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مــــــواقف وﬁطـــــــات ترصصدهـــــــا «الشصعب»

ج ـزائري ـ ـ ـات واقفـ ـ ـ ـ ـ ـات
^ حقوق ومكاسسب مدسسÎة
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لفريقية
لبطال ا إ
رابطة ا أ

غـــــدا السصاعـــة  :17:00شصباب قسصنطينة –
لفريقــــــــــــــي التونسصـــــــــــي
النــــــادي ا إ

« السسن ـ ـافر»..

الّتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأاّلق وحسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
 19صسدارة اÛموعة مبّكـرا

صصـــ3ـــ0ــ

سصنـــــة علــــى رحيـــــل أاحـــــــد أابــــــرز
رواد ا◊ركـــة الثقافيـــــة ‘ ا÷زائــــــر

قراءة ‘ األعمال األدبية الكاملة
للباحث شسريبط أاحـمد شسريبـط
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ي- - - -ق - - -وم وزي - - -ر ال - - -ع - - -م - - -ل
وال - - -تشس - - -غ - - -ي - - -ل والضس - - -م - - -ان
ا’جتماعي مراد زما‹ اليوم
ب - - -زي- - -ارة ع- - -م- - -ل ا ¤و’ي- - -ة
مسستغا Âحيث يعاين ويتفقد
ه- -ي- -اك- -ل ال- -ق- -ط- -اع ب- -دءا م- -ن
السساعة 09.00صسباحا.

1٧890

ميهوبي يششرف على حفل تكرË
اŸثقفات والفنانات
Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة يشس-رف وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة عز الدين
ميهوبي ،اليوم ،على حفل تكر Ëنخبة من اŸثقفات والفنانات ‘
ع -ي-ده-ن ،وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة  14:30ب-ع-د ال-زوال ب-قصس-ر ال-ثقافة
مفدي زكريا.

..ومباركي يششرف على
احتفالية  8مارسس

ا÷معية العامة
لـ«راششدة» غدا

Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة يشس-رف وزيرالتكوين اŸهني ﬁمد
م-ب-ارك-ي ،ال-ي-ومÃ ،ق-ر اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن ب-ا’ب-يار على حفل
ت-ك-ر Ëن-خ-ب-ة م-ن ع-امÓ-ت ال-ق-ط-اع ‘ ع-ي-ده-ن ،وذلك ع-ل-ى السساعة
 09.00صسباحا.

ت -ع -ق -د «راشس-دة» ج-م-ع-ي-ت-ه-ا
العامة ،اليومÃ ،ركز «دارنا»
ال -ك -ائ -ن ب -اÙم -دي -ة ،وسس-ي-ت-م
ب - -اŸن - -اسس - -ب- -ة Œدي- -د أاعضس- -اء
مكتب ا÷معية.

ا’–اد العام للمرأاة الفلسشطينية –تفل بعيد حواء
ينظم ا’–اد العام للمرأاة الفلسسطينية –فرع ا÷زائر ،السسبت يوما مفتوحا للمرأاة الفلسسطينية
احتفا’ بـ  8مارسس ،،ندوة عنوانها « حقوق اŸرأاة» بدءا من السساعة 10.00صسباحا تتبع ببازار اول
للفلسسطينية با÷زائر ،وهذا بسسفارة دولة فلسسط ‘ Úدا‹ براهيم .

«قواعد السشياقة
السشليمة» موضشوع
حصشة «أ’منكم »
’م-ن-ك-م»،
ت -ت -ط -رق حصس -ة « أ
ال-ي-وم ،ال-ت-ي ت-بث ع-ل-ى ال-قناة
’و ¤م - -وضس - -وع
’ذاع- - -ي- - -ة ا أ
ا إ
ح- -ول خصس- -وصس -ي -ات وق -واع -د
السس-ي-اق-ة السس-ل-ي-م-ة ‘ اŸن-اط-ق
الصس -ح -راوي-ة ،وذلك ب-دءا م-ن
السساعة  16:00مسساءا.

الصشالون الدو‹ للبيئة
والطاقات اŸتجددة
من  7إا 10 ¤مارسس
ت- - -ن- - -ظ- - -م وزارة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال -ط -اق -ات اŸت -ج-ددة ،ال-ي-وم،
ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ية من الصسالون
ال- -دو‹ ل -ل -ب -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸت - - - -ج - - - -ددة– ،ت شس - - - -ع - - - -ار
«ال- -ط- -اق- -ات اŸت- -ج -ددة خ -ارج
الشس -ب -ك -ة ‘ خ -دم -ة ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسس - - - -ت - - - -دام - - - -ة ‘ ا÷ن - - - -وب
ا÷زائري واŸناطق اŸعزولة»،
وذلك إا ¤غ - - -اي - - -ة  10مارسس
بقصسر اŸعارضس.

اللقاء ا÷ماعي اŸوسشع رقم 342
‘ إاطار عملية تسسجيل الشسهادات ا◊ية من أافواه اÛاهدين واÛاهدات ينظم ،اليوم ،اŸتحف
الوطني للمجاهد اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم Ã 342قر قسسمة اÛاهدين بالشسراقة على السساعة
 10:00صسباحا ،حيث خصسصس اللقاء Ÿوضسوع« دور الهÓل ا أ
’حمر ا÷زائري ‘ الثورة التحريرية» .

«وقف إاطÓق النار » ‘ أابواب مفتوحة
إاح -ي -اء ل -ل -ذك -رى ٥٧
’ت- -ف- -اق- -ي- -ات إاي- -ف- -ي -ان
ت- - - -ن- - - -ظ - - -م م - - -ؤوسسسس - - -ة
’رشس - -ي - -ف ال - -وط- -ن- -ي
ا أ
ط - -ي - -ل- -ة شس- -ه- -ر م- -ار سس
ا÷اري أاب-واب-ا م-فتوحة
ب -ع -ن -وان «ال -ط-ري-ق إا¤
وق - -ف اط Ó- -ق ال - -ن - -ار»
وه - - -ذا م- - -ن السس- - -اع- - -ة
 09.00صس- -ب- -اح- -ا ا¤
 14.00مسساء.وŒري
التظاهرة Ãقر ملحقة
م- - - -رك- - - -ز ا’رشس - - -ي - - -ف
ال- - -وط - -ن - -ي ب - -ا÷زائ - -ر
ال -وسس-ط-ى ب-ج-وار ق-اع-ة
ابن خلدون.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
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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)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ي- - -ق- - -وم وزي - -ر السس - -ي - -اح - -ة
والصس -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د
ال - -ق- -ادر ب- -ن مسس- -ع- -ود ،ال- -ي- -وم
وغدا ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
و’ية إاليزي،حيث يقف على
اŸشس- -اري- -ع ا÷اري- -ة وي- -ع- -اي- -ن
اŸراف - - - - - -ق اŸوج - - - - - -ودة بÎاب
الو’ية.

اÛلسس الششعبي
الوطني يسشتأانف أاششغاله
يسس -ت -أان -ف اÛلسس الشس -ع-ب-ي
ال - -وط- -ن- -ي أاشس- -غ- -ال- -ه ،ال- -ي- -وم،
ب- -ج- -لسس- -ة ع- -ل- -ن -ي -ة ﬂصسصس -ة
’سس -ئ -ل -ة الشس -ف -وي -ة،
ل- -ط- -رح ا أ
وذلك ع - -ل - -ى السس- -اع- -ة 10:00
صسباحا.

اŸسشابقة الوطنية
للمالية اليوم
ت - -ن - -ظ - -م وزارة ال- -ت- -ك- -وي- -ن
وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي Úب-الشس-راك-ة
م -ع ب -نك ال -فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة
ال- -ري -ف -ي -ة ،ال -ي -وم ،اŸسس -اب -ق -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -ال -ي -ة ل-ف-ائ-دة
اÎŸبصس ÚواŸت- -م -ه -ن ،Úع -ل -ى
مسس- -ت- -وى م- -ع- -اه -د ال -ت -ك -وي -ن
والتعليم اŸهني.Ú

ندوة حول اسشتغÓل
الطاقة باأ’وراسشي
ت -ن -ظ -م ال -وك -ال -ة ال -وط-ن-ي-ة
ل -ت -ط -وي -ر اسس -ت -خ-دام ال-ط-اق-ة
وت -رشس-ي-ده-ا ي-وم ال-ثÓ-ث-اء 12
م -ارسس ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة ح-ول
اسس- -ت- -ع- -م- -ال ال- -ط- -اق- -ة ‘ ظ- -ل
ال -ت-ح-دي-ات وف-رصس ا’ن-ت-ق-ال
ال - -ط - -اق - -وي ،وذلك ب - -ف - -ن- -دق
ا’وراسس-ي ع-ل-ى السس-اع-ة 9:00
صسباحا .

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ 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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خÓل مشساركته ‘ الدورة Û 151لسس ا÷امعة العربية

مسصاهل يجدد دعوة ا÷زائر إا ¤تغليب ا◊لول السصلمية لأÓزمات العربية
جدد وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد
ال-ق-ادر مسس-اه-ل ،امسس ب-ال-ق-اهرة ،خÓل
مشساركته ‘ أاشسغال الدورة العادية 151
Ûلسس ج -ام -ع -ة ال -دول ال -ع -رب -ي-ة ع-ل-ى
اŸسس - -ت - -وى ال - -وزاري ،م - -وق- -ف ا÷زائ- -ر
Óزم-ات ال-ت-ي
ال -داع -ي إا ¤ح-ل سس-ل-م-ي ل -أ
يعرفها العا ⁄العربي.
‘ ه- -ذا ا’ط- -ار ،ؤف- -ي- -م- -ا ي- -خصس اأ’زم- -ة
السصورية ،أاكد الوزير ›ددا على «أاهمية أان
يضصطلع هذا البلد اŸؤوسصسس ÷امعة الدؤل
ال -ع -رب -ي -ة ب-دؤره ‘ ال-دف-اع ع-ن قضص-اي-ا أام-ت-ه
العادلة ؤمصصا◊ها اŸشصرؤعة»› ،ددا «دعم
ا÷زائ -ر ل -ع -ودة سص -وري -ا إا ¤حضص -ن م -ن -ظ-م-ة
ج-ام-ع-ة ال-دؤل ال-ع-رب-ي-ة ؤال-ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا أان
تسص -اع -د ع -ل -ى اسص -ت -ع -ادة اŸب-ادرة ‘ تسص-وي-ة
اأ’زم -ة ؤع -ل -ى –ق -ي -ق اŸصص -ا◊ة ال -وط -ن -ي-ة
اŸنشصودة».
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-قضص-ي-ة ال-فلسصطينية ،جدد
مسصاهل «دعم ا÷زائر التام ◊ل عادل ؤدائم
ؤشصامل يسصمح للشصعب الفلسصطيني Ãمارسصة
حقه الـمشصرؤع ‘ إاقامة دؤلته اŸسصتقلة على
ح- -دؤد  1967ؤع-اصص-م-ت-ه-ا ال-ق-دسس الشصريف
طبقا للقرارات اأ’‡ية ؤالشصرعية الدؤلية»،
مضصيفا أان «الوضصع اŸضصطرب الذي يعيشصه
العا ⁄العربي يرتبط بشصكل مباشصر بالصصورة
القا“ة اŸتجلية ‘ اسصتمرار ؤتفاقم معاناة
الشص -عب ال -ف-لسص-ط-ي-ن-ي الشص-ق-ي-ق ؤانسص-داد أاف-ق
تسصوية عادلة للقضصية الفلسصطينية التي تبقى
القضصية ا÷وهرية للعا ⁄العربي».
ؤبشص -أان ل -ي-ب-ي-ا ،شص-دد ال-وزي-ر ع-ل-ى «أاه-م-ي-ة
اعتماد مقاربة شصاملة تسصتند أاسصاسصا إا ¤عدم
التدخل ‘ الشصؤوؤن الداخلية لليبي Úؤملكيتهم
للحل السصياسصي ؤالوقوف على مسصافة ؤاحدة
من كافة اأ’طراف اŸعنية» ،مضصيفا أان «ا◊ل
Óزمة هو السصبيل الوحيد إ’نهاء
السصياسصي ل أ
الصصراع ‘ هذا البلد ا÷ار ؤالشصقيق ؤا◊فاظ
ع-ل-ى ؤح-دة ل-ي-ب-ي-ا ؤسص-ي-ادت-ه-ا ؤسصÓ-م-ة ترابها
ؤانسص -ج -ام شص -ع -ب -ه -ا ؤال -ك -ف -ي -ل ب-ال-ت-وصص-ل إا¤
اŸصصا◊ة الوطنية».
ك -م -ا ج -دد أايضص -ا «دع -م ا÷زائ -ر ل-ل-م-م-ث-ل
 ·ÓاŸتحدة ،غسصان
Óم Úالعام ل أ
اÿاصس ل أ
سصÓمة ‘ ،إاطار تنفيذ خطة العمل» ،مشصيدا
بـ«ا÷ه- -ود ال- -رام- -ي- -ة إا ¤ال- -ت- -حضص Òاأ’م -ث -ل
للمؤو“ر الوطني» ؤمعتÈا ا’تفاق الذي توصصل
إاليه يوم  28فيفري اŸنصصرم بأابو ظبي ،بـمعية
اŸم - -ث - -ل اأ’‡ي ،ك - -ل م - -ن رئ - -يسس اÛلسس
الرئاسصي ،فايز السصراج ،ؤاŸشص Òخليفة حفÎ
«خ -ط -وة ه -ام-ة ع-ل-ى درب ل ـم الشص-م-ل ؤإان-ه-اء
اأ’زمة Ãا يشصجع كل اأ’طراف على اŸضصي
قدما ‘ هذا ا’Œاه».
ؤبخصصوصس اأ’زمة ‘ اليمن ،جدد الوزير
«دعم ا÷زائر للحوار ب Úالفرقاء اليمنيÚ
برعاية اأ’· اŸتحدة من أاجل التوصصل إا¤

ح-ل سص-ي-اسص-ي ي-ح-ف-ظ ؤح-دة ال-ي-م-ن ؤسص-ي-ادت-ه
ؤاسص -ت -ق -راره ؤنسص-ي-ج-ه اÛت-م-ع-ي» ،مسص-جÓ-
«ارتياحه للنتائج اŸشصجعة التي تـمخضس عنها
اج- -ت- -م- -اع اسص- -ت- -ك -ه -و ⁄اأ’خ Òب Úال -ف -رق -اء
اليمني ،»Úداعيا اياهم إا« ¤تغليب لغة ا◊وار
ؤؤضصع اŸصصلحة العليا لليمن فوق كل اعتبار
إ’حÓل اأ’من ؤا’سصتقرار ‘ ربوع هذا البلد
الشصقيق».
ؤف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق Ãك-اف-ح-ة اإ’ره-اب ،ج-دد
Óع -م-ال
ال -وزي -ر «إادان -ة ا÷زائ -ر الشص -دي -دة ل  -أ
اإ’رهابية التي تسصتهدف زعزعة أامن البلدان
العربية ؤتضصامنها مع سصائر الدؤل التي تواجه
بشص- -اع- -ة اإ’ره- -اب ،اأ’م- -ر ال- -ذي يسص- -ت- -وجب
ال- -ت- -ع- -اؤن ؤال- -ت- -نسص- -ي- -ق اŸشصÎك Ùارب -ت -ه
باإ’ضصافة إا ¤العمل ا÷اد على كل اŸسصتويات
ل- -ل- -تصص- -دي ل- -ل- -م- -خ- -اط- -ر ال -ك -بÒة اÙدق -ة
ب -الـم -ن -ط -ق -ة ال-ع-رب-ي-ة ؤم-ا يÎتب ع-ل-ي-ه-ا م-ن
انعكاسصات ؤخيمة على اŸنطقة».

 ...يدعو إا ¤إاصصÓح جامعة
الدول العربية
جدد ؤزير الشصؤوؤن اÿارجية ،عبد القادر
مسص- -اه- -ل ،امسس م- -ن ال- -ع- -اصص- -م- -ة اŸصص -ري -ة
القاهرة ،دعوة ا÷زائر إا ¤إاصصÓح «شصامل»
÷امعة الدؤل العربية ،مضصيفا أان هذه الدعوة
ن -اب -ع -ة م -ن اأ’ؤضص -اع ال -ت -ي آالت ال -ي-ه-ا ال-دؤل
العربية التي ’زلت «تواجه –ديات ؤﬂاطر
جمة».
ؤ‘ ك -ل -م -ة ل -ه خ Ó-ل ال -دؤرة ال-ع-ادي-ة 151
Ûلسس جامعة الدؤل العربية على اŸسصتوى
ال- -وزاري ،ق- -ال مسص- -اه- -ل إان «دع -وة ا÷زائ -ر
إ’صصÓح اŸنظمة العربية نابعة من اأ’ؤضصاع
ال -ت -ي آالت ال -ي -ه -ا ال-دؤل ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي ’زلت
Óسص- -ف ت- -واج -ه –دي -ات ؤﬂاط -ر ج -م -ة
ؤل - -أ
تتغذى من الÓإاسصتقرار ؤاأ’زمات الـمشصتعلة
‘ عدة مناطق» ،اأ’مر الذي يسصتدعي مثلما

لودريان:

قال «توحيد ا÷هود ؤتضصافرها لرصس الصصف
العربي ؤالتعاطي Ãسصؤوؤلية ؤموضصوعية مع ما
تشصهده السصاحة العربية من أازمات من خÓل
اع -ت -م -اد ا◊وار ك-ق-اع-دة أاسص-اسص-ي-ة ل-ل-ت-واصص-ل
العربي ؤهو ما من شصأانه ؤضصع حد للتدخÓت
اÿارج- -ي- -ة ‘ الشص- -ؤوؤن ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ل- -ل -دؤل
العربية».

ا÷امعة العربية سصتوفد بعثة
Ÿراقبة النتخابات
ؤقع ؤزير الشصؤوؤن اÿارجية ،عبد القادر
’م Úال- -ع- -ام ÷ام- -ع- -ة ال- -دؤل
مسص - -اه- -ل ؤا أ
العربية ،أاحمد أابو الغيط امسس بالقاهرة
على اتفاق حول ايفاد بعثة من اŸراقبÚ
لÓنتخابات الرئاسصية اŸقررة يوم  18أابريل
ال -ق -ادم ،حسص -ب -م -ا ع-ل-م ل-دى ؤزارة الشص-ؤوؤن
اÿارجية.
ؤ اؤضص - - -ح ذات اŸصص - - -در « ( )...ؤاف - - -قت
جامعة الدؤل العربية على الطلب ا÷زائري
ل-ل-مشص-ارك-ة ‘ اŸراق-ب-ة ال-دؤل-ي-ة لÓ-ن-تخابات
الرئاسصية مسصجلة بذلك اهتمامها بنجاح هذا
اŸوعد الهام» ،مضصيفا أان السصيدين مسصاهل
ؤأابو الغيط ؤقعا على اتفاق «حول ايفاد بعثة
Ÿراقبة ا’نتخابية».
ؤ ع- -قب ه -ذا ا’ت -ف -اق ؤم -ث -ل -م -ا ج -رى ‘
ا’سص -ت -ح -ق -اق -ات ا’ن -ت -خ -اب -ي-ة السص-اب-ق-ة ف-ان
اŸن -ظ -م -ة ال -ع -رب -ي -ة سص -تشص -ارك ‘ اŸراق-ب-ة
ال -دؤل -ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة اŸق-ررة ‘
أابريل القادم».
’م Úال -ع -ام
ؤب- -ه- -ذه اŸن -اسص -ب -ة ،أاشص -اد ا أ
÷ام -ع -ة ال -دؤل ال-ع-رب-ي-ة ال-ذي اج-رى م-ع-ه
مسص- -اه- -ل م- -ب- -اح- -ث -ات بـ « “سصك ا÷زائ -ر
ب-ت-وف Òج-م-ي-ع ظ-رؤف الشص-ف-اف-ي-ة ؤال-نزاهة
لهذا ا’قÎاع ’سصيما من خÓل توجيه دعوة
Ÿن -ظ -م-ات اق-ل-ي-م-ي-ة ؤدؤل-ي-ة Ÿراق-ب-ة ه-ذه
ا’نتخابات».

فرنسصا ل يجب أان تتدخل ‘ اŸسصار النتخابي ا÷زائري

اكد الوزير الفرنسسي اŸكلف باأوروبا
والشس - - -وؤون اÿارج - - -ي - - -ة ج - - -ون اي - - -ف
ل- -ودري- -ان امسس ب- -ب- -اريسس ان ف -رنسس -ا ل
ي -جب ان ت -ت -دخ -ل ‘ اŸسس-ار الن-ت-خ-اب-ي
ا÷زائري موؤكدا ان ا÷زائر بلد «سسيد»
واسستقراره مسساألة «جد هامة».
ؤ ص ص رح ل و د ر يا ن ب ش ص ا ن ا Ÿظ ا ه ر ا ت ا ل ش ص ع بي ة
ؤا’ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسص -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ام -ام
ال - -ن- -واب خÓ- -ل ب- -حث اŸسص- -ائ- -ل ال- -راه- -ن- -ة
با ÷ م ع ي ة ا ل و ط ن ي ة ا ل ف ر ن س ص ي ة ق ائ  ’ « Óيج ب

ع- -ل- -ي- -ن- -ا ال- -ت- -دخ- -ل ‘ اŸسص- -ار ا’ن -ت -خ -اب -ي
ا÷زائري».
ؤذك- -ر ب- -ان ف- -رنسص- -ا «ن- -ظ- -را ل- -ع Ó-ق -ات -ن -ا
ا ل ت ا ر ي خ ية » « ،ت ت اب ع ع ن كث ب س ص Òه ذ ا ا  Ÿو ع د
ا ل ك ب  ، » Òم ش ص  Òا ا  « ¤ث  Óث ة مب ا د ئ » .
كما اأضصاف اأن «ا÷زائر بلد سصيد ؤالشصعب
ا ÷ ز ا ئ ر ي ه و ا ل و ح ي د ا  ıو ل با خ ت ي ا ر ق ا د ت ه
ؤ ت ق ر ي ر م ص ص  Òه ؤ ا ل شص ع ب ا ÷ ز ا ئ ر ي ه و ا ل ذ ي
ي ح د د ا آم ا ل ه ؤ ه ذ ا م ا ي تط ل ب ش ص ف ا ف ي ة ؤ ح ري ة
اŸسصار».

ؤ ا أ ض ص اف ا ن ا ÷ ز ا ئ ر « ب ل د ص ص د ي ق تر ب ط نا ب ه
عÓقات متعددة» ،مشصÒا ا ¤ان ما يجري ‘
ا ÷ ز ا ئ ر « ل د ي ه ا أ ث ر ق و ي ‘ ف ر ن س ص ا ؤ هذ ا م ا
 Ÿس ص ناه » .
ؤ اؤضص- -ح ال- -وزي- -ر ال- -ف- -رنسص -ي ل -ل -ن -واب ان
ا÷زائ -ر «ب -ل -د ﬁوري ‘ اف -ري -ق-ي-ا ؤال-ب-ح-ر
اŸت -وسص -ط» ،مضص -ي -ف-ا ان-ه «ل-ه-ذا السص-بب ف-اإن
ا ’ س ص ت ق ر ا ر ؤ ا ’ م ن ؤ ا ل تن مي ة ‘ ا ÷ زا ئ ر م س ص ا ئ ل
ا أ س ص ا س ص ية ؤ م ن ه ذ ا ا  Ÿن ظ و ر ف ا إ ن ف ر ن س ص ا تت اب ع
ه ذ ا ا  Ÿو ع د ا◊ ا س ص م ‘ ا ÷ ز ا ئ ر » .

تقوم بزيارة عمل إا ¤بÓدنا

أاويحيى يسصتقبل وزيرة العدل اإلسصبانية

لول ،أاحمد أاويحيى
اسستقبل الوزير ا أ
امسس با÷زائر العاصسمة وزيرة العدل
السس-ب-ان-ي-ة السس-ي-دة دول-وريسس ديلغادو
غ -ارث -ي -ا ال -ت -ي ت -ق -وم ب-زي-ارة ع-م-ل إا¤
ا÷زائر بدعوة من نظÒها ا÷زائري،
حسس -ب -م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان Ÿصس -ال-ح ال-وزي-ر
لول.
ا أ

ا÷زائر وإاسصبانيا توقعان مذكرة تفاهم ‘ اÛال القضصائي
وق- -عت ا÷زائ- -ر وإاسس- -ب- -ان- -ي- -ا ،امسس ع -ل -ى
م -ذك -رة ت -ف -اه -م ت -خصس ا÷انب ال -قضس -ائ-ي،
لط-ار الت-ف-اق-ي ال-ذي
ج -اءت لسس -ت -ك -م-ال ا إ
ي -ج -م -ع ال -ب-ل-دي-ن ‘ اÛال اŸد Êوال-ت-ج-اري
وا÷زائي وتسسليم اÛرم.Ú
تسصمح هذه اŸذكرة التي ؤقع عليها كل من ؤزير
ال- -ع -دل ،ح -اف -ظ اأ’خ -ت -ام ال -ط -يب ل -وح ؤن -ظÒت -ه
اإ’سص -ب -ان -ي-ة دؤل-وريسس دي-ل-غ-ادؤ ،ب-إاق-ام-ة ت-ع-اؤن ‘
›ال التكوين القاعدي للقضصاة ؤمسصتخدمي قطاع
العدالة .كما ترمي هذه اآ’لية ا÷ديدة إا ¤تبادل
اŸع - - - -ارف ؤاÈÿات ‘ اÛال Úال- - - -ق- - - -ان- - - -وÊ
ؤالقضصائي Ãا يخدم مصصالح البلدين.
ؤ ب- -ه -ذا اÿصص -وصس ،اع -ت Èل -وح ه -ذا ا’ت -ف -اق
«خ -ط-وة إاضص-اف-ي-ة ‘ مسص-ار ت-وط-ي-د ال-عÓ-ق-ات بÚ
ا÷زائ-ر ؤإاسص-ب-ان-ي-ا ؤت-ع-م-ي-ق-ه-ا» ،مؤوكدا أان البلدين
ي -ع -دان «ح -ل -ي -ف Úؤشص -ري -ك ÚاسصÎات -ي -ج-ي Úع-ل-ى
الصص -ع-ي-د السص-ي-اسص-ي ؤا’ق-تصص-ادي ،ك-م-ا Œم-ع-ه-م-ا
عÓقات متعددة الوجه ‘ ﬂتلف اÛا’ت ذات
ا’هتمام اŸشصÎك».
كما ّذكر الوزير بالعÓقات التي Œمع ا÷زائر
ؤإاسص -ب -ان -ي -ا ‘ ب -ع -ده -ا ا’نسص -ا ÊاŸشصÎك ؤال -ت-ي
كرسصت أاؤاصصر صصداقة «متميزة».
ؤ ‘ ذات السصياق ،شصّدد لوح على ضصرؤرة تعزيز
هذا التعاؤن بالنظر إا ¤التحديات اŸشصÎكة التي
ت -واج -ه -ه -ا اŸن -ط -ق -ة ؤ«ت -وح -ي -د ال -رؤؤى م-ن أاج-ل
›ابهتها» ،ؤعلى رأاسصها ا÷رÁة اŸنظمة العابرة
ل- -ل- -ح- -دؤد ك- -آاف- -ة اإ’ره- -اب ال- -ت- -ي أاضص -حت «أاح -د
التهديدات اأ’سصاسصية للدÁقراطية».
من جهة أاخرى ،تأاتي هذه اŸذكرة لـ»تÎجم

اŸسصاعي ا◊ثيثة التي تو ¤للعنصصر البشصري الذي
يشص -ك -ل صص -لب اإ’صص Ó-ح -ات ال -ت -ي ي-ع-رف-ه-ا ق-ط-اع
ال -ع -دال -ة ب -ا÷زائ -ر ؤؤ ال -ت -ي “ك -نت م -ن ضص -م -ان
التكوين اÓŸئم للموارد البشصرية ؤسصخرت ‘ سصبيل
ذلك كل ا’مكانيات» ،يقول لوح.
ؤاسصتعرضس ‘ هذا ا÷انب اÿطوط العريضصة
لهذه اإ’صصÓحات ؤأاهدافها ،مشصÒا إا ¤أان التعاؤن
ب Úا÷زائ- -ر ؤإاسص- -ب- -ان -ي -ا ‘ اÛال اŸؤوسصسص -ات -ي
سصبقته عمليات عديدة ‘ هذا ا’Œاه ،رغم غياب
اإ’طار القانو ÊاŸتعلق بالتعاؤن ‘ ›ال التكوين،
م-ق-دم-ا شص-ك-ره إ’سص-ب-ان-ي-ا «ل-ت-ج-اؤب-ه-ا م-ع ال-ط-لبات
اŸقدمة اليها بهذا اÿصصوصس ،حيث ” تأاطÒ
ال -ع -دي-د م-ن ال-قضص-اة ال-ذي-ن اسص-ت-ف-ادؤا م-ن دؤرات
ت -دري -ب -ي -ة –ت إاشص -رف خÈاء إاسص -ب -ان Ãدري -د أاؤ
ا÷زائر».
من جهتها ،لفتت ؤزيرة العدل اإ’سصبانية إا ¤أان
العÓقات التي Œمع ب ÚبÓدها ؤا÷زائر «ؤ إان
كانت جيدة إا’ أانه من اŸمكن جعلها أاك Ìعمقا ‘
اÛال Úالقانو Êؤالقضصائي» ،مع التأاكيد على أان
إاسص-ب-ان-ي-ا «سص-ت-مضص-ي ق-دم-ا ‘ مسص-ار ه-ذا ال-ت-ع-اؤن
الثنائي».
كما أافادت إا ¤أانها تطرقت رفقة السصيد لوح إا¤
جملة من اŸسصائل ذات ا’هتمام اŸشصÎك ،على
غرار مكافحة اإ’رهاب ؤا÷رÁة العابرة للقارات
ؤال -ت-ط-رف ؤاıدرات ؤقضص-اي-ا ال-فسص-اد ؤت-ب-ي-يضس
اأ’م- -وال ؤغÒه- -ا ،مشص -ددة ‘ ه -ذا الصص -دد ع -ل -ى
«ضص -رؤرة –ق -ي -ق ال -ت -واف -ق ب ÚاŸت -ط-ل-ب-ات ال-ت-ي
ت -ق -تضص -ي -ه -ا ال-ي-وم م-ك-اف-ح-ة ه-ذه اآ’ف-ات ؤاحÎام
ا◊قوق الفردية ؤحقوق اإ’نسصان».

بن مسصعود يدعو ا ¤ترقية عÓقات التعاون مع السصعودية

دع - -ا وزي - -ر السس - -ي - -اح - -ة والصس - -ن - -اع- -ة
التقليدية ،عبد القادر بن مسسعود ،امسس،
ا ¤اه- -م- -ي- -ة ت- -ع -زي -ز وت -رق -ي -ة ع Ó-ق -ات
ال-ت-ع-اون ب Úا÷زائ-ر والسس-ع-ودية ،وذلك
خÓ- -ل ال- -ل- -ق- -اء ال- -ذي ج- -م- -ع -ه ب -السس -فÒ
السس -ع-ودي ل-دى ا÷زائ-ر ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ن
ابراهيم حمد العمÒيني.

الصصحفيون ا÷زائريون الذين لقوا حتفهم يسصتحقون تكرÁا أاحسصن

يسس-ت-ح-ق الصس-ح-ف-ي-ون ا÷زائ-ري-ون الذين لقوا حتفهم
منذ  45سسنة خÓل مهمة عمل ‘ حادث طائرة بالفيتنام
لنهم يعتÈون «شسهداء الواجب الوطني»،
تكرÁا أاحسسن أ
حسسبما أاكده امسس با÷زائر العاصسمة رئيسس وفد هذه
البعثةﬁ ،ي الدين عميمور.
‘ ت- -دخ- -ل- -ه Ãن- -ت- -دى ي -وم -ي -ة اÛاه -د ،ق -ال ع -م -ي -م -ور إان
«الصصحفي Úالذين لقوا حتفهم ‘ حادث –طم طائرة ‘ الفيتنام
يسصتحقون تكرÁا أاحسصن– ’ .مل أاية قاعة أاسصماء هؤو’ء كما ’
ترد أاسصماؤؤهم على النصصب التذكاري لسصاحة حرية الصصحافة مع
أانهم كانوا شصهداء الواجب الوطني ،على غرار أاؤلئك الذين ترد
أاسصماؤؤهم عليها».
ؤخÓل زيارة عمل إا ¤جمهورية الفيتنام ،كان الرئيسس الراحل
هواري بومدين قد ع Úهذا اأ’خ Òعلى رأاسس ؤفد الصصحفيÚ
الذين كانوا ‘ مهمة لتغطية هذا ا◊دث بصصفته مسصتشصارا مكلفا
با’تصصال ،حسصبما أاشصار إاليه ،مضصيفا أان هناك «شصارع ؤاحد»
ببلدية حيدرة (ا÷زائر العاصصمة) يحمل تسصمية «شصهداء الفيتنام»

ؤأاؤضصح البيان أان ا’سصتقبال جرى بحضصور
ؤزير العدل حافظ ا’أختام الطيب لوح.
ؤ كانت ا÷زائر ؤاسصبانيا قد ؤقعتا ‘ ؤقت
سصابق مذكرة تفاهم تخصس ا÷انب القضصائي
جاءت ’سصتكمال اإ’طار ا’تفاقي الذي يجمع
ال - -ب - -ل - -دي - -ن ‘ اÛال اŸد Êؤال - -ت - -ج- -اري
ؤا÷زائي ؤتسصليم اÛرم.Ú

مواجهة للتحديات اŸشسÎكة ‘ صسدارتها ا÷رÁة العابرة للحدود

حادث –طم الطائرة بالفيتنام:

يذّكر بهذا ا◊ادث اŸأاسصاؤي الذي «راح ضصحيته خÒة أابناء
ا÷زائر».
ؤأاضص -اف أان ذلك «ي -ع -د أادن -ى ا◊ق -وق أ’ؤل -ئك ال -ذي-ن ضص-ح-وا
بأانفسصهم من أاجل الوطن خÓل مهمة سصياسصية شصاركوا فيها»،
مؤوكدا «الصصدمة» التي أاصصابت الراحل بومدين الذي كان «يعرفهم
ج -م -ي -ع -ا ؤت-اب-ع ع-م-ل-ه-م» ،ح-يث ك-ان الصص-ح-ف-ي-ون أان-ذاك «أاق-رب
اأ’شصخاصس» من رئيسس الدؤلة ،يضصيف اŸتحدث.
ؤقال السصيد عميمور أان «الرئيسس بومدين اصصر على ان يسصتقبل
بنفسصه جثام Úالضصحايا ‘ مطار ا÷زائر ؤقد رأايته حينها يذرف
ال- -دم- -وع» ،مÈزا ‘ ذات السص- -ي- -اق أان «أاث- -ر» ه- -ذا ا◊دث ع- -ل -ى
السص -ي -اسص-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن ح-يث ال-ق-رارات ال-ت-ي ات-خ-ذه-ا ال-رئ-يسس
الراحل ‘ اأ’شصهر التي تلت هذه الواقعة خاصصة اسصتفتاء اŸيثاق
الوطني ثم دسصتور .1976
من جهته أاشصاد الصصحفي السصابق بجريدة اÛاهد ﬁمود
بوسصوسصة Ãناقب زمÓئه الذين قضصوا نحبهم ‘ هذا ا◊ادث
اأ’ليم متذكرا أاسصماءهم صصالح ديب ،عبد الرحمان قهواجي،
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ﬁمود ميدات ،مصصطفى كبوب ،عبد القادر بوهميةﬁ ،مد
ب-ك-اي ،ل-ع-رج ب-وط-ري-ف ،راب-ح ح-ن-اد ؤسص-ب-ت-ي م-واق-ي (ال-ت-ل-ف-زيون
ا÷زائري) اضصافة إا ¤اثن Úمن ؤكالة اأ’نباء ا÷زائرية أاحمد
عبد اللطيف (صصحفي) ؤﬁمد طالب (مصصور) ؤ‡ثلي مؤوسصسصات
اع Ó-م -ي-ة ع-م-وم-ي-ة ﬁم-د صص-ح-راؤي ب-ج-ري-دة الشص-عب» ،ؤط-يب
حركات ؤجي ‹Óجدار ؤﬁمد عطاالله.
نظرا لفظاعة ا◊ادثة ،يضصيف بوسصوسصة ،اسصتلزم اأ’مر  4أايام
م -ن ال -ف -ري -ق ال -ط-ب-ي ال-ف-ي-ت-ن-ام-ي ل-ت-ح-دي-د ج-ثث الضص-ح-اي-ا ق-ب-ل
اسصتقدامهم للجزائر –ضصÒا لدفنهم.
ؤ قد تعرضصت الطائرة العسصكرية التي كانت تقل صصحافيÚ
جزائري Úؤفيتنامي Úقادمة من اŸطار الدؤ‹ «هانوي» (فيتنام)
‘ الثامن مارسس ◊ 1974ادث أاليم بعد –طمها على ارضصية
اŸطار العسصكري بنفسس اŸدينة ؤالتي كانت ‘ طريق العودة
أ’رضس الوطن.
ؤ كان ( )09صصحافي Úفيتنامي Úؤ( )03من طاقم الطائرة قد
فقدؤا حياتهم إا ¤جانب ( )15صصحافيا جزائريا ‘ هذا ا◊ادث.

ؤأاؤضصح بيان للوزارة ان الطرف« Úأاعربا
ع -ن ف -خ-ره-م-ا Ãسص-ت-وى ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
اŸت -م -ي -زة ب Úال -ب -ل-دي-ن» ؤعÈا ع-ن «ح-رصس
ق -ي -ادت -ي ال -ب -ل -دي-ن الشص-ق-ي-ق Úع-ل-ى ا’رت-ق-اء
Ãسصتوى عÓقات التعاؤن بينهما».
ؤأاكد بن مسصعود ،خÓل هذا اللقاء ،على
«أاهمية العمل من أاجل تعزيز هذه العÓقات
ؤترقيتها من أاجل ارسصاء قواعد متينة Œسصد
النظرة اŸسصتقبلية للتعاؤن الثنائي ‘ ›ال
السصياحة ؤالصصناعة التقليدية».
كما دعا إا« ¤خلق فرصس جديدة سصيما ‘
›ال ا’سصتثمار السصياحية ؤالفندقي ؤانشصاء
ب -رام -ج ع -م -ل لÎج -م-ة اأ’ه-داف إا ¤شص-راك-ة
حقيقية ميدانيا».
ب -دؤره ،ع Èالسص -ف Òالسص -ع -ودي ب -ا÷زائ -ر
على «أاهمية الدفع بالعÓقات ا÷زائرية -
السص -ع -ودي-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى أاسص-اسس
ا’حÎام اŸت - -ب - -ادل ؤت - -رق - -ي - -ة ال - -عÓ- -ق- -ات
ا’قتصصادية بينهما ؤجعلها ترقى إا ¤مسصتوى
العÓقات السصياسصية».
م- -ن ج- -ه- -ة اخ -رى ،أاك -د ال -دب -ل -وم -اسص -ي
السصعودي «اهتمام اŸسصتثمرين السصعوديÚ
با’سصتثمار ‘ ا÷زائر ،خاصصة ‘ ›ال
السص-ي-اح-ة ؤالصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية» ؤع Èعن
«اسصتعداده لتوسصيع الشصراكة البينية ؤترقية
ال-وج-ه-ة السص-ي-اح-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-دى السصوق
السصعودية».
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’من باŸتوسسط
أابرز دور ا÷زائر ‘ اسستتباب السسلم وا أ

بن صصالح يسصتقبل وزير آلعÓقات مع آلŸÈان آلروماÊ
’م-ة ،ع-ب-د
اسس -ت -ق-ب-ل رئ-يسس ›لسس ا أ
ال - -ق - -ادر ب - -ن صس - -ال - -ح ،امسس ب - -ا÷زائ - -ر
ال -ع-اصس-م-ة ،وزي-ر ال-عÓ-ق-ات م-ع الŸÈان
الروما ،Êفيورال إايلي ،حيث اسستعرضس
م-ع-ه ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دين،
’م -ن
’سس- -ي- -م- -ا ال- -قضس- -اي- -ا اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ا أ
وا’سس-ت-ق-رار ‘ م-ن-ط-ق-ة ال-ب-ح-ر ا’بيضس
اŸتوسسط.
أأوضضح بيان للمجلسض أأن أللقاء ألذي حضضره
وزير ألعÓقات مع ألŸÈانﬁ ،جوب بدة،
وسضف Òرومانيا با÷زأئر ،مارسضيل أألكسضندر،
سض -م -ح ب-اسض-ت-ع-رأضض «أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
ألبلدين ‘ جميع أÛالت وسضبل ألرقي بها،
خدمة Ÿصضلحة ألشضعب Úوألبلدين».
و‘ هذأ ألسضياق ،أأكد بن صضالح «أسضتعدأد
أ÷زأئ -ر إلع -ط -اء دف-ع ج-دي-د ل-ل-عÓ-ق-ات بÚ
ألبلدين وألعودة بها إأ ¤مسضتوى أ÷ودة ألتي
ميزها منذ ثورة ألتحرير ألوطني» ،خاصضة وأأن
ألرأدة ألسض -ي -اسض -ي -ة ك -م -ا ق-ال «م-ت-وف-رة ل-دى
قيادتي وحكومتي ألبلدين».
ك -م -ا ت -ط -رق أ÷ان -ب-ان أ« ¤أل-قضض-اي-ا ذأت
أله- -ت- -م- -ام أŸشضÎك ،وع -ل -ى رأأسض -ه -ا أألم -ن
وألسض- -ت- -ق- -رأر ‘ م- -ن -ط -ق -ة أل -ب -ح -ر ألب -يضض

أŸتوسضط».
و‘ ه -ذأ ألشض -أان ،أأشض -اد أل -وزي -ر أل -روم -اÊ
ألذي تتو ¤بÓده ألرئاسضة ألدورية ل–Óاد
أألوربي ب«ألدور ألذي تلعبه أ÷زأئر من أأجل
أسضتتباب ألسضلم وأألمن ‘ منطقة أŸتوسضط».

اسس -ت -ع -رضس رئ -يسس اÛلسس الشس -ع -ب -ي
الوطني ،معاذ بوشسارب ،امسس با÷زائر
العاصسمة ،مع وزير العÓقات مع الŸÈان
ال -روم -ا ،Êإاي -ل-ي ف-ي-ورال ،سس-ب-ل ت-ع-زي-ز
التعاون الŸÈا Êعن طريق تفعيل دور
›م-وع-ت-ي الصس-داق-ة وت-بادل الزيارات
والوفود ،حسسب ما أافاد بيان للمجلسس.
وأأوضضح ذأت أŸصضدر أأن أ÷انب Úتناول
خÓل هذأ أللقاء ألذي حضضره وزير ألعÓقات
مع ألŸÈانﬁ ،جوب بدة« ،وأقع ألعÓقات
ألتي Œمع ألبلدين منذ ألثورة ألتحريرية وما
ع -رف -ت -ه م -ن ت -ط -ور ،خ -اصض -ة ب -ع -د أل-زي-ارأت
أل-ك-ث-ي-ف-ة أل-ت-ي ت-ب-ادل-ه-ا مسض-ؤوول-و ألبلدين على
أأعلى أŸسضتويات».
كما أأكدأ باŸناسضبة على «ضضرورة إأنعاشض
أل- -ت -ع -اون ألŸÈا Êع -ن ط -ري -ق ت -ف -ع -ي -ل دور
›م- -وع- -ت- -ي ألصض- -دأق- -ة وت- -ب- -ادل أل- -زي -ارأت
وألوفود».
وقدم بوشضارب نبذة عن تشضكيلة أÛلسض
ألشض -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،مسض -ت-ع-رضض-ا «ج-ان-ب-ا م-ن
أإلصضÓحات ألتي بادر بها رئيسض أ÷مهورية،
ألسضيد عبد ألعزيز بوتفليقة» ،مركزأ بشضكل
خ -اصض ع -ل -ى «أل -ت -ع-ديÓ-ت أل-دسض-ت-وري-ة أل-ت-ي
ج-ع-لت أ÷زأئ-ر م-نÈأ ل-ل-دÁق-رأط-ي-ة وح-ري-ة
ألتعب.»Ò
وع-ل-ى صض-ع-ي-د أل-عÓ-ق-ات أÿارج-ي-ة ،ج-دد
رئ- -يسض أل- -غ- -رف- -ة ألسض -ف -ل -ى ل -لŸÈان «“سضك
أ÷زأئر Ãوقفها ألرأفضض للتدخل ‘ ألشضؤوون

ألدأخلية للدول ودعمها لنتهاج أ◊وأر ◊ل
أألزم -ات» ،م-ؤوك-دأ» أل-ت-زأم ل-ل-ج-زأئ-ر ب-احÎأم
ألشضرعية ألدولية ،لسضيما فيما يتعلق بقضضايا
ت- -ق- -ري -ر أŸصض Òع -ل -ى غ -رأر ح -ال ألشض -ع -بÚ
ألفلسضطيني وألصضحرأوي».
ك- -م- -ا ت- -ط- -رق ب- -وشض -ارب إأ ¤أألوضض -اع ‘
م- -ن- -ط -ق -ة ألسض -اح -ل ،مÈزأ «ج -ه -ود أ÷زأئ -ر
Óزمت‘ Ú
إليجاد حلول سضلمية وتوأفقية ل أ
ما‹ وليبيا وكذأ دورها ‘ ﬁاربة ألتطرف،
سضوأء من خÓل سضياسضة أŸصضا◊ة ألوطنية أأو

وع -ل-ى ألصض-ع-ي-د ألŸÈا ،Êج-دد أل-ط-رف-ان
«أسضتعدأدهما للرفع من وتÒة تبادل ألوفود
وألزيارأت من أأجل مرأفقة أ÷هود أŸبذولة
بهدف تنويع ألتبادل ألقتصضادي وألتجاري بÚ
ألبلدين».

...وﬁادثات ب Úبوشصارب وضصيف آ÷زآئر

ضصرورة آ◊فاظ على أآمن وآسصتقرآر آلبÓد
اأشس- -اد رئ- -يسس ح- -زب ع- -ه -د ،54
ع - - - -ل- - - -ي ف- - - -وزي رب- - - -اع ،Úامسس
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس-م-ة ،ب-اŸسسÒات
السس-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ﬂت-لف
و’ي - -ات ال- -وط- -ن ،مشس- -ددا ع- -ل- -ى
ضس - - -رورة ا◊ف - - -اظ ع- - -ل- - -ى اأم- - -ن
واسستقرار البÓد.واأوضسح رباعÚ
‘ ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي- -ة اأن اŸسسÒات
الشس-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ﬂتلف
و’ي -ات ال -وط-ن “ي-زت ب-ال-ط-اب-ع
السس -ل-م-ي ،مشس-ددا ‘ ن-فسس ال-وقت
على «ضسرورة ا◊فاظ على اأمن
واسستقرار الوطن الذي ضسحى من
اأج- -ل- -ه م- -ل- -ي- -ون ونصس- -ف م -ل -ي -ون
شسهيد».

‘ ذأت ألسضياق ،أعت Èرباع Úأأن
م - - -ط- - -الب أŸشض- - -ارك ‘ ÚأŸسضÒأت
«شض - -رع - -ي- -ة» ،دأع- -ي- -ا «ألسض- -ل- -ط- -ة أ¤
ألسضتجابة لهذه أŸطالب».
وبنفسض أŸناسضبة ،أأعرب عن أأمله
‘ «أÿروج من ألوضضعية أ◊الية من
خÓل توحيد ألصضفوف وفتح صضفحة
جديدة نحو ترقية ألوطن وأزدهاره».
وب - -ع - -د أأن ذك- -ر ب- -اأن- -ه أأودع م- -ل- -ف
ترشضحه لرئاسضيات  18أأبريل أŸقبل
لدى أÛلسض ألدسضتوري ،أأكد رئيسض
ح- -زب ع- -ه -د  54أأن -ه ج -م -ع «ح -وأ‹
 80 . 000أسضتمارة توقيعات» ،معتÈأ أأن
ألن-ت-خ-اب-ات ه-ي «أل-وسض-ي-ل-ة ألسض-ل-م-ي-ة
للتغي.»Ò

جبهة آلقوى آ’شصÎآكية تسصحب منتخبيها
من غرفتي آلŸÈان

ق-ررت ج-ب-ه-ة ال-ق-وى ا’شسÎاكية
سسحب برŸانييها من اÛلسس الشسعبي
’م -ة ،حسس -ب -م -ا
ال- -وط- -ن -ي و›لسس ا أ
أاكده امسس بيان للحزب.
وج- -اء ‘ أل- -ب- -ي- -ان أأن ج- -ب- -ه- -ة أل -ق -وى
ألشضÎأكية قررت سضحب برŸانييها من
أل-غ-رف-ت 12( Úن-ائ-ب-ا ب-اÛلسض ألشض-ع-ب-ي
أل-وط-ني و 4أأعضض -اء Ãج -لسض ألم-ة) م-ن

أأج - -ل «أل - -ك - -ف - -اح إأ ¤ج- -انب ألشض- -عب ‘
أŸي - - -دأن» ،دأع - - -ي - - -ة إأ« ¤م - - -وأصض - - -ل- - -ة
ألحتجاجات بطريقة سضلمية».
و‘ هذأ ألصضدد أأكدت ذأت ألتشضكيلة
ألسضياسضية أأنها «سضتوأصضل كفاحها ألسضلمي
من أجل أقامة جمهورية ثانية وبناء دولة
أ◊ق وألدÁقرأطية عن طريق أنتخاب
جمعية تأاسضيسضية».

حركة آلبناء آلوطني ترفضض آلعودة إآ ¤آ◊ا’ت آ’نتقالية

م -ن خ Ó-ل ح -رصض -ه -ا ع -ل -ى Œف -ي -ف م -ن -اب -ع
أإلرهاب لسضيما بالمتناع عن دفع ألفدية».
من جهته ،نوه ألوزير ألروما Êب»ألعÓقات
أ÷يدة ألتي تربط ألبلدين» ،مشضيدأ ‘ نفسض
ألوقت ب»ألدور أÙوري ألذي تلعبه أ÷زأئر
‘ ت- -ث- -ب- -يت ع -وأم -ل ألسض -ل -م وألسض -ت -ق -رأر ‘
ﬁيطها أ÷يو-سضياسضي» ،دأعيا إأ« ¤ضضرورة
بحث مزيد من ألسضبل من أأجل تعزيز ألتعاون
ألثنائية ‘ جميع أÛالت ،لسضيما من خÓل
تبادل ألزيارأت وأÈÿأت».

تنصصيب خليلي مسصعودة مديرة للرياضصات
أŸول -ودة أأوشض -ري -ف مسض -ع -ودة ‘ م-نصضب
م- -دي- -رة أل- -ري -اضض -ات ل -ل -ج -ن -ة أألوŸب -ي -ة
وألرياضضية أ÷زأئرية.
وخ Ó-ل ح -ف -ل أل -ت-نصض-يب ،أأشض-اد ب-رأف
ب -اŸؤوهÓ-ت أŸع-ن-وي-ة وأŸه-ن-ي-ة ل-لسض-ي-دة
خليلي مع “نياته لها بالنجاح ‘ مهامها
أ÷ديدة.
م -ن ج -ان-ب-ه-ا ،شض-ك-رت ألسض-ي-دة خ-ل-ي-ل-ي
رئيسض أللجنة ألوŸبية على ألثقة ألتي

ُوضِضَعت ‘ شضخصضها ،وأكدت أنها سضوف
تعمل جاهدة على أدأء مهامها أ÷ديدة
ع -ل -ى أحسض -ن وج -ه ب-ال-ت-ع-اون م-ع أ◊رك-ة
ألرياضضية ألوطنية.
يذكر أن مديرية ألرياضضات أ÷ديدة
تعد رياضضية سضابقة ‘ ألعاب ألقوى ‘
مسض-اب-ق-ت-ي أل-ق-ف-ز أل-ع-ا‹ وأل-ق-فز ألطويل
خÓل ألفÎة أŸمتدة من سضنة  1969أ‹
..1978

›مع ’فارج هولسسيم -ا÷زائر:

تصصدير  10آآ’ف طن من آإ’سصمنت آأ’بيضض إآ ¤جنوب إآفريقيا
قام ›مع ’فارج هولسسيم ا÷زائر
امسس بتصسدير اأول شسحنة من ا’سسمنت
ا’ب -يضس ق -دره-ا  10اآ’ف ط- - -ن وذلك
ان-طÓ-ق-ا م-ن م-ي-ن-اء وه-ران ن-ح-و ميناء
«ك-اب ت-اون» ب-ج-ن-وب اإف-ري-ق-ي-ا حسس-بما
اأفاد به بيان للمجمع.
أأوضضح ذأت أŸصضدر أأن حجم ألإسضمنت
أŸصضدر نحو هذأ ألبلد ألفريقي وهو من
نوع «ألأبيضض أŸمتاز» ” أنتاجه Ãركب
عكاز ألوأقع بولية معسضكر.
و ت- -دخ- -ل ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة ‘ أإط -ار ب -رن -ام -ج
ألصض- -ادرأت أŸسض- -ط- -ر م -ن ق -ب -ل أÛم -ع خ Ó-ل
.2018
و يطمح ›مع لفارج هولسضيم أ÷زأئر

أاشسادت باŸسسÒات السسلمية ،رباع:Ú

باركت الهبة الشسعبية:

’وŸبية والرياضسية ا÷زائرية
اللجنة ا أ

” ت - -نصس - -يب السس - -ي- -دة خ- -ل- -ي- -ل- -ي
مسسعودة ‘ منصسب مديرة الرياضسات
ل- -ل- -ج- -ن- -ة ا’وŸب- -ي- -ة وال- -ري- -اضس- -ي- -ة
ا÷زائ -ري -ة ،حسسب م -ا أاع -ل -نت ع-ن-ه
’وŸب -ي -ة ع -ل -ى م -وق -ع -ه -ا
ال- -ه- -ي- -ئ -ة ا أ
الرسسمي.
ق -ام مصض -ط -ف -ى ب -رأف رئ -يسض أل-ل-ج-ن-ة
Óلعاب أألوŸبية وألرياضضية
أ÷زأئرية ل أ
ب -ال -ت -نصض -يب أل -رسض -م -ي ل -لسض -ي -دة خ-ل-ي-ل-ي

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

ألعدد
17890
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أ ¤تصضدير  10مليون طن من ألإسضمنت
ألرمادي (من نوع ألكلنكر) ‘ أفاق ،2021
خاصضة نحو دول غرب أفريقيا ،يضضيف
ذأت أŸصضدر.
و ي- -ح- -وز ›م- -ع لف- -ارج ه- -ولسض- -ي- -م -
أ÷زأئر مركب Úأنتاجي ÚلÓإسضمنت ألأول
ب -ولي -ة مسض -ي -ل -ة وأل -ث -اÃ Êن -ط -ق-ة ع-ك-از
Ãعسضكر ،كما ينشضط ‘ أطار شضرأكة مع
›مع سضوأكري سضيÓسض ‘ مركب ثالت
لÓإسضمنت يقع بولية بسضكرة.
أإ ¤جانب ذلك ،يشضارك ›مع لفارج
ه - -ولسض - -ي - -م -أ÷زأئ- -ر ‘ تسض- -ي Òم- -ركب
ألسض -م-نت Ãف-ت-اح ب-الشض-رأك-ة م-ع أÛم-ع
ألعمومي «جيكا «.

و يبلغ عدد مركبات ألإسضمنت ألعمومية
وأÿاصض -ة أل -ن-اشض-ط-ة ح-ال-ي-ا ب-ا÷زأئ-ر 17
مركبا بقدرة أنتاجية أجمالية تصضل أإ¤
 25مليون طن ،علما أأن ألطلب ألوطني
على مادة ألسضمنت بلغ  26مليون طن سضنة
.2016
وحسضب أل--ت--وق--ع--ات ،سض--ت--ب-ل-غ أل-ق-درة
ألوطنية لإنتاج لÓإسضمنت 6ر 40مليون
طن خÓل  ،2020منها  20مليون طن من
طرف ›مع «جيكا» و1ر 11مليون طن
ينتجها ›مع لفارج هولسضيم -أ÷زأئر
فيما سضتصضل ألقدرة ألنتاجية للمركبات
ألأخ--رى أل--ت--اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع أÿاصض 5ر9
مليون طن..

ب-اركت ح-رك-ة ال-ب-ن-اء ال-وط-ن-ي
«ال-ه-ب-ة الشس-ع-ب-ي-ة السسلمية» التي
ع- -رف- -ت- -ه- -ا ال- -بÓ- -د خ Ó-ل ا’أي -ام
ا’أخÒة ،ودعت اإ ¤ا’ل- - - -ت - - -زام
ب-ا◊ل-ول السس-ي-اسس-ي-ة ضسمن سسقف
ال- -دسس- -ت- -ور ورفضس «ال- -ع- -ودة اإ¤
ا◊ا’ت ا’نتقالية».
شضددت أ◊ركة ‘ بيان لها عقب
أج -ت -م -اع ه -ي -ئ -ة أل -ت -نسض -ي -ق أŸوسض-ع-ة
Ÿتابعة مسضار ألأحدأث على أŸسضتوى
أل- -وط- -ن- -ي ،ع- -ل- -ى «ضض- -رورة ألل- -ت -زأم
ب - -ا◊ل - -ول ألسض - -ي- -اسض- -ي- -ة وأŸب- -ادرأت
أل- -وط- -ن- -ي -ة ضض -م -ن سض -ق -ف أل -دسض -ت -ور
وألإج-م-اع أل-وط-ن-ي وÃسض-اه-مة ألقوى
أل -وط -ن-ي-ة ‘ ت-اأم Úمسض-ت-ق-ب-ل أل-بÓ-د،
ورفضض أل - - - - - - - - -ع- - - - - - - - -ودة أإ ¤أ◊الت
ألنتقالية» ،دأعية أإ« ¤أللتزأم با◊ل
أ÷زأئ- -ري م- -ع ألشض- -عب وط -م -وح -ات -ه
ب -ع -ي -دأ ع-ن ك-ل أل-ت-دخÓ-ت ألأج-ن-ب-ي-ة
وألأجندأت أÿارجية».

كما حثت ذأت ألتشضكيلة ألسضياسضية
ع -ل -ى «ألسض -ت -م -اع أ◊ق -ي -ق -ي لصض -وت
أŸوأط - -ن Úوأل - -ت - -ج - -اوب أل - -ف - -ع - -ل- -ي
باإجرأءأت أسضتعجالية تلبي مطالبهم
وتوؤمن ألبÓد من أأي أنزلق و–مي
ألسض -ي -ادة أل -وط -ن -ي -ة م -ن أل -ت -ه-دي-دأت
وألتحديات أÙدقة با÷زأئر» ،وكذأ
«أسضتمرأر ألتوأصضل مع جميع مكونات
ألسضاحة ألوطنية دون أإقصضاء من أأجل
تاأم Úألتحول ألدÁقرأطي».
وأأشض-ادت أ◊رك-ة بـ»حسض-ن أل-ت-ع-ام-ل
ألقانو Êمن طرف ألقوأت ألأمنية مع
أŸت- - -ظ- - -اه- - -ري - -ن» خ Ó- -ل أŸسضÒأت
ألشض -ع -ب -ي -ة ،دأع -ي -ة لـ»أسض-ت-م-رأر» ه-ذأ
ألتوجه بهدف «تاأم Úأ◊رأك ألشضعبي
م -ن ﬁاولت أل -تشض -وي -ه وألسض -ت-غÓ-ل
وأإب -ق -اء أل -روح ألشض -ع -ب -ي -ة وأل -ط -ب -ي-ع-ة
ألسض -ل-م-ي-ة لأن-ه ح-رأك ك-ل أ÷زأئ-ريÚ
من أأجل أ÷زأئر أ÷ديدة» -حسضب ما
جاء ‘ بيان أ◊ركة.

تورطوا ‘ أاعمال شسغب واعتداءات

إآيدآع  17متهما رهن آ◊بسض آŸؤوقت
” اإيداع  17متهما رهن ا◊بسس
اŸوؤقت م- - - - - - - - -ن ب 60 Úشس- -خصس -ا ”
ت -وق -ي -ف -ه -م ع -ل -ى اإث -ر اأع-م-ال شس-غب
وت- -خ- -ريب واع- -ت- -داء ع- -ل- -ى رج- -ال
ا’م - -ن ب - -ع - -د ان - -ت- -ه- -اء اŸظ- -اه- -رات
الشس -ع -ب -ي -ة ال -ت -ي ج-رت ي-وم ال-ف-ا—
م -ارسس ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة ،وذلك
ب- -ع- -د تسس -ج -ي -ل شس -ك -اوى م -ن ط -رف
الضس - -ح - -اي - -ا اŸتضس- -رري- -ن ،حسسب م- -ا
اورده ال -ي-وم ا’رب-ع-اء ب-ي-ان ل-ن-ي-اب-ة
ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة سس-ي-دي
اﬁمد.
وأأوضض - -ح ذأت أŸصض - -در أأن - -ه «ع - -م Ó- -
با أ ح ك ا م أ  Ÿا د ة  1 1ف ق رة  0 3م ن ق انو ن
ألج -رأءأت أ÷زأئ -ي -ة أŸع -دل وأŸت-م-م،
ت ع ل م ن ياب ة أ ÷ م ه و ر ي ة ل د ى  ﬁك م ة س ض ي د ي
أ  ﬁم د ( › ل س ض ق ض ض ا ء أ ÷ ز أئ ر ) أل ر أ أ ي
ألعام أأن أŸسضÒأت ألتي عرفتها مدينة
أ ÷ ز أ ئ ر أ ل ع ا ص ض م ة يو م أ ÷ م ع ة  1م ار س ض
 2 0 1 9جر ت ب س ض ل م ي ة د و ن أ أ ح د أث ت س ض ت ح ق
ألذكر».
غ  Òأ ن ه ‘ ن ه اي ة أ  Ÿظ ا ه ر أ ت و ت ف ر ق
أ  Ÿش ض ا ر ك Úف ي ه ا ي ض ض ي ف أ ل بي ا ن « أ ن ت ه ز ت
›م -وع -ة م -ن ألشض-خ-اصض ه-ذأ أل-ظ-رف

و ق ا م ت با ر ت ك ا ب أ أ ع م ا ل ش ض غ ب و ت خر يب
و أ ع ت د أ ء ع ل ى ر ج ا ل أ ل م ن أ ل ذ ي ن ك ان و أ
م ك ل ف  Úب ح م اي ة أ لش ض خ ا ص ض و أ  Ÿمت ل ك ا ت » .
و ق د ن ت ج ع ن ذ ل ك « ع د ة أص ض ابا ت ‘
ص ض ف و ف ع نا ص ضر أ ل ش ض ر ط ة  ،با لإ ض ض اف ة أ ¤
ت -خ -ريب م -وؤسضسض -ات ع -م -وم -ي-ة و–ط-ي-م
‡ ت ل ك ا ت خا ص ض ة و أ ر ت ك ا ب ع د ة س ض ر ق ا ت ،
ح ي ث م ك ن أ ل ت د خ ل أ لف عا ل  Ÿص ض ا ل ح أ ل م ن
م -ن ت -وق -ي -ف أل-ع-دي-د م-ن م-رت-ك-ب-ي ه-ذه
ألوقائع».
و ت اب ع أ ل بي ا ن أ أ ن ه « ب ع د ت س ض ج ي ل ش ض ك ا و ى
م- - -ن ط- - -رف ألضض - -ح - -اي - -ا أŸتضض - -رري - -ن
وأسض-ت-ك-م-ال مصض-ال-ح ألضض-ب-ط-ية ألقضضائية
أıتصضة أجرأءأت ألتحقيق ألبتدأئي،
” بتاريخ يوم ألثن 4 Úمارسض تقدË
أŸشض -ت -ب -ه ف-ي-ه-م أأم-ام ن-ي-اب-ة أ÷م-ه-وري-ة
ب- -ذأت أÙك- -م- -ة أل -ت -ي ب -ع -د درأسض -ت -ه -ا
 Ùض ض ر أ ل ت ح ر يا ت  ،س ض ج ل ت أ ع ب ا ء ض ض د 6 0
م-ن-ه-م ع-ل-ى أسض-اسض ت-ورط-ه-م ‘ أل-وق-ائ-ع
أŸذك -ورة وح -ركت أل -دع -وى أل -ع -م -وم-ي-ة
ضض- -ده- -م ع- -ن ط- -ري- -ق أخ -ط -ار أ÷ه -ات
أ ل ق ض ض ا ئ ي ة أ  ıت ص ض ة أ ل ت ي أ م ر ت با إ ي د أ ع 1 7
م- -ت- -ه- -م- -ا أ◊بسض أŸوؤقت وت- -رك ب- -اق -ي
أŸتهم ‘ Úحالة أإفرأج».

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

ملف

اÿميسص  07مارسص  2019م
الموافق لـ  30جمادى الثانية  1440هـ

نسشبتها ل تتجاوز Ã ٪ 19ا يعادل  2.4مليون

رفع اإلندماج ‘ سسوق التشسغيل أاك– Èدي
للمرأاة ا÷زائرية
لك Èبالنسشبة
لخÒة ،فان الرهان ا أ
إاذا كانت اŸرأاة قد حققت مكاسشب هامة ‘ السشنوات ا أ
لقل نسشبة تواجدها ‘ سشوق الششغل التي ل تتجاوز  19باŸائة Ãا
لها اليوم أان تضشاعف على ا أ
يعادل  2.4مليون امرأاة فقط ،بالعتماد على اŸادة الواردة ‘ التعديل الدسشتوري للعام 2016
 ،التي تقر مبدأا اŸناصشفة ب ÚاŸرأاة والرجل Ãوجب اŸادة .36

فريال بوشسوية
تتواجد اليوم اŸرأاة ا÷زائرية ‘
كل القطاعاتÃ ،ا ‘ ذلك تلك التي
كانت حكرا على الرجال فقط ،إاذ أانها
وزيرة ولواء وعضصو ›لسص األمة ونائب
ب -اÛلسص الشص -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ب-ت-م-ث-ي-ل
معت ،Èومسصؤوولة و‡ثلة ‘ اÛالسص

الشص-ع-ب-ي-ة اÙل-ي-ة اŸن-ت-خ-ب-ة ،وسص-ائقة
ق-ط-ار وط-اكسص-ي وح-اف-ل-ة ،وميكانيكي،
ل -ك -ن السص -ؤوال ال-ذي ي-ط-رح ال-ي-وم وه-ي
–تفل على غرار كل النسصاء ‘ العا⁄
بيومهن العاŸي ،هل ما –قق كا‘؟
ما –قق هام جدا بالنسصبة للمرأاة
ا÷زائرية ،إاذ انها موجودة بقوة ‘
اÛال السص -ي -اسص -ي ،ك -م -ا أان -ه -ا رك -ي-زة
قطاع الÎبية وموجودة بقوة ‘ قطاع

الصصحة وغÒها من اÛالت ا◊يوية،
إال أان اإلشصكال اŸطروح اليوم نسصبة
تواجد اŸرأاة ‘ سصوق الشصغل التي تقل
عن اŸعدل بكث Òوتقل عن  20باŸائة
و–ديدا  19.7باŸائة ،ول تعكسص بأاي
حال من األحوال نسصبتها ‘ اÛتمع
وم -ن اŸت -خ -رج Úم -ن ا÷ام-ع-ات ،أاي
 2.4مليون ن الطبقة الشصغيلة.
هذا اإلشصكال طرحته وزير التضصامن

الوطني واألسصرة وقضصايا اŸرأاة غنية
الدالية ،التي أاكدت بأان التحدي اŸقبل
هو رفع نسصبة تواجد اŸرأاة ‘ سصوق
العمل Œ ،سصيدا للمادة الدسصتورية 36
ال -ت-ي ت-نصص ع-ل-ى م-ب-دأا اŸن-اصص-ف-ة بÚ
ال- -رج -ل واŸرأاة ،ال -ت -ي أاق -ره -ا رئ -يسص
ا÷مهورية ‘ التعديل الدسصتوري للعام
. 2016

بفضشل جهود ترقية حقوق اŸرأاة

جزائريات يقتحمن مهنا كانت حكرا على الرجال

^ رخيلة :مسساع لرفع “ثيلها ‘ اÛالسش اŸنتخبة إا٪ 40 ¤

اسشتطاعت اŸرأاة ‘ ظل ترقية حقوقها أان
تكسشر حواجز العمل باقتحامها جميع اŸيادين
حتى اŸهن الششاقة التي –تاج ›هودا جسشديا
اسشتطاعت ان تزاحم الرجل فيها وتثبت ذاتها
من خÓل –قيق النجاح و التمييز ‘ عديد
اÛالت .

خالدة بن تركي
“ك- -نت اŸرأاة ال- -ي- -وم ب- -فضص- -ل إال -غ -اء اإلج -راءات
التمييزية ،أان –قق تقدما ‘ العديد من اÛالت
وارتفاع عدد النسصاء العامÓت خ Òدليل على تغÒ
اŸفاهيم ‘ اÛتمعات ا÷زائرية التي اŒهت فيها
اŸرأاة للعمل ‘ ميادين كانت حكرا على الرجال .
““الشصعب ““ اسصتطاعت من خÓل حديثها مع سصائقة
سصيارة أاجرة بالعاصصمة ان تقف عند إاحدى اŸهن
التي كانت ‡نوعة على النسصاء .
بينما كنا بانتظار سصيارة أاجرة إليصصالنا إا ¤وجهتنا
اسصتوقفتنا امرأاة تقود عربة .كان اŸنظر Òﬁا ‘
البداية بالنظر إا ¤غرابة األمر ،غ Òأان حديثنا معها
كان له الكث Òمن اŸعا Êأاولها اŸسصاواة التي تتمتع
بها اŸراة ا÷زائرية وسصمحت لها العمل ‘ مهن
رجالية .هو حال السصيدة ““خ .م““ التي اقتحمت مهنة
سصياقة سصيارة أاجرة منذ سصنة بالضصبط عند وفاة

زوجها حيث وجدت نفسصها وأاولدها األربعة دون
معيل ما دفعها إا ¤امتهان هذه اŸهنة التي – ⁄ظ
بقبول الزبون ““الرجل ““ الذي يرفضص احيانا الصصعود
معها لعدم تقبله الفكرة بعد .
‘ ا÷هة اŸقابلة أاكدت اŸتحدثة لنا تقبل بعضص
الزبائن وتشصجيعهم الذي أالغى الفروق ب Úالرجل
واŸرأاة ‘ مواقف تدل على التحضصر والتشصجيع ،
وهو نفسص اŸوقف تعيشصه سصيدة مطلقة تبيع األواÊ
اŸنزلية ببلوزداد وسصط عدد كب Òمن الباعة  ،حيث
حضصيت بفضصاء Ÿمارسصة عملها وتشصجيع كب Òمن
طرف الرجال الذين تقبلوا الفكرة وسصاعدوها على
القيام بعملها من خÓل حراسصة طاولتها وغÒها من
التصصرفات التي تدل على التحضصر الذي وصصل إاليه
الرجل ا÷زائري .
هي عينات من اŸهن التي  ⁄تعد مقتصصرة على
الرجال  ،وإا‰ا اقتحمتها النسصوة لظروف أاو ألخرى
واسص -ت-ط-ع-ن أان ي-ف-رضص-ن ذات-ه-ن ب-فضص-ل ا÷ه-ود ال-ت-ي
قامت بها الدولة لÎقية دور اŸرأاة ‘ ا÷زائر ،و‘
سصوق العمل على وجه اÿصصوصص .
ب -دوره األسص -ت -اذ ع -ام -ر ال -رخ -ي -ل -ة أاك -د Ãن -اسص-ب-ة
الح -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل-م-رأاة ‘ تصص-ري-ح لـ ““
الشصعب““ أان اŸشصرع ا÷زائري شصجع على التشصريعات
اŸسصاندة للمرأاة خاصصة ا◊قوق السصياسصية والتمثيل

رسشمــــــــــــت ششعــــــــــــار
““العيشس معا ‘ سشÓم““ دون مقابل

‘ اÛالسص اŸنتخبة فرغم اÛهودات اŸبذولة ⁄
تصصل اŸرأاة بعد إا ¤نسصبة  40باŸائة ‘ اÛالسص
اŸنتخبة .
و–ظ - - -ى اŸرأاة ال - - -ي - - -وم  -حسصب األسص- - -ت- - -اذ -
باŸسصاواة مع الرجل ،حيث منحت لها حقوق بالنسصبة
لقانون األسصرة  ،وكذا Œر Ëالعتداء على اŸرأاة
وال -ت -ح -رشص ا÷نسص -ي ،ح -يث وج -دت ق -وان– Úم-ي
اŸرأاة  ،مشصÒا ‘ ذات السصياق ا ¤أان اŸشصرع
ا÷زائري منح اŸرأاة حقوق  ⁄تكن موجودة من قبل
و ” ترقيتها لكنها تبقى دون اŸسصتوى اŸطلوب من
ال-ن-اح-ي-ة السص-ي-اسص-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا“ ¤ث-ي-ل-ه-ا ب-ع-يدا عن
التطلع والطموح بالقطاعات القتصصادية والثقافية
واŸواقع اŸسصئولة .
وأاوضص- -ح اÙام- -ي ‘ اÿت -ام أان اق -ت -ح -ام اŸرأاة
ل-ل-م-ه-ن ال-رج-ال-ي-ة ج-اء وف-ق-ا ل-ل-متغÒات الجتماعية
والقتصصادية التي شصجعتها على دخول سصوق العمل
ب - -اخ - -ت Ó- -ف ›الت- -ه  ،ب- -اإلضص- -اف- -ة إا ¤خ- -اصص- -ي- -ة
السصتقÓلية القتصصادية للمرأاة والتأاثÒات العاŸية
جعلتها تقبل على مهام وأاعمال كانت حكرا على
الرجال الذين تقبلوا الفكرة ‘ النهاية وأاصصبحوا ل
يسص-ت-ه-ج-ن-ون اŸه-ن ال-ت-ي ف-رضص-ت-ه-ا م-ت-طلبات ا◊ياة
وروح التغي.Ò
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@ فنيدسس بن بلة
لذهان معيدة صصور أاخرى تظهر كيف ظلت
« بقيت راسصخة ‘ ا أ
ا÷زائرية ‘ أاول الصصفوف تقاوم بأاقصصى درجة القوة ﬁاولت
ضصرب السصتقرار الوطني واŸسصاسص Ãن –قق بالدم والدمع““ ..إانها
صصورة اŸرأاة التي وقفت تصصرخ من أاعلى الشصرفات بأاحد إاحياء
العاصصمة اثناء اŸسصÒات السصلمية يا شصباب ل تكسصروا .حافظوا
على هدوء سصلوككم  .ول تÎكوا اÛال Ÿن يركب موجة الوقفات
ا◊ضصرية للتمادي ‘ صصب الزيت على النار وإاطÓق العنان Ÿوجة
الغضصب لÓنسصياق وراء اŸغامرة وانحراف غﬁ Òسصوب العواقب““
إانها واحدة من اŸشصاهد التي عاشصتها اŸرأاة ا÷زائرية ‘ أاكÌ
اÙطات مرافقة للتحولت كاشصفة عن موقف ثابت من البناء دون
لحباط.
السصقوط ‘ اليأاسص وا إ
طيلة مسصارات التحول كانت اŸراة تعتلي صصدراة النضصال واقفة
صصامدة وفية Ÿبادئ تغذت بها وشصعارات تربت عليها وقيم حفظتها
على ظهر قلب .ظلت ا÷زائرية سصائرة على هذا الدرب دون التنازل
عنه قيد ا‰لة مقدمة تضصحيات متكررة ونضصالت واضصعة البÓد
فوق كل اعتبار ،مدركة ان هذا الوطن أامانة وا◊فاظ عليه فرضص
ع.Ú
م-ن ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وﬁط-ات م-فصص-ل-ي-ة اخ-رى ..م-ن اك-ت-وبر
لن ،حالة واحدة تتكرر .وصصورة
الغضصب والعشصرية السصوداء إا ¤ا آ
واحدة تكشصف معاŸها وخيوطها :صصمود ا÷زائرية وانحيازها ا¤
الوطن اŸفدى رافضصة ان تكون ورقة ضصغط وأاداة مسصاومة ‘
مسصعى اŸسصاسص بالسصيادة والسصتقرار.
من كل اŸواقع تتقاطع آاراء ا÷زائريات وتلتقى حول الثابت
الواحد ،ضصاربة اŸثل ‘ معنى اŸواطنة والوطنية كاشصفة لكل مÎدد
كيف إانها ترجمة هذه الشصعارات ا ¤واقع عملي ملموسص جاعلة
لتي ،مؤوكدة ان التفتح واŸعاصصرة
منها خارطة طريق للحاضصر وا آ
لمان.
لصصالة والهوية والنتماء ÷زائر ا أ
تكسصب قوة ومدلول با أ
اŸكاسصب التي حققتها ا÷زائرية ‘ مسصارها الطويلة جاءت
ترجمة صصادقة لهذا النضصال الذي  ⁄يتوقف .فكانت حقوق انتزعت
لصصÓ-ح-ات السص-ي-اسص-ي-ة والق-تصص-ادي-ة
بشص -ق الن-فسص اح-ت-لت ع-م-ق ا إ
والج -ت -م -اع -ي -ة م-ك-رسص-ة ‘ اŸي-دان م-ب-دا ال-تسص-اوي ب Úا÷نسص،Ú
مشصددة على احقية توازن اŸعادلة الوطنية وعدم الخÓل بها –ت
اي طارئ وظرف.
لبدي ‘ معطى ثابت
وزادت من هذا العÎاف وتقرر تكريسصه ا أ
غ Òقابل للمسصاسص ،دسصÎة هذه اŸكاسصب اŸرجة ‘ مسصار ترقية
اŸراة وفتح امامها ›الت الندماج وتبوء مكانة ‘ هرم النظام
السصياسصي واسصناد لها مسصؤوولية القرار والتسصي Òدون تركها على
ال -ه -امشص وال -ت -وق -ف ع -ن -د الك -ت -ف-اء Ãا –ق-ق واع-ت-ب-اره-ا ال-غ-اي-ة
واŸقصصد.
انها مسصالة جوهرية نتوقف عندها ‘ عيد اŸرأاة العاŸي ليسص
للقاء النظرة إا¤
من جانب تقييم اŸسصÒة ،مالها وما عليها لكن إ
لفق القريبة والبعيدة لعادة السصؤوال الكب Òما ذا بعد؟ واي مكسصب
اأ
اخر ينتظر ا÷زائرية ‘ اسصتحقاقات اخرى غ Òقابلة للتصصرف
لطÓق.
تزيدها اعتبارا واعÎافا ‘ اŸسصعى الثابت واŸتغ Òعلى ا إ

الروسسي ـ ـ ـة مكدولينـ ـ ـا زف ـ ـ ـرشش ب ـ ـوت Úتفتـ ـ ـح قلبهـ ـا لـ ““الشسع ـب““:

قالت الفنانة التششكيلية العاŸية ومدربة الغطسس والغوصس ،الروسشية مكدولينا زفرشس
ب -وت ‘ Úل -ق -اء م -ع ““الشش -عب““ ““ك -ل -م -ا ن -ظ -رت إا ¤ع -ي -ن -ي اŸرأاة ا÷زائ-ري-ة Ÿع ب-ري-ق اŸق-اوم-ة
لفق البعيد ‘ وطن ششاسشع سشحيق ‘ أاعماق التاريخ ،أاسشرÊ
لمل وا أ
والكفاح ورومانسشية ا أ
بحضشارته وثقافته وطيبة ششعبه والتزامه الراهن““...
صصحراوية وغÒها ،ولهذا خصصصصت لها هامشصا
واسص- -ع- -ا م -ن أاع -م -ا‹Ÿ ،ا ت -زخ -ر ب -ه ال -ث -ق -اف -ة
كل هذه اŸعاÿ Êصصتها لنا ّﬁدثتنا على ا÷زائرية من تنوع و انفتاح على اآلخر.
ام -ت -داد Œرب -ت -ه -ا الÌي -ة ‘ ال -ف -ن ال -تشص -ك-ي-ل-ي
وأاغلب أاعما‹ الفنية با÷زائر تعكسص روائع
Ãختلف أالوانه وتخصصصصاته ورحلة الغوصص ‘ الشص-خصص-ي-ة ال-روم-انسص-ي-ة ل-ل-م-رأاة ا÷زائرية التي
أاع -م -اق ال -ب -ح -ار اŸل -ي -ئ -ة ب-األسص-رار وال-ط-ب-ي-ع-ة اسص-ت-وح-يت م-ن-ه-ا خ-ي-الت وم-وضص-حات لوحاتي،
السصاحرةÃ ،قتضصى مبدأا التجانسص والتفاعل ب Úع - -ل - -ى غ - -رار ل- -وح- -ة اŸرأاة الشص- -اوي- -ة واŸرأاة
ال -ف -ن وال -ط -ب -ي-ع-ة ال-ذي أاث-ارت-ه ““م-ك-دول-ي-ن-ا““ ‘ ال-ع-اصص-م-ي-ة ب-ال-ب-اسص ال-ت-ق-ل-ي-دي ““ا◊ايك““ وال-تي
أاطروحتها لنيل الدكتورة بجامعة موسصكو للفنون طبقت فيهما تقنية  ، Patchworkإا ¤جانب
التشصكيلية –ت عنوان ““ األلوان ‘ البحر““ ،وهذا لوحة األم مع ابنها ‘ الشصاطئ وخلوهما مع
نصص ا◊وار كام ‘ Óعيد حواء العاŸي.
أامواج البحر الهادئة
@ الششعب :من هي مكدولينا زفرشس بوت Ú؟
وت -ق-ن-ي-ة““ ““ Patchworkم -ن الأسص -ال-يب
@@ م -ك -دول -ي -ن -ا زف -رشس ب -وت : Úولدت الفنية وا÷مالية اŸتطورة ،درسصتها وتخصصصصت
بالعاصصمة الروسصية موسصكو ‘ سصنة  1973من أاب بها ‘ لندن كما سصبق وأان أاشصرت ،وتعتمد على
روسص -ي وأام إا‚ل -ي -زي -ة ،وق -د ال -ت-ح-قت Ãدرسص-ة ال -رسص -م ب -ق -ط -ع ال -ق -م -اشص ا◊ق -ي -ق -ي -ة والشص-ع-ر
الفنون ا÷ميلة Ãوسصكو منذ نعومة أاظافري ،ثم واÓÿخ -ل وغÒه -ا ،ل -ت -ع-ط-ي-ه-ا صص-ب-غ-ة واق-ع-ي-ة
انتقلت رفقة أاختي إا ¤إا‚لÎا ““لندن““ ‘ عام وملموسصة...وأاجمل لوحاتي ،حقيقية من الÎاث
 ،1989أاين تخصصصصت ‘ الفسصيفسصاء والرسصم اŸادي ،ومنها لوحة األم Òالذي يحمل سصبحة
ع- - -ل- - -ى السصÒام- - -يك إاضص- - -اف- - -ة إا ¤ت- - -ق- - -ن- - -ي- - -ة تعود لعقود واŸرأاة با◊ايك التي أاعطتني إاياه
““ ،““Patchworkوواصص - - - - - -لت دراسص- - - - - -ت- - - - - -ي ام- -رأاة ع -ج -وز واÓÿخ -ل ال -ت -ي أاج -م -ع -ه -ا م -ن
ال -ع -ل -ي-ا ب-ج-ام-ع-ة ك-اف-ريشص ت-رون ف-يشص ل-ل-ف-ن-ون اÓÙت ال- - -ت - -ج - -اري - -ة ،وك - -ل ل - -وح - -ات اŸرأاة
التشصكيلية Ãوسصكو ونلت عنها درجة الدكتوراه الصصحراوية التي أاعتÈها ملكة
م -ن خ Ó-ل أاط -روح -ت-ي ““ األل-وان ‘ ال-ب-ح-ر““ ....ورم- - -زا ل- - -ت - -ح - -دي ال - -ع - -وام - -ل
بينما سصاقني القدر إا ¤ا÷زائر واسصتقرت بها القاسصية...
بزواجي من جزائري سصنة  ،2001تعرفت عليه
@ ماذا قدمت مكدولينا
بروسصيا خÓل تواجده ‘ إاطار تكوين خاصص للفن ا÷زائري؟
بإاطارات ا÷يشص الوطني الشصعبي .....
@@ شص-غ-ف-ي ب-الفن وا÷مال
@ أاي ن- - -ظ - -رة –م - -ل - -ي - -ن - -ه - -ا ع - -ن اŸرأاة جعلني اسصتقر با÷زائر وأاكافح
ا÷زائرية؟
م -ن أاج -ل ت -رك بصص -م -ات ع -م -ي -ق -ة ‘ سص -ج -ل-ه-ا
@@ اŸرأاة ا÷زائرية كانت ول تزال قدوتي ،الوطني ،كامرأاة قوية واعية متفتحة ترتكز ‘
فقد أابهرتني بلبسصاها التقليدي وجمالها وقوتها مسصÒت- -ه- -ا ع- -ل- -ى أاسصسص ال- -ع- -ادات وال- -ت -ق -ال -ي -د
وه -ي م -ن-ب-ع وروح ل-وح-ات-ي ال-ف-ن-ي-ة ،سص-واء ك-انت ا÷زائ -ري -ة ال -ع -ري -ق-ة ،م-ه-د ا◊ضص-ارات وم-ن-ب-ع
شص - - -اوي - - -ة ،أام - - -ازي - - -غ - - -ي- - -ة ،ع- - -اصص- - -م- - -ي- - -ة ،أاو

وهران :براهمية مسسعودة

الثقافات اŸتعددة.
اع- - -ت- - -م - -دت ‘ فÎة إاق - -ام - -ت - -ي
ب- -ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى ال- -ت- -ج- -رب -ة ال -ت -ي
اكتسصبتها من لندن وموسصكو وطبقتها
على شصخصصيات تاريخية ،يتغنى بها
الشص - -عب ا÷زائ - -ري ك - -األم Òع- -ب- -د
ال -ق -ادر ،وال -ت -ي أاضص -ف -ن -ا ع -ل-ي-ه-ا أان-ا
وزوجي بصصفته فنان طابع الزدواجية وتشصاركنا
‘ تصصميمها بإامضصاء من الطرف Úوالتي تعد
سصابقة ،مثل اللوحة اŸشصÎكة لفرقة أاندلسصية
جزائرية““ا◊وزي““ ولوحة عن Îبن شصداد وعبلة
وف -ي -ل -م اŸرأاة اŸعشص -وق-ة ““ح-ي-زي-ة““وغÒه-ا م-ن

عيون ا÷زائرية
..بريق للمقاومة
ورومانسسية األمل

ال -ل -وح -ات ال -ف -ن -ي -ة واÓŸح -م ال-قصصصص-ي-ة ال-ت-ي
يتداخل فيها الفني واألسصطوري إلنتاج جمالية
البطولة الكونّية.
@ ما هي مششاريعك اŸسشتقبلية ‘ ›ال الفن ؟
@@ من الضصروري أان يخطط الفنان Ÿشصاريع
مسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة لضص-م-ان ال-عمل الفني والسصتمرارية،
فأانا أاسصتعد إلعداد اŸزيد من اللوحات اÿاصصة
باŸرأاة القبائلية التي اعتÈها كذلك رمز للكفاح
والتحدي ،وسصأابرمج زيارات للجنوب ا÷زائري
ل Ó-سص -ت -ث -م -ار ‘ ع -ادت -ه -ا وت -ق -ال -ي -ده-ا وسص-ح-ر
جمالها من خÓل لوحات فنية لنسصاء الصصحراء.
وأاسصتعد حليا للمشصاركة كعضصو ÷نة –كيم ‘

أاك Èصصالون للفنون التشصكيلية باŸملكة العربية
السصعودية ،والذي من اŸزمع أان يعرف مشصاركة
 65فنانا من كبار أاعمدة الريشصة واألوان ،ومن
بينهم جزائري Úمن اŸسصيلة وبسصكرة وبوسصعادة،
وذلك على مسصتوى مركز اŸلك فهد الثقا‘.
وقد شصاركت ‘ عدة معارضص وطبعات دولية،
ف -ف-ي سص-ن-ة  2001وضص-ع-ة Ÿسص-ة ب-ط-ري-ق-تي ‘
م-ع-رضص ل-ن-دن ل-ل-ف-ن-ون ال-تشص-ك-ي-ل-ية ،أاين عرضصت
لوحات عن الطبيعة واŸرأاة ،كما شصاركت ‘
 ‘ 2005معرضص فريد من نوعه ب«بÒوت““،
والذي شصهد مشصاركة فنان Úجزائري Úمهم،Ú
كما كانت ‹ مشصاركة واسصعة Ãختلف السصفارات
الفرنسصية األمريكية والÈازيلية التي تقام بها
معارضص دولية للوحات التشصكيلية ...
@ أانت ‘ وهران ‘ مهمة أاخرى ل تقل
أاهمية ،ماذا قدمت ‘ اÛال الفني؟
ن -ع-م أان-ا ح-ال-ي-ا ب-ع-روسص اŸت-وسص-ط ،ال-ب-اه-ي-ة
وهران ‘ مهمة التدريب على الغطسص والغوصص
باŸرسصى الكب ،Òوأانتم تعلمون أانّ ““موسصكو““ من
ال -دول ال -رائ -دة ‘ ›ال ال -ري -اضص-ات واألل-ع-اب
العسصكرية ،ومواطنيها من ا÷نسص Úمهتم Úبهذا
اÛال ،وق - - -د ن - - -لت ا÷ائ- - -زة األو‹ ‘ ›ال
الغوصص فى أاعماق البحار عمق  85م Îفى ‘
سصنة  2016بالÈازيل ،وسصط مشصاركة دولية كبÒة
و ⁄أارف -ع ال -ع -ل -م ال -روسص -ي وإا‰ا ح -م -لت ال-ع-ل-م
ا÷زائ -ري ع -ال -ي -ا ،وه -ذا م -ا أادهشص الصص-ح-اف-ة
الÈازيلية..
@ ” ت -ك -رÁك م -ن ا÷زائ -ر ع-رف-ان-ا
Ÿسشامهتك ‘ اليوم العاŸي للسشÓم ،كيف ؟
@@ ” ت -ك -رÁي م -ن ط -رف وزي -ر الشص -ؤوون
اÿارجية والتعاون السصيد عبد القادر مسصاهل،
وأانا جد فخورة بذلك ،كو Êأاهديت ا÷زائر
بدون أاي مقابل شصعار رسصم ““العيشص معا ‘
سصÓ- -م““ ،ال -ذي ب -ادرت ب -ه ا÷زائ -ر وشص -ارك -ت -ه -ا
مسص- -ع -اه -ا م -ن أاج -ل ب -ن -اء ع -ا ⁄يسص -وده السص -ل -م
والسص Ó-م وال -تضص -ام -ن ‘ السص -ي -اق ال -دو‹ ال -ذي
يتميز بتعدد النزاعات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاثبتت قدرتها على تسسيﬂ Òابر منتجات التجميل بالبليدة

مر Ëنهيل ‰وذج اŸرأاة
اŸقاولة التي –دت الصصعاب

عددهن أاك ‘ Ìمهنة الطب
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اŸرأاة ا÷زائرية اقتحمت قطاع الصصحة
من الباب الواسصع

^ هدفنا ا÷ودة و التموقع ب Úالصصناعي Úالكبار

نسس- -اء أاث- -ب Ïق -درات -ه -ن ‘ إانشس -اء
م - - -ؤوسسسس - - -ات صس - - -غÒة ‘ ﬂت- - -ل- - -ف
ال- - -نشس- - -اط- - -ات ت- - -ن - -افسض اŸؤوسسسس - -ات
’رادة وحب
الصس- -ن- -اع- -ي -ة ،ب -فضس -ل ا إ
إاث -ب -ات ال -وج -ود وصس -ن -ع إاسس-م ل-ه-ن ‘
’قتصسادية متحديات كل
السساحة ا إ
ال -ع -راق -ي -ل ،ف -ل -م ت -ع -د اŸق -او’ت-ي-ة
ح- -ك- -را ع -ل -ى ال -رج -ال ف -ق -ط ،ف -ق -د
“ك -نت ح -واء م -ن مشس -ارك -ت-ه-م ه-ذا
اŸيدان.

سسهام بوعموشسة
مر Ëنهيل إأحدى ألفتيات ألشسابات
أل -ت -ي إأسس -ت -ط -اعت إأنشس-اء وتسس-يﬂ Òاب-ر
أŸنتجات ألتجميلية ‘  21ديسسم2017 È
بولية ألبليدة لينطلق ‘ أإلنتاج ‘ شسهر
ماي  2018بخمسسة عمال ،وتقد Ëمنتوج
يتكون من موأد طبيعية بنسسبة  95باŸائة،
بفضسل تشسجيع ﬁيطها ألعائلي لها خاصسة
ألوألدة ألتي كانت إأ ¤جانبها ‘ بدأية
مشسروعها ،بحيث كانتا تعمÓن سسويا ‘
–ضس Òأل -ع -لب وت -غ-ل-ي-ف-ه-ا ووضس-ع ع-ل-ي-ه-ا
ألÓصسقات ،ثم تتكفل مر Ëبتوزيعها على
ن -ق -اط أل -ب -ي -ع بسس -ي -ارت -ه -ا أÿاصس -ة ع-ل-ى
مسستوى  40ولية بكل من تلمسسان ،سسوق
أأهرأسض ،أأدرأر ،تندوف ،أ÷زأئر ،أ÷لفة
وأŸدية وأإلنتاج يكون حسسب ألطلب.
إأخÎت ت - -اري - -خ  21ديسس -م Èإلط Ó-ق
عÓ-م-ة م-ن-ت-وج-ي ألن-ه ي-ت-زأم-ن م-ع ت-اريخ
م -ي Ó-د وأل -دي رح -م -ه أل -ل -ه ،أل -ذي ت -و‘

وع-م-ري  9سس-ن-وأت ك-ي ي-ك-ون مشس-روع-ي
تكرÁا له ،كما أأنني أأطلقت لقب عائلتي
على أ Èıإلثبات وجودي ‘ أÛتمع
من أأجل وألدي بالدرجة أألو ¤وخاصسة
وألدتي ألتي شسجعتني كثÒأ أأنا وإأخوتي،
فكانت Ãثابة أÛاهدة وأŸثابرة ألتي
أأرأدت أأن نصسل إأ ¤ألدرجات ألعلى ،دون
أأن أأنسسى شسقيقي وشسقيقاتي ،تقول مرË
‘ حديث ل«ألشسعب”” على هامشض تنظيم
ألصس -ال -ون أل -دو‹ ل -ل -م -رأأة ””ح -وأء ””2019
بالصسفاكسض.
وتضسيف مالكة ﬂابر نهيل ‘ كشسف
أسس-رأر أل-ن-ج-اح ،أأن-ه ‘ أل-ب-دأي-ة وأج-ه-ت-ها
عرأقيل ‘ أŸادة أألولية وغياب تغليف
يتناسسب مع نوعية أŸنتوج ،ما إأضسطرها
إلسس-تÒأد أل-ت-غ-ل-ي-ف ،ل-ك-ن-ه-ا Œاوزت هذه
أŸشساكل ،هدفها أ÷ودة وألتموقع وسسط
ألصس -ن-اع-ي Úأل-ك-ب-ار ،وع-ن ف-ك-رة ت-أاسس-يسض
أŸشسروع قالت ﬁدثتنا أأن صسديقة لها
إأقÎحت عليها إأنشساء مؤوسسسسة تعنى Ãوأد
أل -ت -ن -ظ -ي -ف ب -ح -ك -م أأن-ه-ا درسست ك-ي-م-ي-اء
صسناعية بجامعة هوأري بومدين للعلوم
وألتكنولوجيا بباب ألزوأر.
لكن مر Ëأأرأدت أأن تقتحم ›ال أأخر
مسس -ت -وح -ى م -ن أل -ط -ب -ي -ع -ة ،ف -ف -ك-رت ‘
م -ن -ت-ج-ات ط-ب-ي-ع-ي-ة ذأت رف-اه-ي-ة ل-ل-م-رأأة
تسس -م -ح ل-ه-ا ب-اإلع-ت-ن-اء ب-ج-م-ال-ه-ا ،ب-ح-يث
ق- -امت بÎبصس- -ات صس- -غÒة ‘ إأي- -ط- -ال- -ي- -ا
وأŸغرب ،ثم شسرعت ‘ إأ‚از مشسروعها
أŸت -م -ث -ل ‘ م -ن-ت-ج م-قشس-ر أ÷سس-م أل-ذي
ينعشض ألبشسرة ،ويسساعدها ‘ ألتخلصض من

خÓيا أ÷لد أŸيتة وألÎسسبات ويجددها
ويحسسن ألدورة ألدموية ،وزيوت –توي
ع -ل -ى م -رط -ب -ات ط -ب -ي-ع-ي-ة تÎك أل-بشس-رة
مشسرقة وشسابة.
باإلضسافة إأ ¤أÙلول أŸرطب ألذي
ي-ح-ت-وي ع-ل-ى ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات تصس-ل-ح أأضس-رأر
ألبشسرة ويقوم بتعط Òأ÷سسم ،وزيت أللوز
أ◊ل -و أل -غ -ن -ي ب -ف-ي-ت-ام Úأأ وج م-ل Úق-وي
وم -ه -دئ ل -ل -ح-ك-ة وأل-ت-ه-ي-جÁ ،ن-ع ج-ف-اف
ألشسعر ويسساعد على ألقضساء على ألقشسرة
ويزيل ألشسوأئب ‡ا يسسمح بتفتيح وتوحيد
أل- -بشس- -رة ،وزي- -وت أأخ- -رى تشس- -ف -ي ح -روق
ألشسمسض ،وÁكن إأسستخدأمها كمزيل جيد
للمكياج وعÓج للشسعر وإأسستعادة Ÿعانه
وÁكن إأسستخدأمه كزيت للتدليك ،وملح
أ◊مام يسساعد أ÷سسم على أإلسسÎخاء
وألتخلصض من ألتوتر وألتعب.
ه- -ي أأول مشس- -ارك- -ة Ÿر Ëب- -الصس -ال -ون
ألدو‹ للمرأأة ،أأرأدت من خÓله إأثبات
ن- -فسس- -ه- -ا ب Úألصس- -ن- -اع- -ي Úوأل- -ت- -ع -ري -ف
Ãن-ت-وج-ه-ا ل-دى أل-زب-ائ-ن ،م-وج-ه-ة رسسالة
للمرأأة أ÷زأئرية Ãناسسبة عيدها ألعاŸي
ل -ل -مضس -ي ق -دم -ا ‘ –ق -ي -ق ط-م-وح-ات-ه-ا
وإأ‚از مشساريعها ،مشسÒة إأ ¤أأن أŸرأأة
أ÷زأئ -ري -ة سس -اب -ق -ا ك -ان ه -دف-ه-ا أل-زوأج
وتربية أأطفالها ،أأما أليوم فقد أأصسبحت
لها طموحات ‘ موأصسلة ألتعليم وإأنشساء
م -ؤوسسسس -ات مصس-غ-رة وأإلب-دأع ‘ ﬂت-ل-ف
ألنشساطات أ◊رفية ،وأأثبتت ‚احها ‘
أÛتمع ،أأملة ‘ “ثيل أ÷زأئر أأحسسن
“ثيل.

 ⁄تعد مهنة الطب ‘ ا÷زائر حكرا
على الرجال كما كانت ‘ سسنوات سسابقة،
بل “كنت اŸرأاة ا÷زائرية أان تفرضض
ن -فسس -ه -ا ‘ ال -ق -ط -اع ،م -ت -ح -دي -ة ج -م -ي-ع
الصس -ع -وب -ات ال -ت-ي Áك-ن أان ت-واج-ه-ه-ا ‘
أاداء م- -ه -ام -ه ‘ ال -ع Ó-ج وان -ق -اد اŸرضس -ى
،حيث ‚د أان اŸرأاة الطبيبة متفوقة ‘
’Áان-ه-ا ب-ه-ذه
ه -ذا اÛال ع-ل-ى ال-رج-ل إ
اŸه -ن -ة ال-ن-ب-ي-ل-ة ب-ال-رغ-م م-ن اŸسس-ؤوول-ي-ة
العائلية اŸلقاة على عاتقها.

صسونيا طبة
تتحلى أŸرأأة أ÷زأئرية Ãيزة خاصسة
تتمثل ‘ ألشسجاعة وأإلرأدة ألقوية ،وهو
ما جعلها قادرة على منافسسة ألرجل ‘
ﬂت -ل -ف أÛالت وت -ق -ل -د أل -ع -دي-د م-ن
أŸناصسب ألهامة على غرأر مهنة ألطب،
حتى أأثبتت كفاءتها وجدأرتها Ãا لديها
من قوة وعزÁة وإأصسرأر لتحقيق ألنجاح
وألتميز ‘ ›ال ألطب ،خاصسة أأنها من
أأع -ظ -م وأأشس -رف أŸه -ن أإلنسس -ان -ي-ة أل-ت-ي
ت-ق-تضس-ي ألل-ت-زأم ب-أاخÓ-ق-ي-ت-ه-ا وأل-ت-ح-ل-ي
بصسفات سسامية من خÓل أ◊فاظ على
أأسس -رأر أŸرضس -ى وم -ع -ام -ل -ت-ه-م ب-ط-ري-ق-ة
حسسنة ومرأعاة خصسوصسيتهم ،حتى يكون
أألطباء أأه Óلهذه أŸهنة .
تسس -ج -ل أŸرأأة ‘ أ÷زأئ -ر حضس -وره -ا
أل- -ق- -وي ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ك- -ل -ي -ات أل -طب
أŸوجودة ع Èألوطن وألتي باتت تسستقبل
أأعدأدأ كبÒة من ألطالبات أإلناث أأكÌ
من ألطلبة ألذكور ،ونفسض أألمر ينطبق
على ›ال ألشسبه ألطبي ألذي أأضسحى هو
أآلخر يسستقطب فئة ألنسساء بصسفة معتÈة
،وهو ما يؤوكده توأجد ألنسساء ألطبيات
ب -كÌة ب -اخ -ت Ó-ف أأع -م -اره -ن ‘ ج -م -ي-ع

مشسرفة على النظافة Ãسستشسفى سسكيكدة القدË

صصبÒة حجيج ..صصورة حية عن التفا ‘ Êخدمة الغÒ
^ اŸرأاة والرجل معا لبناء وتطوير مؤوسصسصات الدولة
السس -ي -دة صس -بÒة ح-ج-ي-ج  ،مشس-رف-ة ع-ل-ى ال-ن-ظ-اف-ة
Ãسس- -تشس- -ف- -ى ال -ق -د Ëبسس -ك -ي -ك -دة ،إاح -دى م -وظ -ف -ات
ب- -اŸؤوسسسس- -ة ال- -و’ئ- -ي- -ة ل- -ل- -ردم ال- -ت- -ق -ن -ي بسس -ك -ي -ك -دة
““كلينسسكي““  ،أام ’بن وبنت ،تعد من النماذج القليلة ،
اللواتي اسستطعن –دي الواقع اŸفروضض وبإارادة قوية
للتوفيق ب Úعملها ومتطلبات أاسسرتها الصسغÒة.

سسكيكدة :خالد العيفة
قبل أأن تلتحق ب«كلينسسكي”” عملت ‘ مكتب
ﬁام- - -اة Ÿدة  8سس -ن-وأت ،وب-ع-ده-ا أأرأدت ت-غ-يÒ
أألج -وأء ،ف -ال -ت -ح -قت ب-ك-ل-ي-نسس-ك-ي ،لسس-ي-م-ا وإأن-ه-ا
متحصسلة على دبلوم أمن ونظافة ‡ ،ا سسهل أألمر
لقبولها بوظيفة جديدة بهده أŸؤوسسسسة ألرأئدة ‘
›ال عملها على مسستو ألولية.
””ألشسعب”” رصسدت مسسار صسبÒة ‘ هذه ألوقفة
أإلعÓمية Ãناسسبة عيد أŸرأأة ،فهي مثال أŸرأأة
أ÷زأئ -ري -ة أŸك -اف -ح -ة ،سس -عت إلث -ب -ات وج -وده -ا
و–قيق ذأتها متحدية ألصسعاب ،أقتحمت ›ال

صس -ع -ب -ا أأن Œد ف -ي -ه أإلط -رأء ،ل-ت-ك-ون م-ن أل-نسس-اء
أللوأتي كت Íأسسمهن ‘ عا ⁄ألتحدي ،وقدمت
صسورة عن ألتفا ‘ Êخدمة ألغ.Ò
تتكلم حجيج عن نفسسها””،عملت ما ‘ وسسعي مع
أأفرأد ألفريق ألذي نشسرف من خÓله على نظافة
أŸسستشسفى ألقد ،Ëوذلك بفوج ، Úأحدهما ‘
ألصسباح وألفوج أألخر بالفÎة أŸسسائية ،حتى يجد
أŸريضض ودويهم ألرأحة ‘ ،كنف أأجوأء نظيفة،
و ⁄أأتلق أأي مشساكل وصسعوبات كامرأأة ‘ ،هدأ
أŸيدأن ألشساق،إأضسافة إأ ¤أأن وقوف زوجي معي ‘
ألصسعاب زأد Êأأك ÌصسÓبة ،ألدأء وأجبي ‘ أأحسسن
ألظروف””.
كما أأن مؤوسسسسة ””كلينسسكي”” أأنشسئت من أأجل
ت-ف-ع-ي-ل ›ال أل-ن-ظ-اف-ة وح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة ب-ت-ق-ن-يات
حديثة ،وتعد من أأهم أŸؤوسسسسات بالوطن ألشسوأط
ألكبÒة ألتي قطعتها هده أألخÒة ‘ ›ال ألردم
ألتقني للنفايات وجعلتها رأئدة ‘ أ◊فاظ على
أل-ب-ي-ئ-ة ،وإأ‚اح أŸشس-اري-ع أل-ت-ي تشس-رف ع-ل-ي-ه-ا ‘
›ال عملها.

وŸسسنا ذلك خÓل –دثنا مع بعضض ،أŸرضسى،
وحتى ألعامل Úبهذأ أŸرفق ألصسحي ألهام لسسكان
م -دي -ن -ة سس-ك-ي-ك-دة ،ح-يث صس-رح ل« ألشس-عب”” ب-عضض
أأها‹ أŸرضسى خÓل توأجدنا بأاروقة هدأ أألخ،Ò
وضسع أŸسستشسفى من حيث ألنظافة بدأأ ‘ ألتحسسن
منذ أأن تكفلت أŸؤوسسسسة ألعمومية ألولئية للردم
ألتقني باإلشسرأف عليه.
وث -م -نت صس -بÒة أŸك -اسسب أÙق-ق-ة ل-ل-نسس-اء،
مؤوكدة على أأن جميع أ◊قوق أŸكتسسبة لصسالح
أŸرأأة م -ا ه -ي إأل ب -دأي -ة أل -ط -ري -ق ،وع-ل-ى أŸرأأة
أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ه -ذه أ◊ق -وق ب-ك-ل أسس-ت-ح-ق-اق،
ب -إاث -ب -ات ك -ف -اءت -ه -ا وف -رضض وج-وده-ا ب-ق-وة ‘ ك-ل
أŸيادين أŸتاحة”” ،فاŸرأأة حسسب صسبÒة”” “كنت
من –قيق ألكث Òمن أŸكتسسبات ألهامة ‘ مسسار
حياتها ،وألتي حولتها إأ ¤عنصسر فاعل ‘ أÛتمع
‘ ﬂتلف أÛالت ،بالرغم من ألصسعاب ،وأألهم
‘ ألوقت أ◊ا‹ أŸرأأة هي مع ألرجل جنبا إأ¤
ج -نب ‘ رف -ع أل -ت -ح -دي ل -ب -ن -اء م -ؤوسسسس-ات أل-بÓ-د
وتطويرها””.

أŸصس-ال-ح أل-ط-ب-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى أŸرأك-ز
ألسستشسفائية سسوأء ألتابعة للقطاع ألعام أأو
أÿاصض ،إأذ “ك من ألتوفيق ب Úحياتهن
ألعائلية وأŸهنية.
ورغم ذلك فهناك بعضض ألختÓفات
‘ أخ -ت -ي -ار أل -ت-خصسصض أل-ط-ب-ي ب-ال-نسس-ب-ة
ل -ل -م -رأأة أ÷زأئ -ري -ة  ،ح-يث ت-فضس-ل ع-ل-ى
أل-ع-م-وم أخ-تصس-اصس-ات ط-ب-ي-ة م-عينة كطب
ألنسساء وألتوليد وألطب ألعيادي ألنفسسي
وطب أألط -ف -ال وأخ -تصس -اصض ألصس -ي -دل -ي-ة
وجرأحة أألسسنان وطب ألعيون وأألمرأضض
أ÷لدية على بعضض ألتخصسصسات ألتي ل
تهتم بها بكÌة كا÷رأحة ألعامة وحتى
أŸت -خصسصس -ة وأŸع -ق -دة ك -ج -رأح -ة أŸخ
وأألعصس -اب وأل -ق -لب وطب أل -ع-ظ-ام وك-ذأ
أختصساصض أإلنعاشض وألتخدير.
كما تسسيطر ألنسساء ‘ أ÷زأئر على
أختصساصض شسبه ألطبي نظرأ لوجود عددأ
كبÒأ منهن ‘ ﬂتلف أأنوأع ألتمريضض
وأأغ- -ل- -ب- -ي- -ت- -ه- -م ي- -ع- -م -ل -ن ع -ل -ى مسس -ت -وى
أŸسستشسفيات Ÿسساعدة أŸرضسى وتقدË
ل-ه-م أل-ع-ن-اي-ة ألÓ-زم-ة ،ف-ه-ن-اك ‡رضسات
غ-رف أل-ع-م-ل-ي-ات أل-ل-وأت-ي ي-رأف-ق-ن أأطباء
أ÷رأح- -ة أأث- -ن -اء أل -ع -م -ل -ي -ات أ÷رأح -ي -ة
وأأخريات يقمن بوأجبات عامة كإاعطاء
أ◊قن وأألدوية للمرضسى ومرأفقة ألفرق
أل-ط-ب-ي-ة أŸت-خصسصس-ة وألع-تناء باŸوأليد
أ÷دد وألقابÓت ،زيادة على ‡رضسات
يخÎن ألعمل كمسساعدأت ألطباء أألسسنان
‘ ع -ي -ادأت خ -اصس -ة وب -عضس -ه -ن ي-ت-ك-ف-ل-ن
ب -اŸرضس -ى ‘ م -ن -ازل -ه -م ،ه -ؤولء أل -نسس-اء
أخÎن هذه أŸهنة ألشساقة وأÛزية ‘
ن -فسض ÿدم -ة أآلخ -ري -ن وأŸسس -اه-م-ة ‘
أنقاد أŸرضسى .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ديبة وافية بن مسصعود لـ””الشصعب””:
الباحثة وا أ

07

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار

عل ـى اŸرأاة أان تكـف ع ـن اŸطالبـ ـ ـ ـة
و“ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارسس حقوقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بنفسشهـ ـ ـ ـ ـ ـا

^ ’ أارى ›تمعنا ذكوريا أاو سصلطويا ،بل مغلقا ومعتÓ
^ تاريخ ا÷زائر منحنا أاسصماء بطÓت يقتدى بهن
–تفل اŸرأاة ا÷زائرية بعيدها العاŸي
اŸصصادف لتاريخ الـ 8مارسص من كل سصنة،
””الشصعب”” ،كعادتها قررت أان تشصارك
ا÷زائريات اŸبدعات هذه اŸناسصبةمن
خÓل منح الكلمة للحديث عن واقع
اŸرأاة وطموحاتها وأامالها .وقد اختارت
ا÷ريدة إاحدى اŸبدعات ‘ ا÷امعة
’سصتاذة وافية بن
’ديبة ا أ
الباحثة وا أ
مسصعودÙ ،اورتها حول ما –قق من
مكاسصب للمراة ا÷زائرية ونظرتها
للنسصاء اŸبدعات.

»°TƒŸ IõªM :áæJÉH
@ الشصعب :من هي ا’أسصتاذة وافية بن
مسصعود؟
@@ د .وافية :من مواليد مدينة قسشنطينة.
اإنسشانة اأول وابنة ثانيا وباحثة وكاتبة واأسشتاذة
ثالثا .وهذا يلخصس Œربتي ‘ ا◊ياةŒ .ربة
Œم -ع اŸت -ع -ة وال -ت -عب ،وال -ن -ج -اح والإخ -ف -اق،
ح -ي -ات -ي ‡ي -زة ،لأن -ن -ي الب-ن-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ع-ائ-ل-ة
بسشيطة ،غنية باÙبة والتقدير والثقة ،وهذا
م -ا –ت -اج اإل -ي-ه ام-راأة ل-ت-ن-ج-ح .ولأن-ن-ي ب-اح-ث-ة
وكاتبة واأسشتاذة ،ل اأسشتسشلم لÓأفكار ا÷اهزة،
واأعيد تقييم العا ⁄وتصشحيح مسشاري فيه ما
اسشتطعت اإ ¤ذلك سشبي ،Óوالأسشتاذية حملتني
مسشوؤولية كÈى اأمام الله واأمام اÛتمع ،وهو
الأمر الذي علمني األ اأتسشاهل مع نفسشي ومع
الآخرين عندما يتعلق الأمر بهذه اŸسشوؤولية.

مراحل تعلمي قطعتها دفعة واحدة
@ كيف اخÎت تخصصصصك هذا بالذات
وكيف وفقت فيه؟
@@ اأعتقد اأنني قطعت مراحل تعليمي دفعة
واحدة .الأمر ششبيه بخط مسشتقيم ونفسس واحد
ل ان- -ق -ط -اع ل -ه ،وه -و ›ه -د و‡ت -ع وحصش -دت
نتائجه الرائعة .اآنذاك  ⁄يكن يهمني ششيء
سشوى اأن اأ‘ بوعدي لأبي ،واأن اأحصشل على
الدكتوراه قبل سشن الثÓث ،Úوقد فعلت ذلك
ب -ت -وف-ي-ق م-ن ال-ل-ه .اأم-ا اخ-ت-ي-ار ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة
فمرتبط باأسشتاذي ‘ مرحلة البتدائي .علمني
اأن اأحب ك -ل ح -رف ف -ي -ه -ا ن -ط -ق-ا ورسش-م-ا ،واأن
اأجعلها جزءا من ششخصشي .بعد حصشو‹ على
ال-ب-ك-ال-وري-ا ع-ام  ،1٩٩٨ح -اول وال -دي اإق -ن -اع-ي
لÓلتحاق بسشلك اÙاماة اأو العلوم السشياسشية،
اإل اأن -ه دع -م اخ -ت -ي-اري وسش-ج-لت Ãع-ه-د ال-ل-غ-ة
العربية واآدابها بجامعة قسشنطينة .ثم انتقلت
اإ ¤ج -ام -ع -ة ع -ن -اب -ة ‘ م -رح -ل -ت -ي اŸاجسش-تÒ
والدكتوراه ،وحصشرت بحوثي ‘ دراسشة عÓقة
الأدب بالفنون البصشرية.
@ ك- -ي- -ف ت- -رى ا’أسص -ت -اذة واف -ي -ة واق -ع
اŸراأة ا÷زائرية حاليا؟
@@ ي -رت -ب -ط واق -ع اŸراأة ا÷زائ -ري-ة ب-واق-ع
اÛتمع ا÷زائري ،وهو واقع صشعب ويطرح
–دي- - -ات دائ- - -م - -ة .اأق - -ول ه - -ذا لأن اŸراأة ‘
ا÷زائ -ر ت -ت -ح -م -ل اأع -ب-اءه-ا واأع-ب-اء الآخ-ري-ن،
نتيجة قراراتها ونتائج قرارات الآخرين .اإنها
‘ نظري -تتحدى نفسشها كل يوم .هي كوكبدائم ا◊ركة ،اإذا توقف عطاوؤها يوما تتوقف
ا÷زائر.
@ ماهي طموحاتك اŸسصتقبلية؟
@@ د .وافية :اأرى اأن الإنسشان الذكي ل
ي-فصش-ح ع-ن ﬂط-ط-ات-ه اأب-دا ق-ب-ل اأوان-ه-ا ،ل-ك-ن
Áكن اأن اأشش Òعلى العموم ،اإ ¤اأن اأهم ما
اأف -ك -ر ف -ي-ه ه-و اأن اأك-ون اب-ن-ة واأسش-ت-اذة وك-ات-ب-ة

‡يزة .اأحب اأن اأتفرد ‘ كل ما اأقوم به.

ح Úتعيشس حواء ‘ وسشط مسشلوب ا’رادة
@ م - -ا ه - -ي الصص- -ع- -اب وال- -ع- -وائ- -ق ال- -ت- -ي
واجهتيها ‘ مسصارك ؟
@@ سشاأسشتثني اأسشرتي لأنها اأك Èدعم ‹ .اأما
اÛتمع وا÷امعة ،فاأنا ل اأدقق على اŸطبات
كثÒا ،اأخفضس السشرعة قلي ،ÓوحÁ Úر اŸاأزق
اأع -ود اإ ¤اأه -دا‘ وح -رك-ت-ي ،ل-ك-ن م-ا اأع-اق-ن-ي
فع Óهو التفك Òالسشلبي .قد يبدو ذلك غريبا،
لكنك ح Úتعيشس ‘ وسشط مسشلوب الإرادة،
و–اول التحرك نحو الأمام سشيعمل بالضشرورة
على سشحبك اإ ¤اÿلف بطرق كثÒة.
@ ك- -ي -ف ت -ري -ن واق -ع اŸراأة اŸث -ق -ف -ة ‘
ا÷زائر الروائية والشصاعرة وا’أديبة؟
@@ اأعتقد اأن وضشع اŸراأة اŸثقفة –سشن
ك -ثÒا ‘ ا÷زائ -ر ،ف -ن-ظ-رة بسش-ي-ط-ة ع-ل-ى كÌة
الأسش -م -اء ال-نسش-وي-ة ‘ اŸشش-ه-د ال-ث-ق-ا‘ ،وكÌة
نششاطاتها توضشح ذلك .ومع هذا سشاأقول مازال
الطريق طوي Óاأمامها ،لأسشباب عديدة ،منها
وجوب –سش Úنظرتها اإ ¤ذاتها واإ ¤اÛتمع
اأيضشا .فالكتابة ليسشت وسشاما نضشعه لكنها فعل
ت-غ-ي ،Òوسش-م-ة ام-راأة م-ث-ق-ف-ة Œع-ل اŸسش-وؤول-ية
اأك Èم- -ن ع- -دد ال- -رواي- -ات الصش- -ادرة وا÷وائ- -ز
اŸسشتحقة.
@ اŸراأة ال-ع-ام-ل-ة واŸاك-ث-ة ب-ال-ب-يت ه-ذه
ا÷دل-ي-ة ’ .ت-زال ت-ع-ود ب-ق-وة ‘ ›ت-م-ع
ذكوري بامتياز ما راأيك؟
@@ ل اأرى ›تمعنا ذكوريا اأو سشلطويا ،بل
اأراه ›تمعا مغلقا ومعت Óسشواء ‘ ‡ارسشاته
مع اŸراأة اأم الرجل .فح Úنتحدث عن الأمان
اأو ح -ري -ة ال -ت -ع -ب ،Òال-رج-ل ا÷زائ-ري م-ه-دد و
مقموع مثل اŸراأة “اماŒ .ربتي مع الرجل
ا÷زائري فيها ‰اذج رائعة Œعلني اأحÎمه
واأسشÒه معه جنبا اإ ¤جنب ،اأبا واأخا واأسشتاذ
وزمي Óاإلخ .اأما النماذج البششعة فهي كثÒة،
لكنها –فظ ول يقاسس عليها .اإن اŸراأة بقوة
الدين والقانون Îﬁمة ودورها اأك Èمن دور
الرجل ‘ اÛتمع ا÷زائري ،وما يبقى عالقا
فع Óهو اأن تختار طريق السشتسشÓم للواقع
وهذا سشهل ،اأو دخول معÎك ا◊ياة والنضشال
مهما كانت النتائج.

نسشاء بوزن امة
@ ح- -ق- -قت اŸراأة ا÷زائ -ري -ة م -ك -اسصب ‘
تعزيز مكانتها .ما راأيك وÃاذا تطالبÚ
‘ هذا الشصاأن ؟
@@ كÓمي سشيكون موجها اإ ¤اŸراأة ،لأنني
ل اأتوقع من الرجل ا÷زائري سشوى اأن يفعل ما
تعود على فعله .يجب على اŸراأة اأول اأن تكف

عن اŸطالبة .و“ارسس حقوقها بنفسشها ‘ كل
اÛالت ،ق- - -د تصش- - -ط- - -دم ب - -رج - -ال اأو نسش - -اء
ي-ح-اصش-رون-ه-ا ،ل-ك-ن سش-ي-اأت-ي ي-وم –ق-ق ف-ي-ه م-ا
تريد ،والتاريخ ا÷زائري منحنا اأسشماء يقتدى
بها من للة فاطمة نسشومر اإ ¤زهور ونسشي.
@ ماهي اŸواقف او التجارب او ا’أمور
التي تركت عÓمة فارقة ‘ حياتك ؟
@@ كل يوم ‘ حياتي معجزة ‘ حد ذاته،
ومع ذلك Áكن اأن اأتخ Òلك ◊ظة Œاوزت
ت -وق -ع -ات -ي .خ -رجت سش -ن -ة  2002م-ن ج-ام-ع-ة
قسشنطينة بخيبة اأمل كبÒة منعتني من احتÓل
اŸرتبة الأو ¤على دفعتي .قلت ‘ نفسشي كل
م- -ا ف- -ع -ل -ت -ه م -ن اأج -ل م -رح -ل -ة اŸاجسش -ت‘ Ò
قسشنطينة ذهب سشدى ،لكنني عدت للتسشجيل ‘
مسش -اب-ق-ة ج-ام-ع-ة ع-ن-اب-ة .ك-نت ل اأع-رف ف-ي-ه-ا
اأحدا ،ول اأعرف طرق تعليم طلبتها ول توجه
اأسش -ات -ذت -ه -ا .وضش -عت ‘ ت-وق-ع-ات-ي اأن اح-ت-م-ال
‚اح -ي ل ي -ت -ج -اوز  ، 20وي -وم ذه -بت ل -روؤي -ة
ال -ن -ت -ي -ج -ة وج -دت اسش -م -ي ع -ل -ى راأسس ق -ائ -م -ة
الناجح◊ .Úظتها اأدركت اأن الله اإذا حرمك
ششيئا فÓأنه يخفي لك اأفضشل منه دائما⁄ .
اأفكر بعد تلك اللحظة ‘ كل ما حرمت منه بل
‘ كل ما اأمتلكه.
@ –دث - -ي ل - -ن - -ا ع - -ن ب - -عضص اأع - -م - -الك
الروائية و‚احاتها .وÃن تقتدين؟

@@ نشش- -رت ›م -وع -ت Úقصشصش -ي -ت :Úالأو¤
ب-ع-ن-وان”” :و–ضش-ري-ن ع-ل-ى ال-ه-وامشس”” وال-ثانية
ب -ع-ن-وان ””اشش-ت-ب-اه ال-ظ-ل”” ،ب-الإضش-اف-ة اإ ¤رواي-ة
بعنوان””دوار العتمة”” ،ل اأسشتطيع تقدير مدى
نحاج هذه الأعمال فالأمر مÎوك للقارئ ،اإل
اأن- -ه- -ا ت- -ع Èع- -ن تصش- -ورات ج- -دي- -دة ل Ó-إنسش -ان
اŸعاصشر واأخطائه ومششكÓته.
ل اأعتمد فكرة القدوة .اأقراأ لأسشماء كثÒة،
بعضس اأعمالها اأذهلني وبعضشها الآخر ل يصشل
اإ ¤درجة اإقناعي ،وهذه هي سشمة اŸثقف ،ل
يحششر نفسشه ‘ خندق واحد اأبدا .وبقائي على
ا◊ي- -اد ل Áن- -ع- -ن- -ي م -ن ذك -ر م -ن اأحب ق -راءة
كتاباتهم كثÒا :اأحمد رضشا حوحو ،والطاهر
وط - -ار م- -ن ا÷زائ- -ر ،ف- -رج ◊وار م- -ن ت- -ونسس،
غسش - -ان ك - -ن - -ف - -ا ÊوجÈا اإب - -راه- -ي- -م جÈا م- -ن
فلسشط ،Úعلي بدر من العراق ،باولو كويلو من
الÈازيل اإلخ.
@ ك -ل -م -ة اأخÒة ل -ل -م -راأة ا÷زائ -ري -ة ‘
عيدها العاŸي؟
@@ اأقول لها عبارة واحدة”” :نصشف يوم واحد
ل يكفي اŸراأة لتكون سشعيدة و‡يزة ،يلزمها
ع -م -ر ك-ام-ل ل-ت-ف-ع-ل ذلك”” .ك-م-ا اأشش-ك-رك ك-ثÒا
واأششكر جريدة الششعب على هذه اŸسشاحة من
ا◊وار واأرجو األ اأكون قد اأثقلت على قرائها،
مع خالصس تقديري للجميع.

“كنت من فرضص إاحÎام الرجال العامل Úمعها

أامÒة ورزيفي إاطار لها وزنها بسشوناطراك
@ ’ششيء مسشتحيل باإ’رادة نصشنع اŸعجزات
م -ت -حصص-ل-ة ع-ل-ى شص-ه-ادة م-ه-ن-دسص-ة دول-ة ‘
ال- -ك -ي -م -ي -اء الصص -ن -اع -ي -ة ت -خصصصص ه -ن -دسص -ة
ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة م-ن ج-ام-ع-ة م-نتوري بقسصنطينة،
إاخ-ت-ارت إاق-ت-ح-ام م-ي-دان ال-ت-ن-ق-يب وم-عا÷ة
الغاز بحاسصي مسصعود ،الذي طاŸا كان حكرا
على الرجال فقط ،نظرا للظروف اŸناخية
الصصعبة بالصصحراء  ،بحيث “كنت من فرضص
إاحÎام ال - -رج - -ال ال - -ع - -ام- -ل Úم- -ع- -ه- -ا ،أامÒة
ورزي - - -ف- - -ي ذات  28سص -ن -ة اسص -ت -ط -اعت رف-ع
التحدي وإاثبات كفاءتها ‘ اŸيدان ،إالتقيناها
على هامشص زيارتنا ◊قول حاسصي مسصعود .

á°TƒªYƒH .¢S
العمل ‘ حقول التنقيب عن البÎول ومعا÷ة
أابار الغاز واإلششراف على مراقبة األجهزة لضشمان
التسشي Òا÷يد للوحدة بكل أامان ليسس باألمر اله،Ú
لكن أامÒة إاسشتطاعت أان تتأاقلم ‘ وقت وجيز مع
هذه اŸهنة التي مارسشتها بحب وعن إاقتناع وخاصشة
تششجيع والديها لها ،فبعدما قامت بتكوين نظري
ب -اŸع-ه-د ال-ف-رنسش-ي ل-ل-بÎول ع-ل-ى مسش-ت-وى ح-اسش-ي
مسشعود ” –ويلها سشنة  2017نحو وحدة إانتاج
ومعا÷ة الغاز الطبيعي اŸميع بحوضس اŸنطقة
ا÷نوبية إلنتاج الغاز التابعة لششركة سشوناطراك،
قصشد متابعة الÎبصس اŸيداŸ Êدة عام Úبعدما
إاجتازت مسشابقة سشنة  ، 2015لتوظف كمهندسشة ‘
مصشلحة اإلسشتغÓل على مسشتوى هذه الوحدة ‘
ششهر ماي من العام اŸاضشي.
تقول أامÒة ‘ حديث ل«الششعب”” أانها كإامرأاة ⁄
يكن من السشهل ‡ارسشة هذه اŸهنة النبيلة ‘
م -ؤوسشسش -ة سش -ون -اط -راك  ،ل-ك-ن-ه-ا “ك-نت م-ن ف-رضس
ن- -فسش- -ه- -ا وع- -دم اإلسش- -تسش Ó-م وك -ذا ف -رضس إاحÎام
العامل Úمعها وخاصشة اإلسشتفادة والتعلم على قدر
اإلمكان من الذين سشبقوها ‘ اŸهنة ،بحيث أانه ‘
بداية عملها كان أامر غريب بالنسشبة للرجال كيف
Áكن للفتيات أان يأات Úللصشحراء للعمل ‘ مهنة
إانتاج ومعا÷ة البÎول والغاز  ،ألنه ‘ السشابق ⁄

تكن هناك فتيات يعملن حقول النفط.
وتضش-ي-ف «:ج-ئ-ن-ا ب-رضش-اي-ة ال-وال-دي-ن وتشش-ج-يعهم
وحبنا لهذه اŸهنة و–قيق هدفنا وثقتنا ‘ الله
عزوجل ،كما اأنه من الصشعب إايجاد منصشب ششغل ‘
وقتنا هذا”” ،وششددت على وجوب إاسشتغÓل الرصشيد
النظري اŸتحصشل عليه ‘ ا÷امعة بششكل جيد ألنه
ل- -يسس م- -ن السش- -ه- -ل ال -رب -ط ب ÚاÛال ال -ن -ظ -ري
وال-ت-ط-ب-ي-ق-ي ،وضش-رورة ال-ت-ح-ل-ي ب-الصش ÈواŸث-ابرة
للنجاح ،بحكم أان عملها ‘ ظروف مناخية صشعبة
خاصشة ‘ فصشل الصشيف وششهر رمضشان ،حيث تكون
درجات ا◊رارة مرتفعة جدا.
ورسشالتها للمرأاة هي التحلي بالصش Èوأان يكون
لها طموحات ،ألنه لششيء مسشتحيل باإلرادة نصشنع
اŸعجزات ،قائلة «:اأعمل من أاجل العلم الوطني،
سشوناطراك بحاجة ألششخاصس ﬂلصش Úوكفاءات
–ب ع- -م- -ل -ه -ا وم -ؤوسشسش -ت -ه -ا  ،م -ن ل -ه ح -ل -م ي -جب
–قيقه””.
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اŸنتخبة باÛلسس الو’ئي بباتنة نورة مراح لـ «الششعب»:

08

ولوجي العمل السشياسشي كانت أامنيتي باسشتششارة العديد من ا÷هات
^ ’ تزال بعضض مناطق اأ’وراسض تفتقر للتّنمية الشّشاملة
^ أانحدر من أاسشرة ثورية قّدمت  65ششهيدا وأاربعة من أاعمامي ششهداء
يتقّرب منها ا÷ميع Ãختلف ششرائحهم ،يلجأاون اليها قصشد حل مششاكلهم العالقة ‘ البلدية أاو الو’ية ،من سشÓلة اÛاهدين
’ششم ،تضشع اŸنتخبة مراح نورة أاو ¤خطوات عملها السشياسشي  ،ومششاركتها ‘ اÛلسس الو’ئي ،دون أان –ول الطبيعة ا÷غرافية للمنطقة واÙيط
’وراسس ا أ
با أ
ا’سشري الذي نششأات ‘ وسشطه ،على منعها من إاكمال مسشÒتها النضشالية.
«الششعب» التقت عضشو اÛلسس الششعبي الو’ئي بباتنة ‘ إاحدى دورات اÛلسس ،وكان لنا معها هذا ا◊وار.

»LGô©d øjódG Qƒf :QGƒM

كثب ’نشسغا’تهم ؤما توفيقي ا’ بالله.
❊ ت- -ن- -ح- -دري- -ن م- -ن أاسش- -رة ›اه -دة ،ك -ي -ف
’وراسس اليوم هل أاخذ حّقه
تقيّم Úتاريخ ا أ
من الكتابة؟

❊ الششعب :كيف كانت فكرة دخول اŸعÎك
السشياسشي؟

❊❊ اأ’ؤراسس اأ’شس- -م أارضس ال- -ب- -ط -و’ت ؤاأ’›اد،
أاشس -ج -اره أاح -ج -اره ت -راب -ه -ا ط-اه-رة ب-دم-اء الشس-ه-داء
ؤتضسحيات اÛاهدين ا’ؤفياء ،أانحدر من أاسسرة
ثورية 65 ،شسهيد ؤأاربع أاعمام شسهداء ،ؤالدي ا◊اج
مراح أاؤ ما يسسمى إابان الثورة ا◊اج بوŸيناث ،ؤهذا
راجع ا ¤معرفته الكبÒة ‘ صسنع القنابل ؤزراعتها،
أاذكر ‘ رؤاياتها أانه كان ؤ‘ كل مرة يضسع فيها قنبلة
ا’ ؤينال من العدؤ ني ÓكبÒا ؤغنائم خاصسة ا’سسلحة
ؤالرصساصس ،ؤ‘ إاحدى الغارات “كن من إاسسقاط
طائرة مرؤحية بجبل أاؤ’د منعة حتى أانه تغنى به
أاحد الشسعراء ‘ مطلع قصسيد كتبها خصسيصسا له يقول
فيها« :ا◊اح مراح طيح الطيارة اؤ راح».
أاقوم ‘ اآ’ؤنة ا’خÒة بجمع اŸعلومات ؤإاعادة
كتابة تاريخ اŸنطقة ،اسستجمع التاريخ على لسسان
اÛاهدين القÓئل الذين ’ يزالون على قيد ا◊ياة،
التاريخ  ⁄يجمع ؤ ⁄يدؤن بالشسكل اŸطلوب حتى أان
الرؤايات تتضسارب ‘ كث Òمن ا’حيان،
ؤ’ أاخفيك سسرا ا◊قيقة مرة ‘ ›ملها ،لكن
أاملي كب ‘ Òالكتاب ؤاŸثقف Úاليوم أان يعيد ترتيبه
ؤكتابته بالشسكل الصسحيح ؤمن اŸصسادر اŸوثوقة أ’ن
تاريخ اŸنطقة ’ يفيه كاتب أاؤ اثنان اؤ ثÓثة ،فتاريخ
ا’ؤراسس إان ك -تب ف -ج -م -ي -ع اŸك -اتب ’ ت -ق -وى ع-ل-ى
حمله.
’سشرة واÙيط Ÿهّمتك
❊ هل تلّقيت قبول ا أ
ا◊ديدية كمنتخبة؟

❊❊ اŸنتخبة مراح نورة :اسسم ن ؤؤحÓق امقران
ذق ؤؤل انو د تزاليت ف ؤؤمصسÈان نسس ﬁمذ اؤعبد
الله ذ امدؤكال نسس ذ ؤين اهن اضسفرن سس ثالويث
ازؤل سسقول.
بادئ ذي بدء أاشسكركم على هذه السسانحة ،ؤالتي
من خÓلها تسسّلطون الضسوء على ظاهرة إاقحام اŸرأاة
ؤمشس -ارك-ت-ه-ا ‘ اÛالسس ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-ع-د أان ك-انت
ب -اأ’مسس ال -ق -ريب ح -ك -را ع-ل-ى ال-رج-ل ،ؤق-د اف-ت-كت
اŸرأاة هذا ا◊ق ؤالفضسل كل الفضسل يعود ا ¤القيادة
الرشسيدة ‘ منحنا دخول اÛالسس ؤبنسسبة ،٪35
حيث أان دخو‹ اŸعÎك السسياسسي  ⁄يكون ؤليد
ال -ي -وم ؤإا‰ا ي -ع -ود ‘ خ -لت ظ -ه -ر ا’◊اح ع -ل -ي-ا ‘
ال -ظ -ه -ور ؤاŸشس -ارك -ة ‘ اÛالسس الشس -ع -ب -ي -ة ؤم-ن-ذ
العهدت Úالسسابقت ،Úإا’ أان ظرؤف العمل ؤالدراسسة
حالت دؤن ذلك.
إا ¤أان تشساء اأ’قدار ‘ سسنة  2016ؤبرغبة مني
ؤلوج علم السسياسسة ؤقد دخلته من بابه الواسسع ؤكان
ذلك طبعا بإاسستشسارة ؤمشسورة العديد من ا÷هات
ؤالقيادات التي لها باع كب ‘ Òالسسياسسة ؤ‘ النضسال
‘ صسفوف جبهة التحرير الوطني كانت أاؤ مشساركة
ؤالظهور ‘ قائمة ا’نتخابات التشسريعية ؤالÎشسح
ضس -م-ن ق-ائ-م-ة اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ع-ن ح-زب
جبهة التحرير ،ؤا◊مد لله كان إانÈائي ‘ نفوسس
الناسس كب Òجدا بحيث صسار اسسمي منقوشسا ،كان
طبعي التواضسع ؤاللغة البسسيطة التي يريدها الناسس
بعيد عن كل تصسنع أاؤ تنمق،
ؤك-نت ات-وج-ه ب-ال-كÓ-م-ة ب-ال-ل-غ-ة ا’م-ازي-غ-ي-ة ؤكنت
اŸرأاة الباتنية ا’ؤ ¤التي –دثت بالشساؤية بحكم
طبيعة اŸنطقة ،ؤبذلك تسسللت للقلوب بسسهولة.
❊ ما هي مهامك كمنتخبة؟
❊❊ أاما مهامي كمنتخبة إا‰ا هي همزة ؤصسل
ؤا÷سسر الذي أاع Èبه ا ¤الهيئات ؤالسسلطات اŸعنية
انشسغا’ت ؤهموم ؤمعاناة الناسس ’زلنا ؤإا ¤اليوم،
ؤبالرغم من اÛهودات التي بذلت من قبل تزال
ؤ’ية باتنة إا’ أان مناطقنا ’ تزال بعيدة عن التنمية
الشساملة ’ ،تزال مشساكل الغاز ؤالكهرباء تطرح’ ،
تزال مدارسسنا بحاجة ا ¤مطاعم مدرسسية ’ تزال
طرقاتنا مهÎئة ،شسبابنا تهدده البطالة ؤالفراغ يقتله،
ظواهر غريبة باتت دخلية على ›تمعنا ،إا’ أاننا ⁄
نضسع اليد عليها بعد ،مشساكل ’ أاؤل لها ؤ’ آاخر
نحاؤل أان ‚د لها ا◊ل ،طبعا لن يتأاتى ذلك ا’
ب -ت -ك -اث -ف ا÷ه -ود ل-ط-رح اŸشس-اك-ل ،ؤإاي-ج-اد ا◊ل-ول
اŸناسسبة ؤالتي تتطلب الكث Òمن ا◊كمة ؤا◊نكة.

أاحاول نقل همومهم وا’سشتماع عن كثب
’نششغا’تهم وما توفيقي إا’ّ بالله
❊ كيف توّفق Úب Úالبيت والعمل باÛلسس
الو’ئي؟
❊❊ فيما يخصس ب Úازدؤاجية العمل أاؤ إان صسح
ال-ت-ع-ب ÒثÓ-ث-ي-ة ال-ع-م-ل فÎب-يت ع-ل-ى ح-كمة ؤضسعتها

’ون -ة ا’خÒة ب -ج -م -ع اŸع -ل-وم-ات
أاق -وم ‘ ا آ
وإاع -ادة ك -ت -اب -ة ت -اري -خ اŸن -ط -ق -ة ،اسش -ت -ج -م -ع
التاريخ على لسشان اÛاهدين القÓئل ،الذين
’ يزالون على قيد ا◊ياة ،التاريخ  ⁄يجمع
و ⁄يدّون بالشّشكل اŸطلوب حتى أان الروايات
’حيان
تتضشارب ‘ كث Òمن ا أ

صسوب عينايا ؤمنذ نعومة
أاظ -اف -ري ؤه -ي ’ ي -ن -ج-ز
ا’شس - - -غ- - -ال إا’ ال- - -رج- - -ل
اŸشسغول ؤما توفيقي ا’
ب -ال-ل-ه ،ا’م-ر ال-ذي ي-يسس-ر
ع -ل -ي -ن -ا ا’م -ور ه-و ح-ب-ي
لعملي الشسديد أاعمل بكل تفا ÊؤإاخÓصس ؤ’ أاتوانى
أابدا ؤ’ أاتقاعد ،أابذل كل جهدي ’ Êمدركة أان
الوطن غا‹ ؤنحاسسب عليه ،أاعمل كل جهدي أ’تقن
ع-م-ل-ي ؤا◊م-د ل-ل-ه ؤبشس-ه-ادة ا÷م-ي-ع ي-ط-ل-ق-ون علّي
باŸرأاة التي تتفانى ؤﬂلصسة ‘ عملها «حقيقة ؤ’
أامدح نفسسي» ،ؤالشسيء ا÷ميل موازاة لذلك أا Êأاحب
اŸطبخ ؤقد تربيت ‘ أاسسرة تقليدية ؤمنذ الصسغر
تعودت على أاشسغال البيت ،ؤالدي رحمة الله عليه كان
يحب الكسسكسسي الذي يفتل ‘ يومه ؤالكسسرة التي
تخبز ‘ يومها ،فÎبيت أانا ؤأاخواتي البنات على ذلك

ب Úال- -دراسس- -ة ؤأاشس -غ -ال
ال- -ب- -يت ،ؤق -ت -ي م -قسس -م
أاسس - -ت - -ي - -ق - -ظ ‘ غ- -الب
ا’ح -ي -ان ب -اك -را أاحضس-ر
ال- - -ف- - -ط- - -ور ،ث - -م أاق - -وم
بتحضس Òالكسسرة ؤأاقوم
ب -إاع -داد ال -غ -ذاء ل -ل -ع -م -ل «ع -ل -م-ا أا Êأاج-ي-د صس-ن-اع-ة
ا◊ل -وي -ات خ -اصس -ة اŸق -رؤذ ؤال -ب -ق Ó-ؤة ؤا◊ل -وي-ات
ال -عصس -ري -ة أاحب ال -ت -ف ف -ي -ه -ا» ،ع -ن-د ا’ن-ت-ه-اء ،أاق-وم
ب -ت -حضس Òن -فسس -ي ؤأاشس ّ -غ-ل ﬁرك سس-ي-ارت-ي ؤأان-ط-ل-ق
للعمل ،العمل السسياسسي  ⁄يثبط عزÁتي بل زادÊ
شس -غ -ف -ا ؤحب ال -ع -م -ل ،أاسس -ت -ق -ب -ل م -ك -اŸات ال -ن -اسس
ؤانشسغا’تهم أاحاؤل قدر ا’مكان حلها.
ؤمنذ مدة فتحت مداؤمة Ãقر قسسمة حزب جبهة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ب-وادي اŸاء أ’ل-ت-ق-ي ؤأات-ق-رب م-ن
الشسعب أاك ،Ìؤأاحاؤل نقل همومهم ؤا’سستماع عن

❊❊ أاما عن تقبلي داخل ا’سسرة ؤاÛتمع‘ ،
ا◊قيقة  ⁄أاجد معارضسة من قبل ا’سسرة بحكم أانني
خ -ري-ج-ة ج-ام-ع-ة ؤع-ام-ل-ة ،ع-ل-م-ا أا Êأات-ق-ل-د م-نصسب
رئيسسة مركز التطه Òا’مر الذي سسهل عليّ الولوج
ا ¤عا ⁄السسياسسة بكل سسÓسسة ؤبالعكسس سساندؤÊ
ؤبشسكل كب Òخاصسة أاختي سسمية ،ؤالتي تتابعني ‘ كل
صسغÒة ؤكبÒة ؤحتى ‘ انتقائها ÓŸبسسي ،فهي التي
تشسرف على الكث Òمن أاموري ؤ تراقب عن كثب كل
ما يحصسل ،فصسارت ؤهي التي كانت ’ “ت للسسياسسة
بصسلة أاصسبحت سسياسسية ؤمن الطراز ا’ؤل.
أام -ا ع-ن اÛت-م-ع ف-ق-د ت-لّ -ق-يت م-ع-ارضس-ة شس-دي-دة
خ- -اصس -ة ‘ ق -ائ -م -ة اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ‘
التشسريعيات ،خاصسة من قبل العائلة ،لكن يد الله فوق
أايديهم فرصسة اÛلسس الوطني  ⁄تكن خليفتي لكن
اÛلسس الشسعبي الو’ئي ظفرت بها ؤا◊مد لله
ؤأاخÈك بشسيء أان العديد ‡ن عارضسني تشساء
ا’ق -دار ب -ع-د ؤصس-و‹ ل-ل-م-ج-لسس ال-و’ئ-ي إا’ ؤج-اه-د
للحصسول على رقم هاتفي ؤالتوسسل لتقد Ëيد العون
ؤاŸسساعدة ،ؤأاصسدقك القول  ⁄أاصسد أاحدا ؤسساعدت
Ãا أاسستطيع ؤا◊مد لله.
❊ ‘ ختام هذا اللّقاء ماذا Áكنك قوله؟
❊❊ ؤ‘ اÿتام أاشسكركم جزيل الشسكر على فرصسة
ال -ت-واج-د م-ع-ك-م ،ؤال-قضس-اء م-ع-ك-م ؤب-ي-ن-ك-م ؤق-ت-ا م-ن
الزمن ،ؤالتي سسررت بذلك أاّيما سسرؤر ،شسكرا لك ؤمن
هذا اŸن Èأاسستغل الفرصسة أ’شسكر كل طاقم جريدة
«الشسعب» التي تعت Èرمزا تاريخيا من نضسال هذا
الشسعب ،ؤالعامل Úفيها كل باسسمه ؤمقامه.

ألخميسش  ٠٧مارسش  ٢٠١٩م ألموأفق لـ  3٠جمادى ألثانية  ١٤٤٠هـ
ألعدد
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غياب متعهد لربط السسكنات بالعّداّدات بت ÚزواتÚ

وكالة Œارية لسشونلغاز حتمية لرفع متاعب أŸششÎكÚ
يعا Êسسكان الدائرة ا◊دودية ت Úزوات Úالتي تبعد  400كلم عن عاصسمة ا’هقار ،من مشسكلة نقصش الربط
Ÿتعهدين بالعدادت الكهربائية ،بسسبب افتقار اŸنطقة لشسركة توزيع الكهرباء والغاز ،كونها ا÷هة اıولة بالسسهر على
تسسهيل عملية حصسول أاي مواطن على اشسÎاك‡ ،ا يوضسح جليا غياب ما تطالب به الدولة تقريب ا’دارة من اŸواطن،
’مر الذي سسبب حالة من ا’سستياء وزاد من متاعبهم اليومية.
ا أ

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
ن -اشش -د م -وأط -ن -و ت Úزوأت Úألسش -ل -ط-ات
أÙلية ،وعلى رأسشهم وأ‹ ألو’ية ألسشيد
(دوم -ي ج -ي  )‹Ó-بضش -رورة أل -ت-دخ-ل ل-دى
ألقائم Úعلى ششركة توزيع ألكهرباء وألغاز
بعاصشمة ألو’ية ،من أجل توف‡ Òثل أو
ف -رع ل-ل-وك-ال-ة أل-ت-ج-اري-ة م-ن أج-ل تسش-ه-ي-ل
عملية تقد ËأŸوأطن Úلطلبات ألربط،
وأ◊صش -ول ع -ل -ى أششÎأك ك -غÒه -م م -ن
موأطني أŸناطق أأ’خرى ،وهذأ دون تعب
أو تنقل ‘ ،ظل وجود مقر للوكالة ألذي
يبقى هيكل بدون روح ،و’ يقدم أي خدمة

عمومية للموأطن.
ي -ح -دث ه -ذأ ‘ ظّ-ل أل-ت-وسش-ع أل-ع-م-رأÊ
ألذي تششهده أŸنطقة ،ليتسشاءل ألسشكان
عن سشبب Œاهل ألقائم Úعلى ألششركة
عن تلبية مطالبهم ‘ عديد من أŸرأت،
وح -رم -ان -ه -م م -ن خ -دم -ة ت -ن -ادي أل -دول -ة
بضش- -رورة ت- -وفÒه- -ا ل- -ل- -م- -وأط- -ن خ -اصش -ة
أŸناطق ألنائية ألبعيدة.
و‘ ح - -دي- -ث- -ن- -ا م- -ع ب- -عضش أŸوأط- -ن،Ú
ألذين أكدوأ لنا أن هذه ألوضشعية أّرقتهم،
حيث أصشبحت تششكل خطرأ ﬁدقا‘ ،
ظّ- -ل أششÎأك ع- -دي- -د م- -ن أŸوأط- -ن‘ Ú
ع- -دأد ك- -ه- -رب- -ائ- -ي وأح- -د ،ألشش- -يء أل -ذي

ي-دف-ع-ه-م إأ ¤أل-ل-ج-وء إأ ¤أسش-ت-ع-م-ال عدأد
وأحد بصشيغة تششاركية‡ ،ا ينجر عليه
أخطار كبÒة ،يحدث هذأ ‘ ظّل ضشعف
ألتيار ألكهربائي.
ويضش-ي-ف أŸت-ح-دث-ون أن أسش-ت-م-رأر ه-ذه
أ◊الة أصشبح يؤورقهم بششكل كب ‘ ،Òظل
أل -ب -ع -د ،ح -يث يضش-ط-ر أل-ب-عضش م-ن-ه-م أ‹
أل -ت -ن -ق -ل أ ¤م -ق-ر ع-اصش-م-ة أل-و’ي-ة ع-ل-ى
مسشافة  ٤٠٠كلم ،من أجل تقد Ëطلب
إأششÎأك ،يحدث هذأ ‘ وقت تفتقر فيه
أŸنطقة للنقل ألرأبط بينها وب Úعاصشمة
أل -و’ي -ة ،ألشش-يء أل-ذي ي-ح-م-ل-ه-م ت-ك-ال-ي-ف
باهضشة كمصشاريف للنقل ،وألتي تقارب ١٠
آألف دج ذهابا وأيابا.
‘ نفسش ألسشياق ،يضشيف ألسشكان ألذين
ي -ت -م ّ-ت -ع -ون ب -إاششÎأك -ات ورب -ط Ÿن-ازل-ه-م
بالطاقة ألكهربائية ،أن هذه ألوضشعية ألتي
ت -ع -رف -ه -ا أŸن -ط-ق-ة ب-غ-ي-اب ف-رع ل-ل-وك-ال-ة
ألتجارية ،أصشبحت تقلقهم خاصشة ‘ تأاخر
تسش -ل -ي -م أل -ف -وأت Òأل -ك-ه-رب-ائ-ي-ة ‘ وق-ت-ه-ا
أّÙدد.
هذأ وششّدد أŸوأطنون على ضشرورة أخذ
مطلبهم بع Úأ’عتبار ،من أجل ألتقليل
من معاناة تنقلهم وŒسشيد تقريب أ’دأرة
م -ن أŸوأط -ن ،خ -اصش -ة م-ن ق-ط-اع Œاري
أأ’حرى به ألعمل على Œسشيده لضشمان
–صش- -ي- -ل م -دأخ -ي -ل تسش -اه -م ‘ ت -ط -وي -ر
ألشش-رك-ة وت-ق-د Ëخ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة ÷م-يع
أŸوأطن ‘ Úكل ترأب ألوطن.

اختناق مروري غ Òمسسبوق بطرق ورقلة:

ألورششات أŸفتوحة ’ تنتهي أأ’ششغال بها

يشس-ت-ك-ي أاصس-ح-اب اŸرك-ب-ات بورقلة
سسوء الوضسعية التي آالت إاليها شسبكة
ال -ط-رق Ãخ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة،
خ -اصس -ة م -ع ال -ت -زاي -د ال -ك -ب Òل -ع-دد
السسيارات وغلق بعضش اŸسسالك وسسط
’ع- -ادة ال- -ت- -ه -ي -ئ -ة أاو
اŸدي- -ن- -ة ،إام- -ا إ
لتحويلها إا ¤طريق ‘ اŒاه واحد،
’مر الذي سساهم ـ حسسبهم ـ ‘ حدة
ا أ
ا’خ- -ت- -ن- -اق اŸروري خ- -اصس -ة خ Ó-ل
سساعات الذروة.

ورقلة :إاÁان كا‘
وأع - -رب أŸشش - -ت - -ك - -ون ‘ ح - -دي - -ث - -ه- -م
لـ»ألشش -عب» ع-ن أسش-ت-ي-ائ-ه-م ألشش-دي-د لسش-وء
تسشي Òمثل هذه أŸششاريع ألتي تسشتغرق
‚Óاز ،مؤوكدين أن ألوضشع
وقتا طوي Óل إ
ألذي تعرفه ألطرقات يعد من أأ’سشباب
أل-رئ-يسش-ي-ة ل-ت-ع-رضش م-رك-ب-ات-ه-م إأ ¤إأع-ادة

ألصشيانة ‘ كل مرة ،مششّددين على ضشرورة
ت -دخ -ل أŸسش -ؤوول Úل -فضش أŸشش -ك-ل أل-ذي
تعرفه ألكث Òمن أ÷هات وسشط عاصشمة
ألو’ية وكÈيات ألدوأئر.
وت -ب -ق -ى –سش Úوضش-ع-ي-ة شش-ب-ك-ة أل-ط-رق
أ◊ضش -ري -ة ‘ ع -دد م -ن أŸن -اط-ق ب-و’ي-ة
ورق - -ل- -ة إأح- -دى أŸط- -الب ذأت أأ’ول- -وي- -ة
ألبارزة بالنسشبة للسشكان أÙلي ،Úألذين
ي-ط-ال-ب-ون م-ن ألسش-ل-ط-ات أÙل-ية ضشرورة
أ’لتفات إأ ¤هذه ألوضشعية ألتي خلّفت
أسش -ت-ي-اًء ك-بÒأ ل-دى مسش-ت-ع-م-ل-ي أŸرك-ب-ات
بسش -بب كÌة أل -ن -ق -اط ألسش -ودأء وأ’ن-تشش-ار
ألعششوأئي للممهÓت أيضشا.
وحسش- -ب- -م- -ا أك- -ده ﬁدث -ون -ا ،ف -إان ه -ذه
أ◊رك -ة أŸروري -ة أÿان -ق -ة أل -ت -ي ت -ع-يشش
أŸدي- -ن -ة ع -ل -ى وق -ع -ه -ا خ Ó-ل ألسش -ن -وأت
أأ’خÒة ت -ع -م -قت آأث -اره -ا بشش -ك -ل وأضش-ح،
خ -اصش -ة ب -ع -د غ -ل -ق ب -عضش ل Ó-ن -طÓ-ق ‘
أششغال ألتهيئة أ◊ضشرية‡ ،ا تسشبّب ‘
خلق أزمة مرورية خانقة خÓل سشاعات

ألذروة ،خاصشة كما أدى إأ ¤زيادة ألضشغط
على مسشار ألطريق ألرئيسشي للمدينة ألذي
يعرف حركية كبÒة ويومية.
من هنا يطالب أليوم مسشتعملو ألطرقات
أ÷هات أŸعنية بضشرورة ألتدخل ألفعلي
م- -ن أج- -ل ت- -وسش- -ي- -ع خ- -ارط -ة أل -ط -رق -ات
أ◊ضش -ري -ة وأل -تسش-ري-ع ‘ وتÒة أŸشش-اري-ع
ألتي يجري أ‚ازها من أجل إأعادة تهيئة
بعضش ألطرقات ألتي يصشعب أŸرور بها،
Ãا يسشمح بفك أ’ختناق أŸروري ألذي
تسشجله طرقات حيوية و–سش Úأ◊ركة
أŸرورية وسشط أŸدينة ورقلة.
Œدر أإ’ششارة ،إأ ¤أنه على ألرغم من
أŸسشاعي ألهادفة إأ– ¤سش Úحالة ألطرق
م -ن خ Ó-ل إأع -ط -اء م -ث -ل ه -ذه أŸشش -اري-ع
أه -م -ي -ة قصش-وى وت-خصش-يصش م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة
ضشخمة من ميزأنية ألو’ية سشوأء إ’‚ازها
أو إأعادة تأاهيلها ،إأ’ أن ذلك ’ يكفي ‘
نظر أŸوأطن ÚأÙلي ،Úخاصشة ‘ ظّل
ألتوسشع ألذي تعرفه ألو’ية ألتي أضشحت
‘ مصشاف أŸدن ألكÈى كما صشرحوأ،
ه- -ذأ فضش Ó- -ع- -ن ت -زأي -د ع -دد سش -ك -ان -ه -ا
أŸسشتمر.
و‘ هذأ ألسشياق ،أكد بعضشهم لـ»ألششعب»
أن شش -ب -ك -ة أل -ط -رق -ات أ◊ضش -ري-ة ب-وسش-ط
عاصشمة ألو’ية ورقلة أضشحت ‘ حاجة
إأ ¤إأع- -ادة درأسش- -ة وت -خ -ط -ي -ط م -ن أج -ل
توسشيع هذه ألششبكة Ãا يسشمح باسشتيعاب
ألكم ألهائل للمركبات ألتي تعرف تزأيدأ
ملحوظا خÓل ألسشنوأت أأ’خÒة.
يذكر أنه فيما يخصش هذه أ’نششغا’ت
أŸط-روح-ة ﬁل-ي-ا ،ف-إاّن-ه وف-ق-ا Ÿع-طيات
مصشالح ألو’ية ،فإان أ’نطÓق ‘ ألتهيئة
أ◊ضشرية باŸناطق يتّم بششكل تدريجي
Ãجرد أ’نتهاء من أششغال Œديد وإأعادة
أ’عتبار لششبكتي ألصشرف ألصشحي وأŸياه
ألصشا◊ة.
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ب Úمسستشسفى ا’أم والطفل بقسسنطينة ونظÒه بشسÒ
بن ناصسر بالوادي

‚اح ألتوأمة ألطبية أ÷رأحية ألثالثة
‘ ألتششوهات أِÿلقية

ع- -رفت م- -ب- -ادرة ال- -ع- -م- -ل- -ي -ات
ا÷راح -ي -ة اÿاصس -ة ب -ال -ت -وأام-ة
الطبية ا÷راحية ‘ التشسوهات
اÿل -ق -ي -ة ال -هضس -م -ي-ة ،ال-ب-ول-ي-ة
وا÷نسس - - -ي - - -ة‚ ،اح - - -ا ك- - -بÒا،
واسس-ت-حسس-ان-ا م-ن ق-بل اŸواطن،Ú
’سس - -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة
ب ÚاŸؤوسسسس - -ة ا إ
’م وال- -ط- -ف- -ل
اŸت - -خّصس - -صس - -ة ب- -ا أ
بقسسنطينة ،ونظÒتها بشس Òبن
ناصسر بالوادي ،حيث نشّسط هذا
ا◊دث ال-تشس-ارك-ي الÈوف-يسسور
«شس - -وت - -ري هشس- -ام»Ã ،سس- -اع- -دة
ال -ع -دي -د م-ن ال-دك-ات-رةÃ ،ع-ي-ة
ال - -ط - -اق - -م ال - -ط - -ب - -ي ا÷راح- -ي
ل- -ل -م -ؤوسسسس -ة ب -ق -ي -ادة ال -دك -ت -ور
ا÷راح Œا Êج - -ع - -ف - -ر ،خضس - -ع
خÓ- -ل- -ه- -ا اŸرضس- -ى ل- -ف -ح -وصس -ات
طبية وعمليات جراحية.

الوادي.ñ :ع
ن -ظ -مت أŸؤوسشسش -ة أإ’سش -تشش -ف -ائ-ي-ة
أŸت-خصشصش-ة ب-اأ’م وأل-ط-ف-ل ألشش-ه-ي-د
بشش Òب -ن -اصش -ر ب -و’ي-ة أل-وأدي ح-م-ل-ة
Óطفال ألذين يعانون
طبية جرأحية ل أ
م - -ن آأث- -ار ح- -روق ق- -دÁة م- -ن أج- -ل
أل -ت -ك -ف -ل ب -ه-م ضش-م-ن أأ’ي-ام أل-ط-ب-ي-ة
أ÷رأح -ي -ة أل -ث -ان -ي-ة ‘ ن-فسش ألسش-ن-ة
أ÷اري- - -ة ‘ ،إأط- - -ار أل- - -ت- - -وأم - -ة بÚ
أŸؤوسشسشة أŸتخصشصشة باأ’م وألطفل
ب- -ال- -وأدي وأŸرك- -ز أإ’سش- -تشش- -ف- -ائ- -ي

أ÷ام -ع-ي ب-ع-ن-اب-ة ،مصش-ل-ح-ة أ◊روق
وأ÷رأحة ألÎميمية ،وذلك من ٢٢
أإ ٢5 ¤فيفري أŸاضشي ،وأندرجت
هذه أأ’يام ألطبية أ÷رأحية ‘ إأطار
ت- - -نشش - -ي - -ط ب - -رأم - -ج أل - -ت - -وأم - -ة بÚ
مسشتششفيات أ÷نوب وألهضشاب ألعليا
وﬂت -ل -ف أŸسش -تشش -ف-ي-ات أ÷ام-ع-ي-ة
بششمال ألبÓد.
وق-د ف-ت-ح أŸسش-تشش-ف-ى أŸتخصشصش
ب -اأ’م وأل -ط -ف-ل م-ن-ذ ب-دأي-ة أأ’سش-ب-وع
أŸاضشي إأ ¤غاية آأخر يوم منه باب
أل -تسش-ج-يÓ-ت وأل-ف-ح-وصش-ات أل-ط-ب-ي-ة
” تسشجيلها ‘ ،حÚ
للحا’ت ألتي ّ
ب -ر›ت أل -ع-م-ل-ي-ات أ÷رأح-ي-ة –ت
إأشش- - -رأف ألÈوف- - -يسش- - -ور فضش- - -ي- - -ل - -ة
Ãسش- -اع- -دة ﬂتصش- -ة ‘ أإ’ن -ع -اشش و
ألتخدير ألدكتورة إأسشماعيلي زينب،
Ãشش - - -ارك - - -ة ج- - -رأح- - -ي أŸؤوسشسش- - -ة
أإ’سش- -تشش- -ف -ائ -ي -ة أŸت -خصشصش -ة ب -اأ’م
وأل -ط -ف -ل ب -ال -وأدي أ÷رأح أل -ت-ج-اÊ
جعفر ،كردود كرÁة ،بورأسش سشمرأء،
Ãسشاعدة ألطاقم ألششبه طبي لغرفة
ألعمليات وجرأحة أأ’طفال.
ه- -ذه أل- -ت- -وأم- -ة ع- -رفت إأج -رأء 35
فحصشا طبيا متخصشصشا ،و ١3عملية
جرأحية ناجحة ،وألتي ’ تتّم إأ’ على
مسش -ت -وى أŸسش -تشش -ف -ي-ات أ÷ام-ع-ي-ة،
وكانت ألعمليات Ãثابة تكوين لطاقم
أŸسش- - -تشش- - -ف- - -ى أŸت - -خصشصش ب - -اأ’م
وأل- -ط- -ف- -ل ل- -لشش -ه -ي -د بشش Òب -ن -اصش -ر
بالوأدي.

بعد سسنوات طويلة من ا’نتظار

مششروع لربط أحياء مششونشش ببسشكرة بالغاز

يرتقب أان تسستفيد اŸئات من
العائÓت ببلدية مشسونشش شسرق
و’ي -ة بسس -ك -رة ،م-ن م-ادة ال-غ-از
الطبيعي ،حيث سسيتدّعم قطاع
ال-ط-اق-ة ب-ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ب-ع-م-لية
’ح- -ي- -اء وال- -ت- -ج- -م- -ع -ات
رب- -ط ا أ
السس -ك -ن -ي -ة ب -ال -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي،
ب -ع -د إاحصس -اء ال-ع-ائÓ-ت اŸع-ن-ي-ة
ب -ا’سس -ت -ف -ادة م -ن ه -ذا اŸشس-روع
التنموي الهام ،وذلك بالتنسسيق
مع ا÷هات اŸعنية.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
أششارت مصشالح بلدية مششونشش أإ¤
أن -ه -ا ‘ إأط -ار أل -ت -ك ّ-ف-ل ب-انشش-غ-ا’ت
ألسش- -ك- -ان ،خ- -اصش- -ة ت -لك أŸت -ع -ل -ق -ة
بضشروريات حياتهم أليومية ،بادرت
بتعليمات من ألوأ‹ أحمد كروم أإ¤
إأحصشاء ألتجمعات وأأ’حياء ألسشكنية
ب -ه -دف أسش -ت-ف-ادت-ه-ا م-ن م-ادة أل-غ-از
أل -ط -ب-ي-ع-ي أل-ت-ي ط-ال أن-ت-ظ-اره م-ن-ذ
سشنوأت عدة ،خاصشة ‘ ظل ألتزأيد
أŸعت Èللسشكان وظهور أحياء سشكنية

جديدة بوسشط ألبلدية وقرية بانيان،
وألذين طالبوأ ‘ عديد أŸناسشبات
بضشرورة تزويدهم بالغاز.
وأشش- -ار أŸع- -ن- -ي- -ون إأ ¤أن قضش- -ي -ة
ت - -زوي - -ده - -م Ãادة أل- -غ- -از ت- -تصشّ- -در
أنشش-غ-ا’ت-ه-م م-ن-ذ أل-ع-ه-دة ألسش-اب-ق-ة،
حيث يتكبدون عناء أللجوء لقارورأت
غ -از أل-ب-وت-ان وأل-ت-ي أث-ق-لت ك-اه-ل-ه-م
لغÓئها ونقصش أ◊ماية فيها ،خاصشة
‘ فصش- -ل ألشش- -ت- -اء أل- -ذي ي -ك Ìف -ي -ه
أسش-ت-ع-م-ال ه-ذه أل-ط-اق-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة
مشش - - -ونشش أل - - -وع- - -رة أل- - -تضش- - -اريسش
وألباردة.
ولعلّ ما أثار حفيظة ألسشكان هو
أسش -ت -ف -ادة ب -عضش أل -ت -ج-م-ع-ات ب-ذأت
أل -ب -ل -دي -ة م-ن ه-ذه أŸادة وأسش-ت-ث-ن-اء
أح -ي -ائ -ه-م م-ن-ه-ا ،ب-ال-رغ-م أن أل-ق-ن-اة
ألرئيسشية ألتي تزود بقية ألسشكان “ر
ب -ال-ق-رب م-ن سش-ك-ن-ات-ه-م ،م-ا دف-ع-ه-م
ل -ل -ق -ي -ام ب -ع-دة ح-رك-ات أح-ت-ج-اج-ي-ة
أجÈت ألسشلطات أÙلية بالتنسشيق
م -ع م -دي -ري -ة أل -ط -اق-ة ع-ل-ى ب-ر›ة
مششروع لتزويد باقي أأ’حياء بالغاز
‘ إأطار برنامج توسشيع وتعميم ششبكة
توزيع هذه أŸادة ألضشرورية.

اÿميسض  07مارسض  2019م
الموافق لـ  30جمادى الثانية  1440هـ

من مراسسلينا

غياب ثقافة التÈع بالدم بباتنة

جمع أاك Ìمن  8آا’ف كيسس سضنويا و ٪٦٠من اŸتطوع Úمن أاسضر اŸرضضى
كشسفت رئيسسة مصسلحة حقن الدم باŸسستشسفى ا÷امعي بن فليسس التهامي بو’ية باتنة ،الدكتورة بلعيد يسسمينة ،أان
اŸرك -ز ي -ح -ت-اج إا ¤أاك Ìم-ن  10آا’ف ك -يسس سس-ن-وي-ا Ÿواج-ه-ة ال-ط-لب اŸت-زاي-د ع-ل-ى ال-دم م-ن ط-رف ﬂت-ل-ف اŸؤوسسسس-ات
ا’سستشسفائية بباتنة ،مؤوكدة جمع أاك Ìمن  8آا’ف خÓل سسنة .2018

باتنة :حمزة Ÿوشسي
أاششارت اŸتحدثة ‘ تصشريح ÷ريدة
«الشش -عب» ،ع -ل-ى ه-امشض ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة
للتÈع بالدم لفائدة موظفي اŸسشتششفى
والتي لقيت Œاوبا واسشعا ،إا ¤أان العمال
واألط-ب-اء واŸم-رضش Úوب-اق-ي األسشÓ-ك
ال -ط -ب -ي -ة األخ -رى ه -م األك Ìق -رب -ا م-ن
اŸريضض واألك Ìمعاناة معه من نقصض
” تسشجيل Œاوب كب Òمن
الدم ،وقد ّ
طرف اŸعني Úمن خÓل إاقبالهم الكبÒ
ع-ل-ى ح-م-ل-ة ال-تÈع ال-ت-ي أاشش-رف ع-ل-ي-ه-ا
ﬂتصشون من ذات اŸسشتششفى.
تندرج حملة «قطرة دم تسشاوي ا◊ياة
« ،حسشب ب -ل -ع -ي -د ‘ إاط -ار ال -نشش -اط -ات
الدورية Ÿركز جمع الدم الذي دأاب على
تنظيم مثل هذه اŸبادرات طيلة العام،

إاضشافة للحمÓت التحسشيسشية التي يقوم
بها لفائدة اŸوطن Úوزوار اŸسشتششفى،
حيث يتمّكن اŸركز الذي يتوفر على
كفاءات بششرية طبية ﬂتصشة من جمع
 100كيسض يوميا ‘ الغالب خÓل مثل
ه-ذه ا◊مÓ-ت ل-ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ي-ات م-رك-ز
ال - -دم ال- -ذي يشش- -ه- -د ‘ اآلون- -ة األخÒة
ن -قصش -ا م -ع-تÈا ‘ ال-دم Ãخ-ت-ل-ف زم-ره
وكذا الصشفائح الدموية التي تعت Èقليلة
السشتجابة من طرف اŸواطن ÚوكثÒة
ال -ط -لب م -ن ط -رف م -رضش -ى السش -رط-ان
ب -اŸرك -ز ا÷ه -وي Ÿك-اف-ح-ة األم-راضض
السشرطانية بباتنة ،خاصشة سشرطان الدم
لدى األطفال.
وبلغة األرقام أاششارت الدكتورة بلعيد
إا 60 ¤باŸائة من اŸتÈع Úهم من
أاسش - -ر اŸرضش- -ى و 10ب-اŸائ-ة م-تÈعÚ

” خÓل العام اŸنصشرم
دائم ،Úكما ّ
ت -وج -ي-ه  562ك- -يسض دم -وي Ÿصش -ل -ح -ة
ا÷راحة العامة و 1284كيسض Ÿصشلحة
السش -ت -ع -ج -الت ال -ط -ب -ي-ة و 560كيسض
Ÿصشلحة طب األطفال والرضشع و1482
ك -يسض دم -وي Ÿصش -ل -ح -ة أام -راضض ال -دم،
إاضش - - -اف- - -ة إا 1241 ¤ك-يسض ل-ل-م-ؤوسشسش-ة
السش- -تشش- -ف- -ائ- -ي- -ة األم وال- -ط- -ف -ل م -رË
” توجيهها
بوعتورة ،وأاخÒا  2885كيسض ّ
Ÿركز مكافحة األمراضض السشرطانية.
وأاوضش -حت أان ع -م -ل -ي -ة ال-تÈع ت-تّ-م –ت
إاشش -راف إاط -ار ط -ب -ى م-ت-ك-ام-ل وف-ى إاط-ار
السش-ري-ة ال-ت-ام-ة ل-ت-ح-دي-د ا◊ال-ة الصش-ح-ية
للمتÈع ولتأام ÚسشÓمة اŸتلقى ،إاضشافة
إا ¤إاج -راء –ال -ي -ل ب -ي -ول -وج -ي -ة ل-ت-ح-دي-د
الزمرة والكششف عن األمراضض اŸنقولة
بالدم أان وجدت مذكرة بأان سشن اŸتÈع
يجب أان يÎاوح ب 18 Úو 65سشنة وانه يتم
سشحب  400مل من الدم من كل متÈع.
وأافادت أان غياب ثقافة التÈع الدائم
بالدم حال دون –قيق الكتفاء الذاتي
‘ هذه اŸادة ا◊يوية ،مششÒة إا ¤أان
أاغلب األكياسض التي يتمّ جمعها تكون
بواسشطة متÈع Úمن أاقارب اŸريضض،
رغ -م اÛه-ودات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا
وزارة الصش- -ح- -ة ‘ ت- -وف Òك -ل اŸع -دات
الÓزمة للتÈع بالدم ،وإاطÓق حمÓت
–سش -يسض وت -وع -ي -ة ب -ذلك ،ح -يث ي-ع-تÈ
التÈع عمل إانسشا Êبالدرجة األو ¤ينقذ
حياة اإلنسشان ،وقد اسشتحسشن اŸتÈعون
اŸب -ادرة وي-أام-ل-ون أان ت-ك-ون م-ت-واصش-ل-ة،
ل -ت -ح -ق-ي-ق اك-ت-ف-اء ‘ ال-دم إلن-ف-اذ ح-ي-اة
اŸرضشى.

اŸديرية العملية ’تصسا’ت ا÷زائر بتيبازة تسستدرك التأاخر

 18مشضروعا ◊فر القنوات وﬁ 1٠طات للجيل الرابع

كشس -ف م -دي -ر ال -وح -دة ال-ع-م-ل-ي-ة
’تصس -ا’ت ا÷زائ -ر ب -ت -ي -ب -ازة ع-ن
تسس- -ط Òمصس- -ا◊ه ب- -رن -ا›ا ث -ري -ا
شس -رع ‘ ا‚ازه م-ن-ذ ب-داي-ة السس-ن-ة
ا÷اري - - -ة ،وي - - -قضس - - -ي ب - - -إا‚از 18
مشس -روع -ا م -ت-ع-ل-ق-ا ب-ح-ف-ر ال-ق-ن-وات
الهاتفية على مسستوى العديد من
ال- -ب- -ل- -دي- -ات ب- -ط- -ول  14,05كلم
ب -ال -ت -وازي م -ع ت -ط-ه 8064 Òزوج
وتوف 4592 Òخط هاتفي جديد.

تيبازة :علي ملزي
قال مدير الوحدة العملية أام Úغربي
ب-أاّن اŸصش-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-لوحدة
“ّكنت من اسشتدراك التأاخر ا◊اصشل
خÓل سشنوات خلت ‘ ›ال التصشالت
بوتÒة متسشارعة وأاضشحت تلتزم بتوفÒ
خ -دم -ات ال -ه -ات -ف واألنÎنت ل  -أ
Óح -ي -اء
ا÷ديدة قبل توف ÒاŸاء والكهرباء ‘
الكث Òمن ا◊الت ،ما يÎجم القفزة
النوعية التي خطتها الوحدة ‘ ›ال

توف Òاÿدمات ،لسشيما واأّن حالت
األعطاب اŸعّبر عنها ع Èكامل إاقليم
الولية تراجع بششكل لفت خÓل الفÎة
األخÒة ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ت -ط-ور ال-ت-ق-ن-ي-ات
اŸسشتعملة من جهة وسشهر الفرق التقنية
ع- -ل- -ى ت- -ق -ل -يصض م ّ-دة الصش Ó-ح بشش -ك -ل
قياسشي ،وأاهم ما ّÁيز التقنيات ا÷ديدة
اŸسش- -ت- -غّ- -ل- -ة ‘ ه- -ذا اÛال ت- -وسش- -ي -ع
اسش-ت-ع-م-ال األل-ي-اف ال-بصش-ري-ة م-ن خÓ-ل
النتقال من تقنية ( )FTTBاÿاصشة
بالششبكات الرئيسشية اŸوصشلة للخدمات
إا ¤غاية العمارات واÛمعات السشكنية
ا ¤تقنية ( )FTTHاŸتعلقة بتمديد
األل -ي -اف ال -بصش -ري -ة ا ¤غ -اي -ة ال -ب -ي -وت
“ت بر›ة
والهيئات اإلدارية ،بحيث ّ
 13م-وق-ع-ا ي-رت-قب Œه-ي-زه ه-ذه السش-نة
بالتقنية ا◊ديثة لفائدة  6500مسشكن،
إاضش- -اف- -ة إا ¤تسش- -ط Òب- -رن- -ام -ج م -وازي
ي- -ه- -دف ا ¤ت- -وف 7840 Òخ-ط ه-ات-في
جديد بتقنية الكوابل النحاسشية ضشمن
 23ع-م-ل-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة .أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق
ب -ت -ق -ن -ي -ة ا÷ي -ل ال -راب -ع ف -ق -د ب-ر›ت

ال -وح -دة ال -ع -م -ل -ي -ة لتصش -الت ا÷زائ-ر
توفﬁ 10 Òطات جديدة سشيتم نصشب
م-ع-ظ-م-ه-ا ب-اŸن-اط-ق ال-غ-رب-ي-ة اŸعزولة
وبعضض اŸؤوسشسشات ا÷امعية اÙلية ‘
ب -ادرة ت -ه -دف ا ¤سش ّ-د ال -ع -ج -ز وت -ل-ب-ي-ة
الطلب اŸعxبر عنه.
وك -انت ال -وح -دة ال -ع -م -ل -ي -ة لتصش-الت
ا÷زائ -ر ب-ت-ي-ب-ازة ق-د أا‚زت م-ا نسش-ب-ت-ه
 87,23باŸائة من  28مششروعا م›Èا
‘ ›ال حفر القنوات الهاتفية على
امتداد  19,97كلم ما يعادل  17,42كلم
Ãع -ي-ة ب-ر›ة  39مشش-روع-ا آاخ-ر ي-عنى
بتطه Òالششبكة الهاتفية Ãجموع 19264
” ا‚از  35مششروعا منها
زوج ،بحيث ّ
Ãجموع  19040زوج Ãا يعادل 98,83
ب- -اŸائ -ة ،وت -ت -واصش -ل ع -م -ل -ي -ة ت -ط -وي -ر
الشش -ب -ك -ات ال-ه-ات-ف-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-ط-هÒ
اÿط -وط ،ب -ح-يث م ّسش-ت ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
ق- -راب -ة  4أالف خ - -ط خ Ó- -ل السش - -ن- -ة
اŸنصشرمة ‘ انتظار اسشتكمال الÈنامج
‘ ششقيه الرئيسشي والضشا‘ أاو اŸكمل،
و“ّكنت الوحدة من توف 6500 Òخط
هاتفي جديد خÓل العام اŸنصشرم من
ب 10528 Ú- -خ- -ط مÈم- -ج Ãا ي- -ع -ادل
 59,84باŸائة.
وف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-ت-كنولوجيا التجهيزات
م -ت -عّ-ددة اÿدم-ات اŸدع-اة ب-األمصش-ان
ف- -ق -د أا“ت ال -وح -دة نصشب  143جهازا
على أارضض الواقع خÓل الفÎة الفاصشلة
ب 2012 Úونهاية  ،2018بسشعة اجمالية
ق-دره-ا  90218ن-ف-اذ م-ن ب-ي-ن-ه-ا 48008
ن - -ف - -اذ م - -وصش - -ول ب - -األنÎنت ل- -تضش- -اف
لـخ -دم -ات ﬁ 27ط -ة خ -اصش -ة ب-ا÷ي-ل
” تركيب  4منها خÓل السشنة
الرابع ّ
اŸنصش - -رم - -ة  ،م- -ع الشش- -ارة ا ¤ان- -ه- -اء
Œسش -ي -د  22مشش -روع خ-اصض ب-ت-ق-ن-ي-ات
 FTTBو  FTTHخÓ-ل ال-ع-ام
اŸنصش -رم وه -ي اŸشش -اري -ع ال-ت-ي وف-رت
 6914خط هاتفي جديد.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسكان يطالبون Ãشسروع ◊ماية حقولهم

الفيضضانات تلحق أاضضرارا كبÒة بالبسضاتÚ
اÙاذية لوادي الصضومام ببجاية

تسسببت الفيضسانات التي غمرت
أاك Ìم -ن عشس -رة ك -ي-ل-ومÎات م-ن
ال -بسس -ات Úال -واق -ع -ة ب -ال-ق-رب م-ن
وادي الصسومام ‘ أاضسرار جسسيمة،
ح -يث ت-ت-كّ-رر ه-ذه ال-ظ-اه-رة ك-ل
عام أاك ÌوŒرف كميات كبÒة
م -ن الÎب -ة ،وم -ا ي-ن-ج-ر ع-ن-ه-ا م-ن
ظ -واه -ر ال -ت -ع -ري -ة وا’ن -ه -ي-ارات
’رضسية ‘ عدة أاماكن على طول
ا أ
النهر.

بجاية بن النوي توهامي

وبحسشب بعضض ‡ثل عن الفÓحÚ
Ãن-ط-ق-ة ال-قصش-ر« ،ال-وضش-ع-ي-ة ال-راهنة
ت -ب -عث ع -ل -ى ال -ق -ل -ق ب -ه -ذه اŸن -اط -ق
اŸعروفة Ãحاصشيل اÿضشر وبسشاتÚ
ال -زي -ت -ون ،ح -يث ت -ت -ك ّ-ب -د اŸزي -د م-ن
الضشّرر كون اŸياه اŸتدفقة جرفت
بسش-ات Úال-زي-ت-ون ال-واق-ع-ة ع-ل-ى ح-اف-ة
ودي الصشومام الهائج.
جه نداء للجهات الوصشية من
كما نو ّ
أاجل التكفل بانششغالتهم ،وإانقاذ هذه
لراضشي ،من خÓل Œسشيد مششروع
ا أ
◊م- -اي- -ة ال- -بسش- -ات ،Úال -ت -ي أاصش -ب -حت
ت -ت -ع ّ-رضض ل -ل -ف -يضش -ان -ات ال -ت -ي Œت-اح
لراضشي اÿصشبة التي ل تقدر بثمن».
ا أ
علما أان العديد من العائÓت ،تقول
إاحدى القاطنات بقرية تامدة ،تعمل
ما بوسشعها من أاجل ا◊فاظ وتطوير
للف من
اŸنتجات اÙلية ،و–مي ا آ
أاششجار الزيتون التي تقع بجوار هذه
لم -ك -ان-ي-ات الضش-ئ-ي-ل-ة
ال -وادي ،إال أان ا إ
حالت دون ذلك ،وأاتلفت عدة أاراضشي
زراعية كما اقتلعت اŸئات من أاششجار
ال -زي -ت -ون ،وه -ي ا◊ال -ة ال -ت -ي ج -ع-لت
لراضشي يتفاعلون ويسشتهجنون
مÓك ا أ
غ- -ي- -اب مسش- -اع- -دت- -ه- -م ،وي -أام -ل -ون ‘

مسشاعدتهم على السشتقرار.
Óشش- - -ارة ،ف- - -إان ف- - -يضش - -ان وادي
ول - - -إ
الصش- -وم -ام ي -تسش -بب ك -ل -م -ا ح ّ-ل فصش -ل
الششتاء ‘ ،غلق الطريق الوطني رقم
 12على مسشتوى بلدية القصشر ،حيث
تغمر كميات كبÒة من اŸياه الطريق
اŸزدوج و“تد إا ¤غاية اÛمعات
السشكينة واŸسشاحات الزراعية ملحقة
بذلك خسشائر كبÒة ‘ اÙاصشيل.
ويششتكي سشكان قرية ع Úالسشخون
ببلدية بجاية ،من نقصض حاد ‘ مياه
الششرب وأاصشبح من الصشعب العثور على
هذه اŸادة ا◊يوية ،حيث ل تقتصشر
رحلة البحث على هذه اŸادة ا◊يوية
على فÎة معينة ،وإا‰ا لزمتهم منذ
سشنوات دون أان Œد حلول –د من
معاناتهم.
و‘ ه - -ذا الصش - -دد ،ي - -ق- -ول السش- -ي- -د
بونالب‡ ،ثل عن السشكان ،لـ»الششعب»،
«ن -ح -ن ن-ل-ج-أا إا ¤اŸصش-ادر ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
ل -ل -ت -زود ب -اŸاء ،ع -ل-ى غ-رار ال-ي-ن-اب-ي-ع
لب-ار ،ك-م-ا ن-ق-وم ب-اق-ت-ن-اء الصشهاريج
وا آ
بأاثمان خيالية وŸن اسشتطاع‡ ،ا دفع
بنا إا ¤الحتجاج ‘ مرات عديدة،
للتعب Òعن قلقنا من هذه الوضشعية
التي لزمتنا لسشنوات ،فضش Óعن أان
لم -ور ت -زداد ت -ع -ق -ي -دا م -ن سش-ن-ة إا¤
ا أ
أاخرى.
وبالرغم من الوعود الكثÒة ،التي
أاطلقها مسشؤوولو البلدية غ Òأان ششيئا
 ⁄ي- -ر ال- -ن -ور ‘ ،غ -ي -اب أاي ﬂط -ط
اسش -ت -ع -ج -ا‹ لضش -م -ان ت -زوي -دن-ا ب-ه-ذه
اŸادة ا◊يوية وضشمان تلبية حاجياتنا
اليومية ،وعليه نحن نأامل ‘ التفاتة
من طرف ا÷هات الوصشية ‘ القريب
العاجل».

‘ غياب التهيئة والبنية التحتية

منطقة النشضاط «العطاسضة» بسضكيكدة تراوح مكانها
يشستكي اŸسستفيدون من اŸشساريع
ا’سستثمارية على مسستوى منطقة
ال-نشس-اط «ال-ع-ط-اسس-ة» ب-ع Úشسرشسار،
من سسوء وضسعية هذه ا’خÒة من
ح-يث ال-ت-ه-ي-ئ-ة وال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-تية،
وت- -أاسّس- -ف اŸسس- -ت- -ف- -ي -دون م -ن ق -ط -ع
ارضس -ي -ة ل -ت -وط Úمشس -اري -ع -ه -م م -ن
غ-ي-اب اŸسس-الك وان-ع-دام ت-وصس-يÓت
الكهرباء والغاز ،وباقي القنوات من
م- -ي- -اه صس- -ا◊ة ل- -لشس- -رب ،وق- -ن- -وات
الصس - -رف الصس - -ح - -ي ،رغ - -م ع - -دي- -د
الشس-ك-اوى ال-ت-ي ” رف-ع-ه-ا للسسلطات
الوصسية.

سسكيكدة :خالد العيفة

عقد Ãقر دائرة عزابة ششرق مدينة
سش -ك -ي -ك -دة ،ل -ق -اًء ل -ل-مصش-ال-ح اŸع-ن-ي-ة،
وألصش -ح -اب اŸشش -اري -ع السش -ت -ث -م-اري-ة
لطرح النششغالت وحصشر الششكاليات
التي يعا Êمنها اŸسشتثمرون ،وحسشب
م -ا صش ّ-رح أاح -د اŸسش -ت -ث-م-ري-ن ،وال-ذي
اسشتفاد بدوره من مششروع اسشتثماري
‘ ›ال رسش- - - - -ك- - - - -ل - - - -ة واسشÎج - - - -اع
البÓسشتيك« ،أان البعضض قاموا بإا‚از
مششاريعهم على مسشتوى هذه اŸنطقة،
والن -ت -ه -اء م -ن -ه -ا ع -ل -ى غ -رار مصش -ن-ع
«ا◊فاظات» وهو ‘ القريب العاجل
ي - -وضش - -ع ح - -ي- -ز اÿدم- -ة ،ح- -يث ا‚ز
صش -احب اŸصش-ن-ع ط-ري-ق ع-ل-ى حسش-اب-ه

اÿاصض بأاك Ìمن  200مليون سشنتيم،
إاضش - -اف - -ة إا 07 ¤مسش-ت-ث-م-رين ا‚زوا
مشش -اري -ع -ه -م ب -نسشب م -ت-ف-اوت-ة» ،إال أان
وضشعية هذه اŸنطقة ،ولعدم مباششرة
التهيئة جعل هذه اŸششاريع يقول نفسض
اŸت- -ح- -دث «Œد صش- -ع- -وب- -ة ك- -بÒة ‘
مباششرة التجسشيد».
وا÷دير بالذكر ،أان منطقة النششاط
«ال-ع-ط-اسش-ة «ت-ق-ع ب-ب-ل-دي-ة ع Úششرششار
دائرة عزابة ،والتي تعّد أاول منطقة
نشش - -اط ج- -دي- -دة م- -ه- -ي- -أاة لح- -تضش- -ان
اŸشش- -اري- -ع السش- -ت- -ث- -م- -اري- -ة ‘ ›ال
الصش-ن-اع-ة والصش-ن-اع-ة ال-ت-حويلية ،حيث
تقّدر مسشاحتها اإلجمالية بـ 63هكتارا،
مقسشمة إا 100 ¤قطعة ،ومن اŸنتظر
أان ت- - - -خ- - - -ل- - - -ق ه- - - -ذه اŸن- - - -ط- - - -ق - - -ة
«ال -ع -ط -اسش -ة»،م -ئ -ات م -ن-اصشب الشش-غ-ل
وتسش -اه -م ‘ ب -عث ح -رك -ي-ة اق-تصش-ادي-ة
واسشعة ،لسشيما و أان اŸنطقة ﬁاذية
للطريق الوطني رقم  44الذي يربط
قسشنطينة وسشكيكدة ،وهي قريبة من
طريق السشيار ششرق غرب.
” تخصشيصض مسشاحة إاجمالية
وقد ّ
تقدر بـ  88هكتارا لسشتحداث مناطق
نششاط جديدة ،منها  30هكتارا ببلدية
القل غرب الولية ،و 24هكتارا ببلدية
ع Úشش -رشش -ار وعشش -ر ه -ك -ت -ارات ع-ل-ى
مسشتوى بلدية رمضشان جمال ،إاضشافة
إا 24 ¤هكتارا Ãنطقة الزاوية بنواحي
عزابة ششرق سشكيكدة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إلخميسش  ٠٧مارسش  ٢٠19م
إلموإفق لـ  ٣٠جمادى إلثانية 1٤٤٠هـ

ل· اŸتحدة لفرنسسا:
ا أ

لنسسان فرنسسا «بتحقيق معمق» حؤل أاعمال العنف التي تقؤم بها الشسرطة خÓل تظاهرات
 ·ÓاŸتحدة ◊قؤق ا إ
طالبت اŸفؤضسة السسامية ل أ
لنسسان ‘ جنيف إان ﬁتجي «السسÎات
ﬁتجي «السسÎات الصسفراء» منذ منتصسف نؤفم .Èوقالت ميشسال باشسليه ‘ خطاب أامام ›لسس حقؤق ا إ
الصسفراء» يتظاهرون «ضسد ما يعتÈونه إاقصساء من ا◊قؤق القتصسادية ومن مشساركتهم ‘ الشسؤؤون العامة» .أاضسافت «نشسجع ا◊كؤمة (الفرنسسية)
على مؤاصسلة ا◊ؤار ونطلب بإاجراء –قيق معمق حؤل كل حالت السستخدام اŸفرط للقؤة التي يتم التبليغ عنها».

ذكرت أإن «عدم إŸسصاوإة يطال كل إلدول»
و»حتى ‘ إلدول إŸزدهرة يشصعر إلناسش
ب-أان-ه-م مسص-ت-ب-ع-دون م-ن م-ك-اسصب إل-ت-ن-م-ية
وﬁروم- -ون م- -ن إ◊ق- -وق إلق- -تصص -ادي -ة
وإلجتماعية».
لكن  ⁄تذكر من هذه إلبلدإن إŸزدهرة
سص- -وى ف -رنسص -ا ،ودإنت إل -ق -م -ع إل -ع -ن -ي -ف
للتظاهرإت إلتي جرت مؤوخرإ ‘ إلسصودإن
وزÁبابوي وهايتي.
ق-ال ب-اشص-ل-ي-ه ،إإن إŸت-ظ-اه-ري-ن «ي-ط-ال-بون
ب-ح-وإر Îﬁم وب-إاصصÓ-ح-ات ح-ق-ي-ق-ية ،ومع
ذلك يوإجهون ‘ حالت عدة باسصتخدإم
ع -ن -ي -ف وم-ف-رط ل-ل-ق-وة ،وإع-ت-ق-ال ت-عسص-ف-ي
وتعذيب ،حتى أإن بعضش إŸعلومات تتحدث
عن إإعدإمات خارج إإطار إلقضصاء» .منذ
ب -دإي-ة ح-رك-ة إلح-ت-ج-اج ‘ ف-رنسص-ا ،إب-ل-غت
إإدإرة إلتفتيشش إلعامة للشصرطة إلوطنية بنحو
مئة إتهام بأاعمال عنف للشصرطة.

ويؤوكد متظاهرون عدة أإنهم جرحوإ بنوع
من إلرصصاصش إŸطاطي يث Òإسصتخدإمه
جدل حادإ ‘ فرنسصا.

حرق عشسرات السسيارات

وك -ان ﬁت -ج -ون ق -د أإضص -رم-وإ إل-ن-ار ‘
عشصرإت إلسصيارإت ورشصقوإ قوإت إألمن
ب-ال-زج-اج-ات إ◊ارق-ة خÓ-ل إŸوإج-هات
إل-ع-ن-ي-ف-ة إل-ت-ي تشص-ه-ده-ا م-دي-ن-ة غرونوبل
جنوب شصرقي فرنسصا لليوم إلثالث على
إل -ت -وإ‹ .وذك -ر مسص -ؤوول -ون ب -اŸدي -ن-ة «أإن
مثÒي شصغب أإضصرموإ إلنار ‘  ٦٥سصيارة
وإسصتهدفوإ قوإت إألمن باألسصهم إلنارية
وإل -زج-اج-ات إ◊ارق-ة ‘ ل-ي-ل-ة ث-ال-ث-ة م-ن
أإعمال إلعنف عقب وفاة مرإهق ÚخÓل
مطاردة إلشصرطة لهما».
ب- -دأإت إŸوإج- -ه- -ات ،مسص- -اء ي- -وم إلسص -بت
إŸاضصي ،عندما رصصدت إلشصرطة شصابÚ
ع -ل -ى م Ïدرإج -ة ن -اري -ة مسص-روق-ة ب-دون

وقال شصهود عيان إإنهم شصاهدوإ ما حدث
وأإعربوإ عن إعتقادهم أإن خطأا ما حصصل
م -ن ج -انب إلشص-رط-ة و»أإن-ه-ا مسص-ؤوول-ة ع-ن
وفاة إلشصاب.»Ú

تتكفل بÎقية إلتبادلت إلثقافية ب Úإلشصعب إلفرنسصي وشصعوب إلعا⁄
إلعربية» ،متسصائلة «كيف إسصتطاع معهد إلعا ⁄إلعربي إلتخلي عن
هذإ إلدور إلبارز وإلوحيد؟».
ترى إ÷بهة أإن هذإ إللغاء يغطي على هذه إŸؤوسصسصة «غ Òإلقادرة
ع-ل-ى إل-دف-اع ع-ن إسص-ت-قÓ-ل-ي-ت-ه-ا إل-ث-ق-اف-ي-ة» مضص-ي-فة أإنه ورإء سصفارة
إŸغرب ‘ باريسش هناك فاعل› ‘ Úال إلثقافة مغربي Úخوإصش
أإو قريب Úمن إŸغرب« ،وضصعوإ أإنفسصهم ‘ خدمة إıزن Ÿنع أإدإء
تعب Òثقا‘ صصحرإوي» .من جهة أإخرى ،تسصاءلت جبهة إلبوليسصاريو
«كيف ل Áكن إسصتغرإب بأان بلدإ مثل فرنسصا إلتي صصنعت عصصرنتها

زع - -ي - -م إŸع- -ارضص- -ة ق- -د دع- -ا ه- -و إآلخ- -ر إإ¤
مظاهرإت ،يوم إلسصبت إŸقبل ،للضصغط على
مادورو من أإجل إلتنحي وذلك بعد عودته إإ¤
إل-بÓ-د إث-ر ج-ول-ة إسص-ت-غ-رقت أإسص-ب-وع-ا سص-ع-ا من
خ Ó-ل -ه -ا إإ ¤إ◊صص-ول ع-ل-ى م-زي-د م-ن إل-دع-م
إÿارجي.
واشسنطن تؤاصسل الضسغط
أإمام صصمود إلرئيسش إلفنزويلي إŸنتخب ‘
Óطاحة به» توإصصل
وجه ما وصصفه بـ «إŸؤوإمرة ل إ
إإلدإرة إألم - -ري - -ك - -ي - -ة ‡ارسص - -ة ك- -ل إل- -ط- -رق
إل-دب-ل-وم-اسص-ي-ة و إلضص-غ-ط إلق-تصص-ادي إŸت-احة
Ÿنع مادورو من إلبقاء ‘ إلسصلطة ،بعدما أإكدت
أإن «كل إÿيارإت مطروحة لنهاء حكمه».
فقد أإعلن مسصتشصار إألمن إلقومي إألمريكي
ج- -ون ب- -ول -ت -ون ،أإمسش ،أإن إل -ولي -ات إŸت -ح -دة
إألم-ري-ك-ي-ة «ت-درسش خ-ي-ارإت تشص-دي-د إلعقوبات
على فنزوي »Óإلتي تخضصع أإصص Óلعقوبات منذ
مارسش  ،٢٠1٥وتشصمل شصخصصيات رسصمية رفيعة
إŸسصتوى ،وقيادي ‘ Úإلهيئات إألمنية وإ÷يشش
وإلسصتخبارإت.

ا÷مهؤرية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
لشسغال العمؤمية والنقل
وزارة ا أ
مؤؤسسسسة تسسي Òمصسالح مطارات ا÷زائر
رقم التعريف ا÷بائي٠٠٠٠١٦٠٠١٤٤١٨١٨ ،

إاعÓن عن طلب عرضس وطني مفتؤح
مع إاشسÎاط قدرات دنيا
رقم  / ٠١ :م ت  /م ت م م ٢٠١٩ /

الشسعب ٢٠١٩/٠٣/٠٧

رقم الهاتف ٠٢١ - ٥٠ - ٩٢ - ٢٣ :
حددت مدة –ضص Òإلعروضش بثÓث ) ٣٠ ( Úيوما إبتدإء من تاريخ إلنشصر إألول لهذإ
إإلعÓن ‘ إليوميات إلوطنية.
يجب إإبدإع إلعروضش على مسصتوى :
مؤؤسسسسة تسسي Òمصسالح مطارات ا÷زائر
م ت م م  /ا÷زائر
اŸديرية التجارية
الكائنة ب  :مطار ا÷زائر هؤاري بؤمدين ،اÙطة الداخلية ت ٢
حدد تاريخ وآإخر سصاعة إليدإع إلعروضش باليوم إألخ Òمن أإجل –ضص Òإلعروضش إإ¤
إلسصاعة  1٢سصا
يتم فتح إألظرفة ‘ جلسصة علنية إلذي يدعى ◊ضصوره إŸتعهدون أإو ‡ثليهم
إŸوكل Úقانونا علني ،ويجري ‘ إليوم إŸوإفق لتاريخ إإيدإع إلعروضش على إلسصاعة 1٤
سصا Ãقر مديرية مؤوسصسصة تسصي Òمصصالح مطارإت إ÷زإئر م ت م م  /إ÷زإئر.
يبقى إŸتعهدون ملتزم Úبعروضصهم Ÿدة مسصاوية Ÿدة –ضص Òإلعروضش ،يضصاف
إإليها ثÓثة ( )٠٣أإشصهر إإبتدإء من تاريخ إإيدإع إلعروضش
باإلمكان إ◊صصول على معلومات إإضصافية باإلتصصال على إألرقام إلتالية :
إلهاتف  / ٠٢1 . ٥٠ . ٧٥ . ٣9إلهاتف  -إلفاكسش  ٠٢1 . ٥٠ . 9٢ . ٢٣خÓل إأليام
إŸفتوحة ( من إألحد إإ ¤إÿميسش ).
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على حسصاب حرية إلتعب Òوإلوعي تسصمح Ãثل هذه إلضصغوطات»
مشصÒة إ ¤أإن إلغاء إ◊فل «يعارضش ترقية إلثقافة وإلسصلم».
أإضصافت تقول أإن «مثل هذه إلضصغوطات إلتي –مل إلتعنت و إلعنف
“ارسش ‘ إلوقت إلذي يحضصر فيه إŸبعوث إلشصخصصي إأل‡ي
للصصحرإء إلغربية للجولة إلثانية من إللقاءإت ب Úجبهة إلبوليسصاريو و
إŸغرب بدعم من ›لسش إألمن من أإجل وضصع إلطرق إلكفيلة بإايجاد
حل سصياسصي يحÎم إلقانون إلدو‹» .يذكر أإن قرإر معهد إلعا⁄
إلعربي كان مسصبوقا بقرإر مركز جورج-بامبيدو إلذي أإلغى عرضصا
ثقافيا و فنيا يتناول إلصصحرإء إلغربية و شصعبها.

Groupe Diverses Industries Locales
EPE/Divindus Capref/SPA

إلرئيسس مادورو يؤوكد صصمود فنزوي ‘ Óوجه أإي عدوإن

تعلن مؤوسصسصة تسصي Òمصصالح مطارإت إ÷زإئر م ت م م  /إ÷زإئر ،إلكائن مقرها
Ãطار إ÷زإئر هوإري بومدين عن طلب عرضش وطني مفتوح مع إإشصÎإط قدرإت
دنيا ،قصصد إختيار متعامل من أإجل ‡ارسصة نشصاط « تسصي Òإإلشصهار إلثابت وإلبصصري
ع -ل -ى مسص -ت -وى م -ط -ارإت ج -انت ،إل -وإدي ،إŸن -ي-ع-ة ،غ-ردإي-ة ،ع Úأإم-ي-ن-اسش ،إل-ي-زي،
إألغوإط ،ورقلةÔ“ ،إسصت ،ع Úصصالح وتقرت ‘ حصصة وإحدة »
يخصش هذإ إإلعÓن إلشصركات إıتصصة ‘ ›ال إإلتصصال وإإلشصهار إلتي تعاملت مع
إŸطارإت ،إŸرإكز إلتجارية و  /إو موإقف إلسصيارإت.
Áكن للمÎشصح ÚإŸهتم Úبهذإ إإلعÓن ،سصحب دف Îإلشصروط مقابل دفع مبلغ
Óرجاع لدى :
خمسصة آإلف دينار ( ٥ ، ٠٠٠ ،٠٠دج) غ Òقابل ل إ
ـ إلبنك إلوطني إ÷زإئري،
ـ وكالة :إلدإر إلبيضصاء،
ـ رقم كشصف إلتعريف إلبنكي ٤٣ :ـ ٠٠1٠٠٦1٢٠٣٠٠٣٠٠ ٠٧٢
يتم سصحب دف Îإلشصروط من طرف إÎŸشصح أإو ‡ثله إŸوكل قانونا مع تقد Ëنسصخة
مطابقة Ÿسصتخرج إلسصجل إلتجاري ووصصل إلدفع وذلك على مسصتوى:
مؤؤسسسسة تسسي Òمصسالح مطارات ا÷زائر
م ت م م  /ا÷زائر
اŸديرية التجارية
الكائنة ب  :مطار ا÷زائر هؤاري بؤمدين ،اÙطة الداخلية ت ٢

جدد وزراء خارجية كل من ا÷زائر
لزمة
وتؤنسس ومصسر رؤويتهم حؤل حل ا أ
‘ ليبيا والذي يبقى بأايادي الليبيÚ
أانفسسهم ،مؤؤكدين على ضسرورة نبذ
العنف وانتهاج ا◊ل السسياسسي سسبيÓ
لعادة المن ا ¤البÓد.
إ
لقاء إلقاهرة ب Úوزرإء خارجية إ÷زإئر ،عبد إلقادر
مسصاهل ،وإŸصصري ،سصامح شصكري ،وإلتونسصي ،خميسش
جهيناوي ،إلتأام ‘ إطار إلتنسصيق ب Úإلبلدإن إلثÓث للم
شصمل إلفرقاء إلليبي ،Úو كان فرصصة لتجديد إŸسصاندة
÷هود إŸبعوث إأل‡ي غسصان سصÓمة من أإجل إلوصصول
إإ ¤ح -ل سص -ي -اسص -ي ‘ ل -ي-ب-ي-ا وت-ن-ف-ي-ذ م-ا ج-اء ‘ إلت-ف-اق
إلسصياسصي وإإلسصرإع ‘ Œاوز إألزمة إ◊الية ‘ ليبيا.
عقب إنتهاء لقاء رؤوسصاء إلديبلوماسصية إلثÓثة نشصط هؤولء
م -ؤو“رإ صص -ح -ف -ي -ا أإب -دوإ خ Ó-ل -ه ح -رصص -ه -م ع-ل-ى ع-ودة
إلسصتقرإر وإلمن إ ¤ربوع ليبيا ،مشصÒين Ÿا لذلك من
تأاث Òعلى دول إ÷وإر وأإمنها أإيضصا .وهذإ ما عكسصته
تصصريحات إلسصيد عبد إلقادر مسصاهل ،إلذي قال «أإننا
بحاجة إإ ¤ليبيا موحدة ومسصتقرة ألن ذلك يحقق أإمن
إ÷زإئر ومصصر وتونسش» ،مشصÒإ إإ ¤أإنه «ل حل إإل بيد
إل -ل -ي -ب -ي Úون-ح-ن ن-ع-م-ل ع-ل-ى مسص-ان-دة إŸسص-ار إأل‡ي».
وبالنظر إ ¤إلتطورإت إŸتÓحقة ‘ إلوضصع بليبيا إتفق
إلوزرإء إلثÓثة على تكثيف وتÒة إلجتماعات ،كما تقرر
عقد إلجتماع إلقادم ‘ تونسش .للتذك Òإجتماع إلقاهرة
يأاتي بعد إلجتماع إلوزإري للثÓثية إلذي عقد با÷زإئر
إلعاصصمة يوم  ٢1ماي .٢٠1٨
ا◊ؤار الشسامل
رغ-م إل-ع-رإق-ي-ل وإلصص-ع-وب-ات إل-ت-ي ت-وإج-ه-ه-ا خ-ط-ة ع-مل
إŸب- -ع- -وث إأل‡ي إإ ¤ل- -ي- -ب- -ي- -ا ،غسص -ان سص Ó-م -ة ،بسص -بب
«إÓÿفات» ب Úإلفرقاء إلتي حالت دون تنظيم إŸؤو“ر
إل -وط -ن -ي إ÷ام-ع إل-ذي ك-ان م-ق-ررإ ع-ق-ده م-ط-ل-ع ي-ن-اي-ر
إŸاضص -ي ،ت -ب -ق-ى دول إ÷وإر م-ت-مسص-ك-ة ب-دع-م-ه-ا ÷ه-ود

إلتسصوية و تنبني أإسصاسصا على إإجرإء إنتخابات تشصريعية
وإسصتفتاء على إلدسصتور وإنتخابات رئاسصية ،قبل نهاية
 ،٢٠19وإلتي ينتظر إن يتم –ديدها ‘ إطار جدول زمني
من خÓل عقد إŸلتقى إ÷امع.
انتخابات مرتقبة قبل نهاية العام
وب -اŸوإزإة م -ع إ÷ه -ود إل-دول-ي-ة وإ÷ه-وي-ة ،أإع-ل-ن رئ-يسش
إÛلسش إلرئاسصي ◊كومة إلوفاق إلليبية ،فايز إلسصرإج،
أإمسش إألول ،إإن ل -ي -ب -ي -ا سص -ت-ج-ري إلن-ت-خ-اب-ات إلŸÈان-ي-ة
وإلرئاسصية بحلول نهاية إلعام.
وكانت إأل· إŸتحدة تنوي إإجرإء إلنتخابات ‘ ليبيا ‘
إلعاشصر من ديسصم Èكسصبيل إلنهاء إلزمة لكن تصصاعد حدة
إلعنف وعدم وجود تفاهم مطلق ب Úإلطرإف إلليبية
حال دون إإجرإء إلنتخابات.
إجتمع إلسصرإج ،إألسصبوع إŸاضصي ،مع إŸشص Òخليفة
حف ‘ Îأإبوظبي ،صصرح بعدها ‘ طرإبلسش أإنهما إتفقا
على إإجرإء إلنتخابات بحلول نهاية إلعام وأإن لقاءه مع
حف Îكان من أإجل «حقن إلدماء وإلوصصول إإ ¤صصيغة
Œنب بÓدنا إلصصرإع وإلتصصعيد إلعسصكري».
وقد إنتهى لقاء أإبو ظبي بالتفاق على ثÓث نقاط رئيسصية
◊لحلة إألزمة إلليبية ،وفق رئيسش حكومة إلوفاق إلليبية،
وهي «عدم إإطالة إلفÎة إلنتقالية ،وتوحيد إŸؤوسصسصات
وإإلصصرإر على ذلك ،وتنظيم إلنتخابات قبل نهاية ٢٠19
مع توف ÒإŸناخ إÓŸئم إلجرإئها».
يشصار إ ¤أإن قمة إل–اد إلفريقي إلخÒة بأاديسش أإبابا
إقÎحت تنظيم مؤو“ر للمصصا◊ة حول ليبيا مطلع جوإن
إلقادم ،وإن تكون متبوعة بانتخابات عامة ‘ أإكتوبر
إلقادم ،وذلك بهدف إإيجاد حل للنزإع إلدإخلي إلذي Áزق
إلبÓد منذ .٢٠11
كلفت إللجنة رفيعة إŸسصتوى حول ليبيا باتخاذ إلتدإبÒ
إلÓزمة ،بالشصÎإك مع إأل· إŸتحدة ،لتنظيم إŸؤو“ر
إلوطني إلليبي للسصÓم وإŸصصا◊ة إلشصاملة ‘ إلنصصف
إألول من جوإن إŸقبل.

إلبوليسصاريو تدين إلضصغوط إŸغربية Ÿنع إلنشصاطات إلثقافية إلصصحرإوية ‘ إÿارج

Ÿؤاجهة عقؤبات أامريكية جديدة

أإكد إلرئيسش إلفنزويلي نيكولسش مادورو ،إلذي
يتعرضش لضصغوطات من أإجل إلتنحي و تسصليم
إلسص -ل -ط -ة إإ ¤زع -ي-م إŸع-ارضص-ة خ-وإن غ-وإي-دو
إلذي أإعلن نفسصه «رئيسصا إنتقاليا» للبÓد ،صصمود
إل -ف -ن -زوي -ل -ي ‘ Úوج -ه أإي ع -دوإن خ-ارج-ي أإو
دإخلي ،مشصÒإ إإ ¤أإنه «ل أإحد يسصتطيع أإن
يخرب إلسصÓم ‘ إ÷مهورية» ‘ ،إلوقت إلذي
ت -خ -ط -ط ف -ي -ه إل -ولي -ات إŸت -ح -دة ل -تشص -دي -د
إلعقوبات على كرإكاسش من أإجل إإنهاء حكم
إلرئيسش إŸنتخب.
أإم -ام إلضص -غ -وط -ات إŸت-زإي-دة ع-ل-ى إلسص-ل-ط-ة
إ◊اكمة ‘ فنزوي ،Óصصرح إلرئيسش مادورو،
أإمسش ،أإنه «ل أإحد يسصتطيع تعك Òصصفو إلسصÓم
‘ فنزوي ،Óول أإي عدوإن خارجي أإو دإخلي»،
و دع -ا أإنصص -اره إإ ¤م -ظ -اه -رإت ح -اشص -دة ،ي -وم
إلسص -بت إل -ق -ادم ،لÓ-ح-ت-ج-اج ع-ل-ى م-ا وصص-ف-ه بـ
«إإلمÈيالية إألمريكية».
قال إلرئيسش مادورو «بعد  ٦سصنوإت على وفاة
هوغو شصافيز (إلرئيسش إلسصابق) أإسصتطيع أإن أإقول
إإن- -ن- -ا ‘ صص -رإع ،ن -ح -ن ن -وإج -ه أإع -ت -ى ع -دوإن

نبذ إلعنف وتعزيز إ◊وإر من أإجل ليبيا مسصتقرة

إاثر إالغاء معهد العا ⁄العربي ◊فل الفنانة عزيزة إابراهيم

لربعاء ،الغاء
أادانت جبهة البؤليسساريؤ ،أامسس ا أ
حفل للفنانة عزيزة ابراهيم الذي كان م›Èا
ليؤم  ١٠مارسس القادم Ãعهد العا ⁄العربي ‘
اطار مهرجان مؤسسيقى أارابؤفؤ‹.
بحسصب بيان Ÿمثلية جبهة إلبوليسصاريو ‘ فرنسصا فإان قرإر إلغاء هذإ
إ◊فل جاء «عقب ضصغوطات عمومية وخاصصة من إŸغرب» .كما
جاء ‘ إلبيان أإن «مدير معهد إلعا ⁄إلعربي  ⁄يكن باسصتطاعته
مقاومة هذه إلضصغوطات إŸغربية إلقوية إلسصياسصية و إŸالية ‘ آإن
وإحد» .كما ذكرت جبهة إلبوليسصاريو أإن «هذه إŸؤوسصسصة إلثقافية

إإمÈيا‹  ⁄يسصبق له مثيل ،إإضصافة إإ ¤عدوإن
إقتصصادي وسصياسصي ودبلوماسصي وعدوإن دإخلي
 ،وإلتخريب وﬁاولت لتعطيل حياة إلبلد».
وأإضصاف مادورو -خÓل مرإسصم إإحياء ذكرى
إل -رئ -يسش إل -رإح-ل ه-وغ-و شص-اف-ي-ز -إل-ذي ف-ارق
إ◊ياة ‘  ٥مارسش  - ٢٠1٣أإنه إختار هذإ
إلتوقيت (إلسصبت إلقادم) ألنه ‘  9مارسش عام
 ،٢٠1٥وق -ع إل -رئ-يسش إألم-ري-ك-ي ح-ي-ن-ه-ا ب-ارإك
أإوب -ام-ا أإم-رإ ت-ن-ف-ي-ذي-ا وصص-ف ف-ن-زوي Ó-ب-أان-ه-ا «
Óمن إلقومي»
تهديد غ Òعادي وإسصتثنائي ل أ
ل -ل -ولي -ات إŸت -ح-دة .ت-اب-ع م-ادورو «إع-ت Èي-وم
إل -ت-اسص-ع م-ن م-ارسش ي-وم-ا ل-ف-ن-زويŸ Ó-ن-اهضص-ة
إإلمÈيالية ،وسصنخرج إإ ¤إلشصوإرع « ،مشصÒإ إإ¤
أإنه سصيعلن ‘ إلثامن من مارسش إلذي يصصادف
إلح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم إل-ع-اŸي ل-ل-م-رأإة «إل-عديد من
إلبيانات إلهامة».
وخاطب إلرئيسش إلفنزويلي شصعبه قائ« : Óأإؤوكد
ل -ك -م ك -م -ا أإك -دت ل -ل -ج -يشش خ Ó-ل م -ك-اف-أات-ه-م
(إل -عسص -ك -ري )Úع -ل-ى إلن-تصص-ار ‘  ٢٣فيفري،
عندما دإفعوإ عن حدودنا و مصصÒنا أإنه ل أإحد
يسصتطيع أإن يخرب إلسصÓم ‘ إ÷مهورية» .كان

1٧٨9٠

اجتماع دول جؤار ليبيا

حققوإ ‘ إلعنف ضصد «إلسصÎإت إلصصفرإء»

لوحة تسصجيل وبدون خوذة حماية وأإثناء
م -ط-اردة سص-ي-ارة شص-رط-ة ل-ه-م-ا إصص-ط-دم-ا
بحافلة وفقا Ÿكتب إلنائب إلعام إÙلي
إلذي يحقق ‘ ظروف وفاتهما كحادث.

إلعدد
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فرع الغرف والبناء ا÷اهز
برأاسسمال اجتماعي يقدر ب  5.000.000.000 :دج
سس ت رقم  ١٦ :ب  - ١٦ / ٠٠ - ١٠١٠٨٨٢ر ت ج ٠٠١٦١٦١٠١٠٨٨٢٠٦ :
EPE/Divindus Capref/SPA
لجتماعي  ٥ . ٠٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠ :دج
رأاسسمالها ا إ

إإعÓن عن إإلغاء
إإلعÓن عن إŸناقصصة إلدولية إŸفتوحة
N°002/DIVINDUS CAPREF/2019

تعلم م ع إإ / DIVINDUS CAPREF/شش ذ أإ ،عن إإلغاء إإلعÓن عن إŸناقصصة
إلدولية إŸفتوحة رقم  ،٢٠19/ DIVINDUS CAPREF / ٠٠٢إŸتعلقة ب :
توريد  ٢٠٠٠م ٣من جذوع إلزإن نوعية إلنشصارة
إلصصادر ‘ يوميات إÛاهد بتاريخ  ٢٠19 / ٠٢ / 1٧وإلشصعب بتاريخ .٢٠19 / ٠٢ / 1٨
الشسعب ٢٠١٩/٠٣/٠٧
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ا÷مهؤرية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
لسستاذ ضسيف عز الدين
مكتب ا أ
ﬁضسر قضسائي لدى ﬁكمة شسلغؤم العيد
اŸقيم بحي  ٢٠أاوت  ١٩٥٥عمارة أا  ٤رقم  ٣١شسلغؤم العيد
إاعÓن عن بيع باŸزاد العلني لعقار مسستخرج من مضسمؤن السسند التنفيذي وقائمة
شسروط البيع  -للنشسر -
(اŸادة ٧٤٩ :ق إا م إا)
تنفيذإ للحكم إŸؤورخ ‘  ،٢٠1٧ / ٠٣ / ٢٨فهرسش رقم  ٢٠1٧ / ٠1٠9٥إلصصادر عن إلقسصم إلعقاري Ùكمة شصلغوم إلعيد ،إŸمهور بالصصيغة إلتنفيذية
إŸؤورخة ‘  ٢٠1٧ / ٠٨ / 1٠رقم.1٧ / 1٤٥٧ :
وÃوجب قائمة شصروط إلبيع إŸودعة لدى أإمانة ضصبط ﬁكمة شصلغوم إلعيد بتاريخ – ٢٠19 / ٠1 / ٠9ت رقم.٢٠19 / ٠1 :
Ãقتضصى إŸادة  ٧٤9من قانون إإلجرإءإت إŸدنية وإإلدإرية يعلن إألسصتاذ ضصيف عز إلدين ،إÙضصر إلقضصائي بدإئرة إختصصاصش ›لسش قضصاء ميلة،
إلكائن مكتبه بالعنوإن إŸدون أإعÓه أإنه سصيعرضش للبيع باŸزإد إلعلني يوم إألربعاء  ٢٠19 / ٠٣ / ٢٧على إلسصاعة إلوإحدة Ãكتب قاضصي إلبيوع
إلعقارية لفائدة /مزيا Êصصحرإوي ـ مزيا Êيزيد ،إلسصاكنان بحي ﬁمد بوضصياف شصلغوم إلعيد.
ضسد /مزيا Êمبارك ،إلسصاكن بحي ﬁمد بوضصياف شصلغوم إلعيد.
تعي Úالعقار مؤضسؤع البيع
مسصكن يتكون من طابق أإرضصي به مطعم ـ ﬂزن ـ مرآإب ـ مطبخ مسصاحة –ضص Òـ قفصش إلدرج ومسصاحة ﬂصصصصة لبئر ـ غرفة معيشصة ـ غرفة ـ يعلوه
Óسصتعمال مبني فوق إلقطعة إألرضصية
طابق أإول يضصم بهو ـ روإق ـ غرفة معيشصة ـ غرفت Úـ  ٠٣غرف مظلمة ـ مطبخ ـ مرحاضش ـ حمام ـ شصرفة وسصطح ل إ
ذإت مسصاحة  ٢٧٠م Îمربع إ◊املة لرقم  ٠٢من إıطط إÿاصش بتحصصيصش ﬁمد بوضصياف  1٨٨قطعة شصلغوم إلعيد يحدها من إلشصمال وإ÷نوب
طريق ومن إلشصرق إلقطعة رقم  ٠٣ومن إلغرب إلقطعة رقم .٠1
وإلثمن إألسصاسصي إلذي يبدأإ به إلبيع باŸزإد إلعلني مبلغ  ٢٠.٣٤٤ ٥٠٠ ٠٠دج (عشصرون مليون وثÓثمائة وأإربعة وأإربعون أإلف وخمسصمائة دينار
جزإئري) حسصب تقرير إÈÿة إŸعدة من إÿب Òإلسصيد /مرزوق عبد إŸالك إŸودعة لدى أإمانة إلضصبط بتاريخ  ٢٠1٨ / 11 / ٠٨رقم .٢٠1٨ / ٤٢٥
Ÿزيد من إŸعلومات يرجى إلتصصال Ãكتب إÙضصر إلقضصائي إŸدون عنوإنه أإعÓه أإو بأامانة إلضصبط إÙكمة.
اÙضسر القضسائي
الشسعب ٢٠١٩/٠٣/٠٧
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سشنة على رحيل أاحد أابرز ا◊ركة الثقافية ‘ ا÷زائر
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قراءة ‘ األعمال األدبية الكاملة للباحث شصريبط أاحـمد شصريبـط

’دباء ا÷زائري ، Úالذي برز ‘ مرحلة السشبعينيات من القرن
ينتمي الباحث ششريبط أاحمد ششريبط إا ¤ذلك ا÷يل من الكتاب وا أ
’دبية الكاملة له ‘ طبعة أانيقة عن منششورات مؤوسشسشة بونة للبحوث والدراسشات Ãدينة عنابة،
’عمال ا أ
اŸنصشرم .صشدرت مؤوخرًا ا أ
وبدعم من وزارة الثقافة ا÷زائرية ،حيث توزعت على عششرة ›لدات ضشخمة ،جمع فيها
الباحث كتاباته اŸتناثرة ب Úصشحف اÓÛت ،والنششريات ،والكتيبات ،والتي Áتد تاريخها
’دب
إا ¤أاك Ìم - -ن أارب - -ع Úسش - -ن - -ة ،ت - -وف - -ر ت - -لك ال - -ك - -ت - -اب - -ات ل - -ل - -ب - -اح- -ث ،ÚواŸه- -ت- -م Úب- -ا أ
ا÷زائري،والثقافة العربية ،مرجعًا لدراسشة التحو’ت الثقافية ‘ هذه الربوع،و’ سشيما أان
’دب ا÷زائري،
مؤولفها يعد واحدًا من أادباء ا÷زائر الذين عنوا عناية خاصشة بقضشايا ا أ
والثقافة العربية ،حيث نÓحظ ‘ هذه اÛلدات العششرة ،بأانه يو‹ أادباء ا÷زائر عناية
خ -اصش -ة ،وي-رك-ز ع-ل-ى قضش-اي-ا ف-ك-ري-ة ،وث-ق-اف-ي-ة م-ت-ن-وع-ة ،أاغ-ل-ب-ه-ا ي-تصش-ل ب-قضش-اي-ا ال-ث-ق-اف-ة
ا÷زائرية .كل التفاصشيل ‘ هذه الوقفة التي ترصشد مسشار الباحث الثقا‘ وا’دبي وانتاجه
ع Èعقود من الزمن واسشهاماته ‘ اثراء اŸششهد الثقا‘ الذي يعÎف له به اهل ا’ختصشاصص.
هذا ‘ الذكرى ا’و ¤لرحيله يوم  04فيفري .2018
بقلم الدكتورﬁ :مد
واÿطابة ،ومزج بعضضهم ب Úاأ’دب ا÷زائري وحكايات أاخرى» للباهي البو ،Êفالباحث أاحمد
’سشÓم بوفÓقة
سشيف ا إ
اŸكتوب باللغة العربية ،واأ’دب اŸكتوب باللغة شضريبط ُيرجع سضبب تشضجعه على –قيقه إا:¤
جامعة عنابة
ال -ف -رنسض -ي -ة ،أاوب Úال-ف-ن-ون اأ’دب-ي-ة ذات ال-ت-ع-ب - ١ Òما Ÿسضه من تشضجيع من قبل الكث Òمن
الفرنسضي ،وب Úبعضس اأ’شضكال الفنية الشضعبية ،الباحث Úواأ’دباء ا÷زائري Úوالعرب ،فقد أا◊وا
أاول الكÓم
‘ اÛل- -د اأ’ول ‚د ك- -ت- -اب« :اآ’ث- -ار اأ’دب -ي -ة م -ع أان ›ا’ت -ه -ا ت -خصس ال -دراسض -ات الشض -ع -ب -ي -ة عليّه بوجوب اإ’سضراع ،والتعجيل بطبعه.
لدي-ب-ة ا÷زائ-ري-ة زل-ي-خ-ة السضعودي» ،واأ’نÌوبولوجية ،وقد حدد اŸؤولف الهدف من  - ٢عدم نشضر هذا اıطوط ‘ ا÷زائر ،فلم
ال-ك-ام-ل-ة ل -أ
ومعه «زليخة السضعودي سضنديانة اأ’وراسس -سضÒة إا‚از دراسضته ‘ قولهﬁ « :اولة رصضد ملمح يصضادف اÙقق طوال اŸدة التي وقع فيها هذا
ذاتية  ،»-يلخصس اŸؤولف شضريبط سضبب تأاليفه له التطور الفني للقصضة العربية ‘ اأ’دب ا÷زائري اıطوط ب Úيدّيه  -وهي تزيد عن ربع قرن
‘ قوله« :لقد دفعني للهتمام بنتاجها اأ’دبي ،اŸع -اصض -ر ،وإاب -راز خصض-ائصض-ه-ا ال-ف-ن-ي-ة ،وإاك-م-ال -باحثا ،أاومهتما له علم بهذا اıطوط ،أاواطلع
ما ’حظته وأانا ما أازال طالبا بقسضم اللغة العربية دراسضة جمالياتها ،وقد قسضمناه إا ¤أاربعة فصضول :عليه.
وآادابها ‘ جامعة عنابة عام  ١٩٨٠م من تهميشس - ١ ،ج -ع -ل -ن -ا ال -فصض -ل اأ’ول ب -ع -ن -وان« :ال-قصض-ة  - ٣ما Ÿسضه لدى بعضس الهيئات الرسضمية ،ومنها
وإاقصضاء لشضخصضيتها اأ’دبية ،رغم كونها من أاهم القصضÒة :اŸصضطلح والبناء واأ’نواع» ،وحاولنا وزارة ا’تصضال والثقافة ،من ميل بازر للهتمام
اأ’سضماء اأ’دبية ا÷زائرية التي برزت على سضطح فيه إارسضاء ا÷انب النظري من مصضطلح «القصضة» بالÎاث الثقا‘ ا÷زائري :اŸروي ،واŸدون،
ا◊ركة اأ’دبية والثقافية ‘ ا÷زائر طوال عقد وم -ب -دأا «ال -قّصس «ع -ن-د ال-ع-رب ،وم-ف-ه-وم ال-قصض-ة على حد سضواء.
كامل١٩٧٢ - ١٩6٢( :م) ،كما Áكن أ’ي باحث أان القصضÒة عند غÒهم منذ نشضأاته ‘ نصضف الثا - ٤ Êوجود اختلف كب Òب Úنسضخة البو ،Êونسضخ
يعدها من أاهم وأابرز اأ’صضوات النسضوية التي من القرن التاسضع عشضر إا ¤يومنا .كما حاولنا اıط-وط-ات ال-ت-ي اع-ت-م-ده-ا اÙق-ق ال-ب-احث
ب- -رزت ‘ ›ال اإ’ب- -داع ال- -ع -رب -ي ط -وال ع -ق -د –دي -د أاه -م أارك -ان ال-قصض-ة ال-قصضÒة ،وأاصض-ول-ه-ا الدكتور ﬁمود طرشضونة.
السضتينيات ،ولوأان العمر امتد بها ،وواظبت على الفنية ،وملﬁها‡ ،ا Áيزها عن غÒها من ‚د ‘ اÛل- -د ال- -راب -ع م -ن اأ’ع -م -ال اأ’دب -ي -ة
ال-ك-ام-ل-ة ل-ل-دك-ت-ور شض-ري-ب-ط «م-عجم أاعلم النقد
الكتابة اأ’دبية بذلك ا◊ماسس ،والوعي ،والتنوع ،أانواع القصضصس اأ’خرى...
والغزارةŸ ،ا شضق عليها اليوم أان تكون عميدة  - ٢عا÷نا ‘ الفصضل الثا :Êالقضضايا الفنية ال -ع-رب-ي ‘ ال-ق-رن ال-عشض-ري-ن» ،وه-وم-ع-ج-م أال-ف-ه
‘»القصضة اإ’صضلحية» ومهدنا لذلك بالنشضأاة ،الباحث أاحمد شضريبط با’شضÎاك مع آاخرين،
لدب النسضوي العربي اŸعاصضر.
ل أ
لنتاج النقدي ‘
فمن هنا بدأات أاعي مسضؤووليتي نحو آاثار هذه والتطور ،واŸراحل التي قطعتها ،وأابرز كتابها ،ويذكر ‘ مقدمته أان اŸتتبع ل إ
اأ’ديبة (الفلتة) ،وبدأات أاحتفظ بكل قصضاصضة ،كأاحمد رضضا حوحو ،الذي “يز بتنوع اŸصضادر العا ⁄العربي ،يجده أاقل وفرة بكث Òمن اإ’نتاج
اأ’دبي ،على الرغم من أان الثا ’ Êيبنى إا’ على
الثقافية ،واأ’دبية ،وغÒه من الكتاب.
أاوورقة أاجد فيها اسضمها ،أاوآاثاره.
 - ٣الفصضل الثالث بعنوان« :القصضة الفنية» منذ اأ’ول ،و’ يجب أان يكونا إا’ متلزم ،Úومع ذلك
كل شصيء عن تطور البنية الفنية للقصصة
عام ١٩56 :إا١٩٧٢ ¤م ،وقد مّهدنا له بأاثر الثورة فقد وجدت الكث Òمن التصضنيفات ،واŸعاجم
ر
و
‘ اÛلدين الثا Êوالثالث نلفي كتاب« :تط
التحريرية ‘ تطور القصضة ،وثرائها ،سضواء من ل -لشض -ع -راء ،ك-م-ا ه-وا◊ال م-ع «م-ع-ج-م ال-ب-اب-طÚ
،
»
ة
البنية الفنية ‘ القصضة ا÷زائرية اŸعاصضر
ح -يث الشض -ك-ل ال-ف-ن-ي ،أاوم-ن ح-يث اŸوضض-وع-ات للشضعراء العرب» على سضبيل اŸثال ،كما وجدت
ع
ق
وي -ل -ي -ه« :اÿط-اب اأ’دب-ي ا÷دي-د :وه-م ال-وا
ا÷ديدة ،وف ّصضلنا ‘ ا◊ديث عن Œربة أاعلم ال-ك-ث Òم-ن ال-تصض-ن-ي-ف-ات وال-دراسض-ات ح-ول كّتاب
ة
ل
ي
ل
وعنف اŸتخيل» ،و–قيق كتاب« :مائة ليلة و
هذه اŸرحلة من خلل طرائق بناء ا◊دث ،الرواية ،واŸسضرح ،وغÒهما من ›ا’ت الفن
د
د
ح
وح -ك -اي -ات أاخ -رى» ل -ل -ب -اه-ي ال-ب-و .Êل-ق-د
والشض -خصض -ي-ات ،وأان-واع-ه-ا ،ومصض-ادره-ا ،ووق-ف-ن-ا واإ’ب -داع ،بصض -ف -ة ع -ام -ة ،م -ث -ل -م -ا ه-وا◊ال م-ع
ن
ع
ه
ال -ب -احث أاح -م -د شض -ري -ب -ط ام -ت-داد دراسض-ت
طوي ً
«أاع- -لم اأ’دب ال- -ع- -رب- -ي اŸع- -اصض -ر :سض ÒوسضÒ
ل عند ابن هدوقة ،ودودو ،ووطار.
¤
إ
ا
م
١
القصضة ا÷زائرية اŸعاصضرة من سضنة٩٤٧ :
 -٤وأاما الفصضل الرابع فجعلناه بعنوان« :القصضة ذاتية» من تأاليف روبرت د .كامبل ،وتلحقت
ه
ن
أ
ا
¤
إ
ا
سضنة ١٩٨5م ،فهو يشض ‘ Òهذا الصضدد
ا÷ديدة» ،وعرضضنا فيه ÷يل اأ’دباء الشضباب ،اŸوسضوعات حتى شضملت اŸثقف Úوالفلسضفة،
ة
ل
›
ا
ه
ح-دد ب-داي-ت-ه-ا ب-السض-ن-ة ال-ت-ي رج-عت ف-ي-
ال-ذي-ن ان-ط-ل-ق-وا ‘ ال-ك-ت-اب-ة م-ع السض-ب-ع-ينيات ‘ بصض- -ف- -ة أاك Ìشض- -م- -ول -ي -ة ،م -ث -ل -م -ا ه -وا◊ال م -ع
Ú
م
ل
ض
س
Ÿ
ال-بصض-ائ-ر لسض-ان ح-ال ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-ماء ا
ظروف ا◊ياة الثقافية ا÷ديدة ،فحّددنا تاريخ «م -وسض -وع -ة ال -ف -لسض -ف -ة» أاواŸوسض-وع-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
و
ح
ن
م
ا
د
ا÷زائري Úإا ¤ال ّصضدور ،بعد توّقف
ميلد هذه ا◊ركة اأ’دبية ،وملﬁها الفنية ،ب - -إاشض - -راف د .حسض Úسض - -ع - -ي - -د ،أاو»م - -وسض - -وع- -ة
:
ب
ا
ت
ك
ل
ا
ة
تسض -ع سض -ن-وات ،ح-يث ي-ق-ول ‘ م-ق-دم-
وطرائق كتابها ‘ عرضس القصضة التجريبية ،التي اŸسضتشضرق »Úمن تأاليف عبد الرحمن بدوي.
‘
ة
ي
ب
ر
ع
ل
ا
«ومن هنا يسضوغ لنا دراسضة القصضة
ظهرت كشضكل قصضصضي متميز بعد عام ١٩٧٢م ،وب-دأات ال-ك-ت-اب-ات ‘ ال-ت-ف-ري-ع وال-ت-فصض-ي-ل ،ح-تى
ا
ه
د
ا
ع
ب
أ
ا
و
،
ة
ا÷زائ-ر م-ن ح-يث قضض-اي-اه-ا ال-ف-ن-ي-
من دون أان نغفل فئة اŸلتزم Úبالقواعد الفنية أاصضبحت تقتصضر على كل قطر على حدة ،مثلما
ا
و
ض
س
ر
أ
ا
ن
ي
ذ
ل
ا÷م-ال-ي-ة ع-ن-د ع-دد م-ن ال-ك-ت-اب ،ا
من أادباء جيل السضبعينيات» .أاما كتاب «اÿطاب ه -وا◊ال م -ع «م -وسض -وع -ة اŸث-ق-ف Úواأ’دب-اء ‘
،
ي
ن
ف
ل
ا
ا
ه
ر
ا
أاصض -ول -ه -ا ،ون -ح -اول أان ن -ح ّ-دد مسض-
اأ’دبي ا÷ديد :وهم الواقع وعنف اŸتخيل» ،ا÷زائر» ،التي أالفها رابح خدوسضي.
،
‹
ا
م
÷
ا
ا
ه
ا
ون-رصض-د م-راح-ل ت-ط-وره-ا ،ومسض-ت-و
إا’ أان سض -اح -ة ال -ن -ق -د ،ون -ق -د ال-ن-ق-د ،وتصض-ن-ي-ف
فينقسضم إا ¤قسضم Úرئيسض:Ú
،
ة
ي
ر
ي
ر
ح
ت
ل
ا
ة
ر
الذي بلغته ‘ مرحلة ما قبل الثو
القسضم اأ’ول جعله اŸؤولف خاصضا ومقتصضرا على الكتابات النقدية بقيت بورا ،قّلما يجرؤو أاحد
ة
ل
ح
ر
م
و
،
ل
وم - -رح - -ل - -ة ال- -ث- -ورة وا’سض- -ت- -ق- -ل
قراءة بعضس ‰اذج الرواية ا÷زائرية ،أاما القسضم ع- -ل- -ى اÿوضس ف -ي -ه -ا ،رÃا لصض -ع -وب -ة اق -ت -ح -ام
ا
ه
ت
÷
ا
ع
ي
ت
ل
ا
السضبعينيات ،إاذ أان جّل الدراسضات
الثا ،Êفهو يضضم ›موعة من الدراسضات ،عالج ميدانها ،و’ ضض Òفقد شضبهها الدكتور إابراهيم
ن
أ
ا
م
غ
ر
ل
ل
ق
ت
ض
توقفت عند السضنوات اأ’و ¤للس
‘ بعضضها قضضايا أادبية ،وتناول ‘ بعضضها اآ’خر رما Êبـ»غشضيان اÙارم»◊ ،سضاسضيتها وصضعوبة
،
ك
ل
ذ
د
ع
ب
ت
ر
ه
›م -وع -ات قصضصض -ي -ة ك -ثÒة ظ -
م-رك-ب-ه-ا ،..ف-ب-اسض-ت-ث-ن-اء ال-كتابات التجزيئية التي
Œارب بعضس الشضعراء ا÷زائري.Ú
خصضوصضًا منذ عام  ١٩٧٢م».
ولعلّ أادق وصضف ينطبق على هذا الكتاب ،هو تتناول ناقدا واحدا على حدة ،أاوموضضوعا فرعيا
¤
إ
ا
ب
ا
ت
ك
ل
ا
ة
ر
ظ
ن
ر
و
Œلى ‘ هذه اŸرحلة تط
وصضف مؤولفه له بأانه ينحصضر ‘ مطارحة بعضس ‘ الدراسضات النقدية ،وباسضتثناء الكتاب القيم
،
ة
ي
ن
ف
ل
ا
ة
ي
ؤ
و
ر
ل
ا
ث
ي
ح
ن
الفن تطوراً كبÒاً ،سضواء م
قضضايا اأ’دب ا÷زائري ،ويكتفي Ãسضاءلة بعضس اŸوسضوم بـ»دليل الناقد اأ’دبي» Ÿؤولفيه ميجان
ث
و
ح
ب
ل
ا
ل
ج
ن
إ
ا
م
ث
،
ت
أام من حيث اŸوضضوعا
ّ
م -ت -ون -ه ،وذلك ط -ل -ب -ا ل -ل -دق -ة ،وم-ن أاج-ل حصض-ر ال -روي-ل-ي ،وسض-ع-د ال-ب-ازع-ي ،الصض-ادر ع-ن اŸرك-ز
،
ن
و
م
ض
ض
Ÿ
ا
ى
ل
ع
ت
ز
ك
ر
ن
التي صضدرت إا ¤حد اآ’
اÛهود اŸوجود ،وتبي Úالسضبل ،ومن ثمة ،فقد ال- -ث- -ق- -ا‘ ال- -ع- -رب- -ي ب- -ال- -رب- -اط ،ال -ذي يصض -ن -ف
ب
ن
ا
÷
ا
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بذاته ،وعناصضره م
‘ مؤو“رات دولية ،ووطنية ،ولذلك فقد التزمت معجم للنقاد العرب سصد فجوة معرفية
اأ’خرى.
ويرى الباحث شضريبط أان معظم تلك البحوث قد ف-ي-ه-ا بصض-رام-ة م-ن-ه-ج-ي-ة ال-ب-حث ،وم-وضض-وعيته ،باسضتثناء ما سضبق ذكره‚ ⁄ ،د مؤولفا شضموليا
رك- -زت ع- -ل- -ى ب- -عضس ا÷وانب م- -ن ف- -ن ال -قصض -ة واسضتقلليته ،كما أانها  ⁄تنجز ‘ فÎة زمنية يعرف بالنقاد العرب اıتصض Úواأ’كادÁي،Ú
واحدة...
على الرغم من كÌتهم ،وامتلء رفوف اŸكتبات
القصضÒة تركيزاً غ Òمكتمل ،أ’نها تناولت الفنون
مائة ليلة وليلة حكايات لها دللتها
ا÷ام -ع -ي -ة ال -ع-رب-ي-ة ب-آا’ف ال-رسض-ائ-ل ا÷ام-ع-ي-ة
اأ’دبية اأ’خرى كالشضعر ،واŸسضرحية ،والرواية،
وبالنسضبة إا– ¤قيقه لكتاب« :مائة ليلة وليلة اأ’كادÁية اŸتخصضصضة ‘ النقد ،ونقد النقد،

م -ن ه -ن -ا ج -اءت ف -ك -رة ،وضض -ع «م -ع -ج-م ل-ل-ن-ق-اد
العرب» ،وُيرجع الدكتور شضريبط اأ’سضباب التي
دفعته إا ¤ا’قتصضار على فÎة القرن العشضرين،
إا:¤
 - ١تبلور كل اŸفاهيم النقدية ‘ هذا القرن،
وفق اŒاهات لها أاسضسضها الفلسضفية ،ومعايÒها
الفنية.
 - ٢لقد شضهدت السضاحة النقدية العربية ‘ ،هذه
اŸرحلة صضراعا ب Úتيارين نقدي ،Úاأ’ول Áثله
ال -ق -د ،Ëأام -ث -ال اŸرصض -ف -ي ،وروح-ي اÿال-دي،
والرافعي ،وغÒهم ..والثاÁ Êثله أانصضار التوجه
ا÷دي-د اŸت-أاث-ر ب-ا’Œاه-ات ال-ن-ق-دي-ة ال-غ-ربية،
أامثال :طه حسض ،Úوالعقاد ،وميخائيل نعيمة،
ومندور ،وغÒهم‡ ..ا سضاهم ‘ ‰و السضاحة
ال -ن -ق -دي -ة ال -ع -رب-ي-ة ب-ك-ث Òم-ن اأ’ف-ك-ار ،وال-رؤوى
الطموحة ،واŸتناقضضة أاحيانا.
 - ٣اغ -ت -ن -اء السض -اح-ة ال-ن-ق-دي-ة ال-ع-رب-ي-ة ب-أاŸع
اأ’سضماء التي سضاهمت ‘ –ديد مسضار النقد
ال- -ع- -رب- -ي ،ورسض- -م م -ع -اŸه واŒاه -ات -ه ‘ ه -ذه
اŸرحلة.
 - ٤شضيوع الطباعة ،وا’نفتاح على الغرب ‘
هذا القرن أاك ،Ìوسضهولة ا’تصضال باآ’خر ،وتلقي
الوافد الثقا‘ ا÷ديد.
 - 5حركية الدرسس ،والتأاليف اأ’كادÁي ،الذي
ع -رف -ت -ه ا÷ام -ع -ات ال -ع -رب-ي-ة ‘ ه-ذه اŸرح-ل-ة
بالذات.
 - 6ظ -ه -ور أاج -ن -اسس أادب -ي -ة ج-دي-دة ‘ ال-وط-ن
ال -ع -رب -ي ،إا ¤ج -انب ال -قصض -ي -دة ،م -ث-ل :ال-قصض-ة،
وال -رواي -ة ،واŸسض -رح -ي -ة‡ ..ا ف-ت-ح ال-ب-اب أام-ام
Œارب نقدية مغايرة للموروث القد.Ë
 - ٧بدأا النقاد ‘ ،هذا القرن ‘ ،بلورة قراءة
جديدة للÎاث العربي ،وفق اŸناهج ا◊ديثة،
‡ا أاتاح لنا رؤوية جديدة ،وأابدلنا نظارات نرى
من خللها تراثنا القد Ëبلون مغاير ،وﬂتلف
ع -ن ال -ل -ون ال -ذي ت -ع -ودن -ا رؤوي -ت-ه ب-ه ،م-ن خ-لل
نظاراتنا العتيقة ،واŸهÎئة أاحيانا..
ال- -ف- -واج- -ع واŸواج- -ع ..ال- -قصض -ة ال -ك -ام -ل -ة و‘
اÛلدين اÿامسس والسضادسس ،نلفي «الفواجع
واŸواجع» ،ويليه «إاشضارات ثقافية وكلم بارد»،
ويليه «اإ’شضارات :مقاربات ‘ اأ’دب والثقافة
والفكر» ،و«كتاب جميلة بوحÒد» ،وهوكتاب يقع
‘ أارب -ع وخ -مسض -م -ائ -ة صض -ف -ح-ة ( ،)5٠٤وي -ح-وي
ال -ع -دي-د م-ن ال-قصض-ائ-د ،واأ’ع-م-ال اأ’دب-ي-ة ال-ت-ي
أاب -دعت ت -خ -ل -ي -داً أ’سض-ط-ورة ال-نضض-ال ا÷زائ-ري
جميلة بوحÒد ،وقد صضدر بتصضدير من اأ’سضتاذة
خليدة تومي؛ وزيرة الثقافة ا÷زائرية سضابقاً،
حيث افتتحت اأ’سضتاذة خليدة تومي تصضديرها
ل -ل -ك -ت -اب ب -ق -ول -ه -ا« :إان -ه Ÿن دواع -ي ال -ب -ه-ج-ة،
وا’عتزاز أان أادعى إا ¤تقد Ëهذا الكتاب القيّم
الذي خصضه الباحث ا÷اد اأ’سضتاذ شضريبط أاحمد
شضريبط للمجاهدة البطلة جميلة بوحÒد وعليه
ف -ب -أاي ال -ك -ل -م-ات Áك-ن-ن-ي أان أاق-دم ه-ذا السض-ف-ر
للئ الشضعر اÛنح الذي صضاغ
النفيسس اŸكت Îب آ
بإابداعية فائقة ملحمة العنفوان ،وا’سضتبسضال،
’مرأاة بحجم ،وعظمة الفدائية جميلة بوحÒد
التي دوى إاسضمها ‘ اآ’فاق ،وترددت بطو’تها
على مسضمع الكون ،فنالت بحق شضرف التمجيد،
والتخليد ،وكأانها ‘ رمزيتها اإ’نسضانية الدالة قد
ج -وه -رت ‘ ك -ي -ن -ون -ت -ه -ا ك -ل الضض -م -ائ-ر ا◊ي-ة،
فاحتشضد اŸئات من الشضعراء ‘ الوطن العربي
م -ن أاقصض-اه إا ¤أادن-اه ي-ت-غ-ن-ون بشض-ج-اع-ة ال-ب-ط-ل-ة
اأ’سضطورية ،وهي تتحدى ا÷لدين ‘ ◊ظات
تاريخية نادرة يصضعب اسضتعادتها ،أاوتكرارها لو’
هذه النصضوصس السضامقة التي رافقتها ‘ ﬁنة
التّوهج ،والشضموخ ،و ⁄يحدث ‘ تاريخ العرب
اŸعاصضر أان حظيت امرأاة ،كما حظيت جميلة
ب -ك -ل ه -ذا ال -ت -م -ج -ي -د ال-قشض-يب اŸؤوثت ب-روائ-ع
اإ’نشضاد الشضعري اŸتسضامي.»...

جميلة بوحÒد إاسصم أالهم الشصعراء

كما أاشضارت اأ’سضتاذة خليدة تومي ‘ تصضديرها
إا ¤أان ج -م -ي -ل -ة ب -وحÒد أاصض -ب-حت م-ن اأ’سض-م-اء
اŸلهمة للشضعراء ‘ ﬂتلف اأ’قطار العربية،
كالعراق ومصضر ،سضوريا ،لبنان ،فلسضط ،Úاليمن،
السض -ع -ودي -ة ،اأ’ردن ،السض-ودان وغÒه-ا ،وظ-ه-رت

عشضرات القصضائد الرائعة التي كتبت من قبل
العديد من الشضعراء.
وعرجت على اأ’صضداء الكبÒة التي لقيها نضضال
البطلة جميلة بوحÒد ‘ العا ⁄العربي ،وقالت
‘ هذا الشضأان« :وكأان هذه البطلة ا÷زائرية قد
أاعادت لهم أاحلمهم اŸغتالة من قبل اÙتل،Ú
و ⁄نبالغ إان قلنا بأان جميلة بوحÒد قد أاعطت
للنضضال العربي حالة من اليق Úوالثقة ،إاذ تعاظم
اإ’حسض - -اسس ب - -ا’ن - -ت- -م- -اء ل- -ل- -وج- -دان ،واŸصضÒ
اŸشضÎك ،واشض - -ت - -ع - -ل الشض - -وق أاك Ìل - -ل - -ت- -ح- -رر
وا’ن -ع -ت -اق ،أ’ن ا◊ري -ة وا’سض -ت -ق -لل شض -رط-ان
للتغي ،Òوالتفوق ،وا’رتقاء إا ¤ا◊ياة اإ’نسضانية
اŸعززة بالكرامة ،واأ’مل».
ختمت تومي تقدÁها للكتاب بقولها« :وإان تكن
م -ن ك -ل -م -ة أاخÒة ‘ ه -ذا اŸق -ام ،ف -إان-ن-ا ن-ه-ن-ئ
الباحث على هذا اإ’‚از اŸعر‘ الهام الذي
يضضاف إا ¤الرصضيد الثم Úللقارئ ،وإا ¤فضضاءات
اŸطالعة العمومية .ومن ﬁاسضن الصضدف أان
يتزامن صضدور هذا الكتاب مع احتفا’ت بلدنا
بتظاهرة (تلمسضان عاصضمة الثقافة اإ’سضلمية)،
وما أاجلها من مناسضبة ،ونحن نقّدم للقراء كتاباً
ح -ول ب-ط-ل-ة م-ن ب-ط-لت ا÷زائ-ر ،ال-ت-ي سض-م-يت
بعّدة أالقاب مثل :جان دارك العرب ،وآاية الفداء،
وشضمسس السضلم ،والشضمعة اŸصضلوبة ،وغÒها من
اأ’وصضاف الذائعة الصضيت.
–دث ال -دك -ت -ور شض -ري -ب -ط أاح -م -د شض -ري -ب-ط ‘
مسضتهل مقدمة الكتاب عن الدور الكب Òالذي
لعبته الثورة ا÷زائرية ،وقال ‘ طالعها« :شضغلت
الثورة ا÷زائرية اŸعاصضرة (١٩6٢-١٩5٤م) ثوار
العا ،⁄وأاحراره انشضغا’ً قلما بلغته أاية ثورة ‘
القرن العشضرين حتى كادت أاسضسضها تكون قدوة
للكث Òمن شضعوب العا– ‘ ⁄ررها ،وانفجار
ثوراتها ضضد أاشضكال القمع ا’سضتعماري ،وما كان
ي -ق -وم ب -ه ضض -د اإ’نسض -ان -ي -ة م-ن ج-رائ-م  ⁄تسض-ل-م
اأ’رضس منها ،مثلما  ⁄يسضلم اإ’نسضان ،فنهبت
اأ’رضس ،وهربت كنوزها ،واحتكرت خÒاتها من
قبل ا’سضتعماري ،ÚواŸعّمرين...
وك -ان ل -ل -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة أايضض ً-ا أاث -ر ع -م -ي-ق ‘
ﬂتلف اأ’شضكال اأ’دبية،والفنية ،ومنها اŸسضرح
 ،والسضينما  ،والغناء والشضعر ،والقصضة ،والرواية،
واŸثل ،والشضعر الشضعبي ...إالخ.
كان للشضعر إاقبال كب Òعلى احتضضان قيم ،ومبادئ
ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ،وب-ط-و’ت رج-ال-ه-ا ونسض-ائ-ها،
حتى إانه Áكننا القول دون مبالغة ،أاومواربة بأانه
’ يوجد شضاعر عربي من اÙيط إا ¤اÿليج
ع-اصض-ر ان-ف-ج-ارات ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ،و ⁄ت-ه-زه
أاحداثها ،ويتفاعل معها ،فيكتب فيها قصضيدة أاو
أاك ،Ìبل يوجد من الشضعراء من كتب ديوانًا كام ً
ل
‘ الثورة ا÷زائرية ،ويوجد من الشضعراء العرب
م -ن ع -ل صض -ي -ت -ه ،وك -اد اسض -م -ه ي -قÎن ب -ال -ث -ورة
ا÷زائ -ري -ة ،وم -ن -ه -م الشض -اع -ر السض -وري ال -ث-وري
«سضليمان العيسضى».
أاضضاف الدكتور شضريبط أاحمد شضريبط أان «من
أاسضماء الشضخصضيات الثورية التي تواترت بكÌة ‘
الشضعر العربي :جميلة بوحÒد ،وأاحمد بن بلة،
وعمÒوشس ،وزيغود يوسضف ،وغÒهم».
وأاشضار إا ¤أانه  ⁄يتم ا’كتفاء بذكر أاسضماء هذه
الشض -خصض-ي-ات ال-ث-وري-ة ف-حسضب ،ب-ل ” ا’ح-ت-ف-اء
ب -اŸك -ان ،وب -أاسض -م -اء اŸدن ،ح -ت -ى ك-ادت ب-عضس
اأ’م- -ك -ن -ة ت -ت -ح -ول إا’ ¤زم -ة تÎدد ‘ قصض -ائ -د
الشضعراء العرب ،وقد نالت هذه اŸدن شضرف
ا÷ه -اد ،والصض -م -ود ،وال -ب -ط -ول -ة ،م-ث-ل-م-ا ن-ال-ت-ه-ا
الشض- -خصض- -ي- -ات ال- -ث- -وري -ة ،وم -ن ه -ذه اأ’م -ك -ن -ة:
اأ’وراسس ،وجرجرة ،وذكر الدكتور شضريبط أان ما
لفت انتباهه حينما كان بصضدد جمع مادة هذا
الكتاب هو تردد اسضم مدينة وهران ‘ الشضعر
ال -ع -رب -ي ،وق -دم م-ث-اً’ ع-ل-ى ذلك ب-ق-ول الشض-اع-ر
السضعودي حسضن عبد الله القرشضي ‘ قصضيدته:
«كفاح مسضلح» ،من ديوانه« :نداء الدماء» «إايه
(وهران) رددي ‘ الفضشاء
أاغنيات العروبة الششماء
ذكريات تهدى  Òÿمسشاء
’نداء»
وصشباح معطر ا أ
يؤوكد الدكتور شضريبط أاحمد شضريبط على أان
اسض-م ال-ف-دائ-ي-ة «ج-م-ي-ل-ة ب-وحÒد» ق-د ن-ال ح-ظً-ا

واف -راً م -ن الشض -ه -رة وا’ن -تشض -ار ،وإان ك -انت ه-ذه
الشضهرة تعود إا ¤اأ’عمال الفدائية التي قامت
بها بإاتقان ،وحرفية عاليت ،Úومنفردت - Úوهي
أاعمال جليلة دون ريب  -فإان ما قامت به الكثÒ
من نسضاء ا÷زائر ،وحرائرها سضواء ‘ اŸداشضر،
أاو ‘ القرى ،واŸدن ’ يقل عما أا‚زته من
أاع -م -ال ،وم -ن تضض -ح -ي -ات جسض-ي-م-ة
قدمتها نسضوة أاخريات.
وذك-ر أان-ه ك-ان ل-ل-ح-م-ل-ة اإ’ع-لمية
ال- -ت- -ي ظ -ه -رت إاث -ر صض -دور ح -ك -م
اإ’عدام على جميلة بوحÒد أاثر
عميق على زيادة شضهرتها ،وزيادة
ا’ن -ب -ه -ار ب-ه-ا إا ¤ح-د ا’ن-ب-ه-ار،
واإ’ده -اشس ،ول -ذلك ف-ق-د ات-خ-ذ
اسضمها أاشضكا’ً متنوعة أ’عمال
ال- -ت- -ح- -رر ،وا’ن- -ع -ت -اق ،ورم -زاً
ل- - -ل- - -ف- - -داء ،وال- - -نضض- - -ال ضض - -د
ا’سضتعمار ،وطغيانه...

صصعوبات و–ّديات رفعت

ت-ط-رق ال-دك-ت-ور شض-ريبط إا¤
الصض -ع -وب -ات ال -ت -ي اعÎضضت
دروب- - -ه ،وه- - -و ‘ سض- - -ب - -ي - -ل
ال- -ن- -ه- -وضس ب- -ه -ذا ال -ع -م -ل،
وأاب -رزه -ا تشض-تت اŸصض-ادر،
وتنوعها ،إاضضافة إا ¤قراءة
عشض- -رات ال- -دواوي- -ن الشض -ع -ري -ة ،وال -ك -تب،
الدوريات.
وبالنسضبة إا ¤تذليل هذه الصضعوبات ،والتفك‘ Ò
إا‚از هذا العمل يقول اŸؤولف« :ولقد “كنت
من تذليل بعضس هذه الصضعوبات بالصض Èمرة،
وكان صضÈاً أايوبياً مثلما وصضفه أاحد الزملء،
حيث كنت أاثناء التنقيب عن مادة هذا العمل،
وما زلت إا ¤اآ’ن أاقاسضي اأ’مرين بسضبب احتلل
بضض -ع -ة أام -راضس ل -ب -عضس أاعضض-اء جسض-دي ،وه-ي:
الفشضل الكلوي ا◊اد ،ومرضس السضكري ،وضضيق
‘ شضراي Úالقلب ،والفÒوسس الكبدي ،ولذلك
ف - -ق - -د أارغ - -مت إارغ - -ام ً- -ا ع- -ل- -ى دخ- -ول ب- -عضس
مسضتشضفيات عنابة ،واإ’قامة ‘ بعضس م ّصضحاتها
مثل :م ّصضحة القلب ،وم ّصضحة السضكري...إالخ.
إا’ أان وفائي لرموز الثورة ا÷زائرية ،وتقديري
العظيم لتضضحيات الثوار الكبÒة ‘ سضبيل –رير
بلدنا من ربقة ا’سضتعمار ،وظلمه ا÷ائر ،ونهبه
لنسضان ا÷زائري
Òÿات بلدنا ،واسضتعباده ل إ
ا◊ر ،كان يدفعني دفعاً إا ¤مواصضلة العمل ورقة،
ورق -ة ،وأاح -ي -ان ً-ا سض-ط-راً فسض-ط-راً إا ¤أان اسض-ت-وى
العمل على هذا الشضكل.
لمانة فإان أاصضل هذا العمل يعود إا ¤اقÎاح
ول أ
ت-ك-رم ب-ه ع-ل-ي اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-ك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائرية السضابق أامام ما يزيد عن ثلثمائة
باحث ،وأاديب ،ومسضؤوول عربي جاءوا إا ¤مقر
اŸكتبة الوطنية ا÷زائرية من ﬂتلف اأ’قطار
العربية تلبية لدعوة منظمي (ملتقى سضرديات
اŸرأاة العربية).
وقد حصضلت على موافقة ،وتأاييد كل من كان
حاضضراً ‘ جلسضة ا’فتتاح ،وهل ‹ بعد هذه
اŸسضؤوولية التي حملت إاياها أامانة ،وما أاعظمها
من أامانة أان أاكلّ ،أاو أاتوقف ،وقد كانت صضور
اÛاه -دي -ن ،والشض -ه -داء ،واŸسض-ب-ل ÚتÎاءى ‹
على بياضس الورق ،وهي تشضق ا÷بل تلو ا÷بل،
وت-ق-ط-ع ال-دروب واŸسض-الك ،وال-ق-م-م ،وال-وديان،
والشضعاب ،وليسس ذلك إا’ من أاجل أان تتحرر
ا÷زائ -ر ،وت -ب -زغ شض -مسض -ه -ا،وي-زه-و أاب-ن-اؤوه-ا بÚ
حقول القمح ،والعنب ،والكرم.
وقد قسضم الكتاب إا ¤ثلثة أاقسضام رئيسضة ،القسضم
اأ’ول موسضوم بـ« :اŸلحق الشضعري» ،ونلفي فيه
أاك Ìمن خمسض Úقصضيدة للعديد من الشضعراء
العرب نذكر من بينهم :الدكتور أاحمد هيكل،
والدكتور حسضن البياتي ،وجميل صضادق جبور،
وب -در شض -اك-ر السض-ي-اب ،وال-دك-ت-ور ج-واد ال-ب-دوي،
وخضض- -ر ع- -ب- -اسس الصض- -ا◊ي ،وخ- -ل- -ي- -ل اÿوري،
والدكتور سضعد دعيبسس ،وسضعيد إابراهيم قاسضم،
وسضليمان العيسضى ،وسضليمان الرشضدان ،وصضلح
عبد الصضبور ،وصضلح جاه ،Úوالدكتور صضالح
خر‘ ،وصضادق الصضائغ ،وشضفيق الكما‹ ،وكامل

الشضناوي،
وŸيعة
عباسس
عمارة،
وغÒهم.
أام- -ا ال -قسض -م
ال - -ث - -ا Êم - -ن
ال -ك-ت-اب ف-ق-د
ُخصضصس
إ’ع- - -ادة نشض- - -ر
اŸسضرحية
الشضعرية
«مأاسضاة جميلة»،
لديب ع- - -ب - -د
ل - - -أ
الرحمن
الشض -رق-اوي ،وع-ن
سضبب إاعادة نشضر هذا النصس قال الدكتور شضريبط
أاحمد شضريبط« :من أاهم اأ’سضباب التي دفعتني
إ’ع- -ادة نشض- -ر ه- -ذه اŸسض- -رح- -ي- -ة اÿال -دة ع -دم
ان -تشض -اره -ا ‘ ب-لدن-ا ،و‘ ال-ع-دي-د م-ن ال-ب-ل-دان
ال -ع -رب-ي-ة رغ-م أان-ه-ا ت-تضض-م-ن أاسض-ال-يب مسض-رح-ي-ة
راق-ي-ة ،وم-واق-ف إانسض-ان-ي-ة ن-در م-ث-ل-ه-ا ،وتعاطف
ج -ل -ي م -ع ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ،وم -ن -اصض-رة ق-وي-ة
لرجالها ونسضائها.
أام -ا ال -قسض -م ال -ث -الث م -ن ال -ك -ت -اب ف -ن -ل-ف-ي ف-ي-ه
›موعة من اŸقا’ت اŸتميزة ،والتي تكتسضي
أاهمية كبÒة ،واسضتثنائية ،من بينها مقال العماد
مصضطفى طلسس الذي جاء ‘ كتاب« :موسضوعة
الثورة ا÷زائرية» ،كما ‚د ‘ هذا القسضم حواراً
يعد غاية ‘ اأ’همية ،ويضضيء جوانب خفية من
ح -ي -اة ج -م -ي-ل-ة ب-وحÒد ،أاج-رت-ه م-ع-ه-ا اأ’سض-ت-اذة
الباحثة «صضوفية الهمامي» ،وُنشضر ‘ العدد٢٠٤ :
›لة «اŸرأاة اليوم» ،إاضضافة إا ¤الرسضالة التي
أاُرسضلت إا ¤الرئيسس باراك أاوباما من قبل اللجنة
الشض -ع -ب -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -نصض -رة ف -لسض -ط Úودع -م
اŸق -اوم -ة ،وُوق -عت م -ن ق -ب -ل ج -م -ي-ل-ة ب-وحÒد،
واأ’خضضر بورقعة.
وجاء ‘ اÛلد السضابع كتاب« :مائة قصضيدة
وقصضيدة ‘ حب ا÷زائر» ،وهوكتاب يقول عنه
الدكتور شضريبط « :تتأالف مادة هذا الكتاب من
عشضرات القصضائد التي قيلت ‘ الثورة التحريرية
ل-ن-خ-ب-ة م-ن الشض-ع-راء ال-ع-رب ك-اف-ح-وا ا’سض-تعمار
ب -أاق -لم -ه -م ،وقصض -ائ -ده -م الشض -ع -ري-ة إا ¤ج-انب

أادواِت ،وأاسضاليب الكفاح والنضضال اأ’خرى ،التي
اسضتعملت .ويعود تاريخ كتابة هذه القصضائد إا¤
سض -ن -وات ال -ث -ورة ن -فسض -ه -ا ( ،)١٩6٢-١٩5٤ول -ق -د
اضضطررت إا ¤أان أافاضضل ب Úالقصضائد التي قيلت
أاثناء الثورة التحريرية ،وا◊رب دائرة رحاها،
ووهبتها اأ’ولوية ‘ هذا اŸؤولف ،وب Úالقصضائد
الشضعرية التي قيلت بعدها ،وإان قيضس الله ‹
ا◊ياة وسضلمة البدن وعلله ،فإانني اأقطع على
نفسضي أانني سضأاخصضصس مؤولفا آاخر للقصضائد التي
قيلت بعد ا’سضتقلل الوطني عام ١٩6٢م.

›هود شصاهد على عبقرية أاديب

إان هذا الفصضل متعّمٌد ومنهجي يسضعى اإ ¤منح
ه -ذه ال -قصض -ائ-د وأاصض-ح-اب-ه-ا ال-ت-ق-دي-ر وال-ت-ك-رË
اŸأامول Úمن اŸؤوسضسضات الوطنية ،ومن النخب
ال- -ث -ق -اف -ي -ة ع -ل -ى ح -د سض -واء .إاذ أان ج -م -ع ه -ذه
ال-قصض-ائ-د وا’ح-ت-ف-اء ب-ه-ا ،وب-أاصضحابها ،ونشضرها
ب Úاأ’وسض -اط ال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة ،والÎب-وي-ة ،واŸراك-ز
الثقافية ،سضوف يغني ذاكرتنا ا÷معية التاريخية
وال- -ف -ن -ي -ة ب -ك -ث Òم -ن أال -وان اإ’ب -داع ،والصض -لت
اإ’نسضانية ،ذات البعد اÙلي ،والعربي .ولقد
أامضض -يُت َم َ-دًدا ط -وي -ل ي -زيُ-د ع-ن ال-ع-ق-دي-ن م-ن
الزمن ،أاصضور مرة بعضس قصضائد هذا اŸؤولف،
وأاضضطر مرة أ’ن أانسضخ بيديّ قصضائد اأخرى لعدم
سض -م -اح ب -عضس اŸؤوسضسض -ات ب -اسض -ت -ع -م -ال اأج-ه-زة
التصضوير ،وأاقتني مرة ثالثة بعضس دواوين الشضعر
العربي اŸعاصضر.
وأاخÒا ف -إان -ن -ي أاق t-ر م -عÎف-ا ب-أان ه-ذا اÛه-ود
سضيظل غ Òكامل  -والكمال لله وحده  -و‘
حاجة إا ¤تلك القصضائد التي  ⁄يشضملها هذا
اŸؤولف ،وقد كانت فيما مضضى من الزمن رحابا
ل -ل -م -واق-ف ،وال-ب-ط-ول-ة وال-تضض-ام-ن ،واŸن-اصض-رة،
وعنوانا من الت Èاÿالصس للنضضال ،والتضضامن
العربي.Ú
أاما اÛلد الثامن ،فقد كرسس Ûموعة من
اŸؤولفات النقدية اŸتصضلة باأ’دب ا÷زائري،
ح - - -يث يضض- - -م :م- - -ب- - -احث ‘ اأ’دب ا÷زائ- - -ري
اŸع -اصض -ر ،واأ’ديب ع -ب -د اÛي -د الشض -اف -ع-ي -
مقاربة –ليلية  ،-ودراسضات ومقا’ت ‘ اأ’دب
ا÷زائري ا◊ديث ،وبا◊ديث عن كتاب اأ’ديب
عبد اÛيد الشضافعي ،فالباحث شضريبط ُيرجع
اهتمامه بهذه الشضخصضية اأ’دبية إا ¤جملة من
اأ’سضباب ،أابرزها نتاجه اأ’دبي الغزير واŸتنوع،

ال- -ذي م- -ا ي- -زال أاغ- -ل -ب -ه م -ن -ث -ورا ‘ اÛلت،
وا÷رائ -د ال -وط-ن-ي-ة ،ال-ت-ي صض-درت م-ن-ذ ا◊رب
العاŸية الثانية ،إا ¤غاية مطلع السضبعينيات من
ه- -ذا ال- -ق- -رن ،وخصض- -وصض- -ا ›ل -ة ال -بصض -ائ -ر ‘
سضلسضلتها الثانية ( ،)١٩56-١٩٤٧وبعضس ا÷رائد
ال -وط -ن -ي -ة ال -ت -ي صض -درت ب -ال -ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ب-ع-د
ا’سضتقلل (.١٩6٢
كما اأن القيمة ا÷مالية والفكرية آ’ثاره اأ’دبية،
وم -ا ع -ا÷ت-ه م-ن إاشض-ك-ال-ي-ات ،وم-ا ط-رح-ت-ه م-ن
اأسض -ئ -ل -ة ج -ري -ئ-ة Ÿاح-ة ،وط-م-وح-ة ل-واق-ع أادب-ي
جديد ،قد كانت اأهم اأ’سضباب التي دفعته إا ¤أان
يهتم بجمع تراثه اŸتنوع ،والسضعي لدراسضته ،ثم
تدريسضه ،ومن اأهم القضضايا التي تطرق إاليها ‘
هذا الكتاب:
 «وجهة نظر ‘ رواية الطالب اŸنكوب ،قامفيها بتقد Ëقراءة نقدية للرواية.
 رواية الطالب اŸنكوب والدراسضات النقديةالعربية.
ك -م -ا ت -ن-اول ال-ب-احث شض-ري-ب-ط ج-ان-ب-ا م-ن ت-راث-ه
النقدي القصضصضي ،الذي حصضل على جزء يسضÒ
منه ،وجزء آاخر  ⁄يزل بعد ﬂطوطا.
‘ ح‚ Úد ‘ اÛل - -دي- -ن اأ’خÒي- -ن ،ك- -ت- -اب
ا◊ركة اأ’دبية اŸعاصضرة ‘ عنابة ،و‘ اŸتخيل
اأ’دبي ،وكتب وﬁاضضرات ‘ اŸيزان ،والظلل،
واŸقدمات.

الناقد ‘ سصطور
@ الدكتور ششريبط أاحمد ششريبط أاحد
رواد النقد ‘ ا÷زائر له عّدة مؤولّفات
’دب - -ي - -ة
وك- - -ت- - -اب- - -ات ح- - -ول ا◊رك - -ة ا أ
ا÷زائ -ري -ة اŸع -اصش -رة وت -ط ّ-ور ال -ب -ن-ي-ة
الفنّية ‘ القصشة ا÷زائرية اŸعاصشرة .
ل من
@ صشاحب معجم النقاد العرب ،ولع ّ
إا‚ازات -ه اŸه ّ-م -ة أايضش -ا ط -ب -ع-ه ’أع-م-ال
’دي -ب -ة ا÷زائ -ري-ة ال-ك-بÒة ال-راح-ل-ة
ا أ
زليخة سشعودي والتي أاقصشتها الظروف،
هّ-م-شش-ت-ه-ا ال-ع-ادات والتقاليد واختطفها
اŸوت ‘ أاّوج العطاء وريعان الششباب.
’دب
@ تعّد زوليخا السشعودي من رواد ا أ
ا÷زائ-ري ك-ت-بت ‘ ن-ه-اي-ة خ-مسش-ي-ن-يات
وبداية سشتينيات القرن اŸاضشي ‘ ،زمن
صشعب بنضشج كب Òوبعمق وبلغة عربية
فصش - -ي - -ح - -ة آاسش - -رة ،رح - -لت ع- -ن ع- -اŸن- -ا
وعمرها  ⁄يتعد الثÓث Úسشنة تاركة
’دبية ‘
’عمال ا أ
وراءها رصشيدا من ا أ
ﬂت- -ل- -ف اÛا’ت ك- -ال -قصش -ة ال -قصشÒة
واŸسش - - - -رح واŸق- - - -ال إاّم- - - -ا ﬂط- - - -وط- - - -ة
أاوم- - - - - -نشش - - - - -ورة ‘ اÓÛت وا÷رائ - - - - -د
الوطنية.
’ديبة الكبÒة
@ جمع ششريبط أاعمال ا أ
‘ كتاب أاششبه Ãوسشوعة.

حظيت با’ششادة من السشكان وأانصشار الفريق الرياضشي اÙلي

«الراديوز» والوا‹ مصصطفى يكرمان فقيد األغنية ا÷زائرية
عز الدين الشصلفي عمرة ومسصاعدة مادية لعائلة الفنان
«الششعب» وفية Ÿبادراتها التضضامنية تنقلت
«الراديوز» إا ¤الشضلف لتكر Ëعائلة الفنان
القدير بن عودة عبد القادر اŸعروف بعز
الذين الشضلفي والذي وافته اŸنية مؤوخرا .
وه -ي ال -ف -اج -ع-ة ال-ت-ي ت-أاث-ر ب-ه-ا ا÷زائ-ري-ون
وسضكان الو’ية خاصضة نظرا للمكانة الكبÒة
ال- -ت- -ي ك- -ان ي- -ك -تسض -ب -ه -ا ال -ف -ق -ي -د ‘ ق -ل -وب
ا÷زائري .Úهذا ما جاء ‘ مراسضلة خاصضة
لـ»الشضعب».
الزيارة التي حضضرها مصضطفى صضادق ،وا‹
الشضلف Ãعية رئيسس «الراديوز» ،قادة شضا‘،
و‚وم كرة القدم ا÷زائرية ÿضضر بلومي وكذا
ب -ن م-دي-ن-ة الشض-ل-ف فضض-ي-ل م-غ-اري-ة ون-اصض-ر ب-ن
شضيحة كرم فيها اŸرحوم عز الدين بشضهادة

اعÎاف ووسضام اسضتحقاق إا ¤جانب مسضاعدة

مادية وعمرت Úاأهديت لعائلة الفقيد التي تكفل
بها وا‹ الو’ية.
ك-م-ا ت-ق-رر ت-وظ-ي-ف اب-ن ال-ف-ن-ان ال-راح-ل ن-ظ-را
للظروف اŸعيشضية الصضعبة التي تعيشضها العائلة.
سضكان الشضلف عامة وجÒان الفقيد عز الذين
ال- -ذي- -ن ك- -ان- -وا ح- -اضض -ري -ن ب -كÌة ب -ع -ي -دا ع -ن
الÈوتوكو’ت والتي حرصس على Œنبها رئيسس
«الراديوز» والوا‹ السضيد مصضطفى صضادق ثمنوا
ا’لتفاتة الطيبة ،مؤوكدين على مدلوله ومغزاها
Œاه ف -ن -ان اح -ب -ه ا÷م-ي-ع ول-يسس ف-ق-ط سض-ك-ان
الشضلف .كما نّوه اأنصضار جمعية الشضلف الفريق
اŸفضضل للفنان عزي الذين الذي كان يغني
للفق› Òانا وكل كلماته هي عن ا◊ياة اليومية
الصضعبة للشضاب ا÷زائري.

الثقافة

اÿميسس  07مارسس  2019م
الموافق لـ  30جمادى الثانية  1440هـ

يجمع لوحات عن معالم مصسنّفة تخصس  27بلدا

معرضس «الموروث الثّقافي غير المادي بأافريقيا» بقصشر الثّقافة

م أاول أامسس بالجزائر العاصسمة تدشسين معرضس «الموروث الثقافي غير المادي
تّ
ب-أاف-ري-ق-ي-ا» ،ح-يث ت-م ع-رضس ع-ن-اصس-ر ت-خصس ال-ت-راث غ-ي-ر ال-م-ادي ال-مصس-ن-ف ضسمن
لنسسانية ،وذلك عبر لفتات إاعلمية وفيديوهات.
التراث العالمي ل إ
وُن ّ-ظ -م ه -ذا ال -م -ع -رضس ع -ل -ى مسض -ت-وى قصض-ر أاه -ل -ي -ل ال-ق-ورارة (مسض-ج-ل ع-ام  )2008ل-ب-اسس
الثقافة مفدي زكرياء بمناسضبة افتتاح المركز ال-ع-روسس ال-ت-ل-مسض-اني ( )2012وإام -زاد (م -ل -ف
اإ’قليمي لحفظ التراث الثقافي غير المادي دولي صضنف عام  2013باسضم الجزائر ومالي
بأافريقيا ،وهو مركز من الصضنف الثاني تحت وال - -ن- -ي- -ج- -ر) وركب سض- -ي- -دي الشض- -ي- -خ ()2013
اشضراف منظمة اليونيسضكو.
وم -ه -رج -ان سض -ب -ي -ب-ا ب-ج-انت ( )2014وسض- -ب -وع
وي -تضض ّ-م -ن م-ع-رضس «ال-م-وروث ال-ث-ق-اف-ي غ-ي-ر تيميمون ( )2015وكّيالو الماء (.)2018
ال- -م- -ادي ب- -أاف- -ري- -ق- -ي- -ا» ل- -وح- -ات إاعÓ- -م- -ي- -ة كما يسضّلط المركز اإ’قليمي لحفظ التراث
وفيديوهات تحمل عناصضر تخصس كل بلد من ال-ث-ق-اف-ي غ-ي-ر ال-م-ادي ب-أاف-ري-ق-ي-ا الذي دشضنه
البلدان اأ’فريقية  27التي تحوز على تصضنيف وزير الثقافة ،عز الدين ميهوبي ،الضضوء على
ضضمن القائمة التمثيلية للتراث اإ’نسضاني غير ال-م-ل-ف-ات ال-ج-زائ-ري-ة ال-ج-اري إاع-دادها وهي
المادي.
التقطار وحلي آاث يني باإ’ضضافة إالى الملف
وب -خصض-وصس ال-ت-راث غ-ي-ر ال-م-ادي ال-ج-زائ-ري المغاربي لتصضنيف الكسضكسضي باسضم الجزائر
ف-ت-م-ث-ل-ه ك-ل ال-ع-ن-اصض-ر ال-مصض-ن-فة باليونسضيكو :وتونسس وليبيا وموريتانيا والمغرب.

وم -ن ب -ي-ن ال-ع-ن-اصض-ر ال-ت-راث-ي-ة ال-ت-ي ُع-رضضت،
ال-فضض-اءات ال-ث-ق-اف-ي-ة «ي-ارال ودي-غ-ال» ب-م-ال-ي
و»سض -وسض -و ب -ا’» ب-غ-ي-ن-ي-ا ورقصض-ات «م-ب-ان-دي»
ب -زي -م -ب-اب-وي و»إايسض-ك-وت-ي» ب-ك-ي-ن-ي-ا ورقصض-ات
م -ج -ت -م -ع -ات ال-غ-ورو ب-ك-وت دي-ف-وار و»رقصض-ة
الطبل الملكي» ببورندي.
ك -م -ا ت ّ-م ت -ق -دي -م ال -ع -دي -د م -ن ال -م -م-ارسض-ات
ال -م -رت -ب -ط -ة ب -ال -م -وسض -ي -ق-ى وصض-ن-اع-ة اآ’’ت
ال-م-وسض-ي-ق-ي-ة م-ن-ه-ا ال-ب-ا’ف-ون (بوركينا فاسضو)
وأاغ -ان -ي ب -ي -غ -م -ي آاك -ا (أاف -ري -ق -ي -ا ال-وسض-ط-ى)
وموسضيقى بيغوا’ (أاوغندا).
من جهتها مثّلت «صضناعة الفخار من طرف
نسضاء سضجنان» تونسس ،في حين مّثل المغرب
«سض-اح-ة ج-ام-ع ال-ف-ن-ا» أام-ا م-وري-ت-ان-يا فمثلتها
ملحمة ‘اتهيدين» ومصضر مُثلت بشضعر السضيرة
الهÓلية.
وترأاّسس السضيد ميهوبي خÓل الصضبيحة أاول
اجتماع لمجلسس إادارة هذا المركز اإ’قليمي
المكون من امين اتفاقية اليونيسضكو ،2003
تيموتي كورتيسس ومدير التراث بوزارة الثقافة
ال-ت-ونسض-ي-ة ،ع-م-اد ب-ن سض-ول-ة وم-م-ث-ل ال-م-دي-رة
العامة لليونيسضكو كريم هنديلي باإ’ضضافة إالى
اأ’م-ي-ن ال-ع-ام ل-وزارة ال-ث-ق-اف-ة ال-م-الية ،غيندو
أاندوغولو والمدير العام لسضلطة البحث وحفظ
التراث اأ’ثيوبي يوناسس ديسضتا وممثل الوزير
الناميبي للثقافة بويزون نغوندو وممثل وزارة
الثقافة الكاميرونية كريسضتوف مبيدا.
كما يعد الخبيرين الجزائريين عبد الحميد
بورايو ولويزة غاليز عضضوان في هذا المركز
ال -ذي ي -دي -ره ال -ج -زائ -ري سض -ل -ي-م-ان ح-اشض-ي.
ويسض -ت -م -ر م -ع -رضس «ال-م-وروث ال-ث-ق-اف-ي غ-ي-ر
المادي بأافريقيا» إالى غاية  6يونيو المقبل
على مسضتوى قصضر الثقافة مفدي زكرياء.

الكاتب سسليم لعيبي لـ «الشسعب»:

«يحّبون اإلسشÓم» إاصشدار يحمل نظرة الغرب بين الماضشي والحاضشر

سسليم لعيبي ،كاتب وباحث يقيم بمرسسيليا بفرنسسا منذ  25سسنة ،غادر الجزائر سسنة  1992وعمره ل يتعدى  17سسنة طالبا للعلم،
حيت تحصسل على عدة شسهادات جامعية ،ويمارسس مهنة جراح أاسسنان منذ سسنة  .1999إالى جانب هذا هو شسغوف بالبحث في
لوضساع السسائدة في العالم.
مختلف الميادين سسواء العلمية ،الجتماعية أاو الدينية وقد صسدر له عدة كتب ضسمنها تحاليله ل أ
البويرة :عبد الله دباشس
وقال في سضياق حديثه ،أان لهؤو’ء المكريين
مشضاعر ايجابية اتجاه اإ’سضÓم والمسضلمين،
والتي تعد بمثابة حواجز مانعة ضضد الهجمات
من بين العنوانين التي أاّلفها سضليم لعيبي
ال-م-ت-ع-ددة والشض-رسض-ة ال-ت-ي ت-ت-ع-ال-ى في اآ’ونة
نذكر كتاب «إافÓسس العالم الحديث» La
اأ’خيرة ،وضضد الحملة العنصضرية التي يقودها
Faillite du monde moderne
ب-عضس ال-م-ح-رضض-ي-ن وال-م-ت-طرفين بغية طمسس
وآاخ -ر إاصض -دار ل -ه ع -ن دار ال -نشض -ر ال -ف-رنسض-ي-ة
اإ’سضÓ-م وت-ل-ط-ي-خ سض-م-ع-ة ال-مسض-ل-م-ي-ن ،ومنهم
فياتلوكسس بعنوان «يحبون اإ’سضÓم «» Ils
إاريك زمور «  » Eric Zemmourوالذي
 aiment l’Islam».كما انه ناشضط عبر
ÓسضÓم
يعبر عÓنية عن كراهيته وعنصضريته ل إ
ا’نترنت يناقشس ويحذر حول كل ما يحدث
والمسضلمين في بÓتوهات التلفزيون.
ف -ي ال -ع-ال-م وب-ف-رنسض-ا ع-ل-ى وج-ه ال-خصض-وصس،
إان ال -ك -ت -اب ،ي -ق -ول صض-اح-ب-ه «ه-و رسض-ال-ة إال-ى
ي-ت-ن-اول ال-قضض-اي-ا ال-ت-ي ت-مسس ال-م-واطن بصضفة
ال -رأاي ال -ع -ام» م-ف-اده-ا «أان ن-ظ-رة ال-غ-رب-ي-ي-ن
ع-ام-ة وب-اإ’سضÓ-م وال-مسض-ل-م-ي-ن بصضفة خاصضة،
Óسض Ó-م ل -يسضت
خÓ- -ل ال- -ق -رون ال -م -اضض -ي -ة ل  -إ
وينشضط لعيبي عدة ندوات بأاوروبا والجزائر
بالنظرة السضيئة التي يريد بعضس اأ’شضخاصس
حول اأ’حداث الراهنة التي يعيشضها العالم.
أام - -ث- -ال إاريك زم- -ور Eric Zemmour
وف -ي ت -ق -دي -م -ه ل -م -ح -ت-وى ك-ت-اب-ه «ي-ح-ب-ون
اركسض - - -ن - - -در دل ف - - -ال Alexandre del
اإ’سضÓم» ،قال لعيبي أان هذا اأ’خير يضضم
م-ج-م-وع-ة ل-م-ق-ا’ت ك-ب-ار ال-ك-تاب والمفكرين ’Napoléan » « ,مرتين  Valle, Lamartineبنوا ر يسضك Benoit Rayski ,
ال-غ-رب-ي-ي-ن ال-ذي-ن ت-ط-رق-وا ف-ي ك-ت-اب-ات-ه-م إال-ى  » «,أارنسضت رينان «  Ernest Renanميشضال أانفراي  Michel Onfrayو إايفان
اإ’سضÓم بطريقة إايجابية ابتداًء من ليبنيز « »,تولسضتوي  » « Tolstoï ,نيتشضه « » ريوفول Yvan Rioufol .بأان يصضدقها
 » Leibnizفي القرن السضابع عشضر وصضو’  Nietzsche,غوسضتاف لو بون «  -Gusال -ع -ال -م ال -ي-وم» ،مضض-ي-ف-ا أان ت-أال-ي-ف « ي-ح-ب-ون
إالي بيير روسضي « »  Pierre Rossiفي , » tave Le Bonأازوالد «  , » Oswaldاإ’سضÓم» اسضتلزم بحثا طوي Óفي اأ’رشضيف،
القرن العشضرين مرورا بفولتير »  Voltaireشضبنغلر »  Spenglerوالفيلسضوفة سضيمون مع العلم يقول أايضضا ،أان كتابه غير متواجد
« و مونتسضكيو  Montesquieu » « ,فاي « «  Simone Weilو غيرهم من ب -اأ’سض -واق و’ ي -م -ك -ن اق -ت-ن-ائ-ه إا’ م-ن خÓ-ل
»  Goetheنابليون شضخصضيات ’معة.
اأ’نترنيت.
غ -وط-ه « ,

لجندة الثقافية
ا أ

@ نششاطات بالجملة بالمسشرح الوطني

يحتضضن ركح المسضرح الوطني الجزائري ،مسضاء اليوم الخميسس ،عرضضا
فكاهيا مع واري نيشضان ،شضارل نوفو وكمال عبدات .كما يقترح المسضرح
الوطني ،مسضاء غد الجمعة ،واحتفا’ باليوم العالمي للمرأاة ،عرضضا
كوريغرافيا كÓسضيكيا من تصضميم وكوريغرافيا ناموسس سضنوسضي فاطمة
الزهراء ،ومن إانتاج التعاونية الثقافية والفنية أارابيسضك.
أاما صضبيحة بعد غد السضبت  09مارسس فسضيكون محبو مسضرح اأ’طفال
مع العرضس المسضرحي «صضديق البيئة» ،الذي كتب نصضه سضيد علي
بوشضافع ،وأاخرجه حسضين كناني ،وأانتجه المسضرح الوطني الجزائري.
ودائما يوم السضبت ،تنظم جمعية اأ’لفية الثالثة ،رفقة المسضرح الوطني
الجزائري ،حف Óتكريميا لمختلف الفنانات بمناسضبة عيد المرأاة.

@ «إايقاعات الفن العربي» برواق محمد راسشم

تحت عنوان «إايقاعات الحرف العربي» ،يتواصضل معرضس الخط العربي
للخطاط الجزائري «صض ـال ـح ال ـم ـق ـبـ ـضس» ،الذي تنظمه مؤوسضسضة فنون
وثقافة لو’ية الجزائر ،وذلك إالى غاية  21مارسس الداخل برواق الفنون
محمد راسضم.

@ «لقام» و»زياني» سشهرة الثامن مارسس

كما تن ّ
ظم مؤوسضسضة فنون وثقافة لو’ية الجزائر ،سضهرة غد الجمعة 8
مارسس ،حفلين موسضيقيين ،أاولهما من إاحياء مطرب الشضعبي سضيد علي
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في تقديمه لكتابه
«السسينما في عصسرها الذهبي» بتيزي وزو

أاحمد بجاوي يرافع من أاجل
سشياسشة جديدة للفن ال ّسشابع

« ت-م-ر إاع-ادة إان-ع-اشس السس-ي-ن-م-ا ال-ج-زائ-ري-ة ب-الضس-رورة ع-بر إارسساء سسياسسة سسينمائية
ج -دي -دة» ،حسس -ب -م -ا أاك -ده أاول أامسس ب -دار ال -ث -ق -اف -ة «م -ول-ود م-ع-م-ري» ب-ت-ي-زي وزو
السسينمائي ،أاحمد بجاوي.
ورافع السضيد بجاوي خÓل لقاء حول كتابه المجال.ومن بين العراقيل التي عددها السضيد
«السضينما في عصضرها الذهبي» الصضادر في بجاوي ،طبيعة ملكية دور السضينما وتسضييرها
ن-وف-مبر  2018م-ن أاج-ل «سض-ي-اسض-ة سض-ي-ن-مائية الذي لم يعد يلبي احتياجات الحياة الحالية.
جديدة تدمج خÓلها معطيات جديدة التي وأاضضاف أان «تأاميم دور السضينما كان بمثابة
أاقحمتها العولمة».
إاعÓن عن وفاة السضينما الوطنية» ،مشضيرا إالى
وأاوضض - -ح ف - -ي ه - -ذا الصض - -دد أان «ال - -ن - -م - -وذج أان-ه ع-ن-د ا’سض-ت-قÓ-ل ك-انت ال-ج-زائ-ر ت-حصض-ي
ا’سضتهÓكي لسضينما اأ’فراد يتزايد ويتطلب  450قاعة سضينما لعدد سضكان كان يبلغ آانذاك
ت- - -ع- - -ددا ل - -ل - -ع - -روضس ل - -ج - -ذب ا’ه - -ت - -م - -ام  9مÓيين نسضمة.
الجماهيري» ،رافضضا فكرة «اأ’سضطورة التي واقترح أاحمد بجاوي حلو’ من بينها «إاعادة
تؤوكد أان العصضر الذهبي للسضينما الوطنية كان ا’هتمام بالسضينما من خÓل إانجاز قاعات
خÓل سضنوات  .»1970وقال هذا السضينمائي أان ع- -رضس م- -ت- -ع- -ددة م- -دم- -ج -ة ف -ي مسض -اح -ات
«ال -ج -زائ -ر ت -ن -ت -ج أاف Ó-م -ا ج -ي -دة ال -ي -وم وأان المعيشضة ،والتي توفر مجموعة متنوعة من
ال- -م- -اضض- -ي ي -حصض -ي م -ج -م -وع -ة ك -ب -ي -رة م -ن خ- -ي- -ارات ال -م -وضض -وع -ات واأ’ف Ó-م ووسض -ائ -ل
اإ’بداعات في المجال ،ولكنه كان يعاني من الراحة» ،ومواقف السضيارات ومراكز التسضوق
أاجل تحقيق سضينما حقيقية» ،مضضيفا «لدينا ووسضائل النقل.
العديد من اأ’فÓم الجزائرية ولكن ليسس لدينا واسضتدل في هذا الصضدد ببعضس الدول مثل
سض-ي-ن-م-ا وط-ن-ي-ة».واع-ت-ب-ر ه-ذا اأ’م-ر ح-ق-ي-ق-ة تونسس ومصضر واأ’ردن التي طورت مثل هذه
تجعل السضينما الجزائرية اليوم «سضينما تبحث ال -ه -ي -اك -ل ،ف -ق -د ن-ج-حت ف-ي «ج-لب اه-ت-م-ام
عن الجمهور» ،مؤوكدا على «ضضرورة مراجعة ال-ج-م-ه-ور ال-ذي يسض-ت-ط-ي-ع ال-تسض-وق ومشضاهدة
السض -ي -اسض -ة السض -ي -ن -م -ائ -ي-ة ال-م-ت-ب-ع-ة» ف-ي ه-ذا فيلم في السضينما» ،كما قال.

إاصسدارات جامعية

أاطروحة دكتوراه بجامعة عنابة

تجليات الموت في ششعر مالك بوديبة

لقام وذلك بميدياتيك درارية ،أاما ثانيهما فيحييه جمال زياني بسضينما
اأ’بيارية .وقد برمج الحفÓن على السضاعة السضابعة والنصضف لي.Ó

@ الديوان الوطني للثّقافة واإلعÓم
يحتفي باليوم العالمي للمرأاة

قاعة العروضس يسضر ،بومرداسس :حفل فني مع المغنيتين تانينا وكنزة
مسضاء اليوم الخميسس ،ومعرضس للصضناعات التقليدية النسضوية يتواصضل
إالى غاية  09مارسس.
المركب الثقافي الفنان عبد الوهاب سضليم بشضنوة ،تيبازة :معرضس
للفنانين التشضكيليين عبد الرحمن بختي وجمال عبدلي ،يتواصضل إالى
غاية  18مارسس .أاما ظهر السضبت  09مارسس فيحيي DJ Faycel
Galaxyحف Óموسضيقيا.
قاعة العروضس الكبرى أاحمد باي بقسضنطينة :حفل فني مع بÓل
Óزياء التقليدية والعصضرية
الصضغير يوم السضبت  09مارسس ،مع عرضس ل أ
لجمعية البهاء للفنون ،التي تقدم أايضضا معرضضا للصضناعات التقليدية إالى
غاية  15مارسس.
قاعة  08ماي  1945بخراطة ،بجاية :ظهيرة اليوم الخميسس  07مارسس
حفل فني مع غيÓسس أامزال ،ومعرضس للفنون التشضكيلية مع الفنان
حامة نبيل إالى غاية  17مارسس.
قاعة المغرب ،وهران :اليوم الخميسس  07مارسس حفل فني بالتعاون مع
مديرية الثقافة لو’ية وهران تحييه مجموعة من الفنانات.

«ت -ج -ل -ي -ات ال-م-وت ف-ي شض-ع-ر م-الك ب-ودي-ب-ة»،
تدرسس في أاطروحة دكتوراه بجامعة عنابة،
ن -اقشضت ال -ب -اح -ث-ة ال-ج-ام-ع-ي-ة سض-ام-ي-ة ك-ع-وان
اطروحة دكتوراه بقسضم اأ’دب واللغة العربية
بجامعة عنابة ،موسضومة بسضيميائية الموت في
شض -ع-ر م-الك ب-ودي-ب-ة،ام-ام ل-ج-ن-ة م-ت-ك-ون-ة م-ن
ال - -دك - -ات - -رة م - -ح - -م- -د سض- -ل- -وغ- -ة ،السض- -ع- -ي- -د
بوسضقطة،محمد بلواهم ،ميلود قيدوم ،وليد
بوعديلة .ت -كّ-ونت ال-خ-ط-ة م-ن م-دخ-ل ح-ول
م-ف-اه-ي-م ال-م-ن-ه-ج السض-يميائي وأاسضسضه ،وفصضل
أاول ع -ن ال -م -وت ف -ي الشض-ع-ر ،درسس م-ف-اه-ي-م
الموت وتعريفاته وحضضوره في الشضعر العربي،
ثم تجلياته في بعضس فترات تطورات الدولة
والمجتمع وفي الشضعر الجزائري.
الفصضل الثاني حول تمظهرات الموت الذاتي
والجماعي عند الشضاعر مالك بوديبة ،وهنا
بحثت الباحثة كعوان في ا’غتراب والموت،

ال -م -وت وال -فشض-ل ال-ع-اط-ف-ي ،ال-م-وت وقضض-اي-ا
الفقر واليتم ،مأاسضاة الوطن والماسضي العربية،
وت -ج-ارب ال-ف-راق وا’غ-ت-ي-ال وا’ن-ت-ح-ار ع-ن-د
الشضاعر.
كما درسس الفصضل الرابع بعضضا من ا’بعاد
ال -ف -ن -ي -ة ل -حضض -ور ال -م -وت ف-ي الشض-ع-ر ،وب-ع-د
سض-اع-ات م-ن ال-ن-ق-اشس ح-ول مسض-اي-ل م-ن-ه-ج-ية
وم -ع -رف -ي -ة ،ت -حصض -لت ال -ب -اح -ث -ة ع-ل-ى درج-ة
ال -دك -ت -وراه ب -ت -ق-دي-ر مشض-رف ج-دا .ل-ل-ت-ذك-ي-ر
فالشضاعر مالك بوذيبة من الشضعراء الحداثيين
في الشضعرية الجزائرية.
توفي سضنة  ،2012من أاعماله «عطر البدايات»
»، 2003م -ا ال-ذي تسض-ت-ط-ي-ع ال-ف-راشض-ة»2009،
«قمر أ’زمنة الرماد» ،2009،كان عضضوا في
ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ج-اح-ظ-ي-ة وف-ي ات-حاد
الكتاب الجزايريين.
عرضس :وليد بوعديلة
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ألخميسس  07مارسس  2019م
ألموأفق لـ  30جمادى ألثانية 1440هـ

لفريقية
لبطال ا إ
رابطة ا أ
لفريقي التونسضي
غدا السضاعة  :17:00شضباب قسضنطينة – النادي ا إ

« السضنأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر» يسضع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون إا ¤مواصضلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
التّأألّق وحسضـ ـ ـم صض ـ ـدارة اÛموعـ ـ ـ ـ ـة مبكـّـ ـ ـرا
لفريقي التونسضي Ãلعب الشضهيد
يواجه أامسضية الغد بداية من السضاعة  17:00فريق شضباب قسضنطينة ضضيفه النادي ا إ
لفريقية لكرة القدم ‘ ،مواجهة يهدف من خÓلها أاصضحاب
لبطال ا إ
«حمÓوي» ‘ إاطار ا÷ولة اÿامسضة من منافسضة رابطة ا أ
لرضس إا– ¤قيق فوز جديد يسضمح لرفقاء القائد «وليد بن شضريفة» التأاهل ‘ صضدارة ترتيب اÛموعة الثالثة قصضد نيل
ا أ
أافضضلية السضتقبال ‘ مواجهة العودة بداية من الدور ربع النهائي.

ﬁمد فوزي بقاصص

ي-ه-دف أشس-ب-ال أŸدرب أل-ف-رنسس-ي
«دينيسس لفان» إأ ¤حسسم ألتأاهل
‘ صس - -دأرة ت- -رت- -يب أÛم- -وع- -ة
أل- -ث- -ال- -ث- -ة م- -ن دور أÛم -وع -ات
لب- - -ط - -ال
Ÿن- - -افسس- - -ة رأب- - -ط- - -ة أ أ
لفريقية لكرة ألقدم ،قبل ألتنقل
أإ
إأ ¤ألكونغو Ÿوأجهة ألعمÓق «تي
 ب - -ي  -م - -ازأم - -ب- -ي» ‘ أ÷ول- -ةلخÒة ،وÁلك
ألسس- - - - - -ادسس- - - - - -ة وأ أ
أل -ط -اق -م أل-ف-ن-ي ل-لشس-ب-اب ‘ ه-ذأ
Óط -اح-ة
أل -ل -ق -اء ك -ل أسس -ل -ح -ت -ه ل  -إ
لفريقي ألتونسسي
بضسيفه ألنادي أ إ
وم - - - -وأصس - - - -ل- - - -ة زئÒه ‘ أرق- - - -ى
أŸن- -افسس- -ات أل- -ك- -روي- -ة ل- -ل- -ق -ارة
ألسسمرأء ،هو ألذي  ⁄يتذوق طعم
أل - -ه - -زÁة م - -ن - -ذ ب - -دأي - -ة أل - -دور
لب-ط-ال إأ¤
أل -ت -م-ه-ي-دي ل-رأب-ط-ة أ أ
غ -اي -ة أ÷ول -ة أل-رأب-ع-ة ضس-د ن-ادي
لسس-م-اع-ي-ل-ي أŸصس-ري أل-ذي فاز
أإ
عليه بثÓثة أهدأف لهدف Úجعلته
يخطف ألصسدأرة من «تي  -بي -
م- -ازأم- -ب -ي» ب -رصس -ي -د  10نقاط
وبفارق ثÓث نقاط عن وصسيفه،
لكن باŸقابل سسيكون أبناء ألصسخر
أل-ع-ت-ي-ق ‘ م-وأج-ه-ة ف-ري-ق ع-ن-ي-د
ي -ب -حث ع-ن أل-ع-ودة إأ ¤أل-ع-اصس-م-ة
ت -ونسس ب -ال -ن -ق -اط أل -ث Ó-ث -ة أل -ت -ي
سس -ت-ن-عشس ح-ظ-وظ-ه ‘ أل-ت-أاه-ل ‘
لخÒة بـ
م - - -ب- - -ارأة أل- - -ف- - -رصس- - -ة أ أ
«ح- -مÓ- -وي» ،ه- -و أل- -ذي ي- -ح- -ت- -ل
أŸرك - -ز أل - -ث- -الث ورأء م- -ازم- -ب- -ي
برصسيد  4نقاط أي بفارق  6نقاط
كاملة عن ألشسباب و 3نقاط عن
أل - -وصس - -ي- -ف ،خصس- -وصس- -ا أن آأخ- -ر
لخ - -ب - -ار أك - -دت ع- -ودة أ◊ارسس
أأ
أل- - -ق - -وي «أÁن أŸث - -ل - -وث - -ي» إأ¤
أŸرمى بعدما كان مصسابا.

وت -ل -ق -ى أل -ط -اق -م أل -ف -ن-ي لشس-ب-اب
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ضس-رب-ة م-وج-ع-ة أخرى
لف-ري-ق-ي
ق -ب -ل م -وأج-ه-ة أل-ن-ادي أ إ
ألتونسسي ‘ أ÷ولة أÿامسسة من
لبطال
دور أÛموعات لرأبطة أ أ
لفريقية ،بعدما خضسع صسبيحة
أإ
ليسسر أŸتأالق ‘
ألثÓثاء ألظه Òأ أ
لخÒة «صس - - - -ا◊ي» إأ¤
لون - - - -ة أ أ
أآ
ع-م-ل-ي-ة ج-رأح-ي-ة ن-زع ع-ل-ى إأثرها
ألغضسروف ،وسسيغيب من  3إأ4 ¤
أسسابيع أي أنه لن يشسارك ‘ لقاء
لفريقي وأمام
ألغد ضسد ألنادي أ إ
لبطال ،كما
مازمبي ‘ رأبطة أ أ
سسيغيب أيضسا عن موأجهتي ألدور
رب -ع أل -ن -ه-ائ-ي م-ن م-ن-افسس-ة ك-أاسس
أ÷م -ه -وري -ة أŸق -ررة ضس-د ف-ري-ق
م -ول -ودي -ة وه -رأن ذه -اب -ا وإأي -اب -ا،
إأضسافة إأ« ¤صسا◊ي» فإان ألطاقم
ألفني سسيفتقد كذلك إأ ¤خدمات
أل -ه -دأف «ع -ب -ي -د» ،أل -ذي ي -ب -ق -ى
ي -خضس -ع ل -ل -ع Ó-ج رف -ق-ة أŸه-اج-م
لخ- -ر «ج- -ع -ب -وط» لÒت -ف -ع ع -دد
أآ
ألغيابات إأ ¤ثÓث لعب ÚمهمÚ

‘ تعدأد ألفرنسسي «لفان».
ب -اŸق-اب-ل أرأح م-ت-وسس-ط أŸي-دأن
«حدأد» ألطاقم ألفني بعدما عاد
إأ ¤أج - -وأء أل- -ت- -دري- -ب- -ات ب- -دأي- -ة
لسس -ب -وع بصس-ف-ة ع-ادي-ة وسس-ي-ك-ون
أأ
حاضسرأ ‘ لقاء ألغد أ÷د مهم
للفريق ألقسسنطيني ،بعدما كÌت
أıاوف عن أفتقاده من جديد
بعدما شسعر بتشسنج ‘ نهاية مبارأة
لسسماعيلي أŸصسري هو ألعائد
أإ
‘ ذلك أللقاء من إأصسابة حرمته
من ألتنقل إأ ¤مصسر مع زمÓئه.
إأدأرة فريق شسباب قسسنطينة وردأ
منها للجميل قررت دخول أنصسار
لفريقي ألتونسسي ›انا
ألنادي أ إ
إأ ¤م -درج -ات م -ل-عب «ح-مÓ-وي»
بقسسنطينة عن طريق تقد Ëجوأز
ألسسفر ألتونسسي ‘ مدخل أŸلعب
أıصسصس ل- -ل -زوأر ،أنصس -ار «ب -اب
ألسس-وي-ق-ة» أل-ذي-ن Áل-ك-ون شس-ع-ب-ية
كبÒة ‘ تونسس ومعروف Úبولئهم
ل-ف-ري-ق-ه-م وأل-ت-ن-ق-ل معه أينما حل
وأر–ل ،ينتظر أن يتنقلوأ بأاعدأد

غفÒة مثلما كان عليه أ◊ال ‘
ل -ق -اء أل -ذه -اب م-ع أنصس-ار شس-ب-اب
قسس -ن-ط-ي-ن-ة أل-ذي-ن ب-ل-غ ع-دده-م 7
آألف مناصسر ودخلوأ كلهم ›انا
لوŸبي ،وهي
إأ ¤ملعب سسوسسة أ أ
ألتفاتة طيبة سسÎبط من دون شسك
عÓقات وطيدة ب Úألنادي Úرغم
أل- -ن- -دي- -ة أل- -ك- -بÒة أل- -ت- -ي ت -ع -رف
أŸباريات ب Úألفرق وأŸنتخبÚ
أ÷زأئري وألتونسسي.
شسباب قسسنطينة سسيكون أمام
فرصسة Ÿوأصسلة كتابة تاريخه
‘ م -ن -افسس -ة رأب -ط -ة ألأب -ط -ال
ألإف -ري-ق-ي-ة ب-اأح-رف م-ن ذهب،
هو ألذي يلعبها لأول مرة ‘
ت -اري-خ-ه وي-ع-د ح-ال-ي-ا أ◊صس-ان
ألأسسود ‘ هذه أŸنافسسة ،وأإذأ
تاأهل أإ ¤ألدور ألربع نهائي ‘
صس - -دأرة ت - -رت - -يب ›م- -وع- -ت- -ه
سس- -ي -حسسب ل -ه أل -ف حسس -اب ‘
ب -اق -ي أŸشس -وأر ،خصس-وصس-ا أن-ه
سسيمتلك أفضسلية ألسستقبال ‘
موأجهة ألعودة.

جي ‹Óحسضان (رئيسس ا–ادية الّرياضضات الشّضراعية) لـ «الشضعب»:

«نطمـ ـح إا ¤ضضمـ ـأن أاحسض ـ ـن اسضتع ـ ـداد للبطول ـ ـة اإلفريقي ـ ـ ـة»

ل–ادية ا÷زائرية
ثّمن رئيسس ا إ
للرياضضات الشضرعية جي ‹Óحسضان ‘
لجواء
تصضريح خاصس ÷ريدة «الشضعب» ا أ
التي جرت فيها ا÷معية العامة العادية،
لجماع على
والتي عرفت اŸصضادقة با إ
لدبي للسضنة
التقريرين اŸا‹ وا أ
الرياضضية اŸاضضية ما يُدل على ‚اح
تطبيق الÈنامج اŸسضطر واŸتفق عليه
منذ البداية.

نبيلة بوقرين
أرجع رئيسس أل–ادية هذأ ألنجاح إأ ¤ألعمل
أ÷م -اع -ي أل -ذي ق -ام ب -ه ك -ل أŸت -وأج-دي-ن ‘
ل–ادية ‘ قوله« :أ÷معية ألعامة أÿاصسة
أإ
بسس -ن-ة  2018ج- -رت ‘ ظ- -روف ج- -د ع -ادي -ة،
لجماع من كل
وإأنتهت بقبول ألتقرير أŸا‹ با إ
لعضس -اء ف -ي -م-ا ك-انت م-ع-ارضس-ة وأح-دة ف-ق-ط
أأ
ح -ول أل -ت -ق -ري-ر أŸع-ن-وي ،وه-ذأ م-ا ي-دل ع-ل-ى
Óم- -ور و‚اح- -ن -ا ‘ ت -ط -ب -ي -ق
ألسس Òأ÷ي- -د ل - -أ
ألÈن-ام-ج أŸسس-ط-ر ،ووصس-ل-ن-ا ل-ل-نتائج أŸرُجوة
خÓل أŸوعيد ألرياضسية ألتي كانت على غرأر

لف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-اب أل-ت-ي إأح-تضس-ن-ت-ها
لل-ع-اب أ أ
أأ
أ÷زأئر ألصسيف أŸاضسي ،وأŸوأعيد ألقارية
ألتي تأالق فيها ألعناصسر ألوطنية».
وأصس -ل ﬁدث -ن -ا ق -ائ ‘ Ó-ذأت ألسس-ي-اق« :ك-م-ا
ق- -م- -ن- -ا Ãن -اقشس -ة ألÈن -ام -ج أÿاصس ب -السس -ن -ة
لجماع من
“ت أŸصسادقة عليه با إ
ألقادمة ،و ّ
لنه يعت Èتكميليا للعمل
طرف أعضساء أ÷معية أ
ألذي شسرعنا فيه من قبل بهدف أŸوأصسلة ‘
لل-وأن
لي-ج-اب-ي-ة وتشس-ري-ف أ أ
–ق -ي -ق أل -ن-ت-ائ-ج أ إ
ألوطنية ،خاصسة أننا سسنكون على موعد مع
لفريقية من  5إأ 12 ¤أكتوبر ألقادم
ألبطولة أ أ
ب-اŸدرسس-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ري-اضس-ات أŸائ-ية وشسبه
أŸائية بالÈج ألبحري بالعاصسمة ،وألتي تعد
لوŸب-ي-ة
Óل-ع-اب أ أ
لن-ه-ا م-ؤوه-ل-ة ل -أ
ج -د م -ه -م -ة أ
ب-ط-وكيو  ،2020م -ا ي-ع-ن-ي أن-ن-ا ن-ط-م-ح لضس-م-ان
أفضسل إأسستعدأد لتأاهيل ألعناصسر ألوطنية لهذأ
أ◊دث ألكب Òبحول ألله».
ل–ادي- -ة
لول ع- -ل- -ى رأسس أ إ
أضس- -اف أل- -رج- -ل أ أ
قائ« :Óكما يتضسمن ألÈنامج عدة نقاط أخرى
تتعلق بالÎبصسات أÿاصسة بالرياضسي Úدأخل
ل–اد
ألوطن من خÓل ألعمل أŸشسÎك مع أ إ
ألدو‹ لهذه ألرياضسة ،حيث سسيأاتي خÈأء من

ريال مدريد

كأرفأخأل« :واجهنأ فريقأ جّيدا جّدا»

أبدى ألظه ÒأألÁن لنادي ريال مدريد
ألسس -ب -ا ،Êدأ Êك -ارف -اخ-ال ،أسس-ف-ه ع-قب
خسس -ارة ف -ري -ق -ه ب-ن-ت-ي-ج-ة ( )4- 1أم - -ام
أجاكسس أمسسÎدأم ألهولندي وخروجه من
ألدور ثمن نهائي رأبطة أبطال أوروبا.
وصسّرح كارفاخال عقب هذأ أللقاء« :لقد
وأج -ه -ن -ا ف -ري -ق -ا ج -ي-دأ ج-دأ ،أل-ن-ت-ي-ج-ة
وأضسحة ،لقد أسستحقوأ ألفوز وألتأاهل.
م - -ن ألصس - -عب أن ن- -ت- -ج- -اوز أÿسس- -ارتÚ
لخÒت Úأم-ام ب-رشس-ل-ون-ة ع-ل-ى م-ل-ع-ب-نا،
أأ
وم -ن أل -وأضس -ح أن -ن -ا ت -أاث-رن-ا ب-ذلك ،ل-ق-د
خ -رج -ن-ا م-ن أل-ك-أاسس ث-م ت-ل-ق-ي-ن-ا خسس-ارة
ﬁبطة ‘ ألبطولة».
وأضساف ⁄« :نكن نشسعر بأاننا على ما

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

لمور ل
يرأم ،كان هناك إأحسساسس بأان أ أ
تسس Òبالشّسكل أل ّصسحيح».
من جهته ،أعت Èألدو‹ أŸغربي ،حكيم
زي -اشس ،أن أل -ف -وز أل -ك -ب Òأل -ذي ح -ق -ق-ه
ف- -ري- -ق -ه أج -اكسس أمسسÎدأم ع -ل -ى ري -ال
م- -دري -د سس -يضس -اع -ف آأم -ال أل -ف -ري -ق ‘
أل -ت -ق -دم أكÃ Ìسس -اب -ق -ة رأب -ط-ة أب-ط-ال
أوروبا.
ومعلوم أن ألريال فاز ‘ لقاء ألذهاب
بأامسسÎدأم بنتيجة ( ،)1-2إأل أن ألنتيجة
 ⁄تكن كافية لـ «أÒŸينغي» ‘ ألتأاهل
أ ¤ربع ألنهائي ،من أجل أ◊فاظ على
ل -ق -ب-ه أل-ذي حّ-ق-ق-ه ل-ل-م-رة أل-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى
ألتوأ‹ (.)2018-2017-2016

لشسرأف على
أجل تأاط ÒأŸدرب Úوأ◊كام وأ إ
تدريبات ألرياضسي ،Úإأضسافة إأ ¤أŸعسسكرأت
أ›ÈŸة نهاية كل شسهر على مدأر  5أيام
ب-اŸدرسس-ة أل-وط-ن-ي-ة ،إأضس-اف-ة ل-لÎبصسات خارج
أ÷زأئر ‘ مقدمتها ألدورة ألدولية وهي شسبه
أوŸبية سستكون ‘ إأسسبانيا نهاية مارسس وبدأية
لن-ه-ا
أف -ري -ل أل -ق -ادم ،وأل -ت-ي ت-ع-د ج-د م-ه-م-ة أ
لحتكاك مع أŸسستوى
سس-تسس-م-ح ل-ري-اضس-ي-ي-ن-ا با إ
ألعا‹ ،وبالتا‹ ألوقوف على مدى جاهزيتهم
أل-ب-دن-ي-ة وأل-ف-ن-ي-ة ،وسس-ي-ك-ون ت-ربصس ‘ إأيطاليا
ألشس- -ه- -ر أŸق -ب -ل وسس -ن -وأصس -ل أŸشس -ارك -ات ‘
ﬂت- -ل- -ف أŸوأع- -ي- -د أل- -دول- -ي- -ة وأل- -ق -اري -ة ‘
لرأكسس وألليزر».
إأختصساصس أ أ

الّرابطة اÎÙفة الّثانية

تأجيل ا÷ولة  25إا ¤الثÓثأء القأدم
ج - -لت أ÷ول- -ة  25ل-ب-ط-ول-ة أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أل-ث-انية
أّ
موبيليسس لكرة ألقدم ألتي كانت مقررة هذأ ألسسبت ،أ¤
يوم ألثÓثاء  12مارسس ،باسستثناء مبارأة ‚م مقرة  -شسبيبة
لربعاء  13مارسس ،حسسبما أعلنته
بجاية ألتي سستلعب يوم أ أ
رأبطة كرة ألقدم أÎÙفة على موقعها ألرسسمي.
وجاء هذأ ألتأاجيل لتمك Úشسبيبة بجاية ألسستفادة من يوم
رأحة إأضسافية بسسبب أŸقابلة ألتي سستلعبها يوم ألسسبت 9
مارسس أمام نادي بارأدو◊ ،سساب ألدور ربع نهائي-ذهاب
لكأاسس أ÷زأئر ،حسسب نفسس أŸصسدر.
وعقب إأجرأء أ÷ولة  24للرأبطة ألثانية موبيليسس ،يحتل
لول ب -رصس -ي -د  44ن-ق-ط-ة ،متبوعا
‚م م- -ق- -رة ،أŸرك- -ز أ أ
بالثنائي جمعية أوŸبي ألشسلف وأ–اد بسسكرة برصسيد 40
نقطة

ألعدد

17890

ترّبصس «اÿضضر» Áتد من  18إا 26 ¤مارسس

19

«الف ـ ـ ـأف» Œـ ـ ـّدد تعأقده ـ ـأ مع اŸركز
الطـ ـ ـ ـ ـبي القطـ ـ ـ ـ ـري «اسضبيتـ ـ ـ ـ ـ ـأر»
جّددت ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم العقد الذي يربطها باŸركز الطبي القطري
«اسضبيتار» ،خاصضة أان العديد من لعبي اŸنتخب أابدوا سضعادتهم بالتعامل مع الطاقم الطبي
لندية
اŸتواجد ‘ هذا اŸركز ،إاضضافة ا ¤توفره على وسضائل طبية متطورة جعلت أاك Èا أ
لوروبية تتعامل معه على غرار باريسس سضان جÒمان الفرنسضي.
ا أ

عمار حميسسي

حظي رئيسس «ألفاف» خÒ
أل - - -دي - - -ن زطشس - - -ي أول أمسس
أل - -ث Ó- -ث - -اء رف - -ق- -ة م- -ن- -اجÒ
أŸن - -ت - -خب ح - -ك - -ي - -م م - -دأن
ومسس -اع -د ب -ل -م -اضس -ي ج -م-ال
ب -ورأسس ِب -اسس -ت -ق-ب-ال ح-ار م-ن
ط -رف أل-دك-ت-ور ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ألكوأري أŸدير ألعام للمركز
أل -ط-ب-ي «أسس-ب-ي-ت-ار» ،وت-ب-احث
أل-ط-رف-ان ب-ال-ع-اصسمة ألدوحة
سسبل توقيع شسرأكة جديدة بÚ
«أل - -ف - -اف» وه - -ذه أŸؤوسسسس- -ة
لسستشسفائية ألقطرية تسسمح
أإ
ِب - -ت - -وف Òأل - -عÓ- -ج لÓ- -ع- -ب- -ي
أŸن-ت-خ-ب-ات أل-وط-ن-ي-ة وأن-دية
ألبطولة أ÷زأئرية لحقا.
وق - -ام زطشس- -ي رف- -ق- -ة م- -دأن
ومسس -اع -د ب -ل -م -اضس -ي ج -م-ال
بورأسس بزيارة ﬂتلف مرأفق
أŸرك- -ز أل- -ط- -ب- -ي أل- -ق- -ط -ري
«أسس -ب -ي -ت -ار» ،وأل-ت-ق-ى زطشس-ي
خÓل زيارته Ÿرأفق أŸركز
ب - - -ال Ó- - -عب أل- - -دو‹ هÓ- - -ل
سسودأ Êألذي يعالج ‘ هذأ
أŸرك-ز ب-ع-د ت-ع-رضس-ه لصس-ابة
مع فريقه.
وسس ِ- -ب- -ق ل- -ل- -ف- -اف أن أب- -رمت
أت -ف -اق -ي-ة شس-رأك-ة م-ع أŸرك-ز
أل -ط -ب -ي «أسس -ب -ي-ت-ار» ‘ ع-ه-د
أل- - - -رئ- - - -يسس ﬁم - - -د رورأوة،
وأسس- -ت- -ف -اد ع -دي -د أل Ó-ع -بÚ
أ÷زأئ - -ري Úم- -ن أل- -عÓ- -ج ‘
لسس-تشس-ف-ائية
ه-ذه أŸؤوسسسس-ة أ إ
ألكبÒة على غرأر مرأد مغني
وع-ن Îي-ح-ي-ى وأل-ع-رب-ي هÓل
سسودأ Êوعدلن قديورة.
وي-ن-ت-ظ-ر أن ت-ع-رف ألت-ف-اقية
أ÷ديدة بعضس ألبنود أŸهمة
على غرأر مرأفقة أŸنتخب
‘ خ -رج -ات -ه أل -دول -ي-ة خÓ-ل
مشس - -ارك- -ت- -ه ‘ دورأت ك- -بÒة
ع -ل-ى غ-رأر ك-أاسس إأف-ري-ق-ي-ا أو
كأاسس ألعا ⁄من خÓل تعزيز
أل -ط -اق -م أل -ط -ب -ي ل-ل-م-ن-ت-خب

بأاطباء من مركز «أسسبيتار»،
وه- -و م- -ا ح -دث خ Ó-ل ك -أاسس
أل- -ع- -ا 2014 ⁄أل -ت -ي ج -رت
بالÈأزيل.
من جهة أخرى ضسبط ألناخب
ألوطني جمال بلماضسي تاريخ
أنطÓق تربصس «أÿضسر» ألذي
سسيكون ‘  18مارسس أ÷اري
ويسستمر أ ¤غاية  26من نفسس
ألشسهر ،حيث تتخلله موأجهتÚ
وأحدة ضسمن تصسفيات «ألكان»
وأخرى ودية.
وسس-ت-ج-رى م-وأج-ه-ة غ-امبيا
يوم  22مارسس أ÷اري Ãلعب
مصسطفى تشساكر بالبليدة ‘
إأط - - -ار أ÷ول - - -ة ألسس - - -ادسس- - -ة
لخÒة ع - - -ن أÛم- - -وع- - -ة
وأ أ
أل -رأب -ع -ة م-ن تصس-ف-ي-ات ك-اسس
أ· إأف-ري-ق-ي-ا أŸق-ررة Ãصس-ر
‘ ألفÎة أŸمتدة ما ب21 Ú
جوأن و 19جويلية ألقادم،Ú
بينما حّدد تاريخ  26مارسس
لج- -رأء أل- -ل -ق -اء أل -ودي أم -ام
إ
أŸنتخب ألتونسسي.
وب - -اشس - -ر م - -درب أŸن - -ت- -خب
أل -وط-ن-ي ج-م-ال ب-ل-م-اضس-ي ‘
إأرسس- -ال أل- -دع- -وأت لÓ- -ع- -بÚ
أŸع -ن-ي Úب-ه-ذأ أل-ل-ق-اء ،ح-يث
من أŸقرر أن تعرف قائمة
ألÓعب ÚأŸعنيÃ Úوأجهتي
غ -ام -ب-ي-ا وت-ونسس أل-ع-دي-د م-ن

أŸف - -اج - -آات ‘ ظ - -ل رغ - -ب- -ة
ألتقني أ÷زأئري ‘ إأحدأث
ألعديد من ألتغيÒأت لتجريب
ب- -عضس أل Ó-ع -ب ،Úوم -ن -ح -ه -م
ألفرصسة قبل –ديد ألقائمة
أل -ن -ه -ائ -ي-ة لÓ-ع-ب ÚأŸع-ن-يÚ
باŸشساركة ‘ «ألكان».
وه-ن-اك ع-ام-ل آأخ-ر سس-يدفع
لج- -رأء ب -عضس
ب- -ب- -ل- -م- -اضس- -ي إ
ألتغيÒأت خاصسة مع إأمكانية
غ-ي-اب أل-ع-دي-د م-ن أل-ع-ن-اصس-ر
لصس-اب-ة ع-ل-ى شس-اكلة
ب-دأع-ي أ إ
مدأفع لنسس ألفرنسسي مهدي
ت -اه -رأت وم -ت -وسس -ط م -ي -دأن
أ–اد ألعاصسمة أسسامة شسيتة
ب- -اŸوأزأة م- -ع ع -ودة م -دأف -ع
ري-ال ب-ت-يسس ألسس-ب-ا Êع-يسس-ى
م- - -ان- - -دي أل- - -ذي غ - -اب ع - -ن
ألÎبصس ألسس- -اب- -ق وم -وأج -ه -ة
للية
ألطوغو بسسبب ألعقوبة أ آ
ألتي كانت مسسلطة عليه من
طرف «ألكاف».
وسس-ي-ت-عّ-رف أŸن-تخب ألوطني
على منافسسيه ‘ «ألكان» ‘
 12أفريل ألقادم خÓل عملية
أل- -ق- -رع- -ة أŸرت- -ق- -ب- -ة Ãق- -ر
«ألكاف» بالعاصسمة أŸصسرية
أل- -ق -اه -رة ،وع -ل -ى ضس -وء ذلك
سس - -ي - -ت - -م –دي - -د ب - -رن - -ام- -ج
–ضسÒأت أŸنتخب ألوطني
لـ «ألكان».

– ّسضبا لبطولة العا ⁄للكامبو

اŸنتخ ـ ـ ـب الوطـ ـني يجـ ـري ترّبصضـ ـأ –ضضّÒيأ
بسضطيـ ـ ـ ـ ـ ـف مـ ـ ـ ـ ـن  16إا 22 ¤م ـ ـ ـ ـ ـأرسس
يدخل  19مصضارعا من
اŸنتخب ا÷زائري للكامبو
(رجال وسضيدات)‘ ،
الÎبصس التحضضÒي الثا،Ê
اÈŸمج من  16اإ22 ¤
مارسس باŸدرسضة الوطنية
للرياضضات الوŸبية
بسضطيف ،اسضتعدادا
لبطولة العا ⁄باإسضبانيا
اŸقررة شضهر اأفريل اŸقبل،
حسضبما اأوردته صضفحة
ال–ادية ا÷زائرية
للفنون القتالية على
الفايسضبوك.
جه ألطاقم ألفني ألدعوة لـ
وو ّ
19مصس-ارع-ا ‘ أل-ك-ام-ب-و ،م-ن-هم
ث Ó- - -ث - - -ة سس - - -ي - - -دأت ووأح - - -دة
أح -ت -ي-اط-ي-ة ،ح-يث سس-ي-وأصس-ل-ون
سس - -لسس- -ل- -ة أل- -ت- -حضسÒأت أل- -ت- -ي
شس -رع -وأ ف -ي -ه -ا ي-وم  21فÈأير
أل-ف-ارط– ،سس-ب-ا ل-ب-طولة ألعا⁄
أل -ت -ي سس -ت -ق -ام ب -اإسس-ب-ان-ي-ا شس-ه-ر
أف -ري -ل أل -ق-ادم ،وأل-ت-ي سس-ت-ك-ون
فيها أŸنافسسات قوية «بتوأجد
رياضسي Úذوي مسستوى عاŸي»،
مثلما كان قد صسّرح به رئيسس
أل–ادي -ة أ÷زأئ -ري-ة ل-ل-ك-ام-ب-و
هشسام أوحليمة.
وق - -ال أوح - -ل - -ي - -م - -ة« :ق- -ائ- -م- -ة
أŸصس- -ارع ÚأŸع- -ن- -يÃ Úوع -د
أسس-ب-ان-ي-ا ن-ه-ائ-ي-ة ،ب-عدما خضسنا
ع - -دة ت - -ربصس - -ات أن - -ت - -ق- -ائ- -ي- -ة
بالسسويدأنية ،ونحن من جهتنا
نسسعى خÓل هذأ أŸونديال أإ¤
ألفوز باŸرتبة ألثانية أو ألثالثة،
علما أن مونديال ألعام أŸاضسي
تلقينا فيه عدة مشساكل مرتبطة

بتسسليم ألتاأشسÒأت».
وج ّ-ن -دت أل–ادي -ة أ÷زأئ -ري-ة
للكامبو أربعة مدرب ÚلÓإشسرأف
على ألعناصسر ألوطنية Ãناسسبة
م -ون -دي -ال أإسس-ب-ان-ي-ا وه-م :رأب-ح
ﬁت- - -وت (م- - -درب رئ- - -يسس - -ي /
ف- -اي- -ت- -ي- -ن- -غ) ،ف -ري -د ب -وح -ج -ة
(مسساعد أŸدرب)ﬁ ،مد أمÚ
موقاف (مدرب ألناث) ،رضسا
م -ع -زوز (ك -ات -ا) ،ب -الإضس-اف-ة أإ¤
أل - -ط - -ب - -يب أل - -ف - -درأ‹ ﬁم- -د
دفايري.
وي-ن-ت-م-ي أل-دول-ي-ون أ÷زأئ-ريون
أإ ¤أن- -دي- -ة ت- -نشس- -ط ب- -ولي- -ات:
أ÷زأئ -ر ،ت -ي -ب -ازة ،أم أل-ب-وأق-ي،
تيزي وزو ،ألنعامة وألتي تشسكل
أقطابا وطنية لرياضسة ألكامبو.
@ قائمة الرياضضيÚ
اŸعني ÚبÎبصس
السضويدانية:

رجال :يونسس زولي ( 55 -كلغ
 /أقل من  21سسنة) ،أبرأهيم بن
ع- -اي -ج -ي ( 60 -ك-ل-غ)ﬁ ،م-د
عزيبي ( 65 -كلغ) ،سسابغ أإسسÓم
( 70 -ك - -ل- -غ)ﬁ ،م- -د ‚يب
طايبي ( 70 -كلغ أقل من 21
سسنة) نذير نعمان ( 75 -كلغ)،
ح- - - -م - - -زة Óﬁن ( 80 -كلغ)،
ف - -يصس - -ل شس - -ن - -اح ( 85 -كلغ)،
(مصسطفى بوشسارب ( 90 -كلغ)،
أح- -م- -د شس -ري -ق -ي ( 95 -كلغ)،
(خ- -ال- -د ب -وع -زي -ز ( 95 +كلغ)،
سس - -ع - -ي - -د ع  ،‹Ó- -ع - -ب- -د أ◊ق
عÈوسس وأبرأهيم توأتي (كاتا).
سسيدأت :مÓك دأي توبة (55 -
كلغ) ،ياسسم Úكفان ( 60 -كلغ)
وم- -ن- -ال ب- -ول -عسس -ل ( 65 +كلغ)
أŸصس- -ارع- -ان ألح- -ت- -ي -اط -ي -ان:
ﬁمد بودأر ( 80 -كلغ) وكنزة
أإفتيني ( 65 +كلغ).

كأاسس ا÷زائر لكرة اليد

برنأمج الدور ثمن النهأئي
Œري مقابÓت ألدور ثمن ألنهائي لكأاسس أ÷زأئر لكرة أليد
(رجال) ،يوم أ÷معة ( )15 : 00حسسب ألÈنامج ألتا‹:
تاجنانت :وفاق ع Úتوتة  -شسباب برج بوعريريج
لبيار
سسطيف :شسبيبة سسكيكدة  -نادي أ أ
وأد سسلي :ترجي أرزيو  -شسباب برأقي
ع Úألبنيان :أ–اد أŸدنية  -أّÛمع ألبÎو‹
ب-رأق-ي (ق-اع-ة م-ت-ع-ددة أل-ري-اضس-ات) :آأف-اق وه-رأن  -مسس-ت-ق-ب-ل
تاجنانت
برأقي :أوŸبي عنابة  -مولودية سسعيدة
برج بوعريريج :شسباب أ◊روشس ‚ -م ع Úطاية ()14 : 30
لربعاء (.)16 : 00
برج بوعريريج :هÓل شسلغوم ألعيد  -أمل أ أ

إاعداد:
عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة
هام جدا

الخميسس  0٧مارسس  ٢0١9م
الموافق لـ  30جمادى الثانية  ١٤٤0هـ

عن أبي هريرة رضضي ألله عنه عن ألنبي ـ
صض -ل -ى أل -ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م ـ ق-ال :ق-ال أل-ل-ه ع-ز
وج - -ل« :سض - -ب - -قت رح - -م- -ت- -ي غضض- -ب- -ي» ،روأه
ألبخاري ومسضلم.

﴿.﴾áªMQh IOƒe ºµæ˘«˘H π˘©˘Lh
واŸودة ه - - - - - - - - - - - -ي اÙب- - - - - - - - - - - -ة.
’خوأن:
ﬁبة أ إ
فالنبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
ك- -ان ي- -حب أاصس- -ح- -اب- -ه رضس- -ي ال -ل -ه
عنهم..
ففي حديث عمرو السسابق Ÿا أاجابه
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ على
قال ميمون بن مهرأن ’« :يكون ألرجل
سس - -ؤوال- -ه :م- -ن أاحب ال- -ن- -اسس إال- -يك؟
تقيًّا حتى يكون لنفسضه أشضد ﬁاسضبة من
بقوله« :عائشسة» .قال له عمرو رضسي
ألشضريك لشضريكه ،وحتى يعلم من أين
ال- -ل- -ه ع -ن -ه  :ف ِ-م -ن ال -رج -ال؟ ق -ال:
ملبسضه ومطعمه ومشضربه».
«أابوها».
ت
وهو الذي قال ‘ شسأانهَ« :ولَْو ُكْن ُ
ت َأاَبا
ُمsتِخًذا َخِليً Óمِْن أاُsمِتي َلsت َ
خْذ ُ
َبْكٍر» .واÿلة :أاعلى درجات اÙبة.
فلم يكن للنبي ـ صسلى الله عليه وسسلم
ـ خ -ل -ي -ل ب -نصس ه -ذا ا◊ديث ،ول-ك-ن
ا◊ديث دال على أان الصسديق أاحب
ال- - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - -اسس إال - - - - - - - - -ي - - - - - - - - -ه.
وعن معاذ بن جبل رضسي الله عنه أان
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
أاخ -ذ ب -ي -ده ي-وم-ا ث-م ق-ال« :ي-ا م-ع-اذ
والله إا Êألحبك» .فقال له معاذ:
بأابي أانت وأامي يا رسسول الله وأانا
والله أاحبك .قال« :أاوصسيك يا معاذ
ل تدعن ‘ دبر كل صسÓة أان تقول:
اللّهم أاعني على ذكرك ،وشسكرك،
وحسس- - - - - - - - - -ن ع- - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - -ادتك».
وأÙبة ‘ ألله سضبب لنيل ﬁبة
ألله:
فعن أابي هريرة رضسي الله عنه ،عن
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :أان
سس :ه -ل ت -فسض -د صض Ó-ة أŸصض-ل-ي إأن ت-رك ألÎت-يب؟
رج Óزار أاخا له ‘ قرية أاخرى ،ج :ألÎتيب ركن من أركان ألصضÓة ،فمن تركه عمدًأ
ف -أارصس-د ال-ل-ه ع-ل-ى م-درج-ت-ه م-ل-ك-ا ،كأان سضجد قبل أن يركع بطلت صضÓته.
فلما أاتى عليه قال :أاين تريد؟ قال:
أاريد أاخا ‹ ‘ هذه القرية .قال:
هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال:
ل ،غ Òأا Êأاحبه ‘ الله .قال :فإاÊ
رسسول الله إاليك :إان الله قد أاحبك
قيل ’بن أŸقفع« :من أدبك؟ قال :نفسضي .إأذأ
ك - - - -م - - - -ا أاح- - - -ب- - - -ب- - - -ت- - - -ه ف- - - -ي- - - -ه».
رأيت من أحد حسضناً أتيته ،وإأذأ رأيت قبيحًا
فما أاجمل أان يشسيع ا◊ب بيننا حتى
أبيته».
نعيشس ‘ أامن وأامان وسسلم وسسÓم.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC

ق- - -ال :ل شس - -يء ،إال أا Êأاحب ال - -ل - -ه
ورسسوله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ.
فقال« :أانت مع من أاحببت» .قال
أانسس :فما فرحنا بشسيء فرحنا بقول
النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :أانت
م -ع م -ن أاح -ب -بت»؛ أان -ا أاحب ال-ن-ب-ي ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ ،وأابا بكر،
وعمر ،وأارجو أان أاكون معهم بحبي
إاياهم وإان  ⁄أاعمل Ãثل أاعمالهم.
حب شضرع ألله:
ولقد أاعلمنا ربّنا ‘ كتابه أان من
صس-ف-ات ال-ك-اف-ري-ن ب-غ َضس شس-رع ال-له،
ق- - -ال ت- - -ع- - -اGhôoØn˘cn øn˘jòp˘sdGhn﴿ :¤
∂
n pdPn ºr¡ondÉªnYrGCn π
s °n VGCnhn ºr¡odn É°ùk ©rànan
∫ n ÑnMrÉCnan ¬o∏sdG
§
õ
f
n n r GCn Éen Gƒgoôpcn ºr¡ofsÉCnHp
ﬁ( ،﴾ºْ ¡odnÉªnYrGCnم- - - - - -د اآلي - - - - -ة .)9
أاي :وال -ذي -ن ك -ف -روا ف -ه ً Ó-ك -ا ل -ه -م،
وأاذهب ال -ل -ه ث -واب أاع -م -ال -ه-م؛ ذلك
بسسبب أانهم كرهوا كتاب الله اŸنزل
على نبيه ﬁمد ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ ،فكذبوا به ،فأابطل أاعمالهم.
و‘ حديث نبينا ـ صسلى الله عليه
وسس- -ل- -م ـَ« :وُجِ- -ع َ-ل ُق s-رُة َع ْ-ي ِ-ن -ي ِف -ي
ال sصسَِÓة».

حب ألزوجة:
فَعْن َعاِئشَسَة َرض ِ
س
ي اللُsه َعْنَهاَ« :أانs
ِن َسساء َرسسولِ الsلهِ ـ َصَسلsى الsلُه َعلَيهِ
ْ
َ ُ
َوسَس -لَ- sم ـ ُك s-ن ِح ْ-زَب -يْ ِ -نَ ،ف ِ-ح ْ-زٌب ِف-يِ-ه
َع -اِئ َ -شس ُ-ة َوَح ْ-فَ -صسُ-ة َو َصسِ-ف-يُ-sة َوسَسْ-وَدُة،
َوالِْحْزُب اْآلَخُر أاُtم سَسَلَمَة َوسَساِئُر ِن َسساءِ
َرسُسولِ اللsهِ ـ صَسلsى اللُsه َعلَْيهِ َوسَسلَsم ـ،
ب
َوَك -اَن الْ ُ-م ْ -سس ِ-ل ُ-م -ونَ َقْ-د َعِ-لُ-م-وا ُحs -
َرسُسولِ اللsهِ ـ صَسsلى اللُsه َعَلْيهِ َوسَسsلَم ـ
َع -اِئ َ -شس َ -ةَ ،ف -إاَِذا َك-اَنْ-ت ِعْ-نَ-د َأاَحِ-دِهْ-م
َهدِsيٌة ُيِريُد َأاْن ُيْهدَِيَها إاِلَى َرسسولِ اللsهِ
ُ
حsتى
صَسsلى اللُsه َعَلْيِه َوسَسsلَم َأاsخَرَهاَ ،
إاَِذا َكاَن َرسسول اللsهِ ـ صَسsلى اللُsه َعَليهِ
ْ
ُ ُ
ب
َوسَسsلَم ـ ِفي َبْيتِ َعاِئشَسَة بََع َ
ث صَساِح ُ
الَْهدِsيةِ بَِها إاِلَى َرسُسولِ اللsهِ ـ صَسلsى الsلُه
َع -لَ ْ-ي -هِ َوسَس s-ل َ-م ـ ِف -ي َب ْ-ي ِ-ت َع-اِئ-شَسَ -ة».
وقال عمرو بن العاصس رضسي الله
ب الsناسسِ
عنهَ :يا َرسُسولَ اللsهِ َمْن َأا َ
ح t
إاِلَ- - - - -يَْ - - - - -ك؟ َق- - - - -اَل« :ع- - - - -ائشس - - - -ة».
وثبت َعْن َأاِبي ُهَرْيَرَة رضسي الله عنه
أانه قال :قال رسسول الله ـ صسلى الله
ع- -ل- -ي- -ه وسس -ل -م ـَ« :ل َي ْ -ف َ-رْك م -ؤوم -ن
ِ
ِ
ي منها
مؤومنة ،إاْن كِره مْنَها ُخلُقاً َرضس َ
آاخر».
وقد قال الله ‡تناً على األزواج:

حاجة األمة إاُ ¤خلُق الرحمة
اŸسسلم ليسس متجÈا ول متكÈا ،ول
من الذين يحملون قلوًبا قاسسية ،ل تشسفق
ول ترحم ول تلÚ
الرحمة ركيزة من أاهم الركائز التي
ي -ق-وم ع-ل-ي-ه-ا اÛت-م-ع اŸسس-ل-م ب-ج-م-ي-ع
أاف-راده ،يسس-تشس-ع-رون م-ن خÓ-ل-ه-ا م-ع-ن-ى
ال- -وح- -دة واألل -ف -ة ،ف -يصسÒون ك -ا÷سس -د
الواحد ،الذي يشستكي إاذا اشستكى أاحد
أاعضسائه ،ويتأا ⁄إاذا تأا.⁄
اŸؤومن ل يكون إال رحيًما بعباد الله،
شسفوًقا عليهمvﬁ ،با لهم ،يحب لهم ما
يحب لنفسسه ،ويكره لهم ما يكره لنفسسه.
اŸؤومن ل يكون متجÈا ول متكÈا،
ول من الذين يحملون قلوًبا قاسسية ،ل
تشسفق ول ترحم ول تل ،Úقال تعا:¤
¿ ™n˘°ûn ˘îr˘Jn ¿GCn Gƒ˘æo˘enGB øn˘jòp˘∏s˘dp
﴿p ÉCr˘jn ºr˘˘dnGCn
u ëndrG ø
≥
n õnfn Éenhn ¬p∏sdG ôpcròpdp ºr¡ooHƒ∏obo
∫ n ep
øep ÜnÉànµpdrG GƒJohGCo ø
n jpòsdÉcn Gƒfoƒµojn ’hn
p
â
r ˘°ùn ˘≤n˘an óo˘en’CnG ºo˘¡˘«r˘∏n˘Yn ∫nÉ˘£n˘an πo˘˘rÑ˘˘bn
َ ƒ≤o°pSÉan ºr¡oær˘eu Òl˘ãp˘cnhn ºr˘¡o˘oHƒ˘∏o˘bo
¿﴾،
(ا◊ديد اآلية .)١6
ال -رح -م -ة والÎاح -م وصس -ي -ة اŸؤوم -ن
ألخيه ،ودعاؤوه له؛ قال سسبحانهºsKo﴿ :
ôpÑr°üs dÉHp Gƒr°nUGƒJnhn GƒæoenGB ø
n jòpdsG ø
n ep n¿Éc
( ،﴾ápªnMnôrªndrÉHp Gƒr°nUGƒJnhnالبلد اآلية .)١٧
و‘ صسحيح البخاري عن أابي هريرة
رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله ـ

90١٧٨

خ ـ ـ ـ ـ Òالهـ ـ ـ ـدى:

ب اللّه ورسسوله خ Òزاد اŸؤومن يوم لقاء رّبه
ح ّ

ا◊ب من اŸعا Êالعظيمة التي
يسس - -ع - -د اإلنسس - -ان ب- -ه- -ا ،وه- -ي م- -ن
الصسفات التي ل تنفك عن ابن آادم،
ف - -ك - -ل آادم - -ي لب- -د أان Œري ه- -ذه
اŸع- -ا Êع- -ل- -ي- -ه؛ ا◊ب ،وال- -ب -غضس،
وال -رضس-ا ،وال-ك-ره ،وال-ف-رح ،والشس-دة،
وا◊زن...
وا◊ب يسسمو بالنفسس ويحّلق بها ‘
فضساء من السسعادة وا÷مال ،ويضسفي
على حياتنا بهجة وسسرورا ً ،ويكسسو
ال -روح ب -ه -اًء وح-ب-ورا ً .ول-ل-حب صس-ور
عديدة ،فما هي هذه الصسور؟ وما
موقف اإلسسÓم منها؟
فمن صضور أ◊ب:

العدد

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

هذه ألصضفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شضريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشضكرأ

’سضÓم
معانيه وصضوره ألعظيمة ‘ أ إ

حب أل -ل -ه ورسض -ول-ه ـ صض-ل-ى أل-ل-ه
عليه وسضلم ـ:
وهذا من أاعظم الواجبات؛ فإان
الله تعا ¤أاوجب علينا ذلك وتوّعد
من خالف فيه بقولهr bo﴿ :
n¿Écn ¿GEp π
ºrµo foGƒn˘NrGEphn ºr˘co hDoÉB˘æn˘HrGCnhn ºr˘co hDoÉ˘nHGB
l∫GƒnerGCnhn ºrµo˘JoÒ
n ˘°pû˘Ynhn ºr˘µo ˘oLGhnRrGCnhn
¿nƒr°nû˘îr ˘Jn IlQnÉ˘én˘Jphn É˘gnƒ˘ªo˘ào˘arôn˘àn˘brG
Ö
o pcÉ°ùn enhn ÉgnOnÉ°ùn cn
s MnGCn É¡nfnƒr°n VôrJn ø
p
p
p
m
»a OÉ¡nLphn ¬dƒ°oSQnhn p¬q∏dG ø
n eu ºµo«rndGEp
p
r
r
» ¬o∏qdG
J
C
É
j
≈
à
M
G
ƒ
°
ü
H
ô
à
o s n n an ¬p∏p«Ñp°nS
n n s n
Ωnƒr˘≤n˘drG …óp˘˘¡r˘˘jn ’n ¬o˘˘∏q˘˘dGhn √pôp ˘˘erÉCn˘˘Hp
( ،﴾Úال - -ت- -وب- -ة اآلي- -ة ،)٢٤
َ ≤p°pSÉØndrG
ودلت السسنة النبوية على أانه ل إاÁان
ب الله ورسسول الله ـ
Ÿن  ⁄يقّدم ح s
صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي-ه وسس-ل-م ـ ع-ل-ى كu-ل
ﬁبوب ،فعن َأاَنسسِ ْبِن مَالِكٍ رضسي
الله عنه َقاَلَ :قاَل َرسُسولُ اللsهِ ـ صسلى
حُدُكْم
الله عليه وسسلم ـَ« :ل ُيؤوِْمُن َأا َ
ب ِإاَلْيهِ مِْن َوَلدِهِ َوَواِلدِهِ
حsتى َأاُكوَن َأا َ
َ
ح s
.»Ú
جَمِع َ
َوالsناسِس َأا ْ
وﬁبة الله ورسسوله خ Òما يعده
اإلنسسان للقاء الله ،فهو سسبب دخول
ا÷نة ،ففي حديث أانسس رضسي الله
عنه :أان رج Óسسأال النبي ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ عن السساعة فقال :متى
السساعة؟ قال« :وماذا أاعددت لها».
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صس ّ-ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسسّ-ل-م ـ« :إاذا ع-طسس
أاحدكم فليقل ا◊مد لله ،وليقل له أاخوه
أاو صس- -اح -ب -ه :ي -رح -مك ال -ل -ه .ف -إاذا ق -ال
يرحمك الله ،فليقل :يهديكم الله ويصسلح
بالكم».
هكذا ينبغي أان يكون اÛتمع اŸسسلم،
أان يتعامل أافراده بالرحمة فيما بينهم،
وأان يتواصسوا عليها .وأان يدعو بعضسهم
لبعضس بالرحمة.
الÎاح - -م صس - -ف - -ة ت- -زرع ‘ اÛت- -م- -ع
اŸسسلم الوحدة واأللفة والتماسسك:
روى مسسلم ‘ صسحيحه َعِن الtنْعَمانِ ْبِن
َبشِسَ ٍÒقاَلَ :قاَل َرسُسولُ اللsهِ ـ صسلى الله
ِ Úفي َتَواuد ِ
هْم
عليه وسسلم ـ «َمَثُل اْلُمؤوِْمِن َ
حِمِهْم َوَتَعا ُ
ْ
ج َسسِد؛ ِإاَذا
ل
ا
طِفِهْم َمَثُل َ
َوَتَرا ُ
اشْس َ-ت َ-ك -ى ِم ْ-ن ُ-ه ُع ْ -ضس ٌ-و َت َ-داَع -ى َلُ-ه سَس-اِئُ-ر
حsمى».
اْل َ
ج َسسدِ ِبال sسسَهِر َواْل ُ
وأاخرج أاحمد والÎمذي وا◊اكم َعْن
َعْمِرو ْبِن شُسَعْيبٍ َعْن َأاِبيهِ َعْن جَuدهِ َقاَل:
َقاَل َرسُسوُل اللsهِ ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ:
ف
حْم صَسِغََÒنا َوَيْعرِ ْ
«لَْي َسس ِمsنا َمْن َلْم َيْر َ
ف َكِب ِ
َÒنا».
شَسَر َ
وأاخرج اإلمام أاحمد عن الّنعمان بن
يـ
بشس Òرضسي الله عنهما قال :قال النّب ّ
صسّلى الله عليه وسسّلم ـ على اŸن« :Èمن
 ⁄يشسكر القليل  ⁄يشسكر الكث ،Òومن ⁄
يشس -ك -ر الّ-ن-اسس  ⁄يشس-ك-ر ال-ل-ه ،ال-تّ-حّ-دث

جوابك

حكمة العدد

^ سضلوك ‘ أŸيزأن:
ب-ن-ع-م-ة ال-له شسكر،
وت -رك-ه-ا ك-ف-ر،
وا÷ماعة
رحمة
والفرقة
عذاب».
الÎاحم
ُخلق يجعل اŸسسلم
مع أاخيه كاليد مع العÚ؛ إاذا تأاŸت اليد
ب -كت ال -ع ،Úوإاذا ب -كت ال -ع Úمسس -ح-ت-ه-ا
اليد.
فَمن ِمن أافراد اÛتمع اŸسسلم اليوم
يحسس بآالم اآلخرين ،وتقلقه همومهم
وأاحزانهم ومشساكلهم.
هل يحسس كل فرد منا اآلن أان الذي
يجلسس إا ¤جانبه إا‰ا هو Ãثابة عضسو
من جسسده؟ إا‰ا هو أاخوه؟.
ف -م -ا م -ن م-ع-ام-ل-ة م-ن اŸع-امÓ-ت ،أاو
راب -ط -ة م -ن ال -رواب -ط الج -ت -م -اع -ي-ة أاو
اإلنسس -ان -ي-ة ،إال وأاسس-اسس-ه-ا وق-وام أام-ره-ا
الرحمة والÎاحم.
فمن عÓقة اإلنسسان بنفسسه التي بÚ
ج -ن -ب -ي -ه -ن وع Ó-ق-ت-ه ب-ذوي-ه وأاه-ل-ه ،إا¤
عÓ- -ق- -ت -ه Ãج -ت -م -ع -ه اÙي -ط ب -ه ،إا¤
معاملته ÷ميع خلق الله من إانسسان أاو
حيوان ،كل ذلك مبني على هذا اÿلق
الرفيع والسسجية العظيمة.

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

كيف حالك مع التوبة والسستغفار؟

ق -ال سس -ب -ح-ان-هGhôoØp¨r àn°rSG âo∏r≤o˘an﴿ :
¿ πp˘°pSôr˘jo * GQkÉ˘Øs˘Zn
n É˘˘cn ¬o˘˘fsGEp ºr˘˘µo˘˘HsQn
ºrcoOróp˘ªr˘john GQkGQnór˘ep ºr˘µo˘«r˘∏n˘Yn AnÉ˘ªn˘°ùs dG
ämÉæsLn ºrµodn rπ˘©n˘ér˘jnhn Ún˘æp˘Hnhn ∫mGƒn˘erÉCn˘Hp
( ،﴾GQkÉ¡nfrGCn ºrµodn πنوح اآلية - ١0
r ©nérjnhn
 ،)١٢وقال  -صسلى الله عليه وسسلم :-
((من قال :أاسستغفر اللهَ الذي ل إاله إال
هو ا◊ي tالقيوُم وأاتوب إاليه ،غُِفَر له وإان
كان قد فر من الزحف))؛ صسحيح :أابو
داود.
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التوابون ،فهل ُتْبَنا إا ¤الله  -سسبحانه -
م-ن ال-ك-ذب وال-غ-ي-ب-ة وال-نميمة ،والعجب
وال- -ك ،Èوال- -ن- -ظ- -ر اÙرم وال- -ب -ه -ت -ان،
والعدوان واألذى واإلسساءة ،وأاكل ا◊رام
وال-ب-ذاءة واإله-م-ال ،وال-ت-ف-رق وال-ت-ك-ل-ف
وا÷ ،Íوا÷ف - - -اء وا÷ه - - -ل ،وا◊سس- - -د
وا◊ق - -د ،واÿبث واÿداع واÿي - -ان - -ة،
وال -دي -اث -ة وال -رب-ا وال-رشس-وة ،والسس-ف-اه-ة
وسس- - -وء اُÿل- - -ق وسس - -وء ال - -ظ - -ن ،وسس - -وء
اŸع -ام-ل-ة وال sضسÓ-ل وال-ط-م-ع ،وال-ط-يشس
والظلم والعتو ،والعقوق والغدر والغفلة،
وال -ف -حشس وال-فسس-اد وال-ق-ذف ،وال-قسس-وة
وال s-ل-غ-و ،وال-ل-ؤوم واْ Ÿك-ر ،واَuŸن وال-ن-ف-اق
ونقضس العهد؟ نحتاج إاﬁ ¤اسسبة فورية
للنفسس قبَل أاْن ُنطاِلب Ãحاسسبة الغ!Ò
قال ابن عباسس  -رضسي الله عنهما

« :إاsن للحسسنة لنوًرا ‘ القلب ،وضسياًء‘ ال- -وج -ه ،وق -وًة ‘ ال -ب -دن ،وسس -ع ً-ة ‘
ال- -رزق ،وﬁبً- -ة ‘ ق- -ل- -وب اÿل- -ق ،وإاsن
ل -لسس -ي -ئ-ة ل-ظ-ل-مً-ة ‘ ال-ق-لب ،وسس-واًدا ‘
ال -وج -ه ،ووه ً -ن -ا ‘ ال -ب -دن ،وضس -ي ً -ق-ا ‘
الuرزق ،وبغضسًة ‘ قلوب اÿلق»؛ هل ُتبنا
من اسستعظاِم النuعمة والtركوِن إاليها مع
لمر جwد
نسسيان إاضسافتها إا ¤اŸنعم؟ ا أ
ليسس باله ،Úقال  -سسبحانه ºsoK﴿ :-
،﴾p º«©pæsdG ø
p Yn mòÄpenƒrjn ø
s odÉCn°ùr àond
(التكاثر اآلية )٨

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضلة

^  ٠٧مارسس  :١٩٤٤الرئيسس الفرنسضي «شضارل
دي-غ-ول» يصض-در م-رسض-وم-ا ي-ع-د ب-اإصض-لحات
مسضتمدة من مشضروع بلوم ـ فيوليت ،الذي
كانت حكومة ا÷بهة الشضعبية قد طرحته
ب -ع -د وصض -ول -ه -ا ل -لسض -ل -ط-ة ‘ ف-رنسض-ا ع-ام ،١٩٣٦
ورفضضه حزب الشضعب ا÷زائري.

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الخميسس  ٣٠جمادى الثانية  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ٠٧مارسس  ٢٠١٩م Oó©dG
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–سضبا للسضتحقاق الوطني القادم ،الفريــق ڤـايـد صضـالـح :

توف Òظروف أاداء الواجب النتخابي ‘ السشكينة والهدوء
^ بلدنا تبقى مسشتهدفة من أاعدائها ألنها ﬁسشودة على نعمة األمن

“يز اللقاء الذي ترأاسضه الفريق أاحمد
ڤ-اي-د صض-ال-ح ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ني،
رئ -يسس أارك -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشض -ع-ب-ي
لك- -ادÁي- -ة ال- -عسض- -ك- -ري- -ة
ن - -ه- -ار أامسس ب- -ا أ
لشض - -رشض - -ال ““ال - -رئ - -يسس ال - -راح - -ل ه - -واري
بومدين““ والذي كان مرفوقا باللواء سضعيد
شض -ن -ق-ري-ح-ة ق-ائ-د ال-ق-وات الÈي-ة وال-ل-واء
ع -ل -ي سض -ي -دان ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة
لو ،¤وال -ل -واء ب -ل -ق-اسض-م ب-وع-اف-ي-ة ق-ائ-د
ا أ
لك -ادÁي -ة ،ب -ال -ت -أاك -ي -د ‘ ك -ل -م -ت -ه أام-ام
ا أ
لهمية
لكادÁية على ا أ
إاطارات وطلبة ا أ
الكÈى التي توليها قيادة ا÷يشس الوطني
الشض- -ع- -ب- -ي Ÿن- -ظ- -وم- -ة ال- -ت -ك -وي -ن ع -م -وم -ا
لك - -ادÁي - -ة ال- -عسض- -ك- -ري- -ة لشض- -رشض- -ال
ول  - -أ
خصضوصضا.

h.¥

الفريق ذكر بإ÷هود التي بذلت و’زالت تبذل
‘ سسبيل تطوير كإفة مكونإت ا÷يشص الوطني
الشسعبي مشسيدا بتلك الرابطة القوية ب Úالشسعب
ا÷زائري وجيشسه والتي مإ انفكت تتقوى يومإ
بعد يوم ،مؤوكدا أان كل خطوة تطويرية طموحة
تخطوهإ قواتنإ اŸسسلحة هي جزء ’ يتجزأا من
طموحإت شسعبنإ:

خطوة تطويرية تخطوها قواتنا اŸسشلحة
هي جزء من طموحات ششعبنا
«فإعتبإرا لثقل اŸسسؤوولية اŸوضسوعة على
ع -إت-ق-ه ،وأاخ-ذا ب-إŸسس-ت-ل-زم-إت ال-ت-ي ي-ق-تضس-ي-ه-إ
اكتمإل اŸهإم النبيلة اŸوكلة إاليه ،عليكم أان
ت- -درك -وا ب -ل وت -ف -ت -خ -روا ب -أإن ا÷يشص ال -وط -ن -ي
الشسعبي ،سسليل جيشص التحرير الوطني ،يواصسل
تطوير قوام اŸعركة لديه ،ويعمل دون هوادة
وبل كلل و’ ملل على تنظيم ﬂتلف مكونإته

توقيف Œ 6ار ﬂدرات وضشبط  50قنطارا من التبغ

وعلى ترقية قدراته البشسرية واŸإدية ليصسبح
بذلكÃ ،ثإبة اŸنظومة اŸتكإملة واŸنسسجمة
اأ’جزاء واŸتمإسسكة اأ’داء ،ليحق بذلك للشسعب
ا÷زائري ،أان يفتخر بأإبنإئه ‘ ا÷يشص الوطني
الشسعبي ،أان يعتمد عليهم ،ويحق ÷يشسنإ أان ينوه
ب- -غ- -زارة آاي- -إت ال- -ت- -واد والÎاح- -م وال- -ت- -ع -إط -ف
وال -تضس -إم -ن واأ’خ-وة الصس-إدق-ة ال-ت-ي م-إ ان-ف-كت
تتقوى عراهإ بينه وب Úشسعبه ،وهي علمإت
فإرقة على مدى قوة الرابطة التي تشسد الشسعب
ا÷زائ- -ري ÷يشس- -ه ،ف- -ط- -وب -ى ل -ه -ذه ال -رواب -ط
الشسعبية النبيلة والصسإدقة التي Œد ‘ نفوسسنإ
كعسسكري ،Úكل العرفإن والتقدير واإ’جلل لهذا
الشسعب والتي تشسد على أايدينإ وتشسجعنإ أاكÌ
فأإك Ìعلى اŸضسي قدمإ بعزÁة وهمة ‘ سسبيل
ح-ف-ظ رسس-إل-ة ن-وف-م Èاÿإل-دة ،وصس-ي-إن-ة ودي-ع-ة
الشس -ه -داء اأ’›إد ،ال -ذي -ن ن -ح -ن م -دي-ن-ون ل-ه-م
بإلتذكر والÎحم وبإلوفإء بإلعهد ،سسواء الذين
فدوا ا÷زائر بإأ’مسص بدمإئهم الزكية واشسÎوا
حرية هذا الوطن بأإرواحهم الطإهرة ،أاوالذين
قدموا أانفسسهم ودمإءهم الزكية من أاجل أامن

التبغ ببسسكرة/ن.ع.4.

...ومنقب Úعن الذهب وضشبط ششاحنة
ومركبتÚ

‘ سسيإق متصسل ،أاوقفت مفإرز للجيشص الوطني
الشسعبي ،بكل من ع Úڤزام/ن.ع 6.وجإنت/ن.ع،4.
ث -لث-ة ( )03م -ن -ق -ب Úع -ن ال -ذهب وضس-ب-طت شس-إح-ن-ة
ومركبت )02( Úربإعيتي الدفع وثلث ( )03مطإرق
ضس -غ-ط وم-ول-د ك-ه-رب-إئ-ي وج-ه-إز كشس-ف ع-ن اŸع-إدن
و( )05قنإط Òمن خليط ا◊جإرة وخإم الذهب ،من
جهة أاخرى ،أاحبط حراسص السسواحل ﬁإو’ت هجرة
غ Òشسرعية لـ( )26شسخصسإ كإنوا على م Ïقوارب
ت - -ق - -ل - -ي - -دي - -ة الصس - -ن - -ع ب - -ك - -ل م - -ن ال- -ق- -إل- -ة/ن.ع5.
والغزوات/ن.ع.2.

لمن الوطني
بحضضور وزير الداخلية واŸدير العام ل أ

تكر ËاŸرأاة الششرطية ودعوتها إا ¤مواصشلة العمل النبيل

لم-ن ال-وط-ن-ي،
ن -ظ -مت اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
أامسس ،ب -حضض -ور 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 –ت إاشض-راف
لم-ن ال-وط-ن-ي م-راقب الشض-رط-ة
اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
ع -ب -د ال -ق -ادر ق -ارة ب -وه -دب -ة Ãن -اسض-ب-ة ال-ي-وم
العاŸي لعيد اŸرأاة ،اŸصضادف لــ 8مارسس من كل
سضنة ،حفل تكرÁيا على شضرف ›موعة من
النسضاء اŸمثلت ıتلف شضرائح اÛتمع على
رأاسضهم اŸرأاة الشضرطية.
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لمن
ا◊ف-ل اسس-ت-ه-ل ب-إإل-ق-إء ك-ل-م-ة ل-ل-م-دير العإم ل أ
ال -وط -ن -ي ال -ذي أاشس -إد م -ن خ -لل-ه-إ ب-إŸك-إسسب ال-ت-ي
ح -ق -ق -ت -ه -إ اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة ‘ ﬂت -ل -ف اÛإ’ت
Ÿواكبة نظÒاتهإ ‘ الدول اŸتطورة ،وأاثنى مراقب
الشسرطة بوهدبة ‘ كلمة وجههإ خصسيصسإ Ÿنتسسبإت
سسلك الشسرطة بإلدور الريإدي الذي بإتت –ظى به
اŸرآاة أاليوم حيث قدمت أاروع اأ’مثلة ‘ التضسحية
والتفإ.Ê
ون-وه ب-وه-دب-ة ب-إŸن-إسس-ب-ة ،ب-إل-دور ال-ري-إدي ال-ذي
تلعبه اŸرأاة الشسرطية التي وصسلت نسسبة انخراطهإ ‘
السسلك إا ٪11 ¤من التعداد العإم للتشسكيلة البشسرية،
وخلل اÛهودات الكبÒة التي تقوم بهإ وإاخلصسهإ
وتفإنيهإ ‘ تأإدية اŸهإم اŸوكلة إاليهإ بكل كفإءة

 ١8°ا÷زائر

OÉ°üM

 ١٧°وهران

الثمن  ١٠دج

١٩°

france prix 1

بقلم :
نور الدين
لعراجـــي
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تدمﬂ Òبأا لإلرهابي Úو 5قنابل تقليدية الصشنع مع توقيف عنصشر دعم

و‘ إاط- -إر ﬁإرب- -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م -ة ،أاوق -فت
مفإرز مشسÎكة للجيشص الوطني الشسعبي ،إاثر عمليتÚ
متفرقت Úبكل من سسطيف وبجإية/ن.ع ،5.سستة ()06
Œإر ﬂدرات ب- -ح- -وزت- -ه -م ( )11,2ك -ي-ل-وغ-رام-إ م-ن
الكيف اŸعإلج ،فيمإ ”ّ ضسبط ( )50قنطإرا من مإدة

 ٢٢°ا÷زائر

 ١٩°وهران

١٧°

كأا Êرأايت ا÷زائر ‘ ا◊لم

‘ عمليات متفرقة قامت بها مفارز ا÷يشس

‘ إاطإر مكإفحة اإ’رهإب ،كشسفت ودمرت مفإرز
للجيشص الوطني الشسعبي ،يوم  05مإرسص  ،2019خلل
عمليإت بحث و“شسيط بكل من بني عمران ودلسص،
لره -إب-يÚ
و’ي -ة ب -وم-رداسص/ن.عﬂ ،1.ب - - - - -أإ ( )01ل  -إ
وخ -مسص ( )05ق-ن-إب-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة الصس-ن-ع ،ف-ي-م-إ أاوقفت
مفرزة مشسÎكة أاخرى عنصسر ( )01دعم للجمإعإت
اإ’رهإبية بوهران/ن.ع.2.
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الشضروق٠٧.١١..............:
الظهر١٢.٥٩.................:
العصضر١٦.١٦................:
المغرب١8.٤٧...............:
العشضـاء٢٠.٠8................:

وام -ت -ي -إز وب -خÈة وم -ه -ن -ي -ة‡ ،إ م -ك -ن -ه -إ م -ن ت -ب -واإ
مسسؤووليإت هإمة ومنإصسب عليإ ‘ هرم الشسرطة،
ودعإهإ بإŸنإسسبة Ÿواصسلة العمل النبيل ‘ ظل أاداء
أافضسل لرسسإلة اأ’من واأ’مإن.
وق -د ” ب -إŸن-إسس-ب-ة ،ت-ك-ر Ëع-دد م-ن-ه-ن ت-ق-دي-را
إ’‚إزاتهن التي عكسست قدرات اŸرأاة ا÷زائرية ‘
عديد اÛإ’ت وعﬂ Èتلف ا◊قب التإريخية التي
ع-إشس-ت-ه-إ ا÷زائ-ر وب-خ-إصس-ة فÎة ا’سس-ت-ع-م-إر وغ-داة
ا’سس -ت -ق-لل ،وب-ع-د أان ه-ن-أإ ا÷م-ي-ع ب-إŸن-إسس-ب-ة ،أاك-د
اŸدير العإم ان هذه اŸنإسسبة تسسمح بإسستعإدة تإريخ
مشسرف Ÿنتسسبإت الشسرطة .معÈا ‘ الوقت نفسسه
عن تقديره وعرفإنه بإلدور ا◊يوي والعمل اŸتميز
الذي تقوم به منتسسبإت الشسرطإت ‘ سسبيل –قيق
أاهداف رسسإلة أامن اأ’شسخإصص وحمإية اŸمتلكإت
وصسيإنة الوطن.
و” ب -إŸن -إسس -ب-ة ت-ك-ر Ëج-ري-دة ““الشس-عب““ ‡ث-ل-ة ‘
شسخصص الصسحفية آاسسيإ مني من طرف اŸدير العإم
لمن الوطني مراقب الشسرطة بوهدبة عرفإنإ لعميدة
ل أ
الصسحإفة بإللغة العربية ‘ ا÷زائر ومعإ÷تهإ للعديد
من القضسإيإ ،كمإ انهإ شسريك إاعلمي فعإل ‘ –قيق
اŸع -إدل -ة اأ’م -ن -ي -ة رف -ق-ة ك-ل وسس-إئ-ل اإ’ع-لم ال-وط-ن-ي-ة
اأ’خرى ،كمإ شسهد حفل التكر Ëعرضص مسسرحية حول
الثورة اÛيدة من أاداء رجإل اأ’من الوطني وهي اأ’و¤
من نوعهإ ‘ سسلك اأ’من.

ا÷زائ-ر واسس-ت-ق-راره-إ اسس-ت-ج-إب-ة ل-ن-داء الواجب
الوطني““.

كل العرفان والتقدير واإلجلل لهذا الششعب
ال -ف -ري-ق أاك-د ›ددا ال-ت-زام ا÷يشص ال-وط-ن-ي
الشس -ع -ب -ي واسس-ت-ع-داده ال-ك-إم-ل ل-ت-وف Òال-ظ-روف
اآ’منة التي تكفل للشسعب ا÷زائري أاداء واجبه
وح -ق -ه ا’ن -ت-خ-إب-ي ‘ ج-وم-ن اأ’م-ن والسس-ك-ي-ن-ة
والهدوء““:فإ÷زائر على أاعتإب اسستحقإق وطني
هإم ،وا÷ميع يعلم بأإننإ قد التزمنإ ‘ ا÷يشص
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،وك -إف -ة اأ’سس -لك اأ’م -ن -ي-ة
اأ’خرى كل ا’لتزام ،بأإن نوفر له وللجزائر كل
ال -ظ -روف اآ’م-ن-ةÃ ،إ ي-ك-ف-ل “ك Úشس-ع-ب-ن-إ م-ن
‡إرسسة حقه وأاداء واجبه ا’نتخإبي ‘ كنف
اأ’م-ن والسس-ك-ي-ن-ة وا’سس-ت-ق-رار ،وت-ل-ك-م مسسؤوولية
وط -ن -ي -ة جسس -ي -م -ة ’ ب -د أان ي-ت-ح-م-ل-ه-إ ا÷م-ي-ع،
وتأإكدوا أان ا÷يشص الوطني الشسعبي ،الذي يعي
ج-ي-دا ال-ت-ع-ق-ي-دات اأ’م-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس-هإ بعضص
البلدان ‘ ﬁيطنإ ا÷غرا‘ القريب والبعيد،
ويدرك خبإيإ وأابعإد مإ يجري حولنإ ،ومإ Áثله
ذلك م -ن أاخ -ط-إر وت-ه-دي-دات ع-ل-ى ب-لدن-إ ال-ت-ي
تبقى دومإ مسستهدفة من أاعدائهإ أ’نهإ ﬁسسودة
على نعمة اأ’من التي يتمتع بهإ شسعبهإ ،قلت إان
إادراك ا÷يشص ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع- -ب- -ي ل -ك -ل ذلك،
سسيجعله ‘ غإية الفطنة والتيقظ وسسيكون دومإ،
ح -إرسس -إ أام-ي-ن-إ ل-ل-مصس-ل-ح-ة ال-ع-ل-ي-إ ل-ل-وط-ن وف-ق-إ
للدسستور ولقوان Úا÷مهورية ،وسسيعرف ،بفضسل
ال- -ل -ه ت -ع -إ ¤وع -ون -ه ،ك -ي -ف ي -ك -ون ‘ مسس -ت -وى
اŸسسؤوولية اŸطإلب بتحملهإ ‘ كإفة الظروف
واأ’ح -وال ،ف -إ÷م -ي -ع ي -ع -ل -م أان ا÷زائ -ر ق -وي -ة
بشسعبهإ وآامنة بجيشسهإ““.

ك- -أإن- -ن- -ي رأاي- -ت- -ه- -إ ‘ اŸن -إم –دق ‘
الوجوه جميعهإ ..تأإتأإة –بسص أانفإسسهإ،
فل تنطق ببنت شسفة ،صسعوبة ‘ ﬂإرج
ا◊روف ،تبحث عن أاسسمإء أابنإءهإ ،الكل
غإرق ‘ ملذاته وتنوعت اأ’لقإب وشسهية
الرعإع مفتوحة عن آاخرهإ ‘ ،قضسم مإ
طإب من ◊ومهإ ،تتأإوه تإرة وتنعل حضسهإ
اŸوب- -وء ت -إرة أاخ -رى“ ،سسك أان -ف -إسس -ه -إ،
ل -ت-ح-جب دم-وع-إ ع-ل-ى مشس-إرف ج-ف-ون-ه-إ
لينإم الليل و’ تنإم؟
كأإ Êرأايتهإ تشسبه مطإرات بلدي تتأإخر
الرحلت ‘ كل مرة بإلسسإعإت ،ويظل
اŸسس- -إف -ر ي -ن -ع -ل حضس -ه ’ ،م -ن ي -ق -ل ل -ه
عذرا ..أاو يهون عليه قلقه ،و’ حتى من
يحمل معه متإعه ،تتأإخر رحلت ا’قلع
بحجم اŸسسإفإت ،ويبقى اأ’مر على حإله
ككل مرة “ر بإلعتإب ،كأإن التعإسسة كتب
لهإ أان تكون هنإك على أابراج اŸراقبة؟
ك -أإن -ن -ي رأاي -ت-ه-إ ‘ ق-إع-ة إان-ت-ظ-إر ت-ع-ج
بإŸرضسى ‘ ،إانتظإر اŸهدي اŸنتظر،
تنشسرح أانفإسسهم حإل رؤويته ،يهيمون به
حبإ ،هروبإ من اأ’ ،⁄وحينمإ يبدأا ‘
الفحصص ،يوجههم إا ¤عيإدات الغ Òقإئل
““ع -لج -ك -م ه -ن -إك““ ف-ت-ك Èا÷ل-ط-إت ‘
وط- -ن- -ي ،وتسس- -ت- -ل -م اأ’جسس -إد إا ¤م -وت -ه -إ
اÙتوم؟
ك- -أإن -ن -ي رأاي -ت -ه -إ ‘ م -لع -ب -ن -إ تسسÎق
أانفإسسهإ إا ¤أاهإزيج ا÷مإه Òمن شسبإب
أاح-ي-إئ-ن-إ ،ي-ت-ق-إسس-م-ون ح-ب-وب الهلوسسة ‘
اŸدرج-إت ،ي-ت-ب-إه-ون ب-إ◊م-راء والروشص
والصسفراء ومإ’ ع Úرأات ،يزداد الهيجإن
مع اŸتعة ،وعند صسفإرة ا◊كم ،تدفع
الشس - -وارع واÙلت ف - -إت - -ورة ال- -ت- -ع- -دي
و–طيم أاملك الغ.Ò؟

كاريكات /ÒعنÎ

ك -أإن-ن-ي رأاي-ت-ه-إ ‘ م-درج-إت ا÷إم-ع-ة،
ترفع دعواتهإ للسسمإء ،وقد أاصسبح الطإلب
’ ي- -عÎف ب- -أإسس- -ت- -إذه ،وغ- -إبت ال -ب -ح -وث
ال- -ع- -ل- -م- -ي- -ة ،وصس- -إر ال -نسس -خ وال -لصس -ق ‘
العلمإت بضسإعة وطنية بإمتيإز ،وعوضص
تخريج العقول ،تزاحم البطإلون ‘ وأاد
الشسهإدات ا÷إمعية إا ¤إاشسعإر أاخ.Ò
ك -أإن -ن -ي رأاي -ت -ه -إ ع-ل-ى سس-واح-ل سس-ي-دي
سس- - -إ ،⁄ال- - -ت - -نسص ،ع“ Úوشس - -نت– ،دق
نظرهإ ‘ اأ’فق البعيد لعل صسوتإ من
هنإك يطلب النجدة فتسسعفه ،أاو قإربإ
ح -ط -م -ت -ه أام -واج اÙسس -وب -ي -ة وال -رشس-وة
والفسسإد فإنتحر بعيدا ‘ اŸيإه طعمة
سسإئغة للحوت ،وغثإء لزبد البحر.
كأإنني رأايتهإ تطل من شسرفإت اŸدينة،
تلوح بأإسسى ،للفإرين من اأ’دمغة ،يحملون
تذاكر سسفر دون عودة ،نورهم كإلشسهب
تشس -ع -ل أان -واره-إ ‘ سس-وي-داء ال-ق-لب ،وق-د
ضس- -إقت ب- -ه- -م السس- -ب -ل ف -عÈوا ف -ط -ل -ق -وا
ا÷دران بإلثلث.
كأإ Êبهإ تقف على أابواب اŸسسإجد،
سسئمت من اÿطب والدروسص ،والÎاتيل
ال -ن -ب -وي -ة وأاح-إديث ال-رواة واŸصس-ح-ح،Ú
تدير رأاسسهإ ‘ الصسفوف الكل غإرق ‘
ليله ،واإ’مإم يقول هل من مزيد.
كأإنني بهإ ‘ نفق مظلم تنإدي على
الشس -ه -داء والشس -رف -إء وال -وط -ن-ي ،Úتصس-رخ
بأإعلى نÈاتهإ ’ ،أاحدا يسسمعهإ ،والغربإن
“زق أاوعيتهإ والضسبإع تفتك بهإ ظلمإ
وزورا ،الدمإء تتقإطر منهإ كلمإ غرسست
الوحوشص أانيإبهإ ‘ جسسدهإ ،كل واحد
ي -ح -م -ل نصس -ي -ب -إ م-ن الÎك-ة وال-دم ،وحÚ
الصسبإح تنهضص ‘ ابتسسإمة تخفي خلفهإ
ج-راح-إ ب-ح-ج-م اŸسس-إف-إت ال-ب-ع-ي-دة ،لعل
رجل شسريفإ ينقضسهإ من براثن ا÷يفة
والضسيإع.

