وح-ق-وق-ه-ا وه-و م-ا ج-ع-ل-ها تتبوأأ
مناصصب سصامية ‘ ألدولة وتشصارك ‘ صصناعة ألقرأر،
مشصÒة إأ ¤قانون  2016أŸتعلق باŸناصصفة ب ÚأŸرأأة
وألرجل ‘ مناصصب ألشصغل.
وق -الت إأن ألشص -ب -ك -ة أ÷زأئ -ري -ة ل-ل-نسص-اء أŸن-ت-خ-ب-ات
أÙل -ي -ات ت -ط -م -ح إأ ¤ت -ك -وي -ن ‘ ت -ك-وي-ن أŸن-ت-خ-ب-ات
أÙليات وتأاطÒهن تأاطÒأ جيدأÃ ،ا فيهم أŸنتخبات
ألشصابات حتى تتمكن من –قيق ألنجاح وألتفوق.

رصصدتها :صصونيا طبة

للمرأة دور أك– ‘ Èمل أŸسسؤؤولية على كافة أŸسستؤيات

أأك-د وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷ماعات
أÙل -ي -ة وأل -ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ن-ور
ألدين بدوي ،أأول أأمسس ،با÷زأئر
أل- -ع- -اصص- -م- -ة ،أأن أŸرأأة أ÷زأئ- -ري -ة
سص-ي-ك-ون ل-ه-ا مسص-ت-ق-ب-ل ع-لى مسصتوى
دأئرته ألوزأرية «دور أأك– ‘ »Èمل
أŸسص -ؤوول -ي -ة سص -وأء ع -ل -ى أŸسص -ت -وى
أŸركزي أأو أÙلي ،مشصيدأ بكونها
«م -ؤوه -ل -ة وق-ادرة» ع-ل-ى –م-ل ه-ذه
أŸسص -ؤوول -ي -ة ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤ك -ف-اءت-ه-ا
وقدرتها على موأجهة كل ألصصعاب أÙتملة.
وق -ال ب -دوي ع-ل-ى ه-امشس ح-ف-ل ن-ظ-م-ت-ه وزأرة
ألدأخلية على شصرف إأطارأتها وموظفاتها Ãناسصبة
أ’حتفال باليوم ألعاŸي للمرأأة أŸصصادف للثامن
م -ارسس م -ن ك -ل سص -ن -ة ،إأن ألسص -ي-دأت سص-ي-ك-ون ل-ه-ن
مسصتقب« Óدور أأك– ‘ Èمل أŸسصؤوولية من خÓل
ﬂتلف أŸناصصب ألتابعة لوأزرة ألدأخلية سصوأء
على أŸسصتوى أŸركزي أأو أÙلي وهن جديرأت
بتحمل هذه أŸسصؤوولية».
ويتم حاليا بذل أŸزيد من أ÷هود لتصصل أŸرأأة
أ÷زأئرية أ ¤أŸكانة ألتي تسصتحقها  -كما قال -
بعد أأن أأثبتت قدرتها أليوم على موأجهة ألصصعاب،
“اما كما فعلت باŸاضصي ألقريب وألبعيد ،مشصÒأ
إأ ¤أأن ه - -ن- -اك  100رئ-يسص-ة دأئ-رة ع-ل-ى أŸسص-ت-وى
أل-وط-ن-ي وه-ن ي-ع-م-ل-ن -ب-حسص-ب-ه  -ل-ل-ن-ه-وضس ب-هذأ
ألوطن وأ’رتقاء به إأ ¤مسصتقبل أأفضصل.
وأأشص -ار أل -وزي -ر إأ ¤أأن -ه وع -ل -ى ع-كسس م-ا ي-ظ-ن
ألبعضس «فليسس كل ألسصيدأت أŸلتحقات بالقطاع
ي- -ع- -م -ل -ن ب -ال -وسص -ط أ◊ضص -ري أو أŸدن أل -كÈى»،
فهناك كما قال نسصاء “ارسصن مهامهن ‘ مناطق

ن -ائ -ي -ة و»ه -و م -ا ي -ؤوك -د ع -زÁة
أŸرأأة أ÷زأئرية وقوتها ‘ كل
وأعتÈ
ألظروف».
أأن أŸرأأة ‘ بÓ- - -دن- - -ا ف - -رضصت
ن- -فسص -ه -ا ‘ ﬂت -ل -ف أŸي -ادي -ن
وأÛا’ت أل- -ع- -م -ل -ي -ة «ب -فضص -ل
ج-ه-وده-ا» ،وه-ي تسص-ت-م-د قيمها
من قيم نسصاء أ÷زأئر أللوأتي
سص- -اه- -م- -ن ‘ إأرسص- -اء أل- -ت- -اري- -خ
ألعريق لبÓدنا.
كما ذكر ألوزير بجهود وإأرأدة رئيسس أ÷مهورية
ألسص-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وح-ن-كته ألسصياسصية
لتكريسس حقوق أŸرأأة أ÷زأئرية دسصتوريا وألتي
ج -اءت ل -تضص -ع -ه -ا ‘ م -ك-ان-ت-ه-ا أ◊ق-ي-ق-ي-ة ،ل-ي-ذك-ر
بـ»وق -وف -ه -ا أ ¤ج -انب أخ -ي -ه -ا ‘ فÎة أل -عشص -ري -ة
ألسص -ودأء ◊م-اي-ة أل-وط-ن وأل-دف-اع ع-ن-ه “ام-ا ك-م-ا
فعلت ‘ سصبيل أأن تنال أ÷زأئر أسصتقÓلها حيث
ضص-حت ب-ال-ن-فسس وأل-ن-ف-يسس ‘ سص-ب-ي-ل –ق-ي-ق ه-ذه
ألغاية».
وعرف أ◊فل أŸنظم من قبل وزأرة ألدأخلية
وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية Ãناسصبة
ألثامن مارسس تكر Ëموظفات وعامÓت ألقطاع
من ﬂتلف أŸناصصب ،إأضصافة إأ ¤تكر Ëعدد من
منتسصبات سصلكي أ◊ماية أŸدنية وأأ’من ألوطني.
كما عرف أ◊فل تكر Ëعدد من أإ’عÓميات
من وسصائل إأعÓم وطنية عمومية وخاصصة ،حيث
أأكد ألوزير نور ألدين بدوي بأاهمية دور أإ’عÓم
Ÿرأف -ق -ة أل -ت -ح -دي-ات أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-ا أ÷زأئ-ر ‘
ﬂتلف أÛا’ت ،إأذ «’ Áكن أأن نعمل لوحدنا
من أأجل أأدأء مهامنا كما يجب» ،يضصيف ألوزير.

‘ احتفالية على شسرفهن Ãناسسبة  ٠٨مارسس

كعؤأن يشسيد بنسساء وزأرة ألتصسال

الشسعب /ت - -رأأسس ،أأمسس
أأ’ول ،وزير أ’تصصال جمال
ك - - -ع - - -وأنÃ ،ق- - -ر دأئ- - -رت- - -ه
أل -وزأري -ة ،أح -ت -ف -ال -ي -ة ع -ل-ى
شص- -رف نسص -اء أل -وزأرة .ح -يث
أأرأد أŸسص - - - -ؤوول أأ’ول ع- - - -ن
أل -ق-ط-اع ،وع-ل-ى غ Òأل-ع-ادة،
مشص -ارك -ت -ه-ن ه-ذأ أ’ح-ت-ف-ال
عرفانا وتكرÁا لهن ،كونهن
عادة ما كن يخصصصصن يومهن
أل - -ع - -اŸي ل - -ت - -ك - -ر Ëنسص - -اء
أأخ- - - - - - -ري - - - - - -ات ‘ إأط - - - - - -ار
أ’ح -ت-ف-ال-ي-ات أŸن-ظ-م-ة م-ن
قبل وزأرة أ’تصصال.
كما حرصس ألوزير خÓل
هذه أ’حتفالية على تقدË
أل -ت -ك -ر ËأŸسص -ت-ح-ق ÷م-ي-ع
نسصاء ألوزأرة.

...ويفتتح ألطبعة 8
أل◊ان وشسباب
إأفتتح ،أأمسس أأ’ول ،وزير
أ’تصص - -ال ج - -م - -ال ك - -ع - -وأن،
أل -ط -ب -ع -ة أل-ث-ام-ن-ة Ÿسص-اب-ق-ة
أأ◊ان وشص- - - - -ب - - - -اب (ع - - - -ودة
أŸدرسصة) ألتي يشصارك فيها

 18شصابا من ﬂتلف و’يات
ألوطن.
و‘ تصص- -ري -ح ل -لصص -ح -اف -ة
ع -ل -ى ه -امشس أ’ف-ت-ت-اح ،أأك-د
وزي- -ر أ’تصص -ال أأن «م -درسص -ة
أأ◊ان وشصباب أأضصحت عÓمة
مسصجلة ‘ ألسصاحة ألثقافية
أ÷زأئرية ،مثمنا ألدور ألذي
يلعبه ألتلفزيون ألعمومي ‘
تسصليط ألضصوء على أŸوأهب
ألشصابة.
كما تأاسصف ألوزير لغياب
أŸرأف- -ق- -ة ل -ل -م -وأهب أل -ت -ي
ت -ت -خ-رج م-ن م-درسص-ة «أأ◊ان
وشصباب» بعد نهاية ألÈنامج،
دأعيا إأ ¤ضصرورة توف Òإأطار
‘ ألسص -ن -وأت أل-ق-ادم-ة Áك-ن
م - -ن أ’ع - -ت - -ن- -اء ب- -الشص- -ب- -اب
أŸتخرج.

لفائدة مهاجري البلدان الواقعة جنوب الصسحراء

ألهÓل أألحمر أ÷زأئري يطلق حملة تضسامنية

أأطلق ألهÓل أأ’حمر أ÷زأئري ،أأول أأمسس،
حملة تضصامنية مع أŸهاجرين من جنوب ألصصحرأء
أŸتوأجدين Ãدينة وهرأن وهذأ Ãناسصبة أليوم
ألعاŸي للمرأأة .ونظمت هذه أ◊ملة ألتضصامنية
ألتي أأعطى أشصارة أنطÓقها وأ‹ وهرأن مولود
شص -ري -ف -ي ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع أل -كشص -اف -ة أ’سص Ó-م -ي -ة
أ÷زأئ -ري -ة وم-دي-ري-ة أل-نشص-اط أ’ج-ت-م-اع-ي رف-ق-ة
Óسصعاف أ’جتماعي وأ’–اد
وحدتها أŸمثلة ‘ ل إ
ألوطني للنسصاء أ÷زأئريات.
وعليه ” تخصصيصس قافلة تضصامنية بتخصصيصس

حافلة صصغÒة لنقل أŸتطوع Úوسصيارأت نفعية
لنقل أŸسصاعدأت لهؤو’ء أŸهاجرين حيث جابت
ألقافلة ألعديد من شصوأرع أŸدينة ’سصيما أأ’ماكن
ألتي يتوأجد بها هؤو’ء أŸهاجرين أأ’فارقة على
غ -رأر شص -ارع م -ي -ل -ي -ن -ي -وم ب-ئ-ر أ÷ Òون-ه-ج أ÷يشس
أل -وط -ن -ي ألشص -ع-ب-ي ب-ح-ي أأسص-ام-ة وح-ي أل-ع-ث-م-ان-ي-ة
وأ◊م -ري ق -رب م -ل -عب أأح-م-د زب-ان-ة ،إأضص-اف-ة إأ¤
منطقة ع Úألبيضصاء ألتابعة لبلدية ألسصانية حيث
تقطن أأك Ìمن  50عائلة لرعايا أأفارقة من ﬂتلف
أ÷نسصيات.
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السسبت  10مارسض  2018م
الموافق لـ  22جمادى الثانية  1٤٣٩هـ

عÈت عن فرحتها بهذا التكر Ëودعت ا ¤تنمية سسياحية للولية

اإ’عÓمية أامينة دباشس تكرم وسضط مناضضÓت اأ’رندي Ãيلة
كرمت سسهرة امسس Ãيلة السسيدة امينة دباشس الرئيسسة اŸديرة العامة ÷ريدة الشسعب من طرف اŸكتب الولئي للتجمع
الوطني الدÁقراطي ‡ث ‘ Óالنائب الŸÈا Êعن الولية بوجمعة طورشسي ،اŸنسسق الولئي للتجمع الوطني الدÁقراطي
للحزب وذلك خÓل احتفال جهوي خاصس باŸرأاة اŸناضسلة ‘ صسفوف ا◊زب.

ميلة  :بوسسبتة ﬁمد
التكر Ëيأاتي ‘ اطار احياء اليوم العاŸي
ل -ل -م -رأاة ال -ذي خصض ف -ي -ه رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة
اŸرأاة ب -رسس -ال -ة واصس -ف-ا اي-اه-ا ب-ال-ف-اع-ل-ة ‘
اÛتمع  ،وبامكانها ان تصسنع اŸسستحيل ا¤
جنب اخيها الرجل  ،وقد عÈت العÓمية
Óسسرة العÓمية عن
امينة دباشض ‘ تصسريح ل أ
اع-ت-زازه-ا ب-ه-ذه الح-ت-ف-ال-ي-ة البهيجة اŸعÈة
ع -ن اŸك -ان -ة ال -ت -ي اصس-ب-حت ت-ت-ب-وأاه-ا اŸرأاة
ا÷زائرية ‘ ﬂتلف اÛالت
وخ Ó-ل ل-ق-اء ج-م-ع-ه-ا ب-األسس-رة العÓ-م-ي-ة
ل-ل-ولي-ة Ãي-ل-ة ط-ال-بت دب-اشض ب-حصس-ة ت-ن-م-وي-ة
سسياحية للولية بعد أان لحظت اŸؤوهÓت
السسياحية الكبÒة التي تتوفر عليها اŸدينة

بالنظر ا ¤تاريخها العريق الضسارب ‘ عمق
القرون القدÁة  ،و من خÓل زيارتها التي
قادتها رفقة الوفد النسسوي ا ¤معا ⁄ميلة
ال -ق-دÁة وأاث-اره-ا ال-روم-ان-ي-ة و ال-ب-ي-زن-ط-ي-ة و
السسÓمية و ال‚از التاريخي الهام وهو سسد

ب- -ن- -ي ه- -ارون ال -ع -م Ó-ق ال -ذي ي -ع -تÈ
مفخرة قطاع الري واŸوارد اŸائية
با÷زائر  ،نظ ÒاŸسساحة التي يÎبع
عليها  ،وحجم اıزون اŸائي الذي
ي- -ت- -وف- -ر ع- -ل- -ي- -ه وي -زود ب -ه ال -ولي -ات
اÛاورة با÷زائر
Óشسارة “نت السسيدة دباشض ان
ل إ
ت - -ع - -ود ذات ي - -وم ا ¤ه - -ذه اŸدي - -ن- -ة
اŸضس-ي-اف-ة وت-رى ال-ط-ف-رة ال-ت-ن-م-وي-ة
والسسياحية ‘ اقرب وقت ،سسواء على
مسستوى اسستغÓل التضساريسض ا÷بلية
‘ السس- -ي- -اح- -ة ا÷ب- -ل- -ي -ة او ا◊م -وي -ة
ب-اح-تضس-ان-ه-ا ح-م-ام ب-ن-ي ه-ارون الك Ìشس-هرة
باŸنطقة الشسرقية او على مسستوى مؤوهÓتها
الكبÒة بفعل تنوع اŸوروث التفا‘ و الثري
للولية

الحتفال باŸكاسسب والتحديات ‘ أاجواء بهيجة Ãعسسكر

ا÷زائرية أاخذت مكانتها الطبيعية ‘ اÛتمع بفضضل توجيها رئيسس ا÷مهورية
لقناع اŸرأاة الريفية باŸشساركة ‘ دفع عجلة التنمية
قافلة –سسيسسية إ
اح -ت -ف -لت ولي -ة م-عسس-ك-ر ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي
للمرأاة ‘ أاجواء بهيجة ،ضسمن برنامج رسسمي
مشسÎك ب Úالسس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة وال–اد
النسسائي ،إاضسافة إا ¤برامج احتفالية أاخرى
أاعدتها ﬂتلف القطاعات اŸهنية العمومية
لمنية على شسرف النسساء العامÓت على
وا أ
غ -رار مصس -ال -ح الشس -رط -ة وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
وقطاع الصسحة والÎبية.
حظي عدد معت Èمن النسساء العامÓت Ãناسسبة
اليوم العاŸي للمرأاة بتكر Ëرمزي نظ Òجهودهن
اŸتواصسلة ،اعÎافا باŸكانة التي حققنها وتقديرا
للمكاسسب اÙصسل عليها ،منهن على سسبيل الذكر
م-ن-ت-خ-ب-ات ،إاط-ارات األسسÓ-ك األم-ن-ية ،إاعÓميات
وم -وظ -ف -ات ‘ م -ن -اصسب ه-ام-ة رفضس-ن ح-ق-ه-ن ‘
ال-ت-ق-اع-د رغ-ب-ة م-ن-ه-ن ‘ م-واصس-ل-ة خ-دمة غÒهن
وكذا نقل Œربتهن للجيل الصساعد ،مثل السسيدة
يحياوي الطبيبة العامة للحماية اŸدنية والسسيدة
بن وقاف عومرية القائمة على تسسي ÒاŸصسلحة
Óم والطفل.
الولئية ل أ
و‘ ك -ل -م -ة م -ق-تضس-ب-ة ◊ي-اة غ-اŸي ب-ن ي-وسس-ف
األمينة الولئية ل–Óاد النسسائي ،أاكدت أان اŸرأاة
ا÷زائرية قطعت أاشسواطا طويلة من النضسال ‘
سسبيل –قيق العدالة الجتماعية وافتكاك حقوق
إانسسانية ل تزال ‘ عدة بقاع من العا ⁄مسسلوبة
وب- -ع- -ي- -دة اŸن- -ال ،مشسÒة أان م- -ا حصس- -ل- -ت -ه اŸرأاة
ا÷زائ -ري -ة م -ن ح -ق -وق وم -ك-اسسب ه-و ن-ت-اج ك-ف-اح
مسس -ت -م -يت واعÎاف ف -ع -ل -ي ب-دوره-ا ‘ اÛت-م-ع
والتنمية.
واغ- -ت- -ن -مت ب -ن ي -وسس -ف ح -ي -اة ا◊دث ل -ت -ذك -ر
م- -ن- -اضسÓ- -ت ال–اد ال- -نسس- -ائ- -ي ب- -ال -دور اŸن -وط

بالعنصسر النسسوي ‘ ترقية اÛتمع وا◊فاظ على
أامنه واسستقراره بداية من أاداء وظيفته األسسرية
والجتماعية إا ¤وظائفه اليومية بأامانة والتزام
بالقيم واŸبادئ الوطنية.
م -ن ج -ه -ت -ه وا‹ م -عسس -ك -ر ﬁم -د ل-ب-ق-ى ال-ذي
أاشسرف على الحتفالت الرسسمية بعيد اŸرأاة ،قال
أان نضسال اŸرأاة ا÷زائرية خÓل الثورة التحريرية
وب-ع-د السس-ت-قÓ-ل ودائ-م-ا ،ك-ان وسس-يضس-ل ي-ن-ب-ع م-ن
أاصسالتها ووعيها بدورها ‘ بناء اÛتمع ،مشسÒا
أان اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة أاخ -ذت م-ك-ان-ت-ه-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
بفضسل توجيهات رئيسض ا÷مهورية وأاثبتت دورها
الفعال ‘ مواجهة التحديات ،حيث  ⁄يعد دورها
منحصسرا ‘ وظائف التعليم والصسحة وتعدى ذلك
إا ¤ت- -و‹ م- -ن- -اصسب اŸسس- -ؤوول -ي -ة وات -خ -اذ ال -ق -رار
و‡ارسس -ة م-ه-ام-ه-ا ‘ ك-ل ال-ق-ط-اع-ات واÛالت

دون “ي- -ي- -ز أاو اخ- -ت Ó-ف ‘ اŸردودي -ة
بينها وب Úزميلها الرجل.
وأاك -د ل -ب -ق-ى ‘ ك-ل-م-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة أان
التعديÓت القانونية عززت مكانة اŸرأاة
‘ اÛتمع وكرسست ◊ق اŸسساواة مع
الرجل ‘ أاسسمى قوان Úالدولة لسسيما
م-ن-ه-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-دع-م مشس-ارك-ة ال-ع-نصسر
النسسوي ‘ ا◊ياة السسياسسية ،داعيا إا¤
العمل أاك Ìعلى ترقية دور اŸرأاة ‘
اÛت - -م - -ع م - -ن خ Ó- -ل ت- -ن- -وي- -ع سس- -ب- -ل
ال-ت-حسس-يسض وال-ت-ن-ب-ي-ه ب-ح-اجة الدولة إا¤
روح اŸرأاة اŸن - -ت - -ج - -ة خ - -اصس - -ة اŸرأاة
ال -ري -ف -ي -ة واŸاك -ث -ة ‘ ال -ب -يت م -ادامت
أاشسكال الدعم اŸادي متوفرة.
وكان وا‹ معسسكر ﬁمد لبقى قبل
أاسس -ب -وع Úق -د ك -ل -ف إاط -ارات نسس -وي -ة م -ن ق -ط -اع
التكوين اŸهني بقيادة قافلة إاعÓمية لفائدة اŸرأاة
الريفية من أاجل حثها وإاقناعها بأاهمية الندماج
‘ ع -ا ⁄الشس -غ -ل واإلن -ت -اج Ÿا “ل -ي -ه الع-ت-ب-ارات
الوطنية القتصسادية التكوين ،حيث لقيت اŸبادرة
اسس -ت -ج -اب -ة واسس -ع -ة م-ن سس-ك-ان األري-اف ع-ل-ى ح-د
تصس-ري-ح Ÿسس-ؤوول-ة ال-ق-اف-ل-ة ح-م-ادوشض م-ل-ي-ك-ة التي
أاكدت لـ»الشسعب» ،أانه  ⁄يسسجل أاي اعÎاضض متعلق
بالذهنيات أاو طبيعة اŸناطق الريفية فيما يخصض
التحاق اŸرأاة الريفية Ãقاعد التكوين اŸهني غÒ
ذلك اŸرتبط بغياب سسبل النقل واŸواصسÓت وبعد
اŸسسافة ب Úالتجمعات السسكنية الريفية ومراكز
التكوين اŸهني.

حواء –تفي بيومها وسسط دعم رجو‹ بامتياز

معسسكر:أام ا.Òÿسس

العديد من اأ’نشضطة والتظاهرات بسضكيكدة وجيجل احتفاء باŸرأاة
احتفت سسكيكدة بالعيد العاŸي للمرأاة ،بعديد
األنشسطة والتظاهرات ،فعلى مسستوى قصسر الثقافة
لسسكيكدة و–ت شسعار « اŸرأاة ا÷زائرية تاريخ
وإا‚ازات « نظمت اŸؤوسسسسة على مدار يوم،Ú
يوما دراسسيا أاطره أاسساتذة وباحثون من كلية اآلداب
واللغات ÷امعة  20أاوت  55سسكيكدة ،باإلضسافة إا¤
معرضض للحرف والصسناعات التقليدية أاشسرفت على
اف-ت-ت-اح-ه سس-ل-ط-ات ال-ولي-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤ح-ف-ل فني
أاحياه ›موعة من ‚وم الفن.
إاضسافة ا ¤برنامج فني ثري على مسستوى نفسض
اŸؤوسسسسة ،على شسرف العامÓت بناحية سسكيكدة
ل-ل-خ-دم-ات الج-ت-م-اع-ي-ة سس-ون-اطراك بالتنسسيق مع
ن- -ق- -اب- -ة اŸؤوسسسس -ة ،ح -يث جسس -د ب -رن -ام -ج خ -اصض
Ãناسسبة الحتفال بعيد اŸرأاة اŸصسادف لتاريخ 8
مارسض ،بدعوة النسساء العامÓت التابع Úللخدمات
الج-ت-م-اع-ي-ة سس-ون-اط-راك إا ¤ت-ن-اول وج-ب-ة الغداء
واŸرطبات بفندق رويال بÓصض بفلفلة مع توزيع
الورود على شسرفهن كما ” تنظيم حفل فني ثري
ب -قصس -ر ال -ث -ق-اف-ة أاح-ي-اه ع-دة ف-ن-ان ،Úواسس-ت-م-ت-عت
العائÓت بأاغا Êعائلية بأاصسوات فنية واعدة.
وبدار الثقافة ﬁمد سسراج ،أاقيم حفل توزيع
الشسهادات وا÷وائز على اŸشساركات ‘ صسالون
مصسورات سسكيكدة بنفسض اŸناسسبة واŸنظم من
طرف دار الثقافة ،فيما احتضسنت قاعة العروضض
Óزي -اء م-ن ت-ن-ظ-ي-م دار ال-ث-ق-اف-ة
ال -كÈى ع -رضس -ا ل  -أ
بالتنسسيق مع ا÷معية الثقافية حواء ،وعرضسا فنيا
للتعاونية الثقافية أافكار وفنون العلمة ،وكذا حفÓ
فنيا من إاحياء الفرقة اŸوسسيقية لدار الثقافة.
وكعادتها اŸكتبة الرئيسسة بسسكيكدة كانت ‘
اŸوعد مع حواء ‘ عيدها العاŸي من خÓل
احتفائية رائعة Ãكتبة بلدية جندل ﬁمد سسعدي
دائرة عزابة وŒسسيدا Ÿقاربة النتشسار األفقي
ل -ل -ف -ع -ل ال -ق -رائ-ي وال-ث-ق-ا‘ اŸن-ظ-م عﬂ Èت-ل-ف

بلديات الولية وهذا ما كان السسبق فيه Ÿصسالح
اŸؤوسسسسة إاذ وألول مرة تسستضسيف بلدية جندل مثل
هذه الفعاليات ،كما ” تكر  Ëموظفات اŸكتبة
الرئيسسة صسباحا Ãدينة سسكيكدة.
وقامت اŸكتبة الرئيسسية عشسية الحتفاء باليوم
ال- -ع -اŸي ل -ل -م -رأاة و ت ر م ل -ه -ا ب -ع دا ع -ن ال -ط -اب -ع
الفولكلوري السسائد ” اقتناء ›موعة من أاعمال 5
اتبات ومبدعات من الولية على غرار ،عائشسة
بورشساق Ãجموعتها الشسعر ة فرحة من فم شسيطان
رج -ي -م ،زه -رة ب -والسس -كÃ Úج -م -وع -ت-ه-ا الشس-ع-ري-ة
غ-واي-ات اŸع-ن-ى وال-قصسصس-ي-ة مسس-اف-ات اÓŸئ-كة،
آاسس -ي -ا ب -ودخ -ان -ة ب-روا ت ه-ا زواي-ا الصس-ف-ر وسس⁄Ó-
اŸنف فالقصسصسية حطب يشسعله اŸاء ،دنيا زاد
بوراسض Ãجموعتها القصسصسية إاصسدار أاول بعنوان
صسرخة امرأاة ،الدكتورة سسارة بوسسحابة أاو سسارة
تسس -ن -ي-م وب-اك-ورة أاع-م-ال-ه-ا ،ال-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت حسسب
ال-ق-ائ-م Úع-ل-ي-ه-ا ،ك-ت-ك-ر Ëرم-زي ل-ه-ن ‘ ع-يدهن
باقتناء  8عناوين و 125نسسخة سسيتم توز عها عل
ج-م-ي-ع فضس-اءات اŸط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ية بالولية.من
ج -ان -ب -ه -ا ،مصس -ال -ح أام -ن ولي -ة سس-ك-ي-ك-دة ك-انت ‘
اŸوعد ،حيث أاشسرف رئيسض أامن الولية على حفل
تكرÁي على شسرف منتسسبات األمن الوطني بأامن
الولية من عامÓت وعونات شسبيهات ومتقاعدات
م -ن ج -م -ي -ع ال -رتب واŸصس -ال -ح ،ب -حضس-ور إاط-ارات
ورؤوسساء اŸصسالح ،حيث باŸناسسبة ” إالقاء كلمة
إاشسادة باŸكانة والدور البارز الذي تؤوديه اŸرأاة
الشسرطية جنبا إا ¤جنب مع أاخيها الرجل داخل
هذه اŸؤوسسسسة العريقة ،وكانت اŸناسسبة سسانحة
لرئيسض أامن الولية لتقد Ëهدايا رمزية ،وتكرË
›موعة من نسساء أامن الولية نظ Òجهودهن ‘
أاداء مهامهن النبيلة.

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

...ميناء جن جن يحتضضن ا’حتفا’ت
الرسضمية بعيد اŸرأاة بجيجل
ع -رفت ذات اŸن -اسس -ب -ة ب -ولي -ة ج-ي-ج-ل ،ان-طÓ-ق
الحتفالت الرسسمية بإاشسراف وا‹ الولية والسسلطات
اÙل-ي-ة ع-ل-ى ت-دشس Úصس-ال-ون ل-لصس-ن-اع-ات ال-ت-قليدية
بغرفة الصسناعة التقليدية وا◊رف ثم انتقل الوفد إا¤
ميناء جنجن أاين ” تنظيم حفل خاصض على شسرف
العامÓت و” تكر› Ëموعة من العامÓت فيما
ق -دمت ج -م -ع -ي -ة «اك -اسس-ي-ا « ل-ل-ف-ن-ون ع-رضس-ا شس-رف-ي-ا
Ÿسسرحية «ماتبكيشض يا جميلة « والتي سستشسارك ‘
اŸه -رج -ان ال -دو‹ ل -ل -مسس -رح ب -الشس -ارق -ة ب -اإلم-ارات
العربية اŸتحدة.
ك -م -ا ك -ان ألم -ن ال -ولي -ة ج -ي -ج -ل ح -ف -ل ت-ك-رÁي
Ÿوظ -ف-ات الشس-رط-ة ،ب-ذات اŸن-اسس-ب-ة ،ع-ل-ى مسس-ت-وى
قاعة اÙاضسرات الكائن مقرها Ãدرسسة الشسرطة
سس-اب-ق-ا ب-ج-ي-ج-ل ،ب-حضس-ور رؤوسس-اء اŸصس-ال-ح إاطارات،
رتيبات ،أاعوان وأاعوان شسبيهات ،متقاعدي الشسرطة،
” خÓله تكر› Ëموعة من اŸوظفات اŸتميزات
‘ أاداء مهامهن تقديرا وعرفانا لهن.
م -ن ج -ان -ب -ه-ا ،ن-ظ-مت م-دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ل-ل-ولي-ة،
Ãناسسبة عيد اŸرأاة حف Óفنيا متنوعا للنسساء نشسطه
الفنان من Òبودوحان إاضسافة إا ¤صسالون إابداعات
اŸرأاة ا÷يجلية وعرضض أازياء العروسض ا÷يجلية كما
” ت -ك -ر Ëب -عضض ال -نسس -اء ن -ظ Òع -ط -ائ -ه-ن ‘ شس-ت-ى
القطاعات.
احتضسن النادي الثقا‘ إلذاعة جيجل ا÷هوية و‘
إاط -ار ب -رن -ام -ج م -ن Èال -ف-ك-ر ،وÃن-اسس-ب-ة ع-ي-د اŸرأاة
ﬁاضسرة حول موضسوع «اŸرأاة ودورها ‘ اÛتمع.
ب Úضسرورات العصسر وﬁظورات اŸاضسي» نشسطتها
األدي-ب-ة ف-اط-م-ة ال-زه-راء ب-ول-ع-راسض ،اÙاضس-رة بثت
مباشسرة ع Èأامواج إاذاعة جيجل ا÷هوية.

جيجل/سسكيكدة :خالد العيفة
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جبهة اŸسستقبل –تفي بعيد اŸرأاة ،بلعيد:
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نعمل على أان اŸرأاة موجودة بقوة و–تل مكانتها
اح- - -ت- - -ف- - -لت ج- - -ب - -ه - -ة
اŸسس - -ت - -ق - -ب - -ل ،أاول أامسس،
Ãن- -اضسÓ- -ت -ه -ا Ãن -اسس -ب -ة
اليوم العاŸي لعيد اŸرأاة،
ح- -يث شس- -ارك- -ه- -م رئ- -يسس
ا◊زب ع - -ب - -د ال - -ع - -زي - -ز
ب -ل -ع -ي -د ع-ي-ده-ن ب-ق-اع-ة
ا◊فÓت اŸرجان ببلدية
ب -راق -ي ،ل -ي -ؤوك -د ع-ل-ى أان
اŸرأاة ت -ن -اضس -ل ل -تسس -ت -ق -ر
ال-ع-ائ-ل-ة وت-ع-م-ل من أاجل
أاخ Ó-ق أاب-ن-ائ-ه-ا وبÓ-ده-ا،
م-ه-ن-ئ-ا اŸرأاة ال-ف-لسسطينية والصسحراوية
وال -ع -رب -ي-ة وك-ل ام-رأاة ‘ ال-ع-ا ⁄ت-ع-م-ل
لخر.
وتكد من أاجل إاسسعاد ا آ

سسعاد بوعبوشس
وأاع -ل -ن ب -ل -ع -ي -د أان -ه سس -ي -ت-م ع-ق-د اŸؤو“ر
ال- -وط- -ن -ي ل -ل -ح -زب ،ب -ح -يث سس -ت -ك -ون اŸرأاة
موجودة بقوة ‘ ا÷بهة والعمل على أان –تل
م -ك -ان -ت -ه -ا ول -يسض سس -ت -ارا ف-ق-ط ،خ-اصس-ة وأان
ا◊زب مبنى على سسواعد نسسائية قوية منهن
من تقوم بعمل يومي ومنهن النائبات ،وهذا

ما يعزز العتقاد الراسسخ بأان
اÛتمع يبنى بسسواعد نسسائه
ورج -ال -ه م -ن أاج -ل اسس -ت-قÓ-ل
ا÷زائر وازدهارها.
ب -دوره-ا د .ت-ي-ج-ا Êأاك-دت
أان اŸرأاة اسستحقت هذا العيد
بفضسل ا◊صسول على حقوقها
بالعمل واŸثابرة ،واسستحقت
اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة الح -ت-ف-ال
ب-ع-ي-ده-ا ب-فضس-ل نضس-ال-ها إابان
ال -ث -ورة وك -ذا اسس-ت-م-راره-ا ‘
ذلك ب - - -ع - - -د السس - - -ت - - -قÓ- - -ل
واŸسساهمة ‘ إارسساء لبنة البناء والسستقرار
وهي تواصسل النضسال من أاجل تشسييد جزائر
م -ت-ق-دم-ة وم-ت-ط-ورة وإاخ-راج-ه-ا م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة
ل -ل -غ ،Òم -ط -ال -ب-ة ب-ع-ي-د وط-ن-ي ل-ل-م-رأاة ك-رم-ز
لنضسالها واعÎافا بجهودها ‘ خدمة ا÷زائر
ولكن ليسض كعطلة مدفوعة األجر.
و” باŸناسسبة تكر Ëشسخصسيات نسسوية من
ب -ي -ن -ه -ن اÛاه -دة م-ه-دي-ة ب-ل-ع-رب-ي وا◊ك-م
ال -دو‹ سس -م -ي -ة ف -رق -ا Êوصس -ح -ف -ي -ة ج-ري-دة
«الشسعب» ،باإلضسافة إا ¤كل من اŸناضسلة باية
زينو Êومليكة ياكار.

أامن ولية ا÷زائر يحتفي باليوم العاŸي للمرأاة

براشضدي يؤوكد على دور اŸرأاة ‘ معركة البناء والتشضييد
أاح - - -يت مصس- - -ال- - -ح أام- - -ن
ولي - - -ة ا÷زائ- - -ر ال- - -ي- - -وم
العاŸي للمرأاة ،اŸصسادف لـ
 08م -ارسس م -ن ك -ل سس -ن -ة،
ب -ت -ن -ظ -ي -م ح-ف-ل ت-ك-رÁي
ع - - -ل - - -ى مسس - - -ت- - -وى م- - -ق- - -ر
›م- - -وع- - -ة الح - -ت - -ي - -اط
والتدخل بالقبة ،حيث ”
ت- -ك- -ر Ëشس- -رط- -ي -ات ع -ل -ى
ت-ب-اي-ن رت-ب-ه-ن وم-واق-ع-ه-ن
وك - - -ذا اŸسس - - -ت - - -خ - - -دم- - -ات
لم-ن ولي-ة ا÷زائ-ر ،ك-م-ا ّ”
اŸدن -ي-ات أ
تكر Ëبعضس النسساء من اÛتمع اŸدÊ
م -ن ‡ث Ó-ت ،ري -اضس -ي -ات ،صس -ح -ف -ي-ات،
لم - -ن - -ي - -ة ،ذوي
لسسÓ- - -ك ا أ
ﬂت- - -ل- - -ف ا أ
ا◊قوق ومتقاعدات الشسرطة.

العاصسمة :آاسسيا مني
وباŸناسسبة أابرز مدير أامن ولية ا÷زائر
مراقب الشسرطة نور الدين براشسدي ‘ كلمة
له دور اŸرأاة الشسرطية ‘ جهاز األمن حيث
باتت لها مكانة يشسهد لها ،تسسهر من خÓلها
إا ¤ج -انب زم -ي-ل-ه-ا ال-رج-ل ع-ل-ى أام-ن ال-وط-ن
واŸواطن.
ك- -م- -ا ح- -ي- -ا م- -دي- -ر أام- -ن ولي- -ة ا÷زائ -ر،
باŸناسسبة الدور الهام الذي باتت تلعبه اŸرأاة
ا÷زائرية ‘ ميدان البناء والتشسييد ‘ كل
اÛالت السس- -ي -اسس -ي -ة وال -ع -ل -م -ي -ة وال -ف -ن -ي -ة
والرياضسية وتتو ¤مناصسب قيادية ومسسؤووليات
حسساسسة ‘ مواقع هامة من هرم الدولة.
كما عرف ا◊فل إالقاء كلمة اللواء اŸدير
Óمن الوطني التي بعث بها وخصض بها
العام ل أ

م-ن-تسس-ب-ات الشس-رط-ة Ãن-اسس-ب-ة ال-ع-ي-د العاŸي
للمرأاة ،وهي التفاتة طيبة معهودة Œاه اŸرأاة
الشسرطية ،تقديرا وعرفانا بدورهن اŸفصسلي
‘ ا÷هاز األمني Ÿا حققنه من نقلة نوعية
وقيمة مضسافة Ÿقوماته البشسرية.
وحظيت الصسحفية آاسسيا مني» باŸناسسبة
بتكر Ëمن طرف مدير أامن ولية ا÷زائر
مراقب الشسرطة نور الدين براشسدي ،تقديرا
وعرفانا ÷ريدة «الشسعب» ،كشسريك إاعÓمي،
فعال ‘ –قيق اŸعادلة األمنية رفقة كل
وسسائل اإلعÓم الوطنية األخرى Ãختلفها.
وق -د سس -ب -ق ه -ذا ا◊ف -ل ،ت -ن -ظ-ي-م زي-ارات
ج- - -واري- - -ة ل- - -ف- - -ائ - -دة اŸرضس - -ى اŸاك - -ث - -ات
باŸسستشسفيات وكذا الطاقم الطبي على غرار
اŸسس- -تشس- -ف- -ى ا÷ام- -ع- -ي مصس- -ط -ف -ى ب -اشس -ا،
مسس -تشس -ف -ى ع Úط -اي -ة ،مسس -تشس -ف -ى ن -ف -يسس -ة
حمودي مسستشسفى سسليم الزم ،‹Òمسستشسفى
ال -دوي -رة ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤دور ال-ع-ج-زة ،وك-ذا
زي -ارات ل -ف-ائ-دة م-ت-ق-اع-دات الشس-رط-ة Ãق-ار
سس-ك-ن-اه-ن ،أاي-ن ق-دمت ه-داي-ا رم-زي-ة أادخ-لت
الفرحة والبهجة والتي تدخل ضسمن تقاليد
Óمن الوطني.
اŸديرية العامة ل أ

 ...وقيادة الدرك الوطني اŸرأاة عيدها ،نوبة:

اŸناسضبة تسضمح باسضتعادة التاريخ اŸشضرف Ÿنتسضبات السضلك
ن -ظ -مت ق -ي -ادة ال -درك ال -وط-ن-ي ،أامسس،
Ãناسسبة اليوم العاŸي لعيد اŸرأاة ،اŸصسادف
لـ  8مارسس من كل سسنة ،حف ÓتكرÁيا على
شس - -رف ›م - -وع- -ة م- -ن ال- -نسس- -اء اŸم- -ثÓ- -ت
ıت -ل -ف شس -رائ -ح اÛت -م-ع ا÷زائ-ري وذلك
على مسستوى قيادة الدرك الوطني.

آاسسيا مني
ا◊ف -ل اسس -ت -ه -ل ب -إال -ق -اء ك -ل-م-ة ل-ق-ائ-د ال-درك
ال -وط -ن -ي ال -ل -واء م -ن -اد ن -وب -ة ،أاشس-اد م-ن خÓ-ل-ه-ا
ب -اŸك -اسسب ال -ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة ‘
ﬂت -ل -ف اÛالت Ÿواك -ب-ة ن-ظÒات-ه-ا ‘ ال-دول
اŸتطورة.
وأاث-ن-ى ق-ائ-د ال-درك ال-وط-ن-ي ‘ ك-ل-م-ة ق-رأاه-ا
نيابة عنه الرائد عبد القادر بزيو ،مكلف باإلعÓم
على مسستوى القيادة ،بالدور الريادي الذي باتت
–ظى به اŸرأاة ،اليوم ،حيث قدمت أاروع األمثلة
‘ التضسحية والتفا.Ê
ون-وه ال-ل-واء ن-وب-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة ،ب-ال-دور ال-ريادي
الذي تلعبه اŸرأاة الدركية من خÓل اÛهودات
ال-ك-بÒة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا وإاخÓ-صس-ه-ا وت-ف-ان-يها ‘
ت-أادي-ة اŸه-ام اŸوك-ل-ة إال-ي-ه-ا ب-ك-ل ك-ف-اءة وام-ت-ي-از

وبخÈة ومهنية‡ ،ا مكنها من تبوء مسسؤووليات
ه- -ام- -ة وم- -ن -اصسب ع -ل -ي -ا ‘ ه -رم سس Ó-ح ال -درك
الوطني ،ودعاها باŸناسسبة Ÿواصسلة العمل النبيل
‘ ظل أاداء أافضسل لرسسالة األمن واألمان.
وقد ” باŸناسسبة ،تكر Ëعدد منهن تقديرا
إل‚ازاتهن التي عكسست قدرات اŸرأاة ا÷زائرية
‘ ع - -دي - -د اÛالت وعﬂ Èت- -ل- -ف ا◊ق- -ب- -ات
التاريخية التي عاشستها ا÷زائر وبخاصسة فÎة
السستعمار وغداة السستقÓل.
وبعد أان هنأا ا÷ميع باŸناسسبة ،اأكد اللواء نوبة
أان هذه اŸناسسبة تسسمح باسستعادة تاريخ مشسرف
Ÿن -تسس -ب -ات ال -درك ال-وط-ن-ي ‘ ،اÛال األم-ن-ي
والوقائي والعمل ا÷واري ،معÈا ‘ الوقت نفسسه
ع -ن ت -ق -دي -ره وع -رف-ان-ه ب-ال-دور ا◊ي-وي وال-ع-م-ل
اŸتميز الذي تقوم به منتسسبات الدرك الوطني ‘
سس -ب -ي -ل –ق -ي -ق أاه -داف رسس-ال-ة اأم-ن األشس-خ-اصض
وحماية اŸمتلكات وصسيانة الوطن.
و” باŸناسسبة تكر Ëجريدة «الشسعب» عÈ
صس -ح -ف -ي -ت -ه -ا «أاسس -ي -ا م -ن -ي» ،تشس-ج-ي-ع-ا ل-ه-ا ع-ل-ى
اŸواصسلة بنفسض العزÁة من اأجل نقل ومعا÷ة
ﬂت- -ل -ف ال -قضس -اي -ا ب -ك -ل م -وضس -وع -ي -ة وم -ه -ن -ي -ة
واحÎافية.
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ألسسبت  10مارسش  2018م
ألموأفق لـ  22جمادى ألثانية  143٩هـ

نظمتها مصشالح إلنششاط إ’جتماعي بالو’ية

 28إامرأاة ريفية يتحصشلن على عتاد دعم اأ’سشرة اŸنتجة بتيبازة
شش- - - -ه- - - -دت أإروق - - -ة إŸرك - - -ز
إلوطني للنسشاء ضشحايا إلعنف
وإل -ل -وإت -ي ه -ن ‘ وضش -ع صش -عب
’سش-ب-وع
ب-ب-وسش-م-اع-ي-ل ن-ه-اي-ة إ أ
إل -ف -ارط إح-ت-ف-ال-ي-ة م-زدوج-ة
ن- -ظ- -م- -ت- -ه- -ا مصش- -ال -ح إل -نشش -اط
إ’جتماعي بالو’ية Ãناسشبة
عيد إŸرأإة و”ّ خÓلها توزيع
ع-ت-اد ع-لى  28إم-رأإة م-ن عّ-دة
بلديات.

ج -م-ي-ع-ه-ا ‘ ت-ق-د Ëي-د أل-ع-ون ل-ل-م-رأة
أل - -ري - -ف - -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل ت- -وف Òب- -عضش
أŸع -ون -ات ل-ه-ن أو أل-ت-وسس-ط ل-ه-ن ل-دى
عّدة مصسالح عمومية من أجل حلحلة
صس - -ع- -اب أ◊ي- -اة أل- -ري- -ف- -ي- -ة ،ووف- -رت
ألحتفالية بصسيصسا من أألمل لنزيÓت
أŸركز ألوطني للنسساء ضسحايا ألعنف
فيما يتعلق بالدماج ألجتماعي.

و كانت  28إأمرأة ريفية ينحدرن من
ب -ل -دي -ات ب -ن-ي م-ي-لك وأغ-ب-ال وسس-ي-دي
سس -م -ي -ان أل -ن -ائ -ي -ة ق -د أسس -ت -ف-دن م-ن-ذ
أسس -ب -وع Úت -ق -ري -ب -ا م-ن ت-ك-وي-ن سس-ري-ع
وخاصش Ÿدة أسسبوع كامل يتعلق بكيفية
تسسي Òمؤوسسسسة مصسغرة وألتحكم أألمثل
‘ ألعمل أŸدر للÌوة Ãركز تكوين
إأط-ارأت مصس-ال-ح أل-نشس-اط ألج-ت-م-اعي
بخميسستي قبل أن توزع عليهن كوطات
ﬂتلفة من عتاد ألعمل Ãناسسبة عيد
أŸرأة Ãرك -ز أل -نسس-اء ضس-ح-اي-ا أل-ع-ن-ف

حظيت أك Ìمن  120منتسسبة ÷هاز
ألشسرطة كشسرطيات أو أعوأن شسبيهات
أو م -ت -ق -اع -دأت ب -ت -ك -رّ‡ Ëي-ز خÓ-ل
أحتفالية خاصسة أقيمت خصسيصسا لهذأ
ألغرضش Ãناسسبة عيد أŸرأة أول أمسش
باŸكتبة أ◊ضسرية للمطالعة ألعمومية.
ق-ال أŸك-ل-ف ب-اإلعÓ-م وأل-عÓ-ق-ات
أل- -ع- -ام -ة ب -أام -ن أل -ولي -ة أÓŸزم أألول
أسس -م -اع -ي -ل ب -ورع -دة إأّن ه-ذه أÿط-وة
تعت Èتكريسسا Ÿبدأ ألتكفل ألجتماعي
Ãوظفي ألشسرطة.

...وتكر Ëأاك Ìمن 120
ششرطية Ãناسشبة  8مارسس

تيبازة :عÓء ملزي

ب -ب -وسس -م -اع-ي-ل م-ن ط-رف وك-ال-ة أ‚ام
ل- -ل- -ق- -رضش أŸصس- -غ- -ر أل -ت -اب -ع -ة ل -وزأرة
ألتضسامن.
حصس -لت ب-عضس-ه-ن ع-ل-ى آأل-ة خ-ي-اط-ة
ومكوأة وحصسلت أخريات على خÓط
وفرن للطهو لتحضس Òأ◊لويات فيما
حصسلت فئة ثالثة على عتاد –ضسÒ
ألعجائن Ãختلف أنوأعها وهو ألعتاد
أل-ذي ي-ت-ي-ح ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دأت من –ضسÒ
منتجات نهائية وتسسويقها لغرضش دعم
أسس -ره -ن لسس-ي-م-ا وأّن-ه-ن ي-ن-ح-درن م-ن

عائÓت فقÒة ”ّ رصسدهن من طرف
أÓÿي- -ا أ÷وأري- -ة أل -ت -اب -ع -ة Ÿصس -ال -ح
ألنشساط ألجتماعي ومصسالح ألبلديات
أŸعنية.
” تكر 4 Ëجمعيات نشسطة ‘
كما ّ
›ال دعم أŸرأة ألريفية على هامشش
ألحتفالية ويتعلق أألمر هنا بجمعية
ف -رأشس-ة م-ن سس-ي-دي غ-يÓ-سش وج-م-ع-ي-ة
Óرهاط وجمعية ألعمل
أŸرأة ألريفية ل أ
وأإلحسسان من خميسستي وكذأ جمعية
آأفاق ألولئية وهي جمعيات سساهمت

«اŸرأاة”” دعامة صشلبة ‘ اÛتمع ’ ينكرها إا’ جاحد

ع -رفت إل -ب -ل -ي -دة ‘ رب -وع ب-ل-دي-ات-ه-ا ن-ه-اي-ة
’سشبوع– ،و’ وحركية غ Òعادية ،ششهدتها
إ أ
إلسش- -اح- -ات إل- -ع- -ام- -ة وإلشش- -وإرع إل- -رئ- -يسش- -ي- -ة،
’دإري -ة وإÿدم -ات -ي -ة
وﬂت- -ل- -ف إŸؤوسشسش -ات إ إ
وإ÷ام-ع-ي-ة وإلÎب-وي-ة ،إل-ع-م-ومية وإÿاصشة،
أإظ-ه-رت م-دى إ’ه-ت-م-ام ب-ا’ح-ت-فالية إلعاŸية
لعيد ““إŸرأإة““ ‘ طبعته للعام إ÷اري .2018

البليدة :لينة ياسسمÚ

ألفرصسة كانت ملفتة بحق ،أين خرجت بنات حوأء
وآأدم ،وأنتشسرن كالزهرأت ‘ كل مكان ،وبالرغم من
أن ألطقسش كان ‡طرأ ‘ بعضش ألوقات ،إأل أن ذلك

Á ⁄ن -ع سس -ي -دأت أŸط -ي -خ ‘ أل -ب -ل -ي-دة ،أن ي-ح-ت-فÚ
ب -ع -ي -ده -ن ع -ل -ى ط -ري -ق -ت -ه-ن ،وه-ن ي-ج Íأ◊وأن-يت
وأŸت- -اج- -ر وألسس -اح -ات ،م -ع -ب -ق -ات ب -ع -ط -ور وردي -ة،
ومتجمÓت ‘ أجمل أزيائهن ،خرجن فرأدى و‘
›موعات ،يسسرن ‘ كوكبات نحو قلب سساحة ألتوت،
وسساحة أ◊رية بباب ألسسبت ،و‘ أألحياء ألشسعبية،
صسبايا وعجائز ،عÈن ‘ كل من Ùهن أنهن فرحن
بيومهن ألسسعيد كثÒأ.
وعرفت أروقة جامعة ألبليدة  1و ،2وأÿدمات
Óن -اث “ي -زأ ‘ ألح-ت-ف-ال-ي-ة ،خصسصست
أ÷ام -ع -ي -ة ل  -إ
بتكرÁات وهدأيا ،وقدمت لهن وجبات تليق با◊دث
وÃقامهن ،حيث شسهدت جامعة ألبليدة  ،2تكرÁا

حضشرته نسشاء من كل إلقطاعات

احتفا’ت متنوعة تكرÁا للمرأاة بسشطيف

أحيت ولية سسطيف ،أمسش أألول ،ألعيد ألعاŸي
للمرأة بعديد ألتظاهرأت ألرسسمية وألثقافية ‘ ربوع
ألولية ،تكرÁا لها نظ ÒأÛهودأت أŸبذولة ‘
ألتنمية ألوطنية ،كما أدت وأجبها كام ÓخÓل ألثورة
ألتحريرية.
و“يزت ألحتفالت ‘ عدة قطاعات بتكرÁات،
ع -ل -ى غ -رأر أ◊ف -ل أل -ذي أشس-رف ع-ل-ي-ه وأ‹ أل-ولي-ة
ناصسر معسسكري ،بدأر ألثقافة هوأري بومدين Ãدينة
سسطيف ،لتكر ËأŸرأة ألعاملة ،حيث قدم ألتهاÊ
للمرأة أ÷زأئرية وألسسطايفية ‘ عيدها ألعاŸي.

و” خÓل حفل مصسالح أألمن ألوطني ،تكرË
ألشسرطيات وألعامÓت ألشسبيهات باألمن ألوطني ‘
حفل حضسرته نسساء مصسالح أخرى ،مثل أ÷مارك
وأ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة وأل -درك أل -وط -ن -ي ،ك -م -ا ت-ك-رË
ﬁام -ي -ات م-ن ط-رف م-ن-ظ-م-ة أÙام ،Úل-ت-خ-ف-ي-ف
ضسغط أŸهنة ،مع منحهن أمتياز أŸرأفعة باألولوية
لهن ‘ أÙاكم وأÛالسش خÓل هذأ أليوم ،وهي
أألولوية أŸمنوحة ‘ ألنظام ألدأخلي للمهنة لنقيب
أÙام.Ú

سسطيف :نورالدين بوطغان

بعد أإن قام بتكر Ëوإلدة مرإسشل ““إلششعب““

رئيسس أامن ا÷لفة يششيد بكفاءة اŸرأاة الششرطية ويكرمها ‘ عيدها
ع- -رفت ،أول أمسشﬂ ،ت- -ل- -ف ب- -ل- -دي- -ات ولي- -ة
أ÷لفة ،تنظيم عدة أنشسطة Ãناسسبة أليوم ألعاŸي
للمرأة ،حيث ” تكر Ëعدد من أإلطارأت ألنسسوية
Ãقر ولية أ÷لفة ،أين ثمن وأ‹ أ÷لفة ““حمنة
ق -ن -ف -اف““ خ Ó-ل ه-ذه ألح-ت-ف-الت ،ب-الن-تصس-ارأت
أ÷ديدة ألتي حققتها أŸرأة أ÷زأئرية ،بإاحرأزها
حقوقا غ Òمسسبوقة ،أقرها لها مرة أخرى فخامة
رئ -يسش أ÷م -ه -وري -ة ‘ أل -ع -دي -د م -ن أŸن-اسس-ب-ات،
فأاصسبحت بهذأ كاألمسش تتبوأ ألصسدأرة ‘ ألفعل
ألسس -ي -اسس -ي وألج -ت -م -اع -ي ع -ل -ى ألسس -وأء ،ل -تسس-ه-م
مناصسفة مع أخيها ألرجل بكل مسسؤولية ‘ تقاسسم
أعباء وفروضش جÓئل أŸهمات ‘ صسورة حياة
أألمة.
نظم أمن ولية أ÷لفة برنا›ًا ثريًا باŸناسسبة
أسس-ت-ه-ل ب-ت-ن-ظ-ي-م زي-ارة ›ام-ل-ة ل-ف-ائ-دة م-نتسسبات
أألمن ألوطني أŸتقاعدأت ،كما ” ‘ ذأت أإلطار
ت- -ن- -ظ- -ي- -م زي- -ارة تضس -ام -ن -ي -ة ل -ف -ائ -دة أŸريضس -ات
أŸتوأجدأت على مسستوى أŸؤوسسسسة ألسستشسفائية
ﬁاد ع -ب -د أل -ق -ادر Ãدي -ن -ة أ÷ل -ف -ة ،أي -ن ل -ق -يت
أŸب- -ادرت -ان أسس -ت -حسس -ان أ÷م -ي -ع ،ك -م -ا ” ب -ذأت
أŸناسسبة إأقامة حفل تكرÁي على مسستوى مقر
ألوحدة ◊ 108فظ ألنظام با÷لفة ،أين قام مدير
أمن ولية أ÷لفة ““عبابسسة““ بتكر Ëوألدة مرأسسل

ج - -ري - -دة ““ألشس - -عب““ و زوج - -ة أÛاه - -د ““ع - -ام- -ر
بوغرأب““ ،و ألتي أبدت سسعادتها وفخرها بهذه
أŸب-ادرة وب-ف-رح-ه-ا ل-ل-ق-اء ألشس-رط-ي-ات من ﬂتلف
ألرتب وأŸصسالح ألتي ” تكرÁهن أيضسا ‘ هذه
أŸن- -اسس- -ب- -ة ،وذلك ع- -رف- -ان- -ا Ãا تسس- -ه -م -ه أŸرأة
ألشسرطية ‘ توف Òأألمن للموأطن وألوطن ،إأ¤
جانب تكر Ëبعضش أÛاهدأت وأرأمل ألشسهدأء
من منتسسبي أألمن ألوطني.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

›لة دزيريات –تفي باليوم العاŸي للمرأاة

أح -يت ›ل -ة دزي -ري -ات أل -ي-وم أل-ع-اŸي ل-ل-م-رأة
أŸصسادف لـ 8مارسش من كل سسنة بتنظيم خاصش
Óزياء بفندق ألشسÒأطون بحضسور عدد من
لعرضش ل أ
نسساء ›تمع أ÷زأئر ألرأقي ›سسدة ‘ صسورة
فسس -ي -فسس -ائ-ي-ة ت-رج-مت أل-زخ-م وأŸوروث أل-ث-ق-ا‘
لبÓدنا من خÓل أجمل ألتصساميم أبهرت أ÷مهور
ألشسغوف لتطريزأت وŸسسات من ألÎأث أ÷زأئري
مزينة بأاكسسسسوأرأت عكسست ألتزأوج ب Úأألصسالة
وأ◊دأثة.
أ◊فل “يز بتقد ËموديÓت جديدة ıتلف
أألل-بسس-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أل-ت-ي م-ا ت-زأل ت-ف-رضش ن-فسس-ها
وت- -رفضش أل- -ذوب- -ان ‘ عصس- -ر أŸوضس- -ة وأألل- -بسس -ة
أل -عصس-ري-ة ذأت أل-ط-اب-ع أل-غ-رب-ي ›سس-دة أل-ت-مسسك

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

بالهوية أ÷زأئرية وأنفتاحها على باقي ألتصساميم
وأŸسس- -ت- -ج- -دأت ‘ ه- -ذأ أل- -ع- -ا ،⁄ح- -يث ع- -م- -لت
مصسممات جزأئريات على إأعطائها طابع عصسري
مزجت من خÓله ماب Úجزأئر أألمسش وأ÷زأئر
أŸعاصسرة.
وكانت أŸناسسبة فرصسة لتكر Ëعدد من ألنسساء
أ÷زأئريات من ﬂتلف أ÷هات ،حيث ثمن من
خÓلها مدير نعيم سسلطا ،Êمدير ›لة دزيريات
دور أŸرأة للجزأئرية ‘ بناء ألوطن كل ‘ ›الها
وإأصس- -رأره -ا ع -ل -ى إأث -ب -ات وج -وده -ا م -ه -م -ا ك -انت
ألصس -ع -وب -ات وأل-ت-ح-دي-ات إأÁان-ا م-ن-ه-ا ب-دوره-ا ‘
أÛتمع.

آاسسيا مني

ن-وع-ي-ا حضس-رت-ه أل-ف-ن-ان-ة أıضس-رم-ة ألسس-ي-دة شس-افية
ب - -وذرأع وأŸشس - -ه - -ورة ‘ أŸسس- -لسس- -ل ألج- -ت- -م- -اع- -ي
وألتاريخي ،ووأحدة من أيقونات ألنتاج ألسسينمائي
أŸبدع ‘ جزأئرنا مسسلسسل ““أ◊ريق““ ،وألذي أدت
فيه دور أألم أŸسسؤوولة وأŸهمومة ““للة عيني““ ،فضسÓ
ع- -ن حضس- -ور ألسس- -ي- -دة زه- -ي- -ة ب- -ن ع -روسش ،أل -ت -ي ”
ت -ك -رÁه -م -ا ع -ل -ى غ -رأر ت -ك -ر Ëع -امÓ-ت وإأط-ارأت
با÷امعة.
Óناث رقم  ‘ 7ألصسومعة،
وإأ ¤ألقامة أ÷امعية ل إ
أح -ت-ف-لت أل-ط-ال-ب-ات ب-ع-ي-ده-ن ‘ ،ج-و م-ن أل-ت-ن-وع ‘
أألنشسطة ألتي خصسصسن بها و–سس ‘ Úوجبه ألعشساء،
مع تقد Ëألتها Êلهن وتكر Ëبعضش من ألعامÓت
وألطالبات أيضسا.

إششادة بدورها إلفّعال ‘ كافة
مرإحل تطور إلدولة إ÷زإئرية

الششرطة –تفل بيوم
اŸرأاة بوهران

أّكدت سسلطات وهرأن أألمنية وأŸدنية على
ضس- -رورة أحÎأم أŸرأة وإأعÓ- -ء شس- -أان -ه -ا ،ن -ظ -رأ
ل -دوره-ا أل-فّ-ع-ال ‘ ك-اف-ة م-رأح-ل ت-ط-ور أل-دول-ة
أ÷زأئرية بإاسسهامها ‘ ﬂتلف أŸيادين دأخل
أÛت -م -ع ،ولسس -ي -م -ا ‘ ظ-ل أل-ق-وأن Úأ÷دي-دة
أŸتعلقة بحماية أŸرأة وتعزيز مكانتها.
سسجلنا ذلك على هامشش فعاليات ألحتفاء
باليوم ألعاŸي للمرأة أŸصسادف لـ 08مارسش من
كل سسنة ألتي أحيتها مصسالح ألشسرطة ألمن ولية
وهرأن أÿميسش على مسستوى نزل ألشسرطة عمار
بن علي بوبكر أÙاذي Ÿقر أمن ألولية– ،ت
أإلشس -رأف ألشس -خصس -ي ل -لسس -ي -د م -رأقب ألشس-رط-ة
رئيسش أمن ولية وهرأن ،بحضسور ألسسيد وأ‹
ألولية ،أعضساء أللجنة أألمنية ،رؤوسساء أŸصسالح
أ÷هوية للشسرطة ،رؤوسساء أŸصسالح ألولئية ،أمن
أل -دوأئ -ر وأ◊وأضس -ر وأŸصس -ال -ح أل -ع -م -ل -ي -ات-ي-ة،
م- -ت- -ق- -اع- -دي ألشس- -رط- -ة‡ ،ث -ل -ي ع -ن م -دي -ري -ة
أÛاهدين ،وأألسسرة أإلعÓمية.
نّوه مرأقب ألشسرطة ورئيسش أمن ولية وهرأن
صس-ال-ح ن-وأصس-ري ن-وأصس-ري ب-ال-دور أل-ف-ع-ال ألذي
ت -ق -وم ب -ه أŸرأة ألشس -رط -ي-ة ‘ أŸي-دأن أل-ع-م-ل-ي
وأل -قضس -ائ -ي وأ÷زأئ -ي وت -ن -ظ -ي -م ح-رك-ة أŸرور
وﬁاربة كافة أآلفات أŸوجودة ‘ أÛتمع،
م -ث ّ-م -ن-ا ‘ أل-وقت ن-فسس-ه ›ه-ودأت-ه ‘ ﬂت-ل-ف
أألسسÓك أألمنية وأ÷دأرة ألتي أثبتتها ‘ كافة
أÛالت.
ب -دوره أع -ت Èوأ‹ وه -رأن ،م -ول -ود شس -ري -ف -ي
ألحتفال بعيد أŸرأة ““فرصسة للوقوف على دور
وم -ك -ان -ة أŸرأة وألعÎأف ب -نضس -ال -ه -ا ألسس -اع-ي
ل-ت-ح-ق-ي-ق ح-ق-وق-ه-ا وآأدأء وأج-ب-ات-ها بكل أعÎأف
وأعتزأز““.

وهران :براهمية مسسعودة

ألعدد
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يسشاهمن على مدإر إلسشنة ‘ إلتكفل باŸرضشى وإŸعوزين

صشفحة ””ناسس النافورة”” تكرم جنديات اÿفاء
لألفعال اÒÿية وعاملت النظافة

Ãب- -ادرة م- -ن صش- -ف- -ح- -ة ن- -اسس إل- -ن- -اف- -ورة
ب-خ-نشش-ل-ة ع-ل-ى ششبكة إلتوإصشل إ’جتماعي،
’ول 21 ،عاملة نظافة من
حظيت ،أإمسس إ أ
ﬂت- -ل- -ف إل- -ق -ط -اع -ات إ’إدإري -ة ب -ال -و’ي -ة
و›موعة من إلنسشوة إلفاعÓت ‘ إلنششاط
إÒÿي إلتضشامني ،بتكر Ëخاصس من طرف
مسشÒي إلصشفحة ‘ حفل فني أإقيم باŸناسشبة
Ãق -ر دي -وإن م -ؤوسشسش -ات إلشش -ب -اب ب -ع -اصش -م-ة
إلو’ية.

خنشسلة:اسسكندر ◊جازي

جرت فعاليات هذأ أ◊فل ‘ ،جو من أŸرح
وألتآاخي وتثم Úألدور ألذي تقوم به فئة عامÓت
أل -ن -ظ -اف -ة أŸك -رم-ات وك-ذأ أل-نسس-اء أل-ف-اعÓ-ت ‘
›ال أل- -ع- -م- -ل أÒÿي م- -ن ولي- -ة خ -نشس -ل -ة وم -ن
خ-ارج-ه-ا ،وه-ن ج-ن-دي-ات أÿف-اء أل-ل-وأت-ي سساهمن
بشس -ك -ل ك -ب ‘ Òأألع-م-ال أÒÿي-ة أل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا
ألصسفحة من نشسأاتها ،ويعود ألفضسل للكثÒأت من
هن ‘ ألتكفل بالعديد من أŸرضسى وأŸعوزين

أج- -ت- -م- -اع -ي -ا وأل -ي -ت -ام -ى ع -ل -ى م -دأر ألسس -ن -ة و‘
أŸناسسبات وأألعياد ألدينية.
وأكتسسبت صسفحة ناسش ألنافورة على ألفضساء
أألزرق شسهرة وأسسعة تعدت حدود ألولية وألوطن
‘ فعل أ ÒÿوحمÓت ألتÈع وألهتمام وألتكفل
بالفئات ألهشسة وأليتامى وأŸعوزين ع Èكل بلديات
أل -ولي -ة ،ع -ل -ى م -دأر ألسس -ن -ة و‘ ك -ل أŸن -اسس-ب-ات
وأألعياد ألدينية وألوطنية وباتت مقصسدأ رسسميا
لكل أÙسسن Úألذين يسستجيبون Ÿتخلف ألندأءأت
ألتي تطلقها ألصسفحة ع Èمنشسورأتها ألتي تعرف
أسستجابة من دأخل ألولية ومن خارجها وحتى من
خارج ألوطن.
وتسساهم عشسرأت ألنسسوة ،من ﬂتلف ألفئات
ألجتماعية وأŸهن ‘ أألعمال أÒÿية للصسفحة
‘ أÿفاء على مدأر ألسسناء ،وبفضسل ›هودأت
مسسÒها بوهÓلة أم Úألذي  ⁄يعد باسستطاعته
إأخفاء هويته ألتي كانت ›هولة ألك Ìمن ثÓثة
سسنوأت ‘ ›ال أألفعال أÒÿية.

إحياء إليوم إلعاŸي للمرأإة بالبويرة

اŸرأاة أاظهرت مهارات عالية

ع- -اششت إŸرأإة ب -ال -ب -وي -رة ع -ل -ى غ -رإر نسش -اء
إل -ع -ا ⁄ي -وم -ا م -ت -م-ي-زإ Ãن-اسش-ب-ة إح-ي-اء إل-ي-وم
إلعاŸي للمرأإة ،حيث بر›ت عدة إحتفا’ت
سشوإء رسشمية أإو من تنظيم جمعيات.

البويرة :ع .نايت رمضسان

أشسرف مصسطفى ليما Êوأ‹ ألولية علي حفل
ت -ك -رÁي Ÿوظ -ف-ات وع-امÓ-ت أل-ولي-ة ،ك-م-ا أع-ط-ى
إأشس -ارة أن -ط Ó-ق ل -ق -اف -ل-ة تضس-ام-ن-ي-ة ت-وج-هت إأ ¤دأر
أŸسسن Úلزيارة ألنسساء أŸقيمات بتلك أŸؤوسسسسة وكذأ
زيارة بعضش أŸوظفات طريحات فرأشش أŸرضش.
وب -إاق -ام -ة أل -نسس -ي -م ” ت-ك-ر Ëإأط-ارأت ي-ع-م-ل-ن ‘
ﬂتلف ألقطاعات على رأسسهن وردية نايت قاسسى
وردي - -ة رئ- -يسس- -ة ›لسش قضس- -اء أل- -ب- -وي- -رة إأ‹ ج- -انب
أŸن -ت -خ -ب -ات أÙل -ي -ة و‡ث Ó-ت ع -ن ق -ط -اع أألم -ن
ألوطني وألدرك ألوطني.
ب-اŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-عة سسعيدأ Êرأبح ”

ت -ك -ر Ëنسس -اء أب -دع-ن ‘ ح-ي-ات-ه-ن أŸه-ن-ي-ة وأظ-ه-رن
مهارأت عالية ‘ عملهن سسوأء ‘ أ◊رف ألتقليدية أو
‘ قطاعات أخرى .بهذه أŸناسسبة ” دعم أŸرأة
ب -ق -روضش مصس -غ -رة ‘ إأط -ار ج-ه-از أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل -تسس -ي Òأل -ق -روضش أŸصس -غ -رة ل -دع -م -ه-ن ‘ Œسس-ي-د
مشساريع تنموية ‘ عدة تخصسصسات.
و‘ ن -فسش ألسس -ي -اق ” ،ت -ك-ر Ëع-ائ-ل-ة أŸرح-وم-ة
مرأكشسى فازية ألتي –صسلت على عدة جوأئز وطنية
‘ إأطار ترقية أللباسش ألتقليدي Ÿنطقة أهل ألقصسر،
ب-ب-ل-دي-ة أه-ل أل-قصس-ر ع-دة ج-م-ع-ي-ات ث-ق-اف-ي-ة ن-ظ-مت
لقاءأت ثقافية علي شسرف أŸرأة ومعارضش ألعمالهن
أإلبدأعية ‘ عدة ›الت.
من جهته ،نظم أل–اد ألعام للعمال أ÷زأئريÚ
حف ÓتكرÁيا بفندق صسو‘ على شسرف ألعامÓت،
بدأر ألثقافة علي زعموم نظم حفل فني نشسطه كوكبة
من ألفنان Úمثل أŸطرب ألقبائلي أجريح وطاوسش
أرحاب.

من أإجل –قيق وثبة ‘ إلتنمية إÙلية

و’ية ورقلة –تفي باليوم العاŸي للمرأاة وتكرمها
أإشش -رف وإ‹ و’ي -ة ورق -ل -ة ع -ب -د إل -ق-ادر
’ول ،ع- - -ل- - -ى ف- - -ع - -ال - -ي - -ات
جÓ- - -وي ،أإمسس إ أ
إ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم إل-ع-اŸي للمرأإة إلذي نظم
Ãقر إلو’ية على ششرف إلنسشاء إلعامÓت ‘
إل-ع-دي-د م-ن إل-ق-ط-اع-ات ع-لى غرإر ‡ثÓت
’ع Ó-م -ي -ة ب -ال -و’ي -ة
ع -دد م -ن إŸؤوسشسش -ات إ إ
’م-ي-ن-ة إل-ع-ام-ة ل–Ó-اد إل-وطني
وب-حضش-ور إ أ
للنسشاء إ÷زإئريات نورية حفصشي.

ورقلة :إاÁان كا‘

وهنأا جÓوي ‘ كلمة ألقاها ‘ دأر ألثقافة
باŸناسسبة أŸرأة وأكد على مكانتها ألتي سسعت إأ¤
–قيقها من خÓل ألدور أألسساسسي ألذي تلعبه ‘
أÛتمع ،مشسÒأ إأ ¤أنها أسستطاعت فرضش نفسسها
وك-ف-اءت-ه-ا وع-ي-ا م-ن-ه-ا ب-أاه-م-ي-ة دوره-ا ‘ ﬂطط
تنمية ألدولة ،كما دعا ‘ ألوقت ذأته إأ ¤بذل
أŸزيد من أ÷هد وألسسعي من أجل –قيق ألتقدم
كل إأمرأة من مكانها.

هذأ وجددت من جهتها أألمينة ألعامة ل–Óاد
ألوطني للنسساء أ÷زأئريات نورية حفصسي تأاكيدها
على أŸوقع ألجتماعي أŸهم ألذي –ظى به
أŸرأة باعتبارها عنصسرأ ﬁوريا ‘ –قيق ألتنمية
ألجتماعية وألقتصسادية ،مؤوكدة على أن أŸرأة
“ثل نسسبة كبÒة من ألقوى ألعاملة كما أنها تشسكل
أح -ت -ي -اط -ي أل -ي -د أل-ع-ام-ل-ة أل-ت-ي م-ن شس-أان دع-م-ه-ا
أŸسساعدة ‘ –قيق ألتنمية أŸسستدأمة وألدفع
با÷زأئر للحاق Ãرأتب ألدول ألنامية.
من جهة أخرى ،أحتفى قطاع ألثقافة بولية
ورقلة باليوم ألعاŸي للمرأة على طريقته حيث
أح-تضس-نت أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسس-ي-ة أŸط-ال-ع-ة ألعمومية
ﬁمد ألتيجاÃ Êبادرة من مديرة أŸكتبة شسريفة
صسباغ أحتفالية لتكر Ëبعضش أŸبدعات ‘ ›ال
أل -روأي -ة وأل -قصس -ة وأل -ف -ن أل -تشس -ك-ي-ل-ي ،وق-د أع-ل-ن
باŸناسسبة عن أول إأصسدأر للكاتبة عجلة صسديقي
–ت ع-ن-وأن ألشس-م-ع-ة أل-وأح-دة وأل-عشس-رون ق-دم-ته
ألدكتورة فايزة خمقا.Ê

ششريكة ‘ خدمة سشونلغازبالششلف وع Úإلدفلى

اŸرأاة الريفية تسشتحضشر اŸكاسشب اÙققة
عرفت مظاهر ألحتفالت بالبلديات ألريفية
حضسورأ مكثفا من طرف ألنسساء وأŸوظفات بكل
من بطحية وع Úأألشسياخ وع Úبويحي وتاشستة
وأıاطرية وألعامرة وع Úألبنيان وحمام ريغية
وغÒه- - -ا ‡ن ح - -ظ Úب - -ت - -ك - -رÁات وأعÎأف - -ات
بجهودهن ‘ ألتنمية أÙلية وخاصسة ‘ ألقطاع
ألصس- -ح- -ي وألÎب -وي وأإلدأري خ -اصس -ة ب -اŸصس -ال -ح
أإلدأرية ،حيث تزأيد عددهن ‘ ألسسنوأت أألخÒة
ب -ف -ع -ل أإلسس -ت -ق-رأر أل-ذي شس-ه-دت-ه أŸرأة أل-ري-ف-ي-ة
وأل -ت -ك -ف -ل Ãط -الب أسس -ره -ن أل-ت-ي أسس-ت-ف-ادت م-ن
سسكنات ريفية منحتها ألفرصسة للخروج إأ ¤عا⁄

النسشاء اŸسشÒات ‘ اŸقدمة بتيارت
أحتضسن مقر ديوأن وأ‹ ولية تيارت ألسسيد بن توأتي عبد ألسسÓم أحتفالية خاصسة حضسرتها
لفصساح عن ترقية أمرأة على رأسش مصسلحة
‡ثÓت عن جميع ألقطاعات ،و” من خÓلها أ إ
أŸوظف Úبالولية وألتي أظهرت مهارتها من خÓل تسسي Òأعقد ملف للعشسريت ÚأŸاضسيت Úوهو
ملف ذوي أ◊قوق للمأاسساة ألوطنية.
من ب ÚأŸكرمات نسساء أثب Ïجدأرتهن على رأسش قطاعات حسساسسة كقطاع ألÎبية ألذي ترأسسه
بوكابوسش حدودة ،وألذأعة ألتي ترأسسها ألسسيدة أولد سسعيد حورية ،ومديرة ألتجارة مقيدأشش فرح
ألتي أثبتت –كمها ‘ تسسي Òقطاع ،ومن ب ÚأŸكرمات سسيدة لفتت ألنتباه أمام أ◊اضسرين تعمل
كمنظفة بديوأن ألولية ” ،تكرÁها لكونها أمرأة مثابرة ‘ عملها منذ عشسرأت ألسسن ،Úإأ ¤جانب
تكرﬁ Ëافظ شسرطة سسيدة ،ورقيب من قيادة ألدرك ألوطني كذلك أمرأة وكذلك مديرة ألÈيد
كانت من ضسمن أŸكرمات.
وأكد وأ‹ ألولية بن توأتي عبد ألسسÓم أن أŸرأة بولية تيارت أإأصسبحت شسريكا قويا للرجل
وليسست كوطة.

تيارت :عمارة.ع

ألشس-غ-ل ت-ق-ول أŸت-وج-ات ب-ال-ه-دأي-ا م-ن ب-ل-دية عÚ
بويحي ألريفية ألÓتي عÈن عن غبطتهن بهذأ
ألتكر Ëألذي خصسصسته رئيسسة دأئرة ألعبادية.
أم-ا ب-خصس-وصش أل-ق-اط-ن-ات ب-اÛم-عات أ◊ضسرية
وأŸن -اط-ق أŸع-زول-ة ف-ك-ان “ث-ي-ل-ه-ن وأسس-ع-ا ب-ال-ل-ق-اء
ألولئي بدأر ألثقافة أين ” عرضش منتوجاتهن من
ألصسناعة ألتقليدية وأ◊رفية بقاعة ألعروضش بدأر
أل-ث-ق-اف-ة Ãرك-ز أل-ولي-ة ،وه-ي م-ن-اسس-ب-ة شس-ددت ف-يها
أ◊اضسرأت على أإلشسادة باŸكاسسب أÙققة ألتي
أسستفادت منها أŸرأة ‘ عدة قطاعات بع Úألدفلى.
ومن جانب آأخر ،كانت ولية ألشسلف من خÓل
 35بلدية مع موعد إأبرأز جهود أŸرأة ألشسلفية ألتي
ذكرت بنضسالتها ووقفتها خÓل ألعشسرية ألسسودأء
أين دفعت بها أألحدأث أŸؤوŸة إأ ¤تسسجيل عدة
ضسحايا كما هو حال أŸعروفة بـ ““ألعالية بوجلة““
ألتي قتلت ‘ حضسن إأبنها رئيسش بلدية وأدي ألفضسة
سسابقا وأألخت وأرم ألتي فقدت زوجها.
كما عرف قطاع سسونلغاز باŸديرية أ÷هوية بحي
أ◊رية حف ÓكبÒأ أقامه أŸدير أ÷هوي ›بور على
شسرف ألعامÓت وأŸوظفات وأÎŸبصسات بالقطاع
ب- -ف- -ن- -دق ““لف- -ا‹““ ،ح- -يث ذك- -ر ب -نضس -ال أل -ع -ام Ó-ت
وج-ه-وده-ن ‘ دف-ع م-ؤوسسسس-ة سس-ون-ال-غ-از ن-ح-و أل-تطور
و–ق-ي-ق أه-دأف-ه-ا أإلق-تصس-ادي-ة م-ع ضس-م-ان أل-عصسرنة
وتقد Ëأÿدمة لزبائنها خدمة للتنمية أÙلية ورفع
ألتحديات ألتي ترأهن عليها أŸديرية ألعامة ووزأرة
ألقطاع يقول ذأت أŸسسؤوول.

الشسلف وع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

ألسسبت  10مارسس  2018م
ألموأفق لـ  22جمادى ألثانية  1439هـ

»æWh

‘ إاطار انفتاحها على اÙيط اÿارجي

اتفاقية تعاون وشصراكة ب Úجامعة اŸسصيلة و›مع كوندور
أاب- -رمت ج- -ام- -ع- -ة ﬁم- -د ب- -وضس- -ي- -اف
لسس -ب-وع ،ات-ف-اق-ي-ة
ب -اŸسس -ي -ل -ة ،ن -ه -اي -ة ا أ
ت -ع -اون وشس -راك-ة م-ع ›م-ع ك-ون-دور‘ ،
إاط -ار ان -ف -ت -اح ا÷ام -ع -ة ع -ل-ى ﬁي-ط-ه-ا
الق -تصس -ادي والج -ت-م-اع-ي واسس-ت-ك-م-ال
ل-ل-خ-ارط-ة ال-ت-ي رسس-م-ه-ا ال-ق-ائ-م-ون على
ا÷امعة ،انطÓقا من السسنة اŸاضسية إا¤
غ- -اي -ة  ٢0٢٢ب -ه -دف ت-ك-وي-ن ال-ط-ل-ب-ة
وإاكسسابهم خÈة لولوج عا ⁄الشسغل.

أ÷امعات ‘ ›ال ألتكوين وألتعليم أŸكثف
للغات.
من جانبه ،رئيسس أ÷امعة كمال بدأري ،أكد
أن أ’تفاقية سسوف تعود على أ÷امعة بالفائدة،
خاصسة ‘ ›ال أكتسساب ألطلبة خÈة ميدأنية
وألتعرف على ﬂتلف طرق أإ’نتاج وأأ’‰اط
أŸتعلقة به وكذأ لها فائدة تنموية أقتصسادية
وأجتماعية لك Óألطرف ‘ .Úح Úأشسار أŸدير
ألعام Ûمع كوندور عبد أŸالك بن حمادي،
إأ ¤أن ألتعاون مع جامعة أŸسسيلة جاء ‘ إأطار
ت -ك -وي -ن إأط -ارأت وم -وظ -ف-ي ألشس-رك-ة م-ن خÓ-ل
أل -ت-ع-ل-ي-م أŸك-ث-ف ‘ أل-ل-غ-ات وحصس-ول-ه-م ك-ذلك

تندرج ضسمن اıطط اÿماسسي ٢0١4 / ٢0١0

 697عائلة تسصتفيد من الغاز بÈج بوعريريج

اسستفادت أازيد من  ١40عائلة بالغاز
الطبيعي جنوب ولية برج بوعريريج
ب- -ك- -ل م- -ن ب- -ل- -دي- -ات ال- -راب- -ط -ة ،ال -عشس
والقصسور بدخول حيز اÿدمة الشسبكة
الغازية التي أاشسرف على تدشسينها وا‹
ال-ولي-ة صس-ال-ح ال-ع-فا Êرفقة السسلطات
لسسبوع.
اÙلية نهاية ا أ

الÈج :حبيبة بن يوسسف

” ربط  60عائلة بقرية ألقماقيم ألتابعة
لبلدية ألرأبطة بقيمة مالية Œاوزت  77مليون
دي -ن-ار بشس-ب-ك-ة ت-وزي-ع ط-ول-ه-ا  5.52ك-ل-م ،كما
أسستفادت  80عائلة بالربط بالغاز ألطبيعي
ضسمن أıطط أÿماسسي  2014-2010بقرية
تيحمام Úألتابعة لبلدية ألعشس ليبلغ ألعدد
أإ’جما‹ للمنازل أŸزودة بالغاز ضسمن هذأ
ألÈن-ام-ج  697م-ن-زل ب-ال-ق-رى أل-ت-اب-عة لبلدية
ألقصسور وقرية تيحمام Úألتابعة لبلدية ألعشس

بشس-ب-ك-ة ت-وزي-ع ط-ول-ها  53ك -ل-م وغÓ-ف م-ا‹
بقيمة  201مليون دينار.
م- -ن ج -ه -ة أخ -رى ،كشس -ف وأ‹ و’ي -ة ب -رج
ب-وع-ري-ري-ج صس-ال-ح أل-ع-ف-ا Êع-ن رف-ع ألتجميد
رسسميا عن عمليات هامة للربط بالكهرباء أين
سس- -ي -ت -م أإ’ن -ط Ó-ق ‘ ت -وصس -ي -ل  5000منزل
بالكهرباء ‘ أأ’شسهر ألقادمة بعد ألزيارة ألتي
قادت أŸدير ألعام لشسركة سسونلغاز إأ ¤ألو’ية
مؤوخرأ وإأبÓغه باŸعاناة ألكبÒة ألتي يعانيها
ألسسكان خاصسة ‘ أŸناطق ألنائية.
وكشس -ف أل -وأ‹ أن أŸب -ل -غ أإ’ج-م-ا‹ ل-ت-لك
ألعمليات يتجاوز  166مليار سسنتيم وسستسستفيد
منها أغلب بلديات ألو’ية خاصسة تلك ألتي
عرفت توسسعا عمرأنيا ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة
ب -فضس -ل ب -رأم -ج ألسس -ك-ن أل-ري-ف-ي أل-ذي ع-رف
إأق -ب -ا’ ك -بÒأ وسس -اه -م ‘ ت -ث-ب-يت ألسس-ك-ان ‘
قرأهم ومدأشسرهم.

نحو النهوضس بواقع التنمية ‘ ا÷لفة

جمعيات و‡ثلو اÛتمع اŸد Êيثمنون مسصاعي الوا‹
أاك -دت ا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة و‡ث -ل-و
اÛت- -م -ع اŸد Êب -ولي -ة ا÷ل -ف -ة ،أان -ه -م
مسستعدون لتقد Ëيد العون للمسسؤوول
لّول بالولية (حمانة قنفاف) والعمل
ا أ
م -ع -ه ب -ك -ل إاخ Ó-صس م -ن أاج -ل مصس -ل-ح-ة
ولي-ة ا÷ل-ف-ة وك-ل م-واط-ن-ي-ه-ا ،خاصسة
لخÒة وال- - -زي- - -ارات
م - - -ع اÛه - - -ودات ا أ
اŸك -وك-ي-ة ال-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا ‘ إاط-ار –سسÚ
مسستوى التنمية Ãختلف قرى وبلديات
الولية.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

وقد ثمنت ﬂتلف شسرأئح أÛتمع أŸدÊ
وخاصسة فئة ألشسباب أŸنضسوية –ت ألعديد
م -ن أ◊رك -ات ألشس -ب -ان -ي -ة أıت -ل -ف-ة ،ج-م-ي-ع
أŸسساعي وأ’سستد’’ت ألرأمية نحو ألنهوضس
ب-وأق-ع ‚اح أل-ت-ن-م-ي-ة أّÙل-ي-ة ب-و’ي-ة أ÷لفة

وألتي تقوم بها أإ’دأرة أÙلية ويشسرف على
إأرسسائها وأ‹ ألو’ية ’حتوأء ألوضسع ببلديات
ألو’ية ،وتفعيل كل ما يجري من حرأك حول
قضس -اي -ا ألسس -اع -ة أل -ت -ي ت -ه -م أŸوأط-ن ع-ام-ة
وألشسباب خاصسة بالو’ية وألتي تصسب ‘ غالب
أأ’ح - -ي - -ان ح - -ول أل - -ت - -ن- -م- -ي- -ة أ’ق- -تصس- -ادي- -ة
وأ’ج -ت -م -اع-ي-ة وأل-بشس-ري-ة أل-ت-ي “سس قضس-اي-ا
ألشسغل وألسسكن و–سس Úأÿدمات ‘ جميع
أإ’دأرأت أّÙلية وألتي تنعكسس إأيجابا على
أل-وضس-ع أ’ج-ت-م-اع-ي وع-ل-ى سس-ك-ان وم-وأط-ن-ي
هذه ألو’ية ألشساسسعة وأŸليونية.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،أك -د أÛت -م -ع أŸدÊ
وأ÷معيات ألفاعلة ألتزأمهم بدعم بكل ما
من شسأانه أن يخدم ألو’ية وينعشس أ◊ركة
أل -ت -ن -م -وي -ة وي-ث-م-ن ›ه-ودأت أÒÿي-ن ورف-ع
ألفكر ألبشسري وتنميته نحو موأطن يجسسد
أŸوأطنة أ◊قيقية ‘ وطن يحميه أ÷ميع.

Óوا Êالفخارية القدÁة
مسسابقة أاحسسن منتوج ل أ

إاذاعة ميلة تكرم الفائزين

” ،ن -ه -ار أامسس ،ب -دار الشس -ب -اب ل-درع
ﬁمد Ãيلة وسسط حضسور شسعبي كبÒ
لعÓ- -ن ع- -ن ن- -ت -ائ -ج مسس -اب -ق -ة حصس -ة
ا إ
ن -وسس -ط أا÷ي -ا ن -اسس زم -ان اŸن -ظ -م-ة م-ن
ط- - -رف إاذاع- - -ة ا÷زائ- - -ر م- - -ن م- - -ي- - -ل - -ة
واÿاصس- -ة ب- -أاحسس- -ن م -ن -ت -وج ت -ق -ل -ي -دي
Óوا Êالفخارية القدÁة.
ل أ

ميلةﬁ :مد بوسسبتة

عادت أŸرأتب ألثÓث أأ’و ¤إأ ¤كل من
مصس -م -ودي ‚اح وشس -ري -ف -ة ل-هشس-ي-ل-ي وك-رÁة
ب -ل -ح -ل -و و“ث -لت ج -وأئ-ز أŸسس-اب-ق-ة ‘ ثÓ-ث
عمرأت للبقاع أŸقدسسة بعد تنافسس كب ÒبÚ
أŸشسارك Úألذين بلغ عددهم  57مشساركا من
أصسل  71مسسج.Ó
Óوأ Êألتقليدية
ونظم باŸناسسبة معرضس ل أ

إاشصراك اŸواطن ‘ ا◊فاظ على اŸناطق ا÷افة

اŸسسيلة :عامر ناجح

أل -ف -خ -اري -ة ب -ب -ه -و دأر ألشس -ب -اب وأل -ت -ي “ث-ل
أŸوروث ألثقا‘ أŸادي لو’ية ميلة وألذي ما
يزأل ﬁافظا على أصسالته منذ أجيال ،إأذ
سس- -ج- -ل ظ- -ه -ور أ’وأ Êأل -ف -خ -اري -ة أل -ق -دÁة
أıصسصس- - -ة ◊ف - -ظ أŸاء وأ◊ل - -يب وأل - -لÍ
وأل -زي -وت وأ◊ب -وب وم -ن -ه -ا أل -زي -ر وألشس -ك-وة
وأŸط- -ح- -ن- -ة و أل- -ط- -اج Úوأدوأت صس- -ن- -اع -ة
ألكسسكسسي وألشسخشسوخة وهي أطباق ‡يزة
للمجتمع أŸيلي.
وعÈت أŸشس- -ارك -ات ‘ ه -ذه أل -ت -ظ -اه -رة
ألثقافية أŸتميزة عن سسعادتهن باŸشساركة ‘
هذه أŸسسابقة ألتي دأمت ثÓثة أشسهر كاملة
ع- -ل- -ى أث Òإأذأع- -ة أ÷زأئ- -ر م- -ن م -ي -ل -ة وم -ن
أŸنتظر أن تتضسمن ألطبعة ألقادمة مسسابقة
أحسسن منتوج تقليدي من أ’وأ Êألنحاسسية
حسسب تصس -ري -ح ع -م -ار ع -ق -يب م -دي -ر أذأع -ة
أ÷زأئر من ميلة.

م - -اسس Îم - -ه - -ن - -ي وت- -خصسصس م- -ي- -ك- -ا ت- -رون- -يك
وأإ’لكÎونيك.
أ÷دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أن ›م -ع ك -ون-دور يشس-ه-د
تطورأ كبÒأ وصسدى وأسسعا دأخل وخارج ألوطن
ıت-ل-ف م-ن-ت-وج-ات-ه أ’ل-كÎون-ي-ة ﬁق-ق-ا نسس-بة
إأدم -اج ت -ق -در ح -وأ‹  ،٪90ك -م-ا تشس-ه-د ج-ام-ع-ة
ﬁمد بوضسياف هي أأ’خرى قفزة نوعية ‘
›ال أنفتاحها على أÙيط أÿارجي عززه
إأبرأم ألعديد من أ’تفاقيات وألنشساطات كان
أخرها إأنشساء مركز تكنولوجيا أإ’عÓم وأ’تصسال
أنبثق عنه تشسكيل ÷نة ﬁلية لرقمنة أإ’دأرة
ب-ا÷ام-ع-ة سس-ع-ي-ا م-ن-ه-ا إأ‹ ت-ط-وي-ر تكنولوجيات
أإ’عÓم وأ’تصسال ‘ كل ميادين ألتسسي Òوتفعيل
أسس - -ت - -ع - -م- -ا’ت أ’نÎأنت ‘ أإ’دأرة .وت- -ق- -دË
أÿدمات لكل ألفاعل ‘ Úأ÷امعة.

يعود تشسييده إا ¤سسنة ١٩٢٨

ا’نتهاء من ترميم اŸبنى
القدÙ Ëكمة بجاية

أنتهت ،أمسس أأ’ول ،أشسغال ترميم أŸبنى
أل -ق -دÙ Ëك -م -ة ب-ج-اي-ة ،أل-ذي ي-ق-ع ب-أاع-ا‹
أŸدي -ن -ة أل -ق -دÁة ع -ل -ى أل -وأج-ه-ة أل-ب-ح-ري-ة،
ويتميز بهندسسة معمارية فريدة تعود إأ ¤بدأية
أل -ق -رن أŸاضس-ي أث-ن-اء أ◊ق-ب-ة أ’سس-ت-ع-م-اري-ة،
وهذأ بعد أأ’ضسرأر ألتي ◊قت به وأدت إأ¤
أنهيار جزء من أ÷دأر ألشسرقي.
‘ هذأ ألصسدد أكد أأ’سستاذ عربوشس إأدير،
أّن أŸوأقع أأ’ثرّية وألسسياحيّة بو’ية بجاية
وغÒها من ألو’ياتُ ،تعت Èجزءأ من أإ’رث
أ◊ضس-اري ل-لشس-عب ،وأ’ه-ت-م-ام ب-ه-ا وت-أاه-ي-ل-ها
يحميها من ألتهديدأت وألتدم Òألتي تسسبب
زوأل -ه -ا ،وع -ل -ي -ه ف -إان ت -رم-ي-م أŸب-ن-ى أل-ق-دË
Ùكمة بجاية ،يندرج ضسمن جهود مضسنية
ل-ل-ج-ه-ات أل-وصس-ي-ة وأل-رأم-ي-ة ل-ل-م-ح-افظة على
ألÎأث من ألضسياع من خÓل حمايته .مضسيفا،
أن هذأ أŸبنى يعود تاريخ تشسييده إأ ¤سسنة
 ،1928وي -ت -م -ت -ع Ãوق-ع أسسÎأت-ي-ج-ي ب-ال-نسس-ب-ة
للمدينة ،حيث يقع ‘ أعا‹ أŸدينة ويطل
ع -ل -ى أل -وأج -ه -ة أل -ب-ح-ري-ة ،وي-ت-م-ي-ز ب-ه-ن-دسس-ة
معمارية فريدة تعود إأ ¤بدأية ألقرن أŸاضسي
إأبان أ◊قبة أ’سستعمارية ،وقد تقّرر –ويل
هذأ أŸبنى أأ’ثري إأ ¤ملحق ثقا‘ Ÿدرسسة
ألفنون أ÷ميلة ،وأ‚از مركز ثقا‘ حقيقي
‘ أŸدي -ن -ة ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع أŸسس-رح أ÷ه-وي
لبجاية غ Òأن ألقرأر  ⁄يتجسسد.
” ق -رأر ي -قضس -ي ب-إاع-ادة
و‘ سس- -ن -ة ّ 2007
ترميم وتأاهيل أŸبنى ،و” تسسليمه سسنة 2010
Ÿديرية ألثقافة ،ألتي قامت بتعزيز وتوطيد
ج -درأن -ه أل-ق-دÁة ب-اإ’سس-م-نت أŸسس-ل-ح ب-ع-م-ق
ي- -زي -د ع -ن  6أم -ت-ار ،ب-ع-دم-ا ل-وح-ظت ف-ي-ه-ا
تصسدعات ،إأّ’ أنه ‘ شسهر مارسس من عام
Óمطار دون
 2011وبعد عدة أيام من تسساقط ل أ
ت-وق-ف ،ت-ع-رضس أ÷انب ألشس-رق-ي ل-ل-م-ب-ن-ى إأ¤
تصسدعات وأنهيار تام للجدأر أ÷انبي ،ونظرأ
لتلف أŸوأد ألتي بني منها وألتي تعود إأ ¤عام
 ،1928ومباشسرة بعد أ◊ادثة قامت مديرية
أل -ث -ق-اف-ة ب-ت-ق-د Ëدع-م م-ا‹ إ’ع-ادة ت-رم-ي-م-ه
وتهيئته ليكون مدرسسة للفنون أ÷ميلة.
كما ذّكر ذأت أŸتحدث ،أن و’ية بجاية تضسم
بنايات عريقة تدخل ضسمن أŸوروث ألتاريخي
ألثقا‘ أÙمي ،ومنها باب ألبنود كان أŸدخل
ألرئيسسي Ÿدينة ألناصسرية ،وباب ألبحر ألذي
بني ‘ عهد ألسسلطان ألناصسر بن علناسس حوأ‹
 1070ميÓدي ‘ ،نفسس ألوقت ألذي بنيت فيه
أأ’ب -وأب أأ’خ -رى ل -ل -م-دي-ن-ة ،فضس Ó-ع-ن حصس-ون
بجاية أسستخدمها أ’سسبان عندما أحتلوأ بجاية
سسنة 1510ميÓدي ،حيث ربطوها Ãجموعة من
أ’نفاق –ت أأ’رضس ،وتبدو كأانها على شسكل
مثلث “كن من مرأقبة بجاية من كل ألنوأحي،
وهي برج موسسى ،ألقصسبة ،وسسيدي عبد ألقادر،
باإ’ضسافة إأ ¤برج موسسى ألذي حّول إأ ¤متحف
Ÿدينة بجاية ،ويعت Èمن ب Úأأ’برأج ألعتيقة
وأŸعا ⁄أأ’ثرية ألتي –مل د’ئل عن عظمة
تاريخ أŸدينة.

بجاية :بن النوي توهامي
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اŸدير العام للغابات سسكران من اŸسسيلة:

أاب-دى اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-غ-اب-ات ع-زالدين
لول ،رف - -ق - -ة وف - -د م- -ن
سس - -ك - -ران ،أامسس ا أ
Óغ- -ذي- -ة
خÈاء اŸن - -ظ - -م - -ة ال - -ع- -اŸي- -ة ل - -أ
وال- -زراع- -ة ““ف- -او““ خÓ- -ل زي- -ارة ال- -ع- -م- -ل
ل‚ازات
وال -ت -ف -ق -د ل-ل-ق-ط-اع ،إاع-ج-اب-ه ب-ا إ
اÙققة ‘ ›ال ﬁاربة ظاهرة التصسحر
وا◊فاظ على الغطاء النباتي والفÓحي
واÙم -ي -ات ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة ،ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا
اŸسس -اه -م-ة بشس-ك-ل ك-ب Òوف-ع-ال ‘ ال-ت-ن-وع
الطبيعي والبيولوجي.

اŸسسيلة :عامر ناجح

تهدف أ’تفاقية أÈŸمة ب Úألطرف Úوألتي
وق -ع-ه-ا ع-ن أ÷ام-ع-ة رئ-يسس-ه-ا ك-م-ال ب-دأري م-ع
أŸدير ألعام Ûمع كوندور عبد أŸالك بن
حمادي بحسسب نائب رئيسس أ÷امعة وألعÓقات
أÿارجية وألتعاون ألدكتور بلوأضسح ألهاشسمي
إأ ¤ألتعاون وألشسرأكة ‘ ›ال ألتكوين وألتهمÚ
وإأحصساء أŸهارأت ألتي يجب تطويرها ‘ ›ال
عمل أÛمع باإ’ضسافة إأ ¤تثم Úنتائج ألبحث
خ- -اصس -ة وأن ›م -ع ك -ون -دور يسس -ع -ى إأ ¤إأنشس -اء
ﬂاب -ر ب-حث ع-ل-ى مسس-ت-وى وح-دأت-ه أإ’ن-ت-اج-ي-ة
وت -ق -د Ëع -روضس ت -ك -وي-ن م-ه-ن-ي-ة ت-ت-م-اشس-ى م-ع
أح-ت-ي-اج-ات ›م-ع ك-ون-دور ن-اه-يك ع-ن –ق-ي-ق
هدف ألتكوين ألتدأو‹ لطلبة أ÷امعة وخدمات

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أسستهل أŸدير ألعام للغابات عزألدين سسكرأن
Óغ -ذي -ة
ووف- -د م -ن خÈأء أŸن -ظ -م -ة أل -ع -اŸي -ة ل  -أ
وألزرأعة ““فاو““ ألزيارة بعقد جلسسة عمل Ãقر
أل - -و’ي - -ة رف - -ق - -ة وأ‹ أل- -و’ي- -ة وب- -عضس م- -دي- -ري
أل- -ق- -ط -اع -ات أŸع -ن -ي -ة “ح -ورت ح -ول أŸشس -روع
أŸدم -ج ’سسÎج -اع أأ’رأضس -ي ب -اŸن -اط -ق أ÷اف -ة
وألشسبه جافة ‘ سسياق ألتغيÒأت أŸناخية من أجل
إأعادة بعث وتأاهيل ألسسد أأ’خضسر ألذي يعت Èألسسد
أŸنيع ضسد ظاهرة ألتصسحر.
وأكد أŸدير ألعام للغابات عزألدين سسكرأن ‘
تصس -ري -ح ل -وسس -ائ -ل أإ’ع Ó-م ،ع -ل -ى ضس -رورة إأدم-اج
أŸوأطن ‘ أ◊فاظ على أŸناطق أ÷افة ’ن
أŸوأط- -ن حسس -ب -ه ’ Áلك ث -ق -اف -ة أ◊ف -اظ ع -ل -ى
أŸناطق أ÷افة وألشسبه جافة.
وأشسار إأ ¤أن زيارته إأ ¤و’ية أŸسسيلة رفقة
Óغذية وألزرأعة ألفاو
أعضساء أŸنظفة ألعاŸية ل أ
ل -ل -قضس -اء ع -ل -ى أل -تصس -ح-ر وأ◊ف-اظ ع-ل-ى أل-غ-ط-اء

ألنباتي وللتعرف على مناطق أŸسسيلة وأن أŸرة
ألقادمة سسوف يتم رسسم برنامج حسسب ألظروف
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وأŸن-اخ-ي-ة ل-ل-م-ن-ط-ق ووفق أإ’مكانيات
أŸتاحة ،منوها إأ ¤حصسول أ÷زأئر على “ويل
من ألصسندوق ألعاŸي أأ’خضسر للمناخ Ÿسساعدة
أŸوأطن ‘ ÚأŸناطق أ÷افة وألشسبه جافة.
Óغذية
من جانبه‡ ،ثل أŸنظمة ألعاŸية ل أ
وأل- -زرأع- -ة ““ف- -او““ ن- -ب- -ي -ل عسس -اف أع -ت Èأن زي -ارة
أ÷زأئ- -ر ج- -اء ب- -ن- -اء ع- -ل- -ى ط- -لب م- -ن -ه -ا ل -زي -ارة
أŸسس-ت-ث-م-رأت أل-فÓ-ح-ي-ة وم-ع-رف-ة أل-تحديات ألتي
توأجه ألقطاع ألفÓحي ‘ أ÷زأئر.
وأضساف نبيل عسساف أن أŸنظمة بصسدد إأعدأد
برنامج تعاون أسسÎأŒي متنوع ‘ ›ال ألغابات
وألفÓحة وألتنوع ألبيولوجي وألظروف أŸناخية.
وكشسف أŸتحدث عن عدة مشساريع با÷زأئر
على غرأر مشسروع أŸكننة أŸسستدأمة ‘ ألفÓحة
ومشس- -روع ل- -وضس -ع إأسسÎأت -ي -ج -ي -ة ﬁارب -ة ح -رأئ -ق
أل -غ -اب -ات ومشس-روع أŸوأرد أل-غ-اب-ي-ة أل-غ Òم-ن-ت-ج-ة
ومشسروع زيت ألزيتون ألبيولوجي ومشسروع حوكمة
مياه أإ’قليم أŸتوأجد بـ  8دول منها أ÷زأئر.
و‘ ذأت ألسسياق ،كشسف مدير ألغابات لو’ية
أŸسسيلة خÓل عرضس حصسيلة ألقطاع ببلدية عÚ
◊جل عن أسستفادة ألو’ية من عدة برأمج هامة
تصسب ‘ إأطار ﬁاربة ظاهرة ألتصسحر وأ◊فاظ
على ألغطاء ألنباتي وأÙميات ألطبيعية ،مشسÒأ
إأ ¤أن أنطÓق دخول مرحلة أ’سستفادة ألو’ية من
ألطاقات أŸتجددة وكذأ أ’سستفادة من برنامج
Œديد ألغطاء ألنباتي ‘ ظل ألتغÒأت أŸناخية
وأ’تفاقات ألدولية أÈŸمة مع ﬂتلف أŸنظمات
وألهيئات ألدولية خاصسة وأن ألو’ية –صسي 150
ألف هكتار كمسساحات ومناطق غابية.

لتفادي أازمة مياه حادة بسسطيف

الوا‹ يشصدد على تزويد اŸواطن ÚباŸياه
الشصروب قبل فصصل الصصيف
ت- -رأاسس وا‹ ولي- -ة سس- -ط -ي -ف ن -اصس -ر
م -عسس -ك-ري ،ن-ه-اي-ة السس-ب-وع ،اج-ت-م-اع-ا
م -وسس -ع -ا ل -ل -م-ج-لسس ال-ت-ن-ف-ي-ذي ال-ولئ-ي
ب-حضس-ور ج-م-ي-ع اŸدي-ري-ن ال-ت-ن-ف-يذي،Ú
رؤوسس- - - -اء ال- - - -دوائ - - -ر ورؤوسس - - -اء اÛالسس
الشس -ع -ب -ي -ة ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ولي-ة ،وتضس-م-ن
جدول أاعماله مناقشسة وتقييم وضسعية
قطاع اŸوارد اŸائية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ذك -ر أل -وأ‹ ‘ ك -ل -م -ت-ه أ’ف-ت-ت-اح-ي-ة ب-ال-ل-ق-اء
أأ’خ Òألذي أنعقد بالعاصسمة وأهمية ألتوصسيات
ألتي أنبثق عنها هذأ أ’جتماع حول أŸرفق
أل-ع-م-وم-ي ل-ل-م-ي-اه –ت إأشس-رأف وزي-ر أل-دأخ-لية
وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية ووزير
أŸوأرد أŸائ -ي -ة ،م -ؤوك -دأ ع -ل -ى ح -رصس أل -دول-ة
أ÷زأئرية ،وأأ’همية ألقصسوى ألتي توليها للÌوة
أŸائية ‘ أ÷زأئر لتام Úألتنمية أŸسستدأمة
وأل-ن-ق-ل-ة أل-ن-وع-ي-ة أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا أل-بÓ-د ‘ هذأ
ألقطاع بفضسل برنامج رئيسس أ÷مهورية ،إأضسافة
إأ ¤أÛهودأت أ÷بارة وأ’سستثمارأت ألضسخمة
وألنوعية.
وأضساف ألوأ‹ أن قطاع أŸوأرد أŸائية يعد
من أولويات ألدولة أ÷زأئرية Ÿا له من صسلة
مباشسرة على أŸوأطن ،و يعت Èألشسغل ألشساغل
ل- -ل- -م- -وأط- -ن ،Úدأع- -ي -ا أ÷م -ي -ع إأ ¤أت -خ -اذ ك -ل
أإ’ج- -رأءأت ألÓ- -زم- -ة م- -ن أج- -ل ت -دأرك ب -عضس
أل- -ن- -ق- -ائصس أŸسس -ج -ل -ة وك -ذأ أل -رف -ع م -ن وتÒة
أأ’شسغال للمشساريع أ÷اري أ‚ازها ،كما أسسدى
ت -ع -ل -ي -م -ات ع -ل -ى ضس -رورة أŸت -اب -ع -ة أل -ي -وم -ي -ة
وأŸي -دأن -ي -ة ل -ه -ذه أŸشس -اري -ع ،ح -ت -ى يسس -ت-ق-ب-ل
أŸوأطنون فصسل ألصسيف وشسهر رمضسان أŸعظم
‘ ظ- -روف أفضس -ل م -ن ألسس -ن -ة أŸاضس -ي -ة أل -ت -ي
ع -رفت ب -عضس أ’ضس-ط-رأب-ات ‘ أل-ت-م-وي-ن ب-ه-ذه
أŸادة أ◊يوية.
أŸسسؤوول أأ’ول على ألو’ية ذكر باإ’مكانيات
ألتي رصسدتها ألدولة للنهوضس بهذأ ألقطاع ،من

خ Ó-ل ج -م -ي-ع ألÈأم-ج سس-وأء أل-ق-ط-اع-ي-ة أو م-ن
م -ي-زأن-ي-ة أل-و’ي-ة ،إأضس-اف-ة إأﬂ ¤ط-ط أل-ب-ل-دي-ة
للتنمية وألذي بلغ قيمة  1.387.805.000.00دج
Ãج- -م -ل  163ع -م -ل -ي -ة “ث -لت ‘ أل-ت-ن-ق-ي-ب-ات
وأÿزأنات وشسبكات أŸياه وشسبكات ألتطه،Ò
‡ا يعني أن قطاع أŸوأرد أŸائية أسستفاد أكÌ
من  50باŸائة من أŸبلغ أإ’جما‹ ıطط
ألبلدية للتنمية بالو’ية.
بعدها قدم مدير أŸوأرد أŸائية عرضس عن
وضسعية ألقطاع ،و ﬂتلف أŸشساريع أŸسسجلة
‘ ﬂتلف ألÈأمج ،تÓه عرضس مدير أ÷زأئرية
ل -ل -م -ي -اه ح-ول وضس-ع-ي-ة ع-م-ل-ي-ة أل-ت-زوي-د ب-اŸي-اه
ألصسا◊ة للشسرب ع Èإأقليم ألو’ية ،وكذأ عرضس
م-دي-ر أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه Òح-ول وضس-عية
عمليات ألتطه.Ò
ل -ي -فسس -ح أÛال ب-ع-ده-ا إأ ¤رؤوسس-اء أل-دوأئ-ر
أل -ذي -ن ت -ط -رق -وأ إأ ¤وضس -ع -ي-ة ألÈأم-ج ‘ ط-ور
أ’‚از ،وكذأ أإ’جرأءأت أŸتخذة حول ألÈأمج
أŸسسجلة خÓل سسنة  ،2018و ألتدأب ÒأŸتخذة
للتحضس Òللموسسم ألصسيفي من خÓل ألتزويد
باŸياه ألصسا◊ة للشسرب.
ليؤوكد ألوأ‹ مرة أخرى على ضسرورة عمل
رؤوسس-اء أل-دوأئ-ر ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع رؤوسس-اء أل-بلديات
وم-دي-ر أل-ق-ط-اع تسس-ط Òب-رن-ام-ج ع-م-ل Ÿت-اب-عة
جميع أŸشساريع ع Èإأقليم كل بلدية وكذأ ووضسع
وث-ي-ق-ة Ãث-اب-ة خ-ري-ط-ة ط-ري-ق تشس-م-ل ب-التدقيق
وضسعية كل ألعمليات أŸسسجلة ‘ كل بلدية على
مسستوى ألبلدية ألدأئرة ومديرية ألقطاع.
‘ أأ’خ ،Òثمن أŸسسوؤول أأ’ول على ألو’ية
أل-ف-ع-ل أل-تضس-ام-ن-ي وأل-ع-مليات ألتضسامنية لبعضس
أÙسس -ن Úشس-اك-رأ إأي-اه-م ع-ل-ى مسس-اه-م-ت-ه-م ‘
إأ‚از بعضس أأ’نقاب وبعضس ألتجهيزأت على
مسستوى عدد من ألبلديات ،وهو ما يوؤكد وعيهم
وحسس- -ه- -م أŸد ‘ ÊأŸسس- -اه -م -ة ‘ أل -ت -ن -م -ي -ة
أÙلية دعيا جميع أÒÿين لÓقتدأء بهؤو’ء،
وأ’نخرأط ‘ ألعمل ألتضسامني خدمة للوطن
وأŸوأطن.

بسسبب اÓÿفات ب Úأاعضسائها اŸنتخبÚ

الوا‹ Áنح آاخر فرصصة للبلديات التي تعرف انسصدادا باŸدية
م -ن -ح وا‹ اŸدي -ة ﬁم -د ب-وشس-م-ة ه-ذه
لخراج البلديات من
ليام آاخر فرصسة إ
ا أ
لنسسداد قبيل أان يشسرع ‘ تعيÚ
حالة ا إ
م - - -تصس - - -رف Úإاداري Úل - - -تسس - - -ي Òشس - - -ؤوون
اÛالسس الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي لتزال
ت- - -ع - -رف انسس - -دادا بسس - -بب خ Ó- -ف - -ات بÚ
أاعضس-ائ-ه-ا اŸن-ت-خ-ب Úم-ن-ذ ع-ملية تنصسيبها
لخÒة.
عقب النتحابات اÙلية ا أ
أك- -د وأ‹ أل- -و’ي- -ة خÓ- -ل أن -ع -ق -اد أÛلسس
أل -ت -ن -ف -ي -ذي أŸوسس -ع م-ؤوخ-رأ أن ن-دأءه إأ ¤ه-ذه
أل -ب -ل -دي -ات ي -ع -د أأ’خ ÒأŸوج -ه إأ ¤أل-ب-ل-دي-ات
أŸعنية بحالة أ’نسسدأد ‘ حدود › 03السس
شسعبية بلدية ،مطالبا منتخبيها بضسرورة تغليب
أŸصس -ل -ح -ة أل -ع -ام -ة ل -ل -م -وأط -ن Úع-ل-ى حسس-اب

مصسا◊هم أÿاصسة.
ل -ل -ع-ل-م ف-إان ع-دد أل-ب-ل-دي-ات أل-ت-ي ت-ع-رف ح-ال-ة
أنسسدأد تقلصس من سسبعة إأ ¤ثÓثة ›السس شسعبية
بفضسل مسساعيه وتوجيهاته أ◊ثيثة بكل من بلديات
شس Ó-ل -ة أل-ع-ذأورة ،ب-وسس-ك-ن ،وب-ل-دي-ة سس-ي-دي زي-ان،
حيث بقيت أŸشساريع ألتنموية ومصسالح أŸوأطنÚ
بها معطلة ،إأذ على سسبيل أŸثال فببلدية بوسسكن
ألتي عادت فيها رئاسسة أÛلسس إأ ¤جبهة ألنضسال
أل -وط -ن-ي ب-خ-مسس-ة م-ق-اع-د وأل-ت-ي رفضس ‡ث-ل-وه-ا
أ’قÎأح -ات أŸق -دم -ة م -ن أأ’م Úأل -ع -ام ل -ل -و’ي-ة
’زألت فيها ألعديد من أŸشساريع كتعبيد ألطرق
أل-ري-ف-ي-ة وت-وصس-ي-ل أŸي-اه ألصس-ا◊ة ل-لشس-رب لبعضس
أŸدأشسر معطلة.

اŸدية :علي ملياÊ

السسبت  10مارسس  2018م
الموافق لـ  22جمادى الثانية  1439هـ
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بلدية حمام بوغرارة منطقة غنية Ãحطاتها اŸعدنية اŸعروفة وطنيا وفقÒة من حيث مششاريع التنمية التابعة اقليميا لدائرة مغنية والتي تبعد عنها بـ11كلم ششرقا من ب Úأاقدم اŸناطق
لداري لسشنة ّ– ،1974دها ششمال ندرومة وع ÚالكبÒة ،و‘ الششمال الغربى بلدية
” ترقيتها إا ¤مصشف البلديات منذ حوا‹  40سشنة خلت أاي خÓل التقسشيم ا إ
عـلى اŸسشتوى الوطني ،حيث ّ
جبالة وجنوبا بوحلو وغربا مغنية والسشوا Êوششرقا صشÈة وأاولد رياح وبالششمال الششرقي ع Úفتاح .تÎبع على مسشاحة تقدر بــ  16.672هكتار تضشم قريت Úرئيسشيت :Úسشيدي اŸششهور
لضشافة ا ¤مقر البلدية ،هذه اŸنطقة التي تصشّنف ضشمن أاهم اŸناطق السشياحية بالوطن بحكم أانه يوجد بها ﬁطتان معدنيتان وهما حمام بوغرارة وحمام الششيقر اللذان ⁄
واŸعازيز با إ
يششفعا لها بأان تكون ضشمن البلديات ذات الركب القتصشادي والتنموي الهام ،لتبقى تعا Êنقصص اŸوارد اŸالية ،البطالة ..إالخ.
وال- -ت -ج -م -ع -ات السس -ك -ن -ي -ة ،أام -ا ب -خصس -وصس اŸي -اه
تلمسسان ﬁمد بن ترار
الصسا◊ة للشسرب ،فالسسكان يتزّودون باŸاء  24سسا
ه -ذا ورغ -م أان ال -ب-ل-دي-ة ت-عّ-د م-ن أاه-م ال-ب-ل-دي-ات
على  24سسا ،حيث – ّسسن الوضسع كثÒا مقارنة
اŸع -روف -ة وط -ن -ي-ا إا’ أان سس-ك-ان ب-وغ-رارة ب-ق-راه-ا
بسس-ن-ة  ،2000ح -يث ك -ان ال -ع -طشس يضس-رب أاط-ن-اب-ه
وم-داشس-ره-ا ي-ع-ان-ون ن-ت-ي-ج-ة غ-ي-اب ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ه-ذه
باŸنطقة خاصسة بالنسسبة للقريت Úسسيد اŸشسهور
البلدية التي فاق عدد سسكانها  13أالف نسسمة والتي
واŸعازيز التي اسستفادت من عملية Œديد شسبكة
ح- -م- -لت م- -ن السس- -ي -اح -ة إا’ ا’سس -م ،ح -يث يسس -ع -ى
اŸي -اه الصس -ا◊ة ل-لشس-رب ،ه-ذا وتسس-ع-ى السس-ل-ط-ات
اÛلسس البلدي حاليا إاŒ ¤سسيد كل اŸشساريع
اÙل -ي -ة ه -ذه السس -ن -ة م -ع م -دي -ري -ة ال -ري ل -رب -ط
اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة ع-ل-ى غ-رار شس-ب-ك-ة ال-ط-رق-ات
ال -ق -ري -ت Úم -ن ﬁط-ة –ل-ي-ة اŸي-اه ب-ب-ل-دي-ة سس-وق
و–دي -ث -ه -ا ،فك ال -ع -زل -ة ع -ن اŸن -اط -ق ال -ري -ف-ي-ة
الثÓثاء ،أ’ن سسكان القريت Úيعانون من نقصس هذه
واŸداشس -ر وح ّ-ل مشس -اك -ل ال -ب -ط -ال -ة وإاع -ادة ب -عث
اŸادةخصسوصسا ‘ فصسل الصسيف بسسبب نقصس كمية
النشساط الثقا‘ والرياضسي بالبلدية الذي عرف
اŸياه الشسروب لكÌة الطلب عليها ،أاما بخصسوصس
ركودا رهيبا واإ’هتمام أايضسا باÛال السسياحي و⁄
قنوات صسرف اŸياه اŸسستعملة فقد “ّكنت بلدية
’ فتح اسستثمار أامام الشسباب الذين لهم كفاءات ‘
ح -م -ام ب -وغـرارة م -ن رب -ط السس -ك -ن -ات ب -نسس -ب-ة 85
ذلك ،مسستغل ÚاŸؤوهÓت الطبيعية اŸتنوعة التي
ب- -اŸائ -ة ،ون -فسس اأ’م -ر ب -ال -نسس -ب -ة ل -ق -راه -ا ،ه -ذا
تنتظر ا’سستغÓل العق ÊÓهذا وعلى ذكر القرى
وأاشسارت السسلطات البلدية أان الشسغل الشساغل لهذه
واŸداشسر التابعة لبلدية حمام بوغرارة اŸعازيز،
اŸنطقة هو السسكن الهشّس ،حيث ’ تزال قرابة 300
ب- -ورك- -ب -ة ،سس -ي -د اŸشس -ه -ور ،أاو’د ال -ه -واري ،أاو’د
عائلة تعيشس ‘ بيوت قصسديرية بالبلدية يعيشسون
ع- -يسس- -ى ،أاو’د ب- -وه- -ن- -ة ،أاو’د ال -زم -ارة ،ا◊ج -رة
اŸعاناة نظرا ’فتقارها أ’دنى متطلبات العيشس
ال -ك -ح -ل -ة ،وال-ت-ي ه-ي ‘ اأ’صس-ل م-ن-اط-ق
الكر ،Ëفرغم النداءات التي أاطلقتها
ج -ب -ل -ي -ة وف Ó-ح -ي -ة ب-دل-ي-ل أان أاغ-لب
العائÓت إا ¤ا÷هات الوصسية من
سسكانها كانوا يقتاتون من الزيتون،
أاج- - -ل ت- - -غ - -ي Òال - -واق - -ع ال - -ذي
البلدية أاششرفت
ال- - -ت Úوﬂت - -ل - -ف اÙاصس - -ي - -ل
ي- -ع -يشس -ون -ه م -ن -ذ أاك Ìم -ن 15
على عملية تهيئة
اأ’خ-رى واŸن-ت-وج-ات ال-زراع-ي-ة
سس -ن -ة ،إا’ أان -ه -ا Œ ⁄د ن-ف-ع-ا
أامام قلة كوطة السسكن يبقى
واÿضس- -ر وال -ف -واك -ه ،وك -ان م -ن بلدية حمام بوغرارة
ال -واجب ت -ق -
سس -ك-ان ه-ذه ا’ك-واخ م-ه-ددون
Úدال Ë-ذيي ّ--ند اي-عŸ-اسن-س-وانع-د‘ة اŸركز وعملية ترميم
ل -ل -م -واط -ن
باŸوت ‘ أاية ◊ظة خاصسة ‘
اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة وي-ع-يشس-ون ‘ منطقة سشردا
فصسل الشستاء الذي يشسهد مشساكل
ظ -روف ط -ب -ي -ع -ي -ة واج-ت-م-اع-ي-ة
ب -ي -ئ -ي -ة ج -م -ة ،خ -اصس -ة ارت-ف-اع نسس-ب-ة
قاسسية ،خاصسة أان بعضس من هذه
الرطوبة صسيفا وشستاء التي عادة ما تؤوثر على
اŸناطق عانى سسكانها سسنوات اإ’رهاب ودفعوا
الرضسع الذين باتوا يخضسعون للمعا÷ة الطبية ورفع
الغا‹ والنفيسس ‘ تلك الفÎة ،لكن أاغلبهم هاجروا
ونسس- -ب- -ة اإ’صس- -اب -ات ب -ال -رب -و ،إا ¤ج -انب ال -روائ -ح
قراهم إا ¤اŸدن وإا ¤البلديات اÛاورة بحثا عن
ال -ك -ري -ه -ة اŸصس -ح -وب-ة Ãخ-ت-ل-ف أان-واع ا◊شس-رات
اأ’من ولقمة العيشس ،حيث إان البلدية اليوم ’
الضسارة ‘ تلك البيوت التي جّل جدرانها من مادة
Áكنها أان توفر لهذه القرى واŸداشسر ،كل ما هي
الزنك والصسفيح ،كما اشستكى بعضس اŸنكوب Úمن
‘ حاجة إاليه‡ ،ا سسيدفعهم إا ¤العمل جاهدين
مشسكل اŸفرغة العمومية التي ’ تبعد عن ا◊ي
م- -ن أاج -ل ت -ق -د Ëم -ا Áك -ن ت -ق -دÁه خ Ó-ل ه -ذا
سسوى بـ 500م.
اıطط اÿماسسي وهو الÈنامج الذي سسطرته
و‘ السسياق ذاته ،أاكد بعضس اŸتحدث Úأانهم
الدولة ‘ إاطار التنمية الريفية اŸد›ة لتنمية
عندما يحدث لهم أاي مشسكل مع الفيضسانات أاو
القرى واŸداشسر من أاجل إاخراج هؤو’ء اŸواطنÚ
انتشسار اأ’مراضس يحملون أابناءهم ويهجرون ا◊ي
من هذا الوضسع وذلك بتخصسيصس برامج تنموية
خوفا من أان تكبدهم صسحة أابنائهم الصسغار ،أاو
ريفية تسسهر البلديات على ا‚ازها أ’نها اأ’درى
يجدون أانفسسهم مضسطرين بغلق كل نوافـذ وأابواب
بحاجيات اŸواطن Úواأ’قرب إاليهم من غÒهم،
البيت ،وعليه يطالب اŸتضسررون من هذه اŸأاسساة
ك-ون ال-ط-اب-ع ال-فÓ-ح-ي ي-غ-لب ع-ل-ى ه-ذه اŸن-اط-ق
بأان تو‹ السسلطات اÙلية عناية خاصسة بالنظر
الذي يعت ÈاŸورد الرئيسسي للبلدية ،إاذ فاقت بها
إا ¤حجم معاناتهم .رئيسس البلدية و‘ رّده حول
اŸسساحة الصسا◊ة للزراعة بـ  9500هكتار منها
هذا ا’نشسغال أاكد أان سسكان بلدية حمام بوغرارة
أازي - -د م- -ن  900ه-ك-ت-ار مسس-ق-ي-ة ت-دّع-مت م-ؤوخ-را
ي-ع-يشس-ون أازم-ة سس-ك-ن خ-ان-ق-ة ،ف-ال-ب-ل-دية  ⁄تسستفد
سسوى من  20سسكنا اجتماعيا بحي الركيزة ‘ بداية
بـحوا‹ 11بئرا ›هزة بكل وسسائله من آا’ت الضسخّ
والصسهاريج ،كما تشستهر اŸنطقة بالÌوة ا◊يوانية
 ‘ ،2012ح Úكان هناك  1350طلب ،كون البلدية
التي يعمل على تربيتها السسكان القاطن Úبإاقليم
ت- -ع- -ا Êمشس- -ك- -ل ك- -ب Òوع- -ويصس ‘ ›ال السس -ك -ن
البلدية من مواشسي وأابقار .فبلدية حمام بوغرارة
Ãختلف صسيغه ،حيث أان الدولة  ⁄تبخل عليهم
ق -د اسس -ت -ف -ادت خ Ó-ل اÿمسس سس -ن -وات اŸاضس -ي-ة
Ãشساريعها ‘ هذا اÛال ،ولكن اŸشسكل الذي
( 2007إا ¤غاية  )2014من مشساريع كبÒة ‘ جميع
يبقى عائقا على اأ’زمة وزاد من حّدتها هو نقصس
ال-ق-ط-اع-ات ،ح-يث م-ن م-ق-ر ب-ل-دي-ة ج-دي-د بغÓف
‘ العقار ،فالبلدية تشسهد نقصسا كبÒا ‘ اأ’ماكن
ما‹ قدره حوا‹ ثÓثة مÓي Òسسنتيم وصسلت به
واأ’راضسي اّ ıصسصسة إ’‚از اŸشساريع سسواء كانت
نسسبة اأ’شسغال  95باŸائة ،وهو على وشسكّ ا’نتهاء
م -لك ل -ل -دول -ة أاو ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة ،ح-ت-ى أان م-ع-ظ-م
من اأ’شسغال ‘ ،انتظار مرافق إادارية أاخرى تسسعى
اŸواطن Úالذين اسستفادوا من إاعانات ريفية ‘
م -ن خ Ó-ل -ه-ا م-ع السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ل-ت-جسس-ي-ده-ا
اآ’ونة اأ’خÒة واŸقّدرة ب ـ  210حصسة  95باŸائة
ب -ال -ب -ل-دي-ة ك-م-ق-ر ل-لضس-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي وم-ل-ح-ق-ة
منهم بدون عقود ،حيث أان معظمهم Áلكون عقود
Ÿصسلحة سسونلغاز وا÷زائرية للمياه ،فضس Óعن
عرفية ،بالرغم من أان البلدية مؤوخرا اسستفادت من
ا÷هد الكب ÒاŸتمثل ‘ إا‚از مشسروع ملحقة
عملية مسسح اأ’راضسي ،ليبقى مشسكل توقيف منح
Ÿرك -ز ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ،خ -اصس -ة وأان اŸن-ط-ق-ة
شسهادة ا◊يازة من السسلطات الو’ئية أاك Èمعضسلة
تصس ّ-ن -ف ضس -م -ن ال -ب -ؤور السس-وداء ‘ ح-وادث اŸرور
ت Ó-ح -ق اŸسس -ت -ف-ي-دي-ن م-ن ه-ذه السس-ك-ن-ات وإا“ام
لوجد الطريق الوطني رقم  35الذي يعÈها زيادة
ملفاتهم.
جلت
أاما بالنسسبة لواقع الصسحة الذي طُرح بحّدة على
على الطريق السسيار شسرق ـ غرب ،حيث سس ّ
اŸن -ط -ق -ة ال -عشس-رات م-ن ح-وادث اŸرور اŸم-ي-ت-ة
مسستوى البلدية– ،توي هذه اأ’خÒة على أاربع
واÿطÒة ،هذا و‘ ›ال الطاقة واŸناجم فقد
مسستوصسفات اثنان ببلدية حمام بوغرارة اŸركز
خ -طت اŸن -ط -ق-ة خ-ط-وة ع-مÓ-ق-ة ‘ ›ال رب-ط
وواح -دة ب -ق -ري -ة سس -ي-د اŸشس-ه-ور واأ’خ-رى ب-ق-ري-ة
السسكنات بالغاز الطبيعي التي وصسلت إا ¤نسسبة 95
اŸعازيز ،فيما تسسعى البلدية مع السسلطات الو’ئية
باŸائة ،حيث  ⁄يبق سسوى  5باŸائة منها خاصسة
إا ¤ا’سستفادة من عـيادة متعّددة اÿدمات التي من
بالبنايات حديثة النشسأاة.
اŸنتظر مسستقب Óتخفيف الضسغط على اŸواطنÚ
خ -اصس-ة اŸرضس-ى م-ن-ه-م ب-ال-ب-ل-دي-ة ،أام-ا ب-خصس-وصس
سسيارة اإ’سسعاف فقد اأصسبح ’بّد من اقتناء ثÓث
سس- -ي -ارات ول -يسس سس -ي -ارة واح -دة ل -ت -ف -ادي ج -م -ي -ع
ك -م -ا ‚حت ال -ب -ل -دي -ة ‘ ت -ه -ي -ئ -ة ك -ل اأ’ح -ي -اء
” اقتناء سسيارة واحدة للبلدية
اŸشساكل ،أ’نه إاذا ّ

اŸياه يؤميا ‘ ا◊نفيات

الثانوية واŸتوسسطة فقد انطلقت بهما اأ’شسغال
فسس-ي-ك-ون ه-ن-اك اح-ت-ج-اج م-ن ط-رف ق-ري-ت-ي سسيد
خ Ó-ل السس -داسس -ي اأ’ّول م -ن السس -ن-ة ا÷اري-ة وه-ي
اŸشسهور واŸعازيز وتفاديا أ’ي حسساسسية أاصسبح
تسس Òب -ط -ري -ق -ة م -تسس-ارع-ة ،أام-ا ال-ن-ق-ل اŸدرسس-ي
لزوما مناشسدة السسلطات الو’ئية ا’سستعجال ‘
هناك بعضس ا’نشسغا’ت التي طرحـت ،ولكن بنسسبة
عملية ا‚از مشسروع العيادة اŸتعّددة اÿدمات
ضس -ئ -ي-ل-ة جّ-دا م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-وات ال-ف-ارط-ة ،ح-يث
حتى يتّم اقتناء سسيارة إاسسعاف تكون –ت وصسايتها
يغطي بنسسبة  90باŸائة من ا’حتياجات ،حيث
من جهة أاخرى وأامام اŸشسكل الذي يعيشسه سسكان
خ ّصسصست البلدية للطلبة الذين ينتقلون ع Èهذه
البلدية وقراها والذي كّرسس عزلتها اŸتمثل ‘
ا◊افÓت اıصسصس للنقل اŸدرسسي مبلغ رمزي
ال -ط -رق -ات ال -ت -ي أاصس -ب -حت م-هÎئ-ة وغ Òصس-ا◊ة
يقّدر بـ  5دج يدخل ‘ اإطار الصسيانة حال تعطّـل
ل -لسس Òخصس -وصس -ا ،م -ع تسس-اق-ط اأ’م-ط-ار ‘ فصس-ل
هذه ا◊افÓت .كما شسهدت من جهتها حظÒة
الشستاء ،أاين تتدهور وضسعية شسبكة الطرقات أاكÌ
البلدية عملية تأاهيل وترميم ،فضس Óعن Œهيزها
فأاك Ìما يسستوجب تسسجيلها كمشساريع هامة ‘
ب-ب-عضس ال-ع-ت-اد ع-ل-ى غ-رار ا◊افÓ-ت والشس-اح-ن-ات
ه- -ذا اÛال ب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع مصس- -ال -ح اأ’شس -غ -ال
واآ’ليات التي –تاجها البلدية ‘ عملها اليومي
العمومية.
لنظافة اŸدينة وﬁيطها وقراها ،خاصسة وأان
ال -ب -ل -دي -ة ق -ط -عت شس-وط-ا ك-بÒا وب-ق-ي
ال- -ك- -ث ‘ Òه -ذا اÛال ك -ون -ه -ا
وع- -ن اŸشس- -اري- -ع اّÛسس -دة كشس -ف
تعبيد
م -ن -ط-ق-ة سس-ي-اح-ي-ة وتسس-ت-ق-ب-ل
رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة أان ال-ب-ل-دي-ة أاشسرفت
ي -وم -ي-ا ال-ع-دي-د م-ن السس-ي-اح
مدخل القرية
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والغاز الطبيعي خ
ع-م-ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة اأرضس-ي-ت-ه ول-ك-ن ب-نسس-ب-ة قليلة ،على
‡رات شس -وارع ال -ق-ري-ت Úب-ال-زفت .ويشس-ه-د ق-ط-اع
عكسس ملعب قرية سسيد اŸشسهور الذي ”ّ تسسييجه
التعليم –سسنا كبÒا ،حيث –وي البلدية ثÓث
‘ انتظار هذه السسنة ا‚از به غرفة اÓŸبسس
ا
مدارسس ابتدائية ‘ حالة جّيدة ،عرفت مؤوخر
” ترميم وتهيئة
وتهيئة أارضسيته ،إا ¤جانب هذا ّ
ء
عّدة ترميمات إا ¤جانب تزويد جميعها Ãدافى
دار ال -ث -ق -اف -ة اŸت -واج -دة Ãدخ -ل ال-ب-ل-دي-ة ،ك-م-ا
تشستغل Ãادة اŸازوت.
سستشسهد كل من قريتي سسيد اŸشسهور واŸعازيز
نفسس اأ’مر بالنسسبة لقرية اŸعازيز التي تعرف
ع-م-ل-ي-ة الÎم-ي-م وال-ت-ه-ي-ئ-ة وتزويدهما بفضساء ات
إاح-دى م-ل-ح-ق-ات-ه-ا ع-م-ل-ي-ات الÎم-ي-م ،فيما يخّصس
ا’نÎنت ‘ القريب العاجل.

تهيئة الهياكل ا÷ؤارية

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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فÓحو الكدية بالبÒين قلقون

’سسكان ببومرداسس
العملية رقم  ‘ 23برنامج إاعادة ا إ

ترحيل  387عائلة قاطنة بالشّشاليهات إا ¤سشكنات جديدة

متى نسشتفيد من الكهرباء؟

’دارية اŸشسÎكة على عملية إاعادة
أاشسرف أاول أامسس اÿميسس وا‹ و’ية بومرداسس عبد الرحمان مد Êفواتيح بالتنسسيق مع ﬂتلف الهيئات ا إ
إاسسكان  387عائلة قاطنة بأاربعة أاحياء للشساليهات بعاصسمة الو’ية إا ¤سسكنات ’ئقة بحي  400مسسكن اجتماعي إايجاري باŸرملة وسسط فرحة كبÒة
للمرحل Úالذين قضسى بعضسهم أازيد من  14سسنة ‘ بيوت الصسفيح.

موسسى بوغراب

بومرداسس :ز ــ كمال
ال -ع -م-ل-ي-ة رق-م  ‘ ٢3ب -رن -ام -ج إاع -ادة
اإ’سس- -ك- -ان وال- -قضس -اء ع -ل -ى الشس -ال -ي -ه -ات
والسسكنات الهشّسة بو’ية بومرداسس م ّسست
أاحياء الكرمة  1و ،٢حي دريشس والسساحل
Ãجموع حوا‹  445شسا‹ ” تفكيكها
Ÿن-ع ع-م-ل-ي-ة السس-ط-و›ددا ،وه-ي عبارة
عن مواقع للشساليهات ”ّ تنصسيبها منذ
زلزال  ٢003لكنها –ّولت مع الوقت إا¤
واق -ع اج -ت -م -اع -ي ف -رضس م -ن -ط -ق-ه ع-ل-ى
السسلطات الو’ئية واÙلية بالنظر إا¤
تعّقد الوضسعية القانونية واإ’دارية لهذه
ال -ب-ؤور السس-وداء ال-ت-ي نصس-بت ع-ل-ى ال-ع-ق-ار
السسياحي ،خاصسة Ãنطقة الكرمة وموقع
الصسغÒات التابع إاداريا لبلدية الثنية ،وهو
ما عرقل الكث Òمن اŸشساريع العمومية

التي كانت م›Èة ‘ هذه الفضساءات
اŸسسÎجعة حاليا اŸقدرة بأاك Ìمن ٢0

هكتار.
ك -م -ا ي -ن -ت -ظ -ر حسسب ت -ط -م -ي -ن-ات وا‹

موّزعة ب Úو’يتي البليدة وتيبازة

ب- -وم- -رداسس أان تسس- -ت -م -ر ع -م -ل -ي -ة إاع -ادة
اإ’سسكان ’حقا بعد التوقف ا’ضسطراري
ل -ع -دة أاشس -ه -ر أ’سس -ب-اب ﬂت-ل-ف-ة ،أاب-رزه-ا
تعطل مشساريع السسكن ‘ عديد البلديات
التي كانت م›Èة ‘ هذا اإ’طار قبل
نهاية سسنة  ،٢017وعليه ووفق اŸعطيات
ا◊الية ينتظر أان يكون اŸوعد القادم مع
إاعادة إاسسكان  800عائلة قاطنة بشساليهات
ع -دد م-ن إاح-ي-اء ب-ل-دي-ة ب-رج م-ن-اي-ل ع-ل-ى
غ-رار ح-ي ن-ف-ط-ال ،ب-يسس-ي-ار ،ح-ي ف-اشس-ي
وواد ال- -بسس- -ب- -اسس وه- -ذا ي- -وم  1٩مارسس
اŸصسادف لعيد النصسرن تليه  600عائلة
ب-ب-ل-دي-ة ب-وم-رداسس 1000 ،ع-ائ-ل-ة ببلدية
ب -ودواوث -م ق -ورصس -و‘ ان -ت -ظ -ار ب -ل -دي -ات
اŸنطقة الشسرقية التي تعرف تأاخرا كبÒا
‘ اŸشساريع السسكنية ا›ÈŸة للقضساء
ال -ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى ظ-اه-رة الشس-ال-ي-ه-ات ال-ت-ي
شسّوهت صسورة الو’ية.

 3123هكتار لصشالح اŸنفعة العمومية اÿاصشة Ãيناء ا◊مدانية

حّدد اŸرسسوم التنفيذي رقم  68 / 18اŸؤورخ ‘
 13فيفري  2018اŸعدل واŸتمم للمرسسوم التنفيذي
 122 / 17الصسادر قي  22مارسس  ،2017واŸتضسمن
التصسريح باŸنفعة العمومية للعملية اŸتعلقة
بإا‚از ميناء الوسسط للحمدانية ببلدية شسرشسال
’راضسي اÿاضسعة لهذه العملية
ومنشسآاته مسساحة ا أ
بـ  3123هكتار و 26آار ،وهي موزعة ما ب Úو’يتي
البليدة وتيبازة.

تيبازة :عÓء ملزي
وحسسب ذات اŸرسسوم الذي وقعه الوزير اأ’ول أاحمد
أاويحي دائما فإاّن  ٢٩63 ، 0630هكتار من هذه اŸسساحة
تفع بو’ية تيبازة ،وتندرج ضسمنها  486 ، 18٢8هكتار من
اأ’مÓك الغابية ،فيما تقع  160 . ٢0٢٢هكتار بو’ية
البليدة تندرج ضسمنها  13 . 7537هكتار من اأ’راضسي
ال -غ -اب -ي -ة .وأاشس -ار اŸرسس -وم أايضس -ا ا ¤ال -غ -اء ال -تصس-ن-ي-ف
Óراضس-ي ال-غ-اب-ي-ة ال-واق-ع-ة ب-ال-و’ي-ت ‘ Úهذا
اŸع-ت-م-د ل -أ
ا’طار واŸقدر بـ  4٩٩ . ٩365هكتار لتدمج ‘ اŸلكية
اÿاصسة للدولة ،وتكون موضسوع تخصسيصس ’‚از ميناء
الوسسط با◊مدانية ببلدية شسرشسال ومنشسآاته.
وبناء على هذا التحديد فإانّ مسساحة الطريق السسيار
ت -ق -در بـ  367 ، 43ه-ك-ت-ار م-نها  7 ، 06ه-ك-تار تابعة
ÓمÓك الغابية الوطنية وهوالطريق الذي يرفق بـ 3
ل أ
ﬁط-ات ل-ل-دف-ع وﬁ 3و’ت ل-ل-رب-ط وفضس-ائ Úل-ت-ق-دË
اÿدمات ،كما يÎبع خط السسكة اŸزمع ا‚ازه بÚ
اŸيناء والعفرون على
مسساحة  ٢٩1 . 835٢هكتار من بينها  1 ، ٢هكتار تابعة
Óم Ó-ك ال -غ-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة وه-واÿط ال-ذي Áت-د ع-ل-ى
ل -أ
مسسافة  38 ، 6كلم ،ويحوي على  3جسسور و 16منشسأاة
للسسكة ا◊ديدية و ٢0منشسأاة طرق وﬁ 3طات ﬂتلطة.
كما يتضسمن اŸشسروع أايضسا إا‚از  3مناطق صسناعية
مرفقة وموصسولة بشسبكة الطرق والتجهيزات العمومية
الضسرورية ،بحيث –تضسن بلدية سسيدي عمر اŸنطقة
اأ’و ¤على مسساحة إاجمالية تقدر بـ  850هكتارا منها
ÓمÓك الغاية الوطنية فيما
 137 . 67٢0هكتارا تابعة ل أ
تقع اŸنطقة الصسناعية الثانية ب Úبلديتي حجوط ومراد
على مسساحة إاجمالية قدرها  870هكتارا منها 64 . 03٩5
ÓمÓك الغابية وتÎبع اŸنطقة الصسناعية
هكتار تابعة ل أ
الثالثة ب Úبلديتي بوركيكة وأاحمر الع Úبو’ية تيبازة
وبلدية وادجر بو’ية البليدة على مسساحة  ٢80هكتارا
ÓمÓك الغابية معظمها
منها  64 . 03٩5هكتارا تابعة ل أ
تقع بو’ية تيبازة.
Œدر ا’شسارة ا ¤كون و’ية تيبازة التي –وي القسسط
اأ’ك Èمن اŸشسروع الضسخم كانت قد شسرعت ‘ –ديد
Óراضس -ي اŸع -ن -ي -ة ب-ن-زع اŸل-ك-ي-ة م-ع ت-ق-ي-ي-م
اŸل -ك -ي -ة ل  -أ
Óسسعار اŸتداولة حاليا منذ
التعويضسات اŸالية وفقا ل أ
ال-ع-ام اŸنصس-رم ح ”ّ Úت-ك-ل-ي-ف خ-بÒي-ن ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ية
وحصسلت الو’ية على شسطر اول للتعويضسات قدره 1 ، 5
مليار دج ،كما Œدر ا’شسارة أايضسا ا ¤كون مشسروع ميناء
الوسسط بشسرشسال الذي أادرج اآ’ن يشسرع ‘ أاشسغال إا‚ازه
خÓل الثÓثي اأ’ول من السسنة ا÷ارية وبتوف ٢00 Òأالف
منصسب شسغل يقع Ãنطقة جغرافية يصسل عمق اŸياه
على مقربة من الرصسيف ا ٢0 ¤مÎا ناهيك عن توفر
ا◊ماية الطبيعية باŸنطقة ،ومن اŸرتقب بأان يحوي
اŸشسروع على  ٢3رصسيفا ويسسمح Ãعا÷ة  6 ، 5مليون

حاوية و ٢5 ، 7مليون طن من
البضسائع سسنويا ،على أان يتم
ربطه بالطريق السسيار شسرق
غ- - -رب وط- - -ري- - -ق ال- - -وح- - -دة
اإ’ف -ري -ق -ي -ة ب -ط -ري -ق سس -ري-ع
م- -دم- -ج ،إاضس- -اف -ة اإ ¤رب -ط -ه
ب -الشس -ب -ك -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-لسس-كك
ا◊ديدية بخط جديد يصسله
م -ب -اشس -رة Ãن -ط-ق-ة ال-ع-ف-رون
بو’ية البليدة وبخط السسكك
ا◊ديدية اŸزمع اإنشساؤوه بÚ
زرالدة وشسرشسال قريبا ،كما
ي- -جب ال- -ت- -أاك -ي -د ه -ن -ا ا ¤أاّن
اŸشس- -روع اع- -ت- -م- -د رسس- -م -ي -ا
بالشسراكة مع متعامل صسيني
وفق قاعدة  4٩ / 51وبتمويل
صس -ي -ن -ي ع -ل -ى شس-اك-ل-ة ق-رضس
طويل اŸدى بقيمة  3 ، 6مليار دو’ر.
ك -م -ا ي -ع -ت Èم -ي -ن-اء ال-وسس-ط ب-ا◊م-دان-ي-ة م-ن ب Úأاه-م
اŸنشسئات البحرية بالعا ،⁄وبوسسعه أان يصسنف ضسمن 30
ميناء Œاري ع Èالعا ⁄تشسهد نشساطا كثيفا ‘ نقل
ا◊اويات والبضسائع فيما تسسمح اŸنشسئات الفنية اŸزمع
ا‚ازها به برسسو أاك Èباخرة Œارية بالعا ⁄بحمولة ٢40
أالف طن ،فيما ’ تتعدى الطاقة ا◊الية Ÿوانئ ا◊زائر
عتبة  30الف طن.

ومن اŸنتظر بأان تتيح هذه اÿصسائصس ›تمعة بتوفÒ
قطب Œاري هام على الضسفة ا÷نوبية للمتوسسط Áكن
÷لّ البلدان ا’فريقية اسستغÓلها ’سسيما تلك التي تقع
‡ا يسساهم
على الضسفة ا÷نوبية اŸباشسرة للجزائرّ ،
بشسكل مباشسر ‘ توف Òحركية Œارية واقتصسادية دؤووبة
باŸنطقة ،كما ’ يخفى على أاحد كون اŸيناء سسيسساهم
بشسكل مباشسر ‘ دعم اÿزينة اÙلية Ãا يضسمن لها
Œسسيد مشساريعها التنموية ‘ ظروف مريحة.

اسستئناف مبادرة «البداية لنا وا’سستمرارية لكم» باŸدية

اŸواطن ششريك أاسشاسشي ‘ الّتنمية اÙلية

اŸدية :علي ملياÊ

تنظّم اليوم الطّبعة الثالثة لتظاهرة ‘‘البداية لنا
وا’سستمرارية لكم» على مسستوى بلدية اŸدية –ت
إاشس -راف وا‹ ال -و’ي -ة ﬁم -د ب -وشس -م-ة ،وÃسس-اه-م-ة
إاذاعة اŸدية ا÷هوية وﬂتلف اŸديريات التنفيذية
للو’ية.
” عقد اجتماع
وإ’‚اح هذه اŸبادرة ا◊يوية ّ
تنسسيقي Ãقر الو’ية –ت رئاسسة رئيسس الديوان
ب -حضس -ور ﬂت -ل -ف الشس -رك -اء ال -ف -اع-ل Úم-دى ت-ق-دم
الÎتيبات من ا÷انب ÚالتحضسÒي والتنظيمي التي
سستقام بسساحة أاول نوفمÃ Èحاذاة مسسجد النور،
ح -اّث-ا ‡ث-ل ال-وا‹ ج-م-ي-ع اŸت-د ّخ-ل Úع-ل-ى ضس-رورة
ت-وف Òج-م-ي-ع ال-وسس-ائ-ل ال-بشس-ري-ة واŸادي-ة ال-ت-ي م-ن
شسأانها اŸسساهمة ‘ إا‚احها ،على أان تعّمم على
مسستوى كافة البلديات اأ’خرى مسستقب.Ó
علما أاّن خارطة طريق هذه التظاهرة التي لقيت
اسستحسسان السساكنة بهذه الو’ية ،تسستند إا ¤ثÓث
ﬁاور أاسس- -اسس- -ي- -ة ت -ك -م -ن ‘ ا÷انب ال -ت -حسس -يسس -ي
والتوعوي لفائدة اŸواطنﬂ ‘ Úتلف اÛا’ت،
وكذا تنبيههم للجهود اŸبذولة من طرف السسلطات
واÿدمات النوعية اŸقدمة لصسا◊هم ،كما تتضسّمن
ج-ان-ب-ا ت-طّ-وع-ي-ا وتضس-ام-ن-ي-ا ي-ك-م-ن ‘ ع-ملية نظافة
وت - -زي ÚاÙي - -ط ‘ اŸي- -دان ،إا ¤ج- -انب ب- -ر›ة
عملية تشسج Òواسسعة ıتلف اأ’حياء ،وكذا تقدË
مسس -اع -دات ل -ب -عضس ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وّزة م -ن ط-رف

ا÷معيات الناشسطة ‘ هذا اÛال.
باإ’ضسافة إا ¤ذلك ،فإانّ هذه التظاهرة سسيتخلّلها
ج-ان-ب-ا ت-رف-ي-ه-ي-ا ل-ف-ائ-دة اأ’ط-ف-ال م-ن خÓ-ل تقدË
ع- - -روضس ت - -رف - -ي - -ه - -ي - -ة ،ث - -ق - -اف - -ي - -ة وري - -اضس - -ي - -ة.
وأاب -دى ج -م -ي -ع اŸت -د ّخ -ل Úاسس -ت -ع -داده -م ال -ك -ام-ل
للمشساركة مع اÛتمع اŸد Êوا◊ركة ا÷معوية،
ك -م -ا ت -أات -ي أاي -ام ق -ب -ل ت -ن -ظ -ي -م اأ’سس -ب -وع ال -وط -ن -ي
حول ا÷ودة –ت عنوان «ترقية اŸنتوج الوطني»
بقاعة اÙاضسرات بجامعة يحيى فارسس باŸدية
من طرف قطاع التجارة وبالتنسسيق مع غرفة التجارة
والصسناعة التيطري.

منح  138بطاقة فÓح باŸدية
ثّمنت مديرية اŸصسالح الفÓحية باŸدية ‘ أاول
ل -ق -اء Ûلسس إادارة غ -رف -ة ال -ف Ó-ح -ة خÓ-ل السس-ن-ة
ا÷ارية ما قام به منتخبو هذه الغرفة أاثناء زيارة
وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري إا¤
هذه الو’ية الزراعية بامتياز ‘ اأ’شسهر الفارطة،
والتي ترجمت مدى إاعجابه Ãا ’حظه ‘ اŸيدان.
واّت -ف -ق اŸن -ت -خ -ب -ون ‘ ه -ذا ال ّ-ل -ق -اء ع-ل-ى إانشس-اء
›السس جهوية لÓهتمام بشسعبتي الثوم واأ’شسجار
اŸث -م -رة ،ع -ل -ى أان ت-ك-ون ه-ذه ال-و’ي-ة ق-اط-رة ه-ذه
اÛالسس اŸهنية ‘ اŸسستقبل ،كما عا÷ت هذه
ال -غ -رف -ة م -ع -ظ -م اŸشس -اك -ل اŸط -روح -ة م-ن ط-رف
اŸواط -ن ،Úإا ¤ج -انب م -واف -ق -ة م -ن -ت -خ -ب-ي-ه-ا ع-ل-ى

ط-الب فÓ-ح-و م-ن-ط-ق-ة «ال-ك-دي-ة» الواقعة
جنوب غرب مدينة البÒين بو’ية ا÷لفة،
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ال-ت-دخ-ل ال-عاجل ◊ل
مشس-ك-ل ال-ك-ه-رب-اء ال-ت-ي ” إاقصس-اؤوه-م م-ن-ها
أ’سسباب تبقى ›هولة على حد تعبÒهم،
رغم أانهم اسستبشسروا خÒا Ãشسروع تزويد
اŸن -ط -ق-ة ال-ذي ط-اŸا ان-ت-ظ-روه م-ن-ذ أام-د
بعيد حتى يخفف عنهم اŸعاناة كاسستعمال
اÙركات ’سستخراج اŸياه ا÷وفية من
اأج -ل السس -ق -ي ،ب -ع -د أان أاصس -ب -حت م -ن-ط-ق-ة
«ال-ك-دي-ة» ق-ط-ب-ا فÓ-ح-ي-ا ب-ام-ت-ي-از سسواء ‘
اإنتاج اÿضسروات أاو القمح الصسلب.
واأوضسح بعضس الفÓح ÚاŸقصسي Úأانه ”
ب -ر›ة مشس-روع ال-ك-ه-رب-اء ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ه-ذه
اŸنطقة ،اإ’ اأنهم ◊د اليوم  ⁄يسستفيدوا
من هذه اŸادة ا◊يوية ،مشسÒين إا ¤أانهم
يسستغلون اأ’راضسي وÁلكون اآ’بار ا÷وفية،
اإ’ أان -ه -م ت-ف-اج-أاوا ب-إاب-ع-اده-م م-ن ال-ق-ائ-م-ة
أ’سسباب ’ يعرفونها  -على حد قولهم -
رغم أانهم ُعلموا بأان أاعمدة الكهرباء سسوف
“ر Ãحاذاة مسستثمراتهم.
و” اإدراج الكث Òمن اأ’سسماء التي لديها
أاراضس -ي غ Òمسس -ت -غ -ل -ة ‘ ›ال ال -ف Ó-ح-ة
وت -رب -ي -ة اŸواشس -ي ،وق -د ط-الب ال-فÓ-ح-ون
اŸقصسيون ‘ حديثهم ÷ريدة «الشسعب»،
وا‹ و’ية ا÷لفة التّدخل العاجل من أاجل
إاعادة أاسسماء بقية الفÓح Úضسمن قائمة
اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن رغ -م أان -ه -م ي -ؤوك -دون ق -رب
ﬁاذاة اÿط ال -رئ -يسس -ي ل -ل -ك -ه -رب -اء ع-ل-ى
‡ا قد ُيسسهل اŸهمة ‘ أاخذ
منازلهمّ ،
قرار حكيم بإاعادة –ي Úالقائمة ،وهذا
بدمج بقية الفÓح ‘ Úهذا اŸشسروع الذي
طاŸا انتظروه.
ك -م -ا اشس -ت -ك -ى ه -ؤو’ء ن -قصس اإ’م-ك-ان-ي-ات
ووسسائل العمل ،مؤوكدين ‘ هذا اإ’طار بأان
معظمهم ’ يزال يسستعمل الطرق البدائية
‘ ال- -فÓ- -ح- -ة‡ّ ،ا ان- -ع- -كسس سس- -ل ً-ب -ا ع -ل -ى
اŸردود ،يضس- -ي- -ف ه- -ؤو’ء ،وي- -ب -دي سس -ك -ان
م -ن -ط -ق -ة «ال -ك -دي -ة» إاصس-رارا و–دي-ا ع-ل-ى
مقاومة مظاهر التخلف و–سس Úاإ’طار
اŸعيشسي ،ويشسÎط هؤو’ء اسستقرارهم بهذه
اŸن -ط -ق -ة ب -ت -وف Òال -ك -ه -رب -اء ال -ف Ó-ح-ي-ة،
ب -اإ’ضس-اف-ة اإ ¤ت-وف ÒاŸسس-الك وال-ط-رق-ات
قصسد تسسهيل تنقÓتهم ،منتظرين التدخل
من وا‹ الو’ية ،لكن اأ’مر طال عليهم ،و⁄
ت-ت-دخ-ل السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة إ’خ-راج سسكان
م-ن-ط-ق-ة «ال-ك-دي-ة» ب-ال-بÒي-ن م-ن م-ع-ان-اتهم
ال-ي-وم-ي-ة اŸت-عّ-ل-ق-ة بصس-ع-وب-ة ال-ت-ن-ق-ل داخ-ل
التجمع السسكا Êخاصسة ‘ فصسل الشستاء،
حيث تك Ìاأ’وحال و–ول دون التحاقهم
Ãصسا◊هم والتحاق اأبنائهم Ãدارسسهم.

تخصسيصس مبلغ ما‹ لدعم ومرافقة اŸلتقى الوطني
بعنوان دور التنمية الزراعية اŸسستدامة ‘ تعزيز
اأ’من الغذائي الوطني اŸزمع من طرف كلية العلوم
ا’قتصسادية والعلوم التجارية وعلوم التسسي Òبالتعاون
مع  Èﬂالتنمية اÙلية اŸسستدامة و ÈﬂاŸالية
وا’قتصساد الدو‹ بجامعة اŸدية.
وج ّ-دد أاعضس -اء ه -ذه ال -غ -رف -ة اŸه -ن -ي -ة م -ط-ل-ب-ه-م
بضسرورة توف Òمقر يكون أاك Ìأاريحية ،مقÎح‘ Ú
هذا الصسدد حلو’ بديلة للمقر ا◊ا‹ الذي كان
مسستغ Óكمقر للحرسس البلدي سسابقا ،كما تطّرق
بعضس اŸنتخب Úإا ¤حتمية التفك ‘ Òإاصسدار قانون
داخلي يسساعد على تنظيم مهامهم أاك ،Ìإا ¤جانب
القانون اأ’سساسسي اÿاصس بها ،فضس Óعلى ذلك قام
هؤو’ء باŸعا÷ة واŸوافقة على  138ملف طلب
اعÎاف بصس- -ف- -ة فÓ- -ح ،وم -ن ب Úه -ؤو’ء ه -ن -اك 16
سسينشسطون ‘ تربية اأ’بقار و› ‘ 74ال تربية
اأ’غنام و 05متدخل ‘ Úتربية النحل ،كما أالّح مدير
اŸصس -ال -ح ال -ف Ó-ح -ي-ة ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ع-ل-ى وج-وب
تظافر ا÷هود ÿلق اŸزيد من اÛالسس اŸهنية
لكل شسعبة.
ه -ذا ودع -ا رئ -يسس ال -ف -رع ال -ف Ó-ح -ي ل -دائ -رة سس-ي
اÙجوب جميع الفÓح Úالناشسط ‘ Úميدان تربية
النحل على مسستوى البلديات الثÓث للمشساركة الفعالة
إ’نشساء ›لسس مهني Ÿربي النحل على مسستوى مركز
ال -ت -ك-وي-ن واإ’رشس-اد ال-فÓ-ح-ي Úب-ت-اك-ب-و ب-اŸدي-ة قصس-د
النهوضس وتنظيم القطاع الفÓحي عامة وشسعبة تربية
النحل بصسفة خاصسة.

الرياضشي
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زمــــــــان ...يا زمـــان

بوعÓم عمÒوشش ..
«السشـــــــــاحر»
الو‘ لرائد القبة

تنافسش بقوة على ثÓث جبهات

مولودية ا÷زائر تقدم مسشتويأت كبÒة..
وتسشتعيـ ـد
جمأهÒه ـأ
العريضشـ ـة

تصشوير  :ايت قاسشي

ﬁمد هششام نقاشش :

«نششعر بأننأ قأدرون
على التتويج بلقب
واحد على األقل»
من Òدوب :

كلمة العدد

^ حامد حمور

األندية
ا÷زائرية
‘ موقع
منأسشب...

أبقت أألندية أ÷زأئرية أŸششاركة ‘ أŸنافسشات ألقارية
ع-ل-ى ح-ظ-وظ-ه-ا ك-ام-ل-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن لعب  3أن-دي-ة خارج

قوأعدها‡ ،ا يعني أن أألمور لن تكون صشعبة لرؤؤية كل من
ؤفاق سشطيف ،مولودية أ÷زأئر ،ششباب بلوزدأد ؤأ–اد
أل-ع-اصش-م-ة ت-وأصش-ل م-غ-ام-رأت-ه-ا ‘ ك-أاسش-ي رأب-ط-ة أألب-طال
ؤألكونفدرألية أإلفريقية لكرة ألقدم بعد إأجرأء مقابÓت
ألعودة.
‚اح أنديتنا ‘ فرضض طريقة لعبها يعّد مؤوششرأ أيجابيا
بالنسشبة للكرة أ÷زأئرية من ألناحية أŸعنوية ،حيث يقّدم
دف-ع-ا لÓ-ع-ب Úلم-ك-ان-ي-ة أل-ذه-اب ب-ع-ي-دأ ،ؤِلَ-م-ا ل أل-تتويج
باأللقاب ألقارية ؤمنح حلول أك Èللناخب ألوطني رأبح
ماجر ألذي يعّول كثÒأ على ألÓعب أÙلي ‘ أŸسشتقبل
أل -ق -ريب  ..ؤم -ا أسش -ت -دع-اءه ل-ل-ع-دي-د م-ن-ه-م ‘ ألÎبصش-ات
أألخÒة لدليل على هذأ ألهتمام.
ؤيعد فريق ششباب بلوزدأد أألقرب من كسشب تأاششÒة أŸرؤر
إأ ¤ألدؤر ألقادم من كأاسض ألكاف عندما “ّكن من توقيع
ثÓثية نظيفة ‘ مرمى نكانا ألزأمبي ،ؤألتي تعد جّد
مششجعة ألششبال أŸدرب طاؤسشي –سشبا Ÿبارأة ألعودة من

جهة ،ؤما تبقى من جولت ألبطولة ألوطنية من جهة
أخرى كون ألفريق «يصشارع» من أجل ألبقاء.
كما أن أ–اد ألعاصشمة ألذي عاد بتعادل من ألكونغو أمام
م-ان-ي-ام-اÁ ،ك-ن-ه Œاؤز ه-ذه أل-ع-ق-ب-ة ب-ال-ن-ظ-ر لÓمكانيات
أŸعتÈة ألبناء «سشوسشطارة» ألذين أسشÎجعوأ إأمكانياتهم
‘ أŸدة أألخÒة بعد فÎة فرأغ.
‘ ح Úأن ‡ث -ل -ي -ن -ا ‘ رأب -ط -ة أألب -ط -ال ؤف -اق سش-ط-ي-ف
ؤم-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر ي-ح-وزأن ع-ل-ى أفضش-ل-ي-ة ألسش-ت-ق-ب-ال ‘
م -ق -اب Ó-ت أل -ع -ودة ب -ع -د أن -ه -زأم «ضش -ئ -ي -ل» ‘ م -ق -ابÓ-ت
ألذهاب ..خاصشة ؤأن طموحاتهما كبÒة ‘ لعب أألدؤأر
أألؤ ‘ ¤هذه أŸنافسشة ؤألتي تبدأ بحجز مكان ‘ دؤر
أÛموعات.
ؤبالنظر للتعدأد ألذي Áلكه «ألعميد» ؤ»ألنسشر أألسشود»،
فإان تسشط Òهدف لعب أألدؤأر أألؤ ‘ ¤أك Èمنافسشة
Óندية يعد منطقيا ..ؤلو باختÓف ‘ رزنامة كل
قارية ل أ
ؤأحد منهما.

«اإلسشتقرار عأمل مهم
‘ مسشÒة اŸولودية
خÓل اŸوسشم ا◊أ‹ »
زوبا :

«اŸولوديـ ـة  ⁄تصشل
بع ـ ـد إا ¤مسشتـ ـ ـ ـ ـوى
قيـ ـ ـأدة قأطرة
الكرة ا÷زائرية»
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ﬁمد هشسام نقاشس
لـ «ألشسعب»:

أظهر” وجها رأئعا خصسوصسا ‘ لقاء شسباب
قسسنطينة؟
@@ مباراة شسباب قسسنطينة لو تعÌنا فيها كنا
سسنمر رÃا بفÎة فراغ وكنا نعي جيدا ما كان
ينتظرنا ‘ ذلك اللقاء ،نلعب ضسد رائد ترتيب
البطولة أامام جمهورنا ،كان علينا أان ننهي اللقاء
بفوز إلرضساء ا÷مهور ،ودخلنا بشسعار إاذا تريد أان
تكون األفضسل يجب عليك أان تفوز على األفضسل،
وإاذا نريد أان يقال علينا بأان اŸولودية هي أافضسل
فريق هذا اŸوسسم يجب أان نفوز على األفضسل ‘
البطولة ،وبالعودة إا ¤شسهر فيفري ليسس الÓعبون
فقط هم من يسستحقون اإلشسادة وحدهم ول يجب
أان ننسسى عمل الطاقم الفني الذي يقوم بعمل

مولودية ا÷زائر تقدم مسستويات كبÒة ..وتسستعيد جماهÒها العريضسة

أل-ت-ق-ي-ن-ا ب-أاح-د أفضس-ل لع-ب-ي مولودية
أ÷زأئ -ر ‘ م-رح-ل-ة أل-ع-ودة ،صس-احب ألـ
 11هدفا ‘ كل أŸنافسسات ،منذ إأنطÓق
أŸوسسم «ﬁمد هشسام نقاشس» ألذي فتح
لنا قلبه و–دث عن سسر ألعودة ألقوية
لبطال ل- -ل -ع -م -ي -د ‘ م -رح -ل -ة أل -ع -ودة ‘ ،ه -ذأ
لو ،¤كأاسس أ÷مهورية ورأبطة أ أ
لقل بفضسل مسسÒته أŸمّيزة ‘ ألرأبطة أÎÙفة أ أ
يلعب فريق مولودية أ÷زأئر هذأ أŸوسسم على ثÓث جبهات ،ولديه حظوظ كبÒة ‘ كسسب لقب وأحد على أ أ
أ◊وأر ألشسّيق.
لخضسر» ينتظرون ألكث Òمن ألفريق بالنظر للمسستوى ألذي يقدمه ‘ كل مبارأة.
لحمر وأ أ
ألفريقية ،حيث أن جمهور أصسحاب ألزي «أ أ
حامد حمور

نشسعر بأاننا قادريون على التتويج بلقب واحد على األقل

بالرغم من النهزام ‘ مباراة الذهاب من الدور
الـ 16ل -راب -ط -ة األب-ط-ال الف-ري-ق-ي-ة أام-ام ن-ادي
مونت ÚالنيجÒي ،فإان حظوظ اŸولودية كبÒة
لبلوغ دور اÛموعات ‘ لقاء العودة كونه سسجل
هدفا ثمينا خارج الديار.
وق- -د ع- -رف ال- -ف- -ري- -ق ه- -ذا اŸوسس -م ت -غ -يÒات
اسسÎاتيجية أاعطت له قوة حقيقية وأاعادت إا¤
األذهان اŸراحل الزاهية للفريق العاصسمي ،من
خÓل السستقرار الذي طبع مسسÒة
«العميد منذ عدة أاشسهر وهو األمر الذي أاعطى
لÓعب Úوالطاقم الفني جوا من الÎكيز على
األمور الفنية ،وهو األمر الذي ارتسسم على أاداء
التشسكيلة.

أهنئ جمهورنا ألذي أخت Òكسسادسس أحسسن جمهور ‘ ألعا⁄
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس
تصسويرﬁ :مد آأيت قاسسي

بعيدا عن اŸشساكل والتغيÒات
اŸسستمرة...

وكل اŸتتبع Úللشسأان الكروي ا÷زائري يتفقون
ع-ل-ى أان اŸشس-اك-ل وال-ت-غ-يÒات اŸسس-ت-م-رة ع-ل-ى
مسستوى الطاقم الفني أاثرت كثÒا على «العميد»
‘ اŸاضس- -ي ،ب- -ال -رغ -م م -ن أان -ه ي -ج -لب لع -بÚ
‡ّيزين ‘ كل موسسم  ..إال أان هذا اŸوسسم
«اختفت» هذه العقبات وأاصسبح الÎكيز يقتصسر
على ا‚اح التحضس ÒللمقابÓت.
ولح- -ظ أانصس- -ار اŸول- -ودي- -ة أان- -ه ب- -ال- -رغ -م م -ن
الرزنامة اŸكثفة للفريق ‘ الشسهر اŸاضسي ،إال
أان األمور سسارت ‘ الŒاه اليجابي وكسسب
الفريق العديد من النقاط ‘ البطولة وصسّعد إا¤
ال -دور نصس -ف ال -ن -ه-ائ-ي ل-ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ،إا¤
جانب التحضسŸ Òباراة رابطة األبطال.
ويلعب اŸدرب برنار كازو Êدورا رئيسسيا ‘
هذا التغي Òالذي حدث على مسستوى اŸولودية
بفضسل حنكته ومعرفته ا÷يدة لعمله التقني،
حيث أان اŸولودية ‚حت بشسكل كب Òعندما
جلبت هذا اŸدرب.
والشسيء الذي Áيّز كازو Êهو «انطÓقة عمله»
برؤوية اسسÎاتيجية تعتمد على التحضس Òللمدى
اŸتوسسط بجمع كل «المكانيات» التي توصسله
إا ¤إا قامة «مشسروع لعب» واضسح وليسس «ا÷ري»
وراء النتيجة ‘ أاول وهلة دون التفك ‘ Òطريقة
ال -ل -عب ال -ت -ي ت -ك -ون ن -ت -ائ-ج-ه-ا ‘ األول صس-ع-ب-ة
وتتح ّسسن األمور تدريجيا إا ¤غاية الوصسول إا¤
لعب ‡ّيز.

لعب جماعي  ..وثقة كبÒة فوق اŸيدان

وحّقا ،فقد أاصسبح «العميد» يقنع ‘ مقابÓته
بلعب جماعي يشسارك فيه جّل الÓعب ÚانطÓقا
من الدفاع ،حيث أان النتائج الكبÒة اّÙققة ‘
اŸدة األخÒة أاعطت ثقة أاك ÈلÓعب Úخاصسة
خÓل الفوز العريضس الذي سسجله زمÓء درارجة
أامام رائد البطولة شسباب قسسنطينة ،والذي أاعاد

كازو« Êمهندسس»
طريقة اللعب
اŸمّيزة لـ«العميد»

اŸولودية
إا¤
دائ- -رة السس -ب -اق
على اللقب ‘
انتظار اŸباراة
«ا◊اسس - - -م - - -ة» أام- - -ام
م -ول -ودي -ة وه -ران ي -وم الث -نÚ
القادم Ãلعب  5جويلية.
كما أان زمÓء حشسود سسجلوا نتيجة تاريخية ‘
م-ب-اراة راب-ط-ة األب-ط-ال ال-ف-ري-ق-ي-ة عندما فازوا
على نادي أاوتوهو الكونغو‹ ب  ،0 - 9حيث أانه
ب- -ال- -رغ -م م -ن السس -ه -ول -ة ال -ت -ي وج -ده -ا لع -ب -و
اŸولودية إال أانهم واصسلوا اÛهود واحÎموا
اŸنافسس.
وÁكن القول أان «اÿرجات» الناجحة للمولودية
جعلت ا÷مهور يعود بقوة إا ¤مدرجات اŸلعب
 ‘ ÓمقابÓت الفريق،
الذي يكون دائما ‡ت أ
األم-ر ال-ذي ي-ع-ط-ي ن-ك-ه-ة خ-اصس-ة ل-ل-مقابÓت..
وتعّد هذه النقطة جّد مهمة لهذا الفريق الذي
لديه جمهور عريضس ع Èكل مناطق الوطن،

حيث أاصسبح يتوافد بأاعداد
ق-ي-اسس-ي-ة ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘
هذه اŸسسÒة الناجحة للفريق
 ..وال - - -ك- - -ل وق- - -ف ع- - -ن دور
ا÷مهور ‘ عودة الفريق القوية ‘
ال -دارب -ي ال -ع-اصس-م-ي أام-ام ال–اد ‘
الشسوط الثا Êحيث دفع الÓعب Úعلى بذل
›هود أاك Èللعودة ‘ النتيجة.

قاسسي سسعيد  ..وضسع كل الوسسائل –ت
تصسرف الطاقم الفني

ويقوم رئيسس النادي كمال قاسسي سسعيد بعمل
تنظيمي ﬁكم لتقد Ëكل األمور التي يطلبها
الطاقم الفني من خÓل جلب الÓعب Úالذين
يريدهم كازو ‘ Êعمل يتسسم بالتنسسيق التام،
ح -يث أان اŸول -ودي -ة “ّك -نت م-ن ج-لب ع-ن-اصس-ر
أاعطت اإلضسافة ‘ اÿط األمامي على غرار
سسويبع  ،تبي..
كما أان الهداف نقاشس أاصسبح عنصسرا أاسساسسيا
ب -فضس -ل ال -ف -ع-ال-ي-ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا سس-واء

كهداف للفريق أاو ‡ر حاسسم من خÓل الدور
الذي كلفه به اŸدرب كازو ،Êهذا األخ Òعرف
ك -ي -ف ي -وظ -ف إام -ك -ان -ي -ات ال -ت -ع-داد ..ب-إاع-ط-اء
الفرصسة Ÿعظم الÓعب Úوالتسسي Òبطريقة ذكية
Ûهود الÓعب Úبالنظر إا ¤الرزنامة اŸكثفة
للفريق.
ورÃا ه -ذه ال -ن -ق -ط -ة ال -رئ -يسس-ي-ة ال-ت-ي سس-م-حت
ل -ل -ف -ري -ق ال -ن -ج -اح ◊ّد اآلن ‘ مسسÒت -ه وال-ت-ي
ت -ت -ط ّ-ل -ب م -ع -رف -ة ج -ي -دة لم -ك-ان-ي-ات ال-ت-ع-داد
واألهداف اŸسسطرة ‘ اŸوسسم.
وبدون شسك سسيكون جمهور اŸولودية غفÒا يوم
الـ 12مارسس ا÷اري Ãدرجات ملعب  5جويلية
لتشسجيع الفريق ‘ مباراته أامام «ا◊مراوة»..
ه -ذه اŸب -اراة سس -ت -ح ّ-دد بشس-ك-ل ك-ب Òح-ظ-وظ..
الفريق ‘ Úامكانيات «اللحاق» برائد الÎتيب
شسباب قسسنطينة  ..وبالنسسبة لـ
«العميد» فإانه ‘ حالة –قيق نتيجة ايجابية
سسيكون ‘ موقع مناسسب «معنويا» لكسسب الرهان
‘ اŸنافسسة القارية وبلوغ دور اÛموعات أايام
معدودة بعد قّمة البطولة الوطنية.

مولودية أ÷زأئر ـ مونتاين أوف فاير

ثÓثي –كيم تونسسي
إلدارة اŸباراة

يدير التونسسي يوسسف السسرايري ،مباراة مولودية
ا÷زائر -مونتاين أاوف فاير النيجÒي اŸقررة
يوم 17مارسس ا÷اري على السساعة
 20 :45سسا Ãلعب  5جويلية ( ا÷زائر العاصسمة)
◊سس- - -اب ال - -دور الـ - 16إاي-اب ل-راب-ط-ة الب-ط-ال
الف-ري-ق-ي-ة ،ب-حسسب م-ا أاف-ادت ب-ه ال-ك-ون-ف-ديرالية
الفريقية لكرة القدم (كاف) .يسساعد ا◊كم
ال -ت -ونسس -ي ال -رئ -يسس -ي السس -راي -ر ،م -واط -ن -ي -هÁ ،ن
اŸل -ولشس -ي وخ -ل -ي -ل حسس-ا .Êوان-ه-زمت م-ول-ودي-ة
ا÷زائر ‘ ،لقاء الذهاب بÓغوسس ،يوم الربعاء
بنتيجة  . 1-2يع Èالنادي اŸتأاهل ا ¤مرحلة
Óندية.
اÛموعات للمنافسسة القارية ل أ

زوبا لـ«ألشسعب»:

«اŸولودية  ⁄تصسل بعد إا ¤مسستوى قيادة قاطرة الكرة ا÷زائرية»
أك -د أل -ن -اخب أل -وط -ن -ي ألسس -اب-ق ح-م-ي-د زوب-ا ‘ ح-وأر
لوأنه أ◊كم على فريق
لـ»ألشسعب» أنه من ألسسابق أ
لخÒ
لم- -ور –سسب ‘ أ أ
م - -ول - -ودي- -ة أ÷زأئ- -ر Ãا أن أ أ
لمور Ãا أن نهاية أŸوسسم
للقاب ول يجب أسستباق أ أ
با أ
 ⁄تصسل بعد.
عمار حميسسي
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى اع-ت Èزوب-ا اŸسس-ت-وى ا÷ي-د ال-ذي ي-ق-دم-ه
الفريق امرا طبيعيا ‘ ظّل الظروف التي وفرتها اإلدارة
خ-اصس-ة م-ن ال-ن-اح-ي-ة اŸال-ي-ة ،م-ؤوك-دا أان الÓ-ع-ب Úم-ط-ال-ب-ون
بتحقيق النتائج اليجابية من أاجل تÈير اŸبالغ الضسخمة التي
يتقاضسونها.
وأابدى زوبا امتعاضسه من تهميشس عامل التكوين ‘ فريق كبÒ
جب عليه قيادة قاطرة الكرة ا÷زائرية،
كمولودية ا÷زائر يتو ّ
ل- -ك- -ن- -ه رب- -ط ذلك ب- -فشس- -ل مشس- -روع الحÎاف ال -ت -ي وصس -ف -ه
بالسسطحي.
لرأء ألتي تؤوكد أن مولودية
«ألشسعب» :هل تشساطر أ آ
لياب؟
أ÷زأئر هو أفضسل فريق منذ أنطÓق مرحلة أ إ
زوبا :أاول م -ن السس -اب -ق ألوان-ه ا◊ك-م ع-ل-ى ف-ري-ق م-ول-ودي-ة
ا÷زائ -ر م -ن أان -ه ح ّ-ق -ق م -وسس-م-ا ن-اج-ح-ا ألن األم-ور –سسب

باأللقاب التي سسيتحصسل عليها ‘ نهاية اŸوسسم ان اسستطاع
ذلك ف -ق -د ت -ؤودي م -وسس -م -ا ك -بÒا ،ل -ك -ن ‘ ال -ن -ه -اي -ة ال -ن-اسس
واŸت -ت -ب -ع Úسس -ي -ت -ذك-رون م-ن ي-ح-م-ل ال-ت-اج ف-ق-ط وه-و ح-ال
مولودية ا÷زائر اآلن لهذا ل يجب ا◊كم على الفريق من
اآلن رغم انني اعتقد ان اŸسستوى ب Úاألندية متقارب و⁄
يحصسل بعد ذلك التغي Òالذي يجعل ناديا يتفّوق على اآلخر
بدليل فارق النقاط ب Úصساحب اŸركز األول األندية التي
تتواجد خلفه فسستجد الفارق ب Úكل فريق نقطة او اثنÚ
وا◊ديث ع -ن ت -ف -وق ف -ري -ق ع-ل-ى اآلخ-ري-ن ي-ك-ون م-ن خÓ-ل
الفارق الذي يصسل مث Óا 10 ¤أاو  15نقطة ويواصسل هذا
الفريق السسيطرة ا ¤النهاية هنا Áكن ا◊ديث عن تفوق
فريق على آاخر ،لكن ‘ حالة اŸولودية ل أاشساطر هذه الفكرة
فالفريق يؤودي مباريات عادية وشسخصسيا  ⁄يبهر Êبالعكسس،
أاعتقد ان هناك عمل كب Òينتظر ا÷هاز الفني اŸطالب
بتصسحيح العديد من األمور.
ل تبدو رأضسيا عن حالة ألفريق؟
@@ بالطبع ألن مولودية ا÷زائر هو الفريق الذي يجب ان
يقود قاطرة الكرة ا÷زائرية من خÓل السسيطرة على لقب
البطولة مثلما نشساهد ‘ الدوريات اÛاورة ‘ تونسس هناك
الÎجي ومصسر هناك األهلي وغÒها ،لكن مث Óمتى تّوج
م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ب -ل -قب ال -ب -ط -ول -ة ا÷واب ط -ب -ع -ا ت-ع-رف-ه

والتتويجات التي حّققها ‘ الكأاسس رغم انها تÌي سسجل
الفريق لكنها غ Òكافية فالكأاسس ‘ البلدان األوروبية ل
–ظى باهتمام كب ،Òبدليل أان اŸدرب Úيسستغلونها إلشسراك

الفريق الثا Êبينما عندنا يصسورون لك األمر وكأانه ا‚از،
وعندما تعرف األندية التي واجهها ‘ الدوار التصسفوية
تتأاكد ان هذا التتويج  ⁄يأات بتعب كب Òدون نسسيان غياب
عامل التكوين ففريق كمولودية ا÷زائر يجب ان يكون مثال
يحتذى به ‘ التكوين ومنح الفرصسة لÓعب Úالشسبان مع
الفريق األول وبعد ذلك الحÎاف ‘ اوروبا لكن حاليا األمور
تسس Òمثل باقي الندية احÎاف سسطحي وغ Òمفيد ألن
المور  ⁄تصسل ا ¤العمل اŸيدا.Ê
هل ظهرت Ÿسسة أŸدرب كازو Êحسسب رأيك؟
@@ ◊ّد اآلن األمور  ⁄تصسل ا ¤مسستوى ا◊كم على الفريق
ومنها على اŸدرب كما قلت ‘ السسابق فاŸدرب يقوم بعمله،
لكن أاين يكمن دور الفريق ‘ الكرة ا÷زائرية انا حزين للغاية
على حال الفريق بالنظر ا ¤الÎكيبة البشسرية التي يتكون
منها اŸنتخب الوطني ل Œد لعب Úمهم Úمن اŸولودية ما
عدا ا◊ارسس ‘ ،ح Úأان العكسس هو الذي يجب ان يحدث
مثل باقي اŸنتخبات كمصسر وتونسس ألن التاريخ يؤوكد أان قيمة
اŸولودية من قيمة األهلي والÎجي ان  ⁄تكن افضسل ،لكن
ال-ف-رق ان-ه-م ي-ع-ل-م-ون ع-م Ó-ق-اع-دي-ا ب-ي-ن-م-ا ن-حن نعمل عمل
سسطحي ونقوم بإايهام النصسار ان األمور جيدة من خÓل
الفوز باŸباريات ،لكن هل هناك شسخصسية للفريق ل اعتقد
و◊د اآلن  ⁄الحظ ذلك.

«ألشس-عب» :ع-د” ب-ه-زÁة م-ن ت-ن-ق-ل-ك-م إأ¤
ن -ي -جÒي -ا ‘ م -وأج-ه-ة ن-ادي م-ون-ت-اي-ن أوف
فاير ،لكنها تبقى نتيجة إأيجابية؟
ﬁمد هشسام نقاشس :بالنظر إا ¤النتيجة التي
انتهى عليها اللقاء بانهزامنا بهدف Úلواحد Áكن
اع-ت-ب-اره-ا ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة خصس-وصسا بالنظر إا¤
ا◊الة السسيئة ألرضسية اŸيدان التي كانت جد
صسلبة ولدرجة ا◊رارة اŸرتفعة التي لعبنا فيها،
نحن كنا على مقعد البدلء وأاصسبنا باإلرهاق ،لكن
بالنظر إا› ¤ريات اŸباراة كان بإامكاننا العودة
بالفوز خصسوصسا ‘ اŸرحلة األو ¤التي –صسلنا
فيها على عديد الفرصس السسانحة للتهديف والتي
 ⁄نعرف ترجمتها إا ¤أاهداف ،خÓل هذا اللقاء
غÒنا طريقة لعبنا ،أاين لعبنا مÎاجع ÚكثÒا
ل -ل -وراء ‘ اŸرح -ل -ة األو ¤واع-ت-م-دن-ا أاك Ìع-ل-ى
ال -ه -ج -م -ات اŸع-اكسس-ة ورغ-م ذلك خ-ل-ق-ن-ا ع-دي-د
الفرصس للتسسجيل ،و‘ اŸرحلة الثانية عدنا إا¤
ط -ري -ق -ة ل-ع-ب-ن-ا اŸع-ت-ادة ،أاي-ن “ك-ن-ا م-ن ت-ع-دي-ل
النتيجة و‘ الوقت الذي بدأانا نسستحوذ فيه على
الكرة تلقينا هدفا مباغتا من قذفة قوية ،من
على بعد  40مÎا ،كنا قادرين على العودة بالفوز
Ùو ال -ك Ó-م ال -ذي ي -ع -اد ‘ ك -ل م -ن -اسس -ب -ة ب -أان
اŸولودية  ⁄تتمكن من الفوز ‘ أادغال إافريقيا
منذ  42سسنة ،لكن الهدف الذين سسجلناه سسيكون
وزنه كبÒا.
‘ أل -دور أل -ت -م-ه-ي-دي ،ك-ن-ت-م م-ت-ي-ق-ن Úم-ن
ألفوز ‘ ألعودة وألتأاهل أمام نادي أوتوهو،
ن-ظ-رأ ل-ل-ظ-روف ألصس-ع-ب-ة ‘ ل-ق-اء أل-ذهاب،
لحسس - -اسس م - -ع أل- -ف- -ري- -ق
ه - -ل ه - -و ن - -فسس أ إ
ألنيجÒي؟
@@ ‘ مباراة الذهاب أاوتوهو  ⁄يكن بالفريق
الضس -ع -ي -ف ك -م -ا ي -ت-وق-ع-ه ال-ب-عضس ،وع-ل-ى أارضس-ي-ة
ميدانهم كانوا أاقوياء ولعبوا كرة جميلة رغم أان
الهدف Úغ Òشسرعي ‘ ،Úمباراة العودة أاحوال
الطقسس هي التي كانت ‘ صسا◊نا و“كنا من
الفوز بتسسعة أاهداف كاملة مع توقيف اللقاء قبل
وق -ت -ه األصس -ل -ي بسس -بب انسس -ح -اب ع -دد ك-ب Òم-ن
الÓعب ،Úوإاذا  ⁄تكن تلك الظروف ‘ مباراة
العودة كانوا سسيخلقون لنا الكث Òمن اŸتاعب ‘
ملعب  5جويلية ،خصسوصسا أان الفارق كان هدف،Ú
اآلن نحن ﬁظوظ Úأاننا “كنا من تسسجيل هدف
خارج الديار ونحن أامام إالزامية –قيق الفوز
والتأاهل ،خصسوصسا أاننا على بعد تسسع Úدقيقة من
بلوغ دور اÛموعات ،وبالتأاهل سسنكون قد بلغنا
هدفنا األول ‘ اŸوسسم ،سسنلعب أامام جمهورنا
و‘ ملعب  5جويلية الذي كسسبنا فيه الكث Òمن
اŸعا ،⁄وأاعتقد أان مولودية الشسطر الثا Êمن
اŸوسسم ،من الصسعب الفوز عليها أامام جمهورها.
ب -ا◊ديث ع -ن م -رح -ل -ة أل-ع-ودة ل-ع-ب-ت-م 13
م -وأج -ه -ة ‘ شس -ه -ري -ن ،أن -ه -زم-ت-م ‘ ثÓ-ث-ة
ل- -ق- -اءأت أم- -ام أوŸب -ي أŸدي -ة وأوت -وه -و و‘
نيجÒيا ،ما هو سسر ألعودة ألقوية للعميد
‘ مرحلة ألعودة ؟
@@ السسر األول هو أان فريق مولودية ا÷زائر ،إاذا
لحظتم من الناحية البدنية نشسعر بأاننا أافضسل
بكث Òمن كل الفرق وننهي التسسع Úدقيقة دون
عناء رغم أاننا نلعب ‘ اآلونة األخÒة Ãعدل
مباراة كل ثÓثة أايام ،وذلك راجع إا ¤أان إادارة
ال -ف -ري -ق ان -ت -دبت ﬁضس -را ب -دن -ي-ا ‘ اŸسس-ت-وى،
ويتعلق األمر بـ «فارسس بلخ »Òوبشسهادة ا÷ميع
يقوم بعمل كب ،Òباإلضسافة إا ¤توجيهات اŸدرب
الثمينة ‘ ،البداية كان من الصسعب علينا تفهم ما
يطلبه منا ألنه كان ‘ كل مرة يطلب منا اŸزيد
مع «عقلية « الÓعب ا÷زائري الذي ل يريد
إاضسافة جهد أاك ،Ìلكن مع مرور الوقت تيقنا بأاننا
سسنك Èوبالفعل كÈنا وحققنا نتائج جيدة ‘ كل
اŸنافسسات التي نلعب فيها ،واآلن لدينا ›موعة
جدية وكلنا سسواسسية ونعت Èنفسسنا كأاننا عائلة
واحدة ،وهذا هو سسر عودتنا القوية ‘ مرحلة

العودة،
وب- -داخ -ل ك -ل
لعب ‘ اÛموعة نعي جيدا أانه بإامكاننا الفوز
على األقل بلقب وحيد ‘ نهاية اŸوسسم.
هل تعتقد بأان ألنتدأبات ألتي قامت بها
لدأرة ‘ أÒŸك - -ات - -و ألشس- -ت- -وي ،زأدت م- -ن
أ إ
قوتكم ‘ مرحلة ألعودة؟
@@ب -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال ،ق -ام-وا ب-ان-ت-داب لع-ب‘ Ú
اŸسستوى على غرار اŸهاجم «سسويبع» الذي يقوم
ي الضسغط Ãا أاÊ
Ãباريات كبÒة ،حتى أانا قّل عل ّ
كنت اŸهاجم الوحيد ‘ الفريق ،وكان لزاما عليا
ال-ق-ي-ام ب-ك-ل ال-ع-م-ل Ãف-ردي :ال-تسس-ج-ي-ل وت-قدË
ال- -ك- -رات وال- -ع- -ودة إا ¤وسس- -ط اŸي -دان ل -ل -دف -اع
واسسÎج -اع ال -ك -رات ،وه -ذا  ⁄ي -ك -ن أام-را سس-هÓ-
ب -ال -نسس -ب -ة ‹ ول Áك -ن أان أال -عب ك -ل اŸب -اري -ات
Ãسستوى واحد ما جعلني أاظهر بوجه ﬁتشسم ‘
م -رح -ل -ة ال -ذه -اب ،اآلن أال -عب ب -ن -وع م-ن ال-راح-ة
والتدعيمات جلبت ثمارها.
حتى أنت –ّررت بتسسجيلك لعدة أهدأف
وأصسبحت تشسكل ثنائيا قويا مع «سسويبع» ‘
ألهجوم ،أليسس كذلك؟
@@ كما قلت لك منذ قليل اآلن أاتقاسسم العمل
ال-ه-ج-وم-ي م-ع «سس-وي-ب-ع» وه-و م-ا ج-ع-ل ه-ج-وم-نا
أاقوى ،لدي ا◊ظ أا Êلعب متعدد اŸناصسب
بحكم التكوين الذي تلقيته ‘ أاكادÁية بارادو
التي تخرجت منهاÁ ،كن أان أالعب ‘ منصسب
مهاجم صسريح ،كما Áكنني اللعب كجناح أاÁن
وأايسسر وبالتا‹ أالعب ‘ كل اŸناصسب ،وأاريد أان
أاوضس - -ح أام - -را ه - -ام - -ا ‘ ،اŸول - -ودي - -ة ل ن- -ل- -عب
Ãه -اج -م ْ-ي -ن ن -ل -عب ب -ط -ري-ق-ة ( )3-3-4وأال - - -عب
كمتوسسط ميدان هجومي على الناحية اليمنى.
م -ول -ودي -ة أ÷زأئ -ر أل -ف -ري -ق أل -وح -ي-د ‘
أل-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة ألذي يلعب على ثÓث
ج -ب -ه -ات ،أل ي -زي -د ذلك ع -ل -ي-ك-م ألضس-غ-ط
خصس - -وصس - -ا أن أنصس - -ار أل- -ف- -ري- -ق ي- -ري- -دون
للقاب؟
أ أ
@@ أاؤوكد لك بأان الضسغط زاد وهذا أامر طبيعي،
لكن ا÷ميع يعي بأانه Ÿا يتعاقد مع اŸولودية
ويحمل أالوانها سسيلعب بالضسغط ‘ كل اŸباريات،
ل Áك -ن أان ن -ع -ت Èب -أان الضس -غ -ط سس -ل -ب -ي ب-ل ه-و
إايجابي ،اŸولودية فريق يلعب من أاجل حصسد
األلقاب ولدينا الفرصسة هذا اŸوسسم من أاجل
ل -عب ث Ó-ث ج-ب-ه-ات “ام-ا م-ث-ل السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة
وسسنلعبها بقوة ،لن نعد بأاننا سسنتّوج بكل األلقاب
‘ كل اŸنافسسات التي نلعب فيها ،لكن كما قلت
لك منذ قليل حتى نحن متأاكدون بأاننا سسنفوز
على األقل بلقب هذا اŸوسسم ،ول يجب أان ننسسى
بأان الفرق الكبÒة أانشسأات من أاجل اللعب على
األلقاب ،نحن لعبي كرة القدم نقوم ÃسسÒة ‘
كرة القدم كي نصسل لنلعب مباريات من ا◊جم
التي تلعب حاليا ‘ ملعب  5جويلية األوŸبي
وأامام  60أالف متفرج ،مهما كان اسسم اŸنافسس،
وماذا Áكننا أان نطلب أاك ،Ìأاي لعب ‘ ا÷زائر
يتمنى أان يكون مكاننا ،وجمهورنا يسستحق على
األقل لقبا لنعيد له خÒه هو الذي يسساندنا بقوة
منذ بداية اŸوسسم ،وأاهنئهم على ما يقدمون فوق
اŸدرجات هذا اŸوسسم أاين اختÒوا كأاحسسن 6
ج- -م -ه -ور ‘ ال -ع -ا ⁄ب -ال -ل -وح -ات ال -رائ -ع -ة ال -ت -ي
يصسنعونها ‘ اŸدرجات ،كل شسيء كب ‘ Òاآلونة
األخÒة ا÷م -ه -ور واألداء وال -ن -ت -ائ-ج ‘ ،السس-اب-ق
كانوا يقولون بأان جمهور اŸولودية جمهور يقوم
باŸشساكل داخل وخارج الديار ،اآلن لدينا جمهور
منظم ورائع ويعمل على دفع الÓعب Úوخ Òدليل
ع -ل -ى م -ا أاق -ول -ه ع -ن -د ن-ه-اي-ة اŸرح-ل-ة األو‘ ¤
ال -دارب -ي أام -ام إا–اد ال -ع -اصس -م -ة ك -ن -ا م -ن-ه-زمÚ
بهدف Úنظيف ،Úوفريقهم األفضسل ‘ البطولة ‘
مرحلة العودة و ⁄يتوقفوا عن مسساندتنا و“كنا
م-ن ت-ع-دي-ل ال-ن-ت-ي-ج-ة ب-واسس-ط-ة دع-م-ه-م ونصس-ائ-ح
اŸدرب وكنا قادرين على الفوز.
لنصس-ار ك-ان-وأ م-ت-خّ-وف Úم-ن شس-هر فيفري
أ أ
أل -ذي “ي -ز ب -ك -ث -اف -ة أل -رزن -ام -ة ،إأل أن-ك-م

رائع واÙضسر البد Êالذي أاشسكره مرة أاخرى
على العمل الذي يقوم به رفقة رجال اÿفاء الذي
ننسسى دائما ذكرهم ،وهم الطاقم الطبي الذي
يسستحق اإلشسادة ،ألنه ليسس من السسهل أان يتم
مسساعدة الÓعب Úعلى السسÎجاع وهم الذين
يلعبون كل ثÓث مباريات وهي بقيمة النهائيات
التي نخوضسها مائة باŸائة من إامكانياتنا.
لديكم نهائي جديد ،يوم ألثن ÚأŸقبل،
ضس -د م -ول -ودي-ة وه-رأن وصس-ي-ف أل-ب-ط-ول-ة،
له-م ،م-ن-ذ أنطÓق
ورÃا سس-ي-ك-ون ألّ-ل-ق-اء أ أ
أŸوسسم؟
@@ (يضسحك) ،لن أاقول بأانه األهم ألن كل لقاءاتنا
م-ه-م-ة ،ن-ح-ن م-ن-ذ ان-طÓ-ق م-رح-ل-ة ال-ع-ودة نلعب
نهائيات وليسس ألن مولودية وهران هي الوصسيف
سسيكون لقاء اسستثنائيا ،كل لقاءاتنا مهمة سسواء
نلعب ضسد الوصسيف أاو مباراة ﬁلية أاو نلعب
متذيل الÎتيب وتبقى كل لقاءاتنا نهائيات ،األهم
بالنسسبة لنا هي أاننا سسنكتب قصسة جميلة بعدما
بدأانا اŸوسسم جيدا إلسسعاد أانصسارنا اŸميزين ‘
النهاية.
لول Ÿا ت -ع-اق-دت م-ع
أت -ذك -ر تصس -ري -حك أ أ
للقاب،
أل-ع-م-ي-د ،ق-لت ب-أانك ج-ئت ل-لفوز با أ
هل تشسعر بأان هذأ ألعام هو موسسمك للفوز
بأاول ألقابك؟
@@ أا“نى ذلك ،اŸوسسم الفارط أاصسبت بخيبة
أام -ل ك -بÒة ب -ع -دم-ا ان-ه-زم-ن-ا وأاقصس-ي-ن-ا ‘ نصس-ف
نهائي كأاسس ا÷مهورية أامام وفاق سسطيف ألنني
ورف -اق -ي ك -ن-ا ع-ل-ى ب-ع-د  90دق-ي-ق-ة م-ن ال-نهائي
وا÷ميع  ..أا“نى أان يتحقق حلمي هذا اŸوسسم
أاقوم بكل ما لدي فوق أارضسية اŸيدان Ùاولة
التتويج بلقب هذا اŸوسسم مع العميد إان شساء الله.

زمــــــــان...

بوعÓم عمÒوشس ..

«ألسساحر» ألو‘ لرأئد ألقبة
بقلم :حامد حمور
قّدم الكث Òلناديه الوحيد رائد القبة والفريق الوطني ،ولقب بـ «الفنان» ،و «السساحر»
 ..انه الÓعب السسابق بوعÓم عمÒوشس الذي يبقى ‘ أاذهان كل الذين تابعوا
اŸقابÓت التي شسارك فيها هذا الÓعب
البارع ‘ السستينيات والسسبعينيات من القرن
اŸاضسي  ..ويقول البعضس منهم أانهم كانوا
يتنقلون ا ¤اŸلعب « لÓسستمتاع « بفنيات
عمÒوشس الذي كان Ãثابة أاهم قطعة ‘
تشس -ك -ي -ل -ة ال -ق -ب -ة و‘ اŸق -اب -ل «ك -اب-وسس «
حقيقي لعدد من حراسس اŸرمى ‘ ذلك
الوقت أامثال عÈوق ،أاوشسان ،حنشسي ...
بالنظر لذكائه الكب Òوقذفاته القوية نحو
اŸرمى  .بوعÓم عمÒوشس من مواليد 1
أاكتوبر  1942لعب كل مشسواره الكروي بنادي
رائد القبة ،كما حدث للكث Òمن الÓعبÚ
‘ ت -لك ال -فÎة ،ح -يث ق -ل -ي  Ó-م -ا ي -غّ-ي-رون
الوجهة  ..حيث أابدع ‘ هذا النادي وأاصسبح
جزءا منه وكتب لوحات ‡يّزة مع الرائد
الذي يعت Èمدرسسة حقيقية ‘ فضساء الكرة
ا÷زائرية لسسنوات طويلة كونه «صسنع « أاسسماء رنانة سساهمت ‘ النتائج الكبÒة
للفريق الوطني على غرار صسفصسا‘ ،قاسسي سسعيد ،عصساد ،شسعيب ،أايت شسقو ...
شسكل بوعÓم عمÒوشس قاطرة رائد القبة ،هذا الفريق الذي يلعب كرة جميلة وأانهى
موسسم  1975 - 1974وصسيفا للبطل بفضسل األهداف الثمينة التي سسجلها « السساحر «
الذي وقع  18هدفا وتقاسسم الصسف األول ألحسسن هدا‘ البطولة مع مهاجم مولودية
وهران بلكدروسسي.
بفضسل اŸردود الكب ÒلÓعب عمÒوشس ” اسستدعاءه ا ¤الفريق الوطني ‘ عام
 1966حيث لعب أاول مباراة دولية مع «اÿضسر « ‘  6مارسس من نفسس السسنة ،أامام
اŸنتخب اŸغربي  ..و لعب  16مباراة دولية ا ¤غاية  .. 1971أاين كانت آاخر مباراة
له مع الفريق الوطني يوم  11أافريل لهذه السسنة أامام ما‹  . 2 - 2بفضسل مهاراته
وحسسه التهديفي ،فإان عمÒوشس وّقع  7أاهداف مع اŸنتخب الوطني ،منها هدف
 1968 ·Óبإاثيوبيا وكان ذلك أامام اŸنتخب
واحد ‘ مشساركته ‘ كأاسس إافريقيا ل أ
اإلثيوبي.
بطريقته الفريدة من نوعها ‘ حمل الكرة و اŸراوغة و تسسجيل األهداف ،واصسل
عمÒوشس أاداءه اŸميّز ا ¤غاية اعتزال اللعب ‘ عام  1978بعد أان لعب أاك Ìمن
 400مباراة مع رائد القبة .
بعدها –ّول ا ¤تكوين الÓعب Úبتجارب عديدة ،أاتذكر أانه كان «مربي» حقيقي
بالنسسبة للعديد من الÓعب ،Úإانني –دثت معه طوي Óذات مرة Ãلعب بولوغÚ
عندما كان يشسرف على الفئات الصسغرى لفريق مولودية ا÷زائر ،حيث أانه ا ¤جانب
الفنيات واŸهارات الكبÒة ،فإان عمÒوشس معروف بتواضسعه الكب Òوتفانيه ‘
العمل.

من Òدوب لـ «ألشسعب»:

اإلسستقرار عامل مهم
‘ مسسÒة اŸولودية
خÓل اŸوسسم ا◊ا‹
إأع- -ت Èأل- -دو‹ ألسس- -اب- -ق م -ن Òدوب ‘
ح- - - -وأر خ- - - -اصس ÷ري- - - -دة «ألشس- - - -عب»
لسس-اسس-ي
لسس -ت -ق -رأر Ãث -اب-ة أل-ع-ام-ل أ أ
أ إ
أل -ذي ج -ع -ل ف-ري-ق م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر
ي- -ح- -ق- -ق ن- -ت- -ائ- -ج إأي- -ج- -اب -ي -ة ‘ أŸوسس -م
أل- -ري -اضس -ي أ◊ا‹ ،رغ -م أن -ه ي -ن -افسس
على ثÓث جبهات ،سسوأء من ألناحية
لدأري -ة أو ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي
أ إ
لن-طÓ-قة أŸتعÌة
وألÓ-ع-ب ،Úرغ-م أ إ
لمور عادت
‘ بدأية أŸوسسم ،إأل أن أ أ
إأ ¤أل- -ط- -ري- -ق ألصس- -ح -ي -ح ،ف -ي -م -ا ب -ع -د
وأل -دل -ي -ل ع -ل -ى ذلك أل -ن -ج -اح أÙق -ق
ﬁليا وقاريا.
حاورته :نبيلة بوقرين
«ألشس- -عب» :م -ا رأيك ‘ أŸسس -ت -وى أل -ذي
يقدمه فريق مولودية أ÷زأئر؟
«من Òدوب» :اإلسستقرار أاهم عامل جعل
فريق مولودية ا÷زائر يحقق نتائج إايجابية
خ Ó- -ل اŸوسس - -م ال - -ري - -اضس- -ي ا◊ا‹ ،رغ- -م
اإلنطÓقة اŸتعÌة ‘ ،بداية اŸوسسم إال أان
األم -ور ع -ادت إا ¤ال -ط -ري -ق الصس -ح -ي -ح م -ن
جديد ،إاضسافة إا ¤الدور الكب Òالذي لعبته
اإلدارة بقيادة الرئيسس قاسسي سسعيد ،وهذا
جانب مهم من أاجل ا◊فاظ على التوازن
داخل اÛموعة.
ماذأ عن أŸدرب برنار كازوÊ؟
يجب أان يكون إاسستقرار ‘ اإلدارة ،ألنه جد
مهم حيث يوفر اÙيط اŸناسسب من اجل
العمل بالنسسبة للطاقم الفني والÓعب Úعلى
حد سسواء ،لهذا ركزت على العمل الذي قام
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به قاسسي سسعيد والذي خلق ا÷و اŸناسسب
للعمل ،معتمدا على اÈÿة التي إاكتسسبها من
قبل ،ألنه سسبق له أان سسّير الفريق ،وهذا ما
سساعده حاليا مع اŸولودية  ..واŸدرب من
دون شسك Ÿا يجد ا÷و اŸناسسب ويسستطيع
ال- -ع- -م- -ل و–ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب -ي -ة ،رغ -م
اإلن- -طÓ- -ق- -ة الصس- -ع- -ب -ة ل -ك -ازو ‘ Êب -داي -ة
اŸوسسم.
وضّسح لنا ألفكرة أكÌ؟
اŸدرب Ÿا ج- - -اء وج- - -د األم- - -ور اإلداري- - -ة
مسس- -ت- -ق- -رة داخ- -ل ال- -ف -ري -ق وك -ل ال -ظ -روف
اÙيطة به جاهزة للعمل حيث “كن من
–ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب -ي -ة رغ-م اإلن-طÓ-ق-ة
الصسعبة ألن النتائج ‘ بداية اŸوسسم  ⁄تكن
مسس -ت -ق-رة ،ول-ك-ن ب-ع-دم-ا ت-أاق-ل-م م-ع األج-واء
وف -ه -م ج -ي-دا ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة ع-رف ك-ي-ف
يسس Òاإلمكانيات اŸوجودة ‘ اÛموعة
ألن -ه ع -رف مسس -ت -وى ك-ل الÓ-ع-ب Úوب-ال-ت-ا‹
أاصس-ب-ح ي-ن-ت-ه-ج اÿط-ة ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة اŸن-اسسبة
بالطبع سساعده الطاقم الفني اŸوجود معه
خ -اصس -ة رف -ي -ق صس-اي-ف-ي ال-ذي ي-ع-رف ج-ي-دا
األمور داخل البيت Ãا أانه سسبق له أان لعب
‘ اŸول- -ودي- -ة ول- -ه اÈÿة الÓ- -زم -ة ‘ ك -ل
شسيء.
أي- -ن ي- -ك- -م- -ن دور رف -ي -ق صس -اي -ف -ي ‘
ألفريق؟
رفيق صسايفي كان لعبا سسابقا ويعرف جيدا

البيت وله اسسم بالنظر إا ¤مشسواره كÓعب
ولهذا سساعد اŸدرب كثÒا من اجل التأاقلم
وهذه نقطة مهمة جدا ،وكل هذه األمور
جعلت الطاقم الفني ينجح ‘ دمج الÓعبÚ
م -ع ب -عضس -ه -م و–ضسÒه -م م -ع-ن-وي-ا ل-ت-ج-اوز
الضس- -غ- -ط ،ألن ال- -ل- -عب ‘ األن -دي -ة ال -ك -بÒة
يفرضس عليك –مل الضسغط وهناك لعبÚ
يعرفون هذا ا÷انب وأاسسماء أاخرى تكتشسف
م -ع م-رور اŸب-اري-ات م-ا ي-ع-ن-ي أان ال-ت-نسس-ي-ق
ال -ك -ب Òب Úك -ل أاعضس-اء ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ك-ان
واضسحا مع مرور ا÷ولت بدليل العودة إا¤
الواجهة و–قيق نتائج إايجابية واللعب على
ثÓث جبهات.
هل بإامكان أŸولودية أن تنهي أŸوسسم
بكسسب لقب؟
اŸول -ودي -ة ف -ري -ق ك -ب Òوب -إام -ك -ان -ه -ا إان -ه-اء
اŸوسسم بلقب ،خاصسة على الصسعيد الوطني
وب- - - -درج- - - -ة أاك Èك- - - -أاسس ا÷زائ - - -رÃ ،ا أان
اŸنافسسة على البطولة قوية جدا ،أاما على
الصسعيد القاري على األرجح إانها سستذهب
ل-ل-م-وسس-م ال-ق-ادم ،وب-ال-ت-ا‹ ف-إان اإلم-ك-انيات
ا◊ال- -ي- -ة واإلسس- -ت -ق -رار ال -ك -ب ‘ Òال -ف -ري -ق
ب -إام -ك -ان -ه أان ي -ج-ع-ل اŸسسÒي-ن يصس-ل-ون إا¤
Óشس-ارة ف-إان م-ل-عب 5
ال -ه -دف اŸسس -ط -ر ،ول -إ
جويلية سساعد كثÒا النادي ‘ –قيق نتائج
إاي -ج -اب -ي -ة ألن ال-ن-وادي ال-ك-بÒة ل تسس-ت-ط-ي-ع
ال ّ-ل -عب ‘ اŸي -ادي -ن الصس-غÒة ،وه-ذا ج-انب
مهم ويبقى اإلشسكال ‘ ال›Èة.
ك -ي -ف Áك-ن ل-ل›Èة أن ت-ؤوث-ر ع-ل-ى
ألنتائج؟
ال›Èة جانب مهم من أاجل ا◊فاظ على
السستقرار ‘ النوادي ألنها تسساعد اŸدربÚ
على تسسط ÒالÈنامج اŸناسسب الذي يليق
ب- -ه- -م ويسس- -اع -ده -م ع -ل -ى ال -ع -م -ل ‘ إاط -ار
Óسسف هذا اŸشسكل مازال
مدروسس ،ولكن ل أ
م -وج -ودا وم -ازل -ن -ا ب -ع -ي -دي-ن ج-دا م-ن ه-ذه
الناحية رغم ا◊ديث الذي يتكرر دائما من
اجل القضساء على هذا اإلشسكال ،إال أاننا ‘
ك -ل م-وسس-م نشس-اه-د ن-فسس ال-وضس-ع واŸشس-ك-ل
موجود عندنا فقط وÁكن تفاديه Ãا أان
تواريخ الفيفا والكاف مضسبوطة ول تتغ.Ò
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ششبيبة السشاورة

مولودية وهران تسستعد للمباراة بتعداد مكتمل

ي- - -واصش - -ل ف - -ري - -ق م - -ول - -ودي - -ة وه - -ران
–ضشÒات- -ه ل- -ل- -م- -ب- -اراة ال- -ه- -ام- -ة ال -ت -ي
تنتظره الثن ÚاŸقبل أامام مسشتضشيفه
م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ب-ت-ع-داد م-ك-ت-مل بعد
ت - -ع - -ا‘ لع - -ب - -ي - -ه اŸصش - -اب ،Úحسشب م- -ا
اسش -ت-ف-ي-د أامسس م-ن ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-ه-ذا
ال -ف -ري -ق ال -ن -اشش -ط ‘ ب -ط -ول -ة ال-راب-ط-ة
لو ¤لكرة القدم.
ا أ
ويتنقل ا◊مراوة إا ¤العاصسمة بنية تقليصض
الفارق إا ¤نقطة واحدة عن الرائد شسباب
قسسنطينة ‘ ختام ا÷ولة  ،22رغم صسعوبة
اŸهمة أامام فريق يحتل الصسف الرابع مؤوقتا
ولن يقل كلمته األخÒة بعد ‘ اŸنافسسة.
وب- -ال- -ن- -ظ- -ر أله- -م -ي -ة ه -ذا اŸوع -د ال -ذي
سسيحتضسنه ملعب  5جويلية ( 18 : 00سسا) ،فقد
قررت إادارة مولودية وهران غلق ملعب أاحمد
زب-ان-ة خÓ-ل ت-دري-ب-ات لع-ب-ي-ه-ا ط-ي-ل-ة ال-فÎة
السس -اب -ق -ة ،م -ا سس -م -ح ألشس -ب -ال اŸدرب م -ع -ز
بوعكاز بالعمل ‘ أاجواء هادئة.
وصسّرح اŸدرب اŸسساعد بشس Òمشسري ‘
هذا الصسدد« :رغم أاهمية اللقاء إال أاننا  ⁄نقم
بتحضس Òخاصض ،نحن نسستعد له بشسكل عادي
م-ث-ل ب-ق-ي-ة اŸب-اري-ات وكل-ن-ا ت-ف-اؤول Ãواصس-لة
مشس -وارن -ا ا÷ي -د سس-ي-م-ا ب-ع-د اسس-ت-ع-ادة لع-ب-ي-ن-ا
اŸصس -اب Úع -ل -ى غ -رار اŸداف -ع زي-ن ال-ع-اب-دي-ن
سسباح وصسانع األلعاب ﬁمد األم Úعواد».
ومرت مولودية وهران إا ¤السسرعة القصسوى
منذ انطÓق مرحلة اإلياب ،حيث “كنت من

حصسد  16نقطة من ‡ 18كنة ،ما يجعلها أافضسل
فريق ◊د اآلن ‘ الشسطر الثا Êمن البطولة،
لÎتقي إا ¤اŸركز الثا ‘ ÊالÎتيب العام ،علما
وأانها  ⁄تنهزم منذ تسسع جولت.
وزادت خسسارة الرائد شسباب قسسنطينة ا÷معة
اŸاضسية ‘ افتتاح ا÷ولة  22على ميدان وفاق
سسطيف (– ‘ )0-1فيز أابناء الباهية ،الذين
غالبا ما يحسسنون التفاوضض خارج قواعدهم،
بدليل أانهم عادوا منها بـ  16نقطة كاملة ،ول
يتقدمهم ‘ هذا الÎتيب إال ا–اد العاصسمة
صساحب  20نقطة بعيدا عن الديار.

لندية
الكأاسس العربية ل أ

من جهة أاخرى ،سسيكون موعد الثن Úخاصسا
جدا بالنسسبة للمدرب اŸسساعد مشسري الذي
سسيدخل أارضسية ملعب  5جويلية بذكريات سسبع
سسنوات قضساها كÓعب ‘ مولودية ا÷زائر.
وقال الذراع األÁن لبوعكاز ‘ هذا السسياق:
«سستكون اŸرة األو ‹ ¤منذ مغادرتي العميد
التي سسأادخل فيها أارضسية ملعب  5جويلية.
أاكيد أانها سستكون ◊ظات مؤوّثرة بالنسسبة ‹،
حيث أاحتفظ بذكريات جميلة من اŸباريات
التي لعبتها ‘ هذا اŸلعب بأالوان مولودية
ا÷زائر».

وفد عن ال–اد العربي لكرة القدم با÷زائر يوم  ١٣مارسش
سسيحل وفد من ال–اد العربي لكرة القدم يوم الثÓثاء اŸقبل (13
مارسض) با÷زائر لعقد جلسسة عمل مع ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم
(ال -ف -اف) ،سس -ت -ت -ن -اول ع -دة ن-ق-اط م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-عÓ-ق-ات ب Úال-ه-ي-ئ-تÚ
الكرويت Úومشساركة األندية ا÷زائرية ‘ منافسسة الكأاسض العربية 2018
  ،2019حسسب ما أاعلنت عنه الفاف.وأاوضسحت الهيئة الكروية ا÷زائرية على موقعها الرسسمي ما يلي:
«بناء على طلب ا–اد ال–اديات العربية لكرة القدم ،سستسستقبل الفاف
يوم  13مارسض اŸقبل ،وفدا يضسم ثÓثة أاعضساء لهذه الهيئة لعقد جلسسة
عمل حول عدة نقاط تتعلق بالعÓقات ب Úالهيئت Úوكذا اÿطوط
العريضسة الخرى التي سسيتم التطرق لها».
ويضسيف نفسض اŸصسدر ،أان «موضسوع مشساركة األندية ا÷زائرية مÈمج
‘ جدول هذا اللقاء».
Óندية Ÿوسسم «2018
وسسيشسارك ‘ النسسخة ا÷ديدة للكأاسض العربية ل أ
  32 »2019فريقا ،حيث سستجري ا÷ولة األو ¤للمنافسسة ‘ شسهر أاوتمثلما أاوضسحه ال–اد العربي ‘ الجتماع األخ Òللمكتب التنفيذي
اŸنعقد ‘ الرياضض (العربية السسعودية).

وفاق سشطيف  -أاديانا سشتارز

وقد تلقى فريقا وفاق سسطيف وا–اد ا÷زائر دعوة رسسمية للمشساركة
‘ الكأاسض العربية بصسيغتها ا÷ديدة ،كونهما سسبق وأان توجا بهذه
الكأاسض مثلما أاكده مسسؤوولو ال–اد العربي.
وفاز وفاق سسطيف بالكأاسض العربية ‘ مناسسبت 2007( Úو )2008بينما
ظفر بها ا–اد ا÷زائر عام .2013
أاما ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ،فتكون قد اختارت ا–اد بلعباسض
الذي احتل اŸركز الرابع ‘ ترتيب بطولة الرابطة األو ¤للموسسم
الفارط ،للمشساركة ‘ هذه اŸنافسسة التي سستلعب باإلقصساء اŸباشسر،
حيث سسيجري دورها الول ذهابا ما ب 8 Úو 12أاوت اŸقبل .و ⁄تعلن
بعد الهيئة الكروية الوطنية رسسميا اسسم الفريق الذى سسيشسارك ‘ هذه
اŸنافسسة.
وكانت الفاف قد قررت عدم مشساركة أاي ناد جزائري ‘ منافسستÚ
دوليت ÚخÓل نفسض اŸوسسم ،حيث يشسارك حاليا وفاق سسطيف ‘
منافسسة رابطة األبطال اإلفريقية بينما يشسارك ا–اد ا÷زائر ‘
منافسسة كأاسض الكونفدرالية.

تعي ÚثÓثي –كيم بوركينابي إلدارة اللّقاء

عّينت الكونفدرالية الفريقية لكرة القدم ثÓثي –كيم بوركينابي إلدارة مباراة وفاق سسطيف
أامام التشسكيلة الغانية أاديانا سستار ،اŸقررة ‘  18مارسض على السساعة  19 : 00سسا Ãلعب  8ماي
◊ ،1945سساب الدور  16إاياب لرابطة البطال الفريقية.
ويدير اللقاء ا◊كم الرئيسسي ،جيسست إابرام زيوÃ ،سساعدة مواطنيه ،سسايدو تياما وماكسض فليبو
تيو .وانهزم وفاق سسطيف بنتيجة  0 - 1خÓل مباراة الذهاب التي جرت يوم الربعاء بغانا،
Óندية.
ويتأاهل الفائز ‘ اŸواجهت Úا ¤مرحلة اÛموعات للمنافسسة القارية ل أ

نغيز يشسرف على
العارضسة الفنية
عّينت إادارة شسبيبة السساورة التقني نبيل نغيز
ع-ل-ى رأاسض ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ف-ري-قها األول
ل- -ك -رة ال -ق -دم ،حسسب م -ا ع -ل -م م -ن ال -ن -ادي
ال - -ن- -اشس- -ط ‘ ال- -راب- -ط- -ة األو ¤اÎÙف- -ة
‘‘موبيليسض‘‘.
وصسّرح ﬁمد جبار ،اŸدير العام للشسبيبة
بأاّن نغيز أامضسى على عقد Áتد إا ¤غاية
نهاية اŸوسسم ا÷اري ولكنه قابل للتجديد.
ويخلف اŸدرب ا÷ديد ،الذي سسبق له وأان
عمل ‘ الطاقم الفني للمنتخب ا÷زائري
م - -ا ب 2015 Úو ،2017زم -ي -ل-ه ك-ر Ëخ-ودة،
اŸسس -ت -ق -ي -ل م -ن م-نصس-ب-ه الث-ن ÚاŸنصس-رم،
ليصسبح بذلك اŸدرب الثالث الذي يشسرف
على حظوظ الفريق هذا اŸوسسم الذي بدأاه
معهم فؤواد بوعلي.
من جهته ،كان نغيز قد أاشسرف ‘ بداية
اŸوسسم على نصسر حسس Úداي من الرابطة

منتخب تنزانيا

–ديد قائمة  ٢٣لعبا – ّسسبا Ÿباراة ا÷زائر
كشسف مدرب اŸنتخب التنزا Êلكرة القدم
سسلوم مايانغا الهميسض ،عن قائمة  23لعب
–سس -ب -ا ل -ل -م -ب -ارات Úال -ودي -ت Úضس-د ا÷زائ-ر
وجمهورية الكونغو الدÁقراطية على التوا‹،
‘ شسهر مارسض ،حسسبما أاعلنت عنه ال–ادية
التنزانية لكرة القدم.
وي-غ-لب ع-ل-ى ق-ائ-م-ة «ت-اي-ف-ا سس-ت-ارز» أاسس-م-اء
الÓعب Úالناشسط ‘ Úالبطولة اÙلية ،سسيما
من فريق يونغ أافريكانز وسسيمبا ،باإلضسافة
إا ¤اسستدعاء أاربعة لعبÎﬁ Úف– ،Úسسبا
للمواجهت Úالوديت– ،ÚضسÒا لتصسفيات كأاسض
أا· إاف-ري-ق-ي-ا  ،2019اŸق-ررة إاج-راء ج-ول-ت-ه-ا
الثانية شسهر سسبتم ÈاŸقبل.
ويسس- -تضس -ي -ف اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ن -ظÒه
ال -ت-ن-زا Êي-وم اÿم-يسض  22م -ارسض Ãل -عب 5
جويلية ،وبعد خمسسة أايام ،يخوضض التنزانيون
م-ق-اب-ل-ة ودي-ة ث-ان-ي-ة ضس-د ج-م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غو
الدÁقراطية باŸلعب الوطني دار السسÓم‘ ،
ح Úيواجه «اÿضسر» منتخب إايران يوم 27
مارسض بالنمسسا.

لفريقية
للعاب ا إ
ا أ
للششباب ٢٠١٨

الكشسف عن قائمة
الفرق اŸشساركة
‘ دورة كرة السسلة

تشسارك ثمانية دول عند الذكور وثمانية
عند الناث ‘ دورة كرة السسلة ()3 ‘ 3
Óل-ع-اب الف-ري-ق-ي-ة ل-لشسباب  2018اŸزمع
ل -أ
إاجراؤوها من  19ا 28 ¤جويلية با÷زائر،
حسس-ب-م-ا أاع-ل-ن-ت-ه ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-كرة
السسلة.
وأاوضسح نفسض اŸصسدر أان «دورة كرة السسلة 3
‘  3سستقام على مدار ثÓثة أايام من  20إا¤
 22جويلية».
وال- -دول اŸشس- -ارك- -ة ع- -ن -د ال -ذك -ور ه -ي:
ا÷زائ- -ر ،ت- -ونسض ،م -ا‹ ،ن -ي -جÒي -ا ،مصس -ر،
أاوغ- -ن- -دا ،أان- -غ -ول وم -دغشس -ق -ر .أام -ا ال -دول
اŸشس- -ارك- -ة ع- -ن- -د الن -اث ف -ه -ي :ا÷زائ -ر،
ت- -ونسض ،م- -ا‹ ،ن- -ي -جÒي -ا ،مصس -ر ،أاوغ -ن -دا،
زÁبابوي ومدغشسقر.

لو¤
‘ لقاء مقدم عن ا÷ولة  ٢٣للرابطة ا أ

شش.قسسنطينة يسستقبل شش.بلوزداد اليوم
يسس -ت -ق -ب -ل رائ-د ال-راب-ط-ة األو ¤اÎÙف-ة
لكرة القدم ،شسباب قسسنطينة يوم السسبت
(00ر )17ضس -ي -ف -ه شس -ب -اب ب -ل -وزداد ‘ ل-ق-اء
مقدم عن ا÷ولة  23من عمر البطولة،
سسيسسعى فيه أابناء «سسÒتا» إا ¤الظفر بالزاد
كام Óمن أاجل تعزيز حظوظهم ‘ التتويج
باللقب الوطني الذي غاب عن خزائنه منذ

 21عاما.
وسسيكون شسباب قسسنطينة (اŸرتبة األو/ ¤
 42نقطة) È› ،على –قيق الفوز داخل
ال- -دي- -ار ،وم- -ن ث- -م ت -دارك ال -ت -ع Ìا÷ول -ة
اŸاضسية أامام اŸضسيف وفاق سسطيف (-1
.)0
ول -ن ت -ك -ون م -ه-م-ة ‘‘السس-ن-اف-ر‘‘ سس-ه-ل-ة أام-ام

األو ،¤قبل أان ينتقل إا ¤البطولة السسعودية
للعمل مع نادي أاحد ،ولكن نتائجه  ⁄تخدمه
ليتم فسسخ عقده مؤوخرا.
وي -ت-ع Úع-ل-ى خ-ل-ي-ف-ة خ-ودة وق-ف سس-لسس-ل-ة
النتائج السسلبية لفريق ا÷نوب الغربي ،الذي
كان قد أانهى مرحلة الذهاب من البطولة ‘
الصسف الثا ،Êقبل أان يÎاجع إا ¤اŸرتبة
السسابعة بعد  21جولة .كما أاقصسي من ربع
ن -ه -ائ -ي ك -أاسض ا÷زائ -ر ع -ل -ى م -ي-دان ا–اد
بلعباسض (.)1-2

شسباب بلوزداد الذي  ⁄يضسمن بعد البقاء
ك
ضسمن حظÒة الكبار ،وسسيسسعى دون شس ّ
إا ¤العودة بأاقل األضسرار اŸمكتة ،حيث من
اŸتوقع ان يخلق أابناء «العقيبة» مشساكل
كثÒة ألصسحاب األرضض ‘ إاطار مسسعاهم
للعودة إا ¤الديار بنتيجة ايجابية يعززون
بها حظوظهم ‘ البقاء.

قائمة  ٢٣لعبا الذين ”ّ اسشتدعاؤوهم:
ايشسي مانول (سسيمبا) ،رمضسا Êكابويلي (يونغ
أاف -ري-ك-ان-ز) ،ع-ب-د ال-رح-م-ان ﬁم-د (ج-ي-ك-و)،
شس-وم-اري ك-اب-وم-ب-ي (سس-ي-م-ب-ا) ،حسس-ان ك-يسس-ي
(ي -ون -غ أاف -ري -ك-ان-ز) ،غ-ادي-ال م-ي-ك-اي-ي-ل (ي-ون-غ
أاف-ري-ك-ان-ز) ،ك-ل-ف Úي-ون-دان-غ (يونغ أافريكانز)،
عبدي باندا (باروكا) ،ايراسستو نيو( Êسسيمبا)،
حميسسي عبد الله (ليوبار  /كينيا) ،مدثر يحي
(سسينغيدا يونايتد) ،سسعيد ند( ÓÁسسيمبا)،
فيصسل سسلوم (جيكو) ،عبد العزيز مقام (تايفا
ج -ان -غ -وم -ب -ي) ،ف -ري -د م -وسس -ى (ت -ي-نÒي-ف-ي /
إاسسبانيا) ،توماسض اوليموانغي (سسلوبودا توزل
 البوسسنة والهرسسك) ،ابراهيم عجيب (يونغأاف -ري -ك -ان -ز) ،شس-ي-زا ك-يشس-وا (سس-ي-م-ب-ا)ﬁ ،م-د
ع -يسس-ى (م-ت-ي-ب-وا) ،م-ب-وان-ا سس-ام-ات-ا (ج-ي-نك /
بلجيكا) ،سساÁون ميسسوفا (الدفاع ا÷ديدي
 /اŸغرب) ،جون بوكو (سسيمبا) ،زيد يحي
(ازام افسسي).

لقل من  ٢٠سشنة
– ّسشبا لتصشفيات كأاسس إافريقيا أ

اŸنتخب الوطني يواجه نظÒه
النيجري يومي  ٢٠و ٢٤مارسش

سسيلعب اŸنتخب الوطني لكرة القدم (أاقل من  20سسنة) ،مواجهة ودية مزدوجة مع منتخب
النيجر يومي  20و 24مارسض ا÷اري ‘ ،اطار السستعدادات لتصسفيات كأاسض أا· إافريقيا
 2019اŸقررة بالنيجر ،حسسب ما أافادت به ا÷زائرية للعبة (فاف) ع Èموقعها الرسسمي
على شسبكة النÎنيت ،دون أان –ّدد مكان إاقامة هات ÚاŸقابلت ÚالتحضسÒيت.Ú
وأاضساف نفسض اŸصسدر ،أاّن كتيبة الثنائي سسبع وعشسيو ،سستجري ‘ الفÎة اŸمتدة من 10
إا 15 ¤مارسض ا÷اري تربصسا إاعداديا باŸركز الفني الوطني بسسيدي موسسى (ا÷زائر)،
الثا Êللفريق ‘ ظرف أايام قليلة بعد اÙطة العدادية الو ¤التي جرت من  3إا8 ¤
مارسض ا÷اري.
وت-دخ-ل ه-ذه ال-ت-حضسÒات اŸك-ث-ف-ة ‘ إاط-ار اسس-ت-ع-دادات ال-ن-خ-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-واج-هة
اŸزدوجة التي سستجمعها باŸنتخب التونسسي ◊سساب الدور األول من تصسفيات كأاسض أا·
إافريقيا .2019
وسستلعب مقابلة الذهاب يوم  31مارسض ،فيما تقام مقابلة يوم السسبت  7أافريل بتونسض ،و‘
حالة التأاهل سسيواجه اŸنتخب الوطني منتخب غانا ‘ ،الدور الثا ÊاŸقرر لشسهر ماي
اŸقبل.

‹hO

السصبت  10مارسس  2018م
الموافق لـ  22جمادى الثانية  1439هـ

بعد توّتر وضسع شسبه ا÷زيرة الكورية على شسفا حرب نووية

لقاء تاريخي ب ـ ـ ـ ـ Úترام ـ ـب وكي ـ ـم جونـ ـغ أاون مـ ـ ـاي الق ـادم
تقسسيم شسبه ا÷زيرة
الكورية

العام  1945انتهى الحتلل الياباني لشصبه الجزيرة
الكورية بهزيمة طوكيو في نهاية الحرب العالمية
الثانية ،فقسصمت كوريا على طول خط العرضس ،38
إالى شصمال يدعمه السصوفيات في عهد كيم ايل-
سصونغ ،وجنوب بحماية الوليات المتحدة.
في جوان  1950اجتاحت كوريا الشصمالية الجنوب
بدعم من الصصين والتحاد السصوفياتي ،لكن تحالًفا
بقيادة الوليات المتحدة اسصتعاد سصيول.
ووقعت في جويلية  1953هدنة لم تتحول إالى اتفاق
سص -لم ،وف -رضصت واشص -ن -ط -ن ع -ق-وب-ات ع-ل-ى ك-وري-ا
الشصمالية.

سسفينة Œسسسش

جاء دونالد ترامب إا ¤السسلطة ‘ أامÒكا ،فتصساعدت حدة التوتر مع كوريا الشسمالية وزعيمها كيم
لزمة على حافة الهاوية ،فبعد Œارب صساروخية ونووية من بيونغ يانغ،
جونغ أاون حتى بدا أان ا أ
لعÓن عن لقاء بÚ
لهانات على مسستوى القمة ،قبل أان تأاتي مفاجأاة ا إ
طغت لغة التهديد بل وتبادل ا إ
الرجل.Ú
فقد أاعلن تشصونغ أاوي-يونغ مسصتشصار األمن القومي دفعهما يا ترى للتحول من التنابز والتشصاتم إالى
للرئيسس الكوري الجنوبي ،بعد زيارتين لكل من التفاق على لقاء غير مسصبوق؟
بيونغ يانغ وواشصنطن ،أان زعيمي كوريا الشصمالية في الحقيقة ،ل تبدو األسصباب اليقينية واضصحة
والوليات المتحدة سصيلتقيان في ماي المقبل ،وهو على الفور ،لكن باسصتقراء مواقف أاميركية أاخرى
في عهد ترامب يبدو أان أاجهزة أاخرى بالوليات
ما سصيكون -حال إاتمامه -اللقاء األول من نوعه.
وتأاكد األمر سصريعا بإاعلن البيت األبيضس األميركي المتحدة لم يرق لها هذا التصصعيد في خضصم أازمات
أان ترامب قبل دعوة للقاء كيم «في مكان وزمان عديدة يموج بها العالم ،كما يبدو أان دول أاخرى
سصيجري تحديدهما» لكن متحدثة أاميركية قالت حليفة لواشصنطن خصصوصصا في المنطقة ،وبالتحديد
إان ذلك ل يمنع أان جميع العقوبات والحد األقصصى ك-وري-ا ال-ج-ن-وب-ي-ة وال-ي-اب-ان سص-ع-ت-ا ب-ق-وة إال-ى ت-ه-دئة
األزمة التي تمثل صصداعا في المنطقة منذ عقود.
من الضصغوط على بيونغ يانغ سصتظل سصارية.
وشصهدت األسصابيع القليلة الماضصية حالة من التهدئة في الوقت نفسصه ،يبدو أان كوريا الشصمالية باتت
الواضصحة بين الجانبين أاعقبت شصهورا من التوتر ،مسصتعدة للتراجع خطوة أاو خطوات خصصوصصا وقد
جعلت  2017يبدو وكأانه عام التجارب الصصاروخية شصهدت األشصهر األخيرة تعرضصها لعقوبات دولية
والنووية لكوريا الشصمالية فضصل عن الملسصنات بين ق -اسص -ي -ة أاق -ره -ا م -ج -لسس األم-ن ب-اإلج-م-اع دون أان
تسصتخدم الصصين الداعم الرئيسصي لبيونغ يانغ أاو
زعيمها والرئيسس األميركي الجديد.
واح -ت -ار ال -ع -ال-م ب-ي-ن السص-خ-ري-ة م-ن صص-راع األزرار روسص-ي-ا ح-ق ال-ف-ي-ت-و ،وه-و م-ا م-ث-ل رسص-ال-ة واضص-ح-ة
وأاحجامها وفعاليتها ،وبين القلق من مواجهة ل لكوريا الشصمالية ،أان ل بأاسس من بعضس التهدئة ولو
ي -م -ك -ن ت -وق -ع ن -ت -ائ -ج-ه-ا خصص-وصص-ا م-ع م-ا أاظ-ه-ره حتى من أاجل التقاط األنفاسس.
الرئيسصان من تصصعيد ،لكن األقدار كانت أاكثر لطفا
حيث أاخذت األمور منحى التهدئة التي فجرت أاول
 70عاما من التوّتر..
اتصص -الت ب -ي-ن ال-ك-وري-ت-ي-ن اسص-ت-غ-ل-ت-ا دورة األل-ع-اب
الشصتوية التي اسصتضصافتها سصيول في فيفري لمزيد
لسساسسيـــة
اÙطات ا أ
من التقارب.

في جوان  ،1994قام الرئيسس األميركي السصبق
ج -ي -م -ي ك -ارت -ر ب -رح -ل -ة غ-ي-ر مسص-ب-وق-ة إال-ى ك-وري-ا
الشصمالية.
في أاكتوبر وبعد ثلثة أاشصهر من وفاة كيم ايل-
سصونغ الذي تولى ابنه كيم جونغ-ايل السصلطة بعده،
وقعت بيونغ يانغ وواشصنطن اتفاًقا ثنائًيا.
وتعهدت كوريا الشصمالية بتجميد وتفكيك برنامجها
النووي العسصكري مقابل بناء مفاعلت مدنية.
ال-ع-ام  1999وب -ع -د ع -ام ع -ل-ى إاط-لق أاول صص-اروخ
بالسصتي بعيد المدى ،أاصصدر كيم جونغ-ايل قرارات
ب-ت-ج-م-ي-د ال-ت-ج-ارب الصص-اروخ-ي-ة ،وقامت واشصنطن
بتخفيف العقوبات.
في أاكتوبر  ،2000التقت وزيرة الخارجية األميركية
مادلين أاولبرايت الرئيسس كيم جونغ-ايل في بيونغ
يانغ.

اتسصمت العلقات بين كوريا الشصمالية والوليات
المتحدة اللتين اتفقتا الخميسس مبدئًيا على عقد
ل -ق -اء ب-ي-ن ك-ي-م ج-ون-غ اون ودون-ال-د ت-رامب ،ب-ت-وت-ر
شصديد ،تخلله بعضس النفراج لفترات قصصيرة منذ
انتهاء الحرب الكورية.

في جانفي 2002 ،قال الرئيسس األميركي جورج
ب -وشس إان إاي -ران وال-ع-راق وك-وري-ا الشص-م-ال-ي-ة تشص-ك-ل
«محوًرا للشصر».في العام  2006أاجرت بيونغ يانغ
تجربتها النووية األولى.

ما الذي تغّير
وبعد تمهيد إاقليمي على ما يبدو ،أالقى المسصؤوول
ال-ك-وري ب-م-ف-اج-أاة اإلع-لن ع-ن ل-ق-اء م-رت-قب ب-ي-ن
الزعيمين ،رغم أان ترامب أاكد مرارا أانه ل جدوى
من الحديث مع زعيم كوريا الشصمالية ،فما الذي

بسسبب نهبه ثروات الصسحراء الغربية

كذب اŸفوضسية األوروبية
ف -ن -د وف -د ال -م -ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي الصص-ح-راوي خ-لل
اللقاءات التي أاجراها هذا األسصبوع ببروكسصيل مع
ب-رل-م-ان-ي-ي-ن أاوروب-ي-ي-ن وال-م-م-ث-ل-يات الدائمة للدول

اتصسالت

«ﬁور الشســـــر»

لرهــــاب
شسطب من لئحة ا إ

في أاكتوبر  ،2008شصطبت الوليات المتحدة كوريا
الشصمالية من لئحة الدول المتهمة بدعم اإلرهاب
م -ق-اب-ل «م -راق -ب-ة ك-ل ال-م-نشص-آات ال-ن-ووي-ة» للنظام
الشصيوعي.
أادرجت بيونغ يانغ على هذه اللئحة العام ،1988
بسصبب اتهامها بالتورط في اإسصقاط طائرة ركاب
كورية جنوبية في  ،1987ما أادى إالى سصقوط 115
قتيًل.

ترامب وكيم
في جويلية  2017أاطلقت كوريا الشصمالية صصاروخين
ع -اب -ري -ن ل -ل -ق -ارات ،وأاك -د ك -ي-م ج-ون-غ اون أان «كل
األراضصي األميركية باتت في مرمانا».
وفي الثامن من أاوت توعد ترامب الشصمال «بالنار
والغضصب».
في الثالث من سصبتمبر أاجرى الكوريون الشصماليون
تجربة نووية سصادسصة مؤوكدين أانهم اختبروا قنبلة
هيدروجينية.
بعدما هدد أامام األمم المتحدة كوريا الشصمالية
«بتدميرها بالكامل» ووصصف زعيمها بأانه «رجل
صصاروخ» يقوم «بمهمة انتحارية» ،أارسصل ترامب في
 23سصبتمبر قاذفات أاميركية قرب السصواحل الكورية
الشصمالية ،في رد على إامكانية إاجراء تجربة نووية
في المحيط الهادئ ،تحدثت عنها بيونغ يانغ.
ورًدا على ذلك ،هددت كوريا الشصمالية على الفور
بإاسصقاط الطائرات في المسصتقبل واتهمت دونالد
ترامب بإاعلن الحرب عليها.
في  26من الشصهر نفسصه ،فرضصت واشصنطن عقوبات
ع -ل -ى ث-م-ان-ي-ة مصص-ارف ك-وري-ة شص-م-ال-ي-ة و 26فرًدا
م-ت-ه-م-ي-ن ب-ت-أام-ي-ن ت-م-وي-ل ل-تطوير البرنامج النووي
لكوريا الشصمالية.

دعوة تاريخيــــة
في فيفري  ،2018شصهدت دورة األلعاب األولمبية
الشصتوية في بيونغ تشصانغ في كوريا الجنوبية تقارًبا
مفاجًئا بين الكوريتين ،والتقى مبعوثا البلدين في
بيونغ يانغ.
وق -ال شص -ون -غ أاوي ي -ون -غ مسص -تشص -ار األم -ن ال-ق-وم-ي
للرئيسس الكوري الجنوبي ،إان كيم جونغ أاون يتحدث
ع -ن إام-ك-ان-ي-ة إاج-راء «ح-وار صص-ريح» م-ع ال-وليات
المتحدة لمناقشصة نزع السصلح النووي ،ويؤوكد أانه
مسصتعد لتعليق كل تجربة نووية أاو صصاروخية خلل
المفاوضصات.
في  08مارسس وخلل زيارة إالى البيت األبيضس أاعلن
شصونغ أان كيم جونغ اون ،قد دعا الرئيسس ترامب
إالى عقد لقاء بحلول ماي.

الوضسع القائم ل يخدم التسسوية السسياسسية

غا‹ يطالب األ· اŸتحدة بإادانة اŸغرب

لم Úال-ع-ام
حث ال -رئ -يسش الصس -ح -راوي ،ا أ
ل·
÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و إاب-راه-ي-م غا‹ ،ا أ
اŸت - -ح - -دة ع - -ل - -ى إادان- -ة اسس- -ت- -غÓ- -ل اŸغ- -رب
«الÓشسرعي» للÌوات الطبيعية ‘ الصسحراء
الغربية ،وأان تؤوكد أان هذا النشساط «يرسسخ
الحتÓل اŸغربي الÓشسرعي ويعرقل بشسكل
ل‡ي» ال-رام-ي
م -ب-اشس-ر اŸسس-لسس-ل السس-ي-اسس-ي ا أ
إا ¤التوصسل إا ¤حل للنزاع Ãا يكفل لشسعب
الصسحراء الغربية حقه ‘ تقرير مصسÒه.
وقال الرئيسس الصصحراوي في رسصالة وجهها الى
لمم المتحدة انطونيو غوتيريسس
األمين العام ل أ
وأاوردتها وكالة النباء الصصحراوية (واصس) ،أامسس،
«إانني أاحثكم على دعوة دول التحاد األوروبي إالى
التخلي عن مفاوضصاتهم الجارية حول اتفاقيات
التجارة والصصيد البحري مع المملكة المغربية في
حال ما إاذا كانت تشصمل الصصحراء الغربية».
وأاعاد الرئيسس ابراهيم غالى  -في رسصالته الى
غوتيريسس  -التذكير بالحكم الذي أاصصدرته محكمة
العدل األوروبية في  21ديسصمبر  2016والذي «أاقر
ب -ح -ق شص-عب الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ب-ال-ت-م-ت-ع ب-ت-ق-ري-ر
ال -مصص -ي -ر وأان ج -ب -ه -ة ال -ب -ول -يسص -اري-و ه-ي ال-م-م-ث-ل
ال -م -ع-ت-رف ب-ه م-ن ط-رف األم-م ال-م-ت-ح-دة ل-لشص-عب
الصصحراوي وأانه يجب أان يعطي شصعب الصصحراء
الغربية موافقته على أاي اتفاقية دولية لكي تكون
قابلة للتطبيق على إاقليم الصصحراء الغربية وثرواته
الطبيعية» ،كما لفت النتباه الى الحكم اآلخر الذي
أاصص -درت -ه ن -فسس ال-م-ح-ك-م-ة ف-ي 27ف -ي-ف-ري 2018
والقاضصي بأان «الصصحراء الغربية ل تشصكل جزء من
تراب المملكة المغربية».
وخ -لصس ال -رئ -يسس الصص -ح -راوي ع -ل -ى ال-ت-أاك-ي-د ف-ي
رسصالته أانه ،بناء على ما جاء في حكم محكمة
العدل الوروبية فإان اتفاقية الصصيد المبرمة بين
التحاد األوروبي والمغرب «ل يمكن أان تطبق ل
ع -ل -ى إاق -ل -ي -م الصص -ح -راء ال-غ-رب-ي-ة ول ع-ل-ى ال-م-ي-اه
المحاذية لها».

في جانفي  ،1968أاوقفت كوريا الشصمالية «يو اسس
اسس بويبلو» مؤوكدة أانها «سصفينة تجسصسس» أاميركية،
وبعد احتجاز دام أاحد عشصر شصهًرا ،أاُفرج عن أافراد
ال-ط-اق-م األم-ي-رك-ي-ي-ن ال-ب-ال-غ ع-دده-م  83شصخ ًصصا،
وأاك-دت ب-ي-ون-غ ي-ان-غ أان السص-ف-ي-ن-ة ان-ت-ه-كت م-ي-اه-ه-ا
اإلقليمية ،لكن الوليات المتحدة نفت ذلك.
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خÈاء أا‡يون يحذرون من اسستمرار النشساط اإلرهابي بليبيا

األعضص-اء ل-لت-ح-اد األوروب-ي وم-ن-ظ-م-ات ح-ق-وق-ي-ة
وك -ذا ح -رك -ة ال -تضص -ام -ن ال -ب -ل -ج -ي-ك-ي-ة م-ع الشص-عب
الصص -ح-راوي ادع-اءات ال-م-ف-وضص-ي-ة األوروب-ي-ة ح-ول
مشص-ارك-ة م-ن-ظ-م-ات أاه-ل-ي-ة ،ت-م-ث-ل شص-عب الصصحراء
الغربية في المشصاورات التي تقوم بها والرامية الى
اللتفاف على أاحكام القضصاء األوروبي.
ووجه الوفد المدني الصصحراوي انتقادات حادة
ل-ل-مشص-اورات ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ال-م-فوضصية األوروبية،
وال -رام -ي -ة إال -ى الل -ت -ف -اف ع -ل -ى أاح -ك -ام ال -قضص -اء
األوروب -ي ،م -ف -ن -دي -ن ادع -اءات ال-م-ف-وضص-ي-ة خ-لل
اج -ت-م-اع ل-ج-ن-ة ال-ت-ج-ارة ال-دول-ي-ة ،ي-وم  20فيفري
المنصصرم ،بالبرلمان األوروبي .مؤوكدا عدم مشصاركة
أاي منظمة أاهلية ،تمثل شصعب الصصحراء الغربية في
تلك اللقاءات المريبة.

ح-ذر خ-ب-راء أام-م-ي-ون ،م-ن اسص-ت-م-رار ال-نشص-اط اإلره-ابي
وسص -ط وشص -رق ل-ي-ب-ي-ا ،وذك-روا أان ه-زي-م-ة ت-ن-ظ-ي-م داعشس
اإلرهابي في سصرت وبنغازي لم يقضس نهائيا على الخطر
الذي يمثله على األمن والسصتقرار ،وأاوضصحوا أان الوضصع
السصائد في البلد يعرقل التوصصل إالى حل سصياسصي.
ن -ب -ه ت -ق -ري-ر أام-م-ي إال-ى «ت-واصص-ل نشص-اط ت-ن-ظ-ي-م داعشس
اإلرهابي في وسصط ليبيا وجنوبها ،رغم هزيمته في
سص -رت» ،م-ع-ب-را ع-ن ال-ق-ل-ق م-ن «ال-رواب-ط السص-اب-ق-ة ب-ي-ن
ع-ن-اصص-ر ال-ت-ن-ظ-ي-م اإلره-اب-ي وال-م-ل-يشص-يات المسصلحة في
صص-ب-رات-ة وغ-ي-ره-ا م-ن ال-م-ن-اط-ق ال-غ-رب-ي-ة ال-متورطة في
التهريب».
واسصتبعد خبراء باألمم المتحدة ،أاشصرفوا على إاعداد
التقرير التوصصل إالى حل سصياسصي على المدى القريب في
ليبيا ،رغم الجهود التي تبذلها البعثة األممية للدعم
للتغلب على ما وصصفوه «حالة الجمود الراهنة».
وذك -رت وسص -ائ -ل إاع -لم-ي-ة ل-ي-ب-ي-ة ،أامسس ،ن-ق-ل ع-ن ذات
التقرير أان «الحل السصياسصي في ليبيا لزال مطلبا بعيد
المنال في المسصتقبل القريب» ،مرجعين عدم اللتزام
ب-ال-ح-ل السص-ل-م-ي إال-ى «ال-دي-ن-ام-ي-ات ال-عسص-كرية في ليبيا،
وتضصارب البرامج اإلقليمية».
ول -فت ال -ت -ق -ري -ر إال -ى «ال -ت -واج -د اإلق -ل -ي-م-ي ال-م-ت-ن-ام-ي
ل-ل-ج-م-اع-ات ال-مسص-ل-ح-ة األج-ن-بية ومشصاركتها مؤوخرا في
الشصتباكات التي وقعت قرب طرابلسس» ،معتبراً أان ذلك
«دليل آاخر على دورها في المشصهد األمني في ليبيا».
وع -ب -ر ال -خ -ب -راء ع -ن ق -ل -ق-ه-م م-ن «إام-ك-ان-ي-ة اسص-ت-خ-دام
ال-م-ل-يشص-ي-ات ال-مسص-ل-ح-ة م-راف-ق ال-دول-ة وأام-والها إلحكام
سصيطرتها على طرق الهجرة» ،مشصيرا إالى أان «النشصغال
الدولي بقضصية الهجرة أادى إالى اشصتداد المنافسصة بين

الجماعات المسصلحة».
ونبه إالى أان «األسصلحة والعتاد الحربي الذي كان في
مخزونات النظام السصابق أاو عمليات النقل التي أاُجريت
ب -ع-د ال-ع-ام  ،2011ل ت -زال ت -ق -ع ف -ي أاي -دي ال -ج-م-اع-ات
اإلرهابية والمليشصيات المسصلحة الليبية واألجنبية» ،منبهًا
إالى أان ذلك يؤودي إالى «زيادة انعدام األمن ويشصكل خطرا
مسص -ت -م -راً ي -ه -دد السص -لم واألم -ن ف -ي ل -ي -ب -ي -ا وال -ب-ل-دان
المجاورة».
وأاوضص -ح ال-ت-ق-ري-ر أان «اإلره-اب-ي-ي-ن وال-م-ل-يشص-ي-ات ،ال-ذي-ن
ينتقلون إالى داخل ليبيا ويخرجون منها ،يسصتغلون انتشصار
األسصلحة دون حسصيب ول رقيب» ،مشصيراً إالى أان ذلك
«ي-ؤودي إال-ى ارت-ك-اب ان-ت-ه-اك-ات م-ن-ت-ظ-م-ة ل-ح-ظ-ر ت-وري-د
األسصلحة».
وع -ل -ى الصص -ع -ي -د الق-تصص-ادي ،ن-وه ال-ت-ق-ري-ر إال-ى «ت-أاج-ج
السصتياء الشصعبي وفقدان الثقة في النخب السصياسصية في
ليبيا بسصبب غياب الحوكمة وعدم القدرة على معالجة
األزمة القتصصادية في ليبيا».
ولفت إالى مشصاركة جماعات مسصلحة ،لم يسصمها ،في
«اختلسس أاموال الدولة على نطاق واسصع ،لسصيما عن
طريق تهريب الوقود وخطابات العتماد».
ون- -ب- -ه ال- -خ- -ب- -راء األم- -م -ي -ون إال -ى أان «الصص -ادرات غ -ي -ر
ال -مشص -روع -ة م -ن ال-م-ن-ت-ج-ات ال-ن-ف-ط-ي-ة ال-م-ك-ررة ،سص-واء
المنقولة براً أاو بحرا ،ل تزال تشصكل نشصاطًا مزدهرا».
ووق-ع ،أامسس ،ت-ف-ج-ي-ر إاره-اب-ي ب-أاج-داب-ي-ا ،اسص-ت-خ-دم فيه
ال-م-ن-ف-ذون سص-ي-ارة م-ف-خ-خ-ة ،واسص-ت-ه-دف ب-واب-ة السص-ت-ي-ن
التابعة للكتيبة  ،152أاسصفر عن إاصصابة عسصكري واحد من
منطقة بن جواد ،إالى جانب وقوع أاضصرار مادية بتدمير 4
آاليات تابعة للجيشس.

شسارك ‘ مكافحة «داعشش» بالعراق

ا◊شسد الشسعبي يرتدي رسسميا زي قوات األمن
أاصصدر رئيسس الوزراء العراقي حيدر العبادي،
الخميسس ،مرسصوما يضصفي الصصفة الرسصمية على
ضصم مقاتلي الحشصد الشصعبي إالى قوات األمن في
البلد ،ويقضصي المرسصوم بأان يحصصل مقاتلو تلك
القوات على الكثير من حقوق أافراد الجيشس.
كما يحصصل المقاتلون على رواتب تتسصاوى مع ما
ي -ت-ق-اضص-اه أاق-ران-ه-م م-ن أاف-راد ال-ج-يشس ،وسص-ت-ط-ب-ق
عليهم قوانين الخدمة العسصكرية ،وسصيقبل منسصوبو

الحشصد في الكليات والمعاهد العسصكرية.
وكان المرسصوم متوقعا ،وهو يأاتي قبل شصهرين من
انتخابات عامة مرتقبة ،ويتوقع أان يؤوثر القرار في
األصصوات.
وأاق -ر ال -ب -رل-م-ان ق-ان-ون-ا ع-ام  2016إلدم -اج ق-وات
الحشصد في أاجهزة الدولة ،على أان تكون القوات
تحت سصلطة رئيسس الوزراء مباشصرة..
وكان اآللف قد اسصتجابوا عام  2014لدعوة إالى

حمل السصلح ،وشصكلوا قوات الحشصد الشصعبي وذلك
بعد أان سصيطر تنظيم الدولة اإلسصلمية الرهابي
على ثلث أاراضصي العراق.
ورفضس العبادي في جانفي الماضصي وصصف الحشصد
على أانه مليشصيات ،قائل إانها قوة مسصلحة أاصصبحت
جزءا من القوات األمنية العراقية وضصمن إاطار
الدولة ،وتم تشصريع قانون خاصس بها.

بعد نحو  27عامًا على انتهاء الحرب الباردة،
ب -ي -ن ال -م -عسص -ك -ري -ن؛ ال-غ-رب-ي ب-ق-ي-ادة أام-ري-ك-ا،
والشصرقي بقيادة التحاد السصوفييتي (سصابقا)،
ع -اد إال -ى السص -ط -ح ح -ديث ع -ن سص -ب -اق ل-ل-ت-ف-وق
العسصكري بين  9دول تحتكر السصلح النووي؛
األكثر فظاعة في العالم.
و هذه الدول التي تمتلك أاسصلحة نووية ،وأابرز
ال -م -ع -ل -وم -ات ع -ن ت -رسص -ان -ت -ه -ا ،ب-حسصب رصص-د
«الحملة الدولية إللغاء األسصلحة النووية» ،وهو
تحالف لمنظمات دولية غير حكومية ،حاز على
جائزة «نوبل» للسصلم عام .2017

الدول النووية اŸوقعة على
معاهدة حظر النتشسار
النووي:
 .1ال -ولي -ات ال-م-ت-ح-دة :أاول دول - -ة ط- -ورت
سصلحًا نووًيا ،والوحيدة التي اسصتخدمته ،وذلك
بإالقائها قنبلة على مدينة «هيروشصيما» وأاخرى
ع -ل -ى «ن-اغ-ازاك-ي» ،ال-ي-اب-ان-ي-ت-ي-ن ،إاب-ان ال-ح-رب
العالمية الثانية ،متسصببة بمقتل أاكثر  200أالف
شصخصس على أاقل تقدير.
وتمتلك واشصنطن  6آالف و 800رأاسس حربي
ن- -ووي ،وأاج -رت  1054ت -ج-رب-ة ن-ووي-ة م-ن-ذ 16
جويلية .1945
ح-ا ن-ووًي-ا،
 .2روسس -ي-ا :ث -ان-ي دول-ة ت-ط-ور سص-ل ً
ويقدر أانها تمتلك اليوم أاكبر ترسصانة في العالم،
بواقع  7آالف رأاسس نووي.
 .3المملكة المتحدة :تمتلك أاسصطول من
أاربع غواصصات مسصلحة برؤووسس نووية ،تحمل كل
منها  16صصاروًخا من طراز «ترايدنت».
ويبلغ مجموع الرؤووسس النووية لدى بريطانيا
 215رأاسس ،وأاجرت  45تجربة منذ أاكتوبر .1952
 .4فرنسسا :معظم رؤووسصها النووية مثبتة في
غواصصات من طرازي «إام  »45و»إام  ،»51وبعضس
لطلق من طائرات مقاتلة.
الرؤووسس جاهزة ل إ
وتمتلك باريسس  300رأاسس نووي ،وأاجرت 210
تجارب منذ  13فبراير .1960
 .5الصسين :تمتلك ترسصانة نووية أاصصغر حجًما
من نظيرتيها األمريكية والروسصية ،بواقع 270
رأاسس ،تنشصر بًرا وبحًرا وجًوا.
وأاجرت البلد  45تجربة نووية منذ  16أاكتوبر
.1964

الدول غ ÒاŸوقعة على معاهدة
حظر النتشسار النووي:
 .6الهند :وصصف تطوير نيودلهي للسصلح
ال -ن -ووي بـ»الن -ت -ه -اك ل -م -ع -اه-دة ح-ظ-ر
النتشصار النووي» ،وأاجرت أاول تجربة لها
ف -ي م -اي  ،1974وب -ل -غ ع-دد ت-ج-ارب-ه-ا 6
حتى اليوم ،فيما تقدر ترسصانتها بنحو
 110إالى  120رأاسس.
 .7باكسصتان :حققت إاسصلم أاباد تطويًرا
كبيًرا في مجال التسصليح النووي والبنى
ال- -ت- -ح- -ت- -ي -ة ذات الصص -ل -ة ،وزادت ح -ج -م
لعوام القليلة الماضصية،
ترسصانتها خلل ا أ
ويقدر بأانها تمتلك اليوم بين  120و130
رأاسس.
وأاجرت البلد  6تجارب نووية منذ 18
ماي .1998
 .8كوريا الشصمالية :لديها برنامج نووي
ي-ت-ط-ور ب-وت-ي-رة سص-ري-ع-ة ،ي-ع-د أاح-د أاب-رز
ذرائع واشصنطن لنشصر منظومات دفاعية
ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة ،ت-ع-ت-ب-ره-ا ب-كين وموسصكو
اسصتهداًفا لها أايضًصا.
ويعتقد أان لدى بيونغ يانغ  10رؤووسس
حربية نووية ،وقد أاجرت  6تجارب منذ
 9أاكتوبر .2006

دول –تفظ بسسياسسة
الغموضش النووي:
 .9ينطبق هذا التصصنيف على إاسصرائيل
لل-غاء
ف-ق-ط ،ب-حسصب «ال-ح-م-ل-ة ال-دول-ي-ة إ
لسصلحة النووية» ،حيث لم تكشصف تل
اأ
أاب-يب ع-ن ح-ج-م ت-رسص-ان-ت-ه-ا ،ف-ي-ما تشصير
تقديرات إالى امتلكها  80رأاسًصا نووًيا.
وبحسصب المصصدر ذاته ،فإان إاسصرائيل لم
تقم بأاي تجارب نووية ،إال أان تحقيقات
إاع - -لم - -ي - -ة ،ب - -ن - -اًء ع - -ل- -ى تسص- -ري- -ب- -ات
اسص -ت-خ-ب-ارات-ي-ة ،أاشص-ارت إال-ى اح-ت-م-ال أان
تكون تل أابيب أاجرت تجربة نووية جنوب
غربي المحيط الهندي ،في  20أابريل
 ،1997بالتنسصيق مع جنوب إافريقيا.
لج-م-ال-ي ل-ل-رؤووسس
وب -ذلك ،ف-إان ال-ع-دد ا إ
النووية الحربية في العالم يصصل إالى 14
أالًفا و 900رأاسس ،يمكن للواحد منها محو
م-دي-ن-ة ب-أاك-م-ل-ه-ا وق-تل المليين ،بضصربة
واح -دة ،وال-ت-أاث-ي-ر ع-ل-ى مسص-ت-ق-ب-ل ال-دول
لعقود.

ثقافة

السسبت  10مارسض  201٧م
الموافق لـ  22جمادى الثانية  143٩هـ

احتضسنتها مكتبة «مصسطفى نطور» بقسسنطينة

ندوة حول «الكتابة النسسوية ‘ ا÷زائر ب Úالواقع واآلفاق»
Ãناسسبة اليوم العاŸي للمرأاة اŸصسادف لـ  08مارسس  ،2018نظمت عشسية أاول أامسس اŸكتبة الرئيسسية للمطالعة العمومية «مصسطفى نطور»
لفاق» ،حضسرها نخبة من اŸهتمÚ
بقسسنطينة ‘ إاطار نشساطات «بيت الكلمة» ،ندوة ثقافية حول «الكتابة النسسوية ‘ ا÷زائر ب Úالواقع وا آ
بالشسأان الثقا‘.

قسسنطينة /أاحمد دبيلي

نشسط هذه الندوة التي كانت متبوعة بقراءات
شسعرية نسسوية ،كل من األسستاذتين»ليلى لعوير
وأامال لواتي» من قسسم اللغة واآلداب بجامعة
األم- -ي- -ر ع- -ب- -د ال -ق -ادر ل -ل -ع -ل -وم اإلسس Ó-م -ي -ة
ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،وه-ذا ب-مشس-ارك-ة م-ميزة للدكتور
وأاسستاذ األدب العربي «عبد الله حمادي».
ق-دمت ال-دك-ت-ور»أام-ال ل-وات-ي» ف-ي م-داخ-ل-تها
قراءة للتاريخ العربي اإلسسÓمي وهي تبحث
عن أادب المرأاة عبر هذا التاريخ حيث ذكرت
ببعضض المراجع الشسهيرة والتي تارة ما أاشسارت
الى ما سساهمت به المرأاة في مجال األدب
وتارة ما تجاهلتها لسسبب أاو ألخر ،كتاريخ
Óصس-ف-ه-ان-ي وك-تاب
ال-ط-ب-ق-ات ،و» األغ-ان-ي» ل -أ
«الحماسسة» ألبي تمام وغيرها من المراجع
األخرى ،حيث تسساءلت المحاضسرة عن ضسياع
مدونات بأاكملها تتضسمن مئات األسسماء لنسساء
طبعن تاريخ األدب العربي ابتداء من العصسر
الجاهلي وحتى األندلسسي ،طارحة في ذات
السس -ي -اق سس-ؤوال م-وج-ع-ا « ل-م-اذا ه-ذه ال-ن-ظ-رة
الدونية ألدب المرأاة ؟ «.
ع- -ن أادب ال- -م- -رأاة ف- -ي ال- -ج- -زائ -ر ط -رحت
الدكتور»أامال لواتي» جملة من التسساؤولت لم
تخرج في إاطارها عن السسؤوال السسابق كعدم
ال- -م- -وازاة ب- -ي -ن أادب ال -م -رأاة وال -رج -ل وع -دم
التكافؤو في التحصسيل العلمي وإاهمال النقد
ألدب ال- -م- -رأاة إال ف- -ي ب- -عضض ال- -م- -ن- -اسس- -ب- -ات
ك-ال-م-ه-رج-ان-ات وال-م-ل-ت-ق-ي-ات ال-ق-ليلة وانعدام
األندية ودور الثقافة للمرأاة وقلة الحصسصض
التلفزيونية المخصسصسة لها..
خلصست المحاضسرة بعد كل هذه اإلشسكالت
المطروحة الى كون هذا التمايز بين الرجل

والمرأاة
ليسض مرده الى جنسض على حسساب أاخر بل الى
طبيعة المرأاة في حد ذاتها فالشسعر مث Óهو
اق-رب ال-ى ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا ك-ون-ه-ا تتصسف بالعاطفة
والوجدان وفي الرواية فإان المرأاة تميل أاكثر
الى المواضسيع التي تحرك ذاتيتها كالهموم
ال -ف -ردي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة وال -ح-ري-ة وال-غ-رب-ة
والغتراب مشسيرة في األخير الى أان اللغة هي
المرأاة وهي تعبر بها عن ذاتها ،كما ان النسسق

ال-ك-ت-اب-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ل-غ-ة م-تباين فالمرأاة
تريد دائما ومن خÓل كتاباتها تأاكيد انتمائها
الحضساري.
معقبا على مداخلة األسستاذة « أامال لواتي»
قال الدكتور» عبد الله حمادي» أاسستاذ األدب

العربي بجامعة قسسنطينة سسابقا ،أانه بإاجماع
الباحثين سسواء كانوا غربا أاو عربا فإان المرأاة
ف -ي ال -حضس -ارات ال -ق -دي -م -ة ك -انت م -ب-ع-دة أاو
م- -قصس -ي -ة ،م -وضس -ح -ا أان ه -ن -اك ت -ف -اوت -ا ف -ي
الموضسوع بين شسعب وأاخر ،فاألمر ومن خÓل
ال -م -راج -ع ـ ك -م -ا ق -ال ـ أاه -ون ف -ي ال -حضس -ارة
ال-ع-رب-ي-ة ف-ف-ي ال-عصس-ر ال-ج-اه-ل-ي وع-لى سسبيل
المثال اعتلت المرأاة العربية اكبر منبر للشسعر
وه -و م -ن -ب -ر»ع -ك-اظ» ،ك-م-ا ان-ه ل وج-ود ع-ب-ر
تاريخنا الطويل لنصسوصض تمنع من أان تفرضض
ال - -م - -رأاة وج- -وده- -ا ف- -ي ال- -ح- -ي- -اة ،وأاع- -ط- -ى
الدكتور»حمادي» نماذج من الحضسارة العربية
اإلسس Ó-م -ي -ة ،ف -م -ن ال -ن -اح-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة ،ك-انت
السسيدة «عائشسة» أام المؤومنين مصسدرا مهما
في الفقه اإلسسÓمي فهي حجة يقتدى بها،
وأايضسا من الشسخصسيات النسسوية التاريخية «
سسكينة بنت الحسسين» التي أانشسأات أاول ناديا
ث-ق-اف-ي-ا وع-ل-م-ي-ا ف-ي ال-ت-اري-خ ،وف-ي القرن 20
توالت األسسماء األدبية النسسوية وعلى رأاسسها
ذك - - - -ر األدي - - - -ب- - - -ة «م- - - -ي زي- - - -ادة» ،وارج- - - -ع
ال-دك-ت-ور»ح-م-ادى» أان ال-م-رأاة ف-ي ث-م-ان-ي-ن-يات
القرن الماضسي في الجزائر مث ،Óكانت ل
ت-ع-ت-ل-ي م-نصس-ة الشس-ع-ر ال-ت-ي ي-ع-ت-ل-ي-ه-ا ال-رج-ال
اسستحياء لكن بعد هذه الفترة فرضست المرأاة
ه-ي-م-ن-ت-ه-ا ف-ي ال-ج-ام-ع-ات وال-م-ن-اب-ر األدب-ي-ة،
فاألمر ـ كما ختم المتدخل ـ مرتبط بالحضسارة
نفسسها وعلى المرأاة أان تشسق طريقها في هذا
المجال بثبات ول يجب أان تدخل في صسراع
مع األخر ،فالمنبر يجب أان يرتبط بالثقافة
والعلم فقط ول يرتبط بالمناسسبات.
على منبر الشسعر قرأات الشساعرة « منيرة
سس -ع -دة خ -ل -خ -ال» م-ق-ت-ط-ف-ات م-ن نصس-وصس-ه-ا
الشسعرية القديمة والجديدة منها « :المدينة،
ال -نصس -ي -ح -ة ،األل -م ،م -ت -ل -بسس -ة ،ع -ن -دم-ا ي-أات-ي
ال -مسس -اء ،»..وق-الت الشس-اع-رة ب-م-ن-اسس-ب-ة ع-ي-د
المرأاة « :نحن نقاسسم هذا اليوم الرمز ،ول بد
أان ي -ك -ون دائ -م -ا م -ح -ط -ة ل -ت -ق -دي-ر واح-ت-رام
المرأاة».و كعادتها وبصسوتها الشساعري الجميل
قرأات الشساعرة «سسعيدة درويشض» بعضض من
قصسائدها «أانا لسست وردة ،النوطة العاشسرة «
وقصسيدة جديدة في الشسعر الملحون ،تلتها
بعد ذلك كل من الشساعرة « صسوفية منغور»
والشساعرة «زهية فرجيوي» ،كما وزعت على
المشساركات بهذه المناسسبة شسهادات شسرفية.
ت-ج-در اإلشس-ارة ،أان م-ع-رضس-ا ل-ل-ك-ت-اب ال-نسسوي
أاقيم بمناسسبة عيد المرأاة ببهو المكتبة سسالفة
الذكر ،يضسم عشسرات العناوين منها عناوين
ط-ب-عت ب-م-ن-اسس-ب-ة ف-ع-اليات قسسنطينة عاصسمة
للثقافة العربية.

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

العدد
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مع ـ ـارضض فنيـ ـ ـة وحرفيـ ـ ـة متنوعـ ـ ـة تÈز
إابداعـ ـ ـات اŸـ ـ ـرأاة العنابيـ ـ ـة

احتفلت عنابة ،على غرار باقي وليات
ال -وط -ن ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -م -رأاة ،ب-ت-ن-ظ-ي-م
نشس-اط-ات ف-ن-ي-ة م-ت-ن-وع-ة ،من بينها معارضس
تÈز ق- -درات وإام -ك -ان -ي -ات اŸرأاة ال -ع -ن -اب -ي -ة
اŸبدعةﬂ ‘ ،تلف اÛالت والتخصسصسات،
ك-م-ا اح-تضس-نت اŸدي-ن-ة أاي-ام ع-نابة الثقافية
الـ ،12وتكر Ëعدد من النسسوة..

عنابة :هدى بوعطيح

ف-ق-د ت-م-ي-زت ال-م-ع-ارضض ب-إاب-داع-ات م-تنوعة
على غرار ما ظهر بأاجنحة الخياطة ،النسسيج
ال -ب -دوي ،ال -ح -ل-ي ،السس-ي-رام-يك ،ال-ح-ل-وي-ات،
الرسسم على الزجاج ،الحÓقة والتجميل ،إالى
جانب جناح الموروث الثقافي الذي احتضسنه
قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ح-م-د ب-وضس-ي-اف ،م-ب-رزا ما
تزخر به بونة من إارث ثقافي ثري ،كما كان
لجمعية الجاحظية مكانة في هذا المعرضض
بمشساركة نسساء ورشسات الجمعية الثقافية.
بالقاعة الكبرى لدار الثقافة تم تنظيم حفل
فني متنوع شسارك فيه نخبة من نجوم الغناء،
ع-ل-ى غ-رار ع-زارن-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ،واسس-ت-متع
رواد القاعة بالمالوف مع الفنان مصسطفى
ب -وسس -ط-وح ،إال-ى ج-انب سس-ف-ي-ان ع-دوال-ي ف-ي
طابع الفلكلور العصسري.
Óزي-اء م-ن
شس -ه -دت ذات ال -ق -اع -ة ع -رضض ل -أ
ت -ق -دي -م ال -ع -ارضس-ة مشس-ري ن-زي-ه-ة ،وت-خ-ت-ت-م
التظاهرة عشسية اليوم بحفل فني يحييه طلبة
لن-دلسس-ي-ة ل-دار ال-ث-ق-افة
ورشس-ة ال-م-وسس-ي-ق-ى ا أ
محمد بوضسياف ،تحت إاشسراف بلغيتي نصسر
الدين.
كما نظمت مديرية الشسباب والرياضسة لولية

لكرام ،جمعية
عنابة ،بالتنسسيق مع جمعية ا إ
بسس-م-ة ،ج-م-ع-ي-ة إاب-داع-ات الشس-ب-اب ،ج-م-ع-ي-ة
حواء والطفل ..معرضسا فنيا حرفيا خاصسا،
ت -حت شس -ع -ار «ال -م-رأاة ال-م-ن-ت-ج-ة ه-ي أاسس-اسض
لسسرة الواعية» ،حيث شساركت فيه أاكثر من
ا أ
 60حرفية ،أابرزن إابداعات المرأاة العنابية،
واهتمامها بالموروث الشسعبي والسستثمار في
الحرف اليدوية.
شسهد المركز الثقافي حسسان الحسسني لبلدية
ع-ن-اب-ة ح-ف-ل ف-ن-ي م-ت-ن-وع ،م-ن إاح-ي-اء الفنان
الشساب اسسكندر وفنانون آاخرون ،حيث شسهد
الحفل حضسورا نسسويا مكثفا ،كما تم تنظيم
معرضض ببهو المركز ،أاين تم تكريم بعضض
المشساركات الحرفيات.
الفن الرابع كان أايضسا حاضسرا بمناسسبة اليوم
ال-ع-ال-م-ي ل-ل-م-رأاة ،ح-يث اسس-ت-م-ت-ع عشساق أابي
الفنون من النسساء ،بعروضض مسسرحية متنوعة
ع- -ل- -ى رك- -ح م- -ج -وب -ي ،ت -م ع -رضض خ Ó-ل -ه -ا
مسسرحية «آاسسف لن اعتذر» لمسسرح معسسكر،
إاخراج عيسسى جكاطي ،وتمثيل مليكة قطني
وب- - -وزي- - -دة وائ - -ل ،وت - -دور أاح - -داث - -ه - -ا ف - -ي
الثمانينيات في شسقة ضسابط فرنسسي ارتكب
لنسس-ان-ي-ة م-ن ت-ق-ت-ي-ل وت-ع-ذيب
ج-رائ-م ضس-د ا إ
ل-ق-رى وم-داشس-ر ب-ال-ج-زائ-ر ..ك-م-ا ت-م ع-رضض
مسس -رح -ي -ة «إام-رأاة ب-ظ-ل م-كسس-ور» م-ن إان-ت-اج
المسسرح الجهوي لعز الدين مجوبي بعنابة،
إال -ى ج -انب مسس-رح-ي-ة «صس-ب-ري ي-ا صس-ب-ري-ن-ة»
ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ط-اووسض ،وغ-ي-ره-ا م-ن ال-عروضض
ال-مسس-رح-ي-ة ،وال-ت-ي ك-انت م-ن-اسسبة لÓحتفال
بالمرأاة العنابية في يومها العالمي.

من بينهن  03رئيسسات دوائر

السسلطـ ـ ـات اÙل ـ ـية باŸدية تكرم النسسـ ـاء العام ـ ـÓت واŸبدع ـ ـات
^ أانشسطة نسسوية وإامضساء اتفاقية لفائدة اŸاكثات بالبيت

ك- -رمت السس- -ل- -ط -ات وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة
واŸديريات التنفيذية ،أاول أامسس ،اŸئات من
ال-نسس-اء ال-ع-امÓ-ت ‘ شس-ت-ى اŸي-ادي-ن Ãناسسبة
اليوم العاŸي للمرأاة ،مثمنة بذلك ما تقوم
به حواء إا ¤جانب أاخيها الرجل ‘ ﬂتلف
لدارات وال -ورشس -ات ك -م -وظ -ف -ة بسس-ي-ط-ة أاو
ا إ
مسسؤوولة.

اŸدية :علي ملياÊ

شسارك والي الولية محمد بوشسمة رفقة
رئ -يسض ال -م -ج -لسض الشس -ع -ب-ي ال-ولئ-ي ،ن-واب
ال -ب -رل -م-ان ب-غ-رف-ت-ي-ه ،وال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة،
والسسلطات المدنية والعسسكرية في مراسسيم
الح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي ل-لمرأاة بالقامة
ال-ج-ام-ع-ية  2000سس-ري-ر ل-ل-ب-ن-ات ب-ال-ق-طب
الجامعي كما نوه بالدور الهام الذي باتت
تقدمه المرأاة في المجتمع واقتحامها في
ك -ل ال -م -ج -الت ح -يث أان -ه -ا أاح -رزت ب-ذلك
انجازات كبرى في شستى مجالت الحياة،
ونافسست الرجل في مختلف التخصسصسات
والتي كانت حكرا على الرجل ،وهذا تطبيقا
لمبدأا المسساواة بينها وبين الرجل وحرصسا
م -ن رئ -يسض ال-ج-م-ه-وري-ة ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ه-ذا
المبدأا تم اشسراك المرأاة في جميع الميادين
وتعيينها في وظائف سسامية وتمثيلها في
م-خ-ت-ل-ف ال-م-ج-السض ال-م-ن-ت-خ-ب-ة سسواء كانت
محلية أاو وطنية ،مشسرفا في هذا الحفل
على تكريم عدد من النسساء من مختلف

السسÓ-ك وال-ق-ط-اع-ات ،ك-م-ا ق-دمت ه-دايا
وشسهادات عرفان وتقدير لهن.
فضس -لت ب -عضض ال-ه-ي-أات م-ن-ح ع-ط-ل-ة راح-ة
خÓل اليوم العالمي للمرأاة بقصسد السسماح
للنسساء بالتسسوق ودعوة بعضسن البعضض إالى
لجل ضسرب
تناول وجبات غذائية محسسنة أ
Óل-ف-ة وال-تضس-ام-ن م-ا ب-ي-ن-ه-ن
م -وع -د آاخ -ر ل -أ
خ -دم -ة ل -ه -ذا ال -وط -ن فضس Ó-ع-ل-ى اسس-تÓ-م
لسسرة من مواد تم منحها
وشسراء ما تطلبه ا أ
م-ن ط-رف م-ك-اتب ال-خ-دم-ات الج-ت-م-اع-ية
بالمؤوسسسسات لهن ،كما نظمت دار الثقافة
حسسن الحسسني حف Óمميزا أاحيته الفنانة
السس-ط-اي-ف-ي-ة ب-ري-زة ل-ف-ائ-دة السس-ي-دات ،ك-م-ا
أاح - -يت ال - -ع - -دي- -د م- -ن دور الشس- -ب- -اب ه- -ذه
ال -ت-ظ-اه-رة ذات ال-م-ن-اسس-ب-ة ك-م-ا ه-و ال-ح-ال
ب-دوائ-ر ال-ب-رواق-ي-ة ،ع-ي-ن ب-وسسيف ،تابÓط،
ال -ق -لب ال -ك -ب -ي -ر ،ح -يث ك -ان ل -م-دي-ر دي-وان
مؤوسسسسات الشسباب حضسورا طيبا إالى جانب
ال -م -ب-دع-ات وم-ن-خ-رط-ات م-ؤوسسسس-ات-ه ب-ه-ذه
المؤوسسسسات الشسبانية.
على صسعيد ذي صسلة أامضست الوكالة الولئية
للتشسغيل بولية المدية اتفاقية تعاون مع
غ-رف-ة الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية والحرف وهذا
على هامشض الحفل المقام بغرفة الصسناعة
التقليدية والحرف بدائرة قصسر البخاري
وتهدف هذه التفاقية إالى توجيه الشسباب
م -ن ب -ي -ن ط -ال -ب -ي ال-ع-م-ل ال-مسس-ج-ل-ي-ن ل-دى
الوكالت المحلية للتشسغيل من بين  18الى

 35سسنة والحائزين على شسروط السستفادة
من جهاز المسساعدة على الدماج المهني «
«  DAIPلÓسستفادة من عقد في اطار
هذا الجهاز في نمط عقود (تكوين _إادماج
) لدى الحرفيين المعلمين لمدة سسنة كاملة
من التكوين وتلقين الحرفة أاو المهنة من
طرف الحرفي المعلم إاذ سسيقاضسى بالمقابل
منحة شسهرية تقدر بـ  4000دج تصسب في
ال -حسس -اب ال-ج-اري ل-ل-م-ع-ن-ي وي-خضس-ع ف-ي-ه-ا
المتربصض أاو المتمهن لفحوصسات دورية لما
تلقنه من تكوين ليتحصسل بعد ذلك على
شسهادة ممضساة من طرف الحرفي المعلم
وال -غ -رف -ة ،ك -م -ا أان ه -ذه ال -وك -ال -ة ال-ولئ-ي-ة
سستسسعى من خÓل هذا النمط من العقود
إال -ى ت -ك-وي-ن الشس-ب-اب ب-دون مسس-ت-وى وب-دون
لج -ل ال -حصس -ول ع -ل -ى ح -رف-ة م-ن
ت -أاه -ي -ل أ
ليلة للزوال أاو الولوج إالى سسوق
الحرف ا آ
الشسغل بتأاهيل وبأاكثر حظوظ أاو التوجه إالى
لج-ل انشس-اء ال-م-ؤوسسسس-ة
أاج -ه -زة ال -تشس -غ -ي -ل أ
المصسغرة والمسساهمة في خلق يد عاملة
مؤوهلة.
لت-ف-اق-ي-ة
تشس -ي -ر ال -م-ادة ال-راب-ع-ة م-ن ه-ذه ا إ
ال -ن -م -وذج -ي -ة إال -ى «ت-ح-دد ال-نشس-اط-ات ذات
لولوية المعنية بالعملية بين الغرفة ووكالة
ا أ
ال -تشس -غ -ي -ل لسس -ي -م -ا  :نشس -اط -ات الصس -ن-اع-ة
ليلة للزوال ،نشساطات
التقليدية والحرف ا آ
الصسناعة التقليدية والحرف المحافظة على
التراث الوطني ،الحرف المرتبطة بالمرأاة

ال-م-اك-ث-ة ب-ال-ب-يت وال-م-رأاة الريفية ،والحرف
ذات ال -م -ردودي -ة الق -تصس -ادي-ة وال-ت-ي ت-ع-ود
بالنفع لÓقتصساد المحلي « ،كما تنصض المادة
ال -خ -امسس -ة ع -ل -ى أان -ه ي-جب أان ت-نشس-أا ل-ج-ن-ة
مشستركة تضسم ممثلين عن الهيئتين من أاجل
م -ت -اب-ع-ة وت-ن-ف-ي-ذ م-ح-ت-وى ه-ذه الت-ف-اق-ي-ة،
وت -ت -ول -ى ال -ل-ج-ن-ة دراسس-ة ط-ل-ب-ات ال-ت-م-ه-ي-ن
وم -ت-اب-ع-ة ع-م-ل-ي-ة ت-ك-وي-ن ال-م-ت-م-ه-ن-ي-ن ل-دى
الحرفيين المعلمين ومدى نجاح العملية من
خÓل عدد الشسباب المسستفيد من العقود
ال-م-دم-ج-ة ل-دى ال-ح-رف-ي-ي-ن ال-م-ع-لمين ،كما
أاوضس - -حت ال - -م - -ادة  06ضس -رورة ال -ت-زام-ن
ال -ط -رف -ي-ن ب-م-ت-اب-ع-ة وم-راف-ق-ة ال-ح-رف-ي-ي-ن
والمتمهنين ومسساعدتهم في إانجاح عملية

ال- -ت- -ك- -وي -ن ،ال -مشس -ارك -ة ف -ي ال -ت -ظ -اه -رات
ليام التحسسيسسية المنظمة من
والمعارضض وا أ
قبل الطرفين ،وتبادل المعلومات المتعلقة
ب-ال-ح-رف-ي-ي-ن وال-م-ت-م-ه-ن-ي-ن المسستفيدين من
برنامج وكالة التشسغيل.
اعتبرت الحرفية هجيرة بن زرقة أان تتويج
اليوم العالمي للمرأاة بدائرة قصسر البخاري
لتفاقية وبمشساركة ومباركة
بإامضساء هذه ا إ
العديد من المتدخلين هي ثمرة جهود عدد
من المسسؤوولين وعلى رأاسسهم مدير ورئيسض
ال -غ -رف -ة ورئ -يسض ال -دائ -رة وم -دي -ر ال -وك-ال-ة
لخذ بيد المرأاة
المحلية للتشسغيل من أاجل ا أ
الماكثة بالبيت وحماية عدد من الحرف من
الزوال.

ثقافة

السسبت  1٠مارسس  ٢٠1٨م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  1٤٣٩هـ

بإاطÓقه جائزة مصسطفى كاتب الدولية

اŸسشرح الوطني ا÷زائري ..من البداع إا ¤اإلششعاع

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

العدد
1٧٥٨٨

’ول بورقلة
اŸلتقى الوطني ا أ

17

نحو توسشيع وفتح آافاق البحث ‘ األدب النصشي الصشو‘

^ يحياوي :برنامج فكري› ،لة وموقع موسسوعي ‘ القريب العاجل

يسس-ع-ى اŸسس-رح ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ﬁيي
الدين باشستارزي ا ¤توسسيع دوره من انتاج
’ع -م -ال ا’ب -داع -ي -ة اŸسس-رح-ي-ة وع-رضس-ه-ا
ا أ
’شس-ع-اع ال-ف-ك-ري وال-ث-ق-ا‘
وت -وزي -ع -ه -ا ،ا ¤ا إ
Ãخ-ت-ل-ف أاشس-ك-ال-ه ..ول-ت-ح-ق-ي-ق ه-ذا اŸسسعى
سس -ط -ر ب-رن-ام-ج ث-ري وط-م-وح يشس-م-ل اطÓ-ق
جائزة مصسطفى كاتب الدولية ،وتخصسيصس
أاي -ام ل -ع-ب-د ال-ق-ادر ف-راح ث-م رويشس-د ،وشس-ه-ر
أاف-ري-ل ل-دراسس-ة أاع-م-ال ع-ل-ول-ة ،ن-اهيك عن
ا’ت -ف -اق -ي -ات م -ع ا÷ام -ع -ة ،وإاط Ó-ق ›ل -ة
وموقع الكÎو Êموسسوعي ،بحسسب ماكشسفه
لنا ﬁمد يحياوي مدير اŸسسرح الوطني.

أاسشامة إافراح

يÓحظ المتابعون لنشساطات المسسرح الوطني
الجزائري زخما كبيرا ووتيرة مرتفعة صسار
يشستغل بهما هذا األخير ،من خÓل الجمع بين
الن -ت -اج ال -مسس -رح -ي ،وف -ت -ح أاب -واب الشس-راك-ة
والبداع أامام التعاونيات والجمعيات ،وبشسكل
خ -اصس ال -ب -اح -ث -ي -ن واألك-ادي-م-ي-ي-ن م-ن خÓ-ل
ال -نشس -اط -ات ال -ف -ك -ري -ة ال-ت-ي ي-ن-ظ-م-ه-ا م-ب-ن-ى
باشستارزي.
ف -ي ه -ذا الصس -دد ،صس-رح ل-ن-ا السس-ي-د م-ح-م-د
يحياوي ،مدير المسسرح الوطني الجزائري،
قائ Óان « المهمة األسساسسية للمسسرح الوطني
ال- -ج- -زائ- -ري ه- -ي ان- -ت- -اج وت- -وزي- -ع األع- -م -ال
ال-مسس-رح-ي-ة ،ول-ك-ن ه-ذا لي-م-ن-ع وج-ود ج-انب
ف -ك-ري ،ي-ت-ج-ل-ى ف-ي ل-ق-اءات ون-دوات ف-ك-ري-ة
وم -ع -ارضس ح -ول ال -مسس-رح ،وف-ي ه-ذا الصس-دد
تأاتي الجائزة الدولية مصسطفى كابت التي هي
جائزة مفتوحة لكل النقاد وبمختلف اللغات».
والهدف الرئيسس من هذه الجائزة « الدراسسات
حول المسسرح الجزائري وما أاحوجنا الى هذا
ال- -ن- -وع م- -ن ال- -دراسس- -ات ح- -ول ال -ف -ن ال -راب -ع
بالجزائر» ،يؤوكد محدثنا.
كما كشسف يحياوي لـ» الشسعب» عن جزء هام
م- -ن ب- -رن- -ام -ج ال -مسس -رح ال -وط -ن -ي ،ال -م -وازي
للعروضس المسسرحية ،حيث سسيخصسصس شسهر
أافريل للمسسرحي الراحل عبد القادر علولة،
وسس-يشس-ه-د ت-ن-ظ-ي-م م-ل-ت-ق-ي-ات فكرية وعروضس
مسس-رح-ي-ة وم-ع-رضس وغ-ي-ره-ا م-ن ال-نشساطات،
وسسيحاول المسسرح الوطني الغوصس في أاعماق
أاعمال عبد القادر علولة وسسيسستضسيف لهذا
ال -غ -رضس ب -اح -ث -ي -ن م -ن داخ-ل ال-ج-زائ-ر وم-ن
خ -ارج -ه -ا ،ك -م -ا ي-حّضس-ر ال-مسس-رح-ي ال-وط-ن-ي
نشس -اط -ا م -خصسصس -ا ل -ل-ف-ن-ان رويشس-د الصس-ائ-ف-ة
ال -م -ق -ب -ل -ة ،اضس-اف-ة ال-ى م-خ-ت-ل-ف ال-نشس-اط-ات
واللقاءات فضساء امحمد بن قطاف ،ولم يخل
ه -ذا ال -ب -رن -ام -ج م -ن ات -ف -اق -ي-ات م-ع ج-ام-ع-ة
الجزائر ،وديوان الخدمات الجامعية ،وعدد

من المعاهد.
سستشسهد األيام المقبلة إاطÓق العدد األول من
م -ج -ل-ة ال-مسس-رح ال-ج-زائ-ري ،ي-ؤوك-د ي-ح-ي-اوي،
وه -ن -اك ف -ري -ق خ -اصس يشس-ت-غ-ل ع-ل-ى ال-م-وق-ع
الل-ك-ت-رون-ي ال-مسس-رح ال-ج-زائ-ري ال-ذي سس-يتم
اطÓقه قريبا ،وهو «موقع قيم يسستفيد منه
كل الباحثين والمهتمين بالمسسرح».

ماهي جائزة مصسطفى كاتب؟
ج- -ائ- -زة مصس- -ط -ف -ى ك -اتب ل -ل -دراسس -ات ح -ول
المسسرح الجزائري ـ طبعة  - ٢٠1٨مسسابقة
مفتوحة لكل الباحثين والدارسسين والمهتمين
م -ن ك -ل ال -ج-نسس-ي-ات ،ت-ق-دم ف-ي-ه-ا ال-دراسس-ات
ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة وال-ل-غ-ات
األجنبية ،على أان تتعلق بالنتاج والممارسسة
المسسرحية في الجزائر ،ابتداء من سسنة 1٩٩٠
الى غاية اليوم ،وقد حددت قيمة الجوائز
ال -م -ال -ي-ة ب-خ-مسس-ة م-ائ-ة أال-ف دي-ن-ار ل-ل-ج-ائ-زة
األولى ،وثÓث مائة أالف دينار للثانية ،ومائتي
أالف دينار للثالثة.
تهدف الجائزة الى التحفيز على البحث في
تحولت المسسرح الجزائري ،والتأاصسيل لهذا
األخ-ي-ر واب-راز خصس-ائصس-ه ال-ف-ن-ي-ة وال-جمالية،
ودوره ف-ي ال-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة والنسس-ان-ي-ة ،كما
تهدف الى التشسجيع على التوثيق والتأاصسيل
والتنظير للمسسرح الجزائري ،وتفعيل إاسسهامه
في التنمية الثقافية.

م- -ن خÓ- -ل ه -ذه ال -ج -ائ -زة ،ي -وج -ه ال -مسس -رح
ال-وط-ن-ي ال-دع-وة ل-ل-م-خ-اب-ر والنقاد والباحثين
واألك-ادي-م-ي-ي-ن وال-م-ه-ت-م-ي-ن لمرافقة منظومة
العروضس المسسرحية ،وذلك من أاجل الوقوف
على محاسسن هذه العروضس ونقاط تفوقها،
وك -ذا م -واط -ن ال-خ-ل-ل والخ-ف-اق-ات ال-ت-ي ق-د
ت -ح -دث ف -ي ب -ن -اء ال -ع -روضس وم -ي-ك-ان-ي-زم-ات
صسناعته» ،وهّوت ديباجة الجائزة بتركيز هذه
ال-ب-ح-وث وال-دراسس-ات ع-ل-ى األب-ع-اد التطبيقية
حول المسسرح الجزائري.
من ضسمن شسروط المشساركة عدم جواز تقدم
المترشسح بأاكثر من دراسسة واحدة ،فيما يسسمح
ألكثر من شسخصس المسساهمة في البحث محل
التنافسس .ترسسل الدراسسة باسسم المدير العام
ل- -ل -مسس -رح ال -وط -ن -ي ال -ج -زائ -ري ف -ي نسس -خ -ة
ال- -ك- -ت- -رون- -ي- -ة ع -ل -ى ال -ع -ن -وان الل -ك -ت -رون -ي:
،prix.mustaphakateb@gmail.com
وترسسل نسسخة أاخرى ورقية عن طريق البريد
على العنوان»:المسسرح الوطني محيي الدين
بشس-ط-ارزي 1٠ .شس-ارع ح-اج ع-م-ار ،ال-قصس-ب-ة،
الجزائر ،ويكتب على الظرف جائزة مصسطفى
ك -اتب ل -ل -دراسس-ات ال-مسس-رح-ي-ة ف-ي ال-ج-زائ-ر،
طبعة .« ٢٠1٨
حدد آاخر أاجل للتقدم الى المسسابقة بيوم ٣1
ج-وي-ل-ية  ،٢٠1٨وي -ؤوخ -ذ ب-ع-ي-ن الع-ت-ب-ار خ-ت-م
ت-اري-خ الرسس-ال وك-ذات-اري-خ إاي-ف-اده ال-كترونيا،
وليقبل أاي ترشسح بعد هذا التاريخ وسسيتم
اع Ó-ن ال -ن -ت -ائ-ج خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات ال-م-ه-رج-ان
الوطني للمسسرح المحترف في طبعته ،٢٠1٨
وتوزع الجائزة في المناسسبة نفسسها.
يترأاسس محمد يحياوي لجنة الجائزة ،التي
نجد في عضسويتها ك Óمن األكاديميين حميد
عÓوي ،عبد الكريم غريبي ،وسسعيد بن زرقة
في اللجنة العلمية ،فيما نجد جمال قرمي
منسسقا للتنظيم ،وبوبكر سسكيني في العÓقات
ال -خ -ارج -ي -ة ،وال -زم -ي -ل م -ح -م-د شس-م-ان-ي ف-ي
التصسال والعÓم.
ي -أات -ي اق-ت-راح ال-ج-ائ-زة ب-اسس-م أاح-د أاق-ط-اب
المسسرح الجزائري ،مصسطفى كاتب «( - 1٩٢٠
 ) 1٩٨٩اعترافا لما قدمه عبر مسسيرته الفنية
الغنية ،التي « ليمكن اختزالها في رحلة بدأات
بتمثيله في فرقة ،محيي الدين باشستارزي»
سسنة  1٩٣٩الى غاية توليه المسسرح الوطني
لسسنتي  ،1٩٨٩ - 1٩٨٨فهو أاكبر من ذلك كله،
ألن ابداعه تخطى الزمنية وروحه تجاوزت
تلك المسسافة المغلقة» .وفي تسسمية الجائزة
ه -ذه وف -اء ل -مصس -ط -ف -ى ك -اتب ول -ك -ل ال-رم-وز
الوطنية والفنية والمسسرحية على الخصسوصس.

Ãناسسبة يومهن العاŸي

باقة متنوعة من الفنان Úالششباب يلهبون ركح قاعة أاحمد باي الكÈى

مفيدة طريفي

ب -م-ن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي ل-ل-م-رأاة ال-مصس-ادف
ل -ل -ث -ام -ن م -ن م-ارسس ،ن-ظ-م ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
ل -ل -ث-ق-اف-ة واإلعÓ-م ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ح-ف Ó-ف-ن-ي-ا
متميزا أالهب ركح القاعة الكبرى ألحمد باي
ك-وك-ب-ة م-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن الشس-ب-اب اح-ت-فال باليوم
العالمي للمرأاة ،أاين عرفت القاعة حضسورا
مميزا وكثيفا للعنصسر النسسوي الذي اسستحسسن
الل- -ت- -ف- -ات- -ة ال- -ف- -ن- -ي- -ة م- -ن ط- -رف ال- -دي- -وان
الوطني الذي اعد لهن أامسسية غنائية وباقة
م -ت -ن -وع -ة م -ن ال-ط-ب-وع واألغ-ان-ي ال-ج-زائ-ري-ة
السس -ط -اي -ف -ي -ة وال -راي -وي -ة ،و ك -ذا ع-ل-ى أان-غ-ام
ال -ع -يسس -اوة ال -ت -ي ق -دم-ت-ه-ا ف-رق-ة أاولد شس-ي-اد

القسسنطينية ،هذه األخيرة التي اعتلت الركح
لتقدم باقة متنوعة من األغاني المعروفة في
طابع العيسساوة التي تعتبر من عادات وتقاليد
مدينة قسسنطينة حيث أاين اسستهلت الفرقة
الغنائية بأاغنية «صسلوا على النبي» و غيرها
من الوصسÓت التي لقت تفاع Óو تجاوبا
ك -ب -ي -را م-ن ال-ح-اضس-رات ف-ي أاج-واء ح-م-اسس-ي-ة
نسسائية بامتياز لم تهدأا وزادتها تقنية اإلضساءة
ال-م-ت-م-ي-زة رون-ق-ا وج-م-ال ،ال-ف-رق-ة العيسساوية
التي أادت أاجمل وصسÓتها الغنائية على وقع
التصسفيقات والزغاريد التي تعالت هذا وسسط
ت -ن-ظ-ي-م م-ح-ك-م م-ن ال-ط-رف ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى
تنظيم هذا الحفل الغنائي.
كما عرف الحفل النسسائي تقديم وصسلة عرضس

أازياء متنوع في الطابعين التقليدي و العصسري
صسنعته أانامل نسسائية و أابدعت في تقديمه
عارضسات من النوع الرفيع النسسوة الحاضسرين
ال-م-ه-ت-م-ي-ن ب-ع-ال-م األزي-اء وال-خ-ي-اط-ة ،ل-ي-ل-ي-ها
ب -ع -ده -ا الشس-اب ف-ارسس وصس-ل-ة غ-ن-ائ-ي-ة وال-ت-ي
اسس- -ت- -ق- -ب -ل -ن -ه ب -ه -ت -اف -ات أارج -عت ال -ح -م -اسس
للحاضسرات خاصسة بعد تقديمه لمجموعة من
األغ-ان-ي ال-م-ح-ب-ب-ة ل-دى ال-ج-م-ه-ور مثل أاغنية
ح -ل -وة سس-ك-ر ،ال-حب األول ،قصس-ة روم-ان-ت-ي-ك-ا،
يالميمة الصسوت ينادي ،يا الجمالة و غيرها
من األغاني التي رددت كلماتها الحاضسرات
ورقصست على أانغامها ،الشساب ديدين أايضسا
نجح هو اآلخر في الحفاظ على نفسس األجواء
الملتهبة أاثناء وصسلته الغنائية مقدما مجموعة
م-ن أاغ-ان-ي-ه ال-ج-م-ي-ل-ة ف-ي ال-ط-اب-ع السسطايفي
األصس -ي -ل ل -ت -ك-ون ال-وصس-ل-ة األخ-ي-ر م-ع الشس-اب
وحيد الذي هتفت باسسمه الحاضسرات كثيرا و
رددت أاغانيه ورقصست على أانغامها خÓل هذا
الحفل الذي تواصسل على مدار األربع سساعات
من الزمن.
كما عرفت القاعة الكبرى أاحمد باي معرضسا
م -ف -ت -وح -ا ل -م -خ-ت-ل-ف الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وال -ح -رف  ،ح -يث ت -م ع-رضس أاه-م م-ا ت-ن-ت-ج-ه
ال -م -رأاة ال -قسس -ن -ط -ي -ن -ي -ة ب -مشس -ارك-ة ع-دد م-ن
الحرفيات في مختلف المجالت حيث شسمل
ÓكÓت التقليدية ،باإلضسافة
األخير معرضسا ل أ
إالى صسناعة الحلويات التقليدية و تقطير ماء
الورد،إانتاج المربى و إانتاج العسسل و كذا فن
الرسسم على الزجاج  ،صسناعة األزياء التقليدية
وال -ن -ح -اسس وغ-ي-ره-ا م-م-ا ت-زخ-ر ب-ه ع-اصس-م-ة
الشسرق الجزائري الذي سسيتواصسل إالى غاية
 11من الشسهر الجاري.

’ول م -ن
خ- -لصس اŸل- -ت -ق -ى ال -وط -ن -ي ا أ
’دب الصس -و‘ ب Úآال -ي -ات
ن- -وع- -ه ح -ول ا أ
ب -ن -اء ال -ظ -اه -ر ال -نصس-ي وت-ع-دد ال-ب-اط-ن
الفكري بعدما أاثارته الطبعة الوطنية
’و ¤م-ن أاه-م-ي-ة ل-ل-م-وضس-وع وتوسسع ‘
ا أ
ق -راءات -ه إا› ¤م-وع-ة م-ن ال-ت-وصس-ي-ات
ال-ه-ام-ة م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة اŸل-ت-قى ليكون
’ط Ó-ع ع -ل -ى
دول- -ي -ا وي -ت -ي -ح ف -رصس -ة ا إ
ال -ت -ج -ارب ال -نصس -ي-ة الصس-وف-ي-ة ‘ ب-ق-ي-ة
’ضسافة إا ¤إاشسراك
البلدان العربية ،با إ
ا÷م- -ع- -ي- -ات ال- -ث -ق -اف -ي -ة والÎاث -ي -ة ‘
ف -ع -ال-ي-ات اŸل-ت-ق-ى وت-وسس-ي-ع مسس-اه-م-ت-ه-ا
ل-ت-ن-ق-ل Œارب-ه-ا ‘ ج-م-ع و–قيق النصس
الصسو‘.

ورقلة :إاÁان كا‘

من بين أابرز ما تم التأاكيد عليه أايضسا هو
تفعيل مقاييسس متعلقة باألدب الصسوفي في
الجامعة بشسكل أاوسسع لتعريف الطالب بهذا
اإلن -ت -اج األدب -ي ،ال -ت -رك -ي -ز ع -ل-ى ال-ج-وانب
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ف-ي م-ع-ال-ج-ة ال-نصس الصس-وف-ي،
م-ح-اول-ة اسس-تضس-اف-ة ت-ج-ارب صس-وف-ي-ة فعلية
ل-ت-ن-ق-ل ت-ج-رب-ت-ه-ا ل-ل-ب-اح-ث-ين ،فتح الورشسات
للمشساركة الطÓبية ،تنظيم طبعات الملتقى
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ال -زواي -ا م -ن أاج -ل ت-ق-ريب
الباحثين من أاصسول النصس الصسوفي وطبع

أاعمال الملتقى وتضسمينها تعريفات بأاهم
األسسماء الصسوفية في المنطقة.
ه -ذا وت -ج -در اإلشس -ارة إال -ى أان ه -ذا ال-ل-ق-اء
ال -ع -ل -م -ي ال -ذي اح -تضس-ن ف-ع-ال-ي-ات-ه ،ن-ه-اي-ة
األسسبوع ،قسسم اللغة العربية وآادابها بجامعة
قاصسدين كرباج ورقلة ،تدارسس من خÓله
كوكبة من األسساتذة الجامعيين والباحثين
األكاديميين وكذا المهتمين بحضسور مميز
أايضس -ا لشس -ي -خ ال -زاوي -ة ال -ق-ادري-ة ب-ال-ج-زائ-ر
وعموم إافريقيا لحسسن حسساني وممثلين عن
الزاوية التيجانية بتماسسين وزاوية مسسعود
ب -ن مسس-ع-ود ب-ال-ط-ل-ب-ات م-اه-ي-ة آال-ي-ات ب-ن-اء
النصس في األدب الصسوفي (شسعرا ونثرا)،
إانعكاسس التعدد الفكري الصسوفي على أادبه
م -ن ح -يث ال -ب -ن-اء وال-م-وضس-وع-ات ،م-ق-ارب-ة
النصسوصس األدبية الصسوفية في ظل التعدد
والختÓف الذي تتميّز به وذلك من خÓل
التركيز على محاور عدة وهي ،آاليات بناء
ال -نصس األدب -ي الصس -وف -ي ع-ب-ر أاه-م م-راح-ل
ال -تصس -وف ف -ي ال -ت -اري -خ اإلسسÓ-م-ي وق-ي-م-ه
الجمالية ،عÓقة الظاهر البنائي في النصس
الصس -وف -ي ب -ال -ب -اط -ن ال -ف-ك-ري ل-ل-م-تصسّ-وف،
مقاربة النصسوصس األدبية الصسوفية وحضسور
البْعد الصسوفي في النصسوصس األدبية.

تكرÁا لعامÓت قطاع الثقافة

القصشيدة األمازيغية تÈز قيمة اŸرأاة األوراسشية

بادرت هذه السسنة ،بمناسسبة عيد المرأاة العالمي ،الثامن
مارسس الجمعية الثقافية جواهر لو’ية خنشسلة ،بتكريم موظفات وعامÓت
بقطاع الثقافة عرفانا لهن بالمجهودات التي يقمن بها طوال السسنة في أاداء
عملهن خدمة للقطاع الثقافي ،هذا إالى جانب تكريم عدة وجوه نسسائية
’ديبة أاحÓم بوزيان من و’ية مسستغانم وفنانات أاخريات.
ثقافية منهن ا أ
وق-د ج-رت ف-ع-ال-ي-ات ال-ت-ك-ري-م ب-ق-اع-ة دار ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ى سس-واي-ح-ي ،ب-حضسور
مسسؤوولي قطاع الثقافة حيث تخللت هذه الفعاليات إالقاء قصسائد شسعرية
نسسوية وعزف مقطوعات موسسيقية بالمناسسبة.
رئيسسة جمعية جواهر الثقافية ،الروائية جميلة فÓح ،أابت بالمناسسبة إا’
أان ت-ب-دع خÓ-ل ه-ذا ال-ح-ف-ل وت-ل-ق-ي قصس-ي-دة شس-ع-ري-ة ج-دي-دة ب-ا’م-ازي-غ-ية
تتغنى بالمرأاة ا’وراسسية وتصسف مناقبها وقيمتها ،بعنوان «تفسسكا نتمطوث»
وت-ع-ن-ي ع-ي-د ال-م-رأاة .تضس-م-نت ه-ذه ال-قصس-ي-دة ال-م-ل-ق-اة ،إابراز ووصسف قيمة
المرأاة في المجتمع ا’وراسسي والشساوي ،بتبجيلها عن المال وجعل لها مكانة
’خت والزوجة.
’م ا أ
عالية ،عليها تطلق طلقات البارود ،وهي ا أ

ÿنششلة  :اسشكندر ◊جازي

info@ech-aab.com
السسبت  ١٠مارسس  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٣٩هـ
www.ech-chaab.com
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أنسش -رسس ج -ار  Êف -اسش -ن أن -ك-م ك-ل أسس ن-السش-بث أغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êأت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا أسس ووأل-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن أق غ-ورن سش-ك-ل ،أشش-ن-ويث ،أم-زأب-يث ،أق-ب-اي-ل-يث ،أشش-اويث،
أترأقيث..ألششياي يÓن هيقيث"ألششعب" مانك أتيلي سشما أو أزأث أن كل نوقرأي..ألهدف أنغ نتا
أعذأل نالششي يÓن يÎأق أق جرنان "ألششعب"  ،وأأنتششني نÎحب سشاÿطوأث أنيغ لرياي Ê
قرأين نوجرنان مانك أثنحسشن.

ثلل انتطث ثمزغث ششزك نزمن
ذرث أاق ي- -ل- -د وسس- -م -كث بسس أاق -رغ -ل -ن بسس
نتمطث ،يك ثمر ندنث بكننتد أاكن ثمطث
القسس أاتسسع أامكن أامنتسسث أامرقزŸ ،عن م
ا‰ق -ل غ -ر ذف -ر أان -ف ث -م -طث ث-م-زغث ثسس-ع
أامكنسس سسزك نزمن .ثمطث ثمزغث أاتسسن
إاق- -ب- -دن سس- -ذسس اب- -رق- -ز إاوك -ن أات Íأاخ -م .أاذغ
أاتسسنف أاثخدم ذخل نغ بر أامنتسسث أامرقز.
ثتسسفغ غر ثزق ادزذم إاصسغرن نغ اتسسرح
أادمقر إارذن أاتسسمزن سسثقرث .ذقخم نف أاكن
ثمطث أاتسسن يسسعن أامسسلي ذثوشسلت إام أانف
أاكن أام أاتسسرو إانسس نغذ عقلن أانتوشسلت نغ
نلعرشس اتسسرحن ارغرسس اتشسورنتسس ذقطسس
اŸر اتسسمسسل ذمقرنن.
أامكن أانف أاكنثمطث ثمزغث أاتسسن يسسعن
أامكن سسلقمسس ذققذذ امزغ إام أاطسس أانتلون
إاق -بضس -ن سس-م-ك-ن مشس-ع-ن أاذغ أادن-ب-ذر غ-رسس-نت
ن
دهي يتسسونن اسسيسسم ن الكهنة ثقلذث إامزغ اقبل اتسسمث اسسم ادلل.
إاقصس- -وضس- -ن أات Íث- -م- -زغ أام- -ك- -ن أاث- -ب- -د ذق -ذم
ذلث ان- -د أاك- -ر أان- -ت- -م- -ر أاتسس -ذح -ن سس -ث -ل -لث
إام -ن -كشس -م .ث-ل-د غ-ف أاق-ري إاسس-رذسس-ن إام-زغ-ن ان- -ت- -قشسشسث ،إام -زغ -ن أاف -ك -ن أام -ك -ن إاث -م -طث
ذثلث أانزك أاند ذثمون أانضسن مطلن ثقشسشسث أامنتسسث أامقشسشس ،اأسس Úأادنسسمك أاين ثخذم

ث -ن -ه ذث -م Ãزل أان -ت -م -رث ان-د ثصس-وضس ات-عشس منغلد غر اثمطث ثدزيرث اتسسنف أاثبد ذثلث
ذق -وث ان -ت -م -ن -ط إاق-وع-رن اسس-وطسس ذث-لث ن ،انتغرول غر ثم إامغرسسن ثر أانف ثمطث أاثبد
اسس Úأان -ز غ -ر ف -اظ -م -ة نسس -وم-ر إاق-ب-دن ذق-ذم سسذسس ابرقز إال Íأانتمرث.
ألبويرة  :ع نايت رمضشان
امنكشسم تفرنسسسس أاند أاعذو إاشسروتسس مرغث،

توقغارسشانت انوغÓن

باية حمو تنعزامت انوغÓن
ب - - -اي - - -ة ان - - -غ ب - - -ي ح - - -م - - -و دقت
سس -ت -ن -اع -زام Úت -ي -م -ق -ران Úن-وغ-رم
نتغردايت اتسسبل “دورتسس اوسسلماد
دوسسحفظ نالقران دوسسلماد نتزاليت
ا“زان Úم- - -ع اسس - -دج ن - -اÿت - -م - -ات
دوقابل Ÿور انتمسسردين .
ب - -ي ح- -م- -و ت- -رزم ت- -دارتسس اق- -اع
تسس- -ادن- -ان ادوسس ي- -غسس ادسسسس- -ت- -ان
ال- -دي- -نسس ان- -غ Ÿور ن -ت -م -دورت م -ع
اع - -اف- -رسس اوف- -تشس- -ي ن- -ت- -مشس- -راسس
دومصسالح جار تواشسول Úمع اسسعزام
ن -ت -ب -ورخسس -ات Úت -دارتسس اوسس -ل -م-اد
نتزاليت مع اسسدج انوسسان نوواعظ
ب - - - -اÿصس - - - -وصس ج - - - -ار تسس- - - -مسسÚ
دتنيضساسس انغ غبشس بكري.
ت -و Êدقت سس-ت-م-ق-ران Úاسس-قسس-ان
ن-السس-ب-ع-ي-ن-ات ات-ن-ج-م ب-اشس اتسس-لماد
تسس- - -وف- - -غ- - -د سس- - -وف - -وسسسس ي - -غ - -لب
نتناعزام Úدتنني احفظنت القران .
اماشسي ا’نت دخ مناوت “قرانÚ
تضسضس- -ن -ت Úت -ع -اف -رنت اتضس -اح -انت ن -ي -وشس ام -ق -ران دالسسÒات دا’صس-ل
ايالفائدة ناÛتمع د“زانان باشس ن -ات اغ -رسس -ان ا’ن ي -ب -ن -ى ف -ال-دي-ن
ادرن Úاب- - - - -ري- - - - -د ادج Úام- - - - -زوار دتقدي انربي.
اوسس - -ان ام- -اروا ا’نت اق- -م- -ن- -ت- -د
“دورت- -نسس- -ان دي- -ن اي- -ج -ور اب -ري -د

“ط- -وت ت- -وق- -غ- -ارسس- -انت غ -رسس ارج -از ادي -اف ال -راح -تسس ت-دروسس-ي
انشسان ايزعلك اغÓن غرسس فوسس انلمصساريف .
ت -و“ Êط -وت ان -وغ Ó-ن “ط -وت
اع - -اون ان - -ورج - -ازسس دوب- -دي ادسس
ام- -و Êاسس- -وخ- -دام دوع- -اف- -ر اوج -م ن -ات اغ -رسس -ان ت -وظ -هÒت ت-دارتسس
ن -ا’ق -تصس -اد ان -ت -دارت ادا’ق -تصس -اد ت- -دج- -وج اسس- -ت- -ط- -اوي -ن د“شس -راسس
انوغÓن  ،اخدامسس اضسرى اماسس ا‰دان .ا’ن ي - - - -غ - - - -لب ا‰دان زذغ
ان- -ت- -دارتسس ت- -دج- -وج سس- -ت- -ط- -اوي- -ن اولسس- - -ي- - -ن - -ان ازال ان - -غ ال - -ق - -ي - -م - -ة
انتوقغرسسانت ا’ن تطف دالدينسس
د“شسراسس انوغÓد .
ارج- - -از ات- - -ن- - -اف –ن- - -وتسس ان - -غ تصس Èت - - -دارت –ف - - -ظ الشس - - -رفسس
Œم -يسس ام -ا “ط -وت ت Ó-اŒاه-اد دالشسرف انورجازسس اتنجم اتسستشسر
تدارتسس اتناف اتبد سسا غا اديلي ارج - - -ازن ا’ن ام - - -ارو دا’ط - - -ارات
واسس ق- -ب- -ل ان- -ت- -زال -يت ت  Ó-ات -وج -د دم- -ق- -ران -ان اط -ف -ان ام -وشس -ان دك -ل
لفطور قبل ما ادفغ ارجازاسس غال انشسان.
وخدام ترواسس غال وعزام.
ي - -ل - -زم اسس - -و’غ ن - -وب- -ري- -دو غ- -ال
اتناف اماسس نوزط اتزط اسسوشسى ا“زان Úامغر نالوقت اولرحم دفر
اد◊نابال نتقاشساب ÚتشسÈين مع اح -ب-و ان-ي-غ-لب ايسس-ون ف-وغÓ-ن ا’ن
اجني نسسامورا اتوسسحقان تدارت .اوسسيند اسسوزغار .
ات -ن -اف ت – Ó-رصس ات -وج -د ال-ع-ول-ة
تغردأيت :ألششيخ باعلي وأعمر
ان-ت-ج-رسست ام-غ ال-ع-ول-ة .اق-دى ن-يور

آوآل دونزروب:
^ أَْقِزينْ وأْيَت ْ
ت أُوماسسْ
^ِإأِمي ْ
ك إأÁيك أَسسْ
ح ّْر
ب أَْلَباْز أْل ُ
ِتيشِشي ْ
^ءأزيوأل ن كر
ءيبوكاضشن ءأكليد ءأيكا
^وأن ءيرأن
ءأغروم ءأر
يادر ءأفارنو
ت-ن-ع-زام Úان-ت-ن-ن-و ت-وظ-ه-رين سسبلنت
ام- - -ان- - -نسس- - -نت اوخ- - -دام ن - -ال - -دي - -ن
داÛتمع.
تغردأيت :ألششيخ باعلي وأعمر

ألسسبت  ١٠مارسس  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٢٢جمادى ألثانية  ١٤٣٩ه ـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

رسسالة اإلنسسان اŸسسلم ‘ ا◊ياة أان يكؤن صسا◊ا وخادما Ûتمعه
يقول سسبحانه وتعا ‘ ¤ختام سسورة ا◊ج{ :يا أاّيها الذين آامنوا اركعوا واسسجدوا واعبدوا رّبكم وافعلوا ا Òÿلعلّكم تفلحون
ق جهاده}.
وجاهدوا ‘ الّلـه ح ّ

‘ هات Úأآليت ÚألكرÁت Úيخاطب
أ◊ق سسبحانه أ÷ماعة أŸؤومنة ،ينادي
أأمّة أإلÁان بـ يا أأّيها ألذين آأمنوأ ،وهو
ندأء لطيف رقيق فيه ألشّسفقة وألّرحمة
وأ◊ب من قبل أŸو ¤عّز وجل ،يطلب
ف-ي-ه م-ن-ه-م ألسس-ت-م-اع وألسس-ت-جابة كما
جاء ‘ هذأ ألّندأء ،يقول أبن مسسعود -
رضسي ألله عنه  -إأذأ سسمعت ألله يقول
يا أأّيها ألذين آأمنوأ فافتح لها سسمعك،
ف -إاّم -ا خ Òت -ؤوم -ر ب -ه وإأّم -ا شس ّ-ر ت-ع-رف
عنه».
ف- -ه- -ذأ ألّ- -ن- -دأء أإلل -ه -ي أ÷ل -ي -ل ه -و
Óنسس - -ان أŸؤوم- -ن وأŸؤوم- -ن ف- -ق- -ط،
ل --إ
أخت ّصسه ألله به ويقول له أأّيها أŸؤومن
أسس -ت -م -ع Ÿا ي -ل -ق -ى ع -ل -يك م -ن أأوأم -ر
ون-وأه-ي ،ف-اع-م-ل Ãا أأم-رتك وأج-ت-نب
عّما نهيتك عنه.
وهذأ ألّندأء ل Áكن أأن يسستجيب له
إأّل من كان له إأÁان وأألقى أل ّسسمع وهو
شس -ه -ي -د ألÁان أل-ذي ي-خصس-ن-ا ‘ ه-ذأ
أل ّ-زم -ان ،ألÁان أل -ذي صس ّ-ب ّ -ه أل -ن -ب-ي ـ
صس ّ-ل -ى أل ّ-ل -ـه ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ ‘ ع -روق
صسحابته عليهم ألّرضسوأن.
إأّن- -ن- -ا ‘ أأشسّ- -د أ◊اج- -ة إأ ¤ت- -ه- -ي -ئ -ة
ألّنفوسس بهذأ ألÁان ،فإاذأ آأمنّا حّقا
وصس- -دق- -ا وإأذأ ع -رف -ن -ا رّب -ن -ا وع -رف -ن -ا
مصسÒنا ،أأصسبحت نفوسسنا مسستعّدة ألن
تتلّقى أألوأمر وألنّوأهي ،فإاذأ أأمرت أأو
أأنهيت كان قولها سسمعت وأأطعت.
إأّن أل -ق -رآأن أل -ك -ر Ëوب -ه -ذه أل -ع -ب -ارة
أŸوج- -زة حّ- -دد ل- -ن- -ا رسس- -ال -ة ألنسس -ان
أŸسسلم ‘ هذه أ◊ياة ألدنيا ،ومهّمته
‘ هذه ألدأر ،إأّنها رسسالة ذأت شسعب
ثÓث:
 - ١شسعبة –ّدد ألعÓقة أألسساسسية
ب Úألعبد ورّبه.
 - ٢شسعبة –ّدد ألعÓقة ب Úألعبد
وأÛتمع ألذي يعيشس فيه.
 - ٣وشسعبة –ّدد ألعÓقة بينه وبÚ
قوى ألشسر أŸعادية له ولدينه.
فأامّا ألشّسعبة أألو ¤فهي ألتي عّبر

عنها بقولهGƒæeGB øjòdG É¡jqGC Éj{ :
.»Ghóé°SGh Gƒ©cQG
إأّن- -ه- -ا أل ّشس- -ع- -ب -ة أل -ت -ي –ّدد ع Ó-ق -ة
ألنسس- -ان أŸؤوم- -ن ب- -رّب- -ه ،وأل- -ت- -ي ه -ي
أل- -ع- -ب- -ادة وأل -غ -اي -ة أألو ¤أل -ت -ي خ -ل -ق
ألنسسان من أأجلها ،حيث يقول سسبحانه
ب -أاسس-ل-وب أ◊صس-رø÷G â≤∏˘N É˘eh{ :
 ،}¿hóÑ©˘«˘d ’qGE ¢ùf’EGhخ-ل-ق-ن-ا م-ن
أأج -ل أل -ع -ب -ادة ول -يسس م -ن أأج -ل أل-ع-بث
وألعيث ‘ أألرضس فسسادأ.
وأل -ع -ب -ادة ه -ن-ا ه-ي أل-ت-ي Ãف-ه-وم-ه-ا
ألوأسسع وألتي تشسمل كل عمل يقوم به
أŸؤومن يريد به وجه ألله تعا ،¤فالعمل
ع-ب-ادة ،وأل-ت-ج-ارة ع-ب-ادة وأل-ن-وم ع-ب-ادة
وألسس -ت -ي -ق -اظ ع -ب -ادة ،وألّ-زوأج ع-ب-ادة
وألسس -ع -ي م -ن أأج -ل أل-رزق ع-ب-ادة ،وك-ل
شسيء عبادة بشسرط أأن يعرف ألنسسان
كيف يعبد ألله عز وجل ألنّ ألعبادة
أ◊ق -ي -ق -ي-ة ه-ي أل-ت-ي ت-ت-م ع-ن م-ع-رف-ة
ودرأية كما قال أبن مسسعود  -رضسي ألله
عنه  ‘ -تفسس Òقوله تعاÉeh{ :¤
،}¿hóÑ©«d ’GE ¢ùf’EGh ø÷G â≤∏N
ق -ال :ل-ي-ع-رف-ون ،وي-ق-ول ع-م-ر ب-ن ع-ب-د
ألعزيز  -رضسي ألله عنه  -من َعَبد ألله

لسسÓم
لسسرة وسسكينتها ‘ ا إ
ا أ

اإلحسسان واŸؤّدة

تعد أألسسرة ‘ أإلسسÓم أÿليّة أألسساسسية ‘ أÛتمع ،ولها
مكانة عظيمة وهي أأسساسس أÛتمع ألتي ينطلق منها بناء
أألمّة ،وبهذأ طلب ألله تعا ¤ألّناسس أأن يّتقوأ ألله على أأسساسسها،
ح -يث ق -ال¢ùØf øe ºµ≤∏N …òdG ºµ˘HqQ Gƒ˘≤˘JqG ¢SÉ˘æq˘dG É˘¡˘jqGC É˘j{ :
q Hh É¡LhR É¡æe ≥∏Nh IóMGh
…òdG ¬∏dG Gƒ≤JqGh AÉ°ùfh GÒãc ’ÉLQ Éª¡æe å
.}ÉÑ«bQ ºµ«∏Y ¿Éc ¬∏dG ¿GE ΩÉMQ’CGh ¬H ¿ƒdAÉ°ùJ
فالله تعا ¤يريد من خÓل ألعÓقة ب Úألرجل وأŸرأأة عÓقة قائمة على
أأسساسس ألحسسان وأŸوّدة ،وألّرحمة وأÙبّة أŸتبادلة ،لذلك أأمر بحسسن ألعشسرة
بينهما {.}±hô©ŸÉH qøghô°TÉYh
وحسسن ألعشسرة معناه ألتّنازل من أل ّ
طرف Úوألدفع با◊سسنى وألتسسامح ألكر،Ë
وعدم نسسيان ألفضسل ألذي بينهما فقال سسبحانهiƒ≤àq∏d ÜôbGC GƒØ©J ¿GCh..{ :
.}Ò°üH ¿ƒ∏ª©J ÉÃ ¬∏dG q¿GE ºµæ«H π°†ØdG Gƒ°ùæJ ’h
كما تعني حسسن ألعشسرة عدم إأهانة بعضسهما بعضس ‘ حالة ما إأذأ بدأ من
Óخر بل أأن يكون كل وأحد منهما كيسسا فطنا عاق Óلطيفا
أأحدهما ما يسسوء ل آ
قدوتنا ‘ ذلك ألنبي ـ صسّلى أللّـه عليه وسسّلم ـ ألذي كان يقول« :خÒكم خÒكم
ألهله وأأنا خÒكم ألهلي» ،فالحسسان وأÓŸطفة ب Úألّزوج Úهي أأسساسس
أل ّسسعادة ،وهي ألتي –فظ أ◊قوق بينهما ،يقول عليه أل ّصسÓة وأل ّسسÓم «أأكمل
أŸؤومن ÚإأÁانا أأحسسنهم خلقا وأألطفهم بأاهله».
إأّن أŸؤومن ألكامل هو ألّلطيف بأاهله أ◊نون عليهم ،ألذي يشسعر باآلخر أأّنه
جزء منه بل هو جزء حقيقي منه كما يقول ألله سسبحانهøe ºµd ≥∏N{ :
 ،}É¡«dGE Gƒæµ°ùàd ÉLGhRGC º˘µ˘°ùØ˘fGCف -األزوأج سس -ك -ن ل-ب-عضس-ه-م ب-عضس-ا وسسÎ
ولباسس ،فعلينا أÙافظة على هذه ألعÓقة ألطيّبة ألتي هي هدية ألله تعا ،¤ول
نخدشسها بسسوء تصسّرف ومعاملة ،فيضسيع معها أÛتمع بالكامل.

حكمة العدد

❊ أافضسل طريقة للتغلب
صسعاب اقتحامها.
على ال ّ
❊ من اّتكل على حسسن
اختيار الله له  ⁄يتم ّ
ن
غ Òما اختار الله له.

‡ا يصسلح.
بغ Òعلم كان ما يفسسد أأكّ Ì
ف -ال -غ -اي -ة إأذأ م -ن خ-ل-ق ألنسس-ان ه-ي
أل- -ع- -ب- -ادة ،ق- -ال ع- -ز وج -ل ‘ أ◊ديث
أل- -ق- -دسس- -ي« :ع- -ب -ادي إأّن -ي خ -ل -ق -ت -ك -م
ألسستأانسس بكم من وحشسة ،ول ألسستكÌ
بكم من قلّة ،ول ألسستع Úبكم على أأمر
عجزت عنه ،ول ÷لب منفعة ول لدفع
مضسّرة ،وإأ‰ا خلقتكم لتعبدو ÊطويÓ
وت- -ذك- -رو Êك- -ثÒأ وتسسّ- -ب- -ح- -و Êب -ك -رة
وأأصسي.»Ó
أأّم -ا أل ّشس -ع -ب -ة أل ّ-ث -ان -ي-ة ه-ي شس-عب رسس-ال-ة
أŸسسلم ‘ أ◊ياة ،فهي ألتي –ّدد ألعÓقة
بينه وب ÚأÛتمع ألذي يعيشس فيه ،وألتي
ع Èعنها ألقرآأن {وافعلوا ا.}Òÿ
إأّن أŸسسلم من طبيعته فّعال للخÒ
دأفع للشسر ،وألناسس ل يرون منه إأل
خÒأ ،فهو يفعل هذأ أ Òÿمع نفسسه
ومع أأهله ومع جÒأنه ،فهو يع Úهذأ
ويسساعد ذأك على غ Òشسكر من أأحد
أأو مقابل منه {¬Lƒd ºµª©£f É‰GE
.}GQƒµ°T ’h AGõL ºµæe ójôf ’ ¬∏dG
فاŸسسلم ليسس مصسدر أأذى ألحد ،فهو
يحق كما وصسفه ألنبي ـ صسّلى ألّلـه عليه
وسسّلم ـ وحدد معاŸه أ◊قيقية ‘ قوله

«أŸسس -ل -م م -ن سس -ل-م ألّ-ن-اسس م-ن لسس-ان-ه
ويده» ،فهو يفعل أ Òÿفإان  ⁄يسستطع
يدل عليه ألنّ ألدأل على أ Òÿكفاعله،
فإاذأ  ⁄يسستطع أأن يقّدم شسيئا فهو على
أألق -ل ي -ك -ف -ي أل -ن -اسس شسّ-ره ،وه-ذأ ه-و
أŸسسلم أ◊ق.
أأّما ألشّسعبة ألّثالثة من شسعب رسسالة
أŸسس -ل -م ‘ أ◊ي -اة ،ف -ه -ي أل -ت-ي –ّدد
ألعÓقة بينه وب Úقوى ألشسر أŸعادية
له ولدينه ،وما أأكÌها ،فاŸسسلم يجاهد
‘ أل- -ل- -ه حّ- -ق أ÷ه -اد Ãا –م -ل ه -ذه
ألكلمة من معان رفيعة وسسامية.
وأ÷هاد أ◊ق هو جهاد ألنّفسس ألتي
ه- - -ي أأع- - -دى أأع- - -دأء ألنسس- - -ان ،ف - -إاذأ
أسستطاع أأن يجاهد نفسسه ويتغلّب عليها
كان على ›اهدة غÒه أأقدر كما عّبر
عن ذلك ألمام علي كّرم ألله وجهه.
وأأعظم أ÷هاد أأن يتفّوق أŸسسلم ‘
›ال حياته أŸهنية وألعملية وألعلمية،
ف -ال ّ-ط -ب -يب أŸسس -ل -م ي-ج-ت-ه-د أأن ي-ك-ون
ماهرأ ‘ طبّه ،وألّتاجر أŸسسلم يجاهد
ن -فسس -ه ع -ل -ى أأن ل ي -ك -ون م -ط ّ -ف -ف-ا ‘
أŸيزأن ،وأأن يكون أأمينا يبيع سسمحا
ويشسÎي سس- -م- -ح- -ا ،وأل ّ-ط -الب أŸسس -ل -م
يجاهد نفسسه ويصس Èحتى يتح ّصسل على
أŸرأتب ألعليا ،ويجاهد أإلنسسان نفسسه
أأن ت-ل-ت-زم ب-ح-دود أل-ل-ه ،ف-ل-ي-ط-ع وأل-ديه
ويحسسن إأليهما ويكف أألذى عن ألّناسس وعن
أل ّ
طريق ،ويصسلح ما أأفسسده أآلخرون ،ول
يكون إأّمعة وإأ‰ا ل يعمل عم Óحتى يعلم
حكم ألله فيه ،فذلك هو أ÷هاد أ◊ق ألذي
يرفع رأأسس أألمّة عاليا ويخلصسها من ألتبعية
ظلم وأل ّ
لقوى أل ّ
ظÓمية.
ف- -إاذأ وع- -ى أŸسس -ل -م ه -ذه أل ّ-رسس -ال -ة
وشس -ع -ب-ه-ا ،أسس-ت-ط-اع أأن ي-ت-حّ-رر م-ن ك-ل
ألقيود ألتي “نعه من أأن يكون رجÓ
صسا◊ا مصسلحا ‘ ألّدنيا ،ويرفع مقامه
عند ألله يوم ألقيامة ،ويحبه بذلك أأهل
أألرضس وأأه -ل أل ّسس -م -اء ،وي-حّ -ق-ق أل-ف-وز
ألعظيم ‘ أ÷نّة ألتي أأعّدها ألله لعباده
أŸؤومن.Ú

م -ن أأسس-م-اء أل-ل-ه أ◊سس-ن-ى أŸؤوم-ن،
وألذي يعني صساحب أألمن وأآلمان،
وألذي يوجد ذلك أإل عنده ،وهو
ألذي يؤومن ألعباد من أÿوف.
ومعرفة هذأ ألسسم تكسسب ألشّسعور
وألتيقن بأان ألله سسيؤومن للمسسلم ما وعده
م -ن رزق وأأج -ل ،وه -و ي -ع-م-ل ع-ل-ى أل-قضس-اء ع-ل-ى أل-ق-ل-ق
وألضسيق وألبÓء ألنّ ألله هو مصسدر ألأمن وأألمان.
وح ّ
ظ ألعبد من هذأ ألسسم أأن يأامن عباد ألله منه ،فÓ
ي-خ-ي-ف-ه-م ول ي-ف-ق-ده-م سس-ع-ادت-ه-م وأأم-نهم وسسÓمتهم ل
سسيما أ÷ار ألذي أأوصسى به ألنبي ـ صسّلى ألّلـه عليه وسسّلم
ـ وجعل كمال ألÁان بتوف Òأألمان لهذأ أ÷ار كما قال
عليه ألصسÓة وأل ّسسÓم« :وألله ل يؤومن ثÓثا قيل :من يا
رسسول ألله؟ قال« :ألذي ل يأامن جاره بوأئقه».

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
الشّسكر Ÿن تنقطع نعمه
قال ﬁمد بن علي ألÎمذي :أجعل مرأقبتك
Ÿن ل تغيب عن نظره إأليك ،وأجعل شسكرك Ÿن
ل تنقطع نعمه عنك ،وأجعل طاعتك Ÿن ل
تسستغني عنه ،وأجعل خضسوعك Ÿن ل
تخرج عن ملكه وسسلطانه.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

السسنـ ـن
اŸؤؤّكدة

ا÷ليسس
ال ّصسالح ريحه طّيبة

سسلوك ‘ اŸيزان

١٧٥٨٨

حظّك من أاسشماء الله ا◊سشنى

خ Òالهدى

عن أأبي موسسى أألشسعري  -رضسي ألله
عنه  -أأن ألنبي ـ صسلّى ألّلـه عليه وسسّلم ـ
قال« :إأ‰ا مثل أ÷ليسس أل ّصسالح وجليسس
أل ّسس- -وء ك- -ح -ام -ل أŸسسك ون -اف -خ أل -ك،Ò
فحامل أŸسسك إأما أأن يحذيك وإأما أأن
تبتاع منه ،وإأما أأن Œد منه ريحا
طّيبة ،ونافخ ألك Òإأما أأن يحرق
ثيابك وإأما أأن Œد منه ريحا
م- -ن -ت -ن -ة» (روأه أل -ب -خ -اري
ومسسلم).

ألعدد
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

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام خطيب Ãسسجد البشس Òاإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

٢١

إاذا فاتتك صسÓة العصسر

❊ سس :إأذأ فاتته صسÓة ألعصسر مث Óوجاء إأ ¤أŸسسجد فوجد
صسÓة أŸغرب قد أأقيمت ،فماذأ يفعل؟
❊❊ ج ‘ :هذه أ◊الة يصسّلي أŸغرب مع أإلمام ثم يصسّلي
ألعصسر بعد ذلك باتفاق ،ثم يعيد أŸغرب على وجه ألندب
وألسستحباب ،وهو ما أأفتى به أبن عمر ومالك وأأبي حنيفة
وأأحمد ‘ أŸشسهور عنه .وألله أأعلم.

الّلباسس قرين العقيدة

من أل ّسسلوكات ألبذيئة ‘ ›تمعنا وأل ّ
ظوأهر ألّدنيئة ألتي عّمت أ÷ميع لسسيما
ألشسباب :أللباسس غ ÒأÙتشسم من أل ّسسرأويل وتوأبعها ،خاصسة أŸقطّعة وألتي يظهر ◊م
ألشسباب منها ،وهي ظاهرة دخيلة على عرفنا ألجتماعي ومنهجنا ألسسÓمي ،ألذي
يأامر بالسسÎة ولباسس ألتقوى ،ألذي يعكسس شسخصسية ألنسسان ألسسوية غ ÒأŸولعة بتقليد
جه Úللفضسيلة ومكارم أألخÓق.
ألغرب ألذي حرم من ألّناصسح ÚوأŸو ّ
وألّلباسس ‘ ألسسÓم قرين ألعقيدة وسس Îألعورة شسرط ل تصسح ألعبادة إأّل به ،ويسسقط
بها أŸسسلم ف Óتقبل شسهادته ،لذلك أأمرنا ألله بال ّسسÎة وألّلباسس أÙتشسم فقال{ :يا
بني آأدم قد أأنزلنا عليكم لباسسا يوأري سسوءأتكم وريشسا ولباسس ألّتقوى ذلك خ.}Ò
فالشّسباب ألذي يلبسس أل ّسسروأل أŸق ّ
طع أأو ألضسيّق وألذي يشسبه لباسس ألفتيات هو شساب
منحرف ‘ نظر ألسسÓم ،ول يعّول عليه ‘ بناء وطنه وأ◊فاظ على كرأمته وحمايته.
فاŸسسلم متمّيز بأاخÓقه وعادأته ولباسسه أÎÙم ،ول ينبغي أأن يسسلك أل ّ
طريق
أŸعوج ألذي يؤودي أ ¤أل ّسسقوط ‘ فخ ألّرذأئل ومسساوئ أألخÓق.

إاعــــــداد :
ج.اأمينة
السسبت  ١٠مارسس  ٢٠١٨م
المؤافق لـ  ٢٢جمادى الثانية ١٤٣٩
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العـ ـدد١٧٥٨٨ :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال اÒÿ

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

@ا◊مل
ل تهم نظرتك للحياة بأانها
ج -م -ي -ل-ة أاو سس-ي-ئ-ة ي-اح-م-ل...
إاسس -ت -ي -ق -ظ ك -ل ي -وم وأانت شس -اك -رًا ل -ل -ه
عليها ،فهناك من يقاتل للبقاء فيها.

@ الثور
تذكر شسيئ Úو إانتبه لهما ‘
هذه ا◊ياة ياثور..
لفكارك عندما تكون وحيدًا.
 -1إانتبه أ
 -2انتبه لكلماتك عندما تكون مع الناسس.

@ ا÷وزاء
ل›اد ذكرك ثورة
يا موطن ا أ
** الرب أايدها والشسعب قدمك
كانت ربيعا هز أاركان الدنا
** ورمى الغزاة إا ¤البحار وسساŸك
يا موطني أانت ا◊ياة و سسرها
** من ذا يعيشس إاذا رماك و خاصسمك
أانت الهداية فاضس فيها حلمنا
** و أاتاك يركضس باليق Úو بايعك

من قصصيدة للدكتور» اÈŸوك زيد
ا »Òÿعن ثورة التحرير ا÷زائرية

أأخبار

مثÒة

٥٥٤٤

يدا بشسرية
مقطوعة
تث Òالهلع ‘ روسسيا

ومضسضة

إاذا أاردت الثقة
ل ترسسمها أاو تتعمد إاظهارها
حتى ل تعميك ..
ال- -ث- -ق -ة ت -زرع م -ن ال -داخ -ل
وتنمو مع الوقت

حكم
وأامثال

º°ùàHG

ن
^ ُكن َمَع َوالَدي َ
حب أا ْ
ك َكَما ُت َ
ك.
ك َمع َ
َيُكون أابَناؤو َ

@ يقال ان أاسسداً لقَي خنزيراً ،فقال له اÿنزيرٍ :قاتلني.
ت خنزير ولسستَ بكفؤؤ ‹ ،ول
فقال األسسد :إاّنما أان َ
نظ ،‹ Òومتى فعلتُ الذي تدعؤ Êإاليه وقتلتك،
قيل قتل األسسُد خنزيراً وليسس هذا ﬁطّ فخر،
ي.
وإان نالني منكَ شسيٌء كان ذلك سُسّبًة عل s
ت إا¤
فقال له اÿنزير :إان أان َ
ت  ⁄تفعل ،رجع ُ
ت عن قتا‹.
ال ّسسباع وأاعلمتهم أاّنك جُبن َ
ف -ق -ال األسس -د :اح -ت -م -ا‹ ك -ذبَك أايسس-ر ع-لّ-ي م-ن
تلطيخ شساربي بدمكَ.
لّول
الّدرسس ا أ
@ ترّفْع ،إاذا كان اإلنسسان ُيعرف بأاصسدقائه ،فإاّنه
أايضساً ُيعرف بأاعدائه.
البعضس ل يسستحّقؤن شسرف أان تعاديهم ،حتى من
تفاهتهم إان غلبتهم ،لن Œد حÓوة الّنصسر ،وإان
غلبؤك فسستكؤن مرارة الهزÁة مضساعفة ،هناك
معارك يبقى الّنصسُر فيها باهتًا مهما كان سساحقاً،
نظراً لتؤاضسع اÿصسم ‘ تلك اŸعركة.
ليسس نصسراً أان يهزم ال ّسسيف عصساً،
ول- -يسس نصس- -راً أان يسس -ب -ق ع -داءٌ مشس -ل -ؤًل ،ه -ن -اك
م -ع -ارك ال -ط -ري -ق-ة ال-ؤح-ي-دة ل-كسس-ب-ه-ا ه-ي ع-دم
ي نصسٍر فيها ليسس إال
خؤضسها منذ البداية ،وأا ّ
ي النّصسر.
هزÁة ترتدي ز ّ
الّدرسس الّثاÊ
@ عندما ُتنازل خسسيسسًا بأاسسلؤبه ،تتسساوى معه،
ف Óتسسمح ألحٍد أان ُينزلك Ÿسستؤاه ،وإان كان ل بُّد
م -ن خ -ؤضس ذلك ال ّ-ن -زال ،ف  Ó-ت -دع-ه ي-خ-ت-ار لَك
سس Ó-حك ،ال -غ -اي -ات ل ُتÈ-ر ال-ؤسس-ائ-ل ،وال-غ-اي-ات
ال -ن-ب-ي-ل-ة ل ت-ب-ق-ى ك-ذلك إاذا سس-ع-ي-ن-ا ل-ه-ا ب-ؤسس-ائ-ل
خسس -يسس -ة ،ن-ق-اء الّسسÓ-ح ضس-رورّي ل-ن-ق-اء ال-نّ-صس-ر،
Ÿلّؤث هزÁة أاخرى مهما حاولنا أان
فالّنصسُر ا ُ
نقنع أانفسسنا بالعكسس.

@السسرطان

^^ أان البطريق Áر بفÎة
Óنثى تكون
اÿطوبة وهديته ل أ
حجرا أاملسس.
^^ أان البعوضس ينجذب للشسخصس
الذي يأاكل اŸوز بكÌة.

@ قال أاحـد الشسـباب لصسـديقه:
إا Êأاعا Êمن مشسكلة مسستعـصسية .فقال
ل - -ه الصسـدي - -ق :وم - -ا ه - -ي؟ ف - -ق- -ال ل- -ه
الشس - -اب :م - -ا م- -ن مـرة أابـدي إاع- -جـاب- -ي
ب-إاحـدى ال-ف-تـي-ات ط-لـب-ا ل-ل-زواج م-نها إال
وترفضسها أامي .فقـال له الصسديق :بسسيطة إاÊ
أارى أان تختار فتاة تشسبه أامك ‘ اŸظهر وا÷وهر
^ ك -م ه -و ج -م -ي-ل ل-وك-ان وب -ذلك تضس -ع ح-دا Ÿشس-ك-ل-تك ،وب-ع-د م-دة أاخÈ
ال-بشس-ر ك-ال-ع-مÓت الورقية ،الشس -اب صس -دي -ق -ه ب -أان -ه وج -ده -ا  .ف -ق -ال ل-ه
Ãجرد رفعها باŒاه الضسوء الصس- -دي- -ق :حسس- -ن- -ا ف- -ع- -لت .ف- -ق- -ال الشس- -اب
عندئذ :ولكن هذه اŸرة  ⁄ترفضسها أامي بل
ت - -ع - -رف ا◊ق - -ي - -ق- -ي م- -ن- -ه- -ا
رفضسها أابي.
واŸزور.

IÈ©∏d

ع Ìسس - -ك - -ان ع - -ل - -ى  54ي -دا بشس -ري-ة
مقطوعة ‘ ،جزيرة تغطيها الثلوج قرب
م- -دي- -ن- -ة خ- -اب- -اروفسسك ج- -ن- -وب شس -رق -ي
روسسيا ،بحسسب ما أافادت تقارير صسحفية
لعضس- -اء ج- -م- -ي- -ع- -ه -ا
ﬁل- -ي- -ة ..ك- -انت ا أ
م- -وضس- -وع- -ة ‘ أاك- -ي- -اسس بÓ- -سس- -ت- -ي- -ك- -ي -ة،
باسستثناء يد واحدة ب Óكيسس ،إا ¤جوار
لسسماك..
موقع يقصسده هواة صسيد ا أ
تسس -ب -بت ال -واق -ع -ة ال -غ -امضس -ة ال -ت -ي
شس -ه -دت -ه -ا ج-زي-رة روسس-ي-ة ‘ ن-ه-ر «أارم-ر»
ق- - - -رب ا◊دود م - - -ع الصس ‘ ،Úصس - - -دم - - -ة
السسكان ،وسسط تسساؤولت عن مصسدر هذه
ليادي ،فيما فتحت الشسرطة –قيقا..
ا أ
نقلت «الصسن» الÈيطانية عن صسحيفة
«سسيبÒيان تاÁز» ،قولها إان هناك «لغزا
لشس -خ -اصس ال -ذي -ن ت -خصس-ه-م ه-ذه
بشس -أان ا أ
ليادي ،وكيف ومتى وŸاذا ” قطعها»..
ا أ
ليادي
أاشسارت الصسحيفة إا ¤أان بعضس ا أ
ل تزال –تفظ ببصسمات أاصسابع أاصسحابها،
‡ا قد يسساعد ‘ إازالة بعضس الغموضس
عن القضسية..
ليادي
تشس Òاحتمالت أاولية إا ¤أان ا أ
ت- - -خصس ج- - -ث- - -ث- - -ا “ت سس- - -رق- - -ت- - -ه- - -ا م - -ن
مسس-تشس-ف-ي-ات ،ف-ي-م-ا ق-د ي-ك-ون ل-ه عÓ-ق-ة
لعضساء البشسرية..
بقضسية إاŒار ‘ ا أ

ق -د ت -ف -ق -د أاشس -ي -اء ج -م -ي -ل -ة
وتقول  :لتعوضس ،وقد تتفاجأا بأاشسياء
أاج -م -ل ت -نسس -يك م -ا ل ي-عّ-وضس ..ف-ق-ط ك-ن
واثقًا ياجوزاء..أان خزائن الله ل تنفذ .

ششغل
عقلـك

تذكر ياسسرطان..لن ينسسى
الله خًÒا قدمته و هماً فّرجته
و ع -ي -ن ً-ا ك -ادت أان ت -ب -ك -ي ف -أاسس -ع -دت -ه-ا
..عشس حياتك على مبدأا كن مُحسسناً
حتى و إان  ⁄تلق اإحسسانا.

@ األسسد

@ماهو
الشس -يء ال-ذي
ل –- - - - - - - - - - -ب ان
ت - - - -ل - - - -بسس - - - -ه وإاذا
لبسسته ل تراه؟
حل العدد السسابق

@الظل.

@ سسؤوال للجميع وأا“نى أان أاجد ا÷واب:
الشس -ام -ب-و ضس-د ال-قشس-رة م-ت-ى
مباراتهم؟

فن tاŸسسافة

ع - -ن - -دم - -ا –بسس اأن - -ف - -اسسك
العÈة وŒد روحك سسجينة بداخلك
فليسس لك منقذ ال الله سسجدة ‘ آاخر
الليل كافية لطÓق سسراحك يا أاسسد.

@العذراء
لق- -دام ع- -ل -ى ف -ع -ل
ق- -م ب- -ا إ
لم- -ر ال- -ذي ت- -راه ج- -ي- -دًا ي- -اع- -ذراء،
ا أ
وحدث نفسسك بأانك  -بإاذن الله  -ضسامن
‚احه و ل تشسك أابًدا ‘ إاخفاقك

@ اŸيزان
ق -ل دوم -ا ي -ا م -ي -زان ال -ل-ه-م ‘
ه -ذه السس -اع -ة اŸب -ارك -ه ان ت -رزق -ن -ي م -ا
ا“نى وتد Ëعلي نعمك ياااارب العاÚŸ
فأانت القادر والرازق والعليم والرحيم .

@ العقرب
دائ-م-ا ي-ك-ون ه-ن-اك شس-يئا ‘
القلب –تفظ به ياعقرب ..بعيدا عن
مسس-ام-ع ال-ن-اسس لن-ه-م ل-ن ي-ف-ه-موا مهما
حاولوا ما تعانيه ابدا.

@ القوسس
لق -دار ال-ل-ه
ع -ن -دم -ا تسس -تسس -ل -م أ
ياقوسس..تعيشس سسعادة عارمة لنه يتخللها
لنك م-ؤوم-ن
لط -م -ئ -ن -ان وال-راح-ة أ
لÁان وا إ
ا إ
لÁان.
بأان قدرك مرسسوم وهذا هو أاقوى ا إ

@ ا÷دي
الّدرسس الثالث
@ ‘ ال ِ-ؤف -اق ل Áك -ن م-ع-رف-ة ال-ن-بÓ-ء ،ال-ن-بÓ-ء
يظهرون ‘ اÿصسؤمات ،النّاسسُ إاذا أاحّبؤا لنؤا،
وإاذا أاُع- -ط- -ؤا رضس- -ؤا ،ف- -إاذا خ -اصس -مَت أاح -داً و⁄
يتنازل عن نبله ،فأاصسلْح ما بينك وبينه على الفؤر،
هؤؤلء عملة نادرة قلّ التداول بها ف Óتضسّيعها.
الّدرسس الّرابع
@ هناك فرق ب Úالّترفع والّتك ،Èالّتك Èأان ترى
أاّنك أافضسل من اآلخرين ،ألنك أاك Ìعلمًا أاو مالً
أاو جماًل ،أاما الّترفع فهؤ أان ترى أاّن اÿصسؤمة
ليسست إال صسفحة ‘ كتاب قرأاتها ،وأاخذتَ منها
درسساً ،وطؤيتها ،ول داعي أان ترجع إاليها مّرًة
أاخرى ،فّÎفع ول تتك.È
الّدرسس اÿامسس
@ال -ب -ط -ؤل -ة ا◊ق -ي-ق-ي-ة ّŒن-ب اÿصس-ؤم-ات ،ل

خؤضسها ،تعامل مع الّناسس كما ينصسُح خÈاء
ال- -ق- -ي- -ادة ،ات- -رْك مسس- -اف- -ة أام- -اٍن ب- -ي- -نك وبÚ
لم-ان ه-ذه ه-ي
لخ -رى ،مسس -اف-ة ا أ
ال ّسس -ي -ارات ا أ
ال -ت -ي “ن -ع ا◊ؤادث ،ل -تصس -ب -ح ح-ي-اتك أاج-م-ل
ك أان تتقن فّن اŸسسافات ،اŸسسافة هي
علي َ
لرضس من الحÎاق بالشّسمسس ،لؤ
التي حمت ا أ
ت ،ول- - -ؤ اب- - -ت- - -ع- - -دْت أاكÌ
ت أاك ÌلحÎق ْ
اقÎب ْ
ل-ت-جّ-م-دْت ،واŸسس-اف-ة ه-ي ال-ت-ي ج-ع-لْت ال-قمر
ي- -دور ‘ ف- -ل -ك -ه -ا ،ف -ل -ؤ اقَÎب أاك÷ Ìذب -ت -ه،
هندسسة اŸسسافة الدقيقة هي التي أانتجتْ كؤناً
ب خطؤاتك
رائعًا ،فكن مهندسس مسسافة ،واحسس ْ
بدّقة ،ل تبتعد أاك‡ Ìا يجب ،ول تقÎب أاكÌ
‡ا ي -جب ،ف -ع -ن -دم -ا ت -ب -ت -ع -د أاك‡ Ìا ي-جب،
سسيصسبح القÎاب صسعباً ح– Úتاجه ،وعندما
تقÎب أاك‡ Ìا يجب سسيصسبح البتعاد صسعبًا
حُ Úيفرضس عليك .فن tاŸسسافة.

أاحيانا ياجدي ..نبتعد دون
شستم ،دون ِنقاشس و دون عناء ! إابتعاد
صَس- -امت ِج- -دا ،،إاب -ت -ع -اد ل م Ó-م -ح ل -ه ذلك
النوع من البتعاد الذي ُيسسّمى؛ إاكتِفاء ..

@ الدلو
ي - -ادل- -و..الَ- -ق- -لْب َل ِيَ- -صسُ- -ح- -و إال
 ، ⁄والَعقلٌ َ
ل ِيتَعلمْ إال ِبالَعّبرٌة  ،والَقدْم
ِبا أ
ل ْ
َ
ل تأاَخذ َدرسّسًا إال إاذا وَقع ْ
حِفرٌة .
ي َ
ت َف ٌ

@ ا◊وت
ل –ّزن ي-اح-وت..عّ-ن-دم-ا يهُجرك
أاو يتَغَ Òعليك البعضْس؛ ُرÃا ِهي دعّوة ذا َ
ت ليل
–قّقت –تَ قّول« :واصّسرف عِني شسّر مَا قضَسيت»

السشبت  1٠مارسس  2٠1٨م
الموافق لـ  22جمادى الثانية 14٣٩

نسضيب ‘ بشضار وأإدرإر
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
يقوم وزير اŸوارد اŸائية حسش Úنسشيب ،اليوم
وغدا ،بزيارة عمل وتفّقد ıتلف مششاريع
القطاع بوليتي بششار وأادرار.

...ويفتتح إلّطبعة 14
لصضالون «بوليتيك»

يششرف وزير اŸوارد اŸائية حسش Úنسشيب يوم
 12م -ارسس ا÷اري ع -ل -ى اف-ت-ت-اح ال-ط-ب-ع-ة 14
ل -لصش -ال -ون ال -دو‹ ل -ل -ع -ت -اد وال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات
وخدمات اŸياه «بوليتيك» ،والذي سشيمتد إا¤
 15من الششهر ا÷اري ،وذلك بقصشر اŸعارضس
ابتداًء من السشاعة  ٠٩ : ٠٠صشباحا.

ولد علي ‘ خنشضلة

1٧٥88

ميهوبي يشضرف على إلطّبعة  2أليام إلّتصضميم
إإليطا‹ ‘ إلعا⁄

يششرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،اليوم ،على افتتاح فعاليات الطبعة  2أليام التصشميم اليطا‹ ‘ العا⁄
«ايطال Úديزين داي» ،وذلك باŸتحف الوطني للفن اŸعاصشر وا◊ديث «ماما» ،على السشاعة  16 : ٠٠مسشاًء.

...وعلى تكر Ëصضحافيات وإإعÓميات جزإئريات باألقسضام إلثقافية

كما يششرف الوزير ميهوبي ،غداÃ ،ناسشبة اليوم العاŸي للمرأاة ،على حفل تكر Ëصشحافيات وإاعÓميات جزائريات
باألقسشام الثقافية ،وذلك بقصشر الثقافة مفدي زكرياء على السشاعة  1٠ : ٠٠صشباحا.

زعÓن ‘ تبسضة

كما يقوم الوزير ،غدا ،بزيارة تفقدية إا ¤ولية
أام البواقي لÓطÓع على اŸششاريع القطاعية.

حجار يشضرف على دورة
إللجنة إلقطاعية
للبحث إلعلمي

تقد« Ëإلشّضهيد عبد
إلقادر ميموÊ
رجل إلثقافة وإلوطنية»

ي-نّ-ظ-م األسش-ب-وع ال-وط-ن-ي ل-ل-ن-وعية من  12إا1٨ ¤
مارسس ا÷اري ،وتتزامن التظاهرة مع الحتفال
باليوم العاŸي ◊قوق اŸسشتهلك ÚاŸوافق لـ 15
مارسس ،وسشطّرت وزارة التجارة برنا›ا ينششط
ط -ي -ل -ة أاي -ام األسش-ب-وع يشش-م-ل م-ل-ت-ق-ي-ات وم-ع-ارضس
وأابواب مفتوحة حول كافة جوانب ترقية النوعية
وحماية صشحة اŸواطن.Ú

..ومعرضس لإÓنتاج إ÷زإئري
باŸدية

‘ ذات اإلطار تنششط غرفة التجارة والصشناعة
ملتقى ‘  15مارسس بجامعة اŸدية ،إا ¤جانب
م -ع -رضس ح -ول اإلن -ت -اج ا÷زائ -ري م-ف-ت-وح ل-ك-اف-ة
اŸؤوسشسشات اإلنتاجية.

توإتي يشضرف على
إŸؤو“ر إ÷هوي إÿاصس
بوليات إلشّضرق

يوم إعÓمي حول إ◊ظائر إلثّقافية وإلّتنّوع إلبيولوجي

ي-ق-وم وزي-ر األشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-قل عبد
ال -غ -ن -ي زعÓ-ن ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
ل- -ولي- -ة ت- -بسش- -ة ،ت -ن -درج ‘ إاط -ار اŸت -اب -ع -ة
اŸيدانية Ÿششاريع القطاع.

تن ّ
ظم اŸديرية الوطنية Ÿششروع «اÙافظة على التنوع البيولوجي ذي األهمية العاŸية والسشتعمال
اŸسشتدام ÿدمات األنظمة البيئية ‘ ا◊ظائر الثقافية با÷زائر» ،يوم الثن 12 Úمارسس بالتعاون مع
برنامج األ· اŸتحدة اإل‰ائي «بنيد»– ،ت إاششراف كل من وزيرة البيئة والطاقات اŸتجددة فاطمة
الزهراء زرواطي ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،يوما إاعÓميا حول نتائج اŸرحلة النصشفية لتجسشيد
هذا اŸششروع ،وذلك على السشاعة  ٠٨ : ٣٠صشباحا بقصشر الثقافة مفدي زكريا.

أاسسبوع –سسيسسي لفائدة اŸسستهلك

يششرف رئيسس ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية موسشى
تواتي ،اليوم ،على اŸؤو“ر ا÷هوي اÿاصس
بوليات الششرق ،وذلك بقاعة دار الثقافة عبد
اÛيـ ـد ششافعـ ـي بقاŸـ ـة ابتداًء من السشـ ـاع ـ ـة
 ٠٩ : ٠٠صشباحا.

إلتّحالف إلوطني
إ÷مهوري ينظّم ندوة
وطنية للمرأإة إليوم

ينظّم حزب التحاف الوطني ا÷مهوري ،اليوم،
الندوة الوطنية للمرأاة Ãناسشبة الحتفال باليوم
العاŸي للمرأاة ،وذلك على السشاعة 1٠ : ٠٠
صش -ب -اح -ا ب -ق-اع-ة دار الشش-ب-اب ﬁم-د اسش-ي-اخ-م
Ãدينة البويرة ،ابتداءً من السشاعة ٠٣ : ٣٠
مسشاء.

تعقد وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي دورة
ال -ل -ج-ن-ة ال-ق-ط-اع-ي-ة ال-دائ-م-ة ل-ل-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
وال-ت-ط-وي-ر ال-ت-ك-نولوجي يومي  12و 1٣مارسس
ا÷اري بجامعة  2٠أاوت  1٩55بسشكيكدة ،التي
يششرف على انطÓقها الوزير الطاهر حجار

أإسضبوع وطني للنّوعية
من  12إإ 18 ¤مارسس

يششرف األم Úالعام للحزب جمال ولد عباسس،
ال-ي-وم ،ع-ل-ى ح-ف-ل ت-ك-ر Ëالشش-ه-ي-د ال-ع-ربي بن
م -ه -ي -دي وب -عضس الشش -ه -ي-دات ،وذلك Ãدرسش-ة
الفندقة بع Úبنيان ابتداًء من السشاعة 1٠ : ٠٠
صشباحا.

تن ّ
ظم جمعية مششعل الششهيد ،اليوم ،لقاء «ذكريات ومذكرات» ،يتناول تأابينية
اÛاهد الوردي قتال ،وكذا تقد Ëكتاب حول الششهيد عبد القادر ميمو– Êت عنوان «الششهيد عبد
القادر ميمو Êرجل الثقافة والوطنية» ،وذلك على السشاعة  1٠ : ٠٠صشباحا ،باŸركب الثقا‘ العربي بن
مهيدي – ا÷زائر الوسشطى.

يقوم وزير الششباب والرياضشة الهادي ولد علي،
اليوم ،بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية خنششلة،
ل Ó-ط Ó-ع ع-ل-ى مشش-اري-ع ال-ق-ط-اع وك-ذا ت-دششÚ
بعضس اŸنششآات الرياضشية.

 ...و‘ أإم إلبوإقي غدإ

ولد عباسس يشضرف
على تكر Ëإلشّضهيد
إلعربي بن مهيدي
وبعضس إلشّضهيدإت

ت -نّ-ظ-م وزارة ال-ت-ج-ارة
أاسس - - -ب - - -وع- - -ا وط- - -ن- - -ي- - -ا
–سس - - -يسس - - -ي- - -ا ‘ ›ال
ترقية النوعية لفائدة
ك - - -ل اŸسس - - -ت - - -ه - - -ل- - -كÚ
واŸتعاملÚ
ا’ق -تصس-ادي ،Úوي-ك-ون
’م- -ور
شس - -ام  Ó- -ل - -ك- -ل ا أ
اŸتعلقة بصسحة وحياة
الفرد ‘ الفÎة اŸمتدة
ب 12 Ú- - -و 18مارسس
ا÷اري.

إلّدورة إلّرياضضية لكرة إلطّائرة جلوسس بباتنة

ي -ن ّ-ظ -م اŸك-تب ال-ولئ-ي ÷م-ع-ي-ة الÈك-ة
ب-ب-ات-ن-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ال-ن-ادي ال-ري-اضش-ي
ل -ل -ه -واة «ال -رج -اء» ب -ات -ن -ة ل -ري-اضش-ة ذوي
اإلعاقة والنادي الرياضشي للهواة قدماء
لعبي ع Úتوتة الدورة الرياضشية كرة
الطائرة جلوسس –ت ششعار «رغم إاعاقتي
سشأانتصشر» ،وهذا تزامنا مع اليوم الوطني
Óششخاصس اŸعاق Úوالذكرى  56لعيد
ل أ
ال -نصش -ر ،ب -ح -يث ت -ن -ط-ل-ق ال-دورة ي-وم 1٣
م -ارسس ا÷اري Ãدي -ن -ة ب -ري -ك-ة ،وي-ك-ون
الختتام يوم  1٨من نفسس الششهر بعÚ
ت - -وت- -ة ،وسش- -تشش- -ه- -د ال- -دورة م- -ق- -ابÓ- -ت
اسش-ت-ع-راضش-ي-ة ال-ه-دف م-ن-ه-ا –ف-ي-ز ذوي
اإلعاقة على ‡ارسشة الرياضشة.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^ 10م -ارسس  :1٩5٩اج-ت-م-ع ع-ب-د الرحمن
ك- -ي- -وان ،اŸم- -ث- -ل ال- -دب- -ل- -وم -اسص -ي ÷ب -ه -ة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط -ن -ي ‘ الصصÃ Úسص ّ-ي -ري
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات النقابية بهذا البلد ،للتعريف
ب -ال-قضص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وال-ب-حث ع-ن ال-دع-م
اŸادي لÓجئ.Ú

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

السصبت  ٢٢جمادى الثانية  14٣٩هـ الموافق لـ  10مارسس  ٢01٨م

Oó©dG

توقيف  125مهاجر غ Òششرعي
وحجز أجهزة كششف أŸعادن
و‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة ال -ه -ج -رة غ Òالشض -رع-ي-ة،
أاوق -فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي وح-رسس
ا◊دود ( )110مهاجر غ Òشضرعي من جنسضيات
ﬂتلفة بكل من “Ôاسضت ،أادرار ،بشضار ،تلمسضان
وع Úتيموشضنت.
و‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
ضضبطت مفرزة للجيشس الوطني الشضعبي بالتنسضيق
مع أافراد ا÷مارك ا÷زائرية ،يوم  07مارسس 2018
ب -ع Úڤ-زام/ن.ع ،6.م- -رك -ب -ة ( )01رب -اع -ي-ة ال-دف-ع
وسضبعة ( )07أاجهزة للكشضف عن اŸعادن وإاحدى

’من
بعد معلومات اسصتغلتها مصصالح ا أ

توقيف ششخصص بحوزته بندقية صشيد ومششروبات
كحولية با÷لفة
“ك- -نت ،مصص- -ال- -ح الشص- -رط- -ة ب -اŸصص -ل -ح -ة
ال -و’ئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ب-أام-ن و’ي-ة
’ول ،من حجز سصÓح
ا÷لفة ،ليلة أامسس ا أ
ن -اري ““ب -ن-دق-ي-ة صص-ي-د““ وك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة ك-انت ﬂب-أاة Ãسصكن
أاحد اŸشصتبه فيهم ‘ العقد الرابع من عمره،
مسصبوق قضصائياً.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

حيثيات القضضية ،بحسضب بيان ÿية اإلتصضال
بأامن ولية ا÷لفة ،تلقت ““الشضعب““ نسضخة منه،
تعود إا ¤تلقي عناصضر ذات اŸصضلحة Ÿعلومات
ج-د م-ؤوك-دة ،م-ف-اده-ا ح-ي-ازة أاح-د اŸشض-ت-ب-ه ف-ي-ه-م
لكمية من اŸشضروبات الكحولية قصضد الÎويج ‘

ال -وسض -ط ا◊ضض -ري ،ح -يث ب-ع-د ال-ت-أاك-د م-ن صض-ح-ة
اŸع-ل-وم-ات ،نصضب ع-ن-اصض-ر ذات اŸصض-ل-ح-ة ك-م-ينا
ﬁكما أافضضى إا ¤توقيف اŸشضتبه فيه على مÏ
إاح- -دى اŸرك- -ب- -ات وب- -ح- -وزت- -ه ك -م -ي -ة أاول -ي -ة م -ن
اŸشض -روب -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة ،ل -ي -ت -م ب -ع -د ال -ت -ح-ق-ي-ق
األو‹ م -ع -ه ال -ع -ث -ور ع -ل -ى ك -م -ي -ة ث-ان-ي-ة م-ن ه-ذه
اŸشض -روب -ات داخ -ل مسض -ك -ن-ه ب-أاح-د أاح-ي-اء م-دي-ن-ة
ا÷ل- -ف- -ة ق- -در ع- -دده -ا اإلج -م -ا‹ ب ـ 3059وحدة
مشض -روب ك -ح -و‹ م-ن ﬂت-ل-ف األن-واع واألح-ج-ام،
أاجنبية وﬁلية الصضنع ،كما ” عرضضياً العثور بذات
اŸسض -ك -ن ع -ل -ى سض Ó-ح ن-اري ““ب-ن-دق-ي-ة صض-ي-د““ و25
خ -رط-وشض-ة ،وب-ع-د اسض-ت-ف-اء إاج-راءات ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘
القضضية ،قدم اŸشضتبه أامام وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁك -م -ة ا÷ل -ف -ة ال-ذي أام-ر ب-وضض-ع-ه ره-ن ا◊بسس
اŸؤوقت.

تعزية
لتصضال السضيد
لسضى ،تلقى وزير ا إ
ببالغ ا◊زن وا أ
ج-م-ال كعوان ن -ب -أا وف -اة اÛاه -دة ج-وه-ر أاكرور،
عضضو ‘ جيشس التحرير الوطني ومن ب ÚاÙكوم عليهم
باإلعدام إابان الثورة اÛيدة.
وب -ه-ذا اŸصض-اب ا÷ل-ل ،ي-ت-ق-دم السض-ي-د ال-وزي-ر ب-خ-الصس
التعازي إا ¤عائلة الفقيدة ،راجيا من اŸو ¤عز وجل أان
يسضكنها فسضيح جنانه ويلهم ذويها الصض Èوالسضلوان.
إانا لله وإاّنا إاليه راجعون.
الشصعب ٢01٨/0٣/10

24°

france prix 1

أإلطاحة بششبكة للمتاجرة باألسشلحة ألنارية با◊ناية

’م -ن اŸشصÎك -ة ،أامسس
“ك -نت ع -ن -اصص -ر ا أ
’ط- -اح- -ة بشص- -ب -ك -ة ﬂتصص -ة ‘
’ول ،م- -ن ا إ
ا أ
’سصلحة النارية والذخÒة بدون
اŸتاجرة با أ
ت -رخ-يصس وت-وق-ي-ف ع-نصص-ري-ن م-ن الشص-ب-ك-ة
وح -ج -ز  04ب -ن -ادق صص -ي -د ب -دون ت -رخ-يصس
Ãنطقة ا◊ناية شصمال تلمسصان.

ودعا نائب وزير الدفاع الوطني اŸنتسضبات إا¤
اŸؤوسضسضة العسضكرية إا““ ¤بذل اŸزيد من ا÷هد
واŸثابرة والتحدي ،على غرار أاسضÓفهن ‘ جيشس
التحرير الوطني اللواتي أابهرن العا ⁄بصضمودهن
ورسض -م -ن ب -ذلك صض -ورة م -ث-ال-ي-ة ل-ل-م-رأاة ا÷زائ-ري-ة
اŸناضضلة““ .و‘ هذا الصضدد ،أاكد رئيسس األركان أان
اŸرأاة ا÷زائرية ““سضاهمت بفعالية منذ أان وطئت
أاقدام الحتÓل الفرنسضي هذه األرضس الطاهرة،
ح -يث أاب -انت ع -ن ق -درات خ -ارق -ة ت -ع -كسس وع-ي-ه-ا
باŸسضؤوولية اŸلقاة على عاتقها وحسضها الوطني““،
مضضيفا أان ““التاريخ سضجل لها الكث Òمن اŸواقف
Óجيال القادمة““ .كما
البطولية التي سضتبقى درسضا ل أ
نوه الفريق قايد صضالح Ãثابرة اŸلتحقات حديثا
Ãدارسس أاشضبال األمة‡ ،ا ينمّ  -كما قال  -عن
““إارادة قوية وطموح جاد ‘ التفوق وتبوإا اŸراتب
السضامية ‘ ا÷يشس الوطني الشضعبي.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ال -ع -م-ل-ي-ة ج-اءت اسض-ت-غÓ-ل Ÿع-ل-وم-ات ت-ل-ق-ت-ه-ا
مصض -ال -ح األم -ن ح -ول نشض -اط ه -ذه الشض -ب -ك -ة ب-ح-ي
خميسضتي غرب مدينة ا◊ناية  11كلم شضمال مقر
ولي-ة ت-ل-مسض-ان ،وب-ن-اء ع-ل-ى إاذن ب-ال-ت-ف-ت-يشس تنقلت
مصضالح األمن إا ¤بيت اŸشضتبه فيهم وبعد عملية
تفتيشس ” العثور على  4بنادق صضيد بدون وثائق ‘
سض -ط -ح أاح -د اŸن -ازل ب -ح -ي خ -م -يسض -ت -ي وت-وق-ي-ف
شضخصض Úليزال التحقيق جاريا معهما للوصضول إا¤
مصضدر هذه البنادق وباقي عناصضر الشضبكة.

...وأإلطاحة بششبكة تروج أıدرأت
وأŸهلوسشات وسشط طلبة أ÷امعة

تدم 13Òلغما تقليديا ،موأد متفجرة ومعدأت ثقيلة

 21°وهران

21°

’من بتلمسصان
‘ عملية نوعية Ÿصصالح ا أ

’منية ‘ عدة و’يات
’سصÓك ا أ
قامت بها مفارز ا÷يشس وا أ
’ره -اب
«الشص- -عب““  ‘ -إاط- -ار م- -ك- -اف -ح -ة ا إ
وب -فضص -ل ا’سص -ت -غ Ó-ل ا÷ي -د ل -ل -م -ع -ل-وم-ات،
كشص -فت ودم -رت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي
الشص-ع-ب-ي ب-البويرة/ن.ع ،1ي - - - -وم  0٨مارسس
 )1٣ ( ،٢01٨ل-غ-م-ا ت-ق-ل-ي-دي الصص-نع وﬂبأاين
( )0٢يحويان ( )0٣هواتف ﬁمولة مفخخة
و( )0٢ق -ن -ب -ل -ت Úت -ق-ل-ي-دي-ت-ي الصص-ن-ع و()500
غ -رام م -ن اŸواد اŸت -ف-ج-رة وم-ع-دات ت-ف-ج،Ò
م- -واد غ- -ذائ- -ي- -ة وأادوي- -ة وأاغ- -راضس أاخ- -رى،
إاضصافة إا ¤اسصÎجاع كمية من الذخÒة.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
ضضبطت مفارز للجيشس الوطني الشضعبي بتمÔاسضت
وع Úقزام /ن.ع )05( ،6مهرب Úوحجزت ()02
سضيارت Úرباعيتي الدفع و( )02دراجت Úناريت،Ú
( )250كلغ من مادة النحاسس والكوابل الهاتفية،
ومعدات للتنقيب عن الذهب ،وكمية من اŸواد
اŸتفجرة.
فيما حجزت مفارز أاخرى ( )470كيلوغرام من

 20°ا÷زائر

17588

أإلششادة بجهود كافة أŸسشتخدمات ألعسشكريات وأŸدنيات
ألششبيهات ألتابعات للجيشص

أاوراق التبغ بالوادي/ن.ع 4و( )8148ل Îمن الوقود
ب -ك -ل م -ن سض -وق أاه -راسس ،ت -بسض -ة وال -ط -ارف ك -انت
موجهة للتهريب.

 23°ا÷زائر

 20°وهران

الثمن  10دج

دعاها إا ¤بذل اŸزيد من ا÷هد تزامنا ويومها العاŸي ،الفريق ڤايد صصالح:

أاشضاد نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان
ا÷يشس الوطني الشضعبي ،الفريق أاحمد ڤايد صضالح،
ي- -وم اÿم- -يسس ،ب- -ج- -ه- -ود ك- -اف- -ة اŸسض -ت -خ -دم -ات
العسضكريات واŸدنيات الشضبيهات التابعات للجيشس
الوطني الشضعبي ،وهذا ‘ رسضالة تهنئة وجهها لهن
Ãن-اسض-ب-ة الح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لمرأاة .وقال
الفريق ڤايد صضالح ‘ رسضالة التهنئة ،إان اŸرأاة
ا÷زائ -ري -ة ““أاضض -حت غ -داة السض -ت-قÓ-ل تسض-ه-م ‘
مسض-ار ت-ط-وي-ر وعصض-رن-ة ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي
وتبذل ا÷هود اŸعتÈة ‘ ﬂتلف القطاعات من
ق - -ي - -ادات ال - -ق - -وات وال- -درك ال- -وط- -ن- -ي وا◊رسس
ا÷م-ه-وري والصض-ح-ة ال-عسض-ك-ري-ة واإلسض-ناد وتسضيÒ
اŸوارد ال -بشض -ري -ة وال -نشض-اط الج-ت-م-اع-ي واإلدارة
اŸالية واإلعÓم والرياضضة‡ ،ا أاهلها لتقلد الرتب
السض -ام -ي -ة وشض -غ -ل ال-وظ-ائ-ف ال-ع-ل-ي-ا ‘ م-ؤوسضسض-ت-ن-ا
العسضكرية العريقة““.

الفجر05.45................:
الشصروق07.11..............:
الظهر1٢.5٩.................:
العصصر16.17................:
المغرب1٨.51...............:
العشصـاء٢0.0٩..................:

عشضرة ( )11مطرقة ضضغط وأاحد عشضر ( )11مولدا
كهربائيا.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني
الشض-ع-ب-ي ببسضكرة/ن.ع ،4.م- -ه- -رب -ا ك -ان ع -ل -ى مÏ
شض -اح-ن-ة ُم-ح-م-ل-ة بـ( )18156وح - -دة م- -ن ﬂت- -ل- -ف
اŸشضروبات ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )15مهاجرا غÒ
شضرعي من جنسضيات ﬂتلفة بكل من بشضار وأادرار
وتلمسضان.

“ك -نت ف -رق -ة م -ك -اف -ح -ة اıدرات ال -ت -اب-ع-ة
للمصضلحة الولئية للشضرطة القضضائية من اإلطاحة
بشض -ب -ك -ة ت -روي-ج اıدرات واألق-راصس اŸه-ل-وسض-ة
وسض- -ط ا÷ام- -ع- -ة إان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن داخ -ل اإلق -ام -ة
ا÷ام -ع -ي-ة ال-بشض Òالب-راه-ي-م-ي وح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ن
اıدرات واألقراصس اŸهلوسضة .العملية جاءت
من توقيف طالب جامعي على اثر دوريات لعناصضر
األم -ن ب -ح-ي ب-ن-ي ب-وبÓ-ن م-نصض-ورة ،ب-ع-دم-ا ح-اول
تفادي الدورية من خÓل إا ¤مرأاب عبارة عن قاعة
أالعاب ،ليتم تتبعه بعد توقيفه وبعدما ” إاخضضاعه
إا ¤ع -م -ل-ي-ة ال-ت-ل-مسس ا÷سض-دي ع Ìب-ح-وزت-ه ع-ل-ى

قطعت Úمن اıدرات بوزن  02غرام كان يخبآاها
بإاحكام با÷يب الداخلي Ÿعطفه ،ويتعلق األمر
ب -اŸدع -و ““ج.سس““ 24 ،سض-ن-ة ،وب-ع-د ال-ت-ح-قيق معه
أافصض- -ح ع- -ن ‡ون- -ه ب- -اıدرات وي- -ت -ع -ل -ق األم -ر
ب-ال-ط-الب ا÷ام-ع-ي اŸدع-و““ح.أا““  24سض-ن-ة ،طالب
جامعي يقيم باإلقامة ا÷امعية البشض Òاإلبراهيمي
 2000سضرير ببوهناق ‘ تلمسضان واŸنحدر من
م-دي-ن-ة م-غ-ن-ي-ة ،ل-ي-ت-م ال-ت-ن-ق-ل إا ¤غ-رف-ت-ه بالقامة
ا÷امعية على جناح السضرعة وبعد وصضول قوات
الشضرطة إا ¤مقر اإلقامة ا÷امعية ” اسضتدراج
اŸشضتبه فيه ع Èالهاتف من قبل زبونه ““ج.سس““،
Óقامة
أاين ابرم معه اتفاق أامام اŸدخل الرئيسضي ل إ
ا÷امعية وما هي إال ◊ظات ” Ùه واقفا أامام
اإلق- -ام- -ة ا÷ام -ع -ي -ة ‘ ان -ت -ظ -اره ل -ي -ت -م إاي -ق -اف -ه
وإاخضض-اع-ه ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-مسس ا÷سض-دي أاي-ن ضض-ب-ط
بحوزته مبلغ ما‹ يقدر  900دج ،ويتعلق األمر
باŸدعو ““ح.ا““  24سضنة وبعد إاظهار اإلذن بالتفتيشس
الصضادر عن السضيد وكيل ا÷مهورية توجهت قوات
الشضرطة رفقته إا ¤غرفته باإلقامة ا÷امعية وبعد
التفتيشس ” العثور على مشضط من الدواء يحتوي
ع- -ل -ى  10أاق- -راصس ط -ب -ي -ة مصض -ن -ف -ة م -ن ضض -م -ن
اŸهلوسضات من نوع MG20 DEPRETINE
ﬂب -أاة ب -إاح -ك -ام ب -أاح -د ال -رف -وف ب -غ -رف-ت-ه ،وب-ع-د
ال -ت -ح -ق -ي -ق م-ع-ه كشض-ف ع-ن ‡ون-ه ““ن.أا““  37سضنة
اŸنحدر من مدينة مغنية وعليه انتقلت مصضالح
الشضرطة إا ¤مدينة مغنية لتوقيفه هذا األخ Òوبعد
ت- -ف- -ت -يشس م -ق -ر إاق -ام -ت -ه ” اسضÎج -اع ك -م -ي -ة م -ن
اŸؤوثرات العقلية Ãجموع كلي  33قرصس متمثلة ‘
 11قرصس من نوع اولنزاب 10 Úملغ  05أاقراصس من
نوع اولنزا  10ملغ 11 ،قرصس من نوع نوفازين 100
ملغ 06 ،أاقراصس من نوع أاتريل 10 Úملغ ،ول يزال
التحقيق مفتوح من قبل عناصضر فرقة مكافحة
اıدرات ‘ هذه القضضية.

إا–اد ا◊راشس  - ٢شصبيبة القبائل 0

ألصشفرأء تفوز أدأًء ونتيجًة وتتنفسص ألصشعدأء

ع - -اد ،عشص - -ي- -ة أامسس ،ف- -ري- -ق
إا–اد ا◊راشس إا ¤أاج- - - - - - - - - - - - -واء
ا’ن -تصص -ارات ال -ت -ي غ -ابت ع -ن-ه
منذ ا÷ولة  ‘ 17الداربي أامام
شصباب بلوزداد ،بعدما “كن من
’خر
الفوز على ضصيفه ا÷ريح ا آ
شصبيبة القبائل بهدف ÚنظيفÚ
‘ إاط- -ار اسص- -ت- -ك- -م- -ال م- -ب- -اري -ات
ا÷ول - - - - -ة  ٢٢م- -ن ال- -راب -ط -ة
’و ¤لكرة القدم‘ ،
اÎÙفة ا أ
اŸباراة التي احتضصنها ملعب أاول
نوفم ÈباÙمدية.
ب-ه-ذا ال-ف-وز تنفسصت الصصفراء
الصصعداء ،بعدما قلصصت الفارق
عن شصباب بلوزداد صصاحب اŸركز
العاشصر بثÓث نقاط.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي
ب -داي -ة اŸب -اراة ج -اءت ق-وي-ة م-ن
أاصضحاب األرضس حيث بعد اÙاولة
ال-ث-ال-ث-ة “ك-نت الصض-ف-راء م-ن اف-تتاح
باب التهديف بعد مرور  8دقائق من
انطÓق اللقاء ،بعدما مرر ““‰ديل““
ك - -رة لـ ““ي - -ونسس““ ‘ وسض- -ط اŸي- -دان
““بلكالم““ يخرج من اŸنطقة ويحاول
إاخراج الكرة إا ¤التماسس لكن الكرة
ت- -ف- -لت م- -ن- -ه وت -ت -ح -ول إا ¤ه -ج -م -ة
معاكسضة قادها ““يونسس““ يتوغل داخل
م -ن -ط -ق -ة ال -ع -م -ل -ي -ات ي -وزع ن -اح -ي-ة
““ب- -وق- -روة““ اŸت- -ح- -رر م- -ن ال -رق -اب -ة
وب -رأاسض -ي-ة ار“ائ-ي-ة يسض-ك-ن ال-ك-رة ‘
م - -رم- -ى ““عسض- -ل- -ة““ ،ضض- -غ- -ط اإل–اد
ت - -واصض - -ل و‘ (د““ )15ي -ونسس““ ي -ن -ف -ذ
ركنية ““مازاري““ فوق ا÷ميع برأاسضية
تضضرب ‘ الشضباك الصضغÒة ،عشضر
دق -ائ -ق ب -ع -د ذلك ه -ج -م -ة م-ع-اكسض-ة
ي -ق-وده-ا ““إاسض-م-اع-ي-ل خ-رب-اشس““ Áرر
ك-رة قصضÒة ن-اح-ي-ة ““ب-ل-ع-رب-ي““ ن-احية
““بوقشس““ اŸتحرر من الرقابة يتوغل
يقذف وكرته خارج اإلطار.
رد الشضبيبة جاء ‘ (د )30بعدما
قاد ““بن علجية““ هجمة معاكسضة بعد
عمل رائع من دفاع الكناري يراوغ
ث Ó-ث-ة لع-ب Úي-ل-عب ك-رة ث-ن-ائ-ي-ة م-ع

““يطو““ ويوزع ناحية ““خرباشس““ الذي
وجد نفسضه وحيدا أامام اŸرمى إال
أان حكم التماسس رفع الراية معلنا عن
تسضلل ،لتكون آاخر لقطة خطÒة ‘
اŸرح -ل -ة األو ¤ال -ت -ي ان -ت -هت ب-ف-وز
الصضفراء بهدف وحيد.
‘ اŸرحلة الثانية ،دخل رفقاء

““بن علجية““ وكلهم إاصضرار على تعديل
النتيجة ،حيث ‘ (د““ )52حمار““ ينفذ
رك -ن -ي -ة تصض -ل ل -ق -دم ““ق-ي-ط-ون““ ع-ل-ى
ال- -ط- -ائ- -ر ك- -م- -ا ج- -اءت وال -ك -رة “ر
ج-ان-ب-ي-ة ،دق-ي-ق-ت Úب-ع-د ذلك ““حمار““
ي- -ن- -ف -ذ رك -ن -ي -ة أاخ -رى ““رضض -وا‘ ““Ê
ال -ق -ائ -م األول ب -رأاسض -ي-ة ﬁك-م-ة ك-اد

كاريكات /ÒعنÎ

ي -ع -ادل ال -ن-ت-ي-ج-ة( ‘ ،د““ )56ح -م-ار““
يقدم توزيعة ‘ العمق ناحية ““رايح““
ي -ت -وغ-ل ع-ل-ى ا÷ه-ة ال-يسض-رى ل-دف-اع
ا◊راشس وج - -ه ل - -وج- -ه م- -ع ا◊ارسس
““معزوزي““ واألخ Òينقذ اŸوقف.
بعدها جاء رد اÙلي( ‘ Úد)64
““ي -ونسس““ ع -ل -ى ا÷ه -ة ال -ي-م-ن-ى ي-وزع
ن -اح -ي -ة ““ب -وقشس““ ك -م -ا ج -اءت ع -ل -ى
الطائر وكرته “ر جانبية( ‘ ،د)72
““خرباشس““ يفتح ناحية القائم الثاÊ
أاين يتواجد ““بوقشس““ وجه لوجه مع
““عسضلة““ ويتف ‘ وضضع الكرة خارج
اإلطار ،ليأاتي هدف الفوز دقيقتÚ
بعد ذلك البديل ““مÓل““ Áرر كرة
ناحية ““يونسس““ على مشضارف منطقة
العمليات بدوره Áرر ب ÚمدافعÚ
““بوقشس““ يتحرر من الرقابة ويضضيف
الثا Êبقدمه اليسضرى ،لينتهي اللقاء
بفوز الصضفراء بهدف Úنظيف.Ú

