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لوقاف:
عيسشى ،وزير الششؤوون الدينية وا أ

الجزائر و السشاحل جبهة واحدة لمحاربة اإلرهاب

france prix ١

اعتبر
تقاريرهــا
أاكثــــــــــــر
مصشداقيـــة
وإانصشـــافــــا

«جامع الجزائر» جاهز وتاريخ تدششينه يحدده رئيسس الجمهورية لوح :الجزائر تخضشع فقط
لتقييم اآلليات األممية
صشـــ٣
٠ـ
٨ـــ٠ـ

عبد ا◊كيم براح:

 5مؤوسشسشات تسشتعد لدخول
الب ـ ـورصشـ ـة هـ ـ ـذا عـ ـ ـام
صشـــ٣
٩ـــ٠ـ
٠ـ

منى حميطوشش ...
تصشوير :ايت قاسشي

حيـن تتاأّلـ ـق
الجزائرية ف ـي
ضشب ـ ـاب لندن
صشـــ٣
١ـ
٧ـــ٠ـ

@ الزوايا ...دور محوري في نششر الوسشطية والعتدال @ مششايخ واأئمة
السشاحل والصشحراء :تعلمنا في الجزائر قيم التسشامح و توحيد المرجعية
@ الجزائر وافقت على طلب من الصشين لتكوين أائمة @  ١٨األف مسشجد عبر
الوطن في تعبئة ضشد «الحرڤة»
صشـــ٤ــــ٠ـــ-ــــ٥ـــــ٠ـــ-ــــ٦ــــ٠ـــ-ـــــ٧ـــ٠
مسشتششارة معهد الدراسشات السشÎاتيجية Ãوسشكو  ،يلينا سشبونينا:

إانسشحاب
واششنطن
من معاهدة
األسشلحة النووية
يهّدد ا١ل-١س٢ش١ل٣-م ١الدو‹
صشــــــــــــــــــــــــــــــ

فـــــــي
الّذكرى
لولـــــــى
ا أ
لرحيـله

ششريبط..عاششق
لدب ا÷زائـري
ا أ
صشـــ٣
١ـ
٥ـــ٠ـ

عقــب الخسشـــارة
أامـــام ششباب بلــوزداد

زكري يعلن مغادرته
وف ـ ـاق سشطي ـف
صشـــ٣
٢ـ
٤ـــ٠ـ

الجولة العششرون من المحترف الأول «موبيليسس»

«العميد» يفوز على المدية ويعود للبوديوم
صشـــ٣
١ـ
٩ـــ٠ـ

تنصضيب أÛموعة
ألŸÈانية لل ّصضدأقة
أ÷زأئر  -ماليزيا

األربعاء  ٠٦فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠١جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ
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ي - - -ت- - -م ،ال- - -ي- - -وم ،ب- - -اÛلسض
الشّش- -ع- -ب- -ي ال- -وط -ن -ي ت -نصش -يب
اÛم- - - - -وع- - - - -ة الŸÈان- - - - -ي- - - - -ة
ل-لّصش-داق-ة ،ا÷زائ-ر -م-اليزيا،
وذلك اب - -ت - -داًء م - -ن السش- -اع- -ة
 14:00بعد الزوال.

أÛلسض ألوطني ◊زب
ألتجديد أ÷زأئري أليوم
ي - -ج- -ت- -م- -ع ،ال- -ي- -وم ،اÛلسض
ال- -وط- -ن- -ي ◊زب ال- -ت- -ج- -دي- -د
ا÷زائ- - -ري ،ع - -ل - -ى السش - -اع - -ة
’روية
 10:00صشباحا بفندق ا أ
ال- - -ذه- - -ب- - -ي- - -ة ب Íع- - -ك- - -ن - -ون
بالعاصشمة.

سضاحلي ‘ ندوة جهوية
–سضيسضية بأام ألبوأقي

«منتدى أإعÓمي
و ورشضة ترجمة أŸوقع
أإللكÎو »Êلوزأرة ألعدل

17865

زيتو Êيشضرف على ندوة تاريخية حول أحدأث
سضاقية سضيدي يوسضف
يششرف وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êغدا ،على ندوة تاريخية
–ت ع -ن -وان «أاح -داث سش -اق -ي -ة سش -ي -دي ي -وسش -ف رم -ز ال ّ-تÓ-ح-م بÚ
الشّش-ع-ب Úالّشش-ق-ي-ق Úا÷زائ-ري وال-ت-ونسش-ي» ،وذلك ب-اŸركز الوطني
ل -ل -دراسش -ات وال -ب -حث ‘ ا◊رك -ة ال -وط -ن-ي-ة وث-ورة أاول ن-وف-م54 È
ء من السشاعة  10:00صشباحا.
با’بيار ،ابتدا ً

أأحدأث سضاقية سضيدي يوسضف
ﬁور منتدى ألّذأكرة
ي-ت-ن-اول م-ن-ت-دى ال-ذاك-رة Ÿشش-ع-ل الشش-ه-يد،
اليوم› ،زرة سشاقية سشيدي يوسشف ملحمة
للتضشامن و“ازج الدم ا÷زائري التونسشي،
وذلك Ãق- -ر ج -ري -دة «اÛاه -د» اب -ت -داًء م -ن
السشاعة  10:00صشباحا.

Óم -ن
ت- -نّ- -ظ- -م اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
الوطني ،اليوم ،ندوة إاعÓمية لعرضض
’من ناحية الوسشط
ا◊صشيلة السشنوية أ
خ Ó- - -ل سش- - -ن- - -ة  ،2018وذلك Ãق - - - - - - - -ر
’م-ن
›م -وع -ة ال -ت-دخ-ل وا’ح-ت-ي-اط أ
و’ي- -ة ا÷زائ- -ر ب- -ال -ق -ب -ة ،اب -ت -داًء م -ن
السشاعة  08:30صشباحا.

اŸد، Êغ - - - - - -دا ،ا÷ل

أŸلتقى ألثّالث حول
أŸسضؤوولية ألجتماعية
ت- -نّ- -ظ- -م ج- -م- -ع- -ي- -ة «ج- -زائ- -ر
ا ،»Òÿيوم  09فيفري ا÷اري،
اŸل-ت-ق-ى ال-ث-الث حول اŸسشؤوولية
ا’جتماعية ،وذلك بقاعة دار
ا÷زائ- - - - - -ر قصش- - - - - -ر اŸع - - - - -ارضض
ب-اÙم-دي-ة ،اب-ت-داًء من السشاعة
 09:00صشباحا.

سش- - - - - -ة
Ãناسشبة اليوم الوطني للششهيد،
ا’
فتتاحية لدورة اÛل
ال-وط-ن-ي ل-ل-منتدى الوطسض و‘ إاطار حصشة «موعد مع التاريخ»
ني
ل - - -ل - - -ط - - -ف- - -ل «ال- - -ه- - -ي- - -ئ- - -ة ي-نّ-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-مجاهد،
ا’سش- -تشش- -اري- -ة ال- -وط -ن -ي -ة ال - -ي - -وم ،ن - -دوة ب - -حضش- -ور أاسش- -ات- -ذة
التابعة أ
’كادÁية اÛتمع ج -ام -ع -ي Úوﬂتصش Úوب -اح-ث Úإا¤
اŸد Êا÷زائ- - - -ري» وه- - - -ذا جانب الطلبة ،وهذا على السشاعة
على السشاعة  9:30صشباحا العاششرة صشباحاÃ ،قر
ب- -
أورأغ يحاضضر بجامعة مولود معمري
ال ق- -اع -ة اÙاضش -رات ع -ب -د اŸعهد الوطني لتكوين
ك
ر
Ë
Óك-ا حسشا ÊباŸقر العام مسش -ت -خ -دم -ي الÎب -ي -ة
وفيسشور حفيظ أاوراغ ،اŸدير العام للبحث العلمي
ل -أ دÁ
يقوم الÈ
دار الضش - - - -ي-ة ،ال-ك-ائ-ن ب-ح-ي و–سش Úمسش- - -ت- - -واه- - -م
تكنولوجي ،اليوم ،بإالقاء سشلسشلة من اÙاضشرات
ي- - - -اف رق - - -م  176ب- - - - -ا◊راشض ،ا÷زائ - - - -ر والتطوير ال
ول -ود م-ع-م-ري ،وذلك ‘ إاط-ار ا’ح-ت-ف-ال ب-السش-ن-ة
الششراقة.
ب -ج -ام -ع -ة م -
.
ة
م
ش
ص
ا
ع
ل
ا
دول الدوري للعناصشر الكيميائية أاو ما يعرف بـ
لية للج

«لونيد» حاضضر ‘ صضالون «بوليتيك»

يششارك الديوان الوطن
الصش -ال -ون ال -دو‹ ل -ل -ت ي لل ّسشقي وصشرف اŸياه ‘
ج -هي -زات ،ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-اتخدمات اŸياه ‘ طبعته 15
،
والذي سشيقام على مدار
 4أاي -ام ك-ام-ل-ة م-ن  11إا¤
اŸعارضض الصشنوبر البح  14ف-ي-فري  2019بقصشر
ري.
وب -ه -ذه اŸن -اسش -ب-ة سش-ي-ع-ر
ض
ض
ا
ل
دي-وان إا‚ازات-ه ‘›ال تطوير الري الفÓ
ح -ول إاع-ادة اسش-ت-خ-دا حي ،ومداخÓت تتمحور
م اŸي-
السش-ق-ي ،وك-ذا اسش-ت-خ-د اه اŸسش-ت-ع-م-ل-ة اŸصش-ف-اة ‘
ام أا
ن-ظ-م-ة السش-ق-ي اŸق-تصش-دة
للماء.

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

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الدو
ن -د’ي-ي-ف» ،وذلك اب-ت-داًء م-ن السش-اع-ة 10 : 00
«ج -دول م -ي -
صشباحا ،وكذا  14:00بعد الزوال للفÎة اŸسشائية.

مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

وقفة تذكارية للعّÓمة عبد ألقادر ألزوبÒ

م -ن -ت -دى ج -ري -دة «ا÷م -ه -وري-ة» ،ال-ي-وم ،وق-ف-ة
ي -ح -تضش -ن
Óمة اÛاهد الششيخ عبد القادر الزوب Òأاحد
اسشتذكارية للع ّ
ا’ت وه -ران ال -ب -ارزي -ن ،وي -حضش-ر ال-ل-ق-اء أاب-ن-اءع -ل -م -اء ورج
ّة من رفقاء دربه ‘ الثورة التحريرية الكÈى
الراحل ،وثل
 ¤الله ،أامثال اÙامي يقاشض مرتضشى والششيخ
و‘ الدعوة إا
ب- -ن ي -وسش -ف رئ -يسض اÛلسض ال -ع -ل -م -ي Ãدي -ري -ة
ع- -ب- -د اŸالك
نية بوهران والششيخ مصشطفى جابر والششيخ عبد
الششؤوون الدي
زي-ان ،ال-ذي-ن سش-ي-دل-ون بشش-ه-ادات-ه-م ح-ول مسش-ار
ال -رح -م-ن ب-ن
لقادر الزوب( Òرحمه الله) ،إا ¤جانب عدد من
الششيخ عبد ا
اŸه -ت -م Úب -ت -اري -خ وه -ران ،وذلك ع -ل-ى السش-اع-ة
ال -ب -اح -ث Úو
العاششرة صشباحا.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أأمينة دباشض

ندوة دولية حول
مسضاهمة ألقطاع
أÿاصض ‘ ‰و ألقتصضاد
ي- - -ن- - -ظ- - -م ا’–اد ال- - -وط- - -ن- - -ي
للصشناعي ÚواŸنتج ÚواÙول،Ú
غدا ،ندوة دولية حول مسشاهمة
القطاع اÿاصض ‘ ‰و ا’قتصشاد
و–دي - - -ات تصش- - -دي- - -ر اŸن- - -ت- - -وج
ا÷زائ- - - - -ري ،ب - - - -حضش - - - -ور وزراء
وخÈ- - -اء و- - -ﬂت - -صش  ،Ú- -وذل - -ك
اب - - -ت- - -داء م- - -ن السش- - -اع- - -ة 08:30
صش- -ب- -اح- -ا ،ب- -ف- -ن -دق الششÒاط -ون
ا÷زائر العاصشمة.

Ÿنتدى وطني
ندوة إأعÓمية لعرضض أ◊صضيلة
للطفل
ندوة حول أّليوم ألوطني أل ّسضنوية ألمن ناحية ألوسضط
للشضهيد
ت-ن-
ظ-م أاكادÁية اÛتمع

’م Úال- - - -ع- - - -ام
ي - - - -نّشش - - - -ط ا أ
ل-لّ-ت-ح-ال-ف الوطني ا÷مهوري
ب- -ل- -ق- -اسش- -م سش- -اح- -ل- -ي ،ي- -وم 09
فيفري ا÷اري ،ندوة جهوية
–سش -يسش -ي -ة ل -و’ي -ات الشش -رق
لÓنتخابات الرئاسشية اŸقبلة،
وذلك Ãدي -ن -ة ع Úال-ب-يضش-اء
ء من السشاعة
بأام البواقي ابتدا ً
 09:30صشباحا.

ت- -ن -ظ -م اÙاف -ظ -ة السش -ام -ي -ة
Óم- -ازي- -غ -ي -ة ال -ي -وم اŸن -ت -دى
ل - -أ
’ع Ó- -م - -ي وورشش- -ة ت- -رج- -م- -ة
ا إ
اŸوقع ا’لكÎو Êلوزارة العدل
وذلك Ãشش - -ارك - -ة ن - -خ - -ب- -ة م- -ن
اıتصش ‘ Úال- -ل -غ -ة وال -ث -ق -اف -ة
ا’م-ازي-غ-ي-ة وبحضشور السشلطات
اÙل -ي-ة وإاط-ارات وزارة ال-ع-دل
واÙاف- - - - -ظ- - - - -ة السش- - - - -ام - - - -ي - - - -ة
Óم - -ازي - -غ - -ي - -ة ،وذلك ع - -ل - -ى
ل --أ
السش-اعة  10:00صش-باحا Ãكتبة
اŸطالعة العمومية ببجاية.

يوم –سضيسضي حول
«ﬂاطر تسضّرب ألغاز»
’سشÓمي
ينظّم اŸركز الثقا‘ ا إ
بالتنسشيق مع دار القرآان «الششيخ
سش-ح-ن-ون» وا÷م-ع-ي-ة ال-ع-اصش-مية
«ا÷ي- - -ل ال- - -ذه- - -ب - -ي ل - -لشش - -ب - -اب
وال- - -ط - -ف - -ول - -ة» ،ال - -ي - -وم ،ي - -وم - -ا
–سش - -يسش - -ي - -ا ب- -ع- -ن- -وان «ﬂاط- -ر
تسشّرب الغاز» –ت ششعار «الغاز،
ال-ق-ات-ل ،الصش-امت» ،ع-لى السشاعة
 13:30زوا’ Ãق - -ر دار ال- -ق- -رآان
«الششيخ سشحنون» ،حي اŸصشا◊ة،
ب - - -ئ - - -ر م - - -راد رايسض ‘ ا÷زائ - - -ر
العاصشمة.

أللّقاء أ÷ماعي
أŸوسّضع رقم 334
ي - -ن ّ- -ظ - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط- -ن- -ي
للمجاهد ،غدا ،اللقاء ا÷ماعي
اŸوسش- -ع رق- -م Ã 334ق-ر اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-جاهد وÃقر قسشمة
اÛاه -دي -ن ب -جسش -ر قسش -ن -ط -ي -ن -ة
«ع Úال- -ن- -ع- -ج -ة» ع -ل -ى السش -اع -ة
 10:00صش-ب-اح-ا ،وخّصش-صض اللقاء
Ÿوضش-وع «ن-ظ-ام دف-ع ا’ششÎاك-ات
وال -زك -اة وال -تÈع-ات ،وط-ري-ق-ة
ج - - -م - - -ع - - -ه - - -ا أاث - - -ن - - -اء ال - - -ث- - -ورة
التحريرية» ،وهذا على السشاعة
ال -ع -اشش -رة صش -ب-اح-ا Ãق-ر اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اهد ،ومقر قسشمة
اÛاهدين باÙمدية.

إلع ـÓناتكـم أتصضل ـ ـوأ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(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

الربعاء  06فيفري  2019م
الموافق لـ  01جمادى الثانية  1440هـ

»æWh

لمسشية التأابينية
وزارة الدفاع تتكفل Ãراسشم الÎحم ،الدفن وا أ

جنازة أŸرحوم عبد أŸالك قنايزية أليوم ÃقÈة سشيدي يحيى بالعاصشمة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الدورة – 32تضشنها أاديسص أابابا بأاثيوبيا
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بورأسض يششارك ‘ مؤو“ر رؤوسشاء دول وحكومات
أ’–اد أإ’فريقي
يشش- - - - - -ارك ن - - - - -ائب رئ - - - - -يسص الŸÈان
لف- -ري- -ق -ي ج -م -ال ب -وراسص ‘ .ال -دورة
ا إ
ال- -ع- -ادي -ة Ÿ 32ؤو“ر رؤوسش- - - - - - - - -اء دول
لعضش-اء ‘ ال–اد
وح -ك -وم -ات ال -دول ا أ
لف -ري -ق-ي و‘ الج-ت-م-اع-ات ا÷ان-ب-ي-ة
ا إ
ا›ÈŸة من  06إا 11 ¤فÈاير بأاديسص
أاب- - -اب - -ا ،ب - -حسشب ب - -ي - -ان أاصش - -دره ،أامسص،
اÛلسص الششعبي الوطني.
وأاوضض -ح ال-ب-ي-ان ،أان ب-وراسس سض-ي-م-ث-ل أايضض-ا
الŸÈان الفريقي ‘ جلسضة السضتماع التي
سض-ي-ن-ظ-م-ه-ا الŸÈان ال-ع-رب-ي ،يوم  10فÈاير
 2019بالقاهرة (مصضر) ،حول مسضأالة سضحب
Óرهاب.
السضودان من قائمة الدول الداعمة ل إ

زرواطي دششنته ببلدية ا÷زائر الوسشطى

أول مششروع للنوأدي أÿضشرأء للمؤوسشسشات ألÎبوية

أاعلنت وزارة الدفاع الوطني ،أامسص،
أان جنازة الوزير اŸنتدب السشابق لدى
وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،ال-ل-واء اŸت-قاعد
عبد اŸالك قنايزية ،تكون ،اليوم ،بإاذن
الله .ويششيع جثمان اŸرحوم ‘ مقÈة
سشيدي يحيى بعد صشلة الظهر.
وأاع -ل -نت ال -وزارة أايضض-ا أان-ه-ا «ت-ت-ك-ف-ل ب-ك-ل
ا÷وانب اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م م-راسض-م الÎحم،
الدفن واألمسضية التأابينية للمجاهد اŸرحوم
عبد اŸالك قنايزية».

ألفريق ڤايد صشالح يعزي عائلة ألفقيد
وأاضضاف ذات اŸصضدر ،أانه «على إاثر وفاة
ال -وزي -ر اŸن -ت -دب السض -اب-ق ل-دى وزي-ر ال-دف-اع
ال -وط -ن -ي ،اÛاه -د ال -ل -واء اŸت -ق -اع-د ع-ب-د
اŸالك ق- -ن- -اي- -زي- -ة ،ن- -ه- -ار أامسس ،ب- -ج- -ن -ي -ف،
بسض -ويسض -را ،إاث -ر ن -وب-ة ق-ل-ب-ي-ة م-ف-اج-ئ-ة ،ح-يث
وصض -ف -ه رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ال -ق -ائ -د األع-ل-ى
للقوات اŸسضلحة ،وزير الدفاع الوطني ،بأانه
إابن ا÷زائر الذي فقدت فيه إابنا نذر حياته
للذود عن حرية شضعبه وسضيادة وطنه ،يتقدم
ال -ف -ري -ق ن -ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسس
أارك- -ان ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشض -ع -ب -ي ب -أاخ -لصس
التعازي وأاصضدق اŸواسضاة لعائلة الفقيد ‘
هذا اŸصضاب ا÷لل ،ويدعو الله العلي القدير

أان يتغمد الفقيد برحمته الواسضعة ويلهم ذويه
جميل الصض Èوالسضلوان».

بوششارب :ألرأحل قنايزية أأبدى
تفانيا كبÒأ ‘ خدمة أ÷زأئر
بعث رئيسس اÛلسس الشضعبي الوطني معاذ
بوشضارب ،أامسس ،رسضالة تعزية إا ¤عائلة الوزير
اŸن-ت-دب السض-اب-ق ل-دى وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي
اللواء عبد اŸالك قنايزية ،الذي وافته اŸنية،
أامسس األول األث- -ن ،Úأاك- -د ف- -ي- -ه -ا أان ال -راح -ل
«أاب -دى ط-ي-ل-ة مسض-اره ت-ف-ان-ي-ا ك-بÒا وإاخÓ-صض-ا
عميقا ‘ خدمة ا÷زائر».
وق -ال ب-وشض-ارب ‘ رسض-ال-ت-ه« ،ب-ب-ال-غ ال-ت-أاث-ر
واألسضى وبنفوسس راضضية بقضضاء الله وقدره،
ت -ل -ق -ي -ن -ا ن -ب -أا وف -اة اŸغ -ف -ور ل -ه ،ب -إاذن ال -ل-ه،
اÛاهد اللواء عبد اŸالك قنايزية ،الوزير
اŸنتدب السضابق لدى وزير الدفاع الوطني.
وبهذا اŸصضاب ا÷لل ل يسضعني إال أان أاقّدم
لكم باسضمي ونيابة عن كافة نواب اÛلسس
الشض -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي ،أاصض-دق ال-ت-ع-ازي وأاخ-لصس
اŸواسضاة ،داعيا اŸو ¤عّز وجّل أان يتغّمد
روح الفقيد الغا‹ بواسضع رحمته ،وأان يسضكنه
فسض -ي -ح ج -ن-ان-ه وي-ل-ه-م-ك-م وك-اف-ة أاه-ل-ه وذوي-ه
وزمÓئه من اŸؤوسّضسضة العسضكرية جميل الصضÈ

ألدألية تعرضض بالقاهرة Œربة أ÷زأئر ‘ ألتكفل بقضشايا أŸرأة
عرضضت وزيرة التضضامن واألسضرة وقضضايا
اŸرأاة ،غ- -ن- -ي- -ة ال -دال -ي -ة ،أامسس ،ب -ال -ق -اه -رة،
التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال التكفل بقضضايا
اŸرأاة أامام اŸشضارك ‘ Úالجتماع الوزاري
اإلفريقي التحضضÒي للدورة  63للجنة األ·
اŸتحدة حول موضضوع اŸرأاة ،بحسضب ما أافاد

والسض- -ل- -وان ،ون- -دع- -و ال- -ل- -ه أان يشض- -م- -ل ن -فسس
اŸرحوم اŸؤومنة بصضادق وعده».
وأاضضاف رئيسس الغرفة السضفلى للŸÈان،
أان -ه «ع -ل -ى ب -ع -د أاي -ام م -ن ح -ل -ول ذك -رى ي -وم
الشضهيد ،تشضاء األقدار أان توّدع بÓدنا أاحد
›اهديها الذي عمل ضضمن صضفوف جيشس
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي إاب-ان ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
اŸظّ-ف-رة ،ثّ-م ت-واج-د ضض-م-ن صض-ف-وف ال-ق-يادة
ال- -ع- -ل- -ي- -ا ل- -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي ب -ع -د
السضتقÓل» ،مؤوكدا أان الفقيد «أابدى طيلة
مسض -اره ب -اŸؤوسضسض -ة ال -عسض-ك-ري-ة ت-ف-ان-ي-ا ك-بÒا
وإاخÓصضا عميقا ‘ خدمة ا÷زائر ،من خÓل
ﬂتلف اŸناصضب التي تقّلدها والعديد من
اŸهام التي اضضطلع بها ‘ ا÷يشس الوطني
الشضعبي».
م -ع ال -ع -ل -م وصض -ل ،ظ -ه-ر أامسس ،إا ¤م-ط-ار
ه -واري ب-وم-دي-ن ال-دو‹ ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة
جثمان اللواء اŸتقاعد عبد اŸالك قنايزية.
وج -رت م -راسض -م اسض-ت-ق-ب-ال ا÷ث-م-ان ب-حضض-ور
رئ -يسس ›لسس األم -ة ع -ب -د ال-ق-ادر ب-ن صض-ال-ح
ورئ- -يسس اÛلسس الشض- -ع- -ب- -ي ال -وط -ن -ي م -ع -اذ
بوشضارب والوزير األول أاحمد أاويحيى والفريق
أاحمد ڤايد صضالح ،نائب وزير الدفاع الوطني،
رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشضعبي ووزير
الشضؤوون اÿارجية عبد القادر مسضاهل ،إاضضافة
إا ¤ضض- - -ب - -اط سض - -ام ‘ Úا÷يشس ال - -وط - -ن - -ي
الشضعبي.

بحثا عن فرصص التصشدير

 20عارضشا جزأئريا ‘ ألصشالون ألدو‹ للفÓحة بÈلÚ

سش -يشش-ارك  20ع -ارضش -ا ج -زائ-ري-ا ن-اشش-ط-ا ‘
م -ي -دان ال -ف-لح-ة وصش-ن-اع-ة اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة ‘
الطبعة  137للصشالون الدو‹ للفواكه واÿضشر
«فروي لوجسشتيكا  ،»2019الذي سشيقام بÈلÚ
بأاŸانيا من  6إا 8 ¤فÈاير ا÷اري.
الوفد ا÷زائري الذي يÎأاسضه وزير التجارة،
ﬁم -د ج Ó-ب ،سض -يشض -ارك ‘ ه-ذا الصض-ال-ون ب-ن-ي-ة
إابراز المكانات الفÓحية ا÷زائرية ذات الصضبغة
العاŸية ،مع البحث عن فرصس جديدة للتصضدير.
سض -يشض -ك -ل ه -ذا الصض -ال -ون ف -رصض-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ات
ا÷زائ -ري -ة ل -ل-ت-ع-ري-ف ب-ج-ودة اإلن-ت-اج اÙل-ي م-ع
اقÎاح عروضس متنوعة ،باإلضضافة إا ¤كونه فرصضة
لنسضج عÓقات عمل جديدة تسضمح بÎقية صضادرات
اإلنتاج الفÓحي وصضناعة اŸواد الغذائية الوطنية.
وعرفت الصضادرات الفÓحية ا÷زائرية خÓل
السض- -ن -وات األخÒة ‰وا مسض -ت -دام -ا ،ح -يث أاب -رزت
ح-ي-وي-ة ودي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ال-ذي سض-ج-ل
ف- -ائضض -ا م -ه -م -ا ‘ ﬂت -ل -ف ال -ف -روع ،وق -د ب -ل -غت
الصضادرات الفÓحية ا÷زائرية سضنة  2018قيمة 60
مليون دولر مقابل  44مليون دولر سضنة .2017

نوعية جيدة وبأاسشعار معقولة ،عليوي:

ضشرورة دعم أŸنتجات ألفÓحية ألقادمة من و’يات جنوبية

به بيان لذات الوزارة.
وأاوضضح نفسس اŸصضدر ،أان هذا الجتماع
الوزاري حضضره اŸكلفون بقضضايا اŸرأاة ‘
ال -ق -ارة اإلف -ري -ق -ي -ة و‡ث -ل -و م -ن -ظ -م-ة األ·
اŸت -ح -دة وم-ن-ظ-م-ات أا‡ي-ة وإاق-ل-ي-م-ي-ة وك-ذا
مؤوسضسضات اÛتمع اŸدÊ

ويطمح اŸتعاملون ا÷زائريون الناشضطون ‘
هذا اÛال ،إا ¤بلوغ آافاق جديدة لنشضاطاتهم
وعدم الكتفاء ببعضس عمليات التصضدير التي تتم
بصض -ف -ة ع -رضض-ي-ة .وي-ب-حث ه-ؤولء اŸت-ع-ام-ل-ون ع-ن
ﬂارج أاك ÌدÁومة Ÿنتوجاتهم ،مع اŸراهنة على
ال -ت -وزي-ع ال-واسض-ع Ÿن-ت-وج-ات-ه-م ب-اÿارج وال-ت-م-وي-ن
Óسض-واق ال-ع-اŸي-ة ب-اÿضض-ر وال-ف-واك-ه
اŸسض -ت -م -ر ل  -أ
ا÷زائرية.
وسضيجمع صضالون برل Úأاك Ìمن  3.200عارضس
منحدرين من  80دولة ،حيث تعد هذه التظاهرة
واح- -دة م- -ن أاه -م اŸع -ارضس ال -ت -ج -اري -ة ل -ل -خضض -ر
والفواكه ‘ أاوروبا.
ويتوقع اŸنظمون اسضتقبال أازيد من 78.000
زائ -ر Îﬁف ،م -ن -ح -دري -ن م -ن  130دول -ة ،ح-يث
سضتقدم للمشضارك Úفرصس مهمة ‘ ›ال األعمال
ع -ن ط -ري -ق ج-ع-ل ك-ل ال-ف-اع-ل ‘ Úق-ط-اع اÿضض-ر
والفواكه ‘ إاطار شضبكة.
وÁتد صضالون «فروي لوجسضتيكا» على مسضاحة
إاجمالية قدرها  132.000م ،2حيث سضيعمل على
ت -وف Òصض -ورة شض -ام -ل -ة ل Ó-ب -ت -ك -ارات ،اŸن-ت-وج-ات

دشش -نت وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة
السشيدة فاطمة الزهرة زرواطي ،أامسص ،مششروع
ال-ن-وادي اÿضش-راء ل-ل-م-ؤوسشسش-ات الÎبوية ببلدية
ا÷زائ - -ر ال - -وسش - -ط - -ى وذلك ب - -ح - -دي - -ق - -ة بÒوت
بالعاصشمة.
يتضضمن هذا اŸشضروع مسضاحة خضضراء بحديقة
بÒوت ت- -تضض- -م -ن مشض -ت -ل -ة ب -ي -داغ -وج -ي -ة وسض -اح -ة
ﬂصضصض-ة ل-نشض-اط-ات تÓ-م-ي-ذ ي-ن-ت-مون للمؤوسضسضات
الÎبوية العشضرين التابعة لبلدية ا÷زائر الوسضطى.
وأاشض- -ار اŸسض -ؤوول -ون أان ه -ذا ال -فضض -اء ال -ب -ي -ئ -ي
يسض -ت-ق-ب-ل ك-ل ي-وم ثÓ-ث-اء مسض-اء ،ال-تÓ-م-ي-ذ ب-رف-ق-ة
معلميهم.
وقد حضضر حفل تدشض Úهذا اŸشضروع ،كل من
ال -وا‹ اŸن -ت-دب ل-ل-دائ-رة اإلداري-ة لسض-ي-دي ﬁم-د
ورئيسس بلدية ا÷زائر الوسضطى ا ¤جانب رؤوسضاء
اŸؤوسضسض -ات الÎب -وي-ة وج-م-ع م-ن ال-تÓ-م-ي-ذ ،ح-يث
ذكرت السضيدة زرواطي أان هذه اŸبادرة تسضاهم ‘
تكوين التÓميذ وكذا اŸعلم ‘ Úا÷ال البيئي

و–سض -يسض -ه -م ب -اŸسض -ائ -ل الي -ك-ول-وج-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف
أابعادها.
وأاضض -افت ال -وزي -رة ،أان -ه سض -ي-ت-م ضض-ب-ط ب-رن-ام-ج
تكويني لفائدة األسضاتذة والتÓميذ وذلك بهدف
ضضمان ‚اعة أاك÷ Èهود التوعية والتحسضيسس ،مع
–ف -ي -ز اŸدارسس ع -ل -ى ال -ت-ن-افسس ل-ل-ظ-ف-ر ب-وسض-ام
«اŸدرسض -ة اŸسض -ت -دام -ة» اŸرت -قب تسض -ل-ي-م-ه ‘ 5
يونيو  2019اŸوافق لليوم العاŸي للبيئة.
العملية  -تضضيف الوزيرة  -تتم بالتنسضيق مع
وزارة الÎبية الوطنية لختيار اŸدارسس الناجحة.
و‘ ردها على أاسضئلة الصضحافة حول إامكانية
إادماج مادة الÎبية البيئية ‘ الÈنامج البيداغوجي
ق - -الت السض- -ي- -دة زرواط- -ي ،إان –صض- -ي- -ل ﬂت- -ل- -ف
اŸعلومات لتحفيز اŸتمدرسض Úعلى ا◊فاظ على
البيئة وتنمية روح البتكار لديهم يجب أان يكون
مرافقا للممارسضة والزيارات اŸيدانية ،سضيما تلك
التي تندرج ‘ إاطار نشضاط هذه النوادي اÿضضراء.

واÿدمات على مسضتوى جميع ا◊لقات ‘ سضلسضلة
التموين الدو‹.
وتشض - -ارك ‘ ه- -ذا اŸع- -رضس ،ب- -اإلضض- -اف- -ة إا¤
اŸنتج ÚواŸوزع Úللخضضر والفواكه ،مؤوسضسضات
ناشضطة ‘ ميدان التقنية الفÓحية (البذور ،تطوير
األنواع ،اŸواد ،تكنولوجيا اŸراقبة والتغليف)...
وال -ل-وجسض-ت-ي-ة (ن-ق-ل ،خ-دم-ات ج-م-رك-ي-ةﬁ ،ط-ات
–ميل اÿضضر والفواكهﬂ ،ازن للتÈيد ،توزيع
واسضع )...وكذا اŸراقبة (مراقبة ا÷ودة وشضهادات
ال -ن -وع -ي -ة ،ن -ظ -ام تسض -ي Òاıزون -ات ،ال -تسض -وي-ق،
التأامينات).
وتندرج اŸشضاركة ا÷زائرية ‘ صضالون «فروي
ل- -وجسض- -ت- -ي- -ك- -ا» ‘ إاط- -ار ب- -رن -ام -ج ال -ت -ظ -اه -رات
الق-تصض-ادي-ة ال-دول-ي-ة ال-ت-ي تشض-ارك ف-ي-ه-ا ا÷زائر،
علما انه سضينظم  53معرضضا وصضالونا دوليا م›Èا
خÓل الفÎة اŸمتدة ما ب.2019/2020 Ú
وكانت ا÷زائر قد شضاركت خÓل سضنة ‘ 2018
 25صض -ال -ون -ا وم -ع -رضض -ا ب -اÿارج ون -ظ -مت أايضض-ا
م -ع -ارضس ج -زائ -ري -ة خ -اصض -ة ب -ك -ل م -ن واشض -ن -ط-ن
وبروكسضل ونواكشضوط وليÈوفيل وداكار والدوحة.

ل–اد ال - - -ع- - -ام
لم Úال - - -ع - - -ام ل  - - -إ
دع - - -ا ا أ
ل- -ل- -ف -لح Úا÷زائ -ريﬁ ،Úم -د ع -ل -ي -وي،
أامسص ،م- -ن ال- -ب- -ل- -ي- -دة إا ¤دع- -م اŸن- -ت- -ج -ات
الفلحية القادمة من وليات ا÷نوب التي
“ت- -از ب- -ن -وع -ي -ة ج -ي -دة ب -ه -دف ت -وفÒه -ا
لسشواق بأاسشعار معقولة.
با أ
أاكد عليوي على هامشس إاشضرافه على انطÓق
فعاليات صضالون ا◊مضضيات اŸنظم على مسضتوى
سضاحة ا◊رية وسضط اŸدينة ،على ضضرورة تعديل
اŸرسض- -وم الصض- -ادر سض -ن -ة  2004واÿاصس ب -دع-م
اŸن -ت -ج -ات ال -غ -ذائ -ي-ة وال-فÓ-ح-ي-ة اŸوج-ه-ة م-ن
الشض -م -ال ن -ح -و ا÷ن-وب ،ل-ي-مسس أايضض-ا اŸن-ت-ج-ات
ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ق-ادم-ة م-ن ا÷ن-وب ن-ح-و ال-ولي-ات
الشضمالية من الوطن.
لج- - -راء
وأاضض- - -اف ذات اŸسض- - -ؤوول ،أان ه- - -ذا ا إ
سضيسضاهم ‘ تخفيضس أاسضعار اŸنتجات الفÓحية
القادمة من ا÷نوب وعرضضها بأاسضعار معقولة ‘
متناول ا÷ميع ،لسضيما وأانها جد مطلوبة من
اŸسضتهلك ،نظرا ÷ودتها.
‘ هذا السضياق أاشضاد عليوي باŸسضتوى الذي
لن -ت -اج ال -فÓ-ح-ي ب-ولي-ات ا÷ن-وب ال-ذي
ب -ل -غ -ه ا إ
وصض -ف -ه بـ»ال -ب -اه -ر» ،ع -ل -ى غ -رار ولي -ت-ي ال-وادي
Óرتقاء
وأادرار ،الذي تراهن عليه الدولة كثÒا ل إ
لنتاج الفÓحي.
Ãسضتوى وجودة ا إ
من جهة أاخرى ،ولدى اسضتماعه لنشضغال أاحد
فÓحي الولية اŸتخصضصس ‘ إانتاج ا◊مضضيات
واŸت -م -ث -ل ‘ اسض -ت -غ Ó-ل ج -زء م -ن مسض -ت -ث -م-رت-ه
الفÓحية الواقعة ببلدية وادي جر (غرب الولية)
لشضغال العمومية،
ل‚از مشضاريع تابعة لقطاع ا أ
إ
لراضضي الفÓحية «خط
أاكد عليوي أان اŸسضاسس با أ
لمر الذي لطاŸا أاكد عليه رئيسس
أاحمر» وهو ا أ
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.
لراضضي
وأاضضاف عليوي ،أان «ا◊فاظ على ا أ

Óم-ن ال-غ-ذائ-ي ب-بÓ-دن-ا»،
ال-فÓ-ح-ي-ة ه-و ضض-م-ان ل -أ
مشضÒا إا ¤أان –وي- -ل أاراضس فÓ- -ح -ي -ة Ÿشض -اري -ع
سضكنية أاو توسضيع الطرق هو أامر «مرفوضس “اما»،
داع -ي -ا ال -ف Ó-ح اŸع -ن -ي ،ال-ت-ق-رب م-ن السض-ل-ط-ات
اÙلية بغية إايجاد حل لهذه الوضضعية التي «ل
لم-ر ب-اŸن-ف-ع-ة
Áك -ن ت -ق -ب -ل -ه-ا ح-ت-ى ول-و ت-ع-ل-ق ا أ
العامة».
–Óاد العام
لم Úالعام ل إ
‘ سضياق آاخر ،أاشضاد ا أ
لنتاج الذي حققته
للفÓح Úا÷زائري Úبحجم ا إ
الولية ‘ ›ال إانتاج ا◊مضضيات هذه السضنة،
مشضÒا إا ¤أان - -ه - -ا تÎب - -ع ع - -ل - -ى أارسس ال - -ولي- -ات
لشض-ج-ار
اıتصض -ة ‘ ان -ت -اج ا◊مضض -ي -ات وك-ذا ا أ
اŸثمرة ع Èالوطن.
واعت Èعليوي ،بعد أان طاف Ãختلف أاجنحة
لخÃ Òث -اب -ة ف -رصض -ة
ه- -ذا اŸع- -رضس ،أان ه- -ذا ا أ
للفÓح Úلربط عÓقات مع متعامل ÚاقتصضاديÚ
لب -رام إات-ف-اق-ي-ات خ-اصض-ة ب-تصض-دي-ر ه-ذا
“ه -ي -دا إ
اŸن -ت -ج ال -ف Ó-ح -ي أاو اسض -ت -غ Ó-ل-ه ‘ الصض-ن-اع-ات
التحويلية التي تشضتهر بها هذه الولية الصضناعية
أايضضا.
‘ ه -ذا السض -ي -اق ،أاك-د م-دي-ر ال-فÓ-ح-ة ﬁم-د
ب -ل -ع -ي-د ﬂت-ار ع-ل-ى ه-امشس ه-ذا الصض-ال-ون ال-ذي
ع- -رف مشض- -ارك -ة  40ع -ارضض -ا ،أان ح -ج -م إان -ت -اج
لربعة
ا◊مضضيات هذه السضنة ينتظر أان يتجاوز ا أ
مÓ- -ي Úق- -ن- -ط- -ار ،مشضÒا إا ¤أان ه- -ذه الشض- -ع- -ب- -ة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ح -ق -قت ارت-ف-اع-ا م-ق-ارن-ة م-ع السض-ن-ة
لنتاج  3مÓي Úو 300أالف
اŸاضضية أاين بلغ حجم ا إ
قنطار.
يذكر ،أان مسضاحة إانتاج ا◊مضضيات بالولية
ارتفعت من  12.480هكتار سضنة  2000إا ¤نحو 18
أالف هكتار بحيث تتواجد أاغلبيتها على مسضتوى
بلدية وادي العÓيق ،تليها بلدية موزاية ثم الشضبلي
وبوفاريك.

ألربعاء  06فيفري  2019م
ألموأفق لـ  01جمادى ألثانية  1440هـ

»æWh
لوقاف
ﬁمد عيسسى ،وزير الشسؤؤون الدينية وا أ

م
ن
م
ن
ت
د
ى
«الششعب اŸرجعيـ ـ ـ ـ ـة الديني ـ ـ ـ ـ ـة صشمـ ـام أامـ ـان
»
لرهاب ‘ مهده
ا÷زائر والسساحل جبهة واحدة Ùاربة ا إ

لم ـ ـ ـة
واإلم ـام الدرع الواقـ ـ ـ ـ ـي ل أ

لرهاب ‘
لقصساء ،يجعل منها منطقة آامنة قادرة على القضساء على ا إ
لفريقي والسساحل جبهة قؤية ضسد التشسدد ،التمزيق ،التمييز وضسد ا إ
«الشسمال ا إ
لنها هي التي وّردت
لوقاف ﬁمد عيسسى ،مؤؤكدا على مسسؤؤولية ا÷زائر Œاه إافريقيا ،أ
مهده ‘ ،مرحلة الفكر» ،هذا ما أابرزه وزير الشسؤؤون الدينية وا أ
إاليها هذه الطرق الصسؤفية مثل القادرية والتيجانية.

حياة .ك
تصشويرﬁ :مد آأيت قاسشي

أك - -د ،أمسسﬁ ،م - -د ع - -يسس - -ى ‘ م - -ن- -ت- -دى
«ألشسعب» ،ألذي أسستضساف أئمة من دول ألسساحل
أإلفريقي أŸتوأجدين ‘ أ÷زأئر ‘ إأطار دورة
تدريبية ،مسسؤوولية أ÷زأئر Œاه إأفريقيا ،ألنها
هي ألتي وّردت إأليها هذه ألطرق ألصسوفية مثل
ألطريقة ألقادرية ألُكنتية ألتي خرجت من أدرأر
إأ ¤ألسس -اح -ل أإلف -ري -ق -ي وه -ذأ م -ا ي -ج -ع -ل م-ن
ألضسروري متابعة ومعا÷ة ومرأفقة «إأخوأننا ‘
هذه ألقارة».
باسستقرأء ألتاريخ وألعودة إأ ¤إأسسÓم ما
قبل أألد÷ة ،ألعودة إأ ¤أŸرحلة ألتي كان
فيها أإلسسÓم قيمة وسسلوكا ووحدة ونظافة،
أوضسح ضسيف أŸنتدى أن «أإلسسÓم دين وليسس
فكرأ» كما يريد بعضس وصسفه بذلك ،مفيدأ أن
ألطريقة ألتيجانية لها أمتدأدها ‘ إأفريقيا
ويصسل عدد أتباعها إأ ¤نحو  250مليون مريد
‘ ألعا ،⁄ومسسؤوولية أ÷زأئر ‘ أن Œعل
هذه أŸدرسسة تسستفيد ‡ا أسستفادت به ‘
›ال أجتثاث ألتشسدد وألوقاية منه.

اŸدرسشة التيجانية لجتثاث
التششدد والوقاية منه
وأضس - -اف ‘ سس - -ي- -اق م- -تصس- -ل ،أن أل- -دورة
ألتكوينية أŸوجهة لفائدة أئمة دول ألسساحل،
كانت أول دورة لصسالح أŸدرسسة ألتيجانية،
قائ« :Óلقد جلبنا إأ ¤أ÷زأئر ضسيوفا من
أئ-م-ة ودع-اة م-ن دول م-وري-ت-ان-ي-ا ،ألسس-ي-ن-غ-ال،
م -ا‹ وغ-ام-ب-ي-ا ،وه-ذه أل-ت-ج-رب-ة أألو“ ¤ت-د
على مدأر أسسبوع ،Úيتعاقب على ألتدخل
ف-ي-ه-ا أول-ئك أل-ذي-ن أسسسس-وأ لÈن-ام-ج أج-ت-ثاث
أل - -تشس- -دد وأل- -وق- -اي- -ة م- -ن- -ه وه- -م خÈأء م- -ن
أ÷زأئر».
قال عيسسى ،إأن أŸكون« Úفتحوأ حوأرأ
ت -ف -اع -ل -ي-ا» يسس-م-ح إلخ-وأن-ن-ا أألئ-م-ة م-ن دول
ألسساحل أن يناقشسوأ وأن يعّبروأ عن Œربتهم
‘ ›ال ﬁاربة ألفكر أŸتطرف أŸؤودي
إأ ¤أإلرهاب» .ولفت ‘ هذأ ألصسدد ،إأ ¤أن
ألتقارير أألولية ألتي تخرج من هذه ألدورة
أل -ت -ك -وي -ن -ي -ة “ح-ورت ح-ول –د وأح-د وه-و
أجتثاث أإلرهاب وأألسسباب ألتي تؤودي إأليه،
م -ن -ه -ا أل -ت -فسس Òوأإلسس -ق -اط أÿاط-ئ ل-لسس-ور
ألقرآأنية وأألحاديث ألنبوية ألشسريفة.

الششبهات التي هيئت ◊مام الدم ‘
ا÷زائر موجودة ‘ دول السشاحل
وأضس - -اف ع - -يسس - -ى ‘ ه - -ذأ ألسس- -ي- -اق ،أن
ألشسبهات ألتي هيئت ‘ أ÷زأئر ‘ ثمانينيات
أل -ق -رن أŸاضس -ي «◊م -ام أل-دم أل-ذي ع-رف-ت-ه

سس -ن -وأت أل-تسس-ع-ي-ن-ي-ات ،ن-فسس ه-ذه ألشس-ب-ه-ات
ون - -فسس أŸق - -ارب - -ات ون- -فسس أل- -تشس- -ك- -يك ‘
أŸرج-ع-ي-ة ون-فسس أت-ه-ام أإلسسÓ-م «أل-رسس-مي»
وك- -أان ه- -ن- -اك إأسسÓ- -م رسس- -م- -ي وإأسسÓ- -م غÒ
رسس- -م- -ي؟!‚ ،ده- -ا م- -وج- -ودة ‘ م- -ن- -ط- -ق -ة
Óئمة وألدعاة ألذين
ألسساحل ،لذلك «نريد ل أ
لديهم وجاهتهم ‘ دولهم أن ألسستفادة من
أل -ت -ج -رب -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ م -ك -اف -ح -ة أل -ف -ك-ر
أإلرهابي وأجتثاث أألفكار أŸتطرفة ونريد
أن ت -ك -ون أل -دول أŸشسÎك -ة ب-ي-ن-ن-ا م-ؤوsم-ن-ة ‘
ألضسفتÚ؛ أمان يسستطيع أألئمة أن ينشسروه ‘
دولهم وألذي يجعل أ◊دود أ÷زأئرية أŸالية
أو ألنيجرية مؤومنة».

–سش Úمسشتوى األئمة ا÷ذع
اŸششÎك ب Úا÷زائر ودول السشاحل
ألسساحل أإلفريقي يشسÎك مع أ÷زأئر
‘ أŸرجعية ألدينية ،سسوأء ‘ أŸذهب
ألفقهي ،وأŸقاربة ألعقائدية (أهل ألسسنة
وأ÷ماعة) وألÎبية ،وألسسلوك ،أŸتمثلة
‘ ألتصسوف Ãختلف مدأرسسه «نريد أن
يكون أ÷ذع أŸشسÎك ب Úأ÷زأئريÚ
وألذي نسسميه أŸرجعية ألدينية ألوطنية
‡تدأ إأ ¤ألسساحل أإلفريقي».
وأ÷زأئر أخذت على عاتقها تنظيم
دورأت لتحسس ÚأŸسستوى ،وشسرعت ‘

ت -ن -ظ -ي -م دورأت م -ن ه -ذأ أل-ن-وع ،ب-ج-ع-ل
Œربتها ‘ –سس ÚأŸسستوى لصسالح أئمة
دول ألسس -اح -ل ،ق -ائ « :Ó-ن -ري -د أن ي -ك-ون
أ÷ذع أŸشسÎك ب Úأ÷زأئري Úوألذي
نسسميه أŸرجعية ألدينية ألوطنية ‡تدأ
إأ ¤ألسساحل أإلفريقي».
ك -م -ا ذّك -ر أل -وزي -ر ب-أان أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
أل-دي-ن-ي-ة سس-م-حت ب-ت-ط-وي-ر م-قاربة دينية
ج -دي -دة Ùارب -ة أإلره -اب ف -ك-ري-ا ،ألن
ألتفج ،Òألتذبيح وألقتل أو ألنسسف كلها
أف -ع -ال ت -ن -ب -ن -ي ع -ل-ى ألسس-ل-وك أŸتشس-دد
أŸتطرف ألذي هو وليد فكرة أو ¤تبدأ
بتكف Òأآلخر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^ أم Úبلعمري
«سسال اÛرب و ما تسسالشش الطبيب»  -مثل جزائري

أب -لت أ÷زأئ -ر أل -ب Ó-ء أ◊سس -ن ‘ م -وأج-ه-ة آأف-ة أإلره-اب
ألهمجي ألذي كان يجد وقوده ‘ فتاوى باطلة ما أنزل ألله
بها من سسلطان ،تبيح قتل ألنفسس و تخريب ألعمرأن باسسم
«أ÷هاد» أŸزعوم مصسطلح ” توظيفه و أسستغÓله Ÿآارب
أخرى ل صسلة لها باإلسسÓم غ Òتشسويهه و جعله منبوذأ
بتصسويره دين سسفك دماء و قطع رقاب ؟
تصس -ن -ي -ف -ات خ -اط-ئ-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى صس-ور ‰ط-ي-ة ب-ائسس-ة و
مغلوطة ‘ وقت أصسبح فيه ألشساذ قاعدة وأقع أحتل فيه
ألتطرف و ألتزمت مسساحة كبÒة و أ÷زأئريون يعرفون أكÌ
من غÒهم مآالت أسستشسرأء هذأ ألفكر ألظÓمي و ترأجع
ألفكر ألوسسطي أŸعتدل حينها سسيتم ثقافة ألتقتيل و ألتنكيل
‘ أÛتمعات أŸسسلمة لتدمر نفسسها بنفسسها و بوأسسطة
Óسسف– ؟
دينها – ل أ
‘ مثل هذه أ◊الت يÈز دور أإلمام  ،حيث يلتبسس على
ألناسس أمر دينهم و و يفقدون ألتمييز ب Úأ◊ق و ألباطل و
أألئمة و ألشسيوخ وحدهم قادرون على أرشساد ألناسس أ ¤سسبيل
ألرشساد و “كينهم من ألتمييز ب Úألغث و ألسسم Úو ألتجربة
ألتي مرت بها أ÷زأئر خÓل ألتسسعينات بيّنت أن أألئمة
ألذين كانوأ متشسبع ÚباŸرجعية ألدينية ألوطنية هم ألذين
وقفوأ ‘ وجه ألفكر ألتكفÒي ألزأحف و دحضسوأ با◊جة و
ألدليل فتاوى باطلة ÷هاد مزعوم ‘ بÓدنا ؟ ‡ا يؤوكد أن
أإلمام كان من جبهات مكافحة ألتطرف و أإلرهاب منذ
ألبدأيات أألو ¤لظهوره إأ ¤غاية ﬁاصسرته و –جيمه و
Œفيف منابعه ألفكرية أÿبيثة و هذأ بفضسل مشسايخنا و
أئمتنا  ،و هذأ ما جعل من أ÷زأئر مرجعية ‘ مقارعة
أإلرهاب فكريا Œ ،ربة و خÈة Áكن أن تسستفيد منها دول
أخرى قد تتوأجد بها بؤور مشسبوهة لوباء ألتطرف و أإلرهاب
على غرأر دول ألسساحل  ،ضسمن خطوأت أسستباقية تتمثل ‘
تكوين أئمة من هذه ألدول أÛاورة لبÓدنا لتجنيبها ويÓت
ما عانيناه فتزويد هؤولء أألئمة ألكرأم ألذي أسستضسافتهم
بÓدنا باÈÿة ألÓزمة Ÿوأجهة أÿطاب ألرهابي أıادع
و أŸشسبوه ألذي يسستعمل ‘ نشسر ألتطرف  ،و هي خطوة
تعتÈها أ÷زأئر مسسؤوولية بل ألتزأم أخÓقي من أجل نشسر
ألتعاليم ألسسمحى لديننا أإلسسÓمي أ◊نيف و ضسمن هذأ
ألنشسغال دأئما سستسسقبل بÓدنا أئمة من جمهورية ألصسÚ
ألشسعبية  ،علما أن هناك ﬂابر و وكالت أسستخبارية عاŸية
ت-ري-د أن ت-وظ-ف ألصس-ع-وب-ات أل-ت-ي ت-ع-ان-ي-ه-ا أق-ل-ي-ة «أل-وي-غور»
أŸسس -ل -م -ة ‘ ه -ذأ أل -ب-ل-د لسس-ت-ع-م-ال ه-ذه أألق-ل-ي-ة ‘ حسس-م
صسرأعات ألنفوذ و ألسسيطرة على ألعا ⁄و أسستنسساخ ألسسيناريو
أألفغا Êألذي أسستعمل فيه أŸسسلمون باسسم «أ÷هاد» كوقود
ح- -رب و ذلك Ãسس- -اع- -دة و م- -ب -ارك -ة أıاب -رأت أŸرك -زي -ة
أألمريكية بهدف تفكيك و إأسسقاط أل–اد ألسسوفياتي و بعد
تنفيذ أŸهمة بنجاح أصسبح من كانت تطلق عليهم وأشسنطن
«مقاتلو أ◊رية» إأرهابي Úيجب ألقضساء عليهم ؟ ! .

اŸصسا◊ة الؤطنية بتكريسسها للحؤار شسكلت منعرجا

ا÷زائر تنفرد بتطوير مقاربة Ÿكافحة اإلرهاب فكريا
تنفرد ا÷زائر باأنها «طؤرت مقاربة
م -ك -اف -ح -ة الإره -اب ف -ك -ري-ا» ،سس-اه-م ‘
ان- -تشس -اره «اأدع -ي -اء اإم -ام -ة ل -يسست ل -ه -م
ال-ك-ف-اءة ال-ع-ل-م-ي-ة ول ال-دي-نية لإمامة
اŸسس- -ج- -د»« ،ل- -ؤثت خ- -ط- -اب -ه -م شس -ائ -ب -ة
سسياسسية» ،بحسسب ما اأكد وزير الشسؤؤون
ال - -دي - -ن - -ي - -ة والأوق - -اف ،وتسس - -ب - -بت ‘
«–ؤي- -ل اŸسس- -اج- -د شس- -ي- -ئ- -ا فشس- -ي -ئ -ا اإ¤
ﬁط- -ات ضس- -د ال- -ؤط- -ن» ،لف- -ت- -ا اإ ¤اأن
س س ي ا س س ة ا  Ÿص س ا ◊ ة ا ل ؤ ط ن ية ا ل ت ي ب ا د ر ب ها
رئ-يسش ا÷م-ه-ؤري-ة ،ب-ع-دم-ا حؤلت دور
اأسس- - -رة اŸسس- - -اج- - -د الأئ- - -م - -ة اإ ¤ا◊ؤار
واÛادلة.

ف ر ي ا ل ب و شش و ي ة
ح ر ص س  ﬁمد ع ي س س ى ل د ى أ سس ت ض س ا ف ت ه ‘
منتدى «ألشسعب» ،أمسس ،على ألتوضسيح باأن
«أل-ل-ق-اء ت-زأم-ن وأل-ت-ج-رب-ة ألأو ¤م-ن ن-وع-ه-ا
‡ثلة ‘ ألتكفل بتاأط Òوتدريب أئمة عاملÚ
‘ دو ل أ ل س س ا ح ل و أ ل ص س ح ر أ ء  ‘ ،د و ر ة ت د ر ي بي ة
ق ص س  Òة أ  Ÿد ى ‘ م وض س و ع أ ج تث ا ث أ ل ت ط ر ف
وألوقاية منه» ،وأشسار أإ ¤أن «ألتصسور ينبع من
م- -درسس- -ة نشس- -اأت ‘ أ÷زأئ- -ر ،أل -ت -ي ع -رفت
ألإرهاب ‘ ألتسسعينيات وتفاعلت معه أسسرة
أ  Ÿس س ا ج د و ف ق أ  ÿط ة أ ل و ط ن ي ة أ Ÿت ا ح ة ‘
سسنوأت ألإرهاب» ،مذكرأ «باأن دور ألأئمة
كان يتمثل ‘ أإدأنة ألإرهاب وألدعاء للوطن
وألدعاء على ألإرهابي.»Ú
ي  ⁄ننتبه أإليه كلنا ‘
ولكن «لسسبب خف ّ
ز م ان ه »  ،أ ض س اف  ﬁم د ع ي س س ى ـ ك ا ن « أ غ لب م ن
يوؤطر مسساجدنا ‘ ألثمانينيات متطوعون،
ف -روأ م -ن أŸسس -اج -د ع-ن-دم-ا سس-اءت ألأم-ور،
ت -ارك ÚأŸن-اب-ر Ÿغ-ام-ري-ن ج-دد ه-م أدع-ي-اء
أإمامة ليسست لهم ألكفاءة ألعلمية ول ألدينية

لإم -ام -ة أŸسس-ج-د» ،فضس Ó-ع-ن «ك-ون شس-ائ-ب-ة
سس -ي -اسس -ي -ة ل-وثت خ-ط-اب-ه-م ،أل-ت-ي تسس-ب-بت ‘
–ول أŸسس -اج -د شس -ي-ئ-ا فشس-ي-ئ-ا أإﬁ ¤ط-ات
ض س د أ ل و ط ن  ،و أ س سم ي نا أ ل ع م ل ي ة ‘ ذ ل ك أ ل و ق ت
با ج تث اث أ  Ÿس س ج د م ن أ ن ت م ا ئ ه أ ل و ط ن ي ،و م ن
أÛتمع وجعله قلعة ضسد ألأخ.»Ò
وق -ام أئ -م -ة ل ت -ق -ل غÒت-ه-م ع-ن رج-ال
أ÷يشس وألأمن وأŸتطوع Úوألأحرأر ‘
ه- -ذأ أل- -وط- -ن Ãق- -اوم- -ة ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة،
و أ س س ت ش س ه د م ا ل ي ق ل ع ن  1 1 4ش س ه ي د  ﬁر أب
ع -دده -م ب -ع -دد سس -ور أل -ق-رأآن أل-ك-ر ،ËبÚ
موؤذن وقّيم وأإمام وشسيخ ” ألتعرف أإليهم
بشس -ه -ادة ألإدأرة ‘ أإط -ار ت -ع -ويضس أل-دول-ة
أ÷زأئرية لضسحايا ألإرهاب ،أئمة حظوأ
بعرفان رئيسس أ÷مهورية Ãناسسبة ألأسسبوع
ألوطني  20للقرأآن ألكر ،Ëحيث خصسهم
بفقرت ‘ Úخطابه ألرسسمي ،عّبر فيه عن
ع-م-ي-ق شس-ع-وره وأن-ح-ن-اء أل-دول-ة أ÷زأئ-رية
ل ل ج ه و د أل تي ق ا م و أ ب ه ا .
وأسس- -ت- -ن- -ادأ أإ ¤ع- -يسس- -ى ،ف- -اإن «م- -رح- -ل -ة
أŸوأج- -ه- -ة أل -ت -ي ك -انت –صس -ل م -ع أل -ف -ع -ل
ألإرهابي ‘ ،أسسرة أŸسساجد  ⁄تغ ÒكثÒأ
‘ خارطة ألتموقع ألإرهابي» ،لأن «أفكار
أل-ت-ك-ف Òوألإقصس-اء ،وأل-ت-م-ي-ي-ز ،وألتشسكيك ‘
ألنتماء أإ ¤أŸرجعية ألدينية ألوطنية ،أفكار
ﬁاولت أج -ت -ث -اث أÛت -م-ع أ÷زأئ-ري م-ن
أن -ت-م-ائ-ه أ◊ضس-اري ،وﬁاول-ة رب-ط-ه ب-فضس-اء
وفلك أآخر كانت تع Èعنه ألشسعارأت ألتي كنا
ن- -ق- -رأه -ا ع -ل -ى أ÷درأن ‘ ألشس -وأرع م -ن -ه -ا
«ألدولة ألإسسÓمية ألسسلفية»؟.
غ Òأن هذه أŸرحلة تغÒت “اما منذ
س س ن ة  ، 2 00 5ع ن د م ا أ ق Îح ر ئ ي س س أ ÷ م ه و ري ة
م-ي-ث-اق ألسس-ل-م وأŸصس-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة ،وح-ظي
با س س ت ف تا ء شس ع ب ي م ن ح ه  ٪ 9 7من أ صس و أ ت ه ‘ 2 9
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فيفري أإ ¤قانون ألسسلم وأŸصسا◊ة ألوطنية،
وشس -ك -لت ،أسس-ت-ط-رد ع-يسس-ى ،ب-ذلك م-ن-ع-رج-ا
حاسسما ‘ أسسÎأتيجية وزأرة ألشسوؤون ألدينية
وألأوقاف ،و–ول دور أسسرة أŸسساجد ألأئمة
أإ ¤أ◊وأر وأÛادل -ة“ ،اشس -ي -ا م -ع سس-ي-اسس-ة
أ ل د و ل ة أ لق ا ئ م ة ع ل ى أ ل س س ل م و أ Ÿص س ا ◊ ة .
وتطوع كث Òـ وفق ما أكد ذأت أŸسسوؤول ـ
من ألأئمة لÓلتحاق Ãوأقع ألإرهابي‘ Ú
أ÷ب- -ال Ùاورت -ه -م وب -ح -ث -وأ ألأسسسس أل -ت -ي
يعتمد عليها ألشسخصس ألإرهابي عندما يقتل
أ خ اه أ  Ÿس س ل م و و ط ن ه  ،و ع ن دم ا ي ع ت دي ع ل ى أ ب ي ه
وأمه ،وتب Úأن هناك أسسسس أإيديولوجية أو
« أدلة» يعتمد عليها ألشسخصس ألذي يتطرف
تطرفا عنيفا ليتحول بعد ذلك أإ ¤أإرهابي،
لف- -ت- -ا أإ ¤أن درأسس -ة أŸرج -ع -ي -ة أل -ف -ك -ري -ة
ألإيديولوجية لÓإرهاب ،باتت شساأنا أسساسسيا
لأسسرة أŸسساجد باإطارأتها وباحثيها وأئمتها
و ب ج ا م عي ي ه ا .
وت -ب -ل -ورت م -ن-ذ أل-ع-ام  2006أإسسÎأتيجية
و ط ن ي ة ع ل مي ة ب ي د أ غ و ج ي ة  ،س س مح ت ـ ب ح س س ب ه ـ
أل- -ق -ول «لصس -احب ألشس -ب -ه -ة أإن دل -ي -لك أل -ذي
تسستعمله ‘ قتل أخيك ،لأنك أجتثثت ألآية
أل -ق -رأآن -ي -ة م -ن سس-ي-اق-ه-ا أŸوضس-وع-ي ،أو م-ن
س س ي ا ق ه ا أ ل ت ا ر ي خي  ،أ و م ا ي ط ل ق ع ل ي ه ا أ ل ع ل م ا ء
سس- -بب ن- -زول- -ه- -ا» ،أم- -ر «م- -ك -ن م -ن م -ع -رف -ة
ألأح -اديث أل -ت-ي ي-ع-ت-م-دون-ه-ا ‘ ب-ن-اء أل-ف-ع-ل
ألإرهابي قول كان أو فع ،Óمثبت Úباأنه بناء
خاطئ لأن أ◊ديث كذلك أجتث من سسياقه
أ  Ÿو ض س و ع ي أ و أل ت ا ر ي خ ي أ ي س س ب ب أ ل و ر و د  ،أ و
أنه وظف توظيفا سسياسسيا وأسسقط أإسسقاطا
خ ا ط ئا عل ى و أ ق ع غ  Òأ ل و أ ق ع أ ل ذي و ر د م ن
أ ج ل ه أ ◊ د يث .
ك م ا ث ب ت م ن خ  Óل أ ◊ و أر أ ت أ ل ت ي “ ت ‘
أ÷ب- -ال أو ع- -ن- -دم- -ا ن -زل -وأ ب -ع -د أŸصس -ا◊ة
أ ل و ط ن ي ة  ،س س و أ ء ع ن دم ا ك ان و أ ‘ أ ل س س ج و ن أ ي ن

ك -انت ت -زوره -م ›م -وع -ة ك -بÒة م-ن ألأئ-م-ة
وتسس -ت -م -ع أإ ¤ح -ج -ج -ه -م ،أو ع -ن -دم -ا ك -ان-وأ
يÓقونهم ‘ أŸسساجد حيث يعملون على بث
ق ي م أ Ÿص س ا ◊ ة أ ل و ط ن ية ل ل ت ع ب  Òع ن ت و ب ت ه م ،
و” ألكتشساف باأن ألكث Òمن ألفتاوى سسبقت
‘ ز م ا ن سس اب ق ض س د « أ ل تت ا ر » أ و « أ ل ف ر ‚ ة »
ع -ل -ى زم -ن أإب -ن ت -ي -م-ي-ة ،ل Áك-ن أإسس-ق-اط-ه-ا
و ت ط بي ق ه ا ع ل ى م س س ل م ل ي ن ق ص سه شس ي ء ‡ ا ج اء
و و ر د ‘ أ ◊ د ي ث أ ل ص س حي ح و أ ل س س ن ة أ ل ش سر ي ف ة ،
ألتي تب Úشسرأئط وشسروط ألإسسÓم وألإÁان
وألإحسسان.
وتب Úأن هناك أإرأدة لتوظيف أŸصسطلح
وألدليل ألديني لإحدأث ألفعل ألسسياسسي ،أإ¤
درجة أن ألكث Òمن أÛموعات ألإرهابية
ك ان ت ت ت خ ذ ل ه ا ع ناو ي ن و م ص س ط ل ح ات د ي ن ي ة
“سس أŸشس -اع -ر ،ك -ال-تسس-م-ي ب-ال-ك-ت-ائب ع-ل-ى
غ -رأر «ب -در» ،أل -ت -ي ن -ف -ت-خ-ر ب-ه-ا وح-ولت ‘
ﬂيلتنا أإ ¤أدأة تقتيل وأنتهاك أعرأضس...
وبد أت Œربة أسسرة أŸسساجد تنجح تدريجيا
لعتمادها لغة أ◊وأر ‘ ألسسجون مع وزأرة
ألعدل ،وتبلورت ألتجربة ‘ ألتفاعل ألثقا‘
ع ن د أ  Ÿنا ق ش س ا ت  ،و ج ذ ب ت با ح ث  Úج ا م ع ي Ú
ب -دأوأ ي-وؤسسسس-ون لآل-ي-ة ب-ي-دأغ-وج-ي-ة وع-ل-م-ي-ة
لإب -ط -ال ألأسسسس ألإي -دي -ول -وج -ي -ة لÓ-إره-اب،
م -وضس -ح -ا أن -ه -م م -وؤط-رون ‘ ط-اق-م أل-وزأرة
ألوصسية.
وق - -د أث- -م- -رت Œرب- -ة رأئ- -دة ث- -م- -ن- -ت- -ه- -ا
أ ل د ب ل و م ا س س ي ة أ ل د ي ن ي ة  ،أ ل ت ي ر و ج ت با ل ت ن س س ي ق
مع وزأرة ألشسوؤون أÿارجية ،ما سسمح بتطوير
م -ق -ارب -ة ألإره -اب ف -ك -ري -ا ،لأن أل -ت-ف-ج Òأو
ألتذبيح أو ألقتل أو ألنسسف كلها أفعال تنبني
ع -ل -ى ألسس -ل -وك أŸتشس -دد وأŸت-ط-رف ،أل-ذي
يعت Èوليد فكرة تكف Òألشسخصس ،فيها أآليات
أإج - -ه - -اضس أل - -ت- -ف- -ك ÒأŸت- -ط- -رف ،وألأسسسس
ألإيديولوجية ألتي يقوم عليها.

»æWh

ألربعاء  ٠٦فيفري  ٢٠١٩م
ألمؤأفق لـ  ٠١جمادى ألثانية  ١٤٤٠هـ
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صصونيا طبة
أوضضح وزير ألشضؤؤون ألدينية وأألوقاف،
أن رئ- -يسس أ÷م- -ه -ؤري -ة سض -يشض -رف ع -ل -ى
إأعطاء ألتاريخ ألرسضمي لفتتاح أŸسضجد
أألعظم ‘ أقرب أآلجال ،وكذأ –ديد
ألضضيؤف ألذين سضيكؤنؤن حاضضرين خÓل
مرأسضم ألتدشض Úمن دأخل وخارج ألؤطن،
مؤؤكدأ ‘ ذأت ألسضياق أن ›لسضا وزأريا
مشضÎكا سضيجتمع ‘ غضضؤن هذأ ألشضهر
لتحديد هذأ أإلطار.
وع- -ن م- -ه -ام وزأرة ألشض -ؤؤون أل -دي -ن -ي -ة
وأألوقاف ،فيما يخصس مشضروع أŸسضجد
أألعظم ،أوضضح عيسضى ‘ ذأت ألسضياق
ق-ائ« :Ó-مصض-ا◊ن-ا أل-ؤزأري-ة ت-ق-ؤم ح-ال-ي-ا
بؤضضح أللمسضات أألخÒة للهيئة متعددة
ألقطاعات ألتي سضتشضرف على أŸسضجد

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

قرأر وتاريخ تدشصينه يعود لرئيسس أ÷مهورية

«مسسجد ا÷زائر» جاهز وكل األشسغال انتهت به
لعظم جاهز
لوقاف ﬁمد عيسصى ،أن أŸسصجد أ أ
كشصف وزير ألشصؤوون ألدينية وأ أ
ل‚از ،معتÈأ قرأر أفتتاحه بصصفة رسصمية سصياسصيا،
للتدشص Úبعد ألنتهاء من أشصغال أ إ
قرأر رأجع لرئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.

أألعظم ،باعتباره يتضضمن معهدأ عاليا
ل -ل -ت -ك -ؤي-ن ودور أل-ق-رآأن وم-رك-زأ ث-ق-اف-ي-ا
إأسضÓميا دوليا ومكتبة تضضم مليؤن عنؤأن
وم -ن -ارة –ؤي م -ت -ح -ف -ا ي -ح -اك -ي ت -اري-خ
أإلسض Ó- -م ‘ أ÷زأئ - -ر ،ب - -اإلضض - -اف- -ة إأ¤
Óبحاث وألدرأسضات».
مركزين ل أ
‘ رده على سضؤؤأل حؤل إأمام أŸسضجد
أألع- -ظ- -م ،أك -ت -ف -ى أل -ؤزي -ر ب -ال -ق -ؤل إأن -ه
Óمامة بامتياز ولن يكؤن
جزأئري مؤؤهل ل إ
وحده ،بل سضÒأفقه ›مؤعة من أألئمة
ي -ت -ع -اق-ب-ؤن ع-ل-ى أŸنÁ ،Èث-ل ك-ل وأح-د
م -ن -ه -م ج -ه -ة م -ن ج -ه-ات أل-ؤط-ن ،ول-ك-ن
صض -ؤت -ه -م وأح-د وه-ؤ أإلسضÓ-م وأ÷زأئ-ر،
مشضÒأ إأ ¤أن أŸسضابقات ألتي نظمت
منذ شضهؤر قليلة ع Èألؤطن ،سضاهمت
بشضكل كب ‘ Òأختيار أفضضل أŸؤؤّذن‘ Ú
أ÷زأئر.

فيما يخصس مطالب ألتنسضيقية ألؤطنية
Óئ- -م- -ة وم- -ؤظ- -ف -ي ألشض -ؤؤون أل -دي -ن -ي -ة
ل - -أ
وأألوق -اف ،أك -د وزي -ر ألشض -ؤؤون أل -دي -ن -ي-ة
وأألوق -اف أل -ت-زأم-ه ب-السض-ت-ج-اب-ة ÷م-ي-ع
أنشض -غ-الت أألئ-م-ة أ÷زأئ-ري ،Úم-ؤضض-ح-ا
أنه ل يقبل أن تعا Êهذه ألفئة من عقبات
ومشض -اك -ل –ؤل دون أدأئ -ه -م وأج -ب -ات-ه-م
وقيامهم برسضالتهم ألتؤعؤية ألدينية.
‘ ذأت ألسض- - - -ي- - - -اق ،دع- - - -ا أألئ - - -م - - -ة
أ÷زأئ- -ري Úإأ ¤ألب- -ت- -ع- -اد ع -ن خ -ط -اب
أŸط -الب وأن ي -ت -ف -رغ -ؤأ ÿط-اب أل-ق-ي-م
وأŸب -ادئ وأل -ب -ن -اء وألÎب -ي -ة وأل -ت -ؤع -ي-ة،
خ- -اصض- -ة وأن وزأرت- -ه تسض -ع -ى إأ ¤ت -ق -دË
أ◊ل- -ؤل لنشض -غ -الت -ه -م ع Èف -ت -ح أب -ؤأب
أ◊ؤأر ،حيث قامت بتشضكيل ÷ان متابعة
ل -ع -رضس مشض -اك -ل -ه -م ع-ل-ى إأط-ارأت وزأرة
ألشض-ؤؤون أل-دي-ن-ي-ة وأألوق-اف ،وح-ال-ي-ا ي-ت-م

مناقشضة أنشضغالت أألئمة ‘ جؤ أخؤي،
م- -ؤؤك- -دأ أن أألم- -ؤر تسض ‘ Òإأط -ار ج -ي -د
وسض -لسس وسض -ي -ت -م إأي -ج -اد م-ع-ا÷ة ÷م-ي-ع
أŸشضاكل ألعالقة.
ع- -ن دور شض- -ي- -ؤخ أل- -زوأي -ا ‘ ﬁارب -ة
ألتشضدد وألؤقاية منه ،أجاب وزير ألشضؤؤون
ألدينية وأألوقاف أن أ÷زأئر تعؤل على
أل -زوأي -ا ،ألن -ه -ا ل -ط -اŸا أث-ب-تت “سض-ك-ه-ا
Ãبادئها ألنبيلة ‘ أصضعب مرحلة مرت
ب- -ه- -ا أ÷زأئ- -ر ،ح- -يث  ⁄ي- -خ- -رج م -ن -ه -ا
إأرهابيؤن ومتطرفؤن ‘ ألتسضعينيات من
ألقرن أŸاضضي ،مسضتدل على ذلك بؤلية
أدرأر أل -ت -ي  ⁄تشض -ه -د أن-تشض-ار ج-م-اع-ات
إأره-اب-ي-ة ،ن-ظ-رأ ل-ل-دور أل-ه-ام أل-ذي ل-عبته
ألزوأيا ‘ تؤعية سضكان أŸنطقة بأان ما
ترّوج له هذه أ÷ماعات تطرفا وليسس له
عÓقة بالدين.

دور أ÷زأئر يÎكز على –صص ÚأŸهاجرين ودعمهم ماديا

الهجرة ‘ منطقة السساحل ملف سسياسسي وليسس فكريا
^ الزوايا تضسطلع بدور ﬁوري ‘ نشسر الوسسطية والعتدال

ن- - -ف- - -ى وزي - -ر ألشص - -وؤون أل - -دي - -ن - -ي - -ة
وألأوق- - -اف ﬁم- - -د ع - -يسص - -ى ،أمسس ،أن
ي- -ك- -ون أرت- -ف- -اع ع- -دد أŸه -اج -ري -ن غÒ
ألشص -رع -ي ‘ Úم -ن -ط -ق -ة ألسص-اح-ل ي-ع-ود
ل-ل-ج-انب أل-ف-ك-ري أو رب-ط-ه بالتطرف ‘
أŸن -ط -ق -ة ،وه -و م -ا ي -ت -ع-ارضس “ام-ا م-ع
ألوأقع أŸسصجل ،موؤكدأ أن ذلك موضصوع
سص-ي-اسص-ي ب-ام-ت-ي-از ت-وظ-ف-ه ب-عضس أل-دول
Ÿمارسصة ضصغوط على أ÷زأئر.

جÓل بوطي
وضضع عيسضى ألنقاط على أ◊روف بشضكل
يؤؤكد جازما بخصضؤصس أنتشضار ظاهرة ألهجرة
غ Òألشض -رع -ي -ة ‘ م -ن -ط -ق -ة ألسض -اح -ل ،ب -ع-د
تسض - -ج- -ي- -ل ت- -ن- -اٍم ره- -يب ‘ ألآون- -ة ألأخÒة.
ووصضف ذلك باŸلف ألسضياسضي ألذي ليسضت له
أآثار فكرية بشضكل عام ،لأن أŸهاجرين ل
تصض-در ع-ن-ه-م سض-ل-ؤك-ي-ات ع-ن-ي-ف-ة ،بالنظر أإ¤
ألإحصض -ائ -ي -ات أŸسض -ج-ل-ة ،سض-ؤى رغ-ب-ت-ه-م ‘
أŸرور أإ ¤ألضضفة ألأخرى من ألبحر ألأبيضس
أŸتؤسضط.
‘ هذأ ألصضدد ،دأفع ﬁمد عيسضى بقؤة
عن مؤقف أ÷زأئر ألرأفضس لإقامة مرأكز
لتجميع أŸهاجرين وربط ذلك بالعمل غÒ
ألإنسضا Êو‘ نفسس ألؤقت يجعل من أ÷زأئر
دركيا ‘ أŸنطقة ،ألأمر ألذي يجعلها عرضضة
للمخاطر ،مؤضضحا أن ألدولة تقؤم ‘ هذأ
ألŒاه بتحصض ÚأŸهاجرين فكريا ،فضضÓ
عن منحهم كل أŸسضاعدأت ألإنسضانية للعيشس
ب -ك -رأم -ة ،وم -ن ث -م أإع -ادت -ه -م أإ ¤ب -ل -دأن -ه -م
ألأصضلية برغبة منهم.
ووصضف أŸسضؤؤول ألأول عن قطاع ألشضؤؤون
أل- -دي- -ن- -ي- -ة ‘ أ÷زأئ- -ر ،أل- -ه- -ج- -رة أ◊ال- -ي -ة
ب-الن-ت-ق-ائ-ي-ة ،ت-ق-ؤم خÓ-ل-ه-ا أل-دول ألأوروبية
ب -اخ-ت-ي-ار م-ه-اج-ري-ن تسض-ت-غ-ل-ه-م لصض-ا◊ه-ا ‘
ألأعمال ألتي تعرف نقصضا ‘ أليد ألعاملة
وهي ‘ ›ملها أعمال شضاقة ‘ ،ح Úتدعؤ

أ÷زأئر أإ ¤أإقامة مرأكز وﬁتشضدأت لؤقف
ألهجرة ،وهؤ ما يخالف “اما مبادئ دولة
ألقانؤن وأحÎأم أ÷ؤأر.

لسسنا بحاجة Ÿا يلهان
عن قضسايانا الأسساسسية
‘ سض - -ي - -اق –صض Úألأم - -ة م - -ن ألأف- -ك- -ار
ألدخيلة أو أŸتعارضضة مع أŸرجعية ألؤطنية،
رّد عيسضى على سضؤؤأل صضحفي حؤل تصضريح
جمعية دينية بفتؤى جؤأز أكل ◊ؤم ألبغال
وأ◊م ،Òوقال« :أإننا لسضنا ‘ وقت يشضغلنا
فيه غÒنا عن قضضايانا ألأسضاسضية أŸتعلقة
بديننا وهؤيتنا أÎŸأمية على ألؤطن ،رأفضضا
مثل هذه ألأفكار ألتي تشضؤشس على ألناسس
أمؤر دينهم ،وتشضغلهم عما هؤ أهم».
و أوضضح عيسضى ،أن أ÷معية ألتي طرحت
أŸلف غ Òمعتمدة نهائيا من طرف وزأرة
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وتهيئة ألإقليم،
وه- -ي أ÷ه- -ة أıؤل ل -ه -ا ق -ان -ؤن -ا أع -ت -م -اد
أ÷معيات ،ما يؤؤكد أن أطرأفا تسضعى أإ¤
أإث- -ارة أل- -قÓ- -ق- -ل –ت مسض- -م- -ي- -ات وف -ت -اوى
مسض- -ت- -ؤردة ل- -ل- -ت- -اأث Òع- -ل- -ى ف- -ك- -ر أŸؤأط- -ن
أ÷زأئ- -ري ألأصض- -ي- -ل م- -ن أŸذهب أŸال -ك -ي
ألصضا‘ ألذي ل تشضؤبه أية شضبهات.

الزوايا تضسطلع بدور ﬁوري
‘ التحصس Úالفكري
أشض- -اد ع- -يسض- -ى ب- -دور أل -زوأي -ا ‘ أل -ؤع -ي
ألفكري و–صض Úألناسس من أفكار ألتطرف
وألتشضدد و أكد أسضهاهما ألؤسضطي وأŸعتدل
‘ تؤجيه ألأمة ،من خÓل أعتماد مناهج
ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ن-اب-ع-ة م-ن ق-يم أÛتمع أ÷زأئري

ألأصضيل .كما تقؤم ،بالتعاون مع زوأيا أخرى
‘ منطقة ألسضاحل ،بتعميم نشضر تعاليم ألفكر
ألديني أÿالصس من كل شضؤأئب ألتطرف أو
ألتشضدد وألغلؤ.
وأبرز وزير ألشضؤؤون ألدينية أهمية ألزوأيا
مؤؤخرأ ‘ ﬁاربة ألأفكار أŸتشضددة بالقيم
ألصضحيحة ،وبعث قيم أخÓقية تؤؤكد ألأخؤة
ب Úدول أŸن- - -ط- - -ق - -ة ‘ أل–اد Ÿؤأج - -ه - -ة
ألتحديات ألفكرية ،مثمنا ألتنسضيق ب Úشضيؤخ
أل -زوأي -ا ل -نشض-ر ت-ع-ال-ي-م أل-ت-ع-ايشس وألن-دم-اج،
أإضضافة أإ ¤خلق بيئة روحانية تشضجع على
ألتؤبة ،وفق أŸذهب ألسضنّي أ◊نيف ،دأعيا
‘ نفسس ألؤقت شضيؤخ ألزوأيا لÎكيز جهؤدهم

على أجتثاث ألأفكار ألدخيلة عن ›تمعات
أŸنطقة.
من جهته نفى عيسضى غلق مركز ألتكؤين
ألإسضÓمي بؤلية بتمÔأسضت ‘ ،معرضس رّده
على سضؤؤأل حؤل ترأجع دور أŸعهد .وأوضضح
أن ع- -زوف أŸت- -ك- -ؤن Úرأج- -ع أإ ¤أل- -ظ -روف
أŸناخية ألصضعبة بذأت ألؤلية ،لكن ألتكؤين
مسض-ت-م-ر وي-ت-م بشض-ك-ل ع-ادي ،ووع-د ب-تسض-ه-ي-ل
عمليات ألتكؤين سضؤأء للدعاة أ÷زأئري Úأو
من نظرأئهم ‘ منطقة ألسضاحل ‘ وليات
أخرى على غرأر ألأغؤأط وأدرأر ،مع تؤفÒ
تسضهيÓت للتنقل ألÈي أو أ÷ؤي للرأغب‘ Ú
ألتكؤين ألديني.

ألعدد
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خيار الوسسطية والعتدال...
^ جمال أوكيلي
قيم ألؤسضطية وألعتدأل ،هذأ ما ّÿصضه ألسضيد ﬁمد
عيسضى وزير ألشّضؤؤون ألّدينية وأألوقاف ‘ قرأءته ألشّضاملة،
أمسسÃ ،ن -ت -دى ج -ري-دة «ألشض-عب» ح-ؤل ت-دأع-ي-ات أن-تشض-ار
ألفكر أŸتطّرف على أك Ìمن صضعيد ،أسضتنادأ إأ ¤آأليات
عملية قائمة على رؤوية إأقناع أآلخر بالؤجه ألّنقي لهذأ
ألّدين ،وهذأ ما تعمل به أ÷هات أŸكلّفة بهذه أŸهام،
أن -ط Ó-ق -ا م -ن أع -ت -ب-ار ه-ذأ أŸسض-ع-ى ج-زءأً ل ي-ت-جّ-زأ م-ن
ألتّجربة أ÷زأئرية ‘ مكافحة أإلرهاب.
ومضض -م-ؤن أل-ؤسض-ط-ي-ة وألع-ت-دأل ي-ح-م-ل دللت ب-ع-ي-دة
أŸدى ،ل تتعّلق بسضياقات أو أحدأث معيّنة وقعت ‘ فÎة
ّﬁددة زم -ان -ي -ا ،ل -ك -ن -ه-ا “سض-ح ع-ل-ى ب-اق-ي أل-ؤق-ائ-ع أل-ت-ي
يسض -تشض -رف ل -ه -ا ،وه -ذأ م -ا ت -ق -ؤم ب -ه أ÷زأئ -ر ب -ن -اًء ع -ل-ى
أŸسضؤؤولية أŸلقاة على عاتقها ‘ أمتدأدأت أŸرجعية
ألدينية ،وألقصضد هنا تلك ألّروأبط ذأت أل ّصضلة ألؤثيقة مع
ألّزوأيا وبعثات ألدرأسضة.
وأŸف -ه -ؤم -ان أل -ؤأردأن ‘ أألع -ل -ى ،م -غ -زأه-م-ا ع-م-ي-ق
ودقيق؛ Ãعنى رفضس ألغلؤ وألتشضدد ‘ ألفتاوى ،خاصضة
ألتي تصضدر من هنا وهناك ورسّضخها ألبعضس ‘ ذهنه على
أّنها «أŸنبع» ألذي يغÎف منه ‘ كل ﬁاولته ألّرأمية إأ¤
إأثبات ألّذأت بشضكل أو بآاخر ،وأألك Ìمن تكف Òألنّاسس
وقتلهم ،هذأ ما يحدث أليؤم ‘ نقاط من هذأ ألعا ⁄باسضم
م -ا ي -ع -رف بـ «أد÷ة» و»تسض -ي -يسس» أل-دي-ن ،كّ-ل-ف ألّشض-ع-ؤب،
خاصضة تلك ألتي ظهرت بها أ◊ركات أŸسضلّحة ،متاعب
جّمة ماتزأل آأثارها قائمة إأ ¤يؤمنا هذأ .وليسس غريباً أن
ترأها تدعؤ إأ ¤ألؤسضطية وألعتدأل إلبعاد كل ما من شضأانه
أن يبقي على تدم Òأآلخر ،أو باألحرى تشضؤيه أŸبادئ
أل ّسضمحاء لهذأ ألّدين أ◊نيف.
‘ هذأ أإلطار ،فإان ما أحرزته أ÷زأئر ‘ هذأ أŸسضار
أل ّصضعب وأŸعّقد من نتائج باهرة بعؤدة أآللف أŸغّرر بهم،
وألذين ذهبؤأ ضضحية أمزجة ألبعضس ونؤأيا ألبعضس أآلخر،
إأ ¤أحضضان أÛتمع ،وهذأ بفضضل آألية أŸصضا◊ة ألؤطنية
ألتي تعت Èقاطرة هذأ ألعمل ألفريد من وضضع حد لنزيف
ألدم وإأبادة أألروأح.
وأن-طÓ-ق-ا م-ن ه-ذه أل-ق-ن-اع-ة أل-ع-م-ي-ق-ة و‚اح ألّ-ت-جربة
أ÷زأئرية ،فإانّ أألخذ بتفاصضيلها حتمية ل مفر منها من
أجل إأنقاذ منطقة أل ّسضاحل من ألّدمؤّي Úألذين يصضؤلؤن
ويجؤلؤن فيها رأفع Úرأية ألقتل .وبحسضب ألتّقارير ألؤأردة
من هذه أ÷هة ،فإاّن بؤأدر ألفتنة قائمة بقّؤة قؤأسضمها
أŸشضÎك -ة ،أي ن -فسض -ه -ا أل -ت -ي ع -اشض -ت-ه-ا م-ن-اط-ق ت-عّ-رضضت
Óرهاب سضابقا.
ل إ
ومؤؤشّضرأت هذه ألفتنة تكمن ‘ بروز تيارأت متطّرفة
تكّفر ألنّاسس و–ّرم عليهم أشضياء ‘ أÛتمع ،كما –اول
إأقناعهم بأان ما يتلّقؤنه هؤ دين رسضمي ،أي ذلك أل ّصضادر
عن ألدولة أŸركزية ،وكأانّ أألمر يتعلّق بؤجؤد دين غÒ
جه ،فإاّن
رسضمي ،أسضتنادأ إأ ¤منطقهم .وضضمن هذأ ألّتؤ ّ
ألعمل ألؤقائي ألذي يعتمد حاليا هؤ ألّتركيز على تكؤين
أألئّمة ‘ أل ّسضاحل ألفريقي ،من خÓل أسضتضضافة ›مؤعة
م -ن -ه -م ذوي أل-ك-ف-اءة أل-ع-ال-ي-ة ‘ إأدأرة أŸسض-ائ-ل أŸت-عّ-ل-ق-ة
بالشّضؤؤون ألدينية ،زيادة على فتح أÛال للحؤأر ألّتفاعلي
مع ألطّرف أآلخر من أجل إأقناعه باإلسضÓم أل ّصضحيح.
لئّ-م-ة
ويسض ّ-ج -ل ح -ال -ي -ا أسض -ت -ع -دأد ك -ب Òم -ن ه -ؤؤلء أ أ
لÓسضتفادة من أÈÿة أ÷زأئرية ‘ هذأ أÛال ،ونقلها
إأ ¤أوطانهم من أجل تعميم فائدتها على كل من زأغ عن
لخ-ر ،وألّ-ت-ؤأصض-ل
أل ّ-ط-ري-ق ،تشضّ-دد ع-ل-ى أل-رأي وأل-رأى أ آ
لخصس تغيÒ
لزألة ألغمؤضس وإأبعاد أللّبسس ،وبا أ
أŸباشضر إ
أل ّصض -ؤرة أÿاط -ئ -ة ألّ-رأسض-خ-ة ‘ أذه-ان أل-ب-عضس ،أل-ذي-ن
Óسضف ،خاصضة ‘
يعملؤن على ترويجها دون وجه حق ل أ
أل ّ
ظروف أ◊الية أŸتّسضمة بتحّركات جماعات خطÒة
لماكن ألتي كانت مسضرحا لنزأعات مسضّلحة
قادمة من أ أ
‘ ليبيا ،سضؤريا وألعرأق ،قّدرتها تقارير ÷هات ﬂت ّصضة
بحؤأ‹  ٦آألف تريد ألعؤدة إأ ¤هذه أŸناطق لنشضر
ألفؤضضى وألقتل.

أ÷زأئر أصصبحت مدرسصة عاŸية ‘ ﬁاربة ألتطرف وألتشصدد

اإلمام تيجا :Êدورة ا÷زائر ناجحة ألنها تزودنا Ãرجعية مكافحة التطرف
وصص -ف أح -م -د ت -ي-ج-ا ،Êإأم-ام مسص-ج-د
ب -السص -ن -غ -ال ،أل -دورة أل -ت-ك-وي-ن-ي-ة أل-ت-ي
لئ- -م -ة
ن- -ظ- -م- -ت- -ه- -ا أ÷زأئ- -ر ل- -ف- -ائ- -دة أ أ
أل- -ت- -ي- -ج- -ان- -ي Úل- -دول ألسص- -اح- -ل (م -ا‹
وألسصنيغال وموريتانيا وغينيا) ،ناجحة
بامتياز ،كونها تسصاهم ‘ جعلهم مرأجع
دينية ‘ أجتثاث ألتشصدد وألرجوع إأ¤
لسص Ó-م أل -وسص-ط-ي أŸع-ت-دل ،فضص Ó-ع-ن
أ إ
أجتثاث ألتشصدد وألوقاية منه ،خاصصة
‘ أوسصاط ألشصباب وألرجوع إأ ¤مبادئ
لسصÓم ألوسصطي أŸعتدل وعلى تقوية
أ إ
أل- -رأب- -ط- -ة أŸوح -دة ب Úأ÷زأئ -ر ودول
ألسصاحل.

عزيز.ب
أضض -اف ت -ي -ج -ا ‘ Êك -ل -م -ة أل -ق -اه-ا ب-اسض-م
لئ-م-ة خÓ-ل م-ن-ت-دى ألشض-عب« :ل-ق-د
زمÓ-ئ-ه أ أ
أسضتفدنا ‘ هذه ألدورة ألتكؤينية ألقصضÒة ما
ل يسضتنبط ‘ عمر طؤيل ،فقد رأينا ووعينا

وعزمنا وحزمنا ‘ نفسس ألؤقت على ألمتثال
وأل -ع -م -ل Ãا م-ارسض-ن-ا ‘ تشض-ك-ي-ل ألشض-خصض-ي-ة
لسضÓ-م ع-ل-ى سضÒة
أل -ؤط -ن -ي -ة وأŸؤأط -ن ‘ أ إ
أل- -ن- -ب- -ي (صس) ،ب- -دأي- -ة م -ن م -ع -ا ⁄خ -اصض -ي -ة
لسض Ó-م م -رورأ
أل- -ؤسض- -ط- -ي- -ة وألع- -ت -دأل ‘ أ إ
لسضÓ-م-ي-ة ‘ ظ-ل
ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى أل -ه -ؤي -ة أ إ
–دي -ات أل -ع -ؤŸة أŸرت -ك-زأت ع-ل-ى أل-نصض-ي-ة
ل-دع-ؤة أل-ت-ط-رف أل-ع-ن-ي-ف وإأ ¤غ-اي-ة ح-ق-يقة
أ÷هاد وضضؤأبطه ومصضدر تنؤعاته».
أوضض- -ح إأم- -ام مسض- -ج- -د ب- -السض- -ن -غ -ال أن أل -دورة
Óئ-م-ة ب-أان ي-درك-ؤأ أن ع-دة
أل -ت -ك -ؤي-ن-ي-ة سض-م-حت ل -أ
›الت مسضتنبطة من ألعقؤل ألسضليمة وأألفكار
أل-ب-ع-ي-دة م-ن أل-غ-ل-ؤ وأل-تشض-دد وج-م-ي-ع-ه-ا –ذر من
خطؤرة أإلرهاب وألتطرف ومصضدرها ومرجعيتها
ل ألله إأل ألله وأن هدفها ألعتدأل وألؤسضطية ‘
أألمؤر كلها لقؤله(صس)« :خ Òأألمؤر أوسضطها»،
م -ؤؤك -دأ أن ب Úأألم -ؤر أŸه -م-ة أل-ت-ي أسض-ت-خ-لصض-ه-ا
أألئمة خÓل هذه ألدورة هؤ أن أ÷هاد أ◊قيقي
ه -ؤ أل -تسض -ل -ح ب-ال-لسض-ان وأل-ع-ل-م ل أل-تسض-ل-ح ب-ا÷زأم

ألناصضف.
لمام باŸرجعية ألدينية ألتاريخية
وأشضاد أ إ
للجزأئر ومنطقة ألسضاحل إأ ¤جانب ألسضياسضة
أ◊كيمة ألتي أنتهجها رئيسس أ÷مهؤرية عبد
لمان
ألعزيز بؤتفليقة ‘ قيادة ألبÓد إأ ¤بر أ أ
و–قيق ألزدهار قائ« :Óألرئيسس بؤتفليقة
أتعب من يأاتي بعده بفضضل إأ‚ازأته ،جهده
وأجتهاده وحبه لؤطنه ألعزيز ،أدأم ألله صضحته
لرضس
ومتعه بعمر طؤيل حتى يؤصضل غايته أ
أ÷زأئر أرضس ألشضجاعة وألشضرف ،فجزأه ألله
خ Òأ÷زأء وسضدد سضعيه وخطاه».
هذأ وأختتم تيجا Êكلمته بإالقائ ـ ـه قصضيدة
شضعرية Áدح فيها أ÷زأئر ويع Èمن خÓلها
ع -ن ف -رح -ت -ه وح -ب -ه ل -ب -ل -دن-ا أل-ذي أصض-ب-حت
مرجعيته ألدينية ألؤطنية مرجعية عاŸية ،بل
أك Èمن ذلك –ؤلت إأ ¤مدرسضة Ùاربة
أل-ت-ط-رف وأل-تشض-دد وأل-ؤق-اي-ة م-ن-ه-ا ،على حد
ق -ؤل -ه ،ب-دل-ي-ل أن أل-ك-ث Òم-ن أل-دول أصض-ب-حت
تسضتفيد من Œرب ـة أ÷ـ ـزأئر ‘ هذأ أÛال.

»æWh

األربعاء  ٠٦فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠١جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

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

أئمة ومشضايخ دول ألسضاحل وجنوب ألصضحرأء لـ ““ألشضعب““:
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«ألشش دى سشعدنا بالدورة ألتكوينية وما تلقيناه من قيم ألتسشامح وتوحيد أŸرجعية
عب»
^ أإلرهاب ألفكري أأخطر من إأرهاب ألسشÓح
سسهام بوعموشسة
تصسوير :آيت قاسسي
@ ﬁم--د ح--ي-درة م-ن دول-ة م-ا‹:

أجمع أئمة ومشضايخ دول ألسضاحل وجنوب ألصضحرأء ألقادمون من ما‹ ،ألنيجر ،غامبيا وموريتانيا ‘ تصضريح لـ ““ألشضعب““ ،أمسس ،على هامشس
لرهاب ،وكذأ نشضر ثقافة
أŸنتدى على أسضتفادتهم كثÒأ من ألدورة ألتكوينية ألتي أحتضضنتها أ÷زأئر لفائدتهم حول ﬁاربة ألتطرف وأ إ
لرهاب من خÓل
لخوة ،عازم Úعلى تلقينها لشضباب بلدأنهم ح Úعودتهم لتحصضينهم ،مشضيدين بتجربة أ÷زأئر ‘ ﬁاربة أ إ
ألسضلم وأ أ
سضياسضة أŸصضا◊ة ألوطنية.

يصصلنا التطرف يجب أان نعد له ونردهم
لف-ك-ار وت-ع-ل-ي-م الصص-ب-ي-ان والفقراء لكي
ب-ا أ
يكون دينهم لزما ‘ أافكارهم و‘ دمائهم
وجولتهم وحركاتهم وسصكناتهم ،لعل غدا
لرهاب Ÿنطقتنا يجد
إاذا أاراد أان يتغلغل ا إ
الناسض متحصصن Úبدين الله وسصنة رسصوله
صص--ل--ى ال--ل--ه ع--ل--ي--ه وسص--ل-م ضص-د ال-ت-ط-رف
لره---اب ،ول ي--ج--د سص--ب--يÓ--
وال---ع---ن---ف وا إ
للدخول إا ¤إاخواننا بالدول ا إ
لفريقية.
@ أحمد تيجا Êسضي من ألسضينغال:

لئمة ‘
إاسصتفدت كثÒا من دورة تكوين ا أ
ا÷زائ--ر خ--اصص--ة ال--دروسض ال--ت--ي أال--ق-اه-ا
اŸدرسصون بالتفسص Òالكامل حول ﬁاربة
لرهاب والتشصدد ،قائ““ :Óفهمناه بكÌة
اإ
لرهاب الفكري أاقوى من
لن ا إ
الدروسض ،أ
إارهاب السصÓح““ ،مضصيفا أانهم كأائمة لهم
دور ‘ نشص--ر ث--ق--اف--ة السص--ل--م واŸصص--ا◊ة
وأافكار الدين السصمحاء ،إاذا رجعوا إا¤
لبنائهم من على منابر
بلدهم وتدريسصها أ
اŸسص----اج----د ،ك----م----ا أاشص---ار إا ¤أان Œرب---ة
ا÷زائ--ر ‘ سص-ي-اسص-ة اŸصص-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة
هي أاقوى سصيأاخذها كنموذج لتطبيقها.
لم Úم-ن م-وري-ت-ان-ي-ا:
@ ﬁم--د أ أ

ف-رح-ن-ا ب-ت-واج-دن-ا ب-ه-ذا البلد اŸبارك،
تلقينا تكوينا مفيدا من خÓل الدروسض
ال--ت--ي –ث ع--ل--ى ق--ي--م ال--تسص-ام-ح ون-ب-ذ
ال---ت---ط---رف ،سص--ن--نشص--ره--ا ون--ل--ق--ن--ه--ا ‘
مدارسصنا ومسصاجدنا Ãجرد عودتنا إا¤
موريتانيا.
@ إأليمان أبوبكر دأود تال من موريتانيا:

ل--ق--د ف--رح--ن-ا ك-ثÒا ‡ا رأاي-ن-اه م-ن
“سصك ا÷زائ---ري Úب---دي--ن--ه--م وح--ب--ه--م
ال--ق--وي ،وع-رف-ن-ا م-ع-ن-ى ال-ق-وة ‘ ق-ول-ه
تعا( :¤وَأاِعtدوا َلُهم مsا اسْصَت َ
طْعُتم مuن ُقsوٍة
َوِمن uرَبا ِ
ل ُتر ِ
ن ِبِه َعُدsو الsلِه
ط اْل َ
هُبو َ
خْي ِ ْ
ِ
ن ِمن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم
ي
ر
خ
آ
ا
َوَعُدsوُكْم َو
َ
َ
الsلُه َيْعَلمُهم * َوَما ُتنِفُقوا مِ
َ
يٍء ِفي
ص
ش
ن
ُ ْ
ْ
ف إاَِلْيُكْم َوَأانُتْم َل ُت ْ
سَصِبي ِ
ن)،
ظَلُمو َ
ل اللsهِ ُيَو s
صصدق الله العظيم.
هذا الفكر ا÷يد سصنتمسصك به حتى
لي-دي
ن--ن--ق--ل--ه إا ¤بÓ--دن-ا ،ك-م-ا ي-ق-ول ا أ
تغسصل بعضصهما ،و‚مع شصبابنا ونزودهم
بالفكر الصصحيح الذي تلقيناه من شصيوخ
ا÷زائر ،هذا البلد شصعبه طيب ،هذه
الدورة التكوينية سصتنتج ثمرة طيبة.
أان--ا أان-ت-م-ي إا ¤ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي-ج-ان-ي-ة
لن
لخ---وة ،أ
اŸع----روف----ة ب----إارسص---اء روح ا أ
الشصيخ التيجا Êيقول ليسض لنا عدوا ‘
ال--ط--ري-ق إال الشص-ي-ط-ان ،ك-ل ال-ن-اسض ه-م
إاخ--وان--ن--ا ن--ع-تÈه-م أاشص-ق-اء م-ن أاب وأام،
ل-يسض ‘ ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي-ج-ان-ي-ة م-ا يشصبه
ال--ت--ط--رف ،ول ن--ل--ق--ن--ه إا ¤تÓ--م--ذت-ن-ا،
ف--الشص-ي-خ ال-ت-ي-ج-ا Êي-ب-ن-ي أاسص-ل-وب-ه ع-ل-ى
الوسصطية والعتدال.
نعمل بالتنسصيق ا÷يد مع كل الطرقية
‘ منطقة السصاحل وجنوب الصصحراء،
فهناك توافق تام.
@ م-الك ج-ي-ك-وب م-ن ألسض-ينغال:

لخوة أان يكونوا
التكوينية ولبد على ا إ
ج-ب-ه-ة واح-دة م-ت-ح-دة وسص-ي-نقلبون على
عدوهم ،لبد أان ندرسض فكر التسصامح
ون--ب--ذ ال--ع--ن--ف وال-ت-ط-رف ‘ م-دارسص-ن-ا
لره-اب-يÚ
لن ا إ
وخ--اصص-ة داخ-ل ب-ي-وت-ن-ا ،أ
يسص-ت-ه-دف-ون ال-ف-ق-راء والشص-ب-اب ال-ذي ل
يقرأا ،لبد أان ندعم أابناءنا ونرجعهم إا¤
دي--ن-ن-ا ا◊ق-ي-ق-ي ال-ذي ه-و دي-ن السص-ل-م،
ا÷زائ--ر دول--ة ج--ي--دة وشص--ع--ب--ه--ا ط-يب،
أاكرمونا حتى شصعرنا أاننا ‘ بلدنا.

وت--ع--اط--ف--ه--م م--ث--ل ا÷سص--د ال-واح-د إاذا
اشص--ت--ك--ى م--ن--ه عضص--و ت--داع--ى ل-ه سص-ائ-ر
ا÷سصد بالسصهر وا◊مى““ ،صصدق رسصول
الله الكر.Ë
Ÿسصت ذلك ‘ ا÷زائ-----ري Úال----ذي----ن
يتعاملون مع بعضصهم ببسصاطة واسصتفدنا
من دورتنا التكوينية حول التطرف وهو
لن ه--ذه اŸسص--أال--ة م--رضض
م---ه---م ج--دا ،أ
يصصيب الكث Òمن بلداننا ،فقد انتشصرت
لسصÓ--م--ي--ة اŸت-ط-رف-ة ‘
ا÷م--اع--ات ا إ
العا ⁄ويطلقون تسصميات على أانفسصهم،
ون-ح-ن ج-م-ي-ع-ا مسص-ل-م Úن-ؤوم-ن ب-أان الله
واحد ونبينا واحد ،ل شصيء يفرقنا كلنا
لن الله أاكرم بني أادم.
مسصلمون أ
ه--ذا ال--ن--وع م--ن ال--ت--ك--وي--ن رأاي--ت--ه ‘
ا÷زائر فقط ،سصنواصصل الÎاحم الذي
رأايناه ‘ ا÷زائر وننقله لغامبيا ،نتمنى
لكم السصداد ‘ أاموركم.
@ ﬁم--د م--ن Òت-ان-ف-ي م-ن م-ا‹:

سصيكون ثمرة.
ح Úعودتنا سصنعمل ما اسصتطعنا
حتى يسصمع كل علمائنا ما تعلمناه
من دروسض ‘ الدين الصصحيح خÓل
هذه الدورة التكوينية .نشصكر رئيسض
ا÷م--ه--وري--ة السص--ي--د ع--ب--د ال--ع--زي--ز
ب--وت--ف--ل-ي-ق-ة ووزي-ر الشص-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
لوقاف ﬁمد عيسصى على هذه
وا أ
اŸبادرة الطيبة.
@ سضيدي ﬁمد ماجا من ما‹:

@ ﬁمد منصضور سضا ⁄من ألسضينغال:

اسصتفدنا بأامور كثÒة ومهمة من هذا
لسصÓ--م
ال---ت---ك---وي---ن ،أاول---ه---ا سص---م--اح--ة ا إ
لخر ،وكذا وجوب توحيد
والتسصامح مع ا آ
اŸرج---ع---ي---ة ب ÚاŸسص--ل--م Úال--ت--ي ه--ي
مرجعية واحدة ‘ العتقاد والسصلوك
والفقه والŒاه الروحي كما نسصميه ‘
الصصوفية ،هذا ما يعزز ويقوي إا–اد
اŸسصلم Úووحدة مرجعيته ‘ العتقاد
والسصلوك ،الظاهري والباطني Ùاربة
من يحاولون تشصويه ديننا ا◊نيف.
البعد الروحي للصصوفية هو أانه لبد
Óنسصان أان ينزع من قلبه الغل وا◊قد
ل إ
وأان يكون سصلوكه الروحي صصوفيا ،حتى
لنسصان ،وبني
يعرف أان الله قد كرم ا إ
ن حبا
أادم ،ولوله  ⁄يكن مسصلما ويك ّ
لن اŸؤومن Úإاخوة
÷ميع اŸسصلم ،Úأ
قبل أان يصصل إا ¤حب الÎابط لطريقة
معينة.

اسصتفدنا كثÒا من هذه الدورة التكوينية
وت--ع-ل-م-ن-ا أان ا÷ه-اد ل-يسض ب-السصÓ-ح ،ب-ل
بالعلم والدين وهو الوسصطية .سصنواصصل
نشصر فكر السصلم واŸصصا◊ة ‘ بلدنا،
‘ سصبيل الدعوة لتحصص Úشصبابنا الذي
أاصصبح مهددا بسصبب ما تشصهده اŸنطقة
من انتشصار للجماعات اŸتطرفة.

@ ع--ل--ي سض--اخ--و م--ن غ--ام--ب--ي--ا:
علماء ا÷زائر أافادونا كثÒا خاصصة
‘ كيفية الدعوة .ا÷هاد هو الدعوة
إا ¤ال--ل--ه ت--ع--ا ¤ب--ال--ع--ل--م وا◊ك--م--ة
وت---زك---ي---ة ال---ن---فسض ،وج---م--ي--ع أان--واع
السصلوكيات .يجب على ا÷ميع أان
ي-ع-تصص-م-وا ب-ح-ب-ل ال-ل-ه ل-دفع الشصرور
وأاولئك الذين يبثون أافكارا مسصمومة
ت---ع---ارضض ت--ع--ال--ي--م دي--ن--ن--ا ا◊ن--ي--ف
وم---ع---ت---ق---دات اŸسص--ل--م ،Úا–ادن--ا

هذه الدورة التكوينية سصمحت لنا
ب--السص--ت--ف--ادة م--ن أاسص--ل--وب ال--دع--وة
وتلق Úالدين الصصحيح الذي  ⁄نكن
ن-ع-رف-ه م-ن ق-ب-ل .ك-م-ا ت-ع-رف-ن-ا ع-لى
Œرب-ة ا÷زائ-ر ‘ ك-ي-ف-ي-ة م-ك-اف-حة
التطرف والتشصدد.
التسصامح اŸوجود ‘ ا÷زائر ⁄
لخÒة
‚ده عندنا ‘ ،السصنوات ا أ
ت---غ--ل--غ--ل ه--ذا اŸرضض ال--ف--ت--اك إا¤
نفوسض الشصباب باŸنطقة ،لذلك Ÿا
دعينا لهذا التكوين فرحنا .نشصكر
الشص---عب ا÷زائ---ري وع---ل--ى رأاسص--ه--م
رئ---يسض ا÷م---ه--وري--ة ع--ب--د ال--ع--زي--ز
بوتفليقة وندعو له بالصصحة الكاملة.

@ مصضطفى غي من غامبيا :نشصكر

يأامل أان تكون أافكار اŸصصا◊ة والسصلم
لفريقية وبقية
متواصصلة مع جميع الدول ا إ
لخ--وة ف--ي--م--ا
دول ال--ع--ا ⁄ونشص--ر أاف--ك--ار ا أ
بينهم ،وأان يكون إاندماج ب Úالعا ⁄كله،
وبحسصبه فقد اسصتفاد غاية السصتفادة من
لن-ه وج-د
ال--دورة ال--ت--ك--وي-ن-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،أ
شصعبها ﬁبا لله والفكر اŸعتدل والعلم
لخوة فيما بينهم ،قائ““ :Óاسصتفدنا من
وا أ
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة وع-رف-ن-ا أاسصلوب الدين
لرهاب الذي يشصوه دائما
الصصحيح ضصد ا إ
لسصÓ--م--ي--ة واŸسص-ل-م ‘ Úج-م-ي-ع
لم--ة ا إ
اأ
أانحاء العا ،⁄إاذا عدنا إا ¤ديارنا سصنظهر
لفكار لتحصص Úشصبابنا““.
هذه ا أ
ا◊م--د ل--ل--ه م-وري-ت-ان-ي-ا ل ي-وج-د ف-ي-ه-ا
التطرف ،لكن ل نسصتطيع أان ‚لسض حتى

سصعيد بالتواجد با÷زائر أارضض السصÓم
لخوة والتسصامح ،بحيث مكنته الدورة
وا أ
التكوينية من السصتفادة من دروسض حول
ﬁارب---ة ال---ت--ط--رف وال--تشص--دد وال--ت--زود
لسصÓمية الصصحيحة
بقواعد الشصريعة ا إ
اÿال---ي---ة م--ن ال--ع--نصص--ري--ة وال--ت--ط--رف،
لينشصرها وسصط شصباب وطنه.

علينا أأن نكون جبهة وأحدة
وÃرجعية دينية موحدة

@ تشضامي صضالح تورة من موريتانيا:
لرهاب من نعمة
أاظن أان ﬁاربة ا إ
الفكر ،اسصتفدنا كثÒا من هذه الدورة

نضضم شضيوخ وأئمة ألسضاحل وألصضحرأء بجريدة «ألشضعب».

أأبيات ششعرية ‘ مدح أ÷زأئر

ا÷زائ--ري ‘ Úسص--ع--ي--ه--م اÙم--ود م-ن
خÓ--ل ه--ذه ال--دورة ال--ت--ك--وي--ن--ي--ة ،م--ن-ذ
دخ--ول-ن-ا إا ¤ه-ذه ال-بÓ-د ال-ط-ي-ب-ة ال-نÒة
وج--دن--ا ف--ي--ه--ا أان--اسص--ا م--ا شص--اء ال--ل-ه ‘
ت-واّده-م وت-راؤوف-ه-م ،ك-م-ا ي-ق-ول رسص-ول-ن-ا
ال-ك-رﬁ Ëم-د صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-لم،
““م-ث-ل اŸؤوم-ن ‘ Úت-واده-م وت-راح-م-ه-م

زرنا ا÷زائر حتى اŸتحف النخب إان ا÷زائر ‘ أاحوالها العجب
طاب البقاع وطاب ا÷و والعمل فاز ا÷زائر ذا ا÷غرافيا والوطن
صصمودكم وجه أاعداء فقهقرا مسصتعمر األرضض يا فوزا لكم ظهرا
جبالكم والتÓل مثل شصعبكم بشصارة حبا وترحابا بضصيفكم
ل عيب فيكم سصوى من زاركم وطنا ينسصى البÓد وينسصى األهل والسصكن
 ⁄ل فقد كان هذا القطب ينتقب بأارضصكم أارضض علم الدين واألدب
أاعني التيجا Êوغوث العارف Úبلى شصيعني أابي ا Òÿمن فيضصانه هطل
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اŸنابر ‘ الÎويج لأÓفكار اÿاطئة
اŸسضاجد تلعب دورا فعال ‘ التحسضيسس بأاهمية أاداء الواجب النتخابي

لوقاف
أابرز وزير الشضؤوون الدينية وا أ
ﬁم- -د ع -يسض -ى ،أامسس ،ال -دور الي -ج -اب -ي
والفعال الذي تلعبه اŸسضاجد ‘ –سضيسس
اŸواط-ن ب-أاه-م-ي-ة أاداء ال-واجب النتخابي
ال -ذي ي -ع -ت Èواج -ب -ا دي -ن-ي-ا إازاء اÛت-م-ع
والوطن ،وهو ما تقوم به أاسضرة اŸسضاجد
لحباط مهما كان
من خÓل منع حوارات ا إ
مصضدرها أاو مناسضبتها.

خالدة بن تركي
قال وزير ألشضؤوون ألدينية وأأ’وقاف ﬁمد
عيسضى ،أمسس ،خÓل عرضس ألتجربة أأ’و ¤من
نوعها ‘ أ÷زأئر وهي ألتكفل بتأاط Òوتدريب
أئ -م -ة ع -ام -ل ‘ Úألسض -اح -ل ‘ دورة ت -ك -وي -ن-ي-ة
قصضÒة أŸدى ،إأن عمل أŸسضاجد مسضتمر على
مدأر وجودها و‘ أي مناسضبة كانت ،فان تعلقت
باأ’زمة أ’قتصضادية تكذب وتبث أأ’مل ،وأن كان
م- -وضض- -وع أل- -ه -ج -رة غ Òألشض -رع -ي -ة ت -دع -و إأ¤
أŸرأب- -ط- -ة ،ألصض Èوأل- -ع- -م- -ل وع -ن -دم -ا ت -ك -ون
أجتماعية تتدخل وتلعب دورأ فعا’ ‘ أ◊ث

على ألصض Èوألتعقل ‘ حل أŸسضائل باسضتعمال
أ◊وأر.
‘ مسضأالة أ’نتخابات ألرئاسضية أكد ﬁمد
عيسضى ،أن أŸسضاجد كانت و’زألت تدعو إأ ¤ما
جاء به ألقرآأن ألكر Ëوهو أ’ختيار للشضأان ألعام
من هو أصضلح ،مؤوكدأ أن ألدور ليسس ظرفيا
وليسس سضياسضويا وإأ‰ا ديني ’ يحتاج أصض‘ Ó
أن تعطى فيه تعليمة و’ معاقبة ،غ Òأن دورها
ألتوعوي يبقى قائما أ’جل تأادية كل فرد وأجبه
أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ي أل- -ذي ي -دخ -ل ضض -م -ن دور أسض -رة
أŸسض -اج-د ‘ أل-ت-حسض-يسس ،أل-رق-اب-ة ،أل-نصض-ي-ح-ة
وتنبيه ألضضم Òضضمن عمل ‡نهج يخطط له.
وبشضأان قانون أ’نتخاب ألذي يفرضس على
أŸسض -اج -د أ◊ي -اد ،أق -ر أل -وزي -ر ب-وج-ود ج-ه-از
حكومي يعمل على فرضس أحكام ومبادئ أŸوأد
ألقانونية أŸتضضمنة ‘ قانون أ’نتخاب وهو
ﬁايد لن يختلف حوله أحد ،ونفسس أإ’جرأء
أŸعتمد ‘ أ’نتخابات ألتشضريعية يعتمد ‘
أسض-ت-ح-قاقات  18أف- -ري- -ل أŸق- -ب -ل ،مشضÒأ ‘
ألسض- -ي- -اق ذأت- -ه إأ ¤عÓ- -ق- -ة أأ’خ- -وة ب Úأسض- -رة
أŸسضاجد وأŸوأطن وألتي تخول لها –سضيسضه

بأاهمية تأادية وأجبه أ’نتخابي.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ق -ال ي -وسض -ف مشض -ري -ة ،ب -احث
ومسضتشضار بوزأرة ألشضؤوون ألدينية وأأ’وقاف‘ ،
رده على سضؤوأل ““ألشضعب““ حول وجود ÷ان رقابة
على مسضتوى أŸسضاجد Ÿنع “رير أÿطابات
أŸغ -رضض -ة وأأ’ف -ك -ار أÿاط -ئ -ة ح -ول أل-ع-م-ل-ي-ة
أ’نتخابية ،إأن وزأرة ألشضؤوون ألدينية وأأ’وقاف
“لك ج - -ه - -از رق - -اب - -ة ‡ث  ‘ Ó- -أŸف- -تشض- -ي- -ة
أŸركزية ،ناهيك عن جهاز تفتيشس منتشضر عÈ
ألÎأب أل -وط -ن -ي Ÿرأق -ب -ة ك -ل صض -غÒة وك-بÒة،
خاصضة ‘ ألظرف أ◊سضاسس أŸقبل Úعليه وهو
أ’سضتحقاقات ألرئاسضية ألتي Áنع من خÓلها
أي م -ك -ان ﬂصضصس ل -ل -ع -ب -ادة أن ي -ن-ح-رف ع-ن
مسضاره ألديني وألقانو.Ê
وبشض -أان ع -م-ل أل-ل-ج-ان أضض-اف مشض-ري-ة ،أن-ه-ا
تعمل بصضفة دأئمة ،غ Òأن ألتأاهب يبقى قائما
إ’صضدأر تعليمات تذكر با÷ديدة وتقول Ãنع
أسض -ت-غÓ-ل  18أل- -ف مسض -ج -د أŸوج -ودة ع -ل -ى
مسضتوى ألÎأب ألوطني وأŸدأرسس ألقرآأنية ‘
غ ÒأŸسضار ألذي وضضعت أ’جله وهو أإ’رشضاد
وألتوجيه ألديني.

لبناء الشضهداء:
طيلب ،رئيسس الفيدرالية الوطنية أ

ا’سستمرارية أافضسل خيار للحفاظ على اأ’من وا’سستقرار
^ سساندنا رئيسس ا÷مهورية منذ عشسريت Úو’زلنا

لسضباب وا◊لول لتعقيدات الظرف ،منها
لنها تفتح كل مرة النقاشس على قضضايا السضاعة عارضضة ا أ
«ندوات منتدى الشضعب مهمة ،أ
باÿصضوصس ما ” ،أامسس ،من مداخÓت حول اŸرجعية الدينية للجزائر التي تسضتدعي السض Òعليها واعتمادها منهاجا ‘ اŸعادلة
الوطنية التي ترى ‘ الدين عبادة وسضلوكا وتسضاﬁا ،بعيدا عن التطرف والغلو وما إا ¤ذلك من قيم يروجها خطاب تكفÒي يشضكك
‘ انتمائنا وهويتنا““.
تتو’ها بالدرجة أأ’و ¤أ÷هات أŸعنية ألتي
عليها أن تأاخذ ظاهرة ““أ◊رقة““ مأاخذ أ÷د
ب-اع-ت-ب-اره-ا ت-درج ضض-م-ن ت-دأب Òت-ع-زي-ز أ÷بهة
ه- -ذأ م- -ا ذك- -ر ب- -ه ﬁف- -وظ ط- -ي- -لب رئ -يسس
ألدأخلية.
ألفيدرألية ألوطنية أ’بناء ألشضهدأء ‘ تصضريح لـ
من جهة أخرى عرج طيلب ‘ تصضريحه لـ
““ألشض-عب““ ،م-ن-وه-ا ب-ج-دوى أŸصض-ا◊ة أل-وط-نية
““ألشضعب““ ،على موقف ألفيدرألية من ألقضضايا
أل -ت-ي ب-ادر ب-ه-ا رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ألسض-ي-د ع-ب-د
أل- -رأه- -ن- -ة ،ح- -يث شض- -دد ع -ل -ى أه -م -ي -ة إأج -رأء
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة وأل -ت -ي زك -اه-ا  ٪97م - - -ن
أ’سضتحقاقات ألرئاسضية ‘ وقتها مثلما قررها
أ÷زأئري ،Úليسس فقط ‘ وقف نزيف ألدم
رئيسس أ÷مهورية باسضتدعاء ألهيئة أ’نتخابية،
وألعودة بالبÓد إأ ¤سضابق عهدها من أ’حÎأم
مؤوكدأ على أسضتقرأر مؤوسضسضاتي وتوأصضل مسضار
‘ عصضبة أأ’· ،بل ثقافة مشضبع بها “ارسس ‘
دÁق - -رأط- -ي ت- -ع- -ددي .وه- -ذأ أŸوق- -ف ظ- -لت
أŸيدأن و’ تبقى ›رد شضعار يرفع.
أ◊ياة بحثا عن حلول وأقعية ،بدل ألتفك ‘ Òألفيدرألية متشضبعة به وفية ÿيارأتها ألوطنية
وبفضضل هذه أŸصضا◊ة ألوطنية ألتي جاءت أŸغ - -ام - -رة ورك - -وب زوأرق أŸوت ج- -ري- -ا ورأء منذ تأاسضيسضها سضنة  1996حيث ظلت إأ ¤جانب
رئيسس أ÷مهورية مدعمة لÈأ›ه على مدأر
م -ك -رسض -ة ’سض -ت -ت -ب -اب أأ’م -ن وأل -ط -م -أان-ي-ن-ة ‘ أأ’حÓم وأأ’وهام.
ألنفوسس ،صضارت ألدول تتهافت على هذأ أÿيار
ع-ل-ى ه-ذأ أل-ن-ه-ج تسض Òأل-ف-ي-درأل-ي-ة أل-وطنية عشضريت Úو’زألت إأحدى ألقنوأت أŸسضاندة لكل
وت -رأه أفضض -ل أسض -ل -وب ل -ع Ó-ج مشض-اك-ل وأزم-ات أ’بناء ألشضهدأء متشضبعة بقيم ألتسضامح وألتصضالح ما يقرره ،أليوم وغدأ.
مركبة ومعقدة.
وحرصس طيلب ألتأاكيد على أن ألفيدرألية
‘ فتح قنوأت ألتوأصضل وأ’تصضال مع ألشضباب
م -ن ه -ن-ا ك-ان ت-دخ-ل وزي-ر ألشض-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة ع Èلقاءأت قاعدية ‘ عدة و’يات ،آأخرها م -ه -ت -م -ة ب -ه -ذه ألصضÒورة وت-ع-م-ل ع-ل-ى Œن-ي-د
وأأ’وق -اف ﬁم -د ع -يسض -ى صض-ري-ح-ا ‘ م-ن-ت-دى ل -ق -اء أل -ب-وي-رة ،شض-ه-ر أك-ت-وب-ر أŸاضض-ي ،م-ؤوك-دة منخرطيها ‘ هذه أ◊ركية حاثة إأياهم على أن
““ألشضعب““ ،مرأفعا للتعايشس وألتسضامح وألتصضالح ل -ل -حضض -ور ع -ل-ى أل-ت-ك-ات-ف وأل-تÓ-ح-م Ÿوأج-ه-ة يكونوأ ‘ ألصضفوف أأ’وŒ ،¤نيدأ ومشضاركة،
ب Úأ÷زأئ- -ري Úأل- -ذي -ن خ -رج -وأ م -ن عشض -ري -ة حمÓت تشضكك ‘ كل إأ‚از وتروج خطأا إأ ¤لتجديد ألعهد من أجل أ’سضتمرأرية ‘ جزأئر
ت -ن -ع -م ب -ا’سض-ت-ق-رأر وأأ’م-ن .وه-ي أسض-ت-م-رأري-ة
سضودأء صضعبة ،سضاهم ‘ تغذية ألتناحر وأشضعل ألهجرة غ Òألشضرعية.
ف-ت-ي-ل أل-ع-ن-ف خ-ط-اب ت-ك-فÒي دأسس ع-ل-ى ق-يم
و” ألتأاكيد من خÓل هذه أللقاءأت ألتي تعد ضض -روري-ة Ÿوأج-ه-ة أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه-ا
تربينا عليها قرونا من ألزمن ونعÒها أ’هتمام للفيدرألية ورشضة بناء ومرأفقة ،على أ◊ذر من أل -ب Ó-د دأبت أل -ف-ي-درأل-ي-ة ع-ل-ى أŸط-ال-ب-ة ب-ه-ا،
وألعناية إأ ¤حد ألقدأسضة.
أ◊مÓ- -ت أŸروج- -ة ع Èشض- -ب- -ك -ات أل -ت -وأصض -ل باعتبارها من ثوأبت قيمها ومرجعيتها وخطها
إأن -ه -ا ق -ي -م تسض -ت -دع-ي ألÎوي-ج م-ن أÿط-اب أ’جتماعي من عصضابات تتمادى ‘ مغالطة ألوطني ألذي يحاول أنتهازيون مطرودون من
أŸسضجدي ألذي يحمل بدوره مسضؤوولية توجيه ألشض -ب -اب ب -ح -ل -ول وه -م -ي -ة لصض-ع-وب-ات ت-عÎضس تنظيمات أخرى ،ع Èتصضريحات غ ÒأخÓقية،
ألشض-ب-اب ن-ح-و أصض-ول أل-دي-ن ألسض-ل-ي-م-ة ومعانيها ح-ي-ات-ه-م أل-ي-وم-ي-ة وت-ع-ده-م ب-فردوسس ألنعيم ‘ ألقفز عليها وأ’سضتحوأذ على ألفيدرألية ألتي
ألصض -ح -ي -ح -ة وم -رأف -ق-ت-ه-م ‘ Œاوز صض-ع-وب-ات ألضضفة أأ’خرى ،مقدمة لهم بدأئل أك Ìوأقعية تعلو و’ يعلى عليها.

فنيدسس بن بلة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فتيحة كلوأز
Óخر وإأن كان ﬂتلفا أو
’نه إأقصضاء ل آ
ألتطرف بكل أطيافه مرفوضس وغ ÒمÈر ،أ
مناقضضا لنا .ألتطرف ألديني كانت بدأيته تعصضب لفكرة أنعكسس سضلوكيا بأافعال بشضعة
’فضضل لتحقيق أهوأئه ،فكان ألذبح وألصضلب وبقر
’نسضان أŸسضاحة أ أ
جعلت من أ إ
’ي
Óخر ،أ
’ي معادلة إأقصضائية ل آ
ألبطون وسضيلة كتبت لسضنوأت طويلة ألنتيجة أ◊تمية أ
فكر يريد بناء نفسضه من إأجهاضس كل آأخر ﬂتلف أو مغاير له.
’نسضانية ألتي تأانسس بآاخر و’ تسضتطيع
’رهاب بكل صضوره هو أبتعاد عن ألذأت أ إ
أإ
’نسض-ان ع-ن-دم-ا ي-ك-ت-ف-ي ب-ن-فسض-ه إأم-ام-ا وم-رجعا
’ره-اب ه-و أ إ
أل-ت-وأج-د ب-ع-ي-دأ ع-ن-ه ،أ إ
Óفصضاح عن نفسضها سضوى ألزوأيا أŸظلمة
وفكرأ ...هو ألفكرة عندما Œد مكانا ل إ
’رضس لتكون شضعوبا وقبائل يتعارفون
للنفسس ألبشضرية ألتي أوجدها ألله تعا ¤على أ أ
ويأانسضون ببعضضهم ألبعضس.
’ن ألعنف لن يسضكتها بل يزيد من
’رهاب فكرة كان لزأما ﬁاربته بفكرة ،أ
’ن أ إ
وأ
’نه سضيظهرها ‘ لباسس أŸظلوم أŸتعرضس للقهر وألسضحق بكل أنوأع
تأاجيجها أ
’م Ãائها لينمو كان ’بد من أ’هتمام بها
’نسضان غرأسس تسضقيه أ أ
’ن أ إ
ألبطشس ،و أ
بإاعطائها أŸرجعية ألدينية ألصضحيحة ألتي “كن ألطفل من ألنشضوء ‘ أرضس طيبة
’خر وبكل ما تتميز به مرجعيتنا
’فكار ألتي يغذيها ألعنف وإأقصضاء أ آ
بعيدة عن أ أ
’من وأسضتقرأر
’مان ألذي Áنع أي مسس أ
ألدينية من أعتدأل ووسضطية ،هي إأذأ صضمام أ أ
’رضضية ألقوية  -إأن أعتنينا
أ÷زأئر ألذي هدد بقاء ألدولة سضنوأت ألتسضعينيات ،وأ أ
بتكوينها ألديني  -ألتي تغذي ألوسضطية بازدوأجية متجانسضة Œمع ألدين بالوطن.
كل هذأ يسضتوجب وضضع إأسضÎأتيجية لصضد ألهجمات أŸتعاقبة على أŸرجعية
ألدينية ‘ أ÷زأئر ألتي شضدت ◊ام أمة على مدى قرون من ألزمن ،ولن تكون معادلة
أ◊فاظ عليها بعيدة عن أŸرأة ألتي تكون دأئما حلقة ألوصضل بﬂ Úتلف أطياف
’خت وألزوجة ،بل هي ألوحيدة تقريبا ألتي تسضتطيع أ÷لوسس مع
’م ،أ أ
أÛتمع فهي أ أ
’رهابي لتحاول تغي Òمعتقدأته ألتي أشضربها عنوة جعلت منه أدأة م›Èة
ذأك أ إ
للقتل ،أدأة طاقتها دم وكرأهية تسضتنزف ‘ كل مرة إأنسضانيته وفطرته ألتي خلقه ألله
عليها.
تلك ألسضيدة تسضتطيع أن تدحضس ألشضبهات ألدينية ألتي لوثت فكر ألكث Òمن ألشضباب
أخرجتهم من أÙيط ألذي تربوفيه كجزء مهم منه ،جزء حولته تلك ألشضبهات خارج
’و ¤فكان ‘ طرفة ع Úو‘ غفلة من أ÷ميع
أÛتمع ألذي تعلم وسضطه مبادئه أ أ
إأرهابيا ’ يعÎف إأ’ بالسضك Úلكتابة صضفحات حياته ألتي أسضودت وأصضبحت ›رد
ق -اع -ة أن -ت -ظ -ار ل -دخ -ول ج -ن -ة ح -ور أل -ع Úع -ل-ى ج-ثث أل-ق-ت-ل-ى وأل-ث-ك-ل-ى م-ن أل-نسض-اء
’طفال،سضنوأت أ÷مر إأذأ كانت تبعات فكر متطرف يقصضي كل أختÓف مهما كان
وأ أ
نوعه.
لكن غالبا ما نتحدث عن ألتطرف ألديني ألذي يعتمد على هندسضة قاعدة بيانات
م-ن آأي-ات وأح-اديث شض-ري-ف-ة خ-ارج سض-ي-اق-ه-ا أŸوضض-وع-ي وأل-ت-اري-خ-ي ،و’ ن-ت-ك-ل-م ع-ن
’ماكن ضضد
’خÒة ‘ بعضس أ أ
ألتطرف ألذي أصضبحنا نشضهد توأجده بقوة ‘ ألسضنوأت أ أ
كل ما هو ديني وأن كان معتد’ ،فيكون مث Óأ◊جاب سضببا قويا للرفضس أو أ’لتزأم
Óقصضاء ولوضضع أحكام مسضبقة على ألشضخصس ...هذه ردة فعل عكسضية
ألديني سضببا ل إ
’و ¤سضببا ‘ عنف
’نها سضتكون كا أ
مفهومة للتطرف ألديني مرفوضس ألتمادي فيها ،أ
أجتماعي من نوع آأخر تتولد نتيجته مشضاعر سضلبية قد تؤودي مع مرور ألوقت إأ¤
’خر وإأن أختلف معنا،
’سضوإأ ،لذلك علينا أن نتعلم كمجتمع يعتز بإاسضÓمه أن نقبل أ آ
أأ
’ن أ÷زأئر كبÒة وŒمعنا كلنا على أختÓف أعتقادأتنا وقناعاتنا ،فنكون كا◊ديقة
أ
يسضقيها منبع وأحد ،لكن أختÓف أزهارها وألوأنها سضببا أسضاسضيا ‘ صضنع جمالها.

تيار يتعرضس للتشضتت والتشضظي

السسلفية ““السسائلة““ و«الربيع العربي
““ ﬁورا ندوة فكرية Ãعسسكر

ن -ظ -م ن -ادي ال -ب -ي-ان ال-ث-ق-ا‘ ،أامسس،
ﬁاضض -رة ف -ك -ري -ة ب-دار ال-ث-ق-اف-ة أاب-ي
رأاسس ال -ن -اصض -ري ،نشض -ط -ه -ا ال -ب -احث ‘
لنÌوب- - -ول- - -وج- - -ي- - -ة ال - -ث - -ق - -اف - -ي - -ة
ا أ
والج -ت-م-اع-ي-ة ،ع-م-ي-د ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
لنسض - -ان - -ي - -ة ب - -ج - -ام - -ع- -ة مصض- -ط- -ف- -ى
ا إ
اسضطنبو‹ Ãعسضكر ،طيبي غوماري،
–ت ع- -ن- -وان““ :السض- -ل- -ف- -ي- -ة السض -ائ -ل -ة
وال- - - -رب - - -ي - - -ع ال - - -ع - - -رب - - -ي– ...ولت
وم - - -راج - - -ع- - -ات““ وج- - -اءت اÙاضض- - -رة
لسضبوع 76
الفكرية ‘ إاطار نشضاطات ا أ
لنادي البيان الثقا‘.
أوضض- -ح أل- -دك- -ت -ور ط -ي -ب -ي غ -وم -اري ،أن
م -وضض -وع ب -ح -ث -ه ي -دخ -ل ‘ إأط-ار أل-درأسض-ة
ألنظرية ألتحليلية ألتي تسضاعد على فهم
ألسض-ل-ف-ي-ة ك-ظ-اه-رة أج-تماعية موجودة ولها
ت- -ف- -اع Ó-ت -ه -ا وأسضÎأŒي -ت -ه -ا أل -ت -ي Áك -ن
مÓحظتها ،متحدثا عن ألفرق ب Úألسضلفية
ك-مشض-روع ي-ح-اول إأصضÓ-ح أل-دي-ن ،وألسض-ل-ف-ية
ك - -م - -ن- -ه- -ج ي- -ح- -اول إأع- -ادة ق- -رأءة أل- -وأق- -ع
أ’جتماعي أ◊ا‹ ،على أسضاسس أŸرأجع
أأ’صض- -ل- -ي- -ة أل- -ت- -ي ه- -ي ع- -ق- -ي -دة أ÷م -اع -ة
أŸع -ارضض -ة أ’شض -ك -ال أل -ت -ع -ددي -ة أل -ف -ك -ري-ة
وألدينية وتعتÈها تهديدأ لوجودها.
وأك- -د أل- -ب -احث أل -ط -ي -ب -ي غ -وم -اري ،أن
أ◊رك -ة ألسض-ل-ف-ي-ة ه-ي ظ-اه-رة أج-ت-م-اع-ي-ة،
ع -ج -ز أل -ب -اح -ث -ون ع -ن تصض -ن-ي-ف-ه-ا و–دي-د
أشضكالها ،بسضبب ما تتعرضس إأليه من تفكك
وتشضظي نا œعن تعرضضها لضضغوط ألوأقع
أ’ج -ت -م -اع -ي ع-ل-ى أŸسض-ت-وي-ات أل-ث-ق-اف-ي-ة،
ألسض -ي -اسض -ي -ة وأ’ي -دي-ول-ي-وج-ي-ة ،أأ’م-ر أل-ذي
ي- -فسض- -ر ،ب- -حسض- -ب- -ه ،ضض- -ع- -ف أل- -روأب -ط بÚ
عناصضرها‡ ،ا دفعه إأ ¤تصضنيفها ضضمن
أل -ظ -وأه -ر أ’ج -ت -م -اع -ي -ة ألسض-ائ-ل-ة أل-ت-ي ’
–اف -ظ ع -ل -ى شض -ك -ل -ه -ا أل -وأح -د و’ Áك -ن
تقييمها وألتحكم فيها.
وأن -ط Ó-ق -ا م -ن إأسض-ق-اط م-ف-ه-وم سض-ي-ول-ة

أل-ظ-وأه-ر أ’ج-ت-م-اع-ي-ة  -ل-ل-مفكر زيغموند
بومو  -على ألتيار ألسضلفي ،يرى ألباحث
طيبي غوماري أن ألسضلفية كتيار ديني ⁄
تعد تقليدية و’ بذأت ألصضÓبة أŸعروفة
عنها ،بعد أن ذأبت ‘ –الف مع ألوهابية
أل -ت -ي أسض-ت-غ-لت ألسض-ل-ف-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة لشض-رع-ن-ة
عملها ألسضياسضي مقابل ألسضماح لها بالتمدد
وأ’نتشضار ‘ شضبه أ÷زيرة ألعربية ،مشضÒأ
أن أ◊ركة  ⁄تعد –افظ على صضÓبتها بل
–ت -ك -م إأ ¤أŸرأوغ -ة وأŸي -وع-ة ‘ أت-خ-اذ
أشض -ك -ال ج -دي -دة وعصض -ري-ة ‘ نشض-اط-ه-ا’ ،
سضيما بعد هجمات  11سضبتم Èوأÿيارأت
أل-ت-ي ف-رضض-ه-ا أل-رب-ي-ع أل-ع-رب-ي أل-ت-ي جعلتها
ت-ف-ق-د ق-ي-م-ه-ا وخصض-وصض-ي-ات-ه-ا م-ا ن-ت-ج ع-نه
ظهور أشضكال جديدة من أ◊ركات ألسضلفية
ألتي بات ألبعضس منها يهدد أسضتقرأر دول
بأاكملها ويسضيئ إأ ¤ألدين أك Ìما يحاول
إأصضÓح أخت’Óته أŸظهرية.
وأرجع ألدكتور طيبي غوماري ‘ ورقته
ألبحثية أسضباب تفكك أ÷ماعة ألسضلفية أإ¤
ﬁاول -ت -ه -ا أل -ت -ك -ي -ف م -ع ضض-غ-وط أ◊روب
أ÷هادية وأ◊روب مع ألصضهاينة و–الف
بعضس ألقوى أإ’سضÓمية مع ألغربية ،وكذأ
ﬁاول -ت-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م تصض-ورأت-ه-ا وآأل-ي-ات-ه-ا م-ع
كيانات ألدول وألظروف ألسضياسضية ،عكسس
ما هو متفق عليه ‘ –ديد ألصضورة ألعامة
للتيار ألسضلفي ذي ألوجه ألثابت ،أأ’مر ألذي
ظهرت على أثره أ÷ماعة ألسضلفية أ÷امية
أŸدخ -ل -ي -ة وج -م -اع -ات أخ -رى ،ح-يث ي-رى
أل-ب-احث أن ن-فسس ألضض-غ-وط-ات أ’ج-ت-ماعية
وألسض-ي-اسض-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة وأإ’يديولوجية ألتي
أدت إأ ¤تفكك أ÷ماعة ألسضلفية ‘ شضبه
أ÷زيرة ألعربية وأŸشضرق ألعربي Áكن أن
ت- -ؤودي إأ ¤ت- -ف -كك أ÷م -اع -ة ألسض -ل -ف -ي -ة ‘
أ÷زأئ-ر م-ا ي-ن-ت-ج ع-ن-ه آأل-ي-ا ظ-ه-ور ج-م-اع-ة
سض- -ل -ف -ي -ة ج -دي -دة تسض -ت -ق -ل ع -ن ألسض -ل -ف -ي -ة
أŸدخلية.

معسسكر :أم أ.Òÿسس
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احتياطه يقّدر بأاك Ìمن مليو Êطن ،يوسسفي من بشسار:

منجم اŸنغنيز بالقطارة سشيزّود مصشانع ا◊ديد با÷زائر

أاّكد وزير الصسناعة واŸناجم يوسسف
ي-وسس-ف-ي خÓ-ل زي-ارة ال-ع-م-ل إا ¤و’ية
بشس-ار أاه-م-ي-ة م-ن-ج-م اŸن-غ-نيز بالقطارة،
ح - -يث اسس - -ت - -م - -ع ل - -لشس - -روح ب- -خصس- -وصس
اسس-ت-غÓ-ل-ه وال-ذي سس-تشسرف عليه ثÓث
مؤوسسسسات وطنية جزائرية.

بشسار :دحمـان جمـال
أاششار الوزير ‘ تصشريح لـ ““الششعب““ ،أان
هذا اŸنجم سشيزود مصشانع ا◊ديد با÷زائر
أاثناء اسشتغÓله من بينها مصشنع ا◊ديد بعنابة
ومصش - - - - -ن - - - - -ع وه - - - - -ران 3وك- - -ذلك مصش- - -ن- - -ع
بÓرة ،وسشتنطلق به اأ’ششغال قبل نهاية السشنة
م -ن ط -رف ›م -ع ل -ل -م -ؤوسشسش -ات الصش -ن -اع-ي-ة
ال -ع-م-وم-ي-ة اŸت-م-ث-ل-ة ‘ م-ؤوسشسش-ات صش-ن-اع-ي-ة
ع- -م -وم -ي -ة ،اŸؤوسشسش -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -ن -ق -يب
Óشش -غ -ال ‘ اآ’ب -ار
واŸؤوسشسش- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل - -أ
واŸؤوسشسشة الوطنية ÿدمات اآ’بار.
ويسشمح هذا اŸنجم اŸقدر احتياطه بأاكÌ
من مليو Êو 208طن خÓل مرحلة ا’سشتغÓل
بإانتاج  80.000طن من اÿام و 20.000أالف
طن من اŸعادن ،وسشيوجه هذا اإ’نتاج اأ’خÒ
إا ¤اŸعمل اŸسشتقبلي للصشناعات اŸعدنية
اŸقرر إانششاؤوه ،و” اكتششاف منجم ا◊ديد
بإاقليم دائرة العبادلة والذي سشتششرع اŸصشالح
اŸعنية بدراسشة اŸششروع من أاجل ا’نطÓق

‘ Œسش -ي -د مشش -روع مصش -ن -ع ا◊دي -د ب-بشش-ار،
والذي سشيمكن من إاحداث  405منصشب ششغل
جديد ‘ هذا اŸيدان الصشناعي ،وفقا Ÿا
أاف- -اد ب- -ه إاط- -ارات اŸؤوسشسش- -ات الصش- -ن- -اع- -ي -ة
العمومية اŸعنية.
ويقوم اŸصشنع اŸرتقب بداية إا‚ازه قبل
ن-ه-اية  2019ب-خ-لق  513م -نصشب ع-م-ل405 ،
ب- -اŸصش -ن -ع ا◊دي -دي و 108م -نصشب ب-فضش-ل
اسشتغÓل منجم اŸنغنيز بالقطارة ،ويسشتعمل
حديد اŸنغنيز بنسشبة  ‘ ٪95صشناعة الصشلب
خصشوصشا ‘ صشناعة السشكك ا◊ديدية و‘ ٪5
الصشناعات الكيماوية.
ك -م -ا ت -ف ّ-ق -د ي -وسش -ف -ي أاث -ن -اء زي-ارت-ه ال-ت-ي
اخ -ت -ت -مت أامسص م -ل -ب -ن-ة رق-ي-ة Ãن-ط-ق-ة ن-ي-ف
الرحى بطريق الوطني رقم  ،06التي دخلت ‘
طور اإ’نتاج حيث تقدر طاقة إانتاجها بـ 700
أالف ل Îمن ا◊ليب ‘ السشنة و 20أالف ل‘ Î
ال -ي -وم وب-ه  30م-نصشب شش-غ-ل ،وب-ع-ده-ا ت-وّجه
ال - -وزي - -ر وال - -وف - -د اŸراف - -ق ل- -ه إا ¤مصش- -ن- -ع
ا’سش -م -نت ،ح -يث وق -ف -وا ع -ل-ى وتÒة اإ’‚از
Ãصشنع ا’سشمنت ببلدية بششار بقرية بن زيرق.
وأاع -ط-ى ال-وزي-ر ت-ع-ل-ي-م-ات صش-ارم-ة ت-خصص
Óسش -م -نت
اإ’سش- -راع ‘ وتÒة ا‚از مصش- -ن- -ع ل  -إ
ب -ال -و’ي-ة ،وال-ت-ي ف-اقت  ،٪ 65ب-ط-اق-ة إان-ت-اج
سش-ن-وي-ة ت-ق-در Ãل-ي-ون ط-ن ،وسش-يسش-م-ح مصش-نع
إان -ت -اج اإ’سش -م -نت ه -ذا ال -ذي سش -ي -وضش -ع ح-ي-ز
اÿدمة ‘ ششهر مارسص  2020بتدعيم اإ’نتاج

الوطني لرفعه إا ¤حدود  23مليون طن ‘
السشنة.
ويّÎب- -ع ه- -ذا اŸشش- -روع ال- -ذي خصشصص ل- -ه
اسشتثمار عمومي يقدر بـ  34مليار دج على
مسش-اح-ة إاج-م-ال-ي-ة قوامها  100ه-ك-تار ،حيث
ت- -ق- -در ق- -درة إان -ت -اج -ه بـ  1م -ل -ي-ون ط-ن م-ن
اإ’سش -م -نت سش -ن -وي -ا حسشب ال -ب -ط-اق-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
للمششروع سشنة  ‘ 2020تدعيم اإ’نتاج الوطني
م -ن اإ’سش -م -نت ،ك-م-ا سش-يسش-م-ح ه-ذا اŸشش-روع
Óسشمنت فرع اÛمع
التابع لششركة السشاورة ل إ
الصشناعي إ’سشمنت ا÷زائر باسشتحداث 500
منصشب ششغل مباششر و 800منصشب آاخر غÒ
مباششر لدى دخوله مرحلة ا’سشتغÓل ،حيث
ينتج  3200طن يوميا.
وخÓل زيارة اŸصشنع الذي وصشلت به نسشبة
ا’‚از إا ¤أاك Ìمن  ،٪ 65أاششار يوسشفي إا¤
أان اŸشش -اري -ع ا’سش-ت-ث-م-اري-ة ا÷اري إا‚ازه-ا
ب -و’ي -ة بشش -ار ت-ن-درج ‘ إاط-ار اإ’سشÎات-ي-ج-ي-ة
ا÷ديدة التي وضشعتها الدولة من أاجل ترقية
الصشناعة الوطنية ،مششÒا إا ¤أان إا‚از هذا
اŸصشنع اأ’ول من نوعه بجنوب البÓد يدخل
أايضشا ضشمن اıطط الوطني الذي يرتكز
ع -ل-ى ا’سش-ت-غÓ-ل اأ’م-ث-ل ل-لÌوات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
ب -ال-بÓ-د وع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات السش-وق م-ن
اإ’سش -م -نت ،ح -يث ت -ع -ت Èو’ي -ة بشش -ار ق -ط -ب -ا
صشناعيا بامتياز بالنظر إا ¤الÌوات اŸعدنية
التي تزخر بها.

جع من اŸدية اسستعمالها
شس ّ

قيطو““ :ÊسشÒغاز““ طاقة نظيفة واقتصشادية

أاكد مصسطفى قيطو Êوزير الطاقة ،صسبيحة أامسس ،خÓل وضسعه حيز اÿدمة لعينة من حصسة ربط  1000سسكن ببلدية
ثÓث دوائر بو’ية اŸدية من ب 6996 Úمنزل مسستهدف ،بأان نسسبة التغطية Ãادة الغاز الطبيعي وصسلت حد  ،٪75وأان
’جل
’رياف واŸداشسر أ
›هودات الدولة ‘ عمليات الربط Ãادتي الكهرباء والغاز سسمحت بإارجاع  ٪80من السسكان نحوا أ
خدمة أاراضسيهم الفÓحية.

اŸدية :علي ملياÊ
أاع -ط -ى ‡ث -ل ا◊ك -وم-ة ‘ ه-ذه اÙط-ة
التي تزامنت مع موجة برد وصشقيع كبÒت‘ Ú
اÙطة الثانية من زيارته Ãنطقة ع Úأاحمد
اششارة تزويد زهاء  450مسشكن بع Úبوسشيف
بالكهرباء الريفية ،والتي من ششأانها أان تبعث
ا◊ياة وتطوير ا÷انب الرعوي بهذه الدائرة،
واضش -ع -ا ح-ي-ز اÿدم-ة Ùط-ة ت-وزي-ع ال-وق-ود
التابعة Ÿؤوسشسشة نفطال ببلدية بني سشليمان
با÷هة الششرقية بالو’ية.

وسش - -ج - -ل ال- -وزي- -ر ‘ ال- -وقت ذات- -ه ب- -عضص
ال-ن-ق-ائصص ك-ن-قصص ع-دد مضش-خ-ات ال-ت-ع-بئة ‘
“وين الزبائن Ãادتي السش Òغاز والبنزين
مقارنة باŸقاييسص اŸعمول بها ‘ مثل هذه
ال- -فضش- -اءات اÿدم -ات -ي -ة ،داع -ي -ا إا ¤وج -وب
مضشاعفة هذه الوسشائل من منطلق أان الدولة
ا÷زائ- -ري- -ة ب- -اتت ت- -ق- -دم ك- -ل ال- -تسش -ه -ي Ó-ت
لÓسشتثمار ‘ هذا اÛال حتى تصشل نسشبة
ال -ت -م -وي -ن ب -ال-وق-ود ح-د  ٪10م- - - - -ن ا◊ظÒة
اإ’ج - -م - -ال - -ي- -ة Ãادة السشÒغ- -از ال- -ن- -ظ- -ي- -ف- -ة
وا’ق- -تصش- -ادي -ة ،ع -ل -ى ف -ي -م -ا سش -ي -ت -م دراسش -ة
النقائصص مع الوا‹ ومدير القطاع.

العدد
17865

اعت Èتقاريرها أاك Ìمصسداقية وإانصسافا
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لوح :ا÷زائر تخضشع فقط لتقييم اآلليات األ‡ية
مكافحة الفسشاد ششرط أاسشاسشي ‘ أاي ‰و

شس ّ- -دد وزي - -ر ال - -ع- -دل،
’خ -ت-ام ال-ط-يب
ح -اف -ظ ا أ
ل- - - -وح ،أامسس ،ع- - - -ل- - - -ى أان
ا÷زائ - -ر ت- -خضس- -ع ف- -ق- -ط
’‡ي-ة عندما
Óل-ي-ات ا أ
ل -آ
’مر بتقييمها ‘
ي-ت-ع-ل-ق ا أ
›ال م -ك -اف-ح-ة ال-فسس-اد،
و«’ ي- -ه- -م- -ه -ا ال -ت -ق -اري -ر
الصس -ادرة ع -ن اŸن -ظ -م -ات
ا◊ك -وم -ي -ة”” ال-ت-ي ت-غضس
’‚ازات
ال- -ط- -رف ع- -ن ا إ
’ي -ج -اب -ي -ة اÙق-ق-ة م-ن
ا إ
قبلها ‘ هذا ا÷انب.
وخ Ó-ل ع -رضش -ه Ÿشش -روع
ال- -ق- -ان -ون اŸع -دل واŸت -م -م
للقانون رقم  01-06اŸتعلق
ب - -ال - -وق - -اي - -ة م - -ن ال - -فسش - -اد
وم - -ك - -اف- -ح- -ت- -ه أام- -ام ن- -واب
اÛلسص الشش -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي،
أاّكد لوح أانّ ا÷زائر تخضشع
لÓ-ت-ف-اق-ي-ة ال-دولية Ÿكافحة
الفسشاد التي كانت من أاو¤
ال -دول ال-ت-ي صش-ادقت ع-ل-ي-ه-ا
(سش -ن -ة  ،)2004ل- -ذلك ف- -ه- -ي
م-ع-ن-ي-ة وم-ل-زم-ة م-نذ البداية
ب-ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ،ل-يضشيف بأان ““ما
ي-ث-ار ه-ن-ا وه-ن-اك ب-خصشوصص
ت- - -رت- - -يب ا÷زائ- - -ر ضش - -م - -ن
التقارير الصشادرة عن بعضص
اŸنظمات غ Òا◊كومية ’
ي -ه -م -ن -ا ،ف -م -ا ي -ه -م-ن-ا ف-عÓ-
هوالتقييم اأ’‡ي““.
وذّك- -ر ب- -أان ا÷زائ -ر ت -ع -د
ط - -رف - -ا ‘ م - -ؤو“ر أاط- -راف
ا’ت-ف-اق-ي-ة ال-دول-ي-ة Ÿكافحة

ال - -فسش - -اد ال- -ذي ت- -خضش- -ع ‘
إاط -اره ل -ت -ق -ي -ي -م Áت -د ع -ل-ى
م -راح-ل ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى ““ث-ق-ة““
ا÷زائ - -ر ‘ م - -ؤوسشسش - -ات - -ه- -ا
اŸع- -ن- -ي- -ة Ãك- -اف- -ح- -ة ه- -ذه
ال- - -ظ- - -اه- - -رة و‘ ﬂت - -ل - -ف
اإ’جراءات التي تبادر بها ‘
ه - - - -ذا الشش - - - -أان ،وك- - - -ل ذلك
““انطÓقا من اإ’رادة الكبÒة
ل- -رئ- -يسص ا÷م- -ه -وري -ة ال -ت -ي
تصشب ‘ هذا ا’Œاه““.
وتابع لوح مششÒا ‘ هذا
الصش- - - - - - -دد إا ¤أاّن رئ- - - - - - -يسص
ا÷مهورية سشبق له وأان دعا
إا ¤تكوين جبهة ششعبية صشلبة
Ÿك - -اف - -ح - -ة ك- -اف- -ة اآ’ف- -ات
ا’ج -ت -م -اع -ي-ة وا’ق-تصش-ادي-ة
وع -ل-ى رأاسش-ه-ا ال-فسش-اد ،وه-ي
دعوة لـ ““تضشافر ا÷هود بÚ
اŸؤوسشسش- - -ات ال- - -رسش- - -م- - -ي- - -ة
وﬂت-ل-ف م-ك-ون-ات اÛت-مع
اŸد Êمن أاجل تعبئة ششاملة

Ÿواج- -ه- -ة ه -ذه اآ’ف -ة““‡ّ ،ا
ي -ع -ت““ Èشش-رط-ا أاسش-اسش-ي-ا أ’ي
‰واق- -تصش -ادي واج -ت -م -اع -ي
وأام - -را م Ó- -زم - -ا ل - -ل - -ن - -ه - -ج
الدÁقراطي““ ،مثلما قال.
كما عرج لوح على الطرح
ال - -ذي ك - -انت ق - -د ق - -دم- -ت- -ه
ا÷زائ- -ر م -ن -ذ سش -ن -ت Úأام -ام
م- -ؤو“ر أاط- -راف ا’ت -ف -اق -ي -ة
ال -دول -ي -ة Ÿك -اف -ح-ة ال-فسش-اد
ب-ج-ن-ي-ف ،وال-ذي ارت-ك-ز ع-لى
البعد الدو‹ ،حيث كانت قد
دعت ‘ ه- - - -ذا اإ’ط- - - -ار اإ¤
إاع -ادة ال -ن-ظ-ر ‘ اŸن-ظ-وم-ة
اŸالية الدولية والضشغط أاكÌ
ع -ل -ى ال -دول ال-ت-ي –م-ي م-ا
يصش -ط -ل-ح ع-ل-ي-ه بـ ““اÓŸذات
الضش - - -ري - - -ب - - -ي - - -ة““ ،غ Òأان- - -ه
Óسش- - -ف الشش- - -دي- - -د⁄ ،
و«ل  - - -أ
ت -ت -ط -رق أاب -دا ت -ق -اري -ر ه-ذه
اŸن -ظ -م -ات غ Òا◊ك -وم-ي-ة
لهذه اŸسشأالة““.

’طارات
نسسيب يرافع لتكوين ا إ

الّتوأامة اŸؤوسّشسشاتية ب Úا÷زائر  -بلجيكا اسشÎاتيجية

أاّكد وزير اŸوارد اŸائية ،حسس Úنسسيب،
أامسس ،أانه ” بلوغ جل ا’هداف اŸسسطرة
‘ مشس - -روع ال - -ت - -وأام - -ة اŸؤوسسسس - -ات- -ي- -ة بÚ
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لتسسي ÒاŸدمج للمياه
و›مع شسركات عمومية بلجيكية ،خاصسة
اŸت-ع-ل-ق-ة م-ن-ه-ا ب-ت-كوين ا’طارات وتبادل
اÈÿات.
أاوضش- -ح نسش- -يب خÓ- -ل ح- -ف- -ل اخ- -ت -ت -ام ه -ذا
اŸشش -روع Ãق -ر ال -وزارة  -ال -ذي شش -ه -د حضش-ور
اŸدير العام للوكالة الوطنية للتسشي ÒاŸدمج
للموارد اŸائيةﬁ ،مد درامششي ورئيسص وفد
ا’–اد اأ’ورب- - - -ي ‘ ا÷زائ- - - -ر ،ج - - -ون اوروك
وسشف‡ Òلكة بلجيكا ومدير التعاون مع ا’–اد
اأ’وربي واŸؤوسشسشات اأ’وربية ‘ وزارة الششؤوون
اÿارج- -ي -ة ع -ل -ي م -ق -را - Êأان ه -ذه الشش -راك -ة
سشمحت بتكوين إاطارات الوكالة الوطنية للتسشيÒ
اŸدم- -ج ل- -ل -م -ي -اه ‘ ع -دة ›ا’ت فضش  Ó-ع -ن
اŸسشاعدة الفنية التي اسشتفادت منها الوكالة
وإاعداد دليل خاصص با’تصشال ‘ ›ال تسشيÒ
اŸوارد اŸائية ،اأ’مر الذي يرجع  -أاضشاف
الوزير  -بالفائدة على اŸتعامل Úالوطني‘ Ú
›ال اŸياه.
أاما “ويل هذا اŸششروع فكان من طرف
ا’–اد اأ’ورب- - -ي ال- - -ذي خصشصص ل- - -ه م- - -ب- - -ل- - -غ
 1.000.000يورو.
من جهته ،أاكد اŸدير العام للوكالة الوطنية
ل- -ل- -تسش- -ي ÒاŸدم- -ج ل- -ل -م -وارد اŸائ -ي -ةﬁ ،م -د
درامششي انه ” –قيق كل ا’هداف اŸسشطرة
‘ برنامج مششروع التوأامة ب Úالوكالة و›مع
الششركات العمومية البلجيكية خاصشة ‘ ›ال
تكوين اطارات الوكالة حول تقنيات ا’تصشال.
وأاضشاف ذات اŸسشؤوول يقول إانه ” تطوير
اŸق -ارب -ة واŸف -اه -ي -م اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ت -ح -ل -ي -ل
ا’ق-تصش-ادي ل-ق-ط-اع اŸي-اه وت-ط-وي-ر اŸؤوشش-رات
وجدول اŸتابعة ÿطة العمل ،وواصشل درامششي

قائ Óإانه سشمحت اÈÿة ‘ إاطار التوأامة من
ا‚از مششروع Œريبي لÎكيب العدادات ونقل
البيانات عن بعد ،مششÒا إا ¤ن هذه العملية
سش -م-حت بضش-م  10شش-رك-ات صش-ن-اع-ي-ة كÈى ا¤
اŸششروع العملياتي منذ يناير .2019
وأافاد ذات اŸسشؤوول أانه ” على ضشوء مششروع
التوأامة تطوير مفاهيم وأادوات تسشي Òجديدة
للسشماح لكل من الوكالة الوطنية للتسشي ÒاŸدمج
ل - - -ل - - -م - - -وارد اŸائ - - -ي - - -ة ووك- - -ا’ت اأ’ح- - -واضص
الهيدروغرافية ا’عتماد على امكانياتها بششكل
يسشمح لها اÙافظة النوعية والكمية للموارد
ا÷زاف-ي-ة وال-ن-ظ-م ا’ي-ك-ول-وج-ي-ة وتفعيل اتصشال
بيئي مسشتهدف.
من جانبه رئيسص وفد ا’–اد اأ’وروبي ،جون
اوروك أان ““ا÷زائر أاعربت عن رغبتها ا÷دية
والقوية ‘ تعزيز تسشي Òموردها اŸائي لضشمان
تنمية مسشتدامة لهذا اŸورد ا◊يوي““.
كما ثّمن السشيد اوروك ا÷هود التي بدلها
الطرفان من اجل بلوغ اأ’هداف اŸسشطرة ‘
برنامج مششروع التوأامة من أاجل حوكمة وتسشيÒ
م -دم-ج اŸائ-ي-ة ،وت-ع-زي-ز ال-ق-درات ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
للوكالة الوطنية للتسشي ÒاŸدمج للموارد اŸائية
من أاجل القيام باŸهام اŸوكلة لها.

ميهوبي من ا÷لفة:

كشش -ف وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي أان
ا’ك - -تشش - -اف- -ات اأ’ث- -ري- -ة اأ’خÒة ب- -وادي مÓ- -ح
با÷لفة ،سشابقة ‘ تاريخ ا÷زائر ،مششÒا إا ¤أاّن
اكتششاف وحيد القرن يÎجم الرسشم الصشخري
اŸوج -ود Ãوق -ع ““زك -ار““ ،وال -ذي سش -ي-ت-م –دي-د
مسشاحته ووضشعه –ت طائلة القانون ،على أان
تثمر اأ’بحاث عن نتائج أاخرى أاك Ìإابهارا ‘
هذا ا÷انب ،وتعزز مكانة ا÷زائر ‘ خارطة
اآ’ث -ار ال -ع -اŸي -ة ،وه -و م -ا ي -ج-ع-ل م-ك-ان-ة و’ي-ة

اكتششاف وحيد القرن يÎجم الّرسشم ال ّصشخري Ãنطقة زكار

ا÷لفة– ،تل موقعا هاما على خارطة أابحاث
فÎة ما قبل التاريخ.
أاوضش -ح ال -وزي -ر أان -ه ب-ع-د ال-ع-ث-ور ع-ل-ى ع-ظ-ام
متحجرة (أاحفوريه) Ãنطقة واد مÓح با÷لفة،
شش -رع ف -ري -ق م -ت -ع -ع -د ال-ت-خصشصش-ات م-ن أاث-ريÚ
وﬁافظ Úوﬂتصش ‘ Úاأ’ركيوزو÷يا التابعÚ
ل -ل -م -رك -ز ال -وط -ن -ي ل-ل-ب-ح-وث ‘ عصش-ور م-اق-ب-ل
ال -ت -اري -خ ،ع -ل -م ا’نسش -ان ،وك -انت أاول م -رح -ل -ة،
ال-ت-ن-ظ-ي-ف الشش-ام-ل ل-ل-عظام اأ’حفوية وتدعيمها

وت -ق -وي-ت-ه-ا ،و” تشش-خ-يصص ك-ل ق-ط-ع-ة م-ن ح-يث
تشش-ري-ح-ه-ا وتصش-ن-ي-ف-ه-ا السش( ‹Ó-النوع والسشÓلة
ا◊يونية) كلما أامكن ذلك.
وكششفت دراسشة أان هذه البقايا العظمية تود
إا ¤ثÓثة أافراد يافعة من بينها وحيد القرن من
نوع سشÒاتويوم سشيموم ،جمجمة كاملة مع الفك
السش -ف -ل -ي ،ل -وح ال-ك-ت-ف ،اضشÓ-ع ،ف-ق-رات ع-ظ-ام
ال- -رسش- -غ والسش Ó-م -ي -ات حصش -ان صش -غ Òم -ن ن -وع
ايكوسص  EdUUS spعظم ا◊وضص ،فقرات،

ع- -ظ- -م ال -ف -خ -ذ ،ع -ظ -م السش -اق ع -ظ -ام ال -رسش -غ
والسشÓميات وحيوان بقري صشغ( Òفقرات عظم
الزند عظام السشاق عظم اŸششط) كان وحيد
القرن يعيشص ‘ بيئة من نوع السشفانا مفتوحة
نسشبيا مع تواجد نقاط من اŸاء ،غ Òان هذا
ا◊يوان  ⁄يبقى له اي اثر ‘ ششمال إافريقيا ،أاما
فيما يخصص ا◊صشان اŸكتششف فإانه يبدو ‘
حجم حمار الوحشص أاو ا◊مار.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
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عاينت مششاريع القطاع ببومرداسس

فرعون تعطي إاشسارة الدفع اللكÎو Êمن بلدية بودواو

دعت وزيرة الÈيد واŸواصشÓت السشلكية
والÓ-سش-ل-ك-ي-ة وال-رق-منة إاÁان هدى فرعون
لدى وقوفها على القطاع بولية بومرداسس،
إا““ ¤ضش-رورة السش-ت-م-رار ‘ ع-م-ل-ي-ة عصشرنة
اÿدم -ات اŸق -دم-ة ل-ل-زب-ائ-ن و–سش-ي-ن-ه-ا ،م-ع
تشش -دي -ده -ا ع -ل-ى ““أاه-م-ي-ة Œسش-ي-د اŸشش-اري-ع
ا›ÈŸة خ- -اصش -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب -ف -ت -ح م -ك -اتب
بريدية جديدة التي تدعمت بها الولية ‘
لح-ي-اء ذات ال-ك-ث-اف-ة
ﬂت -ل-ف ال-ب-ل-دي-ات وا أ
السشكانية العالية وتأاطÒها باليد العاملة،
وك-ذا ب-رن-ام-ج إاع-ادة ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ي ب-اشش-رت
فيها الوزارة للوصشول إا 7٢ ¤مكتبا بريديا
حتى نهاية سشنة .٢٠١٩

بومرداسش :ز ــ كمال
ق -امت أامسس ف -رع -ون ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د ا¤
ولي -ة ب -وم -رداسس ل -ل -وق -وف ع -ن ق -رب ع -ل-ى واق-ع
القطاع والعمل على تفعيل وتÒة ا‚از عدد من
اŸششاريع اŸسشجلة بالولية التي –صشي حاليا 64
مكتب بريد و 4وكالت Œارية لتصشالت ا÷زائر،
حيث كانت بداية الزيارة بتفقد الوكالة التجارية
لبودواو ،وهنا اطلعت الوزيرة على طبيعة اÿدمات
اŸقدمة للزبائن وكذا ظروف العمل مع إاعطاء

إاششارة النطÓق الرمزي لعملية الدفع اللكÎوÊ
‘ Œربة أاو ¤لتوسشيع التجارة اللكÎونية بولية
ب -وم -رداسس ووط -ن -ي -ا ال -ت -ي سش -ج -لت ◊د الن 878
ع-م-ل-ي-ة– ،ضشÒا ل-ت-وسش-ي-ع ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-نششاط
وتعميمه بالنظر ا ¤اÿصشائصس التي يتميز بها من
حيث أامن وششفافية التعامÓت التجارية.
ال -ن -ق-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ب-ودواوك-انت ◊ي ب-ن

ت -رك -ي-ة ،ح-يث ق-امت ال-وزي-رة ب-زي-ارة م-ك-تب ب-ري-د
اسشتفاد مؤوخرا من عملية تهيئة ششاملة لسشتقبال
اŸواطن ‘ Úأاحسشن الظروف ،ثم القيام بزيارة
ح -ي ب -وج-م-ي-ة ال-ن-م-وذج-ي ب-ب-ل-دي-ة ق-ورصش-و ،ح-يث
اشش -رفت ع -ل -ى ع -م -ل-ي-ة رب-ط  100مسش-ك-ن بشش-بكة
األلياف البصشرية ‘ اطار توسشيع هذا الÈنامج
لربط  7296منزل ع 17 Èبلدية ببومرداسس والرفع
من نسشبة التدفق العا‹ لÓنÎنت.
وبحي فرانز فانون بعاصشمة الولية ،كان لوزيرة
الÈيد هدى فرعون وقفة Ãكتب بريد ا◊ي الذي
اسشتفاد هواآلخر من عملية تهيئة وŒديد Ÿكاتبه،
فكان لها لقاء مع موظفي اŸكتب الذين حثتهم
على ضشرورة التكفل األمثل بانششغالت الزبائن ‘
إاطار –سش Úاÿدمة العمومية.
بعدها تنقلت الوزيرة ا ¤بلدية برج منايل ‘
اخر ﬁطة من الزيارة ،حيث تفقدت حي 800
مسشكن ببوصشبع من اجل الطÓع على عملية تهيئة
بعضس اÓÙت التابعة لديوان الÎقية والتسشيÒ
العقاري بغرضس –ويلها ا ¤مكتب بريد جديد،
يضشاف ا ¤اŸكاتب األخرى اŸتواجدة بأاحياء برج
منايل بهدف ترقية اÿدمات وتخفيف الضشغط
ال -ك -ب Òال -ذي ت -ع -يشش -ه اغ -لب اŸراك -ز اŸت -واج-دة
Ãراكز اŸدن ،وهي النقطة السشوداء التي ل تزال
تششكل هاجسشا كبÒا لزبائن اŸؤوسشسشة خاصشة فئة
اŸوظف ÚواŸتقاعدين.

لموال والفسشاد
ورششة تقنية حول مكافحة تبييضس ا أ

اŸطابقة ضسرورية و–د ◊ماية القتصساد الوطني
 5مؤوسسسسات تسستعد لدخول البورصسة ‘ عام 2019

‘ إاط-ار ت-ع-زي-ز وت-ف-ع-ي-ل ج-ه-ود م-ك-اف-حة
لم- -وال وك- -ذا “وي -ل
ال- -فسش- -اد وت- -ب- -ي- -يضس ا أ
لره-اب ع Èالسش-وق اŸال-ي-ة وع-ل-ى مسش-ت-وى
ا إ
ﬂت- -ل- -ف اŸؤوسشسش -ات اŸال -ي -ة ،نشش -طت ÷ن -ة
تنظيم عمليات البورصشة ومراقبتها ورششة
ت -ق -ن -ي -ة و–سش -يسش -ي -ة ح-ول اŸط-اب-ق-ة Ãق-ر
وزارة اŸال- -ي- -ة ،ب- -ه -دف –سش -يسس اŸؤوسشسش -ات
اŸال -ي -ة وإا ¤ج -انب اŸؤوسشسش -ات ال -ت -ي ت -وج-د
–ت رق - -اب - -ة ÷ن - -ة م - -راق - -ب - -ة ع - -م- -ل- -ي- -ات
ال-ب-ورصش-ة ،بضش-رورة ال-ت-ك-وين ووضشع مكلف
ب -اŸط -اب -ق -ة عﬂ Èت -ل -ف اŸؤوسشسش -ات اŸال-ي-ة
وإاج -راء تشش -خ -يصس دق -ي -ق وف -حصس مسش-ت-م-ر
ل- - -ل- - -كشش- - -ف ع- - -ن ح- - -دوث أاي غشس أاوفسش - -اد
Óرهاب.
Óموال أاو“ويل ل إ
أاوتهريب ل أ

فضسيلة بودريشش
أاك -د ع -ب -د ا◊ك -ي -م ب -راح رئ -يسس ÷ن -ة ت -ن-ظ-ي-م
عمليات البورصشة ومراقبتها على أاهمية العصشرنة
Ÿك -اف-ح-ة ﬂت-ل-ف أاشش-ك-ال ال-فسش-اد سش-واء ك-ان م-ن
خÓل الغشس أاوتببيضس األموال وتهريبها أاوحتى من
خÓل “ويل اإلرهاب ،مراهنا كثÒا على اŸطابقة
وسشط اŸؤوسشسشات اŸالية بهدف النجاح ‘ Œسشيد
ب -رن -ام -ج ا◊ك -وم -ة Ÿك -اف -ح -ة ال -فسش -اد وت -ب-ي-يضس
األموال ،أاي مراقبة مدى وجود اŸطابقة للمعايÒ
والتنظيمات والقوان ،Úواعت ‘ Èسشياق متصشل أان
اŸطابقة أاقوى وأاعمق من اŸسشاواة ،كونها تتضشمن
ﬂتلف ا÷وانب األخÓقية التي يعول عليها كثÒا
‘ حماية القتصشاد الوطني ومؤوسشسشات الدولة عن
ط -ري -ق اك -تشش -اف ال -غشس ع ÈاŸؤوسشسش -ات اŸال -ي -ة
وإاح -ال -ت -ه ع -ل -ى ا÷ه -ات اıتصش -ة ع -ل -ى رأاسش -ه -ا

حسسبÓوي :ميزانيات خاصسة للمسستشسفيات اŸنجزة
تعّهد وزير الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات ﬂتار حسشبÓوي ،أامسس ،خÓل زيارة
لنشش-اء ل-ثÓ-ث-ة مسش-تشش-ف-ات جديدة
ع-م-ل وت-ف-ق-د إا ¤ولي-ة خ-نشش-ل-ة ،ب-اسش-تصش-دار ق-رارات ا إ
خÓل السشنة ا÷ارية Ãا يسشمح بافتتاحها بتخصشيصس ميزانية مسشتقلة لكل منها ،مؤوكدا
على –مل الوزارة أاي عبء ما‹ جديد لسشد كل النقائصس اŸتعلقة بالتجهيزات الضشرورية،
وتقد Ëخدمات طبية على أاكمل وجه لفائدة السشاكنة.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

ق -رار ال -وزي -ر ج-اء ع-ن-د م-ع-اي-ن-ة ع-م-ل-ي-ات
Œهيز اŸسشتششفيات الثÓث اŸنجزة بنسشبة
 ٪100ب -ب -ل -دي -ات اÙم -ل ،ب -وح-م-ام-ة وأاولد
أارششاشس بطاقة اسشتيعاب  80سشرير لكل منها،
ح-يث سش-ي-ت-م ت-دشش-ي-ن-ه-ا خÓ-ل السش-ن-ة ا÷ارية
ودخ -ول -ه-ا ح-ي-ز اÿدم-ة ف-ور صش-دور ق-رارات
اإلنشش -اء اÿاصش -ة ب -ه -ا ،وال -ت-ي ي-ت-م Ãوج-ب-ه-ا
إانششاء ميزانيات التسشي Òلكل منها.
وخ Ó-ل ه -ذه ال -زي -ارة ال -ت -ي “ي-زت بسش-وء
ال -ت -ن -ظ -ي-م وازدي-اد ظ-روف ع-م-ل الصش-ح-ف-يÚ
ت -ده -ورا ،وضش -ع ال -وزي -ر ح -ي -ز اÿدم-ة ألرب-ع
عيادات متعددة اÿدمات بكل من قرية أاولد
عز الدين ببلدية Ùمل ،القطب العمراÊ
ا÷ديد وطريق باتنة بعاصشمة الولية والقطب
العمرا Êلبلدية قايسس غربا.
ك -م -ا أاشش -رف حسش -ب Ó-وي ع-ل-ى وضش-ع ح-ي-ز
اÿدمة Ÿششروع توسشعة مسشتششفى أاحمد بن
بلة من  120سشرير إا 240 ¤سشرير ،حيث ”
–وي -ل مصش -ل -ح -ة طب األط -ف -ال ال -ت -ي ك-انت
Óمومة والطفولة إا¤
Ãؤوسشسشة السشتششفائية ل أ
اŸرف-ق ا÷دي-د ت-خ-ف-ي-ف-ا ل-لضش-غ-ط و–سش-ي-نا
للرعاية الصشحية لهذه الفئة.

وزي -ر ال -ق-ط-اع ،أاشش-رف ك-ذلك ع-ل-ى ت-وزي-ع
سش -ب -ع سش-ي-ارات إاسش-ع-اف ك-انت اسش-ت-ف-ادت ب-ه-ا
ال -ولي -ة ،م -ؤوخ -را ،ع -ل -ى ع -دد م -ن ال-ع-ي-ادات
اŸت -ع -ددة اÿدم -ات اŸن -تشش -رة ب -ال-ب-ل-دي-ات،
وقرر نزول عند طلبات سشكان عدة بلديات ⁄
تسشتفد بعد بسشيارة إاسشعاف بتخصشيصس خمسس
سشيارات إاسشعاف جديدة أاخرى لسشد النقصس
اŸسشجل.

شسرطة الشسراڤة توقف  ٤أاشسخاصس مشستبه فيهم

العدالة ،وتطرق براح إا ¤مسشأالة أانه ‘ السشابق
كانت الرقابة تششمل فقط اŸبالغ اŸالية الضشخمة
ل -ك -ن ح -ال -ي-ا ت-خضش-ع ل-ذات ال-رق-اب-ة ح-ت-ى األم-وال
الصشغÒة ،على خلفية أانه تب Úأان حتى األموال
الصشغÒة قد تسشتغل ‘ عمليات “ويل اإلرهاب،
ويششارك ‘ هذه الورششة خلية معا÷ة السشتعÓم
اŸا‹.
م -ن ج -ه -ت-ه ح-ي-ب-وشس ع-ب-د ال-ن-ور ت-ن-اول مسش-أال-ة
اŸطابقة كأاداة وقاية ضشد تبييضس األموال و“ويل
اإلره -اب ،وسش -ل -ط الضش -وء ع-ل-ى ق-وة اŸط-اب-ق-ة ‘
مواجهة العديد من األخطار ويتعلق األمر بقدرتها
ع -ل -ى ا◊م -اي-ة م-ن ج-م-ي-ع أاشش-ك-ال ال-غشس وح-م-اي-ة
مصش -ال -ح ال -زب -ون وإارسش -اء الشش-ف-اف-ي-ة ،ووق-ف ع-ل-ى
مسش- -أال -ة –سش Úال -نصش -وصس وت -أاه -ي -ل اŸع -ل -وم -ات
ل -ت -جسش -ي -د اŸط -اب -ق -ة وتسش-ي Òاألخ-ط-ار وب-ال-ت-ا‹
ال -ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا ،وق-ال أان ﬁارب-ة ت-ب-ي-يضس األم-وال
يتطلب بناء ششراكة أاجنبية وتنسشيق مسشتمر ◊ماية
اŸؤوسشسش- -ات وﬂت- -ل- -ف اŸسش- -اه- -م ،Úم- -ع -تÈا أان

اŸط -اب-ق-ة ضش-رورة Ÿراق-ب-ة ت-ب-ي-يضس األم-وال ،أام-ا
›الت اŸط- -اب- -ق- -ة ف -ح -دده -ا ‘ السش -وق اŸا‹
وحماية الزبائن ومكافحة “ويل اإلرهاب والرقابة
على الوثائق ،مراهنا على التكنولوجيات ا◊ديثة
وواج-ب-ات ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ل-ت-ف-ع-ي-ل وتسش-ريع النجاعة.
بينما طالب كمال مدير التطوير والرقابة ‘ السشوق
اŸا‹ ت -ط -رق إا ¤ال -واج -ب -ات اŸه -ن-ي-ة وإاج-راءات
اŸط -اب -ق -ة ،وم -ن ب-ي-ن-ه-ا ذك-ر الضش-م-ان-ات ال-ت-ق-ن-ي-ة
ل- -ل- -م- -ن- -ظ- -م Úوك- -ذا إاج -راءات خ -ط -وات السشÒان
والتنظيمات Ÿعا÷ة األوامر.
على هامشس هذه الورششة التقنية ،كششف عبد
ا◊كيم براح رئيسس ÷نة تنظيم عمليات البورصشة
أان  4أاو 5م-ؤوسشسش-ات صش-غÒة وم-ت-وسش-ط-ة تسش-ت-عد
لدخول البورصشة خÓل عام  ،2019و ⁄يخف أان
هذه اŸؤوسشسشات تنششط ‘ ›ال التكنولوجيات
ا◊ديثة والصشناعة الغذائية واÿدمات .علما أان
هذه اŸؤوسشسشات سشيكون لها ا◊ق بالتمويل عن
طريق البورصشة لتوسشيع نششاطها وانتاجها.

العÓقات ب Úالبلدين ششهدت ““نقلة
ن- - -وع- - -ي- - -ة““ –ت ق- - -ي- - -ادة رئ - -يسس
ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة،
من خÓل حرصشه على ““تعزيز هذه
العÓقات دعما ألواصشر الصشداقة
وترسشيخا لها““.
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،اأك -د ت -ربشس
ع -ل -ى ““ال -دور ال -ه -ام ال -ذي ت-ل-ع-ب-ه
›م -وع -ات الصش -داق -ة ‘ اي -ج -اد
فضش -اءات ل -ت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر
ح- -ول ال- -قضش- -اي- -ا ذات اله- -ت -م -ام
اŸششÎك““ ،م -وضش -ح -ا اأن تشش -ك-ي-ل
هذه اÛموعة الŸÈانية يهدف
اإ““ ¤ت- -رق- -ي- -ة ال- -ت -ع -اون وت -نسش -ي -ق

اŸواق - -ف ‘ ﬂت - -ل- -ف اÙاف- -ل
الŸÈانية وكذا التفاق اŸتبادل
على دعم مرششحي البلدين لتو‹
اŸناصشب الدولية““.
م -ن ج -ان -ب -ه-ا ،اأشش-ادت السش-ي-دة
ب - -وك- -ورن- -ا ب«ا÷ه- -ود اŸب- -ذول- -ة
لÎق -ي -ة ال -ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي وت-ن-وي-ع
›الته خدمة لتطلعات البلدين
ن- - - -ح - - -واŸزي - - -د م - - -ن ال‚ازات
اŸششÎكة ‘ اÛال Úالقتصشادي
والثقا‘““.
وي - - -راأسس ه - - -ذه اÛم - - -وع - - -ة
الŸÈان -ي -ة ال -ن -ائب ق -اسش-م ال-ع-ي-د
ال - -ذي ج- -دد ““اه- -ت- -م- -ام ا÷زائ- -ر

بسشبب صشيانة ششبكة التوزيع بالعاصشمة

انقطاع التموين بالغاز عن أاحياء بدا‹ ابراهيم وبوزريعة
يششهد التموين بالغاز ع Èعدد
من أاحياء بلديتي دا‹ ابراهيم
وبوزريعة با÷زائر العاصشمة ،ليلة
الثÓثاء إا ¤األربعاء ،انقطاعا ‘
اÿدم- -ة بسش- -بب ب -ر›ة أاشش -غ -ال
صش- -ي- -ان -ة لشش -ب -ك -ة ت -وزي -ع ال -غ -از،
بحسشب ما جاء ‘ بيان Ÿديرية
توزيع الكهرباء والغاز ببولوغ.Ú
أاوضشح البيان ،أانه ” بر›ة
انقطاع ‘ خدمة التموين بالغاز

وضشع حّيز اÿدمة أاربع عيادات بخنششلة

بالتزامن مع اسشÎجاعها دراجة نارية مسشروقة

اÛلسس الشسعبي الوطني :تنصسيب اÛموعة الŸÈانية للصسداقة ““ا÷زائر  -التشسيك““

” أامسس Ãق- - - - - - - - - - - - - -ر اÛلسس
الشش- -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن- -ي ،ت- -نصش -يب
اÛم -وع-ة الŸÈان-ي-ة ل-لصش-داق-ة
““ا÷زائ-ر -ج-م-ه-وري-ة ال-تششيك““
بهدف ترقية التعاون وتنسشيق
اŸواقف ب Úالبلدين ‘ ﬂتلف
اÙافل الŸÈانية ،حسشب ما افاد
به بيان للمجلسس.
ب -اŸن -اسش -ب -ة ،أاك -د ن -ائب رئ-يسس
اÛلسس اŸك- - -ل- - -ف ب- - -ال- - -نشش- - -اط
اÿارج- -ي ،ع- -ب- -د ال- -رزاق ت- -ربشس،
الذي اششرف على حفل التنصشيب
بحضشور سشفÒة جمهورية التششيك
ب - -ا÷زائ - -ر ،لن- -ك- -ا ب- -وك- -ورن- -ا ،أان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بدءا من ليلة الثÓثاء إا ¤اليوم
األرب -ع-اء ( 1:00صش-ب-اح-ا) بسشبب
أاششغال صشيانة ششبكة توزيع الغاز،
وسشيمسس هذا النقطاع عددا من
أاح- -ي- -اء ب -ل -دي -ت -ي دا‹ اب -راه -ي -م
وبوزريعة.
ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-أاح-ي-اء ““أارم-اف
وكناسس وارسشيتا و›معي أارماف
وك - -ارف- -ال““ ب- -ب- -وزري- -ع- -ة وب- -دا‹
اب -راه -ي -م .وسش -ي -ت-م ق-ط-ع خ-دم-ة

الغاز عن أاحياء ““فوجورو والولية
وب-ي-ت-ي-ت-ي وسشونلغاز و 600مسشكن
كناب““.
وت - -ع - -ت - -ذر م - -ؤوسشسش- -ة ت- -وزي- -ع
ال -ك -ه -رب-اء وال-غ-از ل-ل-ج-زائ-ر ل-دى
زبائنها عن اإلزعاج الناجم عن
هذا النقطاع ‘ التموين بالغاز
وت- -ع- -ل- -م أان م- -دي- -ري- -ة ال- -ت- -وزي- -ع
ل -ب -ول -وغ Úتضش-ع ال-رق-م ()33 03
لÓسشتعÓم والسشتفسشار.

بÎق -ي -ة ت -ع -اون -ه -ا م -ع ج -م-ه-وري-ة
ال - - -تشش - - -يك““ ،م - - -وؤك - - -دا ان ه - - -ذه
اÛموعة الŸÈانية تعد ““حافزا
لتكثيف الزيارات وتبادل اÈÿات
وتنويع اأششكال التعاون““.

«الششعب» “ -كنت عناصشر الششرطة
لمن
Óمن ا◊ضشري الثامن أ
القضشائية ل أ
لدارية الششراڤة ،من توقيف
اŸقاطعة ا إ
 4أاششخاصس مششتبه فيهم ‘ قضشية سشرقة
دراجة نارية .جاء هذا ‘ بيان تلقت
““الششعب““ نسشخة منه.
ح-ي-ث-ي-ات ال-قضش-ي-ة“ ،ت ع-ل-ى إاث-ر ت-رسش-ي-م
ششكوى من طرف الضشحية بخصشوصس تعرضشه
لسش -رق -ة دراج -ت-ه ال-ن-اري-ة م-ن ق-ب-ل ›ه-ول،Ú
وهذا على مسشتوى أاحد أاحياء دا‹ إابراهيم.
ال-ت-ح-ري-ات وال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ال-ت-ي ق-امت ب-ها
الضشبطية القضشائية أاسشفرت عن –ديد هوية
اŸششتبه فيه ‘ عملية السشرقة ،وبالسشتعانة
بالضشحية ” اسشتدراج اŸششتبه فيه إا ¤مفÎق
الطرق ع Úالله ،أاين ” الÎصشد له وتوقيفه
ليحول للمصشلحة Ÿباششرة إاجراءات التحقيق.
التحقيق مع اŸششتبه فيه مكن من –ديد
شش- -رك- -ائ -ه ‘ ال -قضش -ي -ة واسشÎج -اع ال -دراج -ة
النارية ﬁل السشرقة.
بعد اسشتكمال إاجراءات التحقيق ” تقدË
اŸششتبه فيهم أامام السشيد وكيل ا÷مهورية
اıتصس إاقليميا.

...وأامن البليدة يوقف  ٧أاشسخاصس
‘ قضسية سسرقة مسسكن
«الششعب» “ -كنت مصشالح اأمن ولية
البليدة من توقيف  07اأششخاصس مششتبه
فيهم ‘ قضشية السشرقة بالكسشر والتسشلق
من داخل مسشكن.

حيثيات القضشية “ت على اإثر تقييد
شش- -ك- -وى رسش- -م- -ي -ة م -ن ط -رف الضش -ح -ي -ة،
م- -ف- -اده- -ا ت- -ع- -رضس مسش- -ك -ن -ه -ا ل -لسش -رق -ة
اسش -ت -ه-دفت خ-زان-ة ف-ولذي-ة –ت-وي ع-ل-ى
مبلغ ما‹ من العملة الوطنية قدره 800
مليون سشنتيم ،بالإضشافة Ÿبلغ اآخر من
العملة الصشعبة ،كمية من اÛوهرات من
اŸعدن الأصشفر.
ع- -ل -ى ال -ف -ور ت -ن -ق -لت ق -وات الشش -رط -ة
مدعمة بفرقة –قيق الششخصشية اإ ¤عÚ
اŸك- -ان ل- -ل- -ق- -ي- -ام ب- -اإج- -راءات اŸع -اي -ن -ة
اŸيدانية Ÿسشرح ا÷رÁة.
التحريات والتحقيقات التي قامت بها
الضشبطية القضشائية وبالسشتعانة باإحدى
الكامÒات اŸنصشبة بذات ا◊ي ،مكنت
م -ن رصش -د –رك -ات مشش -ب -وه-ة لشش-خصشÚ
Ãح -ي -ط اŸسش -ك -ن ﬁل السش -رق -ة ،وب -ع-د
–ديد هويتهما ” توقيفهما و–ويلهما
للمصشلحة لغرضس التحقيق.
من خÓل التحقيق مع اŸششتبه فيهما،
” ال - -ت- -وصش- -ل اإ– ¤دي- -د ه- -وي- -ة ب- -اق- -ي
اŸششتبه فيهم وتوقيفهم.
وب -ع -د ات -خ -اذ الإج -راءات ال -ق -ان -ون -ي -ة
الÓ- -زم- -ة ” اسشÎج- -اع ج -زء م -ن اŸب -ل -غ
اŸا‹ اŸسشروق وكمية معتÈة من اŸعدن
الأصشفر.
بعد اسشتكمال اإجراءات التحقيق ”
ت- -ق- -د ËاŸشش- -ت- -ب- -ه ف- -ي- -ه- -م اأم- -ام وك- -ي -ل
ا÷مهورية اıتصس اإقليميا.

حجز  3قناط Òمن اللحوم الفاسسدة
و 89كلغ من األسسماك بوهران
ضش -ب -طت ﬂت -ل -ف ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة Ãراق-ب-ة السشÓ-م-ة الصش-ح-ي-ة
لمنية باŸدينة،
ل-ل-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة ب-وه-ران ،ب-ال-تعاون مع ا÷هات ا أ
لسشماك
أامسس ٢85 ،كلغ من اللحوم ا◊مراء والبيضشاء و 8٩كلغ من ا أ
من ضشمنها  ٢4كلغ غ Òصشا◊ة لÓسشتهÓك البششري– ” ،ويلها
بعد معاينتها إا ¤حديقة ا◊يوانات.
جاء ذلك خÓل خرجة ميدانية مسشت عددا من اŸطاعم التابعة
ل- -ق- -ط- -اع سش- -ي- -دي ال- -ه- -واري وح- -ي الصش -ن -وب -ر واŸسش -م -ك -ة ،شش -اركت
ف-ي-ه-ا م-ن-دوب-ي-ة سش-ي-دي ال-ه-واري و÷نة الصشحة والنظافة وحماية
ال -ب -ي -ئ -ة ،وك -ذا قسش -م ال-ن-ظ-اف-ة وال-ت-ط-ه Òب-ب-ل-دي-ة وه-ران ،وذلك
لم-ن
ب -حضش -ور ال -ط-ب-يب ال-ب-ي-ط-ري ال-ت-اب-ع ل-دائ-رة وه-ران وأاع-وان ا أ
ا◊ضشري سشابع.
ن أاغلب اŸطاعم التي ”
وأاوضشحت مصشادر ششاركت ‘ العملية ،أا ّ
لدن-ى اŸع-ايÒ
م -ع -اي -ن -ه -ا Ãا ف -ي -ه -ا الشش -ع -ب -ي -ة وال -راق -ي -ة ت -ف -ت -ق-ر أ
لمر
والشش-روط ،ع-ل-ى رأاسش-ه-ا ال-غ-ي-اب ال-ت-ام ل-ل-ن-ظ-اف-ة سش-واء ت-ع-ل-ق ا أ
لوا ÊاŸسشتعملة ‘ الطهو التي
بالعمال ‘ حد ذاتهم أاواŸطابخ وا أ
أاك- -ل- -ه -ا الصش -دأا ،إاضش -اف -ة إا ¤اسش -ت -خ -دام اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة ال -ف -اسش -دة
واÿضش -روات اŸل -وث-ة ب-ال-ب-ك-تÒي-ا وروث ا◊ي-وان-ات ،وع-ل-ى رأاسش-ه-ا
الصشراصش Òوالفئران.

وهران :براهمية مسسعودة

الششعب٢٠١٩/٠٢/٠٦

األربعاء  06فيفري  2019م
الموافق لـ  01جمادى الثانية  1440هـ

من مراسسلينا

’‚اح حملة ا◊رث والبذر بسسكيكدة
تسسهيÓت غ Òمسسبوقة إ

فـ ـائضض ‘ إلب ـ ـذور ..وبرنـام ـج لزرإع ـ ـة إلبق ـ ـول إ÷اف ـ ـ ـة

ينتظر أان يكون موسسم فÓحي واعدا بو’ية سسكيكدة ،بعد أان عرفت الظروف الطبيعية –سسنا بتسساقط أامطار
كافية ،ذلك ما اتفق عليه مسسؤوولو القطاع’ ،سسيما نظ Òا÷هود اŸبذولة من قبل اŸصسالح اŸعنية بحملة ا◊رث
والبذر ،وﬂتلف الشسركاء.

سسكيكدة :خالد العيفة
أاوضص -ح حسص Úب -وف -نشص م -دي-ر ت-ع-اون-ي-ة
ا◊بوب والبقول ا÷افة بسصكيكدة« ،إان
التحضصÒات ◊ملة البذر وا◊رث بدأات
ي- -وم الن- -ت- -ه- -اء م- -ن ا◊صص- -اد وال- -درسص،
وال -ت -ع -اون -ي -ة ك -انت ق -ري -ب -ة م -ن ال -ف Ó-ح
كالعادة ،بفتح شصباك موحد على مسصتوى
ال-ت-ع-اون-ي-ة ،وه-و شص-ب-اك ثÓ-ث-ي Ãشص-اركة
التعاونية ،بنك بدر ،ومؤوسصسصات التأام،»Ú
لخÒة
وأاضصاف مدير التعاونية «أان هذه ا أ
كانت سصباقة ‘ “وين الفÓح Úبالبذور
ل‚اح ا◊م-ل-ة،
م -ن -ذ أاك -ت -وب -ر اŸاضص-ي ،إ
لسصيما وأان إامكانيات التعاونية تفوق 130
له- -داف اŸسص- -ط- -رة
أال - -ف ق - -ن- -ط- -ار ،وا أ
ت-خصص-يصص  70ال -ف ق-ن-ط-ار م-ن ال-ب-ذور،
بحيث يوجد فائضص ‘ البذور اŸمتازة،
و” Œاوز الهدف اŸسصطر بنسصبة 130
باŸائة ،وأاشصار بوفنشص إا ¤أان الفائضص
م -ن ال -ب -ذور اŸم -ت -ازة ّ” ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى
مسص- -ت- -وى ال- -ع -دي -د م -ن ولي -ات ال -ق -ط -ر
ال -وط-ن-ي◊ ،وا‹  20ولي-ة ،ح-يث ي-ق-بل
على منتوج الولية من البذور رغم بعد
ال -ولي -ات ع -ل -ى غ -رار ولي -ة أادار ب-ح-ك-م

جودتها ونوعيتها العالية».
وأاضص-اف م-دي-ر ال-ت-ع-اون-ي-ة ب-ال-ق-ول« ،إان
لو ¤بتجنيد
مؤوسصسصته قامت من الوهلة ا أ
لم -ك -ان-ي-ات
ك -ل ط -اق -ات -ه -ا وت -وف Òك -ل ا إ
اŸادية اŸتاحة ،وتوف Òالبذور للفÓحÚ
لسصمدة
لضصافة إا ¤توف Òا أ
‘ وقتها ،با إ
لزوتية ،رغم أان ذلك كان
الفوسصفاتية وا آ
لمور
‘ الوقت اŸبكر ،بغرضص تسصهيل ا أ
ل‚از أاع -م-ال-ه-م ب-ك-ل
ع -ل -ى ال -ف Ó-ح ،Úإ
لخ Òأان الفÓح ل يقّدم
لمر ا أ
أاريحية ،وا أ
لمر
اŸقابل إال بعد انتاج اÙصصول ،ا أ
الذي جعل حملة ا◊رث والبذر تنجز ‘
احسص- -ن ال -ظ -روف ب -ع -د ج -ه -د ك -ب Òم -ن
ال- -وصص- -اي -ة ،اŸت -م -ث -ل -ة ‘ الشص -رك -اء م -ن
اŸصص-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ،ال-غ-رف-ة ال-فÓ-حية،
بنك بدر ،ومؤوسصسصات التأام ،Úناهيك عن
ال-ع-وام-ل ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة م-ن ال-تسص-اق-ط الهام
Óمطار ‡ا يبشصر با ÒÿوالÈكة».
ل أ
من جهة أاخرى ،أاوضصح بوفنشص حسص،Ú
” تسصط Òبرنامج زراعة برنامج
«أانه ّ
على مسصاحة  400هكتار من البقوليات
«ع- -دسص ،ح- -مصص ،ف- -ول» ،وّ” خÓ- -ل- -ه- -ا
لسص -م -دة ،ال -ب -ذور،
“وي- -ن ال -ف Ó-ح Úب -ا أ
لسص- -ي- -م -ا وأان ه -ذا الÈن -ام -ج ّ” إاق -راره
م -رك -زي -ا ،ل -ت -ط-وي-ر ال-ب-ق-ول-ي-ات ،ب-غ-رضص

ت -ق -ل -يصص ف-ات-ورة السص-تÒاد ،وام-تصص-اصص
لراضصي غ ÒاŸسصتغلة،
أاراضصي البور وا أ
ك- -م- -ا ق- -امت ال- -ت -ع -اون -ي -ة ـ يضص -ي -ف ذات
اŸتحدث ـ بخفضص أاسصعار البقول ا÷افة
ع -ل -ى مسص -ت-وى ال-وح-دات ،وّ” تسص-وي-ق-ه-ا
مباشصرة للمسصتهلك.
ي- -ق- -ول مسص- -ي- -خ راب- -ح ،إاط -ار Ãدي -ري -ة
”
اŸصصالح الفÓحية« ،إان ا أ
لهداف التي ّ
تسص- -طÒه -ا م -ن ق -ب -ل مصص -ال -ح م -دي -ري -ة
القطاع ،خÓل اŸوسصم الفÓحي ا◊ا‹
 ،2019 - 2018تخصصيصص مسصاحة 36050
ه -ك -ت -ار ل -زراع -ة ا◊ب -وب ،م -ن-ه-ا 27700
هكتار للقمح الصصلب 2850 ،هكتار للقمح
الل 4500 ،Úهكتار للشصع ،Òو 1000هكتار
ل- -ل- -خ- -رط- -ال» ،وأاضص- -اف مسص- -ي -خ ‘ ذات
السص-ي-اق« ،حّ-ق-قت ولي-ة سص-ك-ي-ك-دة ،نتائج
مشصّ-ج-ع-ة ‘ ﬂت-ل-ف الشص-عب ال-فÓ-ح-ي-ة،
وأاه -م -ه -ا ﬁاصص-ي-ل ا◊ب-وب ال-ذي –ت-ل
أاك Èمسصاحة باıطط الفÓحي ،ومن
ب ÚاŸؤوشصرات التي تÎجم هذه النتائج
انها أاصصبحت ضصمن نادي اÿمسص ،Úتنتج
ب- -ذور ﬁاصص- -ي -ل ا◊ب -وب ،ذات ن -وع -ي -ة
ج - -ي - -دة ،وم - -ط - -اب - -ق - -ة ل - -ك - -ل اŸع- -ايÒ
واŸواصص -ف -ات اŸط-ل-وب-ة ،و“ّون ولي-ات
لم -ر ال -ث -اÊ
ال- -وط -ن ب -ب -ذور ا◊ب -وب» .ا أ
حسصب مسصيخ ،هو الديناميكية اŸبذولة
من قبل مصصالح الدولة خÓل السصنوات
لخÒة« ،ح- -يث ب- -ادرت ب- -ال- -ع- -دي -د م -ن
اأ
لج -راءات ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ،وال -ك -ث Òم -ن
اإ
لليات القانونية التي –مل العديد من
اآ
الÈام- -ج واŸي- -ك- -ان -ي -زم -ات ‘ ﬂت -ل -ف
الصص -ي -غ Ãج -الت ال-دع-م ال-فÓ-ح-ي ،م-ن
لسصمدة ،العتاد ،منحة إانتاج البذور،
دعم ا أ
وغÒها من اÙفزات» ،مؤوكدا ‘ ذات
السصياق« ،أان هذه السصنة الفÓحية ما يزال
لج- -راءات،
ي - -ن - -ت- -ظ- -ره- -ا ال- -ك- -ث Òم- -ن ا إ
لراضص-ي ال-فÓ-ح-ي-ة م-ن
لسص -ت -غ Ó-ل ك -ل ا أ
اŸسص -اح -ات غ ÒاŸسص -ت -غ-ل-ة م-ن أاراضص-ي
البور ،وتوسصعة مسصاحات ﬁاصصيل العائلة
ال-ب-ق-ول-ي-ة ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ط-وي-ر وتوسصيع
مسصاحات الري التكميلي».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تسسهيÓت إدإرية للمسسجل Úإ÷دد

ت-خ-ت-ت-م ال-ي-وم ع-م-ل-ي-ة اŸراجعة
ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا’نتخابية
ال -ت -ي ان -ط -ل -قت م-ن-ذ  23م -ن شس-ه-ر
ج- -ان- -ف- -ي –سس- -ب- -ا لÓ- -ن- -ت- -خ -اب -ات
الرئاسسية اŸقررة يوم اÿميسض 18
أافريل  2019على مسستوى كل من
بلدية ورقلة وبلدة عمر كعينتÚ
من عدة بلديات بو’ية ورقلة ‘
ظروف عادية.

ورڤلة :إاÁان كا‘

بالنسصبة للمراجعة السصتثنائية للقوائم
النتخابية ع Èبلدية ورقلة فإان العملية
Œري ‘ ظ- - -روف ع- - -ادي- - -ة ،ح- - -يث ”
تخصصيصص مكتب رقم  34على مسصتوى
مصصلحة ا◊الة اŸدنية «الطابق األول»
وأاب -واب -ه م -ف-ت-وح-ة أام-ام اŸواط-ن ÚغÒ
اŸسص -ج -ل ‘ Úال -ق -وائ -م الن -ت-خ-اب-ي-ة أاو
الناخب Úالذين غÒوا إاقامتهم كل أايام
األسصبوع من السصبت إا ¤غاية اÿميسص
م-اع-دا ي-وم ا÷م-ع-ة وال-ع-م-ل-ي-ة مسص-تمرة
وت- -ع- -رف إاق -ب -ال م -ن ط -رف اŸواط -نÚ
الذين يتم اسصتقبالهم ‘ ظروف جيدة
ومع توفر كل التسصهيÓت حسصبما أاكده
لـ»الشصعب» أام Úعام بلدية ورقلة غبشصي
بولنوار.
وذك -ر ذات اŸت -ح -دث أان -ه ب -ال -نسص -ب -ة
للهيئة الناخبة لبلدية ورقلة واŸسصجلة
إا ¤غ- - -اي- - -ة  31أاك -ت -وب-ر  2018خÓل
اŸراج -ع -ة السص -ن -وي -ة ال-ع-ادي-ة ف-ق-د ب-ل-غ
عددها 85.839 ،مسصجل بالنسصبة ◊الت
ال-تسص-ج-يÓ-ت وال-تشص-ط-ي-ب-ات أاث-ناء عملية
اŸراجعة السصتثنائية و‘ هذا اإلطار
” عقد جلسصت Úللجنة اŸكلفة بالعملية
كما سصيتم عقد جلسصت Úأاخري Úحتى
إان- -ه- -اء ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ،ح- -يث ب -ل -غت ع -دد
ال - -تسص - -ج - -ي Ó- -ت ◊د اآلن  1654منها
1637عدد اŸلفات اŸقبولة و 18عدد
اŸرف -وضص -ة ألسص -ب -اب ﬂت -ل -ف -ة ،وف-ي-م-ا

يخصص عمليات الشصطب ” شصطب 103
حالة منها  48حالة بسصبب –ويل اإلقامة
و 55حالة بسصبب وفاة.
و◊د اآلن ق -درت ال -ه -ي -ئ -ة ال -ن -اخ -ب-ة
لبلدية ورقلة بعد عمليات التسصجيÓت
والتشصطيبات وبصصفة مؤوقتة  87.323مع
اإلشص- -ارة إا ¤أان ه- -ن- -اك ع -دد اŸل -ف -ات
اŸودعة للتسصجيل ›موعها  163منها
 108رجال و 55نسصاء باإلضصافة إا10 ¤
حالت تشصطيبات بسصبب –ويل اإلقامة
و 12تشص- -ط- -يب بسص -بب ال -وف -اة وبسص -بب
ا◊الت اŸكررة والتي ” التأاكد من
أانها مسصجلة على حالت 23 Úحالة سصيتم
شصطبها أايضصا ،هذا فيما يتعلق بالعملية
التي سصتتواصصل حتى اليوم الثÓثاء على
أان ي -ك -ون اخ -ت -ت-ام-ه-ا ي-وم األرب-ع-اء ،أاي-ن
سصيتم –ديد الهيئة الناخبة مبدئيا على
أان يتم –ديد القوائم النهائية بعد فÎة.
و‘ بلدية بلدة عمر عملية اŸراجعة
السصتثنائية للقوائم النتخابية مسصتمرة
أايضص- -ا ك- -م -ا ذك -ر ن -ائب رئ -يسص اÛلسص
الشصعبي البلدي مسصعود بن ﬁمد ،حيث
” اسص - -ت - -ق- -ب- -ال إا ¤ح- -د اآلن  33ملف
للتسصجيل و 36ملف للشصطب منذ انطÓق
ع-م-ل-ي-ة اŸراج-ع-ة السص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة للقوائم
سص-ي-ت-م دراسص-ت-ه-ا ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ال-عملية من
أاج -ل –دي -د ال -ه -ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ،ب-ع-د أان
ق -درت ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة إا ¤غ-اي-ة شص-ه-ر
أاكتوبر اŸاضصي خÓل عملية اŸراجعة
العادية للقوائم بـ 9175منهم  4549ذكور
و 4626إاناث ،وأاشصار ذات اŸتحدث أان
ك-ل ال-ظ-روف م-ه-ي-أاة لسص-ت-ق-ب-ال ط-ل-ب-ات
اŸواط- -ن Úل- -ل -تسص -ج -ي -ل ‘ ال -ق -وائ -م أاو
الشصطب ع Èأاحد اŸكاتب اıصصصصة
ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ،مضص-ي-ف-ا أانه ”
افتتاح مركز جديد لÓقÎاع التي أاصصبح
عددها  7مراكز بعد أان كانت  6وذلك
ن -ظ -را ل Ó-ك -ت -ظ -اظ ال-ذي سص-ج-ل خÓ-ل
السصنوات األخÒة

اعتماد  ٤تخصسصسات جديدة للتكوين اŸهني بتيبازة

تكييف إŸهن مع متطلبات سسوق إلشسغل

بــــعـــد حــــرمــــان Ÿــــدة سســنــــــــوات

ربط  1200مسسكن بغاز إŸدينة ببوحمزة ببجاية

السص -ك-ان« ،ن-ح-ن ن-نّ-وه ب-ه-ذه الل-ت-ف-ات-ة ال-ت-ي
تزامنت مع انخفاضص ﬁسصوسص ‘ درجات
ا◊رارة ،والتي سصتسصاعد القاطنة على إانهاء
م -ع-ان-ات-ه-م م-ع ق-ارورة غ-از ال-ب-وت-ان ،وال-ت-ي
تعرف تذبذبا ‘ التوزيع وارتفاعا ‘ السصعر
‘ فصصل الشصتاء ،حيث يتزايد الطلب على
اسصتعمال هذه الطاقة».

أإزمة مياه بعدة
أإحياء وقرى

أاشس- -رف وا‹ و’ي- -ة ب- -ج- -اي- -ة ،ع- -ل -ى
عملية واسسعة لربط  1200سسكن بغاز
اŸدينة ببلدية بوحمزة ،بعد حرمانها
Ÿدة سس -ن -وات م-ن ه-ذه اŸادة ا◊ي-وي-ة،
وهي العملية التي سسبقها ربط حوا‹
أازيد من  2772مسسكن ‘ بلديتي تيزي
انÈب -ر وأاوق -اسض ،ضس-م-ن إاسسÎات-ي-ج-ي-ة
ه -ادف -ة إا ¤مسس -اع -دة اŸواط -ن Úع-ل-ى
ا’سس- -ت- -ق- -رار وا◊ّد م- -ن م- -ع- -ان -ات -ه -م،
خاصسة ‘ هذه الفÎة من السسنة التي
تشسهد فيها اŸنطقة برودة.

بجاية :بن النوي توهامي

تنفسص سصكان بلدية بوحمزة الصصعداء بعد
طول انتظار ،وذلك بربط سصكناتهم Ãادة غاز
اŸدينة ‘ هذا الظرف ا÷وي البارد ،حيث
أاشصرف وا‹ ولية بجاية ،أاحمد معبد ،على
ع-م-ل-ي-ة رب-ط 1200م -ن -زل ب -ه-ذه اŸادة ،وذلك
بغÓف ما‹ قدر بـ 60مليار سصنيتم ،علما أان
هذا اŸشصروع انطلق سصنة  ،2014وبلغت تكلفة

اŸنزل الواحد  46مليون سصنتيم ،وهو دليل
على اÛهودات اŸضصنية للجهات الوصصية.
ه- -ذا ،وب- -حسصب الشص- -روح اŸق -دم -ة ،ف -إان
مصصالح الولية تقوم بعمليات ربط األحياء
والقرى النائية بشصبكة غاز اŸدينة ‘ ،إاطار
الÈن -ام -ج ال -ت-ن-م-وي اŸسص-ط-ر سص-ع-ي-ا م-ن-ه-ا،
ل -ت -وف Òه -ذه اŸادة ا◊ي -وي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
جميع البلديات ،للتخفيف من حّدة معانات
القاطن Úسصيما ‘ هذه الظروف اŸناخية
القاسصية .وكانت هذه العملية قد سصبقتها
عمليات ‡اثلة“ ،ثلت ‘ ربط  780مسصكنا
بلدية «تيزي أانÈبر» بغاز اŸدينة ،وكذا 857
مسصكنا ببلدية أاوقاسص ،ضصمن مشصروع إايصصال
الغاز الطبيعي إا 2772 ¤عائلة وبتكلفة مالية
ق-دره-ا  70م-ل-ي-ار سص-ن-ي-ت-م ،وق-د شصّ-دد وا‹
ب -ج -اي-ة ع-ل-ى ضص-رورة م-واصص-ل-ة اÛه-ودات
ميدانيا ،إلنهاء اŸشصاريع ا◊الية ‘ آاجالها
اّÙددة خدمة Ÿصصلحة اŸواطن Úوا◊د
من معاناتهم.
ومن جهتهم ثّمن السصكان هذه اŸبادرة،
وب - -حسصب السص - -ي - -د ط- -اط- -اشصك ‡ث- -ل ع- -ن

ما يزال سصكان العديد من األحياء والقرى
ب- -ولي- -ة ب- -ج- -اي- -ة ،ي- -ع- -ان -ون بسص -بب ال -ن -درة
اŸسصتمرة للمياه ،على خلفة عطب ‘ القناة
اŸمونة ،حيث ”ّ تسصجيل انقطاع ‘ التوزيع
بأاحياء ،الناصصرية ،ا◊رية ،سصيدي احمد،
ولصصيفة ،وقرى ،دار الناصصر ،إاغيل الÈج،
أاسصامة ،أادرار أاوفننو ،وتاوريرت.
ووفقا لشصهادات سصكان األحياء اŸعينة،
فإان الوضصعية الراهنة سصاهمت ‘ معاناة
كبÒة للسصكان ،حيث بالرغم من الشصكاوى
التي وجهت للجهات اŸعنية ،إال أان شصيئا ⁄
ي -ت -غ ،Òوع -ل -ي-ه ي-أام-ل ه-ؤولء م-ن السص-ل-ط-ات
اÙلية التدخل ،من أاجل وضصع حّد نهائي
ل -ه-ذه اŸعضص-ل-ة ال-ت-ي ت-ت-كّ-رر ك-ل-م-ا سص-ق-طت
األمطار.
وبحسصب مصصدر مسصؤوول ،فإان عمق خط
األن -اب -يب ال -ذي ي -ت -ج -اوز  8أام-ت-ار ،وح-ال-ة
األرضص الوعرة وارتفاع منسصوب مياه وادي
الصصومام ،على مدى األسصبوع ÚاŸاضصيÚ
بسصبب اسصتمرار هطول األمطار ،قد أاخر
تقّدم األشصغال على مسصتوى القناة التي “ّون
عاصصمة الولية وبعضص البلديات ،الرغم من
توف Òكافة اإلمكانيات اŸادية والبشصرية،
باإلضصافة إا ¤هذا التسصرب سصببت األمطار
ال -غ -زي -رة ال -ت -ي ت -ه -اط -لت ع -ل -ى ال-ولي-ة ‘
م- -نسص- -وب م- -ي -اه وادي أاق -ري -ون‡ ،ا خ -ل -ف
أاضصرار على شصبكات التوزيع.

أادرجت مصسالح التكوين اŸهني
ب- -و’ي -ة ت -ي -ب -ازة  ٤تخصسصسات
ج- -دي- -دة ي- -رت- -قب إاع- -ت- -م- -اده -ا
رسس -م -ي-ا ب-ك-ل م-ن ع Úت-ق-ورايت
وف- - -وك- - -ة وشس- - -رشس - -ال“ ،اشس - -ي - -ا
وم - -ت - -ط - -ل - -ب - -ات سس - -وق الشس - -غ - -ل
ب - -ال - -ت - -وازي م- -ع ع- -رضض ›م- -ل
التخصسصسات التقليدية’ ،سسيما
تلك التي يك Ìعليها الطلب من
طرف اÎŸبصس.Ú

تيبازة :علي ملزي

م - -ن ب Úال - -ت- -خصصصص- -ات ا÷دي- -دة
اŸقÎحة‚ ،د ترميم شصباك الصصيد
ع -ل -ى مسص -ت -وى م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن ب-عÚ
“ت
تقورايت وهو التخصصصص الذي ّ
اإلشصارة إاليه قبل  10سصنوات من اآلن
عشص - -ي - -ة إاسص - -ت - -ح- -داث اŸرك- -ز ،إال أاّن
العزوف عن هذا التخ ّصصصص ‘ كّل مّرة
ح - -ال دون إادراج - -ه ضص - -م - -ن ق - -ائ - -م- -ة
التخصصصصات اŸعتمدة ،كما يقÎح ذات
اŸرك -ز أايضص -ا ت -خصصصص ت-رب-ي-ة اÙار
الذي يرتقب بأان يلقى Œاوبا ‡يزا
ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤ازده -ار مشص -اري -ع ت -رب-ي-ة
اÙار وب- -ل- -ح ال -ب -ح -ر ،ب -ك -ل م -ن عÚ
تقورايت وتيبازة.
”
أاما Ãركز التكوين لفوكة فقد ّ
إاقÎاح تخصصصص الكهرباء الصصناعية،
‘ ح Úسصيعرضص مركزا التكوين بكل
من شصرشصال وتيبازة تخ ّصصصص اإصصÓح
الهواتف النقالة والثابتة مع الشصارة
ا ¤كون ›مل التخصصصصات األربعة
سص -ت -ت -وج ‘ آاخ -ر ال -ت -ك -وي -ن بشص -ه-ادة

الكفاءة اŸهنية.
و‘ السص- -ي- -اق ذات- -ه ،ع- -رضصت مصص- -ال -ح
التكوين اŸهني بالولية لدخول فيفري
اŸقبل  6640منصصب تكويني ‘ ﬂتلف
األ‰اط م- -ن ب- -ي -ن -ه -ا  1890م - -نصصب ‘
التكوين القامي و  1925منصصب ‘ ‰ط
التكوين عن طريق التمهÚ
و 1070منصصب للتكوين عن طريق
” تقليصص
الدروسص اŸسصائية .كما ّ
حصصة اŸرأاة اŸاكثة بالبيت إا765 ¤
منصصب بدل من قرابة  1000منصصب
خÓل الدورات السصابقة،
وعرضصت ذات اŸصصالح أايضصا 605
مناصصب تكوينية ضصمن التكوين األو‹
التأاهيلي و  110منصصب ‘ التكوين
التفاقي مع قطاعات أاخرى و 75
منصصبا لفائدة اŸتحررين من األمية،
بحيث يرتقب بأان ينضصم اŸسصجلون
ا÷ - - - - - - - - - - -دد إا 10485 ¤مÎبصص
سص-ي-واصص-ل-ون ت-ك-وي-ن-ه-م ع-ل-ى مسص-توى
ﬂتلف اŸؤوسصسصات التكوينية.
Œدر اإلشص -ارة ا ¤ك -ون ع -م -ل -ي -ات
التسصجيل لدخول فيفري كان قد شصرع
فيها ‘  6جانفي الفارط على أان
ت - -ت - -واصص - -ل ا ¤غ - -اي - -ة  16فيفري
وتخ ّصصصص أايان  18 ،17و 19فيفري
ل Ó-ن -ت -ق -اء وال -ت -وج-ي-ه ل-ي-ت-م ال-دخ-ول
الرسصمي للمÎبصص Úا÷دد يوم 24
ف -ي -ف -ري ا◊ا‹ ،ك-م-ا Œدر اإلشص-ارة
اأيضصا إا ¤كون الولية –وز حاليا
ع -ل -ى  3م-ع-اه-د وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-كوين
والتعليم اŸهني Úو 15مركزا تكوينيا
مرفقا بـ 4ملحقات.

الدبلومـاسسي
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مسشتششارة معهد الدراسشات السشÎاتيجية Ãوسشكو يلينا سشبونينا لـ «الششعب»:
لربعاء  ٠٦فيفري  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠١جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٦٥
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إانسصحـ ـ ـاب واشصنطـ ـن من مع ـ ـ ـاه ـدة
األسصلحة النووية يهّدد السصلم الدو‹
لمنية العاŸية
ترامب ُيعيد رسشم اÿارطة السشياسشية وا أ

كلمة العدد

‘ عنق الّزجاجة
فضشيلة دفوسس
ق -ب -ل ن -ح -و سس -ن-ة ط-رح اŸب-ع-وث األ‡ي ا ¤ل-ي-ب-ي-ا غسس-ان
سس Ó-م -ة ف -ك -رة اŸؤو“ر ال -وط -ن-ي ا÷ام-ع ،ال-ذي يضسّ-م ك-ل
أاطياف الشسعب الليبي ،واألطراف اّÙركة للمشسهد هناك،
بهدف إاقرار مصسا◊ة تفّكك أالغام النقسسامات التي تهّدد
وحدة البÓد وتضسع أامنها ومسستقبل اŸنطقة على فوهة
بركان.
فكرة سسÓمة التي جاءت ضسمن خطة أا‡ية تسسعى ا¤
تتويج العملية السسلمية بانتخابات تداوي جراح الليبيÚ
وتعيد بناء ما دمّرته األزمة التي دخلت عامها الثامن،
لقت تأاييدا ‘ الداخل واÿارج من منطلق أان ا◊لّ ل بّد
أان يصسنعه الشسعب الليبي نفسسه ،وليسس ا÷هات اÿارجية
ال -ت -ي تسس-ب-بت ت-دخÓ-ت-ه-ا اŸشس-ك-وك ب-ن-واي-اه-ا ‘ ت-ع-م-ي-ق
اÓÿف- -ات وق- -ادت ا ¤اصس- -ط- -دام -ات اراقت أان -ه -ارا م -ن
الّدماء.
وامتّد التفاؤول بقرب انفراج اŸعضسلة الّليبية بعد أان أاعلن
سس Ó-م -ة ن -ه -اي -ة ال -ع-ام اŸنصس-رم ،و–دي-دا غ-داة اج-ت-م-اع
«بالÒمو» بصسقلية اليطالية ،أان موعد اŸؤو“ر ا÷امع
سس- -ي -ك -ون ‘ الشس -ه -ر األول م -ن ع -ام  ،2019ع -ل -ى أان ت-ل-ي-ه
النتخابات الرئاسسية ‘ مدة ل تتجاوز جوان القادم.
ل -ك -ن م ّ-ر شس-ه-ر ج-ان-ف-ي ،و ⁄ي-ل-ت-ئ-م اŸؤو“ر ال-ذي ي-ع-تÈه
الّليبيون Ãثابة قشّسة النجاة التي سستنقذهم من الغرق ‘
حرب أاهلية مدمّرة ،ليك ّسسر سسÓمة جدار الصسمت وينزل
كÓمه كال ّصساعقة ،بعد أان قّرر تأاجيل اŸلتقى الوطني إا¤
اشس -ع -ار آاخ -ر ÈّÃر ع -دم تّ-وف-ر الشس-روط الÓ-زم-ة ل-ع-ق-ده،
واŸتمثلة أاسساسسا ‘ أارضسية تفاهم ب Úاألطراف الّليبية
الفاعلة.
وال -ق -ول ب -ت -أاج -ي -ل اŸؤو“ر ا÷ام-ع إا ¤أاج-ل غ Òمسس-م-ى،
ه -وال -ق -ول أايضس -ا ب -ت -أاخ Òإاج -راء الن -ت -خ -اب-ات ،ال-ت-ي ق-ال
اŸبعوث األ‡ي إان شسروط تنظيمها وضسمان ‚احها هي
األخرى غ Òمتّوفرة ،ف Óوجود لقانون النتخابات ،ول
التزام من الطراف اŸتنازعة بقبول نتائجها األمر الذي
يكّرر – كما أاضساف– ما حصسل عام .2014
أاك -ي -د أان اÈّŸرات ال -ت -ي يسس -وق-ه-ا غسس-ان سسÓ-م-ة ل-ت-أاخÒ
مؤو“ر اŸصسا◊ة وتأاجيل النتخابات ،صسادقة وموضسوعية،
فقطار ال ّسسÓم ل Áكنه ان يتحرك إال بوفاق داخلي ،وبعد
إاب -ع -اد ال -ع -راق -ي -ل ال-ت-ي تضس-ع-ه-ا ال-ت-دخÓ-ت اÿارج-ي-ة ‘
طريقه ،لهذا أالقى سسÓمة الكرة ‘ مرمى الفرقاء الذين
يتحرك الكث Òمنهم وفق أاجندات خارجية صسّورت ليبيا
على أانها كعكة ل بّد من السستحواذ على أاك Èوأالّذ قطعة
منها.
ال ّ-ل -ي -ب -ي -ون ب -دون أادن -ى شسك ي -درك -ون اŸأازق ال -ذي ي-ج-د
اŸبعوث األ‡ي نفسسه فيه ،ويؤومنون أايضسا بأان الّرجل
حريصس على أان يكون اŸلتقى ا÷امع ناجحًا ول يعيد
اŸسسأالة اللّيبية ا ¤نقطة الصسفر والفوضسى ،لهذا فإانّ زمام
اŸبادرة باتت بأايديهم ،عليهم التحّرك بسسرعة وقبل فوات
األوان إلنهاء التجاذبات العقيمة ،وŒاوز اÓÿفات التي
ججها ا÷هات اÿارجية اŸتكالبة على ليبيا،وتنظيف
تؤو ّ
الرضسية من الطفيليات التي تنشسر عفنها وحقدها ،فوحدة
الصسفّ والهدف وحدهما يضسعان قطار التسسّوية على سسكته
ال ّصس-ح-ي-ح-ة ،وي-ع-ي-دان األم-ن والسس-ت-ق-رار ،ل-يسس ف-قط ا¤
أارضس شسيخ الشسهداء عمر اıتار ،بل ا ¤اŸنطقة بأاسسرها
كونها تضسّررت كثÒا بفعل األزمة الّليبية.

لسشتاذ فؤواد جدو لـ«الششعب»:
ا أ

الحتÓل اŸغربي –ت ضصغط أامريكي مّركز واسصتفتاء تقرير اŸصص Òاıرج

لبنان بحكومة للششركاء والفرقاء

انتصصار لقيم التع ـ ـ ـ ـاي ـ ـشش وقبول اآلخر
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مسشتششارة معهد الدراسشات السشÎاتيجية Ãوسشكو يلينا سشبونينا لـ «الششعب»:

انسصحاب واشصنطن من معاهدة األسصلحة النووية يهّدد السصلم الدو‹
ق-الت «ي-ل-ي-ن-ا سش-بونينا» ،مسشتششارة معهدة
ال- -دراسش- -ات السشÎات- -ي- -ج- -ي- -ة Ãوسش- -ك- -و،
لـ»الشش- -عب» ،أان انسش- -ح- -اب واشش- -ن- -ط- -ن م -ن
لسش -ل -ح -ة ال -ن-ووي-ة م-ت-وسش-ط-ة
م -ع -اه -دة ا أ
اŸدى ،وّرد م -وسش -ك -و ب-ت-ع-ل-ي-ق ال-ع-م-ل ب-ه-ا،
لنها سشتعيد التّوتر إا¤
خسشارة للجميع ،أ
العÓقات الدولية.
اŸسش -تشش -رق -ة ال -روسش -ي -ة وم -دي -رة م -رك -ز
لوسشط وآاسشيا بروسشيا ،أاوضشحت ‘
الششرق ا أ
ذات ال -وقت ،أان ال -دواف -ع ال -ت -ي ق -دم -ت -ه -ا
لمريكية ‘ العلن لÓنسشحاب من اŸعاهدة ،ليسشت صشحيحة ،وإا‰ا هناك أاخرى خفّية تتعلق
لدارة ا أ
ا إ
لو ،¤مؤوكدة أان القرار سشيؤوّدي إا ¤إاطÓق
بتنافسض اسشÎاتيجي وصشراع مصشالح اقتصشادية بالدرجة ا أ
سشباق التسشلح من جديد.
أاجرى ا◊وار :حمزة ﬁصشول
«الشش - -عب» :أاع- -ل- -نت واشش- -ن- -ط- -ن ،ن- -ه- -اي- -ة
لسش-ب-وع اŸنصش-رم ،انسش-ح-اب-ه-ا من معاهدة
ا أ
لسشلحة النووية متوسشطة اŸدى ،ورّدت
ا أ
موسشكو فورا ،بتعليق العمل بها ،لو نعود
ق -ل -ي  Ó-إا ¤ال-وراء ،م-اذا ح-قّ-ق-ت اŸع-اه-دة
منذ توقيعها إا ¤اليوم؟
ي-ل-ي-ن-ا سشبونينا :اŸع -اه-دة م-ن-ذ ت-وق-ي-ع-ه-ا سش-ن-ة ،1987
حقّقت أاششياء كثÒة ،ولعل أاهم ششيء ‚حت فيه هو زيادة
الثقة أايام ا◊رب الباردة ب Úالو’يات اŸتحدة اأ’مريكية
وروسشيا ،وأادت إا ¤القضشاء على صشواريخ بالسشتية بعيدة
ومتوسشطة اŸدى ( 500و 5500كلم) ،وهذا كان مهما
جدا ،أ’ن عددا من الصشواريخ كان من ششأانه أان يؤودي إا¤
تدم Òبلدين وحتى نصشف العا.⁄
وبالتا‹ فهي معاهدة مهمة جدا ‘ ›ال تخفيضس
ا’سش- -ل- -ح -ة ا’سشÎات- -ي -ج -ي -ة ،وت -وق -ي -ف سش -ب -اق ال -تسش -ل -ح
واŸسشاهمة ‘ ا◊فاظ على ا’سشتقرار والسشلم الدولي.Ú
لم -ري -ك -ي -ة ،ب -ال -ت-م-ه-ي-د
لدارة ا أ
ب -ادرت ا إ
لÓ-نسش-ح-اب م-ن اŸع-اه-دة السش-ن-ة اŸاضشية،
لم- -ر ،م- -اه -ي ال -دواف -ع
ق- -ب- -ل أان ت- -رسش- -م ا أ
الكامنة وراء هذا القرار باعتقادكم؟
روسشيا ’ تعتقد أانها انتهكت اŸعاهدة ،بالعكسس لقد
ع -رضشت ع -ل -ى واشش -ن -ط -ن ال -ق -ي -ام ب -ت -ف-ت-يشش-ات مششÎك-ة
واقÎحت على اأ’مريكي Úالقدوم والتعرف عن قرب
على الصشاروخ الذي أاثÒت من حوله الششكوك.
لكن ،الدوافع التي قدمتها اإ’دارة ا’مريكية لÓنسشحاب
م -ن اŸع -اه -دة ال-ن-ووي-ة ’ ،ت-رت-ب-ط أاب-دا بسش-ل-وك روسش-ي-ا

Œاه -ه -ا ،ول -ك -ن -ه -ا ت -ت -ع -ل -ق أاسش -اسش -ا Ãصش-ال-ح الصش-ن-اع-ة
العسشكرية ‘ أامريكا ،فطغاة اأ’موال ‘ هذه الصشناعة،
يريدون أان يكونوا طليقي اأ’يدي ويجب عليهم التخلصس
من اŸعاهدة.
Óدارة اأ’مريكية ،لكون اŸعاهدة
وهناك دوافع أاخرى ل إ
’ تششمل دو’ مثل بريطانيا والصش ،Úهذه اأ’خÒة باتت
على نفوذ واسشع وقوة عسشكرية متصشاعدة ‘ اÙيط
ال -ه -ادي ،وب -ال -ت -ا‹ سش -يسش-م-ح ا’نسش-ح-اب م-ن اŸع-اه-دة
أ’مريكا أان Œابه الصش ‘ Úهذه اŸنطقة ا’سشÎاتيجية
من العا.⁄
لن ،وب -ع -د انسش -ح-اب واشش-ن-ط-ن وت-ع-ل-ي-ق
ا آ
موسشكو العمل باŸعاهدة ،من اÿاسشر ومن
الرابح ‘ هذا الوضشع ا÷ديد؟
الرابح ،كما قلت آانفا ،هوالصشناعة العسشكرية اأ’مريكية،
أامّا اÿاسشر ،فكلنا خاسشرون ،أ’ن التوتر سشيعود ›ددا
ليطغى على العÓقات الدولية.
ومن ب Úاÿاسشرين أايضشا ،الششعب اأ’مريكي ،أ’ن حالة
التوتر سشتمتد إاليه كماهو ا◊ال بالنسشبة لششعوب أاخرى
وباأ’خصس أاوروبا ،وبالتا‹ فالقرار سشÒتد على الرئيسس
دونالد ترامب الذي يعتقد أانه يقوي مواقفه ‘ الداخل،
ولكنه ﬂطئ إاذا ظن ذلك أ’ن اأ’مر يتعلق باتفاقية
نووية.
هل انطلق سشباق تسشّلح جديد؟
أاكيد ،أ’ن تعليق العمل Ãعاهدة تخ ّصس اأ’سشلحة النووية
اŸتوسشطة اŸدى ،سشيؤودي بششكل آا‹ إا ¤واقع جديد
ه -وال -تصش -ن -ي-ع ال-عسش-ك-ري وت-ط-وي-ر أاسش-ل-ح-ة اسشÎات-ي-ج-ي-ة
جديدة ،وهذا كله ليسس ‘ صشالح السشلم واأ’من الدولي،Ú
ومن حق اÛموعة الدولية وأاوروبا –ديدا أان تششعر
بالقلق.

معــــاهدة القــــوى
النوويـــة اŸتوسشطـة
–ــــت الضشــــوء

بداية النسصحاب

وقعت أامريكا وا’–اد السشوفياتي ـ سشابقا ـ معاهدة ا◊د من
الصش- -واري -خ اŸت -وسش -ط -ة وال -قصشÒة اŸدى واسش -م -ه -ا ا◊ق -ي -ق -ي
«معاهدة القوى النووية اŸتوسشطة» (أاي إان إاف) عام .1987
Ãوج -ب -ه -ا ت -ع -ه-د ال-ط-رف-ان ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي رون-ال-د ري-غ-ان،
والزعيم السشوفياتي ميخائيل غورباتششوف ،بعدم صشنع أاوŒريب
أاونششر أاي صشواريخ باليسشتية أاو›نحة أاومتوسشطة ،وتدم Òكافة
م -ن -ظ -وم -ات الصش -واري -خ ،ال -ت-ي يÎاوح م-داه-ا اŸت-وسش-ط م-ا بÚ
 5500-1000كيلوم ،Îومداها القصش Òما ب 1000 500 Úكيلوم.Î
بحلول ماي  ” ،1991تنفيذ اŸعاهدة بششكل كامل ،حيث دمر
ا’–اد السشوفياتي  1792صشاروخ باليسشتيا و›نحا تطلق من
اأ’رضس.
ودم -رت ال -و’ي -ات اŸت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة  859صش- -اروخ .وتششÒ
نصشوصس اŸعاهدة إا ¤أانها غﬁ Òددة اŸدة ،ويحق لكل طرف
ا’نسشحاب منها بعد تقد Ëأادلة مقنعة للخروج.

تفك Òواششنطن ‘ ا’نسشحاب من اŸعاهدة  ⁄يبدأا مع اإ’دارة
اأ’مريكية ا◊الية بقيادة الرئيسس دونالد ترامب ،حيث أان إادارة
الرئيسس اأ’مريكي السشابق باراك أاوباما اتهمت روسشيا ،إابان أازمة
عام  ‘ 2014أاوكرانيا« ،بخرق اŸعاهدة عن طريق نششر أاسشلحة
نووية تكتيكية ﬁظورة صُشِممت إ’رهاب أاوروبا وا÷مهوريات
السشوفيتية السشابقة التي توافقت مع الغرب».
وراسشل أاوباما نظÒه الروسشي فÓدم Òبوت ÚليخÈه «بقناعة
الو’يات اŸتحدة بخرق الروسس للمعاهدة ،لكنه يرغب ‘ حل
اŸسشأالة ع Èا◊وار من أاجل ا◊فاظ على ا’تفاق».
قال مسشؤوولون أامريكيون «إان موسشكو تنششر صشاروخاً ﬁظورا
اسش- -م- -ه «إاسس إاسس سش- -ي ـ »8أارضش ٍ-ي ج -واٍل يششّ -ك-ل ت-ه-دي-دا ل-ل-دول
اأ’وروبية».
وردت موسشكو بعرضس نسشخة جديدة معدلة من ذلك الصشاروخ
أامام ا÷مهور اأ’جنبي للمرة اأ’وﬁ ‘ ¤اولةٍ لدحضس ا’تهامات
التي تقول إان السشÓح يخرق اŸعاهدة.
ق -ال ال -ف -ري -ق م-ي-خ-ائ-ل م-ات-ف-ي-يسش-ك-ي ،ق-ائ-د ق-وات الصش-واري-خ
واŸدفعية با÷يشس الروسشي ،إان العرضس كان يسشتهدف إابراز ما
ُتِكtنه روسشيا من «ششفافية متزايدة والتزامنا Ãعاهدة الصشواريخ
النووية متوسشطة اŸدى» وعرضس التعديÓت ا÷ديدة.

ما قبل اŸعاهدة

ما عÓقة الصص ÚباŸعاهدة

جاءت اŸعاهدة لتحُّل أازمة حدثت ‘ ثمانينيات القرن اŸاضشي
ح Úنششر ا’–اد السشوفييتي صشاروخا ‘ أاوروبا يحمل اسشم
»إاسس إاسس ـ ـ ،« 20وÁتلك ذلك الصشاروخ القدرة على حمل ثÓثرؤووسسٍ نووية .وردت الو’يات اŸتحدة بنششر صشواريخها ا÷والة
وصشواريخ بÒششنغ  ‘ 2قواعدها بأاوروبا.
ومدى صشواريخ «إاسس إاسس  »20اŸتوسشطة اŸتطورة ،الروسشية،
يصشل إا ¤خمسشة آا’ف كيلوم Îوتتمتع بالدقة العالية ‘ إاصشابة
أاهداف ‘ أاوروبا الغربية ،وششمال أافريقيا ،والششرق اأ’وسشط ،كما
Áكنها ضشرب أاهداف ‘ و’ية أا’سشكا اأ’مريكية.
بدأات اŸفاوضشات ب Úأامريكا وا’–اد السشوفييتي للحد من
الصشواريخ النووية قصشÒة ومتوسشطة اŸدى من ك Óالطرف،Ú
واسشتقر اأ’مر إا ¤عدم نششر واششنطن صشواريخها ‘ أاوروبا مقابل
خ -فضس م -وسش-ك-و ل-ع-دد الصش-واري-خ ،واسش-ت-م-رت اŸن-اقشش-ات ح-ول
بنودها إا ¤أان دخلت حيز التنفيذ رسشميا عام .1988

ب -حسشب وسش-ائ-ل إاعÓ-م-ي-ة أام-ري-ك-ي-ة ،ف-إان واشش-ن-ط-ن ‘ إاعÓ-ن-ه-ا
ا’نسشحاب من اŸعاهدة النووية ،بزعم انتهاك موسشكو للمعاهدة
يخفي هدفا آاخر هو»الدخول ‘ حقبة جديدة من اŸنافسشة
ا’سشÎاتيجية مع الصش ‘ Úمياه اÙيط الهادئ جنوب ششرق
آاسشيا».
أ’ن الصش ⁄ Úتّوقع على اŸعاهدة ،فإانها تقوم بتطوير قدرات
صشاروخية تعتÈها واششنطن تهديدا لقواتها ‘ اÙيط الهادئ،
جنوب ششرق آاسشيا.
نقلت ›لة «ذي إايكونوميسشت» عن كريسشتوفر جونسشون ،عميل
وكالة ا’سشتخبارات اأ’مريكية «سشي آاي إايه» السشابق قولهÁ« :كن
Óيام اأ’و ¤أان –دد مصش Òأاي حرب مسشتقبلية ،وامتÓك
ل أ
قدرات عسشكرية “كن أامريكا من الوصشول إا ¤قلب اأ’راضشي
الصشينية Áثل أاهمية كبÒة بالنسشبة للجيشس اأ’مريكي ‘ أاي
مواجهة مع ا÷يشس الصشيني».
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لسشتاذ فؤواد جدو لـ«الششعب»:
ا أ

الحتÓل اŸغربي –ت ضصغط أامريكي
مّركز واسصتفتاء تقرير اŸصص Òاıرج

رغم اıاوف التي تسشاور البعضض من عدم جدية انخراط الحتÓل اŸغربي ‘ العملية السشياسشية التي ترعاها ال·
اŸتحدة ◊ل القضشية الصشحراوية ،إال أان مؤوششرات كثÒة تنبئ على العكسض ،بأان ﬁادثات جنيف ‘ جولتها الثانية
والتي دعا إاليها اŸبعوث ال‡ي هورسشت كوهلر ،سشتحدث تقدما ‘ مسشار التسشوية التي طال انتظارها ،خاصشة مع
الدعم الصشريح الذي تبديه الدارة المريكية ا◊الية ◊ل عادل ودائم ينهي معاناة آاخر مسشتعمرة أافريقية‡ ،ا
يفرضض عامل ضشغط جديدا على اŸغرب ويدفعه إا ¤وضشع ششروطه وتصشوراته الحادية جانبا ويلتزم Ãا توصشي به
الششرعية الدولية من قرارات .للوقوف عند آاخر مسشتجدات القضشية الصشحراوية ،وحظوظ ‚اح «جنيف– »2اور
«الششعب» ،اليوم ،السشيد فؤواد جدو ،أاسشتاذ العلوم السشياسشية بجامعة ﬁمد خيضشر ببسشكرة.
إ’ب -ط -ال ا’ت-ف-اق-ي-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ووق-ف ال-ن-هب
اأ’· اŸتحدة من أاجل تقريب وجهات النظر التي تغÒت مواقفها مع الرئيسس ترامب ،أاين
حوار :إاÁان كا‘
خاصشة أان كل اŸبعوث Úا’‡ي Úا ¤اŸنطقة ترى اإ’دارة اأ’مريكية ا◊الية ضشرورة إايجاد حل اÈŸمج للÌوات الصشحراوية والتي ‘ الغالب
ل· اŸتحدة عقد فشش -ل -وا أام -ام ت -ع -نت و“سشك اŸغ -رب ب -ح -ل -ه لهذه اŸششكلة من خÓل الدفع باأ’طراف إا ¤ت -ف -وز ب -ه -ا ج -ب -ه -ة ال -ب-ول-يسش-اري-و ،ل-ك-ن ال-وزن
«الششعب» :تعتزم ا أ
ج -ول -ة ج-دي-دة م-ن اÙادث-ات ‘ م-ارسض اŸنا‘ للقرارات الدولية.
ط -اول -ة ا◊وار ،وه -ذا م -ا ي -فسش -ر ب -ر›ة ج-ول-ة الفرنسشي ‘ ا’–اد اأ’وروبي ولوبيات اŸال
وا’م -ت -ي -ازات ال -ت-ي ي-ق-دم-ه-ا اŸغ-رب ل-ب-عضس
جديدة رغم اŸوقف اŸغربي.
لج -ل إاي -ج -اد تسش -وي -ة سش -ل -م -ي -ة
اŸق -ب -ل أ
غ -ط -رسش -ة الح -تÓ-ل اŸغ-رب-ي وق-درت-ه اأ’ط-راف Œع-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ن-هب ت-ت-ك-رر بششكل
للقضشية الصشحراوية ،ما قولكم؟
ل‡ي-ة دوري.
ال -ف -ائ -ق -ة ع -ل -ى ضش-رب ا÷ه-ود ا أ
فؤواد جدو :القضشية الصشحراوية تعد من بÚ
تششبث اŸغرب با◊ل ا أ
لحادي ا÷انب وع -رق -ل -ت -ه-ا لب-د أان ي-ك-ون مسش-ن-ودا إا ‘ ¤تصشّ- -ورك -م ،ه -ل سش -ي -ت -م -ك -ن اŸب -ع -وث
أاق- -دم قضش -اي -ا تصش -ف -ي -ة ا’سش -ت -ع -م -ار ‘ ال -وقت
ل‡ي م- - -ن إاح - -داث اخÎاق وال - -دف - -ع
اŸع- -اصش- -ر وأاخ- -ذت فÎة زم -ن -ي -ة ط -ال أام -ده -ا يعكسض إاصشراره على عرقلة أاي خطوة ‘ جهات تدعمه وتتواطأا معه مقابل نهب ا أ
مقارنة باŸسشتعمرات اإ’فريقية اأ’خرى ولهذا اŒاه التسشوية من خÓل كÓم السشف ÒالÌوات الصشحراوية ،ما تعليقكم على ب -اŒاه ح -ل ه -ذه ال -قضش -ي-ة ال-ت-ي Œاوز
أاصشبحت تششكل اسشتثناء ‘ القارة السشمراء التي اŸغ -رب -ي ل-دى ا أ
لربع عقود؟
لم -ر وه -ل ب -إام-ك-ان الصش-ح-راوي Úوم-ن عمرها ا أ
ل· اŸت-ح-دة ال-ذي ق-ال ا أ
تتطلع لتحقيق التنمية وŒاوز عقبات التخلف« ،خ-ارج ا◊ك-م ال-ذات-ي لسش-ن-ا مسش-ت-عدين خ Ó-ل م -ع -رك -ت -ه -م ال-قضش-ائ-ي-ة إاج-ه-اضض رغم اعتقادي بأان مسشار اŸفاوضشات لن يكون
‘ ح‚ Úد القضشية الصشحراوية  ⁄تتحرك من ل- -ل- -ت- -ف- -اوضض ع- -ل- -ى أاي شش- -يء آاخ -ره» م -ا ات- -ف -اق ال -ت -ج -ارة اŸوق -ع ب Úالح -ت Ó-ل سش-ه ،Ó-وب-أان ال-ط-ري-ق سش-ت-ك-ون ط-وي-لة إ’يجاد
تسشوية سشلمية لهذه القضشية ،وذلك أ’سشباب
لوروبي قبل أاسشابيع؟
نقطة ا◊وار الذي ” الÎاجع عنه ،وهنا تريد تعليقكم على هذا الكÓم وما الذي أامام وال–اد ا أ
اأ’· اŸتحدة أان تعطي بعدا جديدا من خÓل كوهلر فعله وهويرفع ششعار مفاوضشات مسشأالة اسشتغÓل الÌوات الصشحراوية هي ‘ ع- -دي- -دة م -ن -ه -ا اŸوق -ف اŸغ -رب -ي ال -رافضس
تقريب وجهات النظر وإاجراء خطوة عملية ◊ل بدون ششروط مسشبقة؟
اأ’سشاسس تتم من خÓل ا’–اد اأ’وروبي مع Ÿسشأالة ا’سشتفتاء ،إا’ أانني أاعت Èمباحثات
أاعتقد أان تصشريح السشف ÒاŸغربي هوتعب Òعما ال- -ع- -ل- -م أان ه- -ن- -اك دو’ م- -ن ا’–اد ت -رفضس جنيف خطوة لكسشر ،وتبقى كل ا’حتما’ت
القضشية الصشحراوية بد’ من دبلوماسشية اŸكوك
التي يقوم بها مبعوث اأ’· اŸتحدة للمنطقة ،يتم تداوله رسشميا ‘ اŸغرب إا’ أانه ’بد من ا’تفاق اأ’وروبي اŸغربي خاصشة ‘ ›ال واردة خاصشة إاذا كان فيه ضشغط من طرف
فهذه اÙادثات تأاتي ‘ ظروف دولية –تم اإ’ششارة إا ¤أان ا’حتÓل Áر Ãرحلة ضشغط الصش -ي -د ال -ب -ح -ري وال -ف -وسش-ف-ات ،ول-يسس أام-ام ال - -و’ي- -ات اŸت- -ح- -دة اأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة وا’–اد
ع -ل -ى اأ’ط -راف ال -ق -ب -ول ب -ا÷ل -وسس ا ¤ط-اول-ة خاصشة من طرف الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية الصش -ح -راوي Úإا’ ال -قضش -اء اأ’وروب -ي وال-دو‹ اإ’فريقي لتقريب وجهات النظر.
ا◊وار.
من أاجل إا‚اح جولة اÙادثات الثانية
ل‡ي «ه- - -ورسشت
ي - - -ب - - -حث اŸب- - -ع- - -وث ا أ
كوهلر» إاجراءات بناء الثقة ،مثل إازالة
للغام وتبادل الزيارات ب ÚالعائÓت
ا أ
الصش - -ح - -راوي - -ة Ãخ- -ي- -م- -ات الÓ- -ج- -ئÚ
واŸن- - -اط- - -ق اÙررة و‘ ظ- - -ل م- - -واق- - -ف
خرج لبنان منتصشرا من معركة تأاليف ا◊كومة بعد قرابة ن -زاع -ات دائ -م -ة أاو م -ؤوق -ت-ة (ف-لسش-ط Úوسش-وري-ا) ..ب-اأ’مسس اسش-ت-ق-ب-ل
ل
الح- -تÓ- -ل اŸع- -رق- -ل ،ك- -ي- -ف السش- -ب -ي -
 ٩أاشش-ه-ر م-ن ال-ت-ج-اذب-ات السش-ي-اسش-ي-ة ال-ه-ادئ-ة ‘ جّ-ل مسش-اره-ا الفلسشطني Úواليوم يسشتضشيف السشوريﬂ ‘ Úيمات قائمة بذاتها،
لجراءات؟
لتنفيذ هذه ا إ
التزم فيها الششركاء والفرقاء على وضشع خÓفاتهم جانبا أاو واŸعروف أان القيادة اللبنانية ترفضس رفضشا قاطعا ما يسشمى بـ
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أاعتقد أان اإ’جرا
ب-ا أ
لح-رى ت-أاج-ي-ل-ه-ا إا ¤إاشش-ع-ار آاخ-ر ري-ث-م-ا ي-تّ-م التفاق على «التوط »Úووصشف عون هذه الصشورة باÛزرة ضشد القانون اإ’نسشاÊ
اأ’‡ي كوهلر بادرت بها جبهة البوليسشاريو
اŸن -ط -ل -ق -ات ا أ
لسش -اسش -ي -ة م-رج-ع-ي-ت-ه-ا خ-دم-ة ال-وط-ن ال-ع-زي-ز الدو‹.
م -ن ق -ب -ل ‘ إاط -ار إاب -داء حسش -ن ال -ن -ي -ة ،ل-ك-ن
وحمايته من الÓإاسشتقرار الواردة ‘ البيان الوزاري ا إ
لطار @ اأ’وضشاع ‘ جنوب لبنان تصشنّف ‘ خانة ’ حرب و’ سشلم ،تقابل
اŸغ- -رب رك- -ز ‘ ال- -ك- -ث Òم- -ن اŸرات ع- -ل -ى
العام لعمل أاعضشاء ا◊كومة.
ذلك يقضشة غ Òمسشبوقة للجيشس ‘ التصشدي أ’ي ﬁاولة إاسشرائيلية
ق
سش -ي -اسش -ة ال -ه-روب إا ¤اأ’م-ام وف-رضس م-ن-ط-
زي-ادة ع-ل-ى اع-ت-ب-اره م-ن-ظ-وم-ة م-ن ال-ت-ع-ه-دات تسش-ت-دعي للتطاول على ا◊دود كان آاخرها اكتششاف اأ’نفاق إاكتفى بردمها
اأ’م -ر ال -واق -ع ،ف -اŸغ -رب ن -ت -ي-ج-ة ل-ت-ط-ورات
إاحÎامها من قبل كل منخرط فيها.
فقط.
اŸل- -ف الصش- -ح- -راوي ع- -ط- -ل ب -رن -ام -ج زي -ارة
@ تضشّرر لبنان كثÒا من النزاع اŸسشلح ‘ سشوريا ،وأاحداث عرسشال
ال- -ع- -ائÓ- -ت الصش- -ح- -راوي- -ة م- -ا ب Úاأ’راضش- -ي
جمال أاوكيلي
وتداعياتها خ Òششاهد على ذلك ،حيث ÷أا إا ¤مقاربة إابعاداÿطر،
ل
اÙررة واأ’راضشي التي تقع –ت ا’حتÓ
ونقله إا ¤جهات أاخرى.
و
ي
اŸغ-رب-ي ،وح-ت-ى اأ’ل-غ-ام ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسش-ار
”
ا
م
ل
ك
ب
م
ا
ز
ت
ل
’
ا
ى
ل
ع
ب
ا
ز
ح
أ
’
ا
ة
ا
د
ق
Ú
ب
ي
ن
م
ش
ض
ع
ا
م
ج
إ
ا
ك
ا
ن
ه
*
اليوم ’ يتعّلق اأ’مر التذك ÒباŸواقف البارزة واأ’حداث القوية وإا‰ا
ّ
ر
ش
ش
دمرت ﬂزونها من اأ’لغام اŸضشادة للب
علينا أان نششيد بحكمة وتعقل وبعد النظر للرئيسس ميششال عون ‘ إاقراره Œاه اسشتقرار البلد وهذا برفضس كل أاششكال التصشعيد مهما
‘
ة
و‘ ال - -ع - -رف ال - -دب - -ل- -وم- -اسش- -ي وخ- -اصش- -
تسشي« Òاأ’وضشاع» أاو اŸسشتجدات الطارئة دون أاي تهويل أاو تششّنج كانت لهجة التصشريحات اŸسشتعملة ،هذا ما أادى إا ¤ا’حتفاظ دائما
ن
و
ك
اŸف -اوضش -ات ب Úاأ’ط -راف اŸت-ن-ازع-ة ت-
بالرغم من قسشاوتها وحدتها أاحيانا ،إا’ أانه ف ّضشل عدم السشقوط ‘ بذلك الهامشس لتأاليف ا◊كومة ،والتجاوب مع أاصشحاب اŸبادرة.
هناك مثل هذه اŸبادرات ،لكنها ‘ اعتقادي
هذا اŸطبّ كون ذلك سشيكلف البلد مزيدا من تضشييع للوقت والدخول @ غياب اÿطاب القائم على إادراج لبنان ضشمن اأ’جانب اإ’قليمية
لن تؤوثر بششكل كب ‘ Òالطرف اŸغربي.
‘ متاهات هو ‘ غنى عنها ..بينت التجارب السشابقة بأان اÿوضس بادعاء إاحالة قرار البلد إا ¤جهات أاخرى خارجية لطاŸا ”ّ ذكرها
ة
ي
ع
د
أال يجب أان تكون هناك قرارات ر
فيها إا‰ا عمل مضشر Ãصشلحة الوطن ويث Òفريقا على آاخر كما كان ‘ فÎة معينة ،على أان مفاتيح ا◊ل عندها.
ت
ا
ر
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ر
لرغ- -ام- -ه ع- -ل- -ى الم -ت -ث -ال ل -ل -ق -
إ
@ توقف ا◊مÓت اإ’عÓمية من فريق Œاه فريق ،آاخر ‡ا سشمح ‘
ا◊ال ‘ السشابق.
ل‡ية؟
ا أ
الرئيسس عون  ⁄يقصس أاحدا بل كان منفتحا على ا÷ميع ’ يؤومن اŸضشي قدما من أاجل الوصشول إا ¤اŸبتغى اŸنششود ،أاي تششكيل
’ Áك -ن اسش-ت-خ-دام ق-رارات ردع-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة
بتهميشس اآ’خر ،وخÓل إاششرافه على التيار ا◊ر وقف بنفسشه على ا÷هاز التنفيذي و ⁄تعÎضس أاي جهة على تسشمية سشعد ا◊ريري
للمغرب لسشبب بسشيط وهواŸوقف الفرنسشي
حركية العÓقة ب Úمؤوسشسشة الرئاسشة والفعاليات ا◊زبية سشواء خÓل لتو‹ رئاسشة ا◊كومة ،عندما اقÎحه الرئيسس عون حتى ‘ خضشم
اŸن -ح -از ل -ل -ط -رح اŸغ -رب -ي وال -ذي ي -دع -م-ه
فÎة حكم ميششال سشلما Êأاو من قبل ..و’حظ بأان هناك حلقة إاقامته الطويلة بالسشعودية ا÷ميع “نى عودته إا ¤البلد ’سشتئناف
وي -غ -ط -ي ع -ل -ى ج -رائ-م-ه وان-ت-ه-اك-ات-ه ◊ق-وق
مفقودة ‘ كل ما يجري أادت ‘ نهاية اŸطاف إا ¤إاحÓل غياب الثقة نششاطه.
اإ’نسشان ‘ اأ’راضشي الصشحراوية ،و‘ الكثÒ
وغضشب البعضس على البعضس اآ’خر ﬁل اÿيارات اإ’يجابية القائمة هذه اŸعطيات وغÒها الداخلية واÿارجية عجّلت باللبناني Úإا¤
م -ن اŸرات ع -ارضشت ف -رنسش -ا إاضش -اف-ة م-ه-م-ة
ات -خ -اذ ال -ق -رار الصش -ائب واŸؤو ‘ ⁄آان واح -د ..الصش -ائب ‘ ت -أال -ي -ف
على  ⁄الششمل والسشعي لبناء الوطن.
م -راق -ب -ة ح -ق-وق اإ’نسش-ان ل-ب-ع-ث-ة اŸي-ن-ورسش-و،
وأادرك الرئيسس عون جيدا ،بأان أاخيار لبنان سشيكونون ‘ اŸوعد عند ا◊كومة واŸؤو ‘ ⁄التماطل أاحيانا الذي Ÿسس اإ’حباط عندما برز
وب -ال -ت -ا‹ أاي ق -رار ضش -د اŸغ -رب سش -ت -ت-دخ-ل
سشماعهم لنداء أاعماق الوطن ،بوقوفهم كرجل واحد وهذا ما نسشجّله مؤوششر مفاجئ اŸتمثل ‘ جماعة اللقاء التششاوري بقيادة فيصشل
ف -رنسش -ا إ’ج -ه -اضش -ه وإاب -ق -اء ال -وضش-ع ع-ل-ى م-ا
اليوم من خÓل تركيبة ا◊كومة اŸششكلة حديثا واÎŸجمة لكل كرامي وششخصشيات سشنية متعاطفة مع حزب الله رفضشها سشعد ‘
هوعليه.
أاطياف اŸششّكلة حديثا واÎŸجمة لكل أاطياف اÛتمع السشياسشي ،ا◊كومة وبالرغم من ذلك ،فإان كل اأ’سشماء سشقطت ما عدا عبد
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الرحيم مراد.
وهذا ‘ حّد ذاته يعد ح ّسشا فريدا ونادرا قلما ‚ده عند اآ’خرين.
ل· اŸتحدة «ل يوجد أاحد –ت أاي
ا أ
من نصشر الله مرورا بجنبÓط إا ¤جعجع وغÒهم ‡ن صشنعوا تاريخ هذه ا◊ا’ت السشياسشية توجد ‘ حكم التاريخ ..اليوم هناك خطاب
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لبنان السشياسشي ‘ ظروف معينة ..هؤو’ء على دراية بأان ا◊رب ما ب Úج-دي-د ي-ح-م-ل-ه ال-ل-ب-ن-ان-ي-ون اŸت-وج-ه إا ¤ب-ن-اء اŸسش-ت-قبل وفق قواعد
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أابناء الوطن ’ تنفع و’ فائدة من ورائها ..لذلك سشارع ا÷ميع خÓل سشليمة وأاسشسس صشحيحة ،تراعي واقع البلد لذلك ارتأاى الرئيسس عون
؟
ة
ل
ا
◊
ا
ه
ذ
ه
ِ
Óصشوات التي تعالت
حادثة ا÷اهلية إاَ ¤وأاْد الفتنة بسشرعة فائقة حرصشا منهم على عدم إا ¤أان تكون ا◊كومة سشياسشية بامتياز خÓفا ل أ
مسشأالة» ا◊كم الذاتي» الذي يقدمه اŸغرب
انتششارها بالرغم من تلك الظروف اŸؤوŸة التي عاششها أاهل وئام واŸطالبة بواحدة تقنوقراطية أاي متكونة من ششخصشيات لها دراية
،
ك -ب -دي -ل Ÿب -دأا ا’سش -ت -ف -ت -اء ل-ت-ق-ري-ر اŸصشÒ
عميقة باŸلفات ..هذا ’ يصشلح للبنان حتى وإان كان ذلك حتمية ’
وهاب ‘ ا÷بل.
ق
هوŒاوز لقرارات اأ’· اŸتحدة ،وŸا اتف
هذه اÿلفية ’بد منها بقدر ما تب Úروح اŸسشؤوولية لدى الششركاء مفر منها.
ل
ح
عليه الطرفان ‘ ظل حكم اŸلك الرا
والفرقاء بقدر ما تكششف عن ذلك البعد التكاملي ب Úالقمة والقاعدة ويرجع ذلك إا ¤خلفيات طبيعة النظام القائم والÎكيبة اÛتمعية
حسش -ن ال -ث -ا ،Êول -ه -ذا م-واق-ف ال-دول ال-كÈى
‘ هذه الظروف ا◊ ّسشاسشة لÎسشيم ا’سشتقرار بصشفة نهائية ،،هذا هو التي تريد ترقية مبدأا التعايشس وقبول اآ’خر مهما كان اأ’مر ومنحه
باسشتثناء فرنسشا تدعم مسشاعي الوصشول إا¤
الصشفة التمثيلية ‘ ›لسس النواب أاو ا◊كومة خدمة للبنان وهذا ما
العنوان الكب Òللمرحلة القادمة.
حل ب Úطر‘ النزاع يقوم على خيار متفق
صشحيح أان الكل يريد ا’عتناء با’قتصشاد ’سشتدراك ما فات من تأاخر نقف عنده اليوم ‘ ا◊كومة ا÷ديدة.
ة
ع -ل -ي -ه وال -ذي ’ Áك -ن أان ي -ك -ون إا’ ب -إاق-ام-
‘ اسشتغÓل فرصس ا’سشتثمار اŸال واأ’عمال والتكفل أاك Ìبششؤوون و’بد من اإ’ششارة هنا هو ذلك التوافق السشلسس ب Úالرئيسس عون
اسشتفتاء يعطي ا◊ق للششعب الصشحراوي ‘ أان
اŸواطن ،إا’ أان الششّق السشياسشي يبقى هو اŸهيمن على السشاحة وحزب الله ‘ ا’نتقال بالبلد إا ¤آافاق واعدة وقد اعتمد نصشر الله
يقرر مصشÒه ،وهذا ما تدعمه دول ا÷وار
على العمل الهادئ البعيد عن اأ’ضشواء ‘ هذا اإ’‚از متجاوز كل ما
اللبنانية و’ يجب أان نغفل على ذلك وهذا لعدة اعتبارات منها:
Ú
ا÷زائر وموريتانيا ،وهنا نقطة اÓÿف ب
@ موقع لبنان ا÷يو ـ اسشÎاتيجي اŸتاخم حدوده مع بلدان تششهد كان يقال عنه إا ¤غاية و’دة ا◊كومة بالششكل الذي أاراده اللبنانيون.
اŸغرب وجبهة البوليسشاريو والذي تسشعى إاليه

مواقف اŸغرب تتصصادم مع «شصعار
مفاوضصات دون شصروط مسصبقة»

لبنان بحكومة للششركاء والفرقاء

انتصصار لقيم التعايشش وقبول اآلخر

ُمسشلسشل النسشحاب من اŸعاهدات الدولية يتواصشل

ترامب ُيعيد رسصم اÿارطة السصياسصية واألمنية العاŸية
منذ ›يئه ا ¤هرم السشلطة بالوليات اŸتحدة
الم -ري -ك -ي -ة ق -ب -ل سش -ن -ت ،Úوال -رئ -يسض دون -ال-د
ترامب يفاجئ العا ⁄ويصشدمه بالنسشحاب من
الت -ف -اق-ي-ات واŸع-اه-دات ال-ت-ي وّق-ع-ه-ا أاسشÓ-ف-ه،
ف -ق -د انسش -حب م -ن ات -ف -اق -ي -ة الشش -راك-ة م-ع دول
اÙي -ط ال -ه-ادي ،وم-ن ات-ف-اق-ي-ة ب-اريسض ل-ل-ت-غÒ
اŸناخي ،وتÓهما Ãغادرة منظمة اليونيسشكو،
ث-م اعÓ-ن ال-ق-ط-ي-ع-ة م-ع م-ي-ث-اق ال· اŸت-ح-دة
ال- -ع- -اŸي ل- -ل- -ه- -ج- -رة ،ونسش- -ف الت- -ف -اق ال -ن -ووي
الي -را ،Êل-ي-ن-ت-ه-ي ب-ه اŸط-اف ،ن-ه-اي-ة السش-ب-وع
اŸاضش- -ي ،ا ¤اع Ó-ن ت -ع -ل -ي -ق ال -ت -زام ال -ولي -ات
اŸتحدة المريكية بالتفاقية النووية اŸوقعة
مع موسشكو قبل أازيد من ثÓثة عقود ‘ انتظار
ترسشيم النسشحاب منها بعد سشتة أاششهر ،بسشبب ما
يقول خرق روسشيا لها.
فضشيلة دفوسض
بوضشوح يتجلى أان نسشف ترامب Ÿعاهدة ا◊د من
السشÓ- -ح ال- -ن- -ووي ال -ت -ي أاب -رمت ل -ط ّ-ي فصش -ول ا◊رب
الباردة ،ليسس سشابقة بقدر ما هي عادة دأاب عليها ،لكن
حسش-اسش-ي-ة ه-ذه ا’ت-ف-اق-ي-ة وت-أاث Òال-غ-ائ-ه-ا ع-ل-ى ا’م-ن
والسشلم العاŸي ،Úيجعل “زيقها أامرا بالغ اÿطورة،

أ’ن ذلك سش -ي -ط -ل -ق م -ن -افسش -ة صش -اروخ -ي -ة ج-دي-دة بÚ
ال -و’ي -ات اŸت -ح-دة وروسش-ي-ا ،وي-ع-ط-ي إاشش-ارة ان-طÓ-ق
لسش -ب -اق تسش -ل -ح سش -ي -ف -ت -ح ب -ال-ت-أاك-ي-د شش-ه-ي-ة دول أاخ-رى
لÓنخراط فيه خاصشة ‘ آاسشيا.
عÓوة على أان مثل هذه اÿطوة سشتزيد من فجوة
الثقة لدي دول كثÒة Œاه واششنطن وتضشفي مزيدا من
الشش -ك -وك ح -ول مصش-داق-ي-ت-ه-ا وق-درت-ه-ا ع-ل-ى ا’ل-ت-زام
بتعهداتها الدولية ،فكوريا الششمالية مث Óتتسشاءل اليوم
ك -ي -ف ت -ع -م -ل ا’دارة ا’م -ري -ك -ي-ة ع-ل-ى Œري-ده-ا م-ن

ترسشانتها النووية فيما “ضشي هي نحوخرق كل ا◊دود
لتطوير أاسشلحتها اÙظورة ونششرها ع Èربوع العا،⁄
وع Ó-م -ة ا’سش -ت -ف -ه -ام ذات-ه-ا ت-ط-رح-ه-ا إاي-ران ال-ت-ي ⁄
تسشتوعب ا ¤غاية اآ’ن سشلوك ترامب الذي قرر ‘
ماي اŸاضشي ا’نسشحاب أاحادي ا÷انب من ا’تفاق
النووي رغم أاّنه يقّدم كل الضشمانات وبششهادة الدول
ا’وروب -ي -ة ال -كÈى ،ع -ل -ى أان ا÷م -ه -وري -ة ا’سشÓ-م-ي-ة
ملتزمة بسشلمية برنا›ها النووي.
‘ ال-واق-ع ’ ت-ب-دوال-تÈي-رات ال-ت-ي تسش-وق-ه-ا واشش-ن-ط-ن
لÓنسشحاب من اŸعاهدة النووية ،بحجم تداعيات هذه
اÿط - -وة ال - -ت - -ي ي - -ج - -زم ك - -ثÒون ب - -أان ل - -ه - -ا م - -آا’ت
بعيدة واسشÎاتيجية قد تقود ا ¤إاعادة تششكيل نظام
أامني عاŸي جديد.
يرجح خÈاء ُك ،Ìبأان ’ ينحسشر تأاث Òإالغاء اŸعاهدة
 ‘ حال حدوثه -على الو’يات اŸتحدة وروسشيافقط ،بل سشيمتد إا ¤الصشعيدين اأ’وروبي والعاŸي.
فعلى مسشتوى أاوروبا التي تعت Èاتفاقية التخلصس من
الصش -واري -خ اŸت -وسش-ط-ة وقصشÒة اŸدى ح-ج-ر ال-زاوي-ة
أ’منها ،قد تعاود الصشواريخ اأ’مريكية الظهور فى دول
م -ث -ل روم -ان -ي -ا وب-ول-ن-دا ،و‘ اŸق-اب-ل سش-ت-ع-زز روسش-ي-ا
ترسشانتها النووية ،ما يجعل القارة العجوز ‘ وضشع ’
–سشد عليه ،وهوما تفسشره ا’صشوات الداعية من اآ’ن
ا ¤تششكيل جيشس أاوروبي مّوحد.
ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-ع-اŸي ،ي-ب-دوأان ال-ت-ل-وي-ح اأ’مريكي
با’نسشحاب من اŸعاهدة النووية هدفه الدخول فى
حقبة جديدة من اŸنافسشة ا’سشÎاتيجية مع الصشÚ
عمÓق آاسشيا اŸنطلق بقوة الÈق خاصشة على صشعيد
النمو ا’قتصشادي.
وب -ع -ي-دا ع-ن ان-ع-ك-اسش-ات ق-رار ت-رامب ال-ذي صش-دم ب-ه
العا ،⁄نهاية ا’سشبوع اŸاضشي ،يبقى ا÷زم بأان أاحد
أاسشبابه الرئيسشية يكمن ‘ اسشتجابته لرغبة أاصشحاب
مصشانع السشÓح ،الذين ’ يناسشبهم ثبات اتفاقيات ا◊د
من التسشلح كونها ُتقّلصس من حجم الطلب على ششراء
اأ’سشلحة على الصشعيدين اÙلي والعاŸي.
ن -اه -يك ع -ن أان ا’نسش -ح-اب اأ’م-ري-ك-ى م-ن اŸع-اه-دة
النووية اŸوقعة مع روسشيا سشنة  ،1987سشوف يدفع
مناطق بأاكملها إا ¤سشباق تسشلح جديد يحرك مصشانع
ا’سش-ل-ح-ة ل-ت-ت-ه-اط-ل ا’م-وال ع-ل-ى اÿزان-ة ا’م-ري-ك-ية
وليذهب ا’من والسشلم العاŸي Úا ¤ا÷حيم.
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بحثا عن تنازلت اوروبية بشسان «بريكسسيت»

ماي تجتمع مع رئيسس المفؤضشية يؤنكرغدا ببروكسشل
لوروبي مبرمج بعد قمة
لفريقي وا أ
لتحادين ا أ
شسارك وفد من الجمهورية الصسحراوية ،في أاول اجتماع وزاري مشسترك بين ا إ
ليفوارية خÓل شسهر أاكتوبر سسنة .2017
الشسراكة بين المنظمتين المنعقدة في أابيدجان العاصسمة ا إ
ت- -ع- -ت- -زم ت- -ي- -ري- -زأ م -اي رئ -يسس -ة أل -وزرأء
أل -ب -ري-ط-ان-ي-ة ,أل-ع-ودة إأل-ى ب-روكسس-ل غ-د
ألخميسس ,بحثا عن تناز’ت جديدة من
أ’تحاد أأ’وروبي,
م- -ن شس- -أان- -ه- -ا إأرضس- -اء أل- -مشس -رع -ي -ن ف -ي
ب -ري -ط-ان-ي-ا وإأق-ن-اع-ه-م ب-ت-م-ري-ر أت-ف-اق-ي-ة
ألخروج من أ’تحاد /بريكسست ,/رغم
إأصس- -رأر أل- -ت- -ك- -ت -ل أأ’وروب -ي ع -ل -ى ع -دم
أسستعدأده إ’عادة ألتفاوضس على أتفاقية
أ’نسسحاب.
وذك- - -رت صس- - -ح- - -ي- - -ف - -ة /أل - -غ - -اردي - -ان/
أل -ب-ري-ط-ان-ي-ة ,أمسس أن م-اي «سس-ت-ل-ت-ق-ي
خÓ-ل زي-ارت-ه-ا ل-ب-روكسس-ل م-ع ج-ان ك-ل-ود
ي-ون-ك-ر -رئ-يسس أل-م-ف-وضس-ي-ة أأ’وروبية,-
ألذي سسيسستضسيفها عقب  24سساعة فقط
م -ن أج-ت-م-اع سس-ي-ع-ق-ده م-ع ل-ي-و ف-ارأدك-ار
رئيسس ألوزرأء أأ’يرلندي ,في ألعاصسمة
ألبلجيكية أيضسا.
وأضسافت ألصسحيفة  ,أنه «من ألمتوقع أن
تتقدم ماي بطلب رسسمي إ’عادة فتح باب
ألتفاوضس على أتفاقية أ’نسسحاب ,على
خ -ل -ف -ي -ة ت -م -ري -ر ت -ع -دي-ل ف-ي أل-ب-رل-م-ان
ألبريطاني أأ’سسبوع ألماضسي يدعو إألى
وضسع ترتيبات بديلة ,تحل محل بند
شسبكة أأ’مان /باكسستوب /ألمثير للجدل
أكد ألرئيسس ألفلسسطيني محمود عباسس
أمسس  ,رفضس أل- -ج- -انب أل- -ف -لسس -ط -ي -ن -ي
ألمشساركة في أي مؤوتمر دولي للسسÓم ’
يتخذ ألشسرعية ألدولية أسساسس له.
وشسدد عباسس ,خÓل مؤوتمر صسحفي مع
نظيره ألنمسساوي ألكسسندر فان دير بيلين
في مقر ألرئاسسة بمدينة رأم ألله ,على
أن ألجانب ألفلسسطيني «لم يكلف أحد
ب -ال-ت-ف-اوضس ن-ي-اب-ة ع-ن-ه» .وق-ال ف-ي ذأت
ألسسياق« ,نحن أصسحاب ألموقف أأ’ول
وأأ’خير في قضسية فلسسطين ’ أحد ينوب
عنا و’ أحد يتكلم باسسمنا»

وألخاصس بحدود أيرلندأ».
وأبلغت رئيسسة ألوزرأء ألبريطانية ,وزرأء
حكومتها ,بأان هدفها هو «إأيجاد سسبيل
ملزم قانونا لضسمان عدم تعلق بريطانيا
إألى أجل غير مسسمى في شسبكة أأ’مان,
وبحث إأحÓل هذأ ألبند بترتيبات جديدة
أو وضسع مهلة زمنية محددة أو آألية خروج
أح -ادي -ة .وق -ال م -ت -ح -دث ب -اسس-م رئ-يسس-ة
أل- -وزرأء ,إأن- -ه «ع -قب تصس -ويت أأ’سس -ب -وع
أل -م -اضس -ي ,ي -ج -ري أل -ع-م-ل ع-ل-ى ج-م-ي-ع

ألخيارأت .ومن ألمهم لذلك أن يحدث
قبل أن نذهب إألى بروكسسل».
وأضساف ذأت ألمتحدث-،ألذي لم تذكر
ألصسحيفة أسسمه ,-إأن «ألمرحلة ألحالية
ت- -ت- -ط- -لب أل -ع -م -ل بشس -ك -ل ع -اج -ل ع -ل -ى
أل-خ-ي-ارأت أل-ثÓ-ث-ة ك-ل-ه-ا (وه-ي أسستبدأل
شس-ب-ك-ة أأ’م-ان ب-ت-رت-ي-ب-ات ب-دي-ل-ة أو وضسع
م- -ه- -ل -ة زم -ن -ي -ة م -ح -ددة أو آأل -ي -ة خ -روج
أحادية) .ورئيسسة ألوزرأء طرحت بوضسوح
جدأ ما تعتقد أنه سسيكون مطلوبا».

اكد ان الجانب الفلسسطيني لم يكلف
احدا للتفاوضض نيابة عنه

عباسس« :لن نقبل المششاركة في أاي مؤؤتمر
دولي للسشÓم خارج الششرعية الدولية

ودع -ا ع -ب -اسس ,إأل -ى ع-ق-د م-ؤوت-م-ر دول-ي
ل -لسس Ó-م وإأنشس-اء أل-ي-ة م-ت-ع-ددة أأ’ط-رأف
للمضسي قدما في طريق ألسسÓم ,مؤوكدأ

«أه -م -ي -ة أل -دور أل -ذي ي-م-ك-ن-ه أن ي-ل-ع-ب-ه
أ’ت -ح -اد أأ’وروب -ي ودول -ه أأ’عضس -اء إأل-ى
جانب أعضساء مجلسس أأ’من».

وأكد أن ماي «عازمة على ألقيام بما
ي-ت-ط-ل-ب-ه أأ’م-ر ل-ل-حصس-ول على ألتغييرأت
ألمطلوبة لدعم أنسسحاب بريطانيا من
أ’تحاد أأ’وروبي عبر أتفاق».
وقبل أن تنتقل إألى بروكسسل ,سستقوم ماي
غدأ بزيارة إألى مدينة «بلفاسست»عاصسمة
أيرلندأ ألشسمالية ,حيث سستلتقي عددأ
من ألمسسؤوولين وقادة أأ’حزأب هناك.
وكان مارتن سسيلماير -مسسؤوول ألخدمة
أل- -م- -دن -ي -ة ف -ي أل -م -ف -وضس -ي -ة أأ’وروب -ي -ة
وأل- -م- -ك- -ل -ف ب -ا’سس -ت -ع -دأدأت أل -خ -اصس -ة
بسسيناريو خروج بريطانيا بدون أتفاق,-
ق- -د أسس- -ت- -ب- -ع- -د ي -وم أ’ث -ن -ي -ن ,ت -ق -دي -م
ألمفوضسية ضسمانات ملزمة قانونا لرئيسسة
أل -وزرأء أل -ب-ري-ط-ان-ي-ة ,ل-مسس-اع-دت-ه-ا ف-ي
تمرير أتفاقية ألخروج من أ’تحاد في
ألبرلمان .وقال سسيلماير  ,في تغريدة
على حسسابه بموقع ألتوأصسل أ’جتماعي
/تويتر ,/عقب أجتماعه مع أعضساء من
أل-ب-رل-م-ان أل-ب-ري-ط-ان-ي ف-ي بروكسسل’« ,
أح -د ف -ي أ’ت -ح -اد أأ’وروب -ي ي -ف -ك-ر ف-ي
ألترأجع» عن موقفه,مضسيفا أن أ’تحاد
أأ’وروبي «أحسسن صسنعا عندما بدأ في
ديسسمبر عام  2017أ’سستعدأد لسسيناريو
خروج بريطانيا بدون أتفاق».
وحث ألرئيسس ألفلسسطيني أيضسا ,دول
أ’ت- -ح -اد أأ’وروب -ي ,أ’ع -ت -رأف ب -دول -ة
فلسسطين ,أ’ن ذلك «يسساعد كثيرأ على
دف- -ع أل- -م- -ف- -اوضس- -ات ب- -ي- -ن أل- -ج -ان -ب -ي -ن
ألفلسسطيني وأإ’سسرأئيلي إألى أأ’مام».
وج - -دد  ,أل - -ت - -أاك- -ي- -د ع- -ل- -ى أل- -م- -وق- -ف
أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ب-أان «أل-و’ي-ات ألمتحدة لم
تعد مؤوهلة وحدها للقيام بدور ألوأسسطة
ف -ي ع -م -ل -ي -ة ألسس Ó-م بسس -بب أن -ح-ي-ازه-ا
إ’سس- -رأئ- -ي -ل وم -ا أت -خ -ذت -ه م -ن ق -رأرأت
م-خ-ال-ف-ة ل-ل-ق-ان-ون أل-دول-ي ح-ول ألقدسس
وألÓجئين وأ’سستيطان وغيرها».
اشسهار
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البحث عن عÓج
بد’ اŸسشك ّنات
فضسيلة دفوسض
–ت شسعار «أل ّ
Óجئون وألعائدون وأŸشسّردون دأخليا :نحوحلول
دأئمة للتشسرد ألقسسري ‘ إأفريقيا» تنطلق ،يوم ألسسبت ألقادم،
بالعاصسمة أإ’ثيوبية أديسس أبابا ،ألقمة ألعادية ألـ  32ل–Óاد
أإ’فريقي.
ألقمة ومن خÓل ألشسعار ألذي ترفعه ،سستعكف على بحث
معضسلة أŸهجّرين قسسرأ بهدف ألوصسول أ ¤عÓجات دأئمة
وليسس ›ّرد مسسّكنات لهذه ألظاهرة ألتي أصسبحت تسسّبب وجعا
كبÒأ أ’فريقيا وللعا ⁄أجمع ،ألذي يجد نفسسه أليوم ﬁاصسرأ
ب -ج -ح -اف -ل أل Ó-ج -ئ ÚوأŸه-اج-ري-ن أل-ف-اري-ن ،إأّم-ا م-ن أ◊روب
وألنزأعات ،وإأمّا من أوضساع أجتماعية  ⁄تعد تطاق.
‘ ألوأقع لقد وضسع ألزعماء أ’فارقة أصسابعهم على أ÷رح ،أ’ن
أل- -ق- -ارة ألسس -م -رأء م -ازألت ت -تصس -در أل -ع -ا ⁄ب -خصس -وصس أع -دأد
ألÓجئ Úوألنازح Úألهائم Úعلى وجوههم ،لهذأ لن تكتفي قمة
أديسس أبابا أŸرتقبة بعرضس أŸشسكلة وألتباكي على أطÓلها،
وإأ‰ا سس -ت -ب -حث ع -ن أأ’سس-ب-اب أل-ك-ام-ن-ة ورأءه-ا وأه-م-ه-ا ط-ب-ع-ا
ألصس -رأع-ات وأل-ن-زأع-ات ،ل-ه-ذأ سس-ت-ك-ون قضس-اي-ا أأ’م-ن وألسسÓ-م
حاضسرة أمام أÛتمع Úألذين تعهدوأ ‘ قمم ماضسية ببذل كل
جهد ‡كن إ’سسكات صسخب ألسسÓح بحلول  ،2020ع Èإأنهاء
أ◊روب وغÒه -ا م -ن أع -م -ال أل-ع-ن-ف وأل-ت-وت-ر ،وأل-دف-ع ب-اŒاه
أ◊وأر وأŸصسا◊ة ب Úألدول وألشسعوب ،وقد
ح -ق -قت إأف-ري-ق-ي-ا ب-عضس أل-ن-ج-اح ‘ م-ل-ف إأن-ه-اء أل-ن-زأع-ات ،أإذ
توصسلت أ÷ارتان إأريÎيا وإأثيوبيا إأ ¤مصسا◊ة تاريخية أنهت
عقدين من ألقطيعة ،لكن هذأ أ’‚از ’ Áثل غ Òنقطة ‘
ب -ح -ر ه -ائ -ج ،ف -ب -ؤور ألصس-رأع م-ن-تشس-رة ك-ال-ف-ط-ري-ات ‘ أل-ق-ارة،
وألقضساء عليها ليسس باŸهمة ألسسهلة خاصسة إأذأ أضسيفت إأليها
مشسكلة أ’رهاب ألتي حّولت حياة مÓي Úأ’فارقة أ ¤جحيم
حقيقي.
إأن أ’ل -ت -ف -ات أ ¤مسس -أال -ة أل Ó-ج -ئ Úوأل -ن -ازح ⁄ Úي -ك-ن أم-رأ
أع -ت -ب -اط-ي-ا ،ف-ال-ظ-اه-رة أسس-ت-ف-ح-لت ك-ثÒأ ‘ أ’ع-وأم أ’خÒة،
وعÓجها بات أك Ìمن ضسرورة ،ورغم أن أŸهمة ’ تبدو سسهلة
ب- -اŸرة ،ف- -ال -وأجب ع -ل -ى أأ’ق -ل –سس Úأل -ظ -روف أŸع -يشس -ي -ة
جرين قسسرأ ‘ ﬂيمات أللجوء ،أوعلى هوأمشس
وأأ’منية للمه ّ
أÛتمعات ألتي نزحوأ إأليها ،و’ أظن أفريقيا وحدها قادرة
على تغطية أحتياجات مÓي ÚأŸشسردين هنا وهناك ،بل على
أÛتمع ألدو‹ كّله وأغنياء ألعا ⁄أن يسسارعوأ أ‚ ¤دة هؤو’ء
أل -ت -عسس -اء ق -ب -ل أن ي-ت-حّ-ول أل-ك-ث Òم-ن-ه-م إأم-ا أ ¤غ-دأء ◊ي-ت-ان
أŸتوسسط أوفرأئسس للوحوشس أ’رهابية.
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لولـى
رى ا أ
فـي الّذك الّناقد
رحيل
ل

بقلم :جمال فوغالـي

...لعّلك الآن مقيم في ملكوت الإبداع ،يا
اأح -م-د ال-ع-رب-ي ،ل-عّ-ل -ك الآن ت-ك-تب سش-ف-رك
الأبهى عن كاتب اأو مبدع جزائري لأّنني
اأعلمُ علم اليقين اأّنك نذرت نفسشك وقلمك
للكتابة عن الأدب الجزائري :ق ّصشة ورواية
وشش-ع-را وشش-خصش-ي-ات وت-ح-ق-ي-ق-ا ل-ك-ث-ي-ر م-ن
المخطوطات ،ولعّل اأبرزها مائة ليلة وليلة
واأنت ت -ري -ن -ي م -خ -ط -وط -ه -ا ُم -ذه -ب -ا يسشt-ر
النّاظرين ،قبل اأن يتم نششرها ،ولعّل اأبرز
الششخصشيات الإبداعية التي اأعدتها للحياة
ال ّسشيدة المقيمة في هذي الكتابة زليخة
السشعودي التي اأخذت من وقتك وعمرك ما
ل يسشتطيعه اأولو العزم من الرجال ،ولعلّك
ما تزال واأنت الآن تقيم في الأبدية ،هذا
البرزخ ،قلبي وهو يتذكرك ،وهل نسشيك،
وهذا رقم هاتفك ما يزال محفوظا بهاتفي
وجوارحي ،هاأنذا الآن اأكتُب ذكرى رحيلك
الأولى ،هل رحلتُ ،تـــسشائلني ،منذ متى
رح -لت وق-د ه-ات-فُ-ت -ك ال-ب-ارح-ة واأنت م-ع-ي
ب-م-ع-رضش ال-ق-اه-رة الّ-د ول-ي ل-ل-ك-تاب ،وكلما
ت -ح-ركت ب-ي-ن اأج-ن-ح-ة ال-م-ع-رضش ،اإل واأنت
م -ع -ي ،ك -اأن -م -ا اأح -دثك ،ب-ل-ه اإن-ي اأح-دثك،

ثقافة
لسستاذ شسريبط أاحمد شسريبط:
ا أ

لدب ا÷ ـ ـ ـ ـزائـ ـ ـ ـري
عاشسـ ـ ـ ـ ـق ا أ

واأنت اإلى جانبي من جناح دار نششر اإلى دار
نشش -ر اأخ -رى ،ه -ذه ال -ع -ن -اوي -ن ت -ح -ت-وي-ن-ي،
وك-اأّن -م-ا ت-دل-ن-ي اإل-ي-ه-ا ك-م-ا اأصشطفيها ،اأنت
الذي لم تحبب في حياتك غير هذه الُكتب
وسشوى لينا ابنتك وقد نجحت في امتحان
ال -ب -ك -ال -وري-ا ،وق-د ج-اءت تسش-ع-ى م-ن ُب -ون-ة
ال-ب-ه-ي-ة ال-ت-ي ن-عشش-ق-ه-ا م-ع-ا ل-تسش-ت-ل-م وسش-ام
اسش -ت -ح -ق -اقك ال -ث-ق-اف-ي ال-ذي م-ن-حك اإي-اه
ف -خ -ام -ة رئ -يسش ال -ج -م-ه-وري-ة السش-ي-د ع-ب-د
العزيز بوتفليقة بعدما تمّ اقتراحك من
قبل معالي وزير الثقافة السشيد عز الدين
ميهوبي ،وكم كانت سشعيدة ،مُمتلئة بفرح
ُك ّ-ب -ار وه -ي ت -ل-ت-ق-ي اسش-م-ه-ان اب-ن-ة ال-ك-اتب
الصشديق الششاعر بختي بن عودة ،وهما معا
تتطاوسشان باسشميكما العارفين اليفيضشان
ي اآلء ما تبدعان:
بفيضش ما تكتبان ،فباأ ّ
هذا الششعُر والنّقُد والفكُر والفلسشفُة...
ه -ل ي -م -ك-ن-ن-ي اأن اأنسش-ى ع-ي-ادت-ي لك واأنت
الأك- -ث -ر م -ن عشش -ري -ت -ي -ن ت -ع -ان -ي ال -قصش -ور
الكلوي ،واأنت بين المسشتششفى والعيادات
الطبية مبتسشما في كبرياء الكاتب الفارسش
لآلة تصشفية الدم ،وظل قلبك صشافيا كاأنه
الماء النمير يجيء من عين قششرة رذاذا
م -ن -دى ب -ال -ع-ط-ر وال-ي-اسش-م-ي-ن ،ي-ا ل-ذة ه-ذا
العطر ،هذه العذوبة ،واأنت ُتقّدمني لأول
مرة وقد كنت غضشا ،في حوار مطّول في
بداية مششواري الإبداعي بجريدة النصشر،
وقد كانت زربية موششاة باألوان قوسش قزح،
وقد رافقتني مرافقة الأخ الذي لم تلده
اأمي حتى اسشتوى قلمي على سشوقه ،هذي
لغتي اأنثاي التي ليسش لي سشواها ،سشيان
ه -م -ا م -ع -ا ل -غ -ت -ي واأن-ث-اي ،ه-ذي الأع-م-ال
الإب-داع-ي-ة ف-ي ال-قصش-ة وال-نصش-وصش وال-ن-قد
والدراسشات ،هذي المقالت ،اأراني الآن
سشعيدا بها ،مفاخرا بها جيلي وغيره وقد
كان لك يا اأحمد قصشب ال ّسشبق في التعريف

ب -ه -ا وت -ق -دي -م -ه -ا ل -ل -ق -راء ع-ب-ر الصش-ح-اف-ة
الوطنية والعربية سشواء بسشواء.
هذه الآن وصشيّتك تنهضش نهوضشها العارف
وق -د ق -امت ع -ل -ي-ه-ا زوجك ال-مصش-ون ،وق-د
اأتّمت جمع ما تحتويه مكتبتك العامرة وقد
ت- -ج- -اوزت ال- -ثÓ- -ث- -ي- -ن األ -ف ك -ت -اب ،وه -ذه
ال -م-جÓ-ت ال-ت-ي ك-ن-ا ن-ق-ت-ن-ي-ه-ا سش-وي-ة ت-ج-د
طريقها باتجاه المكتبة الوطنية الجزائرية
ل -ت -ك -ون ب-ي-ن ي-دي اأب-ن-اء الأم-ة كّ-ل -ه-م ،وق-د

و س ش -ي -ت -ن -ا و ل ه -ذ ا ا ل -م -ل -ت -ق -ى ا ل -م -ن -ظ -م
ب -م -ب -ا د ر ة م -ن م -ع -ه -د ا لآ د ا ب و ا ل -ل -غ -ا ت
ب ا ل ت ن س ش ي ق م ع ا ل م ر ك ز ا ل ج ا م ع ي اأ ح م د
ب -ن ي -ح -ي -ى ا ل -و ن ش ش -ر ي س ش -ي ل -ت -ي س ش -م س ش -ي -ل ت
مواضشيع تتعلق بـ «الوطن واللتزام في
ا ل ش ش -ع -ر ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي » و » ا ل -و ط -ن و ع  Óق ت ه
بقضشايا الحرية في الششعر الجزائري»
و » ح -ر ب ا ل -ت -ح -ر ي -ر و ا ل س ش -ر د ا ل -ج ز ا ئ ر ي »
و»السشتقÓل وبناء الدولة في السشرد
ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي » و » ج -م -ا ل -ي -ا ت ا س ش -ت -ح ض ش -ا ر
الوطن في السشرد الجزائري» وغيرها،
ح س ش -ب -م -ا اأ و ض ش -ح -ه ل ـ « و اأ ج » م -د ي -ر ذ ا ت
ا ل م وؤ س ش س ش ة ل ل ت ع ل ي م ا ل ع ا ل ي ا ل ب ر و ف ي س ش و ر ،
عبد القادر دحدوح.
ك -م -ا ب -ر م -ج ت اأ ي ض ش -ا و ر ش ش -ا ت ع -ل -م -ي -ة

Ãشساركة ﬂ Èﬂطوطات ا◊ضسارة السسÓمية

«الديانات السسماوية و–ديات
العصسر» شسهر اأفريل القادم
سس -يشس ّ-ك-ل م-وضس-وع «ال-دي-ان-ات السس-م-اوي-ة
و–ديات العصسر» ﬁور ملتقى دو‹ ين ّ
ظم
يومي  23و 24أافريل اŸقبل بوهران ،حسسبما
علم أامسس لدى اŸنظم.Ú

ويهدف هذا اللقاء المن ّ
ظم من قبل جامعة
وه -ران  1اأح-م-د ب-ن ب-ل-ة ب-مشش-ارك-ة م-خ-ب-ر
مخطوطات الحضشارة الإسشÓمية في ششمال
اإف-ري-ق-ي-ا اإل-ى ال-ت-اأك-ي-د ع-ل-ى وحدة واأهداف
ال -دي -ان-ات السش-م-اوي-ة ،وت-ح-دي-د م-ع-اي-ي-ر اأو
م -ب -ادئ ال -ع Ó-ق -ات الإنسش-ان-ي-ة ف-ي اإط-اره-ا
الديني ،والتاأكيد على اأبعاد السشلم والأمن
والتعايشش في الديانات السشماوية ،اإضشافة
اإل -ى ال-ت-نسش-ي-ق ب-ي-ن ال-ب-اح-ث-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن
ونظرائهم من الخارج لتحديد مجال البحث
ال - -مشش - -ت- -رك ف- -ي ه- -ذا الإط- -ار ،وف- -ق ذات
المصشدر.
وتتمحور اإششكالية هذا الملتقى الدولي حول
نظرة الديانات السشماوية اإلى قيمة ومكانة

الإنسش -ان وضش -ب -ط ع Ó-ق -ات -ه الج -ت -م -اع -ي-ة
والإنسش -ان -ي -ة ،وك -ذا ال-ب-حث ف-ي ال-ت-ح-دي-ات
والأزمات المختلفة التي تواجهها البششرية
على اختÓف دياناتها.
وسشيتم دراسشة هذه الإششكالية من خÓل عدة
م - -ح - -اور م- -ن- -ه- -ا «ال- -دي- -ان- -ات السش- -م- -اوي- -ة
والتحديات السشياسشية» الذي يتضشمن العديد
م -ن ال -مسش -ائ-ل ،ع-ل-ى غ-رار ح-ق-وق النسش-ان
وواج- -ب- -ات -ه والسش Ó-م ال -ع -ال -م -ي ،الإره -اب،
ال-ت-ط-رف ،ال-ع-ن-ف ،ال-ت-ك-فير ،الأمن الفكري
والديمقراطية.
كما سشيتناول الملتقى مواضشيع اأخرى منها
الديانات السشماوية والتحديات الجتماعية
والأخÓقية ،الديانات السشماوية والتحديات
ال -ث -ق -اف -ي -ة وال -م-ع-رف-ي-ة والإعÓ-م ال-ح-ديث
واأدواره ف-ي ال-دي-ان-ات السش-م-اوي-ة وال-قضش-ايا
الراهنة.

لنقى ،هذا رحيلك بداخلي
يا أاحمد ا أ
السسÓم عليك في ملكوت السسÓم
السس Ó-م ع -ل -يك ي-وم ول-دت وي-وم ك-ت-بت
ويوم أاحببت السسÓم عليك يوم التقينا
ولّما نفترق
والسس Ó- -م ع - -ل - -يك م - -ق - -ي- -م- -ا ف- -ي ب- -ه- -اء
لبدية...
ا أ

أام كلثـ ـ ـ ـوم..اŸـ ـ ـ ـ ـرأاة التـ ـ ـ ـ ـي وحـ ـ ـ ـ ـدت الع ـ ـ ـ ـ ـرب؟ا

«حضسور الوطن ‘ األدب ا÷زائري» ‘ ملتقى وطني
س ش -ت س ش ّ-ل -ط ا ل ض ش -و ء ع -ل -ى « د ل ل -ة ا ل -و ط -ن
و ا ل - -ح - -ر ي - -ة ف -ي ش ش -ع -ر م -ف -د ي ز ك -ر ي -ا »
و » ا ل و ط ن ف ي ش ش ع ر ا لأ م ي ر ع ب د ا ل ق ا د ر »
و » ج -م -ا ل -ي -ا ت س ش -ر د ا ل -و ط -ن و ش ش -ا ع -ر ي -ة
ص ش -ن -ف ا ل -ل -غ -ة » و » اأ ن س ش -ن -ة ا ل و ط ن  . .ق ر ا ء ة
ف - -ي ا ل - -ن - -م - -و ذ ج ا ل - -ن - -ق - -د ي ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي
المعاصشر».
و س ش -ي ش ش -ا ر ك ف -ي ت -اأ ط -ي -ر ا ل -م -ل -ت ق ى ا ل ذ ي
ي - -د و م ي - -و م - -ي - -ن اأ س ش - -ا ت - -ذ ة و ب - -ا ح - -ث - -ي - -ن
صشين من عدة جامعات بالوطن،
ومخت ّ
اإ ض ش ا ف ة اإ ل ى ع د د م ن ا ل ك ت ا ب و ا ل ن ق ا د .
و ي ه د ف ه ذ ا ا ل ل ق ا ء اإ ل ى ت س ش ل ي ط ا ل ض ش و ء
ع ل ى م و ض ش و ع ا لأ د ب ا ل ج ز ا ئ ر ي ب ن ظ ر ة
جديدة وفق المناهج النقدية الحديثة
و ا لإ ش ش ا د ة ب ا ل ك ا ت ب ا ل و ط ن ي  ،ا ل ذ ي اأ ب د ع
ل ف ا ئ د ة و ط ن ه ب ن ص ش و ص ش اأ د ب ي ة غ ا ي ة ف ي
ا ل - -ر و ع - -ة  ،ف ض ش  Ó- -ع - -ل - -ى اإ ب - -ر ا ز ت -ا ر ي -خ
ا ل ك ت ا ب ا ل ج ز ا ئ ر ي ي ن  ،ك م ا اأ ش ش ي ر ا ل ي ه .

اأحببت هذه الأمّة مدرسشا بالجامعة واأنت
تدافع عن كتابها ومبدعيها وتنافح عنهم
بالبحث والدرسش والقراءات داخل الوطن
وفي المحافل الأدبية العربية من تونسش
اإلى القاهرة ومن دمششق اإلى بيروت صشوتا
ج -زائ -ري -ا اأصش -ي  Ó-م -ت -ج -ذرا ف-ي ال-ت-اري-خ،
مقيما فيه معتزا به واأنت المفرد بصشيغة
ال -ج-م-ع ،ه-ذا ه-مُسش -ك ي-ج-ي-ئ-ن-ي الآن واأنت
ترّدد «يا جمال الحنشش على ركبة وابنة

ال ُسش -ل -ط -ان ع -ل -ى رك -ب -ة واأن-ا ل اأق-وى ع-ل-ى
السشكري وضشغط الدم ،وهناك من ل دم
له».
اأه- -ات- -فك سش -ع -ي -دا بك وق -د غ -ادرت ب -ون -ة
ال-ع-اشش-ق-ة وال-م-عشش-وق-ة ف-ي اآن ك-ي-م-ا نلتقي
كلما عدت اإليها اأسشتريح من وعثاء الرحيل
ع -ن-د ك-وره-ا الأع-ظ-م ،ال-مصشب ال-ب-يضش-وي،
اسشتراحة العششاق والمتيمين ،جّنة الفاتنات
وهن يتمايسشن اإذ يعطرن الفضشاء بجمالهن
وقد تطهرن بماء البحر ،نتحلّق اأنت وعبد
ال-ح-م-ي-د شش-ك-ي-ل واأن-ا ع-ن-د ال-م-ق-ه-ى الأثير
لدينا ،مقهى بالرابح رحمه الله ،ونخوضش
خوضشنا في الكتابة والإبداع ،والّذكريات
ال- -خ- -والـي واأنت ُم - -ن- -هك ال- -ق- -وى ،شش- -احب
الوجه ،زائغ العينين ،مليئ بالحياة وعند
ال-م-غ-ادرة ت-ق-ف م-ت-ث-اق Ó-وال-عصش-ا ب-ي-م-ينك
وع -ب-د ال-ح-م-ي-د واأن-ا ع-ن يسش-ارك ،ه-اأن-ت-ذا
تسشتقيم في وقفتك ،اأنت المسشتقيم اأبدا،
تتوقف سشيارة الأجرة صشفراء فاقع لونها
والتي سشتقلك اإلى مسشكنك عند اأقاصشي
الجسشر الأبيضش ،قلبي ،اإذ تتكئ على جبل
اإيدوغ :عرينك والمكتبة المحراب.

‘ ذكرى وفاة سسّيدة ال ّ
طرب العربي

تنطلق أاشسغاله اليوم بتسسمسسيلت

لدب
سس- - -يشسّ- - -ك- - -ل «حضس- - -ور ال- - -وط- - -ن ‘ ا أ
ا÷زائ -ري» ﬁور م -ل-ت-ق-ى وط-ن-ي سس-ت-ن-ط-ل-ق
أاشس -غ-ال-ه ال-ي-وم ب-ت-يسس-مسس-ي-لت ،حسس-ب-م-ا ع-ل-م
لدى اŸنظم.Ú
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بقلم :جمال نصصر الله
^ شساعر وصسحفي

م --ا ز ل --ن -ا ك -اأّم -ة ع -ر ب -ي -ة ت -ع -ي ش ش ف -ي ه -ذ ا
ا ل ع ص ش ر ن ع و د ف ي ك ل اأ ف ر ا ح ن ا و م اآ س ش ي ن ا
اإ ل --ى ر و ا ئ --ع ه --ذ ه ا ل س ش --ي --د ة ( اأ م ك --ل --ث -و م ) ،
و ا ل ت ي ح ف ظ ت ا ل ق ر اآ ن م ن ذ ص ش غ ر ه ا  ،و ت مّ
اكتششافها من طرف المششايخ لتصشبح
بعد ذلك ليسش فقط صشاحبة الصشوت
ا ل ف ذ  ،و اإ ن م ا ق ا م ة ش ش ا م خ ة ن ت ع لّ م م ن ه ا
البكاء والحسشرة والششك والوفاء والغدر
والغيرة ،وكل ما تترتب عليه العÓقات
العفيفة .وليسش تلك التي بقينا نسشمع
ع ن ه ا ا ل ي و م ت م ت Óأ ب ه ا م ح ا ك م ن ا و ن ح ف ظ
ع ن ه ا ت ل ك ا لأ ر ق ا م ا ل م ف ز ع ة ع ن ح ج م
ظ -ا ه -ر ت -ي ا ل -ط  Ó-ق و ا ل -خ -ل -ع و ا ل -خ -ي -ا ن ا ت
ا ل -ز و ج -ي -ة  ،و م -ا ي -ح -د ث د ا خ -ل ا ل -م  Ó-ه ي
ا ل --ل --ي --ل --ي --ة م --ن ع  Ó-ق -ا ت ه -ي اأ ق -ر ب اإ ل -ى
ا ل ---ح ---ي ---و ا ن ---ي ---ة ا ل --م --م --ي --ع --ة م --ن --ه --ا اإ ل --ى
ا لإ ن س ش ا ن ي ة .
اأ م ك --ل --ث -و م ل -م ت -ل -ه -م ف -ق -ط ا لأ ف -ر ا د
العرب العاديين بل حتى السشاسشة
و ا لأ د ب ا ء و ا لأ ط ب ا ء و ا ل ن ق ا د  ،و ك ذ ا
ا ل --ط --ب --ق -ا ت ا ل -ر ا ق -ي -ة ا ل -ب -ر ج -و ا ز ي -ة
و ك -ذ ل ك ا ل -ك -ا د ح -ة م -ي س ش -و ر ة ا ل -ح ا ل
و م --ن ك  Ó--ا ل --ج --ن س ش --ي -ن  ،و ص ش -ا ر ت
م ض ش ر ب ا ح ي ا ل ك ل اإ ن س ش ا ن ي ع ر ف
ق --ي --م --ة ا ل --ع  Ó--ق --ا ت ا ل --ع -ا ط -ف -ي -ة
الصشادقة.
ه ذ ه ا ل س ش ي د ة ا ل ت ي ر ح ل ت ع نّ ا
ف ----------ي  4ف ----ي ---ف ---ر ي ، 1 9 7 5
ا ح -ت ض ش -ن -ه -ا و ت -ع -ا م -ل م ع ه ا ك ب ا ر
ا ل ش ش --ع --ر ا ء و ا ل --م --ل -ح -ن -ي -ن  ،ب -ق -ي ت
ظ --ا ه --ر ة خ --ا ل --د ة ف --ي ا ل --و ج --د ا ن
ا ل ع ر ب ي م ن م ش ش ر ق ه اإ ل ى م غ ر ب ه ،
ب --ل اأ ص ش --ب --ح ت م --ر ج --ع --ا ي --ع --و د اإ ل -ي -ه
ا ل ج م ي ع م ن اأ ج ل اأ ن ي ت ع ّل م و ا م ن م ن ب ع ه
معاني وتجارب الحب الخالد المكلل
ب ك ل اأ ن و ا ع ا ل و ف ا ء و ا لإ خ  Óص ش و ا ل ص ش د ق ،

و ك ---ي --ف اأ ن ا ل --غ --ن --ا ء م --ا ه --و اإ ل و س ش --ي --ل --ة
ل ت ر ج م ة ا لآ ل م و ا ل م و ا ج ع ا ل م ت ر ت ب ة ع ن
ذلك .ويكمن سشر هذا النجذاب لكونها
ب --ق --ي ت اأ ي ا لأ غ --ن --ي -ة م -ر ت -ب -ط -ة ا ر ت -ب -ا ط -ا
و ث ي ق ا ب ا ل م ش ش ا ع ر ا ل ج ي ا ش ش ة  ،و اأ ن ن و ع ي ة
ص ش و ت ه ا ا ل ح ر ي ت ر ك اأ ث ر ه ف ي ا ل ذ ا ك ر ة
ك ذ ل ك  ،خ ا ص ش ة ل د ى ف ئ ة ا لأ ك ث ر اإ ح س ش ا س ش ا
و ع ---ر ف ---ا ن --ا ب --ق --ي --م --ة ا ل --ن --ف س ش و ا ل --ط --ر ف
ا لآ خ ر  . . .و ص ش ن ا ع ة ب ي ن ه م ا ج س ش ر ا خ ا ل ص ش ا
م ن ا ل م و د ة و ا لإ ح ت ر ا م .
و ُي ج م ع ك ث ي ر م ن ا ل م ت ت ب ع ي ن اأ ن ا لإ س ش ت م ا ع
لأ م ك ل ث و م ل ي س ش ه و ف ي م ت ن ا و ل م ن ه ب
و د ب  ،اأ و ل ----ه ----ا اأ ن ي ---ك ---و ن ا ل ---م ---ر ء ذ و ا ق ---ا
ل ---ل ---م ---و س ش ---ي ---ق ---ى و ا ل ---ك --ل --م --ا ت ا ل --ه --ا د ف --ة
ا ل م ش ش ح و ن ة ب اأ ح ا س ش ي س ش ش ش ا ع ر ي ة  ،ي د خ ل
مجملها في عالم الثقافة الموسشيقية
والرومانسشيات التي تعني حب الطبيعة
والجمال والفن.
ص ش ----------------و ت اأ م
كلثوم
(كوكب

الششرق)
لم يكن هو
ك --------ل ش ش --------ي ء .

ف ك ث ي ر م ن ا لأ ص ش و ا ت ن ر ى ا ل س ش ا ح ة ت م و ر
بها اليوم لكنها تسشتنسشخ وتكرر نفسشها
بل تدور في نفسش المحور ،ولكن في
ق --و ة ش ش --خ ص ش --ي --ت --ه --ا و ا ل -ه -ا ل -ة ا ل -ت -ي ك -ا ن ت
تحيط بها ،وهي طبعا من صشنع الذين
ك --ا ن --و ا ي --ت --ع --ا م --ل --و ن م -ع -ه -ا خ -ا ص ش -ة ع -ب -د
الوهاب وبليغ حمدي والسشنباطي في
ا ل ت ل ح ي ن  ،و ك ذ ا اأ ح م د ر ا م ي و ش ش و ق ي ف ي
ا ل --ق ص ش --ي --د ة  ،و ق -د س ش -ا ر ت ع -ل -ى م -ن -و ا ل -ه -ا
ا ل ك ث ي ر م ن ا لأ ص ش و ا ت ك م ي ا د ة ا ل ح ن ا و ي
و ف ا ي ز ة اأ ح م د و م ا ج د ة ا ل ر و م ي .
ن ع و د ل ن ق و ل ب اأ ن ا ل س ش ر ا ل ع ظ ي م ف ي ه ذ ه
ا ل ش ش خ ص ش ي ة  ،و ه ي اأ ن ه ا ج ع ل ت م ن ا ل ف ن
ا ل -غ -ن -ا ئ -ي ر س ش -ا ل -ة ق -و ي -ة و ب -ل -ي -غ -ة ل ت ر س ش ي خ
ك ث ي ر م ن ا ل ق ي م ل Óأ س ش ف ا ل ش ش د ي د ب د اأ ن ا
في هذا العالم التكنولوجي المتسشارع
ن -ف -ت -ق -د ه -ا ر و ي -د ا ر و ي -د ا  . . .و ع و د ت ن ا اإ ل ى
اأ غ --ا ن --ي --ه --ا م -ا ه -و اإ ل م -وؤ ش ش -ر ي -د ل ع -ل -ى
ع --ظ --م --ة ه --ذ ه ا لأ ي --ق --و ن --ة و ا ل -ر م -ز ا ل -ذ ي
نتبطن بهما ما بدواخلنا من مششاعر
ت ---ج ---ا ه ك ---ل م ---ا ن ---ح ---ب ---ه م ---ن ص ش ---ف ---ا ء
و اإ خ  Óص ش د و ن ن س ش ي ا ن ب اأ ن ا لأ غ ا ن ي
الوطنية التي كانت للكلمة المعبرة
فيها قوة وطاقة ل مثيل لها ،غير
اأ ّن ا ل س ش ر ا ل ح ق ي ق ي ك م ا اأ ش ش ر ن ا ف ي
ق --و ة ا لأ ل --ح --ا ن و ط --ر ي -ق -ة ت -و ز ي -ع -ه -ا
و ب --ن س ش -ق م -ن -ت -ظ -م و ش ش -ف -ا ف  ،و ل -ي س ش
م --ج --ر د ف --و ض ش --ى و ح ش ش --و و ا ل -ت -ر ك -ي -ز
ع ل ى ا ل ط ب و ل و ا لأ ه ا ز ي ج ا ل ت ي ت ه ز
ا ل ------ب ------ط -----ن ب -----د ل م -----ن ا ل -----و ج -----د ا ن
والخاطر...

’ضضاحي و يحذر من اŸضضاربÚ
وزير الفÓحة يؤوكد اسضتقرار أاسضعار ا أ

إاعداد :فتيحة  /كلواز

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

حليمـــة بــــن بــــوزة:

‘ زمن العلم والتكنولوجيا نفتقد لدور
العاŸة التي –قق إا‚ازات عاŸية ،و‘ زمن
اŸادة ن- -ف- -ت -ق -د ال -ع -اŸة ال -ت -ي –م -ل رسض -ال -ة
إانسضانية و›تمعية ،إاذ أاصضبحت ا’‚ازات
الشضكلية هي الديدن الذي ينتهجه كث Òمن
ال -ن -اسش بسض -بب ت -أاث Òال -ث-ق-اف-ة اŸادي-ة ال-ت-ي
’‚از بالكم ’ بالكيف...
حصضرت قيمة ا إ

ث -م -ة نسض-اء ت-م-كّ-ن م-ن ال-م-واءم-ة ب-ي-ن ال-دور
ال -ف -ط -ري وال -دور ال -م -ج-ت-م-ع-ي ف-ي ح-ي-ات-ه-ن
الشض-خصض-ي-ة ،وم-ن-ه-ن ع-ال-م-ة ال-ب-ي-وت-ك-ن-ول-وج-يا
ح -ل -ي-م-ة ب-ن ب-وزة ،ال-ت-ي ب-دأات رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م
مبكراً ،ثم واصضلته حتى بلغت درجة مشضرفة
ليسس على مسضتوى أاسضرتها ،أاو مجتمعها بل
على مسضتوى الوطن العربي ككل.
 ...ينظر العالم اليوم للمرأاة المسضلمة على
أان -ه -ا ام -رأاة مسض -ل -وب -ة اإلرادة ،ج -اه -ل-ة ،غ-ي-ر
منتجة ،وأامام هذه الصضورة المشضوهة عالميًا
نحتاج إالى ظهور عالمات متميزات ليسس للّرد
على هذه النظرة الخاطئة وحسضب ،بل من
أاج -ل أان ي -ث -ري -ن واق -ع -ه -ن ويصض -ب-ح-ن ق-دوات
ونماذج للنسضاء األخريات.

إا‚ازات على أارضش الواقع
ل يمكن ألي جهد منظم عبر فترة زمنية
ط -وي -ل -ة أال ي -ؤوت -ي ث -م -اره ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع،
وهكذا هو حال الدكتورة حليمة بن بوزة التي
نظمت جهدها ووقتها ،فبعد أان حصضلت على

منى حميطوشش  ..ح Úتتأالّق
ا÷زائرية ‘ ضضباب لندن
«نتيجة سضارة بنجاحي ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-بلدية لعهدة
راب-ع-ة ،وسض-ع-ي-دة ج-دا ب-ه-ذا
ال -ت -ك -ر Ëم -ن ط -رف سض-ك-ان
إازل -ي -ن -غ -ت -ون ل -ت-م-ث-ي-ل-ه-م ‘
اÛلسش ال- -ب -ل -دي ،أا“ن -ى أان
أاكون أاه Óلهذه الثقة ،أاعد
م -واط -ن -ي إازل -ي -ن -غ -ت -ون ب-أان
أاواصض -ل ح -م -اي -ة مصض -ا◊ه-م
والدفاع عنها وكذا التعبÒ
ع-ن مشض-اغ-ل-ه-م وم-طاﬁهم،
شض-ك-ر خ-اصش ل-ك-ل م-ن سض-اهم
م - - -ع - - -ي ‘ ت - - -ك- - -ريسش ه- - -ذا
الشض-رف» ،ه-ك-ذا ك-ت-بت منى
ح -م-ي-ط-وشش ع-ل-ى صض-ف-ح-ت-ه-ا
الشض-خصض-ي-ة ع-لى فايسضبوك،
ل - -تصض - -ن - -ع ب - -ذلك ا◊دث ‘
ا÷زائ- - - -ر ع - - -ل - - -ى م - - -واق - - -ع
التواصضل ا’جتماعي.

ج - -زائ - -ري - -ة أاخ - -رى تصض- -ن- -ع
ال -ح -دث وت -ت -أال -ق ف -ي سض-م-اء
ب -ري -ط-ان-ي-ا ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ب-ل-د
األم ،كثيرا ما كانت حكايات
وقصضصس ال -م -غ-ت-رب-ي-ن م-ث-ي-رة
ومشض ّ-وق -ة ب -ح -ب -ك-ة م-ن األل-م
ال- -ذي يصض- -احب م- -ب- -دع- -ي- -ن
جزائريين فتحت لهم أاوروبا
وأام- -ري- -ك- -ا أاب- -واب ال- -م- -ج- -د
والتأالق في شضتى المجالت.
من كتاب وأادباء إالى باحثين
ف -ي ال -ف -ي-زي-اء وال-ري-اضض-ي-ات
وم -خ -تصض-ي-ن ف-ي ت-خصضصض-ات
ال-طب وم-ك-تشض-ف-ين لنظريات
ج- - -دي- - -دة إال- - -ى م- - -دي - -ري - -ن
ومسض - -ي - -ري- -ن ،ع- -ي- -ن- -ات م- -ن
جزائريين صضنعوا أاسضماء من
ذهب في القارة العجوز ،كما
ف- -ع- -ل- -ت- -ه ه- -ذه األي- -ام م -ن -ى
ح- -م- -ي- -ط- -وشس ،الصض- -ح- -ف -ي -ة
الجزائرية السضابقة.
ك- -انت ال- -م- -واط- -ن األول ف -ي
م -ن -ط -ق -ت -ه -ا ف-ي إازل-ي-ن-غ-ت-ون
بالفعل في عام  ،2006هي
الصض -ح-ف-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ال-ت-ي
تربعت على عرشس المقاطعة
اإلنجليزية للمرة الرابعة على
ال -ت-وال-ي ،ال-م-رأاة ال-ج-زائ-ري-ة
التي قاتلت في طريقها إالى
ال-ع-اصض-م-ة البريطانية لتصضبح
رئ-يسس ب-ل-دي-ة أاح-د أاح-ي-ائ-ها،
إازل- -ي- -ن- -غ- -ت- -ون ،وي- -ت -م إاع -ادة

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،و في
العام  2013قام رئيسس الوزراء بتعيينها رئيسضة
لّ- -ل- -ج- -ن- -ة ال- -ت -وج -ي -ه -ي -ة ل -مشض -روع الصض -ي -دل -ة
والتكنولوجيا الحيوية بالجزائر ،ثم تولت إادارة
أاول مركز للتكنولوجيا الحيوية في قسضنطينة،
تحت إاشضراف وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي.

العاŸة ‘ زمن العلم

منطقة الشضرق األوسضط وشضمال إافريقيا.
ك-م-ا ت-م ت-ك-ري-م-ه-ا ب-ج-ائ-زة «أاون-ت-وان ب-يشض-ون»
جراء جهودها في مجال تطوير الّلقاحات،
وتمنح هذه الجائزة على البحوث التي يتم من
خ Ó-ل -ه-ا ت-ق-دي-م عÓ-ج-ات ألم-راضس م-زم-ن-ة،
سضيما مرضس السضرطان ،وعلى الصضعيد المهني
تقلدت الدكتورة عدة مناصضب ،حيث عملت
كأاسضتاذة محاضضرة بجامعة باتنة ،وفي سضنة
 ،2011ت- -م ت -ع -ي -ي -ن -ه -ا م -ن ط -رف ال -ح -ك -وم -ة
ال -ج -زائ -ري -ة ،رئ-يسض-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-مشض-ت-رك-ة ب-ي-ن
قطاعات الصضحة وعلوم الحياة ،كما انضضمت
ك-عضض-و ب-ال-م-ج-لسس ال-وط-ن-ي ال-ج-زائري لتقييم
ال-ب-حث وعضض-و ب-ال-م-ج-لسس ال-دائ-م ال-ق-ط-اع-ي

العـ ـدد

الموافق لـ  01جمادى الثانية 1440هـ 17865

كلم ـ ـة اعـ ـ ـÎاف

عـا Ÿـ ـ ـ ـ ـة ل تـك ـ ـ ـ ـّل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـن ال ّسضع ـ ـ ـ ـ ـ ـي
شض-ه-ادة ال-دك-ت-وراه ف-ي دراسض-ة ت-ه-ج-ي-ن النبات
وع- -ل- -م ال -وراث -ة م -ن ج -ام -ع -ة «ج -م -ب -ل -وكسس»
ال- -ب- -ل- -ج- -ي -ك -ي -ة ،ت -رأاسضت م -رك -ز ال -ب -حث ف -ي
البيوتكنولوجيا الذي يعتبر األول من نوعه في
الجزائر ،وتعمل من خÓل هذا المركز على
تطوير أابحاثها في دراسضة النباتات وتطوير
لقاحات لمعالجة األمراضس المزمنة.
ويعود الفضضل لها في إانشضاء مخبر للكشضف عن
المنتجات المعّدلة وراثيا في التغذية النباتية،
و يتمثل دوره في تطبيق التحاليل العلمية من
أاجل الكشضف عن المواد الغذائية المسضتوردة،
وكذا المواد التي لها عÓقة باألغذية ذات
المصضدر الحيواني ،وهو يهدف أاسضاسضا لتحليل
واختبار البذور المعّدلة عن طريق التدخل
البشضري والحكم على اسضتعمالها ،كما يعمل
على تحديد البذور المسضتوردة ذات المصضادر
ال-م-ج-ه-ول-ة وع-ل-ى ت-ن-م-ية المؤوشضرات الحيوية،
التي قد تسضبب األمراضس من بينها األمراضس
السضرطانية.
أام- -ام ان- -ج- -زات- -ه- -ا ال- -ك -ث -ي -رة ف -ي م -ج -ال
البيوتكنولوجيا تم اختيارها كأافضضل عالمة في
ال -وط -ن ال -ع-رب-ي ل-ع-ام  2013م -ن ق -ب -ل وزارة
ال-خ-ارج-ي-ة األم-ري-ك-ي-ة ك-م-ث-ال ي-ق-ت-دى ب-ه في
مجال العلوم والتكنولوجيا في إاطار برنامج
ال-م-رأاة وال-ع-ل-م وي-ع-ت-ب-ر ه-ذا ال-ب-رنامج مبادرة
ع -ال -م -ي -ة أاط -ل-ق-ت-ه-ا وزارة خ-ارج-ي-ة ال-ولي-ات
المتحدة األمريكية سضنة  ،2010لتشضجيع ودعم
الكفاءات العلمية والتكنولوجية النسضوية في
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ينبغي أان يتم غرسس قيمة العلم في نفوسس
ال-نشسء ،ك-م-ا ي-ن-ب-غ-ي أان ي-ت-م اله-ت-م-ام ب-ت-عليم
الفتاة لتصضبح عضضو فاعل في المجتمع ،ألن
الفتاة إان وجدت البيئة المناسضبة والتشضجيع
الكافي سضتتمكن من ترتيب أاولوياتها وتحقيق
انجازات اسضتثنائية على صضعيدها الشضخصضي
والمجتمعي ،وعندما نتأامل في قصضة نجاح
الدكتورة حليمة بن بوزة وغيرها من العالمات
المتميزات نرى أان اإلنجاز ل يتحقق فجأاة بل
يحتاج لمسضيرة طويلة من الجهود والسضعي.
يذكر أان الدكتورة حليمة بن بوزة أام لثÓثة
أاط -ف -ال ،ول -دي -ه -ا انشض-غ-الت-ه-ا ومسض-ؤوول-ي-ات-ه-ا
وعÓقاتها ،ورغم انشضغالها ل زالت تحافظ
على سضعيها في طلب العلم والنجاح ،وبهذا
تسضتحق أان تكون نموذجاً يقتدى به ،ليسس على
مسض -ت -وى ال -وط -ن ال -ع -رب-ي وب-حسضب ،ب-ل ع-ل-ى
مسضتوى العالم.

ف- -ي ك -ل اأسض -ب -وع ن -ت -ح -دث ع -ن نسض -اء
صض-ن-ع-ن ال-ت-م-ي-ز ف-ي م-ج-ال-هن نسضتعين
فيها بالكلمات لإبراز خطوات النجاح
التي كانت السضر في تحقيق اأهدافهن،
هذه البورتريهات التي تعّودت كتابتها
كل اأسضبوع جعلتني اأوقن ان الجزائر
لم ولن تكون عاقرا في انجاب العلماء
وال-م-ب-دع-ي-ن ،ه-ذه الشض-خصض-ي-ات ال-تي
اأسضعد دائما بكتابة مسضيرتهن منحتني
الي-م-ان ال-ذي ك-ادت شض-م-ع-ت-ه ت-نطفئ
وفي اأن وطني مازال موجودا بنفسس
كل الغيورين والوطنيين الذين يعملون
ليل نهار من اأجل الجزائر ،بعيدا عن
الربح المادي واإن كان نتيجة حتمية
لكل نجاح ولكنه عند اأمثال هوؤلء من
الرجال والنسضاء ليسس غاية ول هدف
اأبدا.
اليوم ،نقلت لكم بورتريهات لنسضاء
صضنعن الحدث في العÓم الأجنبي..
جزائريات كتبت عنهن معادلة التفّوق
والتميز  ...جزائريات كانت صضفة
«ع -رب -ي -ة» اإضض -اف -ة ي -ع-ت-ز ب-ه-ا ك-ل م-ن
يشضاركوننا في العروبة اأو الإسضÓم..
هي بورتريهات اأحببت نقلها لكم حتى
نقراأ ما كتب باأقÓم غيرنا عن قوتنا
الناعمة التي بقيت اأصضيلة ومتاأصضلة
...جزائرية وعاشضت بعيدا عن اأرضس
الوطن لعقود طويلة.

فتيحة كلواز

فضضيلة الدزيرية

اŸناضضلـ ـ ـة التـ ـ ـي تّربعـ ـ ـت علـ ـ ـى عـ ـ ـرشش الفـ ـ ـن ا◊ـ ـ ـوزي

ح Úتنبشش ‘ اŸوروث الفني ا÷زائري تتصضدر اŸشضهد ملكة الفن ا÷زائري فضضيلة الدزيرية ،تلك اŸطربة التي  ⁄تنجب
السضاحة الفنية ا÷زائرية مثيلتها ،كيف ’ وهي التي جمعت ب Úروعة الصضوت والعطاء للوطن ،وتركت وراءها مسضÒة
خالدة ‘ الفن ا◊وزي ا÷زائري ،و’زالت ا ¤اليوم أاغانيها التي صضدحت بها وأاطربت كل من سضمعها ،تردد باŸسضارح وأاكÈ
ا◊فÓت الفنية ا÷زائرية.
ول -دت فضض -ي -ل -ة م-دان-ي ال-م-ل-ق-ب-ة ب-فضض-ي-ل-ة
الدزيرية سضنة  1917بجنان بيت المال بالقرب
من حي السضيدة اإلفريقية بالجزائر العاصضمة،
ومنذ صضغرها عشضقت فضضيلة الغناء ،متأاثرة
بالشضيخة يامنة بنت الحاج مهدي ،وهو ما
دف -ع -ه -ا لسض -لك م -ج-ال ال-ف-ن ،ال-ذي اسض-ت-ه-ل-ت-ه
ب -إاح-ي-اء ال-ح-فÓ-ت ال-ع-ائ-ل-ي-ة ،واخ-ت-ارت غ-ن-اء
ال -ح -وزي ال-ذي أاب-دعت ف-ي-ه ط-ي-ل-ة مشض-واره-ا
الفني .وكان أاول من اكتشضف جمال صضوتها
األسضتاذ جيÓني حداد حين فتح لها أابواب
الغناء عبر األثير ببرنامج إاذاعي كانت تبثه
إاذاعة الجزائر العاصضمة بعنوان« :من كل فن
شضوية» ،ليلحن لها فيما بعد عديد األغاني.

زواج ‘ سضن  13عاما ..وأاّول
مولود فني

انتخابها للمرة الرابعة على
رأاسس تلك المنطقة.
يذكر انها سضافرت إالى لندن
ب -داي -ة ال -تسض-ع-ي-ن-ات ،وق-امت
ب- -مشض- -وار رائ -ع ،ف -ق -د ك -انت
«ال- - - -م - - -واط - - -ن األول» ف - - -ي
منطقتها إازلينغتون في عام
 ،2006ق - -ب- -ل أان تصض- -ب- -ح أاول
امرأاة في العالم العربي يتم
انتخابها في بريطانيا ،وقد
ت ّ-م ت -ك -ري -م الصض -ح-ف-ي-ة م-ن-ى
ح-م-ي-ط-وشس م-ن ق-ب-ل ال-م-لكة
إال -ي-زاب-يث ال-ث-ان-ي-ة ،ول-م ت-ك-ن
منى تعلم ما تحمله لها األيام
وم-ا ي-خ-ب-ئ-ه ل-ه-ا ال-ق-در ،فقد
وصض -لت إال -ى ل-ن-دن ف-ي أاوائ-ل
التسضعينات من أاجل الدراسضة
وال- - -حصض- - -ول ع- - -ل - -ى درج - -ة
الدكتوراه في علوم التصضال،
ل -ك-ن-ه-ا وت-حت ضض-ب-اب ل-ن-دن،
وجدت طريقة تفكير ونمط
حياة وتسضيير مختلف ومغر
في آان واحد ،أامور اهتمت
بها وبدأات في الندماج في

ح-ي-ات-ه-ا ال-ج-دي-دة والمجتمع
اإلن-ج-ل-ي-زي ال-ج-ديد محاربة
ك -ل ال -ع -وائ -ق ل -ل -وصض -ول إال -ى
أاه -داف-ه-ا ،ف-ك-انت ال-م-واط-ن
األول ف -ي م -ن -ط -ق -ت -ه -ا ل-ي-ت-م
ان-ت-خ-اب-ه-ا ع-ن ح-زب ال-عمال
ع-م-دة ل-م-ق-اط-عة «برنزبري»
ب -ب -ل -دي-ة «إازل-ي-ن-غ-ت-ون» ،وه-ي
إاح- -دى م -ن -اط -ق ال -ع -اصض -م -ة
لندن.
في الوقت نفسضه ،وفي ذات
ال-م-ن-ط-ق-ة ،إازل-ي-ن-غ-ت-ون ،ال-تي
كانت موطنا لحزب المؤوتمر
ال-وط-ن-ي األف-ري-ق-ي ل-زع-ي-م-ه
ن- -ي -لسض -ون م -ان -دي -1978( Ó-
 ،)1994ي- -ف- -ت- -خ- -ر ال -ج -م -ي -ع
ه -ن -الك ب -ف -رق -ه -ا وأاح-زاب-ه-ا
وال -ع -يشس ب -انسض -ج-ام ب-ي-ن ك-ل
األج -ن -اسس ،ف-ع-ل-ى م-دار 300
سضنة اسضتقر المهاجرون من
كل مكان بمنطقة إازلينغتون
ب- -ل- -ن- -دن ،ه -ن -الك  200لغة
ول -ه -ج -ة ،وي -ت -م ت-دريسس 155
منها في المدارسس.

في سضنة  1930تزوجت فضضيلة الدزيرية ولم
يتجاوز سضنها  13عاما ،من رجل عاطل عن
العمل يكبرها بـ 27عاما ،فكانت تعمل وتتكبد
مصضاريف عائلتها الى أان توفي زوجها بعد
خ -مسس سض -ن -وات ،فسض -اف -رت ال-ى ب-اريسس ،أاي-ن
ك-انت ت-ح-ي-ي ح-فÓ-ت ل-ل-ج-ال-ي-ات ال-ج-زائرية.
ولدى عودتها من فرنسضا بطلب من والدها،
بدأات تجربتها بالغناء على المسضرح مع عازف
ال- -ب -ي -ان -و الشض -ه -ي -ر مصض -ط -ف -ى اسض -ك -ن -دران -ي
ومصض -ط -ف -ى كشض -ك-ول .ث-م انضض-مت إال-ى ف-رق-ة
ال -ف -ن -ان -ة ال -ك-ب-ي-رة م-ري-م ف-ك-اي ،وم-ن ه-ن-اك
تمكنت من انتاج أاعمالها الخاصضة ،فكان أاول
مولود فني لها ،اسضطوانة ذات طابع عربي
أاندلسضي بعنوان« :رشضيق القلب».

من اŸسضرح ا÷زائري إا¤
األوبرا الباريسضية
ف -ي سض -ن -ة  1949انضض-مت ف-ن-ان-ة ال-ع-اصضمة
الجزائرية إالى فرقة محيي الدين بشضطارزي
ف -أاح -يت ع -دي -د ال -ح -ف Ó-ت ،وم -ن ه -ن-اك ت-م
اكتشضاف ميولتها التي لم تقتصضر فقط على
الغناء ،بل وكذلك المسضرح ،فكانت لها أادوار
ب-ع-دي-د ال-مسض-رح-ي-ات ف-ي ف-ت-رة ال-خ-مسضينات،
نذكر منها مسضرحية «ما ينفع غير ال ّصضح»،
«دولة النسضاء»« ،عثمان في الصضين» ،و«موني
راجل».

لكن سضرعان ما عادت لتسضجيل اسضطوانة «مال
حبيبي مالو» ،واسضطوانة «أانا طويري» كلمات
محمد شضحÓف وأالحان جيÓلي حداد ،ثم
سضجلت أالبوم هوني كانوا من نوع زندالي .في
سضنة  1954قدمت فضضيلة الدزيرية على خشضبة
األوب -را ب -ب -اريسس م -ج -م -وع -ة م -ن أاغ -ان -ي -ه -ا،
م -ت -رج -م -ة ق -وة حضض -وره -ا ب-اع-تÓ-ئ-ه-ا أارق-ى
المنابر بالجزائر وبدول العالم..

‰وذج ا÷زائرية اŸناضضلة
لم تكن فضضيلة دزيرية مجرد فنانة تطرب
اآلذان بصضوتها ،بل كانت أايضضا نموذجا يحتذى
به للمرأاة الجزائرية المناضضلة ،فخÓل ثورة
ال -ت -ح -ري -ر ال -م -ج -ي -دة ك -انت ت -ج -م-ع األم-وال
لترسضلها مع الفدائيين إالى المجاهدين في

ال -ج-ب-ال م-ن أاج-ل شض-راء األسض-ل-ح-ة وال-ذخ-ي-رة
لسض-ت-رج-اع اسض-ت-قÓ-ل ب-ل-ده-ا ال-ج-زائ-ر ،ح-تى
ت -ح ّ-ولت ال -ى ع -نصض-ر خ-ط-ي-ر ف-ي ن-ظ-ر ق-وات
الح -ت Ó-ل ال -ف-رنسض-ي ال-ت-ي زّج-ت ب-ه-ا أاخ-ط-ر
السضجون سضجن «سضركاجي» ،إال أان ذلك جعلها
أاك -ث -ر ت -ح ّ-دي -ا ل -ل -مضض-ي ق-دم-ا ف-ي فّ-ن-ه-ا دون
الصضغاء لتهديدات العدو الفرنسضي.
فور خروجها من سضجن «سضركاجي» ،بداأت
ف -ي ت -أاسض -يسس ال -ف -رق -ة ال -خ -اصض-ة ب-ه-ا لنشض-اء
مدرسضة قائمة بذاتها في أاغاني الحوزي التي
ت- -م- -ي- -زت ب- -ه -ا ع -ن غ -ي -ره -ا م -ن ال -ف -ن -ان -ات
الجزائريات .رغم أان مسضيرتها لم تكن طويلة،
إال أانها كانت كفيلة بأان تلهم كل من سضمع
غنائها الى أان خطفها الموت في شضهر أاكتوبر
م -ن سض -ن -ة  ،1970ت -ارك -ة ط -ف -ل -ه-ا ال-ذي لزال
يؤونسضنا في عتمة الفن في زماننا هذا..
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توقاي ،مدافع نصسر حسس Úداي لـ «الشسعب»:

«هدفن ـ ـا بل ـ ـوغ ربع نهائ ـ ـي كأاسس الك ـ ـاف»

19

مششاركة  14مصشارعا جزائرّيا ‘ دورة باريسس

عّبر ﬁمد توقاي مدافع نصسر حسس Úداي ‘ حوار لـ «الشسعب» عن
سسعادته باŸسساهمة ‘ الفوز ا’ول الذي حّققه الفريق على فريق
بيÎو اتليتيكو ا’نغو‹ ‘ منافسسة كأاسس الكاف.

حاوره :عمار حميسسي
كشضف توقاي أأن أ’رهاق حال دون تسضجيل فوز عريضس خاصضة أأن
ألمنافسس كان في ألمتناول ،لكن ترأجع ألمردود ألبدني للفريق حال
دون ذلك أضضافة ألى تطبيق تعليمات ألمدرب.
وأأكد توقاي أنه يطمح لقيادة ألفريق للتاهل ألى ربع ألنهائي بالنظر ألى
أمكانية تحقيق ذلك خÓل ألفترة ألمقبلة ،حيث سضيكون ألفريق مطالبا
بالعودة بنتيجة أيجابية من خارج ألديار للبقاء في دأئرة ألمنافسضة.
^ الشسعب :كيف تقيّم مسستوى الفريق أامام بيترو ا’نغولي؟
^^ محمد توقاي :لقد حّققنا أنتصضارأ مهما وبدأية ممّيزة للفريق
في منافسضة كأاسس ألكاف ،حيث كان ألفوز هو أ’هم و’ يجب ألحديث
عن ألمسضتوى ألفني ،خاصضة أأنه في هذأ ألمسضتوى كان يجب علينا
تحصضيل ألنقاط من أأجل ألوصضول ألى رصضيد يسضمح لنا بالتأاهل ألى ربع
ألنهائي ،وهذأ لن يكون أ’ من خÓل تحقيق أ’نتصضارأت ،وهو ما حدث
وألموأجهة لم تكن سضهلة حيث لعبنا أمام منافسس محترم ،لكن ألعامل
ألذي أأعاقنا كثيرأ هو أ’رهاق ألذي أأثر علينا كثيرأ خاصضة خÓل
ألشضوط ألثاني ،حيث طلب منا ألمدرب ضضرورة تقسضيم ألجهد ألبدني
على طول ألمبارأة ،وضضرورة أدخار بعضس ألجهد لنهاية ألموأجهة ،وهو
ما حدث حيث بعد أأن سضجلنا ألهدف أ’ول أّتفقنا على ضضرورة تسضيير
ألشضوط أ’ول بطريقة ذكية من أأجل ألحفاظ على ألنتيجة ،وتفادي رفع
نسضق ألمبارأة ’نه كان سضيضضر بنا.
أأما خÓل ألشضوط ألثاني أ’مور صضارت أأسضهل بعد أأن سضجلنا ألهدف
ألثاني،ولو’ أ’رهاق ألذي حل بنا قبل نهاية ألمبارأة أأعتقد أأن أ’مور
كانت سضتكون أأفضضل لكن على ألعموم نحن رأضضون على ألنتيجة خاصضة
أأنها سضمحت لنا بدخول ألمنافسضة بقوة.
جلت أاول هدف لك مع الفريق كيف هو شسعورك؟
^ سس ّ
^^ إأّنه أأمر رأئع أأن تضضع لمسضتك على فوز ألفريق من خÓل تسضجيل
ه-دف ،وك-ان أل-ه-دف أأ’ول م-ه-م-ا ل-ن-ا ج-م-ي-ع-ا أ’ن-ه سض-م-ح ل-ن-ا ب-تسض-ي-ي-ر
ألمرحلة أ’ولى بذكاء ،كما أأّنه حّررنا كثيرأ من ألناحية ألنفسضية بالنظر
ألى عدم معرفتنا بالمنافسس ألذي كان مجهو’ لنا ،وأأتمنى أأن نوأصضل
على هذأ ألمنوأل من خÓل تحقيق أ’نتصضارأت ،وأأطمح لموأصضلة
ألعمل في ألفترة ألمقبلة من أجل تحسضين مسضتوأي ألفني وألبدني،
خاصضة أأنني مازلت في بدأية ألمشضوأر وعليّ ألعمل كثيرأ من أأجل
ألوصضول إألى ألمسضتوى ألذي أأطمح أليه.
^ ماهو هدفكم في منافسسة كأاسس الكاف؟
^^ هدفنا وأضضح في هذه ألمنافسضة وخÓل أأ’دوأر أ’قصضائية كّنا
مطالبين بتسضيير ألمنافسضة مبارأة بمبارأة أ’ن أ’قصضاء كان مباشضرأ في
حال ألخسضارة وبعد ألوصضول ألى دور ألمجموعات هدفنا وأضضح وهو
تحصضيل أكبر عدد من ألنقاط من أجل ألتاهل ألى ربع ألنهائي ،ألذي
يبقى هدفنا أ’ول لحد أ’ن ،و’ يجب أسضتباق أ’مور للحديث عن

أأهدأف أخرى في هذه ألمنافسضة أ’نه من ألسضابق أ’وأنه معرفة ما
سضيحدث ،وعلينا ألبقاء هادئين وألتركيز على أ’سضترجاع قبل كل شضيء.
^ ت -ن -ت -ظ -رك-م م-واج-ه-ة صس-ع-ب-ة أام-ام شس-ب-ي-ب-ة السس-اورة ف-ي
البطولة ،كيف ترى المباراة؟
^^ بالفعل ألموأجهة صضعبة أأمام منافسس قوي على أأرضضه علينا لعب
ألمبارأة بقوة من أأجل تحقيق نتيجة إأيجابية قبل ألعودة من جديد
لخوضس غمار منافسضة كأاسس ألكاف .أأعتقد أأن ألمأامورية سضتكون صضعبة
بحكم أ’رهاق ألذي نعاني منه علينا أأن نكون متضضامنين من أأجل
ألخروج بنقطة على أأ’قل.

تنسس :دورة «ماجيك تور» بتونسس

إاقصش ـ ـاء الّÓعب ـ ـة أام ـ ـ ـÒة ب ـ ـن عيسش ـ ـى ف ـ ـي ال ـ ـّدور الث ـ ـاÊ
اقصسيت ’عبة التنسس ا÷زائرية امÒة
بن عيسسى أامسس الثلثاء ‘ ،الدور الثا Êمن
تصس- -ف- -ي- -ات ا÷دول ال- -ن- -ه- -ائ- -ي م- -ن ال -دورة
ال -دول -ي -ة ل -ل -ت-نسس «م-اج-يك ت-ور» ،ا÷اري-ة
ف- -ع- -ال- -ي- -ات -ه -ا ح -ال -ي -ا ب -ت -ونسس ،وذلك ع -قب
ه -زÁت-ه-ا أام-ام م-ن-افسس-ت-ه-ا السس-ويسس-ري-ة ’را
ميشسال بـ (.)1-2
فبعد خسضارتها في ألشضوط أ’ول بنتيجة (،)1-6

حاولت ألÓعبة تدأرك أ’مر نسضبيا في ألشضوط
ألثاني ألذي أأنهته لصضالحها بـ ( ،)3-6قبل أأن تنهار
مجددأ وتخسضر ألشضوط ألثالث بـ (.)6-10
وفي ألدور أ’ول ،كانت بن عيسضى قد سضيطرت على
منافسضتها ألبولونية أنا كورزينياك بنتيجة ( 3-6و6
.)4وتجرى ألدورة ألتي رصضدت لها جائزة مالية تقّدر
بـ  15000دو’ر بميادين

أل -ت -نسس ب-م-دي-ن-ة م-ون-اسض-ت-ي-ر أل-ت-ونسض-ي-ة ،وت-ت-وأصض-ل
فعالياتها لغاية  10فبرأير ألجاري.
وت -ج -در أ’شض -ارة أأن ه -ذه أل -دور أل -دول -ي -ة ت -ع -رف
مشضاركة ’عبات يحتلن مرأتب
مقبولة عالميا على غرأر ألرومانية ميريام بيانكا
بلغاوو (ألمركز أل )487
وألسضويسضرية ليوني كونغ ( )537وألنرويجيية ميÓني
سضتوك في ألمركز أل (.)586

بÒناردو سسيلفا:

علينا –قيق الفوز أامام إايفرتون وتششيلسشي
اعت Èبرناردو سسيلفا ’عب وسسط ميدان
م - -انشس - -يسس Îسس - -ي - -ت- -ي ،أان آام- -ال ف- -ري- -ق- -ه ‘
’‚ل -ي -زي-ة
ا’ح -ت -ف -اظ ب -ل -قب ال -ب -ط -ول -ة ا إ
اŸم -ت -ازة ل-ك-رة ال-ق-دم سس-ت-ق-وم ع-ل-ى ك-ي-ف-ي-ة
’ي -ام اÿمسس-ة اŸق-ب-ل-ة ال-ت-ي
ال -ت -ع -ام -ل م -ع ا أ
سسيواجه فيها إايفرتون وتشسيلسسي.
ويملك سضيتي  59نقطة من مجموع  25مبارأة لعبها،
ويتأاخر بثÓث نقاط عن ليفربول ألمتصضدر ألذي
تعادل بنتيجة  1-1مع وسضت هام مسضاء يوم أ’ثنين،
وأأكد سضيلفا أأن فريقه سضيكون في حاجة إألى ألفوز
على إأيفرتون أليوم.
وإأذأ فاز فريق بيب غوأرديو’ في ملعب «غوديسضون

ب -ارك» ،ف -إان -ه سض -ي -تصض-در أل-ب-ط-ول-ة أ’ول م-رة م-ن-ذ
ديسضمبر ،وقبل أأن يوأجه تشضيلسضي رأبع ألترتيب يوم
أأ’حد ألمقبل.
وق -ال سض-ي-ل-ف-ا ل-لصض-ح-ف-ي-ي-ن« :سض-ن-خ-وضس م-ب-ارأت-ي-ن
صضعبتين أأمام إأيفرتون وتشضيلسضي ونريد ألفوز بهما
( )...إأذأ لم نحقق ألفوز سضتصضبح أأ’مور صضعبة في
ألمنافسضة على لقب ألبطولة».
وفاز سضيتي بنتيجة  1-3على أأرسضنال يوم أأ’حد
ل -ي -ت -ع -اف -ى سض -ري -ع-ا م-ن أل-ه-زي-م-ة أل-م-ف-اج-ئ-ة أأم-ام
نيوكاسضل في ألجولة ألسضابقة ،لكن سضيلفا يعتقد أأنه
’ يزأل بوسضع فريقه ألتطور.
وقال سضيلفا« :نحن نعرف أأنه ينبغي أأن نتطور،

’يطا‹
‘ ظل اهتمام ليفربول باللّعب ا إ

نابو‹ لن يتخلّى عن أانسشيني Ãبلغ أاقل من
 131مليون جنيه إاسشÎليني
بالغ نادي نابولي أإ’يطالي في مطالبه ألمالية ،من
أأجل ألتخلي عن نجم ألفريق لصضالح ليفربول ،في
ألصض - - - - - - - - -ي - - - - - - - - -ف أل - - - - - - - - -م- - - - - - - - -ق- - - - - - - - -ب- - - - - - - - -ل.
وذكرت صضحيفة «ميرور» ألبريطانية ،أأن ليفربول
قّدم عرضًضا لضضم أإ’يطالي لورينزو إأنسضيني مقابل
 61م-ل-ي-ون ج-ن-ي-ه إأسض-ت-رل-ي-ن-ي ف-ي ألصضيف ألمقبل.
وأأّكدت أأن يورغن كلوب ،مدرب ألريدز ،يرى أأن
إأنسضيني سضيضضيف إألى جودة خط هجوم ليفربول،
في ظل توأجد محمد صضÓح ،روبرتو فيرمينو،
سض - - -ادي - - -و م - - -ان - - -ي ،وشض - - -ي - - -ردأن شض - - -اك - - -ي - - -ري.

وأأوضضحت أأن ليفربول لم يتوأصضل مع أأوريليو دي
ل- -وري- -ن -ت -يسس ،وق ّ-دم أل -ع -رضس م -ن خ Ó-ل أل -وك -ي -ل
أإ’يطالي مينو رأيو’.
وأأشضارت ألصضحيفة إألى أأن إأدأرة نابولي رفضضت
ألعرضس فوًرأ ،وأأوضضحت أأنها لن تتفاوضس على بيع
إأنسض -ي -ن -ي ب-أاق-ل م-ن  131م-ل-ي-ون ج-ن-ي-ه إأسضترليني.
يذكر أأّن إأنسضيني خاصس  27مبارأة مع نابولي هذأ
ألموسضم في كل ألبطو’ت ،وأأحرز  11هدًفا وصضنع
 6أأخرى.

أأحيانا ’ نلعب بالشضكل ألمميز ألذي نريده ،يجب
أأن نتطور في هذأ أأ’مر ،ونتعرف على أأ’خطاء
ألتي نرتكبها» ،مضضيفا أأن «أأ’جوأء بين ألÓعبين
رأئ -ع-ة وأل-ج-م-ي-ع ي-ح-اول أل-مسض-اع-دة ،ل-ذأ ن-ري-د أأن
نصض -ب -ح أأفضض-ل كÓ-ع-ب-ي-ن وك-ف-ري-ق ،ون-ح-اول أل-ف-وز
ببعضس أأ’لقاب في نهاية ألموسضم».

يشس -ارك اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ل -ل -ج-ي-دو ‘
دورة باريسس (فرنسسا) الدولية يومي السسبت
وا’ح- -د ،ب- -ه- -دف اف- -ت- -ك- -اك اك Èع- -دد م -ن
ال -ن -ق -اط اŸؤوه -ل -ة ل  -أ
لل -ع-اب ا’وŸب-ي-ة 2020
بطوكيو (اليابان) ،حسسب ما علم من اŸدير
ال- -ف- -ن- -ي ال- -وط- -ن -ي ب -ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة
للختصساصس ،سسليم بوطبشسة.
وأأوضضح بوطبشضة قائ« :Óهدفنا في موعد باريسس
ه -و م -ح -اول -ة حصض -د أك -ب-ر ع-دد م-ن أل-ن-ق-اط ف-ي
أل-ت-رت-يب أل-ع-ال-م-ي ،وب-ال-ت-ال-ي ضضمان ألمشضاركة في
أ’لعاب أ’ولمبية ألمقبلة ،ألمصضارعون ألجزأئريون
سضيسضعون لعبور أأقصضى ما يمكن من أأ’دوأر لجمع
ألنقاط».
وح -ول أل -م -ق -اي -يسس أل -ت-ي أخ-ت-ي-رت ب-ه-ا أل-ع-ن-اصض-ر
ألوطنية ،أأشضار بوطبشضة أأنه تم «أنتقاء ألمصضارعين
على أسضاسس ترتيبهم ألعالمي ،منافسضة ألبطو’ت
ألكبرى تعتبر بطولة عالم مصضغرة ،لهذأ ف ّضضلنا
ألذهاب بأاحسضن ألمصضارعين ألذين يحوزون على
ترتيب عالمي جيد ،وسضبق لهم ألتأاكيد بتسضجيلهم
ل -ن -ت -ائ -ج ط -ي-ب-ة خÓ-ل أل-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة ل -أ
Óك-اب-ر
فردي».
وأأضض- -اف« :أأسض- -م- -اء أأخ- -رى ب- -رزت ف- -ي م -خ -ت -ل -ف
أل -م -وأع -ي -د أل -وط -ن-ي-ة ،ل-ك-ن ل-م ي-ت-م أخ-ت-ي-اره-ا ب-ل
سضتشضارك في دورأت دولية قادمة».
ويضضم ألمنتخب ألجزأئري  -ألذي سضيتوجه ألى
ألعاصضمة ألفرنسضية أليوم أ’ربعاء  14 -مصضارعا (7

رجال و 7سضيدأت) ،يؤو ّ
طرهم ألمدربان عمار بن
يخلف (رجال) وعمر رباحي (سضيدأت).
وينتظر بوطبشضة أأن تتميز ألمنافسضة بمسضتوى فني
«م-رم-وق» ،ب-ت-وأج-د أأحسض-ن أل-مصض-ارع-ين ألعالميين
ألذين يطمحون للظفر بالذهب.
«ف-ي أع-ت-ق-ادي ،ف-إاّن أل-ي-اب-انّ-ي-ي-ن سضيسضيطرون على
ألدورة ،علما أأنهم أأشضركوأ أأحسضن ألمصضارعين»،
يختم ألمدير ألفني ألوطني قائ.Ó
وم -ن أأج -ل دخ -ول أل -م -وع -د أل-ب-اريسض-ي ف-ي أأحسض-ن
أل -ظ -روف ،خ -اضضت أل -ع -ن -اصض -ر أل -وط -ن -ي-ة ت-رّب-صض-ا
ت -حضض -ي -ري -ا ل -م -دة عشض -رة أي -ام ف-ي شض-ه-ر ج-ان-ف-ي
ألماضضي بالنمسضا ،قبل أأن تدخل في تجمع إأعدأدي
آأخر بالجزأئر لنفسس ألمدة.
ويشضارك في دورة باريسس  609مصضارع ( 360عند
ألرجال و 249لدى ألسضيدأت) ،يمثلون  98بلدأ.
قائمة ألمصضارعين ألجزأئريين ألمشضاركين في دورة
باريسس:
رجال :سضليم رباحي ( 60-كلغ) ،هود زردأني (-
 66كلغ) ،وأئل ألزين ( 66-كلغ) ،فتحي نورين (73-
كلغ) ،عبد ألرحمان بن عمادي ( 90-كلغ) ،ألياسس
بويعقوب ( 100-كلغ) ،ألمهدي ليلي محمد (100+
كلغ).
^ سسيدات :هاجر مسضرم ( 48-كلغ) ،مريم موسضى
( 52-كلغ) ،يمينة حÓتة ( 57-كلغ)،
أأمينة بلقاضضي ( 63-كلغ) ،سضعاد بلكحل ( 70-كلغ)،
كوثر وعÓل ( 78-كلغ) ،صضونيا عسضلة ( 78+كلغ).

سسكيكدة

انطÓق التّصشفيات ا÷هوية للّرياضشة
ا÷امعية ‘ كرتي السشلة والطائرة غدا
ت -ن -ط-ل-ق ال-تصس-ف-ي-ات ا÷ه-وي-ة ل-ل-ري-اضس-ة
ا÷ام -ع -ي -ة ل-ك-رت-ي السس-ل-ة وال-ط-ائ-رة ،ال-ت-ي
–تضسنها جامعة سسكيكدة ‘ السسابع فيفري
ا÷اري ،اŸن -ظ -م -ة م -ن ق-ب-ل وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م
ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال -ع -ل -م-ي ،حسسب م-دي-ري-ة
اÿدمات ا÷امعية للو’ية ،التي اوضسحت
’ول
أان هذه التصسفيات ا÷هوية –تضسن أ
م-رة بسس-ك-ي-ك-دةÃ ،شس-ارك-ة ط-ل-ب-ة ج-امعيÚ
م -ن  12و’ي -ة شس-رق-ي-ة ،ت-أاه-ل-وا ‘ ال-دورات
ال- -ت- -ي أاق- -ي- -مت ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى و’ي -ات -ه -م،
وتسستمر التظاهرة الرياضسية ا ¤غاية 16
’ق -ام -ة
م- -ن ن- -فسس الشس -ه -ر ،ع -ل -ى مسس -ت -وى ا إ
ا÷امعية ا◊دائق  05ببلدية ا◊دائق.
وت-ع-ت-ب-ر ه-ذه أل-مشض-ارك-ة حسضب م-دي-ري-ة ألخدمات
أل-ج-ام-ع-ي-ة أأ’ول-ى م-ن ن-وع-ه-ا ف-ي و’ي-ة سض-ك-ي-ك-دة
باحتضضانها ألحدث ألرياضضي في ظل ألمشضاركات
خارج ألو’ية ،ويتعلق أأ’مر بكرتي ألسضلة وألطائرة،
وألتي سضتكون مديرية ألخدمات ألجامعية وجامعة
 20أأوت ب -ال -ت -نسض -ي -ق أأيضض -ا م -ع م-دي-ري-ة ألشض-ب-اب

وألرياضضة بإاطارأتها ورئيسس ألرأبطة ألو’ئية لكرة
ألسضلة قبلة للتنظيم ألرياضضي وأ’سضتقبال ألحسضن
للطلبة ،أأين أأكد خالد بن قارة مدير ألخدمات
ألجامعية لـ «ألشضعب»« ،حرصضه ألكبير لجعل هذه
ألتظاهرة ألرياضضية نموذجا للقطاع بامتياز ،من
خ Ó-ل تشض -ك -ي -ل ل -ج -ان صض -ارم -ة ت-ع-م-ل ب-ك-ل ت-ف-ان
وصضرأمة ،خاصضة عندما يتعلق أأ’مر بطلبة يمثلون
و’ي-ات-ه-م ح-ت-ى ن-ج-ع-ل م-ن ع-ودت-ه-م صض-ورة ج-ميلة
للخدمات ألجامعية بسضكيكدة وألو’ية» ،وأأضضاف
«أأن -ه ت -م وضض -ع خ Ó-ي -ا شض-ك-لت م-ن ط-رف م-دي-ري-ة
ألخدمات ألجامعية ،تضضم ممثل ألجامعة ورئيسس
قسضم ألمرأقبة وألتنسضيق ،وكذأ مديري أإ’قامات
ألجامعية وإأطارأت ألقطاع ألفاعلين ،خاصضة ما
ي -ت -ع -ل -ق ب -ج -وأنب أإ’ط -ع -ام وأإ’ي -وأء وأل -نشض-اط-ات
ألثقافية وألرياضضية وألعلمية ،باعتبار هذأ أأ’خير
هم ألممثلين للقطاع خÓل ألخرجات ألرياضضية
وألثقافية خارج ألو’ية».

سسكيكدة :خالد العيفة

سسو’ري:

الريـ ـال لن يتنـ ـازل عـ ـن الفـ ـوز ‘ الكÓسشيكـ ـو الـ ـيوم

’رج-ن-ت-ي-ن-ي سس-ان-تياجو
أاّك-د ا أ
سس -و’ري اŸدي -ر ال -ف -ن -ي ل-ف-ري-ق
ريال مدريد ،أانه لن يتنازل عن
–ق -ي -ق ال -ف-وز ‘ م-وق-ع-ة ال-ي-وم
أام- -ام ب- -رشس -ل -ون -ة ‘ ،ك -لسس -ي -ك -و
ذهاب دور نصسف النهائي بكأاسس
م -لك إاسس -ب -ان -ي -ا ،واŸق -رر إاق-ام-ت-ه
على ملعب كامب نو.
شضّ- -دد أل- -م- -درب أ’أرج -ن -ت -ي -ن -ي ،ف -ي
تصضريحات أأبرزتها صضحيفة «موندو
ديبورتيفو» ،على أسضتعدأد ألمرينغي
ل -خ -وضس أل -ك Ó-سض -ي -ك -و ،م -ع -ت -ب-رأ أأن
مشضاركة نجم برشضلونة ليونيل ميسضي
من عدمها ،لن تؤوثّر على ترتيبات
ألموأجهة.
وق- -ال سض- -و’ري« :ه- -ي م -ب -ارأة ب -ي -ن
فريقين متنافسضين للغاية ،مثلها مثل
مباريات ميÓن وأإ’نتر ،وريفر بليت
وب-وك-ا ج-ون-ي-ورز ،ك-ذلك أل-ح-ال ري-ال

مدريد وبرشضلونة».
وتابع« :سضوف نوأجههم في بطولتين
م-خ-ت-ل-ف-ت-ي-ن ،ونسض-ع-ى ل-ت-ح-قيق ألفوز
فيهما ،سضنقّدم نفسس ألقوة وألتركيز،
’ ي -وج -د ف -رق ب-ي-ن ب-ط-ول-ة وأأخ-رى،
وه -ذأ ي -ع -ت -م-د ع-ل-ى أل-ط-ري-ق-ة أل-ت-ي
سض -ن -خ -وضس ب -ه-ا أل-م-وأج-ه-ات ،ول-ك-ن
علينا ألتركيز على مبارأة أليوم أأوً’،
أ’ن- - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - -ا أأ’ه- - - - - - - - - -م أآ’ن».
وأأضض-اف أأ’رج-ن-ت-ي-ن-ي« :ف-ي ألحقيقة
ج-م-ي-ع ألÓ-ع-ب-ي-ن م-ت-اح-ي-ن ل-لمبارأة،
كذلك فاييخو ألذي عاد للتدريبات،
أأصضعب شضيء على ألمدربين في تلك
أل-ح-ال-ة ه-و أخ-ت-ي-ار ق-ائ-م-ة أل-مبارأة،
ألشضيء أأ’هم هو أأن يضضع ألجميع كل
مجهودهم للفوز».
وحول مشضاركة بيل ،أأوضضح سضو’ري:
«ج -م -ي -ع أل Ó-ع -ب -ي -ن ل-دي-ه-م دور ف-ي

ألفريق ،ألبعضس لديه ألخبرة وألبعضس
أآ’خر يمثل ألشضباب ،كما أأن هناك
من يجيد ألدفاع وكذلك ألهجوم ،ما
ي-ه-م ه-و أل-مضض-ي ج-م-ي-عً-ا ن-ح-و نفسس
ألهدف».
ووأصض -ل« :ل -ن أأفصض -ح ع -ن أل-تشض-ك-ي-ل-ة
أآ’ن ،مهمة ألمدرب هي ألنظر في
ك -ل شض -يء ع -ل -ى أل -م -دى أل -م -ت-وسض-ط
وأل -ط -وي -ل وأل -قصض-ي-ر ،ك-ذلك أل-ت-وق-ع
ب - - - - - - - - -ح - - - - - - - - -دوث أأي شض - - - - - - - - -يء».
وع ّ-ل -ق م-درب أل-ري-ال ع-ل-ى إأم-ك-ان-ي-ة
ت-وأج-د إأيسض-ك-و ،ق-ائ« :Óً-ل-دي-ن-ا ألقوة
ألتي سضنركز عليها في ألمبارأة ،وهذأ
ه - -و أل - -م - -ه- -م» .وأخ- -ت- -ت- -م سض- -و’ري
تصض -ري -ح -ات -ه ب -ال-ح-ديث ع-ن أل-ج-دل
أل-م-ث-ار ح-ول رأح-ة أل-ب-ارصض-ا وج-دول
مباريات ألفريقين« :أأأأمل أأ’ يكون
ذلك متعّمدأ».
ويسض- -ع- -ى سض -و’ري ’ن -ت -زأع ن -ت -ي -ج -ة

إأي -ج -اب -ي -ة م -ن ب -ي -ن أأن -ي -اب غ -ري -م-ه
ألكتالوني ،عندما يحل عليه ضضيفا
ث -ق -ي  Ó-ف -ي م -ب -ارأة أل -ي -وم م -ن أأج-ل
ت-ح-ق-ي-ق أأفضض-ل-ي-ة ع-ل-ى منافسضه ،قبل
موقعة أإ’ياب في سضنتياغو برنابيو
في  27فبرأير ألجاري.
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عاششت  129عاما..
واسشتمتعت «بيوم واحد»
فقط ‘ حياتها

ب - - -عضس ال - - -ع Ó- - -ق - - -ات
اإ’نسشانية ...مثل الزجاج
أاح- -ي- -انً- -ا ي- -ف ّضش- -ل أان ن- -ت -رك -ه -ا
مكسشورة بد’ً من إايذاء أانفسشنا
بمحاو’ت إاصشÓحها.

الثور

ق- - -واع - -د السش - -ع - -ادة
اأ’ربعة ’ :تكره أاحدا
مهما أاخطأا في حقك ،عشس
في بسشاطة مهما ع Óششأانك،
توّقع خيًرا مهما كثر البÓء،
أاعطي الكثير حتى لو امتلكت
القليل.

ا÷وزاء
كششفت صشحيفة بريطانية «سشرا
م- -ح -زن -ا» أافصش -حت ع -ن -ه أاك -ب -ر
معمرة في العالم ،قبل وفاتها
في يناير الماضشي عن عمر ناهز
 129عاما.
وذك -رت صش -ح -ي -ف-ة «دي-ل-ي م-ي-ل»
ال- - -ب- - -ري- - -ط- - -ان- - -ي - -ة ،أان ك - -وك - -و
إاسشتمبولوفا ،التي كانت من بين
ال -ن -اج -ي -ن م -ن ع -م -ل -ي -ات ق -م -ع
سشتالين ضشد الششعب الششيششاني،
ت-ع-ت-ب-ر أاك-ب-ر م-ع-م-رة ف-ي ال-ع-الم،
وفق بيانات الحكومة الروسشية،
م -وضش -ح -ة أان-ه-ا ك-انت سش-ت-ح-ت-ف-ل
يحكى أان ثÓثة من العميان دخلوا في غرفة بها فيل ..وطلب
و
بذكرى ميÓدها الـ 130في يوني
منهم أان يكتششفوا ما هو الفيل ليبدأاوا في وصشفه.؟ ؟ ؟ ؟ ؟
المقبل.
بدأاوا في تح ّسشسس الفيل وخرج كل منهم ليبدأا في الوصشف:
وأاشش - -ارت الصش - -ح - -ي - -ف - -ة إال- -ى أان
قال اأ’ول :الفيل هو أاربعة عمدان على اأ’رضس!
إاسشتمبولوفا ،كششفت عن أانها لم
قال الثاني :الفيل يششبه الثعبان تماما!
تسشتمتع سشوى «بيوم وحد فقط»
وقال الثالث  :الفيل يششبه المكنسشة!
وحين وجدوا أانهم مختلفون بدأاوا في الششجار ..وتم ّسشك كل منهم برأايه
طيلة حياتها الطويلة.
وراحوا يتجادلون ويتهم كل منهم اآ’خر أانه كاذب ومدع!
ونقلت عنها قولها« :لم أاسشتمتع إا’
بالتأاكيد ’حظت أان اأ’ول أامسشك بأارجل الفيل والثاني بخرطومه ،و الثالث
بيوم واحد خÓل حياتي الطويلة،
بذيله..
وهو حين دخلت منزلي الذي بنيته
كل منهم كان يعتمد على برمجته وتجاربه السشابقة ..لكن
بيدي بعد عودتي من كازاخسشتان».
 ..هل التفتّ إالى تجارب اآ’خرين؟
ى
وحسشب ال- -وث- -ائ -ق ال -مسش -ج -ل -ة ل -د
((من منهم على خطأا؟))
ت
د
السشلطات الروسشية ،فإان كوكو ول
في القصشة السشابقة ..هل كان أاحدهم يكذب؟
يوم  1يونيو .1889
بالتاكيد ’ ..أاليسس كذلك؟
وع-ن ط-ب-ي-ع-ة وف-ات-ه-ا ،ق-ال ح-فيدها،
من الطريف أان الكثيرين منا ’
إالياسس أابوباكاروف ،إانه زارها يوم 27
يسشتوعبون فكرة أان للحقيقة أاكثر من
وجه..
يناير ،مششيرا إالى أانها كانت تضشحك
فحين نختلف ’ يعني هذا أان أاحدنا
وتتكلم كعادتها بششكل طبيعي.
على خطأا!!
وتابع« :وبعدها ،بششكل مفاجئ ،اششتكت
قد نكون جميعا على صشواب لكن كل منا
م- -ن أال -م ف -ي صش -دره -ا ..ث -م م -اتت ف -ي
يرى ما’ يراه اآ’خر!
هدوء ،وهي تصشلي».
وكانت أاكبر معمرة في العالم تعيشس في
منزلها بقرية «براتسشكو» ،رفقة أاحفادها .

تقبل اآلراء هو مبدأا اإلنسشانية

لل
ع
È

ة

حك ـ ـم و أامثـ ـال

نبضشنا فلسشطين ـي للأب ـد

Óخرين إأل أن
^ كن كل شسيئ أو لشسيئ ل آ
لحدهم
تكون ذكرى موجهة أ
لخرين
^ ل تعتمد على أ آ
كدلك عاجز، ،لتعودهم
لسستاذ عليك كأانك
على أ أ
حائط

ابتسشم

صسور يا عالم صسور وألدم يسسيل
فلسسطيني ما بيقبل يحيى ذليل
جبينو عالي ما يوطي لو غيرو يميل
يل عا لقصسى وقلو كيف بنهوأه
وطنوأ بينزف قدأمو صسامد بيئن
بدو رجال ضسحيلو تعطي وما تمن
صسغار كبار بنتسسابق ما هم ألسسن
ألوأحد حاسسسس ببÓدو عاشست جوأه

ال -ح -ديث م -ع ال -ن -اسس
كالخياطة فأانت الخيط
وكÓمك اإ’برة إان أاحسشنت
الخياطة صشنعت ثوبا جذابا
وإان أاخ -ط -أات ل -ن ت -ج-رح إا’
نفسشك.

السشرطان

شش
غ
ل
ع
قلـك

^أان الششجر يصشوم
أايضشاً ،فاأ’ششجار التي
تتسشاقط أاوراقها فى فصشل
الششتاء مثل الكرمة
والمششمشس والحوار
تقوم بالسشبات الششتوى
وتمارسس خÓله الصشيام؟.

إاذا ل -م تسش -ت -ف-د م-ن
ال -ت -ق -ن -ي -ات ال -م -ت -وف-رة ف-ي
ت -حسش -ي -ن ع -اداتك وت-ن-ظ-ي-م
أاعمالك فأانت تعيشس خارج
هذا العصشر.

^ ع -ن ب -اه -ي أل -دي -ن
وم -ظ -ل -ت -وأ ف -وڤ رأسس -و م -ن
ألصس - -ب- -اح ح- -ت- -ى أل- -ل- -ي- -ل..
وأل - -ن - -اسس ت- -ع- -ط- -ي- -ه ف- -ي
خÓصسو؟

الأسشد

ك -ل أاق -دار ال -ل -ه ط -ي-ب-ة
سشواء طابت بها روحك
أام لم تطب والله يعلُم وأانتم ’
تعلمون.

حل ألعدد ألسسابق

الهمزة.

^ أان قنفد النمل الششوكي الذي يعيشس في
المناطق الجبلية ،فلديه قدرة على
الصشيام لمدة ششهر دون أان يؤوثر ذلك
على نششاطه وحيوته؟

العذراء

’ ت - -ح - -زن إاذا ج- -اءك
سش -ه -م ق -ات -ل م -ن أاق -رب
الناسس إالى قلبك ..فسشوف تجد
من ينزع السشهم ويعيد لك الحياة
وا’بتسشامة.

لسستشسارة:
أ إ
هي فن أسستخدأم ألعقول ،فبدل من أن تفكر بعقل
وأحد يمكنك أن تفكر بعدة عقول.
ف Óتتردد في من تثق بهم

حّبـ ـ ــ
ـ
ك

‘

الكلمات الحلوة مثل السشكر ..سشرعان ما
تذوب دون أان نششعر بأاثرها ..على
خÓف الكلمات الجارحة التي تفعل
فعل الملح على الجرح.

القوسس

ت -ري ُ-د أان ت -ع -رَف م-ن يسش-ت-حt-ق أان يسش-ت-وط-ن
أاع -م -اقك ،أان ُ-ظ-ر إال-ى م-ن ي-ج-عُ-ل-ك تشش-ع-ر أاّن
الحياَة جميلة مهما ق َسشت.

ا÷دي

’ ت -ح -اول ت-ن-ت-ق-م م-ن ال-ل-ي يسش-ي-ؤوون لك ب-ال-م-ث-ل،
اع -ت -ب -ره م -ث -ل ال -ح -م-ار إاذا رفسشك ..ت-حك م-ك-ان
الرفسشة وتتوجع قلي Óثم وتكبر وتنسشى.

^ يقول أحدهم :سشأالني حكيم ذأت يوم ..ما أجمل ما قرأت في حياتك؟
قلت :تم إأيدأع مبلغ في حسسابك.

^ رسسالة إألى ُمختِرع ألِمكيَاج أَما بعد سسُود ألsله وجُهك..
لن
جوزأ لتختار لنا ألَعرُوسس  ..وأ آ
ُكنا ُنرسِسل َع ُ
أصسبحنا نرسسل مجموعة خبرأء.

في بعضس اآ’حيان ..نتمنى
ان نذهب بعيدا ’ ..يهم
الى اين ..فقط بعيدا! حيث
’ ه - - -م ،و’ ن - - -ح - - -ن ..و’ اي شش - - -يء
فق ـ ـط ..لعلنا نرتاح.

العقرب

يـ ـ ا ب ــ
ـ
لدي

أقسسم بالذي أنزل ألثلج تحت ألهضساب
لبيضس تحت ألترأب
سسأابقى جزأئريا حتى ألبسس أ أ
لول خوفي من ألرحمان وخوفي من ألنيرأن
ليمان
لجعلت حب ألجزأئر سسابع أركان أ إ
أقولها بكل أقتناع،،عرضس وطول و أرتفاع
روحي فدأ كل ذرة من ترأبك يا جزأئر

اŸيزان

الدلو

عندما ينقل أاحدهم إاليك خبرا ما ’ ،،تخجل من سشؤواله عن
مصش-در ال-خ-ب-ر ..ف-اإ’شش-اع-ة ي-ؤول-ف-ه-ا ال-ح-اق-د ..وي-نشش-ره-ا الجاهل..
ويصشدقها السشاذج.

ا◊وت

أاحياناً يخذلنا البعضس ،ليسس أ’ننا ق ّصشرنا بـحقهم بل أ’نهم لم يعتادوا على صشدق
المششاعر.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^ 06ف -ي-ف-ري  :1956زي - -ارة «غ - -ي م- -و‹» رئ- -يسس
ا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسس-ي ل-ل-ج-زائ-ر ،ت-ق-اب-لها جماهÒ
اŸسس-ت-وط-ن Úب-ال-ط-م-اط-م والشستائم تعبÒا عن
رفضسها ’صسÓحاته اŸقÎحة.
^  06ف -ي-ف-ري  :1959ب -داي-ة ت-ط-ب-ي-ق ﬂط-ط
’مداد
ا÷Ôال شسال (Ù )challeاصسرة الثورة وقطع ا إ
عنها ،با◊دود الغربية.
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توقيف  63منقبأ عن الذهب بكل من “Ôاسشت وجأنت

العميد يعود للبوديوم

أأه -دأف أŸوأج -ه -ة سص -ج -ل -ه -ا ““ت-ب-ي““ ‘ (د )14
وأأمادأ ‘ (د  )90من ركلة جزأء ‘ ،ح Úقلصس
““سصامر““ ألنتيجة ‘ (د  )3+90ألنتيجة عن طريق
ضصربة حظ ،هذأ وعرف أللقاء مشصاركة ““أأمادأ““
أأسص -اسص -ي -ا أ’ول م -رة م-ن-ذ شص-ه-ري-ن ونصص-ف ودخ-ول
““نقاشس““ بدي Óهو ألبعيد عن أŸنافسصة منذ قرأبة
ألثÓثة أأشصهر.
فوز أŸولودية جاء وسصط أأزمة كبÒة يتخبط
فيها ألنادي مع أأنصصاره ،حيث نفذ جمهور ألعميد
أاوق- -فت م- -ف- -ارز ل- -ل- -ج- -يشس ال- -وط- -ن -ي
الشسعبي ،إاثر عمليات متفرقة بكل من
“Ôاسست وجانت 63 ،منقبا عن الذهب
وضس -ب-طت  09م-رك-ب-ات رب-اع-ي-ة الدفع،
ب- -حسسب م- -ا أاورده ،أامسس ،ب- -ي- -ان ل- -وزارة
الدفاع الوطني.
وأأوضص - - -ح ذأت أŸصص - - -در ،أأن- - -ه ““‘ إأط- - -ار
ﬁارب -ة أ÷رÁة أŸن -ظ -م -ة ،أأوق -فت م -ف-ارز

حريق مهول Ãطبعة جريدتي ا Èÿوالوطن بقسسنطينة

النÒان تلتهم ا÷زء األك Èللمنششأة والعتأد وﬂزون الورق

نشسب ،ف -ج -ر أامسس ال -ث Ó-ث -اء ،ح -ري-ق
م- -ه- -ول ‘ م- -ط- -ب- -ع -ة الشس -رق ،ال -ت -اب -ع -ة
لصس-ح-ي-ف-ت-ي ““ا ““Èÿو«الوطن““ باŸنطقة
الصس -ن -اع -ي -ة ل -ل-م-دي-ن-ة ا÷دي-دة ““ع-ل-ي
م -ن -ج -ل -ي““ ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،أادى إا ¤أاضس-رار
’ك Èم- - - -ن
جسس- - - -ي- - - -م- - - -ة مسست ا÷زء ا أ
اŸط - -ب- -ع- -ة ،دون تسس- -ج- -ي- -ل أاي خسس- -ائ- -ر
بشسرية تذكر.
وب- -حسصب ب -ي -ان ÿل -ي -ة أإ’ع Ó-م Ãدي -ري -ة
أ◊ماية أŸدنية ،فقد تدخلت كل من ألوحدة

ألرئيسصية للحماية أŸدنية للمدينة أ÷ديدة
““ع-ل-ي م-ن-ج-ل-ي““ وأل-وح-دأت أل-ث-ان-وي-ة بكل من
أÿروب و«سصيسصاوي سصليمان““ ،ووحدة ألقطاع
بـ«ع Úأأسصمارة““ ‘ ،حدود ألسصاعة أÿامسصة
من فجر أأمسس ،بعدما تلقت ندأء من طرف
أأع -وأن أأ’م -ن أل -ت -اب -ع Úل -ل-م-ط-ب-ع-ة ،ح-يث ”
إأخماد أ◊ريق وبعدها ألقيام بعملية ألتقليب
وأ◊رأسص- -ة ح -ت -ى أل -ت -أاك -د أل -ت -ام م -ن إأط -ف -اء
أ◊ريق .علما أأن ألعملية سصخرت لها مصصالح
أ◊ماية أŸدنية  12شصاحنة تدخل و 6سصيارأت
Óسصعاف وأإ’نارة وأإ’يصصال وŒنيد  56عونا
ل إ

مبادرة تضسامنية لقيت ا’سستحسسان بوهران

«الراديوز”” تعزي عأئلة فقيد الصشحأفة بن حليمة وتهديهأ عمرة

«الشسعب»  -ع- -ل- -ى أإث- -ر أ◊ادث أأ’ل- -ي- -م
أŸتمثل ‘ فقدأن ألصصحفي أŸصصور كر Ëبن
ح-ل-ي-م-ة ،ق-امت ““أل-رأدي-وز““ Ãب-ادرة تضص-ام-نية
Œاه عائلة ألرأحل ،حيث قدم رئيسصها قادة
شصا‘ مرفوقا بلخضصر بلومي وعلي ميصصابيح،
بن شصيحة ناصصر ،بن زرقة رضصوأن وأأصصدقاؤوه
من أŸصصوين على رأأسصهم عميد أŸصصورين
ع -دة ب -ن ده -ي -ب -ة ،أل -ت -ع -ازي ل -ع-ائ-ل-ة أل-ف-ق-ي-د
وأهدأئها عمرة.
وثم باŸناسصبة تكر Ëألصصحفي أŸصصور بـ
““لو كوتيديان دورأن““ بشصهادة أعÎأف وذلك
أ’خÓقه ألعالية وأ’حÎأفية ،حيث يشصهد له
ألكل بالتوأضصع وأ’بتسصامة وهي ألصصفات ألتي
جعلته ﬁبوب أ÷ميع.
وأل -د أŸرح -وم ع-ب-د أل-وأح-د وك-ذأ وأل-دت-ه

نوهت Ãبادرة ““ألرأديوز““ وتعازي ‚وم كرة
أل-ق-دم أ÷زأئ-ري-ة وأأصص-دق-اء أب-ن-ه-م ،مشصيدين
Ãج- -ه- -ودأت ألسص- -ل- -ط- -ات أÙل- -ي -ة وأ÷يشس
ألوطني وأ◊ماية أŸدية ‘ مسصاعدتهم لهما
‘ تخطي أأزمة عدم ألعثور على جثة أبنهم
طيلة أأ’يام أŸاضصية.
كما أأهاب ألوألدأن بالتضصامن ألكب Òمن
طرف أأغلبية ألشصعب أ÷زأئري وباÿصصوصس
رئيسس ““ألرأديوز““ قادة شصا‘ ،مذكرين بخصصال
وأأخ Ó- - -ق أŸرح- - -وم وحضص- - -وره أل- - -دأئ- - -م ‘
ألتظاهرأت ألرياضصية Ãدينة وهرأن .وأعتÈ
أ◊ضص -ور ب-ت-أاث-ر ب-ال-غ أأن أل-ف-ق-ي-د ك-ان صص-دي-ق
أل -ري -اضص-ي Úب Ó-أسص-ت-ث-ن-اء وخصص-ال-ه ت-ب-ق-ى ‘
ألذأكرة ’ ينسصى أأبدأ.

Ãختلف ألرتب.
وأأشصار ذأت ألبيان ،إأ ¤أأن عملية ألتعرف
على أ◊ادث ،بّينت أأن أ◊ريق أندلع Ãخزون
ألورق وآأ’ت ألطبع وكذلك ﬂزون أأ’ورأق
أŸرسص -ك -ل -ة (أŸرŒع -ات) ،وآأ’ت أل -رسص -ك -ل -ة
وهذأ على مسصاحة  4300م Îمربع.
أ÷دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أأن-ه م-ن ألصص-عب –دي-د
حجم أÿسصائر ألتي تعرضصت لها هذه أŸطبعة
‘ ألوقت ألرأهن.

قسسنطينة :أحمد.د
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ﬁمد فوزي بقاصص

للجيشس ألوطني ألشصعبي ،يوم  4فÈأير ،2019
إأثر عمليات متفرقة بكل من “Ôأسصت/ن.ع6.
وجانت/ن.ع ،4ثÓثة وسصت )63( Úمنقبا عن
ألذهب وضصبطت تسصع ( )09مركبات رباعية
ألدفع و 33مولدأ كهربائيا و 29مطرقة ضصغط
و 28كيسصا من خليط خام ألذهب وأ◊جاة،
باإ’ضصافة إأ ¤شصاحنة ﬁملة بكمية كبÒة من
موأد ألبناء““.

21°

’ول «موبيليسس»
ا÷ولة العشسرون من اÎÙف ا أ

فاز مولودية ا÷زائر ،امسس ،على ضسيفه
أاوŸب- - -ي اŸدي - -ة ب - -واق - -ع ه - -دف Úل - -واح - -د ‘
اŸواج -ه -ة ال-ت-ي اح-تضس-ن-ه-ا م-ل-عب  5جويلية
ا’وŸب - -ي ◊سس - -اب ا÷ول- -ة ال- -عشس- -ري- -ن م- -ن
’و ¤لكرة القدم ،وهو
الرابطة اÎÙفة ا أ
ال -ف -وز ال -ذي ع -اد ب -ه أاشس -ب -ال اŸدرب ““ع-ادل
ع -م -روشس““ إا ¤اŸرك -ز ال -ث -الث م -ن -اصس-ف-ة م-ع
شسباب قسسنطينة بـ  31نقطة وبناقصس مباراة
ضسد وفاق سسطيف.

م -ن ج -ه-ة أأخ-رى““ ،ضص-ب-ط ع-ن-اصص-ر أل-درك
ألوطني ( )114كيلوغرأم من ألكيف أŸعالج
بالبيضس/ن.ع 2.و 4088وح -دة م -ن ﬂت -ل-ف
أŸشصروبات ببسصكرة/ن.ع ‘ ،4.ح Úأأوقفوأ
شص -خصص -ا ب -ح -وزت-ه ب-ن-دق-ي-ة صص-ي-د وك-م-ي-ة م-ن
أل - -ذخÒة و 300غ -رأم م -ن أل -ك -ي -ف أŸع-ال-ج
بتبسصة/ن.ع.““5.
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20°

ت -ه -دي -دأت -ه وغ -ادر أŸدرج-ات ب-ح-ل-ول (د ‘ )21
صصورة حضصارية لÓحتجاج على نتائج ألفريق ألتي
 ⁄تكن ‘ أŸسصتوى.
‘ أŸوأجهة ألثانية ،عاد فريق إأ–اد ألعاصصمة
ب -ت -ع -ادل ث -م Úم -ن ب -ج -اي -ة ح Úوأج -ه أŸول -ودي-ة
أÙل- -ي- -ة ،وه- -و أل- -ت- -ع- -ادل أل- -ذي ع- -زز ب- -ه أأب -ن -اء
سصوسصطارة صصدأرتهم للمحÎف أأ’ول برصصيد 41
نقطة ‘ ،ح Úتعقدت وضصعية أŸوب أأك Ìبهذأ
ألتعادل ‘ أŸركز ألـ  12بـ  20نقطة.
أŸسصتفيد أأ’ك Èمن هذه أ÷ولة كان أأهلي برج
ب -وع -ري -رج أل -ذي ت-ن-فسس ألصص-ع-دأء ح“ Úك-ن م-ن
ألفوز على منافسصه أŸباشصر على ألبقاء نادي دفاع
تاجنانت بهدف وحيد من إأمضصاء ““بيدÁبو““ ‘ (د
 ،)15وهو ألفوز ألذي أرتقى به أأ’هلي إأ ¤أŸركز
ألعاشصر بـ  22نقطة ،فيما قبع ألدفاع ‘ أŸركز ما
قبل أأ’خ Òبـ  18نقطة.
مولودية بجاية  0 - 0إأ–اد ألعاصصمة
مولودية أ÷زأئر  1 - 2أأوŸبي أŸدية
شصباب بلوزدأد  0 - 1وفاق سصطيف
أأهلي ألÈج  0 - 1دفاع تاجنانت

عقب اÿسسارة أامام شسباب بلوزداد

زكري يغأدر الوفأق

أاعلن مدرب وفاق سسطيف ،نورالدين
زك-ري امسس م-غ-ادرت-ه ال-ع-ارضس-ة الفنية
ل -ل -ف -ري -ق ،ع -قب خسس -ارت -ه ام -ام شس-ب-اب
ب- -ل -وزداد (◊ ،)1-0سس - - - -اب ا÷ول- - - -ة 20
ل- -ب- -ط- -ول- -ة ا÷زائ- -ر ل- -ل- -راب -ط -ة ا’و¤
موبيليسس لكرة القدم.
أأع- - -ل - -ن زك - -ري ع - -قب ن - -ه - -اي - -ة أŸب - -ارأة
للصصحافي““ :Úهذه أŸقابلة هي أ’خÒة مع
وفاق سصطيف ،سصأاغادر رسصميا ألنادي““.
وت-ع-اق-د أل-ت-ق-ن-ي أ÷زأئ-ري ،شص-ه-ر ن-وفمÈ
أŸاضصي مع ألوفاق ،خلفا للمدرب أŸغربي،
رشصيد ألطاوسصي ،أŸقال بعد إأقصصاء ألفريق
من رأبطة أ’بطال أ’فريقية وكاسس ألعرب.
ويحتل وفاق سصطيف عقب خسصارته أمام
شصباب بلوزدأد ،مناصصفة مع نصصر حسص Úدأي
أŸرتبة ألسصادسصة ‘ بطولة ألرأبطة أ’و¤
برصصيد 27نقطة ،علما أن لديه لقاء متأاخرأ.
وبحسصب ألصصحافة ألسصعودية ،فإان زكري
ي -قÎب م -ن ت -دريب ن -ادي أل -ف -ي -ح-اء (أل-قسص-م
ألسصعودي ،)1خ- -ل -ف -ا ل -لصص -رب -ي سص Ó-ف -و÷يب
ميسصÓن أŸسصتبعد بسصبب سصوء ألنتائج.

كأريكأت /ÒعنÎ

ويحتل نادي ألفيحاء ألذي أنهزم ،ألسصبت
أŸاضصيÃ ،يدأن نادي ألقادسصية ( )2-0ألذي
ي -ل -عب ل -ه أŸدأف -ع أل -دو‹ﬂ ،ت -ار ب -ل -خ-ي،Ì
أŸرتبة  14وهو يوشصك على ألنزول أ ¤ألقسصم
أ’سصفل ( 15نقطة).

