أكــــد أن نشصاطــــات أ’–ــــاد أŸغــــاربي أسصتــــؤونفت Ãبـــادرة رئيــــسس أ÷مهوريــة
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Ãشصاركة بوعزغي

الـ ـ ـ ـ ـدورة  ١8للجنـ ـ ـ ـ ـة
الوزاريـ ـة اŸغاربية لأÓمن
الغـ ـ ـذائي غـ ـ ـدا بتـ ـ ـونسس
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إأجــــــرأء أ’نتخابـــــــات ألرئاسصيــــــة ‘ كنــــــف ألهـــــــدوء وأ’سصتقــــــــرأر

الفريق ڤايـد صصالـح :
مه ـر اسصÎجاع أامن
ا÷زائر واسصتقرارها
ك ـ ـ ـان عظيمـ ـ ـ ـا
صصـــ43ـــ0ــ2

france prix 1

صصـــ3
0ـ
3ـــ0ـ

‘ وقفات سصلميــة رفعــــت
فيها شصعــــارأت ﬂتلفـــة

طلب ـ ـ ـ ـ ـة ا÷امع ـ ـ ـ ـات
يطالب ـ ـ ـ ـ ـون بالتغيÒ
واإ’صصÓح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
صصـــ3
٦ـــ0ـ0ـ

’جانب
مسصؤوولة ألطلبة أ أ
Ãجمــــوعــــة ““رأكوسس““ ،
ألسصيدة أولغا ياكوفليفا:

أازيد من  ١٠٠طالب
جزائـ ـ ـ ـري يلتحق ـ ـ ـون
سصنويـ ـ ـ ـا با÷امعـ ـ ـ ـات
الروسصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

صصـــ3
٩ـــ0ـ0ـ

أعلنته إأدأرة ألنـــــــــــــادي
على صصفحته بالفايسصبوك

خــــÓل مناقشصـــة بيــان ألسصياسصة ألعامـــــــة للحكومــــــة

ن ـ ـ ـواب اŸعارضصـ ـ ـة يدعـ ـ ـو ن ل ـ ـ ـرفع التجمي ـ ـ ـ ـ ـد عـ ـ ـ ـ ـ ـن اŸشصاريـ ـع..
واأ’غلبي ـ ـ ـ ـ ـة تثم ـ ـ ـن اأ’مـ ـ ـ ـن وا’سصتق ـ ـ ـ ـرار
صصحرأوي أحمد ◊بيب عبدي:
وزير ألشصباب وألّرياضصة أل ّ

صصـــ3
4ـــ0ـ0ـ

ا’نحيـ ـ ـ ـ ـ ـاز اأ’وروبـ ـ ـ ـ ـي لدول ـ ـ ـ ـة ا’حت ـ ـ ـÓل
لن يوقف تقرير مصص Òالشّصعب ال ّصصحـ ـراوي
^ ا÷زائـ ـ ـر سصندن ـ ـا القـ ـ ـوي ‘ معرك ـ ـ ـة ا◊ ـ ـ ـرّية وا’سصتق ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل

رئيـ ـسس شصبيبـ ـ ـ ـ ـة
القبائ ـ ـ ـل شصريـ ـ ـف
مـ ـ ـ ـÓل ضصحي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اعتـداء بتيزي وزو
صصـــ43ـــ0ــ2

رحل عن عمر ناهز  ٦2سصنة
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جثم ـ ـ ـ ـان الصصحفـ ـي
مد Êبغيـل يـ ـ ـ ـوار ى
Ãقـ ـÈة قصص ـ ـ ـ ـ ـوري
Ãسصتغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاÂ
صصـــ43ـــ0ــ2

ا’ربعاء  ٢٧فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

لوح ‘ زيارة عمل إا¤
عنابة

توقيع اتفاقية ب « Úكوسسيدار»
و«سسامسسون» الÎكية

02

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

ي- -ق -وم ال -ي -وم وزي -ر ال -ع -دل
’خ -ت -ام ال-ط-يب ل-وح
ح -اف -ظ ا أ
بزيارة عمل إا ¤و’ية عنابة،
ح-يث ي-ت-ف-ق-د ق-ط-اع ال-عدالة،
هياكله ومنشسآاته.

اإ’ذاعة الثقافية تسسلط
الضسوء على تاريخ تيارت

17883

زيتو Êيحيي الذكرى ’ 61سستشسهاد البطل بن بعطوشش
ي -ح -ي -ي وزي -ر اÛاه -دي-ن ط-يب زي-ت-و ،Êي-وم  2م-ارسس ال-داخل،
ال-ذك-رى ’ 61سس -تشس-ه-اد ال-ب-ط-ل ال-رائ-د ع-ب-د ال-ع-ا‹ ب-ن ب-ع-ط-وشس،
بو’ية بباتنة.

..ويشسرف على مراسسم دفن رفات الشسهداء

يشسرف الوزير ،يوم ا’ثن 4 Úمارسس الداخل ،على مراسسم دفن
رف -ات الشس -ه -داء ال -ط -اه -رة اŸسس -ت -كشس -ف -ة ن-واح-ي ب-ل-دي-ة ب-وخضس-رة
بتبسسة..

إاحياء
’ذاع-ة ال-ث-قافية
ت-خصسصس ا إ
ال -ع -دد ا÷دي-د م-ن ب-رن-ا›ه-ا
«ه-ن-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة» اÈŸمج ،غدا
اÿم - -يسس ،ل- -و’ي- -ة ت- -ي- -ارت،
قصس- -د رصس- -د اŸشس- -ه -د ال -ث -ق -ا‘
وال -ف -ن -ي ب -ال -و’ي -ة وتسس -ل-ي-ط
الضس -وء ع -ل -ى ت -اري-خ اŸن-ط-ق-ة
وخصس- -وصس- -ي- -ات -ه -ا ال -ث -ق -اف -ي -ة
والسس- - -ي- - -اح- - -ي- - -ة .ي - -تضس - -م - -ن
الÈن- - -ام- - -ج ن- - -دوة ف- - -ك - -ري - -ة
وإاعÓمية من العاشسرة صسباحا
إا ¤م- -ن- -تصس- -ف ال- -ن- -ه- -ار ح -ول
م- -وضس -وع» ت -ي -ارت ....أاع Ó-م
وم- -ع- -ا »⁄ون- -دوة ت- -بث ع- -ل -ى
اŸب- -اشس -ر اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة
ال -راب -ع -ة مسس -اء إا ¤ال -ع -اشس -رة
لي.Ó

صسالون «جزاغرو» بصسافكسش
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تخرج الدفعة  16للمÓزم Úاأ’ولÚ
للحماية اŸدنية
تنظم اŸديرية العام
ل - -ل- -ح- -م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة،
م -راسس -ي -م ح -ف-ل ت-خ-رج
ال-دف-عة  16للمÓزمÚ
’ول Úوك -ذا ال -دف -ع-ة
ا أ
ÓŸ 48زم -ي ا◊م -اي -ة
اŸدن-ي-ة واŸت-زام-ن م-ع ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ية –ت
إاشس -راف وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت-ه-ي-ئ-ة
ال-ع-م-ران-ي-ة ،وذلك غ-دا اÿم-يسسÃ ،ق-ر ال-وح-دة ال-وط-ن-ية
ل-ل-ت-دريب وال-ت-دخ-ل ب-ال-دار ال-ب-يضس-اء ،ع-لى السساعة 09:30
صسباحا.

›لسش حقوق اإ’نسسان يزور
“Ôاسست

ت -واصس -ل ›م -وع -ة سس -ي -بسس-ا
فÓحة ،إا ¤غاية  28فيفري
ا÷اري ،ف- -ع- -ال- -ي -ات «صس -ال -ون
ج - - -زاغ - - -رو» ،وذلك ب - - -قصس- - -ر
اŸعارضس الصسنوبر البحري.

يشس- -ارك اÛلسس
اليوم وغدا ‘ ،ال -وط -ن -ي ◊ق -وق ا إ
’نسس -ان،
اŸلتقى ال
دو‹ الذي سسينظمه
اŸرك
ا - -ز ا÷ام - -ع- -ي أام Úل- -
ع- -ق- -ال ا◊اج سس- -ي اق
خموك بتمÔاسست.
يقوم اÛلس
اÿم- -يسس ،س الوطني ◊قوق ا إ
’نسسان ،غدا
ب- -زي- -ارة ت- -ف -ق -
دي -ة إا ¤اŸسس -تشس -ف -ى
ا÷ا
م -ع-ي ل-ت-مÔاسست وم-ر
على السساعة  09:00صس اك-ز إاي-واء اŸه-اج-ري-ن
باحا.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

ندوة حول الرؤوية
اأ’مريكية ا÷ديدة للعا⁄

ي -ن-ظ-م اŸع-ه-
’سسÎات - -ي - -د ال-وط-ن-ي ل-ل-دراسس-ات
ا إ
ج--
اÿم -يسس  8ي - -ة الشس - -ام - -ل - -ة ،ي- -وم
 2ف-
ح-ول «ال-رؤوي ي-ف-ري ا÷اري ،ن-دوة
ة اأ
’
م
ري-ك-ي-ة ا÷دي-دةللعا.»⁄وينشس
 14:00ب- -ع - -ط الندوة على السساعة
د ال
مسس-تشس-ار خ-ا -زوالÃ ،ق -ر اŸع -ه -د،
صس
‘
ا
Ÿ
ن
ظ-م-ة ل-ل-ب-حوث
ا إ
’سسÎات- -ي- -ج -ي -
ة
‘
ب -اريسس ف -رنسس -وا
إايسسبورغ.
وت -دخ -ل ال -ن -
ال- -ل- -ق- -اءات دوة ‘ إاط -ار سس -لسس -ل -ة
«ق- -
ي -ن -ظ -م-ه-ا ا Ÿواسس- -م دول- -ي- -ة» ال- -ت -ي
ع-ه-
د
ب
ا
س
س-تضس-اف-ة ﬁل-لÚ
واسسÎاتيجي
ل
 Úهم وزنهم الفكري.

عرضش ترفيهي باŸركز الثقا‘
عبد الوهاب سسليم ‘ تيبازة

ضس-ب-ط اŸرك-ز ال-ث-ق-
ا‘ ع-ب-د ال-وه-اب سس-ل-ي-م ب-ت-ي-ب-ازة
برنا›ه ا أ
’سسبوعي
للشسهر القادم ،حيث يقوم بعرضس
ت-رف-ي-ه-ي ت-رب-وي وأال-
ع-اب «الصس-ن-دوق السس-ح-ري» ل-عمو
م-ي-م-و ،يوم  01م-ارس
س ال-داخ-ل ،ع-ل-ى السس-اع-ة 1٥.00
مسساء.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

يÎأاسس وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي-ة
حسس Úنسس - -يب ،ي - -وم السس- -بت،
ح-ف-ل ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ة
الشسراكة ب› Úمع كوسسيدار
والشس -رك -ة الÎك-ي-ة سس-امسس-ون
م -اك -ي -ن -ة صس -ن -اع -ي ،م -ن أاج -ل
إا‚از مصس- -ن- -ع إان- -ت- -اج أان- -اب- -يب
ح -دي-د ال-زه-ر ،وذلك ب-ف-ن-دق
ا÷زائ -ر ،ب -داي -ة م -ن السس-اع-ة
 09:00صسباحا.

اللقاء ا÷ماعي
اŸوسسع 340
‘ إاط- -ار ع- -م- -ل -ي -ة تسس -ج -ي -ل
الشس - -ه- -ادات ا◊ي- -ة م- -ن أاف- -واه
اÛاهدين واÛاهدات ،ينظم
ي - - -وم اÿم - - -يسس  28فيفري،
اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل -ل -م-ج-اه-د
ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع م- -دي- -ري -ات
اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية
ال -ل -ق -اء ا÷م-اع-ي اŸوسس-ع رق-م
Ã 340ق -ر قسس-م-ة اÛاه-دي-ن
ب- -حسس Úداي ،ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة
 10:00صسباحا ،حيث خصسصس
ال- -ل -ق -اء Ÿوضس -وع «اسسÎاŒي -ة
الثورة التحريرية ‘ اخÎاق
خطي شسال وموريسس».

«اÙطات الكÈى
للثورة التحريرية »
عنوان حصسة موعد
مع التاريخ
‘ إاط- -ار حصس- -ة «م- -وع -د م -ع
ال- -ت- -اري- -خ» ،ي- -ن- -ظ- -م اŸت -ح -ف
ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ج -اه -د ،ال-ي-وم،
Ãقر ثانوية «صسالح الونشسي»
بع Úالبنيان،العدد – 199ت
ع- - -ن- - -وان «اÙط- - -ات ال- - -كÈى
ل -ل -ث -ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة» ،وذلك
على السساعة  10:00صسباحا.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أاكد أان نشصاطات ال–اد اŸغاربي اسصتؤونفت Ãبادرة رئيسس ا÷مهورية

مسضاهل :ا÷زائر مصضّدرة أ’فكار السضلم وا’سضتقرار باŸنطقة والعا⁄
^ سضياسضتنا ‘ مكافحة اإ’رهاب وإارسضاء ا’سضتقرار أا‰وذج يحتذى به

صصرح وزير الشصؤوون اÿارجية عبد
ال -ق -ادر مسص -اه-ل ،أامسس ،أان ا÷زائ-ر ب-ل-د
Óف-ك-ار ع-ل-ى مسص-ت-وى م-ن-ظ-م-ة
مصص -در ل -أ
ل· اŸت- - - - -ح - - - -دة م - - - -ن خ Ó- - - -ل أاسصسس
ا أ
ديبلوماسصيتها ‘ اطار السصلم والسصتقرار
باŸنطقة والعا.⁄
خÓ-ل ن-زول-ه ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى م-ن-ت-دى ألذأع-ة
أ÷زأئ -ري -ة (أل -ق -ن -اة أل-ث-ال-ث-ة) ،أشس-اد مسس-اه-ل
قائ« :Óهناك حاجة أ ¤أ÷زأئر( )...فهي
‰وذج يقتدى به ‘ ›ال مكافحة ألرهاب
وم -رج-ع-ي-ة ‘ ت-ق-اسس-م Œرب-ت-ه-ا وسس-ي-اسس-ت-ه-ا.
أل-ع-دي-د م-ن أل-وف-ود أألج-ن-ب-ي-ة ت-ه-ت-م Ãع-ج-زة
أسس- -ت- -ق- -رأر أ÷زأئ -ر ب -ال -ن -ظ -ر أ ¤م -وق -ع -ه -ا
أ÷غرأ‘».
بالفعل ،وعلى ألرغم من أŸوقع أ÷غرأ‘
ل -ل -ج-زأئ-ر-أÙاط ب-ال-ن-زأع-ات -م-ث-ل-م-ا ه-ي
أ◊ال بالنسسبة Ÿا‹ وليبيا فقد ‚ح ألبلد،
حسسب قوله ‘ ،أ◊فاظ على أمنه وأسستقرأره،
م- -ؤوك- -دأ أن «أسس- -ت- -ق- -رأر أŸن- -ط- -ق -ة م -ره -ون
باسستقرأر أ÷زأئر».
وأردف يقول «أ÷ميع مسستفيد من عودة
ألسستقرأر وأ◊فاظ على وحدة وسسيادة ليبيا.
أنه بلد كب Òويزخر بإامكانيات هائلة ( )...كما
يجب أسستبعاد شسبح ألتدخل».
وردأ على سسؤوأل حول مذهب ألدبلوماسسية
أ÷زأئرية بعدم ألتدخل وألوسساطة وألتسساوي
وتو‹ زمام أألمور ،أكد مسساهل أنها “ثل
أألسسسس أل -ت -ي ت -ق -وم ع -ل -ي -ه -ا أل -دب -ل -وم-اسس-ي-ة
أ÷زأئرية ،مؤوكدأ «نحن نشسارك Œربتنا ‘
›ال مكافحة ألرهاب ألننا عشسناها وألننا
ع -ل -ى ق -ن-اع-ة ب-ع-دم وج-ود ب-دي-ل غ Òأ◊ل-ول
ألسسياسسية ،كما ل نريد أن تعيشس شسعوب أخرى
أŸأاسساة ألتي عشسناها نحن».
ولدى تطرقه إأ ¤سسياسسة أ÷زأئر ‘ أرسساء
ألسستقرأر لتصسبح أ‰وذجا يحتذى به ومرجعا
‘ هذأ ألشسأان ،أكد ألوزير على وجود حاجة
دول -ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر ب-خصس-وصس مشس-ارك-ة خÈت-ه-ا
وسسياسستها مثلما كان عليه أ◊ال ‘ ما‹ من
خÓل أعدأد أتفاق ألسسÓم با÷زأئر ألعاصسمة
‘ .2015
وأسستطرد يقول« :إأنه أتفاق شسكل أÿطوط
ألعريضسة للرجوع صسوب ألسسÓم وألسستقرأر
ويحمي بالتا‹ ألوحدة ألوطنية ‘ ما‹ ،حتى
وإأن كان تعطل تطبيقه بسسبب صسعوبات جمة».
وحسسب رئ- -يسس أل- -دب- -ل- -وم -اسس -ي -ة
أ÷زأئ -ري -ة ،ف -إان أ÷ه -ود أل-دول-ي-ة ت-ت-م-ث-ل ‘
مرأفقة أŸالي› ‘ Úال تنفيذ ألسسياسسات
ألتي قرروها بأانفسسهم.
كما أضساف أن «مسستقبل ما‹ هوب Úيدي
أŸال -ي Úأل -وأجب ع-ل-ي-ه-م أل-ذود ع-ن ب-ل-ده-م،
وضس -م -ان أسس -ت -ق -رأره .ك -م-ا م-ن وأج-ب-ن-ا ك-ب-ل-د
›اور مرأفقة هذأ ألبلد ‘ تنفيذ سسياسسته
م- -ن خÓ- -ل أل- -دع- -م أŸا‹ وأل -ل -وجسس -ت -ي -ك -ي
وأŸد.»Ê
وب- - -خصس- - -وصس مسس- - -أال - -ة ع - -ودة أÙاربÚ
أألج -انب ،أشس -ار مسس -اه -ل إأ ¤أن -ه-م يشس-ك-ل-ون
–ديا أمنيا متزأيدأ ورهيبا بالنظر Ÿا قاموأ
به خÓل أŸعارك ،مشسددأ على أÿطر ألذي
Áكن أن Áثله هؤولء من خÓل تسسللهم وسسط
أŸهاجرين غ Òألشسرعي.Ú

ا÷زائر سضتواصضل الدعوة إا¤
التكامل ا’قتصضادي اŸغاربي
أكد وزير ألشسؤوون أÿارجية ،عبد ألقادر
مسساهل ،أمسس أن أ÷زأئر سستوأصسل دعوتها
إأ ¤أل -ت-ك-ام-ل ألق-تصس-ادي أإلق-ل-ي-م-ي ‘ إأط-ار
إأعادة تفعيل أ–اد أŸغرب ألعربي ،مشسÒأ
إأ ¤أن- - -ه ل ي- - -وج- - -د ب- - -دي- - -ل ل- - -ل- - -ت- - -ك - -ام - -ل
ألق -تصس -ادي.وأوضس -ح مسس -اه -ل ،أن نشس -اط-ات
أ–اد أŸغرب ألعربي أÛمدة منذ  2000قد
أسستؤونفت Ãبادرة من رئيسس أ÷مهورية ،عبد
ألعزيز بوتفليقة ،من خÓل تنظيم أجتماعات
ع - - -ل - - -ى أŸسس - - -ت - - -وى أل- - -وزأري وأل- - -ل- - -ج- - -ان
أŸت-خصسصس-ة.وأردف وزي-ر أÿارج-ي-ة ب-ال-ق-ول
«إأن أل-ب-ن-اء أŸغ-ارب-ي ك-ان خ-ي-ارأ أسسÎأت-ي-ج-يا
ل -ل -ج -زأئ -ر أل -ت -ي ق -دمت أل -ك -ث Òم -ن أج -ل-ه»،
م -وضس -ح -ا أن «ك-ل أج-ت-م-اع-ات-ن-ا ُع-ق-دت ع-ل-ى
مسستوى ألوزأرأت وأللجان أŸتخصسصسة».وقال
ألوزير ‘ رده على سسؤوأل بخصسوصس إأعادة بناء
وتفعيل أ–اد أŸغرب ألعربي« :فعلنا ذلك ول
زل -ن -ا ن -ظ-ن أن-ه ل خ-ي-ار آأخ-ر خ-ارج أل-ت-ك-ام-ل
ألق- -ل- -ي- -م- -ي» .م- -ذك- -رأ خÓ- -ل ه- -ذه أ◊صس -ة
بالقÎأح ألذي قدمته أ÷زأئر من أجل إأعادة

تفعيل أ–اد أŸغرب ألعربي من خÓل أنشساء
÷نة أقتصسادية أفريقية شسبيهة بكل أللجان
ألقليمية بأافريقيا.
و‘ هذأ ألصسدد ،أشسار ألوزير قائ« :Óكنت
قد دعوت شسهر نوفم Èألفارط إأ ¤أجتماع
لهيئة أ–اد أŸغرب ألعربي وألتي رّد عليها كل
ألبلدأن أألعضساء باسستثناء بلد جار» ،مؤوكدأ
رغبته ‘ أن َيسستغَل أنعقاد ألدورة أŸقبلة
ل -ل -ج -ن-ة أل-وزأري-ة أŸغ-ارب-ي-ة أŸك-ل-ف-ة ب-األم-ن
أل -غ -ذأئ -ي أŸق -ررة ي-وم أÿم-يسس ب-ال-ع-اصس-م-ة
ألتونسسية «إليجاد فضساء زمني لÓجتماع حتى
ولو يتم ذلك بشسكل غ Òرسسمي بهدف إأعادة
تفعيل أ–اد أŸغرب ألعربي».
‘ ه- - -ذأ ألط- - -ار ،ت- - -ط- - -رق أل- - -وزي- - -ر أ¤
أŸقÎحات أŸمكنة حول ألسسياسسة أŸغاربية
أŸشسÎكة ألتي تسستند إأ ¤نفسس أ◊اجيات
وأŸشساكل ،على غرأر مشسكلة ألصسيد وألزرأعة
وألصس- -ن- -اع- -ة ...إأل -خ ،م -ؤوك -دأ أن أ÷زأئ -ر ل -ن
تتوقف عن ألدفاع على هذه ألفكرة (ألتكامل
ألق-تصس-ادي) ،ق-ائ« :Ó-ل-ق-د أقÎح-ن-ا سس-ي-اسس-ة
م -غ -ارب -ي -ة مشسÎك -ة م -ع ن -فسس أ◊اج -ي-ات ‘
›ال ألهياكل ألزرأعية وألصسناعة .نحن نعمل
ع -ل -ى ج -ع -ل أل -ت-ك-ام-ل ألق-تصس-ادي أŸغ-ارب-ي
مسسارأ ل رجعة فيه».
ول -دى ت -ط -رق -ه أ ¤دور أ÷ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة
ك-م-ن-ظ-م-ة ع-رب-ي-ة ع-ل-ى ألسس-اح-ة أل-دولية وأ¤
رغ -ب -ة أ÷زأئ -ر ‘ رؤوي -ة ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة ت-ب-اشس-ر
إأصسÓ- -ح- -ات ،ق- -ال وزي- -ر ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة
«ي-جب ع-ل-ى أ÷ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة ق-لب ألصس-فحة
وألقيام بإاصسÓحات عميقة» ،معربا عن تأاسسفه
«ÿم -ول -ه -ا ورك -وده -ا» م -ن -ذ ت -أاسس-يسس-ه-ا سس-ن-ة
.1945كما أردف بالقول «لقد تغ Òألعا ⁄أآلن
وتغÒت معه ألبيئة ألعربية ،حيث أن ألعديد
م -ن أل -ت-ط-ورأت ق-د ط-رأت وأل-ت-ي ي-جب ع-ل-ى
أ÷امعة ألعربية موأكبتها».
وذك -ر مسس -اه -ل ب -ال -ن -زأع -ات أل -ق -ائ -م-ة ‘
أل-ب-ل-دأن أل-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى غ-رأر سس-وري-ا وأل-ع-رأق
وليبيا ،مردفا بالقول «أ÷امعة ألعربية غائبة
‘ عمليات تسسوية ألنزأعات وهي بعيدة كل
ألبعد عن عمليات ألبحث عن حلول حيث أنها
ل تقوم بأاي عمل من أجل –قيق ألسستقرأر
‘ ألبلدأن ألعربية».

“ثيل أاك Èإ’فريقيا Ãجلسس
اأ’من الدو‹
ذكر وزير ألشسؤوون أÿارجية عبد ألقادر
مسس-اه-ل أمسس ب-أاه-م-ي-ة “ث-ي-ل أك Èإلف-ري-ق-ي-ا
على مسستوى ›لسس أألمن أأل‡ي «‘ عا⁄
مليء بالتقلبات».قائ« :Óل Áكننا ألتحدث
عن ألسسلم وألسستقرأر على مسستوى ›لسس
أألمن أأل‡ي ‘ غياب أفريقيا .وعليه فان
أŸط- -لب ألف- -ري- -ق -ي ي -ك -م -ن ‘ “ث -ي -ل أكÈ
ألفريقيا على مسستوى هذه ألهيئة أأل‡ية».
وأرت -ك -ز ه -ذأ أل -تصس -ري -ح ع -ل -ى «لئ -ح-ة أو
أج-م-اع أي-زول-وي-ن-ي وه-ي Ãث-اب-ة أسسÎأت-ي-ج-ية
ل–Ó- -اد ألف- -ري -ق -ي ول -ل -ب -ل -دأن ألف -ري -ق -ي -ة
للمطالبة بتصسحيح تاريخي» ألنه بعد أÿروج
م-ن أ◊رب أل-ع-اŸي-ة أل-ث-ان-ي-ة  ⁄ت-ك-ن أغ-ل-ب-ي-ة
أل- - -ب- - -ل - -دأن أإلف - -ري - -ق - -ي - -ة أعضس - -اء ‘ أأل·
أŸت-ح-دة».وي-ع-ت Èأت-ف-اق أوي-زول-وي-ن-ي Ãث-اب-ة
موقف حول ألعÓقات ألدولية وإأصسÓح أأل·
أŸت- -ح- -دة أل- -ذي ت -ب -ن -اه أل–اد أألف -ري -ق -ي.
ويدعوهذأ ألتفاق أ› ¤لسس أمن أك“ Ìثيل
ودÁق-رأط-ي-ة “ث Ó-ف-ي-ه أف-ري-ق-ي-ا م-ث-لها مثل
باقي مناطق ألعا.⁄
‘ ه- - -ذأ ألسس- - -ي- - -اق ،أك - -د وزي - -ر ألشس - -ؤوون
أÿارجية «ما طالبنا به ليسس فقط أصسÓح
›لسس أألمن بل أصسÓحا شسامŸ Óنظومة
أأل· أŸتحدة» مشسÒأ أ ¤أن أفريقيا « ⁄

تكن ‡ثلة بشسكل لئق لسسيما على
مسستوى ›لسس أألمن أل ‡ي» .كما
أردف يقول «توأصسل أفريقيا أليوم
أل -ع -م-ل ح-ول ه-ذه أŸسس-أال-ة» م-ذك-رأ
ب -أان -ه خÓ-ل أل-ق-م-ة أألخÒة ل–Ó-اد
ألف-ري-ق-ي «ج-ددن-ا م-وق-ف-ن-ا أŸتعلق
با◊صسول على مقعدين دأئم Úمع
ألتمتع بحق ألفيتووتوسسيع أŸناصسب
غ Òألدأئمة».
‘ نفسس ألŒاه ،صسرح مسساهل «
يتعلق أألمر أذن Ãطلب شسرعي ‘
عا ⁄مليء بالتقلبات» مؤوكدأ «نؤومن
وخ - -اصس- -ة ن- -ح- -ن أألف- -ارق- -ة ب- -األ·
أŸتحدة».
وردأ على سسؤوأل حول « أذأ ما Áكن ألتمتع
ب-ح-ق أل-ف-ي-ت-وأم-ام ﬂت-ل-ف م-ق-اوم-ات ألبلدأن
لسسيما ألقوى ألعظمى» ،صسرح ألسسيد مسساهل
أن «أل -قصس -ة ط -وي -ل -ة وÁك -ن أن ي -ت-ط-لب ذلك
حصسة كاملة للتذك Òبأانه خÓل قمة موريسس
‘  1975تطرق أألفارقة أ ¤مسسأالة ألغاء حق
أل -ف -ي -ت -وألن-ه ” أسس-ت-ع-م-ال ح-ق أل-ف-ي-ت-وبشس-ك-ل
مفرط».
كما أضساف «‘ تلك ألفÎة مثلما تعلمون
ك- -انت أج- -ن- -دة ›لسس أألم- -ن م- -ك -رسس -ة أكÌ
ل-ل-ن-زأع-ات ‘ أف-ري-ق-ي-ا وŸك-اف-ح-ة أألبارتايد
(ألتمييز ألعنصسري) وتصسفية ألسستعمار وكان
ح-ق أل-ف-ي-ت-وغ-ال-ب-ا م-ا يسس-ت-عمل بإافرأط وعليه
ف- -ان- -ه “ت أŸط- -ال -ب -ة ‘  1975ب-إال-غ-اء حق
ألفيتو».

اجتماع ثلثي للبلدان
اÛاورة لليبيا يوم  5مارسس
القادم بالقاهرة
أعلن وزير ألشسؤوون أÿارجية ،عبد ألقادر
مسساهل ،أمسس ،عن عقد أجتماع ثÓثي لوزرأء
ألشسؤوون أÿارجية للبلدأن أÛاورة لليبيا يوم
 5مارسس ألقادم بالعاصسمة أŸصسرية ألقاهرة
Óزمة ألليبية.
من أجل أيجاد تسسوية سسياسسية ل أ
وخÓ- -ل ن- -زول- -ه ع- -ل- -ى م- -ن- -ت- -دى ألذأع -ة
أ÷زأئرية (ألقناة ألثالثة) ،تطرق مسساهل أ¤
أنشسغال أ÷زأئر وتونسس ومصسر حول أألمن
وأنتشسار ألرهاب باŸنطقة.
‘ ن -فسس ألسس -ي-اق ،صس-رح مسس-اه-ل ب-ال-ق-ول
«جميعنا معنيون لسسيما ألبلدأن أÛاورة.
ولهذأ لدينا هذه أللية للتشساور ب Úألبلدأن
ألثÓثة (تونسس ومصسر وأ÷زأئر) .وسسنلتقي
ي - -وم  5م -ارسس أل -ق -ادم ب -ال -ق -اه -رة ‘ أط -ار
ألج-ت-م-اع أل-ثÓ-ث-ي ل-ل-ب-ل-دأن أÛاورة ل-ل-ي-ب-ي-ا
عقب ألجتماع ألذي عقدناه با÷زأئر منذ
أشسهر».
وبهذه أŸناسسبة ،دعا ألوزير أ ¤ألتحلي
باليقظة ألننا «نعيشس ‘ منطقة متقلبة» حيث
يÓحظ عودة أŸقاتل ،Úمؤوكدأ على ضسرورة
أي -ج -اد ح -ل -ول ل-ل-ي-ب-ي-ا ب-ع-ي-دأ ع-ن أل-ت-دخÓ-ت
وأألسس- -ل- -ح- -ة ب -ل أن -ه ي -ت -ع Úتشس -ج -ي -ع أ◊وأر
ألسسياسسي ب Úألليبي.Úكما حذر قائ« Óنبقى
ع -ل -ى ي-ق-ظ-ة أم-ام ع-ودة أŸق-ات-ل Úأألج-انب.
فنحن نبحث عن حلول ‘ ليبيا أو ‘ ما‹
ألنه هناك حاجة ماسسة أ ¤مؤوسسسسات...سسيما
وأن ألره -اب ي -ت -ف -اق -م ع -ن -دم -ا ي -ج-د فضس-اء
شس- -اغ- -رأ وه -ذأ أل -فضس -اء ي -ت -جسس -د ‘ غ -ي -اب
ألدولة».
‘ نفسس ألŒاه ،أكد رئيسس ألدبلوماسسية
أ÷زأئ -ري -ة « أ◊ل أل -عسس -ك -ري ل-يسس ح Ó-ب-ل
يجب أن يتم من خÓل أ◊وأر ب ÚألليبيÚ
وأ÷ميع أليوم موأفق على فكرة أ◊وأر» .كما
أردف «ل نريد أتخاذ مبادرأت كجزأئري،Ú
فأانا أنطلق من مبدأ وقناعة بأان مسستقبل ليبيا
ي -ه -م أل -ل -ي -ب -ي .Úوع -ل -ى أل -ل-ي-ب-ي Úأي-ج-اد ح-ل
وألنشسغال بالوضسع ‘ بلدهم .ويتمثل وأجبنا
‘ تقاسسم Œربتنا معهم».
‘ هذأ أÿصسوصس ،دعم مسساهل أجندة
وخ -ارط -ة أل-ط-ري-ق أل-ل-ت Úأع-ده-م-ا أŸب-ع-وث
أÿاصس أأل‡ي أ ¤ل -ي -ب -ي -ا ،غسس -ان سس Ó-م -ة،
مشسÒأ أ ¤أنه « من ألعاجل أنشساء أŸؤوسسسسات
أي أŸضسي نحو دسستور ونحو أنتخابات .أنها
خارطة ألطريق أأل‡ية ألتي دعمناها ونحن
نرفضس تكثيف أألجندأت .كما يجب ألعمل
على أن خارطة طريق ألتي وضسعها غسسان
سسÓمة Áكنها أن تطور أألمور».
يذكر ،أن ألجتماع ألثÓثي أألخ Òحول
ليبيا أنعقد ‘ مايو أŸاضسي با÷زأئر ‘ أطار
أŸشس - -اورأت أŸسس- -ت- -م- -رة ب Úوزرأء ألشس- -ؤوون
أÿارج -ي -ة ل -ل -ج -زأئ -ر ،ع -ب-د أل-ق-ادر مسس-اه-ل
وت -ونسس ،خ -م-يسس أ÷ه-ي-ن-اوي ومصس-ر ،سس-ام-ح
شسكري حول ألوضسع ‘ ليبيا.

info@ech-chaab..com
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اÛلسس الشضعبي الوطني يشضارك ‘ اأ’شضغال بجنوب إافريقيا
يشص - -ارك اÛلسس الشص - -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن- -ي ‘
اجتماعات اللجان الŸÈانية التابعة للŸÈان
لف-ري-ق-ي اŸق-رر ع-ق-ده-ا Ãديراند (جنوب
ا إ
إافريقيا) ‘ الفÎة اŸمتدة من  27فÈاير إا¤
 09م -ارسس ال -ق -ادم ،ب -حسصب م-ا أاورده ،أامسس،
بيان للمجلسس.
وأضس -اف أل -ب -ي -ان ،أن -ه ب -اع -ت -ب-ار أŸوضس-وع
أل- -رئ- -يسس- -ي ل–Ó- -اد أإلف- -ري -ق -ي ل -ع -ام 2019
ه-و»ألÓ-ج-ئ-ون أل-ع-ائ-دون وأل-ن-ازح-ون دأخليا:
ن -ح -وح -ل -ول مسس -ت -دأم -ة ل -ل-ن-زوح أل-قسس-ري ‘

أفريقيا» ،فقد تقرر تقدÁه إأ ¤أجتماعات
أللجان Ÿرأجعته “هيدأ للجلسسة ألعامة ألتي
سس -ت -ع -ق -د لح -ق -ا وذلك إأ ¤ج -انب ألÈن -ام -ج
أÙدد لكل ÷نة.
سسيكون أÛلسس ألشسعبي ألوطني ‡ث‘ Ó
هذه أألشسغال بالسسادة ألنوأب  ÚŸعصسماÊ
Óحرأر ،نائب
رئيسس أÛموعة ألŸÈانية ل أ
رئ- -يسس ألŸÈان أإلف- -ري- -ق- -ي ج -م -ال ب -ورأسس
وألسسيدة أمÒة سسليم وذلك بصسفتهم أعضساء
دأئم ÚبالŸÈان أإلفريقي.

رئيسس ا’–اد الدو‹ للتوثيق يشضدد على أاهمية التعاون الثنائي مع ا÷زائر
شص -دد رئ-يسس ال–اد ال-دو‹ ل-ل-ت-وث-ي-ق،
خ -وسص -ي -ه م -ارك -ي -ن -ي -ودي ي -ان -وامسس ،ع-ل-ى
اأه- -م- -ي- -ة ال- -ت -ع -اون ال -ذي ي -ج -م -ع ا÷زائ -ر
باŸنظمة وبوجه اأخصس ‘ ›ال التكوين.
وعقب أسستقباله من قبل وزير ألعدل ،حافظ
ألختام ألطيب لوح ،أكد دي يانوعلى أنه ”
خÓل هذأ أللقاء ألتفاق على عدة جوأنب ذأت
صسلة بالتعاون «ألهام» ألذي يجمع ب Úأ÷زأئر
وأل–اد أل -دو‹ ل -ل-ت-وث-ي-ق وع-ل-ى ر أسس-ه-ا ع-نصس-ر
ألتكوين.
وأعت Èهذأ أللقاء «فرصسة سسانحة ” خÓلها

أل -ت -ط -رق أإ ¤أ÷ام -ع -ة ألف -ري -ق -ي -ة ل -ل -ت -وث -ي -ق»
وهوأ◊دث ألذي سستحتضسن أشسغاله عنابة أبتدأء
من يوم غد ألأربعاء وأ ¤غاية ألثالث من شسهر
مارسس.
ك -م -ا ح -رصس رئ -يسس أل–اد أل-دو‹ ل-ل-ت-وث-ي-ق
أيضس -ا ع -ل -ى ت -ث -م Úأ÷ه -ود أŸب -ذول -ة م -ن ق -ب-ل
أ÷زأئر ‘ ›ال تعزيز دور أŸوثق وعصسرنة
هذه أŸهنة.
ي- -ذك- -ر أن أ÷زأئ- -ر ت Îأسس ح- -ال- -ي -ا أل -ل -ج -ن -ة
ألفريقية للتوثيق كما أنها تعد عضسوأ فعال ‘
ﬂتلف هيئات أل–اد ألإفريقي للتوثيق.

قيطو :Êإانتاج الكهرباء سضÎتفع إا 33.000 ¤ميغاواط ‘ 2022
أاشص -ار وزي -ر ال-ط-اق-ة ،مصص-ط-ف-ى ق-ي-ط-و،Ê
امسس ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،أان ق-درات ان-ت-اج
ال -ك -ه -رب -اء ‘ ا÷زائ -ر سصÎت-ف-ع إا33.000 ¤
م- -ي- -غ- -اواط ‘ سص -ن -ة  2022م -ق-اب-ل 21.000
ميغاواط حاليا.
أكد قيطو ‘ Êكلمة قرأها نيابة عنه رئيسس
دي -وأن -ه ،زب Òج -وأب -ري ،خ Ó-ل أل -ن -دوة أل -وط -ن -ي-ة
للشسبكات ألكهربائية ألكÈى ألتي نظمتها أ÷معية
أ÷زأئرية Ÿهنيي شسبكات توزيع ألكهرباء قائÓ
«Áكننا أن نفتخر Ãضساعفتنا لقدرأتنا من حيث
أنتاج ألكهرباء بأاربع مرأت حيث تسستقر أليوم ‘
ح- -دود  21.000م -ي -غ -اوأط ب-ي-ن-م-ا  ⁄ت-ت-ع-د 6000
ميغاوأط سسنة  ،1999كما Áكننا ألذهاب إأ ¤أبعد
من ذلك حيث نسسعى لبلوغ  33.000ميغاوأط سسنة
 ،»2022مضسيفا أن هذه ألسستثمارأت من شسأانها أن
تغطي ألنمو أŸتوأصسل لÓسستهÓك أÙلي.
من جهته صسرح ﬁمد أركاب ،ألرئيسس أŸدير
ألعام لسسونلغاز ،على هامشس ألندوة ،أن جزءأ من
هذه ألقدرأت سسيوجه للتصسدير ،معتÈأ أن تعزيز
ألشسبكة ألوطنية للتيار ألعا‹ وألتيار جد ألعا‹
حاليا سسيسسمح بتصسدير ألطاقة ألكهربائية للخارج.
وأشس -ار ‘ ذأت ألسس -ي -اق« ،ن -ح -ن ن-ن-ظ-م سس-وق-ن-ا
أÙلية بغية –سس Úشسبكتنا حتى يتمكن من نقل
أل- -ك -ه -رب -اء ع -ل -ى مسس -اف -ات ط -وي -ل -ة إأ ¤أألسس -وأق
أÿارجية وخاصسة أألوروبية منها».
أم-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الÈن-ام-ج أل-وط-ن-ي للطاقات
أŸتجددة ،أوضسح أركاب أن سسونلغاز كونت فيما
سسبق أزيد من  300مهندسس متخصسصس ‘ هذأ
أŸيدأن من أجل ألتحضس Òلتنفيذ هذأ ألÈنامج

ألذي من أŸنتظر أن يتم من خÓله بلوغ 22.000
ميغاوأط من أŸوأرد أŸتجددة سسنة .2030
Œدر أإلشسارة إأ ¤أن ›مع سسونلغاز أنتج 400
ميغاوأط من ألطاقة ألشسمسسية وألهوأئية وقد ”
ربطها بالشسبكة أÙلية.
و‘ سسياق آأخر ” أطÓق أعÓن عن مناقصسة
وطنية ‘ شسهر نوفم ÈأŸاضسي إلنشساء ألعديد من
ﬁط-ات ت-ول-ي-د أل-ك-ه-رب-اء ألشس-مسس-ي-ة ب-ق-درة أن-تاج
أجمالية تبلغ  150ميغاوأط.
وسسÎت- -ف -ع ه -ذه أل -ق -درة إأ 50 ¤م-ي-غاوأط من
خÓل برنامج تهج Úجميع أÙطات ألتي تعمل
بالوقود وألتي تزود حاليا ألشسبكات أŸعزولة ‘
أ÷نوب ألكب Òأ÷زأئري.
وم -ن ج -ان -ب -ه -ا أط -ل -قت سس -ون-اط-رأك ب-رن-ا›ا
طموحا للطاقة ألشسمسسية بقدرة  1.300ميغاوأط
لتغطية  %80من أحتياجات أŸوأقع ألنفطية.

Ãشصاركة بوعزغي

الدورة  18للجنة الوزارية اŸغاربية لألمن الغذائي غدا بتونسس
ت-ن-ع-ق-د ال-دورة  18ل-ل-جنة الوزارية
لم-ن ال-غ-ذائ-ي يوم
اŸغ-ارب-ي-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ا أ
اÿم - -يسس ب - -ت - -ونسسÃ ،شص- -ارك- -ة وزي- -ر
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصص-ي-د
ال-ب-ح-ري ،ع-ب-د ال-قادر بوعزغي ،حسصب
م -ا اف-اد امسس ب-ي-ان ال-وزارة ،م-وضص-ح-ا ان
ه-ذا ال-ل-ق-اء سص-يسص-ب-ق-ه اج-ت-ماع اÈÿاء
يومي  26و 27فÈاير ا÷اري.
كما سسيشسارك بوعزغي أيضسا ‘ أشسغال
ألندوة  23للجنة أ÷هوية للمنظمة ألعاŸية
للصسحة أ◊يوأنية ( )OIEألتي أنطلقت ،أمسس
ألثÓثاء ،بالعاصسمة ألتونسسية.
و‘ إأطار تعزيز وتوطيد عÓقات ألتعاون
أ÷زأئري  -ألتونسسي ‘ ›الت ألفÓحة

وألصسناعة ألغذأئية وألصسيد ألبحري ،سسيلتقي
ألوزير بنظÒه ألتونسسي ،سسم Òطيب.

دعما للتكامل ب› Úالسس الصصلح وهيئات القضصاء

خÈاء وفقهاء يعرضضون من ميلة حلو’ للنزاعات

دع-ا مشص-ارك-ون ‘ ن-دوة ع-ل-م-ي-ة ن-ظ-م-ت-ه-ا
لوقاف Ÿيلة،
م-دي-ري-ة الشص-ؤوون ال-دي-ن-ية وا أ
امسس ،ح- -ول م -وضص -وع «الصص -ل -ح» اح -تضص -ن -ه -ا
لسص Ó- -م - -ي ال- -دع- -وة إا¤
اŸرك - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘ ا إ
«ال -ت -ك -ام -ل م -ا ب› Úالسس الصص -ل-ح وه-ي-ئ-ات
القضصاء».
وأكد أألسستاذ أÙاضسر بجامعة تيزي وزو وألعضسو
باÛلسس أإلسسÓمي أألعلى ،سسعيد بوزري ،منشسط
هذه ألندوة أن «للصسلح دور فعال ‘ ›تمعنا لكنه
باŸقابل ل Áكن أن يكون بدي Óعن ألقضساء» ،دأعيا
‘ هذأ ألسسياق إأ »¤ألتكامل ما ب› Úالسس ألصسلح
ألتي لها طبيعة أجتماعية وعرفية وهيئات ألقضساء
ألتي تسسهر على تطبيق ألقوأن Úوألتنظيمات».

وأب- -رز ك -ذلك ‘ ه -ذه أل -ن -دوة أل -ت -ي حضس -ره -ا
إأطارأت قطاع ألشسؤوون ألدينية وأألوقاف وجمهور
م-ه-ت-م Ÿا ل-لصس-ل-ح م-ن ق-ي-م-ة أج-ت-م-اع-ي-ة وشس-رع-ية
وحضسارية وتربوية ،موضسحا ‘ شسرحه موأصسفات
أŸصسلح ألذي يتصسدى للصسرأعات وألنزأعات دأخل
أÛتمع ألذي ينشسط فيه ،فضس Óعن أصسول ألصسلح
شسرعا وفقها ،كما أشسار أ ¤جذور هذه ألقيمة ‘
أŸوروث ألثقا‘ أ÷زأئري.
وع- - -ن دور أŸؤوسسسس - -ة أŸسس - -ج - -دي - -ة ‘ ›ال
ألصسلح ،قال نفسس أŸتحدث «:إأنها تلعب دورأ جد
مهم ‘ ذلك « ،دعيا لتفعيله ‘ جميع أŸسساجد
ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى أل-ث-ق-ة أل-ت-ي ت-وج-د م-ا ب ÚأÛت-م-ع
وأŸؤوسسسسة أŸسسجدية.

ألربعاء  2٧فيفري  201٩م
ألموأفق لـ  22جمادى ألثانية  1٤٤0هـ
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النواب يحذرون من النسصياق وراء اŸغامرين

إŸعارضسة تدعو لرفع إلتجميد عن إŸشساريع..
وإألغلبية تثمن إألمن وإلسستقرإر

لول
تواصصلت ،أامسس ،لليوم الثا Êعلى التوا‹ مناقشصة بيان السصياسصة العامة ،الذي عرضصه الوزير ا أ
ل‚ازات
لغلبية ا إ
لول ثمن نواب ا أ
أاحمد أاويحيى ،أامام نواب اÛلسس الشصعبي الوطني ،وعلى غرار اليوم ا أ
لمن والسصتقرار ،فيما انتقدت اŸعارضصة اسصتعراضس
لخÒت Úو‘ مقدمتها اسصتتباب ا أ
خÓل العشصريت Úا أ
أارقام ل تعكسس الواقعﬁ ،ذرين من عواقب حدوث أاي انزلق ومن «النسصياق وراء سصياسصي Úمغامرين».

لمام»
‘ يوم دراسصي و–سصيسصي حول «رسصالية ا إ

إإلشسادة بدور إألئمة ‘ توجيه إÛتمع وتذكÒ
بنعمة إألمن وإلسستقرإر
^بودرإع :قطاع إلشسؤوون إلدينية حقق مكاسسب كبÒة ‘  5سسنوإت

أاب - - -رزت م- - -دي- - -ري- - -ة
الشص- - -ؤوون ال- - -دي- - -ن- - -ي- - -ة
لوق - - - - -اف اŸك- - - - -اسصب
وا أ
اÙق- - -ق - -ة ‘  5سصنوات
لئ - - -م - - -ة ‘
وج- - - -ه - - -ود ا أ
لم- -ن
ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى ا أ
والسصتقرار الذي سصمح
ال -ي-وم ب-ع-رضس حصص-ي-ل-ة
ال - -ق - -ط- -اع ‘  5سصنوات
ب- - - - -إا‚از  651مسصجد
ب -ع -دم -ا ك -ان  595سصنة
 2014وكذا  50مدرسصة
ق -رآان -ي -ة م -ن -ه-ا  6على
مشص - - - -ارف ال - - - -ف- - - -ت- - - -ح،
لضص - - - - - -اف - - - - - -ة إا¤
ب - - - - - -ا إ
ت- -خصص- -يصس م- -ي- -زان- -ي- -ة
لع-ادة ت-رم-يم
م-ع-تÈة إ
وب-ناء  75مسص-جدا وفك
ا◊صصار الفوضصوي على العديد من
اŸنابر الدينية بالعاصصمة.

خالدة بن تركي

فريال بوششوية
ت- -ع- -دد أŸت- -دخ- -ل- -ون أŸسض- -ج- -ل -ون ‘
م -ن -اقشض-ة ب-ي-ان ألسض-ي-اسض-ي-ة أل-ع-ام-ة ،أل-ذي
ي -ك -رسس آأل-ي-ة رق-اب-ة ألشض-عب ع-ل-ى أ÷ه-از
أل -ت -ن -ف -ي-ذي ،أŸك-رسض-ة Ãوجب أل-ت-ع-دي-ل
أل -دسض-ت-وري لسض-ن-ة  ،2016ودون م -ف -اج -أاة
كانت ألوثيقة ﬁل تثم Úوأنتقاد ،رغم
تقاطع أ÷ميع ‘ تثم ÚأŸكتسضبات ،إأل
أن -ه -م وج-ه-وأ أن-ت-ق-ادأت لذع-ة إأ ¤ألشض-ق
ألقتصضادي.
وعادت ألسضتمرأرية كحتمية وألدفاع
ع- -ن أإل‚ازأت ،ورف- -ع أل- -ت- -ج- -م- -ي -د ع -ن
أŸشض - -اري - -ع ،وت- -وف Òألشض- -غ- -ل ل- -لشض- -ب- -اب
وأل-ن-ه-وضس ب-ال-وأق-ع ألق-تصض-ادي ،ب-قوة ‘
ن -ق -اشس ن -وأب ‡ث -ل -ي أÛلسس ألشض -ع -ب-ي
أل- -وط- -ن- -ي ،أل -ذي ط -غ -ى ع -ل -ي -ه أل -ط -اب -ع

أل-دÁق-رأط-ي ،ك-م-ا شض-ددوأ ع-ل-ى ضض-رورة
أألخذ بع Úألعتبار أنشضغالت ألشضباب،
وعدم إأغفال مطالبهم.
أŸسضÒأت ألتي جرت مؤوخرأ بدورها
ك -انت ﬁط -ة أسض -ت-وق-فت ع-دي-د أل-ن-وأب،
ألذين ثمنوأ طابعها ألسضلمي و‘ نفسس
أل- -وقت ح- -ذروأ م- -ن ع- -وأقب ح- -دوث أي
أن- -زلق وم- -ن ألنسض- -ي -اق ورأء سض -ي -اسض -يÚ
مغامرين ،جازم Úبأان أألمن وألسضتقرأر
ألذي تنعم به أ÷زأئر مكسضب ثم Úل
ينبغي ألتفريط فيه ،دو‰ا تفويت فرصضة
أŸرأفعة Ÿا –قق من نهضضة ‘ ﬂتلف
ألقطاعات.
و‘ هذأ ألسضياق ،تطرق نوأب أألحزأب
أŸت- -خ- -ن- -دق- -ة ‘ أŸع -ارضض -ة إأ ¤ن -ق -اط
ﬁددة إأذ أنتقد نائب عن حركة ›تمع
ألسضلم وثيقة بيان ألسضياسضة ألعامة ألبعيدة

ع - -ن أل- -وأق- -ع حسض- -ب- -ه ،م- -ع- -تÈأ أن أب- -رز
أل-ت-ح-دي-ات رف-ع أل-ت-ج-م-ي-د ع-ن أŸشضاريع
وتوف Òألشضغل ،وذهب زميله من أل–اد
من أجل ألنهضضة وألعدألة وألبناء ‘ نفسس
ألŒاه ،م- -ت- -ح- -دث- -ا ع -ن ح -ال -ة ألشض -ب -اب
أŸعني Úبعقود ما قبل ألتشضغيل.
باŸقابل رأفع نوأب أألغلبية أŸمثلة
ألحزأب جبهة ألتحرير ألوطني ،وألتجمع
أل- -وط- -ن- -ي أل- -دÁق- -رأط- -ي ،وŒم- -ع أم -ل
أ÷زأئ- - -ر ـ ت- - -اج ،وأ◊رك - -ة ألشض - -ع - -ب - -ي - -ة
أ÷زأئرية ،مطول لسضتمرأر أإلصضÓحات
‘ جميع أ÷وأنب ألسضياسضية وألجتماعية
وألقتصضادية ،ومن هذأ أŸنطلق رأفعوأ
لÓسضتمرأرية ألتي وقعت ‘ ﬁور كامل
‘ ب -ي -ان ألسض -ي -اسض -ة أل -ع-ام-ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا
ﬁطة هامة ـ حسضبهم ـ لسضتكمال ما ”
ألقيام به.

قال أألم Úألعام لوزأرة ألشضؤوون ألدينية
وأألوقاف ‘ كلمة قالها نيابة عن ألوزير
أل -ذي ت -ع -ذر ع-ل-ي-ه أ◊ضض-ور خÓ-ل أل-ي-وم
أل -درأسض -ي أل -ذي دأبت م -دي -ري -ة ألشض-ؤوون
ألدينية على تنظيمه –ت عنوأن «رسضالة
أإلم-ام» ب-ق-اع-ة أÙاضض-رأت ب-اÙمدية
وب -حضض -ور أئ -م -ة أŸسض -اج -د وأŸرشض-دأت
وم-ع-ل-مي أŸدأرسس
ألقرآأنية «أن أللقاء
هو سضانحة للتذكÒ
ب -ج -ه -ود أألئ-م-ة ‘
ق- - - - - -ول ألصض- - - - - -دق
وأل -وف -اء ل -لشض -ه -دأء
أألبرأر».
وأŸن-اسض-ب-ة أل-ت-ي
ت- - - -ت- - - -زأم - - -ن م - - -ع
ألح- -ت- -ف- -الت ب- -ي- -وم ألشض- -ه- -ي- -د ووق- -وف
أ÷زأئ -ري Úوق -ف -ة رج -ل وأح -د م-ن أج-ل
Óئمة -
أŸصضا◊ة ألوطنية ألتي سضمحت ل أ
حسضب أألم Úأل -ع -ام  -أن ي -ك -ون -وأ م -ث-ال
رأئعا ‘ خطاباتهم ألدينية و“يزهم ‘
عملهم ألذي رأح ضضحيته  11٤شضهيد منهم
 10من ألعاصضمة ،وهي أŸناسضبات ألتي
أوفى فيها رجال ألدين بدينهم ووطنهم

مناخ إألعمال ّﬁفز للشسرإكة إلثنائية ‘ إÛال إلصسيدلÊ

أإرسضاء «ثقة» ب ÚأŸوؤسضسضات أ÷زأئرية
وأل-ف-رنسض-ي-ة أل-ت-ي ت-نشض-ط ‘ أŸن-ظ-ومة
ألصضحية لإقامة شضرأكة «تخدم ألتنمية
ألقتصضادية».
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،أك-دت أŸن-دوب-ة أل-عامة
ل-لشض-ب-ك-ة أل-ف-رنسض-ي-ة ل-ل-ف-اعل› ‘ Úال
ألصض -ح -ة «ف -رأنشس ه-ي-ل-ك-اي-ر» ،ألسض-ي-دة،
ك -ات-ري-ن ه-ول-وي ع-ل-ى أإرأدة أل-ك-ث Òم-ن
أŸوؤسضسض-ات أل-ف-رنسض-ي-ة «لإق-ام-ة شضرأكة

مع موؤسضسضات جزأئرية لسضيما ‘ ›ال
صضناعة ألأدوية وأجهزة ألتصضوير ألطبي
وألإيكوغرأ‘ وكذلك ‘ ›ال ألتكوين
و–ويل ألتكنولوجيا».
وبعد أن أبرزت ألقدرأت ألتي تتوفر
عليها أ÷زأئر من خÓل ألسضتثمارأت
ألهامة ‘ ›ال ألصضناعة ألصضيدلنية
وألصضحة ،أوضضحت أŸندوبة ألعامة
«ل -ف -رأنشس ه -ي-ل-د ك-اي-ر» أن ه-ذأ أل-ل-ق-اء

من أجل توجيه أÛتمع إأ ¤ذكر نعم ألله
وأعظمها نعمة أألمن وألسضتقرأر.
بدوره وأ‹ ألعاصضمة عبد ألقادر زوخ
ثمن أللقاء أŸنعقد مع أÛلسس ألعلمي
وأل-ن-ت-ائ-ج ألي-ج-اب-ي-ة ل-نشضاطات أŸسضاجد
وأŸدأرسس أل- -ق- -رآأن- -ي- -ة ،شض- -اك- -رأ ‘ ذأت
ألسض - -ي - -اق أألئ - -م - -ة وم- -ؤوط- -ري أŸدأرسس
ألقرأآنية على أÛهودأت أŸبذولة ،دأعيا
أإي - -اه - -م إأ ¤ب - -ذل أŸزي - -د م - -ن أ÷ه- -ود
للوصضول إأ ¤نتائج أك Èو–قيق ألهدف
أŸرجو ألذي شضجعهم أليوم بالتنسضيق مع
م - -دي- -ري- -ة ألشض- -ؤوون
أل- - - -دي- - - -ن- - - -ي- - - -ة إأ¤
أŸط -ال -ب-ة أن ي-ك-ون
ﬁل عرضس.
م - -دي - -ر ألشض- -ؤوون
أل - -دي - -ن- -ي- -ة ل- -ولي- -ة
أ÷زأئ- - - - - - - - - -ر زهÒ
ب - - -ودرأع إأغ- - -ت- - -ن- - -م
أل- -ف- -رصض- -ة ل- -ع -رضس
حصضيلة ألقطاع ‘ 5
سضنوأت أألخÒة من  201٤إأ ،201٩ ¤حيث
” بناء  651مسضجد أي بفارق  56مسضجدأ
وكذأ  50مدرسضة قرآأنية بعدما كان ألعدد
 2٩مدرسضة ،وهي ألفضضاءأت ألتي تضضم
 100ألف متمدرسس ،باإلضضافة إأ ¤تعليم
ألقرأن لـ  50ألف صضغ Òليتضضاعف عدد
أŸت -م -درسض Úب -ذلك إأ ٤ ¤م-رأت خÓ-ل
ألسضنة أ÷ارية.

إ‚از  651مسسجد وفك
إ◊صسار إلفوضسوي على إŸنابر
إلدينية بالعاصسمة

مدير غرفة التجارة والصصناعة ا÷زائرية ـ الفرنسصية من قسصنطينة:
اأكد اŸدير العام لغرفة التجارة
والصص-ن-اع-ة ا÷زائ-رية الفرنسصية،
رضص - -ا ال - -ب- -اق- -ي ،اأمسس ال- -ثÓ- -ث- -اء،
ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،اأن «مناخ الأعمال ‘
ا÷زائ- -ر يسص- -اع- -د ع- -ل- -ى ت- -ن- -م -ي -ة
الشصراكة والسصوق خاصصة للبلدين
‘ اÛال الصصيدل.»Ê
و أوضضح رضضا ألباقي ‘ أفتتاح أللقاء
أ÷زأئ - - -ري أل- - -ف- - -رنسض- - -ي ألأول ح- - -ول
ألصضيدلة وŒهيزأت ألصضحة باأن «تقدما
م - -ع - -تÈأ –ق - -ق ‘ ›ال ألصض - -ن - -اع- -ة
ألصضيدلنية ‘ أ÷زأئر».
وأضضاف أن هذه ألطبعة ألأو ¤ألتي
تشضارك فيها  16موؤسضسضة فرنسضية وأزيد
من  100موؤسضسضة أخرى جزأئرية خاصضة
وعمومية تنشضط ‘ ألقطاع ألصضيدلÊ
وŒهيزأت ألصضحة “ثل « فرصضة لإبرأز
أإ‚ازأت أ÷زأئ - - - - -ر ‘ ه- - - - -ذأ أÛال
و“ك Úشض- -رك -اء أج -انب ﬁت -م -ل Úم -ن
ألوقوف على مدى ألتقدم ألذي حققته
أŸوؤسضسض - - - -ات أ÷زأئ- - - -ري- - - -ة ‘ ه- - - -ذأ
أÛال».
وقال نفسس أŸسضوؤول أإن تنظيم هذأ
أل -ل -ق -اء ألإع Ó-م -ي ي -ه -دف أسض-اسض-ا أإ¤
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يشضكل « فرصضة لوضضع أسضسس تعاون دأئم
وف - - -ع - - -ال ب Úأل - - -ط - - -رف Úأ÷زأئ- - -ري
وألفرنسضي».
وسض -ي-ت-م-ي-ز ه-ذأن أل-ي-وم-ان أŸه-ن-ي-ان
ب -اإدرأج ورشض -ات م -وضض -وع-ات-ي-ة وت-ق-ن-ي-ة
وم -وأع -ي -د م -ا ب Úم -وؤسضسض -ات أل-ب-ل-دي-ن
ب-ه-دف أل-ت-وق-ي-ع لح-ق-ا ع-ل-ى أت-ف-اقيات
شض -رأك -ة صض -ن -اع -ي -ة ،حسض -ب -م -ا ع-ل-م م-ن
أŸنظم.Ú
وأضض- -اف أŸن- -ظ- -م- -ون أن ب- -رن- -ا›ا
–سض -يسض -ي-ا وأسض-ع-ا سض-ي-ت-م أل-ق-ي-ام ب-ه ‘
أإطار هذه ألتظاهرة ألتي تدوم يومÚ
Ãسضاهمة ألشضريك «فرأنشس هيلد كاير»
ب - -ه - -دف ج - -لب أك Èع - -دد ‡ك- -ن م- -ن
ألشضركات ألفرنسضية ألرأئدة لÓسضتثمار
‘ أ÷زأئر.
و–صض -ي غ -رف-ة أل-ت-ج-ارة وألصض-ن-اع-ة
أ÷زأئ -ري -ة أل -ف -رنسض -ي-ة أزي-د م-ن 2000
م -وؤسضسض -ة وت -ق -دم خ -دم -ات Ÿوؤسضسض -ات
ف -رنسض -ي -ة وج-زأئ-ري-ة لسض-ي-م-ا ‘ ›ال
ألإعÓ- -م ألق- -تصض- -ادي وأل- -ق- -ان -و Êو‘
›ال ألأع- -م- -ال وأل- -ت- -ع- -ري -ف ب -ف -رصس
ألأعمال وألشضرأكة وألتكوين ،حسضب ما
“ت ألإشضارة أإليه.

ترقية  337إمام وموظف
‘  5سسنوإت
وب -خصض -وصس ألÎق -ي-ات ع-م-لت أل-وزأرة
على ترقية  ٣٣٧أمام وموظف من رتبة إأ¤
رت -ب-ة وك-ذأ ت-رم-ي-م وت-ف-ريشس  20مسضجدأ
وتزويدهم ÃكÈأت ألصضوت وŒهيز 500
قسض- -م ق- -رآأ Êب- -ال- -ط- -اولت وأل- -ك -رأسض -ي،
باإلضضافة أإŒ ¤هيز  5مكتبات رقمية مع
طبع  ٤00ألف نسضخة من كتاب ألتمدرسس.
وك-ان ل-ع-م-ل-ي-ة أإع-ادة أإلسض-ك-ان -حسضب
أŸتحدث  -دور كب ‘ Òفك أ◊صضار
ألفوضضوي على مقر ألوزأرة وألعديد من
أŸسضاجد Ãا فيها جامع أ÷زأئر وكذأ
ترحيل ألعائÓت أÙيطة بـ  10مسضاجد
للتمكن من توسضيعها مع إأعطاء ألطالب
ألقرآأ Êمكانة لئقة Ãنحه جائزة تعادل
أŸتفوق ‘ شضهادة ألبكالوريا وأŸقدرة بـ
 50مليون سضنتيم ألتي أسضتفاد منها 100
طالب ،وكذأ أ÷وأئز ألصضيفية ألتي أعطى
ف -ي -ه -ا أألم -ام صض -ورة رأئ -ع -ة ‘ أل -دروسس
وألندوأت ألدينية.
وتوصضلت ولية أ÷زأئر أليوم إأ ¤جمع
 ٧5مليار وزعت ‘ إأطار ألزكاة على 15٤
عائلة لتنفرد ألعاصضمة بتوزيع ألزكاة على
 ٧دفعات ومسضاعي لبلوغ  10مرأت خÓل
هذه ألسضنة بالنظر إأ ¤ألفائضس أŸسضجل
‘ أŸيزأنية بفارق مليار سضنتيم.

»æWh

ا’ربعاء  27فيفري  201٩م
الموافق لـ  22جمادى الثانية  1٤٤0هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لعمال
لقتصسادية ب Úرجال أ أ
بهدف تطوير ألشسرأكة أ إ

بوتفليقة سسيقدم ملف ترشسحه يوم  3مارسس ،سسÓل:

^ جÓب :ا÷زائر أاصضبحت بفضضل سضياسضتها قطبا هاما ‘ تعزيز التجارة الدولية

اÛتمع اŸد Êأاضضواء كاشضفة للمجتمع ا÷زائري تنبه الدولة

اŸنتدى ا÷زائري  -الد‰اركي يتوج بإاطÓق ›لسس أاعمال اقتصضادي الصضندوق هو الفيصضل ومن حق أاي مواطن الÎشضح
لول مرة ›لسس أعمال إأقتصسادي يرمي إأ¤
لعمال أ÷زأئري ألد‰اركي ،أمسس ،بإاطÓق أ
توج منتدى أ أ
لسستثمار أŸتعددة خارج قطاع أÙروقات،
تقوية ألعÓقات ألقتصسادية ‘ ،ح Úعرضست أ÷زأئر فرصس أ إ
مع ألدعوة لتوسسيع ألتعاون نحو ›الت إأقتصسادية أخرى.

فندق األوراسسي :جÓل بوطي
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي
اأك- -د وزي- -ر ال -ت -ج -ارة ﬁم -د ج Ó-ب ،اأن
ا ل ش س را ك ة ج د ه ا م ة ب  Úا ÷ز ا ئ ر و ك و ب نه ا غ ن
خ- -اصس- -ة ‘ السس -ن -وات ا’أخÒة ،واأوضس -ح اأن
ا ل ب ن ى ا ل ت ح ت ي ة ا ل ت ي ق ا م ت ب ه ا ا ÷ز ا ئ ر ‘
ا’آون - - -ة ا’أخÒة تصسب ‘ رف- - -ع مسس- - -ت- - -وى
ا’إسس-ت-ث-م-ار ل-تسس-ه-ي-ل ع-مل اŸسستثمرين من
خÓل تسسهيل النقل والتسسويق ،موؤكدا اأن
خ -ط -ة ا◊ك -وم -ة ت -ه -دف ل -ت-ق-وي-ة ال-ق-ط-اع
ا’قتصسادي اإ ¤اأبعد حد.
واأوضس -ح ج Ó-ب خ Ó-ل اإن -ع -ق -اد م -ن-ت-دى
ا’أع - -م - -ال ا÷زائ- -ري ال- -د‰ارك- -ي ،اأمسس،
ب- -ف -ن -دق ا’أوراسس -ي ،اأن ا÷زائ -ر اأصس -ب -حت
ق ط ب ا ه ا م ا ‘ › ا ل ا ل ت ج ا ر ة ا لد و ل ي ة ب فض س ل
م-ك-ان-ت-ه-ا ا÷غ-راف-ي-ة والسس-ي-اسس-ية ،واأكد اأن
ت ط و ي ر ا ’ ق ت ص س ا د ي شس م ل ا ل قط ا ع  Úا ل ع م و م ي
واÿاصس ،ول - - -يسس ه - - -ن - - -اك اأي ف - - -رق بÚ
ال -ق -ط -اع ،Úح -يث اأن الصس -ن -اع -ة اÙل -ي-ة
ت -ع -رف ت -ط-ورا اإي-ج-اب-ي-ا ب-فضس-ل تسس-ه-يÓ-ت
ال -دول -ة ،وك -ذلك ال -تسس -ه -ي Ó-ت ال-ق-ان-ون-ي-ة،
ل-ت-ع-زي-ز الشس-راك-ة ال-راب-ح-ة ب ÚاŸوؤسسسس-ات
اÙلية وا’أجنبية ،مشسÒا اإ ¤اأن الصسناعة
اŸسسجلة حاليا توسسعت اإ ¤قطاعات مهمة
ع ل ى غ ر ا ر ت ر ك ي ب ال س س ي ا ر ا ت و ا ل ك ه ر و من ز ل ي ة ،
مضسيفا اأن السسلطات  ⁄تغفل طبعا –دي
ا ل ت س س و ي ق م ن خ Óل ف ت ح م ع اب ر ح د و د ي ة ع ل ى
ا ÷ ن و ب  ،و ذ ك ر م ع  Èم ع م و ر ي ت ان يا و ا ل ن ي ج ر،
و ه ي خ ط و ا ت م ه م ة لت ع ز ي ز ا ل ت صس د ي ر خ ا ر ج
ق - -ط- -اع اÙروق- -ات ،ن- -ظ- -را ل- -ل- -م- -ك- -ان- -ة
ا’إسسÎاتيجية للموقع ا÷غرا‘ ،ب Úاأوروبا
واأفريقيا.
وذك -ر ج Ó-ب ان ه -ن -اك ف -رصس شس -راك -ة
ه- -ام- -ة ب Úا÷زائ- -ر واأوروب -ا ك -اشس -ف -ا ع -ن
ارتفاع حجم اŸباد’ت التجارية ‘ ا’آونة
ا’أخÒة ،ب - -فضس - -ل اŸوق - -ع ‘ اŸن - -ط - -ق - -ة
ال -ع-رب-ي-ة ،مضس-ي-ف-ا اأن ا÷زائ-ر ب-اتت ق-ط-ب-ا
ه ا م ا ‘ › ال ا ل ص س نا ع ا ت ا ل زر ا عي ة  ،و تس س ع ى
اإ ¤تطوير الشسراكة ‘ ا÷انب التكنولوجي
باعتباره مهما لتعزيز ا’إنتاج ‘ ﬂتلف
اÛا’ت.
م- -ن ج -ه -ت -ه -ا ،عÈت سس -فÒة ال -د‰ارك
ب- -ا÷زائ- -ر ج- -و‹ اإل- -ي- -زاب -يث ب -روزان ع -ن
ارت -ي -اح -ه -ا Ÿن -اخ ا’إسس -ت -ث -م -ار وال-ع-م-ل ‘
ا÷زائ -ر ،م -ن -وه -ة ‘ ن -فسس ال-وقت ب-ج-ودة
العÓقات السسياسسية ب Úالبلدين ،واأكدت اأن
ه -ن -اك اإرادة ق -وي -ة ل-ت-ط-وي-ر ه-ذه ال-عÓ-ق-ة
بشس -ك -ل اأك Èوت -وسس -ي -ع -ه -ا ب -نسس-ب-ة ك-بÒة ‘
ا÷انب ا’إق- - -تصس- - -ادي ،واأشس - -ادت بسس - -ع - -ي
السس -ل -ط -ات ا÷زائ -ري-ة ل-ت-ق-د Ëتسس-ه-يÓ-ت

لرجال ا’أعمال الد‰اركي.Ú
واأوضسحت الدبلوماسسية اأن فرصس التعاون
ب  Úا ÷ ز ا ئ ر و ك و ب ن ه ا غ ن و ا ع د ة ‘ ا ل وق ت
ا◊ا‹ ،وتسس - - -ت - - -دع - - -ي م - - -ن الشس- - -رك- - -ات
واŸوؤسسسسات اسستغÓل هذه الفرصس ،داعية
لرفع التعاون بشسكل واسسع ‘ اŸسستقبل،
وذكرت اأن بلوغ ا’أهداف اŸرجوة سسيكون
‘ القريب بالنظر اإ ¤العÓقات السسياسسية
ال -ت -ي ت -ع -رف ت -ط-ورا ك-بÒا ،خ-اصس-ة ت-ب-ادل
الزيارات ب ÚاŸسسوؤول Úالتي كان اآخرها
ز يا ر ة و ز ي ر ا  ÿا ر ج ي ة ع ب د ا ل ق ا د ر م سس ا ه ل
اإ ¤كوبنهاغن جانفي اŸنصسرم.
واسس- -ت- -ع- -رضس اŸشس- -ارك- -ون ‘ م- -ن -ت -دى
ا’أع - -م - -ال ا÷زائ- -ري ال- -د‰ارك- -ي ف- -رصس
الشس- -راك- -ة ال- -واع- -دة ب Úال- -ب- -ل -دي -ن لÎق -ى
 Ÿس س ت و ى ا ل ع  Óق ا ت ال س س ي ا س س ي ة ا Ÿت م ي ز ة ال ت ي
تربط ا÷زائر وكوبنهاغن ،وهوما دعا اإليه
ر ض س و ا ن ع ل ي و ي م د ي ر د ي و ان و ز ي ر ا ل ت ج ا ر ة ،
مÈزا اأهم فرصس ا’إسستثمار ا’إقتصسادي ‘
ا÷زائ- -ر ،خ- -اصس- -ة م- -ع ال- -ت- -وج- -ه ا÷دي- -د
ل-ل-ح-ك-وم-ة ل-ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون التجاري خارج
ق ط ا ع ا  Ùرو ق ا ت .
تسس -ه -ي Ó-ت ا’إسس-ت-ث-م-ار ‘ ا÷زائ-ر ق-ال
عليوي اإنها باتت واعدة لكل الراغب‘ Ú
اإطÓق مشساريع شسراكة رابح -رابح ،سسيما
‘ ظل ا ل د ع م ال ذ ي ت ق د م ه ا ل د و ل ة م ن نا حي ة
تسس -ه -ي -ل ال-تسس-وي-ق ع-ل-ى اŸسس-ت-وى اÙل-ي
وا’إق- -ل- -ي- -م- -ي وال -دو‹ ،وه -و م -ا ي -وؤك -د اأن
ع-راق-ي-ل ا’إسس-ت-ث-م-ار ت-ك-اد م-ن-ع-دم-ة بفضسل
اإسسÎاتيجية الدولة لدعم اŸصسدرين ،داعيا
رج -ال ا’أع -م -ال ال -دا‰ارك -ي Úاإ ¤ت-وسس-ي-ع
التعاون نحو ›ا’ت اإقتصسادية اأخرى.

و ي ع د ›ا ل ت ب ا د ل ا È ÿا ت ‘ ا  Ûال
ا’إقتصسادي ب Úا÷زائر والد‰ارك اأحد
اأهم اŸوضسوعات التي تطرق اإليها عليوي،
داعيا اإ ¤اأهمية تبادل ا’أفكار ‘ ›ال
اŸوارد ال -بشس -ري -ة ،م -ن -وه -ا اإ ¤ال -ع Ó-ق-ات
السس -ي -اسس -ي -ة اŸم -ت -ازة ب Úال -ب -ل -دي -ن ،ل-ك-ن
التعاون ا’إقتصسادي بحاجة اإ ¤توسسيع اأكÌ
خاصسة مع ا’إرادة القوية ‘ ا’آونة ا’أخÒة،
ح ي ث ع ر ف ت ت ق د م ا م لح و ظ ا ب فض س ل ر غ ب ة
رجال ا’أعمال ‘ رفع نسسب التعاون.
وذك -ر اŸت -ح -دث اأه -م ا’إج -راءات ال -ت-ي
ق ا م ت ب ه ا و زا ر ة ا ل تج ار ة ل ت س س ه يل ع م ل ي ا ت
ال- -تصس- -دي- -ر ،وه- -وم- -ا يسس -م -ح ب -رف -ع ›ال
الشسراكة ،مشسÒا اإ ¤اأن قطاع التجارة يضسع
ال -ت -ب-ادل ال-ت-ج-اري ‘ صس-لب ا’ه-ت-م-ام-ات،
نظرا لÓسستقرار ا’إقتصسادي ،ما يسسهم ‘
ت ب ن ي خ ط ة ع م ل م س ست قب ل ي ة  ،ت س س م ح بر س س م
اآف- -اق واع- -دة خ- -ارج ق- -ط- -اع اÙروق -ات،
مضسيفا اأن الشسراكة ’بد اأن تتعدى الواقع
ا◊ا‹ لبلوغ ا’أهداف اŸرجوة.
ومن اŸنتظر اأن يسسمح ›لسس ا’أعمال
ا’إق -تصس -ادي ا÷زائ -ري ال -د‰ارك -ي حسسب
اŸشس -ارك ‘ Úم -ن-ت-دى ا’أع-م-ال ب-ال-ت-ع-رف
على اأهم اŸعوقات والتحديات التي –ول
دون تطوير ا’إسستثمار ب ÚاŸوؤسسسسات سسواء
خاصسة اأوعمومية ،حيث يرمي اÛلسس اإ¤
ت - -ق - -ريب وج - -ه - -ات ال - -ن - -ظ- -ر ب‡ Úث- -ل- -ي
اŸوؤسسسسات ‘ قطاعات اإقتصسادية ﬂتلفة،
واسس -ت -غÓ-ل ف-رصس ال-ت-ع-اون ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل،
ح ي ث ع  Èب ع ض س ا  Ÿس س ت ث مر ين ا ل د ا  ‰ر كي Ú
‘ ا ÷ ز ا ئ ر ع ن ا ر ت ي ا ح ه م Ÿن اخ ا ل ع م ل .

أع- -ل- -ن ع- -ب- -د أŸالك سس Ó-ل م -دي -ر
لن-ت-خ-اب-ي-ة للمÎشسح عبد
أ◊م-ل-ة أ إ
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،عن تقد Ëهذأ
لخŸ Òل -ف ت -رشس-ح-ه ي-وم  3مارسس
أ أ
أل- -دأخ- -ل ،وأن أÛلسس أل- -دسس -ت -وري
سس-ي-د ‘ ق-رأره ،ك-م-ا أع-ل-نت أ◊رك-ة
أ÷م -ع -وي -ة ‘ ب -ي-ان-ه-ا أÿت-ام-ي ع-ن
مسس -ان -دت-ه-ا ل-ل-مÎشس-ح ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة.

سسهام بوعموشسة
ق- -ال سسÓ- -ل خÓ- -ل ل -ق -اء م -ع ا◊رك -ة
ا÷م -ع -وي -ة ،أامسس ،ب-ف-ن-دق ال-ري-اضس ،اإن-ه
على يق Úبأان أاغلبية الشسعب ا÷زائري
سس-ي-ك-ون ‘ اŸوع-د ا’ن-ت-خ-اب-ي ،وحسس-ب-ه
ف-إان-ن-ا نسس Òإا ¤مسس-ت-ق-ب-ل زاه-ر ل-ل-رئ-يسس
بوتفليقة الذي سسيختتم عمله ‘ السسنوات
اŸقبلة ببناء جزائر ا÷يل القادم ،على
حد تعبÒه ،داعيا اÛتمع اŸد Êليكون
‘ اŸيدان.
أابرز مدير ا◊ملة اإ’نتخابية للرئيسس
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ،ب-داي-ة ت-دخ-ل-ه الدور الذي
ينبغي أان يلعبه اÛتمع اŸد ÊمسستقبÓ
‘ ت -رسس-ي-خ ال-دÁق-راط-ي-ة ال-تشس-ارك-ي-ة ‘
ا÷زائ - -ر وال- -دف- -اع ع- -ن- -ه- -ا أ’ن- -ه ه- -دف
ال- -رئ- -يسس ،واŸشس- -ارك -ة ب -ق -وة ‘ ال -ن -دوة
الوطنية للتوافق ،كوننا ‘ منعرج خط،Ò
مشسÒا إا ¤أان ا◊ركة ا÷معوية عرفت
تطورا منذ سسنوات ما جعلهم يشسكلون قوة
ح-ق-ي-ق-ي-ة وف-ع-ال-ة داخ-ل اÛتمع ،بفضسل
عناية رئيسس ا÷مهورية لها.
ووصس -ف -ه -م سسÓ-ل ب-اأ’ضس-واء ال-ك-اشس-ف-ة
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ا÷زائ-ري ك-ون-ه-م م-ت-واج-دين
دائما ‘ اŸيدان وÁكنهم تنبيه الدولة
للنقائصس واأ’خطاء التي تغفلها الدولة،
وأانهم رمز قوي ◊ب الوطن ،مضسيفا اأن

اÛتمع اŸد Êأاثبت قدرته على التكفل
ب -ال -ع -دي -د م -ن اإ’شس-غ-ا’ت ال-ت-ي ’ Áك-ن
للدولة التكفل بها كما ينبغي ،وحسسبه فإانه
‘ كل موسسم نعيشس مسساهمة ا÷معيات
ال -وط -ن -ي -ة ‘ ›ال الصس -ح -ة ،ال -ري -اضس -ة
وغÒها ،فهم يعÈون بحق عن اŸواطنة
التي تعني ا◊قوق والواجبات.على حد
ق - - - -ول- - - -ه  ،واأشس- - - -ار سسÓ- - - -ل إا ¤ب- - - -عضس
ال- -بÒوق- -راط- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ع -رق -ل نشس -اط
ا÷معيات ‘ بعضس اأ’حيان ،واعدا إاياهم
ب- -أاخ- -ذ ه- -ذه ال- -ن- -ق- -ط -ة ب -ع Úا’ع -ت -ب -ار
مسستقب ،Óمطالبا بإاشسراك اÛتمع ‘
اŸشساريع التي “سس حياة وتطور السسكان
‘ اأحيائهم وهي ضسرورة حتمية.
واأكد سسÓل اأن حق الÎشسح متكفل به
دسستوريا لكل مواطن ومواطنة جزائرية،
ومن واجب ا÷ميع إاحÎام هذا الفعل ‘
إاطار الواجب ا÷مهوري ،و’ Áكن أ’حد
أان يقرر إالغاء ما جاء ‘ الدسستور ،قائ:Ó
«م -ن ح -ق ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة الÎشس-ح
والصس- - -ن- - -دوق والشس- - -عب ا÷زائ - -ري ه - -و
الفاصسل ،ومن حق كل مواطن إابداء راأيه
بكل اأمانة ولكن ’ يحرم اآ’خر أان يسستفيد
من حقوقه الدسستورية».
وتسس -اءل م -دي -ر ا◊م -ل -ة اإ’ن -ت -خ -اب -ي -ة
ل- -رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ب- -أاي ح -ق Áك -ن
معارضسة ترشسح أاي مواطن ‘ أاي هيئة
ان -ت-خ-اب-ي-ة ،ق-ائ Ó-إان ك-ل م-ن ت-ت-وف-ر ف-ي-ه
الشسروط هو حر ‘ الÎشسح وإان الشسعب
ه-و السس-ي-د ‘ إاخ-ت-ي-ار م-رشس-ح-ه ،مضس-ي-ف-ا
«ه -ل ن -ري -د ت -ك-ريسس ال-ن-ظ-ام ا÷م-ه-وري
الذي هو ثمرة شسهداء نوفم ،Èوالواجب
اŸد’ ÊحÎام ال- -دسس- -ت -ور وال -ق -وان Úأام
نريد ‰ط حكم اآخر ديكتاتوري شسعبوي».
ب -اŸق -اب-ل ،أاع-ل-نت ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة ‘
ب -ي-ان-ه-ا اÿت-ام-ي ع-ن مسس-ان-دت-ه-ا لÎشس-ح
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة.

سضلطة السضمعي البصضري توضضح ⁄ :يتم تزويدنا بالوسضائل الضضرورية ألداء العمل
أكدت سسلطة ألسسمعي ألبصسري،
أمسس ألثÓثاء ‘ بيان لها ،أنه ⁄
يتم تزويدها بالوسسائل ألضسرورية
أل- -ت- -ي “ك- -ن- -ه- -ا م -ن أدأء ع -م -ل -ه -ا،
مضسيفة أنها ل Áكن لها أن «تعمل
بشس -ك -ل ط-ب-ي-ع-ي أإل ‘ ح-ال-ة م-ا أإذأ
أوفت ألسس - -ل - -ط - -ات أل - -ع - -م - -وم - -ي- -ة
أıتصس-ة ب-ال-ت-زأم-ات-ه-ا ف-يما يتعلق
بÎت- - - -يب أŸشس- - - -ه - - -د ألسس - - -م - - -ع - - -ي
ألبصسري».
وجاء ‘ البيان اأنه «’ Áكن لسسلطة
ضسبط السسمعي البصسري اأن تعمل بشسكل
ط - -ب - -ي - -ع- -ي اإ’ ‘ ح- -ال- -ة م- -ا اإذا اأوفت
السس - -ل - -ط - -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة اıتصس- -ة
بالتزاماتها فيما يتعلق بÎتيب اŸشسهد
السسمعي البصسري» ،مذكرة اأن القانون

«ي -نصس ع -ل -ى اأن-ه-ا ،ه-ي ال-وح-ي-دة ال-ت-ي
تتمتع بحق فتح اÛال للÎشسح ،مع
–ديد عدد القنوات التي ترغب البÓد
‘ اعتمادها ،وÃجرد اإعÓن الÎشسح،
تتو ¤سسلطة ضسبط السسمعي البصسري
ع -م-ل-ي-ة م-ط-اب-ق-ة وت-وث-ي-ق اŸسس-ت-ن-دات
اŸقدمة .بيد اأنه ،ولغاية اليوم ⁄ ،يتم
اإطÓق اأي اإعÓن للÎشسح».
واأضساف اŸصسدر ذاته «اأراد اŸشسّرع
ج-ع-ل سس-ل-ط-ة ضس-ب-ط السس-م-ع-ي البصسري
م -وؤسسسس -ة مسس -ت -ق -ل -ة ل -يضس-م-ن ل-ه-ا وزن-ا
واسس -ت -ق Ó-ل -ي -ة ‘ ال -ق-رار ،وا◊ال اأن-ه،
ولغاية اليوم ،بالرغم من ا’إعÓن الذي
اأد ¤ب- -ه السس- -ي- -د ال- -وزي -ر ا’أول ل -ن -فسس
اÛلسس ‘ سس - -ب- -ت- -م ⁄ ،2017 Èي- -ت- -م
تزويد سسلطة ضسبط السسمعي البصسري

ب-ال-وسس-ائ-ل الضس-روري-ة ال-ت-ي “ك-ن-ها من
اأداء ع- -م -ل -ه -ا ،ك -م -ا ظ -لت وضس -ع -ي -ت -ه -ا
وميزانيتها معلقتان» ،موؤكدا اأن هاتÚ
ال- -ن -ق -ط -ت« Úه -م -ا ال -ل -ت -ان ح -ال -ت -ا‘ ،
ا’أسس- -اسس ،دون ق- -ي- -ام سس- -ل- -ط -ة ضس -ب -ط
السسمعي البصسري بانطÓقة جدية ‘
‡ارسستها Ÿهام يحكمها القانون».
يذكر اأنه جاء ‘ النسسخة اŸكتوبة
م -ن ب -ي-ان السس-ي-اسس-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة
اŸوجه للمجلسس الشسعبي الوطني ،الذي
قدمه اأول اأمسس ا’ثن Úالوزير ا’أول
اأحمد اأويحيى اأمام اÛلسس الشسعبي
ال -وط -ن -ي ،اأن سس -ل -ط -ة ضس-ب-ط السس-م-ع-ي
البصسري «عاجزة عن ‡ارسسة مهامها
بشسكل حقيقي».
واأوضس -ح ال -ب -ي-ان اأن ه-ذا ال-تشس-خ-يصس

«م -ن -اسسب “ام -ا ل -ل -واق -ع ،ك-ون سس-ل-ط-ة
ضسبط السسمعي
البصسري ذاتها تقّر اأنه وبعد  32شسهرا
م-ن ت-نصس-ي-ب-ه-ا ال-رسس-م-ي ،فاإن حصسيلتها
بادية للعيان ،اإذ اأن سسجلها دون مسستوى
ال- -ت- -وق- -ع- -ات ال- -ع- -ام- -ة ك- -م- -ا ’ ي -رق -ى
لطموحاتها اÿاصسة».
واأضس- -اف اŸصس- -در ذات -ه «وم -ع ذلك،
فاإن سسلطة ضسبط السسمعي البصسري ’
Áكنها اإ’ اأن ترحب بالتنبيه الوارد ‘
تصسريح الوزير ا’أول والذي يبدو وكاأنه
نقد ذاتي متقاسسم يسستجيب لرغبة ‘
–م -ل اŸسس -وؤول-ي-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
اŸشس -ه -د السس -م -ع -ي ال -بصس -ري ال-وط-ن-ي
ود›ه ‘ اإطار اŸنظومة التنظيمية
والتشسريعية السسارية اŸفعول».
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‘ وقفات سصلمية رفعت فيها شصعارات ﬂتلفة

طلبة ا÷امعات يطالبون بالتغي Òواإ’صشÓحات

نظم الطلبة ا÷زائري،Úأامسس ،وقفات إاحتجاجية Ãختلف جامعات ا÷زائر العاصصمة ، 3 ،2 ،1رافع Úشصعارات
لصصÓحات السصياسصية  ‘ ،أاجواء سصادها الهدوء  ،حيث  ⁄يتم تسصجيل أاي إانزلقات أاو تشصنجات
تطالب بالتغي Òوا إ
وسصط اŸتظاهرين.

العاصسمة  :آاسسيا مني
وق -ف -ات إاح -ت-ج-اج-ي-ة سض-ل-م-ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة
عكسضت من خÓلها مرة أاخرى ،السضلوك
ا◊ضضاري للمواطن ا÷زائري ووعيه ‘
ال - -ت - -ع - -ب Òع- -ن م- -واق- -ف- -ه ب- -ك- -ل ح- -ري- -ة
ودÁقراطية  ،معÈة ‘ الوقت ذاته عن
ا◊سض اŸد Êالعا‹ اŸسضتوى.
تواصضلت الوقفات اإلحتجاجية للطلبة
ال- -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا ك -ل ج -ام -ع -ات ا÷زائ -ر

العاصضمة على غرار ا÷امعة اŸركزية ،
كلية اإلعÓم والتصضال  ،جامعة بوزريعة
 ،باب الزوار  ،بن عكنون وغÒها معÈة
عن مواقفها ‘ جو سضلمي وسضط تعزيزات
أامنية أاكتفت Ãحاصضرة هذه التظاهرات
ال -راف-ع-ة لشض-ع-ارات م-ط-ال-ب-ة ب-إاصضÓ-ح-ات
سضياسضية  ،وتعاملت معها قوات األمن بكل
إاحÎافية ،طبعها ا◊سض اŸهني والوعي
ا◊ضضاري حال دون تسضجيل أاي اإنفÓت
خ-اصض-ة وأان اŸت-ظ-اه-ري-ن ال-ذي-ن خ-رجوا
ا ¤الشضارع رفعوا شضعارات ““سضلمية ..

سضلمية““ .
Óشضارة سضبق و أان اصضدر الطلبة بيانا
ل إ
حول إاجراء هذه الوقفة السضلمية ،معÈين
ع-ن ق-ن-اع-ت-ه-م ك-ن-خ-ب-ة م-ث-ق-فة ‘ صضناعة
ال -ق -رارات السض -ي -اسض-ة إان-طÓ-ق-ا م-ن أان-ه-م
شضريك اجتماعي فعال ل يجدر السضتغناء
عنه خاصضة ‘ اŸراحل ا◊اسضمة التي
تعرفها البÓد وهذا حسضب ماورد ‘ بيان
صض -ادر ع -ن ط -ل -ب -ة ك -ل -ي -ة ع -ل -وم اإلع Ó-م
والتصضال بجامعة ا÷زائر.3-

 ⁄يتم تسصجيل أاية مواجهات

آا’ف الطلبة بباتنة ‘ مظاهرات سشلمية

نظم ،أامسض ،اŸئات من طلبة جامعتي
ب -ات-ن-ة  01ا◊اج ÿضض- - -ر وب - -ات - -ن - -ة 02
مصضطفى بن بوالعيد ،مظاهرات سضلمية
داخل ا◊رم ا÷امعي مطالب Úبضضرورة
إاطÓ-ق إاصضÓ-ح-ات سض-ي-اسض-ي-ة واج-ت-م-اعية
واقتصضادية ،تنقلوا خÓلها ب Úالعديد من
اŸعاهد والكليات رفعوا خÓلها هتافات
ﬂتلفة تطالب بالتغي.Ò
ت - -وسّض - -عت،أامسض ،دائ- -رة اŸظ- -اه- -رات
السضلمية بعاصضمة الوراسض باتنة ،بعد تلك
التي شضهدتها الولية ا÷معة اŸنصضرم،
بانضضمام أالف الطÓب با÷امعة رافعÚ

وسصط تعزيزات أامنية
مكثفة بورقلة وغرداية

الطلبة يحتجون سشلميا
خرج صضباح أامسض مئات الطلبة من جامعة
قاصضدي مرباح ورقلة وسضط تعزيزات أامنية
مكثفة ‘ مسضÒة سضلمية مشضيا على األقدام
انطÓقا من القطب ا÷امعي رقم  2نحو كلية
ال-طب ،أاي-ن ن-ظ-م-وا وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة أام-ام
اŸكتبة الرئيسضية رافع Úشضعارات ومرددين
هتافات من أاجل التغي ÒوالصضÓح السضياسضي
وق - -د تسض- -ب- -بت اŸسضÒة ‘ ازدح- -ام م- -روري
مؤوقت بسضبب غلق جزئي لبعضض الطرقات
على هذا اŸسضار  ،و‘ جامعة غرداية أايضضا
نظم عشضرات الطلبة اعتصضاما سضلميا داخل
ا÷ام -ع-ة ‘ اح-ت-ج-اج-ات ‡اث-ل-ة ،ه-ذا وق-د
ظلت حركة الدراسضة ‘ كل من جامعة ورقلة
وجامعة غرداية مسضتمرة وŒري ‘ ظروف
عادية.

ورقلة وغرداية  :إاÁان كا‘

خ Ó-ل -ه -ا شض -ع -ارات ع -ل -ى غ -رار““سض -ل -م-ي-ة
سض-ل-م-ي-ة““ و ““ا÷زائ-ر دÁق-راط-ي-ة““ ،وذلك
اسض -ت -ج -اب ً-ة ل -دع -وات اح -ت -ج -اج ›ه-ول-ة
اŸصضدر ” تداولها خÓل األيام اŸاضضية
ع Èشضبكات التواصضل الجتماعي  ،عÈ
صضور وفيديوهات ” تناقلها على نطاق
واسضع.

فيما ÷أا مسضؤوولو ا÷امعات ا ¤غلق
أابواب بعضض الكليات التي شضهدت Œمهرا
كبÒا للطلبة وذلك Ÿنع خروج اÙتجÚ
إا ¤اÿارج  ،وسض- -ط ان- -تشض -ار أام -ن -ي ك -بÒ
لرجال الشضرطة غ Òانه  ⁄يتم تسضجيل أاي
مواجهات.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

وسصط تطويق أامني ﬁكم لعناصصر الشصرطة

طلبة جامعة معسشكر يرفعون ششعارات ÷زائر أافضشل
Œمهر أامسض اŸئات من الطلبة ‘ ﬁيط القطب ا÷امعي القد Ëاسضطمبو‹ Ãعسضكر قبل
أان يتحول Œمهرهم إا ¤مسضÒة حاشضدة جابت شضوارع معسضكر اŸؤودية إا ¤األقطاب ا÷امعية
الثÓثة بسضيدي سضعيد إانطÓقا من القطب ا÷امعي القد. Ë
وسضط تطويق أامني ﬁكم لعناصضر الشضرطة منع من –ول سضلمية اŸسضÒة -التي حملت
شضعارات سضياسضية -إا ¤انزلقات ﬁتملة ،
فيما  ⁄يت Íأاي تنظيم طÓبي مسضÒات طلبة جامعة معسضكر ،بلغ عدد الطلبة اŸشضارك‘ Ú
مسضÒة أامسض نحو األلف طالب من ﬂتلف الكليات  ،حامل Úشضعارات ولفتات كتب عليها ““ ل
نريد التكسض Òنريد التغي ““Òو ““نحلم بجزائر أافضضل““ .

معسسكر :ام ا.Òÿسس

...وطلبة جامعتي سشعد دحلب ‘ البليدة
و العفرون ‘ مسشÒات سشلمية
نظم نهار أامسض اŸئات من طلبة جامعتي
سضعد دحلب ‘ البليدة  ، 1و علي لونيسضي
بالعفرون ،مسضÒات احتجاجية سضلمية ،رددوا
خÓلها شضعارات بالتغي.Ò
مسضÒات ال -ط -ل -ب -ة السض -ل-م-ي-ة  ،ج-اب ف-ي-ه-ا
اŸشضاركون أاروقة ا÷امعة  ،ليتقرر اÿروج
خارج أاسضوار ا◊رم ا÷امعي  ،خاصضة بجامعة
سضعد دحلب  ،أاين فضضل اÙتجون السض‘ Ò

ال -ط -ري -ق ال -ع -ام  ،ث -م ال -ع-ودة إا ¤ق-لب ا◊رم
ا÷امعي  ،رددوا فيها شضعارات  ،بأان طلبة
يريدون التغي ، Òليتفرق عقب ذلك جموع
اŸشضارك Úإا ¤شضؤوونهم  ‘ ،ح ⁄ Úيؤوثر
ا◊دث على المتحانات السضتدراكية  ،حيث
جرت ‘ ظروف عادية  ‘ ،وقت كان بقية
الطلبة ينظمون مسضÒتهم.

البليدة  :لينة ياسسمÚ

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

العدد
17883
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اسشتجابة ““جد ضشئيلة““ ع Èو’يات الوسشط
لضص -راب ال-ذي
لول م -ن ا إ
شص -ه -د ال -ي -وم ا أ
دعت إاليه نقابات مسصتقلة بقطاع الÎبية
Ÿدة ي- - - - -وم 26( Úو  27فÈاي -ر) نسص-ب-ة
اسص- -ت- -ج- -اب- -ة ““ج- -د ضص- -ئ- -ي -ل -ة““ ع Èولي -ات
الوسصط.
بولية البليدة  ⁄تتعد نسضبة السضتجابة لهذا
اإلضضراب الذي دعت إاليه سضت نقابات مسضتقلة
25و 2باŸئة ،حسضب تصضريحات مديرة الÎبية،
غنيمة آايت ابراهيم ،و هو الأمر الذي وقفت عليه
وأاج من خÓل زيارة عدد من اŸؤوسضسضات الÎبوية
و ك -ب -اق-ي أاي-ام األسض-ب-وع ال-ع-ادي-ة ال-ت-ح-ق تÓ-م-ي-ذ
األطوار التعليمية الثÓثة Ãقاعد الدراسضة ابتداء
من السضاعة الثامنة صضباحا ع Èجل اŸؤوسضسضات
الÎبية على غرارثانويات ﬁمد اŸاحي و متقنة
بلقاسضم الوزري و ثانوية عمر بن مÓك بأاولد
ي -ع -يشض ف -ي -م -ا صض -ن -عت ك -ل م -ن ث-ان-وي-ت-ي ﬁم-د
بوضضياف بالعفرون (غرب الولية) و مصضطفى
لشضرف ببوقرة (شضرق الولية) اإلسضتثناء غ Òأانهما
سضجلتا نسضبة اسضتجابة ضضعيفة.
Óضضراب
وقوبلت هذه اإلسضتجابة الضضعيفة ل إ
ب -ف -رح -ة ك -بÒة م -ن ط -رف األول -ي -اء ال-ذي-ن أاب-دو
تخوفهم من توقف أابنائهم عن الدراسضة خاصضة
م- -ع اقÎاب ام- -ت- -ح -ان -ات ال -فصض -ل ال -ث -ا ÊداعÚ
األسضاتذة إا ¤تغليب لغة ا◊وار لتحقيق مطالبهم
و عدم ““أاخذ التلميذ كرهينة““.و بدورها سضجلت
اŸؤوسضسض -ات الÎب -وي -ة ب -ا÷ل-ف-ة نسض-ب-ة اسض-ت-ج-اب-ة
ضض-ئ-ي-ل-ة ب-ل-غت 48ر1باŸئة ،حسض-ب-م-ا كشض-ف ع-ن-ه
م -دي-ر الÎب-ي-ة  ،ب-شض Ò-رÁان،ل -وأاج م-ن-ه-ا 12ر1
باŸئة ‘ الطور اإلبتدائي و 26ر ‘ 1الطور
اŸتوسضط فيما  ⁄تتعدى 96ر 5باŸئة بالطور
الثانوي فيما قدرت نسضبة إاضضراب الÎبوي Úككل
‘ كل األطوار 19ر 2باŸئة.و بالنسضبة Ÿوظفي
السضلك اإلداري فقد توقف  4موظف Úعن العمل
و هذا من ›موع
6300م -ن -تسضب ل-ل-ق-ط-اع ب-نسض-ب-ة ل ت-ت-ع-د 06ر0
باŸئة ،حسضب مدير الÎبية.و ‘ اŸقابل اŸنسضق
ال -ولئ -ي ل -ن -ق -اب -ة اÛلسض ال -وط -ن -ي اŸسض -ت -ق-ل
Ÿسض -ت -خ -دم -ي ال -ق -ط -اع ثÓ-ث-ي الط-وار ل-لÎب-ي-ة
(كناباسضت) ،يوسضفي الطيب ،أان ““نسضبة اإلسضتجابة
ب -ل -غت م-ن-تصض-ف ال-ن-ه-ار زه-اء  67.5ب-اŸئ-ة وهو
مؤوشضر يوحي بنجاح هذا اإلحتجاج الذي سضيدوم
يوم Úكما هو مقرر والذي يع Èفيه عن ›موعة
من اŸطالب اŸهنية والÎبوية و كذا جزء يتعلق
با◊ريات النقابية““.
ن -فسض ال -وضض-ع-ي-ة سض-ج-لت ع-ل-ى مسض-ت-وى ولي-ة
ت - -ي- -زي وزو أاي- -ن شض- -ه- -د اإلضض- -راب اسض- -ت- -ج- -اب- -ة
““ﬁتشض -م -ة““ عﬂ Èت -ل -ف اŸؤوسضسض -ات الÎب -وي -ة
حسض-ب-م-ا أاف-اد ب-ه م-دي-ر الÎب-ية ،أاح-م-د لعÓوي،
فيما عكسضت األرقام اŸقدمة من طرف عدد من
النقابات اŸشضاركة نسضبة اسضتجابة مرتفعة قاربت
 80باŸئة بالنسضبة للطور الثانوي و ما ب 35 Úو
 40ب- -اŸئ -ة ‘ ال -ط -ور اŸت -وسض -ط و  20باŸائة
بالنسضبة للطور اإلبتدائي ،حسضب ما كشضف عنه
مسضؤوولو اÛلسض الوطني اŸسضتقل Ÿسضتخدمي
ال -ق -ط -اع ث Ó-ث -ي الط -وار ل -لÎب -ي -ة (ك -ن -اب -اسضت)
ب-ال-ولي-ة .ك-م-ا أاك-دت ال-ن-ق-اب-ة ال-وطنية اŸسضتقلة
ل -ع-م-ال الÎب-ي-ة و ال-ت-ك-وي-ن اأن نسض-ب-ة اإلسض-ت-ج-اب-ة

Óضضراب على مسضتوى األطوار التعليمية الثÓثة
لإ
قدرت ب5ر 70باŸئة.أاما بتيبازة فقد بدت أاجواء
اإلضضراب““ شضبه غائبة““ عن اŸؤوسضسضات الÎبوية
حيث التحق أاغلب التÓميذ بأاقسضامهم ‘ ظروف
عادية دون تسضجيل حادث يذكر ،حسضب ما لوحظ
ع Èعدد من اŸؤوسضسضات الÎبوية بوسضط مدينة
تيبازة و القليعة  ،و سضجلت مديرية الÎبية نسضبة
إاسض-ت-ج-اب-ة ضض-ع-ي-ف-ة  ⁄ت-ت-ج-اوز ال 6ب-اŸئ-ة عÈ
األطوار التعليمية الثÓث ،اإلبتدائي و اŸتوسضط
و ال- -ث- -ان- -وي ف- -ي- -م- -ا ت -ع -ذر ا◊صض -ول ع -ن أارق -ام
وإاحصض-ائ-ي-ات ال-ن-ق-اب-ات اŸسض-ت-ق-ل-ة ب-ولي-ة تيبازة
ن-ظ-را ل-ع-دم وج-ود ‡ث-ل ي-ت-ك-ل-م ب-اسض-م ت-نسض-ي-قية
النقابات.و ببومرداسض اسضتجاب عدد ““قليل““ من
أاسض- -ات- -ذة اŸؤوسضسض- -ات الÎب -وي -ة و مسض -ت -خ -دم -ي
ال -ق -ط -اع ‘ األط -وار ال -ت -ع -ل -ي-م-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة ل-ه-ذا
اإلضضراب حسضب ما لحظته وأاج بحيث  ⁄تتعد
نسضب اŸشض-ارك-ة ،حسض -ب -م -ا أاف -اد ب-ه مصض-در م-ن
مديرية الÎبية بالولية 35ر 10باŸئة ‘ الطور
البتدائي و 26ر 22باŸئة ‘ الطور اŸتوسضط و
 28باŸئة ‘ الطور الثانوي و 63ر 1باŸئة ‘
ا÷انب اإلداري و اŸعلم. Úمن جهة أاخرى ،ذكر
اŸنسضق الولئي لتكتل النقابات التي دعت لهذا
اإلضضراب ،رابح معمري ‘ ،اتصضال مع وأاج بأان
نسض- -ب -ة اŸشض -ارك -ة ‘ ال -ط -ور اإلب -ت -دائ -ي ب -ل -غت
65ر51باŸئة و ‘ الطور اŸتوسضط 35ر 73باŸئة
و ‘ ال -ط -ور ال -ث -ان -وي 65ر 75ب-اŸئ-ة ““اسضتجابة
ضض-ع-ي-ف-ة““ سض-ج-لت ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة حسض-بما وصضفها
اŸكلف بالتصضال على مسضتوى مديرية الÎبية
اÙلية الذي أاعلن عن نسضبة 28ر15باŸئة .و
أاوضضح أان نسضبة كانت معتÈة على مسضتوى الطور
اŸت -وسض -ط ع -ل -ى ن -ق-يضض ال-ط-وري-ن الب-ت-دائ-ي و
ال -ث -ان -وي ‘ ح Úأاك-دت ال-ن-ق-اب-ات اŸشض-ارك-ة أان
الضض -راب ع -رف ““اسض -ت -ج -اب -ة واسض-ع-ة““.أام-ا ب-عÚ
الدفلى فقد لوحظ تباين ‘ األرقام اŸعلن عنها
م -ن ط -رف اإلدارة و ال -ن -ق-اب-ات اŸشض-ارك-ة ح-يث
اعتÈت مديرية الÎبية نسضبة السضتجابة ““جد
ضض-ع-ي-ف-ة““ ف-ي-ال-وقت ال-ذي ق-ي-م-ت-ها هذه النقابات
ب«اŸقبولة““.
و اسضتندت مديرية الÎبية على ارقام أاشضارت
من خÓلها إا ¤إاضضراب ما ›موعه  995بÚ
موظف و أاسضتاذ و عون إادارة شضاركوا ‘ اإلضضراب
م -ا Áث -ل نسض-ب-ة 54ر 6ب-اŸئ-ة م-ع تسض-ج-ي-ل نسضبة
م- -رت- -ف- -ع- -ة ‘ ال- -ط- -ور اŸت- -وسض- -ط ب -اق -ل م -ن 8
باŸائةمتحدثا بلغة ﬂتلفة ،وصضف رئيسض الفرع
اÙلي ل–Óاد الوطني للتعليم والتكوين ،مÒ
بوعبد الله ،حركة اإلضضراب ب ““الهامة ““ و Ãعدل
اسضتجابة بلغ نسضبة  38باŸئة و  67باŸئة و 48
ب- -اŸائ- -ة ‘ األط -وار الب -ت -دائ -ي و اŸت -وسض -ط و
الثانوي على التوا‹.
يذكر أان هذا اإلضضراب يأاتي اسضتجابة لدعوة
النقابات اŸسضتقلة هي ال–اد الوطني لعمال
الÎبية و التكوين و النقابة الوطنية اŸسضتقلة
ل -ع -م -ال الÎب -ي -ة و ال -ت -ك-وي-ن و›لسض ال-ث-ان-وي-ات
ا÷زائرية و النقابة الوطنية اŸسضتقلة ألسضاتذة
التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال
الÎبية ،واÛلسض الوطني اŸسضتقل Ÿسضتخدمي
القطاع ثÓثي الطوار للÎبية (كناباسضت

لسصاسصي
طالبوا الوصصاية بإاشصراك اللجان اŸشصÎكة Ÿعا÷ة القانون ا أ

عمال الÎبية اŸنضشوون –ت التكتل النقابي ‘ إاضشراب ببجاية

لسصاتذة اŸنضصوون –ت لواء
دخل ،أامسس ،ا أ
التكتل النقابي ‘ إاضصراب ،رّدا على ما وصصفوه
ب- -ع- -دم Œاوب وزارة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،م -ع
الشص- -رك- -اء الج -ت -م -اع -ي Úوال -تصص -رف بشص -ك -ل
انفرادي ‘ اتخاذ قرارات ،ذات البعد الوطني
دون إاشصراك ‡ثلي النقابات.

بجاية :بن النوي توهامي
بحسضب سضليمان زناتي اŸنسضق الولئي لنقابة
“الكنابسضت““ ،إان خيار الدخول ‘ إاضضراب جاء بعد
ع -دم اسض-ت-ج-اب-ة ال-وزارة ال-وصض-ي-ة Ÿط-ال-ب-ن-ا ،ح-يث
ت -دع -و ال-ن-ق-اب-ة إا ¤ضض-رورة ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ◊ّل
اŸشضاكل العالقة ‘ أاسضرع وقت ،والتكفل الفعلي
بأارضضية اŸطالب العالقة التي –تاج إا ¤معا÷ة
موضضوعية ،ومن ب ÚاŸطالب ،عدول وزارة الÎبية

ع- -ن ع- -دم إاشض- -راك ال- -ل- -ج- -ان اŸشضÎك -ة Ÿع -ا÷ة
القانون األسضاسضي ،حيث قامت بإاعداده اŸشضروع
دون إاشضراك النقابات ،اإنصضاف األسضÓك اŸتضضررة
م-ن إاع-ادة ال-تصض-ن-ي-ف ،ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ف-وري للمرسضوم
266/14ب- -أاث- -ر رج -ع -ي ،ك -م -ا ن -ط -الب م -ن ال -وزارة
Œسض-ي-ده-ا م-ي-دان-ي-ات ،ول-ذا ÷أا ال-ت-ك-ت-ل ال-ن-ق-اب-ي
الدخول ‘ إاضضراب ليوم Úكمرحلة أاو ،¤وأاشض Òأان
نسضبة اإلضضراب بلغت75باŸئة“.
من جهتها فيدرالية أاولياء التÓميذ ،على لسضان
السضيدة جبا‹ ،قالت إان اإلضضراب سضيؤوثر كثÒا
على اŸردود الدراسضي للتÓميذ ،حيث أان أابناءنا
ب -ق -وا ره -ي -ن -ة وضض -ع مÎدي ،وع -ل -ي-ه ف-إان األول-ي-اء
ي -دع -ون إا ¤ال -ت -ع-ق-ل وم-ع-ا÷ة اŸشض-اك-ل ‘ إاط-ار
تشضاوري ،ل Áسض حق التÓميذ ‘ التمدرسض من
خ Ó-ل إان -ت -ه -اج أاسض -ل -وب ا◊وار ،ك -وسض -ي-ل-ة إلي-ج-اد
ا◊لول التي ترضضي ا÷ميع.

العدالة –كم بعدم ششرعية إاضشراب تكتل نقابات الÎبية
قضضت ﬁكمة با÷زائر العاصضمة ،بعدم شضرعية اإلضضراب الذي دعا إاليه تكتل النقابات
اŸسضتقلة لقطاع الÎبية ‘ األطوار التعليمية الثÓثة .وأاكد أامر اÙكمة اإلدارية ““عدم
شضرعية اإلضضراب اŸعلن عنه Ãوجب اإلشضعار باإلضضراب اŸؤورخ ‘  18فÈاير – 2019ت رقم
 01و ،2019/ 02واŸتضضمن الدخول ‘ إاضضراب وطني شضامل يومي  26و 27فÈاير““.
للتذك ،Òكانت وزيرة الÎبية الوطنية ،نورية بن غÈيت ،قد أاكدت منذ أاسضبوع ،أان بعضض
مطالب النقابات ليسضت من صضÓحيات دائرتها الوزارية وخصضت بالذكر قانون التقاعد وزيادة
األجور و–سض ÚاŸسضتوى اŸعيشضي.
أاما بخصضوصض اŸطلب اŸتعلق باألجور ب 2011 Úو 2012قالت الوزيرة إانه ““” تلبيته““،
مشضÒة إا ¤عدم وجود تسضي ÒاŸسضارات اŸهنية من قبل.
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األربعاء  27فيفري  2019م
الموافق لـ  22جمادى الثانية  1440هـ

 80عارضضا وطنيا وأاجنبيا بتظاهرة عنابة

صسألون السستثمأر ‘ البنأء واألشسغأل العمومية وجهة اŸتعأملÚ
البحث عن شسراكة ‘ الّتقنيأت والتكنولوجيأت ا◊ديثة

اŸياه اŸلّوثة تصضب ‘ البحر بوهران

إا‚أز  ٪ 60من ّﬁطة تصسفية اŸيأه بألرأاسش األبيضش
ي -ت-واصض-ل إا‚از ﬁط-ة تصض-ف-ي-ة اŸي-اه
’ب-يضس ب-ب-ل-دي-ة
ال -ق -ذرة ب -ق-ري-ة ال-رأاسس ا أ
ع Úال -ك-رم-ة (غ-رب وه-ران) م-ا‹ ي-ف-وق
 200مليون دج ،فيما كّلف مشضروع إا‚از
شضبكة التطه Òنحو  400مليون دج ،وفق
ما أافاد به اŸدير الو’ئي للموارد اŸائية،
طرشضون جلول.

وهران :براهمية مسسعودة

–تضضن عنابة من  27فيفري ا÷اري إا 02 ¤مارسس اŸقبل ،بسضاحة اŸركب الرياضضي  19ماي  1956صضالون ““ا’سضتثمار ‘ البناء
’شضغال العمومية والبنى التحتية““ Ã ،IMMO-BTP-INVESTشضاركة ما يقارب  80عارضضا من شضركات وطنية عمومية
وا أ
’شضغال العمومية.
وخاصضة وأاجنبية متخصضصضة ‘ اÛا’ت اŸتعلقة با’سضتثمار ‘ البناء وا أ

عنابة :هدى بوعطيح
ع- -ل -ى م -دار  04أاي -ام ي -نشس-ط اŸشس-ارك-ون
ال -ت -ظ -اه -رة الق -تصس -ادي -ة ال -كÈى ،وال-ه-ادف-ة
أاسساسسا إا ¤إاعطاء نفسس جديد لÓسستثمار ‘
اŸيادين ا◊يوية ،ذات عÓقة مباشسرة بالدور
اŸن -وط ب -ولي -ة ع -ن -اب-ة ك-ق-اع-دة ل-وج-يسس-ت-ي-ة
لتطبيق برنامج ا◊كومة ا÷زائرية ،واŸتعلق
ب -تصس -دي -ر ﬂت-ل-ف اŸن-ت-ج-ات ال-وط-ن-ي-ة Œاه
األسسواق اÿارجية ،إا ¤جانب إابراز مؤوهÓت
ولي -ة ع-ن-اب-ة ل-ل-ت-ق-دم ‘ ›الت السس-ت-ث-م-ار
الهادفة ،وأاهميتها ‘ تطبيق برنامج ا◊كومة
ا÷زائ-ري-ة اŸت-ع-ل-ق ب-اق-تصس-اد وط-ن-ي م-ت-طور
متنوع ومتحرر من التبعية إليرادات تصسدير
اÙروقات.
وبحسسب القائم Úعلى الصسالون فقد ”
اختيار مدينة عنابة لحتضسان هذا الصسالون
ال-دو‹ ،ن-ظ-را ل-ك-ون-ه-ا ال-ق-اع-دة اŸسس-ت-ق-ب-لية
والقطب القتصسادي لÎقية القتصساد الوطني
‘ ا÷هة الشسرقية ،من خÓل السستثمار ‘
البنى التحتية لتسسهيل عمليات تصسدير خاصسة
اŸن-ت-وج-ات اŸن-ج-م-ي-ة ،ب-ع-د دخ-ول مشس-اري-ع
إان -ت -اج ال -ف -وسس -ف -اط ‘ ولي -ات ت -بسس -ة ،سس-وق

أاهراسس وعنابة التي سسخّر لها غÓف ما‹
إاجما‹ يفوق سستة مليار دولر.
الصسالون الذي يأاتي –ت الرعاية السسامية
لوزير األشسغال العمومية ،وإاشسراف وا‹ ولية
عنابة ،وبالشسراكة مع الوكالة الوطنية لÎقية
ال -ت -ج -ارة اÿارج -ي-ة ““ا÷كسس““ ،وم-ن ت-ن-ظ-ي-م
م- -ؤوسسسس- -ة ““سس -ان -ف Ó-ور ل Ó-تصس -ال““ سس -ي -ع -رف
مشس -ارك -ة ع -دة شس -رك -ات كÈى م -ن اسس -ب -ان-ي-ا،
تركيا ،الصس ،Úوتونسس من أاجل إاقامة عÓقات
شس-راك-ة م-ن-ت-ج-ة ل-ت-ط-وي-ر القطاعات اŸتعلقة
Ãوضس- -وع السس- -ت -ث -م -ار ‘ ال -ب -ن -اء واألشس -غ -ال
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة ،وف-ق-ا ل-ل-ت-قنيات
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ‡ا ي-ع-طي فعالية
أاك Èل‚از اŸشس- - -اري- - -ع ا›ÈŸة ‘ إاط- - -ار
برنامج ا◊كومة ا÷زائرية.
و‘ إاطار تدعيم اŸؤوسسسسات الناشسئة ،عمل
منظمو الصسالون على وضسع –فيزات كÈى
Ÿؤوسسسس - -ات ” إانشس - -اؤوه- -ا ضس- -م- -ن ب- -رن- -ام- -ج
الصسندوق الوطني للتام Úعلى البطالة من
أاج -ل م -ن -ح -ه-ا ف-رصس-ة اŸشس-ارك-ة لÓ-ح-ت-ك-اك
‡ا Áنحها
بشسركات كÈى وطنية وأاجنبيةّ ،
فرصسة عقد شسراكات والسستفادة من مشساريع
جديدة ،وهذا ما Áكنها من التطور ومنح
القيمة اŸضسافة اŸرجوة منها.

وسس -يشس ّ-ك -ل صس -ال-ون ““السس-ت-ث-م-ار ‘ ال-ب-ن-اء
واألشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ب-ن-ى التحتية““ فرصسة
ل -ل -ح -وار وال -ت -ب -ادل ال -ف -ك -ري ب ÚاŸشس-اركÚ
ال - -وط - -ن - -ي Úواألج- -انب ‘ ،إاط- -ار ب- -رن- -ام- -ج
ﬁاضسرات متبوعة بنقاشس ينشسطها ‡ثلÚ
ع- -ن وزارة األشس- -غ- -ال ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة وال -ن -ق -ل،
مؤوسسسسات عمومية مكلفة باŸراقبة ومطابقة
ال‚از ل -ل-م-ع-اي Òال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ،خÈاء
وﬂتصس ‘ ÚاÛال وج - - -ام- - -ع- - -ي ،Úوك- - -ذا
ال-ه-ي-اك-ل واألج-ه-زة اŸت-خصسصس-ة ‘ ال-تقنيات
وال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ،ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا
إاضسفاء سسرعة أاك ‘ Èال‚از ،وفعالية أاكÈ
للمشساريع ا›ÈŸة.
وسس-ي-ك-ون الصس-ال-ون ك-ذلك ف-رصس-ة ل-ل-نقاشس
والتبادل ‘ موضسوع تصسدير مواد البناء من
طرف ‡ثلي الوكالة الوطنية لÎقية التجارة
اÿارج -ي -ة ،خ -اصس -ة وأان ا÷زائ -ر ان-ت-ق-لت ‘
ظرف سسنوات قليلة من مسستورد إا ¤مصسدر
لهذه اŸواد ،وسسيتم ‘ هذا اإلطار عرضس
ﬂتلف اإلجراءات التحفيزية التي وضسعتها
الدولة ا÷زائرية ،مع مداخÓت من ‡ثلÚ
لشس -رك -ات وط -ن -ي -ة ح -ق -قت ال -ن -ج -اح ‘ ه -ذا
اÛال.

أاوضسح طرشسون ‘ تصسريح لـ ““الشسعب““ ،أان
اŸصسالح اŸعنية انتهت من إا‚از إاعادة هيكلة
البنية التحتية للمنطقة ،وتواصسل حاليا إا‚از
ﬁط -ة تصس -ف-ي-ة اŸي-اه ال-ق-ذرة ب-ط-اق-ة م-ع-ا÷ة
تصسل إا 4 ¤آالف م 3يوميا ،كانت تصسب مباشسرة
‘ الطبيعة والبحر دون معا÷ة.
وأاّك -د ط-رشس-ون أان مصس-ال-ح ال-ت-ط-ه Òوج-م-ي-ع
اŸعني Úيعملون من أاجل تسسليم اŸشسروع قبل
م -وسس -م الصس -ط -ي-اف ،وذلك ‘ سس-ي-اق م-واصس-ل-ة
تنفيذ اŸشساريع الهامة التي اسستفاد منها قطاع
الصسرف الصسحي واŸياه القذرة ،وتصسبو كلها إا¤
تخليصس عاصسمة الغرب ا÷زائري من القذارة
عﬂ Èت -ل -ف ال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ن-ي-ة واŸن-تشس-رة
خاصسة بالسساحل.
أاشسار اŸسسؤوول إا ¤أان مشسروع ربط اŸنطقة
ب -اŸي -اه الصس -ا◊ة ال-ذي دخ-ل ح-ي-ز السس-ت-غÓ-ل

خ Ó-ل الصس -ائ -ف -ة اŸاضس -ي-ة  ،2018اب- -ت -داًء م -ن
ﬁط -ة ال -دف -ع ل -ب -وت -ل-ي-ل-يسس وصس-ول إا ¤ال-رأاسس
األب- -يضس ع -ل -ى مسس -اف -ة  11ك -ل -م ،وذلك Ãب -ل-غ
إاجما‹ بلغ  45مليون دج.
وقد عانى شساطئ الرأاسس األبيضس Ÿدة تفوق
 40سسنة من تدفق مياه الصسرف الصسحي ،التي
حسسب الباحث Úواıتصس› ‘ Úال حماية
البيئة تعد أاحد أاخطراألسسباب التي ينتج عنها
التلوث ،وتسسريب كميات قليلة منها قد ل يشسكل
خ-ط-راً ف-ع-ل-ي-ا ،ب-اع-ت-ب-اره-ا مصس-دراً م-ن مصس-ادر
الكربون العضسوي الذي يوفر الغذاء للكائنات
ا◊ية ‘ البحر ،وبالرغم من ذلك فإاّن عدم
معا÷ة تلك اŸياه Áكن أان يسسبب ‘ ا◊ّد من
ﬁت - - -وى األكسس - - -ج ‘ ÚاŸاء‡ّ ،ا ي - - -وؤدي إا¤
ال -قضس -اء ع -ل -ى ا◊ي-اة ال-ب-ح-ري-ة ،ب-اإلضس-اف-ة اإ¤
كونها مصسدرا للروائح الكريهة اŸنفرة وتشسوه
صسورة اŸنطقة السسياحية.
ك -م -ا Œدر اإلشس -ارة إا ¤أاّن م -ن -ط -ق-ة ال-رأاسس
األبيضس اŸعروفة باسسم ““كاب بلون““ ،تعت Èمن
أاهم اŸناطق السسياحية بوهران وا÷زائر عامة،
بالنظر للمناظر الطبيعية الفريدة من الغابات
وا÷بال اÿضسراء والرمال الذهبية وشسواطئها
اÎŸام -ي -ة األط-راف ،وق-د زادت-ه-ا ق-ي-م-ة اآلث-ار
واŸع -ا ⁄ال -ت -اري -خ -ي -ة ،وغÒه -ا م-ن اŸؤوهÓ-ت
السسياحية التي “ّيز بلدية ع Úالكرمة Ãختلف
مناطقها.

يعّول عليها ‘ سضد العجز الكب ÒباŸسضتشضفيات

مسسأبقة بسسطيف لتوظيف األعوان الطبيّ ‘ Úالتّخدير واإلنعأشش
اسض-ت-ف-ادت م-دي-ري-ة الصضحة والسضكان
لو’ية سضطيف ،مؤوخرا ،من  14منصضبا،
’سضبوع
حيث تبدأا التسضجيÓت بداية ا أ
وتنتهي  20يوما بعد ذلك ،ويهدف هذا
ال -ق -رار إا ¤ت-دع-ي-م اŸسض-تشض-ف-ي-ات ال-ت-ي
ت -ع -ا Êن -قصس ك-بÒا ‘ اأع-وان ال-ت-خ-دي-ر
’نعاشس.
وا إ
بحسسب مصسادر ““الشسعب““ ،تفتح اŸسسابقة
لÓلتحاق بالتكوين اŸتخصسصس لكل ‡رضسي
الصسحة العمومية الذين يثبتون  3سسنوات من
اÿدمة ،وقد ” –ديد آاجال التسسجيÓت ‘
اŸسسابقة بـ  20يوم عمل ابتداء من تاريخ
اإلعÓن عن اŸسسابقة.
وتشسمل اŸسسابقة اختبارين إاثن ،Úاألول ‘
ال -ث -ق -اف -ة ال-ع-ام-ة Ÿدة سس-اع-ت ÚواŸع-ام-ل،2
واإلختبار الثا Êحول موضسوع مهني ذي صسلة
بتخصسصس اÎŸشسح Ÿدة  3سساعات واŸعامل
 ،3كما أانه بإامكان اÎŸشسح Úغ ÒاŸقبولÚ
للمشساركة ‘ اŸسسابقة ،تقد Ëطعون لدى
السسلطة التي لها صسÓحية التعي ،Úوالتي يجب
ع -ل -ي -ه -ا ال -بت ‘ ه -ذا ال -ط -ع -ون وال -رد ع-ل-ى
اŸعني Úقبل  5أايام عمل على األقل من تاريخ

قام بها الدرك الوطني للتقليل من حوادث اŸرور

حملة –سسيسسية تسستهدف سسأئقي مركبأت نقل اŸسسأفرين و البضسأئع بألعأصسمة
شض - -رعت مصض- -ال- -ح ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصض -م-ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة
–سض -يسض -ي -ة م -وج -ه -ة ل -ف -ائ -دة سض -ائ -ق -ي
م- -رك -ب -ات ن -ق -ل اŸسض -اف -ري -ن وال -بضض -ائ -ع
ب- -غ -رضس ا◊د و ال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ح -وادث
ا-Ÿرور  ،حسض-ب-م-ا ع-ل-م امسس ع-ن اŸك-لفة
’ق-ل-ي-م-ي-ة
ب -ا’تصض -ال ل -دى اÛم -وع-ة ا إ
ل- -ل- -درك ال- -وط- -ن- -ي ب -ا÷زائ -ر ال -ن -ق -يب
اونيسس سضعاد.
ق- -الت ال- -ن -ق -يب اون -يسس لـ/واج ان ا◊م -ل -ة
ال -ت -حسس -يسس -ي -ة ال -ت-ي سس-ط-رت-ه-ا ق-ي-ادة ال-درك
ال- -وط- -ن- -ي ل -ف -ائ -دة سس -ائ -ق -ي م -رك -ب -ات ن -ق -ل
اŸسس -اف-ري-ن وال-بضس-ائ-ع وال-ت-ي سس-تسس-ت-م-ر ا¤
غاية  3مارسس اŸقبل تأاتي بغرضس ا◊د و
التقليل من حوادث اŸرور و كل ما يÎتب
ع- -ن- -ه- -ا م- -ن خسس- -ائ -ر ‘ األرواح إاضس -اف -ة إا¤
اÿسسائر اŸادية و ما ينجر عنها من تكاليف
باهظة.
و سس -ت -ن-ظ-م اÛم-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك
ال -وط -ن-ي عﬂ Èت-ل-ف ﬁط-ات ال-ن-ق-ل الÈي
ل-ل-مسس-اف-ري-ن وك-ذا م-واق-ف ا◊افÓ-ت ب-إاق-ليم
ولية ا÷زائر نشساطات –سسيسسية من أاجل
توعية مسستعملي الطريق وباألخصس سسائقي
م-رك-ب-ات ن-ق-ل اŸسس-اف-ري-ن وال-بضس-ائ-ع ب-النظر
Ÿسس -ؤوول -ي -ت -ه -م ك -م -حÎفŒ Úاه األشس -خ-اصس
الذين ينقلونهم و يتوجب عليهم أان يكونوا
ق -دوة ل -ب -اق -ي السس -ائ -ق Úل -ل -ح -د م-ن ح-وادث
اŸرور.
و قالت ان هذه ا◊ملة تدخل ‘ إاطار
Œسسيد األهداف اŸسسطرة من طرف قيادة
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إاجراء هذه اŸسسابقة.
جدير بالذكر أانّ عدد اŸناصسب اŸفتوحة
على اŸسستوى الوطني بلغت  515منصسب ما‹
م - -وزع ع 48 Èولي-ة ،وه-ذا ط-ب-ق-ا ıط-ط
التكوين لوزارة الصسحة لـ  ،2019حيث سسيتلقى
ÎŸشّسحون الناجحون ‘ اŸسسابقة تكوينا
اُ
م -ت -خصسصس -ا ‘ م -ؤوسسسس -ات ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-اب-ع-ة
لوزارة الصسحة والسسكان اŸوزعة ع Èوليات
الوطن.

ا÷مأرك –جز مشسروبأت كحولية

أاف -اد ب-ي-ان ل-ل-م-دي-ري-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-ج-م-ارك
بسس -ط-ي-ف ،أان مصس-ا◊ه-ا ب-اŸسس-ي-ل-ة وال-ت-اب-ع-ة
Ÿفتشسية أاقسسام ا÷مارك لÈج بوعريريج ،قد
“ّك - -نت ،م- -ؤوخ- -را م- -ن ح- -ج- -ز  2508وحدة
مشسروبات كحولية كانت ﬂبأاة –ت  40كيسسا
من أاعÓف اŸاشسية داخل شساحنة.
واعت Èالبيان الذي – ّصسلت ““الشسعب““ على
نسس- -خ- -ة م- -ن- -ه ،أان ه- -ذه ال -وق -ائ -ع م -نصس -وصس
ومعاقب عليها بأاحكام اŸواد  226و 310و324
من قانون ا÷مارك ،واŸادت 12 Úو 16من
األمر  05 / 06اŸتعلق Ãكافحة التهريب.
ق ّ-درت ذات اŸصس -ال -ح ق -ي -م -ة ال-بضس-اع-ة
اÙجوزة بـ  268800دج ،وقيمة وسسيلة النقل
ب - -ـ  1200000دج ،أام -ا ال -غ -رام -ة الج -م-ال-ي-ة
” تقديرها بـ  14688000دج.
اŸسستحقة فقد ّ

سسطيف :نور الدين بوطغان

وا‹ سسعيدة يحّذر من
أاي تأأخر ‘ إا‚أز
ال ّسسكنأت

ال -درك ال -وط -ن -ي ب -خصس-وصس األم-ن ال-ط-رق-ي
–ت شس- - -ع- - -ار ““احÎامك ل- - -ق - -واع - -د السس-Ò
ﬁافظة على حياتك و حياة الغ ““Òبهدف
رفع درجة الوعي لدى هذه الفئة من السسائقÚ
و إاب-راز مسس-ؤوول-ي-ات-ه-م إاŒاه ب-ق-ي-ة مسس-ت-ع-م-لي
الطريق  ،وكذا –سسيسسهم بضسرورة احÎام
ق -واع -د اŸرور خ -اصس -ة اıال-ف-ات اÿطÒة
ك- -اإلف- -راط ‘ السس- -رع -ة وال -ت -ج -اوز اÿطÒ
وع - -دم احÎام مسس - -اف - -ة األم - -ان و اŸن - -اورة

اÿطÒة اضسافة ا ¤السس Òعلى مسسلك يقع
مباشسرة على يسسار الطرقات .
و اك -دت اŸت -ح-دث-ة ان ه-ذه ال-ف-ئ-ة م-ع-ن-ي-ة
باألخطار اŸتعلقة بالسسياقة –ت تأاث Òالتعب
و النوم أاثناء القيادة و كذا مصسادر اإللهاء أاثناء
السس-ي-اق-ة و سس-ي-ت-م خÓ-ل ا◊م-ل-ة ال-ت-حسسيسسية
–فيز اصسحاب حافÓت نقل اŸسسافرين و
البضسائع على انهم سسائقون Îﬁفون يتوجب
عليهم أان يكونوا قدوة لباقي السسائق. Ú

و تصساحب هذه ا◊ملة توزيع مطويات على
مسس -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -ري -ق ت -تضس -م -ن ت -وج -ي -ه-ات
ب -خصس -وصس ق -واع -د السس -ي -اق-ة السس-ل-ي-م-ة وك-ذا
ال -ن -ت -ائ -ج السس-ل-ب-ي-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن اإلف-راط ‘
السسرعة واŸناورات اÿطÒة وعدم احÎام
اŸسسافة األمنية ،على ان يكون هذا النشساط
ال -ت -حسس-يسس-ي Ãشس-ارك-ة ا÷م-ع-ي-ات و أاط-راف
ف- -اع- -ل- -ة م- -ن اÛت- -م- -ع اŸد Êوال- -كشس- -اف- -ة
اإلسسÓمية ،تضسيف النقيب اونيسس.

ع -اي -ن وا‹ سس -ع-ي-دة ،سس-ي-ف اإلسسÓ-م ل-وح،
خ Ó-ل ت -ف -ق -ده أاشس -غ -ال ال -ت -ه -ي -ئ-ة اÿارج-ي-ة
للسسكنات اŸعنية بعملية الÎحيل ،والتي تقدر
بـ  871وحدة اŸقرر توزيعها على مسستحقيها
‘ ذكرى عيد النصسر اŸصسادف لـ  19مارسس.
أاث -ن-اء م-ع-اي-ن-ة أاشس-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة
للمشسروع السسكني الذي يضسم ›موع أالفÚ
وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ع-م-وم-ي-ة اي-ج-اري-ة اج-ت-ماعية
ب -ح -ي ب -وخ -رصس ب -ا÷ه -ة ال-غ-رب-ي-ة ل-ع-اصس-م-ة
جه الوا‹ تعليمات صسارمة للمكلفÚ
الولية ،و ّ
Óسس-راع ‘
ب -ال -ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة ل-لسس-ك-ن-ات ل -إ
النتهاء منها .تعليمات الوا‹ جاءت بعد أان
لحظ خÓل معاينة أاشسغال التهيئة اÿارجية
بذات اÛمع السسكني ا÷ديد ،بعضس التأاخر
‘ ال -ت -ه -ي -ئ -ة ‘ ع -دي -د ال -ن -ق -اط ،م -ط -ال -ب -ا
اŸقاولت التي تشسرف على عملية التهيئة،
اإلسسراع ‘ ربط ا◊صسة اŸعنية بالÎحيل
بكل الشسبكات ‘ اŸوعد اŸتفق عليه تسسمح
دخ -ول ال -ع -ائ Ó-ت ا ¤سس -ك -ن-ات-ه-م ‘ ظ-روف
حسسنة.

سسعيدة :ج ــ علي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’ربعاء  27فيفري  2019م
الموافق لـ  22جمادى الثانية  1440هـ

مسسؤوولة الطلبة الجانب Ãجموعة ““راكوسس““  ،السسيدة أاولغا ياكوفليفا:

أازيد من  100طالب جزائري يلتحقون كل سشنة با÷امعات الروسشية
إاقبال على تخصشصشات الطب  ،جراحة األسشنان  ،الصشيدلة و اإلعÓم ال‹
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وقف مؤوقت لعملية سشقي اÙيطات الفÓحية بباتنة
لم Úال- -ع -ام ل -وزارة
أاع- -ط- -ى ،أامسس،ا أ
اŸوارد اŸائية ،ا◊اج بلكاتب ،تعليمات
صس- -ارم- -ة ت- -قضس -ي بضس -رورة ال -ت -وق -ي -ف
ال-ف-وري اŸؤوقت ل-ع-م-ل-ية سسقي اÙيطات
ال -ف Ó-ح-ي-ة ب-ال-ولي-ة خ-اصس-ة Ãن-ط-ق-ة
الشسمرة ،حتى يرتفع منسسوب اŸياه بسسد
كدية Ÿدور بحسسما أاسستفيد من مصسادر
لم Úال -ع -ام ل-ل-وزارة
ع -ل -ي -م -ة راف -قت ا أ
خÓل زيارة العمل والتفقد التي قادته
لعاصسمة الوراسس باتنة ⁄ ،تسستدع لها
لعÓم.
وسسائل ا إ
أاشصارت خلية اإ’عÓم ؤا’تصصال للو’ية عÈ
صصفحتها الرسصمية على ““الفايسصبوك ““ إا ¤أان
بلكاتب قد أاشصرف خÓل زيارة العمل على
ع -م -ل -ي -ة ت -ع -ي ÚاŸؤوسصسص -ة اŸك -ل -ف -ة ب -ا‚از
مشصرؤع إاعادة تأاهيل شصبكة اŸياه الصصا◊ة
للشصرب Ãدينة باتنة على مسصافة  140كلم
بغÓف ما‹ يقدر بـ  2.1مليار دج بهدف
–سص“ Úوي -ن ت -زؤي -د سص -اك -ن-ة م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة
ب -اŸي -اه الشص -رؤب ت -ك -م -ل -ة ل -ل -ج -زء اأ’ؤل م-ن

مشصرؤع Œديد الشصبكة على مسصافة 130كلم.
كما تفقد ذات اŸسصؤوؤل الذي كان مرفوقا
ب -ال -وا‹ ع -ب-د اÿال-ق صص-ي-ودة ؤاŸدي-ر ال-ع-ام
ل -ل -ج -زائ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه ؤع -دد م -ن اŸدي -ري -ن
اŸرك- -زي Úب- -ال -وزارة ،مشص -اري -ع ع -دة  ،ؤك -ذا
اŸنشص - -آات ؤا’‚ازات ،ع- -ل- -ى غ- -رار ﬁط- -ة
الضصخ ؤالتصصفية بسصد كدية Ÿدؤر بتيمقاد .
ؤهناك أاعطى تعليمات لتدعيم سصد كدية
Ÿدؤر انطÓقا من سصد ع Úكرشصة ،كما ؤقف
بلكاتب على أاشصغال مشصرؤع تزؤيد بلدية عÚ
ياقوت باŸياه الصصا◊ة للشصرب انطÓقا من
سص -د ك -دي -ة Ÿدؤر ،ح -يث أاسص -ديت ت -ع -ل-ي-م-ات
ل-ل-م-ؤوسصسص-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ا’‚از ت-قضص-ي بتدعيم
ال -ورشص -ات ب -اآ’ل -ي -ات ؤال -ع-م-ال ح-ت-ى ي-تسص-ن-ى
اسصتÓم اŸشصرؤع ‘ اأ’ؤقات اÙددة ،هذا
ؤ” ب- -اŸن -اسص -ب -ة ؤضص -ع ح -ي -ز اÿدم -ة ل -ب -ئ -ر
ارت -وازي ب -ق -ري -ة ذراع ب -ول -ط -ي-ف 1500نسصمة
بغÓف ما‹ معت Èيفوق  13مليون دج.
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تخصشيصص  10آالف جرعة لقاح ضشد طاعون
اÎÛات الصشغÒة للعاصشمة

يلتحق أازيد من مئة طالب جزائري
ب -ا÷ام-ع-ات ال-روسس-ي-ة ك-ل سس-ن-ة Ÿزاول-ة
دراسس- -ت- -ه- -م ‘ ﬂت- -ل- -ف ال- -ت -خصسصس -ات،
حسس- - -ب - -م - -ا أاف - -ادت ب - -ه ،أامسس ب - -وه - -ران
مسس -ؤوول -ة ال-ط-ل-ب-ة الج-انب Ãج-م-وع-ة
ا÷امعات العمومية بروسسيا ““راكوسس““ ،
السسيدة أاولغا ياكوفليفا.
أابرزت ياكوفليفا لوأاج على هامشس الطبعة
السص -اب -ع -ة لصص-ال-ون ال-ط-الب ؤاآ’ف-اق ا÷دي-دة
““خطوة““ التي افتتحت اليوم Ãركز ا’تفاقيات
ل -وه -ران أان““أازي -د م -ن م -ائ -ة ط-الب ج-زائ-ري
يلتحقون بجامعات رؤسصية Ÿزاؤلة دراسصات
‘ ﬂت -ل -ف ال -ت -خصصصص -ات ع-ل-ى غ-رار ال-طب
ؤجراحة ا’سصنان ؤ الصصيدلة ؤ ا’عÓم ا’‹““.
ؤأاشص- - -ارت ا ¤أان ›م - -وع - -ة ا÷ام - -ع - -ات
العمومية برؤسصيا ““راكوسس““ تضصم  18جامعة
عمومية تقع ‘ الشصطر ا’ؤرؤبي من رؤسصيا،
ؤتزخر بتجربة “تد لثÓث Úسصنة اسصتقبلت
اŸئات بل ا’’ف من الطلبة ا÷زائري‘ Ú
ﬂتلف التخصصصصات.
ؤحسصب نفسس اŸسصؤوؤلة فإان ““هذا ا’قبال

اŸم-ي-ز ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري Úع-ل-ى ا÷ام-ع-ات
الرؤسصية يرجع ا ¤توفر التكوين بثÓث لغات
ؤهي الرؤسصية ؤ الفرنسصية ؤ ا’‚ليزية ،حيث
ت-ع-ود ح-ري-ة اخ-ت-ي-ار ال-ل-غ-ة ا ¤ال-ط-الب ال-ذي
Áك- -ن أان ي- -زاؤل دراسص- -ت- -ه ‘ ال- -ل- -يسص- -انسس ؤ
اŸاسص Îؤالدكتوراه““ ،مضصيفة أانه من ب Úال
 500تخصصصس اŸتوفرة با÷امعات الرؤسصية،
فان الطلبة ا÷زائري Úيفضصلون تلك اÿاصصة
بالطب ؤ الصصيدلة ؤ جراحة ا’سصنان ،اضصافة
ا ¤اŸي -ك -ات -رؤن -يك ؤ ال -رؤب -وت -يك ؤ ا’عÓ-م
ا’‹.
ك -م -ا ذّك -رت أاؤل-غ-ا ي-اك-وف-ل-ي-ف-ا أان-ه Ãوجب
ا’تفاقيات اÈŸمة ب Úرؤسصيا ؤا÷زائر  ،فإان
شصهادة البكالوريا ا÷زائرية معÎف بها لدى
ال -ط -رف ال -رؤسص -ي ؤ ه -ي ب -ال -ت-ا‹ ’ ت-ت-ط-لب
شص-ه-ادة ت-ك-اف-ؤو .أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الشص-هادات
اأ’خرى مثل الهندسصة ؤ اŸاسص ،Îفهي تتطلب
معادلة من ا÷امعة أاؤ ؤزارة التعليم ؤالعلوم
‘ رؤسصيا.
ؤ ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل-م-رشص-ح Úال-ذي-ن ي-خ-ت-ارؤن
الدراسصات باللغة الرؤسصية  ،فإان تكوينهم يضصم

سص- -ن- -ة –ضصÒي- -ة ل- -دراسص- -ة ال -ل -غ -ة ؤف -ق ذات
اŸتحدثة ،مشصÒة إا ¤أان العديد من الطÓب
ا÷زائ -ري Úي -زاؤل -ون دراسص -ت -ه -م ‘ مسص -ت-وى
اŸاسص Îؤالدكتوراه ‘ رؤسصيا.
يحضصر ‘ الطبعة السصابعة لصصالون الطالب
ؤ ا’فاق ا÷ديدة ““خطوة““ الذي تعد ؤهران
ثالث ﬁطة له ،زهاء  70مشصارك على غرار
جامعات ؤ مدارسس ؤطنية ؤ خاصصة ؤ هيئات
للتعليم العا‹.
ؤ يشص Òرامي تامرابط ،أاحد اŸنظم ،Úأان
هذا الصصالون يعت Èمسصاحة للقاء ؤ التبادل بÚ
ال- -ف- -اع- -ل Úال- -وط- -ن- -ي Úؤ اأ’ج- -انب ‘ ›ال
ال -ت -ك -وي -ن ؤ ال -ط -ل -ب -ة ؤ ال-ب-اح-ث Úع-ن ف-رصس
التكوين داخل الوطن ؤ خارجه.
ؤ ي - -راف- -ق اŸع- -رضس ب- -رن- -ام- -ج ث- -ري م- -ن
اأ’نشصطة اضصافة ا ¤تكوينات مصصغرة ؤدؤرات
تدريبية لفائدة الزؤار من الشصباب باإ’ضصافة
إا ¤سص -لسص -ل -ة م -ن اŸؤو“رات ؤؤرشص -ات ع -م -ل
حول العديد من اŸواضصيع ،تنشصطها جمعيات
ؤنوادي جامعية.

خصصصصت اŸف -تشص -ي -ة ال -ب -ي -ط -ري -ة ال-ت-اب-ع-ة
Ÿديرية اŸصصالح الفÓحية بو’ية ا÷زائر
حصص - -ة  10.000ج-رع-ة ضص-م-ن ع-م-لية تلقيح
رؤؤؤسس اŸاشصية ضصد ؤباء طاعون اÎÛات
الصصغÒة  ,حسصبما علم امسس عن اŸفتشس
البيطري الو’ئي يوسصفي حليم.
ؤاؤضص -ح ي -وسص -ف -ي ‘ تصص -ري-ح ل-واج ان-ه ”
تخصصيصس حصصة  10.000جرعة لقاح ضصد ؤباء
ط -اع -ون اÎÛات الصص -غÒة ل -ف -ائ -دة م-رب-ي
اŸواشصي با÷زائر العاصصمة  ,ؤ اسصتهلك من
هذه ا◊صصة ا ¤غاية يومنا هذا نحو 1200
لقاح.
ؤصصرح اŸتحدث انه ؤ لتأاط Òهذه العملية
التي من شصأانها ا◊فاظ على الÌؤة ا◊يوانية
” تسصخ 15 Òبيطريا إ’“ام عملية التلقيح .
ف -ي -م -ا ” ت -وزي -ع م -ن إاج-م-ا‹ حصص-ة 10.000
جرعة اıصصصصة للو’ية  9300لقاح ا ¤غاية
يومنا هذا  ,على ان يتم التوزيع التدريجي
للحصصة اŸتبقية خÓل ا’يام القليلة اŸقبلة.
ؤ بالرغم من عدم تسصجيل أاي حالة مؤوكدة
أاؤ مشصتبه بإاصصابتها Ãرضس طاعون اÎÛات
الصصغÒة بالو’ية ( الداء الذي ظهر بعديد من

Œسسيدا للمشسروع الوطني ““باك بون““

ؤ’يات الوطن خÓل الثÓث اشصهر اŸاضصية )
 ,إا’ انه ” تنظيم حمÓت –سصيسس ؤ توعية
ل-ف-ائ-دة م-رب-ي اŸواشص-ي ب-ال-ع-اصص-م-ة ل-ل-تعامل
ب -ال -ط -ري -ق -ة الصص-ح-ي-ح-ة م-ع اؤل ظ-ه-ور ل-ب-ؤور
الداء ,ؤهو ما  ⁄يتم تسصجيله بالو’ية  ,يقول
السصيد يوسصفي.
ؤ قال ان أازيد من  80طبيبا بيطريا اسصتفاد
ايضص -ا م -ن ح -مÓ-ت ال-ت-وع-ي-ة ‘ إاط-ار ت-ع-زي-ز
اإ’رشصادات الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي
إاصص- -اب- -ة الÌؤة ا◊ي- -وان- -ي- -ة ب- -ه- -ذا ال- -داء م -ا
يسص -اع -ده -م ع -ل -ى رصص -د ؤاك -تشص-اف أاع-راضس
اإ’صصابة لدى اŸاشصية ؤنقل تلك اŸعلومات
Ÿربي اŸاشصية بالو’ية.
ؤأاضص -اف أان اŸصص -ال -ح ال -ب -ي -ط -ري -ة ل-و’ي-ة
ا÷زائ-ر ؤب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع اŸصص-ال-ح ال-فÓ-ح-ية
ؤجميع اŸتدخل Úقامت بتنصصيب خلية يقظة
Ÿتابعة الوضصعية خاصصة بعد تسصجيل حا’ت
على اŸسصتوى الوطني خاصصة Ãرضس طاعون
اÎÛات الصصغÒة .ؤ سصبق عملية التلقيح
اŸشص -ار ال -ي -ه -ا Œن -ي-د ف-رق ب-ي-ط-ري-ة ل-ل-ق-ي-ام
بجو’ت اسصتطÓعية ؤفحوصصات على مسصتوى
كل نقاط تواجد اŸاشصية بالو’ية .

ربط خنششلة بباتنة باإلنÎنت خÓل السشداسشي األول من العام ا÷اري
منح مششاريع لـ  39مؤوسشسشة حديثة النششأاة ‘ إاطار أاجهزة دعم التششغيل

لول من سسنة 2019
سسيتم ‘ غضسون السسداسسي ا أ
تسس- -ل- -ي- -م مشس- -روع إا‚از وصس- -ل- -ة ﬁوري- -ة ت- -رب -ط
لنÎن-يت م-ا ب Úولي-ت-ي خ-نشس-ل-ة و ب-ات-ن-ة ع-ل-ى
ب-ا إ
مسسافة  44كلم ‘ إاطار اŸشسروع الوطني ““باك بون““
لربط الوليات بهذه الشسبكة ،حسسبما كشسف عنه
امسس اŸدي- -ر ال -ع -م -ل -ي Ÿؤوسسسس -ة اتصس -الت ا÷زائ -ر
ÿنشسلة شسمسس الدين بوبيشس.
أاؤضصح نفسس اŸسصؤوؤل ‘ ندؤة صصحفية عقدها لعرضس
حصصيلة إا‚ازات اŸؤوسصسصة لسصنة  2018ؤ مشصاريع سصنة
 2019أان مشصرؤع إا‚از الوصصلة اÙورية الرابطة بÚ
ا◊دؤد اإ’دارية لو’يتي خنشصلة ؤباتنة يوجد ““قيد اإ’‚از““
ؤسصيتم اسصتÓمه ““قريبا““ ليكون ،كما قال ،من ب Úا◊لول
اŸمنوحة للشصركة من أاجل تزؤيد الزبائن بشصبكة اإ’نÎنيت
عن طريق هذه الوصصلة البديلة ‘ حال حدؤث انقطاع
بالشصبكة القدÁة.
أاضصاف اŸتحدث أانه ؤ‘ إاطار نفسس اŸشصرؤع الوطني،
” تسصجيل مشصرؤع Úإ’‚از ؤصصلتﬁ Úوريت ÚجديدتÚ
سص -ت -ن -ط -ل-ق ب-ه-م-ا اأ’شص-غ-ال ““خÓ-ل السص-ن-ة ا÷اري-ة““ ؤه-م-ا
الوصصلة التي تربط ب Úخنشصلة ؤتبسصة على مسصافة  35كلم ؤ
خنشصلة بدائرة ع Úالبيضصاء بو’ية أام البواقي على مسصافة
 34،8كلم.
كما ” ‘ إاطار ربط عديد اأ’حياء ؤالتجمعات السصكنية
بشصبكتي الهاتف ؤاإ’نÎنيت مد ما ’ يقل عن 140كلم من
اأ’لياف البصصرية خÓل سصنة  2018ليصصل الطول اإ’جما‹
لشصبكة اأ’لياف البصصرية  712كلم ع Èؤ’ية خنشصلة ،حسصب
ما كشصف عنه ذات اŸتحدث.
ؤأاكد ابوبيشس أان عدد اŸشصÎك ‘ Úخدمة الهاتف
الثابت من الذين ” ربطهم خÓل سصنة  2018ؤصصل إا¤
 2776زبون ليبلغ العدد اإ’جما‹ للمشصÎك Úما يقارب 37
أالف مشصÎك ‘ ح Úؤصصل عدد اŸشصÎك ‘ Úخدمة
اإ’نÎنيت خÓل السصنة اŸنقضصية إا 3247 ¤مشصÎكا ليبلغ
العدد اإ’جما‹ للمشصÎك ‘ Úخدمة اإ’نÎنيت 27765
مشصÎك .
أاما عن عدد اŸشصÎك ‘ Úتكنولوجيا ““ا÷يل الرابع““

ع Èبلديات ؤ’ية خنشصلة خÓل السصنة اŸنقضصية فوصصل
حسصب نفسس اŸسصؤوؤل ا 2221 ¤ليبلغ العدد اإ’جما‹
للمشصÎك ‘ Úهذا النوع من التكنولوجيا  16765زبون
يتزؤدؤن بهذه اÿدمة عﬁ 39 Èطة.
ؤ‘ إاطار سصياسصة مؤوسصسصة اتصصا’ت ا÷زائر ‘ ›ال
منح اŸشصاريع بالتنسصيق مع ﬂتلف مؤوسصسصات ؤأاجهزة
دع -م تشص -غ -ي -ل الشص -ب -اب أاف -اد ن-فسس اŸسص-ؤوؤل أان-ه ” م-ن-ح
مشصاريع لـ  39مؤوسصسصة حديثة النشصأاة ‘ إاطار أاجهزة دعم
تشصغيل الشصباب من أاصصل  139مشصرؤع قامت بإا‚ازه
اŸؤوسصسصة خÓل السصنة الفارطة.
ؤفيما يتعلق Ãخطط العمل اÿاصس بسصنة  ،2019كشصف
ذات اŸتحدث أان اتصصا’ت ا÷زائر تهدف إا ¤ربط أاكÌ
من  6557منزل بخدمتي الهاتف ؤ اإ’نÎنيت ذي التدفق
العا‹ باسصتعمال تقنية ““ أاف تي تي أاشس““ تصصل إا100 ¤
ميغابايت ‘ الثانية ع 12 Èمشصرؤعا بالقطب العمراÊ
ا÷ديد طريق العيزار ؤسصكنات عدل““ ؤمشصرؤعي سصكنات

جديدة ببلديتي قايسس ؤبابار.

ﬁ 8 ...طات جديدة ÿدمة
النÎنت بغليزان

تعزيز ششبكة التدفق العا‹ للجيل الرابع
باللياف البصشرية

قامت اŸديرية العملية Ÿؤوسصسصة ““اتصصا’ت ا÷زائر““
لو’ية غليزان إا ¤غاية نهاية السصنة اŸاضصية بÎكيب 8
ﬁطات قاعدية جديدة ÿدمة ا’نÎنت ذات التدفق
العا‹ للجيل الرابع ،حسصبما أافاد به امسس اŸدير الو’ئي
لذات اŸؤوسصسصة.
ؤأاؤضصح ﬁمد بوفجي خÓل ندؤة صصحفية خصصصصت
إ’براز ا‚ازات ذات اŸؤوسصسصة السصنة اŸاضصية أان هذه
اÙطات ا÷ديدة التي دخلت حيز اÿدمة سصاهمت
بزيادة قدرات ا’سصتيعاب ب  5.400مشصÎك جديد.

ؤأاضصحى العدد ا’جما‹ لهذه اÙطات إا ¤غاية نهاية
السصنة اŸاضصية ﬁ 47طة بقدرة اسصتيعاب تصصل إا ¤أاكÌ
من  28.200مشصÎك.
ؤأاشصار نفسس اŸسصؤوؤل ا ¤أانه سصيشصرع خÓل السصنة
ا÷ارية ‘ تركيب ﬁ 12طة جديدة ÿدمة ا’نÎنت ذات
التدفق العا‹ للجيل الرابع Ãناطق نائية ؤهذا بناء على
ط -ل -ب -ات ال -زب -ائ -ن ال -ت -ي ت -درسص -ه-ا اŸدي-ري-ة ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة
Óتصصا’ت ؤ تسصعى لتجسصيدها.
ل إ
م -ن ج-ه-ة أاخ-رى ” ،ا’ن -ت -ه-اء إا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة السص-ن-ة
اŸاضصية من ؤضصع  68كلم من اأ’لياف البصصرية ع25 È
مشصرؤع لفائدة الزبائن.
ؤكما ” ا’نتهاء السصنة اŸاضصية من ربط  73ملحقة
بلدية بالو’ية بشصبكة اأ’لياف البصصرية ع 38 Èبلدية على
طول  50كلم يضصيف ذات اŸسصؤوؤل.
ؤ” ا’نتهاء من ربط  48مكتب بريدي بشصبكة اإ’لياف
ال -بصص -ري-ة قصص-د –سص Úؤ تسص-ري-ع ع-م-ل الشص-ب-ك-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
ؤأانظمة اŸعلومات اÿاصصة بÈيد ا÷زائر.
ؤجرى ا’نتهاء إا ¤غاية نهاية العام اŸاضصي من ؤضصع
حيز ا’سصتغÓل  123جهاز للتكنولوجيا اŸتعددة اÿدمات
““أامسصان““ ؤالتي تتميز بتدفق عا‹ لÓنÎنت ؤذلك عÈ
عديد بلديات الو’ية لتصصل قدرة ا’سصتيعاب ا77.072 ¤
ؤنسصبة للتشصبع تفوق  65باŸائة.
Óلياف البصصرية
كما ” ا’نطÓق ‘ ا‚از ؤصصلت Úل أ
ضصمن اŸشصرؤع الوطني ““باكبون““ ؤذلك ب Úؤ’يتي معسصكر
ؤغ -ل-ي-زان ع-ل-ى مسص-اف-ة  34ك -ل -م ؤ ؤب Úؤ’ي -ت -ي غ-ل-ي-زان
ؤمسصتغا 6( Âكلم).
جدير بالذكر أان اŸديرية العملية Ÿؤوسصسصة اتصصا’ت
ا÷زائر لو’ية غليزان سصجلت السصنة اŸاضصية أاك Ìمن
 4.200مشصÎك جديد ‘ خدمة الهاتف الثابت ؤ 4.900
مشصÎك جديد ‘ خدمة اأ’نÎنت ؤكذا أاك Ìمن3356
مشصÎك ‘ خ -دم -ات ال -ه-ات-ف ؤا’نÎنت ع Èت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
ا÷يل الرابع ؤفق ما أاكدته لوأاج اŸكلفة باإ’تصصال بذات
اŸديرية أامينة بن راشصد.
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وزير الشسباب والّرياضسة
صسحراوي
ال ّ
أاحمد ◊بيب عبدي:

لسستاذ عربي بومدين لـ«الشسعب»:
ا أ

األزمة الليبية رهينة
النحياز األوروبي لدولة الحتÓل لن خÓف ـ ـ ـات الـ ـداخل
يوقف تقرير مصش Òالشّشعب ال ّصشحراوي وŒاذبـ ـات ا ÿـ ـارج
ا÷زائر سشندنا
القوي ‘ معركة
ا◊رّية والسشتقÓل

التسسوية السسياسسية “ّر عÈ
اŸصسا◊ة الوطنية والتـــوافق
عددهم يÎاوح ب 3900 Úو 4300فرد

اإلرهابيون العائدون...
ششبح يرعب العا⁄

السسف Òعبد القادر طالب عمر :

الدولة الصشحراويـة حقيقة قائمـة Ãؤوسشسشات وجيشش قوي
@ نششارك بنية صشادقة إل‚اح جنيف الثانية
@ –ّول اŸوقف األمريكي يدّعم تقرير اŸصشÒ
كلمة العدد

معركة مسشتمّرة

فضسيلة دفوسس

ي- -ح- -ت- -ف- -ل الشش -عب الصش -ح -راوي ال -ي -وم ب -ال -ذك -رى  43إلعÓن
ا÷مهورية العربية الصشحراوية الدÁقراطية وسشط اصشرار كبÒ
على قهر التحديات و Œاوز العراقيل التي يضشعها الحتÓل
اŸغربي و اŸتواطئون معه ‘ طريق تقرير مصشÒه و انتزاع
حريته و اسشتقÓله.
و إاذا كانت اŸناسشبة تعود بنا ا ¤ذلك التاريخ الذي قرر فيه
الصش -ح -راوي -ون م -لء ال -ف -راغ ال-ق-ان-و Êال-ذي ا‚ر ع-ن انسش-ح-اب
اŸسشتعمر اإلسشبا ، Êبعدما أابرم اتفاقية مدريد الثÓثية ‘

نوفم، 1975 Èو التي باع من خÓلها «حقوق الحتÓل» للمغرب
مقابل مششاركته نهب ثروات القليم الصشحراوي ،فهي أايضشا
تضشعنا أامام اŸسشÒة الششاقة و الطويلة التي قطعتها القضشية
الصشحراوية بداية من مرحلة الكفاح اŸسشلح الذي خاضشه
Óمر الواقع و
الصشحراويون ببسشالة ،مرورا برضشوخ الحتÓل ل أ
قبوله بالعملية السشلمية التي أاقرتها ال· اŸتحدة سشنة  1988ثم
بوقف اطÓق النار ‘  1991ووصشول ا ¤مرحلة الÓحرب و
الÓسشلم التي و ان كان الششعب الصشحراوي قد حقق فيها الكثÒ
من ال‚ازات و اŸكاسشب على اŸسشتوى القاري و العاŸي
فهي مازالت  ⁄تتّوج بانتزاعه ◊قه ‘ تقرير مصشÒه من خÓل
اسشتفتاء حر و نزيه .
‘ ظرف أاربعة عقود  ،انتزعت ا÷مهورية الصشحراوية اعÎاف
أازيد من  80دولة ،و حتى الدول التي  ⁄تعÎف بها ا ¤غاية اآلن

فهي ل تقر للمغرب Ãزاعم السشيادة على اإلقليم الصشحراوي و
ت -ع -تÈه أارضش -ا مسش -ت -ع -م -رة ،ك -م-ا م-ك-ن-ت-ه-ا عضش-وي-ت-ه-ا ‘ ال–اد
اإلفريقي بأان –ظى Ãكانة رائدة كششريك ‘ صشنع السشÓم
خÓل جولت اŸفاوضشات التي ترعاها األ· اŸتحدة.
و عكسس ما يتوهم البعضس  ،فإان اعÓن ا÷مهورية الصشحراوية
 ⁄يكن يوما حدثا عابرا أاو سشابقا ألوانه  ،بل على العكسس “اما
إاذ اسشتطاعت هذه ا÷مهورية الفتية خÓل  40سشنة أان تذلل كل
الصشعاب وتؤوسشسس لبناء مؤوسشسشاتي يحتضشن الششعب و يؤوطر نضشاله
السشياسشي بعدما أاطرت كفاحه اŸسشلح لـ  16سشنة كاملة ،و هي
اليوم على نفسس العهد تواصشل معركتها اŸقدسشة العادلة من أاجل
إاجهاضس اŸؤوامرات التي يحيكها الحتÓل و زبانيته لÓلتفاف
على القرارات ال‡ية التي تنصس على حق الصشحراوي‘ Ú
ا◊رية و اقامة دولتهم اŸسشتقلة.
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حصسريــــا
لـ الشسعب

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

صسحراوية والتي ُيخلد الصسحراويون اليوم الذكرى  ٤٣لتأاسسيسسهاﬁ ،طة فاصسلة» ‘
«قيام ا÷مهورية ال ّ
ت-اري-خ الشس-عب الصس-ح-راوي ،ك-ون-ه-ا شسّ-ك-لت م-رح-ل-ة ج-دي-دة ان-ت-ق-ل ف-ي-ه-ا م-ن ح-ياة الشستات والتشسرذم ا¤
الوحدة –ت مظلة إاطار سسياسسي جامع لكل الشسعب وطموحاته ،و‘ مقدمتها بناء دولته السسيدة ا◊رة
الكرÁة وعلى كامل جغرافيا وطنه» .هذا ما أاّكده أاحمد ◊بيب ،وزير الشسباب والرياضسة ‘ ا◊كومة
الصسحراوية ‘ تصسريح حصسري لـ «الشسعب».
تندوف :عويشس علي
ق -ال أاح -م -د ◊ب -يب ع -ب -دي إان إاع Ó-ن ق -ي -ام ا÷م-ه-وري-ة
الصصحراوية ”ّ Ãوجبه خلق قطيعة مع واقع ا’حتÓل
ا’سصبا ،Êوسصد الفراغ الذي تركته إاسصبانيا عند انسصحابها
من الصصحراء الغربية ،فجاء قيام ا÷مهورية ليغلق الباب
أامام الطامع Úسصواء من الشصمال أاو ا÷نوب ،معتÈا ذكرى
 27فÈاير مناسصبة تعبّر عن إارادة الشصعب الصصحراوي ‘
العيشس الكر ،Ëو‘ أان يقود حاضصره ومسصتقبله بنفسصه
سصّ- -ي -داً ع -ل -ى أارضص -ه،
م- -ذّك- -راً ب- -اŸك -اسصب
ال -ت -ي –ّق-قت خÓ-ل
 43سص -ن -ة م -ن ب -ن -اء
ال -دول -ة الصص -ح-راوي-ة
ومؤوسصسصتها
ال-عسص-ك-رية واŸدنية،
و‚احاتها الدبلوماسصية التي كان من نتائجها إاعÎاف
ال-ع-دي-د م-ن ال-دول ب-ح-ق-ي-ق-ة ال-دول-ة الصص-ح-راوي-ة وع-دال-ة
القضصية الصصحراوية.
نّدد الوزير Ãوقف دول ا’–اد اأ’وربي التي وصصفها بـ
Óح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي ،ق-ائ Ó-إان ق-ي-ام
«ا◊اضص-ن-ة اÿل-ف-ي-ة» ل -إ
ا÷م-ه-وري-ة الصص-ح-راوي-ة ق-ب-ل  43سص-ن-ة ت-ب-ع-ت-ه ال-ك-ث Òمن
اŸواقف السصياسصية اŸتقدمة من خÓل إاعÎافات كثÒة
بها ومن دول لها ثقلها ‘ إافريقيا ،أامريكا الÓتينية وآاسصيا،
با’ضصافة ا ¤حركة تضصامنية واسصعة ‘ أاوربا من طرف

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

السسف Òعبد القادر طالب عمر لـ«الشسعب»:

صسحراوي أاحمد ◊بيب عبدي:
وزير الشسباب والّرياضسة ال ّ

ا’نحياز اأ’وروبي لدولة ا’حتÓل لن يوقف تقرير مصس Òالشّسعب ال ّصسحراوي
ال- -ق- -وى اأ’ورب -ي -ة ا◊ي -ة ال -ت -ي ت -واصص -ل دع -م -ه -ا ل -لشص -عب
الصصحراوي و“ّده بأاسصباب اŸقاومة.
هذا ا’عÎاف الواسصع با÷مهورية الصصحراوية  -يضصيف
اŸت - -ح ّ- -دث  -ق - -اب- -ل- -ه وق- -وف دول ا’–اد اأ’ورب- -ي م- -ع
ام-ت-داده-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي ،وه-و ا’ح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي ،فهي التي
توفر له الدعم واإ’سصناد باعتباره أاداة من أادوات ا’سصتعمار
ا÷دي -د ،ووسص -ي-ل-ة م-ن وسص-ائ-ل “ري-ر ه-ذا ا’سص-ت-ع-م-ار ‘
القارة ا’فريقية.
أاع-رب أاح-م-د ◊ب-يب ع-ن رفضس «ال-ب-ول-يسص-اري-و» ’ت-ف-اق-ية
الصص - -ي - -د ال - -ب - -ح - -ري
اŸوّق- - -ع- - -ة ب Úدول - -ة
ا’ح- - -تÓ- - -ل وا’–اد
اأ’وروب -ي ،واع -تÈه -ا
ات- -ف- -اق- -ي- -ة «م -ن -ب -وذة
وم- -رف- -وضص- -ة» أ’ّن- -ه -ا
تشص ّ- - -رع ال ّ- - -ت- - -واج- - -د
اŸغ-رب-ي واح-تÓ-ل-ه ل-لّصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ع-د قضص-ية
تصصفية اسصتعمار ‘ نظر القانون الدو‹ وقرارات الشصرعية
الدولية ،وتسصاعد ‘ اسصتمرار معاناة الشصعب الصصحراوي،
وهي اتفاقية “د اŸغرب بشصرعية يفتقد إاليها كون أانها
تشصرعن نهبه للÌوات الطبيعية الصصحراوية التي هي سصر
تواجد ا’حتÓل اŸغربي ‘ اŸناطق اÙتلة.
وق -ال وزي -ر الشص -ب -اب وال ّ-ري -اضص -ة الّصص -ح -راوي« :ن -ح-ن ‘
ا◊ك-وم-ة الّصص-ح-راوي-ة وا÷ب-ه-ة الشص-ع-ب-ي-ة لتحرير السصاقية
ا◊م - -راء ووادي ال- -ذهب ،ن- -رفضس رفضصً- -ا ق- -اط- -عً- -ا ه- -ذه

ا÷زائر سسندنا القوي
‘ معركة ا◊رّية وا’سستقÓل

ا’تفاقية التي ’ تنسصجم مع التوجهات التي يسصعى لها
اŸنتظم الدو‹ من أاجل حل نهائي وعادل يضصمن حق
الشصعب الصصحراوي ‘ تقرير مصصÒه وسصيادته على خÒاته
وثرواته».
كما أاّكد على أاّن توقيع ا’–اد اأ’وربي ’تفاقية الصصيد
ال -ب-ح-ري م-ع اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ي-ة شص-ام-لً-ة ب-ذلك الشص-واط-ئ
الصص -ح -راوي -ة ،ه -و «ت -ن -اقضس صص -ارخ» م -ع ق -رار اÙك-م-ة
اأ’وروبية التي أاوضصحت وبشصكل ’ يدع ›اً’ للشصك أان
إاق-ل-ي-م الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وإاق-ل-ي-م اŸم-ل-ك-ة اŸغ-رب-ية هما
إاقليمان منفصصÓن ،و’ يحق Ÿفوضصية ا’–اد اأ’وربي و’
للمؤوسصسصات اأ’وروبية أان توّقع اّتفاقاً ‘ أاي شصكل من

اأ’شص -ك -ال م -ع اÙت -ل اŸغ -رب -ي يشص -م-ل إاق-ل-ي-م الصص-ح-راء
الغربية.
أاشصار أاحمد ◊بيب أان ا÷بهة الشصعبية لتحرير السصاقية
ا◊م -راء ووادي ال -ذهب ق -امت ب -ت -ق-د Ëشص-ك-وى قضص-ائ-ي-ة
جديدة أامام اÙكمة نفسصها من أاجل إابطال مفعول هذه
ا’ت -ف -اق-ي-ة ،م-ع-ربً-ا ع-ن ت-ف-اؤول-ه ب-ع-دال-ة ال-قضص-اء اأ’وروب-ي
ونزاهته ،والذي سصينصصف الشصعب الصصحراوي مثلما أانصصفه
القضصاء الدو‹ من خÓل قرار ﬁكمة العدل الدولية ‘
’هاي .من جهة أاخرى أاشصار اŸتحدث إا ¤أاّن اŸواقف
النبيلة للقوى ا◊ية وحركة التضصامن الواسصعة مع القضصية
الصص -ح -راوي -ة ،ق -اب -ل -ه -ا انضص-م-ام ا÷م-ه-وري-ة الصص-ح-راوي-ة
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–Óاد ا’فريقي ،فهي اآ’ن
ل إ
عضص- - -و ب- - -ك- - -ام- - -ل ا◊ق- - -وق
و“ارسس ج- -م- -ي- -ع م -ه -ام -ه -ا
وواج-ب-ات-ه-ا داخ-ل اŸن-ظ-م-ة
ا’ف- - -ري - -ق - -ي - -ة ،وب - -ال - -ت - -ا‹
فا÷مهورية الصصحراوية «أاصصبحت حقيقة ’ Áكن
الÎاجع عنها و’ Áكن أ’حد Œاوزها».
واع -ت Èأان م -ا شص -ه -دت -ه ﬂت -ل-ف اŸؤوسصسص-ات ا÷ام-ع-ي-ة
ا÷زائ -ري-ة م-ن تضص-ام-ن ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري Úم-ع ال-قضص-ي-ة
الصصحراوية يع Èعن موقف ا÷زائر ووفائها Ÿبادئ ثورة
نوفم ÈاÛيدة ،وهو ما يدعو كل طلبة ا÷زائر للفخر
ب -ان -ت-م-ائ-ه-م ل-ه-ذا ال-ب-ل-د ،وأاضص-اف اŸت-ح-دث« :إاّن الشص-عب
الصصحراوي يشصعر بكل اعتزاز وهو يسصند ظهره على جدار
صصنع بتضصحيات شصهداء ثورة نوفم ÈاÛيدة» ،مؤوكداً على
أان القيم التي يضصحّي من أاجلها الصصحراويون اليوم هي
حى من أاجلها اÛاهدون ‘ سصبيل نيل
نفسصها التي ضص ّ
حرية واسصتقÓل ا÷زائر».
أاوضص -ح وزي -ر الشص -ب -اب و ال -ري -اضص-ة الصص-ح-راوي أان ه-ن-اك
إاجماع من القوى ا◊ية ‘ العا ،⁄والقوى التي تناضصل من
أاجل حقوق الشصعوب ،كما أان هناك إاجماع من طرف القارة
اأ’م على حقيقة الدولة الصصحراوية ،زاد هذا اإ’جماع مع
عودة اŸغرب ا ¤ا’–اد اإ’فريقي واعÎافه بشصكل واضصح
ب -ا÷م -ه -وري -ة الصص -ح -راوي -ة م -ن خ Ó-ل ج -ل -وسص-ه صص-اغ-را
ومشص -اط -رت -ه ال -ط -اول -ة ج -ن -ب ً-ا إا ¤ج -نب م -ع ا÷م -ه -وري-ة
–Óاد
الصصحراوية ،وانصصياعه لتطبيق القانون التأاسصيسصي ل إ
ا’فريقي القاضصي بضصرورة احÎام ا◊دود اŸوروثة عن
ا’سصتعمار وعدم التعدي على دول ا÷وار ،وهي خطوات
متقدمة جداً ‘ «Œذير» ا÷مهورية العربية الصصحراوية
الدÁقراطية كواقع وحقيقة ،وبالتا‹ فمخطئ من يعتقد
أان بإامكانه النيل من هذه ا◊قيقة.

الدولة الصسحراوية حقيقة قائمة Ãؤوسسسسات وجيشش قوي

@ نشسارك بنية صسادقة إ’‚اح جنيف الثانية
@ –ّول اŸوقف اأ’مريكي يدّعم تقرير اŸصسÒ

أاكد سسف Òا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية  ،لدى ا÷زائر ،عبد القادر طالب عمر ،أان الدولة
الصسحراوية ،باتت حقيقة قائمة– ،صسد ا’نتصسارات وتنال ا’عÎافات و» ⁄يعد بإامكان ا’حتÓل اŸغربي أان
يثبت عكسس ذلك» ،وشسّدد على أانها اسستطاعت بناء جيشس –رير قوي ومؤوسسسسات فّعالة تسستجيب لتطلعات الشسعب
الصسحراوي ‘ ﬂتلف اÛا’ت.
حمزة ﬁصسول
ي- -ح- -ي- -ي الشص- -عب الصص -ح -راوي ال -ي -وم ،ال -ذك -رى الـ 43لتأاسصيسس
ا÷مهورية ،اŸصصادفة لـ 27فيفري  ،1976وسصتخلد اŸناسصبة
باحتفالية هامة Ãخيمات الÓجئ ،Úيح ّضصرها ضصيوف أاجانب،
يجمعون كلهم على ضصرورة Œسصيد حّق تقرير اŸصص ،Òوفقا
لقرارات اأ’· اŸتحدة و›لسس اأ’من الدو‹.
وعاد سصف Òا÷مهورية الصصحراوية با÷زائر ،عبد القادر طالب
عمر ‘ ،حديث لـ «الشصعب» إا ¤ظروف قيام الدولة ،قائ« Óأانها
كانت ‘ غاية الصصعوبة ،وقامت على أانقاضس ا’سصتعمار ا’سصباÊ
الغاشصم ،الذي انسصحب بشصكل فوضصوي ،بعد توقيعه ’تفاقية
مدريد اŸشصؤوومة».
وأاضصاف طالب عمر» أان إاسصبانيا تتحّمل اŸسصؤوولية التاريخية
’سصتعمار الصصحراء الغربية من قبل اŸغرب».
وأافاد اŸتحّدث ،أان الصصحراوي– Úركوا سصريعا ،ع Èا÷بهة
الشصعبية لتحرير السصاقية ا◊مراء وواد الذهب ،التي انضصم إاليها
اÛلسس الصص -ح -راوي ل -ت -ع -ل -ن ب -اسص-م الشص-عب الصص-ح-راوي ق-ي-ام
الدولة.

أاّكدوا تضسامنهم الكامل مع القضسية العادلة

طلبة اŸركز ا÷امعي بتندوف يجّددون دعمهم لل ّصسحراوّيÚ
ن ّ-ظ -م اŸرك -ز ا÷ام-ع-ي «ع-ل-ي ك-ا‘»
ب- -ت- -ن- -دوف ت- -ظ- -اه- -رات ت- -خ- -ل- -ي- -دا
’عÓ-ن ا÷م-ه-ورية
ل-ل-ذك-رى  ٤٣إ
ال-ع-رب-ي-ة الصس-حراوية ،عّبر خÓلها
ال -ط -ل -ب -ة تضس -ام -ن -ه -م م -ع ال -ط -ل -ب -ة
الصسحراوي ،Úمنّددين با’نتهاكات
اŸغ -رب -ي -ة ل -ل -ح -ق -وق الصس-ح-راوي-ة،
مؤوكدين على حق تقرير مصسÒه ‘
ال -وقت ال -ذي تشس -ه-د ف-ي-ه ال-قضس-ي-ة
الصس-ح-راوي-ة ان-تصسارات دبلوماسسية
’فريقي
متتالية على الصسعيدين ا إ
وال- -دو‹ شس- -ك- -لت م- -ع- -ه- -ا خ -ارط -ة
ط -ري -ق Ÿسس -ت -ق -ب -ل ق-د ي-ح-م-ل م-ع-ه
ضس -غ -وط -ا أاك Ìع -ل -ى ن -ظ -ام اıزن
’مام..هذا
وسسياسسته للهروب إا ¤ا أ
ما رصسدته «الشسعب» بع ÚاŸكان.
تندوف :عويشس ــ ع
أاصص-وات ال-ط-ل-ب-ة ال-تضص-ام-ن-ي-ة هذه اŸرة
صصدحت عالياً من حرم اŸركز ا÷امعي
«علي كا‘» بتندوف ،منّددًة باسصتمرار
با’نتهاكات ا÷سصيمة ◊قوق اإ’نسصان ‘
اŸدن الصص- -ح- -راوي -ة اÙت -ل -ة وج -ن -وب
اŸغ -رب ،وبسص -ي -اسص-ة ال-ب-طشس وال-ت-ن-ك-ي-ل
اŸم -ارسص -ة ع -ل -ى ال -ط-ل-ب-ة الصص-ح-راويÚ
الدارسص Úبا÷امعات اŸغربية ،مطالبÚ
اÛت- -م- -ع ال- -دو‹ –م -ل مسص -ؤوول -ي -ات -ه
وال -ع -م -ل ب -ج -دي -ة ع -ل -ى وق -ف اŸع-ان-اة
اإ’نسص - -ان- -ي- -ة ال- -ت- -ي ي- -ع- -يشص- -ه- -ا الشص- -عب
الصصحراوي اأ’عزل.
م -داخ Ó-ت اŸشص -ارك ‘ Úا’ح -ت -ف-ال-ي-ة
اıل -دة ل -ذك -رى ت -أاسص -يسس ا÷م -ه-وري-ة
الصصحراوية أاخذت منحى واحدا ،وهو
التأاكيد على حق الشصعب الصصحراوي ‘
تقرير مصصÒه ،وعلى حقيقة ا÷مهورية
الصصحراوية كتصصفية اسصتعمار ’ Áكن
التغاضصي عنه أاو Œاهله رغم اسصتمرار
ت - -ن - -ك - -ر دول ا’–اد اأ’وروب - -ي ل - -ه - -ذه
ا◊ق -ي -ق -ة ،إارضص -اًء ل -ل -م-غ-رب ◊سص-اب-ات
مصص -ل -ح -ي -ة ب -ح -ت -ة ب -ع -ي -دا ع-ن ال-ق-ي-م-ة
واŸبادئ اŸرفوعة من زمان.

كفاح على عدة جبهات
و‘ السصياق ،أاوضصح السصف Òالطالب عمر ،أان «تأاسصيسس الدولة
الصص -ح -راوي -ة ،ك -ان خ -ي -ارا سص -ي -دا ل -لشص -عب الصص -ح -راوي ،م-ل-يء
بالتحديات والرهانات ،حيث كان لزاما على جبهة البوليسصاريو،
العمل على عدة جبهات».
أاو ¤هذه ا÷بهات يقول السصف« Òمواجهة الغزاةÃ ،واصصلة
الكفاح اŸسصّلح ضصد ا’حتÓل اŸغربي الذي اسصتخلف ا’سصتعمار
ا’سصبا ‘ Êاسصتباحة اأ’راضصي الصصحراوية».
بينما كانت ا÷بهة الثانية ،بناء مؤوسصسصات الدولة اŸمثلة لسصيادة
الشص -عب الصص -ح -راوي واŸل -ب-ي-ة ◊اج-ات-ه ،ب-ع-دم-ا ت-رك-ه اÙت-ل
ا’سصبا Êمشصردا دون أاية بنى –تية أاو خدمات أاو مؤوسصسصات.
وأاكد السصف ،Òأان الشصعب الصصحراوي وبعد  43سصنة ،اسصتطاع
إاثبات وجودهÃ ،ختلف فئاته ومسصتوياته« ،وهو ماضس ‘ بناء
دولته وتقويتها‡ ،ا يدل على الصصمود واإ’صصرار والتصصميم على
اŸقاومة».
وأاشصاد طالب عمر ،باŸكاسصب اّÙققة واأ’دوار التي تؤوديها
م-ؤوسصسص-ات ال-دول-ة الصص-ح-راوي-ة ،ع-ل-ى اأ’صص-ع-دة ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة،
العسصكرية ،التنظيمية ،ا’جتماعية وا’قتصصادية.

مكاسسب وانتصسارات

مواصسلة ال ّ
ضسغط على نظام اıزن لÓنصسياع للشّسرعية الّدولية
ب -اŸن -اسص -ب -ة شصّ-ك-لت مسصÒة ا÷زائ-ر ‘
دع- -م- -ه- -ا ◊ق الشص- -عب الصص- -ح -راوي ‘
تقرير اŸصص Òموضصوع الندوة اأ’كادÁية
ال -ث -ال -ث -ة اŸن -ظ -م -ة م -ن ط-رف اŸك-تب
ال -و’ئ -ي ل -ل -راب -ط -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ط-ل-ب-ة
ا÷زائري Úبقاعة اÙاضصرات باŸركز
ا÷امعي.
اأ’سصتاذ عبد الكر Ëبن منصصور ،مدير
معهد ا◊قوق والعلوم السصياسصية ،أاوضصح
‘ هذا الشصأان أان التضصامن ا÷زائري مع
ال- -قضص- -ي- -ة الصص- -ح- -راوي- -ة ل- -يسس ب -اأ’م -ر
ا÷دي - -د ،و’ ال - -غ - -ريب ع - -ل - -ى الشص- -عب
ا÷زائري الذي يدرك جيداً معنى أان
ت- -ك- -ون مسص- -ل -وب اأ’رضس ،وي -ع -ي ح -ج -م
اŸع -ان -اة وال -ب -ؤوسس م -ن وراء ا’ح -ت Ó-ل،
م -ع -تÈاً أان ات -ف -اق -ي -ة الصص -ي -د ال -ب -ح-ري
اŸوقعة ب ÚاŸملكة اŸغربية وا’–اد
اأ’ورب -ي غ Òق-ان-ون-ي-ة ‘ ن-ظ-ر ال-ق-ان-ون
الدو‹ و’ ‘ أاعراف الدول.
وأاّك- -د ب- -أان اŸغ- -رب ي- -ل- -ج -أا ح -ال -ي ً-ا إا¤
ال -ت -ح -اي -ل واسص -ت -ع -م -ال ب -عضس ال-ث-غ-رات
ل -ل-ت-م-لصس م-ن الضص-غ-ط ال-دو‹ اŸسص-ل-ط
عليه على خلفية هذه ا’تفاقية ا÷ائرة
من خÓل ادعائه اŸسصتمر بأان رخصس
الصص -ي -د اŸم -ن-وح-ة ’ تشص-م-ل الشص-واط-ئ
الصصحراوية ،معربًا عن أامله ‘ إاعادة
النظر ‘ هذه ا’تفاقية ما دامت ‘
أاجندة ﬁكمة العدل اأ’وربية.
ع- -رج م -دي -ر م -ع -ه -د ا◊ق -وق وال -ع -ل -وم
السصياسصية باŸركز ا÷امعي تندوف على
موضصوع اأ’لغام اأ’رضصية اŸزروعة على
طول جدار العار الفاصصل ب Úاأ’راضصي
الصصحراوية اÙتلة واÙررة ،واصصفًا
إاّياها با÷رÁة خاصصة مع غياب معا⁄
وخ -رائ -ط ت -وضص -ح م-ك-ان ت-واج-د ح-ق-ول
اأ’ل -غ -ام اÛرم -ة Ãوجب ا’ت -ف -اق-ي-ات
Óل-غ-ام اŸضص-ادة
ال -دول -ي -ة اŸك -اف -ح -ة ل  -أ
Óفراد ،وأان أاي حديث عن إازالة اأ’لغام
ل أ
‘ الوقت الراهن هو بعيد اŸنال رغم
م -ا –صص -ده م -ن أارواح وم -ا ت -خّ-ل-ف-ه م-ن
جرحى كل عام.

 500عّداء من ﬂتلف دول العا ‘ ⁄ال ّسسباق

«صسح ـ ـراء مـ ـاراط ـ ـون»
ﬁطّة تضسامنية مع القضسّية ال ّصسحراوية

انطلقت أامسس تظاهرة «صصحراء ماراطون» ‘
ط-ب-عتها Ã 19خ-ي-م-ات الÓ-جئ Úالصصحراوي،Ú
Ãشصاركة أازيد من  500عداء قادم Úللتضصامن
من عديد دول العا.⁄
وأاعطى إاشصارة انطÓق هذه التظاهرة الرياضصية
السص -ن -وي -ة Ãخ -ي -م و’ي -ة ال -ع-ي-ون وزي-ر الشص-ب-اب
وال -ري -اضص-ة الصص-ح-راوي ،أاح-م-د ◊ب-يب ع-ب-دي،
رفقة عدد من إاطارات ا◊كومة الصصحراوية،
حيث يشصمل اŸاراطون أاربع مسصافات بـ  42كلم
انطÓقا من ﬂيم العيون مروراً Ãخيم أاوسصرد
وصصو’ إاﬂ ¤يم السصمارة ،بينما تنطلق مسصافة
 21كلم من ﬂيم أاوسصرد باŒاه ﬂيم السصمارة
وأاخÒا تنطلق اŸسصافتان القصصÒتان  10و 5كلم،
حسصب اللجنة اŸنظمة للتظاهرة.
وأاوضص- -ح ال- -وزي- -ر الّصص- -ح -راوي ،أاح -م -د ◊ب -يب
ع-ب-دي ،خÓ-ل ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة ن-ظ-م-ت-ه-ا ال-ل-ج-نة
اŸشصرفة على التظاهرة ،أان تنظيم التظاهرة
الرياضصية «صصحراء  -ماراطون» ‘ ﬂيمات
الÓجئ Úالصصحراوي ،Úيعد تعبÒا عن التضصامن
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مع الشصعب الصصحراوي وقضصيته العادلة ،وكذا
ل- -كسص- -ر ا◊صص- -ار اإ’عÓ- -م- -ي اŸف- -روضس ع -ل -ى
القضصية.
واعت◊ Èبيب عبدي أان اŸشصاركة اأ’جنبية ‘
ال -ت -ظ -اه-رة ال-دول-ي-ة «صص-ح-راء  -م-ارات-ون» ه-ي
Ãثابة وجه من أاوجه التضصامن مع كفاح الشصعب
الصصحراوي،
ال-ذي ي-ن-اضص-ل
م- - - - -ن أاج - - - -ل
ا◊صصول
ع-ل-ى ح-ق-وقه
اŸشصروعة
‘ ا◊ري - - - - -ة
وا’سصتقÓل .
و‘ تصصريح لـ «وأاج» ،أاّكدت البطلة ا÷زائرية،
حسصيبة بوŸرقة ،التي سصتحضصر انطÓق نصصف
اŸاراط -ون ان -طÓ-ق-ا م-ن ﬂي-م أاوسص-رد ن-ح-و
اıيم السصمارة ،بأان «حضصورها منذ ما يزيد
ع -ن  16سص -ن-ة إاﬂ ¤ي-م-ات ال-ع-زة وال-ك-رام-ة

كمناضصلة إا ¤جانب الشصعب الصصحراوي يشصّكل
رسصالة قوية للمجتمع الدو‹ من أاجل التحرك
’ي -ج -اد ح -ل ع -اج -ل ل -ل -قضص -ي -ة الصص -ح -راوي-ة
إ
العادلة».
وعّبرت السصيدة بوŸرقة عن إاÁانها الراسصخ
ب-ال-قضص-ي-ة الّصص-ح-راوي-ة ،مشصÒة «ب-أاّن ال-وق-وف
معها واجب يحتّمه
’نسص -ا،Ê
الضص -م Òا إ
وال - -دف - -اع ع- -ن- -ه- -ا
مسص-ؤوول-ية اÛتمع
الدو‹ ككل».
وأاشص - - - - - - - - - -ارت ذات
الرياضصية أان الكفاح
م- -ن أاج- -ل ال -ت -ح -رر
«ل -يسس ف -ق -ط ب -الّسص Ó-ح وإا‰ا ت -ت -ع ّ-دد أاشص -ك -ال -ه
وأاسصاليبه ،وعلى ا÷ميع التحرك كل من موقعه
للضصغط على الدول وا◊كومات لÓنصصياع إا¤
الشصرعية الدولية ،و“ك Úالشصعب الصصحراوي
من حقه ‘ تقرير اŸصص Òوا’سصتقÓل’’.

بوŸرقة:

الّتظاهرة رسسالة تصسفية
ا’سستعمار باإ’قليم اÙتل

وبعد أازيد من  4عقود على قيام الدولة الصصحراوية ،بات للشصعب
الصص- -ح -راوي رصص -ي -د م -ع -ت ‘ Èال -ك -ف -اح Ãخ -ت -ل -ف اأ’سص -ال -يب
اŸشصروعة ،إاذ انتصصر على اŸغرب عسصكريا ،وأاجÈه على توقيع
اتفاق وقف إاطÓق سصنة  ،1991وا’تفاق على إاجراء اسصتفتاء
تقرير اŸصص Òوفقا لقرارات اأ’· اŸتحدة.
وم -ن -ذ ه -ذا ال-ت-اري-خ ،ي-ع-ط-ي الصص-ح-راوي-ون ‰وذج-ا ع-اŸي-ا ‘
اŸقاومة السصلمية والدبلوماسصية ،تارك ÚاŸسصؤوولية بيد اأ’·
اŸتحدة لتنفيذ ما وعدت به وما صصادقت عليه من قرارات
تكّرسس حّق تقرير اŸصص Òع Èاسصتفتاء شصّفاف ونزيه.
و‘ السصياق ،قال السصف Òالصصحراوي ،أان الدعم الدو‹ للقضصية
الصصحراوية يتعّزز من يوم آ’خر« ،وا’عÎاف بدولتنا يتزايد من
دولة إا ¤أاخرى» .مشصÒا إا« ¤ارتفاع عدد التمثيليات الدبلوسصية
ل -ل -دول -ة الصص -ح-راوي-ة ب-اÿارج واŸت-واج-دة ج-ن-ب-ا إا ¤ج-نب م-ع
“ثيليات اŸغرب».
وتابع «بعد هذه السصنوات من قيام دولتنا ،لدينا جيشس مدرب
وأاراضصي ّﬁررة ،ومنظمات حكومية وغ Òحكومية متضصامنة
وداعمة لقضصيتنا».

قرارات تاريخية
و‘ الوقت الذي –ّقق القضصية الصصحراوية تقدما ’فتا ،فشصل
اŸغرب ‘ شصرعنة احتÓله للصصحراء الغربية« ،و’ توجد دولة
‘ العا ⁄تعÎف له بسصلطته على اإ’قليم وهو موجود كقوة
احتÓل» ،يضصيف السصف.Ò
واسصتثمر اŸغرب أاموا’ هائلة لشصراء التواطؤو الدو‹ ،غ Òأانه
فشصل ‘ تغي Òمقّررات اأ’· اŸتحدة وثوابت القانون الدو‹
واإ’نسصا ،Êو’زال مدعوما من قبل فرنسصا واسصبانيا ،اللذان
–ركهما أاطماع اسصتعمارية.
وثّمن السصف Òالصصحراوي عبد القادر طالب عمر ،القرارات
الهامة الصصادرة عن ﬁكمة العدل اأ’وروبية ،التي أاكدت بطÓن
اتفاقات الصصيد البحري ،التجارة والطÒان اŸد Êب ÚاŸغرب
وا’–اد اأ’وروبي.
وت -وّق -ع اŸت -ح -دث ،أان ت -واصص -ل اÙك -م -ة ال -تشص-بث ب-ق-رارات-ه-ا
السصابقة ،بشصأان الطعن الذي تعتزم جبهة البوليسصاريو القيام به
عقب صصدور ا’تفاق Úاأ’خÒين ب ÚاŸغرب وا’–اد اأ’وروبي
‘ ا÷ريدة الرسصمية ،قائÁ ’« Óكن أان تناقضس نفسصها».
ولفت السصف÷ Òلوسس اŸغرب إا ¤جانب الدولة الصصحراوية ‘
هيئة قارية بحجم ا’–اد اإ’فريقي« ،وكيف راهن على زعزعة
ا’–اد من الداخل ،قبل أان تتم ّسصك الدول اإ’فريقية كلها بوجود
الصصحراء الغربية ومشصاركتها ‘ كل اجتماعات الشصراكة ،ورأاينا
ذلك ‘ القمة مع اليابان وأاوروبا».
وأاكد اŸتحدث أان الشصعب الصصحراوي ،سصيقف ‘ الذكرى الـ 43
ل -ت -أاسص-يسس ال-دول-ة ع-ل-ى اŸك-اسصب ال-ت-ي حّ-ق-ق-ه-ا ب-ع-د صص-ع-وب-ات
وعقبات ،ورغم آالة القمع والتقتيل وا’ختطاف والسصجن التي
يسصتعملها ا’حتÓل.

ديناميكية جديدة
ورغم تعنّت ا’حتÓل اŸغربي ،رأاى السصف Òالصصحراوي ،لدى
ا÷زائر ،أان القضصية الصصحراوية تعرف ديناميكية جديدة ،منذ
تعي ÚاŸبعوث اأ’‡ي ا÷ديد هورسصت كوهلر.
وقال طالب عمر ،أان هذه الديناميكية تتمثل ‘ خلق آافاق «بأان
اŸف -اوضص -ات ت -ت -ق -دم ،وع -ق -د ج -ول -ة أاو ‘ ¤ديسص-م ÈاŸاضص-ي
بجنيف ،ونحن مقبلون على جولة أاخرى ب Úالطرف Úزائد
ا÷زائ -ر وم-وري-ت-ان-ي-ا ك-ب-ل-دي-ن مÓ-ح-ظ ‘ Úاأ’سص-اب-ي-ع ال-ق-ل-ي-ل-ة
اŸقبلة».
وعّبر اŸتحّدث عن أامله ‘ أان تنتقل الطاولة اŸسصتديرة الثانية
إا ¤أاشصياء جوهرية وملموسصة ،مشصÒا إا ¤الضصغط القوي من قبل
ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة اأ’م -ري -ك -ي-ة و›لسس اأ’م-ن وح-ت-ى اإ’–اد
اإ’فريقي ،من أاجل «إايجاد حل عاجل وإاعÓن إايقاف النزاع
ومعاناة الشصعب الصصحراوي».
ونّدد السصف Òالصصحراوي Ãواقف فرنسصا واسصبانيا اللذان دفعا
ا’–اد اأ’وروبي إا ¤التوقيع على اتفاقيات مناقضصة للقانون
الدو‹ واإ’نسصا Êمع اŸغرب ،مفيدا بأان اأ’خ Òيحاول تأاويل
اأ’مر لصصا◊ه «وهذا يدخل ‘ إاطار العرقلة للجهود اأ’‡ية».
واعت Èأان باريسس ومدريد– ،ركهما أاهداف اسصتعمارية عجزت
عن التخلي عنها رغم عقود من –ّرر القارة اأ’فريقية و»تعمÓن
على إابقاء اŸنطقة ‘ نزاع وتوتر وترفضس قيام دولة دÁقراطية
تسصاهم ‘ ا’سصتقرار والسصلم ..ويتحمÓن مسصؤووليتهما».

إاصسرار وتصسميم
وأاكد السصف Òعبد القادر طالب عمر ،أان جبهة البوليسصاريو
سصتذهب إا ¤طاولة جنيف الثانية ،بنية صصادقة ‘ تسصوية سصليمة
للنزاع ،وبإاصصرار على إايجاد حل وفق الÓئحة  ،9440التي تن ّصس
على حقّ الشصعب الصصحراوي ‘ تقرير مصصÒه.

–ّول ‘ اŸوقف اأ’مريكي
‘ اŸقابل ،أاكد السصف Òالصصحراوي ،تسصجيل جبهة البوليسصاريو،
ب- -ارت- -ي- -اح ك- -ب ،Òل- -ت- -حّ- -ول اŸوق -ف اأ’م -ري -ك -ي Œاه ال -قضص -ي -ة
الصصحراوية.
وأاثنى طالب عمر على زيارة وفد من الكونغرسس ،بقيادة رئيسس
÷نة القوات اŸسصلحة Ãجلسس الشصيوخ جيم إانهوف ،ومعه نواب
من ›لسصي النواب والشصيوخ ıيمات العزة والكرامة.
وثّ- -م- -ن السص- -ف Òدع- -م ال- -وف- -د اأ’م -ري -ك -ي ال -ه -امّ◊ ،ق الشص -عب
الصص- -ح- -راوي ‘ ت- -ق- -ري- -ر مصصÒه ،وإان- -ه- -اء م- -ع- -ان -اة ال Ó-ج -ئÚ
الصصحراوي.Ú
وبشصأان قانون اŸيزانية اأ’مريكية لسصنة  ،2019اŸوّقع عليه قبل
أاسصبوع ،Úأاكد السصف Òطالب عمر ،أانه تضصمن –و’ واضصحا ‘
موقف اإ’دارة اأ’مريكية ،موضصحا أان «اŸسصاعدات اŸوجهة
للصصحراء الغربية ،صصحيح أانها وردت –ت عنوان اŸغرب ،لكن
لن تسصلم إا ¤إاقليم اأ’راضصي اÙتلة إا’ بعد موافقة وزارة
اÿارجية ووكالة التعاون اأ’مريكي.»Ú
وأاضصاف السصف ،Òأان قانون اŸيزانية لهذه السصنة ،يختلف ‘ عدة
نقاط عن قانون  ،201٨إاذ خلى “اما من عبارات «دعم ا◊كم
الذاتي» ،والروايات التي يسصّوقها اŸغرب.
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لسستاذ عربي بومدين لـ«الشسعب»:
ا أ

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي

األزمة الليبية رهينة خÓفات
الداخل وŒاذبـ ـات ا ÿـ ـارج

الشسعب

عددهم يÎاوح ب 3900 Úو 4300فرد

اإلرهابيون العائدون...
ششبح يرعب العا⁄

لسستاذ عربي بومدين أاسستاذ العلوم السسياسسية بكلية ا◊قوق والعلوم
يعت Èا أ
السس -ي-اسس-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة حسس-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي ب-ولي-ة الشس-ل-ف ،أان ال-ت-دخ-ل
لزمة الليبية التي أاكملت عامها الثامن دون إاحراز
اÿارجي ‘ ا أ
أاي ت -ق -دم إاي -ج -اب -ي ،أاّدى إا ¤م -زي -د م -ن ال -ت -أازم ،ح-يث ارت-ب-طت
لقليمية دون أان
لطراف الداخلية بأاجندات القوى الدولية وا إ
ا أ
لمر الذي عّقد من
تبحث عن أارضسية سسياسسية Œمعها ،وهو ا أ
الوضسع كثÒا ،وجعل اŸلف الليبي يدار خارجيا.
حوار  :إاÁان كا‘
«الشس-عب» :أاك-م-لت ل-ي-ب-ي-ا ع-ام-ه-ا ال-ث-ام-ن
غ-ارق-ة ‘ أازم-ة سس-ي-اسس-ي-ة وأام-ن-ية تزداد
اسستفحال يوما بعد يومŸ ،اذا فشسلت كل
اŸب - -ادرات وا÷ه - -ود ‘ ح - -ل- -ح- -ل- -ة ه- -ذه
اŸعضس -ل -ة ال -ت -ي ت -ق -ذف بشس -ظ -اي -اه-ا إا¤
لقليم؟
ا÷وار وا إ
ك أان تزايد
ا أ
لسستاذ عربي بومدين :ل شض ّ
تأازم األوضضاع ‘ ليبيا بعد مرور ثمانية سضنوات
من سضقوط النظام السضابق مرّده إا ¤غياب تام
للمؤوسضسضات ،فقد ورثت ليبيا دولة فارغة من
ﬁتواها اŸؤوسضسضاتي ،وبالتا‹ غابت الدولة،
وحضضرت الطبيعة القبلية التي Œ ⁄د جامعا
حد قواها لبناء الدولة واŸؤوسضسضات ،فكان
يو ّ
من الطبيعي أان تتعّمق األزمة ‘ ظلّ عدم
الوصضول إا ¤توافق سضياسضي يفضضي إا ¤إاعادة
البناء اŸؤوسضسضاتي ،فضض Óعن البيئة ا◊اضضنة،
وال- -ت- -ي ّŒل- -ت ‘ اÓÿف- -ات والن -قسض -ام -ات
السض -ي -اسض -ي -ة ال-ت-ي ط-ب-عت اŸشض-ه-د السض-ي-اسض-ي
ال-ل-ي-ب-ي ،وك-ذلك م-ا ت-عّ-ل-ق ب-ال-ت-دخ-ل اإلقليمي
والدو‹ ‘ األزمة الليبية ،إاذ مثلت ليبيا Ãا
–وز عليه من مقدرات نفطية كبÒة ‘ القارة
اإلفريقية سضاحة للتنافسس ب Úالقوى الكÈى
‘ سضياق إاعادة التموقع السضÎاتيجي لهذه
القوى.
ولعّل فشضل كل اŸبادرات وا÷هود ‘ حلحلة
ه- -ذه اŸعضض- -ل- -ة ي- -ع- -ود إا ¤ان- -ه- -ي- -ار ال -دول -ة
واŸؤوسضسض -ات ك -م -ا أاشض -رن -ا آان -ف -ا ،وإا ¤غ-ي-اب
م -ف-اوضس أاسض-اسض-ي ،وح-ك-وم-ة م-رك-زي-ة واح-دة
Áكن لها التجاوب مع هذه اŸبادرات ،فضضÓ
على أان األطراف اÿارجية اŸؤوثرة ‘ اŸلف
ال-ل-ي-ب-ي ه-دف-ه-ا إادارة األزم-ة ول-يسس تسض-وي-ت-ه-ا
“اشضيا مع ما يخدم مصضا◊ها ،وبالتا‹ فإاّن
‚اح ه - -ذه اŸب - -ادرات وا÷ه - -ود ك - -م- -ا ه- -ي
مرهونة بالتوافق الداخلي مرهونة إا ¤حّد
كب Òبالتوافقات اÿارجية.

اŸقّدرات النفطية
أاصشبحت مصشدر نقمة

م -ن ب Úا÷ه -ات اÿارج -ي -ة ال -ك -ثÒة
لزم-ة
ال -ت -ي ت -ق-ود إا ¤تشس-ابك خ-ي-وط ا أ
ال -ل -ي -ب -ي -ة ت -ظ -ه -ر بشس-ك-ل واضس-ح ف-رنسس-ا
وإايطاليا ،حتى أانهما  ⁄تخفيا تنافسسهما
على الكعكة الليبية من خÓل حربهما
ال- -كÓ- -م -ي -ة م -ؤوخ -را ،ف -م -ا ه -ي –دي -دا
أاهداف ومطامع كل من باريسس وروما؟
@@ مصضالح الغرب ‘ ليبيا تبدو واضضحة من
خÓل اÓÿف ب Úإايطاليا وفرنسضا مؤوخرا،
حيث اتهمت روما باريسس بإافقار إافريقيا ،إاذ
صضدرت تصضريحات نائب رئيسس وزراء إايطاليا
دي مايو التي انتقد فيها فرنسضا ﬁم Óإاياها
مسضؤوولية هجرة الشضباب األفريقي إا ¤أاوروبا،
و‘ ا◊ق- -ي -ق -ة ه -ذا األم -ر ي -دخ -ل ‘ سض -ي -اق
امتعاضس إايطاليا من التدخل الفرنسضي ‘ ليبيا
والسضتئثار باŸقدرات الطاقوية ‘ ا÷نوب،
ح -يث سض -عت إاي -ط -ال -ي-ا إا ¤ع-ق-د م-ؤو“ر دو‹
(مؤو“ر بالÒمو) بشضأان ليبيا ‘ شضهر نوفمÈ
الفارط ،ويبدو أان هذا اŸؤو“ر هو رد على
لقاء باريسس الذي حاولت من خÓله فرنسضا
ج-م-ع األط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة واإلشض-راف ع-ل-ى حل
سضياسضي.
و‘ ه -ذا السض -ي -اق ،ف -إان ك -ثÒا م -ن اÙل -لÚ
واÈÿاء يجمعون على أانه ل حل سضياسضي
يجمع الليبي ‘ Úإاطار التوافق ما  ⁄يحصضل
توافق إايطا‹ فرنسضي ،والدليل على ذلك فشضل
اتفاق السضÓم الذي وّقعه برŸانيون ليبيون ‘
 ١٧ديسض -م ،٢٠١5 Èب -رع -اي-ة األ· اŸت-ح-دة،
ونفسس الشضيء ‘ فرنسضا مع ما سضمي باتفاق
اŸباديء .ولعّل اŸصضالح الغربية تتقاطع فيما
يلي:
 -اŸقدرات الطاقوية الليبية الكبÒة باعتبار

ليبيا تسضتحوذ على  ‘ ٤٠اŸائة من الحتياط
اإلف -ري -ق -ي ال -ن -ف -ط -ي ﬁت -ل-ة اŸرت-ب-ة األو¤
إافريقيا ،و ‘ ٣.٣اŸائة من الحتياط العاŸي
ﬁتلة بذلك اŸرتبة الثامنة عاŸيا.
 اŸوارد الطبيعية الهائلة والÌوة اŸائية ‘ليبيا.
 ال- -ت- -ن- -افسس ال- -دو‹ ع- -ل -ى مشض -اري -ع إاع -ادةاإلعمار ‘ ليبيا.
مهما كان حجم التأاث Òاÿارجي على
لزم- -ة ،ت -ق -ع اŸسس -ؤوول -ي -ة
إاط- -ال- -ة أام- -د ا أ
الكÈى على الليبي Úالذين عليهم أان
يقّدموا مصسلحة الوطن على مصسا◊هم
ومصس- -ال- -ح م- -ن ي- -ح- -رك- -ون- -ه- -م م- -ن وراء
السس-ت-ار ،ف-ه-ل Áك-ن-ن-ا أان ن-ل-مسس ‘ ق-ادم
لخ -وة ال -ل -ي -ب -يÚ
لي- -ام ت- -ق- -ارب- -ا ب Úا أ
ا أ
واتفاقا ينهي اŸأاسساة؟
@@ إانهاء النقسضام السضياسضي والوصضول إا¤
تسضوية سضياسضية يكمن ‘ حال دعم مشضروع
اŸصضا◊ة الوطنية –ت إاطار يجمع الليبيÚ
وح-ده-م ،م-ع ال-ت-واف-ق السض-ي-اسض-ي إلع-ادة ب-ناء
اŸؤوسضسض- -ات السض -ي -اسض -ي -ة ،و–ق -ي -ق ال -ع -دال -ة
الن-ت-ق-ال-ي-ة ،وال-ت-أاسض-يسس ل-دسض-تور جامع يحّدد
تفاصضيل العملية السضياسضية ‘ ليبيا وُينظمها،
باإلضضافة إا ¤دعم الشضباب الليبي ‘ أان يكون
داعما ◊لحلة األزمة الليبية.
إاّن التفاهم ب Úالليبي Úعليه أان ينطلق من
حد أاك‡ Ìا ُتفرق ،وعلى
مرجعيات وطنية تو ّ
النخبة السضياسضية ‘ ليبيا إادراك حقيقة أاّن ل
وط-ن ل-لشض-عب ال-ل-ي-ب-ي إال ل-ي-ب-ي-ا ،وال-ع-م-ل ع-لى
تقد Ëتنازلت للÎتيب Ÿرحلة قادمة يحتكم
فيها ا÷ميع إا ¤شضرعية الصضندوق وُتحÎم
فيها إارادة الشضعب الليبي.

اŸصشا◊ة الوطنية ..طوق النجاة

‘ ن -ه -اي-ة السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة ،ب-رزت ب-عضس
م -ؤوشس -رات الن-ف-راج إاث-ر إاعÓ-ن اŸب-ع-وث
ل‡ي غسسان سسÓمة عن عقد مؤو“ر
ا أ
وط- - -ن- - -ي ج- - -ام- - -ع
ب- - - - -داي- - - - -ة ،2019
ل-ت-ليه النتخابات
ال - - -رئ - - -اسس - - -ي- - -ة ‘
ال- -رب- -ي- -ع اŸق- -ب- -ل،
ل - -ك - -ن ك - -ل شس - -يء
ت- -بّ- -خ -ر ‘ ال -ه -واء
ول أاث -ر ل ل -ل -م -ؤو“ر ول ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات،
ل‡ية وهل
فإا ¤أاين وصسلت ا÷هود ا أ
من أامل ‘ ‚اح العملية السسلمية؟
@@ ‘ رأاي -ي ا÷ه -ود األ‡ي -ة ت -ب -ق-ى ُم-ت-غÒا
ت- -اب- -ع- -ا إلرادة ال- -دول اÿمسس ال -كÈى داخ -ل
›لسس األم -ن ،و‘ اŸل -ف ال -ل-ي-ب-ي وال-تسض-وي-ة
مرهونة إا ¤حّد كب Òبالتوافق األمريكي -
الفرنسضي ،وعن عقد مؤو“ر وطني جامع ،فإاّن
ذلك لن يتّم إال إاذا امتلكت أاطراف األزمة
الليبية الداخلية الشضجاعة وزمام اŸبادرة ‘
إاصضÓح البيت الّداخلي والنطÓق ‘ حوار
ل -ي -ب -ي  -ل -ي -ب -ي شض -ام -ل ي -ج -م-ع ك-ل األط-ي-اف
السضياسضة داخل ليبيا وتشضرك فيه جميع القوى
الجتماعية دون اسضتثناء.
وعن النتخابات ‘ ليبيا ،أاعتقد أان ا◊ديث
‘ األمر سضابق ألوانه ،وذلك راجع لضضبابية
اŸشضهد وعدم اتضضاح الرؤوية بعد ،ولعلّ كثÒا
م- -ن الصض- -ع- -وب -ات ت -ق -ف أام -ام ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه
النتخابات ،أابرزها تعنت األطراف الداخلية
بسض -بب ال -تضض -ارب اإلي -دي -ول -وج -ي والرت -ب-اط
ب -األج -ن -دات اÿارج -ي -ة ،وال -ع-ام-ل اÿارج-ي
ال -ذي ي -ع -د ضض -رب -ة ق -اصض -م -ة ل-ف-لسض-ف-ة األم-ن
الوطني ‘ ليبيا.

لزمة الليبية ،رغم أان هذه
تسسوية ا أ
لخÒة تؤوثر على أامن واسستقرار كل
ا أ
اŸنطقة ،فما تعليقكم؟
لدوار اÙورية ‘ اŸلف الليبي على
@@ ا أ
ع -ات -ق دول ا÷وار ،ا÷زائ -ر ومصض -ر ن -ظ-را
لقليمي ،لكن
لثقل تأاثÒهما على اŸسضتوى ا إ
لدوار ُي -فسض -ر إا ¤ح ّ-د ك -بÒ
ت- -راج- -ع ه -ذه ا أ
بأاسضباب متعّددة ،فضض Óعلى ارتباط القوى
السضياسضية الّداخلية بالقوى الدولية أاك Ìمن
لمر
ارتباطها بدول ا÷وار الليبي ،وهذا ا أ
لخÒة
يجب إاعادة النظر فيه بالنسضبة لهذه ا أ
لن اسضتقرار
وﬁاولة قيادة زمام اŸبادرة أ
ل -ي -ب -ي-ا ي-ع-ن-ي ب-الضض-رورة اسض-ت-ق-رار ج-واره-ا
لق -ل -ي -م -ي ،ح-يث ع-ل-ى ا÷زائ-ر اسض-ت-غÓ-ل
اإ
ف-اع-ل-ي-ة دب-ل-وم-اسض-ي-تها ووسضاطتها ‘ عديد
لفريقية ،ومن جهة أاخرى على
النزاعات ا إ
لفريقي هذه
ل–اد ا إ
مصضر وهي ترأاسس ا إ
السضنة مناقشضة اŸلف الليبي داخل ال–اد
لف-ري-ق-ي
وحشض -د ال -ت -أاي -ي -د ال -دب -ل-وم-اسض-ي ا إ
لمن إا¤
لزمة وإاعادة السضتقرار وا أ
لتسضوية ا أ
ليبيا.
لزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
ب -ال -ت -أاك -ي -د ضسÓ-ل ا أ
لمن ‘
الداكنة نراها منعكسسة على ا أ
م -ن -ط -ق -ة السس -اح -ل ،خ -اصس-ة م-ا ت-عّ-ل-ق
لره-اب-ي-ة
ب -اسس -ت -غ Ó-ل ال -ت -ن-ظ-ي-م-ات ا إ
ل -هشس -اشس -ة ال -وضس -ع ال -ل -ي -ب-ي لÓ-ن-تشس-ار
والتجنيد والتنّقل والتسسليح؟
لرهابي ‘ ا÷نوب
@@ أاعتقد أان التواجد ا إ
ال -ل -ي -ب -ي م -رّده إا ¤ال -ع -م -ل السض-ت-خ-ب-ارات-ي
لج-ن-ب-ي ف-ي-م-ا ن-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه بخلق التهديد
اأ
ال- -وج- -ودي ل -تÈي -ر ال -ب -ق -اء ونشض -ر ال -ق -وات
لم-ر ه-و
ال-عسض-ك-ري-ة ،وال-ه-دف ‘ ح-ق-ي-ق-ة ا أ
التواجد بقرب الÌوات الطاقوية الكبÒة،
بحيث يحوز ا÷نوب الليبي على ما يقّدر
بنصضف الÌوة النفطية واŸائية ‘ ليبيا.
لمن
لزمة الليبية على ا أ
أاما عن انعكاسضات ا أ
‘ منطقة السضاحل
لف -ري -ق -ي ،ف -ه -ذا
اإ
أام-ر ط-ب-ي-عي بحكم
أان أايّ ت - - - - -دخ - - - - -ل
خ- - - -ارج- - - -ي ‘ أاي
دول- -ة ي -ع -د ضض -رب -ة
Óم- -ن
ق - -اسض - -ي - -ة ل - -أ
لقليمي
ال-وط-ن-ي وا إ
على حّد السضواء ،نظرا لشضسضاعة ا◊دود،
لسض -ل -ح -ة ن -ت-ي-ج-ة
لضض -اف -ة إا ¤ان -تشض -ار ا أ
ب -ا إ
” فتح
ıلفات فÎة النظام السضابق ،أاين ّ
لخÒة ‘
لسضلحة وسضقوط هذه ا أ
ﬂازن ا أ
لره-اب-ي-ة اŸسض-ل-ح-ة ،مع
أاي-دي ا÷م-اع-ات ا إ
ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ال-تÓ-زم ال-واضض-ح والÎاب-ط
لره -اب ال -ن -اشض -ط ‘ ه -ذه
ال- -عضض- -وي ب Úا إ
لجرام اŸنظم.
اŸنطقة وعصضابات ا إ
لخ Òب -ع -د ث -م -ان-ي-ة أاع-وام ،ه-ل
‘ا أ
سستخرج ليبيا من النفق اŸظلم قريبا؟
@@ ‘ رأايي أاّن ا◊ل سضيبقى مؤوج Óنظرا
لطÓق
لعديد من اŸؤوشضرات أاهمها على ا إ
تعميق النقسضامات الّداخلية وتزايد حجم
التجاذبات اÿارجية ،وعليه ،ل بد على كل
لط -راف ‘ ل -ي -ب -ي -ا السض -ع-ي إا ¤ب-ن-اء دول-ة
اأ
ال- -ق- -ان -ون واŸؤوسضسض -ات ،ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن
ال- -ت- -ح- -دي- -ات والصض- -ع- -اب ،وال- -ع- -م -ل ع -ل -ى
السضتثمار ‘ التوافق القبلي ا◊اصضل ‘
ليبيا ،وإابرازه كعامل قوة يعيد ليبيا سضياسضيا
واقتصضاديا ،ويخلصضها من ويÓت اŸسضتنقع
الذي ا‚رت إاليه.
وعلى دول ا÷وار بالنسضبة Ÿصضر وا÷زائر
أان تلعب أادوارا متقدمة وفاعلة ومسضاعدة
ليبيا على Œاوز ﬁنتها ،ذلك أان السضتقرار
لقليمي أاصضبح مطلبا ُملحا ‘ ظل عا⁄
اإ
يسضوده منطق الفوضضى ،وŒنّب نظرية كرة
الثلج ومنع انتقال عدم السضتقرار ‘ ليبيا
إا ¤دول ا÷وار.

التسسوية السسياسسية
“ّر ع ÈاŸصسا◊ة
الوطنية والتـــوافق

حششد التأاييد الدبلوماسشي
اإلفريقي لتسشوية األزمة

م- -ن -ذ م -دة  ⁄ن -ع -د نسس ّ-ج -ل م -ب -ادرات
وج - - - -ه - - - -ود م - - - -ن دول ا÷وار ‘ اŒاه

لم-ري-ك-ي دونالد ترامب
دع-ا ال-رئ-يسس ا أ
ق- -ب- -ل أاسس- -اب- -ي- -ع ،ال- -دول ال- -غ- -رب- -ي -ة ا¤
اسس-ت-ع-ادة م-واط-ن-ي-ه-ا ال-ذي-ن ان-خرطوا ‘
ت- -ن- -ظ- -ي- -م «داعشس» الره -اب -ي بسس -وري -ا
لم -ر إا ¤درج -ة
وال- -ع -راق ،وام -ت ّ-د ب -ه ا أ
ال-ت-ه-دي-د ب-إاطÓ-ق سس-راح-هم ،خاصسة مع
إاعÓنه سسحب قواته من بÓد الشسام.
فضسيلة دفوسس
دعوة ترامب ،كانت Ãثابة الكابوسس اŸفزع
ال -ذي أاي -ق -ظ ال -دول األوروب-ي-ة ع-ل-ى م-عضض-ل-ة
أامنية يصضعب التعامل معها ،ما جعل ردود
ال -ف -ع -ل ت -ت -ب-اي-ن ب Úم-ن أاب-دت رفضض-ه-ا ال-ت-ام
إلعادتهم ،وب Úمن ربطت قبول اسضتقبالهم
بشض -روًط ق -ان -ون-ي-ة ،و‘ اŸق-اب-ل،فّضض-لت دول
أاخرى Œاهل األمر على اأمل أان تسضتقطبهم
تنظيمات دموية أاخرى وتريحها من عبئهم.
حÒة ك -بÒة تشض -ع -ر ب -ه -ا أاوروب -ا ال -ت-ي غّضض-ت
الطرف والتزمت الصضمت عندما كان اآللف
م -ن م -واط -ن -ي -ه -ا يشض ّ-دون ال-رح-ال لÓ-ل-ت-ح-اق
بتنظيم داعشس الدموي ‘ سضوريا والعراق،
وها هي اليوم ‘ وضضع ل –سضد عليه ،بÚ
خ- -ي -اري -ن أاح Ó-ه -م -ا م ّ-ر ،إام -ا أان ت -رفضض -ه -م
وب- -ال- -ت -ا‹ تÎك -ه -م ‘ ال -ط -ب -ي -ع -ة يسض -رح -ون
وÁرحون ،وإاما أان تقبلهم باŸهارات التي
اكتسضبوها وتتحّمل التبعات اÿطÒة والّرفضس
الشضعبي لهم.

العودة اŸرعبة
تورد اإلحصضائيات ،أان ما ب ٣٩٠٠ Úو٤٣٠٠
م -ن م -واط -ن -ي ال–اد األوروب-ي انضض-م-وا إا¤
ت -ن -ظ -ي -م داعشس اإلره -اب -ي ،وم -ع -ظ-م-ه-م م-ن
اŸملكة اŸتحدة وفرنسضا وأاŸانيا وبلجيكا،
وحاليا يقّدر عدد اŸعتقل ‘ Úشضمال شضرق
سضوريا ‘ آاخر جيب للدموي ،Úما ب٨٠٠ Ú
و ١٠٠٠اره -اب -ي‡ ،ن ي -ل -ق -ب -ون ب-اŸق-ات-لÚ
األج-انب ،م-ن ب-ي-ن-ه-م ب-ري-ط-ان-ي Úوأام-ري-ك-يÚ
وفرنسضي ÚوأاŸان ،وهؤولء هم الذين يطالب
ترامب بإاعادتهم ،لكن ردود الدول الغربية
ت -ب -اي -نت بشض -ك -ل ك -ب ،Òف -ف -رنسض -ا ،عÈت ع-ن
اسض-ت-ع-داده-ا لسض-ت-ع-ادة مواطنيها وﬁاكمتهم
رغم أان وزير اÿارجية جان إايف لو دريان
وصضف ‘ السضابق دمويي «داعشس» وزوجاتهم
بأانهم «أاعداء» لفرنسضا ،وقبله اقÎح الرئيسس
ال -ف -رنسض -ي السض-اب-ق ف-رانسض-وا ه-ولن-د Œري-د
م -واط -ن-ي-ه الره-اب-ي Úم-ن ا÷نسض-ي-ة ،ل-ك-ن ّ”
العدول عن القÎاح ألنه ل سضند دسضتوري له.
 ⁄تسضر اŸملكة اŸتحدة على نفسس النهج ،بل
كانت أاك Ìشضدًة وحزًما ،وقال سضاجد جاويك،
وزير الداخلية إانه «لن يّÎدد» ‘ منع عودة
اŸواط - -ن ÚالÈي - -ط - -ان - -ي Úال- -ذي- -ن دعّ- -م- -وا
اŸنظمات اإلرهابية ،وأاضضاف ‘ حال وجود
إام- -ك- -ان- -ي- -ة ل- -ل- -ع- -ودة ،فسض -ي -ت -ع ّ-رضس ال -ع -ائ -د
لÓسضتجواب واÙاكمة ،وحتى التجريد من
ا÷نسضية.

خياران أاحÓهما مّر
إاذا كانت فرنسضا وبريطانيا حّددتا نوعا ما
موقفيهما ،فإان أاŸانيا ‘ حÒة من أامرها
وهي ل تدري كيف سضÎد على طلب ترامب،
خ-اصض-ة وأان ع-دد م-واط-ن-ي-ه-ا ال-ذي-ن ال-ت-ح-ق-وا

بداعشس اإلرهابي ‘ سضوريا والعراق منذ عام
Œ ٢٠١٣اوز األلف.
كما تواجه بلجيكا نفسس اŸأازق ،فهي –اول
حالvيا أاخذ قرار بشضأان إاعادة أاطفال بلجيكيÚ
م-ع أام-ه-ات-ه-م ال-ل-وات-ي انضض-م-م-ن إا ¤ال-ت-نظيم
الدموي ،ول تدري كيف تتعامل معهم ،خاصضة
وأان الكث Òمن األطفال انخرطوا ‘ عمليات
ارهابية.
و‘ كندا تث Òمسضأالة عودة الرهابي Úجدل
ك -بÒا وت-وت-را ب Úالسض-ي-اسض-ي ،Úف-ب-ي-ن-م-ا ي-ؤوك-د
رئ -يسس ال -وزراء ج -اسض -ت Úت -رودو ع -ل -ى إاع-ادة
ال -دم -ج وال -ت -أاه -ي -ل ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان ال-رح-م-ة
والتعاطف أاسضاسس القيم واŸبادئ ‘ اÛتمع
ال -ك -ن -دي ،إاضض -اف -ة إا ¤أان ع -دم اسض -ت -ق-ب-ال-ه-م
وت -رك -ه-م مشض-ت-ت Úسض-ي-حّ-ف-زه-م ع-ل-ى ارت-ك-اب
ال -ف -ظ -ائ -ع ‘ أام -اك -ن أاخ -رى ،ت-راف-ع أاط-راف
معارضضة للمÓحقة القضضائية والسضجن.

اŸأازق

اŸؤوكد أان دعوة ترامب إا ¤إايجاد حل سضريع
Ÿعضض -ل -ة الره -اب-ي ÚاÙت-ج-زي-ن ‘ شض-م-ال
شض- -رق سض- -وري- -ا ق- -ب -ل الضض -ط -رار ا ¤إاط Ó-ق
سض- -راح -ه -م ،يضض -ع ال -دول ال -غ -رب -ي -ة ‘ م -أازق
حقيقي وأامام خيارات صضعبة ،فإاذا سضّدت
أابوابها ‘ أاوجههم ،فهذا يعني أانهم  -كما
ق -الت ك -ن -دا ـ سضÒت -ك -ب -ون ف -ظ -ائ-ع ‘ أام-اك-ن
أاخرى ،وقد يعّززون صضفوف تنظيمات دموية
منتشضرة ‘ أاماكن متفرقة من العا ⁄كأافريقيا
م -ث  ،Ó-أام -ا إاذا ق -ب -لت ع-ودت-ه-م ف-ه-ي ت-خشض-ى
خ-ط-ره-م ع-ل-ى أام-ن-ه-ا ،ألن-ه-م Ãث-اب-ة ال-ق-نبلة
اŸوق- -وت- -ة ،وأاي ق -رار ي -ت ّ-م ات -خ -اذه ضض -ده -م
سضيكون متبوعا بعواقب ل حصضر لها.

ماذا عن مصش« Òداعشش»؟
يّÎدد هذه األيام أان تنظيم «داعشس» الرهابي
ي- -دق آاخ -ر مسض -م -ار ‘ ن -عشض -ه ،ح -يث “ضض -ي
سض- -وري- -ا إا– ¤ري- -ر آاخ- -ر ج- -يب ل- -ل- -دم- -ويÚ
اŸتحصضن ‘ Úمنطقة الباغوز بدير الزور،
يأاتي هذا بعدما أاعلن العراق قبل سضنة بأانه
حّرر أاراضضيه من قبضضة الدموي.Ú
وب-إاعÓ-ن ال-دول-ت Úت-خّ-ل-صض-ه-م-ا م-ن سضّ-فاكي
الّدماء الذين عاثوا ‘ بÓد الرافدين وأارضس
الشض -ام ت -ق-ت-ي Ó-وفسض-ادا ،ي-تسض-اءل ك-ثÒون ع-ن
مصض Òه -ذا ال -ت -ن -ظ -ي -م الره -اب -ي ،ه-ل ف-عÓ-
انتهى ،أام أانه سضيظهر ‘ منطقة أاخرى –ت
اسضم جديد ألداء مهمة قذرة جديدة؟
‘ الواقع ليسس بالبسضاطة ا÷واب عن هذا
السضؤوال ،لكن القول بأان تنظيم «داعشس» انتهى
يجانب ا◊قيقة  ،لأن اآللف من عناصضره
ك مواقعهم ‘
فّروا Ÿا كانت الطائرات تد ّ
سض -وري -ا وال -ع-راق ،واŸؤوك-د أان-ه-م ان-ت-ق-ل-وا ا¤
م -واق -ع اخ -رى ل -يشض -ك-ل-وا ت-ن-ظ-ي-م-ا ج-دي-دا أاو
يلتحقوا Ãجموعات ارهابية كتلك اŸسضتقرة
بالسضاحل وأافريقيا عموما ،إاضضافة إا ¤أان مثل
هذه التنظيمات هي كاÓÿيا السضرطانية التي
إان هي بقيت منها خلية واحدة فإانها سضتتكاثر
وتسضتعيد بطشضها ،ما يعني أان ا◊رب ضضد
داعشس  ⁄ولن تنتهي قريبا ،وهي بحاجة ا¤
مÓ-ح-ق-ات اسض-ت-خ-ب-ارات-ي-ة ج-دي-ة ق-د تسض-ت-م-ر
لسضنوات ،والقول بصضعوبة دحر «داعشس» يعود
باألسضاسس إا ¤اعتقاد ا÷ميع بأان هذا التنظيم
تقف وراءه جهات قوية أاسّضسضته لتدم Òدول
بعينها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اŸمّثل كيسسي عمر أاوسسيد لـ «الشسعب»:

@ بقلم :د  -أ  -حبيب مونسسي

ل أاجد صسعوبة ‘ التّوفيق ب Úالّدراسسة والّتمثيل

كشسف اŸمثل كيسسي عمر أاوسسيد أاّنه يسسعى إا ¤إابراز وإاظهار قدراته
على اŸسستوى الوطني و ⁄ل الدو‹ ،مشسÒا إا ¤أانّ اŸشساكل التي تعÎضسه
تزيده قوة وشسجاعة Ÿواصسلة اŸشسوار ،مؤوّكدا ‘ هذا ا◊وار مع «الشسعب» أاّنه اختار الدراسسة
باŸعهد العا‹ Ÿهن فنون العرضس والسسمعي البصسري اختصساصس “ثيل
لتطوير امكانياته ومعارفه ،موضّسحا أاّنه ل يجد صسعوبة ‘
التوفيق ب Úالدراسسة والتمثيل.

حاورهﬁ :مد مغÓوي

أŸسسرح بتونسض ألشسقيقة ‘ طبعته .33

❊ الشسعب :نود الّتعّرف عليكم؟
❊❊ كيسسي عمر أاوسسيد :أنا ‡ثل مسسرحي وطالب باŸعهد ألعا‹ Ÿهن فنون
ألعرضض وألسسمعي ألبصسري سسنة ثانية ،أختصساصض فن أŸمثل ،أبلغ من ألعمر  21سسنة
من و’ية معسسكر.

صسلتم على جوائز أاو تكرÁات؟
❊ وهل سسبق وأان – ّ
❊❊ – ّصسلت على جائزة أحسسن أدأء بالفيلم ألقصسﬁ« Òرأب ألصسمت» باŸهرجان
ÓفÓم ألقصسÒة بالسسعودية ،وجائزة أحسسن ‡ثل باŸهرجان
ألدو‹ أ’لكÎو Êل أ
ألدو‹ لهوأة أŸسسرح بتونسض ،وجائزة تشسجيعية كأاصسغر ﬂرج باŸهرجان وعمري
كان آأنذأك  17سسنة.

لعمال التي شساركتم فيها؟
❊ ما هي ا أ
❊❊ هناك عدة أعمال شساركت فيها من مسسرحيات وأفÓم تلفزيونية وأفÓم
قصسÒة ،م -ن أه -م-ه-ا :مسس-رح-ي-ة  Tartuffeل-ل-ك-اتب أل-ف-رنسس-ي م-ولي ،Òمسسرحية
«›لسض ألعدل» لتوفيق أ◊كيم ،مسسرحية «أ◊مار وألثعلب أŸكار» مع جمعية
أŸب-اي-ع-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة ،مسس-رحية  en attendant Godoل-ل-ك-اتب أ’يرلندي
صساموييل بيكيت وأıرج أحمد بلعا ،⁄مسسرحية «لطرأف» لنفسض ألكاتب بيكيت،
مسسرحية «عمÓق» مع أŸسسرح أ÷هوي معسسكر إأخرأج ربيع قشسي ،مسسرحية
«أŸذبحة» للكاتب أŸصسري حسسام قنديل ،مسسرحية «ألبغي» من
إأخرأج حسسﬂ Úتار ،مسسرحية «ماذأ لو عاد ألشسهدأء»
ومسسرحية «ألفدأئي وأأ’رضض».
أما أأ’عمال ألسسينمائية وألتلفزيونية فشساركت ‘
ع- -دة أفÓ- -م قصسÒة م- -ن- -ه -ا :ف -ي -ل -م «ﬁرأب
ألصس -مت» ،ف -ي -ل-م «◊ظ-ة أ’خ-ت-ي-ار» ،ف-ي-ل-م
 ، Naviganteف -ي -ل -م «’ –اول أن
تفهم» ،و‘ ألفيلم تلفزيو Êمن إأنتاج
Óنتاج ألتلفزيو ،Êكما
شسركة «تاج» ل إ
شساركت ‘ مسسلسسل تلفزيو Êأن شساء
أل - -ل - -ه ي - -ع - -رضض ‘ رمضس - -ان 2019
للمخرج نز Ëقايدي.
❊ ه- -ل ل- -دي- -ك- -م مشس- -ارك -ات ‘
تظاهرات ﬁلية أاو وطنية أاو
أاجنبية؟
❊❊ لديّ بعضض أŸشساركات أ÷هوية
وأل -وط -ن -ي -ة وأل -دول -ي -ة ن -ذك -ر م -ن-ه-ا:
مشس- -ارك- -ت- -ي ‘ أŸه- -رج- -ان أل -وط -ن -ي
Ÿسس -رح أل -ه -وأة ‘ ط-ب-ع-ت-ي-ه ،49 / 48
وأŸشساركة ‘ أŸهرجان أ÷هوي لتحدي
أŸوأهب بو’ية سسيدي بلعباسض ،ومشساركتي
كمخرج ‘ أŸهرجان ألوطني للمسسرح أ÷امعي
بو’ية جيجل مع مديرية أÿدمات أ÷امعية لو’ية
م-عسس-ك-ر ،ومشس-ارك-ت-ي أيضس-ا ب-اŸه-رج-ان أل-وط-ني للمسسرح
أÎÙف ب -و’ي -ة سس -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسض  ،2017أيضس- -ا أŸشس- -ارك- -ة ‘
مهرجان «ألفوأرة شسو» سسنة  2016بو’ية سسطيف وباŸهرجان ألدو‹ لهوأة

لسسرة اŸسسلمة والشّسبهات العقدية
«ا أ
اŸعاصسرة» ‘ ندوة بجامعة اÿروبة

لسسرة اŸسسلمة والشّسبهات العقدية اŸعاصسرة..قراءة ‘
–ت عنوان «ا أ
السسياقات والتحديات» ،انعقدت أاشسغال الندوة العلمية الوطنية التي
لسسÓمية باÿروبة التابعة ÷امعة
احتضسنتها أامسس الثÓثاء كلية العلوم ا إ
لكادÁي،Ú
ا÷زائر  1بن يوسسف بن خدة ،ونشّسطتها ›موعة من ا أ
لسسرة وسسبل
ÃداخÓت سسعت إا ¤بحث الشسبهات العقدية التي تهّدد كيان ا أ
لسسرة
مواجهتها ،مداخÓت كان القاسسم اŸشسÎك بينها التأاكيد على موقع ا أ
اÙوري ‘ بناء ›تمع صسالح.

أسسامة إأفرأح

رمت هذه ألندوة إأ« ¤ترسسيخ قيم أŸرجعية ألدينية Ãا يتماشسى وأÿصسوصسية أ◊ضسارية
للمجتمع أ÷زأئري» ،وبيان «دور ألعقيدة أإ’سسÓمية ألسسنية ‘ ،أ◊فاظ على أأ’سسرة
وأسستقرأر أÛتمع» ،و‘ «تنشسئة أأ’جيال على أ’عتدأل ،ونبذ ألعنف وألتطرف».
جاءت أŸدأخلة أأ’و– ¤ت عنوأن «أأ’سسرة أŸسسلمة وأأ’من أÛتمعي :أّية عÓقة؟»،
ح -اول ف -ي -ه -ا أ  -د  -ع -م-ار ج-ي-دل ،أسس-ت-اذ أل-ع-ق-ي-دة وأل-ف-ك-ر أإ’سسÓ-م-ي ب-ك-ل-ي-ة أل-ع-ل-وم
Óسسرة أŸسسلمة ‘ –قيق أأ’من
أإ’سسÓمية ،تبيان أثر ودور ثبات ألهوية ألدينية ل أ
أÛتمعي ،كما نبّه إأ ¤خطورة مسساسض ما أسسماه «بعضض أ÷هات أÙلية ‡ن تصسدروأ
أŸشس-ه-د أŸع-ر‘ وأل-ث-ق-ا‘ وألسس-ي-اسس-ي وأ’ج-ت-م-اع-ي» ب-ه-ذه أل-ه-وي-ة .وحّ-ذر ج-يدل من
Óسسرة ،ألتي تعت Èألتنشسئة أ’جتماعية من أهم وظائفها.
خطورة إأهمال أÛتمع ل أ
من جهته ،قّدم د  -نور ألدين لبصس ،Òأسستاذ بكلية أ◊قوق مهتم بالدرأسسات أإ’سسÓمية
جامعة أﬁمد بوقرة بومردأسض ،مدأخلة عنوأنها «“ظهرأت أÿطاب أ◊دأثي حول
أأ’سسرة ب Úإأجرأءأت ألتنميط وإأكرأهات ألتذويب» ،عمل فيها على تتبع مظاهر ألفكر
ألوأفد حول أأ’سسرة أŸسسلمة ،ودوره ‘ إأثارة ألشسبهات حولها« ،من خÓل ما أدعاه لنفسسه
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الكتابة ال ّصص ـحفية..مهّمة
اإعÓم أام مهّمة تكييف؟

اŸشصاك ـ ـل التـ ـ ـ ـي تعÎضصن ـ ـي تزيـ ـ ـ ـ ـدÊ
شصجاعـ ـ ـ ـ ـة  Ÿـواصصل ـ ـ ـ ـة اŸشصـ ـ ـ ـوار

❊ كيف كانت بدايتكم مع عا ⁄التّمثيل؟
❊❊ بدأيتي ‘ عا ⁄ألفن عموما وعا ⁄ألتمثيل وأŸسسرح خصسوصسا ،كانت على يد
صسديقي وأسستاذي حسسﬂ Úتار ألذي يقطن بجوأري ،أخذ Êمن حيّنا ألعتيق باب
علي إأ ¤مسسرحه ألعتيق وهو مسسرح ألقوسض تابع ÷معية ألشسروق للثقافة وأŸسسرح
Ãعسسكر .من هناك دخلت إأ ¤عا ⁄جديد وهو عا ⁄أŸسسرح ،وتعّرفت على ألفرقة
ألتي هي Ãثابة عائلتي ألثانية حتى أآ’ن ،وشسيئا فشسيئا أصسبحت وأحدأ منهم
وأنضسممت إأليهم ثم شسرعت ‘ ألتدريبات معهم.

ألعدد
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❊ ما هي العراقيل أاو اŸشساكل التي رÃا اعÎضست مسساركم الفني؟
❊❊ ‘ أ◊قيقة عندما تسسأال أي فنان أو ‡ثل سسوف Œد أنه وأجه عدة عرأقيل ‘
مسسÒته ألفنية ،فلو’ ألعرأقيل وأ◊وأجز وأŸشساكل Ÿا تقدمنا ،فأانا مث Óأجمع
قوتي من أŸشساكل ألتي تعرقل طريقي.
❊ هل Œدون صسعوبة ‘ التّوفيق ب Úالّدراسسة والّتمثيل؟
❊❊ أ◊مد لله أسستطعت ألتوفيق ب Úدرأسستي وعا ⁄ألتمثيل ،فعندما أخÎت
ألدرأسسة ‘ أŸعهد ألعا‹ Ÿهن فنون ألعرضض وألسسمعي ألبصسري أختصساصض “ثيل،
أردت من خÓل ذلك تكريسض حياتي للفن وأŸسسرح بعد أن درسست قبل ذلك أدب
عربي بجامعة معسسكر ،وأآ’ن أنا مرتاح جدأ أ’نني أدرسض أŸسسرح وكل يوم أكتشسف
أشسياء جديدة دأخل أŸعهد.
❊ ما هي طموحاتكم ومشساريعكم اŸسستقبلية؟
❊❊ أنا مقبل على أجتياز شسهادة ليسسانسض ‘ فن ألتمثيل ،وبعدها إأن شساء ألله أقوم
بتطوير مهارأتي باŸشساركة ‘ ألÎبصسات ألوطنية أو ألتسسجيل
‘ معاهد دولية للتعرف أك Ìعلى فني ألذي أمارسسه،
وه -د‘ أل -وح -ي -د أن أب -رز وأظ -ه -ر ق-درأت-ي ع-ل-ى
أŸسستوى ألوطني و ’ ⁄ألدو‹ وأيضسا ألعا‹.
❊ م-ا ه-ي الّ-رسس-ال-ة ال-ت-ي ت-رغ-بون
ت - -وج - -ي - -ه- -ه- -ا Ÿسس- -ؤوو‹ ق- -ط- -اع
الثّقافة؟
❊❊ ألفن يتطور بفضسل ألشسباب،
ل -ه -ذأ أط -الب أŸسس -ؤوول Úع -ل-ى
قطاع ألثقافة ‘ أ÷زأئر أن
يفتحوأ أأ’بوأب للشسباب ،أ’نهم
ه-م مسس-ت-ق-ب-ل أل-ف-ن وأŸسس-رح
وألسس -ي -ن-م-ا ‘ أ÷زأئ-ر ،وه-ن-ا
ج -ه ن -دأئ -ي Ÿدي-ر أŸسس-رح
أو ّ
أ÷هوي Ãعكسسر لكي يرحّب
بفنا Êو’يته ويدّعمهم قبل أن
يصس- -اب- -وأ ب -اإ’ح -ب -اط وأل -فشس -ل،
ف -ن -ح -ن ألشس-ب-اب نسس-ع-ى ل-ت-ط-وي-ر
أ◊ركة ألفنية ‘ أ÷زأئر ،وهذأ
متوقف على مسساعدة أŸسسؤوول Úلنا.
❊ كلمة ختامية..
❊❊ شسكرأ لكم على هذه أ’لتفاتة وﬁاورتي
‹ ،م- -ق- -دم- -ا ج -زي -ل ألشس -ك -ر ل -ك -ل ط -اق -م ج -ري -دة
«ألشسعب» ،وكلمتي أأ’خÒة هي «لكم كل شسيء ولكن دعونا
نعشض ونتنّفسض مسسرحا».

لدوار
تقوم الكتابة الصسحفية اليوم بدور من أاخطر ا أ
التي تتقرر Ãوجبها كث Òمن التحولت التي –رك
العا ⁄وتصسنع وجهته .إاذ  ⁄تكن الكتابة الصسحفية ‘
لي -ام ك -ت -اب -ة ﬁاي -دة ،ت -ق -ف ع -ن -د ع -ت -ب-ة
ي -وم م -ن ا أ
لع Ó-م وال -ت -ب -ل -ي -غ ،ب -ل ال -ف -ع -ل اŸرت -ب -ط ب-ه-ا ي-ج-د ‘
ا إ
الم-ت-دادات السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-غ-ذي-ه ،و“ده ب-رؤوي-ته
اÿاصسة ،ما يجعلها ‘ يد الطبقة ا◊اكمة أاشسبه شسيء
ب-اŸسس-ب-ار ال-ذي ت-ع-رف ب-ه ح-رارة ا◊راك الج-تماعي
Ãا ت- -بث ف -ي -ه م -ن رؤوى ،ي -ك -ون ال -ه t-م وراءه -ا –سسسس
القابليات أاو الرفضس ،أاو الŒاهات التي Áكن للفكرة
أان تنسسرب إاليها ‘ اŸعا÷ة والتقدير.
وإاّن -ن -ا ح Úن -ق -ف أام -ام اŸق-ال الصس-ح-ف-ي ،ل ن-ق-ف ‘
لمر أامام صسفحة خالية من الكيد واıاتلة،
حقيقة ا أ
لول ‘ ت -ق -د Ëاÿدم -ات ال -ت -ي ت -ن -اط ع -ادة
هt- -م- -ه -ا ا أ
بالعمل الصسحفي ‘ ،رفعه ا Èÿإا ¤الرأاي العام .بل
نقف أامام رؤوية –اول أان تكيuف فينا القابلية لوضسع
جديد .ومن ثم تكون الكتابة الصسحفية ،ليسست كتابة
إامتاع وإاخبار ،بل كتابة توجيه وتأاث .Òغ Òأاننا ل
ن -ف -ك -ر إال ق -ل -ي ‘ Ó-ال-ك-ي-ف-ي-ات ال-ت-ي تسس-ل-ك-ه-ا ال-ك-ت-اب-ة
ل -ل -ت -أاث ،Òول ن -تسس -اءل ع -ن اŸق-ادي-ر ال-ت-ي ت-ق-يسس ب-ه-ا
لمر -
لنها ل تعرضس  ‘ -حقيقة ا أ
لفكار ،أ
لشسياء وا أ
ا أ
ف - -ك - -را ج - -دي - -دا ط - -ارئ- -ا ،وإا‰ا –اول  -اسس- -ت- -ن- -ادا إا¤
ت -وج -ه -ات -ه -ا اÿاصس-ة  -أان ت-ط-رح ج-دي-ده-ا ‘ السس-ي-اق
الجتماعي على نحو خاصس ،وكأانه الفكر ا÷ديد.
ل-ذلك ك-ان ال-ب-حث ‘ ت-ق-ن-ي-ات ال-ك-ت-اب-ة الصس-ح-فية -
باعتبارها نصسا ُيÎجم لÓسستهÓك السسريع  -بحثا ‘
اŸقصس -دي -ات ال -ت -ي Œع -ل ال -ت -ق-ن-ي-ة ع-ام Ó-م-ن ع-وام-ل
التأاث Òوالتوجيه .وإاذا عّدد الدارسس الكيفيات التي
ي-ت-وجب ع-ل-ى اÙرر الصس-ح-ف-ي ات-ب-اع-ه-ا ل-ك-ت-اب-ة م-قال
ي-ل-ب-ي ك-اف-ة اŸط-الب ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ك-ت-اب-ة الصسحفية ،فإانه
لن اŸق -ال
ي- -ق- -دم ف- -ق- -ط ورق- -ة خ- -ال- -ي -ة م -ن اŸع -ن -ى ،أ
الصسحفي  -على النحو الذي رأاينا  -ل تتوقف قيمته
لجادة واتباع القواعد ،بل تتوقف على مدى
على ا إ
ال- -ت- -أاث Òال -ذي ي -ح -دث -ه ‘ ال -ق -راء أاول ،وع -ل -ى م -دى
السستجابات اŸسسجلة ،سسواء كانت اسستجابات اسستحسسان
لن اŸق-ال
ومشس -اي-ع-ة ،أاو اسس-ت-ج-اب-ات اسس-ت-ه-ج-ان ون-ق-د ،أ
لثارة والرفضس ،كما قد يسسعى
الذي يث ،Òقد يبيت ا إ
إا ¤اكتسساب اŸؤويد اŸعاضسد ،فوظيفته ليسست وظيفة
جمالية بحتة  -وإان كانت الكتابة الصسحفية تتوسسلها ‘
كث Òمن العروضس  -بل وظيفة عملية تؤوطرها الرؤوية
ليديولوجي والفكري.
السسياسسية ،أاو التوجه ا أ
إان قياسس درجات السستجابة ‘ التلقي سسلبا وإايجابا،
رفضس -ا وق -ب -ول ،ه -ي أاوك -د اŸع -اي Òال -ت -ي ي -ل -ج -أا إال -ي -ه-ا
التقييم الصسحفي .ومن ثم كانت الكتابة الصسحفية،
لدبي ،وهي تتلبسس
كتابة تÎاجع دوما مبتعدة عن ا أ
رداء ا÷دل واŸناظرة ،والوعظ..إانها تعلم يقينا أان
ال -ق -ارئ ل ي -بصس -ر ال -ك -ل -م -ات ال -ت -ي ي-ق-رأا ،وإا‰ا ي-بصس-ر
ا◊راك الجتماعي خلفها ،وقد عصسفت به اŸشسكÓت
لفكار
ال-ي-وم-ي-ة ال-ت-ي ت-ثÒه-ا ال-تصس-رف-ات الشس-اذة ،أاو ا أ
والطرق البالية..
فالذي Áسسك اŸقال الصسحفي ب ÚيديهÁ ،سسك يوما
م-ن أاي-ام ال-ن-اسس ،وق-د ت-وزع-ت-ه ال-رغ-ب-ة الج-ت-ماعية،
وال- - -تسس- - -ي Òالسس- - -ي- - -اسس- - -ي .ف- - -ب Úه - -ذا وذاك ت - -ق - -وم
العÎاضسات التي –اول الكتابة الصسحفية Œاوزها
من أاجل إاحÓل فكرة ،أاو نقد ،أاو توجيه ،أاو تكييف.

حمايـ ـ ـ ـ ـ ـة األسص ـ ـ ـ ـ ـرة ضصـ ـ ـ ـ ـرورة لبنـ ـ ـ ـ ـ ـاء ›تمـ ـ ـ ـ ـ ـع صص ـ ـ ـالح ومسصتق ـ ـ ـ ـر
من حرية أ’جتهاد وأمتÓك سسلطة ألقول مع ألنصض أإ’لهي أŸنزل ،تعقيبا وتصسحيحا
ودفعا له Ÿسسايرة أ◊دأثة وأŸعاصسرة» .وحاول لبصس Òإأعادة ألنّظر ‘ خطابات هذأ
ألفكر ،وألكشسف عن أزمة خطابه.
أما ألدكتور خالد ﬁجوب ،أسستاذ ألعقيدة بكلية ألعلوم أإ’سسÓمية ،فقد عمل ‘
مدأخلته «أأ’سسرة أŸسسلمة وألشسبهات ألعقدية أŸعاصسرة ،ألتحدي وألرهان (أأ’سسرة
أ÷زأئرية ‰وذجا)» ،على تبيان دور ألعقيدة أإ’سسÓمية ‘ بناء أأ’سسرة على أأ’سسسض
أإ’Áانية أŸتينة .وحاول د ﬁ -جوب ‘ هذه ألسسانحة ألكشسف عن أ÷هود أŸبذولة من
قبل ما أسسماه «قوى ألشسر ‘ ألعا ،⁄كاإ’◊اد وألزندقة وألتنصس Òوأ’سستشسرأق» ،لزعزعة
Óسس-رة أŸسس-ل-م-ة ب-وصس-ف-ه-ا “ث-ل أÿل-ي-ة أأ’سس-اسس-ي-ة ‘
أ’سس -ت -ق -رأر أل -دي-ن-ي وأإ’Áا Êل -أ
أÛتمع ،وألتي «بضسربها يفسسد أÛتمع ،ويسسقط ‘ حبائل تلك ألقوى بكل سسهولة».
لسسÓم وحق اŸرأاة ‘ الشسورى
ا إ
بينما جاءت مدأخلة «أإ’سسÓم وحّق أŸرأة ‘ ألشسورى» ،ألتي قّدمها
د  -يوسسف عدأر أسستاذ ألعقيدة ومقارنة أأ’ديان بكلية ألعلوم
أإ’سسÓمية ،لتناقشض ما أث Òحول ألفعل ألسسياسسي للمرأة أŸسسلمة
م-ن شس-ب-ه-ات ،خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-ح-ق-ه-ا ‘ ألشس-ورى وأل-ف-ت-وى
وأ’جتهاد وأهليتها لذلك.
و‘ سسياق ذي صسلة ،تطرق د  -معمر قول ،أسستاذ ألتصسوف وألفكر
أإ’سسÓمي بجامعة ألشسهيد حمه ÿضسر بالوأدي ،إأ« ¤دور أŸرأة ‘
Ÿسستشسرقة أنيماري شسيمل (-1922
إأثرأء أ◊ياة ألروحية ‘ أإ’سسÓم ،قرأءة ‘ فكر أ ُ
Ÿسستشسرقة أأ’Ÿانية ‘ ألدفاع عن
 ،»)2003وحاول تسسليط ألضسوء على جهود هذه أ ُ
أŸرأة ‘ أإ’سسÓم ،من خÓل ﬁاولتها ألÎكيز على إأبرأز دورها ‘ إأثرأء أ◊ياة ألروحية
‘ هذأ ألدين ،بعد معرفتها ألعميقة بأاصسوله وتاريخه .وتندرج هذه أŸدأخلة ،حسسب

صساحبها« ‘ ،جهود أŸمانعة ألفكرية ضسد ألشسبهات أŸثارة حول أŸرأة من قبل دوأئر
أ’سستشسرأق أأ’خرى ،وألتي “ ّسسك بها دعاة أ◊دأثة وألتغريب Úبطريقة أنتقائية تعÈ
عن عدم موضسوعيتهم بسسبب أزدوأجية أŸعاي Òلديهم».
«ألهجرة أŸعنوية Ÿفاهيم أأ’سسرة أŸسسلمة» كان عنوأن مدأخلة د  -عبد ألرحمن طيبي،
أسس-ت-اذ أل-ع-ق-دي-ة وأل-ف-ك-ر أإ’سسÓ-م-ي ب-ك-ل-ي-ة أل-ع-ل-وم أإ’سسÓ-م-ي-ة ،أع-ت Èف-ي-ه-ا أن أأ’سس-رة
«مسستهدف رئيسسي ‘ سسياق أإ’جابة عن سسؤوأل تخلف ألعا ⁄أإ’سسÓمي ،خاصسة مع وجود
ميل ترأكمي ›تمعي نحو أعتبار أ◊لول ‘ أللحاق بركب أ◊ضسارة وفق نسسق أŸتح ّضسر
ألوقتي أ◊ا‹» .وقد أّثر ذلك حسسبه على صسورة أأ’سسرة ‘ ألعا ⁄أإ’سسÓمي “اشسيا
وألنظرة ألغربية لها ،وأدى ذلك إأ ¤نزولها من مكانة أÿلية أأ’سساسسية لبناء أÛتمعات
وأ◊ضسارأت إأ ¤مفاهيم قريبة من ألعدمية وأŸؤوسسسسية أ’فÎأضسية ،وهو ما «يسستدعي
دق ناقوسض أÿطر ،وألبحث ‘ هذأ ألوأقع أَŸرضسي ،تشسخيصسا للدأء وتوصسيفا للدوأء»،
يقول د  -طيبي.
أقÎبنا من مدير ألندوة ،أسستاذ ألعقيدة وألفكر أإ’سسÓمي
أل -دك -ت -ور خ-ال-د ﬁج-وب ،وسس-أال-ن-اه ع-ن ه-دف أل-ن-دوة وسس-بب
‡ا أجاب به «ألشسعب» أن ألله عز
أختيار موضسوعها ،وكان ّ
وجّ- -ل ق- -د أوصس -ان -ا ‘ ك -ت -اب -ه أل -ك -ر Ëب -ا’ه -ت -م -ام ب -اأ’سس -رة
وإأصسÓحها ،وألسسعي إأ ¤جعلها «وفق ألقانون ألسسنني ألذي
صس -اغ -ه صس -احب أل -ع -ق -د أÿال -د وه -وأل -ل -ه ع-ز وج-ل م-ع ه-ذأ
أإ’نسسان» ألذي أسستخلفه ألله ‘ أأ’رضض .ودعا ﬁجوب إأ¤
عدم أسستصسغار ألشسبهات ،ألتي Áكن أن تسسري على أإ’نسسان أ’سسباب عّدة مثل ضسعف
ألشسخصسية أوأ’سستÓب أ◊ضساري أوعدم أ’هتمام« ،هناك ما يسسمى بالبناء ألÎأكمي
Óنسسان ،وإأن  ⁄نسسر ‘ ألسسلسسلة ألطبيعية ألتي يسس Òفيها أإ’نسسان من أجل أن نصسنعه
ل إ
صسناعة متوأزنة فأاكيد أّننا سسنحصسل على «نبتة وحشسية» ’ تنبت ألثّمار بل أأ’شسوأك».

اÿطاب ا◊داثي..إاجراءات
التّنميط وإاكراهات الّتذويب

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’فريقية
’بطال إ إ
رإبطة إ أ

شضباب قسضنطينة على بعد ثÓث نقاط من التّأاهل للّدور ربع النّهائي
’بطال
يوإصشل فريق ششباب قسشنطينة –ضشÒإته Ÿبارإة إ÷ولة إلرإبعة من دور إÛموعات عن إÛموعة إلرإبعة لرإبطة إ أ
’سشماعيلي إŸصشري ،وإلتي يهدف من خÓلها أإششبال إŸدرب
’فريقية لكرة إلقدم ،إلتي سشتجمعه إلسشبت إŸقبل بنادي إ إ
إ إ
إلفرنسشي «دينيسس ’فان» لضشمان إلتأاهل رسشميا عن طريق إلعودة إ ¤سشكة إ’نتصشارإت إلتي سشتجعل إلششباب يضشمن تأاهÓ
تاريخيا إ ¤إلدور ربع إلنهائي قبل نهاية دور إÛموعات بجولت.Ú

العدد

17883

سشعدود بوعÓم لـ «إلششعب»:

19

ه ـ ـ ـ ـد‘ إانشضـ ـ ـ ـ ـاء أاكادÁي ـ ـ ـ ـ ـ ـة لك ـ ـ ـ ـ ـرة
الق ـ ـدم تك ـ ـ ـ ـ ـّون ح ـ ـ ـّراسس ا Ÿـ ـ ـرمى

قد ’ يختلف إثنان على أإن بوعÓم سشعدود وإحد من إ◊رإسس إŸتميزين ‘
سشماء إلكرة إ÷زإئرية ‘ سشنوإت إلسشبعينات وإلثمانينات مع فريق ديناميكية
إلبناء ،حيث ترك بصشمة متميزة «‘ عرينه» إ ¤جانب زمÓئه ‘ إلفريق أإمثال
بن بوثلجة› ،رب ،دمدوم ،حر ،أإوŸان وإلقائمة طويلة ‘ تعدإد إلديناميكية
سشابقا إلتي فاز معها بكأاسس إ÷مهورية عام  .1982سشعدود إلذي لعب
للديناميكية  15سشنة ،إلتقيناه وهو يكرم Ãدينة ع Úطاية على طريقة إلكبار،
فاقÎبنا منه وسشجلنا معه هذإ إ◊وإر إŸتميز.

حـاوره :فؤواد بن طالب

ﬁمد فوزي بقاصص
بعد التعادل الثم Úالذي عاد به فريق
شش- -ب- -اب قسش- -ن- -ط- -ي -ن -ة م -ن األراضش -ي
اŸصش -ري -ة ضش -د ن -ادي اإلسش -م -اع-ي-ل-ي
اŸصشري ،بات أاصشحاب الزي األخضشر
واألسشود على بعد ثÓث نقاط عن
–قيق التأاهل إا ¤الدور الربع النهائي
خ Ó-ل ال -ث Ó-ث م-واج-ه-ات اŸت-ب-ق-ي-ة
للفريق ‘ دور اÛموعات ،وذلك
دون النظر إا ¤نتائج الفرق األخرى ‘
اÛم-وع-ة ال-راب-ع-ة ال-ت-ي ي-ح-تل فيها
ن-ادي الشش-ب-اب ال-ري-اضش-ي ال-قسشنطيني
مركز الوصشافة بناقصس مواجهة.
كشش- -ف م- -درب شش- -ب- -اب قسش -ن -ط -ي -ن -ة
«دي -ن-يسس لف-ان» ب-أان الشش-ب-اب ي-ط-م-ح
حاليا إا– ¤قيق التأاهل إا ¤الدور ربع
ال -ن -ه -ائ -ي ‘ م -رك -ز الصش -دارة ح -ت -ى
ي-تسش-ن-ى ل-ه ل-عب م-واج-ه-ة ال-ع-ودة ه-نا
ب -ا÷زائ-ر ،وه-و م-ا سش-ي-ج-ع-ل-ه ي-كسشب
ن - -وع - -ا م- -ن األفضش- -ل- -ي- -ة وي- -ت- -ف- -ادى
الضش -غ -وط -ات ال -زائ -دة ‘ م-واج-ه-ات

ال -ع -ودة م -ن ق -ب-ل اŸن-افسش ،Úول-ذلك
ي -ل -زم الشش -ب-اب  4ن -ق -اط م -ن ثÓ-ث
م -واج -ه -ات ب-غضس ال-ن-ظ-ر ع-ن ن-ت-ائ-ج
ال- -ف -رق األخ -رى ‘ اÛم -وع -ة ،م -ا
يجعل تأاهل الششباب إا ¤الدور اŸقبل
و‘ اŸركز األول قاب قوسش Úأاو أادنى
من التحقيق ،خصشوصشا أان «اÿضشورة»
ع- -ل- -ى م- -وع- -د إلق- -ام- -ة م -واج -ه -تÚ
م - -ت - -ت - -ال- -ي- -تÃ Úل- -عب «ح- -مÓ- -وي»
ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة األو ¤ضش-د اإلسش-ماعيلي
اŸصشري السشبت اŸقبل والثانية ضشد
النادي اإلفريقي األسشبوع الذي بعده،
قبل التنقل إا ¤الكونغو Ÿواجهة «تي.
بي» مازامبي.
من جهة أاخرى ،كششف الطاقم الطبي
لششباب قسشنطينة بأان ﬁرك الفريق
سشيد علي العمري سشيكون حاضشرا ‘
ل - -ق - -اء السش- -بت ب- -ع- -دم- -ا خ- -رج ضش- -د
اإلسشماعيلي ‘ الدقائق األخÒة من
اللقاء بسشبب اآللم التي ششعر بها على
مسش-ت-وى عضش-ل-ة ال-ف-خ-ذ ،ك-م-ا أاع-ط-ى
ط - -ب - -يب ال- -ف- -ري- -ق الضش- -وء األخضش- -ر

Ÿت -وسش -ط اŸي-دان ال-ه-ج-وم-ي ح-داد
لسش-ت-ئ-ن-اف ال-ت-دري-ب-ات ا÷م-اعية مع
الفريق ،وسشيكون حاضشرا السشبت هو
اآلخر بعدما غاب عن سشفرية مصشر.
‘ سشياق آاخر ،قّررت إادارة الفريق
م -ن-ح أاج-رة واح-دة لÓ-ع-ب ،Úوم-ن-ح-ة
تقّدر بـ  10مÓي Úسشنتيم نظ Òالعودة
ب -ن -ق-ط-ة ال-ت-ع-ادل م-ن مصش-ر ،وه-و م-ا
أاسشعد الÓعب ÚكثÒا ومن دون ششك
سشيحّفزهم على ضشمان التأاهل السشبت
اŸق-ب-ل ضش-د اإلسش-م-اع-ي-ل-ي اŸصشري،
وك -ان وا‹ قسش -ن -ط-ي-ن-ة ع-ب-د السش-م-ي-ع
سشعيدون قد اسشتقبل الفريق ‘ وقت
سش - -اب- -ق Ãط- -ار ﬁم- -د ب- -وضش- -ي- -اف
ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ب-ع-د ع-ودت-هم من مصشر،
وم-ن-ح اŸن-اج Òال-ع-ام ل-ل-ف-ري-ق طارق
عرامة صشّكا بقيمة مليار سشنتيم.
ه -ذا وكشش -ف ط -ارق ع -رام -ة ‘ آاخ-ر
تصشريحاته بأان نادي ششباب قسشنطينة
سشيسشتقبل نادي السشماعيلي اŸصشري
أاحسشن اسشتقبال رغم أانه ‘ مباراة
ال-ذه-اب ال-ف-ري-ق ع-ان-ى ال-ويÓ-ت م-ن

مطار القاهرة إا ¤السشكندرية على
مسشافة  250كلم ،وهو ما يتنافى مع
لوائح الكاف التي تنصس على أانه حÚ
تتعدى اŸسشافة التنقل  200كلم يجب
ع- -ل -ى ال -ف -ري -ق اŸسش -ت -ق -ب -ل ا◊ج -ز
Ÿنافسشه ع Èالطائرة.
«عرامة» أاوضشح بأان ملعب حمÓوي لن
يغلق كما كان مقررا ‘ السشابق ،وقال
بأان مدير اŸلعب اتخذ كل اإلجراءات
ال -ت -ق -ن -ي -ة إلصشÓ-ح ال-عششب ال-ذي ب-ات
يشش -ك -ل خ -ط -را ع -ل -ى ال Ó-ع -ب Úف-وق
أارضشية اŸيدان ،مؤوّكدا بأان الفريق لن
يتدرب فوق أارضشية ميدان «حمÓوي»،
وسشيفتح أابوابه للمنافسس عششية اŸباراة
للقيام Ãرانه ،وبعده سشيتم الفصشل فيما
إاذا سشيتم غلق اŸلعب لتغ Òالعششب
وت - -ع - -ويضش - -ه ب - -عششب اصش- -ط- -ن- -اع- -ي،
والسش-ت-ق-ب-ال ‘ م-ل-عب اÿروب ف-ي-م-ا
تبقى من اŸنافسشات اÙلية ‘ حÚ
سشيكون الششباب ›Èا على اسشتقبال
منافسشيه ‘ رابطة األبطال Ãلعب 8
ماي بسشطيف.

’–ادية إ÷زإئرية للجيدو) لـ «إلششعب»:
رششيد لعرإسس (رئيسس إ إ

ضضرورة اŸشضاركة ‘ كل اŸنافسضات الدولية لضضمان أافضضل جاهزية Ÿصضارعينا
’–ادية إ÷زإئرية
فّند رئيسس إ إ
للجيدو رششيد لعرإسس ‘ تصشريح خاصس
’ششاعات إŸتعلقة
÷ريدة «إلششعب» ،إ إ
بإامكانية تلقي عقوبة من طرف
’–اد إلدو‹ بسشبب عدم إŸششاركة ‘
إ إ
Óوإسشط إلتي جرت ششهر
بطولة إلعا ⁄ل أ
أإكتوبر إŸاضشي ،مؤوكدإ أإن إلغياب عن
إŸوعد كان بسشبب عدم إ◊صشول على
إلتأاششÒة للتنقل إ ¤باهاماسس ششهر
أإكتوبر إŸاضشي.

نبيلة بوقرين
كششف الرجل األول على رأاسس الفيدرالية ا÷زائرية
أان اإلرسش -ال-ي-ة ال-ت-ي ب-ع-ث-ه-ا اإل–اد ال-دو‹ م-ت-ع-ل-ق-ة
بضش -رورة دف -ع اŸسش -ت-ح-ق-ات ف-ق-ط ‘ ق-ول-ه« :خÈ
إام -ك -ان -ي-ة ت-ل-ق-ي ع-ق-وب-ة م-ن ط-رف اإل–اد ال-دو‹

للجيدو ›ّرد إاششاعة ،ول أاسشاسس له من الصشحة ألّننا
‰لك األدل -ة وا◊ج -ج اŸق -ن -ع -ة ل -ع -دم ت-ن-ق-ل-ن-ا إا¤
Óواسشط
ال-ب-اه-ام-اسس ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ ب-ط-ول-ة العا ⁄ل أ
ال -ذي ك -ان شش -ه -ر أاك-ت-وب-ر اŸاضش-ي ،وال-وث-ي-ق-ة ال-ت-ي
اسشتلمناها تتحّدث عن اŸسشتحقات اŸادية فقط
ألن -ه م-ن الضش-روري أان ت-دف-ع اŸسش-ت-ح-ق-ات ل-ل-ه-ي-ئ-ة
اŸنظمة نتيجة حجز الفندق وتكاليف اŸششاركة ،ما
يعني أان األمر عادي ول يتطلب هذا القدر من
التضشخيم».
واصش- -ل ل- -ع -راسس ق -ائ  ‘ Ó-ذات السش -ي -اق« :ا÷ي -دو
ا÷زائري بدأا يعود للواجهة من جديد من خÓل
اŸشش -ارك -ة ‘ اŸواع -ي-د ال-ق-اري-ة وال-دول-ي-ة ب-ه-دف
إاسش-ت-ع-ادة اŸسش-ت-وى ،وكسشب اÈÿة وال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ي
ت -ك -ون ن -ت -ي-ج-ة الح-ت-ك-اك م-ع األب-ط-ال ال-ع-اŸي،Ú
وا◊مد لله األمور بدأات تعود بصشفة تدريجية بدليل
النتائج اّÙققة ‘ الفÎة األخÒة ،والتي أاعتÈها
إاي -ج -اب -ي -ة إا ¤ح -د ك -ب ،Òوأاشش -ك -ر ك -ل اŸصش -ارعÚ

والقائم Úعلى الفرق الوطنية على اÛهودات التي
ي- -ق- -وم- -ون ب- -ه -ا ‘ ال -ت -حضش Òوال -ع -م -ل رغ -م ق -ل -ة
اإلم -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة ،ح -يث ن -أام -ل ‘ ح-ل-ول أاكÈ
مسشتقب ‘ Óهذا ا÷انب من أاجل الÎكيز على
العمل اŸيدا.»Ê
تطّرق رئيسس اإل–ادية إا ¤األهداف اŸسشتقبلية
–Óادية قائ« :Óهدفنا ‘ اŸسشتقبل قائم على
ل إ
ضشرورة اŸششاركة ‘ كل اŸواعيد مثلما سشبق ‹
ال -ق-ول م-ن أاج-ل ضش-م-ان أافضش-ل ج-اه-زي-ة ل-ل-ع-ن-اصش-ر
الوطنية ،والبداية سشتكون من خÓل اŸلتقى الدو‹
Ãراكشس ،وال-ذي ت-ل-ي-ه م-ب-اشش-رة ال-ب-ط-ول-ة األفريقية
بجنوب أافريقيا ‘ الفÎة اŸمتدة من  24إا28 ¤
أافريل ،من خÓل إاششراك كل أابطال ا÷زائر لدى
الصش -ن -ف Úم -ن أاج -ل كسشب أاك Èع -دد م -ن ال -ن -ق -اط
Óلعاب
لضشمان تأاهيل عدد كب Òمن اŸصشارع Úل أ
األوŸبية بطوكيو  ،2020الذي يعد موعدا جد مهم،
وسشتتبعها األلعاب اŸتوسشطية بوهران .»2021

أإسشينسشيو

ضضـ ـ ـ ـرورة الّلع ـ ـ ـب بق ـ ـ ـوة ‘ الّدقائ ـ ـ ـ ـق اأ’و ¤أامـ ـ ـ ـ ـ ـام البارصضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

تششيلسشي

معاقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسس كيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أاريـ ـ ـ ـ ـ ـزابا’غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

كشش -ف م -ارك -و أاسش -ي -نسش -ي-و لعب ري-ال م-دري-د ،ع-ن
ضشرورة اللعب بقوة ‘ الدقائق األو ¤والسشتعانة
بدعم ا÷ماه ،ÒخÓل مواجهة الغر Ëالتقليدي
ب -رشش -ل -ون-ة ،ال-ي-وم ،ب-إاي-اب نصش-ف ن-ه-ائ-ي ك-أاسس م-لك
إاسشبانيا.
وقال أاسشينسشيو ،خÓل تصشريحات نقلتها صشحيفة
«موندو ديبورتيفو» اإلسشبانية« :علينا أان ُنظهر قوة

قّرر تششيلسشي معاقبة ا◊ارسس كيبا أاريزابالغا
ب- -خصش- -م رات -ب -ه Ÿدة أاسش -ب -وع ،ب -ع -دم -ا رفضس
اسش -ت -ب-دال-ه خÓ-ل ال-ه-زÁة ب-ركÓ-ت الÎج-ي-ح
أامام مانششسش Îسشيتي ‘ ،نهائي كأاسس رابطة
األندية اإل‚ليزية ،األحد اŸاضشي.
وقال تششيلسشي ‘ بيان Ãوقعه على األنÎنت:
«اّتخذ النادي قرارا بتغر Ëكيبا راتبه Ÿدة
أاسشبوع واحد والتÈع به Ÿؤوسشسشة تششيلسشي».

كبÒة ‘ الدقائق األول والسشتعانة بدعم مششجعينا،
وسشنسشعى للفوز باŸباراة منذ اللحظة األو.»¤
وأاضشاف« :بطولة الكأاسس هي الوحيدة التي  ⁄أافز بها
مع ريال مدريد ،وهذا يجعلني متحّم ًسشا بششكل خاصس».
وتابع« :نعلم أانها ◊ظة مهمة بالنسشبة لنا ،ويجب أان
يكون الفريق موحًدا ،ومتأاّكد أان النتائج اإليجابي
سشتأاتي كما حدث ‘ السشنوات اŸاضشية».

وبدا أان أاريزابالغا يعا Êمن إاصشابة ،بعدما
منع سشÒجيو أاغويرو من التسشجيل ‘ الدقائق
األخÒة م - -ن ال- -وقت اإلضش- -ا‘ ،وط- -لب م- -ن- -ه
اŸدرب م- -اوريسش- -ي -و سش -اري اÿروج ق -ب -ل أان
يخسشر تششيلسشي  ‘ 3-4ركÓت الÎجيح.
لكن بعدما توقف اللعب ،وطلب ا◊كم الرابع
م -ن أاري -زاب -الغ -ا اÿروج ومشش-ارك-ة ا◊ارسس
البديل ويلي كابايÒو ،أاصشّر ا◊ارسس اإلسشباÊ

وأاوضشح« :ششغفي بكرة القدم كان من والدي ،الذي
ششجّعني منذ الطفولة على اللعب ،وح Úكنت صشغÒا
جلب ‹ كرة وبدأات أاركلها».
واختتم« :اإلبداع مهم جًدا ألنه ‘ كرة القدم هناك
م -واق -ف ي -جب حسش -م-ه-ا ‘ ج-زء م-ن ال-ث-ان-ي-ة ،وم-ا
ي -ج -ع -ل -ن -ي ﬂت -ل -ف-ا ه-و اÿي-ال ،وال-ت-ح-رك-ات غÒ
الطبيعية».

على أاّنه جاهز للعب ورفضس اÿروج وسشط
غضشب واضشح من سشاري.
وق -ال اŸدرب اإلي -ط -ا‹ ب -ع-د ال-ل-ق-اء ال-ذي
انتهى دون أاهداف ،إاّنه حدث «سشوء فهم كب»Ò
ألّن -ه اع -ت -ق -د أان أاري -زاب -الغ-ا ي-ع-ا Êم-ن شش-د
عضشلي ،بينما أاّكد ا◊ارسس أانه سشليم ،واسشتمر
‘ اŸل- - -عب Ùاول- - -ة ال- - -تصش - -دي ل - -رك Ó- -ت
الÎجيح.

إلششعب :بدإية أإين أإنت؟
سش-عدود بوعÓم :ل-ق-د ت-غّ-ي-بت لسش-ن-وات كمكّون
للحراسس بقطر ،وا◊مد لله أاّديت مهّمتي هناك كما
ي -ن-ب-غ-ي ،وال-ي-وم أان-ا م-ت-واج-د ‘ ا÷زائ-ر أاشش-رف ع-ل-ى
تدريب إابني وتكوينه كحارسس مسشتقبلي واعد.
@ ماذإ يعني لك هذإ إلتّكرË؟
@@ العنوان يعبّر عن نفسشه ،كما أاهديه كعربون ﬁبة
وتقدير لكل الرياضشي Úوخاصشة لÓعبي كرة القدم.
@ من إلذي قام بهذه إŸبادرة؟
@@ بالنسشبة ‹ ،كانت مفاجأاة ،غ Òأان جمعية رياضشية
(جان فوت) التي يرأاسشها بن بوثلجة ا ¤جانب بلدية
ع Úط -اي -ة ووزارة الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة ق -ام -وا ب -ه-ذه
اŸب-ادرة ،وب-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة أاح-ي-ي-ه-م ج-م-ي-عا على هذا
التكر Ëالذي يبقى عربون ﬁبة وتقدير للجميع.
@ ‡كن نعرف مرإحل مششوإرك كحارسس؟
@@ كنت منذ ششبابي أاحب حراسشة اŸرمى إا ¤أان
جاءت الفرصشة فتقّمصشت أالوان ديناميكية البناء التي
ك -ان ي -دّرب -ه -ا اÙروم ول -ي -ك-ان ،وف-زت م-ع-ه-ا ب-ك-أاسس
ا÷مهورية سشنة  1982أامام نصشر حسش Úداي ووصشلت
معها إا ¤أادوار متقدمة ‘ الكأاسس (خمسس مرات نصشف
نهائي) وربع نهائي كأاسس إافريقيا أامام «أاسشاك أابيجان»
ونهائي  1984أامام مولودية وهران وخسشرناه.
@ وماذإ عن إلفريق إلوطني؟
Óمال بقيادة رابح
@@ لعبت ‘ الفريق الوطني ل آ
سشعدان وكان هذا سشنة  ،77 / 76وكنت من ا◊راسس
ا÷يدين ‘ تلك الفÎة وهذا بششهادة الناخب الوطني
سش-ع-دان وك-ل اŸت-ت-ب-ع Úل-ل-ن-خ-ب-ة ال-وط-نية ،وباŸناسشبة
نفسشها فاŸششاركة كانت ‘ دورة بفرنسشا ،بتواجد آامال
الÈازي -ل ،األرج -ن -ت ،Úف -رنسش -ا ،روسش -ي-ا والصش ،Úوك-ان
فريقنا متميزا ‘ تلك اŸششاركة.
’فق؟
@ هل لديك مششروع ‘ إ أ
@@ لقد قّدمت ملفا ل–Óادية قصشد القيام بتكوين
حراسس اŸرمى ألّنه اختصشاصشي ،ولزلت أانتظر الرد
عن هذا اŸلف ألن ا◊راسس ا◊الي Úبحاجة إا¤
تكوين علمي.
@ بعد عودتك من قطر كمكّون ،هل دّربت
بعضس إلفرق على إŸسشتوى إÙلي؟
@@ أاسش -ن -دت إاّ‹ م -ه -م -ة ت -دريب ف -ري -ق ع Úط -اي -ة

وصشعدت به إا ¤القسشم الششر‘ ،وهذا يعت Èبالنسشبة ‹
إا‚ازا على مسشتوى بلدية ع Úطاية التي سشخّرت كل
اإلمكانيات من أاجل إاعداد فريق يششرف أالوان اŸدينة،
وا◊مد لله فالفريق حاليا متواجد ‘ القسشم الششر‘.
@ ما هو هدفك؟
@@ هد‘ إانششاء أاكادÁية لكرة القدم من أاجل تكوين
حراسس للمرمى..وا÷زائر بحاجة إا ¤حّراسس متكّونÚ
فنيا وبدنيا وانضشباطيا.
@ هل تتابع إلبطولة إلوطنية بقسشميها؟
@@ اŸتابعة ضشرورية ،خاصشة وأاّننا أاهل الختصشاصس ‘
›ال الكرة اŸسشتديرة حتى Áكن لنا أان نعرف ما
يجري ‘ مÓعبنا.
@ كيف ترى مسشتوى إلكرة حاليا؟
@@ مسشتوى متوسّشط لدى بعضس الفرق ،أاما البقية فهم
بحاجة إا ¤عمل كب Òللخروج من عنق الّزجاجة قبل
فوات اآلوان.
@ وماذإ عن «إÿضشر»؟
@@ أاعتقد أانّ النّخبة الوطنية ا◊الية هي ب Úأايادي
آامنة ،ألن بلماضشي لعب دو‹ سشابق ومدرب له خÈة،
وب-إام-ك-ان-ه إاع-ط-اء اإلضش-اف-ة ال-ت-ق-ن-ية الÓزمة للمنتخب
الذي يسشتعد لـ «كان»  2019بالقاهرة ونتمنى له النجاح.
@ ك- -ل- -م -ة ت -ود أإن ت -خ -ت -م ب -ه -ا ه -ذإ إ◊وإر
إ◊صشري.
@@ كجزائري وكحارسس ﬂضشرم ‘ كرة القدم لبد أان
نتفاءل خÒا Ÿا هو قادم للكرة ا÷زائرية ،التي هي
قادرة على رفع التحدي ،والعودة إا ¤جو النتصشارات
واأللقاب.

ريال مدريد

هـ ـ ـاري كـ ـ ـ Úعلى رأاسس قائم ـ ـ ـة صضفقـ ـات
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـبÒة ‘ اÒŸكاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ال ّصضيف ـ ـ ـي

ذكر تقرير صشحفي بريطا ،Êأإن
’‚ليزي هاري ك Úمهاجم توتنهام
إ إ
هوتسشب Òعلى رأإسس قائمة صشفقات
كبÒة يسشتهدفها ريال مدريد ‘
إÒŸكاتو إلصشيفي إŸقبل.
ووفًقا لصشحيفة «صشن» الÈيطانية ،فإان ريال مدريد
خ ّصشصس  345مليون جنيه إاسشÎليني ،لتدعيم صشفوفه
‘ الصشيف عقب رحيل الÈتغا‹ كريسشتيانو رونالدو
إا ¤جوفنتوسس ،باإلضشافة إا ¤اإلصشابات اŸتكررة
لغاريث بيل.
وأاششارت الصشحيفة إا ¤أان تقدم أاعمار ‚وم ريال
مدريد أايضًشا يج Èإادارة اÒŸنغي على اإلنفاق ‘
الصشيف اŸقبل ،حيث إان مارسشيلو يبلغ  30عاًما،
سشÒجيو راموسس ( ،)32لوكا مودريتشس ( ،)33كرË
بنزÁا ( ،)31تو Êكروسس وغاريث بيل (.)29
وأاّكدت الصشحيفة أان هاري ك Úعلى رأاسس قائمة

الصشفقات اŸسشتهدفة ،والتي تضشم أايضًشا كل من
نيمار دا سشيلفا ،باولو ديبال ،إايدين هازارد ،وماتياسس
دي ليخت.
يذكر أان ريال مدريد حصشل على لقب دوري أابطال
أاوروبا  4مرات ‘ آاخر  5مواسشم ،وتسشعى إادارة
اÒŸن-غ-ي Ÿواصش-ل-ة اŸسشÒة ال-ن-اج-ح-ة ل-ل-ف-ريق ‘
السشنوات اŸقبلة.

–ويÓت

جوفنتوسس مازال مهتّما بخدمات خاميسس رودريغيز

كششف تقرير صشحفي إيطا‹ أإن
جوفنتوسس ’ يزإل متوإجًدإ ‘ سشباق
إلتعاقد مع إلكولومبي خاميسس
رودريغيز’ ،عب ريال مدريد إŸعار
إ ¤بايرن ميونيخ.
وذك -ر م -وق -ع «ك -ال -تشش -ي -و مÒك-ات-و» اإلي-ط-ا‹ ،أان
جوفنتوسس لن يحسشم صشفقة رودريغيز قبل –ديد
مصش‚ Òمه األرجنتيني باولو ديبال ،والذي تراجع
دوره مع السشيدة العجوز هذا اŸوسشم.
وكانت العديد من التقارير مؤوخًرا ربطت ديبال
بالرحيل عن جوفنتوسس سشواء خÓل صشفقة تبادلية
مع الدو‹ اŸصشري ﬁمد صشÓح‚ ،م ليفربول ،أاو
عن طريق “ثيل ريال مدريد مقابل  120مليون
يورو.

وصشّرح والد رودريغيز بأان إامكانات ‚له تناسشب
خطط اإليطا‹ ماسشيمليانو أاليجري اŸدير الفني
÷وفنتوسس ،بينما أاّكد أاو‹ هونيسس رئيسس بايرن ،أان
مدرب البايرن من سشيحّدد موقف النادي من ششراء
بطاقة النجم الكولومبي مقابل  42مليون يورو.

إعدإد :عب ـد إلق ـادر
سسنات ـي
إمام أإسستاذ رئيسس
Ãسسجد إلبشسÒ
إإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدإ
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األربعاء  ٢٧فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ

ضسبط إلنفسس عن كل ما يدنسسها ويبعدها عن إلله تعا¤
ل-ق-د ع-رف ال-ع-ل-م-اء ال-ع-ف-ة ب-أانها( :ضشبط
( ،}ól«pàYnق اآلي - - - - - -ة  ،)١٨ال- -واجب ع- -ل -ى
الّنفسض عن الشّشهوات وقصشرها على الكتفاء
اŸسشلمة أان تنتبه Ÿا يخرج من فمها ،فإان
حته فقط،
اÓŸئكة –صشي كلمات ابن آادم.
Ãا يقيّم أاود ا÷سشد ويحفظ صش ّ
واجتناب ال ّسشرف ‘ جميع اŸلّذات وقصشد
ق -ال ت -ع -اGƒæoenGB ønjòp˘dsG É˘¡n˘jtGCn É˘jn{ :¤
العتدال).
ír∏p°ür jo * Gókjóp°nS ’kƒrbn Gƒdoƒbohn ¬n∏sdG Gƒ≤oJsG
وق- -ي- -ل ه -ي :ضش -ب -ط ال ّ-ن -فسض ع -ن اّÓŸذ
ºrµo nHƒfoPo ºrµo dn ôrØp˘¨r˘jnhn ºr˘µo˘dnÉ˘ªn˘YrGCn ºr˘µo ˘dn
ا◊يوانّية ،وهي حالة متوسّشطة من إافراط
GRkƒran RnÉan ór≤nan ¬o˘dnƒ˘°oSQnhn ¬n˘∏s˘dG ™p˘£p˘jo ør˘enhn
وهو الشّشره وتفريط وهو جمود الشّشهوة.
( }Éªk«¶pYnاألحزاب اآلية  ،)٧١ ،٧٠وصsشى
ج- -اء ال- -ق- -رآان ال- -ك -ر Ëل -ي -ق ّ-وم األخ Ó-ق
الله عّز وجل عباده اŸؤومن Úأان يتقوه فيما
وليطّهرها من كل ما يدنسشها ويحطّ من
تنطق به األلسشنة ،فقال جل وع ‘ Óكتابه
قدرها فدعا إا ¤العفة وأامر بها اŸؤومنÚ
اŸب Úآامرا ً عباده اŸؤومن ،Úوواعدا ً لهم
واŸؤوم -ن -ات ق -ال رب األرضض والسش -م-اوات:
بعظيم ما يكون من ا ‘ Òÿالدنيا واآلخرة
{ºr˘gpQp É˘°ün ˘HrGCn ør˘ep Gƒ˘°†t ˘¨o˘jn Ún˘æp˘epƒDr˘ªo˘∏r˘dp πr˘˘bo
إاذا اتقوا الله ‘ اللسشان.
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ع -زي -ز مسش -ت -غ -ن -ي -ا ب -ال -ل -ه ت -ع -ا ،¤م -ا ن-راه اآلن ‘
≈n∏Yn øsgpôpªoîoHp ønHrôp°r†«nrdhn É¡nærpe ôn¡nXn Éen ’sGEp øs¡oànænjRp
اÛال األول عفة الفرج :وهو أان يصشون اŸسشلم
ال -ط -رق -ات واŸواصش Ó-ت واألسش -واق وع -ل -ى أاب-واب
hrGCn øs¡pàpdnƒ©oÑodp ’sGEp øs¡oàn˘æn˘jpR øn˘jóp˘Ñr˘jo ’nhn øs˘¡p˘Hpƒ˘«o˘Lo
واŸسشلمة نفسشه وفرجه عما حرم الله من الوقوع
اŸسشاجد من أاناسض جعلوا اŸسشأالة وسشيلة ÷مع
ApÉænHrGCn hrGCn øs¡pFpÉænHrGCn hrGCn øs˘¡p˘àp˘ndƒ˘©o˘Ho ApÉ˘HnGB hrGCn øs˘¡p˘FpÉ˘HnGB
‘ هوة الرذيلة وقد جاء ‘ القرآان الكر Ëإاششارة
اŸال واتخذوا ذلك حرفة ووظيفة.
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السشؤوال» .وقال ابن القيمَ« :وصشَفهم بÎكهم مسشأالة
عن عبد الّرحمن بن عوف  -رضشي اللّه عنه -
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وجاء النبي -
الناسض ،ف Óيسشأالونهم».
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ّ
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قال :قال رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ« :إاذا
وصشالح األخÓق ومن ب Úتلك األخÓق الرفيعة
عن أابي هريرة  -رضشي الله عنه  :-أان رسشول الله
صشّلت اŸرأاة خمسشها ،وصشامت ششهرها ،وحفظت
خلق العّفة فها هو ـ صشلى الله عليه وسشلم  -يرسشى
 صشلى الله عليه وسشلم  ،-قال« :ليسض اŸسشكÚفرجها ،وأاطاعت زوجها ،قيل لها :ادخلي ا÷ّنة من
معا ⁄العّفة ويحث النفوسض على السشتقبال إاليها
الذي يطوف على الناسض ترده اللقمة واللقمتان،
أايّ أابواب ا÷ّنة ششئت» ،رواه أاحمد.
والصشÒورة من أاهلها.
والتمرة والتمرتان ،ولكن اŸسشك Úالذي ل يجد
 2ـ عّفة اللسسان:
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غنى يغنيه ،ول يفطن له فيتصشدق عليه ،ول يقوم
واÛال ال- -ث- -ا Êم- -ن ›الت ال- -ع ّ -ف -ة أان Áسشك
رسشول الله ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ« :ثÓثة حق على
فيسشأال الناسض» متفق عليه.
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الله عونهم :اÛاهد ‘ سشبيل الله ،واŸكاتب الذي
خْدِري
ومطية العفاف الصش .Èفَعْن َأاِبي سَشِعيٍد اْل ُ
أاقوال من غيبة و‰يمة واسشتهزاء وسشخرية وطعن
يريد األداء ،والناكح الذي يريد العفاف».
 رضشي الله عنه َ -أاsن َناسًشا مَِن اَألْن َصشاِر سَشَأاُلوا‘ أاعراضض اŸسشلم Úوعن فحشض القول وزوه.
َرسُشوَل الsلِه  -صشلى الله عليه وسشلم َ -فَأاْع َ
وعن عبادة بن الصشامت  -رضشي الله عنه  -أانه
طاُهْمُ ،ثsم
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سَشَأاُلوُه َفَأاْع َ
ق -ال :ق -ال رسش -ول ال -ل -ه ـ صش -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ـ:
حsتى َنِفَد َما ِعْنَدُه َفَقاَلَ« :ما
طاُهْمَ ،
سشيحاسشبنا عن أافعالنا من الله تعا ¤على عباده
«اضشمنوا ‹ سشتا من أانفسشكم أاضشمن لكم ا÷نة:
َي ُ-ك -وُن ِع ْ-ن ِ-دي ِم -نْ َخ ْ-ي ٍ -ر َفَ-لْ-ن أا َsدِخَ-رُه َعْ-نُ-كْ-مَ ،وَمْ-ن
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اصشدقوا إاذا حّدثتم ،وأاوفوا إاذا وعد” ،وأادوا إاذا
ف ُيِعsفُه الsلُهَ ،وَمْن َي ْسشَتْغِن ُيْغِنِه الsلُهَ ،وَمْن
َي ْسشَتْعِف ْ
.
ر
ش
ش
ل
ا
و
ِ
َ
ُ
حٌد َع َ
s
،
ائ-ت-م-ن-ت-م ،واح-ف-ظ-وا ف-روج-ك-م ،وغضش-وا أابصش-اركم
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وكفوا أايديكم» رواه أاحمد.
َوَأاْوسَشَع مَِن ال sصشْبِر» متفق عليه.
ي،
حسش-ن األخÓ-ق م-ن صش-ف-ات ال-ك-م-ال؛
اللهُ َعَلْيِه َوسَشsلَم ـ« :إاِsن ُعْثَماَن َر ُ
جٌل حَِي w
حاِل
ت لَُه َعَلى ِتْل َ
ولذا كّمل الله تعا ¤بها نبيه ـ صشلى الله
ت ،إاِْن َأاِذْن ُ
َوإاِuني َخشِشي ُ
ك اْل َ
َأاْن َل َي - -بْ ُ- -ل َ - -غ إاَِل s- -ي ِف - -ي َح- -اَجِ- -تِ- -ه» رواه
ح َسشَن النsاسضِ ُخلًُقا كما
عليه وسشلم ـ فَكاَن َأا ْ
الششيخان .ومن أادبه ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ ‘ إاجابة الدعوة :أانه إاذا تبعه أاحد
قال أانسض رضشي الله عنه ،وقد لزمه عششر سشنوات ‘ خدمته فهو من أاعلم
إاليها يسشتأاذن صشاحب الدعوة؛ لحتمال أانه ل يريده ،يفعل ذلك وهو نبي
الناسض به .ومن جميل العششرة ،وحسشن اÿلق؛ –ري األدب مع الناسض .وإاذا كان
والصشحابة يلتمسشون رضشاه ،ومع ذلك ل يتجاوز حدود األدب معهم ،روى َأابو
ال Èيبذل للوالدين ،والصشلة تكون للرحم ،وحسشن العششرة يصشرف للزوج والولد؛
ٍ
َ
جً Óمَِن اَألْن َصشاِر ُيَقاُل لَُه َأاُبو شُشَعْي ٍ
بَ ،كاَن
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فإان الناسض يسشعهم التأادب معهم ‘ القول و‘ الفعل .واŸهذبون من الناسض ‘
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حاٌمَ ،فَقاَل لَُه َأاُبو شُشَعْيبٍ :اصْشَنْع لِي طََعاَم َخْم َسشةٍ لََعلuي َ
َ
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أالفاظهم ،اŸؤودبون ‘ أافعالهم؛ ﬁل ﬁبة وتوق ÒواحÎام من الناسض؛ أل
s
ُ
ْ
ُ
s
ٌ
s
ي ـ صَشsلى اللُه َعَلْيِه
جِه النِsب
الناسض يحÎمون من يحÎمهم ،ويزدرون من يزدريهم .والنبي ـ صشلى الله عليه
صَشsلى اللهُ َعَلْيِه َوسَشsلَم ـ َخاِم َسض َخْم َسشٍةَ ،وَأاْب َصشَر ِفي َو ْ
u
ي ـ صَشsلى اللُه َعَلْيهِ َوسَشsلَم ـ:
وسشلم ـ قد ضشرب أاعظم األمثلة ‘ األدب واحÎام الناسض ،ويجب أان تتعّلم أامته
َوسَشsلَم ـ ا÷ُوَعَ ،فَدَعاهُ َفَتِبَعُهْم َر ُ
جٌل َلْم ُيْدَعَ ،فَقاَل الsنِب t
«إاِsن َهَذا َقِد اsتَبَعَناَ ،أاَتأاَْذُن َلُه؟» َقاَلَ :نَعْم» رواه البخاري .ومن أادبه ـ صشلى الله
األدب منه؛ ألن أادبه عليه الصشÓة والسشÓم من عند الله تعا¤؛ وألن ‘ تعّلم
عليه وسشلم ـ مع صشانع الطعام :أانه إان عافه و ⁄يعجبه  ⁄ينتقده ،كما ‘ حديث
األدب منه؛ تأاسشيا به ،وعم Óبسشنته .قال القرطبي ‘ وصشف النبي ـ صشلى الله
ِ
َ
ي صَشsلى اللُه َعَلْيهِ َوسَشsلَم َ
طَعاًما
عليه وسشلم ـ« :حفظه الله تعا ¤من صشغره ،وتو ¤تأاديبه بنفسشه ،و ⁄يكله ‘
أاِبي ُهَرْيَرَة َرضش َ
ي الsلُه َعْنُه َقاَلَ« :ما َعاَب الsنِب t
َق t
ط ،إاِِن اشْشَتَهاهُ َأاَكَلُه َوإاِsل َتَرَكُه» رواه الششيخان .ومن أادبه ـ صشلى الله عليه وسشلم
ششيء من ذلك لغÒه .و ⁄يزل الله تعا ¤يفعل به حتى كsره إاليه أاحوال ا÷اهلية،
ـ مع األطفال :أانه كان ل يهدر حقهم بحضشرة الكبار؛ كما ‘ حديث سَشْهِل بِْن
وحماه منها ،فلم يجّر عليه ششيء منها ،كل ذلك لطف به ،وعطف عليه ،وجمع
سشْعدٍ َرضِشي اللُsه َعْنُهَ« :أاsن َرسشولَ اللsهِ ـ صَشلsى اللُه َعلَيهِ َوسشلَsم ـ أاُ ِ
ي ِبشَشَراٍبَ ،فشَشِرَب
ت
للمحاسشن لديه» .وأادب النبي ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ مع الناسض كث Òجدا،
َ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
ٌÓم َوَعْن َي َسشاِرِه اَألشْشَياُخَ ،فَقاَل ِلْلُغ َ َ َ ِ َ
ِمْنُه َوَعْن َيِميِنِه ُغ َ
ي
ح -ف -ظ ‘ سش -ن -ت -ه أادب -ه م -ع ال -رج -ال وال -نسش-اء واألط-ف-ال ،و‘ ›الت ع-دة،
و ُ
ِÓمِ :أاَتأاَْذ ُِن لي َ أاْن أاُْعط َ
َهؤوَُلءِ؟َ ،فَقاَل الُغ َ
حًداَ ،قاَل:
ُÓمَ :ل َواللsهِ َيا َرسُشوَل الsلهَِ ،ل أاُوثُِر ِبَنصشيِبي مْن َ
ومناسشبات كثÒة :فمن أادبه ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ ‘ السشتئذان :ما حكاه َعْبُد
ك أا َ
َفَتsلُه َرسُشوُل الsلِه ـ صَشsلى اللهُ َعَلْيِه َوسَشsلَم ـ ِفي َيِدِه» متفق عليه .ومن أادبه ـ صشلى
اللsهِ ْبُن ُب ْسشٍر رضشي الله عنه َقاَلَ« :كاَن َرسُشولُ اللsهِ صَشلsى اللهُ َعلَْيهِ َوسَشلَsم إاَِذا َأاَتى
الله عليه وسشلم ـ ‘ رد الهدية :أانه يب Úسشبب ردها؛ لئ Óيقع ‘ نفسض مهديها
جِهِهَ ،وَلِكْن مِْن ُرْكِنِه ا ْ َألْيَمِن َأاِو ا ْ َألْي َسشِر،
َباَب َقْوٍم َلْم َي ْسشَتْقِبِل اْلَباَب ِمْن ِتْلَقاِء َو ْ
جsثاَمَة رضشي الله عنه «َأاsنُه َأاْهَدى ِلَرسشوِل الsلهِ
َوَيُقولُ ال sسشَُÓم َعَلْيُكْم ،ال sسشَُÓم َعَلْيُكْم» ،رواه أابو داود ،و‘ روايةَ« :فإاِْن أاُِذَن َلُه
ششيء؛ كما ‘ حديث ال sصشْعبِ ْبِن َ
ُِ
حشِشvياَ ،وُهَو ِباَألْبَواِءَ ،أاْو ِبَوsداَنَ ،فَرsدُه َعَلْيهَ ،فَلsما
ف» .ومن أادبه ـ صشلى الله عليه وسشلم ـ ‘ اŸناجاة واŸصشافحة :ما
َوِإاsل اْن َصشَر َ
صَشsلى اللهُ َعَلْيِه َوسَشsلَم ِحَماًرا َو ْ
ِ
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حُرٌم» متفق عليه .ومن أادبه
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صشلى الله عليه وسشلم ‘ تصشحيح األخطاء :أانه ل يواجه صشاحب اÿطأا بÓ
ت
حsتى َيُكونَ الsرجُلُ ُهَو اsلذِي ُيَنحuي َرَأاسَشُهَ ،وَما َرَأاْي ُ
َعَليْهِ َوسَشsلمَ ـ َفيَُنحuي َرأاْسَشُهَ ،
حاجة تقتضشي ذلك؛ لعلمه بكراهته لذلك؛ كما روى َأاَن ٌسض رضشي الله عنهَ« :أاsن
جُل ُهَو الِsذي َيَدُع َيَدُه» رواه أابو داود.
جًَ Óأاَخَذ ِبَيِدِه َفَتَر َ
ك َيَدُه ،حَsتى َيُكوَن الsر ُ
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َ
s
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جٍل صُشْفَرًة َفَكِرَهَهاَ ،قاَل :لَْو َأاَمْرُتْم َهَذا
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حًدا ِفي َو ْ ِ
يٍء َيْكَرُهُه»
جلسشائه بحسشب حاله ،فيتبسشط مع من يتبسشط معه ،ويسشتحي ‡ن يسشتحي
َأاْن َيْغسِشَل َهِذِه ال tصشْفَرَةَ .قاَلَ :وَكاَن َل َيَكاُد ُيَواِجُه َأا َ
جِهه بِشَش ْ
(رواه أاحمد) .ولذا كثÒا ً ما كان يقول« :ما بال أاقوام يفعلون كذا» .تلكم كانت
تَ« :كاَن َرسُشولُ اللِه ـ صَشsلى اللهُ
منه؛ كما ‘ حديث َعاِئشَشَة رضشي الله عنها َقاَل ْ
َعَلْيهِ َوسَشsلَم ـ مُ ْضش َ
مواقف من أادب النبي صشلى الله عليه وسشلم مع الناسض ،وهي مواقف تثبت أادبه
طِجًعا ِفي َبْيتِي َكاشِشًفا َعْن َفِخَذْيهِ َأاْو سَشاَقْيهَِ ،فاسْشَتأاَْذَن َأاُبو َبْكٍر
ِ
ِ
ْ
ْ
عليه الصشÓة والسشÓم مع ا÷ميع ،وهو لنا قدوة؛ فلنتأاسض به ‘ معاملته للناسض،
َ
ك،
ت
ف
،
ل
ا
ح
ل
ا
ك
ل
ت
َفَأاِذَن َلُهَ ،وُهَو َعَلى
حsدَث ،ثُsم اسْشَتأاَْذَن ُعَمُرَ ،فَأاِذَن لَُهَ ،وُهَو َكَذِل َ
َ
َ َ
َ
ْ
ولنتأادب بأادبه ،ونلتزم هديه؛ ففي ذلك حسشنة الدنيا وحسشنة اآلخرةór≤ndn{ .
َ
جَل َسض َرسُشوُل اللهِ ـ صَشsلى اللهُ َعَلْيهِ َوسَشsلَم ـَ ،وسَشsوى
ف
،
ن
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م
ث
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ذ
َ
ُ
َفَت َ
َ
حsدَث ،ثُsم اسْشَتأاْ َ ُ َ
حsدَثَ ،فَلما َخَرَج َقاَل ْ ِ
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ثَِياَبُهَ ،فَدَخَل َفَت َ
s
ت َعا ِئ ِشَشُةَ :دَخَل َأاُبو َبْكٍر َفَلمْ َتْهَتش sض لَُه َوَلمْ
( ،}GÒاألحزاب اآلية .)٢١
ت
ت َوسَشsوْي َ
جَل ْسش َ
k ãpcn ¬n∏sdG ôncnPnhn
ُتَباِلِهُ ،ثsم َدَخَل ُعَمُر َفَلْم َتْهَتش sض َلُه َوَلْم ُتَباله ،ثُsم َدَخَل ُعْثَمانُ َف َ
جٍل َت ْسشَتِحي مِْنُه اْلَمَÓئَِكُة» ،و‘ رواية َقاَل ـ صَشsلى
ثَِياَب َ
ك َفَقاَلَ :أاَل َأاسْشَتِحي مِْن َر ُ

إلتأادب مع إلناسس قول وفع Óيسسعهم

١٧٨٨٣

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

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

خلق العّفة و›ا’تها

العدد

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال ميمون بن مهران ’« :يكون الرجل تقيًّا
حتى يكون لنفسسه أاشسد ﬁاسسبة من الشسريك
لشسريكه ،وحتى يعلم من أاين ملبسسه
ومطعمه ومشسربه».

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

’عتدال؟
سس :ما هو ا إ
ج :هو َعوُد الراكع إا ¤ما كان عليه قبل ركوعه.
سس :كيف يكون السسجود؟
ج :يكون السسجود بأان يضسع اŸصسلي جبهته على
’رضس مكشسوفة و متثاق ً
 Óبها ومنكسساً بأان يجعل
ا أ
ً
أاسسافله أاعلى من أاعاليه ،ويضسع شسيئا من ركبتيه
وم -ن ب -ط -ون ك -ف -ي -ه وم -ن ب -ط -ون أاصس -اب -ع رج -ل-ي-ه.

خــــــــ Òالهـــــــدى:
عن أابي هريرة رضسي الله عنه أان رسسول الله ـ
صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس-ل-م ـ ق-ال« :إان ل-ل-ه تسس-ع-ة
وتسسع Úاسسما مائة إا’ واحدا ،من أاحصساها دخل
ا÷نة» رواه البخاري ومسسلم.

حكم ـة

العـ ـ ـ ـ ـدد

ق -ال إاب -راه -ي -م ب -ن أاده-م« :م-ا صس-دق
الله عبد أاحب الشسهرة».
سسلوك ‘ اŸيزان

‘ خطورة إلتجرؤو على
إلعلماء وإألئمة وإلدعاة

إان ما يÓحظ ‘ هذه األيام من بعضض األفراد من تعد
وتطاول على األئمة والعلماء لدليل حقد دف Úيكنه هؤولء Ÿن
ششّرفهم الله ◊مل رسشالة السشÓم وتعليم الناسض امر دينهم،
وا◊فاظ على وحدة األمة وقوتها من خÓل توجيه أافرادها
وحكامها من أاجل اسشتمرارها ودفع الضشعف والهوان عنها.
ولهذا كان من اŸفروضض من الناسض أان يتّقوا الله ‘ أاهل
القرآان وحماة السشنة ف Óيهينوهم ول يششÒوا إاليهم بال ُسشّبة
والقذف والهوان.
فالعلماء الربانيون يجب احÎامهم وإاجÓلهمŸ ،ا يحملونه
من دين الله جل وع ،Óومن مÒاث سشيد اŸرسشل Úـ صشلى الله
عليه وسشلم ـ ،فالعلماء ورثة األنبياء ،وهم الذين اسشتششهد الله
ع -ز وج -ل ب -ه -م ع -ل -ى أاج-ل مشش-ه-ود ب-ه وه-و ال-ت-وح-ي-د وق-رن
ششهادتهم بششهادته وششهادة مÓئكته ،فقال تعا¬oq∏dG ón¡p°nT{ :¤
¬nndGEp ’n p§°ùr ≤pdrÉHp kÉªnFpÉBbnp ºr∏©prdG GrƒodhrGCohn áoµnpFnÓªnrdGhn ƒngo s’GEp ¬nndGEp n’ ¬ofsGCn
( ،}ºo«µpëndrG õojõp©ndrG ƒngo ’sGEpآال عمران اآلية  .)١٨و‘ ضشمن
ذلك تعديلهم فإانه سشبحانه وتعا ¤ل يسشتششهد Ãجروح.
وقال ابن عسشاكر :إان ◊وم العلماء مسشمومة ،وسشنة الله ‘
هتك أاسشتار منتقصشيهم معلومة ،فمن أاطلق لسشانه ‘ العلماء
ب -الن -ت-ق-اصض وال-ث-لب ،اب-تÓ-ه ال-ل-ه ع-ز وج-ل ق-ب-ل م-وت-ه Ãوت
القلب.
واعلم أان كل ما ورد ‘ حرمة أاعراضض اŸسشلم Úوالنهي عن
النيل منها ،فالعلماء الربانيون هم أاو ¤من يششملهم ذلك،
والتطاول على العلماء  -مع كونه ﬁرمًا  -يهون من قيمة
العلم وأاهله ،و‘ هذا من اŸفاسشد ما ل يخفى ،إاضشافة إا ¤أانه
‘ ح- -ال- -ة ك- -ون ال- -ت- -ط -اول ع -ل -ى ال -ع -ل -م -اء ج -م -ل -ة ،ي -خشش -ى
أان يصشل صشاحبه إا ¤الردة ،ألن التطاول حينئذ يكون على ما
يحملونه من الدين ،وليسض لسشبب ششخصشي.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصصÓة

^ ٢٧ف-يفري  :1٩5٤أل-ل-ج-نة أŸركزية ◊ركة
أ’ن- -تصص- -ار ل -ل -ح -ري -ات أل -دÁق -رأط -ي -ة ،ت -دع -و
مناضصليها وأإطارأتها إأ ¤ضصرورة حماية وحدة
أ◊زب إأزأء تصصاعد حدة أÓÿفات.
^  ٢٧ف-ي-ف-ري  :1٩٦٢أن-د’ع م-ظ-اه-رأت شص-ع-بية
بورڤلة ،أحتجاجا على مشصروع فرنسصا ألقاضصي بفصصل
ألصصحرأء أ÷زأئرية عن باقي ألÎأب ألوطني.
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الفريق ڤأيد صضألح  :مهر اسضÎجأع أامن ا÷زائر واسضتقرارهأ كأن عظيمأ
‘ إأط -ار أل -ت -ف -ق -د أل -دوري ل-ل-وح-دأت
ألعسصكرية أŸرأبطة على طول ألشصريط
أ◊دودي ÷ن- -وب أل- -بÓ- -د ،وم- -ت- -اب- -ع -ة
ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-امج سصنة ألتحضص Òألقتا‹
 ٢01٩ /٢018ع Èكافة وحدأت أ÷يشس
أل -وط -ن -ي ألشص -ع -ب-ي ،ق-ام أل-ف-ري-ق أح-م-د
ڤايد صصالح ،نائب وزير ألدفاع ألوطني،
رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألشصعبي،
أمسس ألثÓثاء  ٢٦فيفري  ،٢01٩بزيارة
ع-م-ل وت-ف-ت-يشس إأ ¤ق-ط-اع-ات ووحدأت
أل - -ن - -اح - -ي - -ة أل - -عسص - -ك - -ري - -ة ألسص - -ادسص- -ة
بتمÔأسصت.

وأŸت- - -ك- - -ام- - -ل- - -ة ذأت أأ’ب- - -ع - -اد
أإ’سشÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ع-ميقة وألبعيدة
ألنظر ،ألتي تكفل ‘ خÓصشتها
للششعب أ÷زأئري حق ألعيشض ‘
أأم - -ن وأأم - -ان ،وت- -ع- -ت Èذلك م- -ن
أل -وأج -ب -ات أأ’ك -ي -دة أل-ت-ي ي-ت-و¤
إأ“امها أ÷يشض ألوطني ألششعبي،
ب-ح-ك-م م-ه-ام-ه أل-دسش-ت-وري-ة أل-ت-ي
ي-تشش-رف دوم-ا ب-ت-ح-م-ل-ه-ا وأأدأئ-ه-ا ع-ل-ى ألنحو
أأ’فضشل وأأ’صشوب““.
ألفريق أأّكد أأن ثمن أسشÎجاع أأمن أ÷زأئر
وأسشتقرأرها كان عظيما وكبÒأ ،وأأن أ◊فاظ
على هذأ أŸكسشب ألغا‹ جدأ ينبغي أأن يكون
على أأ’قل ‘ مسشتوى ألثمن أŸدفوع› ،ددأ
تعهده ألششخصشي على توف Òكافة ألظروف
أÓŸئ -م -ة أل -ت -ي تسش -م-ح ب-إاج-رأء أ’ن-ت-خ-اب-ات
ألرئاسشية أŸقبلة ‘ ،كنف ألهدوء وألسشكينة
وأأ’من وأ’سشتقرأر:
«إأن أل- -ع- -ق- -ل ألسش- -ل- -ي- -م وأل- -ت -ف -ك Òألسش -وي
وأŸوضش -وع -ي ،يسش -ت -دع -ي ب -الضش -رورة أل-ن-ظ-ر
وألتأامل ‘ أ◊صشيلة أأ’منية أÙققة ،بعد
سش- -ن- -وأت أ÷م- -ر أل- -ت- -ي م -رت ب -ه -ا أ÷زأئ -ر،
ف- -ا◊صش- -ي- -ل -ة ت -ؤوك -د أأن م -ه -ر أسشÎج -اع أأم -ن
أ÷زأئر وأسشتقرأرها كان عظيما ،وتؤوكد مدى
“اسشك ألششعب مع جيششه وترأبطهما فكرأ
وع -م  ،Ó-وت -ؤوك -د ت Ó-زم ط -ري -ق-ه-م-ا وأرت-ب-اط
مصشÒهما وتÓحم ،بل وتوحد نظرتهما نحو
أŸسشتقبل ،فكÓهما وأحد أ’ن ألوطن وأحد،
وذلكم هو سشر قوة ألعزÁة وصشÓبة أإ’رأدة
ألتي بها ” أسشÎجاع أأمن ألوطن وأنتزأعه
أن - -ت - -زأع - -ا م - -ن ب Úب- -رأث- -ن دنسض أإ’ره- -اب،
ف -ان -ط Ó-ق -ا م -ن ه -ذأ أإ’صش -رأر أل -ق-وي أل-ذي

أعلنته إأدأرة ألنادي على صصفحته بالفايسصبوك

رئيسس شضبيبة القبأئل شضريف مÓل ضضحية اعتداء بتيزي وزو

تعرضض ،أأمسض ،رئيسض فريق ششبيبة ألقبائل،
شش -ري -ف م Ó-ل ،وسش -ت -ة م -ن م-وظ-ف-ي أل-ف-ري-ق
’ع -ت -دأء وه -ج-وم Ãق-ر أل-ف-ري-ق ب-ت-ي-زي وزو،
حسشبما أأعلنته إأدأرة ألنادي ألناششط ‘ بطولة

france prix 1

ألتحقا با÷ماعات
أ’رهابية سصنتي
٢01٦/٢015

اإلرهأبيأن زكريأ وأابو يوسضف يسضلمأن
نفسضيهمأ للسضلطأت العسضكرية

أإ’ره -اب -ي -ان أأدل -ي -ا Ãع -ل-وم-ات م-ك-نت م-ن
كششف ﬂبأا يحتوي على:

التفك ÒاŸوضضوعي
يسضتدعي التأأمل ‘
ا◊صضيلة األمنية
اÙققة اليوم

إأن ما يحققه أ÷يشض ألوطني ألششعبي من
ن-ت-ائ-ج ع-ل-ى مسش-ت-وى ح-دودن-ا أ÷ن-وب-ي-ة ع-ل-ى
غرأر بقية حدودنا ألوطنية أأ’خرى ،بل وعلى
مسشتوى كافة ترأبنا ألوطني ،هي وليدة رؤوية
ششاملة Ÿفهوم أأ’من أŸتبنى من لدن ألقيادة
ألعليا للجيشض ألوطني ألششعبي ،فتوف Òأأ’من
وأÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه ي-ت-ط-لب أل-ت-ط-ب-ي-ق ألصشارم
وأل- -دق- -ي- -ق Ÿضش- -م -ون ه -ذه أل -رؤوي -ة أل -وأفـي -ة

٢٢°

‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب وبفضشل جهود قوأت
أ÷يشض ألوطني ألششعبي ،سّشلم إأرهابيان نفسشيهما،
أأول أأمسض  25فيفري  ،2019للسشلطات ألعسشكرية
بتمÔأسشت/ن.ع .6.وي - -ت - -ع - -ل - -ق أأ’م- -ر ب- -ك- -ل م- -ن
““مصشطفى إأمÓون““ أŸدعو ““زكريا““ ألذي ألتحق
با÷ماعات أإ’رهابية سشنة  ،2015و«◊سشن د’‹““
أŸدع -و ““أأب -و ي -وسش -ف““ أل-ذي أل-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات
أإ’رهابية سشنة .2016

h.¥

نتأئج على حدودنأ ا÷نوبية وترابنأ الوطني
وليدة رؤوية شضأملة Ÿفهوم األمن اŸتبنى

 18°وهرأن

ألثمن  10دج

إأجرأء أ’نتخابات ألرئاسصية ‘ كنف ألهدوء وأ’سصتقرأر

أل - -زي - -ارة أسش - -ت- -ه- -لت م- -ن أأقصش- -ى أ◊دود
أ÷ن -وب -ي -ة ل -ل -ب Ó-د ب-ت-ف-ق-د وت-ف-ت-يشض وح-دأت
ألقطاع ألعملياتي برج باجي ﬂتار ،أأين قام
ألسش -ي -د أل -ف -ري -ق ،ب -ع -د م -رأسش -م أ’سش-ت-ق-ب-ال،
ب -ت -دشش Úوح -دة ج -دي-دة م-ن وح-دأت أل-دف-اع
أ÷وي عن أإ’قليم.
كما كان ألفريق رفقة أللوأء ﬁمد عجرود،
ق-ائ-د أل-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة ألسش-ادسش-ة ل-ق-اء مع
أأف- -رأد ه- -ذه أل -وح -دأت ،ح -يث
أألقى باŸناسشبة كلمة توجيهية
بثت إأ ¤جميع وحدأت ألناحية،
ع -ن ط -ري -ق ت -ق-ن-ي-ة أل-ت-ح-اضش-ر
أŸرئ -ي ع -ن ب -ع -د ،ح ّ-ي -ا ف-ي-ه-ا
أ÷هود أŸضشنية وأŸثابرة ألتي
ي-ب-ذل-ه-ا أأف-رأد أ÷يشض أل-وط-ني
ألشش- -ع- -ب- -ي ‘ ه- -ذه أŸن -ط -ق -ة
أ◊دودي -ة أ◊سش -اسش-ة ،م-ي-دأن-ي-ا وف-ع-ل-ي-ا وف-اء
منهم لششعبهم ولبÓدهم أ÷زأئر ،وهي جهود
تعكسض مدى تششبعهم بالروح ألوطنية ألعالية
ووفائهم لرسشالة ألششهدأء أأ’برأر:
«إأنني أأحرصض كثÒأ ‘ هذأ أŸقام ألطيب،
ع -ل -ى أإ’شش-ادة وأل-ت-ن-وي-ه Ãا تضش-م-ن-ت-ه رسش-ال-ة
رئ -يسض أ÷م -ه -وري -ة ،أل-ق-ائ-د أأ’ع-ل-ى ل-ل-ق-وأت
أŸسش -ل -ح -ة ،وزي -ر أل -دف -اع أل-وط-ن-ي أŸوج-ه-ة
ÓمةÃ ،ناسشبة ألذكرى أŸزدوجة لتأاسشيسض
ل أ
أ’–اد أل -ع -ام ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ-ري ،Úوت-أام-ي-م
أÙروقات ،من لفتة كرÁة حيال أ÷يشض
ألوطني ألششعبي.

 1٦°وهرأن
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أل -رأب-ط-ة أÎÙف-ة أأ’و ¤ع-ل-ى صش-ف-ح-ت-ه ‘
ششبكة ألتوأصشل أ’جتماعي ألفايسشبوك.
وذك -ر شش -ه -ود ع -ي -ان أل-ت-ق-ت-ه-م ““وأأج““ Ãق-ر
ألفريق بأان أŸهاجم Úوألذين كان عددهم
حوأ‹ خمسشة عششر ششخ ًصشا كانوأ مسشلحÚ
Ãخ-ت-ل-ف أأ’سش-ل-ح-ة ،أع-ت-ق-ل-وأ أل-رئ-يسض مÓ-ل
عندما وصشل إأ ¤مقر ألفريق بسشبب أنتدأبه
لÓعب خÓل فÎة أ’نتقا’ت ألششتوية ليعتدوأ
عليه.
وبع ÚأŸكان كانت آأثار دم أ’عتدأء ’
تزأل وأضشحة لدى مرورنا ‘ ألوقت ألذي ’
يزأل فيه إأ ¤حد ألسشاعة منفذو هذأ أ’عتدأء
‘ حالة فرأر حسشب توضشيحات مديرية أأ’من
بالو’ية.
يذكر أأن فريق ششبيبة ألقبائل يحتل أŸركز
أل -ث -ا ‘ Êب -ط-ول-ة أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أأ’و¤
موبيليسض لكرة ألقدم على بعد  8نقاط عن
ألرأئد أ–اد أ÷زأئر بعد إأجرأء أ÷ولة .22

ي -ح -دون -ا ‘ أل -ق -وأت أŸسش -ل -ح-ة ع-ل-ى ح-ف-ظ
أ÷زأئ -ر وح-م-اي-ت-ه-ا م-ن ك-ل م-ك-روه ،ت-ع-ه-دت
ششخصشيا كمسشؤوول ‘ أ÷يشض ألوطني ألششعبي
أأمام ألله وألششعب و رئيسض أ÷مهورية ،قلت،
تعهدت على توف Òكافة ألظروف أÓŸئمة

ألتي تسشمح بإاجرأء أ’نتخابات ألرئاسشية‘ ،
كنف ألهدوء وألسشكينة وأ’أمن وأ’سشتقرأر““ ،
‘ ختام أللقاء أسشتمع ألفريق إأ ¤تدخÓت
وأأف-رأد أل-ن-اح-ي-ة أل-ذي-ن ج-ددوأ أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
وفائهم ÷يششهم وششعبهم ووطنهم أ÷زأئر.

رحل عن عمر ناهز  ٦٢سصنة

 مسشدسش )02( Úرششاشش Úمن نوع كÓششنيكوف؛ ق - -اذف ( )01صش -اروخ -ي م -ن ن -وع 10 ،RPG-
قذأئف BM- 21؛  12صشمامة عيار  120ملم؛
ق -ذي-ف-ت )02( Úل- -ل- -ق -اذف ألصش -اروخ -ي SPG-9؛
قذيفة ( )01خاصشة بالقاذف ألصشاروخي RPG-7
؛  09حشش -وأت خ -اصش -ة ب -ال -ق -اذف ألصش-اروخ-ي
RPG-7؛  07قذأئف هاون عيار  82ملم؛ 180
قنبلة دفاعية؛ﬂ 04ازن ذخÒة؛ 3أأششرطة ذخÒة
عيار  12,7ملم؛ باإ’ضشافة أ ¤كمية من ألذخÒة
من ﬂتلف ألعيارأت ( 2257طلقة) ،إأن مثل هذه
ألنتائج ألنوعية دليل قاطع على أليقظة ألدأئمة
وأ◊رصض ألشش- - -دي - -د ıت - -ل - -ف وح - -دأت أ÷يشض
أل -وط -ن -ي ألشش-ع-ب-ي أŸرأب-ط-ة ع-ل-ى ك-اف-ة ح-دودن-ا
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ‘ أل- -ذود ع -ن سش Ó-م -ة وأأم -ن أل -ب Ó-د
وأسشتقرأرها.

جثمأن الصضحفي مد Êبغيل يوار ى ÃقÈة قصضوري ÃسضتغأÂ
وري ألÌى ،عصشر أأمسض ألثÓثاءÃ ،قÈة
سشيدي عÓل قصشوري ببلدية صشيادةÃ ،دينة
مسشتغا ،Âألصشحفي ومرأسشل جريدة ““أ““Èÿ
مد Êبغيل عن عمر ناهز  62سشنة بعد مرضض
أأ ⁄به منذ فÎة ،حسشبما علم من عائلة ألفقيد
أŸرحوم بغيل من موأليد سشنة  1957بالونزة
بو’ية تبسشة ،وقد أنتقل إأ ¤مسشتغا Âليبدأأ
مشش- -وأره أŸه- -ن- -ي ك- -أاسش- -ت- -اذ Ÿادة أل- -ت- -اري -خ
وأ÷غرأفيا بغليزأن ومسشتغا Âبدأية من سشنة
 1980ثم كمكلف باإ’عÓم Ãديرية ألÎبية إأ¤
غاية تقاعده سشنة  .2016وبدأأ ألفقيد ألعمل
ألصش- -ح- -ف -ي ك -م -رأسش -ل م -ت -خصشصض ‘ ألشش -أان
ألرياضشي مع جريدة ““أأخبار أÓŸعب““ بدأية
من ألتسشعينيات ثم أنتقل أإ ¤جريدة ““أ““Èÿ

كأريكأت /ÒعنÎ

ألتي عمل معها منذ سشنة  1993وإأ ¤غاية
وفاته .كما كان للفقيد Œربة مع أإ’عÓم
ألسشمعي ألبصشري بدأية من  2012حيث عمل
ك-م-رأسش-ل ل-ق-ن-اة ““ك-ا ب-ي سش-ي““ وب-ع-ده-ا أن-تقل
ل -ل -ع -م -ل م -ع ق -ن-اة ““ن-وم-ي-دي-ا ن-ي-وز““ إأ ¤غ-اي-ة
.2017ع -رف أل -ف -ق -ي -د ب -ت -وأضش -ع -ه ون -زأه -ت -ه
وأأخ Ó-ق -ه أل -ك -رÁة وك -ت -اب -ات -ه ع -ن ﬂت -ل -ف
ألقضشايا ألتي تهم أŸوأطن Úوحبه لكرة ألقدم
وخصشوصشا لنادي ودأد مسشتغا Âألذي ششغل
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