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«اŸسشـÒة اÿضشراء»
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تصصوير :عباسس تيليوة

^ قلع ـ ـ ـة الث ـ ـؤار ..ا÷ـ ـزائر تؤاصشـ ـ ـ ـ ـل
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كتـ ـ ـ ـ ـ ـابي « ⁄اك ـ ـن بغي ـ ـ ـا»
تكسشـ ـÒلطابؤه ـ ـات

قّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مرتقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ب« Úأابناء سشؤسشطارة»
و«الكناري» للمنافسشة
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ضصيف جناح «إلشصعب»
إلظاهــرة حمــادي ﬁمد
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عيسشى يششرف
على فعاليات إانطلق
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والثقافية
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““أاسشئلة ششفوية““ باÛلسس الششعبي الوطني
يشش - - - -رف وزي - - - -ر الشش - - - -ؤوون
لوق- -اف ﬁم -د
ال- -دي- -ن- -ي- -ة وا أ
ع- -يسش- -ى ع- -ل- -ى إاف- -ت- -ت- -اح ي- -وم
لن -ط -لق ال -ق -واف -ل
إاع- -لم -ي إ
ال- -ع- -ل- -م- -ي -ة وال -ث -ق -اف -ي -ة عÈ
ال- -ولي -ات –ت شش -ع -ار””أاع -لم
لجيال””،
ا÷زائر...منارات ل أ
وذلك يوم السشبت  10نوفمÈ
ا÷اري ب- -داي- -ة م- -ن السش- -اع- -ة
 10.00صشباحا.

يسش-ت-أان-ف اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،غدا ‘ ،السشاعة
ال-ع-اششرة ( )10 . 00صش -ب-اح-ا أاشش-غ-ال-ه ‘ ج-لسش-ة ع-ل-ن-ي-ة
لسشئلة الششفوية.
يخصشصشها لطرح ا أ
ب -رم -ج خ-لل ه-ذه ا÷لسش-ة سش-ت-ة عشش-رة ( )16سش-ؤوال،
لول ،سشؤوالن اثنان ()0٢
سشؤوال واحد موجه للوزير ا أ
م-ن-ه-ا م-وج-ه-ان إا ¤وزي-ر ال-داخ-ل-ية وا÷ماعات اÙلية
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-عمرانية ،سشؤوالن ( )0٢ل-وزي-ر اÛاه-دي-ن،
سشؤوالن اثنان ( )0٢لوزيرة الÎبية الوطنية ،سشؤوالن
اث -ن-ان ( )0٢ل -وزي -ر ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي،
سشؤوالن اثنان ( )0٢لوزير الفلحة والتنمية الريفية
والصشيد البحري ،سشؤوال واحد ( )01لوزير السشكن والعمران واŸدينة ،سشؤوالن اثنان ( )0٢لوزير
لششغال العمومية والنقل و سشؤوالن اثنان ( )0٢لوزير اŸوارد اŸائية.
ا أ

مصشطفى ششريف يحاضشر
حول حوار ا◊ضشارات
ي -نشش-ط اŸف-ك-ر مصش-ط-ف-ى شش-ري-ف،
غ - -دا ،ن - -دوة ح- -ول ره- -ان- -ات ح- -وار
ا◊ضش -ارات وذلك Ãع -رضس ال -ك-ت-اب
””سشيل”” بقصشر اŸعارضس الصشافكسس،
ء.
ابتداء من السشاعة  15:00مسشا ً

الششريك اŸتميز لكرة
القدم ا÷زائرية

أاوريدو تّوقع عقد رعاية
مع نادي مولودية وهران
أاع - - -ل - - -نت أاوري- - -دو ،أامسس ،ع- - -ن
ت -وق -ي -ع ع -ق -د الشش -راك -ة م -ع ن -ادي
ع- - -اصش- - -م- - -ة ال- - -غ- - -رب ا÷زائ - -ري،
مولودية وهران ” .إابرام اتفاقية
ال -رع -اي -ة م -ن ق -ب -ل اŸدي -ر ال -ع -ام
أاوري-دو ،ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ح-مد دفع
ال- -ل- -ه ورئ -يسس م -ول -ودي -ة وه -ران،
السشيد ﬁمد بلحاج أاحمد ‘ ،حفل
ُن- -ظ- -م ‘ م- -ق- -ر أاوري- -دو ب- -ا÷زائ -ر
ال -ع -اصش -م -ة وب -حضش -ور إاط-ارات م-ن
أاوري - -دو وك - -ذا ال- -ط- -اق- -م ال- -ف- -ن- -ي
لداري لنادي مولودية وهران.
وا إ
ب- -ه- -ذه اŸن- -اسش- -ب- -ة ،صشّ- -رح ع- -ب -د
ال -ل -ط -ي -ف ح -م -د دف-ع ال-ل-ه ،اŸدي-ر
العام لـ أاوريدو”” :بإابرام هذا العقد
ا÷دي- -د م- -ع ن- -اد ع- -ري- -ق ب- -ح- -ج -م
مولودية وهران نكون قد خطونا
خ -ط -وة إاضش -اف -ي -ة ‘ ›ه-ودات-ن-ا ‘
دع-م ال-ري-اضش-ة ا÷زائ-ري-ة بصش-ف-ة
ع -ام -ة وك -رة ال -ق-دم ب-اÿصش-وصس.
نحن فخورون بهذه الششراكة التي
Œم -ع -ن -ا ب -ن -ادي ع -اصش -م -ة ال -غ-رب
لل - -وان
ا÷زائ - -ري ال - -ذي شش ّ- -رف ا أ
ال -وط -ن -ي -ة ب-ت-ت-وي-ج-ات-ه ال-وط-ن-ي-ة
وا÷هوية والدولية.
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Ãناسشبة اليوم العاŸي لداء السشكري تنظم ششركة نوفاسشÒسس ،يوم الثلثاء  13نوفم Èا÷اري ندوة
لعلن عن منتج غذائي صشحي خاصس Ãرضشى داء السشكري ،أامراضس السشمنة
صشحفية من أاجل ا إ
وم -ت -ت -ب-ع-ي ا◊م-ي-ات ال-غ-ذائ-ي-ةÃ ،شش-ارك-ة أاط-ب-اء وخÈاء الصش-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وﬂتصش‘ Ú
التغذية وذلك بفندق السشوفيتال بقاعة حديقة التجارب.

ب

يع باإلهداء للكاتب عمر ششلبي

ي- -
ب ن- -ظ- -م ال- -ك- -اتب ع -م -ر
لهداء Ÿؤولفه ””القصش شش -ل -ب -ي ،ال -ي -وم ،ب -ي -ع
ا إ
بة
قلب ا÷زائر”” ،وذلك
ع -ل -
ى
السش-اع-ة  14.30زو
ال ب -ا÷ن -اح اŸرك -زي
”” ””11EباŸعرضس الدو
‹ للكتاب بالصشافكسس.

لدارة والمالية
ا إ

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

أاعلنت مؤوسشسشة الششيخ عبد
ال- -ك- -ر Ëدا‹ ،ع- -ن ت- -ن- -ظ- -ي -م
ال- -ط- -ب -ع -ة الـ  ٢م -ن اŸسش-اب-ق-ة
ال-وط-ن-ي-ة ج-ائ-زة الشش-ي-خ عبد
لحسش- - -ن أاداء
ال - - -ك - - -ر Ëدا‹ أ
غ- -ن- -ائ- -ي أان- -دلسش -ي ‘ ،ال -فÎة
اŸم -ت-دة ب 15 Úو  19نوفمÈ
ا÷اري.

القمة الثانية لألورام
السشرطانية بفندق
الششÒاطون

لمن الوطني،
لذاعي ل أ
لمنكم”” الفضشاء ا إ
تتناول حصشة ”” أ
Ÿت-ع-ل-ق-ة ب-ع-دم إاحÎام اŸم-رات
ال -ي -وم ،م -وضش -وع اıاط -ر ا
ت ﬂتصشة من اŸديرية العامة
اŸسشطحة Ã ،ششاركة إاطارا
لذاعة الوطنية،
لو ¤ل إ
من الوطني وصشحفي القناة ا أ
ل أ
ل
لى السشاعة ال16.00سشا مسشاءا.
وذلك ع

ينششط رئيسس حزب ا◊ركة الششعبية ا÷زائرية عمارة بن يونسس ،يوم
السشبت  10نوفم Èا÷اري Œمعا ششعبيا باŸكتبة العمومية اŸركزية””مقابل
لوقاف”” وسشط مدينة ع Úالدفلى ،وذلك على
مديرية الششؤوون الدينية وا أ
السشاعة الـ  10.00صشباحا .بحيث يتكفل ا◊زب بنقل الصشحفي Úمن أامام مقر
ا◊زب بسشيدي إاﬁمد يوم ا÷معة على السشاعة  14.00زوال.

أامانة المديرية العامة

جائزة الششيخ
عبد الكر Ëدا‹

الفضشاء اإلذاعي لألمن الوطني

بن يونسس ينششط Œمعا ششعبيا

/ info@ech-chaab.comاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

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

مجاهد ،اليوم ،اللقاء
ظم اŸتحف الوطني لل
ين
حول موضشوع :كيف
ماعي اŸوسشع رقم 309
ا÷
ري- -ري -ة و›اه -دوه -ا
ق- -ادة ال- -ث- -ورة ال- -ت- -ح- -
ن
ك- -ا
لسش -ت -ق -لل
ال -ث -ورة ب -أان ا إ
ي- -بشش -رون الشش -عب إاب -ان تعمار الفرنسشي ،وذلك
لسش
تحقق رغم ويلت ا إ
سشي
 10.صش-ب-اح-ا ب-قسش-مة
ع- -ل- -ى السش- -اع -ة 00
اÛاهدين بزرالدة.

ندوة صشحفية حول ““السشكري““ وأامراضس السشمنة

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢00 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

اللقاء ا÷ماعي اŸوسشع رقم
 309لتسشجيل الششهادات ا◊ية

تشش - -رف وزي - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال -ط -اق -ات اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة
ال- - -زه- - -راء زرواط- - -ي ،ع- - -ل - -ى
م- -واصش- -ل- -ة ب -رن -ام -ج ال -ق -اف -ل -ة
اŸدينة اÿضشراء ،وذلك يوم
السش- - -بت  10ن- -وف -م Èا÷اري
ب- -ولي- -ة الشش- -ل- -ف ،وسش- -ي -ك -ون
النطلق من مقر الوزارة يوم
ا÷م -ع -ة اب -ت -داء م-ن السش-اع-ة
 14.00زوال.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تنطلق ،غدا ،القمة الثانية
لورام السش- - - -رط- - - -ان - - -ي - - -ة،
ل - - - -أ
Ãششاركة أاك Ìمن  600طبيب
لم- - - - - - - - - - - - - - - - - -راضس
ﬂتصس ‘ ا أ
السش -رط -ان -ي -ة وأام -راضس ال-دم،
وذلك ع- - -ل- - -ى السش - -اع - -ة الـ 16
مسشاء بفندق الششÒاطون.

إلع ـلناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ا÷زائر/الصص:Ú

‘ اطار –الف دعم رئيسس ا÷مهورية

تعاون ثري ‘ ›ال ا◊وكمة اÙلية

اجتماع تنسسيقي ألحزاب
األغلبية الرئاسسية

أاشصاد وزير الداخلية و
ا÷م- - -اع- - -ات اÙل- - -ي - -ة و
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ية نور
ال- - -دي - -ن ب - -دوي و سص - -فÒ
ج- - - -م- - - -ه- - - -وري- - - -ة الصصÚ
الشص-ع-ب-ي-ة با÷زائر ,يانغ
غوانغيو ,امسس بالتعاون
الÌي ‘ ›ال ا◊وكمة
اÙلية ب Úالبلدين.
و على هامشس ألزيارة ألتي
خصس بها بدوي سسف ÒألصسÚ
ب-ا÷زأئ-ر أث-ر أن-ت-ه-اء م-ه-امه

’ربعة للتحالف الرئاسصي امسس
’حزاب ا أ
عقدت ا أ
با÷زائر العاصصمة اجتماعا تنسصيقيا تقرر خÓله
““إاضص -ف -اء ال -ط -اب -ع ال -رسص-م-ي ع-ل-ى عÓ-ق-ت-ه-م ‘ إاط-ار
–ال- -ف دع- -م رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة““ –سصبا للرئاسصيات اŸقبلة ,حسصب بيان
توج هذا اللقاء.

وأفاد ألبيان أن ““ألسسادة جمال ولد عباسس ,أألم Úألعام ◊زب جبهة
أل -ت -ح -ري-ر أل-وط-ن-ي وأح-م-د أوي-ح-ي-ى ,أألم Úأل-ع-ام ل-ل-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي
ألدÁقرأطي و عمار غول رئيسس حزب Œمع أمل أ÷زأئر (تاج) و
عمارة بن يونسس رئيسس أ◊ركة ألشسعبية أ÷زأئرية قد عقدوأ أمسس
أجتماعا تنسسيقيا ب Úأحزأب أألغلبية ألرئاسسية““.
وأضساف أŸصسدر ذأته بأانه و ““بعد –ليل ألوضسع ألسسياسسي للبÓد,
لسسيما– ,سسبا لÓنتخابات ألرئاسسية أŸقبلة ,قرر أألحزأب أألربعة
إأضسفاء ألطابع ألرسسمي على عÓقاتهما ‘ إأطار –الف دعم لرئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.

اتفاقية تعاون ب Úوزارة اÛاهدين ونظÒتها األنغولية

قيطو Êيشسارك ‘ الندوة الوزارية الـ  ‘ 20بÎينيداد و توباغو

حسسب نفسس أŸصسدر.
ك - -م - -ا سس - -ي - -ت - -ط - -رق أل- -وزرأء أ¤
ألتوقعات بعيدة أŸدى حول ألطاقة
و ألتي ترتكز على فرضسيات مرتبطة
بالظروف ألقتصسادية ألكلية و أسسعار
أل- -ط -اق -ة و ألسس -ي -اسس -ات أل -ط -اق -وي -ة

شص - -ارك وزي - -ر الصص - -ن - -اع - -ة و
اŸن-اج-م ,ي-وسص-ف ي-وسص-في ,امسس
ب - -ط - -وك - -ي - -و رف - -ق - -ة مسص - -ؤوولÚ
ي- -اب- -ان- -ي Úرف -ي -ع -ي اŸسص -ت -وى ‘
م- -ل- -ت- -ق- -ى اق -تصص -ادي ج -زائ -ري-
ي- -اب- -ا Êحضص- -ره أازي -د م -ن م -ائ -ة
م -ؤوسصسص -ة ي -اب -ان -ي -ة و ح -وا‹ 30
م -ت -ع -ام  Ó-اق -تصص-ادي-ا ج-زائ-ري-ا,
حسسبما أفاد به بيان للوزأرة.
و –ادث ي -وسس -ف -ي ع -ل -ى ه -امشس

هذأ أللقاء مع نائب وزير ألŸÈان
ل - - -دى وزي - - -ر ألشس- - -ؤوون أÿارج- - -ي- - -ة
أليابا ,Êألسسيد كنجي يامادأ ,و كذأ
ن- -ائب وزي -ر ل -دى وزي -ر ألق -تصس -اد و
أل - -ت - -ج - -ارة و ألصس - -ن - -اع - -ة ,ألسس- -ي- -د
هÒوف -وم -ي ت -اك-ي-ن-ام-ي يضس-ي-ف ذأت
أŸصسدر.
و ق - -د “ح- -ورت أÙادث- -ات بÚ
أŸسسؤوول Úحول سسبل تعزيز ألتعاون
‘ قطاعي ألصسناعة و أŸناجم.

ألسسارية أŸفعول.
و سستكون لقيطو Êمدأخلة يوم 13
ن- -وف- -م Èأ÷اري ب -ب -ورت دي سس -ب -ان
خ Ó-ل م -ائ-دة مسس-ت-دي-رة ح-ول أل-غ-از
أل -ط -ب -ي -ع -ي و أألم-ن أل-ط-اق-وي ع-ل-ى
أŸدى ألطويل سستنظم على هامشس
أنعقاد ملتقى خاصس ينظمه أŸنتدى
ب - -ال - -ت - -ع - -اون م- -ع وزأرة أل- -ط- -اق- -ة و
ألصس -ن -اع -ات أل -ط -اق -وي -ة ÷م -ه-وري-ة
ترينيدأد و توباغو.
و سسيشسارك ‘ هذأ أŸلتقى وزرأء
ألطاقة أألعضساء ‘ منتدى ألبلدأن
أŸصس - -درة ل - -ل - -غ- -از و مسس- -ؤوول- -ون ‘
م-ن-ظ-م-ات دول-ي-ة ل-ل-ط-اق-ة على غرأر
أŸنظمة ألÓتينية-أمريكية للطاقة و
أل–اد ألدو‹ للغاز و كذأ كÈيات
شسركات ألطاقة.

تضس -م ه -ذه أŸن -ظ -م-ة أ◊ك-وم-ي-ة
أŸشسÎكة ألتي أسسسست خÓل ألدورة
أل 8ل-ل-م-ن-ت-دى غ Òأل-رسس-م-ي ل-نفسس
ألبلدأن أŸنعقدة ‘ ديسسم2008 È
Ãوسسكو  12بلدأ عضسوأ هي أ÷زأئر
و بوليفيا و غينيا ألسستوأئية ومصسر و
أي -رأن و ل -ي -ب -ي -ا و ن -ي -جÒي -ا و ق -ط -ر
وروسس- -ي- -ا و ت- -ري -ن -ي -دأد و ت -وب -اغ -و و
ألم- - -ارأت أل- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة أŸت - -ح - -دة
وف -ي -ن -ي -زوي  Ó-أضس -اف -ة أ 7 ¤بلدأن
مÓحظة و هي ألعرأق و كازأخسستان
و ألÔويج و عمان و هولندأ و ألبÒو
و أزربيجان.
و“تلك ألدول أألعضساء ‘ منتدى
أل -ب -ل -دأن أŸصس-درة ل-ل-غ-از م-ع-ا ث-ل-ث-ي
ألحتياطات ألغازية ‘ ألعا.⁄

وق - -ع وزي- -ر أÛاه- -دي- -ن
أل - -ط- -يب زي- -ت- -و Êو أل- -وزي- -ر
ألن -غ -و‹ ل-ق-دم-اء أŸق-ات-لÚ
وأÙارب Úمن أجل ألوطن,
ج- -وأو أرنسسÎو سس- -ون -ت -وسس -ي
أمسس،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع-اصس-م-ة,
على أتفاقية تعاون ثنائي ‘
›ال أ◊م-اي-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة
ل - -ل- -م- -ج- -اه- -دي- -ن و ق- -دم- -اء
أŸق- - - - - -ات- - - - - -ل ÚوأÙاربÚ
ألن- -غ -ول -ي Úوأ◊ف -اظ ع -ل -ى
ألذأكرة ألتاريخية للبلدين.
وت- -نصس ألت -ف -اق -ي -ة ع -ل -ى
““ت -ب -ادل أل -ت-ج-ارب أŸت-ع-ل-ق-ة
ب- -ا◊م- -اي- -ة ألج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
ل -ل -م -ج -اه-دي-ن وأل-ت-ع-اون ‘
›ال ألÎأث أل- -ت- -اري- -خ- -ي و
ت -رق -ي-ة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ““ي
وك- - -ذأ ““ت- - -ك - -وي - -ن أط - -ارأت
ألطرف Úو ألتعاون ‘ ›ال
أل-ت-أاه-ي-ل أل-عضس-ل-ي Ÿع-طوبي
أ◊رب وصس- -ن- -اع -ة ألعضس -اء
ألصسطناعية““.
و‘ تصس- -ري -ح ل -لصس -ح -اف -ة

كما –ادث ألوزير مع نائب رئيسس
أل-وك-ال-ة أل-ي-اب-ان-ي-ة ل-لتجارة أÿارجية
حول ألدور ألذي Áكن أن تلعبه هذه
أل - -ه- -ي- -ئ- -ة ‘ –سس- -يسس و م- -رأف- -ق- -ة
أŸؤوسسسس -ات أل -ي -اب -ان -ي -ة أل -رأغ-ب-ة ‘
ألسستثمار ‘ أ÷زأئر.
و أسس-ت-ق-ب-ل ألسس-ي-د ي-وسس-ف-ي كذلك
مسس- -ؤوول Úع- -ن مصس- -ن- -ع- -ي سس- -ي -ارأت
سسوزوكي و نيسسان ,حسسب ألبيان.

’جراءات التحفيزية لÓسصتثمار
أاطلعه على ا إ

سسي عفيف يتحادث مع سسف Òأاوكرانيا

أسس - -ت - -ع - -رضس رئ - -يسس ÷ن- -ة ألشس- -ؤوون
أÿارج-ي-ة وأل-ت-ع-اون وأ÷ال-ي-ة ب-اÛلسس
ألشس-ع-ب-ي أل-وط-ني ،ع -ب -د أ◊م -ي -د سس -ي

أك -د سس -ف Òج -م -ه -وري -ة أألرج -ن-تÚ
با÷زأئر ،روبن بويرأ ،أمسس أن أ÷زأئر
أصسبحت ““مرجعا““ ‘ أŸصسا◊ة ألوطنية،
ألتي باتت ““منهجا ومقاربة““ تصسدر إأ¤
ألبلدأن ألتي تعرف نزأعات.
ولدى أسستقباله من طرف رئيسس ÷نة
ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون وأ÷ال -ي -ة
باÛلسس ألشسعبي ألوطني ،عبد أ◊ميد
سس-ي ع-فيف ،أشس-اد ألسس-ي-د ب-وي-رأ ب-ال-تنوع
وألÌأء ألذي تتميز به أ÷زأئر على جميع
أŸسستويات ،مؤوكدأ أنها أصسبحت ““مرجع““
‘ أŸصسا◊ة ألوطنية ،ألتي باتت ““منهجا
ومقاربة““ تصسدر إأ ¤ألبلدأن ألتي تعرف
نزأعات ،حسسب ما أفاد به بيان للمجلسس.
ك-م-ا أع-رب ع-ن إأع-ج-اب-ه Ãا ح-ق-ق-ت-ه
أ÷زأئر خÓل ألسسنوأت أألخÒة Ãا ‘
ذلك ألحتفال بالذكرى أألربع Úلتأاسسيسس
ألدبلوماسسية ألŸÈانية ،مبديا رغبته ‘

ت-ط-وي-ر وت-ن-م-ي-ة أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي ليشسمل
›الت أقتصسادية جديدة.
ومن جهته ،أشساد سسي عفيف خÓل
ه-ذأ أل-ل-قاء ،ب-ال-عÓ-ق-ات أل-ت-اريخية ألتي
ت-رب-ط أل-بلدين ،م -ؤوك -دأ ح-رصس أ÷زأئ-ر
ع -ل -ى ألرت -ق -اء ب-ال-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة إأ¤
مسستوى تعاون مثمر يخدم جهود ألبلدين
ل- - -تشس- - -ج- - -ي - -ع ألسس - -ت - -ث - -م - -ار ‘ أÛال
ألقتصسادي.
و‘ سس -ي-اق آأخ-ر ،ن -وه ذأت أŸسس -ؤوول
باŸشساريع ألقتصسادية ““ألطموحة““ ألتي
أ‚زت ،ح -يث أع -ت Èم -ن -اخ أألع-م-ال ‘
أ÷زأئ -ر ““ﬁف -زأ ج-دأ““ ،م-ؤوك-دأ ضسرورة
بعث هذه ألعÓقات وتعزيزها وتطويرها
لسس - - - - - -ي - - - - - -م - - - - - -ا ‘ أÛال ÚألŸÈاÊ
وألقتصسادي ،مشسددأ ‘ نفسس ألوقت على
أهمية ألدبلوماسسية ألŸÈانية ‘ ألتقريب
ب Úألشسعوب.

...ويسستقبل سسف ÒاألرجنتÚ

ك -م -ا ت -ط -رق إأ ¤أŸسس-ائ-ل أŸت-ع-ل-ق-ة
““ب-تشس-ج-ي-ع ج-ه-ود ألسس-ت-ث-م-ار خاصسة بعد
ألتغÒأت ألتي هزت ألقتصساد أ÷زأئري
بعد أنهيار أسسعار ألنفط ما دفع أ◊كومة
إأ ¤أع-ت-م-اد أسسÎأت-ي-ج-ي-ة ج-دي-دة رأب-ح-
رأب -ح م -ب -ن -ي -ة ع -ل -ى أل-ب-حث ع-ل-ى أق-ام-ة
أقتصساد متنوع““.
‘ نفسس ألسسياق ،أكد سسي عفيف أن
م -ا ت -ع-يشس-ه أ÷زأئ-ر أل-ي-وم م-ن أسس-ت-ق-رأر
ي -ع -ود إأ ¤ح -ن -ك -ة رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ‘

أت-خ-اذ ق-رأرأت رشس-ي-دة ،م-ذك-رأ Ãوقف
أ÷زأئ- -ر أل- -ث- -ابت ‘ ع -دم أل -ت -دخ -ل ‘
ألشسؤوون ألدأخلية للدول وتشسجيع أ◊ل
ألسس-ل-م-ي وألسس-ي-اسس-ي أل-ق-ائ-م على أ◊وأر
وأŸصسا◊ة ألوطنية.
م-ن ج-هته ،ع Èسس -ف Òأوك-رأن-ي-ا ع-ن
““أسستعدأد بÓده للتعاون مع أ÷زأئر ‘
جميع أÛالت““ ،منوها ““Ãا تزخر به
أ÷زأئ -ر م -ن أم -ك -ان -ي -ات م -ن شس-أان-ه-ا أن
Œعل منها شسريك أسسÎأتيجي هام““.

ع -قب م -رأسس -م أل-ت-وق-ي-ع أك-د
زي -ت -و Êأن أ÷زأئ -ر وأن -غ-ول
تربطهما عÓقات ““قوية جدأ
نسس - -ع - -ى ل - -ت - -ط - -وي - -ره - -ا ‘
أŸسس-ت-ق-ب-ل وف-ق-ا ل-ت-وج-يهات
قادة ألبلدين““.
وحسسب أل -وزي -ر ف -ان ه-ذه
زيارة ألوزير ألنغو‹ وألوفد
أŸرأفق له للجزأئر سسمحت
بالطÓع لهم بالطÓع على
““ألتجربة أ÷زأئرية ‘ ›ال
أل -ت-ك-ف-ل ب-اÛاه-دي-ن وذوي
أ◊قوق وألوسسائل أŸتوفرة
وأل- -تسس- -ه -ي Ó-ت أŸدرج -ة ‘

زعÓن :ضسمان سسÓمة حركة اŸرور بالسسكك ا◊ديدية
دع - - -ا وزي - - -ر ا’شص - - -غ - - -ال
ال -ع -م -وم -ي-ة و ال-ن-ق-ل ,ع-ب-د
ال- -غ- -ن- -ي زعÓ- -ن ,ال- -وك -ال -ة
ال- - -وط- - -ن- - -ي - -ة ل - -ل - -دراسص - -ات
وم -ت -اب -ع -ة مشص-اري-ع السص-كك
ا◊دي- -دي- -ة ا ¤ا’سص -راع ‘
ت -ن -ف -ي -ذ الÈن -ام -ج اŸت -ع -ل-ق
ب-إازال-ة اŸع-اب-ر ع-ل-ى مسصتوى
شص -ب -ك -ة السص -كك ا◊دي-دي-ة
وال- -ت- -ي ت- -تسص -بب ‘ ح -وادث
ت - -ن - -ج- -م ع- -ن- -ه- -ا خسص- -ائ- -ر ‘
ا’رواح و العتاد.
وق- -ال أل- -وزي- -ر ‘ تصس- -ري- -ح
ل -لصس -ح -اف -ة ع -ل -ى ه-امشس ن-دوة
وطنية حول ““أıاطر ألبشسرية
وأŸادي -ة أل-ن-اج-م-ة ع-ن أŸع-اب-ر
ألسسككية““ نظمت أمسس با÷زأئر
ألعاصسمة ,أنه ” أحصساء 131
م - -ع Èسس- -ك- -ك- -ي خ- -ط Òو ذلك
ب -ال-ت-ع-اون م-ع أألج-ه-زة أألم-ن-ي-ة
مشسÒأ إأ ¤أن أك Ìمن  80من
ه- -ذه أŸع- -اب- -ر ق -د أزي -لت م -ن
›موع  650مع.È
وحسسب أŸسسؤوول ألول على
قطاع ألنقل و ألشسغال ألعمومية

 ,فإان عمليات إأزألة ما تبقى
م -ن ““أل -ن -ق -اط ألسس -ودأء““ سس -ي -ت-م
تدريجيا وفقا للظروف أŸالية
أŸتوفرة.
و دع - - -ا زع Ó- - -ن ألشس - - -رك- - -ة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ن- -ق- -ل ب- -السس -كك
أ◊ديدية إأ ¤تكثيف جهودها
لضس -م -ان سس Ó-م -ة ح-رك-ة أŸرور
عند معابر ألسسكك أ◊ديدية.
و ‘ ه - -ذأ ألسس - -ي - -اق ,أشس- -ار
أل - -وزي- -ر أ 1.370 ¤ح- -ادث ”
أحصس-اؤوه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ع-ابر
ألسس -كك أ◊دي -دي -ة م -ن-ذ 2013

أ ¤أليوم متسسببا ‘  317حالة
وفاة و  498جريح.
من جهة أخرى ذكر ألوزير
أن- -ه ي- -ت- -م ح- -ال -ي -ا أ‚از ح -وأ‹
 2.300ك -ي-ل-وم Îم-ن خ-ط-وط
شس -ب-ك-ة ألسس-كك أ◊دي-دي-ة وف-ق-ا
ل -ل -م -ع -اي Òأل -دول -ي-ة ع ÈألÎأب
أل -وط -ن -ي ,مضس-ي-ف-ا أ ¤أن دفÎ
ألشسروط أŸتعلق بهذأ أŸشسروع
قيد أل‚از حاليا يتضسمن 650
جسسر.
م -ن ج -ه -ت -ه ,أك -د أل-رئ-يسس
أŸدير ألعام للشسركة ألوطنية
للنقل بالسسكك أ◊ديدية ياسسÚ
ب- -ن ج- -اب أل- -ل- -ه ,أل- -ذي حضس -ر
ألندوة ,أنه فضس Óعن –سسÚ
ألسسÓ- -م- -ة أŸروري -ة ف -إان إأزأل -ة
أŸع- -اب -ر ألسس -ك -ك -ي -ة Áك -ن م -ن
تشسغيل ألقطارأت بأاعلى سسرعة
وبالتا‹ تقليل مدة سسفر ألركاب
و نقل ألبضسائع.
و أضس -اف ق -ول -ه ““ إأزأل -ة م -ع -اب -ر
ألسس -كك أ◊دي -دي -ة Œنب أل -ت-وق-ف
أŸتكرر للقطارأت خÓل ألرحلة ““ .

معرضس الضصيافة و الصصناعات الغذائية بالدوحة :

لقاءات جزائرية -قطرية لبحث فرصص الشسراكة و السستثمار

ن-ظ-مت امسس ب-ال-ع-اصص-م-ة ال-قطرية
ال-دوح-ة ل-ق-اءات ث-ن-ائ-ي-ة جمعت أابرز
ال -ف -اع -ل Úا’ق -تصص -ادي Úا÷زائ-ريÚ
ون-ظ-راءه-م ال-ق-ط-ري Úحضصرها وزير
ال- -ت- -ج- -ارة السص- -ع- -ي- -د ج Ó-ب ح -يث ”
خ Ó-ل -ه -ا ت -ب -احث ام-ك-ان-ي-ات الشص-راك-ة
وا’سص - -ت - -ث - -م - -ار اŸت- -اح- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
› - -ا’ت ال- -نشص- -اط ا’ق -تصص -ادي ‘ ك Ó-
البلدين .
وأك -د أل -وزي -ر ‘ ك -ل-م-ة ت-رح-ي-ب-ي-ة خÓ-ل
أفتتاح أللقاءأت أ÷زأئرية  -ألقطرية ألتي
ن- -ظ -مت ع -ل -ى ه -امشس ف -ع -ال -ي -ات م -ع -رضس
ألضس- -ي- -اف -ة و ألصس -ن -اع -ات أل -غ -ذأئ -ي -ة 2018
بقطر,على أهمية ألسسوق ألقطرية بالنسسبة
ل -ل-م-ن-ت-وج أ÷زأئ-ري ك-ون-ه ب-وأب-ة ن-ح-و ول-وج
ألسسوأق أآلسسيوية.
وإأ ¤جانب ألسسÎأتيجية ألرأمية إأ¤
أل -ت -وج -ه ن -ح -و أألسس-وأق ألف-ري-ق-ي-ة تسس-ع-ى
أ÷زأئر إأ ¤توسسيع آأفاق تصسدير منتجاتها

أÛال ألدأري““ ,أ ¤جانب
أÛه - - - -ودأت أŸب - - - -ذول - - - -ة
ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى أل- -ذأك -رة
أل -وط -ن -ي -ة م -ن خ Ó-ل ك -ت-اب-ة
ألتاريخ ودور أŸتاحف ‘
أ◊فاظ عليه.
من جانبه ي أكد ألوزير
ألنغو‹ أن ألهدف من هذه
أل- -زي- -ارة وأل- -ت- -وق- -ي- -ع ع- -ل- -ى
أتفاقية ألتعاون ب ÚألوزأرتÚ
ه - -و ““ت - -ع - -زي - -ز أل - -عÓ- -ق- -ات
أل -ت -اري -خ -ي -ة و أل-ع-م-ي-ق-ة بÚ
ألبلدين““.

 ‘ 80اŸائة من ›موع  650مع Èأازيلت

يوسسفي يشسارك بطوكيو ‘ ملتقى اقتصسادي جزائري -ياباÊ

عفيف ،م -ع سس -ف Òأوك -رأن -ي-ا ب-ا÷زأئ-ر،
مكسسيم صسبح ،ألعÓقات ألثّنائية وآأفاق
تدعيمها ،حسسب ما أفاد به أمسس بيان
للغرفة ألسسفلى للŸÈان.
وأوضس- -ح أŸصس -در ذأت -ه أن أل -ط -رفÚ
ت- -ط- -رق -ا خ Ó-ل ه -ذأ أل -ل -ق -اء ل -لشس -رأك -ة
ألسسÎأتيجية ألتي Œمع ألبلدين ،مضسيفا
أن ألسسيد سسي عفيف نوه ب«ألديناميكية
أŸت- -زأي- -دة““ أل- -ت- -ي ت- -ط- -ب- -ع أل- -عÓ- -ق -ات
أ÷زأئرية-ألوكرأنية ،مشس- -ددأ ع- -ل -ى
أل - - -دور ألŸÈا ‘ Êت - - -نشس - - -ي - - -ط ه- - -ذه
ألعÓقات.

ب -ا÷زأئ-ر ,ن-وه أل-ط-رف-ان ب

““ديناميكية ألتبادلت أŸثمرة
ب Úأل - -ب - -ل - -دي - -ن ‘ ج- -م- -ي- -ع
أÛالت لسس -ي -م -ا أل -ت-ع-اون
ألÌي ‘ ›ال أ◊وك- - - -م - - -ة
أÙل -ي-ة وأل-ت-ك-وي-ن و ت-ع-زي-ز
أمكانيات أŸوأرد ألبشسرية““,
حسسب بيان لوزأرة ألدأخلية.
و خ - -لصس أل - -ب- -ي- -ان أ ¤أن
أ÷انبان أكدأ بهذه أŸناسسبة
““ج-ودة أل-عÓ-ق-ات أل-ت-اري-خية
وروأب - - - -ط ألصس - - - -دأق- - - -ة بÚ
أ÷زأئر و ألصس.Ú

تشصمل ا◊ماية ا’جتماعية وا◊فاظ على الذاكرة التاريخية

منتدى البلدان اŸصصدرة للغاز منتصصف نوفمÈ

سص - -يشص - -ارك وزي - -ر ال - -ط- -اق- -ة
مصصطفى قيطو 14 ‘ ÊنوفمÈ
ا÷اري ب- - - -ب- - - -ورت دي سص- - - -ب - - -ان
(ت-ري-ن-ي-داد و ت-وب-اغو) ‘ الندوة
ال- -وزاري- -ة ال- -عشص- -ري- -ن Ÿن- -ت -دى
البلدان اŸصصدرة للغازي حسصب
ما أافاد به امسس بيان للوزارة.
وخÓل هذه ألندوة ألتي تصسادف
أح -ي -اء أل -ذك -رى أل -ع -اشس-رة ل-ت-أاسس-يسس
م -ن -ت -دى أل -ب -ل-دأن أŸصس-درة ل-ل-غ-ازي
سس -ت-ن-اقشس أل-دول أألعضس-اء م-وأضس-ي-ع
ه - -ام- -ة م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا دور أل- -غ- -از ‘
ألق- -تصس- -اد أل- -ع- -اŸي و أل -ت -وج -ه -ات
أ◊الية وأŸسستقبلية ألسسوأق ألطاقة
كما جاءت ‘ توقعات ألغاز ألعاŸية
 2040و ‘ ألكشسف ألسسنوي للمنتدى
أل - -ذي سس - -يصس - -در ‘ ديسس- -م2018 È

ألعدد
17790

03

أﬂ ¤تلف دول ألعا.⁄
وع-رفت أل-ل-ق-اءأت أل-ث-ن-ائ-ي-ة ألتي جمعت
متعاملي ك Óألبلدين مشساورأت هامة و ثرية
ب ÚأŸتعامل Úألذين تباحثوأ مسسائل تتعلق
ب -ت -ك -ال -ي-ف أل-ن-ق-ل وظ-روف أل-ع-م-ل ون-وع-ي-ة
أŸن -ت -ج -ات وأÿدم -ات أŸط -ل-وب-ة م-ن كÓ-
ألطرف.Ú
و ” على هامشس هذه أللقاءأت ألتوقيع
على أتفاقية ب Úألشسركة أ÷زأئرية لتوضسيب

وت-غ-ل-ي-ف أŸن-ت-ج-ات أل-فÓ-ح-ي-ة ““أف-ري-دأت““
شسركة ““ألوجبة للتمور ألقطرية““.
وأوضسح أŸدير ألعام لشسركة ““أفريدأت““
معز خ Òألدين باŸناسسبة ““نسستغل هذه
ألفرصسة لتطوير أŸنتوج أ÷زأئري وأقتحام
أسس - -وأق أخ - -رى م - -ن خ Ó- -ل دول- -ة ق- -ط- -ر,
وألوصسول إأ– ¤قيق أألهدأف أŸتمثلة ‘
تثم ÚأŸنتوج أ÷زأئري وتصسديره فضسÓ
عن ألسستفادة من أÈÿة ألقطرية““ .

من جانبه أكد حمد رأشسد متعب ﬁمد
ألصس -ع -اب أŸدي -ر أل -ع -ام لشس -رك -ة ““ أل -وج-ب-ة
للتمور ألقطرية ““ على أهمية هذه ألشسرأكة
ع -ل -ى أع -ت-ب-ار أن-ه-ا سس-ت-ع-ط-ي م-ي-زة ج-دي-دة
Ÿنتجات ألشسركة بحيث سسيتم أدرأج دقلة
ن- -ور أ÷زأئ- -ري- -ة ضس -م -ن أÛم -وع -ة أل -ت -ي
تسسوقها .
وأك- -د أŸت- -ح -دث ع -ل -ى ج -ودة ون -وع -ي -ة
أŸن -ت -وج أ÷زأئ -ري أل -ذي ي -ت -م -ي -ز ب-ال-ذوق
ألطيب وألقيمة ألغذأئية ألعالية.
و تنتقي شسركة أفريدأت منتجاتها من
مناطق ألزيبان (طولقة ولية بسسكرة) ووأد
ريغ (تقرت) بخÈة تفوق أل  48سسنة ‘
أÛال.
وتختصس شسركة ألوجبة للتمور ألقطرية
‘ أن -ت -اج أل -ت -م -ور ذأت أل -ن -وع-ي-ة و أ÷ودة
ألعالية إأ ¤جانب نشساطها ‘ ›ال –ويل
وتغليف وتوضسيب أŸنتوج .

أÿميسش  0٨نوفم 201٨ Èم
ألموأفق لـ  29صضفر  1440هـ
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(اŸسشÒة اÿضشراء) كانت حملة اجتياح و احتÓل

خطاب ملك اŸغرب يسشد أافق
حل النزاع ‘ الصشحراء الغربية
تعت Èالقضشية الصشحراوية من أاهم القضشايا بالنظر إا ¤النزاعات العالقة على مدار  43عاما
وقفت خÓلها عند ﬁطات أاليمة ‘ مسشارها الكفاحي خاصشة ‘ سشنوات السشبعينات عندما طعنت ‘
الظهر –ت ما يسشمى (اŸسشÒة اÿضشراء).

خالدة بن تركي
تصصوير :عباسس تيليوة
أشض- - - -اد سض- - - -ف Òأ÷م- - - -ه- - - -وري - - -ة
ألصض- - - -ح- - - -رأوي- - - -ة وأل- - - -وزي - - -ر أألول
ألصض -ح -رأوي أألسض -ب -ق ،ع -ب -د أل -ق-ادر
ألطالب عمر ،خÓل نزوله ضضيفا على
م -ن -ت -دى ي -وم -ي -ة ““ألشض -عب““ ب -ال -دع-م
أŸت- -زأي- -د ل- -ل- -قضض- -ي- -ة ألصض -ح -رأوي -ة
وب- -اŸصض- -ادق- -ة ع -ل -ى “دي -د ع -ه -دة
““مينورسضو““ للعودة إأ ¤أŸفاوضضات
كما أشضاد باŸكانة ألكبÒة للجزأئر
وإأسضهامها ألبارز ‘ –رير ألكث Òمن
ألبلدأن ودعم ألشضعوب أŸكافحة من
أجل أ◊رية و ألسضتقÓل ،مؤوكدأ -
‘ ذأت ألسض - -ي - -اق -أن سض Òأل - -دول - -ة
أ÷زأئرية بهذأ ألنهج سضيكون سضدأ
م- - -ن- - -ي- - -ع- - -ا ‘ وج - -ه ألمÈي - -ال - -يÚ
وألرجعي Úألذين يحاولون ألنيل منها
و هذأ بفضضل ألتجربة ألعظيمة ألتي
تشضكل أمل ألكث Òمن ألشضعوب ألتوأقة
للحرية وألسضتقÓل .
وأسض-ت-ه-ل ألسض-ف Òح-دي-ث-ه بخطاب
ملك أŸغرب ألذي ألقي أول أمسش
Ãناسضبة (أŸسضÒة أÿضضرأء) ومرور
 43سض -ن -ة ع -ل -ى أج -ت -ي -اح و أح-تÓ-ل
أألرأضض- - -ي ألصض- - -ح- - -رأوي- - -ة  ،غ Òأن
أŸغرب فشضل بالنظر إأ ¤أŸكاسضب
وأل‚ازأت أل -ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا أل-قضض-ي-ة
طيلة ألسضنوأت أŸاضضية  ،وألتي كان
يتوقع من خÓلها أن ألنظام أŸغربي
أسض -ت -خ -لصش أل -درسش وع -اد إأ ¤ج-ادة
ألصضوأب وألمتثال للشضرعية ألدولية ،
إأل أن خطاب أŸلك حمل ألتعنت
وأل - -تصض - -ع - -ي - -د وإأرأدة أل- -ت- -م- -ادي ‘
ألحتÓل .
وق -ال أل -ط -الب ع -م-ر أن أÿط-اب
يحوي تناقضضات و مغالطات ،فمن
ناحية جاء فيه أللتزأم بالتعاون مع
 ·ÓأŸتحدة و مبعوثة
أألم Úألعام ل أ
ألشضخصضي بينما ‘ ألوأقع يشضÎط
مرجعيات غ ÒمعÎف بها كشضرط
◊ل ألقضضية ،ما يعني هناك توجه
لنسضف أ÷هود ألدأعية إليجاد حل
يضض- -م -ن ح -ق ت -ق -ري -ر مصض Òألشض -عب
ألصضحرأوي و أضضاف أن مرجعيات
أأل· أŸت- -ح -دة ل -يسضت م -رج -ع -ي -ات
أŸغ- -رب أŸرف- -وضض- -ة أŸت -م -ث -ل -ة ‘
مقÎح أ◊كم ألذأتي  ،أألمر ألذي
ينسضف أإلرأدة ‘ إأجرأء مفاوضضات

ألج -ل أل -ب-حث ع-ن ح-ل-ول Ãسض-ل-م-ات
م -ع -روف -ة ‘ أل -ق-ان-ون أل-دو‹ ول-يسش
وفق أمÓءأت ألنظام أŸغربي ألتي
يحاول فرضضها .
وأشض -ار أل -ط -الب ع -م -ر إأ ¤ج-م-ل-ة
ألتناقضضات ألتي حملها خطاب ملك
أŸغ - -رب م - -ث - -ل أل - -ق- -ول أن أل–اد
أإلف -ري -ق -ي أنصض -ف أŸغ -رب و ل -ك-ن-ه
يرفضش  ‘ -ألوقت نفسضه -أن يكون
 ·ÓأŸت -ح -دة و ي -رفضش
شض- -ري -ك -ا ل  -أ
ع - -ودة م - -ك - -تب أل–اد أألف- -ري- -ق- -ي
Ÿدينة ألعيون أÙتلة ليعمل إأ¤
ج- -انب أأل· أŸت- -ح- -دة وب- -ع- -ث- -ت- -ه -ا
““أŸينورسضو““ ،باإلضضافة إأ ¤تناقضش
ي - -ت - -ع - -ل - -ق ب - -الدع - -اء أن أألق- -ال- -ي- -م
ألصضحرأوية أÙتلة تشضهد ألتنمية
وأله-ت-م-ام ل-ت-ط-وي-ر أل-عمل ألسضياسضي
وأل -دÁق -رأط-ي  ،ب-ي-ن-م-ا Áن-ع زي-ارة
أŸن - -اط - -ق ألصض- -ح- -رأوي- -ة أÙت- -ل- -ة
ويطرد أŸرأقب Úألدولي Úو يسضتمر
‘ نهب ألÌوأت ألصضحرأوية ويحاول
تنظيم أنشضطة غ Òشضرعية ‘ هذه
أŸناطق ،نفسش أألمر ‘ قضضية ألبكاء
ع -ل -ى أل -فضض -اء أŸغ -ارب -ي وأل -ت-م-زق
أ◊اصضل على مسضتوأه مقارنا ب Úما
ق -ي -ل ‘ ألسض -اب -ق وت-وج-ه-ه إأ ¤غ-رب
إأفريقيا أوروبا وأ ¤أÿليج ألعربي
ليتجاهل هذأ “اما ‘ ألوقت ألذي
ي- - -دع - -و ◊سض - -ن أ÷وأر وأل - -روأب - -ط
وت - -ق- -ديسش أألخ- -وة ،غ Òأن ألشض- -عب

ألصض- -ح- -رأوي ي- -ع- -ا ‘ Êأل -وأق -ع م -ن
ألتوسضع ألبطشش وأنتهاك ألروأبط .
وفيما يخصش مصضدأقية أÿطاب
قال ألسضف Òأن ألشضعب ألصضحرأوي
أح - -ق ‘ ألسض - -ت- -ف- -ادة م- -ن أ◊ق- -وق
ورأب - - -ط أإلخ - - -وة ،غ Òأن أŸغ - - -رب
يسضتمر ‘ ألتشضريد ،ألتنكيل وذرف
ألدموع دليل على أŸوأصضلة ‘ نفسش
أأله -دأف أل -ت -ي ل ت -غÒه -ا ك -ل -م-ات
ألتودد وتغي Òأللهجة .

تغي Òاألسشلوب ولهجة
اÿطاب ل يغ Òاألهداف
وق- -ال ألسض- -ف Òأن ت- -غ- -ي Òل- -ه -ج -ة
أÿطاب ل تغ Òأألهدأف ما يطرح
ألتسضاؤول حول مصضدأقية أÿطاب أم
أنه أنه ›رد مرأوغة لÓلتفاف على
حق ألصضحرأوي، Úوهي أللهجة ألتي
ل Áكنها أإلقناع لن ألصضدق يبدأ من
‡ارسضات ألنظام أŸغربي Ãا فيها
م -ع -ا÷ة أل -قضض -ي -ة ألصض -ح -رأوي-ة Ãا
ي -ت -م -اشض -ى م -ع أل -ق-ان-ون أل-دو‹ ك-ون
أل-قضض-ي-ة –ت-ك-م ل-ل-م-رج-ع-ي-ة أل-دولية
خ -اصض -ة وأن أŸع-م-ورة أعÎفت أن-ه-ا
قضض -ي -ة تصض -ف -ي -ة أسض -ت -ع -م -ار وح -ل -ه-ا
ب -السض -ت-ف-ت-اء وأن أل-ب-ل-د أÙت-ل ه-و
أŸغ- -رب وألشض- -عب أŸضض- -ط- -ه -د ه -و
ألشضعب ألصضحرأوي ول جدأل ‘ هذأ

وأن أل -ن -ظ -ام أŸغ -رب -ي ي -ب -حث أط -ر
أخرى للتملصش و ألهروب إأ ¤أألمام
وهو ما يوضّضح أنه ل يزأل يسض‘ Ò
نفسش ألسضياسضة وألتوجه ألذي ل
يبشضر بخ. Ò

الششعب الصشحراوي يدعو
إلجبار اŸغرب على العودة
إا ¤اŸفاوضشات
نادى ألشضعب ألصضحرأوي أÛتمع
أل - -دو‹ خ - -اصض - -ة ›لسش أألم- -ن أ¤
حمل ألنظام أŸغربي أ ¤ألعودة أ¤
أŸفاوضضات للوصضول إأ ¤ألتقدم ،غÒ
أن خطاب أŸلك ﬁمد  6حكم
ع -ل-ى أŸف-اوضض-ات ب-ال-فشض-ل أŸسض-ب-ق
وهذأ يتنافى مع ألتوجه أŸطلوب ““
ألتوصضية تعت Èأيجابية ألنها فرضضت
ع - -ل- -ى أل- -ن- -ظ- -ام أŸغ- -رب- -ي أل- -ع- -ودة
للمفاوضضات ألتي رفضضها منذ سضنة
 2012وأشضÎط ألتفاوضش مع طرف
مع، Úإأل أنه فرضش عليه ألعودة أ¤
ط -اول -ة أŸف -اوضض -ات م -ع أل -ت -م -دي -د
للمينورسضو لـ  6أشضهر بدل سضنة ما
يؤوكد وجود إأرأدة حقيقية ‘ إأعطاء
ديناميكية ◊ل ألنزأع وألوقوف على
ن -ت -ائ -ج م -ل -م -وسض-ة ووضض-ع ح-د ◊ال-ة
أ÷مود.

الششعب الصشحراوي وحده من Áلك قرار غلق اŸلف

البوليسشاريو عملت ما بوسشعها لتهيئة ظروف اŸفاوضشات

ق - - -ال سش - - -ف Òا÷م- - -ه- - -وري- - -ة
الصشحراوية با÷زائر ،أان جبهة
ال-ب-ول-يسش-اري-و ع-م-لت م-ا ب-وسش-عها
ل- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ظ- -روف اÓŸئ -م -ة
’سشتئناف اŸفاوضشات مع اŸغرب
’· اŸتحدة ،وأاكد أان
بإاششراف ا أ
اŸل- -ف ل- -ن ي- -غ- -ل- -ق إا’ ب- -ت- -م- -كÚ
الشش -عب الصش -ح -راوي م-ن ت-ق-ري-ر
مصشÒه عن طريق ا’سشتفتاء.

حمزة ﬁصصول
أوضضح ألسضف Òعبد ألقادر ألطالب
ع- -م- -ر ،أن أنسض- -ح- -اب ق -وأت أ÷يشش
ألصضحرأوي من منطقة ألكركرأت ‘
أألشض -ه -ر أŸاضض -ي -ة ،ج -اء أسض -ت -ج -اب-ة
Ÿطالب أأل· أŸتحدة ألرأمية إأ¤
خلق أألجوأء أŸناسضبة إلعادة بعث
أŸفاوضضات.
وألكركرأت هي أŸنطقة ألعازلة
ب ÚأŸغ -رب وأل -دول -ة ألصض -ح -رأوي -ة،
وبرزت أألزمة هناك صضيف ،2016
وكادت أن تتطور إأ ¤موأجهة مسضلحة
بعد ﬁاولة ألطرف أŸغربي تعبيد
ألطريق ألذي يقع ‘ أŸنطقة عازلة
ب -غ -رضش أسض -ت -غ Ó-ل -ه Œاري-ا وه-و م-ا

ي -خ -ال -ف أت -ف -اق وق -ف إأط Ó-ق أل-ن-ار
أŸوقع سضنة .1991
وردت أل -ق -وأت ألصض -ح-رأوي-ة ع-ل-ى
أÿروق -ات أŸغ -رب -ي -ة ب -ال-ت-م-وق-ع ‘
مسض - -اف - -ة ألصض- -ف- -ر ،إأ ¤أن ت- -دخ- -لت
منظمة أأل· أŸتحدة لتهدئة ألتوتر،
ونصش قرأر ›لسش أألمن ‘ 2017
على إأيفاد ÷نة تقنية إأ ¤أŸنطقة
ل -ت -ق -ي-ي-م ألوضض-اع ع-ل-ى أألرضش ل-ك-ن
أŸغرب يرفضش قدومها لغاية أآلن.
وأشضادت أأل· أŸتحدة ‘ عدة
مناسضبات ،بتعاون جبهة ألبوليسضاريو
م -ع ب -ع -ث -ة أŸي -ن -ورسض -و وم -ع ج-ه-ود
أŸب- - -ع- - -وث أأل‡ي إأ ¤أŸن - -ط - -ق - -ة
ه -ورسضت ك -وه-ل-ر ع-قب أسض-ت-ج-اب-ت-ه-ا
Ÿناشضدأت ألعودة إأ ¤ألوضضع ألسضابق
‘ ألكركرأت.
و‘ ألسض - - - -ي - - - -اق ،أك- - - -د ألسض- - - -فÒ
ألصضحرأوي لدى أ÷زأئر ،عبد ألقادر
ألطالب عمر ،أن ““ألبوليسضاريو عملت
ما بوسضعها لتهيئة ألظروف أÓŸئمة
لسضتئناف أŸفاوضضات وتسضهيل مهمة
أŸي -ن -ورسض -و““ ،وأسض -ت -ط -رد ب-أان أأل·
أŸتحدة مطالبة بالتعامل باŸثل مع
ألطرف Úوأ◊فاظ على مصضدأقيتها
ومصضدأقية بعثتها إأ ¤أŸنطقة ،من

خÓل أ◊فاظ على مضضمون أتفاق
وقف إأطÓق ألنار.
‘ أŸق -اب -ل ،أع -ت Èألسض -ف Òع-ب-د
أل- -ق- -ادر ط- -الب ع- -م -ر ،أن أل -ت -ط -ور
أ◊اصضل ‘ موقف ألوليات أŸتحدة
أألم-ري-ك-ي-ة م-ن أل-قضض-ي-ة ألصض-حرأوية
يحسضب لها ،ألنها ““ على أألقل قامت
بتحريك أŸلف و–اول إأنهاء حالة
أ÷مود ألذي لزمه لعدة سضنوأت““.
ورمت أل- -ولي- -ات أŸت- -ح -دة م -ن -ذ
أف -ري -ل أŸاضض -ي ب -ث -ق -ل -ه -ا م -ن أج-ل
تقليصش مهمة أŸينورسضو من سضنة إأ¤
 6أشضهر ،وثبتت على موقفها للمرة
أل-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ع-ن-دما أصضرت
أألسضبوع أŸاضضي على “ديد أŸهمة
بـ  6أشضهر ،رغم أن أألم Úألعام
 ·ÓأŸت-ح-دة أن-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسش
ل -أ
أوصضى ‘ تقريره بالعودة إأ ¤ألصضيغة
ألسضابقة ودعمته ‘ ذلك فرنسضا.
وأك- - -د ألسض - -ف Òألصض - -ح - -رأوي ،أن
أل -ت -ع -اط -ي أ÷اد م -ع أل -قضض -ي -ة ه-ذه
أŸرة““ ،ل يعني ألذهاب نحو أي حل
‡ك -ن ب -غ -رضش غ -ل-ق أŸل-ف ،ألن-ه ل
أح- -د ب -وسض -ع -ه أن ي -ف -ع -ل ذلك سض -وى
ألشضعب ألصضحرأوي لوحده““.
وق - -ال ط - -الب ع - -م - -ر أن ““إأن - -ه- -اء

أŸشض -ك -ل ي -ك -ون وف-ق-ا ل-وأئ-ح ›لسش
أألمن ألدو‹ ألتي تنصش على أحÎأم
ح -ق ألشض -عب ألصض -ح -رأوي ‘ ت-ق-ري-ر
مصضÒه وليسش غلق أŸلف فحسضب،
ألن أŸغرب وطيلة  43سضنة فشضل ‘
ذلك““.
وبشض - -أان أل - -ن - -ت - -ائ - -ج أŸت - -وق - -ع- -ة
Ÿف- -اوضض -ات ديسض -م ÈأŸق -ب -ل ،ق -ال
ألسض - -ف Òألصض - -ح - -رأوي أن ““أŸغ - -رب
باسضتطاعته أن يعرقل أ÷هود ،لكنه
ل Áلك أبدأ ألقرأر ألنهائي““.
وت - -اب - -ع ““ ل - -وك - -ان أŸغ- -رب Áلك
أل -ق -رأر لن -ت -ه -ى أŸوضض -وع و ⁄ي -ع-د
للمينورسضو ول Ÿبعوث أألم Úألعام
ل -ل-م-ن-ط-ق-ة وج-ود ،وŸا ع-اد صض-اغ-رأ
ل–Óاد أإلفريقي وŸا جلسش معنا ‘
لقاءأت ألشضرأكة““.
وأف- -اد أŸت- -ح- -دث ،ب -وج -ود ق -وى
وأزن -ة ‘ أŸل -ف ك -اÛت -م-ع أل-دو‹
ودول أ÷وأر وألهيئات ألدولية تعمل
على Œميع جهودها إليجاد تسضوية
سض- - -ل- - -م - -ي - -ة تضض - -م - -ن ح - -ق ألشض - -عب
ألصضحرأوي ‘ تقرير مصضÒه وتكبح
ط -م -وح -ات أŸغ -رب ألسض -ت -ع -م -اري-ة
ألتوسضعية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أم Úبلعمري
 43سضنة “ر على أحتÓل أألرأضضي ألصضحرأوية لتكون آأخر بؤورة
أحتÓل ‘ ألقارة أإلفريقية لتتبادر إأ ¤أألذهان ألكث Òمن ألتسضاؤولت
لعل أهمها هو كيف لقضضية مدرجة ‘ خانة أألقاليم أŸعنية بتصضفية
ألسضتعمار منذ سضتينات ألقرن أŸاضضي  ⁄يتمكن سضكانها من
‡ارسضة حقهم ‘ تقرير مصضÒهم وفق ما تنصش عليه ألشضرعية
ألدولية ‘ حالت من هذأ ألنوع ؟ و هذأ بالرغم من أن ألصضندوق
ك -ف -ي -ل ب -إان -ه -اء ألح-تÓ-ل و أŸع-ان-اة م-ع-ا و ي-ك-ف-ي أن تÎك ل-لشض-عب
ألصضحرأوي ألفرصضة ألختيار بكل حرية فلماذأ أللتفاف على هذأ
أÿيار ألدÁقرأطي ؟
أن ألذين يعرقلون هذأ أÿيار يعرفون جيدأ أن ألشضعب ألصضحرأوي
ليسش مغربيا و ل يريد أن يكون و يعلمون جيدأ ما ألذي سضيفرزه
ألصضندوق ،لهذأ يبحثون عن كل ألوسضائل و ألطرق لجتناب هذه
أŸعركة أÿاسضرة مسضبقا و ب Úهذأ و ذأك هل يقّدر أÛتمع ألدو‹
عوأقب تعطيل هذأ أŸسضار و أثر ذلك على ألسضلم و أألمن ‘ منطقة
هي ‘ غنى عن أدنى أنزلقات ‡كنة أمام تزأيد تهديدأت أإلرهاب
 ،أ÷رÁة أŸنظمة و ألهجرة غ Òألشضرعية؟.
على أÛتمع ألدو‹ أن يحسضم أمره بشضأان ألنزأع ألصضحرأوي و ل
بد أن يجعل من دورة مفاوضضات جنيف ب Úألبوليسضاريو و أŸغرب -
باعتبارهما وحدهما طر‘ هذأ ألنزأع -و أŸزمع تنظيمها بدأية
ديسضم ÈأŸقبل ،فرصضة حقيقية لبدأية ألعد ألتناز‹ ◊ل ألنزأع
أŸزمن و بذلك تكون مفاوضضات جنيف ﬁكا حقيقيا Ÿدى جدية
أÛت -م -ع أل -دو‹ ‘ ح -ل -ه بشض-ك-ل ن-ه-ائ-ي يضض-م-ن أل-ت-ط-ب-ي-ق ألصض-ارم
للشضرعية ألدولية و لوأئح أأل· أŸتحدة ألتي أجمعت كلها على أن
أسضتفتاء تقرير أŸصض Òهو أıرج ألقانو Êألوحيد للنزأع.
لقد أخذ أ÷ميع ألكلمة خÓل هذأ ألنزأع و جّرب ألطرفان
أŸوأجهة ألعسضكرية ألتي أنتهت إأ ¤توقيعهما على أتفاق وقف إأطÓق
ألنار قبل  27سضنة و عنه “خضضت بعثة أŸينورسضو ألتي أسضتحدثت
ف -ق -ط م -ن أج -ل وضض -ع ألصض -ن -دوق ب Úي -دي ألصض -ح -رأوي Úل -ي-ق-رروأ
Óسضف -و ‘ أنتظار أن يقول ألشضعب
مصضÒهم بأايديهم و لكن -ل أ
ألصضحرأوي كلمته  ،معاناته ما تزأل مسضتمرة أإ ¤إأشضعار آأخر ؟

’وروبي ا’نحياز إا ¤القانون
على الŸÈان ا أ
‘ ملف الصشيد والÌوات

أاطراف تتحايل على قرارات اÙكمة األوروبية...واألمور
تتضشح مطلع ديسشم Èأاو منتصشف جانفي
جدد السشف Òالصشحراوي عبد
القادر طالب عمر ،تثم Úموقف
ا÷زائ - -ر ب - -خصش - -وصص ال - -قضش- -ي- -ة
الصش - - -ح - - -راوي - - -ة ع - - -ل- - -ى أاسش- - -اسص
الشش- -رع- -ي- -ة ال- -دول- -ي- -ة ،وط- -الب
’وروبي بـ«ا’نحياز إا¤
ا’–اد ا أ
القانون ‘ ملف الصشيد ،حتى ’
يبعث برسشائل خاطئة إا ¤النظام
اŸغ -رب -ي ،م -ف -اده -ا أان -ه ب -إام -ك -ان-ه
ا’سش-ت-م-رار ‘ اح-تÓ-ل الصش-ح-راء
ون - -هب ث - -روات - -ه - -ا”” ،وخ- -لصص ا¤
ال - -ق - -ول ””إاذا اسش - -ت - -م - -ر اŸغ- -رب ‘
ا’بتزاز ،فانه ظلم ‘ حق الششعب
الصش -ح -راوي ال -ذي ي -دف -ع ث -م -ن -ه
‡ث ‘ Óانتهاك حقوقه””.

فريال بوشصوية
وأسض -ت -ن-ادأ إأ ¤ت-وضض-ي-ح-ات ألسض-فÒ
ألصضحرأوي من من Èمنتدى ““ألشضعب““،
ه -ن -اك –اي -ل ل -ت -م -ري-ر ت-ق-ري-ر ÷ن-ة
ألŸÈان ألأوروب -ي أŸك -ل -ف -ة ب-الصض-ي-د
أŸشض- -ك- -وك ‘ م- -ط- -اب -ق -ت -ه ألح -ك -ام
أل–اد أألوروب - -يÃ ،ح - -اول - -ة ب- -عضش
أألط- -رأف أل- -ت -ح -اي -ل ع -ل -ى أألح -ك -ام
أل -قضض -ائ -ي -ة ل -ل-م-ح-ك-م-ة أألوروب-ي-ة ،إأذ
هناك أنقسضام ‘ صضفوف ألŸÈانيÚ
ب Úم -ت-ح-اي-ل Úإلي-ج-اد ط-رق ل-ت-م-ري-ر
ألت- -ف- -اق م -ط -ال -ب -ا أل–اد وألŸÈان
أألوروبي.
وط - -الب ‘ ألسض - -ي - -اق أل - -ه - -ي- -ئ- -تÚ
أألوروب- -ي- -ت Úأل- -ل- -ت– Úاولن دأئ- -م -ا
إأع- -ط- -اء أŸث -ال ‘ أحÎأم أل -ق -ان -ون،
بالنحياز إأ ¤ألقانون على أعتبار أنه
سضيشضرفهم أك ،Ìويجعلهم ‘ أنسضجام
مع مبادئهم ،كما أنه توقع أن أألمور
سض - -ت - -تضض - -ح أك Ìب - -دأي - -ة ديسض - -م Èأو
منتصضف جانفي أŸقبل ،موضضوع سضيتم
طرحه ‘ أللقاء أŸرتقب.
كما أكد ““مضضاعفة أ÷هود أŒاه
ألŸÈان و كل أŸكونات أألوروبية ‘
سضبيل أحÎأم ألقانون حتى ل يبعثوأ
برسضائل خاطئة إأ ¤ألنظام أŸغربي
م -ف -اده-ا أن-ه ب-إام-ك-ان-ه ألسض-ت-م-رأر ‘

أحتÓل ألصضحرأء ونهب ثروأتها ،ألن
ذلك Ãثابة ““عرقلة حقيقية للجهود
أأل‡ي- - -ة وتشض- - -ج - -ع - -ه ب - -ذلك ع - -ل - -ى
ألسض - -ت - -م - -رأر ‘ ت - -ع - -ن - -ت - -ه ‘ ،وقت
أŸطلوب منها حمل ألنظام أŸغربي
ع -ل -ى ألل -ت -زأم ب -الشض-رع-ي-ة أل-دول-ي-ة““،
وخ - -لصش إأ ¤أل - -ق - -ول ““ألسض ‘ Òه - -ذأ
ألŒاه هو تشضجيع لنتهاكها وعرقلة
أŸسضاعي أأل‡ية ““.
و‘ رده على سضؤوأل يخصش ﬁاولة
أل- -ن- -ظ- -ام أŸغ- -رب- -ي إأل- -غ -اء أألرأضض -ي
أÙررة ،أف -اد ألسض -ف Òع -ب -د أل -ق -ادر
ط -الب ع -م-ر ب-أان ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسض-اري-و
ت - -ن- -ادي إأ ¤أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أل- -وضض- -ع
أإلق-ل-ي-م-ي ع-م-وم-ا ،ك-م-ا أن-ه-ا م-ل-تزمة
بوقف إأطÓق ألنار على أسضاسش ما ورد
‘ ألت -ف -اق -ي -ة ،م -ذك -رأ ب -الت -ف-اق-ي-ة
أل-عسض-ك-ري-ة رق-م  1أŸوق -ع-ة ‘ أل-ع-ام
 1997أŸتضض -م -ن -ة –دي -د أŸن-اط-ق
ألعازلة وأÙدودة وأŸقيدة.
وفيما يخصش فتح أŸع Èأ◊دودي
ب Úأ÷زأئر و موريتانيا ⁄ ،يفوت ذأت
أŸسض - - -ؤوول أŸن - - -اسض- - -ب- - -ة ل- - -يشض Òإأ¤
““أل -ع Ó-ق -ات أ÷ي -دة ب Úأ÷م -ه -وري -ة
ألصض-ح-رأوي-ة وم-وري-ت-ان-ي-ا““ ،م-ؤوكدأ أن
““أل-ت-وأصض-ل ق-ائ-م ب Úق-ي-ادت-ي أل-ب-ل-دين
وب Úح - -زب- -ي وإأعÓ- -م- -ي وأÛت- -م- -ع
أŸد Êل -ل-ب-ل-دي-ن ،مضض-ي-ف-ا ‘ ألسض-ي-اق
““إأننا نرى بايجابية لفتحه ،ألنه يخدم
أل- -ت- -ق- -ارب ب Úألشض- -ع- -وب““ ،ك- -م -ا أن -ه
““ي -خ -لصش م-وري-ت-ان-ي-ا م-ن أل-ب-ق-اء –ت
ألتأاث ÒأŸغربي بشضكل منفرد““.
وردأ على سضؤوأل يخصش أزدوأجية
ألتعامل ألذي تقوم به أأل· أŸتحدة،
و–دي -دأ م -ن -ع ألصض-ح-رأء م-ن تشض-ي-ي-د
م-نشض-آات ب-األرأضض-ي أÙررة وإأب-اح-ته
ل -ل -ن -ظ-ام أŸغ-رب-ي ،ق-ال ب-أان ““أل-ن-ظ-ام
أŸغ - -رب - -ي ي - -ح - -اول أل - -ت- -أاث Òع- -ل- -ى
أŸينورسضو““ ،وقد وصضل به ألتعنت أإ¤
ط-رد أم-ي-ن-ه-ا أل-ع-ام ألسض-ي-اسض-ي ،م-بديا
ت -أاسض -ف -ه إلي -ج -اده ح -م -اي-ة دأئ-م-ة م-ن
ف -رنسض -ا وت -غ -ط -ي -ة ع -ل -ى ‡ارسض -ات -ه،
م-ط-ال-ب-ا ب-احÎأم أŸق-اي-يسش أل-ع-اŸية
ألتي تعمل وفقها ألبعثات أأل‡ية.

»æWh

ألخميسس  0٨نوفمبر  20١٨م
ألموأفق لـ  2٩صسفر  ١٤٤0هـ

لمر الواقع ‘ جنيف
كوهلر سصيضصع اŸغرب أامام ا أ

من منتدى العÓقـ ـات ب ـ ـ« Úالبوليسسـاريو» وموريتاني ـا
«الشسعب» قويـة ،عززهـا فتح ا÷ـ ـ ـزائر للمع Èا◊ ـدودي

قال سصف Òجمهورية الصصحراء الغربية با÷زائر عبد القادر الطالب عمر ،أامسس،
أان عÓقات جبهة «البوليسصاريو» مع موريتانيا ‡تازة وقوية على كل اŸسصتويات ،مؤوكدا أان فتح
ا÷زائر للمع Èا◊دودي يخدم شصعوب اŸنطقة اŸغاربية ،كما أاكد سصياق آاخر أان أاسصلوب اŸبعوث
لمر الواقع.
ال‡ي اÿاصس هورسصت كوهلر ‘ التعامل مع ملف الصصراع وضصع اŸغرب أامام ا أ

ألعدد
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اللواء اŸتقاعد ›اهد:

تغّير اŸوقف الأمريكي  ..فرضسه صسمود الشسعب الصسحراوي
ل·
اعت Èاللواء اŸتقاعد عبد العزيز ›اهد أان التغي Òالذي طرأا على مدة بعثة ا أ
اŸتحدة لتنظيم اسصتفتاء تقرير اŸصص ‘ Òالسصاقية ا◊مراء وواد الذهب «اŸينورسصو»
لقيام Ãهمتها هناك من سصنة إا 6 ¤أاشصهر انه راجع لكفاح الشصعب الصصحراوي وصصموده ‘
وجه اŸغرب طيلة  43سصنة .
ق -ال م -ج -اه -د ف -ي م -دأخ-ل-ت-ه ،أمسس ،أث-ن-اء
ألنقاشس ،في منتدى جريدة «ألشسعب» ألذي
أسستضساف ألسسفير ألصسحرأوي لدى ألجزأئر،
عبد ألقادر ألطالب عمر ،بمناسسبة مرور ٤٣
سسنة على ما يسسمى (ألمسسيرة ألخضسرأء) ،أن
سس- -بب ت- -غ- -ي- -ر م- -وق -ف أل -ولي -ات أل -م -ت -ح -دة
أألمريكية رأجع إألى ألنتصسارأت ألتي حققها
ألشسعب ألصسحرأوي في جميع ألمجالت سسوأء
مجال ألحقوق ألسسياسسية ،ألقتصسادية أوفي
ألدبلوماسسية .
وأل -ت -غ -ي -ر أل -ذي ط -رأ ع -ل -ى أإلسس -ت -رأت -ي -ج-ي-ة
أألم -ري -ك -ي -ة ف -ي -م -ا ي -خصس قضس -ي-ة ألصس-ح-رأء
ألغربية رأجع لتزأيد أهتمام أمريكا بإافريقيا
أل -ت -ي أه -م -ل -ت-ه-ا ف-ي ألسس-اب-ق ،مشس-ي-رأ إأل-ى أن
ألصس- -دى ألي- -ج- -اب- -ي أل -ذي ح -ق -ق -ه أل -ك -ف -اح
ألصسحرأوي ،ألذي أسستطاع أن يحدث ثورة
دأخل ألمغرب ،بعد أن أيقظ ألروح ألوطنية
ل-دى ألشس-عب أل-م-غ-رب-ي أل-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي ألغليان
ألذي يشسهده هذأ ألبلد «أحسسن دليل على ذلك
« ،وهذأ عنصسر يدخل ذلك  -حسسبه  -في
تحليل معادلة ألتغيير في ألموأقف .
ورب -ط أل-ل-وأء أل-م-ت-ق-اع-د ف-ي سس-ي-اق أل-ح-ديث
أل -عÓ-ق-ة ب-ي-ن أل-م-خ-زن وأل-ك-ي-ان ألصس-ه-ي-ون-ي،
م-ذك-رأ ب-وزي-ر خ-ارج-ي-ة ل-ل-م-خ-زن لدى زيارته
ل -ل -و.م أ ،أي -ن م -ر ع -ل -ى أل -ق -دسس «ق-دم ورق-ة
أع -ت-م-اده ه-ن-اك ل-ل-مصس-ادق-ة ع-ل-ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل

ألكيان ألصسهيوني ثم عرج على باريسس» .
ه -ذه أل -م-ع-ط-ي-ات ت-ج-ع-ل م-ن أل-م-غ-رب «ل-يسس
ألخصسم فقط بل أدأة مسستعملة ضسد ألشسعب
ألصس -ح -رأوي ل -ت -ن -ف -ي -ذ أل -م -خ -ط-ط  »..وه-ذأ
ألجانب ل بد أن يبرز  -حسسب مجاهد -
مذكرأ باألسساليب ألتي كان يعتمدها ألمخزن
لشسرأء ألذمم ،وألتي يجب أن تسسلط عليها
أألضسوأء .

رئيسس الرابطة الدولية للكفاءات ا÷زائرية باÿارج:

القضسية الصسحراوية حققت انتصسارا دبلوماسسيـا ‘ فرنسس ـا

جÓل بوطي
تصصوير:عباسس تيليوة

ي -ت -م أل -ت -نسس -ي -ق ب-ي-ن أل-ج-م-ه-وري-ة ألصس-ح-رأ و ي-ة
وألجمهورية ألموريتانية على مسستويات عليا،
ألأمر ألذ ي يوؤكد مت انة ألعÓق ات بي ن ألبل د ين
أنطÓقا من ألتنسسيق ألدأئم ،حسسب ألطالب
عمر بي ن رئيسسي ألبل د ين أإبرأهيم غالي ومحمد
عبد ألعزيز ،أإ ضسا ف ة أإلى ألعÓق ات ألقوية بي ن
م- -خ- -ت- -ل- -ف م- -ك -ون -ات ألشس -ع -ب -ي -ن ألصس -ح -رأ و ي
وألموريتاني.
ب -ع -د أل -زي -ارة أل -م -ف -اج-ئ-ة أل-ت-ي ق-ا م ب-ه-ا وزي-ر
خارجي ة ألمغرب أإلى نوأكشسوط هذ أ ألأسسبوع
أ ي ق -ب -ل شس -ه -ر ع -ل -ى أل -ج -ول -ة أل -خ -امسس -ة م-ن
ألمفاوضسات ألتي سستجمع جبهة ألبوليسساريومع
ألمغرب ،علق ألكثير من ألمرأقبين على أن
نظا م ألمخزن يسسع ى من خÓله ا أإلى توجيه
دفة ألتعاون ألموريتاني لصسالحه في توتر طبع
ألعÓق ات بع د قمة ألت ح اد ألإفريقي ألأخيرة.
ألسسفير ألصسحرأوي في هذأ ألسسياق أفاد أن
عÓقات جبهة ألبوليسساريومع موريتانيا قوية
وب -اأن -ه -ا ب-ع-ي-د ة ك-ل أل-ب-ع-د م-ن أن ي-وؤث-ر ع-ل-ي-ه-ا

أل -م -غ -رب ،ق -ائ  »Ó-أن ألشس-ع ب ألصس-ح-رأ وي ف-ي
ت-وأ صس-ل دأئ-م م-ع شس-ق-ي-ق-ه أل-م-وري-ت اني ،أإضسافة
أإل -ى ع Ó-ق -ات م-ت-ي-ن-ة م-ع ألأح-زأب ألسس-ي-اسس-ي-ة
أل-م-وري-ت-ان-ي-ة و سس-ائ-ل ألإعÓ-م ،وح-ت ى أ ل م جتم ع
ألمدني ألذي يناصسر بقوة ألقضسية ألصسحرأوية.
ووصسف ألدبلوماسسي ألصسحرأوي فتح ألجزأئر
للمعبر ألحدودي مع موريتانيا ألشسهر ألماضسي
ب -ال -خ -ط-وة أل-ج-د أي-ج-اب-ي-ة ف-ي أل-وق ت أ ل-رأ ه-ن
لتعزيز ألتقارب بين بلدأن ألمنطقة ألمغاربية،
مما يوؤدي أإلى ألت ع ا و ن في كل ألمج الت ،وربط
أه -م -ي -ة ف -ت -ح أل -م -ع -ب -ر أل -ذ ي ي -ك -تسسب ط-اب-ع-ا
أقتصساديا بدوره ألسسياسسي في أضسفاء أوأصسر
ألصس- -د أق- -ة ب -ي -ن شس -ع -وب أل -م -ن -ط -ق -ة وت -ع -زي -ز
ألسستقرأر ألمنشسود.
كوهلر و ضسع ألمغرب أما م ألأمر ألوأقع
رغم ألفترة ألقصسيرة ألتي عين فيها ألمبعوث
ألممي ألخ ا صس أإلى ألصسحرأء ألغربي ة أ ل ر ئ يسس
ألألماني ألسسابق هورسست كوهلر أإل أن أ لسسفي ر
ألصس-ح-رأ و ي أشس-اد ب-الأسس-ل-وب أل-ج-د ي-د ل-لبعوث
ألم -م -ي ف -ي أإدأرة م -ل-ف أل-ن-زأع ب-ي-ن أ ل-م-غ-رب
و أل-ج-ب-ه-ة ألشس-ع-ب-ي-ة ل-ت-ح-ري-ر ألسس-ا ق-ي ة أ ل ح م رأء
ووأدي ألذهب» ألبوليسساريو» وهوما فرضس على

ألمغرب ألجلوسس ألى ألطاولة لسستئناف جولة
خامسسة من ألمفاوضسات.
و ح- -ق- -ق ك- -و ه -ل -ر ت -ق -دم -ا ك -ب -ي -رأ ف -ي أ ل -م -ل -ف
ألصسحرأوي بانتهاجه  -حسسب ألسسفير ألطالب
ع -م -ر -أسس -ل -وب -ا م -غ -اي -رأ ع -ن ك-ل أ ل-م-ب-ع-وث-ي-ن
أ ل-خ-اصس-ي-ن أإ ل-ى أ ل ص س-ح-رأء أ ل-غ-رب-ي-ة أ لسس-اب-ق ين،
بدءأ من توسس يعه أإ ل ى أطرأ ف أ ل مشساورأت ،ع ل ى
غ -رأر ألت -ح -اد ألإف -ري -ق-ي وألت-ح-اد ألأوروب-ي
و ه وما عجل بالتوجه أإ ل ى أ ل مفاوضسات مط لع
شسهر ديسسمبر ألقادم وأصسفا تعامل كوهلر مع
ملف ألنزأع بـ»ألذكي وألخاصس».
و أشسار أ لسسفي ر أ ل طال ب ع م ر أإ ل ى أ ن مجلسس
ألأمن بات يدعم بشسكل و أوضسح جهو د كو ه لر
أ لسساع ة أإ ل ى أإنهاء أ ل ص سرأع ،أنط Óقا من من ص سبه
أ لسسباق كر ئ يسس لأ ل مانيا ،معتبرأ ذ ل ك خ ط و ة
ج -ي -دة ل -ت -ح -ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج أي -ج -اب-ي-ة ف-ي ج-و ل-ة
ألمفاوضسات ألتي أرغم ألمغرب على حضسورها
بعد أ ل  Óئح ة ألأمم ي ة ل م جلسس ألأمن  2 ٤ ٤ 0أ لتي
أث -ن ت ع -ل -ى ج -ه -و د أ ل -م -ب-ع-وث أ ل-خ-اصس بشس-ك-ل
م -ب -اشس -ر لإج -رأء خ -ط -و ة ف-ع-ل-ي-ة ي-ت-ط-ل-ع أإ ل-ي-ه-ا
أ لشس -عب أ ل ص س -ح -رأوي ل شس -ك -ل -ي -ة ت -ط -ي -ل ع-م-ر
ألنزأع.

أب -رز أح -م -د ب -ن خ -روف ،رئ -يسس أل -رأب -ط -ة أل -دول -ي-ة
ل- -ل- -ك -ف -اءأت أل -ج -زأئ -ري -ة ب -ال -خ -ارج ،ورئ -يسس م -رك -ز
أل-درأسس-ات وأإلعÓ-م «ب-اب-ا أح-م-د م-يسس-ل-ي» ل-مسساندة
أل -قضس -ي -ة ألصس-ح-رأوي-ة  -ق-ي-د ألع-ت-م-اد -أن أل-ك-ف-اح
ألصسحرأوي حقق أنتصسارأت دبلوماسسية في ألخارج
وفي فرنسسا على وجه ألخصسوصس وأضساف بن خروف
في مدأخلته ،أمسس ،أثناء ألنقاشس ،في منتدى جريدة
«ألشسعب» ألذي أسستضساف ألسسفير ألصسحرأوي لدى
أل -ج -زأئ -ر أن ألصس -دى أإلع Ó-م-ي أل-ذي ح-ق-ق-ه ك-ف-اح
ألشس -عب ألصس -ح -رأوي غ ّ-ي -ر أل-ك-ث-ي-ر ل-دى أل-رأي أل-ع-ام
أل -ف -رنسس -ي ،ف -ب -ع-دم-ا ك-ان أل-ف-رنسس-ي-ون ي-ع-ت-ق-دون أن
ألصسحرأء ألغربية جزء ل يتجزأ من ألمغرب أصسبحوأ
يدركون أن هناك شسعب محتل يكافح من أجل حريته
وأن هناك قضسية أسسمها ألقضسية ألصسحرأوية ،وأضساف
أن لغة ألمصسالح هي من تقف ورأء ألموقف ألفرنسسي
ألرسسمي ألدأعم للمغرب .
وأكد أن ألشسارع ألفرنسسي بدأ يتفهم ويدري جيدأ أن
هناك شسعب أعزل ،ظلم سسلبت أرضسه ،يسسمى «ألشسعب
ألصسحرأوي « بعد أن تغيرت ألمعطيات ،فأاصسبحت
ألطبقة ألسسياسسية خاصسة « أليسساريين» تسساند ألقضسية
وتدعم ألنضسال ألصسحرأوي .
وأف -اد ف -ي سس -ي -اق ذي صس-ل-ة أن أل-ج-م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
ألفرنسسية عقدت أجتماعين للجمعية في سسابقة هي
أألوأى من نوعها هدفها تمرير رسسالة للسسياسسيين
ألفرنسسيين تدعوهم ألى ألتحلّي بالشسجاعة إلنصساف
ألشسعب ألصسحرأوي وتمكينه من حقوقه مؤوكدأ أنها
ورغم كونها أولى ولكنها تشسكل نقطة بدأية في دعم
ألشس -عب ألصس -ح-رأوي ،وأل-خ-ط-وة أل-ث-ان-ي-ة  -حسسب ب-ن
خ -روف -ت -ت -م -ث -ل ف -ي إأنشس -اء م -ن -ظ-م-ات وج-م-ع-ي-ات
لمسساندة ألشسعب ألصسحرأوي في كل ألميادين منها

لحتÓل» خارطة طريق اŸغرب
«عقيدة ا إ

م - -ج - -ال ح - -ق- -وق أإلنسس- -ان ،مشس- -ي- -رأ إأل- -ى أن إأح- -دى
ألجمعيات تمكنت من وضسع ألخروقات وألنتهاكات
أل -ت-ي ت-م-ارسس ع-ل-ى ألشس-عب ألصس-ح-رأوي ع-ل-ى ط-اول-ة
محكمة ألعدل أألوروبية.
وأضساف في معرضس حديثه أن ألقضسية ألصسحرأوية
أصسبحت أآلن محل أهتمام ألموأطن ألفرنسسي ،مشسيرأ
إأل -ى أل -ن -دوة أألخ -ي -رة ،أل -ت -ي أن -ع-ق-دت شس-ه-ر أك-ت-وب-ر
أل-م-اضس-ي أل-ت-ي شس-ارك ف-ي-ه-ا بصس-ف-ت-ه رئ-يسس أل-رأب-طة
أل-دول-ي-ة ل-ل-ك-ف-اءأت أل-ج-زأئ-ري-ة ب-ال-خ-ارج ،وحضس-رت-ها
أل-ك-ث-ي-ر م-ن أل-ج-م-ع-ي-ات أل-ف-رنسسية وألمنتخبين ألذين
يحاولون أن يسساهموأ في تغيير نظرة فرنسسا ألرسسمية
أتجاه ألقضسية ألصسحرأوية .
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النوايـ ـ ـ ـ ـا السسياسسي ـ ـ ـة أام ـ ـ ـ ـ ـ ـام إاخت ـ ـ ـ ـ ـ ـبار كوهل ـ ـ ـ ـ ـ ـر ‘ ديسسم ـ ـ ـ ـ ـ ـÈ
وصص -ف السص -ف Òالصص-ح-راوي ب-ا÷زائ-ر ،السص-ي-د
عبد القادر عمر طالب ،ما ورد ‘ خطاب اŸلك
ﬁم- -د السص -ادسس ب -اŸن -اورة السص -ي -اسص -ي -ة ا◊ام -ل -ة
لحتÓل ‘ طياتها ل تنطلي أابدا على
لعقيدة ا إ
ال-ق-ي-ادة الصص-ح-راوي-ة ال-ت-ي ت-عرف جيدا خلفيات
لمر باŸواعيد
التحركات اŸغربية عندما يتعلق ا أ
ال -كÈى ك -ال -دع -وة إا ¤مشص -اورات ح-ول ال-قضص-ي-ة
لو ¤من شصهر ديسصم Èالقادم.
ليام ا أ
اŸقررة ‘ ا أ

جمال أوكيلي

ك -م -ا أب -دى إأسس -ت -ي -اؤوه م -ن أل-م-ح-اولت ألسس-ي-اسس-ي-ة
ألمغربية ألرأمية إألى مخادعة ألرأي ألعام ألعالمي،
ومغالطة ألمجموعة ألدولية باجترأر أطروحاته
لذعان للوأئح
ÓحتÓل رأفضسا أ إ
ألبالية ألمكرسسة ل إ
لنصسياع لكل تلك ألقوى ألمحبة
لمن وأ إ
مجلسس أ أ
للحرية ،في أكثر من محفل.
وقد يخطئ ألمغرب إأن إأعتقد بأان ألتسسوية سستكون
لف-ري-ق-ي
لت-ح-اد أ إ
لم-م أل-م-ت-ح-دة وأ إ
خ -ارج إأط -ار أ أ
وألسسعي لحصسرها مع بلد جار ،أل وهوألجزأئر
ألتي ما فتئت تؤوكد بأان ألنزأع بين ألمغرب ألقوة
ألمحتلة وجبهة ألبوليسساريو.
لذلك ،فإان خطاب ألملك ليسس أبدأ قطيعة مع ما
سس -ب -ق م-ن غ-ط-رسس-ة م-غ-رب-ي-ة ت-ج-اه ك-ل أل-مسس-اع-ي

أل -م -ق -ت -رح -ة ،وم -ق -رأرأت أل -م -ن-ت-ظ-م أل-دول-ي ،ب-ل
هو«تكتيك» آأخر يرأد منه أختبار مدى ألتفاعل
معه إأعتمادأ على تبني ألهدوء ألمزعوم ،وإأعطاء
لحرى تخلى على ألخط
لنطباع بأانه تنازل أوبا أ
أإ
أل -ردي -ك -ال-ي وألÓ-ءأت أل-ت-ي م-ا ف-ت-ئ ي-درج-ه-ا ف-ي
لمر بهؤولء إألى تضسييق
لخيرة ،وصسل أ أ
خطاباته أ أ
لم- -م- -ي ألسس- -اب- -ق روسس ف- -ي خ- -ان -ة
أل- -م- -ب- -ع- -وث أ أ
ألشسخصسيات غير ألمرغوب فيها ،ومنعه من دخول
أرأضسي هذأ ألبلد ،كيف بين عشسية وضسحاها نسسي
أل -ج -م-ي-ع م-ث-ل ه-ذه أل-م-م-ارسس-ات أل-م-رف-وضس-ة ف-ي
لعرأف ألدبلوماسسية.
أأ
ع -ل -ى أل -م -غ-رب أل-ي-وم أن ي-ل-ت-زم أم-ام أل-م-ج-م-وع-ة
لن ألملف
ألدولية بتلك «ألنوأيا» ألمعبر عنها ،أ
لمم ألمتحدة وعليه فإان أي
موجود على مسستوى أ أ
«أف -ق» ي -ك -ون م-ت-وج-ه-ا أوم-ن مسس-ؤوول-ي-ة أل-م-ب-ع-وث
لممي ألمخول لـمتابعة مسستجدأت هذه ألقضسية
أأ
وإأجتماع ديسسمبر ألقادم يندرج في هذأ ألإطار أي
إأمتحان وإأختبار مدى تفاعل ألمغاربة مع حيثيات
لكثر طلبا لتقرير
لسستفتاء ،ألصسيغة أ أ
ألتسسوية ،كا إ
مصسير ألشسعب ألصسحرأوي.
لسس -ت -ق Ó-ل ،ل
ف- -إارأدة ألشس -عب ألصس -ح -رأوي ف -ي أ إ
تقاسس أبدأ بالزمن ،وهذأ منذ أن نهضس كرجل

لسس-ب-ان-ي وأل-م-غ-رب-ي،
لح -ت Ó-ل-ي-ن أ إ
وأح -د ي -ق -اوم أ إ
م -درك-ا ب-أان ه-ذأ أل-خ-ي-ار أل-ت-ح-رري أل-وط-ن-ي شس-اق
ومضسني ،يتطلب تضسحيات جسسام وألصسبر للوصسول
لحرأر
إألى ألهدف ألمسسطر ،ونسستحضسر هنا كل أ أ
وألخ -ي -ار م -ن ألصس -ح -رأوي-ي-ن أل-ذي-ن سس-ق-ط-وأ ف-ي
لمثلة في ألشسهادة.
سساحة ألشسرق ،مقدمين أروع أ أ
كمصسطفى ألوألي ورفقائه.
لرأدة م- -ات- -زأل شس- -ع- -ل- -ة م- -ت- -قّ- -دة ب- -دأخ -ل
ه- -ذه أ إ
ألصسحرأويين في تحرير بلدهم من برأثين ألمحتل
أليوم ،كبوصسلة تحركهم باتجاه ألطريق ألصسحيح
لسستعادة ألوطن ،ول يسستطيع أحد أن يحرمهم
أويجردهم من هذه ألصسفة ألنضسالية مهما كان
أويحاول أن يلغيهم بجرة قلم هكذأ أوألتنكر لهم
عمدأ.في ألذكرى ألـ  ٤٣لمسسيرة ألعار وألدمار،
أرأد ألخطاب ألمغربي ألقفز على هذه ألحقيقة
ألسس -ي -اسس -ي -ة ،وت -ج -اوز أل -م-ع-ط-ي-ات أل-ح-ال-ي-ة أل-ت-ي
تشسهدها ألقضسية ألصسحرأوية على أكثر من صسعيد،
وهذأ محاولة تجاهل ألصسحرأويين بالهروب إألى
لمسس فقط ترجى كل ألعالم
لمام عمدأ وهوبا أ
أأ
م - -ن أج - -ل «أل - -ك - -رك- -رأت» ن- -اه- -يك ع- -ن صس- -م- -ود
أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ي-ن ألصس-ح-رأوي-ي-ن ف-ي وج-ه غ-ط-رسسة
أل-م-غ-ارب-ة ف-ي أل-م-ح-اف-ل أل-دول-ي-ة ،ك-ان آأخرها في

أليابان ،عندما حاولوأ منع ألوفد ألصسحرأوي من
حضس -ور أشس -غ -ال إأج -ت -م -اع ل -ل -ت-ع-اون ب-ي-ن إأف-ري-ق-ي-ا
لنهيارأت ألعديدة للدبلوماسسية
وأليابان ،دون ذكر أ إ
ألمغربية في موأعيد أخرى ..كشسف على إأثرها
للحاق
أل-ج-م-ي-ع أل-مشس-اه-د أل-مسس-رح-ي-ة ل-ل-م-غ-ارب-ة إ
ألضسرر ألمعنوي بالصسحرأويين رأفضسين ألسسقوط
في أحضسان ألدعاية ألمغربية ألمغرضسة.
إأسس -ت -ن -ادأ إأل -ى م -اج-اء ف-ي خ-ط-اب أل-م-لك م-ح-م-د
لح-تÓ-ل ل-م
ألسس -ادسس ،ف -إان ن -زع -ة ج-وه-ر «ف-ك-ر أ إ
لمر أرأد إأقحام ألجزأئر في
يتغير ،كل ما في أ أ
هذأ ألنزأع ،وهويعلم من هم أصسحاب «دعوته»
ونعني بذلك ألصسحرأويين ول تسستطيع ألجزأئر
أبدأ إأحÓل محلهم ،وألدليل على ذلك هوإأعتبار
ألقضسية ألصسحرأوية قضسية تصسفية إأسستعمار وفق
لئحة  ١٥ / ١٤ألمتعلقة بتقرير مصسير ألشسعوب
لسستعمار ،وما زأد في هذأ
ألتي ماتزأل تحت نير أ إ
ألتوجه تجديد مهمة ألمينورسسو ٦أشسهر ،وتخوف
لنسسان.
ألمغاربة من إأدرأج ألبند ألمتعلق بحقوق أ إ
ل ي -ع -ق -ل إأن -ك -ار ألشس -عب ألصس -ح -رأوي وه -وم-ع-ن-ي
لطرأف ألمعنية في بدأية
لجتماع ألقادم بين أ أ
با إ
لم-م-ي
ديسس-م-ب-ر أل-ق-ادم ت-حت إأشس-رأف أل-م-ب-ع-وث أ أ
هورسست كوهلر بعد ذهاب كريسستوفر روسس.

وإألى غاية يومنا هذأ فإان ألمغرب يناور في هذأ
ألشسأان وكعادأته سسيفسسد وينسسف هذأ أللقاء كما
دأب ذلك خÓل إأجتماعات «مناهسست» ،ويسستشسف
ه -ذأ م -ن خ -ط -اب أل -م-لك ،أل-ذي أع-ط-ى أل-م-ؤوشس-ر
أل -م -ل -م -وسس ع -ن -د ت -رك-ي-زه ع-ل-ى أل-ج-زأئ-ر ،وي-ري-د
ألتفاوضس معها على ماذأ يا ترى؟ هناك قيادة
صسحرأوية بأاكملها بقيادة ألرئيسس إأبرأهيم غالي
ل -ه -ا أل -ك -ف -اءة أل -ع -ال -ي -ة ف -ي إأدأرة أي م -ف -اوضس-ات
ومطلوب من ألمغرب أن يحترم ما يقوم به كوهلر
وإأل فإان أللقاء ألمقبل سسيولد ميتا ،إأن أسستمر في
هذه ألتÓعبات وألتماطÓت وإأضساعة ألمزيد من
ألوقت وعدم ألوضسوح في أقوأله.
وسسيتحمل ألمغرب هذه ألمرة كل ألعوأقب ألمترتبة
لم-م-ي-ة وخ-اصس-ة
ع -ن م -وأصس -ل -ة أل-ع-بث ب-ال-ل-وأئ-ح أ أ
لممي
لن ألمبعوث أ أ
لمن ل لشسيء سسوى أ
لمجلسس أ أ
سسيكتشسف بنفسسه من يعرقل ألملف منذ  ٤٣سسنة،
ويعمل على تعطيله باسسم أطروحات أكل عليها
أل- -ده- -ر وشس -رب ،ك -ال -ح -ك -م أل -ذأت -ي و«أل -ج -ه -وي -ة
أل -م -ت -ق -دم-ة» ول-ن يسس-م-ح ل-ه ب-ف-رضس م-ن-ط-ق-ه ف-ي
لجتماع ألقادم إأن أرأد أللقاءأت على إأنفرأد مع
أإ
كل وفد لتمرير ما يريد من أفكار مرفوضسة مسسبقا
ألمضسرة بالصسحرأويين.
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انتصسارات دبلوماسسية تكسسر التعتيم السسياسسي اŸغربي
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ال ـ ـ ـ ـرأاي العـ ـ ـ ـام الدولـ ـ ـ ـي يعـ ـ ـ ـÎف
بعدالـ ـ ـ ـة القضسيـ ـ ـ ـة الصسحـ ـ ـ ـراويـ ـ ـ ـة
^ اŸقاومة السسلمية لنتزاع السسيادة الوطنية

ليام بفضسل صسمود مقاومة شسعب وتبصسر قادة ورؤويتهم السستشسرافية ‘
انتصسارات دبلوماسسية اخرى حققتها القضسية الصسحراوية هذه ا أ
التعامل مع اŸلف اŸدرج من سسن ‘ Úخانة تصسفية آاخر مسستعمرة ‘ القارة السسمراء باعÎاف الشسرعية الدولية ومضسام Úالقوان Úونصسوصس
أاحكام اÙاكم وقراراتها على مدى  45سسنة.اتضسح هذا ‘ «منتدى الشسعب» الذي رافع من خÓله السسف Òالصسحراوي عبد القادر طالب عمر
◊ق تقرير اŸصس.Ò

فنيدسس بن بلة

من نيويورك ،طوكيو  ،اديسص أابابا ،جنيف
ومختلف العواصضم األوروبية ظل الصضوت
الصض- -ح- -راوي م -دوي -ا م -راف -ع -ا ل -ل -م -ب -دأا
المقدسص  :تقرير المصضير تطبيقا للوائح
األم-م-ي-ة وات-ف-اق-ات ت-مت مسض-ب-قا آاخرها
ات -ف -اق وق -ف إاطÓ-ق ال-ن-ار ف-ي سض-ب-ت-م-ب-ر
 ١٩٩١ال-ذي أامضض-ت-ه ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسضاريو
وال -م -ح -ت -ل ال -م-غ-رب-ي ف-ي ع-ه-د ال-ع-اه-ل
ال -حسض -ن ال -ث-ان-ي ال-ذي ال-ت-زم م-ن خÓ-ل-ه
ب-ال-ت-ج-اوب م-ع مسض-ع-ى ال-م-ف-اوضض-ات م-ن
اجل تهيئة الرضضية لسضتقاء يفضضي الى
تقرير المصضير دون سضواه.
وه- -ذا ال- -ت- -وج- -ه ي -ف -رضص ن -فسض -ه ب -دي Ó-
لسض -ي -اسض -ة ال -م -خ -زن ف -ي ح -ك -م م -ح -م-د
السضادسص الذي اظهر من خÓل خطابه
امسص في المسضيرة السضوداء إافÓسص النهج
ال -ذي يسض -ي -ر ع -ل -ي -ه واع -ت-راف-ه الصض-ري-ح
بخضضوع المملكة للضضغط المركز .لكنه
كالعادة يفضضل سضياسضة الهروب الى األمام
وعدم العتراف بحقائق الشضياء ورفضص
النسضياق نحو تقرير مصضير شضعب ،كل
ال-م-واث-ي-ق ت-ق-ر ب-واجب اسض-ت-ع-ادة سضيادته
الوطنية وحريته المسضلوبة ب Óوجه حق.

ات -خ -ذ ال -م -غ -رب ه -ذا ال-مسض-لك م-فضضÓ-
سضياسضة الهروب الى المام غير مدرك
ب -ال -خ -ط -ورة والن -ع -ك -اسض -ات م -ت-ج-اهÓ-
الصض-وات ال-م-رت-ف-ع-ة ي-وم-ي-ا م-ن م-ختلف
ع-واصض-م ال-ع-ال-م ال-م-ط-ال-ب-ة اياه بمراجعة
الموقف والتحلي بالواقعية التي يفرضضه
الظرف وتطالب بها المرحلة وتشضترطها
ال -ل -وائ -ح األم -م-ي-ة آاخ-ره-ا م-ا صض-در ع-ن
م- -ج- -لسص األم- -ن ال- -م- -ط- -الب ب- -ت- -ح -ريك
المفاوضضات المرتقبة في جنيف بداية
شض-ه-ر ديسض-م-ب-ر والن-خ-راط ف-ي ال-مسضعى
ال -م-ؤودي ال-ى تصض-ف-ي-ة السض-ت-ع-م-ار بصض-ف-ة
نهائية في الصضحراء الغربية.
ل -م ي -أاخ -ذ م -لك ال-م-غ-رب ه-ذا ال-م-ع-ط-ى
الجديد ولم يحفظ درسص من سضبقته من
دول اسضتعمارية أاكثر قوة وأاكبر امكانيات
 ،مفضض Óالجري وراء الوهام ،متجاهÓ
ال- -م- -ت- -غ- -ي- -رات ف- -ي ال- -خ- -ارط -ة ال -ج -ي -و
اسضتراتيجية مغمضضا العين اتجاه ما يلح
عليه التحاد الفريقي الذي بات يفرضص
ال -قضض-ي-ة الصض-ح-راوي-ة ف-ي ك-ل ال-م-ح-اف-ل
ويشضدد على اجندة لتسضويتها وفق اللوائح
التي اتخذها ويفرضص حضضورها الدائم
ف-ي ال-ل-ق-اءات م-ع الشض-رك-اء وال-ت-ج-م-ع-ات
بصضفتها عضضو مؤوسضسص في التحاد عكسص

المغرب الذي التحق بالركب القاري في
السض-ن-وات ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-م-اضض-ي-ة ب-ع-د ق-ب-ول-ه
بجملة من الشضروط واللتزامات التي
ت-أاسضسص ع-ل-ي-ه-ا الصض-رح الف-ري-ق-ي ،م-ن-ه-ا
اح -ت -رام ال -ح -دود ال -م -وروث-ة ع-ن ال-ع-ه-د
السض -ت-ع-م-اري ،وم-ا ي-ف-رضض-ه م-ن ت-داب-ي-ر
تؤودي الى تصضفية السضتعمار بالصضحراء
الغربية.
ف -ي ه -ذه ال -ح -رك -ي -ة السض -ي-اسض-ي-ة تسض-ج-ل
القضضية الصضحراوية انتصضارا بعد انتصضار
وتفرضص نفسضها كقضضية تصضفية اسضتعمار
ل بد من الحتÓل المغربي العتراف
ب- -ه- -ا والنصض- -ي- -اع لرادة ال- -م- -ج- -م- -وع- -ة
ال -دول -ي -ة.ح -ق-قت ال-قضض-ي-ة ان-تصض-ارا ف-ي
اجتماع الشضراكة السضابع مع اليابان حيث
ف - -رضضت ال - -ج- -م- -ه- -وري- -ة الصض- -ح- -راوي- -ة
مشضاركتها في قمة طوكيو الدولية لتنمية
اف -ري -ق -ي -ا «ت -ي -ك -اد» م -كسض -رة م -ح-اولت
الرباط بتواطئ الدولة المضضيفة عرقلة
الجتماع المنظم األسضبوع الول من شضهر
اك -ت -وب -ر ال -م -نصض -رم .وكسض -رت ال -ت -ع -ت -ي-م
السض-ي-اسض-ي واإلعÓ-م-ي ال-م-غ-رب-ي فارضضة
نفسضها في كل المحافل مسضتملة الراي
العام في دول معروفة بولئها للمحتل
م-ن-ه-ا ف-رنسض-ا ال-ت-ي ب-دات ال-ن-خب ت-درك

ح -ق -ي -ق -ة السض -ي-اسض-ة ال-م-غ-رب-ي-ة ون-ه-ج-ه-ا
السض-ت-ع-م-اري .وب-دا ال-م-واط-ن ال-ف-رنسضي
يعي ان ما يجري في الصضحراء الغربية
ه -و ان -ت -ف -اضض -ة شض -عب ق -ام السض -ت -ع -م -ار
السض -ب -ان -ي م -ن ق -ب -ل وي -ق -اوم الح-تÓ-ل
ال- -م- -غ- -رب- -ي ال -ذي ان -كشض -فت م -ن -اورات -ه
وم -ؤوام -رات -ه ول-م ت-ع-د ت-ق-ن-ع.م-ث-ل-م-ا ذك-ر
م- -ح- -م- -د ب- -ن ح- -روف رئ- -يسص ال -راب -ط -ة
الجزائرية للكفاءات بفرنسضا في شضهادته
ب-م-ن-ت-دى الشض-عب مسض-ت-ن-دا ال-ى م-ع-طيات
ع-ايشض-ه-ا ع-ن ق-رب ب-ال-ع-اصض-مة الفرنسضية
باريسص.
واسض - -ت- -ن- -د ب- -ن ح- -روف ف- -ي ق- -ول- -ه ال- -ى
اج -ت-م-اع-ي-ن ع-ق-دا ب-ال-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
الفرنسضية  ،حيث اطلع الفرنسضيون من
خ Ó-ل -ه ع -ل -ى م -ع -ط-ي-ات ج-دي-دة ت-خصص
ال -قضض-ي-ة الصض-ح-راوي-ة وخ-رج م-ن شض-ارك
فيه حام Óمعه صضورة واضضحة على ان
الصضحراء الغربية تصضفية اسضتعمار وان
م -غ -ال -ط -ات ال -م-غ-رب ب-ت-واط-ؤو ف-رنسض-ا ل
يمكنها ان تسضتمر في الترويج لمغالطات
ت-ث-بت ال-دب-ل-وم-اسض-ي-ة الصض-ح-راوي-ة ي-وم-ي-ا
بطÓنها بكسضب المواقع وفرضص نفسضها
طرفا مفاوضضا من اجل تقرير المصضير
اليوم أاو غد.
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الهج ـرة ورق ـة يسستعملهـا اŸغ ـرب
’بتـ ـ ـزاز ا’–ـ ـاد اأ’وروبـ ـي
عزيز.ب
اأكد السسفير الصسحراوي لدى الجزائر عبد القادر
طالب عمر انه يتمنى اأن يحترم التحاد الوروبي
ق -رار ال -م -ح -ك -م-ة الأوروب-ي-ة ال-ت-ي اأنصس-فت الشس-عب
الصس -ح -راوي ب -ان -ح -ي -ازه -ا اإل -ى الشس -رع-ي-ة ال-دول-ي-ة
باعتبار اأن الصسحراء الغربية و المغرب منطقتان
مختلفتان و منفصسلتان و اأن اأي اتفاق يخصس المياه
و الأراضسي الصسحراوية يعتبر تعدي على القانون
ال -دول-ي ،مشس-ي-را اأن الت-ف-اق ب-اط-ل ب-ل ه-و ان-ت-ه-اك
ل -ح -ق-وق الإنسس-ان م-ن ق-ب-ل ال-ن-ظ-ام ال-م-غ-رب-ي ال-ذي
يعتبر قوة احتÓل رغم عدم حصسوله على تكليف
دولي.
واأضس -اف ط -الب ع -م -ر  -خ Ó-ل ن -زول -ه ضس -ي -ف -ا ع-ل-ى
م- -ن- -ت- -دى ج- -ري- -دة « الشس- -عب» -اأن ه- -ن -اك اأط -راف
ك- -ع- -ادت -ه -ا ع -ل -ى غ -رار ف -رنسس -ا ت -ح -اول اإل -ى ج -انب
الحكومة السسبانية تمرير التفاق وهو ما يعتبر
تحايل و كذا ضسرب لÓأراضسي و المياه الصسحراوي
ف -ي ن -فسس ال -وقت ك -م -ا ج -دد ت -م -ن -ي -ات -ه اأن ي -ل -ت -زم
البرلمان الوروبي الذي يعتبر كسسلطة تشسريعية
و اأن ينحاز للحق رغم وجود بعضس المصسالح لن
ال- -ن- -ظ- -ام ال- -م- -غ- -رب- -ي يضس- -غ- -ط ف- -ي ك- -ل م -رة ع -ل -ى
الأوروبيين بقضسية الهجرة غير شسرعية بدليل انه
اأحيانا يفتح المجال امام الهجرة غير الشسرعية و
اأحيانا اخرى يشسدد على القضسية من خÓل طرد
المهاجرين فهي مثابة ورقة بيد النظام المغربي
وف -ي ح -ال انصس -ي -اع الأوروب -ي -ي -ن لضس -غ-ط ال-م-غ-رب
فذلك سسيكون مثل الذي ينصساع لÓإرهابيين الذين
يقومون بخطف الرهائن تم يطالبون بدفع الفدية
وفي حال اسستمر المغرب في اسستفزاز الأوروبيين
ف -ه -ذا ي -ع-د ظ-ل-م-ا ل-لشس-عب الصس-ح-راوي لأن-ه ه-و م-ن
يدفع الثمن في الأخير.
كما اأوضسح طالب عمر اأن النظام المغربي اسستعمل
القضسية الصسحراوية لإسسكات الجبهة الداخلية من
خÓل اسستنزافه لثروات الصسحراء الغربية و كذا
شس -راء ال -ذم -م ف -ي وقت ك -ان م -ن الأج -در ب -ال-ن-ظ-ام
ال -م-غ-رب-ي السس-ت-ث-م-ار ف-ي بÓ-ده م-ن خÓ-ل تشس-ي-ي-د
المسستشسفيات وكذا المدارسس بل اأكثر من ذلك فان
جل الأعمال الإرهابية التي تحدث في المنطقة
ف -ان م -ن -ف -ذي -ه-ا ي-اأت-ون م-ن ال-م-غ-رب وه-و م-ا ي-ك-ذب
جملة و تفصسي Óالحجة التي يدعيها البعضس داخل
ال-ن-ظ-ام ال-م-غ-رب-ي ب-ان اح-تÓ-ل ال-م-غ-رب ل-لصس-ح-راء
ال -غ -رب -ي -ة ه -و اسس -ت -ق-رار ل-ل-م-م-ل-ك-ة ب-ل ه-و ان-ت-ه-اك
لحقوق النسسان وللديمقراطية
واأشسار  -في ذات السسياق  -اإلى اأن النظام المغربي
الذي عمل منذ احتÓل الأراضسي الصسحراوية على
نشس -ر ال -م -خ -درات ب -دل -ي -ل اأن ال -ك -ث -ي-ر م-ن ع-ائÓ-ت
الصس- -ح- -راوي- -ة ن- -زحت م- -ن ال -م -دن و الإح -ي -اء اإل -ى
ال -ب-وادي م-ن اج-ل ح-م-اي-ة اأب-ن-ائ-ه-ا م-ن ه-ذه الآف-ات
،م - -وؤك - -دا ف - -ي ن - -فسس ال - -وقت ان ع - -زي- -م- -ة الشس- -عب
الصسحراوي الذي اكتسسب الخبرة اأصسبح اأكثر وعي
م- -ن وقت مضس- -ى وق- -وة رغ- -م م- -ح- -اولت ال- -م- -غ- -رب
م -ح -اصس -رت -ه-م ال-ف-اشس-ل-ة ف-ي ال-م-ح-اك-م الأوروب-ي-ة و
الت -ح -اد الف -ري -ق -ي ال -ذي اأصس-ب-ح ل ي-ف-رضس ف-ق-ط
ت-واج-د ال-دول-ة الصس-ح-راوي-ة ف-ي ال-محافل الدولية
فحسسب  ،بل مع شسركائه بدليل ما حدث في اليابان
و سس- -اح- -ل ال -ع -اج وه -و م -كسسب ك -ب -ي -ر ف -ي ح -ي -ن اأن
ال -قضس -ي -ة لت -زال ت -ت -ط -ور ح -ت -ى ت -م -ك-ي-ن الشس-عب
الصسحراوي من تقرير مصسيره.

 ⁄يسستخلصس الدرسس وÁتثل للشسرعية الدولية

خطاب ﬁمد السسادسس «متناقضس» ويتجه نحو «نسسف» ا÷هود الرامية ◊ل القضسية
قال سسف Òا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية ‘ ا÷زائر ,عبد القادر طالب عمر ,امسس با÷زائر العاصسمة ,إان النظام اŸغربي يحاول مغالطة الرأاي العام الدو‹ ,ويتجه نحو «نسسف» ا÷هود الرامية
◊ل النزاع ‘ الصسحراء الغربية ,وهو ما يتجلى ‘ خطاب اŸلكﬁ ,مد السسادسسÃ ,ناسسبة الذكرى الـ 43لÓحتÓل اŸغربي للصسحراء الغربية.
وخÓل نزوله ضضيفا على منتدى جريدة الشضعب,
اأكد السضفير الصضحراوي ,اأنه وبحلول الذكرى
ال 43لÓجتياح المغربي لÓأراضضي الصضحراوية,
فشضل المغرب «فشض Óذريعا» في القضضاء على
ال-م-ق-اوم-ة الصض-ح-راوي-ة ف-ي الأراضض-ي ال-م-ح-تلة,
واأشضار اإلى اأن جبهة البوليسضاريو كانت «تتوقع من
ال-ن-ظ-ام ال-م-غ-رب-ي اأن يسض-ت-خ-لصص ال-درسص ويمتثل
ل -لشض -رع-ي-ة ال-دول-ي-ة...ل-ك-ن-ه لÓ-أسض-ف ل ي-زال ف-ي
تعنته وتصضعيده وتماديه في الحتÓل ,ولم يبد
اأي اإرادة في اإنهائه».
واأضضاف اأن خطاب الملك المغربي« ,ينم عن
م -غ -ال -ط-ة ك-ب-ي-رة ل-ل-راأي ال-ع-ام ال-دول-ي ,وي-ح-م-ل
تناقضضات كبيرة ,فمن جهة يوؤكد التزام الرباط
ب -دع -م ج -ه -ود الأم -ي -ن ال -ع -ام ل Ó-أم -م ال -م -ت-ح-دة
ومبعوثه ,هورسضت كوهلر ,وفي المقابل يحدد
التجاه والشضروط والمرجعيات غير المعترف بها
كشضرط لحل القضضية من خÓل التلميح ل»فرضضية
الحكم الذاتي في الصضحراء الغربية» ,و هذا في
الوقت الذي يجب اأن ينبني فيه اأي مسضار تسضوية

للنزاع على حق الشضعب الصضحراوي في تقرير
المصضير.
كما برز التناقضص في خطاب الملك المغربي,
حسضب السضفير-خÓل الحديث عن «التزامه في
اإطار التحاد الفريقي ,بينما يرفضص اأن يعود
مكتب التحاد اإلى العيون المحتلة للعمل اإلى
جانب بعثة المينورسضو ,ويقفز على واحد من
مبادئه الأسضاسضية وهو احترام الحدود ,وكذا في
حديثه عن التنمية في القاليم الصضحراوية بينما
ي-م-ن-ع ال-زي-ارة اإل-ي-ه-ا وي-ط-رد ال-م-راقبين الدوليين
وي -ح-اول ت-ن-ظ-ي-م اأنشض-ط-ة غ-ي-ر ق-ان-ون-ي-ة ه-ن-اك,
واأيضضا باإثارة مسضاألة الوحدة المغاربية وهو البلد
المحتل لجارته الصضحراء الغربية».
واأكد في ذات السضياق ,اأن النظام المغربي يتجه
ن-ح-و «نسض-ف» ال-مسض-اع-ي وال-ج-ه-ود ال-رام-ي-ة ل-حل
ال -ن-زاع ,رافضض-ا ال-م-رج-ع-ي-ات ال-ت-ي ذك-ره-ا م-لك
المغرب .واأوضضح الديلوماسضي الصضحراوي اأن
«ال -م -ف -اوضض -ات ت -ع -ن -ي ال -ب -حث ع -ن ح -ل-ول وف-ق
ال -م-رج-ع-ي-ات ال-م-ع-روف-ة ف-ي ال-ق-ان-ون ال-دول-ي»,

م -وؤك -دا اأن ت -غ -ي -ي -ر ال -ل -ه -ج-ة م-ا ه-و اإل «م-ن-اورة
والتفاف على القضضية الجوهرية ..وهذا الموقف
الجديد ل يبشضر بالخير».
واع -ت -ب -ر ط -الب ع -م-ر ,اأن ال-م-غ-رب «ح-ك-م ع-ل-ى
المفاوضضات بالفشضل مسضبقا» ,منددا بما جاء في
ال -خ -ط -اب ,وم-ط-ال-ب-ا الأم-م ال-م-ت-ح-دة وم-ج-لسص
الأم- -ن ب»اإج- -ب -اره ع -ل -ى ال -ج -ل -وسص اإل -ى ط -اول -ة
ال -م -ف -اوضض -ات» ,خصض -وصض-ا ف-ي ظ-ل وج-ود اإرادة
لمتابعة الوضضع في الصضحراء الغربية وتجلى ذلك
ف -ي ت -م -دي -د م -ه-م-ة ب-ع-ث-ة ال-م-ي-ن-ورسض-و  6اأشضهر
وتحديد تاريخ المفاوضضات نهاية العام.
وح- -ول ات- -ف -اق الشض -راك -ة ب -ي -ن الت -ح -اد الورب -ي
والمغرب ,اأعرب السضفير عن اأمله في احترام
قرار المحكمة الأوربية ,بالرغم من «محاولة كل
من فرنسضا واسضبانيا تمرير التفاق الذي يشضمل
الأراضضي الصضحراوية بوجود ضضغط مغربي كبير
ع -ب -ر م-ل-ف ال-ه-ج-رة» ,مضض-ي-ف-ا ,ب-ال-م-ق-اب-ل ,اأن
البرلمان الأوروبي «كان واضضحا عندما شضكك في
قانونية اأي اتفاق يشضمل الصضحراء الغربية دون

موافقة الشضعب الصضحراوي».
وف- -ي رده ع- -ل- -ى سض -وؤال ح -ول ج -ه -ود ال -م -ب -ع -وث
الأم - -م - -ي ,ه- -ورسضت ك- -وه- -ل- -ر ,ق- -ال السض- -ف- -ي- -ر
الصضحراوي :اإنه «وسضع مشضاوراته في اإطار اإيجاد
ح -ل ل -ل-ن-زاع ف-ي الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة م-ع الت-ح-اد
الف-ري-ق-ي والت-ح-اد الوروب-ي وال-خ-ب-راء ..وهذا
اأسض -ل -وب ج -دي-د ,ك-م-ا اأن ت-اأث-ي-ره ك-رئ-يسص سض-اب-ق
لألمانيا كان كبيرا على اأعضضاء مجلسص الأمن»,
مشض -ددا ع-ل-ى دع-م ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و ل-ج-ه-وده
ومسضاعيه لإعادة بعث المفاوضضات من جديد.
واأشضاد في ذات الوقت ,بدعم الجزائر للقضضية
الصض-ح-راوي-ة ال-ذي ل-م ي-ت-غ-ي-ر ,ووصض-ف-ها ب»قلعة
الأحرار ومكة الثوار» ,وثمن الموقف الأمريكي
في مجلسص الأمن ,وقال :اإن «واشضنطن تحاول
اإع-ط-اء ن-وع م-ن ال-ج-دي-ة وال-مصض-داق-ي-ة ل-ل-ب-ع-ثات
الأممية ,بحيث ل تسضتنزف الموال دون اإعطاء
مردود ,وهو موقف معقول ومنطقي يتماشضى مع
م -ب -ادئ الأم-م ال-م-ت-ح-دة ,ب-ي-ن-م-ا ت-ح-اول ف-رنسض-ا
بالمقابل البقاء على التمديد خدمة لمصضلحة

المغرب».
وشضدد عبد القادر طالب عمر ,على اأن اأي طرف
يحاول وضضع عراقيل اأمام اإيجاد حل دائم وسضريع
للقضضية الصضحراوية ,ويمجد السضتعمار ,فهو
«يسضد الباب اأمام السضتقرار والسضلم ويشضجع على
الحرب» ,في ظل وجود جيل صضحراوي جديد
ي -ط -الب ب-ال-ك-ف-اح ال-مسض-ل-ح لسض-ت-رج-اع ال-ح-ري-ة,
موؤكدا اأن القضضية الصضحراوية هي قضضية «تصضفية
اسضتعمار» والمغرب هو «قوة احتÓل» وهو ما
تحاول الرباط التملصص منه.
وفي المقابل ,اأكد السضفير الصضحراوي ,اأن جبهة
ال -ب -ول-يسض-اري-و ان-ت-ه-جت سض-ب-ي-ل ال-ك-ف-اح ال-مسض-ل-ح
وحققت فيه نتائج مشضرفة ,وانتهجت المقاومة
السضلمية وحققت نتائج اإيجابية على مسضتوى عدة
جبهات ,بما فيها محاربة اسضتغÓل الثروات عبر
المحاكم ,والعمل الدبلوماسضي والمظاهرات في
الراضضي المحتلة ,وحقوق النسضان ,موؤكدا اأن
«ال -ن -ه -ج ال -م -ط -روح ال -ي -وم ه-و ال-ح-ل السض-ل-م-ي..
والجبهة ملتزمة بالمفاوضضات».

الخميسص  0٨نوفمبر  201٨م
الموافق لـ  29صصفر  1٤٤0هـ

»æWh

اıطط التوجيهي لتهيئة قطاع السسياحة

@ بومرداسس تبحث عن موقعها ‘ اإ’سصÎاتيجية اŸسصتقبلية
@ مع ـ ـا ⁄ثقافية ومناظر طبيعية تنتظـ ـر ا’سصتغ ـ ـÓل

يشس -ك -ل اıط -ط ال -ت -وج -ي -ه -ي ل-ت-ه-ي-ئ-ة ق-ط-اع السس-ي-اح-ة ب-ا÷زائ-ر ال-ذي أاع-دت-ه
ا◊ك-وم-ة لÎق-ي-ة ال-نشس-اط ودف-ع-ه ل-يشس-ك-ل ق-اط-رة ا’ق-تصساد الوطني خارج قطاع
اÙروقات ،حتى مطلع سسنة  2030مرجعا أاسساسسيا لتثم ÚواسستغÓل اŸوارد واŸعا⁄
التاريخية والطبيعية التي تزخر بها و’يات الوطن ،ومنها بومرداسس التي تتوفر
على مقومات النجاعة لÎقية اŸقصسد ا÷زائري.
بومرداسس :ز /كمال
اŸل- -ف ا◊سص -اسص ال -ذي ك -ان ق -ب -ل ي -ومÚ
ﬁور جلسصة نقاشص وإاثراء أاشصرف عليها وزير
السصياحة والصصناعة التقليدية ،عبد القادر بن
مسص -ع-ود ،وخصصصص ل-و’ي-ات ال-وسص-ط ب-حضص-ور
‡ث -ل -ي و’ي-ة ب-وم-رداسص ،ج-اء ل-ي-ؤوك-د ›ددا
إارادة السص -ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ون-ي-ت-ه-ا ‘ إاع-ادة
–ريك وت -ف-ع-ي-ل ه-ذا ال-ق-ط-اع وŒم-ي-ع ك-اف-ة
الطاقات اŸوجودة Ãناطق الوطن للنهوضص
بقطاع السصياحة الذي يسص Òبخطى متثاقلة ‘
اŸيدان ،ا’مر الذي يفرضص –ريك اŸلف
وتفعيل نشصاطه اك ،Èمثلما تتو’ه بومرداسص.

بومرداسص الوجهة السصياحية الطبيعية وغÒ
اŸصص-ط-ن-ع-ة ال-ت-ي اسص-ت-ع-ادت ع-اف-يتها اأ’منية
و–ولت إا ¤قبلة للمصصطاف Úبرقم قارب 15
م -ل -ي -ون مصص -ط -اف ،ح-يث ظ-لت ل-ع-ق-ود ت-روج
Ÿناطق النشصاطات الـ 11اŸنتشصرة على طول
الشص -ري -ط السص-اح-ل-ي ل-ك-ن-ه-ا ◊د ال-ي-وم ب-ق-يت
›رد تقارير على الورق وأاخرى طالها النهب
ب -اسص -ت -ث-ن-اء م-ن-ط-ق-ت Úت-ق-ري-ب-ا ق-د اسص-ت-ف-ادت
م -ؤوخ-را م-ن ع-م-ل-ي-ة اŸصص-ادق-ة ع-ل-ى مشص-روع
ال-ت-وسص-ع السص-ي-اح-ي وه-ي م-ن-ط-ق-ة «تاقدامت»
و»ليصصال »Úببلدية دلسص على مسصافة إاجمالية
تزيد عن  100هكتار ‘ انتظار اŸصصادقة
على  5مناطق أاخرى جديدة هي حاليا لدى
اأ’مانة العامة للحكومة ،بحسصب مصصادر من

عّبر عن غضسبه من تأاخر ا‚از مسستشسفى ع Úمران

وا‹ الشصلف Áهل اŸقاولة  15شصهرا
لتسصليم اŸرفق الصصحي

م -ك -نت خ -رج -ة وا‹ الشس -ل -ف خ Ó-ل
م-ع-اي-ن-ت-ه اŸي-دان-ي-ة ل-دوال-يب ال-ت-ن-م-ية
اÙلية ببلدية ع Úمران من الوقوف
ع -ل -ى ح -ج -م ال-ت-أاخ-ر ال-ف-ظ-ي-ع ‘ أاشس-غ-ال
ا‚از مسستشسفى اŸدينة الذي ظل يحلم
به السسكان خاصسة اŸرضسى الذين عانوا
’م -ري -ن ‘ ال -وصس -ول إا ¤اŸسس-تشس-ف-ي-ات
ا أ
ال -ب -ع -ي -دة خ -اصس -ة ال -ف -ئ -ات ال -هشس-ة م-ن
العائÓت.

ج- -اء اسص- -ت -دراك ال -ت -أاخ -ر اŸسص -ج -ل ب -ع -د
ت -خصص-يصص غÓ-ف م-ا‹ ’سص-ت-ك-م-ال اأ’شص-غ-ال
التي ظلت تسص ÒبوتÒة السصلحفاة على مدار
10سصنوات كاملة دون أان يسصتفيد منه أابناء
اŸن -ط -ق -ة وال -ب -ل -دي -ات اÛاورة ال -ت -ي ط-ال
انتظارها ‘ تسصليم اŸشصروع.
أاع -ط -ى ال -وا‹ مصص -ط -ف-ى صص-ادق إاشص-ارة

اسصتئناف اأ’شصغال التي لقيت إارتياح السصكان
الذين ثمنوا هذه اÿطوة قصصد السصماح لهم
ب -اسص-ت-غÓ-ل ه-ذا ال-ه-ي-ك-ل ب-ع-د 15شص-ه-را وه-ي
اŸهلة التي منحت للمقاولة من أاجل وضصع
الهيكل –ت اÿدمة والقضصاء على معاناة
السص -ك -ان م -ن اŸرضص -ى ال -ذي-ن ك-ان-وا يشص-ق-ون
مسصافات بعيدة للعÓج بعدة بلديات خاصصة
بعاصصمة الو’ية.
باŸوازاة مع هذا اإ’جراء الذي خلق فرحة
ل- -دى السص- -ك- -ان ف- -ق -د أاع -ط -ى ذات اŸسص -ؤوول
تعليمات صصارمة للتسصريع ‘ وتÒة اأ’شصغال ‘
ا‚از ال -ث -ان -وي-ة ال-ت-ي م-ن اŸن-ت-ظ-ر أان ت-ف-ت-ح
أابوابها خÓل الدخول اŸدرسصي القادم ،وهذا
ل -ل -رف -ع م -ن ح -ال -ة اإ’ك -ت-ظ-اظ ع-ل-ى اأ’قسص-ام
الÎب-وي-ة و–سص Úظ-روف ال-ت-م-درسص ل-ل-ط-ل-بة
الثانوي Úالذين سصيكونون ‘ ظروف مريحة،
بدءا من موسصم  ،2020 /2019يقول اأ’ولياء
ال -ذي -ن اسص -ت -حسص -ن -وا ه -ذا اإ’ج -راء ال -ع -م -ل-ي
للمسصؤوول اأ’ول عن ا÷هاز التنفيذي بالو’ية.

نظمت غرفة التجارة والصصناعة العقبان
يوما دراسصيا حول ا÷باية اÙلية ودورها ‘
التنمية اÙلية نشصطه الوزير السصابق عبد
الرحمن بن خالفة واÿب Òا’قتصصادي حيث
أاكد أان التنمية اÙلية لها عÓقة مباشصرة
’ق- -ال- -ي- -م ال- -ت- -ي ت -ع -ت Èأاح -واضص -ا ل -ل -ن -م -و
ب- -ا أ
ا’ق - -تصص - -ادي ،وذلك م - -ن خ Ó- -ل تشص - -ج - -ي - -ع
ا’سص -ت -ث -م -ار ‘ شص -ق -ي-ه ال-ع-ام واÿاصص ،ل-ك-ن
ا÷باية تبقى جزءا من اŸوارد اÙلية .
’ق -ال -ي-م
أاوضص -ح ب -وخ -ال -ف -ة أان م -داخ -ي -ل ا أ
اÙلية و تنميتها ترتكز على ›موعة من
ال- -ع- -وام -ل م -ن خ Ó-ل الÎك -ي -ز ع -ل -ى اŸوارد
اÙل -ي -ة ع -ن ط-ري-ق ال-ت-ح-ك-م ‘ ﬂط-ط-ات
ال-ت-م-وي-ن ال-و’ئ-ي-ة وت-بسص-يط النفقات وخفضص
التكاليف والنفقات العامة وتشصجيع ا’سصتثمار
بشصكل يخلق منافسصة ب Úالبلديات فضص Óعن

’ق-ل-ي-م-ي م-ع ع-دم إاه-م-ال
ت -ع -زي-ز ال-تسص-وي-ق ا إ
اق - -تصص - -اد اÿدم- -ات ك- -مشص- -اري- -ع اÿدم- -ات
الصصحية ‘ القطاع اÿاصص السصياحة اÙلية
واŸرافق التجارية ومرافق التنزه وغÒه .
وب- - -حسصب اÿب Òا’ق - -تصص - -ادي ف - -إان ذلك
يسصمح بخلق مداخيل إاضصافية من خÓل تنوع
اشصكال ا÷باء وهو ما يسصمح بتنويع اشصكال
’ق-ال-ي-م اÙل-ي-ة ب-ع-ده-ا ع-رضص
ا÷ب -اي-ة ‘ ا أ
م -دي -ر الضص -رائب ب -و’ي -ة سص -ع -ي -دة ال -ع-ن-اصص-ر
اŸمولة Ÿيزانية ا÷ماعة اÙلية بالو’ية
التي ‘ خÓصصة تدخله تبقى غ Òمتماشصية
’مكانات واŸقدرات التي تتمتع
مع ﬂتلف ا إ
بها و’ية سصعيدة وهو ما يتطلب بذل اŸزيد
من ا÷هود لرفع مؤوشصرات النمو ا’قتصصادي
للو’ية.
سسعيدة :ج .علي

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

غرفة التجارة والصصناعة
بسصعيدةتنظم يوما دراسصيا

مديرية السصياحة.
ك -م -ا أاظ -ه -رت ت -ق-اري-ر سص-اب-ق-ة ع-ن ق-ط-اع
السص -ي -اح -ة ب-و’ي-ة ب-وم-رداسص «أان اسصÎات-ي-ج-ة
النهوضص بالنشصاط السصياحي بالو’ية واجهتها
ال -ك -ث Òم -ن الصص -ع -وب -ات وال -ع -راق-ي-ل وغ-ي-اب
اإ’رادة الفعلية لتجسصيد اŸشصاريع اŸقÎحة
ال -ت-ي ت-ب-ق-ى ت-ق-ري-ب-ا ح-ك-را ع-ل-ى اÿواصص ‘
شصكل مشصاريع فندقية ’ أاك Ìتفتقد إا ¤الروح
وال -ت -ك -ام -ل-ي-ة م-ن ح-يث اÿدم-ات واأ’نشص-ط-ة
الÎفيهية اŸوازية التي يبحث عنها الزائر
وال -ع -ائ Ó-ت ‘ ،ح Úي -ب -ق -ى واق -ع اأ’ق -ط -اب
ومناطق التوسصع يشصكل حجر عÌة وغارقة ‘
وضصعيتها القانونية ناهيك عن غياب التنسصيق
ب Úم-دي-ري-ة السص-ي-اح-ة واŸن-ت-خ-ب ÚاÙل-يÚ
ل- -ت- -ق- -د Ëرؤوي- -ة مشصÎك- -ة ل- -ت- -جسص- -ي- -د ب -عضص
اŸب -ادرات اŸقÎح -ة ‘ ك -ل ب -ل -دي -ة ل -ت-ث-مÚ
اŸواقع اأ’ثرية والتاريخية لتفعيل السصياحة
الثقافية والدينية ‘ كل من زموري ،دلسص،
ق -ورصص -و ،السص -ي -اح-ة ا÷ب-ل-ي-ة وا◊م-وي-ة ال-ت-ي
تزخر بها بلديات بني عمران ،اÿروبة ،سصوق
ا◊د ،الناصصرية وغÒها من اŸناطق اأ’خرى
ال-ت-ي اقÎحت ف-ي-ه-ا سص-اب-ق-ا فضص-اءات ع-ائ-ل-ية
ومسصارات سصياحية مفتوحة ‘ جبال قدارة..
الواقع السصياحي اليوم ،ببومرداسص ،بحاجة
أايضص- -ا إا ¤ت- -غ- -ي Òال- -ذه- -ن- -ي- -ة ورف- -ع ال- -ل -بسص
اŸف-اه-ي-م-ي ال-ذي يسص-ع-ى إا ¤رب-ط السص-ي-اح-ة
Ãوسص -م ا’صص -ط -ي -اف ال -ظ -ر‘ ،ح -ت -ى أان ك-ل
التقارير اŸعروضصة من قبل مديرية السصياحة
‘ ﬂتلف اŸناسصبات –اول تغليب موسصم
ا’صصطياف كنشصاط موسصمي على القطاع اأ’م
ا’سصÎات -ي -ج-ي ال-ذي  ⁄ت-ت-ح-دد م-ع-اŸه ب-ع-د
والدليل أان و’ية بومرداسص ’ –وي سصوى 20
ف- -ن- -دق- -ا ومشص- -روع ف- -ن- -دق ل ‚Ó-از ب -ط -اق -ة
اسصتيعاب ’ تتعدى  3آا’ف سصرير اثن Úمنها
فقط مصصنفة ‘ خانة ‚ 3وم وبخدمات ’
ترقى إا ¤اŸسصتوى اŸطلوب وهذا ‘ و’ية
سصاحلية وسصياحية بامتياز تنتظر وثبة فعلية
برؤوية متكاملة ب Úكل الشصركاء.

تبعا للحركة اّŸوسسعة
‘ سسلك الدوائر

تنصصيب من Òسصناتي
رئيسصا لدائرة البياضصة
أاشسرف وا‹ الوادي ،على تنصسيب
رئ-يسس دائ-رة ال-ب-ي-اضس-ة ا÷ديد منÒ
سسناتي ‘ ،إاطار ا◊ركة اŸوسسعة التي
أاج- -راه- -ا رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة م-ؤوخ-را ،وال-ت-ي
Ãوج- -ب- -ه- -ا ” ت- -ع- -ي Úرئ- -يسس دائ- -رة
ج -دي-د ب-ع-د –وي-ل ال-رئ-يسس السس-اب-ق
ا ¤رئيسس دائرة بالنعامة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وا‹ سصوق أاهراسس يشصّدد
على النوعية ‘ ا’‚از

ع- - -اي - -ن وا‹ سس - -وق أاه - -راسس ف - -ري - -د
ﬁمدي ،خÓل جولة ميدانية عديد
اŸشس-اري-ع وال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-م-وم-ي-ة عÈ
ب-ل-دي-ات وادي ال-ك-ب-اريت وت-ارق-الت وأام
ال-ع-ظ-ا Ëم-ط-ال-ب-ا ب-ال-ن-وع-ية ‘ ا’‚از
وعدم التأاخر.
سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
أاك - -د ﬁم- -دي ع- -ل- -ى ضص- -رورة اŸت- -اب- -ع- -ة
الصص- -ارم- -ة م- -ن ط- -رف م- -ك- -اتب ال- -دراسص- -ات
ل -ل -مشص -اري -ع ا÷اري ا‚ازه -ا وذلك م-ن أاج-ل
ضص -م -ان ن -وع -ي -ت-ه-ا وت-ق-ل-يصص آاج-ال إا‚ازه-ا،
م -رج -ع -ا ه -ذه ال -وضص -ع -ي-ة إا« ¤اŸت-اب-ع-ة غÒ
الدقيقة لبعضص مكاتب الدراسصات» مشصÒا إا¤
«أان- -ه م- -ن غ ÒاŸق- -ب- -ول أان ه- -ذه اŸشص -اري -ع
والتجهيزات العمومية التي تندرج ‘ إاطار
ت-ن-ف-ي-ذ ب-رام-ج خ-م-اسص-ي-ة خصصصصت ل-ها الدولة
أاغلفة مالية معتÈة تعرف ‰ط ونوعية إا‚از
’ تسصتجيب Ÿعاي Òتقنية» .
وبعدما أاكد بأانه «سصيعمل على تدارك هذه
الوضصعية ’ سصيما وأان مثل هذه الهياكل تعكسص
بصص -ورة ج-ل-ي-ة سص-ل-ط-ة ال-دول-ة وه-ي-ب-ت-ه-ا» دع-ا
الوا‹ «بعضص أاصصحاب مكاتب الدراسصات إا¤
السصهر على متابعة نوعية اأ’شصغال» .
وع Èال -وا‹ ع -ن اسص -ت -ي -ائ -ه الشص-دي-د أام-ام
ن -وع -ي -ة اأ’شص -غ -ال ال-ردي-ئ-ة Ÿشص-روع اÙط-ة
الÈي-ة ل-ن-ق-ل اŸسص-اف-ري-ن ب-أام ل-ع-ظ-ا Ëوتأاخر
إا‚ازه - - -ا «ﬁم Ó- - -اŸسص- - -ؤوول- - -ي- - -ة Ÿك- - -تب
الدراسصات كونه اŸسصؤوول عن متابعة اŸشصروع
والذي  ⁄يتحل با÷دية» قبل أان يأامر «برفع
كل التحفظات اŸسصجلة» .
وب -ب -ل -دي-ة ت-ارق-الت ول-دى ت-ف-ق-ده Ÿشص-روع

العيادة اŸتعددة اÿدمات أامر الوا‹ مدير
Óشص-غ-ال
ال -ب -ن -اء وال -ت -ع -مÃ Òع-اي-ن-ة دق-ي-ق-ة ل -أ
الرديئة التي يجب إاعادتها ورفع التحفظات
اŸسصجلة قبل فتح هذا اŸرفق الصصحي أامام
اŸواط -ن Úن -ه -اي -ة الشص -ه -ر ا÷اري ك -م -ا أام-ر
السصيد ﬁمدي «بنزع شصهادة التأاهيل للمقاول
الذي اسصند إاليه هذا اŸشصروع جراء اأ’خطاء
الكبÒة ‘ التصصميم ونوعية اأ’شصغال» .
وخÓل اسصتماعه إا ¤عرضص خاصص بربط
التجمعات السصكنية الريفية باŸياه الصصا◊ة
للشصرب Ãشصتة ذراع الصصنوبر ببلدية تارقالت
دعا الوا‹ إا« ¤ضصرورة Œهيز اآ’بار العميقة
اŸنجزة ووضصعها حيز اÿدمة ،نهاية اأ’سصبوع
اŸقبل» باإ’ضصافة إا« ¤السصهر على معا÷ة
وت -ع -ق -ي -م اŸي -اه وال -ت -أاك -د م -ن صص Ó-ح -ي -ت -ه-ا
لÓسصتهÓك»
ودع- -ا ال- -وا‹ خÓ- -ل م -ع -اي -ن -ت -ه ل -ل -ق -اع -ة
الرياضصية اıتصصة ببلدية تارقالت إا« ¤وضصع
رزنامة بالتنسصيق مع مديرية الÎبية لوضصع
–ت تصص -رف ال -ت Ó-م -ي -ذ ه -ذه ال -ق -اع -ة ف -ور
اسصتكمال Œهيزها «قريبا تهيئة  39سصكنا
ري-ف-ي-ا ب-ب-ل-دي-ة وادي ال-ك-ب-اريت ح-يث اسص-ت-فاد
اŸواط -ن -ون م -ن إاع-ان-ات ل-ك-ن-ه-م  ⁄ي-ب-اشص-روا
عملية البناء ماعدا بعضص اŸسصتفيدين حيث
أامر الوا‹ بع ÚاŸكان بعدم ا’نطÓق ‘
ا‚از شصبكة الغاز قبل التدقيق ‘ وضصعية
اŸسصتفيدين.
وشصدد ذات اŸسصؤوول لدى زيارته Ÿشصروع
ا‚از م- -ت- -وسص- -ط -ة ق -اع -دة  5ب -ق -ري-ة وادي
الداموسص على «ضصرورة تقليصص آاجال ا’‚از
وتسص -ل -ي -م اŸشص -روع ق -ب -ل ال -دخ-ول اŸدرسص-ي
اŸق -ب -ل م -ع ام -ك -ان -ي -ة ت-وسص-ي-ع ه-ذه اŸنشص-أاة
الÎبوية مسصتقب.»Ó

’طار اŸعيشسي للسسكان
 400مليون دج لتحسس Úا إ

«سصيقوسس» بأام البواقي تسصتفيد من مشصاريع تنموية

الوادي :قديري مصسباح
ب -ه -ذه اŸن -اسص -ب -ة أاك -د ال-وا‹ ح-رصص-ه
الشصديد على ضصرورة التنسصيق ب Úالبلديات
وﬂتلف القطاعات اأ’خرى لدفع عجلة
التنمية اÙلية إا ¤اأ’مام مع العمل على
–سص Úاÿدمة العمومية والتكفل ا÷دي
وال -ت-ام ب-انشص-غ-ا’ت اŸواط-ن Úم-ع ت-رسص-ي-خ
ثقافة اŸواطنة.
كما تعهد بأانه لن يدخر أاي جهد ‘ دعم
ومسصاعدة رئيسص الدائرة ا÷ديد على تأادية
مهامه ‘ أافضصل الظروف ’سصتكمال كل
الÈام-ج ال-ت-ن-م-وي-ة وم-واصص-ل-ة ال-عمل بنفسص
ال - - -وتÒة ل- - -ت- - -حسص Úاإ’ط- - -ار اŸع- - -يشص- - -ي
ل-ل-م-واط-ن Úو–ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصص-ادية
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة اŸرج -وة ،ه-ذا إا ¤ج-انب
ا’ه- -ت- -م -ام ب -انشص -غ -ا’ت اأ’سص -رة ال -ث -وري -ة
بالبياضصة.
ت -ع -ه -د رئ -يسص ال -دائ -رة ا÷دي -د م-نÒ
سص -ن -ات -ي ب -دوره ب-أان-ه سص-وف ي-ب-ذل قصص-ارى
ج -ه -ده ل -ت -ط-ب-ي-ق ك-ل ت-ع-ل-ي-م-ات ال-وا‹ م-ن
إارشصادات وتوجيهات حاثا ا÷ميع ‘ ذات
الوقت من سصلطات ﬁلية و›تمع مدÊ
مد يد العون حتى يواصصل رسصالته النبيلة
خدمة للمواطن والوطن .جدير بالذكر ،بأان
رئيسص دائرة البياضصة ا÷ديد السصيد منÒ
سصناتي  33سصنة خريج كلية العلوم السصياسصية
واإ’عÓ-م ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر ،م-دي-ر م-ك-تب
وكالة اأ’نباء ا÷زائرية بإاليزي.

كشس -ف ،صس -ب -اح أامسس ،رئ-يسس اÛلسس
الشس- -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي ل -ب -ل -دي -ة سس -ي -ق -وسس
ال-واق-ع-ة شس-م-ال و’ي-ة أام ال-ب-واق-ي ،ع-ن
رصس -د ال -دول -ة Ÿب -ل-غ م-ا‹ ي-ت-ج-اوز 400
م- -ل- -ي -ون دي -ن -ار ’‚از وت -ك -م -ل -ة ع -دة
’طار
مشساريع تنموية من اجل –سس Úا إ
اŸع- -يشس- -ي ل- -ل- -م -واط -ن ع Èم -رك -ز ه -ذه
البلدية وقراها.
خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
أاوضصح ذات اŸسصؤوول ‘ هذا الصصدد ،أان
اŸبلغ اŸرصصود للبلدية واŸندرج ‘ إاطار
م -ي -زان -ي -ة ال -ع -ام ا÷اري ” ،ت-قسص-ي-م-ه وف-ق-ا
Óولويات وا’حتياجات الضصرورية للقاطنة،
ل أ
’‚از مشص- -اري- -ع ال -ت -زوي -د ب -اŸي -اه الشص -روب

وقنوات الصصرف الصصحي وكذا الربط بالغاز
ال-ط-ب-ي-ع-ي ل-ل-ق-رى واŸشص-ات-ي ال-ت-ي  ⁄تسص-تفد
بهذه اÿدمات .وأاضصاف ،أان قرية رأاسص العÚ
سص -تشص -ه -د Œسص -ي -د مشص -روع ل -ل -رب -ط ب -اŸي -اه
الشصروب Ãا سصيضصع حدا لهذه اأ’زمة نهائيا
ويقضصي على التذبذب والنقصص ا◊اصصل ‘
تلبية مطالب السصكان ،فيما سصتسصتفيد عدة
قرى من البلدية بالقضصاء على النقاط السصوداء
اÿاصص -ة بشص -ب -ك -ت -ي ال -رب-ط ب-اŸي-اه الشص-روب
وإاصص Ó-ح ق -ن -وات الصص -رف الصص -ح -ي ل -ف -ائ -دة
قاطنيها .ك -م -ا أان اŸب -ل -غ اŸرصص-ود يشص-م-ل
ا‚از الشصطر الثا Êمن مشصروع الربط بالغاز
ال -ط -ب -ي -ع-ي ل-ف-ائ-دة سص-ك-ان م-ن-ط-ق-ت-ي ط-اق-زة
وسصي ،Óإاضصافة إا ¤حفر عدة أابار ارتوازية
للقرى والتجمعات السصكنية التي تشصهد نقصصا
‘ التزود باŸياه.
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ألموأفق لـ  28صسفر 1440هـ

ترإمب سسيؤإجه معارضسة أإقؤى بالكؤنغرسس ‘ إلعام ÚإŸقبلÚ

الدÁقراطيؤن يكتسشحؤن ›لسش النؤاب
وا÷مهؤريؤن يحتفظؤن Ãجلسش الششيؤخ
’مريكية لتضسع إلؤ’يات إŸتحدة أإمام كؤنغرسس منقسسم ب ÚإلدÁقرإطي Úإلذين إسستطاعؤإ إنتزإع
جاءت نتائج إ’نتخابات إلنصسفية إ أ
›لسس إلنؤإب وإ÷مهؤري Úإلذين حافظؤإ على تفؤقهم ‘ ›لسس إلشسيؤخ .ويكبل «إ’نتصسار إلدÁقرإطي» ‘ ›لسس إلنؤإب عمل إدإرة
ترإمب ‘ إلنصسف إلثا Êمن و’يته حتى إلعام  .2021حقق إلدÁقرإطيؤن إنتصسارإ كبÒإ ،مسساء إلثÓثاء ‘ ،إ’نتخابات إلنصسفية
’مريكي دونالد ترإمب – ⁄صسل.
’مريكية بانتزإعهم إلسسيطرة على ›لسس إلنؤإب ،غ Òأإن «إŸؤجة إلزرقاء» إŸرتقبة ضسد إلرئيسس إ أ
إ أ
وهذأ ألنتصسار ألدÁقرأطي سسيكبل عمل
أل- -رئ- -يسس أÿامسس وأألرب- -ع Úل -ل -ولي -ات
أŸتحدة ‘ ألنصسف ألثا Êمن وليته حتى
ألعام .2021
وتعهدت زعيمة ألدÁقرأطي› ‘ Úلسس
ألنوأب نانسسي بيلوسسي «بإاعادة ألضسوأبط
وأÙاسسبة ألتي نصس عليها ألدسستور على
إأدأرة ت- -رأمب» ،وأع- -دة ‘ أŸق- -اب- -ل ب -أان
«كونغرسس دÁقرأطي سسيعمل على حلول
Œمعنا ،ألننا سسئمنا جميعا ألنقسسامات».
وأسس-ت-ع-اد أل-دÁق-رأط-ي-ون ›لسس أل-نوأب
ألول مرة منذ ألعام  ،2010فيما أحتفظ
أ÷مهوريون بأاغلبيتهم ‘ ›لسس ألشسيوخ
مع أحتمال زيادتها Ãقعد أو مقعدين،
بحسسب شسبكات ألتلفزيون أألمريكية.
وأظ -ه -رت أل-ن-ت-ائ-ج أألول-ي-ة أل-ت-ي نشس-رت-ه-ا
وسسائل إأعÓم أمريكية أمسس ،أن أ◊زب
أل -دÁق -رأط -ي حصس -ل ع -ل -ى  222مقعد
مقابل  199مقعد للحزب أ÷مهوري ‘
›لسس ألنوأب أŸؤولف من  435مقعد،
‡ا يضسع حدأ لسسيطرة أ÷مهوري Úعلى
أÛلسس ‘ ألسسنوأت ألثما ÊأŸاضسية.
أم- -ا ‘ ›لسس ألشس -ي -وخ ،ف -ق -د أظ -ه -رت
أل-ن-ت-ائ-ج أألول-ي-ة أن أ÷م-ه-وري Úأن-ت-زع-وأ
مقعدين إأضسافي Úليعززوأ سسيطرتهم على
أÛلسس رغم أن حسسم بعضس أŸقاعد
سس -ي -ت -ط -لب ج -ولت إأع -ادة أوأخ-ر ألشس-ه-ر
أ÷اري .حيث حصسل أ÷مهوريون على
 51م-ق-اب-ل  45ل-ل-دÁق-رأطيÃ Úجلسس
ألشسيوخ.

كؤنغرسس منقسسم

وتضس -ع أسس-ت-ع-ادة أل-دÁق-رأط-يÛ Úلسس
ألنوأب ألوليات أŸتحدة ‘ جانفي 2019
أمام كونغرسس منقسسم على غرأر ›تمع
يشس -ه -د شس -ق -اق -ات ع-م-ي-ق-ة ح-ول شس-خصس
ترأمب.
وغالبا ما تكون أنتخابات منتصسف ألولية
ألرئاسسية لغ Òصسالح حزب ألرئيسس ،لكن
خسس -ارة ›لسس أل -ن -وأب ع-ل-ى أل-رغ-م م-ن
أŸؤوشس -رأت ألق-تصس-ادي-ة أŸم-ت-ازة تشس-ك-ل
أنتكاسسة شسخصسية لÎأمب بعدما جعل من
ه -ذأ ألقÎأع أسس -ت -ف -ت -اء ح -ق -ي -ق -ي-ا ع-ل-ى
شس -خصس -ه .وك -انت أÿري -ط -ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة
ألقائمة هذه ألسسنة لصسالح أ÷مهوري ،Úإأذ

ك- - -ان ث - -لث م - -ق - -اع - -د ›لسس ألشس - -ي - -وخ
أŸطروحة للتجديد تتعلق بوليات ذأت
أغلبية ﬁافظة.
ول Áكن أ◊صسول على أرقام دقيقة عن
نسسبة أإلقبال لعدم وجود هيئة أنتخابية
موحدة Œمع أŸعطيات بصسورة مركزية،
ل- -ك- -ن ‘ ولي- -ات ت- -كسس- -اسس ون- -ي -وي -ورك
وم-اريÓ-ن-د ،أب-دى أل-ن-اخ-ب-ون وأŸرأق-بون
دهشستهم لكثافة أإلقبال على ألتصسويت.

رغم إلهزÁة

ورغ- -م خسس- -ارة ح- -زب- -ه ›لسس أل- -ن -وأب،
وصس- - -ف ت - -رأمب ‘ ت - -غ - -ري - -دة ب - -ت - -ويÎ
ألنتخابات ألنصسفية بالنجاح ألهائل .وكان
ت -رأمب ق -اد أ◊م -ل -ة ألن -ت-خ-اب-ي-ة ◊زب-ه
وحضس -ر ن -ح -و Œ 50م-ع-ا أن-ت-خ-اب-يا بعدة
وليات .بدورها ،قالت مسستشسارة لÎأمب
إأن فوز أ÷مهوريÃ Úقاعد إأضسافية ‘
›لسس ألشسيوخ دليل على شسعبية أ◊زب
أ÷م- - - -ه- - - -وري .وأضس- - - -افت أن ع- - - -ل- - - -ى
ألدÁقرأطي Úألفائزين أن يعلموأ أنهم ⁄
ي-ن-ت-خ-ب-وأ ل-ل-م-ق-اوم-ة وخ-ل-ع أل-رئيسس وإأ‰ا

للعمل من أجل ألبÓد.
وذكرت مصسادر صسحفية أن ترأمب أتصسل
بزعيمة أألغلبية ألدÁقرأطية (أ÷ديدة)
‘ ›لسس ألنوأب نانسسي بيلوسسي مهنئا
إأياها بفوز ألدÁقرأطي Úبأاغلبية مقاعد
›لسس ألنوأب.
من جهتها ،قالت بيلوسسي إأن ألنتائج تظهر
أن ألشسعب أألمريكي سسئم ألنقسسامات.
وأكدت ضسرورة إأعادة ألعتبار للدسستور ‘
موأجهة سسياسسات إأدأرة ترأمب.

مسسلمتان ومثلي جنسس ‘
إلكؤنغرسس

تضسمنت هذه ألنتخابات سسوأبق كثÒة،
فقد أصسبحت ألدÁقرأطيتان إألهان عمر
ورشس -ي -دة ط -ل-يب أول مسس-ل-م-ت Úت-دخÓ-ن
›لسس أل -ن -وأب ع -ن ك -ل م -ن م -ي -ن-يسس-وت-ا
وم -يشس -ي -غ -ان .وف -ازت أل -دÁق-رأط-ي-ة م-ن
ك- -نسس- -اسس شس- -اريسس دي- -ف -ي -دز أÙام -ي -ة
أŸول -ع -ة ب -ال -ف -ن-ون أل-ق-ت-ال-ي-ة ل-تصس-ب-ح أول
أم -ري -ك -ي -ة م-ن ألسس-ك-ان أألصس-ل-ي Úت-دخ-ل
ألكونغرسس بفوزها ‘ منطقة ﬁافظة.

و‘ ك- -ول- -ورأدو (غ- -رب) ،أصس -ب -ح ج -اري -د
بوليسس أول حاكم ولية يجاهر Ãثليته.
بعد  12عاما على تو‹ أŸسسلم كيث
إأيليسسون مقعدأ ‘ ألكونغرسس ،أصسبحت
إأل -ه -ام ع-م-ر ورشس-ي-دة ط-ل-يب أول أم-رأتÚ
مسس - -ل - -م - -ت Úت- -دخÓ- -ن ›لسس أل- -ن- -وأب
ألم -ري-ك-ي ب-ن-ت-ي-ج-ة أن-ت-خ-اب-ات م-ن-تصس-ف
ألولية  2018ما يضسفي روح ألتعددية على
ألهيئة ألتشسريعية ألمريكية.
إألهام عمر « 36عاما « هي أمريكية ﬁجبة
لجئة من ألصسومال ،فرت من بلدها ‘ سسن
أل -ث -ام -ن -ة ،وب -ع-دم-ا أمضست أرب-ع سس-ن-وأت ‘
ﬂي-م لج-ئ ‘ Úك-ي-ن-ي-ا ،أسس-ت-ق-رت ع-ائ-لتها
أخÒأ عام  ‘ 1997مينيسسوتا حيث تعيشس
جالية كÈى من دول ألقرن ألفريقي.
وهي معارضسة لسسياسسة ألهجرة أŸتشسددة
ألتي يعتمدها ألرئيسس دونالد ترأمب.
أما رشسيدة طليب أŸولودة ‘ ديÎويت
ألبوين مهاجرين فلسسطيني ،Úففازت ‘
سسن  42عاما Ãقعد عن ولية ميشسيغان.
و‘  2008أصس -ب -حت أول أم-رأة مسس-ل-م-ة
تدخل برŸان ميشسيغان أÙلي.

إإيطاليا تسستفيد من ثغرإت إتفاق باريسس

اŸيليششيـ ـ ـات أابرز –دي ـ ـات مؤؤ“ـ ـ ـر بالÒمؤ ح ـ ـؤل ليبيـ ـ ـ ـ ـ ـا
ت ع م ل إ ي طا ل ي ا ع ل ى إ ’ س س ت ف اد ة ق د ر
إ’إمكان من إأخطاء فرنسسا ‘ إدإرة
إŸلف إلليبي– ،سسًبا Ÿؤؤ“ر بالÒمؤ
إ ل ذ ي ت ع تز م ع ق د ه ‘ ص س ق ل ي ة ي ؤ م ي
إ’إثن ÚوإلثÓثاء إŸقبل ،Úمن خÓل
ت ؤ إ ص س ل ها م ع إ ل د و ل إ  Ûا ور ة  ،إ ÷ ز إ ئ ر
و ت ؤ ن سس و م ص س ر  ،إ ل ت ي ت ت مس س ك  Ãق ا ر ب ت ه ا
ع ل ى إ ◊ ؤ إ ر إ ل ل ي ب ي إ ل ل ي ب ي ،و ت ه ي ئ ة
إلظروف إ’أمنية بالتخلصس من
إ  Ûم ؤ عا ت إ  Ÿس س ل ح ة إ  Ÿن ت ش س رة ‘ إ ل ب  Óد .

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

ألذي يبقى أ◊وأر ألليبي  -ألليبي أسساسسه ألأمثل،
ل ك ن ‘ ت و ن س س  ⁄ي تح د د ش س ك ل أ ل ت م ثي ل أ ل ر س سم ي ‘
أŸوؤ“ر أل- -دو‹ ب- -اإي- -ط- -ال- -ي- -ا ‘ ،سس- -ي- -اق ألأزم- -ة
ألسسياسسية ألرأهنة ‘ ألبÓد ،بعدما دعا كونتي
أ ل ر ئ ي س س أ ل ت و ن س س ي أ ل ب ا ج ي ق ائ د أ ل س س ب س س ي ◊ ضس و ر
أŸوؤ“ر ،ألح على ضسرورة توف Òألأسسباب ألتي
تسساهم ‘ أإيجاد تسسوية سسياسسية شساملة ودأئمة
ت ض س م ن و ح د ة ليبي ا و أ س س ت ق ر أ ر ه ا .

إ ’ س س ت ق ر إ ر إ ’ م ن ي ق ب ل إ ’ س س ت ح ق اق
إ ل س س ي ا س سي

وي -ب -دو أن رئ -يسس أ◊ك -وم -ة ألإي -ط -ال -ي-ة ج-وزي-ب-ي
ك و ن ت ي  ،أ خ ذ ت ع ه د أ م ن أ ÷ ز أ ئ ر ي  Úبا  Ÿس س ا ع د ة ع ل ى
أإ‚اح موؤ“ر بالÒمو ،كما أخذ علما باأن مسساعي
أ÷زأئ -ر ت -رت-ك-ز ع-ل-ى مسس-األ-ت-ي دع-م ج-ه-ود ألأ·
أŸت -ح -دة ‘ ل -ي-ب-ي-ا ،وأح-ت-وأء أل-ل-ي-ب-ي Úل-قضس-ي-ت-ه-م
وحدهم وأإقرأر ألأجوبة عن كل ألأسسئلة دون فرضس
«وصساية» عليهم ‘ .أإشسارة أإ ¤موؤ“ر باريسس ألذي
ف ر ض س أ ج ن دة خ ا ص س ة ب ت ن ظ ي م أ ل ن ت خ ابا ت ‘ ل يبي ا .
وق -د ت -ع -ه -د رئ -يسس أ◊ك -وم -ة أ÷زأئ -ري -ة أح -م-د
أوي -ح -ي -ى ،أل -ذي سس -ي-ق-ود وف-د أ÷زأئ-ر ‘ م-وؤ“ر
ب - -الÒم - -و ،ع- -ل- -ى أإ‚اح أŸوؤ“ر ب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع
ألسسلطات ألإيطالية ،قائ :Óأإنه «سسيعمل كل ما
بوسسعه لإ‚اح أ◊ل ألسسلمي ‘ ليبيا» .فيما شسدد
ك و ن ت ي م ن ج ان ب ه ع ل ى أ هم ي ة ح لح ل ة أ ل و ض سع أ ل رأ ه ن

ومن ب Úألأسسباب ألوأجب توأفرها ،نزع سسÓح
أÛم-وع-ات أŸسس-ل-ح-ة ،وت-ه-ي-ئ-ة ألأرضس-ية ألأمنية
ق-ب-ل أŸضس-ي ن-ح-و ألسس-ت-ح-ق-اق ألسس-ي-اسسي .ويعيب
م - -رأق- -ب- -ون Œاه- -ل أت- -ف- -اق ب- -اريسس ‘  29ماي
أŸاضس- -ي ،ل- -قضس- -ي- -ة «أŸل- -يشس -ي -ات» خصس -وًصس -ا ‘
ط- -رأب- -لسس ح- -يث ت- -تسس- -بب ‘ ع- -رق- -ل -ة أل -تسس -وي -ة
ألسسياسسية.
ووفق ألروؤية أŸغربية لتحقيق أخÎأق ‘ أŸلف
أل -ل -ي -ب -ي ‘ م -وؤ“ر ب -الÒم-و ،ي-ت-وجب حسسب وزي-ر
ألشس -وؤون أÿارج -ي -ة أŸغ -رب -ي ن-اصس-ر ب-وري-ط-ة ،أن
ت -دخ-ل ت-ع-ديÓ-ت  ⁄يشس-دد ع-ل-ي-ه-ا أت-ف-اق ب-اريسس،
ك-الأخ-ذ ب-ع Úألع-ت-ب-ار أل-ت-ط-ورأت أŸي-دأن-ية ألتي
حصس- -لت م -ن -ذ أإق -رأر ألت -ف -اق ،م -ع ضس -رورة أإي Ó-ء

ضسحايا إŸبا ÊإŸنهارة
@ م-رسس-يليا :أرت -ف -عت حصس -ي-ل-ة ضس-ح-اي-ا أŸب-ا ÊأŸن-ه-ارة ‘
مرسسيليا ،أمسس ،إأ ¤سستة قتلى ‘ ،وقت تضساءلت فيه أآلمال ‘
ألعثور عن ناجﬁ Úتمل– Úت أألنقاضس بعد  48سساعة من
أ◊ادث .وتخشسى ألسسلطات من أرتفاع حصسيلة ألضسحايا ،خاصسة
وأن شسخصس Úل يزألن ‘ عدأد أŸفقودين .وقد أنهار مبنيان
متÓصسقان ‘ حي أوبا Êألشسعبي ‘ وسسط مرسسيليا ،ألثن ،Úثم
حصسل أنهيار جزء من مبنى ثالث ›اور.

أإوضساع حرجة لطالبي إللجؤء
@ ن-ي-ؤيؤرك :ح ّ-ث-ت م-ف-وضس-ي-ة أأل· أŸت-ح-دة ألسس-ام-ي-ة
لشسؤوون ألÓجئ ،Úألسسلطات أليونانية على أتخاذ خطوأت
عاجلة Ÿعا÷ة أألوضساع ألصسعبة ألتي يعيشسونها ،وذلك تزأمنًا
م -ع ت -ف-اق-م أألوضس-اع أإلنسس-ان-ي-ة ‘ م-رأك-ز ألسس-ت-ق-ب-ال أل-ت-ي
تسس -تضس -ي -ف ن -ح -و إأح-دى عشس-ر أل-ف-ا م-ن ط-ال-ب-ي أل-ل-ج-وء ‘
جزيرتي سساموسس ولسسبوسس أليونانيت .Úوكانت أŸفوضسية
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أŸزي-د م-ن أله-ت-م-ام ل-ل-ب-ع-د ألأم-ن-ي لÓ-أزم-ة على
غ -رأر أل-ب-ع-د ألسس-ي-اسس-ي ،ق-ب-ل –دي-د م-وأع-ي-د ك-ل
أ ل س س ت ح ق ا ق ا ت أ ل ن ت خ اب ي ة أ  Ÿر أ د ت ن ظ ي م ه ا ‘ ل يبي ا .
ويسستبق أŸبعوث ألأ‡ي أإ ¤ليبيا غسسان سسÓمة
موؤ“ر صسقلية ،لسستعرأضس تقدم ألÎتيبات ألأمنية
‘ طرأبلسس أمام ›لسس ألأمن ألدو‹ ،وما يجب
أت- -خ -اذه م -ن خ -ط -وأت أ‡ي -ة ع -ل -ى غ -رأر ف -رضس
ع ق و با ت ع ل ى ع د د م ن أ  Ÿي ل ي ش س ي ات  ،أ ل ت ي ت ع بث
ب- -اأم -ن أل -ع -اصس -م -ة ط -رأب -لسس وت -ه -دد أŸوؤسسسس -ات
ألرسسمية.

ت ش س ؤ ي ش س فر ن س س ي
لكن ما يوؤثر على ‚اح أجتماعات دولية حول ليبيا
يتجاوز حاليا ألشساأن ألدأخلي أإ ¤ألصسرأع ألفرنسسي
 ألإيطا‹ على أŸلف ،ويفهم من دعوة وزيرأÿارج- -ي- -ة أل- -ف -رنسس -ي ج -ان أإي -ف ل -ودري -ان ع -دة
ش س خ ص س ي ا ت م ن م د ي ن ة م ص س ر أت ة ل ز يا ر ة ف ر ن س سا ‘
ألثامن من نوفم Èأ÷اري ،أنها «تشسويشس» على
أŸب -ادرة ألإي -ط -ال -ي-ة خ-اصس-ة وأن حضس-ور أل-رئ-يسس
ألفرنسسي أإÁانويل ماكرون أإ ¤بالÒمو  ⁄يتضسح
ب ع د  ،ف ي م ا أ ك د ت ر س سا ل ة أ ل د ع و ة ل ل ش س خ ص س ي ا ت أ ل ل يبي ة
أن -ه -ا ت-ه-دف «لإج-رأء ﬁادث-ات رف-ي-ع-ة أŸسس-ت-وى
Ÿناقشسة أآفاق أÿروج من ألأزمة ‘ ليبيا و‚اح
أ ل ع م ل ي ة أ لن ت خاب ي ة » .
رحبت بإاعÓن أ◊كومة أليونانية مؤوخرأً منح أإلقامة ألكÌ
من سستة آألف و 500شسخصس.
مؤؤ“ر دو‹ للسسÓم
@ مؤسسكؤ :تسستضسيف روسسيا غدأ أ÷معة أشسغال مؤو“ر
دو‹ متعدد أألطرأف ب Úأ◊كومة ألفغانية وحركة طالبان
أŸتمردةÃ ،شساركة  12دولة ‘ ﬁاولة للتوسسط ‘ –قيق
ألسسÓم ب Úألطرأف أŸتنازحة .وقد وجهت روسسيا ألدعوة
أ ¤كل من ،ألهند وإأيرأن وكازأخسستان وقرغيزسستان وألصسÚ
وباكسستان وطاجيكسستان وتركمانسستان وأوزبكسستان وألوليات
أŸتحدة أألمريكية ◊ضسور أشسغال أŸؤو“ر ألذي يحضسره
لول مرة ‡ثلو حركة «طالبان» ،وفقا Ÿا
أعلنته أÿارجية ألروسسية.

ألعدد
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الششاه ـ ـد يع ـ ـرضش الي ـ ـ ـ ـ ـؤم تششكيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
حكؤمتـ ـ ـ ـه ا÷ديـ ـ ـدة علـ ـى ال ŸÈـ ـان
أإثار إلتعديل إلؤزإري إلذي أإعلنه يؤسسف إلشساهد ،رئيسس إ◊كؤمة إلتؤنسسية ،مسساء
إ’ثن ،Úردود أإفعال متباينة وجد ً
’وسساط إلسسياسسية من ك ÓإلفريقÚ
’ كبًÒإ دإخل إ أ
إŸؤؤيد للحكؤمة وإلدإعم لها ،وإلفريق إلرإفضس لهذإ إلتعديل ،بينما ينتظر إن تعرضس
إلتشسكيلة إ÷ديدة على جلسسة عامة للŸÈان لنيل إلثقة ،إليؤم إÿميسس.
وم- - -ن أŸن- - -ت- - -ظ- - -ر أن –صس- - -ل
أ◊ك - -وم- -ة أ÷دي- -دة  -ب- -حسسب
أل -ت -ق -اري -ر  -ع-ل-ى أك Ìم-ن 121
صس- - -وت- - -ا م - -ن أصس - -وأت أعضس - -اء
ألŸÈان ،وهو ما يجعلها قادرة
ع -ل -ى ن -ي -ل أألغ -ل -ب -ي -ة أŸط-ل-ق-ة
أ- Ùددة ب-ـ 109أصس -وأت ،ح-يث
–ظ- -ى ح- -ال- -يً- -ا ب- -دع -م ح -رك -ة
أل -ن -هضس -ة بـ 68صس -وت ً-ا ،وح-رك-ة
مشسروع تونسس بـ 14صسوتا ،و40
صس- -وت- -ا Áث- -ل ك- -ت- -ل -ة ألئ -ت Ó-ف
أل- -وط -ن -ي ألŸÈان -ي -ة أل -دأع -م -ة
ليوسسف ألشساهد.
وشس -م -لت أل-ت-غ-يÒأت  18منصسبا
وزأريا دفعة وأحدة ،و 13حقيبة
وزأري -ة ،و 5م-ن-اصسب ت-ه-م ك-تابة
دولة (وزرأء دولة) ،لتصسبح بذلك
أ◊كومة أ÷ديدة أŸقÎحة هي
أ◊ك -وم -ة أل -ث -ال -ث -ة أل -ت -ي ي-ت-و¤
رئاسستها ألشساهد منذ شسهر أوت
.2016
وأب -رز عÓ-م-ات أ÷دل أل-ك-بÒ
أل -ذي أث Òه -و م -وق-ف أل-رئ-اسس-ة
أل-ت-ونسس-ي-ة أل-ذي ي-عّ-د سس-اب-ق-ة ‘
أ◊ي -اة ألسس -ي -اسس -ي -ة أل -ت -ونسس -ي -ة،
حسسب ﬁل - -ل Úسس - -ي- -اسس- -ي- Úي- -رون أن «أل -ب Ó-د دخ -لت ن -ف -ق -ا
سسياسسيا آأخرأ لعله أشسد تعقيدأ
ويتمثل ‘ ألقطيعة ب Úرئاسسة
أ÷مهورية ورئاسسة أ◊كومة».
ويرى أÙللون أن «هذأ ألتعديل
ألذي طال أنتظاره ،رغم فتحه
›ال أŸشس- - -ارك- - -ة أم- - -ام ق - -وى
سس- -ي- -اسس- -ي -ة أخ -رى وأزن -ة دأخ -ل
ألŸÈان ،ف - -إان - -ه ل - -ن ي - -ؤودي أ¤
تضسميد جرأح أŸشسهد ألسسياسسي
ألنازف ،وأ‰ا قد يعّمقها خاصسة
إأذأ تأاكد ،وتكرسس وأقعا ،أنتقال
أحزأب أ ¤أŸعارضسة».
نفق سسياسسي
وÃج- -رد إأعÓ- -ن ألشس- -اه- -د ع -ن
أ◊ك- - - -وم- - - -ة أ÷دي- - - -دة ،أك- - - -د
مسستشسارو ألرئيسس ألباجي قائد
ألسسبسسي عن «رفضس هذأ أألخÒ
للتعديل أ◊كومي» ،مؤوكدين أنه»
 ⁄ت -ت -م أسس -تشس -ارت -ه ب-ل ع-رضست
عليه قائمة تختلف عن تلك ألتي
أع-ل-ن-ه-ا رئ-يسس أ◊ك-وم-ة ي-وسسف
ألشساهد لحقا» ،وفق ما أفادت
به تقارير صسحفية.
ل- -ك- -ن ع- -دم م- -وأف -ق -ة أل -رئ -يسس

ألتونسسي على أ◊كومة أ÷ديدة
ل Áك- - - -ن - ،حسسب أسس- - - -ات - - -ذة
ألقانون ألدسستوري  -أن «تشسكل
خ -ط -ورة ع-ل-ى أل-ع-م-ل أ◊ك-وم-ي
وذلك بفضسل أحÎأمها Ÿا جاء
به دسستور .»2014حيث أكدوأ أن
أÿطوأت ألتي قام بها ألشساهد
«كانت قانونية».
ول -ف -ت -وأ أ ¤إأن رئ-يسس أ◊ك-وم-ة
«ل -يسس ›Èأً ع -ل -ى أل-تشس-اور م-ع
رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ‘ ت- -ع- -يÚ
أعضس -اء ح -ك -وم -ت -ه ،أن أل -تشس -اور
ي- -ق- -تصس -ر ع -ل -ى وزي -ري أل -دف -اع
وأÿارجية فقط ،حسسبما ينصس
على ذلك ألفصسل  89من ألدسستور
ألتونسسي» ،نافي« Úوجود أي خلل
قانو ‘ Êألتعديل ألوزأري ألذي
قام به رئيسس أ◊كومة ،باعتبار
أن أل -ت -ع-دي-ل نّ-ظ-م-ه أل-فصس-ل م-ن
دسستور ألبÓد».
أم- -ا ألسس- -ي- -د ألشس- -اه -د ف -خ Ó-ل
إأعÓ-ن-ه ع-ن أل-تشس-ك-ي-ل-ة أ÷دي-دة
للحكومة ،قال إأنه «قام بالتعديل
ألوزأري و–مل مسسؤوولياته فيه،
وفقا للصسÓحيات أŸمنوحة له
دسس -ت -وريً-ا ،وذلك إلضس-ف-اء م-زي-د
من ألفعالية وألنجاعة على ألعمل
أ◊كومي».
وقال ألشساهد ‘ ،كلمة له بقصسر
ألضس-ي-اف-ة ب-ق-رط-اج ن-ق-لتها ألقناة
ألوطنية أألو ،¤إأنه أرتأاى إأجرأء
ألتعديل ألوزأري «إأضسفاء فاعلية
و‚اعة على ألعمل أ◊كومي»،
مضس -ي -ف-ا أن ه-ذأ أل-ت-ع-دي-ل أل-ذي
أج -رأه ك -ان ق -ائ -م-ا ع-ل-ى أسس-اسس
«أŸوأءمة ب Úألبحث عن ألكفاءة
وألقدرة على خدمة ألشسأان ألعام
وأ◊وأر مع ألفاعل ÚألسسياسسيÚ
م-ن أج-ل ت-ك-وي-ن ف-ري-ق ح-ك-ومي
متضسامن ومتكامل ومسسؤوول قادر
على –قيق ألسستقرأر ‘ ألبÓد
وتسس- - -وي- - -ة أŸل - -ف - -ات أ◊ارق - -ة
وخ- - -اصس- - -ة م- - -ن- - -ه - -ا أŸل - -ف - -ات
ألقتصسادية وألجتماعية ووضسع
Óزمة ألسسياسسية ألرأهنة».
حد ل أ
تباين بشسأان إلتعديل
أما ألناطق ألرسسمي باسسم رئاسسة
أ◊كومة ،أياد ألدهما ،Êفأاكد
‘ تصسريح أمسس ،أن ألعÓقة بÚ
رئيسس أ÷مهورية ،ألباجي قائد
ألسس - -بسس - -ي،ورئ - -يسس أ◊ك- -وم- -ة،

يوسسف ألشساهد« ،سستبقى دأئما
ﬁكومة بصسÓحيات كل طرف
حسسب م -ا ي-نصس ع-ل-ي-ه أل-دسس-ت-ور
أل -ت -ونسس -ي» ،مضس -ي -ف-ا أن «رئ-يسس
أ◊ك- -وم- -ة م -ارسس صس Ó-ح -ي -ات -ه
ألدسستورية ‘ ألتعديل ألوزأري
وليسس من حق أي طرف ألتدخل
‘ ذلك».
كما أكد ألدهما Êأن « ألشساهد
 ⁄يفكر للحظة وأحدة ‘ إأعفاء
وزير ألدفاع ألوطني عبد ألكرË
ألزبيدي» ،قائ« Óهو رجل وطني
و كفؤو له دور مهم ‘ أ◊فاظ
ع-ل-ى أسس-ت-ق-رأر أل-بÓ-د وم-وأصسلة
Œربة ألنتقال ألدÁقرأطي» .
م -ن ج-ه-ت-ه ،أف-اد أل-ن-اط-ق ب-اسس-م
حركة ألنهضسة عماد أÿمÒي أن
«ح-زب-ه ي-دع-م أل-ت-ع-دي-ل أل-وزأري
ألذي قد يكون أحد عناوين أنهاء
ألزمة ألسسياسسية ألتي “ر بها
ألبÓد ،و أبرز أن «هذه أ◊كومة
تدعمت بحضسور أطرف سسياسسية
أخ- -رى ك -ح -رك -ة مشس -روع ت -ونسس
وشسخصسيات وطنية مسستقلة .
أما ألقيادي ‘ أ÷بهة ألشسعبية
وأم Úعام حزب ألتيار ألشسعبي
زه Òح- -م -دي ،ف -ق -د أع -ت Èأن»
أل- -ت -ع -دي -ل أل -وزأري ‘ ك -ل م -رة
ي-تشس-ك-ل ع-ل-ى أسس-اسس ألÎضس-ي-ات
وأŸصسالح أ◊زبية ألضسيقة ومثله
مثل ألتعديÓت ألسسابقة ل توجد
فيه أي أضسافة للتونسسي ‘ Úظل
عدم وجود أسسÎأتيجية وأضسحة
إلن -ق -اذ أل -ب Ó-د م-ن ألزم-ة أل-ت-ي
تعيشسها على أŸسستوى ألسسياسسي
وألجتماعي وألقتصسادي».
“ديد حالة إلطؤإرئ
وب-حسسب ت-ق-اري-ر صس-ح-ف-ي-ة ،فان
أل -ت -ع -دي -ل أل -وزأري ع ّ-زز “وق-ع
ألنهضسة ‘ أ◊كومة بـ  7وزرأء
و 3ك -ت -اب دول -ة و“ث -ي-ل ح-رك-ة
مشسروع تونسس بـ  3حقائب وزأرية
وكاتب دولة وتعزيز توأجد حزب
أŸب -ادرة ب-وزأرة ل-ك-م-ال م-رج-ان
أ ¤جانب حقيبة وزأرة أŸرأة
ألتي تتقّلدها نزيهة ألعبيدي.
من جهة أخرى ،أعلنت ألرئاسسة
ألتونسسية “ديد حالة ألطوأرئ
‘ ألبÓد Ÿدة شسهر ،بدءأ من
أمسس وح - - -ت - - -ى ألسس - - -ادسس م- - -ن
ديسسم ÈأŸقبل.

جلت وجؤد  200تنظيم دمؤي ‘ إلعا⁄
سس ّ

روسشيا –ذر من عؤاقب اندماج «داعشش» و «القاعدة» ا’رهابيÚ
ح -ذر أل -كسس-ن-در ب-ورت-ن-ي-ك-وف ،رئ-يسس ج-ه-از أألم-ن
أل -ف -ي -درأ‹ أل-روسس-ي ،أمسس ألأرب-ع-اء ،م-ن أن ت-ن-ظ-ي-م
«دأعشس» وألقاعدة أإلرهابي Úقد يند›ان ‘ تنظيم
وأحد .ونقلت ألنباء عن بورتنيكوف قوله ،خÓل
أشس- -غ- -ال أل -دورة  17ل-رؤوسس-اء أج-ه-زة ألسس-ت-خ-ب-ارأت
وأل -وك -الت أألم -ن -ي -ة وسس -ل -ط -ات إأن -ف -اذ أل -ق-ان-ون ،إأن
تنظيمي ألقاعدة ودأعشس أإلرهابي Úألدولي« Úقد
يند›ان ويوحدأن إأمكاناتهما» .مشسÒأ إأ ¤أن روسسيا
«ت -رى ه -ذه خ -ط -وة أخ -رى خ -طÒة ق -د ي-ن-ج-م ع-ن-ه-ا
ع -وأقب وخ -ي -م-ة» .وق-ال أŸسس-ؤوول أل-روسس-ي «ه-ن-اك
عدد من ألدلئل تشس Òإأ ¤أندماج ﬁتمل» مضسيفا أن
ك Óمن ألتنظيم« Úيتبع منهجا فكريا متشسابها».
وأضساف« ،إأن كثÒأ من أإلرهابي Úرغم ألنزأع أŸسسلح
ب Úألتنظيم Úيتنقلون من أحد ألتنظيم Úإأ ¤أخر
ب-ن-اء ع-ل-ى أ◊سس-اب-ات ألشس-خصس-ي-ة ،وت-غ-ي Òأل-وضس-ع ‘
أرضس أŸعركة من ب Úأسسباب أخرى».
من جانبه ،قال نيكولي باتروشسيف -أم› Úلسس
أألم -ن أل -ق -وم -ي أل -روسس -ي ،-إأن أن -دم-اج أل-ت-ن-ظ-ي-مÚ
Óمن ألعاŸي ،إأذ أن هذأ
«سسيشسكل تهديدأ خطÒأ ل أ
سس-يسس-م-ح ل-ه-م-ا ب-السس-ي-ط-رة بشس-ك-ل أك Ìف-اع-ل-ي-ة ع-لى
 2000شسخصس إبتلعهم إŸتؤسسط
@ نيؤيؤرك :أعلنت مفوضسية أأل· أŸتحدة ألسسامية
لشسؤوون ألÓجئ ،Úأرتفاع عدد أألشسخاصس ألذين لقوأ حتفهم
‘ ألبحر أŸتوسسط هذأ ألعام ،أثناء ﬁاولتهم ألوصسول إأ¤
أوروبا ،ليتجاوز  2000شسخصس ،بعد ألعثور على جثث 17
شسخصسًا قبالة ألسسوأحل أإلسسبانية.
وقد دعت أŸفوضسية سسابقًا إأ ¤أتخاذ إأجرأءأت عاجلة
Ÿعا÷ة هذأ ألوضسع ،مشسÒة إأ ¤أن ألبحر أŸتوسسط «ظل
لعدة سسنوأت من أك Ìألطرق ألبحرية دموية ‘ ألعا ⁄بالنسسبة
لÓجئ ÚوأŸهاجرين».
–رير  79طفÓ
@ ياوندي :أعلن وزير ألتصسالت ألناطق باسسم حكومة
أل -ك -امÒون ،ع -يسس -ى تشسÒوم-ا ب-اك-اري ،أمسس أألرب-ع-اء ،ع-ن
–ري -ر  79ط -ف Ó-أخ-ت-ط-ف-وأ ،ألث-ن ÚأŸاضس-ي ‘ ،م-دي-ن-ة

نشس -اط أل -ف -روع أإلق -ل -ي -م -ي-ة وأل-ب-ن-ى أŸنضس-وي-ة –ت
لوأئهما».
وأشسار باتروشسيف إأ ¤أن «هناك ما يزيد على 200
تنظيم إأرهابي ‘ ألعا ،⁄لكن  5منها فقط أرتكبت
ثلث ألهجمات أإلرهابية ‘ عام « 2017موضسحا أن «5
ت -ن -ظ -ي -م -ات ه -ي دأعشس وأل -ق-اع-دة وح-رك-ة ألشس-ب-اب
ألصس -وم-ال-ي-ة وب-وك-و ح-رأم ‘ أف-ري-ق-ي-ا وه-ي-ئ-ة –ري-ر
ألشسام».
وقال ،إأن « 100دولة تضسررت من ألرهاب خÓل
ألعام ÚأŸاضسي »Úلفتا أ ¤أن «ألبؤور ألسساخنة تظل
م -ن -تشس -رة ‘ م -ن -ط-ق-ة ألشس-رق أألوسس-ط وأف-غ-انسس-ت-ان
وجنوب شسرق آأسسيا وألقارة أألفريقية».
وتابع أن «ألقضساء “اما على ألتنظيم ‘ Úسسوريا
وأل -ع -رأق ي -ج-ع-ل أŸرت-زق-ة أألج-انب ي-غ-ادرون ه-اتÚ
ألدولت Úعائدين إأ ¤ألبلدأن ألتي جاءوأ منهاÃ ،ا
ي -ه -دد ب -زع-زع-ة أسس-ت-ق-رأر ت-لك أل-دول» ،م-وضس-ح-ا أن
«أإلره -اب-ي Úدأئ-م-ا م-ا يسس-ت-غ-ل-ون أل-دول ذأت أن-ظ-م-ة
أ◊كم ألضسعيفة ،وألتي تسستشسري فيها مشساكل ألبطالة
وألفقر وبها مسساحات شساسسعة من أألرأضسي يصسعب
إأحكام ألسسيطرة عليها».
«بامندأ» شسمال غرب ألبÓد .يذكر أن أشستباكات بدأت بÚ
أرهابي Úوأ÷يشس منذ أك Ìمن عام ‘ غرب ألكامÒون ‘
أŸناطق ألناطقة باإل‚ليزية وأسسفرت عن مقتل أك Ìمن
 400مد Êوفرأر أآللف من ديارهم.
إلتخلي عن إلدو’ر
@ مؤسسكؤ :تكثف موسسكو جهودها لوقف أعتماد أقتصسادها
على ألدولر ‘ ،وقت تسسعى وأشسنطن لفرضس مزيد من
ألعقوبات ألشسديدة ألتي من شسأانها حرمان روسسيا من ألوصسول
إأ ¤أسس -وأق أل -دي -ن أألج-ن-ب-ي-ة ،وق-ط-ع أل-ع-م-ل-ة أÿضس-رأء ع-ن
مصس -ارف-ه-ا .وط-اŸا ن-دد أل-رئ-يسس فÓ-د ÒÁب-وت Úب-ه-ي-م-ن-ة
ألعملة أألمريكية على أŸسسرح ألعاŸي ،لكن جهود روسسيا
ألسسابقة لوقف أعتماد أقتصسادها على ألدولر – ⁄قق
‚احا يذكر حتى أآلن ،لكنها أليوم أتخذت خطوأت ملموسسة
على أمل –قيق هدفها ألقد.Ë
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تاريخ

عرفت قدÁا باسسم «ألُعوينة»

مدن و

القنادسشة  ..ا◊اضشرة العلمية ومعقل الث ـورة ومـقـبـرة الفـح ـم ا◊ ـجـ ـري

أصسل ألتسسمية:
ُعرفت مدينة ألقنادسسة قدÁا ‘ ُكتب ألعديد من
أل-رّح-ال-ة وأ÷غ-رأف-ي Úأل-ع-رب ب-اسس-م ( ألُ-ع-وي-ن-ة )،
على غرأر رحلة ( هدأية أŸلك ألَع s
Óم إأ ¤بيت ألله
أ◊رأم ) للرحّالة أحمد ألهشستوكي ( أŸتوsفى ‘ عام
 1715م )..
إا’ّ أاّنها وردت باسصم ( القنادسصة ) فـي ( الرحلة الناصصرية )
أ’حمد بن ﬁمد بن ناصصر الدرعي (  1647ـ  1717م) وكذا
جه إا ¤حّج بيت الله
‘ ( الـّرحلة الهÓلية ) اŸسصماة ( التو ّ
ا◊رام وزيارة قÈه عليه الصصÓة والسصÓم ) للرحالة أابي
العباسس أاحمد الشصيخ بن عبد العزيز اله ( ‹ÓاŸتوّفى ‘
عام  1761م ) ،وقد أاطلعني اأ’سصتاذ طاهÒي مبارك أاحد
أاحفاد الشصيخ أاﬁمد بن أابي زيان والقائم حاليا على
شصؤوون ( اÿزانة القندوسصية ) خÓل إاحدى زياراتي إا¤
الزاوية وخزانتها الغنّية بتـاريخ  13جويلية  ،2018على
نسصخة مصصورة من ﬂطوطة ( الرحلة الهÓلية ) ،كان قد
مّكنه منها شصاري الطيب اŸشصرف على خزانة سصيدي عبد
الله ـ ( كوسصام ) ببلدية تيمي بو’ية أادرار ،والذي سصبق له
نسصخ أازيد من (ﬂ 160طوطا)‡ ،ا تسصّبب ‘ تدهور
صص -ح -ت -ه وضص -ع -ف بصص -ره .وق -د أاع -ل -م-ن-ي ال-دك-ت-ور ع-ل-وي
مصصطفى اأ’سصتاذ بقسصم التاريخ بجامعة بشصار أان هذا
اıطوط قام بتحقيقه الدكتور ﬁمد بوزيان بن علي
“ت طباعُته وتوزيعه ،وتوجد نسصخة
من اŸغرب الشصقيق و ّ
من هذه الطبعة باÿزانة القندوسصية.
حالة وا÷غرافي Úوالكّتاب ..سصواء
و‘ غÒها من كتب الّر ّ
كانوا من العرب أاو من اأ’وروبي.Ú
لتتخلى عن ا’سصم القد Ëالذي ُعرفت به ردحا من الزمن
( الُعوينة ) ،و–تفظ باسصمها ا◊ا‹ ( القنادسصة ).
ال -ق -ن -ادسص -ة ..م -دي -ن-ة ث-رّي-ة وح-اضص-رة زاخ-رة ،تـج-م-ع بÚ
ال-ت-اري-خ والÎاث والسص-ي-اح-ة وال-ث-ق-اف-ة وال-ف-ن وا’ق-تصص-اد،
والتنّوع ‘ هذه اÛا’ت ،مدينة ملهمة للكّتاب والشصعراء
والفنّان..Ú
تبعد مدينة القنادسصة عن عاصصمة الو’ية بشصار بحوا‹ (
 20كلم ) ،لكن هذه اŸسصافة أاخذت تتضصاءل اليوم بفعل
تواصصل وزحف ﬂتلف اŸنشصآات العمرانية ب Úمدينتي
بشصار والقنادسصة ،وهي عبارة عن دائرة تضصم بلديتي (
القنادسصة ومريجة ) ،وتتوزع على :اŸدينة القـدÁة ،التي
أاسصاسصها ( القصصر الذي شُصّيد منذ حوا‹ ثمانية قرون،
والزاوية واŸسصجد العتيق ) ،وكذا اŸدينة اأ’وروبية التي
أاُسّصسصت عقب اكتشصاف الفحم ا◊جري من ِقَبل اÙتلÚ
ال -ف-رنسص-ي ،Úك-م-ا ي-ب-ع-د ع-ن-ه-ا سصّ-د ج-رف الÎب-ة Ãري-ج-ة
بحوا‹ (  30كلم ) وُيعّد من أاك Èسصدود ا÷مهورية.

مآاسشي مناجم الفحم

ارتبط اسصمها باŸناجم الرهيبة للفحم ا◊جري الذي كان
ُيسصتخرج من باطن أادÁها ،ويسصتحوذ عليه ظلما عدّوها
وعدّو الشصعب ا÷زائري ،وكانت بداية اكتشصافه بها ‘
حدود عام  ،1907بينما شُصرع ‘ اسصتغÓله بصصفة رسصمية
بداية من عام  ،1917والذي كان يسصتغله الفرنسصي شصّر
اسص -ت -غ Ó-ل ،وي -ذّل ال -ع -ام -ل Úب -ه-ذه اŸن-اج-م أابشص-ع إاذ’ل،
ومازال أابناؤوها وأابناء بلدات بشصار وغÒها يروون حكايات
م -رع -ب -ة وقصصصص -ا م -وحشص-ة ع-ن ه-ذه اŸن-اج-م ،والّ-درج-ة
القصصوى من ا’بتزاز القذر الذي كان Áارسصه اإ’نسصان
الفرنسصي ضصد اإ’نسصان ا÷زائري صصاحب اأ’رضس ،الذي
كان حينها مغلوبا على أامره.
وم- - - -ازالت اَ÷ّدات ي- - - -روي - - -ن ‘
أاح -اج -ي -ه s-ن ال -ل -ي -ل -ي-ة أ’ح-ف-اده-ن
وحفيداتهن كيف هلك الكث Òمن
ا÷زائ- -ري Úداخ -ل ه -ذه اأ’ن -ف -اق
اŸظ -ل -م -ة ،ك-أان-ه-ا أاف-ران ح-ارق-ة،
وم- -ق- -اب- -ر ج- -م- -اع -ي -ة ل -ل -ع -ام -لÚ
اŸسص -ت -ع -ب -دي-ن ف-ي-ه-ا! وق-د قضص-وا
Óمراضس القاتلة بسصبب ( داء السصيليكوز ) ،وما
نتيجة ل أ
صصاحب ذلك من معاناة إانسصانية مازالت آا’مها وجراحاتها
 ⁄تـندمل بعد!.
وÃقابل ذلك أاضصحت مدينة القنادسصة بالنسصبة للفرنسصي ـ
بعـد اكتشصاف الفحم ا◊جري الذي ُيعرف ﬁليا باسصم
الكوك (  ) Le cokeـ Ãثابة العاصصمة ا’قتصصادية
با÷نوب الغربي ا÷زائري ،حيث كانت هذه الÌوة الهامة
ُتنقل ع Èالسصكة ا◊ديدية التي تربط مدينة القنادسصة
Ãدي- -ن- -ة بشص- -ار ،م- -رورا ب- -ا÷ن- -وب ال- -وه- -را Êوم- -دي- -ن- -ة
اÙمدية ،ووصصو’ إا ¤السصاحل ا÷زائري ،حيث ُينقل إا¤
فرنسصا وإايطاليا وإاسصبانيا..
وÃوازاة هـذا ا’ك -تشص -اف اŸن -ج -م -ي ال -ه -ام ق -امت إادارة
ا’حتÓل بإانشصاء ا◊ي اأ’وروبي بها الذي مازالت بقاياه
إا ¤اليوم،لتكون «من أاوائل اŸدن بإافريقيا التي ُي َضصاء بها
اŸصصباح الكهربائي ‘ حدود عام  ،1914بعدها ”ّ إايصصال
خط كهربائي إا ¤بيوت اأ’ها‹ بالقصصر» اسصتنادا إا¤
السصيد ﬂتار سصلطا ( Êابن مدينة القنادسصة ،وهو باحث

‘ التاريخ والÎاث ).

متحف اŸدينة ..كتاب مفتوح

وكشصاهد على ذلك ( متحف اŸدينة ـ اŸركز البلدي
للÎاث واآ’ثار ) ،الذي Áثّل ذاكرة مأاسصاة الفحم ا◊جري
وا’سصتغÓل الفاحشس للعامل ا÷زائري ،الذي كان يسصعى
إا ¤ا◊صصول على قوت عياله‡ ،ا Áكن اعتباره جرÁة
أاخرى ضصد اإ’نسصانيةُ ،تضصاف إا ¤السصجل الفرنسصي اآ’سِصن
Ÿرصّص- -ع) بسص- -لسص -ل -ة ط -وي -ل -ة م -ن ه -ذه ا÷رائ -م ،ل -يسس
و(ا ُ
حّل وُوجد الفرنسصي..
با÷زائر فحسصب بل حيث ما َ
والزائر إا ¤هذا الفضصاء التاريخي ـ الذي يتواجد بقلب
اŸدي -ن -ة ويشصـرف ع -ل -ي-ه السص-ي-د ن-ي-م-انسص-ي ﬁم-د ـ ي-ج-د
أاج-ن-ح-ت-ه َثِ -رّي-ة م-ن ح-يث اŸق-ت-ن-ي-ات اŸت-ح-ف-ي-ة واأ’شصياء
النادرة ،التي تتمثل ‘ جناح خاصس بالقصصر القد ،Ëوجناح
م-ع-دات ال-ب-حث ا÷ي-ول-وج-ي ووسص-ائ-ل ن-ق-ل ال-ف-ح-م وبقايا
السصكك اŸنجمية والُقّباعات ا◊ديدية ،ووسصائل التحاليل
اÈıي- -ة ل- -ل- -ف- -ح -م وق -ارورات اأ’كسص -ي -جـ Úوال -واق -ي -ات
ا◊دي -دي -ة ،وا◊ب -ال اŸن-ج-م-ي-ة وال-ف-ؤووسس
والّ-رف-وشس Ãخ-ت-ل-ف أاح-ج-امها ،واŸصصابيح
ال -غ -ازي -ة ال -ت -ي ك -انت ُت -سص -ت -ع-م-ل ‘ إاضص-اءة
اأ’ن- - -ف- - -اق اŸظ- - -ل - -م - -ة ..إا ¤ج - -انب آا’ت
ف -وط -وغ -راف -ي -ة وأاج -ه-زة سص-م-ع-ي-ة بصص-ري-ة،
أاق -دم -ه -ا آال -ة السص-ي-ن-م-ا ال-ت-ي ت-ع-ود إا ¤ع-ام
 ،1940وأاشصرطة وأافÓم سصينيمائية قدÁة،
وصص -ور وقصص -اصص -ات ج -رائ -د ت -وّث -ق قصصصس
بعضس الكوارث التي أاصصابت اŸنّقب Úعن الفحم ا◊جري
واŸسصتخرج Úله ‘ ظروف جّد مزرية ،وكان أاغلبهم من
ا÷زائري!Ú
ي -أات -ي ‘ م -ق ّ-دم -ة ه -ذه ال-ك-وارث؛ ا◊ري-ق اŸه-ول ال-ذي
أاصصاب أاحد اأ’نفاق ب 04 Úو 09ماي  ،1948والذي تسصّبب
‘ احÎاق وت -ف ّ-ح -م ›م -وع -ة م -ن ال -ع -م -ال ا÷زائ -ريÚ
اŸقهورين ،وهم ( :عبد القادر بن ﬁمد ،أاحمد بن عبد
ال-رح-م-ن ،ب-ل-ب-كÒي ع-ب-د ال-ع-زي-ز ،ال-ه-اشص-ي الشص-يـخ ،كسصال
مسصعود ،الفضصيل بن خليفة ،العربي بن عجالﬁ ،مد بن
بريك ،تّراسس ﬁمد ) إا ¤جانب الفرنسصي ( :ÚاŸهندسصيْن
ديلونقانوديسصال ) و( ديبيازا ،وكاÁاروبونتيو) وغÒها من
اأ’حداث اŸهولة.
و ⁄ي -فت ال -ق -ائ -م Úع-ل-ى اŸت-ح-ف ـ ال-ذي تشص-رف ع-ل-ي-ه
ال -ب -ل -دي -ة ـ أان ي -ع -رضص -وا ع Èزواي -اه ›م -وع -ة م-ن اآ’ث-ار
واأ’دوات ا◊جرية ،التي كان يسصتعملها اإ’نسصان ا◊جري؛
على غرار اŸكاشصط واŸزامل ورؤووسس السصهام والرماح
واŸدّق -ات ا◊ج -ري -ة Ãخ -ت -ل -ف اأ’ح -ج -ام ،وال-رسص-وم-ات

مدينـ ـ ـ ـة العلم ـ ـ ـ ـاء،
الفقهاء واألدباء تروي
عراقـ ـ ـ ـة حضشـ ـ ـ ـارة

الصصخرية الشصبيهة برسصومات الطاسصيلي‡ ،ا يدّلل على أانّ
اŸنطقة عاشصت حياة اإ’نسصان خÓل العصصور ا◊جرية
اŸتعاقبة ،مع عرضس عّينات من اŸسصتحاثات البحـرية
ا◊ي -وان-ي-ة وال-ن-ب-ات-ي-ة اŸت-حّ-ج-رة ال-ت-ي ت-ع-ود إا ¤عشص-رات
اÓŸي Úم- -ن السص- -ن ،Úوق- -ط- -ع م- -ن اِ◊َم- -م الÈك- -ان -ي -ة..
واّÙنطات ا◊يوانية والنباتية التي أابدع فيـها اإ’نسصان
القندسصي ..
إا ¤جانب بعضس اŸقتنيات التي تعود إا ¤زمن الثورة
التحريرية ،كبقايا الشصظايا واأ’سصÓك الشصائكة ..ومعلقات
ت -رصص -د ال -ع -م -ل -ي -ات ال -عسص -ك -ري -ة ال -ت -ي ع-رف-ت-ه-ا ال-و’ي-ة،
وبورتريهات Ûموعة من شصهداء و›اهدي اŸنطقة،
فضص Óعن جناح التعذيب الذي كان Áارسصه الفرنسصي ‘
حق اÛاهدين الذين ثاروا ضصد الظلم والقمع والقهر ،مع
عرضس ›موعة من مؤولفات أادباء وُكّتاب اŸدينة ،باللغتÚ
العربية والفرنسصية.

من أاعÓم وفقهاء وأادبـاء القنادسشة

اقÎن اسصم ( القنادسصة ) بعديد اأ’عÓم والعلماء واأ’ئمة
واŸشصايخ ،الذين اضصطلعوا Ãهمة –فيظ القرآان الكرË
وشصرح ال tسصsنة النبوية وتوعية اÛتمع ،وتلق Úمبادئ الدين
ا’سصÓمي وتفسص Òمعانيه السصامية ومفاهيمه الصصحيحة،
بعيدا عن الغلو والتع ّصصب والعنف ،وتعليم اللغة العربية..
وعلى سصبيل اŸثال ’ ا◊صصر برز منهم ‘ العصصر ا◊ديث
الشصيوخ :اإ’مام الفقيه سصي ﬁمد أاوسصيمو ،الفقيه سصي
ﬁمد البصصري ( خّريج القروي Úبفاسس باŸغرب ) ،وابنه
ال -ف -ق-ي-ه سص-ي ب-وم-دي-ن ال-بصص-ري ،اإ’م-ام سص-ي ﬁم-د ع-ب-د
الرحما( Êخuريج الزيتونة بتونسس وتلميذ الع ّ
Óمة ﬁمد
الطاهر بـن عاشصـور) ،اأ’سصتاذ عباسصي ﬁمد اŸهدي،
اإ’مام الشصيخ ﬁمد َب ّ
طي ،الشصيخ سصي مبارك عباسصي،
اإ’مام سصي بن سصعيدي ا◊اج (خuريج اŸدينة اŸنّورة)،
اإ’مام سصي مبارك بن بلخ Òالدابلوك ،الفقيه الشصيخ علي
حمادة مؤوذن،
دخيسصي ،اإ’مام عبد الرحمن بشصÒي ،سصي َ
الطالب عبد الكر Ëحميدي ،الطالب بن دخيسس Áا Êبن
ﬁمد ..وغÒهم ‡ن أاعلمني بأاسصمائهم اأ’سصتاذ طاهÒي
مبارك والسصيد ﬂتار سصلطا. Ê
أاما اأ’دباء والكتّاب الذين نبغوا ‘ القنادسصة وشصهدت
أاحياؤوها ودروبها العتيقة وبسصات Úنخيلها الَغّناء ميÓد
إاب-داع-ات-ه-م وم-ا ج-ادت ب-ه أاقÓ-م-ه-م ،وأاضص-ح-ى م-ن-ج-زه-م
اأ’دبي ‘ مصصاف نتاج اأ’دباء العاŸي Úالكبار ،على غرار
ﬁ :مد مولسصهول الشصه Òبـ ( ياسصمينة خضصرا ) ،مليكة
مقّدم ،بيار رابحي ..إاضصافة إا ¤اأ’دباء فuزيوي حبيب،
رابح السصبع ،فزيوي ُعمار ،فuزيوي حسص ،Úيخلف مÈوك،

أاح- -م- -د ع -م -وري،
ﬁم - -د ج- -اب- -ري،
عزيزي عبد الله،
زاي - - - - - -دي حسص،Ú
اﬁم -د السص-اŸي،
ا◊اج فنداوي ،..
وال -ك -اتب ال -ن -اق -د
الدكتور ﬁمد –ريشصي ،ومن اŸؤورخ :Úالدكتور علوي
مصصطفى واأ’سصتاذ صصديقي سصليمان ..والباحث ‘ التاريخ
والÎاث السصيد ﬂتار سصلطا..Ê

ششهداء و›اهدون  ..رجاٌل صشدقوا ..

فضص Óعن ثلة من الشصهداء واÛاهدين الذين أا‚بتهم أاو
اح -تضص -ن-ت-ه-م ،وب-عضس اŸع-ارك وا’شص-ت-ب-اك-ات وال-ع-م-ل-ي-ات

شسهدأء أ◊رية
ـ بلمهدي ﬁمد بن صصالح (  1932ـ)1960
ـ بلمحجوب عماري بن مبÒيك ( 1937ـ ـ ) 1959
ـ بامود فا— بن صصالح (  1928ـ ) 1957
ـ بودحوﬁمد بن عبد القادر (  1922ـ ـ ) 1958
ـ بن حم Úعبد الله بن حسص 1936 ( Úـ ـ ) 1960
ـ بيهي ﬁمد بن حمو (  1932ـ ـ ) 1958
ـ بلعابد حسص Úبن عابد (  1941ـ ـ ) 1959
ـ بوري معمر بن رابح (  1937ـ ـ ) 1961
ـ بطي عبد القادر بن حمو (  1931ـ ـ ) 1960
ـ بن كرزاز مبÒيك بن سصا 1941 ( ⁄ـ ـ ) 1961
ـ بن ضصهراوي العيد بن عبد الله (  1943ـ ـ ) 1961
ـ بن عبا Êمبارك بن طيب (  1899ـ ـ ) 1958
ـ بن صصا‘ براهيم بن ﬁمد (  1923ـ ـ ) 1957
ـ بن جلو‹ شصيخ بن جلول (  1906ـ ـ ) 1958
ـ شصيخاوي بلخ Òبن حمو (  1926ـ ـ ) 1959
ـ شصميا Êأاﬁمد بن عبد القادر (  1894ـ ـ ) 1957
ـ جكا Êعلي بن بوبكر (  1936ـ ـ ) 1959
ـ دادة ﬁمد بن سصا 1919 ( ⁄ـ ـ ) 1959
ـ دحا ÊمÈوك بن مومن (  1924ـ ـ ) 1958
ـ غراسصي بلخ Òبن فراجي (  1899ـ ـ ) 1958
ـ فزيوي عبد اŸالك بن طيب (  1936ـ ـ ) 1957
ـ كرومي ﬁمد بن بركة (  1931ـ ـ ) 1959
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بقلم
أ  .فوزي
مصسمودي
باحث ‘ ألتاريخ
ومدير أÛاهدين
لو’ية بشسار

الفدائية النوعية التي دارت رحاها ‘ ربوعها ووهادها،
دون أان ننسصى سصجنها الرهيب والشصه Òباسصم ( معتقل
بلهادي ) الذي أاقامه ا’حتÓل الفرنسصي بعد احتÓله
Ÿدينة القنادسصة ،وجعله خ ّصصيصصا للتعذيب وا’سصتنطاق
واŸم -ارسص-ات غ Òاإ’نسص-ان-ي-ة ل-ل-م-ع-ارضص ’ ،Úسص-ي-م-ا إاّب-ان
ال -ث -ورة ال -ت -ح-ري-ري-ة اÛي-دة ،ت-ره-ي-ب-ا ل-لسص-ك-ان وت-ن-ك-يÓ-
ب-ال-ث-ائ-ري-ن وإاذ’’ ل-ل-م-ج-اه-دي-ن؛ ب-ه-دف ت-وق-يف مّد هذه
ا◊ركة التحّررية اŸسصلحة واŸعركة العادلة ،التي خاضصها
شصعبنا ‘ سصبيل حريته وكرامته التي سُصرقت منه طيلة
( 132سصنة) ،والسصعي ا◊ثيث وا÷هاد العملي بقوة السصÓح،
’سصتعادة اسصتقÓله واسصÎجاع سصيادته وهوّيته.
وقد قّدمت القنادسصة على مذبح ا◊رية ثلة من أابنائها
شصهداء ،الذين ولدوا وشصبّوا فيها ،ومازالت تفتخر بهم
وتزهو ببطو’تهم وبشصجاعتهم ككـل شصهداء ا÷زائر ،وهم
كثÒون.
عدا الذين ارتوى ترابها بدمائهم الطاهرة ‘ ،عديد
ال -ع -م -ل -ي -ات ال -عسص -ك -ري -ة ،ب-ع-دم-ا لّ -ق-ن-وا ال-ع-دو دروسص-ا ‘
الشص -ج -اع -ة واإ’ق -دام ،وال -ذي -ن ج-اؤووا م-ن ﬂت-ل-ف اŸدن
ا÷زائرية .إا’ أانّ هذا الزخم التاريخي يجعلني أاطرح
سصؤوا’ :أاما آان اأ’وان أان يضصطلع أاحد الباحث Úأاو اأ’سصاتذة
ب -و’ي -ة بشص -ار ب -ال -ق-ي-ام ب-عـم-ل أاو دراسص-ة شص-ام-ل-ة ‘ شص-ك-ل
موسصوعة مث Óونحوها ،حول أاعÓم حاضصرة القنادسصة عÈ
التاريخ ‘ ›ال ( العلم ،اأ’دب ،الفكر ،الفن ،الثورة ) ..
ويفرد لها عم Óمسصتق Óمطبوعا ؟ !!.
م -ا ت -ت-مّ-ي-ز ب-ه ح-اضص-رة ال-ق-ن-ادسص-ة أان-ه-ا مـن م-ع-اق-ل ال-ف-ن
اأ’صصيل واŸوسصيقى العربية العريقة التي تناقلتها اأ’جيال
ومازالت ،حفاظا على موروثها الفني وطبوعها اÙلية،
والتي تشصتغل على اسصتمـراريتها وبقائها وتوثيقها فرق
موسصيقية راقية ،مثلت ا÷زائر ‘ كث Òمن اŸهرجانات
الدولية ،والتي Áكن وصصفهـا بـ ( الفرق العابرة للـقارات )،
عدا
اŸهرجانات
اÙلية
والوطنية،
ك - - -ف - - -رق- - -ة( :
ال َ - - -فْ- - -ردة ) و(
ال sسص - - - - - - -د ) و(
العامة ) ..إا¤
ج- - -انب ف- - -رق
أاخرى
اندثرت،
وأاخرى شصبّانية
جديدة واعدة
..
مـع اقÎان اسصمها بزاويتها الشصهÒة ومنارتها العلمية
الشص -اﬂة؛ شص -م -وخ ا÷ب -ال ال ّ-رواسص -ي ،ال -زاوي -ة ال -زّي -ان-ي-ة
القندوسصية ،التي أاسّصسصها الشصيخ سصيدي أاﬁمد بن أابي زيان
ع -ل -ى ت -ق-وى م-ن ال-ل-ه ع-ام  1686م ،واŸت-مسص-ك-ة ب-القرآان
الكر Ëوبال ّسصّنة النبوية الشصريفة؛ التي أافردتُ لها كتابا
مسصتق ÓسصÒى النور قريبا بإاذن الله .

ـ خربوشصي خليفة بن ﬁمد (  1924ـ ـ ) 1958
ـ خربوشصي علي بن بوجمعة (  1929ـ ـ ) 1958
ـ خرمان رحال بن منصصور (  1924ـ ـ ) 1960
ـ خربوشصي ◊سصن بن ﬁمد (  1931ـ ـ ) 1960
ـ كوراي عبد اŸالك بن لعقيد (  1927ـ ـ ) 1958
ـ قيصصاري جي ‹Óبن ميلود بن عبد الله (  1929ـ ـ ) 1960
ـ هداوي ﬁمد بن ا◊اج (  1938ـ ـ ) 1959
ـ مانو Êا◊اج بن العربي (  1920ـ ـ ) 1958
ـ ﬁمد سصي أاحمد بن أاحمد (  1943ـ ـ ) 1958
ـ نامون ﬁمد بن سصاسصي (  1939ـ ـ ) 1958
ـ رزوق رابح بن مبارك (  1932ـ ـ ) 1957
ـ صصابر عبد القادر بن احمد (  1929ـ ـ ) 1957
ـ سصومر مدا Êبن أاحمد (  1894ـ ـ ) 1957
ـ سصعد‹ بلخ Òبن مبارك بن بلخ 1922 ( Òـ ـ ) 1956
ـ يلفوف عبد القادر بن أاحمد (  1906ـ ـ ) 1959
ـ يرفع ﬁمد بن عبد الله (  1897ـ ـ ) 1957
ـ زرواطي رمضصان بن بلعيد (  1938ـ ـ ) 1958
ـ زوبيد بوجمعة بن فضصيل (  1933ـ ـ ) 1958
ـ عرابي بشص Òبن بن موسصى (  1884ـ ـ ) 1957
ـ غليب ﬁمد بن ﬁمد (  1902ـ ـ ) 1961
ـ بن سصعيدي عبد العاطي بن ﬁمد (  1924ـ ـ ) 1959
ـ بغدادي ﬁمد بن بغدادي (  1940ـ ـ ) 1962
ـ بامود ﬁمود بن صصالح (  1932ـ ـ ) 1959
ـ بلقنديل جي ‹Óبن سصعيد (  1932ـ ـ ) 1961
ـ بوجمعة بن عبد الرحمن (  1931ـ ـ .) 1958

الششاعر عاششور بوكلوة..
أاو فدائي الثقافة ا÷زائرية
–ت - -اج أ÷زأئ - -ر إأﬁ ¤ط - -ات ل- -ت- -أام- -ل
م-ن-ج-زأت رج-ال-ه-ا وأ’ح-تفاء بهم وقول
ك -ل -م-ات ألشس-ك-ر ل-تضس-ح-ي-ات-ه-م أ÷ل-ي-ل-ة،
’جل رفع ألشسأان ألوطني بكل جمالياته
أ
’دب- -ي- -ة
وخصس - -وصس - -ي- -ات- -ه أل- -ف- -ن- -ي- -ة وأ أ
وأل-ف-ك-ري-ة ع-رب-ي-ا وع-ل-ميا ،وهنا نتذكر
نصسوصص وأفعال ألشساعر أ÷زأئري أبن
و’ية سسكيكدة عاشسور بوكلوة.

الكتابة الششعرية وهويتها..
سصيتعب من يريد ان يÓحق الشصاعر واأ’ديب
بوكلوة ،أ’ن هذا اŸبدع ينتقل ب Úالنشصاطات
ال-ث-ق-اف-ي-ة اŸت-عّ-ددة واıت-ل-ف-ة ،ف-هو فدائي
الثقافة ا÷زائرية بامتياز ،حيث يخدمها ‘
ال -ف -ن -ون ال -تشص -ك-ي-ل-ي-ة ،ك-م-ا ي-ف-ت-ح أاوراق-ه-ا ‘
ال -نصص -وصس الشص -ع -ري -ة ،ويسص -ع -ى ل -ل-كشص-ف ع-ن
خصص -وصص -ي -ات -ه -ا ‘ السص -رد ا÷زائ -ري ...م -ن
خÓ- -ل إاشص- -راف- -ه ع- -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ال -ك -ث Òم -ن
اŸل- -ت- -ق- -ي- -ات وال- -ن- -دوات واŸه- -رج -ان -ات ‘
سصكيكدة وغÒها.
ونشص- - -ه- - -د ل- - -ه ا◊ضص- - -ور اأ’دب- - -ي ا÷م- - -ي - -ل
Ãج-م-وع-ات-ه الشص-ع-ري-ة ال-ت-ي اك-تشصفها القارئ
ا÷زائري والعربي ورقيا والكÎونيا ،وÁكن
لنا أان نتأامل ديوانه «الشصفاعات» (دار امواج
للنشصر )2006 ،لنلمح خصصوصصية شصعرية تقول
ه-وي-ت-ه-ا وسص-ره-ا وسص-ح-ره-ا ،وق-د ذك-ر ال-ناقد
يوسصف وغليسصي بأان الكاتب بوكلوة قد كان
يكتب مقا’ت نقدية متميزة ‘ الثمانينات من
ق  ،20قبل أان يتحّول للفضصاء الشصعري ،يقول
ال - -دك- -ت- -ور وغ- -ل- -يسص- -ي ‘ ت- -ق- -دÁه ل- -دي- -وان
الشصفاعات« :لقد أاجهضس عاشصور روح الناقد
‘ أاع -م -اق -ه ،ك -ي ي-ت-فّ-رغ لÎب-ي-ة ذلك ال-ك-ائ-ن
الشصعري ا÷ميل ...كانت قصصيدة عطر أامي
ن- -ق- -ط- -ة ا’ن- -ع- -ط- -اف ‘ ال- -دال- -ة الشص- -ع- -ري -ة
العاشصورية ،إاذ غÒت منحى حياته الشصعرية
ح Úمنحته جائزة وطنية كبÒة ‘ بداية
مشصواره»...
ونصصوصس الديوان –اور العوا ⁄الصصو‘ وما
فيها من جÓل العشصق ورمزية الد’لة مثل
قصصيدتيه «إاذا الشصعر جاء»
و»اأ’م -ن-ي-ات واأ’رضس ال-راق-دة» ،وم-ن-ه-ا ال-ت-ي
–يل إا ¤مرجعيات سصياسصية واجتماعية لكن
ب -ث -وب ت -رم -ي -زي ي-راوغ ال-ق-ارئ م-ث-ل قصص-ي-دة
«وداع -ا غ -ن -ي ان -ط -ل -قت» وقصص -ي -دة «ظ -ه-ري
ﬁمي ودمي»...
كما يسصتع Úشصاعرنا كثÒا بالÎاث الشصعبي
واأ’سصطوري والديني ‘ بعضس نصصوصس هذا
الديوان وغÒه من الدواوين ،وكذا ‘ نصصوصس
شصعرية نشصرها ‘ فضصاءات أادبية الكÎونية.
ول- -لشص- -اع- -ر ›م- -وع- -ة ب- -ع- -ن- -وان «ا◊شص -اشس
وا◊Óزي - - - -ن»  ،2002 -و›م- -وع- -ة «كسص -وف
النبضس واأ’منيات»  ،2004و›موعة «الرعود
التي خاصصمت برقها»  ،2015 -ونشصر قصصائد
‘ ›م- -وع- -ت- -ي- -ه «غ- -واي -ة صص -خ -ر وجسص -ور»،
و»خ -م -اسص -ي -ة ال -وج -د» ..ومسص -اح-ات ال-ك-ت-اب-ة
الشصعرية مفتوحة عند الشصاعر عاشصور بوكلوة
على نبضصات القلب ومسصارات الوطن ،لتعلن
ال -ت -ف -اع-ل م-ع ال-ت-ج-ارب الشص-ع-ري-ة ا÷زائ-ري-ة
وال -ع -رب-ي-ة وا◊وار م-ع-ه-ا ،لÓ-ن-طÓ-ق ل-ك-ت-اب-ة
التفرد والتميز اللغوي والفكري والرمزي.
وه-و شص-غ-وف ب-ال-ت-ع-ري-ف ب-ا÷زائ-ر وت-اري-خها
وشص - -ع - -ره - -ا ‘ ال - -داخ - -ل واÿارج واŸواق- -ع
ال -ث -ق -اف -ي -ة ا’ل -كÎون -ي -ة تشص -ه-د ،ك-م-ا تشص-ه-د
اŸراك-ز واŸؤوسصسص-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ‘ سص-ك-ي-ك-دة
ع-ل-ى م-رور شص-اع-رن-ا :صص-وت-ا شص-ع-ري-ا ج-م-ي،Ó-
وم- -ن- -اقشص- -ا وﬁاورا ي -داف -ع ع -ن ق -ن -اع -ات -ه،
وم -قÎح -ا ل -ل -ن -وادي ال -ف -ن -ي -ة واأ’دب-ي-ة ÷م-ع
اŸواهب و–ف -ي -زه-ا ..ضص-م-ن اأ’ف-ق ال-ث-ق-ا‘
واإ’بداعي ا÷زائري.
ولعّل من ب Úآاخر مبادراته نذكر ملتقى
السصرد ا÷زائري بقصصر الثقافة ‘ سصكيكدة،
‘ انتظار ملتقيات وندوات أاخرى سصÎى النور
مسص -ت -ق -ب Ó-وخ-ل-ف-ه-ا روح وق-لب وف-ك-ر اأ’ديب
بوكلوة.

ششاعر مبدع ..ألجل الوطن

ينشصد شصاعرنا ‘ قصصيدة «أاما آان ‹ أان أاغني»
أاشص -واق -ه ال -داخ-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-غ-ي ا’قÎاب م-ن
جÓل اŸعنى وجمال اأ’رضس والذاكرة ،هي
قصص - -ي - -دة الصص - -وت الصص - -اخب أام- -ام الصص- -مت
وا÷م- -ود وال- -ث -ب -ات ،وك -أان ع -اشص -ور الشص -اع -ر
يتماهي ‘ بوكلوة الناشصط والفدائي الثقا‘،
ل- -ت- -ح- -ريك اŸشص- -ه- -د ال -ث -ق -ا‘ السص -ك -ي -ك -دي
وا÷زائري ،ولتحدي كل العراقيل التي تتغÒ
صص -ف -ات -ه -ا وأاه-ل-ه-ا ل-ك-ن-ه-ا م-ت-جّ-ددة ل-ت-م-ارسس
ال -بÒوق-راط-ي-ة و–اصص-ر ال-ط-م-وح اإ’ب-داع-ي،
نقرأا من القصصيدة:
أما آأن ‹ أن أغني ؟!
حنجَرتي
أن أسستعيد َ
ب ؟!
ا
ع
س
ش
وأصسدح ‘ أل
ْ
أما آأن ‹ أن أسسÎد صسوتي
ألذي تشستت ..
ب ؟!
ا
ح
س
ص
ل
أ
و
ف
و
ا
ı
أ
ح Úحاصسرته
ْ
صسوتي ألذي صسادرته أ÷هات
ح Úأرأد تعليم ألقرأءة ..
ب ؟!
وفنون أ◊سسا ْ
تعذبني يا صساحبي دقات قلبي
@@@@@@@
هذه وجهتي  ..ما تغÒت
ما تعددت ..
أ◊لم حلمي ..
وألدرب دربي
ب!!
ا
ت
ك
ل
أ
ه
ر
ط
وألرسسم ما سس
ْ
إان ف-دائ-ي ال-ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ح-رك-ي-ة
م-ت-واصص-ل-ة أ’ج-ل ا÷زائ-ر وث-ق-اف-ت-ه-ا وت-راث-ه-ا
وإاب -داع-ه-ا ،وك-ل-م-ا وج-د ف-ك-رة م-ن شص-ان-ه-ا أان
Óجيال،
تدفع باŸوروث ا÷زائري وتنقله ل أ
سصعى لتجسصيدها Ãسصاندة زمÓئه ‘ ا◊راك
الثقا‘ وا÷معوي بسصكيكدة ،ومنهم الدكاترة
حسصن دواسس وصصفيان بوعنينبة وﬁمد كعوان
،...
ولسصنا ندري Ÿاذا  ⁄تلتفت الدولة ا÷زائرية
لكل هذه ا◊ركية التي Œمع العمل اإ’داري
والروح اإ’بداعية ،رغم أان الشصاعر مذكور ‘
ب -عضس اŸوسص -وع -ات واŸع -اج -م ع -ن ال-ع-ل-م-اء
واأ’دب -اء ا÷زائ -ري ،Úم -ث -ل اŸوسص -وع-ة ال-ت-ي
نشصرتها دار ا◊ضصارة بإاشصراف الكاتب رابح
خدوسصي ،ونتمنى من وزير الثقافة اŸبدع عز
ال -دي -ن م -ي -ه -وب -ي أان ي -قÎح ع -ل -ى السص-ل-ط-ات
اŸرك -زي -ة اسص -م الشص -اع -ر وال -ن -اشص-ط ال-ث-ق-ا‘
عاشصور بوكلوة ليكون مديرا للثقافة ‘ و’ية
من الو’يات ا÷زائرية.
وإا Êم-ت-أاك-د أان-ه سص-ي-م-ن-ح اإ’ضص-اف-ة ال-ف-ن-ية
Óزم -ة ،ب -فضص -ل
واأ’دب- -ي -ة واŸسص -رح -ي -ة ...ال  -أ
خÈت- -ه ال- -ك- -بÒة ‘ اإ’شص- -راف وال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م
للمهرجانات الثقافية ،وجديته وانضصباطه ‘
التسصي Òاإ’داري ،وأ’نه ابن اŸشصهد الثقفي
ا÷زائري وليسس غريبا عنه.
للتذك ،Òفاأ’ديب عاشصور بوكلة من مواليد
 1967ب- -ح- -ج- -ر م- -ف -روشس  -ع Úال -قشص -رة -
سص-ك-ي-ك-دة ،وه-و م-ت-خ-رج م-ن اŸع-ه-د ال-وطني
ال -ع -ا‹ ل -ت-خ-ري-ج إاط-ارات الشص-ب-اب ،وق-د ك-ان
رئ-يسص-ا ل-ل-راب-ط-ة ال-و’ئ-ي-ة للنشصاطات الثقافية
والعلمية للشصباب  ،2013 - 2002كما انه عضصو
ا–اد الكتاب ا÷زائري ،Úوقد –صصل على
جوائز وطنية ‘ الشصعر ،وشصعره يدرسس ‘
ا÷ام -ع -ات ا÷زائ -ري -ة ،ك -م-ا نشص-ر ال-ب-اح-ث-ون
ا÷امعيون دراسصات كثÒة عنه .ونسصأال الله أان
يحفظه للوطن ويوفقه ‘ نشصاطه.
مقطع من قصصيدة الشصاعر
لذأكرة ألبحر أرŒاج حزين
و’ موج يقدمني للربيع
كلما أذكرها ‘ تفاصسيل أ◊كاية
أبكي  ...وأضسيع
أهدي لشساطئ ألصسباح صسورتها

وتهديني قهوة ألسسادسسة
ملح ألودأع ودمع ألغياب وحلم ألصسقيع
@@@@@@@
طوحني هذأ ألوريد
ما ضسر لو تعلو هامتي قليÓ
لتÓمسص ‘ ربيع ألعمر أغصسانها
@@@@@@@
أنا ’ يشسغلني موج ألقصسيدة
أقصس- -د ب- -ح- -ره- -ا أŸغ -روسص ‘ م -وأسس -م -ن -ا
ألعجاف  ،أو‘ خفايا ألكÓم
ت - -دري أل- -ري- -اح أن أل- -ي- -ن- -اب- -ي- -ع –ت- -اج
ألÈأع- -م ك- -ي ت- -ف- -اخ -ر ب -ازده -اء غ -رور
ألغمام
تدري ألزهور أن ألطلع يحتاج ألنوأفذ
كي تشس Òخارطة ألطريق
حيثما تشس Òبوصسلة ألغرأم
وت -دري ف -ات -ن -ي أ Êأح -ت -اج ك-ف-ه-ا ك-ل-م-ا
رأود Êعطشص أ÷هات
أوع-ذب-ن-ي ل-ي-ل يسس-ائ-ل-ن-ي كل صسباح عن
جدوى ألظÓم

بقلم :وليد بوعديلة
أسستاذ بجامعة سسكيكدة
وأن أÿيانة فاكهة أ◊ب أحيانا
@@@@@@@
تعلقت بحبل أ◊ن.. Ú
ورحت أدحرج وردتي باŒاه مرأيا
 ⁄تعد تعكسص ظلنا ‘ ألسسطور
توكأات على قمر بجوأر ألقلب
أرقب من شسرفة ألروح أنفاسسها
بعد قليل تطل ‚متي فيبتهج أŸسساء
ويفتح ألعمر ألقصس Òأبوأبه للحبور
@@@@@@@
عفوأ سسادتي ..
’ورأق ألتوت
سسأاعيد تقد Ëأعتذأري أ
’ول شس -اط-ئ ع-ان-ق-ن-ي صس-ي-ف-ه ‘ رب-ي-ع
و أ
ألعمر ألطائشص
ح ÚصسÒتني عاشسقا بسسمة ماكرة
لرعود خاصسمت برقها
ح Úشس- -ردت- -ه- -ا م- -ف -ارق أŸهب ‘ فصس -ول
أ◊كاية ألعابرة
سسأاعيد تقد Ëأعتذأري

صسد
رأ حديثا
مذكرأت أÛاهد وألدبلوماسسي رأبح مشسحود
’ول
أ÷زء أ أ

مسشار نضشال وششهادات عن أاحداث عاششتها ا÷زائر

ألشسعب -صصدرت حديثا مذكرات اÛاهد والدبلوماسصي رابح مشصحود ا÷زء اأ’ول ،حيث
يتطّرق خÓله ا ¤ذكريات مليئة باأ’حداث ،بدءا بدراسصته Ãدينة «قسصنطينة» ومن بعده
بتونسس ،ثم عمله ‘ تونسس واتصصا’ته مع الوطني Úالتونسصي.Ú
كما يتناول رابح مشصحود ‘ مذكراته التي صصدرت بأابهى حلة ،رحÓته من تونسس إا ¤ليبيا
بتكّليف من طرف الشصهيد «زيغود يوسصف» لتهريب اأ’سصلحة ا ¤تونسس ،فلقائه بـ»أاحمد بن
بله» وبضصابط اıابرات اŸصصرى «فتحي الذيب».
وقال اŸؤولف ‘ رصصد مضصمون مذكرته« :سصأا–دث عن حقائق مؤوŸة حول أاهم قاعدة
خلفية للثورة ا÷زائرية بليبيا ،وعن عودتي من بغداد ا ¤تونسس ثم الدخول متنّكرا إا¤
ا÷زائر إابان ا’سصتقÓل ،كما أاتطرق كذلك ا ¤موضصوع ا’سصتقÓل وأاحداث صصائفة 1962
اŸؤوسصفة».
و‘ اŸذكرة ايضصا شصهادات حّية عاشصها اÛاهد الدبلوماسصي بع ÚاŸكان وقضصايا متÓحقة
ما بعد اسصتعادة السصيادة الوطنية منها« :كيفية اسصÎجاع اإ’ذاعة والتلفزيون الذى بدأا من
قسصنطينة ‘  07أاوت  1962وهو يقود حينها ›موعة من اÛاهدين اأ’شصاوسس ،با’ضصافة
ا ¤النشصاط التجسصسصي ÷معية «كويكرز» اأ’مريكية وتسصفÒه لها من ا÷زائر ،مع التطّرق ا¤
مواضصيع وأاحداث عديدة جديرة باطÓع اŸواطن Úوجيل ا’سصتقÓل بها جديرة بأان تكون
مصصدر معلومة ‘ غاية اأ’همية لكتابة التاريخ الوطني اعتمادا على وثائق أاصصحابها من
صصناع الثورة وا◊رية.
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عصضـاد:

سشÔاف ـق دور النششر ونعيـ ـد بع ـ ـ ـث
صشال ـ ـ ـون بالبوي ـ ـ ـرة للكت ـ ـ ـاب

’مازيغي ،نظمته
’دب ا أ
’ربعاء يوما دراسشيا حول ا أ
‘ إاطار فعاليات صشالون ا÷زائر الدو‹ للكتاب ،احتضشنت قاعة «ا÷زائر» أامسش ا أ
Óم-ازي-غ-ي-ة ونشش-ط-ه ب-اح-ث-ون وﬂتصش-ون م-ن ﬂت-ل-ف ج-ه-ات ال-وط-ن .وت-ط-رق اŸشش-ارك-ون إاﬂ ¤ت-ل-ف اŸششاكل العلمية
اÙاف-ظ-ة السش-ام-ي-ة ل -أ
’م Úالعام للمحافظة عن تفعيل توزيع
’بداع بتمازيغت .قبل ذلك– ،دث سشي الهاششمي عصشاد ا أ
واŸيدانية التي تواجه ترقية الكتاب وا إ
’مازيغي ومرافقة دور النششر ،وإاعادة بعث صشالون الكتاب واŸلتيميديا بالبويرة.
الكتاب ا أ
وال- -ت- -نسص- -ي- -ق- -ي م- -ع ك -ل ال -ق -ط -اع -ات ب -ع -ي -دا ع -ن
الديماغوجية ،مؤوكدا على ضصرورة العمل من أاجل
الحفاظ على اأ’من الهوياتي.
م -ن ج -ه-ت-ه ،ق-دم ب-وج-م-ع-ة أازي-ري إاشص-ك-ال-ي-ة ال-ي-وم
ف -ي ك-ل-م-ت-ه ال-ت-ي اف-ت-ت-ح ب-ه-ا ال-ي-وم ال-دراسص-ي ،ق-ال
الدراسصي ،التي تتمحور حول تقديم نظرة شصاملة
Óمازيغية سصي
اأ’مين العام للمحافظة السصامية ل أ
ع- -ل -ى اأ’دب اأ’م -ازي -غ -ي ب -ك -ل م -ت -غ -ي -رات ال -ل -غ -ة
الهاشصمي عصصاد ،إان اأ’مازيغية اليوم في حاجة إالى
اأ’مازيغية ،كما تتطرق إالى العÓقة الجدلية بين
دع-م ك-ب-ي-ر ل-ت-ت-أال-ق أاك-ث-ر ع-ل-ى ال-مسص-ت-وي-ي-ن الوطني
اللغة واأ’دب ،فكلما كان اأ’دب راقيا يرقى معه
والدولي ،لذلك «نحتاج إالى سصياسصة تحفيز و’ يمكن
اإ’ب-داع وت-وظ-ي-ف ال-ل-غ-ة ،وك-ل-م-ا ك-انت ال-ل-غ-ة راقية
أان نكتفي بالرضصا بهذا العدد القليل من الكتب
سصمحت بإانتاج أادب في المسصتوى المطلوب.
وال -ت -رج -م -ات ال -ذي أان-ج-زت-ه دور ال-نشص-ر ال-وط-ن-ي-ة
وف -ي ال-م-ائ-دة ال-مسص-ت-دي-رة اأ’ول-ى ح-ول «ب-ان-ورام-ا
وخاصصة العمومية منها» ،يقول عصصاد ،مشصيرا إالى
اأ’دب اأ’مازيغي عبر مختلف المتغيرات الجهوية»،
كثرة الكّتاب الذين اعتمدوا
التي ترأاسصها الدكتور محند زردومي ،قدم الكاتب
الطبع الذاتي ولم يسصتفيدوا
والباحث في اللغة اأ’مازيغية محمد صصالح أاونيسصي
ا
من أاية إاعانة «بالرغم من
◊
ف
ا
ظ
ع
م- -ن خ- -نشص -ل -ة ،ن -ظ -رة ع -ن اأ’دب اأ’م -ازي -غ -ي ف -ي
ل
ى
ه
و
ي
تنا
اأ’وراسش ،في الفترة الممتدة من تسصعينيات القرن
أاوانل -الم - --ؤومس-ص-سرص -حا - -لت- -اةل -عم- --م -واوت -م --يي---ةة وج
زائريتنا ضشرورية ‘ عا⁄
الماضصي إالى يومنا هذا .أاما طاهر عبو من جامعة
أادرار فتطرق إالى اأ’دب اأ’مازيغي بالزناتية في
امل -لد-سزصتم -وةر اب -لمج-ودايك -دب».-ة أاح -ك-ام يتميز بالهيمنة الثقافية
ه-وي-ت-ن-ا وجزائريتنا منطقة قورارة.
وثّ-م-ن عّصص-اد ال-ت-وج-ي-ه-ات اأ’خ-ي-رة ل-لوزير
ف- -ي ع -ال -م ي -ت -م -ي -ز من جهته ،قال عبد الله صصديقي الباحث في مجال
اأ’ول أاح -م -د أاوي -ح -ي-ى ال-ذي أاشص-ار ح-ي-ن اف-ت-ت-اح-ه بالهيمنة الثقافية ،عالم يجب أان يتفتح عليه وطننا اللغة اأ’مازيغية بتمنراسصت إان اأ’دب التارقي ليسش
صص -ال -ون ال -ك -ت -اب إال -ى «إاشص -ك -ال-ي-ة تسص-وي-ق ال-ك-ت-اب ويجب على شصعبنا كذلك أان يبقى فيه متشصبعا ،على مكتوبا ونوه باأ’ديب الليبي إابراهيم الكوني واعتبره
اأ’مازيغي والقطيعة نهائيا مع التوزيع المجاني».
ك-ن-زا ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-ت-ارق-ي-ة .ف-ي-م-ا ن-وه بشص-ي-ر ع-جرود
الدوام ،بجميع قيمه ومراجعه».
ك -م -ا رج -ع عصص -اد إال -ى رسص-ال-ة رئ-يسش ال-ج-م-ه-وري-ة واع -ت -ب -ر عصص -اد ف -ي ك-ل-م-ت-ه أان ت-أادي-ة ال-م-ح-اف-ظ-ة المترجم اأ’دبي من باتنة بدور ومجهودات مولود
Óم-ازي-غ-ي-ة ل-م-ه-م-ت-ه-ا «م-رت-ب-طة بتوفير معمري .أاما الكاتب إابراهيم تازاغارت من بجاية
اأ’خ -ي -رة ب -م -ن -اسص -ب -ة ذك-رى ان-د’ع ث-ورة ن-وف-م-ب-ر ،السص-ام-ي-ة ل -أ
مقتبسصا مقطعا منها جاء فيه أان تعديل الدسصتور الشصروط العلمية لترقية اأ’مازيغية» وتكون وفق ف- -ت- -ح- -دث ع- -ن اأ’ج- -ن- -اسش اأ’دب- -ي- -ة ف- -ي ال- -نشص- -ر
«ع -زز ح -ق-وق ال-م-واط-ن-ي-ن وح-ق-وق ال-م-رأاة ،بصص-ف-ة عÓقة «تكامل وتنسصيق بين هذه الهيئة والمجمع باأ’مازيغية.
أاما المائدة المسصتديرة الثانية ،التي تمحورت حول
خاصصة ،ومكونات الهوية الوطنية و’ سصيما منها الجزائري للغة اأ’مازيغية».
اللغة اأ’مازيغية المشصتركة بين جميع الجزائريين وتحدث عصصاد عن خارطة طريق جديدة تسصتند البحث في اأ’دب اأ’مازيغي وتامازيغت ،وأادارها
وال-ج-زائ-ري-ات» .ك-م-ا ق-ال ف-ي م-ق-ط-ع آاخ-ر «ع-ل-ينا إالى نتائج الخبراء والعمل البراغماتي التشصاوري الدكتور سصعيد شصماخ ،فقد شصهدت مشصاركة ثÓث
أايضصا بذل المزيد من الجهد من أاجل الحفاظ على
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ضضيف جناح «الشضعب»

ﬁمد أاÁن حمادي ششاب من منطقة نائية بو’ية اليزي يبلغ
م-ن ال-ع-م-ر  17سش-ن-ة اسش-ت-ط-اع م-ن خÓ-ل م-وه-ب-ت-ه ‘ ال-ك-ت-ابة أان
’زرق أاو’ و‘ اŸشش -ه -د ال -ث -ق -ا‘
’ضش -واء ‘ ال -فضش -اء ا أ
ي- -خ -ط -ف ا أ
وف -ع -ال -ي -ات اŸع -رضش ال -دو‹ ل -ل -ك-ت-اب ث-ان-ي-ا م-ن خÓ-ل رواي-ت-ه
الثانية اŸوسشومة بـ» ⁄ :اكن بغيا» ،الصشادرة باللغة العربية عن
اŸؤوسشسشة الوطنية للفنون اŸطبعية.
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وقد حاول الكاتب الشصاب كما صصّرح لـ« :الشصعب» أان يعالج من خÓل روايته
النظرة الخاطئة للمجتمع الصصحراوي المحافظ للمرأاة التي تخرج للعمل
والدراسصة مسصتندا أ’حداث واقعية عايشصها في محيطه.
وتعتبر هذه الرواية اإ’صصدار الثاني لمحمد ايمن بعد روايته اأ’ولى« :بقايا
من مذكرة ابي جهل» الصصادرة السصنة الماضصية عن دار النشصر المثقف،
حيث بدأات قصصة الكتابة مع محمد ايمن في الطور المتوسصط حين
اك-تشص-ف م-ي-ل-ول-ه ال-ح-رف ال-ج-م-ي-ل واأ’دب أاسص-ات-ذت-ه ال-ذي-ن شصّ-جعوه على
المواصصلة وهم يقول اأ’سصتاذ العيد بوذة وعبد السصÓم عبد العزيز ويحيى
بوشصÓغم.
وتعتبر الشصهرة اإ’عÓمية التي عرفتها رواية محمد ايمن بمثابة انتصصار
على الصصعوبات والعراقيل التي يعيشصها شصباب المناطق النائية والتي
تتمثل حسصب الكاتب في العزلة وانعدام المرافق والتظاهرات الثقافية
وبالخصصوصش النقصش الكبير أاو انعدام الكتب والمراجع اأ’دبية التي تركت
لهفته وحبه للمطالعة دون إاشصباع.
كما سصاهم اإ’شصهار الذي حضصي به إالى اسصتحسصان محيطه وتشصجيعهم
لموهبته بالرغم من خوضصه في محاولة لكسصر بعضش الطابوهات ،وقد
كشصف محمد ايمن عن أاعمال جديدة أاخرى له هي حاليا قيد الطباعة
مشصيدا بالدعم الذي تلقاه من قبل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي
تواصصل معه عن طريق صصفحته اإ’لكترونية طالبا يد العون فكانت إاجابة
الوزير إايجابية.

على هامشش اليوم الدراسصي ،أاكد سصي الهاشصمي
عصصاد للصصحافة الوطنية أان المحافظة السصامية
Óمازيغية تسصجل منذ  2013حضصورا سصنويا نوعيا
ل أ
في صصالون الكتاب ،وقد حضصرت السصنة الماضصية
بـ 3٤عنوانا وهذه السصنة بـ 1٤عنوانا ،كما تحدث عن
اعتماد النشصر المشصترك للتمكن من توزيع الكتاب
اأ’مازيغي ،والتعامل أاكثر مع الوكالة الوطنية للنشصر
واإ’شص -ه -ار (ل -ل -نشص -ر اأ’دب -ي) وال-م-ؤوسصسص-ة ال-وط-ن-ي-ة
للفنون المطبعية (لنشصر أاعمال الملتقيات) وديوان
ال-م-ط-ب-وع-ات ال-ج-ام-ع-ي-ة (ل-نشص-ر اأ’ع-م-ال ال-ع-ل-مية
والجامعية)« .بداية من  201٩يجب توسصيع الكتاب
اأ’م-ازي-غ-ي ل-يشص-م-ل ك-ل اأ’ج-ن-اسش اأ’دب-ي-ة واإ’ن-تاج
ال -ع-ل-م-ي ب-اأ’م-ازي-غ-ي-ة» ،ي-ق-ول عصص-اد ،إاضص-اف-ة إال-ى
التعامل مع دور النشصر الخاصصة اعتمادا على دفتر
شصروط ،كما تحدث عصصاد عن اهتمام المحافظة
بالترجمة من اأ’مازيغية وإاليها ،خاصصة وأان إاقامات
الكتاب والترجمة صصارت تظاهرة قارة سصنوية منذ
« :201٤ه -ذه السص-ن-ة ط-ل-ب-ن-ا م-ن م-ح-اف-ظ-ة صص-ال-ون
الكتابة اقتراح أاسصماء كتاب للمشصاركة في الترجمة
م -ع ضص -رورة ا’ت -ف -اق م -ع دور ال -نشص-ر ح-ول ح-ق-وق
ال -ت -أال -ي -ف ،إاضص-اف-ة إال-ى ال-ع-م-ل ع-ل-ى نشص-ر الصص-ي-غ-ة
الرقمية والصصوتية للكتاب اأ’مازيغي».
واع - -ت - -ب- -ر عصص- -اد أان اأ’ه- -م ه- -و إان- -ت- -اج نصص- -وصش
ب-اأ’م-ازي-غ-ي-ة ،ك-م-ا ي-جب تشص-ج-ي-ع ال-م-ت-غيرات الـ13

ا’هتمام بالكتاب والروائي Úالششباب نابع من ثقتنا ‘ إامكانياتهم وقدراتهم ا’أدبية
…hÓ¨e óªfi

كتـ ـ ـابي «ل ـ ـ ـ ـ ـم أاكـ ـ ـن بغيـ ـ ـا»
تكسشـ Òلبعـ ـ ـضض الطابوهـ ـ ـات

عصشاد :حل إاششكالية كتابة
’كادÁية
’مازيغية هي مهمة ا أ
ا أ

الناششرة مديرة دار اŸثقف لـ«الششعب»:

اعتÈت سشمÒة منصشوري ،مديرة دار اŸثقف ،أان اŸششاركة ‘
معرضش ا÷زائر الدو‹ هذا العام جد متميزة وثرية ،مؤوكدة أان
أاغلبية الكتب اŸعروضشة للبيع هي Ÿؤولف Úوروائي Úششباب أابانوا
عن إامكانيات وقدرات هائلة ‘ كتابة القصشة والرواية والششعر
وغÒها ،مششÒة إا ¤أان الدار  ⁄تكتف بالنششر ÷زائري Úفقط
بل أاصشدرت كتبا Ÿؤولف Úينتمون لبلدان أاجنبية.

الكاتب الظاهرة حمادي ﬁمد اÁن من اليزي

باحثات من جامعة بويرة ،هّن زينة حمومي ونوال
معوشصي ،وعلجية مزواري ،هذه اأ’خيرة تطرقت
إالى تاريخ اأ’دب اأ’مازيغي ،فيما تحدثت تيللي
بÓل من جامعة بجاية إالى وضصع الرواية القبائلية،
وكل من محند أاورمضصان لعراب وجمال ’سصب إالى
إاشصكالية توزيع الكتاب اأ’مازيغي.

Óم-ازي-غ-ي-ة ع-ب-ر ال-ت-راب ال-وط-ن-ي ،وه-ن-اك خ-ل-ي-ة
ل -أ
اشصتغلت منذ سصنتين على حروف كتابة تيفيناغ،
فيما سصتتكفل اأ’كاديمية بمسصأالة كتابة اأ’مازيغية
واختيار الكتابة المناسصبة.
وحسصب م -ح -دث -ن -ا ف -إان م -ا ’ح -ظ -ت -ه ال-م-ح-اف-ظ-ة
Óمازيغية هو أان الكتاب اأ’مازيغي لم ينل
السصامية ل أ
بعد اهتمام دور النشصر ،ويجب مرافقة دور النشصر
ال -ت -ي غ -ام -رت ونشص -رت ال-ك-ت-اب اأ’م-ازي-غ-ي ،وم-ن
سص-يشص-ت-ري ه-ذا ال-ك-ت-اب ه-م ال-م-ؤوسصسص-ات ال-ت-رب-وية
وال-م-ك-ت-ب-ات وال-ت-ظ-اه-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة التي يجب أان
تخصصصش حيزا للكتاب بتمازيغت .كما يجب على
ال -ك -ت -اب اأ’م -ازي -غ -ي أان ي-ج-د م-ك-ان-ه ف-ي سص-لسص-ل-ة
صصناعة الكتاب في الجزائر ،ويجب أان يكون في
حلة راقية وفي مختلف المتغيرات وطرق الكتابة
ومختلف اأ’جناسش اأ’دبية وكذلك الكتاب العلمي
وكتاب الشصباب والكتاب بالبراي لفئة المكفوفين،
يؤوكد اأ’مين العام للمحافظة.
سصأالنا عصصاد عن مدى وجود تعاون مع دول أاخرى،
فأاجاب بأان المحافظة بدأات باتفاقات تعاون مع
مراكز بحث بالجزائر« ،قبل شصهرين وقعنا اتفاقية
م- -ع ج -ام -ع -ة ال -واد ،إال -ى ج -انب ج -ام -ع -ة ع -ن -اب -ة،
واأ’قسصام اأ’ربعة للثقافة اأ’مازيغية ،إالى جانب
م -راك -ز خ -ارج ال -ج -زائ -ر ح -يث ي -نشص -ط م -غ-ت-رب-ون
جزائريون ولكن أايضصا مع الدول الجارة ،وقد قمنا
بخطوة أاولى مع المؤوسصسصة اأ’وروعربية للدراسصات
العليا بغرناطة».
أاما عن صصالون للكتاب والملتيميديا باأ’مازيغية
Óمازيغية
ببويرة فقد كانت المحافظة السصامية ل أ
تنظمه سصنويا منذ  ،2003ولكنها توقفت عن ذلك
سصنة  200٩بمجرد أان أاعلنت وزارة الثقافة حينها
عن ترسصيم صصالون للكتاب اأ’مازيغي« ،ولكن منذ
ثÓث سصنوات لم تنظم أاي تظاهرة ببويرة ،وواجبنا
م -راف -ق -ة ه -ذه ال -م -ب -ادرة أ’ن -ه -ا أاصص Ó-م-ب-ادرت-ه-ا،
وسص -ن -ع -ي-د ب-عث ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة م-ن ج-دي-د السص-ن-ة
المقبلة  ،»201٩يؤوكد عصصاد.

ذكرت منصصوري أان دار المثقف أاضصحت لها مكانة في السصاحة
اأ’دبية بفضصل كتابها وقرائها الشصباب ،موضصحة أان الدار رغم
ح -داث-ة نشص-أات-ه-ا سص-ن-ة  ،2015إا’ أان -ه -ا ب -ل -غت مسص-ت-وى م-ت-م-ي-زا
«فاإ’قبال الكبير على منشصوراتنا في سصي ،2018 Óيعطينا ثقة
جعنا على تطوير المنشصور اأ’دبي في الجزائر خاصصة
كبيرة ويشص ّ
منه الشصبابي».
وفي رّدها عن سصؤوال حول سصبب اهتمام دار المثقف بالروائيين
والكتاب الشصباب ،أاكدت منصصوري أان دار المثقف تنشصر لجميع
اأ’دباء ،لكن فئة الشصباب تحوز على اأ’غلبية من منطلق أان هذه
الفئة هي أاكثر الفئات حاجة للدعم والتشصجيع وإابراز قدراتها،
وإاخراجها من عالم التهميشش إالى عالم اإ’بداع والتفاعل مع
قرائها ،موضصحة أان أاغلب دور النشصر في الجزائر ’ تهتم
ب-الشص-ب-اب وتشص-ت-رط ع-ل-ي-ه-م شص-روط-ا ت-ع-ج-ي-زي-ة ف-ي ال-ك-ثير من
اأ’حيان ،معتبرة أان هذا اأ’مر يؤوثر سصلبا على اإ’بداع الشصبابي
في الجزائر فتجاهل الكتاب الشصباب وعدم نشصر مؤولفاتهم يؤوثر
سصلبا على معنوياتهم وقد يحط من عزيمتهم ،انطÓقا من هذا
ـ تقول منصصوري ـ سصعت دار المثقف إالى تبني إابداعات الشصباب

اأ’دب-ي-ة وإاصص-دار م-نشص-ورات-ه-م ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ح-تى تخرج أاعمالهم
للجمهور.
وأاضصافت منصصوري ،أان الكثير من الكّتاب الشصباب الذين نشصرت
دار المثقف أاعمالهم ،أاصصبحوا كتّابا معروفين على السصاحتين
الوطنية والعربية وحتى العالمية ،وتحّقق منشصوراتهم مبيعات
ه -ائ -ل-ة ،مشص-ي-رة إال-ى أان ال-ك-اتب الشص-اب ع-ن-دم-ا ت-نشص-ر أاع-م-ال-ه
ويصصبح لديه قراء سصيتطور ’ محالة ويتفادى أاخطاء قد يكون
ارتكبها في البداية ،أ’ن أاصصعب شصيء هو كيفية ا’نطÓق في
عملية اإ’نتاج اأ’دبي ،وكل خطوة يخطوها الشصاب في مسصيرته
اأ’دبية تعود عليه بالفائدة ،تسصاعده على كسصب تجربة وخبرة
سصتوصصله دون شصك إالى الشصهرة والعالمية ،وهذا هو مسصعى دار
المثقف من خÓل إاتاحة الفرصصة لهؤو’ء المبدعين الشصباب،
لكي يوصصلوا إابداعاتهم إالى جمهور واسصع ،موضصحة أان انتقاد
أاعمال الكتاب الشصباب ’بد أان يكون بناء حتى ’ يصصابون
باإ’حباط وتتح ّ
طم طموحاتهم وأاحÓمهم في بداية الطريق.
وفي نفسش السصياق ،ذكرت منصصوري أانه مثلما تتوّفر الجزائر
على كتاب شصباب متمكنين هناك قراء شصباب كثر مهتمين
بمطالعة كتبهم ،أ’ن هذا النوع من القراء يجدون في المؤولف
الذي يكتبه شصاب أاقرب إاليه من غيره في اللغة والمحتوى
اأ’دبي وغير ذلك ،وهو ما يف ّسصر كثرة مبيعاتهم خÓل معرضش
الجزائر الدولي للكتاب ،كاشصفة أان أاول تجربة لدار المثقف مع
الكتاب الشصباب كانت قبل سصنتين عبر نشصر كتاب جامع يضصم 50
كاتبا.
وق -الت م -نصص -وري ،إان ت -أاسص -يسص-ه-ا ل-دار ال-م-ث-ق-ف ل-م ي-ك-ن أام-را
اعتباطيا جاء بالصصدفة ،فحب الكتابة يسصري في دمها ،فهي

قبل أان تكون ناشصرة هي كاتبة شصابة لها أاكثر من  20عم Óأادبيا
وشصبه مدرسصيا ،منها ما صصدر عن دار الشصهاب وثÓثة عن دار
المثقف ،مؤوكدة أانها تطمح إالى النجاح في مسصيرتها كناشصرة
ول -م ’ ال -وصص -ول إال -ى ال-ع-ال-م-ي-ة ،م-وضص-ح-ة أان ه-ن-اك مشص-روع-ا
ل-ت-أاسص-يسش ف-رع ل-دار ال-م-ث-ق-ف ب-م-دي-ن-ة اسص-ط-نبول التركية ،وهو
ب -داي -ة ل -مشص-اري-ع أاخ-رى ف-ي ط-ري-ق ت-وسص-ي-ع رق-ع-ة وج-ود ال-دار
وتعميمها على عدة مدن وطنية وعالمية.

ا’عÓمي والششاعر مفتاح بخوشش لـ «الششعب»:

ظاهرة الكتابة الششبابية واقع أادبي ‘ حاجة إا ¤مرافقة وتوجيه
ي -رى الشش -اع -ر وا’ع Ó-م-ي م-ف-ت-اح ب-خ-وشش أاسش-ت-اد
جامعي ومعروف اك ‘ ÌاŸششهد الثقا‘ من خÓله
ب -رن -ام-ج «ب-يت الشش-ع-ر» ال-ذي ي-ع-ده وي-ق-دم-ه م-ن-د 4
سش-ن-وات ع-ل-ى أام-واج ا إ
’ذاع-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ،أان ال-ك-ت-ابة
الششبابية التي صشنعت ا◊دث هذه السشنة ‘ اŸعرضش
الدو‹ للكتاب هي ظاهرة لها سشلبياتها وايجابياتها.
«’ يمكننا فصصل الظاهرة الشصبانية في شصّقها ا’بداعي
ع-ن م-خ-ت-ل-ف سص-ب-اق-ات ال-ت-غ-ي-ي-ر الشص-ب-اب-ي الذي تشصهده
حاليا» يقول بخوشش في تصصريح لـ»الشصعب» ،مضصيفا أان:
«الشصباب هم أاكثر حده في المÓعب كما هم أاكثر حدة
في مختلف صصنوف الحياة فحين نÓحظ هذا الحضصور
النوعي للكتاب الشصباب وهم يكتسصحون المعرضش فهذه
حالة طيبة».
لكنها يقول« ،تبقى حالة خاضصعة لمجموعة من الشصروط
سص -اه -مت ب -ط-ري-ق-ة م-ا ف-ي إاخ-راج وت-أاط-ي-ر وب-عث ه-ذه
الشصريحة الى رفوف المعارضش يمكن ربما حصصرها في
كون اآ’لية التعبيرية الشصبابية لم تعد تبحر في الغياب أاو
اإ’بهام عن حركية الناشصرين التي يعنيها ايضصا ا’سصتثمار

في هذا النوع الشصبابي.
وفي سصياق آاخر كشصف بخوشش قائ« :Óأان
مواقع التواصصل ا’جتماعي التي جعلت
من المبدع كينونة إابداعية قابلة المعاينة
والمقاربة النقدية في سصوق النشصر ،هي
من سصاهمت في تجسصيد ثنائية بين حركية
ال -ن -اشص -ري -ن وال -ك -ت-اب الشص-ب-اب ول-ذلك ل-م
يصصعب الذهاب في هذه الجهة ’ على
الناشصر و’ على المبدع الشصاب»..
وأايضصا يضصيف المتحدث قائ« :Óيمكننا أان
نسص- -ج -ل ه -ذا ال -ح -راك ال -ت -واصص -ل -ي ب -ي -ن
المبدعين كل يحيل من موقعه باغوائية
كبيرة لغيره من المبدعين اأ’مر الذي خلق نوعا من
التنافسش الشصريف سصواء على مسصتوى اأ’داء الجمالي أاو
ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -حضص -ور ف -ي ال -م-ن-ت-دي-ات ال-رسص-م-ي-ة و
اإ’ل -ك -ت -رون -ي -ة أاو ع -ل -ى مسص-ت-وى ال-نشص-اط ال-ث-ق-اف-ي ف-ي
اأ’مسصيات اأ’دبية.
ومن جهة أاخرى يعتبر ا’عÓمي الشصاعر أانه في ظّل

هذا التزايد المهول للكتاب الشصباب
في غياب مقاربة نقدية سصواء على
ال -مسص -ت -وى اأ’دب -ي ال -ن -ق-دي أاو ع-ل-ى
مسصتوى علم ا’جتماع الثقافي.
ف -إان ال -ك -ث -ي -ر م -ن اأ’سص -م-اء أاو رب-م-ا
اغ-ل-ب-ي-ت-ه-ا م-ح-ك-وم ع-ل-ي-ه-ا بالدوبان،
ع-ل-ى ط-ري-ق-ة دوب-ان ال-ج-ل-ي-د بمجرد
إاطÓلة اول إاشصعاع أ’ن المكونات التي
تشص -ك-ل ع-ب-ره-ا غ-ي-ر ق-اب-ل-ة ل-لصص-م-ود
بفعل عوامل متعّددة وهي جهله اي
ال-ك-اتب الشص-اب ب-م-ق-تضص-ي-ات ال-ك-تابة
وم -ق -تضص -ي-ات سص-وق ال-ك-ت-اب وال-ب-ق-اء
والذائقة الجمالية .إاضصافة يقول الى اتشصاح المبدع بـ»انا
الغرور انا ا’سصتسصهال وهنا فالبقاء ا’جمل وا’قوى
والبقاء ايضصا اأ’صصلح.

ÖjôZ áÑ«ÑM
¿QÉWƒH RGƒa :ôjƒ°üJ

á°VÉjQ

الخميسص  0٨نوفمبر  201٨م
الموافق لـ  2٨صسفر 1440هـ

’و ¤موبيليسش (ا÷ولة )13
تسضوية رزنامة الّرابطة ا أ

قّمة مرتقبة ب« Úأابناء سشوسشطارة» و»الكناري» للمنافسشة على ال ّصشدارة
’و ¤موبيليسش ،حيث يسضعى
يواجه ا–اد العاصضمة غدا نظÒه شضبيبة القبائل ‘ إاطار تسضوية رزنامة ا÷ولة الـ  13للرابطة ا أ
كل فريق لتحقيق الفوز من أاجل تعزيز حظوظه ‘ اŸنافسضة على اللقب.

عمار حميسسي

تتجه ا’أنظار مسساء الغد ا ¤ملعب
ع- -م- -ر ح- -م- -ادي ب -ب -ول -وغ Úال -ذي
سس -ي -ح -تضس -ن ال -ق-م-ة اŸرت-ق-ب-ة بÚ
ا–اد ال-ع-اصس-م-ة و شس-ب-ي-ب-ة ال-قبائل
ح - -يث يسس - -ع - -ى اأصس- -ح- -اب ا’أرضص
’سستغلل الدعم ا÷ماهÒي من
اجل توسسيع الفارق عن «الكناري»
ا 6 ¤نقاط كاملة ‘ ،ح Úيتطلع
اأشسبال الفرنسسي دوما ا ¤العودة
من جديد ا ¤مقاسسمة الصسدارة
مع اŸنافسص.
وع -ان -ى ’ع -ب -و ال -ف -ري -ق Úوح -ت -ى
اأعضساء ا÷هاز الفني من مد وجزر
كبÒين بسسبب عدم وضسوح الروؤية
بخصسوصص موعد اŸواجهة بعد ان
هدد فريق شسبيبة القبائل بعد لعب
اŸواج -ه -ة ي -وم ال -ث -لث-اء ،وه-و م-ا
اضسطر الرابطة ا ¤تاأجيل اŸباراة
Ÿوعد ’حق قبل ان تسستقر على
اإجرائها يوم الغد.
وسس -ي -ك -ون اŸدرب-ان اأم-ام وضس-ع-ي-ة
صسعبة خاصسة فيما يخصص –ضسÒ
ال -لع -ب Úم -ن ال -ن -اح -ي-ة ال-ن-فسس-ي-ة
بسسبب الضسغط الكب Òالذي عاشسوه
ط - -ي- -ل- -ة ال- -فÎة اŸاضس- -ي- -ة بسس- -بب
الصس- - - -راع ال- - - -ك- - - -ب Òب Úاإدارت- - - -ي
ال - -ف- -ري- -ق Úح- -ول م- -وع- -د اإج- -راء
اŸباراة.
من الناحية الفنية سسيكون مدرب
شس -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ -ل ام -ام م -عضس -ل -ة
حقيقية ،وهي عدم جاهزية ’عبيه
م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة واف-ت-ق-اده-م
ل -نسس -ق اŸب -اري -ات بسس-بب ب-ق-ائ-ه-م
لفÎة طويلة بعيدا عن اŸنافسسة
الرسسمية.
وه -و م -ا ق -د ي -ن -ع -كسص سس-ل-ب-ا ع-ل-ى
مسس -ت -واه-م ال-ف-ن-ي خ-لل م-واج-ه-ة

إا–اد بلعباسش

ميلود عيبود

177٩0

هدفنا تكوين تششكيلة قوية تعود بالششبيبة إا ¤زمانها ا÷ميل
أاثنى الناطق الرسضمي لشضبيبة القبائل ميلود عيبود على السضياسضة ا÷ديدة التي
يطبقها رئيسش النادي شضريف مÓل ،الذي يرى بأان ‚اح مشضروعه يتطلب مسضاعدة
أابناء الفريق وﬁبيه ،مؤوكدا بأان انطÓقة الشضبيبة كانت منتظرة نظرا للظروف
اÓŸئمة ‘ بيت الكناري .ويرى أان اŸشضروع اŸسضطر وهو قابل ل‚Óاز الفصضل فيه
يعود إا ¤الرئيسش مÓل واŸسضÒين ا◊الي،Úولذلك فإان العمل ‘ بيت الشضبيبة
يتطلب قلي Óمن الهدوء والصضرامة وا’نضضباط ،خاصضة وأان الفريق ينتظره مسضتقبل
واعد ‘ سضماء الكرة ا÷زائرية.

حاوره :فؤواد بن طالب

الشضعب :كيف تقّيم مشضوار الشضبيبة منذ انطÓق
اŸوسضم إا ¤اليوم ؟
ميلود عيبود :الشسبيبة عانت كثÒا ‘ السسنوات اأ’خÒة
وم -رت ب -ظ -روف صس-ع-ب-ة ،ح-يث ’ح-ظ-ت-م ك-إاع-لم-ي Úأان
الفريق كان يلعب على اأ’دوار الثانوية و‘ كل مرة كاد أان
يسسقط وا◊مد لله فاأ’مور مرت بسسلم.

الغد.
واأخذ التقني الفرنسسي احتياطاته
من خلل مطالبة ’عبيه بتفادي
اللعب بقوة وعدم بداية اŸواجهة
بنسسق مرتفع لتفادي ا’نهيار فيما
بعد Ãا اأن اŸنافسص يتواجد ‘
وضسعية اأفضسل من الناحية البدنية.
ويراهن دوما على حيوية ’عبيه
والÎكيبة الشسابة التي يتكون منها
الفريق ورغبتهم ‘ رفع التحدي
م- -ن اج- -ل كسسب ن- -ق- -اط اŸب- -اراة،
خ - -اصس- -ة اأن- -ه ي- -درك اأن ال- -ه- -زÁة
وتوسسيع الفارق سسيكون له انعكسص
سسلبي على مسستقبل الفريق فيما
يخصص اŸنافسسة على اللقب.
ب-اŸق-اب-ل ي-ط-م-ح ا–اد ال-ع-اصس-م-ة
لتحقيق الفوز ،خاصسة اأنه يدرك
اأن -ه اأم -ام ف -رصس -ة ذه-ب-ي-ة ل-ت-وسس-ي-ع
الفارق عن اŸنافسص ا 6 ¤نقاط
كاملة ،وهو فارق مريح نوعا ما
سس- -ي -م -ن -ح -ه ا’فضس -ل -ي -ة ‘ ال -فÎة
اŸق -ب -ل -ة شس -ري -ط -ة ا◊ف -اظ ع-ل-ى

سسلسسلة النتائج ا’يجابية.
وسس - -ت - -ك - -ون ا’أن - -ظ - -ار م - -وج - -ه- -ة
ب- -اÿصس- -وصص ا ¤ه -داف ال -ف -ري -ق
ال -دو‹ ال -ك -ون-غ-و‹ ب-رانسص اي-ب-ارا
ال- -ذي ي- -ط- -م- -ح Ÿع- -ان -ق -ة شس -ب -اك
«ال- -ك- -ن -اري» ،وت -ع -زي -ز حصس -ي -ل -ت -ه
ا’يجابية التي بداأها مع الفريق
منذ بداية اŸوسسم ‘ البطولة.
وسس- - -ي- - -دخ - -ل ا’–اد اŸواج - -ه - -ة
ب -تشس -ك -ي -ل -ة م-ك-ت-م-ل-ة وه-و م-ا اأراح
اŸدرب فروجي الذي سسيكون امام
اخ -ت -ب -ار م -ه -م سس -ي-ب Úم-دى ق-درة
الفريق على اŸنافسسة على اللقب
م- - -ن خ - -لل ال - -ف - -وز ع - -ل - -ى اه - -م
اŸنافسس Úعلى لقب البطولة.
ويواجه اوŸبي اŸدية نظÒه اهلي
برج بوعريرج ‘ مباراة ’ تقبل
ال -قسس -م -ة ع -ل -ى اث-ن Úب-ال-ن-ظ-ر ا¤
ال -وضس -ع -ي -ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي Áر ب-ه-ا
الفريق ،Úحيث سستكون اŸواجهة
اأول اخ - -ت - -ب - -ار ل- -ل- -م- -درب دزي- -ري
وروابح.

وسس - -ي- -ك- -ون اوŸب- -ي اŸدي- -ة ام- -ام
حتمية طرد النحسص الذي ’زمه
منذ انطلق اŸوسسم بعد ان فشسل
‘ –قيق الفوز على ملعبه منذ
انطلق اŸوسسم ،وهو ا’مر الذي
جعله يضسيع العديد من النقاط ‡ا
جعله يتقهقر على مسستوى جدول
الÎتيب.
وي- -ت -ط -ل -ع اŸدرب رواب -ح ل -ق -ي -ادة
الفريق لتحقيق اول انتصسار على
ملعبه من خلل الفوز على اهلي
ب -رج ب -وع -ري -رج ،ال-ذي ي-ط-م-ح ه-و
ا’آخ - -ر ب - -ق - -ي- -ادة اŸدرب دزي- -ري
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز وال-ع-ودة ب-ال-ن-ق-اط
الثلث.

برنامج يوم الغد
أاوŸب- -ي اŸدي- -ة  -أاه- -ل- -ي ب- -رج
بوعريريج 15:00
ا–اد ال- -ع- -اصض -م -ة  -شض -ب -ي -ب -ة
القبائل 17:45

بوزيدي :ضشرورة الفوز بكل اŸقابÓت ‘ ملعبنا لتجّنب ال ّسشقوط

يواصضل ا–اد بلعباسش مسضلسضل إاهدار النقاط على ملعبه بعد اكتفائه بالتعادل ( )1-1يوم الثÓثاء أامام نادي بارادو برسضم ا÷ولة الـ 13
’و ¤لكرة القدم ‘‘موبيليسش‘‘ لÒفع إا 11 ¤عدد النقاط التي ضضيعها داخل القواعد منذ انطÓق اŸوسضم ا÷اري 2018
من بطولة الرابطة ا أ
’خ Òبالكأاسش اŸمتازة على حسضاب شضباب قسضنطينة ( ،)0-1إا’ أان
  .2019ورغم أان ا’–اد دخل اŸباراة Ãعنويات مرتفعة بعدد تتويجه ا أذلك  ⁄يكن كافيا ليحل العقدة التي تطارد ’عبيه أامام أانصضارهم ،حيث  ⁄يتمكنوا من ا◊فاظ على تقدمهم ‘ النتيجة تاركÚ
الفرصضة للزوار Ãعادلة الكفة ‘ الشضوط الثا.Ê
وت -أاسّس -ف اŸدرب ا÷دي -د أ’ب -ن -اء ‘‘اŸك-رة‘‘ ي-وسس-ف اŸرتبة الـ  15وما قبل اأ’خÒة بتسسع نقاط فقط ولكن
ب - -وزي- -دي ل- -فشس- -ل ع- -ن- -اصس- -ره ‘ –ق- -ي- -ق ال- -وث- -ب- -ة Ãقابلة متأاخرة.
البسسيكولوجية التي كان يراهن عليها داخل الديار
و’ Áلك ا’–اد ‘ مشسواره ◊د اآ’ن إا’ فوز واحد،
باعتبار أانه يعت Èبأان الفوز بجميع اŸقابلت على وكان ذلك ‘ ا÷ولة الرابعة من البطولة عندما تغلب
ملعب « 24فÈاير» من شسأانه Œنيب فريقه النزول إا ¤على الضسيف مولودية وهران بثلثة لواحد ‘ ﬁلية
الرابطة الثانية .وقال بوزيدي« :الظاهر أان العقدة الغرب ا÷زائري.
داخل قواعدنا تطارد اللعب Úدائما ،يتوجّب علينا وت- -ت- -زاي- -د ﬂاوف أانصس- -ار ا–اد ب- -ل- -ع -ب -اسص ‘ ظ -ل
اآ’ن اسسÎجاع النقطت Úالضسائعت Úمن مباراة مقبلة اسستمرار عجز فريقهم على الفوز Ãلعبه ،مع اقÎاب
خارج ملعبنا» .وخلل سست مقابلت لعبها ا’–اد دخوله أايضسا اŸنافسسة القارية ،حيث سسيلعب لثاÊ
Ãلعبه ⁄ ،يتحصسل أابناء سسيدي بلعباسص إا’ على سسبع مرة ‘ تاريخه كأاسص الكونفدرالية ا’فريقية لكرة
نقاط ،وهي حصسيلة ضسئيلة تفسسر تواجد الفريق ‘ القدم بفضسل تتويجه بالطبعة السسابقة لكأاسص ا÷زائر.

برج بوعريريج

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’بطال
كّرم وا‹ و’ية برج بوعريريج بن عمر بكوشش الرياضضي Úوا أ
اŸتفوق ‘ ÚاŸوسضم الرياضضي  ،2018 - 2017وذلك ‘ حفل أاقيم على شضرفهم
بقاعة دار الثقافة ﬁمد بوضضياف بÈج بوعريريج.
اŸبادرة تقليد سسنوي تقوم به الو’ية كل سسنة أاين يتم إاحصساء اأ’بطال اŸتفوق‘ Ú

ﬂتلف الرياضسات الفردية وا÷ماعية واأ’ندية الرياضسية اıتلفة ،خاصسة الرياضسيÚ
ا◊ائزين على أالقاب سسواء وطنية ،عربية ،إافريقية وعاŸية.
و” منح  137تكر Ëلرياضسي Úوأاندية ،حيث ” تكر Ëفرق رياضسية متفوقة على غرار
فريق الكرة الطائرة بطل ا÷زائر وفريق كرة اليد ا◊ائز على الكأاسص اŸمتازة ولعب أايضسا
نهائي البطولة الوطنية والكأاسص ،كما ” تكر Ëفريق أاهلي برج بوعريريج لكرة القدم
العائد إا ¤القسسم اأ’ول وفرق رياضسية أاخرى ‘ كرة السسلة ورياضسات ذوي اإ’حتياجات
اÿاصسة.
” تكر Ëرياضسي Úمتفوق Úوأابطال عاŸي Úعلى غرار العداء أاسسامة شسراد بطل
كما ّ
العا ‘ ⁄العدو الريفي اŸدرسسي واإ’خوين بوجمل ‘ ÚاŸصسارعة مع تكر Ëنوادي
رياضسية أاحرزت أالقابا وميداليات عاŸية ،أاوŸبية ،إافريقية ووطنية.
وا‹ برج بوعريريج بن عمر بكوشص أاكد أان تكر Ëالرياضسي Úيعد –فيزا للشسباب من اجل
–قيق نتائج أاخرى والسسعي نحو التأالق ،وأاكد أايضسا أان السسلطات الو’ئية تدعم الرياضسة
واŸتفوق ‘ Úكل اÛا’ت ،ودعا إا ¤ضسرورة انخراط رجال اأ’عمال ‘ دعم الرياضسة
من خلل السسبونسسورينغ الذي وصسفه با’سستثمار ا’جتماعي ،ووعد بتقد Ëالدعم اللزم
للفرق والرياضسات التي تأاتي بنتائج إايجابية وتشسرف الو’ية.

البطولة ا’فريقية للكوان كي دو

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

 ٩دول تنششـ ـ ـط فعاليـ ـ ـ ـات ال ّ
طبعـ ـ ـ ـة الّثالثـ ـ ـ ـ ـة با÷زائـ ـ ـ ـر

سسينشسط حوا‹  130مصسارع (إاناث وذكور) Áثلون
تسس-ع-ة ب-ل-دان ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ثة من بطولة
ل· ل -ل -ك -وان ك -ي دو ،اŸق-ررة ي-وم-ي
اف -ري -ق -ي -ا ل  -أ
ا÷م -ع -ة والسس -بت ب -ال -ق -اع -ة ال -ب-يضس-اوي-ة (اŸركب
ا’وŸبي ﬁمد بوضسياف  -ا÷زائر)،
والتي سسيسسعى خللها اŸنتخب ا÷زائري حامل
اللقب القاري ‘ هذه الرياضسة القتالية ا ¤التأالق
وا◊فاظ على تاجه ،حسسب ما أاوضسحه اŸدرب
الوطني فريد موسسلي.
وب- -ه- -ذا اÿصس- -وصص ،أاوضس- -ح اŸدرب ال- -وط -ن -ي أان
الهدف اŸسسطر للتشسكيلة الوطنية يتمثل ‘ «إاحراز
خمسص ميداليات ذهبية من أاجل إانهاء اŸنافسسة ‘
صس- -دارة الÎت- -يب ،وم- -ن ث- -م ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ت -اج

ا’ف -ري -ق -ي ال -ذي ت -وجت ب -ه ا÷زائ -ر ‘ ال -ط-ب-ع-ة
السسابقة سسنة  ،»2016موضسحا انه –سسبا لهذا
اŸوعد القاري ،دخلت العناصسر الوطنية ‘ تربصص
اعدادي منذ يوم  2نوفم ÈباŸركز الرياضسي
للسسويدانية (ا÷زائر).
وسسيتكفل  21مصسارعا جزائريا ،من بينهم خمسص
فتيات ،بالدفاع عن ا’لوان الوطنية أامام منافسسÚ
Áثلون منتخبات كل من الغابون ،السسنغال ،ما‹،
اŸغ- -رب ،مصس- -ر ،ب -ورك -ي -ن -ا ف -اسس -و ،ك -وت دي -ف -وار
والكونغو.
وسس-ي-ت-ن-افسص اŸصس-ارع-ون ع Èث-لث-ة اخ-تصس-اصسات
هي اŸنازلة والتقني والكاتا با’سسلحة التقليدية.
وت-ن-ط-ل-ق اŸن-افسس-ة صس-ب-ي-ح-ة ي-وم ا÷م-ع-ة ب-إاج-راء

التصسفيات ،فيما بر›ت اŸنافسسات النهائية لليوم
اŸوا‹ ،السسبت ابتداء من السساعة .15 : 00
وع-ل-ى ه-امشص ه-ذه ال-ب-ط-ول-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة ،سس-ت-ن-ظم
ا÷زائر ‘ نفسص اŸكان (القاعة البيضساوية) ،يوم
لنديةÃ ،شساركة
السسبت الدورة الدولية السسابعة ل أ
 20فريقا افريقيا وأاربعة أاندية أاوروبية من أاŸانيا
وبلجيكا وفرنسسا وإايطاليا.
خلل الطبعة اŸاضسية من هذه اŸنافسسة الدولية
اÿاصسة باأ’ندية التي جرت بالغابون ‘ ،2017
ع -ادت ال -ك -ل-م-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-ت-ي شس-اركت ‘ ال-دورة
بأاربعة فرق هي نادي عيسسات إايدير (ا◊راشص)،
م -ول -ودي-ة جسس-ر قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ن-ادي ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر
الوسسطى وجمعية بوزريعة.

❊ ما رأايك اليوم والفريق يحتل مرتبة ‡يّزة ‘
مرحلة الذهاب التي أاوشضكت على نهايتها؟
❊❊ عند قدوم الرئيسص شسريف ملل اسستنجد بأابناء
الفريق على غرار مارك وآايت الطاهر ،إاضسافة إا ¤عدة
’ع -ب Úوم -ن أاج -ي -ال ﬂت -ل -ف -ة ل -ل -مسس -اه-م-ة ‘ مشس-روع
اŸسستقبل اÿاصص بالنادي ككل ،وأاعتقد أان هذه السسياسسة
تعت Èلها أابعاد إايجابية على أابناء الشسبيبة ،والتي أاقرها
الرئيسص ملل الذي عرف كيف يجلب اÛموعة التي
ت -ع-م-ل ح-ال-ي-ا ب-ط-ري-ق-ة م-وح-دة خ-دم-ة ل-لشس-ب-ي-ب-ة وال-ك-رة
ا÷زائرية.
❊ كيف يلوح لك مشضروع التكوين ؟
❊❊ أاعتقد حسسب اأ’جندة اŸوجودة ب Úأايدي الرئيسص
ومسساعديه أانه وبعد ثلث سسنوات إا ¤أاربعة ،فالشسبيبة
سستعود إا ¤زمان صسادمي  -عيبود  -أادغيغ وغÒهم وهذا
ليسص بغريب على فريق من حجم الكناري الذي يؤوطره
›موعة من العارف Úأ’سسرار لكرة القدم.
❊ هل من إاضضافات تقنية ؟
❊❊ إان ‚اح أاي مشسروع مهما كان هو ا◊فاظ على
اسستقرار التشسكيلة والطاقم الفني ،و‘ زماننا خالف ﬁي
الدين وزيفوتكو بقيا على العارضسة الفنية Ÿدة عشسر
سسنوات وŸا نفرط ‘ ا’سستقرار النتائج ’ تتحقق.
❊ هل أاّثر تأاجيل اŸباراة أامام ا–اد العاصضمة على
الطاقم الفني والÓعبÚ؟

❊❊ بالعكسص كل ما قيل هنا وهناك فهو سسحابة صسيف
عابرة ،فاللعبون ‘ صسحة جيدة ويتدربون بصسفة عادية
ومعنوياتهم عالية بقيادة اŸدرب القدير دوما ،الذي يقدم
أاشس -ي -اء ج -د اي -ج -اب-ي-ة ،وأان ه-ن-اك ث-لث ﬁط-ات ه-ام-ة
تنتظرنا وما تبقى من مباريات.
❊ غدا سضتلعبون اللقاء أامام ا–اد العاصضمة كيف
يلوح لك هذا ا◊وار ؟
❊❊ لقد حّذرنا اللعب Úمن الغرور والبقاء ‘ ديناميكية
النتائج ا’يجابية واللعب بجدية ،والÎكيز ‘ مواجهة أابناء
سسوسسطارة أ’ن هذه اŸباراة ﬁطة هامة أ’بناء الكناري
إ’نهاء مرحلة الذهاب دون انهزام.
❊ كلمة ختامية.
❊❊ ن- -ح -ن سس -ع -داء ج -دا ب -ع -ودة ج -م -ه -ور ال -ك -ن -اري إا¤
اŸدرجات أ’ن النتائج اإ’يجابية والشسبيبة اسستقطبت كل
اأ’جيال ،وأاعتقد أان سسياسسة رئيسص النادي ملل اŸنتهجة
‘ بيت الفريق سستعود إا ¤زمان اأ’لقاب.

لينة خليف لـ «الشضعب»:

أاملن ـ ـ ـا بل ـ ـوغ ال ـ ـّدور الّثـ ـ ـا ‘ Êموعـ ـد غانـ ـ ـا

كشضفت ’عبة اŸنتخب الوطني لكرة القدم لينة
خليف ‘ حوار خاصش ÷ريدة «الشضعب» ،أان
’فضضل خÓل
الفريق جاهز من أاجل تقد Ëا أ
’فريقية التي سضتجري وقائعها
الكأاسش ا أ
بالعاصضمة الغانية «آاكرا» بداية من  17نوفم،È
وأان اŸأاموية صضعبة على كل الفرق اŸشضاركة ‘
هذا اŸوعد الكب ،Òولهذا سضيلعبون حظوظهم
لبلوغ الدور الثا.Ê

حاورتها :نبيلة بوقرين

❊ الشض -عب :ه -ل ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ج-اه-ز م-ن أاج-ل
–قيق نتائج إايجابية خÓل كأاسش افريقيا بغانا؟
❊❊ لينة خليف :أاكيد أان الفريق جاهز من أاجل –قيق
نتائج إايجابية خلل البطولة اأ’فريقية ،خاصسة بعد العمل
اŸكثف الذي كان –ت إاشسراف اŸدربة فرتول وكل
الطاقم الفني اŸشسرف على الفريق ،حيث قمنا بعدة
تربصسات داخل وخارج ا÷زائر ،كما أاننا لعبنا لقاءين
ودي Úضس -د اŸغ -رب م -ا ج -ع -ل -ن -ا نصس -ح -ح ع -دة أام-ور ‘
التشسكيلة ،واإ’ختتام من كوت ديفوار ما سسيجعلنا نتأاقلم
أاك Ìمع الظروف الطبيعية هناك Ãا أان اأ’مور مشسابهة
Ÿا هو موجود ‘ غانا وكل اÛموعة متحمسسة للعب
اŸنافسسة.
’جواء اŸوجودة داخل التشضكيلة؟
❊ ماذا عن ا أ
❊❊ا◊مد لله اأ’جواء اŸوجودة ‘ الفريق أاخوية كأاننا
ع -ائ -ل -ة واح -دة رغ -م أان -ه-ا اŸرة اأ’و ¤ال-ت-ي سس-أال-عب م-ع
اŸنتخب ،وذلك راجع إا ¤اإ’نسسجام اŸوجود و’ يوجد
فرق ب Úالكوادر واللعبات ا÷دد ،ولكننا على دراية
باŸأامورية التي تنتظرنا ‘ هذه البطولة وسسنقدم كل ما
لدينا حتى نتمكن من الوصسول لهدفنا اŸباشسر اŸتمثل ‘
اŸرور للدور الثا Êمن خلل تسسي Òا÷و’ت اأ’و ¤لقاء
تلوى اآ’خر بداية من اŸواجهة اأ’و ¤التي سستكون ضسد
البلد اŸنظم.
’و ¤ضضد البلد اŸنظّم؟
❊ وماذا عن اŸباراة ا أ
❊❊ لدينا فريق Áلك إامكانيات مقبولة ،وح ّضسرنا كما
يجب لهذا اŸوعد ما يعني أاننا سسندخل اŸنافسسة لكي

نشسرف اأ’لوان الوطنية منذ اŸواجهة اأ’و ¤التي سستكون
ضسد البلد اŸنظم ،ونحن عبارة عن مزيج ب Úالعناصسر
التي “لك اÈÿة واأ’سسماء ا÷ديدة أ’نها اŸرة اأ’و¤
التي سسأالعب ‘ أادغال أافريقيا لكن ا◊مد لله وجدت
اŸسس -ان-دة م-ن زم-ي-لت-ي ‘ ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ،ك-م-ا أاّن-ن-ي
أاعرف ’عبة كامÒونية تنشسط ‘ نفسص النادي الذي أالعب
له ،و‘ اأ’خ ÒاŸوعد القاري لن يكون سسهل على جميع
اأ’ندية اŸشساركة ،لذلك نحن سسنلعب بصسفة عادية ونسسÒ
الدور اأ’ول لقاء تلو اآ’خر حتى نصسل لهدفنا اŸتمثل ‘
بلوغ الدور الثا.Ê
❊ أا’ تخشضى ’عبات الفريق الوطني من ال ّضضغط؟
❊❊ كرة القدم نفسسها التي نلعبها ‘ البطولة الفرنسسية هي
اŸوجودة ‘ شسمال أافريقيا و‘ أادغال أافريقيا تختلف
ال -ظ -روف ف -ق-ط ،ول-ه-ذا ن-ح-ن سسÔك-ز ع-ل-ى اأ’م-ور ف-وق
اŸي -دان ون-ت-ب-ع ال-نصس-ائ-ح ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ل-ن-ا اŸدرب-ة أ’ن
اŸأامورية سستكون صسعبة على ا÷ميع و’ توجد ›موعة
سسهلة ،ومن جهتي سسأاقدم كل ما لدي لكي أادعم زميلتي
بحول الله أ’ننا نلعب بطريقة جماعية وهذه هي نقطة
قوتنا.

ا’–ادية ا÷زائرية للتنسش

تأاجيل اجتماع اّÛمع الفّني إا 23 ¤و 24نوفمÈ

أاجّلت ا’–ادية ا÷زائرية للتنسص اجتماع ›معها
الفني الوطني إا 23 ¤و 24من شسهر نوفم Èبعد أان كان
م›Èا يومي  16و 17من شسهر نوفمÃ Èركز غرمول
(ا÷زائر) ،حسسب ما أافادت به الهيئة الفدرالية عÈ
صس-ف-ح-ت-ه-ا ال-رسس-م-ي-ة ع-ل-ى م-وقع التواصسل ا’جتماعي
«فايسسبوك».
وكتبت ا’–ادية‘‘ :سسيجرى اÛمع الفني يومي 23
و 24م -ن شس -ه -ر ن-وف-م Èب-ن-فسص اŸك-ان ب-ي-ن-م-ا ب-رم-ج
ا’سستقبال والتسسجيلت ‘  22من شسهر نوفم Èابتداء
من .»15 : 00
وأاضس - -افت ا’–ادي - -ة ،أاّن اشس - -غ - -ال ه - -ذا اÛم - -ع
سستخصسصص Ÿناقشسة كل ا’قÎاحات واأ’فكار ،ومن ثم

اÿروج ب -ال -ت-وصس-ي-ات ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا اŸسس-اه-م-ة ‘
–قيق وŒسسيد الÈامج القادرة على ترقية وتطوير
اللعبة.
وسسيعرف هذا اللقاء الفني مشساركة كل الفاعل‘ Ú
رياضسة التنسص با÷زائر على رأاسسهم الرابطات وا’ندية
واŸدرب ،Úال -ذي -ن اسس -ت -ف -ادوا م -ن ت -ربصس -ات ا’–اد
الدو‹ للعبة ،باإ’ضسافة ا ¤كفاءات أاخرى قادرة على
إاعطاء ا’ضسافة اŸرجوة.
وأاضساف نفسص اŸصسدر ،أان أاشسغال اÛمع الفني
سستجرى ع Èأاربعة ورشسات هي على التوا‹ ورشسة
اŸن -ت -خ -ب -ات ال -وط -ن-ي-ة وورشس-ة اŸن-افسس-ات وورشس-ت-ي
التطوير والتكوين.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^  08نوفم :183٦ Èخرج ا÷Ôال «كلوزيل» على
راأسس ح- -م- -ل- -ة عسص- -ك- -ري- -ة ف- -اقت عشص -رة آا’ف
جندي من عنابة ’حتÓل مدينة قسصنطينة.
^  08نوفم :1٩٥٩ Èخرج الطلبة العرب إا¤
شصوارع «بون» عاصصمة أاŸانيا الغربية ‘ مظاهرات
ع -ارم -ة مسص -ان -دة ل -ل -ث-ورة ا÷زائ-ري-ة راف-ع Úال-ع-ل-م
ا÷زائري.

24

الخميسس  2٩صصفر  1440هـ الموافق لـ  08نوفمبر  2018م

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

ا÷زائري ﬁمدي مفاجأاة اŸرحلة  6لتحدي صسحاري ا÷زائر الدو‹
اإ’خوة بن منصسور يسسحقان منافسسيهم ويتصسدران الÎتيب العام

ح -ق -ق أامسس ال -دراج ا÷زائ -ري سص -ي -د
علي ﬁمدي مفاجأاة من العيار الثقيل،
ح“ Úكن من الفوز بأاول مرحلة له ‘
ال- -ط -ب -ع -ة ال -راب -ع -ة ل -ت -ح -دي صص -ح -اري
ا÷زائري الدو‹ قاطعا مسصافة اŸسصلك
اŸغلق Ãنطقة القولية Ãدينة النعامة
اŸق- -درة بـ  120ك-ل-م ب-ت-وق-يت سصاعة 4٦
دق -ي -ق-ة و 21ث -ان -ي -ة ،مسص -ت-غ Ó-ب-ذلك
خروج بطل إاسصبانيا فيكتور ريفيÒا من
’صص -اب-ة ع-ل-ى
اŸن -افسص -ة ب -ع -د ت -ع -رضص -ه إ
مسص -ت -وى ا◊وضس م -ن -ع -ت-ه م-ن م-واصص-ل-ة
اŸغ- -ام -رة ال -ت -ي –تضص -ن -ه -ا ا÷زائ -ر إا¤
غاية يوم العاشصر من الشصهر ا÷اري.

ب -ع -د م -غ -ادرة أل -درأج أإلسض-ب-ا ÊأŸن-افسض-ة
صض -ب -ي -ح -ة أأمسض م -ت-ج-ه-ا ن-ح-و ب-لده ،أسض-ت-غ-ل
أ÷زأئري سضيد علي ﬁمدي ألفرصضة بعد
رحيل منافسضه أŸباشضر منذ أنطلق –دي
صضحاري  ‘ 2018أŸسضالك أıتلطة ألتي
تغلب عليها أألرضضيات ألصضخرية ،و“كن من
ألفوز باŸرحلة ألسضادسضة من أŸنافسضة ألتي
–تضضنها أ÷زأئر ‘ ألرياضضات أŸيكانكية،
مسض - -ت - -غ - -ل أل- -ت- -عب أل- -ك- -ب Òأل- -ذي ن- -ال م- -ن
أŸتسضابق ‘ Úمقدمتهم بطل ألعا ‘ ⁄ثلث
مناسضبات أإليطا‹ آأليسضاندرو رووزو ،وقلصض
ألفارق بينهما إأ ¤بعضض دقائق ما قد Áنحه
أل-ف-رصض-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ف-اج-أاة م-دوي-ة وأف-تكاك
أل- -ل- -قب أألول ‘ مسضÒت -ه أل -ري -اضض -ي -ة ،وك -ذأ
ضضمان مكانته ‘ أŸنتخب ألوطني ألذي ينوي
مسضؤوولو أل–ادية تكوينه بدأية من ألشضهر
أŸق -ب -ل ل -ت -م -ث -ي -ل أ÷زأئ -ر ك -م -ا ي -ن -ب -غ -ي ‘
أŸنافسضات ألدولية ألكÈى ‘ ألعا.⁄
هذأ وحل ألÈتغا‹ أأليكسضندر أأزيناييسض ‘
أŸركز ألثا ÊللÎتيب ألعام للمرحلة ألسضادسضة
‘ أخ- -تصض- -اصض أل- -درأج- -ات أل- -ن- -اري -ة ،ي -ل -ي -ه
أإليطا‹ ليفيو ميتيلي.
ع -ن -د ألسض -ي -ارأت أل -رب -اع -ي-ة أل-دف-ع سض-ح-ق
أإلخوة بن منصضور لطفي وحسضان منافسضيهم

‘ م- -رح- -ل -ة أألمسض ،ح -يث دخ -ل ‘ أŸرك -ز
أألول ‘ ألÎت -يب أل -ع -ام ل -ل-م-رح-ل-ة ألسض-ادسض-ة
ب -ت -وق -يت سض -اع -ت 14 Úدق -ي -ق-ة و 55ثانية،
متجاوزين بذلك منافسضهم أŸباشضر أıضضرم
فضضيل علهم ‘ ألÎتيب ألعام ،أألخ Òألذي
ورغم حنكته ألكبÒة إأل أأنه تاه ‘ ألصضحرأء
‘ أŸرة أألو ¤قبل أأن يسضتغرق وقتا كبÒأ
إلي -ج -اد ن -ق -ط -ة أل -ع -ب -ور أإلج -ب -اري -ة أل-ث-لث-ة
وأألخÒة ‘ أŸسضلك أŸغلق Ÿدينة أŸنيعة،
رغم أأنه ينافسض ‘ معقله هو ألذي يقيم ‘
مدينة غردأية منذ سضنوأت ويتدرب فيها Ÿدة
طويلة.
وعرفت أŸرحلة ألسضادسضة من رأ‹ –دي
صضحاري أ÷زأئر ألدو‹ ‘ طبعته ألرأبعة
أنسض- -ح -اب ع -دد ك -ب Òم -ن أŸن -افسض Úبسض -بب
ت -ع -رضض أل-ك-ث Òم-ن-ه-م إأ ¤أأع-ط-اب ،وأل-ب-عضض
أآلخر تعرضضوأ إأ ¤إأصضابات متفاوتة أÿطورة،
فيما أأصضيب ألبعضض باإلرهاق ألشضديد بسضبب
صضعوبة مسضلك أŸرحلة أÿامسضة من ألتحدي
ألتي قدرت مسضافتها بـ  244كلم ‘ مسضلك
أل- - -ت- - -ن- - -افسض دون نسض- - -ي- - -ان ألـ  60كيلومÎأ
أıصضصضة Ÿرحلة ألربط.
هذأ وعرفت أŸرحلة ألسضادسضة دخول 45
م -تسض -اب -ق -ا ‘ ،م-رح-ل-ة  ⁄ت-ع-رف ت-ع-رضض أأي
منافسض إأ ¤إأصضابات تذكر ،لكنها عرفت عدم
خروج أŸتسضابق Úبن منصضور مصضطفى وأبن
ع-م-ه ع-ب-د أ◊م-ي-د بسض-بب ت-ع-رضض سض-ي-ارتهما

’ندية العربية
كأاسس ا أ

““ العميد““ يحقق فوزا كبÒا أامام النصسر السسعودي

ح -ق-ق ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ف-وزا
ك- -بÒا ب- -ال- -ري- -اضس ع- -ل- -ى ن -ادي ال -نصص -ر
’خ Òمسص -اء
السص -ع -ودي ‘ م -ل -عب ه -ذا ا أ
أامسس بنتيجة  ‘ 1 – 0مباراة الذهاب من
’ن-دي-ة
ال -دور ث -م -ن ال -ن -ه -ائ -ي ل -ك -أاسس ا أ
العربية ،وقطع العميد شصوطا كبÒا نحو
م -واصص -ل -ة اŸغ -ام-رة ب-ع-د ه-ذه ال-ن-ت-ي-ج-ة
الثمينة.

حامد حمور

وسض -ج -ل أل -ه -دف أل -وح-ي-د ‘ أŸب-ارأة ع-ن
طريق أللعب وليد درأرجة ‘ ألدقيقة 61
بعد دقائق فقط من دخوله أأرضضية أŸيدأن

عندما عّوضض زميله بن عثمان.
ول -ع-بت أŸول-ودي-ة م-ب-ارأة Îﬁم-ة ب-فضض-ل
ألرسضم ألتكتيكي ألذي أختاره أŸدرب عادل
ع- -م- -روشض ب- -الÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى خ- -ط أل- -وسض- -ط
وألنطلق بهجومات معاكسضة جد خطÒة عن
طريق بن دبكة ،نقاشض ،أأمادأ وديانغ .
وكان بإامكان ألعميد تسضجيل أأهدأف أأخرى
خ- -لل ه -ذه أŸب -ارأة ل -ول أل -تسض -رع ‘ ب -عضض
أألحيان و تدخل أ◊ارسض ألسضعودي ‘ أأحيان
أأخ -رى ‘ ..ح Úق -ام ف -ري -ق أل -نصض -ر ب -ب -عضض
أÙاولت عن طريق أأمرأبط وأأحمد موسضى.
ويسضعى فريق مولودية أ÷زأئر تأاكيد هذه
ألنتيجة أŸسضجلة ،خلل لقاء ألعودة أŸقررة
با÷زأئر

 22°ا÷زائر
 22°ا÷زائر

رب -اع -ي -ة أل -دف -ع إأ ¤ع-طب وسض-ط ألصض-ح-رأء،
ويكونان قد خرجا منها ‘ وقت متأاخر من
ليلة أألربعاء إأ ¤صضبيحة أÿميسض بعد مرور
ألشضاحنة أıصضصضة Ÿسضح أŸسضلك وألعثور
ع- -ل- -ى أل- -ت -ائ -ه Úوك -ذأ أل -ذي -ن ت -ع -رضض -وأ إأ¤
أأعطاب.
وي -ت-ن-افسض أŸتسض-اب-ق-ون صض-ب-ي-ح-ة أل-ي-وم ‘
مسض -لك م-ف-ت-وح ب Úأل-ق-ول-ي-ة Ãدي-ن-ة أŸن-ي-ع-ة
ب- -اŒاه غ- -ردأي -ة أŸق -در  1٧8.30ك-ل-م ،ب-عد
أÿروج من مدينة أŸنيعة بـ  33.43كلم ،أأين
سض-ي-ت-زود ك-ل أŸتسض-اب-ق-ون ب-ال-وق-ود وي-دخ-لون
أŸرح- - -ل - -ة أألخÒة م - -ن أŸن - -افسض - -ة ،ح - -يث
سضيكونون ‘ موأجهة ألكثبان ألرملية أأو ما
يسضمى ‘ ألصضحرأء بالعرق بعدها سضيتحولون
للتنافسض على ما يسضمى بالرق ليعودوأ فوق
أل-ك-ث-ب-ان أل-ت-ي سض-ت-ؤودي-ه-م إأ ¤ن-ق-ط-ة أل-وصض-ول
أÙددة Ãنطقة حاسضي لفحل ،لتأاتي ألفÎة
أألصضعب ‘ أŸرحلة ألتي ل يحبذها جميع
أŸتسض -اب -ق ،Úوه -ي م -رح -ل -ة أل -رب-ط أل-ث-ان-ي-ة
أŸق - - -درة بـ  120ك-ل-م ع-ل-ى أل-ط-ري-ق أŸع-ب-د
ب -اŒاه ف -ن-دق أ÷ن-وب Ãدي-ن-ة غ-ردأي-ة أل-ت-ي
سض -ي -ق -ام ف -ي -ه -ا ح -ف -ل تسض -ل -ي -م أ÷وأئ-ز ع-ل-ى
ألفائزين بالطبعة ألرأبعة من –دي صضحاري
أ÷زأئر .2018
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’قÎاح إا ¤واقع –د صصعب ،رئيسس ““الفيفا““:
–ويل ا إ

فرصص إاقامة مونديال Ã 2022شساركة  48منتخبا ““ضسئيلة““
اع -ت Èرئ -يسس ا’–اد ال -دو‹ ل -ك-رة
القدم جا Êإانفانتينو امسس أان فرصس رفع
ع-دد اŸن-ت-خ-ب-ات اŸشص-ارك-ة ‘ ك-أاسس ال-عا⁄
 ‘ 2022قطر إا““ 48 ¤ضصئيلة““ وأان –ويل
ه - -ذا ا’قÎاح إا ¤واق- -ع يشص- -ك- -ل ““–دي- -ا
صصعبا““.
وقرر أل–اد ألدو‹ رفع عدد أŸنتخبات ‘
كأاسض ألعا ⁄من  32حاليا إأ 48 ¤بدءأ من
م -ون -دي -ال  2026أل -ذي تسض -تضض -ي -ف -ه أل-ولي-ات
أŸتحدة وأŸكسضيك وكندأ إأل أأن أ–اد أأمريكا
أ÷نوبية ““كو‰يبول““ تقدم ‘ أألشضهر أŸاضضية
باقÎأح لتطبيق هذه ألزيادة بدء من كأاسض ألعا⁄
أŸقبلة ‘ قطري وهو ما كان مدأر بحث ‘
أل -فÎة أŸاضض -ي-ة ب Úأألط-رأف أŸع-ن-ي-ة وي-ل-ق-ى
دعما وأضضحا من ألرئيسض ألسضويسضري لل–اد
ألدو‹.
وقال إأنفانتينو أمسض ‘ لقاء صضحفي Ãقر
أل–اد ألدو‹ ‘ مدينة زوريخ ألسضويسضرية ““⁄
أأغ Òرأأيي .أأعتقد أأن زيادة عدد أŸنتخبات ‘
أŸونديال إأ 48 ¤هو أأمر جيد بالنسضبة لكرة
أل -ق -دم .ل -ه -ذأ ألسض-بب ن-ق-وم ب-ذلك ‘ م-ون-دي-ال
.““2026
وأأضضاف ““هل Áكننا ألقيام بذلك بدء من
 2022هذأ –د صضعبي وعلينا أأن نتخذ ألقرأر ‘
مارسض (موعد ألجتماع أŸقبل Ûلسض ألفيفا

‘ م-دي-ن-ة م-ي-ام-ي أألمÒك-ي-ة)““ م-وضض-ح-ا ““ن-ح-ن
نبحث أألمر مع قطر .سضيكون –ديا صضعبا جدأ
‘ قطر .لذأ شضخصضيا كرئيسض للفيفا سضأاكون
سض- -ع- -ي- -دأ ج- -دأ ‘ ح- -ال أأم- -ك- -ن إأق- -ام- -ة ب -عضض
أŸباريات ‘ بعضض دول أŸنطقة““.
من جهة أخرى أعت Èرئيسض أل–اد ألدو‹
أأن -ه ‘ ظ -ل ““أل -ظ -روف أ◊ال -ي -ة““ ‘ أŸن -ط -ق -ة
““وأل-ت-ي ن-ع-رف-ه-ا ج-م-ي-ع-ا بشض-ك-ل ج-ي-دي سض-أاك-ون
مسضرورأ بشضكل إأضضا‘ حال “كنا من ذلك .كرة
أل- -ق- -دم ت -وح -دي ت -ب -ن -ي أ÷سض -ور ( )...م -ا ه -ي
أل-ف-رصض؟ ب-ال-ت-أاك-ي-د ضض-ئ-ي-ل-ة ل-ك-ن م-ا ألضض-رر من
ألبحث ‘ ذلك؟““.

وزارة الصصحة تطمئن :

كل التداب Òاتخذت للسسيطرة على حا’ت اإ’صسابة بالبوحمرون

أاكدت وزارة الصصحة والسصكان واصصÓح
اŸسص- -تشص -ف -ي -ات ,امسس أان -ه ” ““ات -خ -اذ ك -ل
ال- -ت- -داب Òالضص- -روري- -ة ل -لسص -ي -ط -رة ع -ل -ى
ح- - - - -ا’ت ا’صص - - - -اب - - - -ة ب - - - -ا◊صص - - - -ب - - - -ة (
البوحمرون)““.
وأأوضضح بيان ألوزأرة أأنه بعد تسضجيل ,من
ح Úآلخر◊ ,الت أإلصضابة بدأء أ◊صضبة ‘
ب - -عضض أل - -ولي - -ات““ ” ,أت - -خ- -اذ ك- -ل أل- -ت- -دأبÒ
لجرأءأت
ألضض-روري-ة ل-لسض-ي-ط-رة ع-ل-ي-ها ,طبقا ل إ
أŸعمول بها وفقا للÈنامج ألوطني للمرأقبةي
ح -ال-ة ب-ح-ال-ة ل-ل-ب-وح-م-رون ع-ن ط-ري-ق أل-ت-ب-ل-ي-غ
ألفوري لكل أ◊الت أŸشضتبهة ألتكفل ألطبي
ل -ك -ل أ◊الت أŸشض -ت -ب -ه -ة ,أسض -تشض -ف -اء ج -م -ي-ع
أ◊الت أŸعقدة““.
ك -م -ا يشض-م-ل ب-رن-ام-ج أŸرأق-ب-ة أأيضض-ا يضض-ي-ف
أل -ب -ي -ان  ,إأج -رأء ““–ق-ي-ق وب-ائ-ي ح-ول أ◊الت

كاريكات /ÒعنÎ

أŸشضتبهة أأخذ عينات مصضل للتأاكد من أ◊الت
أŸشضتبهة و كذأ تنظيم حملة تلقيح ‘ ﬁيط
أألشضخاصض أŸصضاب Úبغضض ألنظر عن وضضعية
ألتلقيح لديهم““.
وت- -ذك- -ر أل- -وزأرة ب -اŸن -اسض -ب -ة ,أأن أ◊صض -ب -ة
ب -ال -رغ -م م-ن ك-ون-ه دأء ق-اب-ل ل-لشض-ف-اءي غ Òأأن-ه
““ي -ب -ق -ى ع -ل -ى مسض -ت -وى ع-ا‹ م-ن أÿط-ورة ول-ه
مضضاعفات معقدة Áكن أأن توؤدي إأ ¤ألوفاة
عندما يصضيب أألطفال ألرضضع دون سضن أ◊صضول
على ألتطعيم و عند أألطفال ألغ Òملقح Úو
أألطفال منقوصضي أŸناعة““.
كما تؤوكد أأن ألتلقيح هو ““أأفضضل حماية““ ضضد
أ◊صض -ب -ة أل -ت -ي ت -ع-ت Èم-ن ب Úأألم-رأضض أألكÌ
معدية عند أألطفال ‡ا يسضتلزم تلقيحهم طبقا
للرزنامة ألوطنية للتلقيح ,يضضيف بيان وزأرة
ألصضحة.

