بمناسسبة ألعيد ألوطني لبلدأنهم

رئيسس الجمهورية يهنئ العاهل المغربي ،السضلطان قابوسس ونظيره
صص 0٣

لعمامرة يشضارك
في منتدى
سضيَر بن ياسس
الدولي بأابوظبي

صص 0٣

ألسسبت  ١8صسفر  ١٤٣8هـ أŸوأفق لـ  ١٩نوفم٢0١6 Èم

ألعدد١7١86:

ألثمن  ١0دج

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
أŸوقع أ إ

france prix

دعا ألفصسائل ألفلسسطينية
إألى أ’نخرأط في ألمشسروع
ألوطني

مشساورأت مكثفة بالدوحة حول توأزن
ألسسوق ألبترولية

بوطرفة ونظيره القطري
يشضددان على تطبيق
اتفاق الجزائر

عيسضى« :الجزائر
هي الوحيدة التي قبلت
احتضضان إاعÓن قيام
دولتنا»

تفاؤول بتثبيت إأنتاج ألنفط
في أجتماع فيينا

صص ٢٤

صص 0٣

قام بها ألجيشص محاربة
للجريمة

مرسسوم تنفيذي يحدد مدة شسرأء سسكنات «عدل»

 20سضنة لمكتتبي  2001و  2002و  25سضنة للجدد
صص07

سسيول جارفة أغرقت ألمنازل وأتلفت
ألمحاصسيل ألزرأعية

أامطار طوفانية
تتهاطل على تيبازة
أنقطاع في ألدرأسسة وخسسائر
في ألقطاع ألفÓحي
ص ص 06

توقيف عنصضر دعم
للجماعات اإلرهابية
صص٢٤

““ألشسعب““ تزور معرضص أ◊رف
بالÈيد أŸركزي

ال ّصضناعة التّقليدية
أاصضالة وهوية تواجه
رياح الّتغيÒ
صص ١5

هزة أرضسية ببسسكرة شسدتها
 5درجات

السضلطات الولئية
تعاين الوضضعية
وتطمئن السضكان
صص 08

$
ضضي
لريا
ا

‘ ظل ألوضسعية ألصسعبة
لـ«أÿضسر» ‘ إأقصسائيات
مونديال ٢0١8

الÎكيز
على «كان »2017
بطموح إاحراز اللقب
صص١٤/١٣/١٢/١١

تغيب عن ألحصسصص ألتدريبية
خÓل أسسبوع

تايدر يتعافى ويجهز
لمواجهة باليرمو
صص ٢٤

السصبت  ١٩نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٨صصفر ١٤٣٨هـ

عرضض ومناقشصة مشصاريع بالغرفة السصفلى غدا

02

ب-رم-ج م-ك-تب اÛلسس الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،غدا
لح -د ،ج -لسص -ة ع -ل -ن -ي -ة ل -ع -رضس وم -ن -اقشص -ة
ا أ
مشص -روع ق -ان -ون ي -ح -دد اŸسص-ؤوول-ي-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘
ال -دول -ة وال -وظ -ائ -ف ال -ت -ي يشصÎط ال -ت -م -ت -ع
با÷نسصية ا÷زائرية دون سصواها ‘ توليها.
ع- -ل- -ى أان ت -خصصصس ج -لسص -ة ال -ي -وم اŸوا‹ ،أاي
لث -ن ،Úل -ع -رضس وم -ن -اقشص-ة ال-ق-ان-ون اŸع-دل
ا أ
لمر رقم  ٧0 - ٢0اŸؤورخ ‘  19فيفري
واŸتمم ل أ
 ،19٧0اŸتعلق با◊ماية اŸدنية.
فيما تخصصصس جلسصة الثلثاء للتصصويت على مشصروع قانون اŸالية لـ.٢01٧

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

1٧1٨٦

ندوة «للنهضصة» ببومرداسض

الغازي يÎأاسض لقاءا Ÿديري التشصغيل

يشص- -رف الأم Úال- -ع- -ام ◊رك -ة الإصص -لح
الوطني فيل‹ غويني ،على ندوة تاأطÒ
ت -ن -درج ‘ اإط -ار ال -ت -حضص Òل -لن -ت -خ-اب-ات
التشصريعية ،اليوم ،باŸركز الثقا‘ دربال
ب- -خ- -م- -يسس اÿشص- -ن- -ة ،ولي -ة ب -وم -رداسس،
ابتداء من السصاعة العاشصرة صصباحا.

يÎاأسس ،اليوم ،وزير العمل والتشصغيل والضصمان الجتماعي ﬁمد الغازي،
ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ال-ل-ق-اء ال-وط-ن-ي ل-ل-م-دي-رين الولئي ÚللتشصغيلÃ ،قر الوزارة،
ابتداء من السصاعة الثامنة صصباحا.

...وي ـ ـ ـزور تلمسص ـ ـ ـ ـان

ك-م-ا ي-ت-ن-ق-ل وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشص-غ-ي-ل والضص-م-ان الج-ت-م-اعي ﬁمد الغازي،
ي-وم-ي  ٢0و ٢1ن-وف-م Èا÷اري ،ب-زي-ارة ع-م-ل اإ ¤ولي-ة ت-ل-مسص-ان ،اأي-ن سص-ي-ت-ف-ق-د ال-ه-ي-ئ-ات التابعة
للقطاع.

اللقاء ا÷ماعي ÷ 109مع الشصهادات

حنون تنشصط Œمعا شصعبيا
بالبليدة

ت -نشص -ط ،ال -ي -وم ،الأم -ي -ن -ة ال-ع-ام-ة ◊زب
العمال Œمعا شصعبيا ،ابتداء من السصاعة
العاشصرة ،بقصصر الرياضصة عبد القادر بن
عمار ،بباب السصبت ‘ ،ولية البليدة.

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ات اÛاهدين
واŸت-ح-اح-ف ا÷ه-وي-ة ،ل-ولي-ات خ-نشص-ل-ة وسص-ك-ي-ك-دة وت-ي-زي وزو واŸدي-ة
وت -ل -مسص -ان وبسص -ك -رة ،ل -ق -اء ج-م-اع-ي-ا م-وسص-ع-ا ه-و ال-ت-اسص-ع ب-ع-د اŸائ-ة ،ه-ذا
الأثن ،Úعلى السصاعة الثانية.
يناقشس اللقاء ،اŸندرج ‘ اإطار عملية تسصجيل الشصهادات ا◊ية من اأفواه
اÛاهدين ،موضصوع« :نظام دفع الشصÎاكات والزكاة والتÈعات وطريقة جمعها
‘ الثورة التحريرية».

«‘ الصصميم» تسصلط
الضصوء على حماية الطفولة

حوادث اŸرور موضصوع
نقاشض منتدى األمن الوطني

تتناول الطبعة ا÷ديدة من منتدى الأمن
ال -وط -ن -ي ،ال -ي -ومÃ ،ق -ره ال -ك-ائ-ن ب-اŸدرسص-ة
ال -ع -ل -ي -ا ل -لشص -رط -ة ع -ل -ي ت -ونسص -ي ،م -وضص -وع
ح- -وادث اŸرور ،ت- -زام- -ن- -ا م- -ع اإح- -ي -اء ال -ي -وم
ال -ع -اŸي لضص -ح -اي -ا ح -وادث اŸرور ،ي -نشص-ط-ه-ا رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة
الوطنية للسصلمة اŸروريةÃ ،عية مسصوؤول وﬂتصس من
مديرية الأمن العمومي.

إاصصابة  13طالبا Ãعهد السصياحة بتسصمم غذائي

سصجلت مصصالح مرور الأمن الوطني سصجلت من 0٨
اإ 14 ¤ن -وف-م Èم-ن السص-ن-ة ا÷اري-ة 19٨ ،حادث
م -رور جسص-م-ا Êع-ل-ى مسص-ت-وى اŸن-اط-ق ا◊ضص-ري-ة،
اأدى اإ ¤جرح  ٢٢٢شصخصس ،دون تسصجيل وفيات.
م -ق-ارن-ة ب-الإحصص-ائ-ي-ات اŸسص-ج-ل-ة خ-لل الأسص-ب-وع
اŸاضص -ي ،ي -ظ -ه -ر اأن حصص -ي-ل-ة ح-وادث اŸرور ع-رفت ي-ل-ق-ي ال-دك-تور علي سصعيد
ان -خ -ف -اضص -ا ﬁسص -وسص -ا ،ح -يث ت -راج-ع ع-دد ح-وادث ب - - -ه - - -ون ،م - - -ن ج - - -ام - - -ع- - -ة
اŸرور ب- -ف- -ارق ( )04 -وع- -دد ا÷رح -ى ب -ف -ارق ()٢9 -
ب - - -وم - - -رداسسﬁ ،اضص - - -رة
وعدد الوفيات ( )14-حالة.
وت -ف -ي -د ال -دراسص -ات ال-دوري-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا اŸصص-ال-ح يتناول فيها موضصوع «الرسصوم اŸتحركة واأثرها
‘ ت -رب -ي -ة ال -ط-ف-ل» ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السص-اع-ة
اıتصص -ة ل -لأم -ن ال -وط -ن -ي اأن سص-بب وق-وع ه-ذه ا◊وادث
Ã 11 : 00ق- - -ر اŸرك- - -ز ال- - -ث- - -ق- - -ا‘
يعود بالدرجة الأو ¤اإ ¤العنصصر البشصري بنسصبة اأك Ìمن
الإسصلمي.
 %90وكذا العوامل الأخرى اŸرتبطة باŸركبة وحالة الطريق.

«قصصة حلم» و»غلطة ‘ غابة البسصمة» بغليزان

شصهد عرضس مسصرحيتا «قصصة حلم» و»غلطة ‘ غابة البسصمة» ،مسصاء ا÷معة ،بدار الثقافة Ÿدينة غليزان ،إاقبال واسصعا من
لطفال الذين أاعجبوا بهذا العمل ،بحسصب ما لوحظ.
طرف ا أ
تروي مسصرحية «قصصة حلم» ÷معية «البسصمة» لولية غليزانŸ ،ؤولفها جلول بلبشص ،Òقصصة طفل يلقى أارنبا جريحا وسصط
غابة فينقذه ويضصمد جراحه ويعيده إا ¤الغابة ليكمل حياته.
لسصد
وÃرور الزمن ،يك Èالطفل ويصصبح باحثا ‘ ›ال الطبيعة وا◊يونات وخلل بحثة بالغابة يقع ‘ مصصيدة الثعلب وا أ
لسصد أان هذا الباحث أانقذ حياته ذات يوم.
لنقاذه بإاقناع ا أ
لرنب إ
الذي يحاول أاكله ،ليتدخل ا أ

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ي - -ح - -تضص- -ن اŸسص- -رح ال- -وط- -ن- -ي
ا÷زائ - - - -ري ﬁي ال - - - -دي- - - -ن
بشصطارزي ،هذا اÿميسس،
اب- - -ت- - -داء م - -ن السص - -اع - -ة
 19 : 00مسص -اء ،ب-ق-اع-ة
مصصطفى كاتب ،عرضصا
ل-ق-راءة اأدب-ي-ة «صصوت
اأع-م-ال-نا الكلسصيكية»
Ÿي-غ-ال دوسص Òف-ن-ت-از،
واإخ -راج اإل -ي -ن -ا ب -ي -م -وت -ا ،ل-ل-ف-رق-ة ال-وط-ن-ي-ة
للمسصرح الكلسصيكي الإسصبا.Ê

ت -ع-ال-ج ا◊صص-ة الإذاع-ي-ة
«‘ الصص -م -ي -م» ،ال -ت-ي ت-ه-ت-م
ب -ال -ت -وع -ي-ة الأم-ن-ي-ة ضص-م-ن
ال - -فضص - -اء الإذاع - -ي ل- -لأم- -ن
ال- -وط- -ن- -ي ،ا›ÈŸة ،غ -دا،
اب- - - -ت - - -داء م - - -ن السص - - -اع - - -ة
اÿامسصة مسصاء ،موضصوع:
«ح -م -اي -ة ال -ط-ف-ول-ة م-ن
ك- - - - - - - -ل اأشص- - - - - - - -ك - - - - - - -ال
العتداءات» ،وذلك Ãناسصبة اليوم
تعرضس  13طالبا Ãعهد السصياحة والفندقة بالطارف ،لتسصمم
ال- - -ع- - -اŸي ◊م- - -اي - -ة ح - -ق - -وق
غذائي جماعي ،بحسصب ما علم ،أامسس ،من مصصادر بقطاع الصصحة.
الطفل.
ظهرت على الطلبة أاعراضس “ثلت ‘ آالم على مسصتوى البطن وتقيّوؤ

 198حادث مرور جسصما ÊخÓل أاسصبوع الرسصوم اŸتحركة
وأاثرها ‘ تربية
الطفل

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

عرضض قراءة أادبية باŸسصرح الوطني

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

وذلك بعد تناولهم وجبة العشصاء ،مسصاء اÿميسس ،ليتم نقلهم إا ¤مصصلحة
السصتعجالت Ãسصتشصفى الطارف ،حيث قدم لهم العلج ،وفقا لنفسس اŸصصدر،
الذي أاكد أان جميع اŸصصاب Úبهذا التسصمم الغذائي قد عادوا إا ¤منازلهم بعد
سصاعات من ذلك.
لجراء
وقد ” اقتطاع عّينات من الوجبة اŸقدمة للطلبة و–ويلها إا ¤ا Èıإ
التحاليل التي سصتكشصف عن مصصدر هذا التسصمم ،بحسصب ما علم من مصصالح
مديرية التجارة بالولية.

ثقافة التسصامح Ÿكافحة معاداة اإلسصÓم

دع -ا اŸشص -ارك -ون ‘ ال -ن -دوة ح -ول مسص -األ -ة م-ع-اداة الإسص-لم ،ال-ت-ي ن-ظ-م-ه-ا
الŸÈان الأوروب- -ي بÈوكسص- -ل ،اإ ¤ت- -رق- -ي- -ة ث- -ق- -اف- -ة ال- -تسص -ام -ح والسص -ل -م
والتفاهم اŸتبادل من خلل ا◊وار ،بغية تفادي اÿلط ومكافحة العنف
ضصد الإسصلم.
واأكد النائب الأوروبي اأزفال خان ،اأن «ظاهرة كره الأجانب اŸتنامية
واÿوف من الآخر ‘ هذا العا ،⁄يعد اأرضصية خصصبة لتنامي ا÷ماعات
الإرهابية الباحثة عن دعم .ولذا ،علينا العمل سصوية لوضصع حّد لهذه
ا◊لقة اŸفرغة وترقية التسصامح وا◊وار والسصلم والتفاهم اŸتبادل».
واع -ت Èال -ن -ائب ،ال -ذي Áث -ل ا÷ال -ي -ة اŸسص -ل -م -ة ب -الŸÈان الأوروب-ي ،اأن
النقاشس اŸفتوح خلل هذا اللقاء ،الذي ينظمه ›لسس السصفراء العرب
بÈوكسص- -ل م- -ع ›م- -وع -ة الشصÎاك -ي Úوال -دÁق -راط -ي Úضص -م -ن الŸÈان
الأوروب -ي« ،سص -م-ح ب-ت-ك-وي-ن صص-ورة اأوضص-ح ع-ن ال-وضص-ع ا◊ا‹ وتشص-خ-يصس
ﬂتلف الإشصكاليات».

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألسصبت  1٩نوفمبر  2016م
ألموأفق لـ  18صصفر  1438هـ

Ãناسسبة ذكرى أسستقلل بلده

بعث رئيسض أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية تهنئة Ÿلك أŸغرب ﬁمد ألسسادسض Ãناسسبة
لخوة وألتضسامن ب Úألبلدين
ذكرى أسستقلل بلده ،جدد له فيها تصسميمه على “ت Úعلقات أ أ
وألعمل على موأصسلة بناء أ–اد أŸغرب ألعربي.
وق-ال أل-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رق-يته:
““يسص -ع -د ،Êوج -م -ه -وري -ة ل-ي-ت-وأن-ي-ا –ت-ف-ل
بعيدها ألوطني ،أأن أأتقدم أإليكم ،باسصم
أ÷زأئر شصعبا وحكومة وأأصصالة عن نفسصي،
باأحر ألتها Êمقرونة باأطيب “نياتي لكم
ب -الصص -ح -ة وأل -رف -اه ،وب -ال -رق -ي وألزده-ار
ل-لشص-عب أل-ل-ي-ت-وأ .““Êوت-اب-ع ألرئيسض قائ:Ó
““هذأ ،وأأجدد لكم ،بهذه أŸناسصبة ،عزمي
وعزم حكومتي على موأصصلة أ÷هود من
أأج - -ل –ق- -ي- -ق م- -ك- -اسصب ج- -دي- -دة ع- -ل- -ى
ألصصعيدين ألثنائي وألدو‹ بغية ألإسصهام
‘ ت -رق -ي -ة م -ب -ادئ ألسص -ل -م وأل -رق -ي أل -ت-ي
–رصض ع-ل-ي-ه-ا أ÷زأئ-ر ول-ي-ت-وأن-ي-ا حرصصا
كبÒأ““.

...ؤسسلطان ُعمان
قابوسس بن سسعيد

ج -اء ‘ ب -رق -ي -ة أل -ت -ه-ن-ئ-ة““ ،يسص-ر‘ ،Ê
غ-م-رة أح-ت-ف-ال ألشص-عب أŸغ-رب-ي ألشص-ق-يق
بذكرى أسصتقÓله ،أأن أأعرب لكم عن تهاÊ
أ◊ارة مشص-ف-وع-ة ب-اأصص-دق أل-ت-م-ن-ي-ات ل-ك-م
ولأسصرتكم أŸلكية ألشصريفة دوأم ألسصعادة
وألصصحة وألهناء ،ولشصعبكم ألشصقيق مزيد
ألتقدم وألنماء وألإزدهار ‘ ،ظل قيادتكم
أ◊ك- -ي- -م- -ة““ .وت- -اب- -ع رئ- -يسض أ÷م -ه -وري -ة
ﬂاطبا ألعاهل أŸغربي““ ،وأإذ أأشصاطركم
أأفرأحكم بهذه
أŸناسصبة ألسصعيدة ،أأسصتذكر بكل أإجÓل
وأإك -ب-ار أل-تضص-ح-ي-ات أل-ت-ي ق-دم-ه-ا ألشص-عب
أŸغربي ألشصقيق من أأجل أنتزأع حريته
وألعيشض ‘ عزة وكرأمة ،وأأسصاأل ألله ألعلي
ألقدير أأن يتغمد برحمته ألوأسصعة أأروأح
كل ألذين سصقطوأ فدأء للوطن ويسصكنهم
فسصيح جناته““.
ك- -م- -ا أأضص -اف““ ،أإن -ه -ا لسص -ان -ح -ة ط -ي -ب -ة
أأغ -ت -ن -م -ه -ا لأج -دد ل -ك -م ح -رصص -ن-ا أل-دأئ-م
وتصص -م -ي -م -ن -ا ألأك -ي -د ع -ل-ى “ت Úوشص-ائ-ج
ألأخ -وة وأل -تضص -ام -ن أل -ت -ي Œم -ع ب -ل -دْي-ن-ا

...ؤيهنئ نظÒه
الليتواÃ Êناسسبة
العيد الوطني لبÓده

ب -عث رئ -يسض أ÷م -ه -وري -ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة أإ ¤نظÒه ألليتوأ،Ê
رÁون- -دسض ف- -ي -ون -يسضÃ ،ن -اسص -ب -ة أل -ع -ي -د
أل -وط -ن -ي ل -ب Ó-ده ،أأك -د ف-ي-ه-ا ع-زم-ه ع-ل-ى
موأصصلة أ÷هود من أأجل –قيق ““مكاسصب
جديدة““ على ألصصعيدين ألثنائي وألدو‹.

ب -عث رئ -يسض أ÷م -ه -وري -ة ألسص -ي -د ع-ب-د
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-هنئة لسصلطان
ُعمان قابوسض بن سصعيد Ãناسصبة أحتفال
بلده بالذكرى  46لعيدها ألوطني ،أأكد له
فيها حرصصه ““ألثابت““ على ألعمل من أأجل
تطوير ألعÓقات ب Úألبلدين.
جاء ‘ برقية رئيسض أ÷مهورية““ ،أإنه
Ÿن دوأع -ي ألسص -ع -ادة وألسص -رور ،وب -ل -دك-م
ألشص- -ق- -ي -ق ي -ح -ت -ف -ل ب -ال -ذك -رى ألسص -ادسص -ة
وألأربع Úلعيده ألوطني أÛيد ،أأن أأتقدم
أإ ¤ج Ó-ل -ت -ك -م وم -ن خÓ-ل-ك-م أإ ¤ألشص-عب
أل -ع -م-ا ،Êب-اسص-م أ÷زأئ-ر شص-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة
وأأصص- -ال -ة ع -ن ن -فسص -ي ،ب -اأخ -لصض أل -ت -ه -اÊ
مشص-ف-وع-ة ب-اأصص-دق أل-ت-م-ن-ي-ات ،رأج-ي-ا م-ن
أŸو ¤أل -ع -ل -ي أل -ق -دي-ر أأن يسص-دل ع-ل-ي-ك-م
أأردي -ة ألصص -ح -ة وأل -ع-اف-ي-ة وأل-ه-ن-اء وي-ع-ي-د
ع -ل -ي -ك-م ه-ذه أŸن-اسص-ب-ة وع-م-ان وشص-ع-ب-ه-ا
ي -ن-ع-م-ان ب-اŸزي-د م-ن أل-ت-ق-دم وألزده-ار،
ب- -فضص- -ل ج- -ه- -ودك- -م أŸوصص- -ول- -ة و‘ ظ- -ل
قيادتكم أ◊كيمة““.
وأأضص-اف أل-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ب-رقيته
قائ““ :Óهذأ ول يفوتني ،بهذه أŸناسصبة
ألسص -ع -ي -دة ،أأن أأشص-ي-د ب-اŸسص-ت-وى أŸت-م-ي-ز
أل -ذي ب -ل -غ -ت -ه ع Ó-ق -ات ألأخ-وة وأل-ت-ع-اون
ألقائمة ب Úألبلدين ألشصقيق Úوأأوؤكد لكم
حرصصنا ألثابت على ألعمل سصويا من أأجل
تطوير هذه ألعÓقات وألرتقاء بها أإ¤
أأف -اق أأرحبÃ ،ا ي -خ-دم مصص-ال-ح شص-ع-ب-ي-ن-ا
ويسصتجيب لتطلعاتهما Ÿزيد من ألتوأصصل
وألرفعة وألزدهار

قبل أنعقاد قمة ““أوبك““ بفيينا

بوطرفة يتحادث مع نظÒه القطري حول تطبيق اتفاق ا÷زائر
–ادث وزي - - -ر أل- - -ط- - -اق- - -ة
ن- -ورأل- -دي- -ن ب -وط -رف -ة ،ي -وم
أÿم - -يسض ،ب - -ال - -دوح- -ة ،م- -ع
وزي- - -ر أل - -بÎول أل - -ق - -ط - -ري
ﬁمد بن صسالح ألسسادة حول
““آأفاق تطبيق أتفاق أ÷زأئر
أل - - -ت- - -اري- - -خ- - -ي أŸوق- - -ع ‘ 28
سس-ب-ت-م Èأل-ف-ارط““ ،بحسسب ما
أكدته وزأرة ألطاقة ‘ بيان
لها.
أأوضصح ألبيان ،أأن أللقاء ألذي
ج- -رى ع- -ل- -ى ه -امشض ألج -ت -م -اع
أل- - - -وزأري Ÿ 18ن- -ت -دى أل -دول
أŸصص -درة ل -ل -غ-از ،ت-ن-اول ““ألسص-ب-ل
ألكفيلة بتحقيق توأفق ب Úألدول
أألعضصاء حيال آألية عادلة ومتزنة
ومتسصاوية –ضصÒأ لÓجتماع 1٧1
ل -ن -دوة م-ن-ظ-م-ة أل-دول أŸصص-درة
للنفط (أأوبيب) أŸرتقبة ‘ 30
نوفم Èبفيينا““.
ول -ل -ت -ذك ،Òت -وج ألج -ت-م-اع
Óوبيب ألذي أنعقد
ألسصتثنائي ل أ
ب- -ا÷زأئ- -ر أل -ع -اصص -م -ة ،ب -ات -ف -اق
ت-اري-خ-ي ي-تضص-م-ن ت-ق-ل-يصض إأن-ت-اج
أألوب- -يب إأ ¤مسص- -ت -وى يÎأوح م -ا
ب 32,5 Úو 33مليون برميل لليوم
لضصمان أسصتقرأر سصوق ألنفط.

وم- -ن أŸن- -ت- -ظ- -ر أأن ي -ج -ت -م -ع
أأعضصاء ألدول أŸصصدرة للنفط ‘
 30نوفم Èبفيينا ،لتجسصيد أتفاق
أ÷زأئر .وأسصتقبل بوطرفة على
ه- -امشض ألج- -ت- -م- -اع أل -وزأري 18
Ÿن -ت -دى أل-دول أŸصص-درة ل-ل-غ-از،
وزي- - -ر أÙروق - -ات وأل - -ط - -اق - -ة
أل - -ك - -ول - -وم- -ب- -ي ل- -ويسض أأل- -بÒت- -و
سصانشصاز.
خÓ- - -ل أÙادث- - -ات ت - -ط - -رق
أل-وزي-رأن إأ““ ¤إأم-ك-ان-ات أل-ت-ع-اون
أل -ط -اق -وي ب Úأل -ب -ل-دي-ن ،لسص-م-ا
تبادل أÈÿة و–ويل أŸهارة ‘
›ال أل -غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي أŸم-ي-ع““،
بحسصب ذأت أŸصصدر.

خ Ó-ل أأشص -غ -ال أŸن -ت -دى أأك -د
ب- -وط- -رف- -ة ع -ل -ى ““دع -م أ÷زأئ -ر
لسصÎأت- -ي- -ج- -ي- -ة م -ن -ت -دى أل -دول
أŸصص - -درة ل- -ل- -غ- -از ع- -ل- -ى أŸدى
ألطويل ،باعتباره منتدى عاŸيا
معÎفا به ويحظى باŸصصدأقية
من شصأانه أأن يفضصي إأ ¤تطابق
وج -ه-ات ن-ظ-ر وم-وأق-ف مشصÎك-ة
لÎق -ي -ة أل -غ -از أل-ط-ب-ي-ع-ي ك-خ-ي-ار
رئ- - -يسص - -ي ‘ أŸزج أل - -ط - -اق - -وي
عموما ،بالنظر لكونه غ Òمضصر
بالبيئة ولوفرته و‚اعته““.
وأأضص-اف ب-وط-رف-ة““ ،أأن-ا ع-لى
ي -ق Úأأن أل -دول أŸن -ت -ج -ة ل -ل-غ-از
سص -تضص -اف -ر ج-ه-وده-ا وسص-ت-ت-وصص-ل
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أŸسسائل ألسسÎأتيجية ‘ ظل ألتحديات

رئيسس ا÷مهورية يهنئ اŸلك ﬁمد السسادسس

وت -وط -ي -ده -ا Ãا يسص -ت -ج -يب ل -ط -م -وح -ات
شص-ع-ب-ي-ن-ا ألشص-ق-ي-ق Úأإ ¤أل-ت-ط-ور ،وألسص-عي
ل إ ر س ص - - -ا ء ع  Ó- -ق - -ا ت أ أ س ص - -ا س ص - -ه - -ا أ ل إ ح  Îأ م
أŸتبادل وحسصن أ÷وأر ،وكذأ ألعمل على
م -وأصص-ل-ة ب-ن-اء أ–اد م-غ-رب-ن-ا أل-ع-رب-ي Ãا
ي-ك-ف-ل خ-دم-ة أل-قضص-اي-ا أŸشصÎك-ة ل-ب-لدينا
ألشصقيق.““Ú

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

ألعدد

للسصبل وألوسصائل ألكفيلة با◊فاظ
ع- - -ل- - -ى مصص- - -ا◊ه- - -ا أŸشصÎك- - -ة
وأ÷ماعية““.
م -ع أل -ع -ل -م أن -ت -ه -ى ألج-ت-م-اع
أل- - - -وزأري Ÿ 18ن- -ت -دى أل -دول
أŸصص- -درة ل- -ل- -غ- -از ب- -ال- -ع -اصص -م -ة
أل- -ق -ط -ري -ة أل -دوح -ة ،ب -اع -ت -م -اد
أŸشص -ارك ÚأسصÎأت -ي-ج-ي-ة ط-وي-ل-ة
أŸدى ون-ظ-رة مسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة آلف-اق
.2040
و” ألت- -ف- -اق ع- -ل- -ى ت -ف -ويضض
أÛلسض أل -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ل -م -ن-ت-دى
لوضصع خطة عمل للخمسصة أأعوأم
أل -ق-ادم-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ألسصÎأت-ي-ج-ي-ة
طويلة أŸدى ،ألتي –دد ألرؤوية
وأŸهمة وأألهدأف ألسصÎأتيجية
ل -ل -م -ن -ت-دى ،ب-حسصب م-ا صص-رح ب-ه
وزير ألطاقة وألصصناعة ألقطري
ﬁم - - -د ب - - -ن صص- - -ال- - -ح ألسص- - -ادة،
للصصحافة على هامشض ألجتماع.
وم -ن ألسص -وأق أل -ت-ي سص-تشص-ه-د
أرت -ف -اع -ا ‘ أل -ط -لب ع-ل-ى أل-غ-از
وأل -غ -از أل -ط -ب-ي-ع-ي أŸسص-ال ،ذك-ر
ألوزير ألقطري ،أأمريكا أ÷نوبية
وألهند وجنوب شصرق آأسصيا وحتى
أأوروب- -ا‡ ،ا سص -ي -دع -م ‰و سص -وق
ألغاز.
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لعمامرة بأابوظبي للمشساركة ‘ منتدى سس Òبن ياسس الدؤ‹
لم-ارأت-ي ،سس-م-و
ب -دع -وة م -ن ن-ظÒه أ إ
ألشس -ي -خ ع -ب -د أل -ل -ه ب -ن زأي-د آأل ن-ه-ي-ان،
يشس -ارك وزي -ر أل -دول -ة ،وزي -ر ألشس -ؤوون
أÿارج -ي -ة وأل -ت -ع -اون أل -دو‹ رم-ط-ان
لعمامرة ،بأابوظبي ‘ ألدورة Ÿ 7نتدى
سس Òبني ياسض ألدو‹ ،جاء هذأ ‘ بيان
لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.
أأوضص- -ح أŸصص- -در ذأت -ه ،أأن -ه ““وع -ل -ى غ -رأر
ألسص-ن-وأت أŸاضص-ي-ة سص-ي-ج-م-ع أŸل-ت-ق-ى وع-ل-ى
مدأر ثÓثة أأيام ،ثلة من أŸسصؤوول ÚوأŸثقفÚ
وألشصخصصيات ألدولية ألبارزة أأين سصيتناولون
بالنقاشض وألدرأسصة ‘ ،إأطار أأكادÁي ،عددأ
م- -ن أŸسص -ائ -ل ألسصÎأت -ي -ج -ي -ة وألسص -ي -اسص -ي -ة
وألق-تصص-ادي-ة ‘ خضص-م أل-ت-ح-دي-ات أإلقليمية
وألدولية ألرأهنة““.
ويكون لرئيسض ألدبلوماسصية أ÷زأئرية على

ه -امشض أŸل -ت -ق -ى› ،م -وع -ة م -ن أل -ل -ق-اءأت
ألثنائية مع عدد من نظرأئه ألعرب ومن دول
أأخرى.

بابا عمي يطمئن أ÷بهة ألجتماعية

بعثة «األفامي» تدعم سسياسسة ا÷زائر Ÿواجهة
انخفاضس أاسسعار النفط
ج -دد رئ -يسض ب -ع -ث -ة صس -ن-دوق أل-ن-ق-د
أل - -دو‹ إأ ¤أ÷زأئ - -ر ج - -ان ف - -رونسس- -وأ
دوف -ان ،أل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى دع -م أŸؤوسسسس-ة
ألدولية ألتي Áثلها ،لسسياسسة ألسسلطات
أ÷زأئ-ري-ة Ÿوأج-ه-ة آأث-ار أن-ه-ي-ار أسس-ع-ار
ألنفط.
أأوضصح دوفان ‘ تصصريح للصصحافة ،عقب
أللقاء ألذي جمعه بوزير أŸالية حاجي بابا
عمي ،أأن هذأ أللقاء يندرج ““‘ إأطار أ◊وأر
ألذي يقوم به صصندوق ألنقد ألدو‹ بشصكل
دوري مع ألسصلطات أ÷زأئرية““.
كما أأشصار إأ ¤أأن أŸوضصوع ألرئيسصي لهذأ
أللقاء““ ،يتمثل ‘ أ◊ديث حول ألسصياسصات
أل -ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا ألسص-ل-ط-ات أ÷زأئ-ري-ة م-ن أأج-ل
موأجهة آأثار ألصصدمة ألبÎولية على ألقتصصاد
أ÷زأئري““› ،ددأ تأاكيده على ““دعم صصندوق
ألنقد ألدو‹““ لتلك ألسصياسصات.
ويقوم دوفان بزيارة إأ ¤أ÷زأئر (من 14
إأ 21 ¤نوفم )Èعلى رأأسض وفد من ألصصندوق،
‘ إأطار ألتقييم ألقتصصادي ألذي تقوم به
هذه أŸؤوسصسصة أŸالية ألدولية سصنويا للبلدأن
أألعضص - -اء Ãق - -تضص - -ى أŸادة  4م-ن ق-وأن-ي-نه
أألسصاسصية.
من جانبه أأوضصح بابا عمي أأن لقاءه برئيسض
بعثة صصندوق ألنقد ألدو‹ قد ““سصمح بتقييم
ألوضصع أŸا‹ وألقتصصادي ألدو‹ وآأثاره على
ألقتصصاد أ÷زأئري““.

وتابع قوله““ ،لقد تطرقنا كذلك إأ ¤أأهم
أŸؤوشصرأت ألقتصصادية ‘ أ÷زأئر وكذأ حول
أإلصصÓ- -ح- -ات أل- -ت- -ي ق -امت ب -ه -ا ألسص -ل -ط -ات
أ÷زأئرية وعن ألنموذج أ÷ديد للنمو ألذي
سص-يسص-م-ح ب-ت-ن-وي-ع ألق-تصص-اد وخ-ل-ق م-زي-د من
مناصصب ألشصغل““.
ك -م -ا أأك -د أل -وزي -ر ع -ل-ى أأن مشص-روع ق-ان-ون
أŸالية لسصنة ““ 201٧لن يأاتي بأاي تغي Òحول
أأسصعار أŸوأد وأسصعة ألسصتهÓك مثل أ◊ليب
وألسصكر وأÿبز وزيت أŸائدة““ ،مشصÒأ إأ ¤أأن
ألدولة سصتحافظ على دعم تلك أŸوأد.
وأأضص -اف ب -اب -ا ع -م -ي ،م -ن ج-انب آأخ-ر ،أأن
ألتجار ألذين قاموأ برفع أأسصعار تلك أŸوأد
سصيتعرضصون ““لعقوبات شصديدة““.

ؤفد جزائري يشسارك ‘ ا÷معية الŸÈانية لـ «الناتو» باسسطنبول

يشس - - -ارك وف- - -د ب- - -رŸا ÊمشسÎك بÚ
لمة
غرفتي ألŸÈان أ÷زأئري ›لسض أ أ
وأÛلسض ألشس-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي) ب-إاسس-طنبول
(ت -رك -ي -ا) ‘ ،أشس -غ -ال أل -دورة ألسس -ن -وي -ة
ل -ل -ج -م -ع -ي -ة ألŸÈان -ي -ة Ÿن -ظ -م-ة ح-ل-ف
لطلسسي..
ألشسمال أ أ
أأوضص- -ح ب- -ي- -ان Ûلسض أألم- -ة أأن ج- -دول
أأعمال هذأ أللقاء ألذي يدوم أ ¤غاية 21
نوفم Èأ÷اري يتضصمن درأسصة عدة موأضصيع
م -ن -ه -ا ““أأزم -ة أل -ه-ج-رة :أل-ن-ت-ائ-ج ألق-تصص-ادي-ة
وأألم-ن-ي-ة (÷ن-ة ألق-تصص-اد وأألم-ن) ،م-ن-ط-ق-ة
Óندماج
غرب ألبلقان :ألتحديات أŸطروحة ل إ
أألوروبي وأألورو-أأطلسصي (÷نة ألبعد أŸدÊ
Óمن)““.
ل أ

ك -م -ا ي -ت -م خ Ó-ل ألج -ت -م -اع-ات درأسص-ة
م -وأضص -ي -ع أأخ -رى ك«م -ن -ظ -م -ة ح -ل-ف شص-م-ال
أألطلسصي ودور ألقوة ألبحرية ‘ أŸسصتقبل
(÷ن -ة أل -دف -اع وأألم -ن) ،أألم -ن ‘ م -ن -ط -ق -ة
أÿليج (أللجنة ألسصياسصية) وموضصوع –سصÚ
ألقدرأت وألتعاون أألورو-متوسصطي ‘ ›ال
Óمن).
مكافحة أإلرهاب (÷نة ألبعد أŸد Êل أ
ويقود ألوفد ألŸÈا ÊأŸشصÎك ﬁمد بن
ط -ب -ة رئ -يسض ÷ن -ة أل -دف-اع أل-وط-ن-ي Ãج-لسض
ألمة.
ج- -دي- -ر ب -ال -ذك -ر أأن ألŸÈان أ÷زأئ -ري
يشص-ارك ب«أن-ت-ظ-ام““ ‘ أج-ت-م-اع-ات أ÷م-عية
ألŸÈان -ي -ة Ÿن -ظ-م-ة ح-ل-ف شص-م-ال أألط-لسص-ي
بصصفته ““عضصو شصريك متوسصطي

لمريكية
وكالة بلومÈغ أ أ

تفاؤؤل بتنفيذ اتفاق ا÷زائر ‘ سس Èآاراء
أسس - -ف - -ر سس Èل - -لآرأء أج- -رت- -ه وك- -ال- -ة
ألأن-ب-اء ألأم-ري-ك-ي-ة ““ب-لومÈغ““ ،لدى 20
 ﬁل ل أ ق ت ص س ا د يا  ﬂت ص س ا ‘ س س و ق أ ل ن ف ط ،
أ ن ه م ن أ  Ÿن ت ظ ر أ ن ت قو م م ن ظ م ة أ و ب ي ب
ب -ت -خ -ف -يضض أإن -ت -اج -ه -ا خ-لل ألج-ت-م-اع
أŸق -ب -ل ،أŸق -رر ب -ف -ي -ي -ن-ا ن-ه-اي-ة ن-وف-م،È
تطبيقا Ÿا جاء ‘ أتفاق أ÷زأئر.
ي ت و ق ع أ أ ن تت وص ص ل م ن ظ م ة أ ل د و ل أ Ÿص ص د ر ة
ل ل ن ف ط أ إ  ¤أ تف ا ق ح و ل ت خ ف ي ض ض أ لإ ن ت ا ج ي وم 3 0
ن و ف م  Èأ Ÿق ب ل ب ف ي ي نا  ،و س ص ي تع  Èذ ل ك أ أ و ل ق ر أ ر
با ل ت خ في ض ض م ن ذ  8س ص ن و أ ت  ،ب ح س ص ب م ا أ أ ش ص ا ر
أإل -ي -ه أÙل-ل-ون ،أل-ذي-ن –اورت م-ع-ه-م وك-ال-ة
ألأن -ب -اء ألأم -ري -ك -ي -ة أıتصص -ة ‘ ألق -تصص -اد
وأŸالية.
و أ أ ع ر ب  ﬁل ل و ب ن ك أ أ م ر ي ك ا ““ م  Òي ل ل ي ن ت شض “ “ ،
ع ن ث ق ت ه م ‘ ت ن ف ي ذ أت ف ا ق أ ÷ ز أ ئ ر ،م ش ص  Òي ن
أ إ  ¤أ أ ن م ن ظ م ة أ أ و ب ي ب س ص تا أ خ ذ ق ر أ ر ه ا ي و م 3 0

ن و ف م  Èل و ق ف ت ر أ ج ع أ لأ س ص ع ا ر أ ل ذ ي ي د و م م ن ذ
سصنت.Ú
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،ح -اول أأعضص -اء م -ن-ظ-م-ة
أ أ و ب ي ب  ،أ  ÿم ي س ض  ،با ل د و ح ة  Œ ،ا و ز أ  Ó ÿف ا ت ،
ك م ا أ ع ت ز م و أ أ ل ت ح ا د ث م ع ر و س ص ي ا با ع تب ا ر ه ا
أأك Èب -ل-د مصص-در ل-ل-ن-ف-ط م-ن خ-ارج أŸن-ظ-م-ة
وألتي أأعربت عن أسصتعدأدها لتجميد أإنتاجها
لفرضض أسصتقرأر ألسصوق.
وأأشص -ارت وك -ال -ة ““ب -ل -ومÈغ““ ،أإ ¤أأن ه -ن-اك
ﬁفزأت قوية قد تدفع وزرأء ألنفط للدول 14
أ لأ ع ض ص ا ء ‘ أ أ و ب ي ب  ،أ إ  ¤أ ل ل ت ف ا ف ح و ل أ ت ف ا ق
أ÷زأئر و–ديد سصقف أإنتاجهم ب 32 , 5 Úو33
مليون برميل ‘ أليوم ،من خÓل أإلغاء أإنتاج ما
ب 600 . 000 Úو 1 , 1مليون برميل ‘ أليوم.
ك -م -ا ح -ذر أÙل -ل -ون م -ن أرت-ف-اع ﬁت-م-ل
ل ل ع ر ض ض ف ي م ا ي ت ع ل ق با ل غ ا ز أ ل ص ص خ ر ي أ لأ م ر ي ك ي
و ه و م ا ق د ي ت س ص ب ب ‘ أ ر ت ف ا ع أ لأ س ص ع ا ر .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألصشالون ألدو‹ Ÿوردي أŸنتجات وأÿدمات ألبÎولية

لقاءات ثنائية وعقود ششراكة “ّهد ◊ركية اقتصشادية وصشناعية

العدد

171٨6
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لنÎنت ‘ ألصشÚ
ألندوة ألعاŸية ألثالثة حول أ أ

فرعون :تطوير األنÎنت ‘ إاطار حوكمة ششفافة ومتعددة األطراف

أسشدل ألسشتار عن فعاليات ألطبعة ألسشادسشة للصشالون ألدو‹ Ÿوردي أŸنتجات وأÿدمات ألبÎولية،
ألذي عرف مششاركة نوعية من طرف أŸؤوسشسشات ألناششطة ‘ ›ال أÙروقات وكذأ ششركات ألتموين
لجنبية ،فكانت ألنتيجة لقاءأت
ألوطنية ،لسشيما أÿاصشة منها ،ألتي كانت ﬁل أهتمام من نظÒتها أ أ
ثنائية مهدت لعقد ششرأكات وتوج بعضشها بإابرأم عقود.

:Oƒ©°ùe »°SÉM ¤GE zÖ©°ûdG{ áKƒ©Ñe
¢TƒÑYƒH OÉ©°S
‘ ه- - - -ذا اإلط- - - -ار ،ق - - -ال ج - - -ع - - -ف - - -ر
ي- -اسس- -ي- -ن- -ي ،رئ- -يسش م- -ؤوسسسس -ة ““بÎول -ي -وم
أان-دسسÎي ك-وم-ي-ن-ك-ايشس-ن““ ،اŸسس-ؤوول-ة عن
تنظيم التظاهرة القتصسادية ،إان الصسالون
شس - -ك- -ل فضس- -اء ه- -ام- -ا ل- -ت- -ب- -ادل اÈÿات
واŸع- - -ارف والتصس- - -ال م- - -ا ب› Úم - -وع
ال -ف -اع -ل Úب -ق -ط -اع اÙروق -ات وسس -ج-ل
‚احا ملحوظا ،حيث ‚ح ‘ اسستقطاب
حوا‹  10آالف زائر مهني ،وكذا رضسا
ال-ع-ارضس ،Úب-ال-ن-ظ-ر ل-ك-ون-ه شس-ك-ل م-ل-تقى
إاي-ج-اب-ي-ا ل-ل-م-ؤوسسسس-ات اŸشس-ارك-ة ،ب-النظر
ل -ع -دد الت -ف -اق -ي-ات اÈŸم-ة وك-ذا ع-ق-ود
البيع.
وكشس-ف ي-اسس-ي-ن-ي ‘ ت-ق-ي-ي-م-ه للصسالون،
عن تنظيم طلعة أاخرى للصسالون الدو‹
Ÿوردي اŸن-ت-ج-ات واÿدم-ات ال-بÎول-ي-ة
‘ شس -ه -ر م -ارسش Ãدي -ن -ة وه-ران ،خÓ-ل

ال- -فÎة اŸم -ت -دة ب 21 Úإا 24 ¤مارسش
 ،2017مشسÒا إا ¤أان اختيار الباهية ⁄
يأات اعتباطا ،بل بالنظر Ÿا –تويه من
مشساريع بÎولية وصسناعة كيميائية وكذا
ﬁط -ات ال -ت -ك -ري -ر وك -ذا ج-ن-اح ال-ع-رضش
اŸناسسب جدا ،إا ¤جانب ا÷ديد الذي
سستتضسمنه هذه الطبعة ،من خÓل تنظيم
ن -دوة ح -ول الصس -ن -اع -ة ال -بÎول-ي-ة ÷ن-وب
إافريقيا ،وكذا ندوة حول حفر اآلبار التي
تكون موجهة للناشسط ‘ Úهذا اÛال.

«حيدرة هيدروليك““ توقع اتفاقية
ششراكة مع ““ريام -أارتي““ الروسشية
على هامشش الصسالون ،عرف الصسالون
توقيع عدة اتفاقيات شسراكة ،على غرار
مؤوسسسسة حيدرة هيدروليك الناشسطة ‘
›ال Œه -ي -زات ال -ري م -ع الشس -رك-ة ذات
اŸسس -ؤوول -ي -ة اÙدودة ال -روسس -ي-ة ““ري-ام-
أارت -ي““ ،ب -ه-دف اق-ت-ن-اء ت-ق-ن-ي-ة ج-دي-دة ‘

التصسفية تسستخدم ‘ ›ال اÙروقات
وسس -ي -ت -م اسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ‘ تصس -ف -ي-ة اŸي-اه
اŸسستعملة بجودة عالية تصسل إا ٩7 ¤من
اŸئة وكلفة أاقل.
‘ هذا الشسأان ،أاوضسح حيدرة هواري
ب - -وم - -دي - -ن ،اŸدي - -ر ال - -ع- -ام لـ ““ح- -ي- -درة
هيدروليك““ لـ ““الشسعب““ ،أان هذه التفاقية
جاءت تتويجا لزيارة الوزير األول عبد
اŸالك سسÓل ومنتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات
إا ¤موسسكو .وتسسمح هذه التقنية بالرفع
من القدرات اإلنتاجية Ùطات التصسفية
ببÓدنا ‘ حال ” اعتمادها ،ومن ثم
ف-ه-ذه ال-ت-ق-ن-ي-ة م-وج-ه-ة ل-ل-دي-وان ال-وطني
للتطه Òلتعزيز أادائه ‘ ›ال اسسÎجاع
اŸياه اŸسستعملة.
‘ اŸق- -اب- -ل– ،دث ح- -ي- -درة ه- -واري
بومدين ،عن التفك ‘ Òفتح مصسنع إلنتاج
هذه التقنية وتكوين مهندسس ÚجزائريÚ
‘ هذا اÛال ،بعد سسنت Úعلى أاكÌ
ت-ق-دي-ر ،ح-يث سس-ي-ت-م ج-لب ه-ذه ال-ت-ق-ن-ي-ة
نصس -ف اŸصس -ن -ع -ة ل -ي -ت -م تصس -ن-ي-ع-ه-ا ب-أايٍ-د
ج-زائ-ري-ة ب-نسس-بة  50م -ن اŸائ-ة ،ب-ه-دف
ت -ل-ب-ي-ة الح-ت-ي-اج-ات ال-وط-ن-ي-ة وك-ذا ول-وج
السسوق اإلفريقية من خÓل السستفادة من
ال-تسس-ه-يÓ-ت السس-ت-ث-م-اري-ة ال-ت-ي ت-ق-دم-ها
ا◊كومة.
بدورها أابدت لريسسا فيفوبيفا ،نائب
اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لشس-رك-ة ال-روسس-ي-ة ،اه-ت-مام
شسركتها بالسسوق ا÷زائرية الواعدة والتي
–م -ل ع -دي-د ف-رصش السس-ت-ث-م-ار اŸه-م-ة
واŸتاحة للشسركات الروسسية ،خاصسة وأان
العÓقات الثنائية ب Úالبلدين عريقة جدا
وه- -ن- -اك إارادة ل- -ت- -ع- -زي -زه -ا ‘ ﬂت -ل -ف
اÛالت.

بن ميسشية ألرئيسس أŸدير ألعام لـ ““كات““‘ تصشريح لـ ““ألششعب““:

الششركة حققت ‰وا  10من اŸائة ‘ التأام Úعلى األخطار الصشناعية
أكد ألرئيسس أŸدير ألعام للششركة
أ÷زأئرية للتاأمينات ““كات““ يوسشف
ب----ن م----يسش----ي----ة ،أن أل----ت---اأم Úع---ل---ى
ألأخ---ط---ار ألصش--ن--اع--ي--ة ،خ--اصش--ة ‘
ق--ط--اع أل-ط-اق-ة وأÙروق-اتÁ ،ث-ل
ثلث ( ) رقم أعمال سشوق ألتاأمينات
ب-ا÷زأئ-ر وي-اأت-ي ‘ أŸرت-ب-ة ألثانية
ب---ع--د أل--ت--اأم Úع--ل--ى ألسش--ي--ارأت Ãا
نسشبته  53من أŸائة.
‘ ه- -ذا الإط- -ار ،ق- -ال ب- -ن م- -يسس -ي -ة ‘
تصسريح لـ ““الشسعب““ ،على هامشش مشساركة
““ك- - - -ات““ ‘ الصس - - -ال - - -ون ال - - -دو‹ Ÿوردي
اŸن -ت -ج-ات واÿدم-ات ال-بÎول-ي-ة لسس-ادسش

م -رة ،اإن سس -وق ال-ت-اأم-ي-ن-ات ع-رف ت-راج-ع-ا
م -ل -ح -وظ -ا ‘ نسس -ب -ة ال -ن -م-و خÓ-ل السس-ن-ة
ا÷زائرية مقارنة Ãا قبل  ‘ ،2016حÚ
اأن شس -رك -ة ال -ت -اأم-ي-ن-ات ا÷زائ-ري-ة ““ك-ات““،
ح- - -ق - -قت ‰وا ‘ ›ال ال - -ت - -اأم Úع - -ل - -ى
الأخ -ط -ار الصس -ن -اع-ي-ة Ãا نسس-ب-ت-ه  10من
اŸائة ،بحكم اأن  70من اŸائة من ﬁفظة
الشسركة موجهة للتاأم Úعلى اŸوؤسسسسات،
عمومية وخاصسة وحتى الأجنبية.
‘ هذا السسياق ،اأكد اŸدير العام اأن
حضسورهم ‘ الصسالون من خÓل جناح،
ب- -حضس- -ور اŸسس- -وؤول Úال- -ك- -ب -ارŸ ،راف -ق -ة
اŸوؤسسسسات الفاعلة ‘ ميدان اÙروقات

وال- -ت- -اأم Úع- -ل- -ى الأخ- -ط- -ار الصس- -ن- -اع- -ي -ة
و–سسيسسهم باأهمية التاأم Úعلى اŸنشساآت
والأشسخاصش.
وت- -وق- -ع ب- -ن م- -يسس- -ي- -ة اأن ي- -ب -ق -ى سس -وق
ال -ت -اأم -ي -ن-ات ‘ ن-فسش ال-رك-ود بسس-بب ع-دم
وجود حركية اقتصسادية هذه السسنة ،التي
قاربت على النتهاء .ونفسش الأمر بالنسسبة
لسسنة  ،2017خاصسة واأن  40من اŸائة من
تعويضسات شسركات التاأم Úموجهة حوادث
اŸرور ،على عكسش تلك اŸوجهة لصسالح
اŸوؤسسسسات.
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ألندوة ألدولية حول أŸناخ ““كوب““22-

حضشور ‡يز Ÿؤوسشسشة ““صشحارى العا ““⁄وجمعية ““اŸاء““
سش -ج -لت م -ؤوسشسش -ة ““صش -ح -اري أل-ع-ا““⁄
وج- - - -م- - - -ع- - - -ي- - - -ة ““أŸاء““ وع- - - -دة خÈأء
حضشورهم ‘ ألندوة حول أŸناخ «كوب-
 ،»22ب- - -حسشب م- - -ا “ت مÓ- - -ح - -ظ - -ت - -ه،
أÿم- - - - - -يسسÃ ،رأكشس ،ح- - - - - -يث Œري
ف -ع -ال -ي -ات أل -ت -ظ -اه -رة أل-دول-ي-ة ح-ول
أŸناخ.
يشسغل ا÷ناح اŸكّرسش للجزائر ‘ هذه
لطراف ‘ التفاقية -
التظاهرة اÿاصسة با أ
 ·ÓاŸت- -ح- -دة ح- -ول ال- -ت- -غÒات
لط - -ار ل  - -أ
اإ
اŸن -اخ-ي-ة (ك-وب ،)22-م- -ؤوسسسس- -ة صس- -ح -اري
ال -ع -ا ⁄ال -ت -ي ي -رأاسس -ه-ا وزي-ر ال-ب-ي-ئ-ة السس-اب-ق
شسريف رحما.Ê
وتعرضش بجناح ا÷زائر اŸوجود ضسمن
لج -ن -ح-ة ال-ع-دي-دة ل-ل-ن-دوة ،م-ط-وي-ات ح-ول
اأ
أاهداف ونشساطات اŸؤوسسسسة.
تتمثل مهمة مؤوسسسسة ““صسحاري العا‘ ““⁄
تكريسش فكرة ،أان الصسحراء Áكن أان تكون
م -رادف -ا ل-ل-ح-ي-اة والÌوة وال-ت-ن-م-ي-ة وال-ت-ط-ور
وال- -تضس- -ام- -ن ب -ال -نسس -ب -ة لشس -ع -وب الصس -ح -راء

والبشسرية.
وتعتمد هذه اŸؤوسسسسة على اŸادة 12.4
ل· اŸتحدة حول البيئة
مكرر لتقرير ندوة ا أ
وال -ت-ن-م-ي-ة ،ال-ذي ي-رك-ز ع-ل-ى ضس-رورة ت-ع-زي-ز
برامج التنمية اŸد›ة للقضساء على الفقر.
وهي تقوم أايضسا على بيان جوهانسسبورغ حول
التنمية اŸسستدامة.
كما سسجلت الندوة الدولية حول اŸناخ،
حضسور خÈاء ،على غرار سسيد علي مناد سسي
أاحمد خب Òأا‡ي سسابق متقاعد ﬂتصش ‘
اŸناخ.
ووصس -ف ال -ن -دوات ح-ول اŸن-اخ ““ب-ل-ق-اءات
سس - -ن- -وي- -ة كÈى ،ح- -يث ي- -ق- -دم اŸشس- -ارك- -ون
تصس- -ري- -ح- -ات آان -ي -ة ه -ام -ة““ ‘ ،ح Úأان ذات
لشسخاصش الذين يتحدثون عن إانقاذ العا،⁄
اأ
ه -م ال -ذي-ن ي-ثÒون ال-ن-زاع-ات وي-تسس-ب-ب-ون ‘
نشسوب ا◊روب.
واعت Èاÿب ،Òأانه من ““غ ÒالÓئق أان تعد
الدول اŸتطورة Ãسساعدة تقدر بـ 100مليون
دولر ‘ أافق  2022لصسالح البلدان النامية،

علما أان اŸوارد اŸنهوبة من طرف هذه
الدول تفوق هذه القيمة““.
ول -دى ت -ط -رق -ه إا ¤ات -ف-اق ب-اريسش ،اع-تÈ
اŸسسؤوول أان ““الوثيقة حتى وإان طبقت ‘
ع -ا ⁄ره-ي-ن-ة ل-ق-وى ﬂف-ي-ة ،ف-إان-ه-ا ل-ن ت-أات-ي
بالنتائج اŸرجوة““.
وأاوضس- -ح أان- -ه م- -ن الصس -عب ت -ط -ب -ي -ق ه -ذا
التفاق ،كون هناك دول أاوروبية قد بدأات
تراجع حسساباتها فيما يخصش انبعاث الغاز
اŸتسسبب ‘ الحتباسش ا◊راري ،على غرار
أاŸانيا.
وأاشس- -ار ‘ ه- -ذا السس- -ي- -اق ،إا ¤أان ات- -ف- -اق
باريسش يبقى تصسريح حسسن نية حيال تقليصش
ان- -ب -ع -اث -ات ال -غ -از اŸتسس -بب ‘ الح -ت -ب -اسش
ا◊راري ،دون أان يكون هناك أادنى تقييد
لك Ìتسسبّبا للتلوث““.
بالنسسبة للدول ا أ
من جهتها أاكدت زهية بشس Òرعب ،من
جمعية ““اŸاء““ ،الناشسطة Ãنظمة دولية غÒ
ح -ك -وم -ي -ة ،أان -ه ل Áك -ن إان -ق -اذ ال -ب-ي-ئ-ة دون
لصسلية.
الشسعوب ا أ

دعت وزيرة ألÈيد وتكنولوجيات
لع Ó- - - -م وألتصش- - - -ال ه- - - -دى إأÁان
أ إ
ف-رع-ونÃ ،دي-ن-ة ““ووزن““ ألصش-ي-ن-ية،
لنÎنت ‘ إأطار حوكمة
إأ ¤تطوير أ أ
لطرأف““ ،بحسشب
““ششفافة ومتعددة أ أ
ما أفادت به ألوزأرة ‘ بيان لها.
‘ مداخلة لها ‘ افتتاح الندوة العاŸية
الثالثة حول األنÎنت التي –تضسنها مدينة
(ووزن) على مدار ثÓثة أايام– ،ت شسعار:
““الب-ت-ك-ار ك-م-ح-رك ل-ت-ط-وي-ر األنÎنت م-ن
أاج- -ل رف -اه -ي -ة ا÷م -ي -ع““ ،رك -زت السس -ي -دة
ف-رع-ون ع-ل-ى ““أاه-م-ي-ة تشس-ج-ي-ع ب-روز نظام
سس - -يÈا Êي - -ت- -م م- -ن خÓ- -ل- -ه إاشس- -راك ك- -ل
األطراف الفاعلة لضسمان توصسيل موثوق
ف-ي-ه وت-ط-وي-ره ي-ك-ون م-ف-ي-دا ل-ل-ج-م-يع على
الصسعيد العاŸي““.
وشسددت الوزيرة ‘ هذا اإلطار ،على
““ضس -رورة أان ت -ق -وم ح-وك-م-ة األنÎنت ع-ل-ى
مبدإا ضسمان الولوج إا ¤الشسبكة للجميع““،
بحيث أانه ““ل Áكن لهذا اŸبدإا أان يخدم
حقوق اإلنسسان والعدالة الجتماعية ،إال
من خÓل تكريسش سسيادة الشسعوب والدول
‘ هذا اÛال ،وفق اŸبادئ التي أاقرتها

األ· اŸت -ح -دة وال-ت-ي ت-ن-اضس-ل م-ن أاج-ل-ه-ا
كافة الدول““.
من جهته ،دعا رئيسش جمهورية الصسÚ
الشسعبية شسي جينبينغ ‘ ،خطاب ” بثه،
إا““ ¤تعزيز التعاون الدو‹ ‘ ›ال حوكمة
ال -فضس -اء السس -يÈا ،““Êم -ؤوك-دا أان-ه ل ح-دود
ÓنÎنت.
لأ
وسسجل الرئيسش الصسيني اسستعداد بÓده
ل- -ل -ع -م -ل م -ع اÛت -م -ع ال -دو‹ ،م -ن أاج -ل
رفاهية مشسÎكة لكل شسعوب العا ⁄وكذا
العمل من أاجل إاقامة نظام حوكمة عاŸي
ل - -ل - -فضس - -اء السس - -يÈا Êي - -ك- -ون أاك Ìع- -دل
وعقÓنية““.
وق - -د ” ع - -ل- -ى ه- -امشش ه- -ذا اŸؤو“ر،
تنظيم معرضش ضسم أاك Ìمن  300شسركة
رائ - -دة ‘ ›ال األنÎنت ،شس - -ك - -ل فضس- -اء
ل -ع -رضش آاخ -ر اإل‚ازات ال -ت -ي ج-ادت ب-ه-ا
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ‘ ›ال األنÎنتŒ .در
اإلشسارة ،إا ¤أان الوزيرة التقت باŸناسسبة،
ب- -وزراء وشس- -خصس- -ي- -ات سس- -ام- -ي- -ة ‘ ›ال
ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات اإلعÓ-م والتصس-ال ،ب-ي-ن-ه-م
نظÒها الصسيني ،الذي تباحثت معه أافق
التعاون والشسراكة.

–ضشÒأ للجنة ألعليا أŸششÎكة أ÷زأئرية  -أŸوريتانية

÷نة الصشناعة التقليدية تدعو إا ¤تعزيز التعاون الثنائي
دعت أل-ل-ج-ن-ة أل-ف-ن-ي-ة أل-قطاعية
أ÷زأئ -ري -ة  -أŸوري -ت -ان-ي-ة ‘ ›ال
ألصش -ن -اع -ة أل -ت-ق-ل-ي-دي-ة ،أÿم-يسس،
بنوأقششوط ،إأ ¤تعزيز ألتعاون بÚ
أل -ب -ل -دي -ن ‘ ه-ذأ أÛال ،م-ن خÓ-ل
ت -ب -ادل أÈÿأت وأŸع -ل -وم-ات وذلك
–ضشÒأ ل- - - - - -ل- - - - - -دورة  18للجنة
أŸششÎكة ألعليا للتعاون أ÷زأئري
 أŸوريتا ÊأŸقررة با÷زأئر ،نهايةألسشنة أ÷ارية.
أاوصست ال -ل -ج -ن -ة ال -ق-ط-اع-ي-ة ‘ خ-ت-ام
اج -ت -م -اع -ه -ا ،ال -ذي ت -رأاسس-ه ع-ن ا÷انب
ا÷زائري شسكري بن زعرور مدير بوزارة
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ية والصسناعة التقليدية،
وعن ا÷انب اŸوريتا Êحد معلوم ولد
باب مدير الدراسسات وال›Èة والتعاون
ب -وزارة ال -ث -ق-اف-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة،
بتعزيز التعاون ‘ ›ال تطوير ا÷هاز
لداري اŸت- - - -خصسصش ‘ الصس - - -ن - - -اع - - -ة
اإ
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة وت-ك-وي-ن و–سس ÚاÈÿات،
إاضسافة إا ¤إامكانية السستفادة من اÈÿة
ا÷زائرية ‘ ›ال الÎقية والتسسويق.
أاع- - - - -رب ا÷انب ا÷زائ- - - - -ري ،ع - - - -ن
لي -ف -اد خ-ب Òإا ¤م-وري-ت-ان-ي-ا
اسس -ت -ع -داده إ
Óشسراف على دورة تكوينية لصسالح عدد
ل إ
م-ن إاط-ارات ق-ط-اع الصس-ن-اع-ة ال-ت-قليدية،
ح -ول دور غ -رف الصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة
وا◊رف ا÷زائ - - -ري- - -ة ‘ ›ال ت- - -أاطÒ
الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة واسس-ت-ق-ب-ال خ-مسسة
آاخ-ري-ن ل-ل-ج-زائ-ر ،ب-غ-رضش الطÓ-ع ع-ل-ى
التجربة ا÷زائرية ‘ هذا اÛال.
‘ ›ال –سس Úمسس - -ت- -وى ا◊رف- -يÚ
اŸوري -ت -ان-ي ،Úأاع-رب ا÷انب ا÷زائ-ري
ع -ن اسس -ت -ع -داده إاي -ف -اد م -ع-ل-م ح-ر‘ إا¤
Óشسراف على دورة تكوينية
موريتانيا ،ل إ
لعدد من ا◊رفي ÚاŸوريتاني› ‘ Úال
الفخار واÿزف ،بواقع دورة تكوينية ‘

كل سسنة للسسنوات الثÓث القادمة.
و‘ ›ال الÎقية والتسسويق ،أاعرب
ا÷ان -ب -ان ع -ن اسس -ت-ع-داده-م-ا ت-خصس-يصش
جناح ‘ معرضسيهما الدولي Úلكل طرف
‘ م -ع -رضش ا÷زائ -ر ال -دو‹ ل -لصس -ن -اع-ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة وم-ه-رج-ان اŸدن ال-ق-دÁة
للسسنوات  2017و 201٨و.201٩
ك- -م- -ا أاوصس- -ى ال- -ط- -رف- -ان ب -ت -ب -ادل
اŸع -ل -وم-ات ف-ي-م-ا ي-خصش اŸواد الأول-ي-ة
اŸت -وف-رة ‘ ك Ó-ال-ب-ل-دي-ن ،قصس-د إاق-ام-ة
شس- -راك -ة ‘ ه -ذا اÛال ،م -ع إام -ك -ان -ي -ة
اسستحداث وحدات إانتاجية Ÿادة ا÷لود
‘ اŸناطق ا◊دودية ب Úالبلدين وأاكدا
ع -ل -ى أاه -م -ي -ة إاق -ام-ة ت-وأام-ة ب Úال-غ-رف-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-لصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف
Ãوري-ت-ان-ي-ا وال-غ-رف-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصس-ن-اعة
ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف ب-ا÷زائ-ر ‘ أاق-رب
لجال.
اآ
لÓشسارة ،فقد أاجرى الوفد ا÷زائري،
خÓل إاقامته Ãوريتانيا ،عدة لقاءات مع
مسسؤوو‹ القطاع واسستقبل من قبل وزير
ال-ث-ق-اف-ة والصس-ن-اع-ة التقليدية اŸوريتاÊ
لم Úول -د الشس -ي -خ ،ال -ذي أاشس -اد
ﬁم -د ا أ
Ãسستوى العÓقات اŸوريتانية ا÷زائرية
وأاب -رز أاه -م -ي -ة الصس -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘
اÛت-م-ع اŸوري-ت-ا Êوإام-ك-ان-ي-ة اسس-تفادة
قطاع الصسناعة التقليدية ‘ ا÷زائر من
بعضش جوانبها.
ي-أات-ي اج-ت-م-اع ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة القطاعية
اŸشسÎكة ‘ ›ال الصسناعات التقليدية
ب -ن -واكشس -وط ،ب -ع -د اج -ت-م-اع‡ Úاث-ل،Ú
عقدا ‘ أاكتوبر اŸاضسي ،للجنة الفنية
ا÷زائ-ري-ة -اŸوري-ت-ان-ي-ة ل-ق-طاع الصسحة
وآاخ- -ر ل -لصس -ي -د ال -ب -ح -ري وذلك –ضسÒا
لشسغال الدورة  1٨للجنة اŸشسÎكة العليا
أ
ا÷زائرية  -اŸوريتانية اŸقرر انعقادها
نهاية السسنة ا÷ارية با÷زائر.

السسبت  ١9نوفمبر  ٢٠١6م
الموافق لـ  ١8صسفر  ١438هـ
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التربية والتعليم العالي والششؤوون الدينية في صشلب الهتمام
لول وك-ل م-ن وزراء ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي طاهر
اسش-ت-م-ع أاول أامسس ال-وزي-ر ا أ
Óسشرة
ح-ج-ار ،وزي-رة ال-ت-رب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة ب-ن غ-ب-ريت ،وزي-رة ال-تضشامن الوطني ل أ
لوقاف محمد عيسشى إالى أاسشئلة
وقضشايا المرأاة مونية مسشلم ،وزير الششؤوون الدينية وا أ
نواب الغرفة السشفلى للبرلمان في جلسشة علنية ترأاسشها محمد العربي ولد خليفة.
مقر المجلسس الششعبي الوطني :حياة  /ك

نيابة عن سشÓل ،الدالية:

تنصشيب الحواجز األمنية بالطرقات لتأامين األششخاصض والممتلكات

ت - -نصس - -يب ال - -ح - -واج - -ز األم- -ن- -ي- -ة
ب-أل-ط-رق-أت ي-ن-درج ضس-م-ن ال-م-ه-أم
«ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة وال-ع-أدي-ة» ل-مصس-أل-ح
األم -ن ب -ه -دف ت-أم-ي-ن األشس-خ-أصس
والممتلكأت والوقأية من حوادث
ال- -م- -رور ،حسسب م -أ أاك -ده ال -وزي -ر
األول عبد المألك سسلل في رد
قرأاته الوزيرة المكلفة بألعلقأت
م -ع ال -ب-رل-م-أن غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة ،أاول
أامسس ،ع- -ن سس -ؤوال شس -ف -وي ل -ن -أئب
بألمجلسس الشسعبي الوطني .أابرزت
ال-دال-ي-ة ح-ول ال-م-وضس-وع ،أان ال-ح-واج-ز ال-م-نصسبة
على مسستوى الطريقين الولئيين  ١4و ١9بولية
تيسسمسسيلت الذي تضسمنه سسؤوال ألحد النواب ،
يندرج ضسمن المهأم التقليدية والعأدية المنوطة
ب- -مصس- -أل- -ح األم- -ن قصس- -د ح- -م- -أي- -ة األشس -خ -أصس
وال -م -م -ت -ل -ك -أت وت -أم -ي-ن أاك-ب-ر مسس-ت-وي-أت األم-ن

والسس -ك -ي -ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ح-ف-أظ
عليهمأ مع األخذ بعين العتبأر
ال- - -م - -ؤوشس - -رات وال - -م - -ع - -ط - -ي - -أت
ال- - -م - -وضس - -وع - -ي - -ة ذات الصس - -ل - -ة.
وأاضس - - -أفت أان ت - - -زاي - - -د ح- - -رك- - -ة
األشس- -خ- -أصس وال -بضس -أئ -ع ب -ه -ذي -ن
الطريقين الرئيسسيين ،مأ نتج عنه
م -ن ح -وادث م -رور م -م -ي -ت -ة دف -ع
بمصسألح األمن إالى نصسب حواجز
أام -ن -ي-ة م-ت-ع-ددة ،م-ن أاج-ل ت-أم-ي-ن
ه -ذه ال -م -م -رات وت-وف-ي-ر أاقصس-ى م-ع-دلت األم-ن
والسسلمة المرورية لمسستعملي هذين الطريقين.
وأاك - -دت ف- -ي ه- -ذا اإلط- -أر إال- -ى أان السس- -ل- -ط- -أت
العمومية تتكفل بظأهرة تزايد حوادث المرور
خأصسة من خلل جملة من التدابير واإلجراءات
ال-ع-م-ل-ي-أت-ي-ة إال-ى ج-أنب م-راج-عة القأنون ١4-٠١
المتعلق بتنظيم حركة المرور.

عيسشى يؤوكد:

بناء المسشاجد في الجزائر يخضشع لدفتر ششروط
أاكد وزير الششؤوون الدينية أان
بناء المسشاجد حاليا ،يتم على
أاسشاسس وظيفي ،وليسس للتباهي
كما كان في السشابق ،كما يخضشع
ب- -ن- -اء ال- -مسش- -اج- -د ل- -م -ق -اي -يسس
المخططات الهندسشية ويراعى
ف - -ي - -ه - -ا ال - -ط- -اب- -ع ال- -م- -ع- -م- -اري
لسش Ó-م-ي ال-م-غ-ارب-ي وت-ع-ت-م-د
ا إ
ع -ل -ى سشÓ-م-ة ال-مصش-ل-ي-ن وع-ل-ى
ال-م-راف-ق ال-ت-اب-ع-ة ل-ه م-ثل فتح
م -ك -ت -ب -ة ل -ل -م -واط -ن -ي -ن ح -ت-ى ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن
السشتفادة منهما.
أارجع عيسسى في رده أاول أامسس على سسؤوال شسفهي
ألحد نواب المجلسس الشسعبي الوطني حول بنأء
ال -مسس-أج-د «أان ال-ف-وضس-ى ال-ت-ي ك-أنت م-وج-ودة ف-ي
ال- -م- -ع- -م- -أر ال- -مسس- -ج- -دي ،ت- -رج -ع إال -ى ال -م -ي -راث
السستعمأري والتي أاغفلت عنهأ النخبة المثقفة في
الجزائر» ،معتبرا أان بنأء مسسجد بمنأرتين يعد
تشسبهأ بكأتدرائيأت المسسيحية ،وذلك في إاشسأرة
إال-ى وسس-أئ-ل السس-ت-ع-م-أر ل-ت-نصس-ي-ر ال-رم-وز ال-دي-ن-ي-ة
اإلسسلمية في الجزائر.
وأاب -رز ف -ي ه -ذا اإلط -أر أان ب -ن -أء ال -مسس -أج -د ف -ي
ال-ج-زائ-ر ،ي-خضس-ع ل-دف-ت-ر شس-روط ح-دده ال-م-رسسوم

التنفيذي الصسأدر في  ،٢٠١3الذي
ي - -تضس - -م - -ن ال - -ق- -أن- -ون األسس- -أسس- -ي
للمسسأجد أاسسسس لخريطة مسسجدية
في الجزائر وحدد دفتر للشسروط
لبنأء المسسأجد.
وقأل «أانه من جملة األحكأم التي
ج -أء ب -ه-أ ال-م-رسس-وم ال-ج-دي-د ه-و
ه -ي -ك -ل -ة ال -مسس -أج -د وت -رت -ي -ب -ه -أ
واع-ت-م-أده-أ ع-ل-ى شس-ك-ل ت-نظيمي
ه-رم-ي ف-ي-أت-ي ال-مسس-ج-د ال-ك-ب-ي-ر
ب-أل-م-ح-م-دي-ة ال-ج-أري إان-ج-أزه ،وال-ذي سس-يسس-ت-لم
قريبأ ،ثم مسسأجد األقطأب ،وتليهأ المسسأجد
الوطنية التي هي األخرى تشسرف على مسسأجد
األح -ي -أء» .ك -م -أ ضس -ب -ط ال -م -رسس -وم -يضس -ي-ف
ال- -وزي -ر -دف -ت -ر شس -روط ج -دي -دة ل -ب -ن -أء وف -ت -ح
المسسأجد ,مضسيفأ بأن إاعطأء الرخصس يراعى
ف-ي-ه-أ ال-خصس-وصس-ي-أت ال-ث-ق-أف-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ك-كل
والخصسوصسيأت الثقأفية لكل منطقة بأإلضسأفة
إالى الكثأفة السسكأنية .في هذا السسيأق قأل أان
ال-م-رسس-وم «ي-ؤوسسسس ل-خ-ري-ط-ة مسس-ج-دي-ة جديدة
ت-ؤورخ ل-ن-م-ط-ي-ة م-ع-م-أري-ة ه-ن-دسس-ي-ة األم-ر الذي
سسيقضسي تدرجيأ على مأ كأن موجود في السسأبق
من انحرافأت وفوضسى في بنأء المسسأجد».

بن غبريت:

الكتاب الموحد للسشنة األولى والثانية ابتدائي قلل من وزن المحافظ
أاك - - -دت وزي- - -رة ال- - -ت- - -رب- - -ي- - -ة
ال - - -وط - - -ن- - -ي- - -ة ،ن- - -وري- - -ة ب- - -ن
غ - - - - -ب - - - - -ريت،أان م - - - - -ن أاه- - - - -م
الج -راءات ال-ت-ي جسش-دت ف-ي
لصشÓحات
الجيل الثاني من ا إ
ف -ي ق -ط -اع ال -ت-رب-ي-ة ،اع-ت-م-اد
ال -ك -ت -اب ال -م -وح -د ب -ال -نسش -ب -ة
لول- -ى وال- -ث- -ان- -ي- -ة
ل - -لسش - -ن- -ة ا أ
اب -ت -دائ -ي ،م -ك -ن م-ن ت-خ-ف-ي-ف
ثقل المحفظة المدرسشية إالى
حوالي نصشف الوزن الذي كانت عليه في
السشنوات السشابقة.
قألت بن غبريت ،في ردهأ على سسؤوال شسفوي
بألمجلسس الشسعبي الوطني حول ثقل المحفظة
ال-م-درسس-ي-ة وأاث-ره ع-ل-ى صس-ح-ة ال-ت-لميذ ،وهي
مسسألة ليسست بألجديدة ،إاذ أاثيرت في العديد
من المرات ،أان اعتمأد الكتأب الموحد خلل
لول-ى
السس -ن -ة ال -دراسس -ي -ة ال -ح -أل-ي-ة،ل-لسس-ن-ت-ي-ن ا أ
والثأنية ابتدائي ،سسأهم بشسكل كبير في تقليصس
وزن ال-م-ح-ف-ظ-ة ال-م-درسس-ي-ة إال-ى ح-والي نصسف
لضسأفة إالى ذلك ،تم
الوزن الذي كأنت عليه ،بأ إ
ت- -ج- -ه- -ي -ز ال -ق -أع -أت ال -دراسس -ي -ة ب -أل -م -دارسس
لبتدائية ،بأدراج فردية للتلميذ يحتفظون
اإ
لدوات المدرسسية التي ل يسستعملونهأ
فيهأ بأ أ
في القسسم.
وهنأك إاجراءات تخصس األسسأتذة تتمثل في
التقليل من حجم وعدد الكراريسس المطألب بهأ
واإلق -تصس -أر ع -ل -ى ال-ق-در الضس-روري م-ن األدوات
اللزمة إلنجأز األنشسطة البيداغوجية المقررة،
فضس-ل ع-ن ت-وح-ي-د ت-وزي-ع ال-نشس-أط-أت ال-ت-ع-ليمية

األسس- -ب- -وع- -ي -ة خ -أصس -ة ب -أل -نسس -ب -ة
للسسنتين األولى و الثأنية ابتدائي.
وف -ي سس -ي -أق م-غ-أي-ر اع-ت-رفت ب-ن
غ- -ب -ريت ب -وج -ود اخ -ت -للت ف -ي
ال -ق -أن-ون ال-خ-أصس ب-أل-ق-ط-أع ،وأان
دائ -رت -ه-أ ال-وزاري-ة سس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى
م-ع-أل-ج-ة ت-لك ال-م-ت-ع-لقة بأسسلك
قطأع التربية ،لمعألجة الوضسعية
ال-م-ه-ن-ي-ة ل-ب-عضس ال-ف-ئ-أت ال-ت-ي لم
ينصسفهأ هذا القأنون.
وأابرزت في هذا الشسأن أان الترقية «مرتبطة بعدد
المنأصسب المفتوحة للترقية» وعلى غرار بأقي
الموظفين بإأمكأن مسستشسأري التوجيه و اإلرشسأد
المدرسسي والمهني الترقية إالى مسستشسأر رئيسسي
للتوجيه واإلرشسأد المدرسسي والمهني ،ثم مفتشس
ال-ت-وج-ي-ه واإلرشس-أد ال-م-درسس-ي وال-م-هني فمفتشس
ال-ت-رب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-وج-يه و اإلرشسأد المدرسسي
والمهني.
كمأ جددت تأكيدهأ أان» فرصس الترقية لدى هذه
الفئة إالى الرتب األعلى في قطأع التربية أاوفر
من قطأعأت أاخرى ،حيث تصسل الترقية بألنسسبة
لمسستشسأر التوجيه في قطأع التربية إالى الرتبة ١٧
ط-ب-ق-أ ل-لشس-روط ال-م-ع-م-ول ب-ه-أ ،ب-ي-ن-م-أ تصس-ل في
القطأعأت األخرى إالى الرتبة  ،١4وأابرزت في
هذا الصسدد أان في الفترة الممتدة من  ٢٠١4إالى
 ،٢٠١6تم فتح مأ يقأرب  ١٠آالف منصسبأ مأليأ
في مختلف الرتب الخأصسة بهذه الفئة ،كمأ تم
ف -ت -ح مسس -أب -ق -ة وام -ت -ح-أن-أت م-ه-ن-ي-ة ل-ل-ت-وظ-ي-ف
ول-ل-ت-رق-ي-ة ال-مهنية لـ ١4١5م-وظ-ف م-ن م-خ-ت-لف
الرتب لهذه الفئة.

نواب البرلمان يصشوتون على المششروع الثÓثاء القادم

حجار:

التحضشير إلعادة النظر في لجنة المالية تقترح  66تعدي Óعلى قانون المالية 2017
جامعة التكوين المتواصشل

أاع -ل -ن وزي -ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-أل-ي وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي،
ال-ط-أه-ر حجأر،
ع -ن ال -ت -حضس -ي-ر
ل-مشس-روع ق-أن-ون
إلع- -أدة ال -ن -ظ -ر
ف- - -ي ج - -أم - -ع - -ة
التكوين
المتواصسل،
ل-تصس-ب-ح ج-أمعة،
كبأقي
الجأمعأت
الوطنية ،بغرضس
تخفيف الضسغط على الجأمعأت ،لفتأ إالى أان
الدراسسة بهأ لن يكون حضسوريأ ،وإانمأ عن طريق
التعليم عن بعد ،بألوسسأئل التكنولوجية الحديثة.
أاب- -رز ح -ج -أر ف -ي رده ع -ل -ى سس -ؤوال ألح -د ن -واب
الغرفة السسفلى للبرلمأن أان الشسهأدة التي تمنحهأ
جأمعة التكوين المتواصسل «وطنية ومعترف بهأ
ل-دى ه-ي-ئ-أت ال-وظ-ي-ف ال-ع-م-وم-ي دون مشس-أكل»،
مذكرا بأنهأ أانشسئت ،لضسمأن التكوين المتواصسل
وال -ت -ك -وي -ن حسسب ال -ط -لب ل-ف-أئ-دة مسس-ت-خ-دم-ي
اإلدارة العمومية ،وبأقي القطأعأت القتصسأدية
والج-ت-م-أع-ي-ة ،ك-م-أ ت-م-ن-ح ال-ف-رصس-ة ل-ل-مواطنين
الحأئزين على مسستوى الثألثة ثأنوي لللتحأق
بهأ.
وبخصسوصس «عدم العتراف بشسهأدة الدراسسأت
ال -ج -أم-ع-ي-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة» ،أاوضس-ح ح-ج-أر أان ك-ل
الشسهأدات الجأمعية التي تصسدرهأ الوزارة من
خلل مؤوسسسسأتهأ الجأمعية المختلفة بمأ فيهأ
جأمعة التكوين المتواصسل ،هي شسهأدات وطنية
معترف بهأ.

اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلسس الششعبي الوطني  66تعدي Óعلى مششروع قانون
المالية  ،2017بعد أان عكفت اللجنة على دراسشة التعديÓت ،التي من بينها تعديل يتعلق
لدوية الباهظة الثمن ،وتعديل المادة  36التي تقترح رفع
بتسشقيف أاحجام و مبالغ تعويضس ا أ
حصش-ة صش-ن-دوق ال-تضش-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات ال-م-حلية ،إاضشافة إالى المادة الـ 40ال-متعلقة بالضشريبة
الجزافية ،حيث يصشوت نواب الغرفة السشفلى على القانون الثÓثاء القادم.

جÓل بوطي

اقتراحأت اللجنة جأءت خلل اجتمأع ترأاسسه
بدة محجوب رئيسس اللجنة،أاول أامسس ،حضسره
وزير المألية حأجي بأبأ عمي ،ووزيرة العلقأت
مع البرلمأن غنية الدالية وكذا الوزير المنتدب
ل-دى وزي-ر ال-م-أل-ي-ة ال-م-ك-ل-ف ب-ألق-تصسأد الرقمي
وعصس-رن-ة األن-ظ-م-ة ال-م-أل-ي-ة م-ع-تصس-م ب-وضس-يأف،
حيث خصسصس الجتمأع لدراسسة التعديلت الـ66
ال -م -ق-ت-رح-ة ع-ل-ى مشس-روع ق-أن-ون ال-م-أل-ي-ة لسس-ن-ة
 .٢٠١٧وقد عكفت اللجنة حسسب بيأن تلقت
«الشسعب» نسسخة منه على دراسسة هذه التعديلت
بحضسور مندوبي أاصسحأبهأ وذلك بعد أان أاحأل
م -ك -تب ال -م -ج -لسس ع -ل -ى ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ع -دي -لت
ال -مسس -ت -وف-ي-ة ل-لشس-روط ف-ي اج-ت-م-أع-ه ال-م-ن-ع-ق-د
األرب -ع -أء ال -م-أضس-ي .وت-ت-م-ح-ور أاه-م ال-ت-ع-دي-لت
المقترحة من طرف اللجنة ،المأدة  ١8المتعلقة
بتخفيضس أاجل إاصسدار جواز السسفر البيوميتري
اللكتروني من  8أايأم إالى  5أايأم ،وتعديل المأدة
 36ال -ت-ي ت-ق-ت-رح رف-ع حصس-ة صس-ن-دوق ال-تضس-أم-ن
ل-ل-ج-م-أع-أت ال-م-ح-ل-ي-ة ،م-ن ح-أصس-ل ال-رسس-م على
القيمة المضسأفة بألنسسبة للعمليأت المحققة في
الداخل المنصسوصس عليهأ في المأدة  ١6١من
قأنون الرسسوم على رقم األعمأل ،و ذلك من ١٠
ب -أل -م -أئ-ة إال-ى  ٪١5دع -م -أ ل -م -وارد ال -ب -ل -دي -أت و
تخصسيصس  ٪٧5من حأصسل الرسسم على القيمة
المضسأفة لفأئدة ميزانية الدولة .أامأ بخصسوصس
ال- -م -أدة  4٠ف -ق -د اق -ت -رحت ال-ل-ج-ن-ة ت-ع-دي-ل-ه-أ
ب -أل -ت -نصس -يصس ع -ل -ى أان ي-ك-ون اك-ت-ت-أب ال-تصس-ري-ح
ال-م-ت-ع-ل-ق ب-ألضس-ري-ب-ة ال-جزافية الوحيدة ،بألنسسبة

مسشلم :

إامكانية اسشتغÓل مقرات المؤوسشسشة إلنششاء مراكز
المسشاعدة على اإلدماج المهني لفئة المعاقين
أاع -ل -نت وزي-رة ال-تضس-أم-ن ال-وط-ن-ي
واألسس -رة وقضس -أي-أ ال-م-رأاة ،م-ون-ي-ة
مسسلم أان األثر المألي المترتب عن
ال-ت-ك-ف-ل ب-وضس-ع-ي-ة ع-م-أل م-ؤوسسسسة
لشس-خ-أصس
صس -ن -أع -ة ال -م -ك -أنسس ل -أ
ال-م-ع-أق-ي-ن ،ال-م-ن-ح-ل-ة «إابيح» يزيد
عن  43١مليون دينأر ،بمأ في ذلك
دف - - -ع اشس - - -ت- - -راك- - -أت الضس- - -م- - -أن
الجتمأعي.
أاوضس -حت مسس -ل -م ف -ي رده -أ ع -ل-ى
سسؤوال ألحد النواب بألمجلسس الشسعبي الوطني،
حول وضسعية عمأل مؤوسسسسة صسنأعة المكأنسس
«إابيح» المنحلة ،أان العدد اإلجمألي لهؤولء العمأل
المسسرحين بعد حل المؤوسسسسة بلغ» ١.٢99عأمل،
وليسس  9٠٠عأمل كمأ ورد في السسؤوال الشسفهي،

م- -ؤوك- -دة ب- -أن- -ه ت- -م تسس -وي -ة الشس -ق
الج - -ت - -م - -أع- -ي ال- -خ- -أصس ب- -ه- -ذه
الشسريحة سسيمأ بخصسوصس األجور
المتأخرة ،مأ عدا  ٢5حألة تخصس
ع -م -أل م -ت -وف -ي -ن ت -ج -ري ح -أل -ي -أ
إاجراءات نقل مسستحقأتهم لذوي
حقوقهم.
وذك -رت ال -مسس -ئ -ول -ة األول -ى ع -ل -ى
القطأع في هذا السسيأق ،أانه تم
التكفل بـ 34٠عأمل آاخر في إاطأر
أاجهزة اإلدمأج الجتمأعي التى يسسيرهأ القطأع
لتحسسين ظروفهم الجتمأعية ،كمأ لفتت إالى انه
تم طرح إامكأنية اسستغلل مقرات مؤوسسسسة «إابيح»
المنحلة إلنشسأء مراكز المسسأعدة على اإلدمأج
المهني لفئة المعأقين.

للمكلفين بألضسريبة الجدد قبل  3١ديسسمبر من
سسنة بداية نشسأطهم بدل من  ١جأنفي من السسنة
التي تلي سسنة بداية نشسأطهم.
وفيمأ يتعلق بألمأدة  6٧المتعلقة بفرضس رسسم
ال -ن-ج-أع-ة ال-ط-أق-وي-ة ع-ل-ى األج-ه-زة ال-ت-ي ت-ع-م-ل
بألكهربأء الخأضسعة للقواعد الخأصسة بألفعألية
والتصسنيف والتوسسيم الطأقوي ،اقترحت اللجنة
تخفيضس نسسب هذا الرسسم من سسلم تصسأعدي
يتراوح مأ بين  5إالى  ٪6٠حسسب مشسروع القأنون،
إالى نسسب تتراوح مأ بين  5و.٪35
أامأ المأدة  9٢فقد اقترحت اللجنة إاعأدة صسيأغتهأ
على نحو يوضسح بشسكل أاكبر التدبير الذي تضسمنه
والمتعلق بتسسقيف أاحجأم و مبألغ تعويضس األدوية
ال -ب -أه -ظ-ة ال-ث-م-ن ،ك-م-أ اق-ت-رحت ن-فسس ال-ت-وضس-ي-ح
بألنسسبة للمأدة  93المتعلقة بإأخضسأع قأبلية تعويضس
األدوي -ة ج -د ب -أه -ظ -ة ال -ث -م-ن م-ن ط-رف الضس-م-أن
الجتمأعي ،إالى إابرام عقود نجأعة بين هيئأت
الضس -م -أن الج -ت -م -أع -ي وال -م -خ -أب -ر الصس-ي-دلن-ي-ة،
ال -ح -أئ -زة ع -ل -ى ق-رارات ال-تسس-ج-ي-ل ب-أل-ج-زائ-ر .و
ت-ن-أولت ال-ت-ع-دي-لت ال-مأدة  ١٠8ال-م-تعلقة بتسسوية
وضسعية البنأيأت التي يحوز أاصسحأبهأ على رخصس
ال-ب-ن-أء وغ-ي-ر ال-م-ط-أب-ق-ة ل-ت-ع-ل-ي-م-أت لرخصس البنأء
المسسلمة والتي اقترحت اللجنة تعديلهأ بإأمكأنية
تسسوية وضسعيتهأ شسريطة احترام حقوق الجوار و
م-ع-أي-ي-ر ال-ب-ن-أء واألم-ن ،وت-ت-م ال-تسس-وي-ة مقأبل دفع
غ -رام -أت م -أل-ي-ة ت-ت-راوح م-أ ب-ي-ن  ١٠ب-أل-مأئة و5٠
بألمأئة من قيمة العقأر ،من السسنة األولى إالى
السسنة الخأمسسة على أان يسسري مفعول هذا الحكم
بداية من  ١جأنفي ، ٢٠١8أامأ بأقي التعديلت
المقترحة فأغلبهأ تعديلت شسكلية ل تغير من
مضسمون المواد  .وبألنسسبة للمواد الجديدة التي
اق-ت-رح-ت-ه-أ ال-ل-ج-ن-ة ف-ت-ت-م-ث-ل ف-ي المأدة  45مكرر
وت -نصس ع-ل-ى ت-ع-دي-ل ال-م-أدة  8١م-ك-رر م-ن ق-أنون
اإلجراءات الجبأئية ،على نحو يقترح عضسو واحد
ممثل عن المصسنف الوطني للخبراء المحأسسبين،
ب-أل-نسس-ب-ة ل-ل-ج-أن ال-ط-ع-ن ال-ج-ه-وية ،وعضسوا واحدا
ممثل عن الغرفة الوطنية لمحأفظي الحسسأبأت
بألنسسبة للجأن الطعن الولئية ،واقترحت اللجنة
المأدة  ٧٢مكرر التي تنصس على تعديل المأدة 3٢
من قأنون المألية التكميلي لسسنة  ٢٠٠9رفع الرسسم
على تعبئة الدفع المسسبق من  ٪5إالى  ،٪٧والذي
يسستحق على متعأملي الهأتف النقأل شسهريأ مأ
يسسهم في دعم موارد الخزينة العمومية.
وتم أايضسأ اقتراح المأدة  ٧٢مكرر  ١التي تنصس
ع -ل -ى إاع -ف -أء ال -م -واد وال -ت-ج-ه-ي-زات ال-مسس-ت-وردة
الموجهة إلنجأز المسسجد األعظم بألعأصسمة من
الرسسم على القيمة المضسأفة والحقوق الجمركية،
وفي األخير أاحأل المكتب التعديلت المنصسبة
على النصسين والمسستوفية للشسروط القأنونية على
ال-ل-ج-ن-ت-ي-ن ال-م-خ-تصس-ت-ي-ن وذلك ب-عد دراسستهأ مع
مندوبي أاصسحأبهأ.

المجلسس الششعبي الوطني يسشتأانف أاششغاله غدا

عرضض مششروع قانون تولي المناصشب العليا في الدولة
يسستأنف المجلسس الشسعبي الوطني أاشسغأله في جلسسأت علنية غدا يخصسصسهأ
لتقديم ومنأقشسة مشسروعي قأنونين والتصسويت على مشسروع قأنون المألية لسسنة
 ،٢٠١٧حسسب جدول اعمأل المجلسس .وسسيخصسصس اليوم لتقديم ومنأقشسة
مشسروع القأنون الذي يحدد قأئمة المسسؤووليأت العليأ في الدولة والوظأئف

السسيأسسية التي يشسترط لتوليهأ المتمتع بألجنسسية الجزائرية دون سسواهأ.
لمر رقم ٢٠-٧٠
وسسيتم تقديم و منأقشسة مشسروع القأنون المعدل والمتمم ل أ
المؤورخ في  ١9فبراير  ١9٧٠والمتعلق بألحألة المدنية يوم اإلثنين.
أامأ يوم الثلثأء فيخصسصس للتصسويت على مشسروع قأنون المألية لسسنة .٢٠١٧

السصبت  19نوفمبر  2016م
الموافق لـ  18صصفر  1438هـ

إأعادة هيكلة مكاتب تعرف أكتظاظا

تحضسيرأت مكثفة لÓنتخابات
ألتشسريعية بسسكيكدة

وجه عبد الحكيم شصاطر والي سصكيكدة تعليمات إالى جميع المسصؤوولين المعنيين تخصش
التحضصير لÓنتخابات واإ’شصراف عليها وعلى رأاسصهم إاطارات مديرية التنظيم والشصؤوون
العامة ،للشصروع فورا في عملية التحضصير لÓسصتشصارة ا’نتخابية المقبلة والمتعلقة
بانتخاب أاعضصاء المجلسش الشصعبي الوطني.
تم تنصصيب عدة مقاييسش حسصب اختصصاصش كل دائرة انتخابية
للشصروع فيا لتحضصير المادي لهذا الموعد الهام أالح رئيسش الهيئة
التنفيذية على ضصرورة اإ’سصراع في توزيع بطاقة الناخبين مباشصرة
بعد انتهاء الفترة السصنوية لعملية تطهير القوائم ا’نتخابية ومباشصرة
إاعداد الملفات المتعلقة بشصطب المسصجلين بطريقة مزدوجة أاو
اأ’شصخاصش المتوفيين أاثناء فترة المراجعة العادية أاو المراجعة
ا’سصتثنائية للقوائم ا’نتخابية.
كما تقرر إاعادة هيكلة المكاتب التي تحتوي على عدد مرتفع من
الناخبين لتفادي ا’كتظاظ مع إامكانية فتح مكاتب اقتراع إاضصافية
ب-اأ’ح-ي-اء السص-ك-ن-ي-ة ال-ج-دي-دة ،رؤوسص-اء ل-م-ج-السش الشص-ع-ب-ي-ة ل-لبلديات
مدعوون للشصروع فيا عداد قوائم المؤوطرين مع الحرصش على اختيار أاصصحاب الكفاءات
والخبرة مع ضصرورة التزامهم بالحياد التام ،إاضصافة الى اقتناء اللوازم والصصناديق
الشصفافة مع تهيئة فضصاءات الحملة ا’نتخابية.
كما أالح الوالي على مباشصرة تهيئة محÓت مجهزة بالمعدات المكتبية وأاجهزة اإ’عÓم
اآ’لي الضصرورية ’سصتغÓلها كمقر للمداومة الو’ئية للهيئة العليا المسصتقلة لمراقبة
ا’نتخابات.
سسكيكدة :خالد ألعيفة

ناصسر حمدأدوشض من سسطيف:

«حمسض» تقدم تناز’ت من أجل ألتوأفق ألوطني
وصص- -ف ن- -اصص- -ر ح- -م- -دادوشش ،ال- -ق -ي -ادي
الوطني في حزب حركة مجتمع السصلم
«حمسش» موقف حركته من ا’سصتحقاقات
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ال -م -ق-ب-ل-ة ،ب-أان-ه واضص-ح أ’ن
ال -ح -رك -ة ت-ق-در ال-ظ-روف ال-ت-ي ت-م-ر ب-ه-ا
ال -ب Ó-د ح -ال -ي -ا ،واسص -تشص -راف -ه -ا ل -ل -وضص -ع
ال -مسص -ت-ق-ب-ل-ي ل-ل-بÓ-د ال-ذي ق-ال ع-ن-ه أان-ه
سص- -ي- -ك- -ون خ- -ط- -ي- -را بسص- -بب ال- -وضص- -ع -ي -ة
ا’ق -تصص -ادي -ة وال -م -ال -ي -ة الصص -ع -ب -ة ال -ت -ي
تجتازها.
وأاضصاف حمدادوشش ،على هامشش التجمع
الشص -ع -ب -ي ال -ذي نشص -ط -ه ب -ق -اع-ة اأ’ف-راح
لبلدية سصطيف صصباح أامسش الجمعة،وعلى
هذا اأ’سصاسش ،فان مشصاركة الحركة في
ا’نتخابات المقبلة سصيكون فيها نوع من
التنازل من اجل التوافق الوطني والوحدة
الوطنية ،وعليه كما يرى ذات القيادي،
انه يتعين ان تكون هناك حكومة وحدة
وط -ن -ي -ة ت -ح -تضص -ن ال -ب Ó-د ف-ي ال-ظ-روف
ال -ح -رج -ة ،أ’ن-ه ’ السص-ل-ط-ة ل-وح-ده-ا و’
ال-م-ع-ارضص-ة ل-وح-ده-ا ب-إام-كانهما مواجهة
ال-وضص-ع ال-مسص-ت-ق-ب-ل-ي ل-ل-بÓ-د ،أ’ن ال-وضص-ع

ال-م-ال-ي ال-م-ع-ق-د ’يسص-م-ح ب-ب-ن-اء اق-تصص-اد
وط -ن -ي ق -وي م -ن -ت -ج ،وإاسص -ك -ات ال-ج-ب-ه-ة
ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ،ول-ه-ذا ج-اء ه-ذا ال-م-وق-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-رك-ة ن-زو’ ع-ن-د م-ق-تضصيات
المصصلحة الوطنية.
كما اكد حمدادوشش ،في نفسش السصياق ،أان
الحركة تعتبر هذه المحطات ا’نتخابية
ت-ن-درج ضص-م-ن م-ق-ارب-ات-ه-ا السص-ي-اسص-ي-ة في
اإ’صص Ó-ح وال -ت -غ -ي -ي -ر ع -ن ط -ري -ق اآ’ل -ي-ة
الديمقراطية وتفعيل اإ’رادة الشصعبية.
سسطيف :نورألدين بوطغان

’قتناء سسيارأت بالتقسسيط

أتفاقية بين ألقرضض
ألشسعبي ألجزأئري
وطحكوت ألصسناعي

وقع ألقرضض ألشسعبي ألجزأئري يوم
أل- -خ- -م- -يسض م- -ع م- -ج- -م- -ع ط- -ح- -ك- -وت
ألصسناعي على أتفاقية تمويل بنكي
ف- -ي أط- -ار أل- -ق- -رضض أ’سس- -ت- -هÓ- -ك -ي
أل-م-وج-ه ل-ل-خ-وأصض م-ن أج-ل أق-ت-ن-اء
سس -ي -ارأت مصس -ن-ع-ة م-ح-ل-ي-ا م-ن ط-رف
م- -ج- -م -ع ط -ح -ك -وت ت -ح -م -ل ع Ó-م -ة
هيوندأي.
وقع على هذه ا’تفاقية كل من الرئيسش
المدير العام للقرضش الشصعبي الجزائري
ع -م -ر ب -ودي -اب و ال -رئ -يسش ال-م-دي-ر ال-ع-ام
لمجمع طحكوت محي الدين طحكوت.
وب-م-وجب ه-ذا ا’ت-ف-اق سص-ي-م-ن-ح ال-ق-رضش
الشصعبي الجزائري قروضصا يمكن أان تصصل
إالى غاية  90بالمائة من سصعر سصيارات
هيونداي المصصنعة محليا من طرف هذه
المؤوسصسصة الجزائرية الخاصصة في حدود
ثÓثة ( )3مÓيين دينار ،حسصبما اوضصح
السصيد بودياب خÓل حفل التوقيع.
وسص -ي -ت -م اح -تسص -اب نسص -ب -ة ف -ائ -دة ت-ب-ل-غ 8
بالمائة (دون احتسصاب الرسصوم) على مبلغ
القرضش مع اجال سصداد تتراوح ما بين 12
شصهرا (سصنة) و 60شصهرا ( 5سصنوات) حسصب

امكانيات السصداد للمقترضش مع تحديد
ال-ع-م-ر ع-ن-د  70سص-ن-ة حسصب ت-وضص-ي-حات
السصيد بودياب.
واشصار ذات المسصؤوول الى ان هذا القرضش
«موجه لكل الخواصش الذين لديهم سصنة
عمل بما فيهم المتعاقدون».
وسص-ي-ت-م ت-خصص-يصش ه-ذا ال-ق-رضش ل-ت-م-وي-ل
شص-راء ث-م-ان-ي-ة ( )8اصص -ن -اف م -ن سص-ي-ارات
ه -ي -ون -داي ال -م -رك -ب -ة م -ن ط-رف م-ج-م-ع
طحكوت و التي يتم تسصويقها عبر شصبكة
ال- -وك- -ي -ل سص -ي -م -ا م -وت -ورز (ف -رع م -ج -م -ع
طحكوت).
ويتعلق ا’مر بكل من ا’صصناف «اي »10
و«اي  »20و«اي  »30و«اي  »40و«اكسصنت ار
ب -ي» و«ت -كسص -ون» و«ك-ري-ت-ا» و«سص-ان-ت-ا ف-ي»
والتي سصيتم تسصويقها كلها خÓل  15يوما
حسصب مجمع طحكوت.
كما لفت بودياب الى ان القرضش الشصعبي
الجزائري قد ادخل القرضش ا’سصتهÓكي
لمسصاعدة العائÓت على تجهيز منازلها
(ت-ج-ه-ي-زات ك-ه-روم-ن-زل-ية) مذكرا ان هذا
النوع من القروضش يدخل في اطار ترقية
المنتوج الوطني..

 info@ech-chaab..comالعدد
17186 www.ech-chaab.com

»æWh
ألتجمع ألوطني
ألديمقرأطي:

مجلسض ألدولة يرفضض طعن
مجموعة من ألمعارضسين
إ’نعقاد مؤوتمر ألحزب
ق- -رر م- -ج- -لسش ال -دول -ة رفضش
ال- -ط- -ع- -ن ال- -ذي ت- -ق -دمت ب -ه
مجموعة من المعارضصين ضصد
م- -ؤوت- -م -ر ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال-دي-م-ق-راط-ي المنعقد خÓل
شصهر ماي الفارط.
أاوضص-ح ال-ح-زب ع-ل-ى م-وقعه
أانه قد «سصبق لمجلسش الدولة
رفضش ال -دع-وة ا’سص-ت-ع-ج-ال-ي-ة
ال - -ت - -ي ت- -ق- -دمت ب- -ه- -ا ن- -فسش
المجموعة عشصية التئام مؤوتمر الحزب قصصد عرقلة
انعقاده».
وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد عقد أايام 5،6
و 7ماي الماضصي مؤوتمرا توج بانتخاب أاحمد أاويحيى،
أامينا عاما للتجمع.

تخليدأ لذكرأهم
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إأطÓق أسسم ألشسهيد «أحمد قرأوي» على ألفوج ألـ 14ألمدرع ببيطام بباتنة

تم يوم الخميسش إاطÓق اسصم «الشصهيد أاحمد قراوي»
على الفوج الـ14المدرع التابع للفرقة اأ’ولى المدرعة
للناحية العسصكرية الخامسصة ببيطام بو’ية باتنة وقد
ج-رت م-راسص-م ال-تسص-م-ي-ة ب-حضص-ور السص-ل-طات العسصكرية
والمدنية ،إالى جانب اأ’سصرة الثورية وأافراد من عائلة
الشصهيد ،أاشصرف على مراسصيمها اللواء محمد عجرود
قائد الفرقة المدرعة اأ’ولى والذي أاثنى خÓل كلمة
أالقاها بالمناسصبة ،على خصصال الشصهيد أاحمد قراوي.
ودعا اللواء الجميع لبذل المزيد من الجهد لÓرتقاء
إالى مسصتوى هذا الشصهيد الرمز ،وغيره من شصهداء
الثورة التحريرية الذين ضصحوا بأارواحهم واسصتشصهدوا
لننعم اليوم وغدا ودائما بالحرية .وكذا بذل أاقصصى
المجهودات للوفاء للمبادئ والقيم التي اسصتشصهد في
سصبيلها الشصهداء ،وخÓل مراسصم ا’حتفال ،تّم تكريم

عائلة الشصهيد بعد اسصتعراضش مسصيرته النضصالية.
وأاكد أان عملية إاطÓق أاسصماء الرموز الثورية ممثلة في
الشصهداء اأ’برار على الهياكل العسصكرية بإاقليم الناحية
ال-عسص-ك-ري-ة ال-خ-امسص-ة وع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي ال-ن-واح-ي هو
تشصريف سصامي لهذه الهياكل ولكن أايضصا مسصؤوولية ثقيلة
ت -ت -ط-لب م-ن أاف-راد ال-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ع-م-وم-ا
وأافراد هذه الهياكل على وجه الخصصوصش ا’رتقاء اإلى
مسصتوى الشصهيد والمحافظة على أامانته هو ورفاقه.
وتأاتي هذه العملية في إاطار تطبيق قرار الفريق أاحمد
قايد صصالح نائب وزير الدفاع الوطني ورئيسش أاركان
ال-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ال-م-ت-ع-ل-ق ب-تسص-م-ي-ة ال-ه-ي-اكل
العسصكرية بأاسصماء الشصهداء تخليدا لذكراهم حسصبما
ذكره اللواء عجرود.
باتنة :لموشسي حمزة

سسيول جارفة أغرقت ألمنازل وأتلفت ألمحاصسيل ألزرأعية

أمطار طوفانية تتهاطل على تيبازة

تكّبد ألعديد من ألفÓحين ألنشسطين بالمناطق
ألشسرقية لتيبازة أول أمسض خسسائر مادية بفعل
’مطار ألطوفانية ألتي تهاطلت بغزأرة على
أ أ
ألمنطقة وأدت إألى تسسّرب ألمياه عبر ألطرقات
وج -رف-ه-ا ل-ل-ح-ق-ول أل-زرأع-ي-ة م-ح-دث-ة صس-دم-ة
’جوأء وتنقل
كبيرة« .ألشسعب» عاشست هذه أ أ
تفاصسيلها بعين ألمكان.
تيبازة :عÓء ملزي
ف -ي ذات السص -ي -اق ،أاع-رب ال-ع-دي-د م-ن ال-فÓ-ح-ي-ن ع-ن
أاسصفهم لعدم تكفل السصلطات المحلية بمجاري المياه
ف-ي ال-وقت ال-م-ن-اسصب و ب-ال-ط-ري-ق-ة ال-م-ث-ل-ى م-م-ا أافرز
انسصدادا في المجاري وتسصّرب المياه من داخلها عبر
ال -ب -ال -وع -ات و سص -يÓ-ن-ه-ا ب-ق-وة ك-ب-ي-رة ع-ب-ر ال-ط-رق-ات
العمومية اأ’مر الذي أاسصفر عن حدوث فيضصانات و
تحولها دون سصابق إانذار الى حقول الفÓحين .
مع ا’شصارة الى كون مياه الطريق السصريع الرابط بين
مزفران و شصرشصال تسصربت هي ا’خرى الى داخل
الحقول محدثة صصدمة وسصط الفÓحين الذين تحولت
اراضصيهم الى برك مائية أاتت على مجمل المسصاحات
المغروسصة.
ع -ل -ى مسص-ت-وى ال-م-ن-اط-ق ال-حضص-ري-ة ع-اشش مسص-ت-ع-م-ل-و
الطريق الو’ئي رقم  110فجر أاول أامسش حا’ت من
الفزع و الرعب بفعل تسصّرب المياه من البالوعات ما
يعني تشصبع المجاري المخصصصصة للمياه و اضصطرارها
للفظها الى الخارج ما جعلها تسصيل عبر الطرقات
بشصكل مثير و معيق لحركة المرور اضصافة الى جرفها
لكميات كبيرة من اأ’تربة و الحجارة التي عقدت حركة
المرور بشصكل ’فت.
وبالنظر الى هشصاشصة فوهات البالوعات التي لم تنجز
بطريقة محكمة لوحظت بعضش السصيارات عالقة على
مسصتواها بعد سصقوط عجÓتها ا’مامية بها و ذلك
بالمخرج الجنوبي لمدينة فوكة و بوسصط مدينة القليعة
دون أان يتمكن عابرو الطريق من انقاذ العالقين بفعل
امتÓء الطريق بالمياه و اسصتحالة مرور الراجلين بها.
كما إاضصطّر العديد من تÓميذ المدارسش الى العودة
الى بيوتهم بعد ان صصّدت في وجههم طريق ا’لتحاق
بالمدرسصة و التي غمرتها المياه عن آاخرها و إاضصطر

أنقطـــــــــــــــاع
فــي ألدرأسســـة
وخسسائر لـــدى
ألفÓحيـــــــــــن

بعضش اأ’ولياء لمرافقة أابنائهم خوفا عليهم من كل
سصوء محتمل .
و ببوسصماعيل فقد شصهد الطريق الوطني رقم 69
ال-راب-ط ب-ي-ن ب-وسص-م-اع-ي-ل و ال-ق-ل-ي-ع-ة تسصّ-رب اأ’ت-ربة و

المياه من عّدة مسصالك فرعية اأ’مر الذي أاسصفر عن
بروز صصعوبة كبيرة في حركة المرور و برزت حفر
كبيرة ببعضش المقاطع مثلما برزت أاكوام من اأ’تربة
بمقاطع أاخرى.

ألجمعية ألوطنية للعمل ألتطوعي لسسوق أهرأسض:

قافلة «ألشسفاء» تزور ألمشساتي لمسساعدة ألعائÓت ألمعوزة
رأفقت «ألشسعب» قافلة «ألشسفاء» ألتي
’سس-ب-وع
ب-ادرت إأل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ن-ه-اي-ة أ أ
أل-ج-م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ع-مل ألتطوعي
ل -م -ك -تب سس-وق أه-رأسض ع-ب-ر أنشس-ط-ت-ه-ا
ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى أل - -ق - -رى أل - -ن- -ائ- -ي- -ة،
وألبلديات ألحدودية في إأطار ألعمل
’نسس-ان-ي ل-ل-ف-ئ-ات وأل-عائÓت ألمعوزة
أ إ
بتقديم ألمسساعدأت ألطبية ومختلف
’غ -ط -ي -ة وأل -م -وأد ألصس -ي -د’ن-ي-ة م-ع
أ أ
’ولية للحا’ت
أل-ت-ك-ف-ل ب-ا’سس-عافات أ أ
ألصسحية ألحرجة.
جرى هذا بحضصور طاقم طبي ،إالى جانب مسصاهمين
من مختلف الفئات الشصبانية ممن رافق القافلة طيلة
مشصوارها إالى غاية نهاية اأ’سصبوع.
ال -ق-اف-ل-ة ق-دمت ال-م-ع-ون-ة أ’زي-د م-ن  70شص-خصص-ا من
مختلف اأ’عمار نسصاء و رجا’ يقطنون بعديد مشصاتي
بلدية عين الزانة الحدودية رافعة القافلة لشصعار «أانا
أاسصاعد أانا موجود» بالشصراكة مع كل من مديريتي

الصص -ح -ة والسص-ك-ان وإاصصÓ-ح ال-مسص-تشص-ف-ي-ات وال-نشص-اط
ا’جتماعي والتضصامن و كذا ديوان مؤوسصسصات الشصباب
والخلية الجوارية لوكالة التنمية ا’جتماعية ببلدية
ع -ي -ن ال -زان -ة صص -ورا م -ع -ب -رة ع -ن روح ال -تضص -ام-ن م-ع
العائÓت المعوزة بمشصاتي عين الزانة.
ف -ي اط -ار انشص -ط -ة ال -ق -اف -ل-ة ت-م ال-كشص-ف ع-ن ح-ا’ت
أ’مراضش مزمنة ومتابعة المضصاعفات المسصجلة لدى
مرضصى هذه المشصاتي سصواء المصصابين بداء السصكري
أاو الضصغط الدموي .
اك -د ال -ق -ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ق-اف-ل-ة لـ»الشص-عب» ،ان-ه سص-ي-ت-م
«قريبا» تنظيم قوافل مماثلة بمشصاتي بلديتي سصيدي
فرج وأام العظايم وذلك أ’جل تكفل أافضصل بالمرضصى
وتقديم مسصاعدات ومواد غذائية للمعوزين.
اسص -ت-حسص-ن ال-مسص-ت-ف-ي-دون م-ن خ-دم-ات ه-ذه ال-ق-اف-ل-ة
ال-ط-ب-ي-ة ه-ذه ال-م-ب-ادرة ال-رام-ي-ة أاسص-اسص-ا إال-ى ال-كشص-ف
ال -ط -ب -ي وت -ق -دي -م مسص -اع -دات ط -ب-ي-ة ل-ف-ائ-دة سص-ك-ان
المناطق الريفية والمعزولة الذين يأاملون في زيارات
مماثلة لهذه المشصاتي وذلك في ظل النقصش الفادح

للخدمات الطبية ببلدية عين الزانة.
سص -خ -ر ال -م-ك-تب ال-و’ئ-ي ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ع-م-ل
التطوعي لسصوق أاهراسش أاطباء أاخصصائيين في طب
اأ’طفال وفي أامراضش النسصاء والتوليد والطب العام
حسصب م- -ا أاوضص -ح -ه رئ -يسش ال -م -ك -تب ال -و’ئ -ي ل -ذات
الجمعية ياسصين عوادية مشصيرا إالى أانه تم خÓل هذه
العملية التضصامنية توزيع حصصة بـ 100لباسش شصتوي
ومحافظ بكامل اأ’دوات المدرسصية ومآازر باإ’ضصافة
إالى بطانيات لفائدة بعضش سصكان مشصاتي هذه البلدة.
وك -ان ال -مشص -ه -د م -ع -ب -را ع -ن روح ال -تضص -ام -ن وال-ت-اآزر
ب- -مشص -ات -ي ك -ل م -ن ال -خ -روب -ة وال -نشص -ع -ة وال -ف -ح -يصش
والمواجن والخرواعة والماء اأ’حمر وحتى بحيي كل
من «النصصر» و»علي غرايبية «التي اسصتحسصن سصكانها
ه -ذه ال -م -ب -ادرة وم -ا ت -ح -م -ل -ه م -ن م -ع -ان-ي ل-ل-ت-ك-اف-ل
ا’جتماعي.
سسوق أهرأسض :ألعيفة سسمير

السشبت  1٩نوفمبر  2016م
الموافق لـ  18صشفر  1٤٣8هـ
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الوكا’ت مطالبة بالÎويج للمنتوج السشياحي الصشحراوي

نوري يكشضف خسضارة اÿزينة العمومية  4مÓي Òدو’ر سضنويا
كششف وزير التهيئة العمرانية والسشياحة والصشناعات التقليدية عبد الوهاب نوري ،أان اÿزينة العمومية تتكبد خسشائر
كبÒة تصشل إا 4 ¤ملي Òدو’ر سشنويا بسشبب عزوف ا÷زائري Úعلى زيارة واكتششاف الوجهات الداخلية وتوجههم إا ¤أاروبا
لقضشاء العطل .

مبعوثة الشسعب إا ¤جانت :
صسونيا طبة
دع-ا ال-وزي-ر أاصش-ح-اب ال-وك-الت السش-ي-اح-ية
خ -لل زي -ارت -ه ال -ت -ف -ق -دي -ة ل-ب-عضس اŸشش-اري-ع
السشياحية Ãنطقة جانت باليزي إا ¤ضشرورة
بذل ›هودات أاك Èوالتحلي با÷رأاة الكافية
من أاجل الÎويج للمنتوج السشياحي الداخلي
وحث أاك Èعدد ‡كن من ا÷زائري Úعلى
اك -تشش -اف اŸؤوه-لت السش-ي-اح-ي-ة الصش-ح-راوي-ة
ال-ت-ي ت-ت-م-ت-ع Ãن-اظ-ر ط-ب-ي-ع-ي-ة خ-لبة ومعا⁄
أاث -ري -ة وث -ق -اف-ة ع-ري-ق-ة وال-ت-ع-ري-ف ب-الÌوات
السشياحية مضشيفا أان الوزارة قامت بتنصشيب
ورششات تهدف إا ¤إاعادة هيكلة وتنظيم عمل
الوكالت السشياحية.
كششف نوري عن تنظيم لقاء وطني قريب
ي -ظ -م ال -وك -الت السش -ي -اح -ي -ة واŸسش -ت -ث-م-ري-ن
اÿواصس لطرح ﬂتلف النششغالت والعمل
على إايجاد السشبل الكفيلة للنهوضس بالسشياحة
ال-داخ-ل-ي-ة وج-ع-ل-ه-ا تسش-ت-ق-طب السش-ياح من كل
م -ك -ان م -وضش -ح -ا أان إاع -ادة الع -ت -ب -ار ل-ب-عضس
اŸواقع السشياحية الواقعة با÷نوب ا÷زائري
م -ن شش -أان -ه -ا أان تسش -اه -م ‘ ت -دع -ي-م اÿزي-ن-ة
ال -ع -م-وم-ي-ة ب-ال-ع-م-ل-ة الصش-ع-ب-ة خ-اصش-ة ‘ ظ-ل
تراجع أاسشعار البÎول.
كما أاكد الوزير أان قطاع السشياحة بحاجة
إا ¤مسشتثمرين خواصس يسشاهمون ‘ إانششاء
م -راف -ق سش -ي -اح-ي-ة م-ع ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ط-اب-ع

العمرا Êاألصشيل واŸوروث الثقا‘ للمنطقة
إلعادة بعث السشياحة الصشحراوية مششÒا إا¤
أان الدولة مسشتعدة لتششجيع السشتثمار وتوفÒ
ﬂت-ل-ف اإلم-ك-ان-ي-ات ل-ل-دف-ع ب-ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-مية
السشياحية Ãا يرجع بالفائدة على اŸهنيÚ
وا◊رفي Úالذين يششتغلون بهذه اŸنطقة من
خ- - -لل ا◊ف- - -اظ ع- - -ل- - -ى الÎاث ال- - -ث - -ق - -ا‘
والصشناعات التقليدية .
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى وع-د ال-وزي-ر اŸت-ع-ام-لÚ
السش -ي -اح -ي Úب -أاخ -ذ ال-ق-رارات ال-لزم-ة ف-ي-م-ا
يخصس تسشهيل وتبسشيط اإلجراءات اإلدارية
ورف -ع ال -ق -ي -ود ع -ل -ى اŸت -ع -ام -ل Úم -ن خ -لل
ت -ق -ل -يصس ع -دد ال -وث-ائ-ق ال-ت-ي ت-ع-ي-ق ال-نشش-اط
لسشيما ما تعلق بششرط إاعادة حصشول أاصشحاب
ال -وك -الت السش -ي -اح -ي -ة ع -ل -ى الع -ت-م-اد ك-ل ٣
لششخاصس الذين ينوون
سشنوات وكذا بالنسشبة ل أ
إانشش -اء وك -ال -ة سش -ي -اح -ي -ة ،م -ع -ل -ن-ا ع-ن ع-رضس
اŸششروع على مسشتوى ›لسس ا◊كومة ‘
اقرب اآلجال زيادة على تو‹ فريق من العمل
Áث -ل وزارت -ي ال -داخ -ل -ي -ة واÿارج -ي-ة م-ه-م-ة
دراسش -ة م -ل -ف ال -ت -أاششÒات م -ن أاج -ل تسش -ه -ي-ل
إاجراءات حصشول األجانب على الفيزا للدخول
إا ¤ا÷زائ- -ر وزي- -ارة اŸن -اط -ق الصش -ح -راوي -ة
السشياحية .
وعلى هامشس زيارته Ÿوقع البقرة الباكية،
ت -ي -غ-رغ-رت أاشش-ار ال-وزي-ر إا ¤ضش-رورة ت-ط-وي-ر
السش -ي -اح -ة اÙل -ي -ة م -ن ه-ذه اŸن-اط-ق ال-ت-ي
صشنفت ضشمن الÎاث العاŸي Ÿا –مله من
ج-م-ال وسش-ح-ر وط-ب-ي-ع-ة خ-لب-ة ج-ع-ل-ت-ها تبهر

الكث Òمن السشياح األجانب معÎفا بالوضشعية
ال -ك -ارث -ي -ة ال -ت -ي آالت إال -ي -ه -ا أاج -م-ل اŸواق-ع
السش-ي-اح-ي-ة وت-ق-ه-ق-ر اÿدم-ات السش-ي-اح-ية ‘
اŸن -ط -ق-ة الصش-ح-راوي-ة مشش-ددا ع-ل-ى ضش-رورة
تكتيف ا÷هود بﬂ Úتلف األطراف للنهوضس
›ددا بقطاع السشياحة .
كما أاوضشح نوري أان إاعادة خلق ديناميكية
وحركة ‘ قطاع السشياحة ‘ ا÷نوب يتطلب
ال- -ت -ك -ام -ل وال -ت -ع -اون اŸششÎك بﬂ Úت -ل -ف
الوكالت السشياحية ‘ ششمال وجنوب البلد
وك-ذا مسش-اه-م-ة اŸسش-ت-ث-م-ري-ن اÿواصس زيادة
ع -ل -ى –سش Úاÿدم -ات السش -ي -اح -ي-ة وت-ك-وي-ن
اŸرششدين السشياحي ÚمششÒا إا ¤اŸسشؤوولية
ال- -ك- -بÒة ال- -ت- -ي ت -ق -ع ع -ل -ى ع -ات -ق ال -وك -الت
السش -ي -اح -ي -ة ‘ الÎوي -ج اŸن-ت-وج اÙل-ي م-ن
خلل التكامل والعمل اŸششÎك ب Úوكالت
ا÷نوب والششمال.
وفيما يخصس مششكل غلء أاسشعار التذاكر
التي توفرها اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية ”
تسشويته من خلل التخفيضشات التي تقوم
ب -ه -ا اŸؤوسشسش-ة ف-ي-م-ا ي-خصس ال-وج-ه-ات م-ن
الششمال نحو ا÷نوب والتي بلغت نسشبة 50
باŸائة داعيا ‘ سشياق آاخر إا ¤ضشرورة
اسشتغلل اŸقومات واŸؤوهلت التي تتميز
ب -ه -ا ال -وج -ه -ات ال -داخ -ل -ي -ة ل -ف-ائ-دة ق-ط-اع
السشياحة لسشيما وأان ا÷زائر بحاجة إا¤
التنوع القتصشادي للتغلب على الصشعاب التي
“ر بها البلد حاليا ‘ ظل تراجع أاسشعار
البÎول .

أاثناء زيارته اŸعلم التاريخي بني حماد ،ميهوبي:

إاعادة بعث ا◊فريات وﬁاربة ظاهرة التهريب وا’Œار باآ’ثار
دع- -ا وزي- -ر ال -ث -ق -اف -ة ع -ز ال -دي -ن
’سش -ب -وع خ -لل
م- -ي -ه -وب -ي ،ن -ه -اي -ة ا أ
زي-ارت-ه ال-ت-ف-ق-دي-ة لقطاعه بو’ية
اŸسش-ي-ل-ة وال-وق-وف ع-ل-ى ال-ع-ديد من
’ثرية اŸنتششرة ع Èتراب
اŸعا ⁄ا أ
ال-و’ي-ة ،إا ¤ضش-رورة ا’ه-ت-م-ام ب-ه-ا
م- -ن خ- -لل إاع- -ادة ب- -عث ا◊ف -ري -ات
وح -م -اي -ت -ه -ا م -ن ظ -اه -رة ال -ت -ه-ريب
وا’Œار ب- -ه- -ا م -ن أاج -ل اسش -ت -ق -ط -اب
السش - -ي - -اح وال - -ب- -اح- -ث Úاıتصش‘ Ú
’ثار للتعرف بالششواهد التاريخية
ا آ
وخ - -ل - -ق أاق- -ط- -اب سش- -ي- -اح- -ي- -ة ÷لب
السشواح.

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاششار وزير الثقافة عز الدين ميهوبي
خلل زيارته للمعلم التاريخي لقلعة بني
حماد باŸعاضشيد ،إا ¤أان اŸسشيلة تفتقر
بششكل كب Òللحفريات اÿاصشة باŸعا⁄
ال -ت -ي ي-ع-ود ت-اري-خ-ه-ا ل-ل-ع-ه-د اإلسش-لم-ي،
م -ؤوك -دا أان دائ-رت-ه ال-وزاري-ة سش-وف ت-ع-م-ل
على بعث هته ا◊فريات ع Èالعديد من
اŸواقع األثرية بإاششراف وتأاط ÒاŸركز
لب -ح -اث ال -ت -اري -خ -ي -ة قصش -د
ال- -وط -ن -ي ل  -أ
اسشتكششاف مكنونات اŸنطقة السشياسشية

والجتماعية وهو ما سشوف يخلق حسشبه
موقعا سشياحيا ÷لب أاك Èعدد من السشياح
وكذا اسشتقطاب الباحث ÚاŸتخصشصش‘ Ú
ال - -ت - -اري - -خ إلث- -راء الشش- -واه- -د وال- -دلئ- -ل
التاريخية.
يحدث هذا بحسشب الوزير من خلل
اسش- -ت- -ع- -ادة ب- -ري- -ق ال- -ق- -ل- -ع- -ة ب -األب -ح -اث
واŸل -ت -ق -ي-ات ،ون-وه م-ي-ه-وب-ي إا ¤ضش-رورة
حماية الششواهد من التهريب والŒار بها
من خلل ما سشتقوم به وزارته من تعديل
‘ ق -ان -ون ﬁارب -ة ال-ظ-اه-رة ب-ت-ع-دي-لت
صش -ارم -ة ل-ردع اŸه-رب Úوال-قضش-اء بشش-ك-ل

نهائي على التهريب .
وث-م-ن وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ب-اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘
بسشيدي عيسشى اÛهودات التي قدمها
ال -ق -ائ -م -ون ع -ل-ى ال-ق-ط-اع ب-ال-ولي-ة ال-ت-ي
ح -ق -قت حسش -ب -ه ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ‘ اÛال
الثقا‘ بفضشل اŸنتخب Úوالقائم Úعلى
القطاع ما يفسشر سشعي ا÷ميع إا ¤تقدË
قيمة مضشافة ،وأاششار ‡ثل ا◊كومة إا¤
أانه جد سشعيد بتوجهه للجزائر العميقة
واك -تشش-اف-ه ل-ل-ح-ج-م ال-ك-ب Òل-ل-ج-ه-د ال-ذي
تقدمه الدولة من أاجل –قيق تطلعات
ا÷زائرين وا÷زائريات ‘ كل اÛالت
خاصشة وأان اŸسشيلة قدمت على الصشعيد
ال-ث-ق-ا‘ واإلب-داع-ي ال-ع-دي-د م-ن األسش-ماء
ال- -لم- -ع- -ة ‘ شش- -ت -ى اÛالت .و‘ ذات
السش- -ي- -اق أاع- -جب وزي- -ر ال -ث -ق -اف -ة خ -لل
إاشش -راف-ه ع-ل-ى ا◊ف-ل ال-ن-ه-ائ-ي Ÿسش-اب-ق-ة
ا◊ن -ج -رة ال-ذه-ب-ي-ة ‘ ط-ب-ع-ت-ه السش-ادسش-ة
ال -ذي ن -ظ -م -ت -ه ج -م -ع -ي-ة وسش-ام ل-ل-ث-ق-اف-ة
والفنون و احتضشنته دارة الثقافة الششهيد
قنفوذ ا◊ملويÃ ،ا قدمته ا÷معية من
نششاطات ثقافية للولية وللوطن وخاصشة
األصش -وات ال -ت -ي أاط-ربت ا◊ضش-ور ال-غ-فÒ
الذي  ⁄تسشعه دار الثقافة ،حيث وعد
ب-دع-م ا÷م-ع-ي-ة وال-ع-م-ل الحÎا‘ ال-ذي
تقدمه من أاجل النهوضس بالقطاع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التقييم شضرط أاسضاسضي لتحقيق النجاعة
‘ ‡ارسضة نشضاطات الصضحة

أاكد وزير الصشحة والسشكان وإاصشلح
اŸسشتششفيات عبد اŸالك بوضشياف ،يوم
اÿم-يسش ،ب-ع-ن-اب-ة ،ب-أان ال-ت-ق-ي-ي-م Áث-ل
““شش -رط -ا أاسش -اسش -ي -ا ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ن-ج-اع-ة ‘
‡ارسشة النششاطات الصشحية““.
أاوضشح الوزير ‘ اŸلحظات التي قدمها
خ -لل إاشش -راف -ه ع-ل-ى أاشش-غ-ال ال-ل-ق-اء ا÷ه-وى
التقييمي لقطاع الصشحة بوليات ششرق البلد
بأان بلوغ أاهداف النجاعة Ãنظومة الصشحة
يتطلب تغي Òالذهنيات واعتماد تقييم األداء
واŸردودية ،مذكرا بأان ا÷هود الكÈى التي
بذلت لتأاهيل ومرافقة القطاع تتطلب اليوم
م -ردودا Áك -ن م -ن Œسش-ي-د ف-ع-ل-ى وم-ل-م-وسس
لسشياسشة الصشحة.
ودعا بوضشياف ‘ هذا السشياق مسشÒي و
إاطارات القطاع ع Èوليات ششرق البلد إا¤
إاع -داد ب -رام -ج ع -م -ل ت -أاخ -ذ ب -ع Úالع -ت -ب -ار
األه -داف ال -ع -ام-ة Ÿن-ظ-وم-ة الصش-ح-ة و–دد
األول -وي -ات وذلك ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤الم -ك -ان -ي -ات
اŸتوفرة وتسشتهدف بصشفة خاصشة األهداف
القابلة للتجسشيد ‘ اŸيدان.
ك- -م- -ا دع- -ا ال- -وزي -ر إاط -ارات ال -ق -ط -اع إا¤
اسشتحداث نظام إاعلمي اسشتششفائي يعتمد
ع - -ل - -ى اإلع - -لم اآل‹ ل- -كسشب ره- -ان –ديث
التسشي Òوترششيد الفعل الصشحي وكذا تدارك
ال-ت-أاخ-ر ال-ذي يسش-ج-ل-ه ال-ق-ط-اع ع-ل-ى مسش-ت-وى

التحكم ‘ اسشتعمال التكنولوجيات ا◊ديثة
لتحقيق مردودية و‚اعة ‘ األداء الصشحي.
وتواصشلت أاششغال اللقاء ا÷هوى التقييمي
ل- -ولي -ات شش -رق ال -ب -لد ب -ت -ق -د Ëم -داخ -لت
ت -ق -ي -ي-م-ي-ة ل-نشش-اط-ات الصش-ح-ة ع 16 Èولية
ششرقية ” من خللها الÎكيز على اÙاور
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اسش-ت-ق-ب-ال اŸرضش-ى وال-ت-ك-ف-ل بهم
وال -ف -ح -وصش-ات اÿارج-ي-ة واŸن-اوب-ة ال-ط-ب-ي-ة
اŸتخصشصشة .
ك - -م- -ا ت- -ط- -رقت اŸداخ- -لت إا ¤اÙاور
اŸرتبطة بالتكوين والتوأامة ما ب Úمؤوسشسشات
الصش- -ح -ة ب -اإلضش -اف -ة إا ¤م -راق -ب -ة نشش -اط -ات
الصشحة بالقطاع Úالعام واÿاصس.

قرار وزاري مششÎك نششر ‘ ا÷ريدة الرسشمية

تسضقيف هامشص ربح اŸرقي عند نسضبة ٪ 5
” تسش -ق -ي -ف ه -امشش ال -رب -ح اÿاصش
ب - -اŸرق - -ي اŸك - -ل - -ف بÈن - -ام - -ج السش- -ك- -ن
ا ل  Îق و ي ا ل ع م وم ي ع ن د ن سش ب ة  5ب ا  Ÿا ئ ة
م-ن سش-ع-ر ك-ل-ف-ة السش-ك-ن ،حسش-بما اأوضشح
ق ر ا ر و ز ا ر ي م ش ش  Îك ن ش ش ر ‘ ا ل ع د د 62
ل ل ج ر ي د ة ا ل ر سش م ي ة .
ا أ ش ش ا ر ا ل ق ر ا ر ا ل ذ ي و قع ه ك ل م ن و ز ير ي
السشكن واŸالية اإ ¤اأن ““كون هامشس الربح
ا  ÿا ص س با Ÿر ق ي م ت غ  Òا و ل  Áك ن ا أ ن ي ت ج ا و ز
ن س ش ب ة  5با Ÿا ئة م ن س ش ع ر ك ل ف ة ا لس ش ك ن “ “ .
و ‘ م ا ع د ا ه ذ ا ا ل ه ا م ش س ف ا إ ن س ش ع ر ا ل ت نا ز ل

ع ن ا ل س ش ك ن ا ل  Îق و ي ال عم و م ي ي ت م ا ح ت س ش اب ه
ع ل ى ا أ س ش ا س س ت ك ل ف ة ج مي ع ا لأ ش ش غ ا ل  Ãا ‘ ذ ل ك
ال -دراسش -ات وال -تصش -م -ي -م وم -ت -اب-ع-ة الأشش-غ-ال
وخ- -دم- -ات اŸراق- -ب -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة واÈıي -ة
ودراسشة الÎبة واأششغال الطرقات والششبكات
ا  ıت ل ف ة م ن ا ل ص ش ن ف ا ل ث ال ث و كذ ا ا ل ت ه ي ئا ت
اÿارجية.
و ي ت ض ش من ا ل س ش ع ر ا أ ي ض ش ا ت ك ل ف ة ا لأ ر ض س ب ع د
ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-خ-ف-يضش-ات اŸنصش-وصس ع-ل-ي-ه-ا ‘
ا ل ت ن ظ ي م ا  Ÿع م و ل ب ه با لإض ش ا ف ة اإ  ¤ا  Ÿص ش ا ر ي ف
ا  Ÿا ل ي ة ا Î Ÿتب ة ع ل ى “ و ي ل ا  Ÿش شر و ع.

مرسشوم تنفيذي لتحديد مدة ششراء سشكنات ““عدل““

 20سضنة Ÿكتتبي  2001و  2002و  25سضنة للجدد
ح-دد م-رسش-وم ت-نفيذي
نشش- - -ر ‘ ال- - -ع - -دد  65من
ا÷ري -دة ال-رسش-م-ي-ة م-دة
ششراء السشكنات اŸنجزة ‘
إاط - -ار صش - -ي - -غ - -ة ال - -ب - -ي - -ع
’ي- -ج- -ار (ع -دل) ع -ن -د
ب- -ا إ
فÎة ’ت -ت-ج-اوز 20سشنة
بالنسشبة Ÿكتتبي  2001و
 2002و  25سشنة بالنسشبة
للمكتتب Úا÷دد.
ج- - -اء ‘ ه- - -ذا اŸرسش - -وم
(رق- - - -م  -)2٧٩-16اŸع- - - -دل
واŸت -م -م ل-ل-م-رسش-وم 105-01
اÙدد لشش- -روط وك -ي -ف -ي -ات
شش -راء اŸسش -اك -ن اŸن -ج -زة ب-اأم-وال ع-م-وم-ي-ة أاو
مصشادر بنكية أاو أاي “ويلت أاخرى ‘ إاطار
البيع باإليجار -أانه ““‘ جميع ا◊الت يجب أان
يدفع اŸسشتفيد مبلغ ثمن اŸسشكن بعد خصشم
مبلغ الدفعة األو ¤على مدى مدة لتتجاوز 25
سشنة““ ‘ .ح ” Úتقليصس هذه اŸدة إا20 ¤
سشنة بالنسشبة للمكتتب ÚاŸسشجل ‘ Úسشنة 2001
و  2002اŸؤوهل Úللسشتفادة من اŸسشكن الذين
” –ي Úملفاتهم خلل .201٣

وي- -ت -م دف -ع ه -ذا اŸب -ل -غ
اŸؤوجل الوفاء به يضشيف
ذات اŸصش - -در حسشب أاج- -ل
اسش- -ت- -ح- -ق- -اق ي- -ب ÚاŸب- -ل -غ
ال-واجب دف-ع-ه شش-ه-ري-ا ع-لى
مدى اŸدة اŸعينة.
وبحسشب اŸرسشوم ““Áكن
ل - -ل - -مسش - -ت - -ف - -ي- -د أان ي- -ق- -وم
ب -ال-تسش-دي-د اŸسش-ب-ق ل-ل-ج-زء
اŸت -ب-ق-ي م-ن ال-ث-م-ن ال-ك-ل-ي
ل - -ل - -مسش- -ك- -ن قصش- -د –وي- -ل
اŸل- -ك- -ي -ة بصش -ف -ة شش -رع -ي -ة
ل- -ف -ائ -دت -ه Ãج -رد تسش -دي -د
الدفعة األو.““¤
و–دد ال-ك-ل-ف-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة اŸسشتعملة ◊سشاب
ثمن اŸسشكن اŸوجه للبيع باإليجار على أاسشاسس
ك -ل -ف -ة اإل‚از Ãا ت -تضش -م-ن-ه م-ن ن-ف-ق-ات شش-راء
األرضس وكذا التكاليف اŸالية وتكاليف التسشيÒ
ال -ت-ق-ن-ي واإلداري اÙسش-وب-ة ع-ل-ى ال-فÎة ال-ت-ي
تسشبق نقل اŸلكية.
ويحسشب ثمن اŸسشكن الذي يتحمله اŸكتتب
ب- -ع -د خصش -م اإلع -ان -ات اŸم -ن -وح -ة م -ن ط -رف
الدولة.

ا’متياز اÿاصص باأ’راضضي التابعة أ’مÓك الدولة قابل للتحويل
ج - -اء ‘ ق - -رار وزاري مششÎك نشش - -ر ‘
العدد  62للجريدة الرسشمية أان ا’متياز
لملك
’راضش-ي ال-ت-ابعة ل أ
السش-اب-ق ع-ل-ى ا أ
’‚از
اÿاصش- - -ة ل- - -ل- - -دول - -ة واŸوج - -ه - -ة إ
مشش-اري-ع الÎق-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة ذات ال-ط-اب-ع
ال -ت-ج-اري ق-د أاصش-ب-ح ق-اب-ل ل-ل-ت-ح-وي-ل إا¤
تنازل.
يششمل هذا اإلجراء اŸششاريع اŸنجزة قبل
إاصشدار اŸرسشوم التنفيذي  15-281اŸؤورخ ‘
 26أاكتوبر  2015اŸتعلق بهذا التحويل والذي
يطبق فقط على اŸششاريع اŸنجزة منذ نششر
اŸرسشوم ‘ ا÷ريدة الرسشمية ‘ .2015
وي -ح-ول الم-ت-ي-از غ Òال-ق-اب-ل ل-ل-ت-ح-وي-ل إا¤

لملك اÿاصشة
تنازل على األراضشي التابعة ل أ
ل- -ل- -دول- -ة اŸك- -رسس ب -ع -ق -د إاداري مشش -ه -ر ،و”
النتهاء من أاششغال اإل‚از مع ا◊صشول على
ششهادة اŸطابقة مباششرة من امتياز إا ¤تنازل
ع -ل -ى أاسش -اسس ع -ق -د إاداري ي-ع-ده م-دي-ر أام-لك
ال -دول -ة اıتصس إاق -ل-ي-م-ي-ا ب-دون ت-غ-ي Òمسش-ب-ق
لقرار الوا‹ وعقد المتياز األصشلي.
و‘ هذه ا◊الة يسشتفيد اŸرقي مباششرة من
اŸزايا اŸالية اÙددة ‘ اŸرسشوم 28-15
ال-ذي ي-نصس ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حويل على
أاسش -اسس ال -ق -ي -م-ة السش-وق-ي-ة اÙددة م-ن ط-رف
مصش- -ال- -ح أام- -لك ال- -دول -ة م -ع خصش -م األت -اوات
اŸدفوعة للحصشول على المتياز.
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أابواب مفتوحة على شسركة توزيع الكهرباء والغاز

إأقبال كبير لمعرفة طرق أقتصساد
ألطاقة ودعوة لترقية ألسستثمار

شس -ه -د م -ق -ر م -دي -ري -ة ت -وزي -ع ال-ك-ه-رب-اء
لسسبوع
وال-غ-از ل-ولي-ة خ-نشس-ل-ة ،ن-هاية ا أ
الماضسي إاقبال كبير للمواطنين لحضسور
لب -واب ال -م -ف -ت -وح -ة ع -ل -ى
ف- -ع- -ال- -ي -ات ا أ
خدمات شسركة توزيع الكهرباء والغاز»،
ال- -م- -ن- -ظ- -م- -ة ت -حت شس -ع -ار»  10سسنوات
إان -ج -ازات ط -م -وح-ات وت-ط-ل-ع-ات» ،ح-يث
انصس -بت م -ع -ظ-م اه-ت-م-ام-ات ال-زوار ع-ل-ى
للكترونية
التعرف على طرق الدفع ا إ
ال -م -ع -ت -م -دة م -ن ط -رف الشس -رك-ة ،وك-ذا
السس-ت-فسس-ار ع-ن ك-ي-ف-ي-ة اقتصساد الطاقة
ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة واسس-تعمالها عقÓنيا حسسب
ما وقفت علية «الشسعب».
ي-ه-دف ،ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ،حسسب ب-ي-ان
ل -لشس-رك-ة ،إال-ى ت-ب-ي-ان إان-ج-ازات الشس-رك-ة خÓ-ل
ال 10سس -ن -وات ال-م-اضس-ي-ة ف-ي م-ج-ال
ال -رب -ط بشس -ب -ك -ت-ي ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از،
وإاب- -راز ال- -م- -نشس -ئ -ات وال -ت -ج -ه -ي -زات
ال -م -ح -ق -ق -ة ف -ي ه -ذا اإلط -ار ،وك -ذا
شسرح للزبائن عملية تطوير الخدمات
وإادخ-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ال-ح-دي-ث-ة ف-ي
تقديمها لكل الفئات سسواء أاشسخاصص
طبيعيين أاو هيئات معنوية وخواصص،
إالى جانب تحسسيسص الزبون بضسرورة
الق -تصس -اد ،والسس -ت -هÓ-ك ال-ع-قÓ-ن-ي
ل -ل-ك-ه-رب-اء ب-ط-رق بسس-ي-ط-ة ،ك-م-ع-رف-ة
نسسبة الطاقة المسستهلكة في كل جهاز
ك - -ه - -رب- -ائ- -ي ،وب- -اق- -ت- -ن- -اء األج- -ه- -زة
الكهرومنزلية والمصسابيح المقتصسدة
ل -ل -ط -اق -ة ،وت -ل-ق-ى نصس-ائ-ح تشس-غ-ي-ل-ه-ا
كضس - -رورة إاط - -ف - -اء األج - -ه - -زة غ- -ي- -ر
الضس-روري-ة ل-ي Ó-بصس-ف-ة ك-ل-ي-ة وغيرها
من النصسائح واإلرشسادات.
وق -د دع -ا ب -ال-م-ن-اسس-ب-ة ،م-دي-ر ال-ت-وزي-ع ل-ولي-ة
خنشسلة ،أاحمد دراي ،الشسباب المتحصسلين على
قروضص في إاطار جهازي وكالة دعم تشسغيل
الشس -ب -اب وصس -ن -دوق ال -ت -أام -ي -ن ع -ل -ى ال-ب-ط-ال-ة
«أاونسس -اج ك -ن -اك» ،إال -ى السس-ت-ث-م-ار ف-ي م-ج-ال

ال -رب -ط بشس -ب -ك -ات ال -ك -ه -رب -اء وال -غ-از ،م-ب-رزا
المتيازات والتسسهيÓت التي منحتها الدولة
ل -ه -ؤولء الشس -ب -اب ف -ي ع-م-ل-ي-ة م-ن-ح الصس-ف-ق-ات
الخاصسة بالشسركة.
وأاوضسح ،المدير ل»الشسعب» في هذا اإلطار ،أان
المشساركة في صسفقات الشسركة ،يتم بعد عملية
م-ن-ح ال-ت-أاه-ي-ل ال-مسس-ب-ق ل-ل-م-ق-اولت وشس-رك-ات
الشسباب ،التي تحوز على سسجل تجاري يتضسمن
خ-دم-ت-ي ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ،ب-ح-يث ت-م-ن-ح ل-ه-م
الشس -رك -ة شس -ه -ادات ال -ت -أاه -ي-ل ال-ت-ي ب-م-وج-ب-ه-ا
يسس-ت-ط-ي-ع-ون ال-مشس-ارك-ة ف-ي الصس-ف-ق-ات حسسب
درجة التأاهيل.
وم-ع-ل-وم أان ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ق-ي-ط م-ق-ولت الشس-ب-اب
ال -م-ن-درج-ة ف-ي إاط-ار «أاونسس-اج ك-ن-اك» ،خÓ-ل
ع -م -ل -ي -ة م -ن-ح الصس-ف-ق-ات ت-تضس-م-ن تسس-ه-يÓ-ت

وامتيازات هي األخرى ،سسمحت بمنح العديد
م -ن ال -مشس-اري-ع ل-ل-عشس-رات م-ن الشس-ب-اب ال-ذي-ن
يشس -ارك-ون ح-ال-ي-ا ف-ي ت-جسس-ي-د ب-رن-ام-ج إان-ج-از
شسبكات توزيع الكهرباء والغاز.
خنشسلة:سسكندر لحجازي

مديرية توزيع الكهرباء
والغاز لبومرداسس

حملة تحسسيسسية للوقاية
من أخطار ألسستعمال ألسسيئ للغاز
لسسبوع مديرية توزيع الكهرباء والغاز
أاطلقت نهاية ا أ
ل -ولي-ة ب-وم-رداسس ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة
ومديرية التربية من بلدية قدارة حملة تحسسيسسية
ح -ول أاخ -ط -ار السس -ت -ع-م-ال السس-ي-ئ ل-ل-غ-از ال-م-ؤودي ف-ي
ال -غ -الب إال -ى ح -الت وف -اة ن -ت -ي -ج -ة الخ -ت-ن-اق ،وه-ذا
لحياء التي تم ربطها مؤوخرا بشسبكة
لفائدة سسكان ا أ
غاز المدينة.
ال-ح-م-ل-ة اإلعÓ-م-ي-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة حسسب مصس-در من المديرية
المذكورة سستسستمر إالى غاية شسهر فيفري القادم وسستمسص
باألخصص األحياء والقرى التي اسستفادت قبل أايام من غاز
المدينة على غرار بلدية قدارة ،المويلحة ،سساحل بوبراك
بسسيدي داود ،قرية بوظهر ببلدية سسي مصسطفى ،قرى مكلة،
سسيدي موسسى ببلدية الناصسرية شسرق بومرداسص.
ك -م -ا ت -م تسس -ط -ي -ر ب-رن-ام-ج م-ت-ن-وع
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع م -دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة
ب-غ-رضص ال-ت-ق-رب أاك-ث-ر م-ن تÓ-م-يذ
المدارسص ومراكز التكوين المهني
وآاخ -ر م -وج -ه ل -ل -ط -ل -ب -ة ب -األح-ي-اء
ال-ج-ام-ع-ي-ة والسس-تعانة بالمطويات
ال -ت -ي ت-ح-م-ل ال-نصس-ائ-ح الضس-روري-ة
وإارشس-ادات السس-ت-ع-م-ال وال-ح-ماية،
الغرضص منه نقل رسسالة إالى األولياء
والمواطنين بضسرورة أاخذ الحيطة
والحذر من األخطار الناجمة عن
ث -ان -ي أاكسس -ي -د ال-ك-رب-ون وتسس-رب-ات
ال- -غ -از ،وط -رق ال -وق -اي -ة م -ن ه -ذه
ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-تسس-بب سس-ن-ويا في
وفاة عشسرات المواطنين نتيجة إاما
ال -ت -ه-اون وع-دم ال-ق-ي-ام ب-إاج-راءات
الصس -ي -ان -ة ألج -ه -زة ال -ت -دف-ئ-ة ق-ب-ل
السستعمال مع بداية فصسل البرودة،
أاو بسسبب سسوء اسستعمال وتركيب هذه األجهزة التي أاضسحت
تشسكل خطرا حقيقيا على حياة المواطن ،األمر الذي دفع
بالمعنيين والمؤوسسسسات ذات العÓقة المباشسرة بالقضسية إالى
ال -ت-ح-رك ال-مسس-ب-ق ب-غ-رضص ال-ت-وع-ي-ة وت-ج-نب ك-وارث وأاح-داث
مؤوسسفة كثيرا ما أالمت بالعائÓت الجزائرية.
بومرداسس..ز /كمال

لنترنت
خدمة الدفع عن طريق ا أ

«كناسس» خنشسلة ينظم يوما تحسسيسسيا
ن -ظ -مت ،وك -ال-ة ولي-ة خ-نشس-ل-ة ل-لصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي
لج-راء ،ي-وم-ا
ل -ل -ت -أام-ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال ا أ
تحسسيسسيا لفائدة أارباب العمل ،تمحور حول الدفع
للكتروني لشستراكات الضسمان الجتماعي عبر
اإ
م-خ-ت-ل-ف الصس-ي-غ ال-م-ع-ت-م-دة إال-ك-ت-رون-ي-ا م-ن ط-رف
الصس-ن-دوق ،وال-ه-ادف-ة إال-ى تسس-ه-ي-ل وت-بسس-يط عملية
دف -ع الشس -ت -راك -ات دون ع-ن-اء ال-ت-ن-ق-ل إال-ى وك-الت
الضسمان الجتماعي.
لطار بمقر الصسندوق
حيث تم الكشسف في هذا ا إ
بعاصس-م-ة ال-ولي-ة خ-نشس-ل-ة ،ع-ل-ى ال-ط-رق ال-ثÓ-ثة

للكتروني عن طريق
العصسرية المعتمدة للدفع ا إ
لن-ت-رنت ،وال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي الخ-ت-ي-ار ب-ي-ن ثÓ-ث-ة
اأ
لول-ى ال-م-ع-ت-م-دة ع-ل-ى ال-دف-ع ب-واسس-ط-ة
صس -ي-غ ،ا أ
للكترونية بين البنوك ،والثانية تعتمد
البطاقة ا إ
للكترونية والثالثة تعتمد على
على الصسيرفة ا إ
القتطاع بواسسطة تبادل البيانات المعلوماتية.
أاوضسح مدير وكالة خنشسلة ،ضسيف بوبكر ل»الشسعب»،
في هذا اإلطار ،أان الصسيغ المعتمدة للدفع ،تعد
مؤومنا ومتوفرة  24سساعة على  24سساعة عبر بوابة
ال - - - - - - - - -تصس- - - - - - - - -ري- - - - - - - - -ح ع- - - - - - - - -ن ب- - - - - - - - -ع- - - - - - - - -د

اإللكترونية» »teledeclaration.cnas.dz
بصسفة فورية وبكل أامان ،مضسيفا بأان إادراج هذه
الخدمة اإللكترونية ضسمن تسسيير الصسندوق تعكسص
بصس-ف-ة واضس-ح-ة إارادة الصس-ن-دوق ال-م-ل-ح-ة ف-ي ت-ب-ني
آاليات جديدة عصسرية ،مواكبة للتحولت الكبرى
ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ال-بÓ-د ل-ت-حسس-ي-ن ال-خ-دم-ة ال-ع-مومية
وعصسرتنها.

إادراج هذه الخدمة الجديدة ،لقي اسستحسسانا كبيرا
لدى فئة أارباب العمل ،حيث أابدى العديد منهم
خÓل هذه اليوم التحسسيسسي ،اسستعدادهم الفوري
ل-ل-ت-ع-ام-ل اإلل-ك-ت-رون-ي ف-ي ال-تصس-ري-ح ب-العمال ودفع
الشس-ت-راك-ات ال-خ-اصس-ة ب-ه-م شس-ه-ري-ا ،ت-جنبا لمعاناة
التنقل وربحا للوقت.
سس ـ لحجازي

ابتداءً من اليوم بتلمسسان

 info@ech-chaab..comالعدد
1٧186 www.ech-chaab.com

هزة أارضسية ببسسكرة شسدتها  5درجات
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ألسسلطات ألولئية تعاين
ألوضسعية وتطمئن ألسسكان

تنقلت سسلطات ولية بسسكرة أامسص إا ¤منطقة الزيبان الشسرقية لÓطÓع عن
كثب على الوضسعية وطمأانة اŸواطن Úوذلك عقب الهزة األرضسية بقوة  5درجات
التي سسجلت وحدد مركزها ببلدية مزيرعة ( 53كلم شسرق بسسكرة) حسسب ما علم
من مصسالح الولية.
وأاضساف ذات اŸصسدر بأانه وبعد أان ” تنصسيب خلية متابعة على مسستوى ديوان
الولية تنقل اŸسسؤوول التنفيذي األول للولية أاحمد كروم إا ¤بلديتي مزيرعة
وسسيدي عقبة بإاقليم الزيبان الشسرقية Ÿعاينة الوضسعية وطمأانة السسكان.
من جهته أاكد مدير ا◊ماية اŸدنية بالولية ﬁمد قنطار بأانه  ⁄يتم تسسجيل
أاية خسسائربشسرية ول مادية مÈزا أان مصسالح ا◊ماية اŸدنية ‘ حالة تأاهب
للتدخل وتقد Ëاÿدمة ‘ حالة الضسرورة.
للتذك Òفقد تعرضست ولية بسسكرة ‘ حدود السساعة  8و 42دقيقة من صسباح
امسص إا ¤هزة أارضسية رئيسسية بقوة  5درجات على سسلم ريشس Îكانت متبوعة
بثÓث هزات ارتدادية األو ¤على السساعة  8و 56دقيقة بقوة  3,2درجات
والثانية على السساعة  10و 16دقيقة بشسدة  3,5درجات أاما الثالثة وقعت على
السساعة ال 13و 08دقائق بلغت شسدتها  4,5حسسب ما ذكره مركز البحث ‘ علم
الفلك والفيزياء الفلكية وا÷يوفيزياء با÷زائر العاصسمة.
يذكر كذلك بأان ولية بسسكرة شسهدت هزة أارضسية بشسدة  3،5درجات ضسربت
منطقة الديسسة ‘ مارسص .2015
وقد حدد مركز الهزة الرتدادية على بعد  01كلم شسمال شسرق مزيرعة بنفسص
الولية.

يدعم مرافق السستقبال بالقطاع ‘ النعامة

مشسروع سسياحي بـ 104سسرير
قيد أإل‚از بوأحة تيوت

يجري إا‚از مشسروع سسياحي بطاقة
 104سس -ري -ر ب -ب -ل -دي -ة ت -ي-وت ب-ولي-ة
ال- -ن- -ع- -ام- -ة ،ال- -ت -ي سس -ت -دع -م م -راف -ق
السستقبال ‘ قطاع السسياحة وذلك ‘
إاطار السستثمار اÿاصص ،بحسسب ما
اسس-ت-ف-ي-د م-ن مسس-ؤوو‹ ق-ط-اع ال-ت-ه-يئة
ال -ع -م -ران -ي -ة والسس -ي -اح -ة والصس -ن -اع -ة
التقليدية .من شسأان هذا اŸشسروع
السس -ي -اح-ي (ف-ن-دق وم-راف-ق سس-ي-اح-ي-ة
أاخرى) ،الذي حقق نسسبة إا‚از تفوق
 50من اŸائة وÃواصسفات معمارية
–اف -ظ ع-ل-ى ‰ط ال-ب-ن-اء ال-ت-ق-ل-ي-دي
Ÿن- -اط- -ق الصس- -ح- -راء ،أان يسس -اه -م ‘
تعزيز عدد األسسرة بالولية ،بتوفÒ
 104سسرير جديدا ،فضس Óعن توفÒ
م -ن -اصسب شس -غ -ل ج -دي -دة ‘ ﬂت -ل-ف
اÿدمات السسياحية بهذه ا÷هة ،التي
تتميز ÃؤوهÓت سسياحية متنوعة ،كما
أاوضسحت مصسالح نفسص الهيئة.
وتسس-ج-ل ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ،ال-ت-ي ت-ت-ميز
Ãؤوه Ó-ت سس -ي -اح -ي-ة م-ت-ن-وع-ة ،م-ن-ه-ا
قصس -ر ق -د Ëي -ع -ود إا ¤ال-ق-رن ال-راب-ع
عشس -ر وواح-ة ن-خ-ي-ل ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا م-ن-اب-ع
اŸياه ومنطقة رطبة (بحÒة طيور)،
إاضس - - -اف- - -ة إاﬁ 54 ¤ط -ة ل-لصس-خ-ور

اŸن -ق -وشس -ة وسس -لسس -ل -ة ج -ب -ل-ي-ة وت-ن-وع
بيولوجي من أاعشساب طبية وحيوانات
برية ،تسسجل نقائصص ‘ عدد الهياكل
اÿاصسة باسستقبال السسياح وغياب دور
الوكالت السسياحية ‘ دعم اŸقصسد
السس -ي -اح -ي ب -ه -ذه ا÷ه-ة م-ن ال-ولي-ة،
بحسسب ذات اŸصسدر.
وك- -ان وا‹ ال- -ن- -ع -ام -ة غ -ازي ع -ب -د
ا◊ميد ،قد أاكد ،خÓل لقاء با÷هاز
التنفيذي مؤوخرا ،على ضسرورة بعث
مشس -اري -ع السس -ت-ث-م-ار ب-ا÷ه-ة وت-وفÒ
م -وارد م -ال -ي -ة إاضس -اف -ي -ة ل-ل-ج-م-اع-ات
اÙل- - -ي - -ة ،م - -ن خ Ó- -ل ال - -ن - -ه - -وضص
ب-السس-ت-ث-م-ار السس-ي-اح-ي للمنطقة التى
تزخر بإامكانات معتÈة ‘ السسياحة
ال -ث -ق -اف -ي -ة وال -دي -ن -ي -ة ،ع Ó-وة ع -ل -ى
السسياحة ا◊موية والبيئية وغÒها...
وشسدد ذات اŸسسؤوول ،من جهة أاخرى،
على ضسرورة تطه Òبطاقية السستثمار
بالولية إلبعاد اŸشساريع غ Òا÷ادة
وت -لك ال -ت -ي  ⁄ت -ن -ط -ل-ق ب-ع-د ،مشسÒا
باŸناسسبة أانه رغم توف Òمسساحات
ع-ق-اري-ة ه-ام-ة ل-ل-مسس-ت-ثمرين ‘ إاطار
الم- -ت- -ي- -از ،إال أان ع- -دي- -د اŸشس -اري -ع
لزالت تراوح مكانها.

أأيام درأسسية حول «سسيدي بومدين :قطب ألغرب أإلسسÓمي»
سس-ي-ح-تضس-ن م-رك-ز ال-دراسس-ات األن-دلسس-ي-ة ب-ت-لمسسان ،يومي
السسبت واألحد ،أاياما دراسسية دولية حول موضسوع «سسيدي
ب-وم-دي-ن :ق-طب ال-غ-رب اإلسسÓ-م-ي» ،ب-حسس-ب-م-ا ع-ل-م ل-دى
اŸنظم.Ú
سس -يشس-ارك ج-ام-ع-ي-ون ج-زائ-ري-ون وأاج-انب ‘ ه-ذا ال-ل-ق-اء
العلمي ،الذي ينظمه اŸركز الوطني للبحوث ‘ عصسور ما
قبل التاريخ و‘ علم اإلنسسان والتاريخ ،الذي يشسرف عليه
سسليمان حاشسي ،لتسسليط الضسوء على مسسÒة وأاعمال «أاهم
شسخصسية ‘ الصسوفية الغربية أابي مدين شسعيب».
وأاوضس -ح ل -وأاج اŸنسس -ق ال -ع -ل -م -ي ل -ل -ق-اء ال-دك-ت-ور زع-ي-م
خ - -نشس Ó- -وي ،وه- -و ب- -احث ‘ ع- -ل- -م اإلنسس- -ان ﬂتصص ‘
الصس -وف -ي -ة ،أان ه-ذه األي-ام ال-دراسس-ي-ة سس-ت-ج-م-ع ح-وا‹ 20
ﬂتصسا ‘ الصسوفية من ﬂتلف ا÷امعات ا÷زائرية،
فضس  Ó-ع -ن ﬁاضس -ري -ن أاج -انب ذوي سس -م-ع-ة ع-اŸي-ة م-ن
إاسسبانيا وفرنسسا وتركيا وفلسسط ÚواŸغرب وتونسص.
وباإلضسافة للمحاضسرات األكادÁية ،يتضسمن برنامج اللقاء
سسماعا صسوفيا أاندلسسيا ،مسساء اليوم 19 ،نوفم ،Èمن أاداء

الفنانة ا÷زائرية ليلى بن مراح.
وخÓل ظهÒة يوم  20نوفم ،Èسسيعرضص فيلم وثائقي حول
حياة سسيدي بومدين الغوث ،تتبعه زيارة ضسريح سسيدي

بومدين برباط العباد.
وأاوضسح خنشسÓوي ،أان هذه األيام الدراسسية سستتزامن مع
الفتتاح الرسسمي لÓحتفالت اıلدة للذكرى اŸئوية

ال -ت -اسس -ع -ة ŸيÓ-د سس-ي-دي ب-وم-دي-ن ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ب-ل-دي-ة
قطنيانة Ãقاطعة إاشسبيلية (إاسسبانيا) مسسقط رأاسص سسيدي
بومدين .وأاشسار إا ¤أان برنامج هذه الحتفالت (26-24
ن -وف -م ،)Èي -تضس-م-ن «ن-دوات وم-ائ-دة مسس-ت-دي-رة وم-ع-رضس-ا
وعروضسا للموسسيقى الصسوفية ،فضس Óعن تدشس Úنصسب
تذكاري وسسط اŸدينة ﬂلد لسسيدي بومدين».
واعت ÈاŸتحدث ،أان «هذه اŸناسسبة السسعيدة سستمد
جسسور صسداقة وسسلم وأامل ب Úضسفتي اŸتوسسط وبÚ
اإلسسÓم واŸسسيحية».
وذكر خنشسÓوي ،أان سسيدي بومدين ولد ‘ حدود 509
للهجرة ( 1116للميÓد) بقطنيانة وتو‘ بع Úتقبالت ،قرب
تلمسسان 589 ‘ ،للهجرة ( 1193للميÓد) ،حيث دفن بعد
أان عاشص ودرسص ببجاية مدينته اŸفضسلة وسسافر طوي‘ Ó
ب Ó-د اŸشس -رق وذلك اسس -ت -ن -ادا ل -تصس-ري-ح اب-ن ع-رب-ي أاح-د
تÓمذة سسيدي بومدين غ ÒاŸباشسرين ،مشسÒا إا ¤أانه
وفق روايات أاخرى ولد سسيدي بومدين ‘  520للهجرة
( 1126للميÓد) وتو‘ ‘  594للهجرة ( 1189للميÓد).

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

من مراسسلينا

السسبت  19نوفمبر  2016م
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رفعوا جملة من ا’نشسغا’ت

^ جمال أاوكيلي

رفع سسكان بلدية الظهرة سسقف انشسغا’تهم اليومية من خÓل النقائصش اŸسسجلة والتي باتت تؤورقهم منذ سسنوات،
’سسراع ‘ Œسسيد وتدعيم اŸشساريع ا›ÈŸة لرفع الغ Íعن أابناء اŸنطقة ،خاصسة مداشسرها النائية التي تتطلع
‡ا يتطّلب ا إ
ّ
’ولويات ‘ الظروف ا◊الية.
’نشسغا’ت وا أ
إا ¤توف Òالرعاية الصسحية وتوف ÒاŸاء الشسروب والنقل اŸدرسسي ،وهي ا إ
مشساريع من طرف مديرية القطاع.

متاعب السسكان واŸتمدرسسÚ

الشسلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
ؤبحسسب تصسريحات بعضس السسكان  ،فإان
م- - -ع- - -ان- - -اة ال - -ع Ó- -ج خ - -اصس - -ة ‘ ا◊ا’ت
’سس -ت-ع-ج-ال-ي-ة يشسّ-ك-ل م-ت-اعب ق-اسس-ي-ة ّ‡ا
اإ
جهون Ÿنطقة
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ت
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مازؤنة التابعة إاقليميا لو’ية غليزان ،فيما
’خر التوجه نحو مناطق
يفضسل البعضس ا آ
مسستغا ،Âكون أان مسستشسفى الصسبحة التابع
لدائرة بوقادير يبعد عن مناطقهم بأاكÌ
’مر الذي يحول دؤن
من  ٣0كيلومÎا ،ا أ
ال-وصس-ول إال-ي-ه ن-ظ-را ل-ل-مصس-الريف الباهضسة
ؤالتي تفوق  2500دج ،ؤهو ما تعجز على
دفعه هذه العائÓت الفقÒة.
يحدث هذا ‘ ؤقت تتوفر البلدية على
ق -اع -ت Úل -ل -ع Ó-ج ب -وسس-ط ال-ب-ل-دي-ة ؤ›م-ع
سسكني آاخر ،كما تدعمت بـ  11هيك Óجيدا
’خÒة حسسب
” ب- - -ن- - -اؤؤه ‘ الـ ٣سس- -ن -وات ا أ
رئيسس اÛلسس الشسعبي البلدي عبد الباقي
قريشس ،ؤالذي أارجع الوضسعية إا ¤النقصس
ال -ف -ادح ‘ ال -ت -أاط Òب -ه -ذه ال -ق-اع-ات ال-ت-ي
مازالت تنتظر ‘ اŸمرضس ÚؤاŸمرضسات
’سستقبال مرضسى اŸداشسر الذين يئسسوا من
إ
ال- -وضس- -ع- -ي -ة اŸزري -ة ،حسسب ق -ول -ه ،ؤه -ذا
بالرغم من مراسسلة اŸصسالح الصسحية.
ؤم- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ،أال -ق -ى ذات ال -ن -ائب
الÓئمة على اŸمرضس Úا÷دد ؤعددهم 8
من أابناء اŸداشسر بالظهرة ،ؤالذين فضسلوا
العمل باŸدن ؤمركز البلدية دؤن الرغبة ‘
العمل بذات اŸداشسر التي مازالوا يقطنون

عبد الباقي قريشش لـ «الشسعب»

ؤ‘ رّده أاؤضسح رئيسس البلدية أاّن ضسعف
اŸياه ا÷وفية حال دؤن التكفل باحتياجات
السسكان رغم عملية التزؤد بالصسهاريج ،ؤ⁄
ي -ب -ق حسس -ب -ه سس -وى ال -ل-ج-وء إا ¤ج-لب ه-ذه
اŸادة م -ن ﬁط -ة –ل -ي -ة ؤم -ع -ا÷ة م -ي-اه
البحر Ãنطقة ماينيسس Ãدينة تنسس ،حيث
” ب- -ن- -اء اÿزان -ات اŸائ -ي -ة ل -ك -ن إان -ع -دام
الشسبكة التي تكلف اÓŸي ‘ Òبعضس القرى
ح- -ال دؤن ؤصس -ول ه -ذه اŸادة الضس -رؤري -ة،
يشس« Òم »Òال -ظ -ه -رة ال-ذي ط-م-أان سس-ك-ان-ه
بالتزؤد من هذه اÿزنات ريثما “نح لنا

تفاديا للتّسسّربات اŸائية

حنفيات ذكية ورقم أاخضصر ١٥ / ٩٤

تفاديا للتسسربات اŸائية ؤما تكّبده من
خسس- -ائ- -ر م- -ادي- -ة ع -ل -ى م -ؤوسسسس -ة ل -ل -م -ي -اه
ؤال -ت -ط -ه Òل -و’ي-ة ا÷زائ-ر ،ؤع-م Ó-م-ن-ه-ا
ل -ت-حسس Úاÿدم-ات اŸقّ-دم-ة ل-ل-م-واط-ن،Ú
اسستحدثت اŸؤوسسسسة تقنيات جديدة للحد
من ظاهرة التسسربات من خÓل تخصسيصس
خ -ط أاخضس-ر ل-ل-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ع-طب ،ؤل-ت-ل-ق-ى
الشسكاؤى عن أاي انقطاعات ‘ اŸياه من
ﬂتلف بلديات العاصسمة.
ؤه -ذا ب -واسس -ط -ة ح -ن -ف -ي-ات ذك-ي-ة ؤرق-م
أاخضس - - -ر  15 / 94ال-ط-ري-ق-ت-ان ال-تي
اسس-ت-ح-دث-ت-ه-م-ا م-ؤوسسسس-ة «سس-ي-ال» ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل
ؤالتخفيف من تسسربات اŸياه ح Úسسيكون
اÿط اأ’خضسر –ت تصسرف الزبائن لتمكينهم ‘ حالة تسسربات مائية ؤلتحسس Úاÿدمات،
ؤالتي تقّدمها اŸؤوسسسسة ع ÈاŸكاŸات الهاتفية اÿاصسة بهم ،حيث يسستطيع الزبون معرفة
أاسسباب انقطاع اŸياه ؤإاعÓمه عن مدة ا’نقطاع،ناهيك عن اسستحداث طرق اتصسال أاخرى
تنشسط ع Èمواقع التواصسل ا’جتماعي الفايسسبوك ،ؤ‘ حال توفر أارقام هواتف الزبائن تقوم
اŸؤوسسسسة بإارسسال رسسائل قصسÒة لهم ،باإ’ضسافة إا ¤تقنية جديدة تتمثل ‘ ا◊نفيات الذكية،
حيث سستسسمح بالتقليل من تسسرب اŸياه عن طريق خفضس الضسغط بالقنوات ،خاصسة ‘ الفÎة
اŸسسائية على اأ’نابيب ‘ اŸناطق التي تعرف ضسغطا ،ؤيتم توزيعها إا ¤اŸناطق اأ’قل ضسغطا
لتخفيف من تسسربات اŸياه.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة
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آالية للمتابعة والّتطبيق

سصكان الظهرة بالشصلف يشصكون نقصص التكفل الصصحي ،النقل واŸاء

بها ،حسسب ذات اŸنتخب.
ؤأاث -بت ال-دراسس-ات ا÷ي-وف-ي-زي-ائ-ي-ة ال-ت-ي
قامت بها مديرية الري ؤاŸوارد اŸائية أاّن
م-ن-ط-ق-ت-ي ال-ظ-ه-رة ؤب-رج ب-غ-ل يشس-كوان من
ضسعف كب ‘ ÒاŸياه ا÷وفية التي تعد
ال-ن-ق-ط-ة السس-وداء ب-ي-وم-ي-ات السسكان ،الذين
ؤج- -دؤا أان- -فسس- -ه- -م م- -رغ -م Úع -ل -ى ق -ط -ع
مسس-اف-ات ب-ع-ي-دة ب-إاŒاه عشس-ع-اشس-ة Ãزؤن-ة
ب -غ -ل -ي -زان ؤم-ن-اط-ق أاخ-رى ت-اب-ع-ة إاق-ل-ي-م-ي-ا
لو’ية مسستغا Âللتزؤد باŸاء الشسرؤب ،ؤهو
ما يشسّكل عائقا لعدة مداشسر من جملة ٣5
ق -ري -ة اŸت-واج-دة ب-إاق-ل-ي-م ب-ل-دي-ة ال-ظ-ه-رة،
’م -ر ال-ذي ج-ع-ل ه-ؤو’ء ي-ن-ت-ظ-رؤن سس-اع-ة
اأ
الفرج ’نتشسالهم من اŸعاناة ،يقول السسكان
الذين يئسسوا من شسراء هذه اŸادة بـ 1600
دج للصسهريج الواحد حسسب أاقوالهم الناقمة
عن الوضسع.

العدد

09

ؤضس -ع -ي -ة ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ال-ف-قÒة ف-رضست
›ا’ ﬁدؤدا ‘ التنمية اÙلية ،حيث
ت -ع -م -ت -د ع -ل -ى م -ي -زان-ي-ة ال-و’ي-ة ؤالÈام-ج
’م -ر ال -ذي ج -ع -ل م -ط -الب
ال -ق -ط -اع -ي -ة ،ا أ
السسكان تتزايد من سسنة إا ¤أاخرى ،ؤهو ما
انعكسس على ›ال الطرقات التي تعرف
تدهورا كبÒا أاعاق حركة النشساط بإاŒاه
’نتقال ا¤
بلديات الو’ية اÙاذية لها ؤا إ
ال- -و’ي -ات اÛاؤرة ،خ -اصس -ة ل -دى دؤاؤي -ر
ال -ه -ن -اشس -ري-ة ؤأاؤ’د ب-وزي-د ؤاÿدام ال-ذي-ن
يواجهون صسعوبات كبÒة بعد متاعب اŸاء
‡ا جعلهم يرفعون انشسغا’تهم
الشسرؤبّ ،
إا ¤السسلطات الو’ئية قصسد التكفل بها كون
أان منطقتهم فقÒة ؤ’ تقوى إا‚از مشساريع
بحجم الطرقات التي تكلف أاموا’ طائلة
يشس Òالسسكان بنÈة متأاŸة.
أام -ام ه -ذه ال -ع -زل -ة ال -ت -ي ’زالت ت-ن-هشس
السسكان ؤاŸتمدرسس Úعلى حد سسواء ،حيث
ت- -ك- -اد ت -ن -ع -دم ؤسس -ائ -ل ال -ن -ق -ل ا÷م -اع -ي
ؤاŸوج-ود م-ن-ه-ا ت-ع-م-ل ب-ط-ري-ق-ة ف-وضس-وي-ة
ؤسسوء التنظيم ،شسأانها شسأان النقل اŸدرسسي
ال -ذي م -ازال اŸت -م -درسس -ون يشس -ت -ك-ون م-ن
ظ -رؤف -ه ال -ق -اه -رة ،أاي -ن ي -ق -ط-ع ال-تÓ-م-ي-ذ
مسس -اف -ات ط -وي -ل -ة ل -ل -وصس -ول إا ¤م -ق -اع -د
ال-دراسس-ة م-ن-ه-ك ،Úك-م-ا ي-واج-ه-ون أاخطارا
عند عودتهم إا ¤منازلهم ‘ اŸسساء حسسب
’ؤل -ي -اء ال -ذي -ن ن -اشس -دؤا اŸصس -ال-ح
أاق -وال ا أ
’ن-ق-اذه-م م-ن اŸآاسس-ي
ال-و’ئ-ي-ة ب-ال-ت-دخ-ل إ
ا◊ال-ي-ة ،حسسب تصس-ري-ح-ات-ه-م ال-ن-اق-مة عن
الوضسع الذي يتأازم من يوم إا ¤آاخر.
ؤم- -ن ج- -ه- -ت -ه ،أاّك -د رئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة أاّن
منطقته –توي على  84كلم من الطرقات
البلدية أاغلبها متدهور ،أاما  48كلم فهي
مهيئة باÿرسسانة الزفتية.
فيما يخصس النقل اŸدرسسي ،فقد أاؤضسح
ذات اŸنتخب أان بحوزته  8حافÓت ؤ4
ؤسسائل نقل جماعية اسستخدمت عن طريق
ال -ك -راء ،ل -ك -ن م -ردؤده -ا ’ي -زال ضس -ع-ي-ف-ا،
م -ط -ال -ب -ا ال -تÓ-م-ي-ذ ب-احÎام أاؤق-ات م-رؤر
’ي تعطيل يذكر ،معلÓ
ا◊افÓت Œنبا أ
بوجود ثانويت Úؤ 4متوسسطات ؤ ٣5مدرسسة
إابتدائية ،يقول ذات اŸتحدث.

سستكون الّتوصسيات اŸتمخّضسة عن لقاء ا◊كومة  -الو’ة ﬁل
متابعة من طرف آالية عمومية من أاجل تطبيقها ‘ اŸيدان تدّخل
حّيز التّنفيذ ‘ غضسون اأ’يام القادمة ،ؤهذا بعد تشسكيل تركيبتها.
”
ؤتطرح أامام هذه اللّجنة أاك Ìمن  100توصسية ﬁصسلة ما ّ
مناقشسته ‘ الورشسات الـ  ،٣ؤاÿرؤج به كتتويج لÓقÎاحات ال ّصسادرة
عن الو’ة الذين سساهموا مسساهمة مباشسرة ‘ إاثراء اŸسسائل الشّسائكة
ؤالّنقاط التي كانت دائما تث Òجد’ ؤاسسعا ‘ أاؤسساط ا÷ماعات
اÙلية سسواء بالّنسسبة للمنتخب Úأاؤ اŸسسؤوؤل Úعلى هذا اŸسستوى.
فلقاء ا◊كومة  -الو’ة طبعة  ،2016جاء ‘ سسياق اسستثنائي
بامتياز ،ؤنعني بذلك الشّسرؤع ‘ التفك Òمعّمقا ‘ مرحلة ما بعد
البÎؤل فيما يتعلق «باإ’بداع» ‘ اŸوارد التي باإ’مكان العثور عليها
‘ مصسادر جديدة يكفي فقط التحرك ‘ هذا ا’Œاه ،ؤ–سسيسس
اŸعنّي Úبتحديات ال ّ
ظرف الّراهن ؤاŸطلوب رفعها مهما كان اأ’مر.
ؤعليه فإانّ أامام اŸنتخب ÚاÙلّي Úعمل طويل اŸدى ،يبدأا أاؤ’
با’نخراط ‘ هذا اŸسسعى ا÷ديد ؤالتفاعل معه ،ؤفق ما أاقّرته
ؤزارة الداخلية ؤا÷ماعات اÙلية من تداب Òقصسد إاعادة اŸبادرة
اÙلية للبلديات ،ؤإادماجهم ‘ العملية التنموية ؤليسس من باب
الصسدف أان ا◊ديث يجري اليوم على ا’قتصساد اÙلي.
ؤهذا اŸفهوم اأ’خ Òيعني أاّن البلدية مدعوة أان تكون ‘ مقّدمة
إانتاج القيمة اŸضسافة ،ؤهذا من خÓل إابراز قدراتها اّ ÿ
Óقة ‘
اإ’حاطة بالفعل القادر على ترقية اإ’سستثمار ؤتوف Òمناصسب الشسغل،
ؤغÒها من اŸلفات التي تفرضس نفسسها ‘ هذا اإ’طار.
ؤاليوم ،فإاّن الوصساية ؤزارة الداخلية ؤا÷ماعات اÙلية تفتح
اÛال ؤاسس -ع -ا أام -ام ه -ذه اŸؤوسّس-سس-ات ال-ق-اع-دي-ة ك-ي ت-ق-ت-ح-م ه-ذا
الفضساء ا◊يوي ،ؤترافق باحÎافية مسسار هذه الوجهة اŸعّول عليها.
ؤهكذا سسÎفع هذه اللّجنة اŸكّلفة بتطبيق التّوصسيات اŸنبثقة عن
لقاء ا◊كومة  -الو’ة تقريرها الكامل إا ¤ا÷هات اŸسسؤوؤلة ،ؤهذا
ؤفق مقاربة ﬂالفة عّما كانت عليه ‘ ال ّسسابق ،ؤالقصسد من ذلك هو
إاضسفاء ال ّ
طابع اإ’لزامي ؤالصسفة اإ’جبارية على ا’لتزام بإاجراءات
التّطبيق ريثما يتم اإ’نتهاء من تدؤين ال ّصسيغة الّنهائية من التصسور
اÿاصس بإاصسÓح ا÷انب ÚاŸا‹ ؤا÷بائي ،الذي يتطلّب ؤقتا قد
يصسل إا ¤خمسسة أاشسهر ،ؤالّرهان كل الّرهان على هذا اŸوضسوع الذي
يأامل ا÷ميع بأان تكون نصسوصسه جاهزة ‘ أاقرب ؤقت.
م-ن ه-ن-ا ت-ك-ون اإ’ن-طÓ-ق-ة ل-وضس-ع ال-ب-ل-دي-ات اأم-ام ه-ذا اإ’م-ت-ح-ان
Ÿعرفة مدى قدرتها على التكيف مع الواقع اليومي الذي تسسÒه
يوميا ‘ زؤايا أاخرى  ⁄يعتد عليها ،لذلك قد يجد صسعوبات ‘
مسسايرة هذه ا◊ركية ا÷ديدة.
’ث-راء م-ن-ط-ل-ق-ات نشس-اط ا÷م-اع-ات
ؤه-ذه الّ-ت-وصس-ي-ات ج-اءت إ
’سستثمار ؤالثانية اإصسÓح
’ؤ ¤تتعّلق بدؤرها ‘ ترقية ا إ
اÙلية ا أ
اŸال -ي -ة ؤا÷ب-اي-ة اÙل-ي-ة م-ن أاج-ل ت-ن-م-ي-ة مسس-ت-دÁة ،ؤال-ث-ال-ث-ة
’قÎاح-ات ال-ع-م-ل-ي-ة
عصس -رن -ة اŸرف -ق ال -ع -م -وم-ي ،ؤال-ك-ث Òم-ن ا إ
ؤالواقعية ،التي أاخذ بها قد تÌى ؤ–ّول إا ¤مواد قانونية ‘
النصس اŸرتقب تعديله ؤاŸتعلق بالبلدية ؤالو’ية ،ؤهذا للسسماح
للمنتخب Úبهامشس أاك ‘ Èالتسسي ،Òؤإاحداث التوافق مع هذا
العمل أاي ا’نضسمام إاليه بقوة ؤعلى قناعة ما دام هناك إارادة من
قبل السسلطات العمومية ‘ ا’نفتاح أاك Ìعلى ا÷ماعات اÙلية،
ؤج-ع-ل-ه-ا ج-زءا م-كّ-م Ó-لÓ-ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي ن-ظ-را Ÿا –وي-ه م-ن
قدرات هائلة.

مداخيل ا÷باية ’ تتعدى  5من اŸائة

وا‹ البليدة يدعو للبحث عن مصصادر مالية ﬁلية
ح ّ-م -ل ع -ب -د ال -ق -ادر ب-وع-زق-ي
’سس-ب-وع،
وا‹ ال -ب-ل-ي-دة ،ن-ه-اي-ة ا أ
على هامشش حفل تنصسيب رؤوسساء
دوائ - - -ر اŸن - - -ت- - -خ- - -ب ÚاÙل- - -ي،Ú
اŸسس- - - -ؤوول- - - -ي- - - -ة ‘ إادارة شس - - -ؤوون
اŸواط- -ن Úوت- -ن- -ف- -ي- -ذ اŸشس -اري -ع،
داع- - -ي- - -ا إا ¤ب- - -ذل ج- - -ه- - -ود أاكÈ
ل - -ت- -وف Òم- -وارد ومصس- -ادر دخ- -ل
ﬁل - -ي - -ة ت - -زي - -د ‘ م - -ي - -زان - -ي - -ة
ال -ب -ل -دي -ات ،ب-ع-ي-دا ع-ن ا’ت-ك-ال
على اÿزينة العمومية.

البليدة :لينة ياسسمÚ

ب-وع-زق-ي ،اسس-ت-غ-ل ف-رصس-ة ت-نصس-يب
رؤؤسس - -اء دؤائ - -ر م - -وزاي- -ة ؤب- -وف- -اريك
ؤب- -وي- -ن- -ان ؤع- -ق -د اÛلسس ال -و’ئ -ي
اج- -ت- -م- -اع- -ه ال -دؤري Ãق -ر ال -و’ي -ة،
Ÿط- -ال- -ب- -ة اإ’ط- -ارات ال- -ت- -ن- -ف -ي -ذيÚ
ؤأاعضس- - -اء اÛالسس ال- - -ب - -ل - -دي - -ة ،25
بالبحث عن مداخيل ترفع من حجم
اŸي- -زان- -ي -ة ؤاŸداخ -ي -ل ع -ام -ة ؤه -و
الطلب الذي خلصس إاليه اللقاء اأ’خÒ

الذي جمع الوزير اأ’ؤل عبد اŸالك
سس Ó-ل ؤؤزي -ر ال-داخ-ل-ي-ة ؤا÷م-اع-ات
اÙلية مع ؤ’ة ا÷مهورية حول هذه
النقطة ا÷وهرية.
ذك- - -ر ال- - -وا‹ ا◊ضس - -ور ب - -اأ’زم - -ة
الراهنة التي تواجه ا÷زائر ،قائ Óإان
اŸصسالح اŸسسؤوؤلة تسسجل ضسعفا ‘
اŸداخيل ا÷بائية ؤاأيضسا اŸداخيل
اÙصس -ل ع -ل -ي -ه -ا م -ن ب-اق-ي اŸوارد
ؤاŸم-ت-ل-ك-ات ،مشس-ددا ع-ل-ى ا’ج-تهاد
أاك ‘ Ìالبحث عن مداخيل جديدة.
ؤكشسفت أارقام اإ’دراة اÙلية ،اأن
حجم اŸداخيل اÙصسل عليها من
اÓÙت اÙصس - -اة Ãا ي - -زي- -د ع- -ن
 2100عنوان سسكني ’ ،تشسكل سسوى 5
م -ن اŸائ -ة .ك -م -ا ب Úت -ق -ري-ر اإ’دارة
اÙل -ي -ة ،أان ال -ب -ل-دي-ات أاث-ب-تت اأيضس-ا
ع- -ج- -زا ‘ –صس- -ي- -ل الضس- -رائب ع- -ن
ال -ن -ف -اي -ات اÛم -وع -ة م -ن اŸراك -ز
ال -ف-ن-دق-ي-ة (تضس-م ال-ب-ل-ي-دة  15فندقا
ح - -ال - -ي - -ا) ،ؤق- -اع- -ات ا◊فÓ- -ت (زاد
ع- -دده- -ا ع- -ن  60ق -اع-ة) ؤاŸذاب-ح
البلدية .ؤأان حجم اأ’موال الضسائعة
نتيجة عدم –صسيل الرسسوم الضسريبية

عنها ،ؤصسل سسقف  800مليون دينار،
ؤهو رقم كان با’إمكان اسستغÓله ‘
اإدارة عجلة التنمية ؤاقتصساديات تلك
البلديات سسنويا.
ؤ ⁄يسس- -ل- -م م- -ن -ت -خ -ب -و ال -ب -ل -دي -ات
الشس -رق -ي -ة ل -ل -و’ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار أاؤ’د
يعيشس ؤالصسومعة ،من انتقادات الوا‹
ؤت -وج -ي -ه ال -ل -وم Ÿسس -ؤوؤل -ي -ه -ا ،ل -ع -دم
اسس - -ت- -غÓ- -ل- -ه- -م اأ’م- -ث- -ل ؤالضس- -رؤري
ل-ل-م-ك-تسس-ب-ات اŸوج-ودة ؤا’م-ت-ي-ازات
التي تتوافر عليها ‘ ،تطوير ؤالرفع
من التحصسيل ا÷بائي.
ع -ل -م-ا أان ال-ب-ل-دي-ات تضس-م م-ن-اط-ق
نشساط اقتصسادي مهمة ،تصسنف على
أانها ؤاحدة من اŸناطق ا’قتصسادية
الوطنية ؤا÷هوية ،ؤهو ما يجب أان
ي- -ت- -م ت- -دارك- -ه ق- -ب- -ل ت- -ط- -ور اأ’زم- -ة
ا’قتصسادية التي تواجهها ا÷زائر.
ؤاأث -ن -ى ؤا‹ ال -ب -ل-ي-دة ع-ل-ى ‡ث-ل-ي
بعضس البلديات ؤاجتهادهم ‘ تطوير
ؤرفع مداخيلها ،مثل ما هو حاصسل
ببلدية بني تامو ،داعيا بقية البلديات
لÓ-ق-ت-داء ب-ه-ا ك-ون-ه-ا أا‰وذج ال-ت-ن-مية
اÙلية ‘ ا’عتماد على الذات.
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إاشسراف :حامد حمور
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الÎكيز على «كان »2017
بطم ـ ـ ـوح الف ـ ـوز باللقب
عمل ليكنسس ينصسب على إاعادة التوازن للتشسكيلة

زيتي :

«راضض عن اŸسستوى
الذي قدمته...
عسسلة :

«اŸنافسسة على مكان
مؤوّهل لكأاسض العا⁄
مازالت مسستمّرة»
مراكشسي :

سسنتّوج بكأاسض إافريقيا إاذا
عرفنا كيف نسسّير مقابÓت
الدور األول

تصسوير:ايت قاسسي

كلمة العدد

رواتب الÓعبÚ
ومسستوى البطولة؟
^ حامد حمور

احتكر ا◊ديث حول الرواتب العالية التي
يتقاضضاها ’عبو الرابطة اÎÙفة اأ’و¤
السضاحة الكروية ‘ هذه اأ’يام ،أاين يسضعى
مسضÒو اأ’ن - -دي - -ة إا ¤إاق- -ن- -اع «ال- -عصض- -افÒ
النادرة» ا’لتحاق بنواديهم بعروضض مغرية
م- -ن أاج- -ل ال- -وصض- -ول إا ¤ال -ن -ت -ائ -ج اآ’ن -ي -ة

وا’بتعاد عن ضضغط اأ’نصضار..
لكن يبدو أان هذه الطريقة كثÒا ما كانت غ› Òدية “اما كون أان بعضض
اأ’ندية وبالرغم من أان ’عبيها يتقاضضون مبالغ خيالية ،فإانهم بعيدين كل البعد
عن اŸسضتوى اŸنتظر حتى أان فرقهم تلعب من أاجل تفادي السضقوط.
واأ’دهى من ذلك أان بعضض الفرق تشضتكي الضضائقة اŸالية ‘ الوقت الذي ”
جلب عدد معت Èمن الÓعب ‘ ÚاÒŸكاتو الصضيفي ،والعملية كما يعرف
اŸتتبعون للشضأان الكروي تتطلب أاموا’ كبÒة قد ’ تتحملها ميزانية النادي
الذي سضيضضطر إا ¤مسضايرة النسضق الذي بدأاه وإا’ سضيجد مشضاكل كبÒة لدفع
رواتب الÓعب‡ Úا سضÒتسضم على أاداءهم بشضكل سضلبي ‘ حالة وجود تأاخر
ما.
وكم من مرة وقفنا على وضضعيات «مؤوسضفة» للخÓف اŸوجود ب ÚاŸسضÒين
والÓعب ،Úويكون النادي هو اÿاسضر اأ’ك ‘ Èتد Êنتائجه و‘ بعضض اأ’حيان

السضقوط إا ¤القسضم السضفلي.
وبالتا‹ ،فإان البحث على النتائج اأ’نية ’ يعت Èا◊ل اأ’مثل للفرق التي عليها
إايجاد الصضيغة التي “كنها من رفع نسضبة تواجد أابناء الفريق ‘ التشضكيلة
اأ’سضاسضية بالÎكيز على التكوين والعمل على اأ’قل على اŸدى اŸتوسضط ..
كون ذكر «العمل على اŸدى الطويل» يعت Èمن اأ’مور غ Òالواردة لدى معظم
اŸسضÒين.
ومن خÓل هذه الوضضعية «غ ÒاŸسضتقرة» بالنسضبة لتعداد أاغلب أانديتنا ،فإان
الÓعب ’ يجد ضضالته ‘ تكوين منهجي ّÁكنه من الوصضول يوما ما إا ¤الفريق
الوطني اأ’ول كÓعب أاسضاسضي  ..واأ’مثلة عديدة ‘ هذا اإ’طار كون اŸنتخب
الوطني يحتاج Ÿدافع أاÁن منذ سضنوات و ⁄يتمكن من إايجاده بصضفة منتظمة
 ..وقد يكون زيتي ا’سضتثناء ‘ حالة بروزه ‘ اÿرجات القادمة للفريق
الوطني ...؟
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إلÎكيز على «كان  »2017بطموح إلفوز باللقب
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أاعرب اŸدافع الدو‹ ا÷زائري رفيق حليشش ،عن اسشتعداده للعودة إا ¤صشفوف اŸنتخب الوطني لكرة القدم –سشبا
 2017 ·Óالتي سشتقام ما ب 14 Úجانفي و 5فيفري بالغابون.
لنهائيات كأاسش إافريقيا ل أ
’جتماعي ‘‘انسشتغرام‘‘« :مسشتعد للعودة إا ¤صشفوف اÿضشر إاذا ما “ت
وكتب حليشش على صشفحته Ãوقع التواصشل ا إ
’ضشافة إا ¤اŸنتخب ا÷زائري ،فأانا  ⁄أاعتزل اللعب دوليا» .وينششط الÓعب
دعوتي ’ ،أازال قادرا على تقد Ëا إ
صشاحب الـ 30عاما ‘ نادي قطر النازل ‘ نهاية اŸوسشم الفارط إا ¤بطولة الدرجة الثانية القطرية ،وفقد مكانه ‘
اŸنتخب ا÷زائري الذي لعب له  38مباراة ( 3أاهداف) منذ أاك Ìمن سشنة .ودفعت اŸششاكل الدفاعية غ ÒاŸنتهية
التي يعا Êمنها الفريق الوطني اÓŸحظ Úإا ¤اŸطالبة بعودة حليشش إاﬁ ¤ور دفاع اÿضشر ،معتقدين بأان خÈته
الطويلة ‘ اŸيادين ،منها مششاركته مرت ‘ Úكأاسش العا 2010( ⁄و )2014سشتعيد إا ¤اÿط اÿلفي ا÷زائري توازنه.

حليشش:

مسصتعد للعودة
إ ¤صصفوف
«إÿضصر»

مراكششي (’عب دو‹ سشابق) لـ «الششعب»:

زيتي لـ«الششعب»:

سصنتّوج بكأاسس إفريقيا إذإ عرفنا
كيف نسصّير مقابÓت إلدور إألول

«رإضس عن
إŸسصتوى إلذي
قدمته وسصأاعمل
جاهدإ للمشصاركة
‘ كأاسس إإفريقيا»

ح-م-لت ه-زÁة اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ب-ن-ي-جÒي-ا ‘ إاط-ار
تصش -ف -ي-ات ك-أاسش ال-ع-ا 2018 ⁄ال-ع-دي-د م-ن ال-تحاليل
وال- -ت- -أاسش- -ف ال- -ك- -ب Òل- -دى ال- -رأاي ال- -ع- -ام ال- -ري- -اضش -ي
ا÷زائ - -ري م - -ن خ Ó- -ل تضش- -اؤول ح- -ظ- -وظ «اÿضش- -ر»
للمششاركة للمرة اÿامسشة ‘ أاكﬁ Èفل كروي عاŸي
والثالثة على التوا‹.
حامد حمور
فبالرغم من أان اŸشصرف Úعلى اŸنتخب يرددون أان حسصابيا
كل شصيء ‡كن ،وأان كرة القدم ليسصت علوم دقيقة ،إال أان
اÿط -ة اŸق -ب -ل -ة ب -ال -نسص -ب -ة لـ «اÿضص-ر» سص-وف ت-رت-ك-ز ع-ل-ى
التحضص Òا÷يد لكأاسس إافريقيا  2017التي ل يفصصلنا عنها
سصوى شصهرين‡ ،ا يسصتدعي وضصع كل األليات التي تسصمح لنا،
ومن غ Òالعادة منذ عدة دورات وضصع التتويج باللقب كهدف
أاسصاسصي Ùو خيبة بداية اŸسصار اŸتواضصع لزمÓء براهيمي
‘ إاقصصائيات اŸونديال.
فرئيسس الفاف ﬁمد روراوة أاعلنها هذه اŸرة صصراحة أان
الÎك -ي-ز سص-ي-ك-ون ع-ل-ى «ك-ان  ،»2017ك -م -ا أان ب -عضس األخ -ب-ار
القريبة من اÿضصر تؤوكد أان اŸعني يكون قد –دث مع
الÓعب Úوحثهم على العودة باللقب من الغابون  ..ويكون هذا
اإلجراء أاو التصصويب منطقيا إا ¤درجة كبÒة كون الفريق
ا÷زائري صصنف من طرف العديد من اŸتتبع Úكأاحسصن
منتخب ‘ إافريقيا.

إلفوز على إŸنتخبات إلكبÒة أإصصبح ضصرورة ...

والتأاكيد على هذا التصصنيف يكون بجلب اللقب القاري ،بعد
أان كان الهدف األو‹ هو التأاهل إا ¤كأاسس العا ⁄والوصصول
إا ¤نصصف نهائي اŸنافسصة القارية .
واألمر الذي سصوف يتم وضصعه ‘ مقدمة «األشصغال» هو
ضصرورة اسصتعادة التوازن ‘ التشصكيلة وتعويضس الوقت الضصائع
بعد فÎة تغي ÒاŸدرب ،ÚوÃجيء الناخب الوطني ا÷ديد
ليكنسس الذي بخÈته سصوف يضصع العديد من األمور التي
سصتخدم «اÿضصر» ،ولعل األشصياء األو ¤التي سصيعمل عليها
تخصس إاعطاء الفرصصة لÓعب Úأاخرين ‘ بعضس اŸناصصب
على غرار إايجاد ا◊ل بالنسصبة للدفاع الذي بقي الهاجسس
األول الفريق الوطني منذ عدة سصنوات.
ول -ي -ك -نسس ال -ذي ك -ان لع -ب-ا ‡ّي-زا ‘ ال-دف-اع خÓ-ل مسصÒت-ه
الكروية سصوف يركز على هذا ا÷انب ،حتى أان بعضس اŸصصادر
تؤوكد إامكانية عودة بلكالم بعد أان اسصتأانف اŸنافسصة وإاعطاء
الفرصصة لÓعب ﬁلي ‘ ا÷هة اليمنى للدفاع ،خاصصة وأان
إادخال زيتي ‘ مباراة نيجÒيا  ⁄يكن ﬂيبا.
كما أان منصصب حارسس اŸرمى خرج عن اŸنافسصة بوجود
مبو◊ي كأاسصاسصي مهما كانت الظروف ،حيث أان ا◊ارسس
اŸعني  ⁄يلعب منذ عدة سصنوات ‘ فريق مسصتقر و‘
العديد من األحيان يأاتي إا ¤اŸنتخب بدون نادي  ..ومع
م- -رور السص- -ن- -وات ي -ك -ون مسص -ت -واه ق -د ان -خ -فضس م -ن غ -ي -اب
اŸنافسصة ،وباŸقابل فإان البطولة الوطنية تزخر بحّراسس
شصبان أاثبتوا كفاءتهم وبإامكانهم حجز مكان ‘ اŸنتخب

األول  ..ضصف إا ¤ذلك ،فإان لعب Úمثل
أاون -اسس وب -ن ن -اصص -ر وإام-ك-ان-ي-ة اسص-ت-ق-دام
ادريسس سصعدي سصيعطي منافسصة قوية على اŸناصصب ويجلب
اإلضصافة للفريق الوطني.

سصنجاق وبوقرة قد يدعمان إلطاقم إلفني

‘ نفسس السصياق ،فإان العمل اŸنهجي يعد ضصمن األشصياء
األسصاسصية لليكنسس الذي بالرغم من قبوله اŸهمة ‘ أاول
األمر للعمل مع الطاقم الفني الذي وجده بوجود منصصوري
كمسصاعد للمدرب الرئيسصي كون مباراة نيجÒيا كانت على
األبواب ،فإان العديد من اŸصصادر اŸقربة من اŸنتخب
الوطني تؤوكد إامكانية تعزيز الطاقم الفني بالÓعب السصابق
›يد بوقرة الذي سصيكون Ãثابة عنصصر إايجابي ‘ الطاقم
ب-ال-ن-ظ-ر Èÿت-ه وم-ك-ان-ت-ه ‘ ق-ل-وب الÓ-ع-ب Úوح-ن-ك-ت-ه التي
اكتسصبها من خÓل مسصÒته الناجحة مع «اÿضصر».
من جهة أاخرى قد يدعم كذلك ليكنسس طاقمه بتقني بلجيكي
ﬂتصس ‘ ال -ت -حضص Òال -ب -د ،Êك -م -ا ج -رت ال -ع -ادة ب-ال-نسص-ب-ة
للتقني Úالذين يريدون تنسصيقا كبÒا مع اÙضصر البدÊ
Ÿعرفة مدى اسصتعداد الÓعب للمقابÓت  ..وباإلضصافة إا¤
ذلك فإان قدوم بوقرة سصيكون تنظيمي أاك Ìمن تقني ،ل سصيما
وأان ا÷انب التقني سصوف يلقى اسصم له خÈة على اŸيدان
كمدرب أاين تقول العديد من اŸصصادر أان اŸدرب ناصصر
سصنجاق الذي ‚ح ‘ اŸدة األخÒة إا ¤تأاهيل مولودية
بجاية إا ¤نهائي كأاسس الكاف سصيدخل الطاقم الفني كمسصاعد
لليكنسس ،بعد أان كان روراوة قد –دث معه ‘ إامكانية
إاشصرافه على اŸنتخب الوطني للمحلي.Ú
وÁكن القول أان سصنجاق سصبق له وأان دّرب اŸنتخب الوطني
‘ كأاسس افريقيا  2000التي أابدع خÓلها زمÓء موسصوÊ
وكادوا أان يقصصون اŸنتخب الكامÒو Êالذي كان «مدججا»
بالنجوم ،كما أانه توج مع شصبيبة القبائل بكأاسس الكاف.

إجتماع إŸكتب إلفيدرإ‹ إليوم  ..موعد حاسصم

وينتظر أان يتم توضصيح الرؤوية ‘ العديد من النقاط بالنسصبة
للمنتخب الوطني أاثناء اجتماع اŸكتب الفيدرا‹ اليوم والذي
سصيخصصصس بشصكل كب Òلتقييم مباراة نيجÒيا ا÷زائر التي
جرت األسصبوع اŸاضصي Ãدينة أاويو وإا ¤جانب دراسصة كل
األم-ور ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تحضص Òللمشصاركة ‘ كأاسس
 2017 ·Óبالغابون ،وقد يعلن روراوة على تثبيت
إافريقيا ل أ
هدف الفوز بكأاسس افريقيا وتدعيم الطاقم الفني  ‘ ..حÚ
أان رئيسس الفاف وبعد اإلشصاعات التي راجت ‘ إامكانية
مغادرته الفاف ،فإان روراوة نفى هذا األمر واسصتبعد الذهاب
‘ مثل هذه الظروف التي –تاج إا ¤الÎكيز والعمل على
الوصصول إا ¤األهداف اŸسصطرة ،خاصصة وأانه وضصع تنظيما
ﬁكما منذ قدومه إا ¤رئاسصة الفاف والتي سصمحت للفريق
الوطني السصتفادة من إامكانيات كبÒة وتطوير مركز سصيدي
موسصى  ..إا ¤جانب اŸسصتوى الذي وصصله الفريق الوطني
Ãشصاركته ‘ اŸونديال Ÿرت Úمتتاليت◊ Úد األن.

مليك عسشلة لـ «الششعب»

«إŸنافسصة على مكان
مؤوّهل لكأاسس إلعا⁄
مازإلت مسصتمّرة»

أاّك-د ح-ارسش اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي م-ل-يك عسش-ل-ة ‘
ح- -وار خصش ب- -ه «الشش -عب» أا ّن -ه -م ق ّ-دم -وا ك -ل م -ا
ل -دي -ه -م خ Ó-ل اŸواج -ه -ة ال -ت -ي ج -م -ع -ت -ه -م م-ع
ن-ي-جÒي-ا خÓ-ل ا÷ول-ة ال-ث-ان-ية من التصشفيات
اŸؤوهلة Ÿونديال  ،2018وكانت ا’أفضشل لهم ‘
’خÒة رغ -م ال -ه -زÁة ال -ت -ي ت-لّ-ق-وه-ا
ال -فÎة ا أ
’ن - -ه- -م ل- -ع- -ب- -وا ضش- -د م- -ن- -افسش ق- -وي و’ ي- -جب
أ
ا’سش -ت -ه -ان -ة ب -ه ورغ -م ذلك إا’ أاّن ح -ظ -وظ -ه-م
م-ازالت ق-ائ-م-ا ‘ ال-ت-واج-د ب-روسش-ي-ا ،ك-م-ا كشش-ف
أاّنهم حاليا يركزون على نهائيات أا· إافريقيا
م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ل-ل-وصش-ول إا¤
الهدف اŸسشطّر ،واŸتمثل ‘ بلوغ اŸربع الذهبي.
حاورته :نبيلة بوقرين
❊ «الشش -عب» :ك -ي -ف ت -ع -ل-ق ع-ل-ى مصش Òال-ف-ري-ق
ال -وط -ن -ي ضش -م -ن ال -تصش-ف-ي-ات اŸؤوه-ل-ة Ÿون-دي-ال
2018؟
❊❊ مليك عسصلة :قّدمنا كل ما لدينا خÓل اŸواجهة
التي جمعتنا مع اŸنتخب النيجÒي من أاجل –قيق
نتيجة إايجابية وكنا قادرين من التعادل بعد هدف بن
طالب ،إالّ أاّن األمر سصارت عكسس ما كنا نتوقع ألن
منافسصنا قوي ويلعب كرة جميلة ،ولهذا فإان الهزÁة ⁄
ت -ك -ن م -ن -ت-ظ-رة ب-ال-ع-ودة إا ¤اŸسص-ت-وى ال-ذي ظ-ه-ر ب-ه
الفريق فوق اŸيدان طيلة اŸواجهة إال أان ا◊ظ ⁄
ي- -ك -ن إا ¤ج -ان -ب -ن -ا ‘ أاول ج -ول -ت Úو ه -ذا ع -ق -د م -ن
اŸأامورية ولكن اŸنافسصة مازالت مسصتمرة.
ن الفريق  ⁄يخرج من السشباق
❊ هل هذا يعني أا ّ
على التأاهل للمونديال؟
❊❊ ب -ال-ط-ب-ع ح-ظ-وظ-ن-ا ق-ائ-م-ة ألّن اŸن-افسص-ة م-ازالت
مسصتمرة ،وهناك أاربعة جولت متبقية من التصصفيات
اÿاصصة باŸونديال ،ونحن سصنلعبها من أاجل الفوز بها
وسصننتظر مسصار اإلقصصائيات ألنه كل شصيء ‡كن ‘
كرة القدم ،ويجب أان نفّكر ‘ األشصياء اإليجابية حتى
نصصل إا ¤هدفنا ‘ –قيق التأاهل لكأاسس العا ⁄رغم
صصعوبة اŸهمة إالّ أاّننا سصنلعب بكل امكانياتنا حتى

آاخر مواجهة.
’ن مصش ÒاŸنتخب  ⁄يعد ب Úأايديه؟
❊ ولكن ا آ
❊❊ األمور أاصصبحت أاك Ìصصعوبة بعد الهزÁة أامام
نيجÒيا ألّننا كّنا نأامل ‘ إاعادة بعث اŸنافسصة Ãا أاّننا
واجهنا اŸتصصّدر ،لكن هذه هي كرة القدم فيها الفوز
والهزÁة ،وعلينا تقبّل ذلك ونحن اآلن وضصعنا هذه
اŸباراة وراءنا وبدأانا نفّكر ‘ اŸواجهات القادمة
حتى نكون ‘ اŸوعد للعودة إا ¤سصكة النتصصارات من
جديد Ãا أاّننا فريق متكامل وÎﬁف ،ونعرف جيدا
ما ينتظرنا ‘ اŸسصتقبل ،ولهذا سصÔكز على اللقاءات
القادمة فقط.
❊ ه- -ل ب- -دأا” الّ- -ت -ف -ك ‘ Òن -ه -ائ -ي -ات ك -أاسش أا·
إافريقيا؟
❊❊ بالطبع بدأانا نفّكر ‘ نهائيات أا· إافريقيا مباشصرة
بعد نهاية مواجهة نيجÒيا التي أاصصبحت من اŸاضصي،
وحاليا سصّÔكز على «الكان لبلوغ الهدف اŸسصطر من
طرف ال–ادية من خÓل العمل ا÷اد وا÷ماعي،
وسص -نسص ّ-ي -ر اŸن -افسص -ة ل-ق-اء ت-ل-وى اآلخ-ر ل-ك-ي ن-ت-ف-ادى
الضصغط حتى نحقق نتائج إايجابية للمرور إا ¤الدور
الثا ،Êوبعدها سصنعمل على الذهاب إا ¤أابعد دور.
❊ ما هو الهدف اŸسش ّ
طر ضشمن ا◊دث القاري؟
❊❊ ‘ البداية سصنح ّضصر قبل انطÓق اŸنافسصة حتى
نكون جاهزين ،كما يجب من كل النواحي وبعدها
سصنسص Òمباريات الدور األول الواحدة تلو األخرى ألن
اŸعطيات تختلف من منافسس آلخر وكلهم سصيخلقون
لنا صصعوبات ،ولهذا سصنكون جاهزين حتى ل تكون
م -ف -اج -آات غ Òسص -ارة ون-ت-أاه-ل ل-ل-دور ال-ث-ا ،Êوب-ع-ده-ا
سصنواصصل ‘ نفسس الطريقة حتى نصصل إا ¤الهدف
اŸت -م -ث -ل ‘ ال -دور نصص -ف ال -ن -ه -ائ -ي ،و ⁄ل ال -ت -أاه-ل

’عÓ-م-ي-ة،
ب-ع-د غ-ي-اب ط-وي-ل ع-ن السش-اح-ة ا إ
اّت -صش -ل -ن -ا ب -اŸه -اج -م ال -دو‹ السش -اب -ق ح -م -ي -د
م -راكشش -ي ،ال -ذي ح-دث-ن-ا ‘ ه-ذا ا◊وار ع-ن
ح -ظ -وظ اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ‘ ال -تصش -ف-ي-ات
اŸؤوهلة لكأاسش العا 2018 ⁄بروسشيا ،مؤوكدا
بأانها ضشئيلة.
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصش

أابدى مدافع اŸنتخب الوطني ﬁمد
خ -وت Òزي -ت -ي ‘ ح -وار لـ»الشش -عب» ،رضش-اه
ع- -ن اŸسش -ت -وى ال -ذي ظ -ه -ر ب -ه خ Ó-ل م -واج -ه -ة
نيجÒيا التي لعب فيها أاسشاسشيا مكان اŸدافع زفان
رغم صشعوبة اŸواجهة.

عمل ليكنسس ينصصب
على إعادة إلتوإزن للتشصكيلة

حاوره :عمار حميسشي

ل -ل -ن -ه -ائ -ي؟ ول -ك -ن سص -نÎك األم -ور إا ¤غ-اي-ة ان-طÓ-ق
«ال -ك -ان» ألّن اŸي -دان ل -ه ح -ديث آاخ -ر ،وال -ذي ي -ك -ون
جاهزا هو الذي سصيتمكن الذهاب بعيدا.
’مور التي يجب
❊ من خÓل خÈتك ما هي ا أ
الّتركيز عليها ‘ هذا الوضشع؟
❊❊ يجب التّركيز على التّحضص Òالبسصيكولوجي بدرجة
أاك Èألنه مهم حتى يتجاوز ال ّ
Óعبون الضصغط ،ونحن
سصنعمل رفقة نوادينا حتى نكون جاهزين بدنيا ومعنويا
من أاجل الدخول بقوة ألن الفوز بأاول مواجهة من
اŸنافسصة له تأاث Òكب Òفيما بعد ،إاضصافة إا ¤العمل
ا÷م -اع -ي واإلرادة ل -تشص-ري-ف األل-وان ال-وط-ن-ي-ة خÓ-ل
اŸوع -د ال -ق -اري ب -ح-ول ال-ل-ه ألن-ه م-ه-م ب-ال-نسص-ب-ة ل-ن-ا،
وبعدها سصنعود للتفك ‘ Òباقي لقاءات التصصفيات
اÿاصصة باŸونديال.
❊ هل أانتم جاهزون بعد النّتائج ال ّسشلبية ‘ آاخر
لقاءين للفريق؟
❊❊ يجب أان نكون واقعي Úألن كرة القدم كل شصيء
‡كن فيها ،ولهذا فإانّ الفريق حّقق نتائج إايجابية ‘
السص -اب -ق ل-ك-ن ه-ذا ل ي-ع-ن-ي أاّن-ن-ا ت-راج-ع-ن-ا م-ن ن-اح-ي-ة
اŸسص -ت-وى بسص-بب ت-عÌي-ن ألّن-ن-ا سص-ن-ع-ود مسص-ت-ق-ب Ó-م-ن
خÓل تفادي تكرار األخطاء السصابقة مع الÎكيز على
ال -ل -عب ا÷م-اع-ي ح-ت-ى ن-ك-ون ‘ اŸسص-ت-وى اŸط-ل-وب
إلسص -ع -اد ك -ل ا÷م -ه -ور ا÷زائ -ري ال -ذي دائ -م-ا ي-ق-ف
÷انبنا.
❊ وكيف وجد” طريقة عمل اŸدرب ليكنسش؟
❊❊ ليكنسس يعمل بطريقة عادية ويرّكز على اللعب
ا÷ماعي ،ونحن الÓعبون سصنعمل معه بشصكل عادي
مثلما كان عليه ا◊ال مع سصابقيه ،وحاليا الفريق ›È
ع -ل -ى الÎك -ي -ز ‘ مصص -ل -ح-ة ال-ع-ام-ة م-ن أاج-ل ال-ن-ج-اح
و–ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ‘ ال-ل-ق-اءات ال-ق-ادم-ة ألن-ه-ا
هامة ،وكلنا نشصعر بروح اŸسصؤوولية حتى نعيد الفريق
إا ¤سصكة النتصصارات من جديد.
❊ ال -ك -ان ف -رصش -ة ل -ل-ت-حضش Òل-ب-اق-ي م-ب-اري-ات
التصشفيات أاليسش كذلك؟
❊❊ ا◊ديث ‘ هذا اŸوضصوع مبكر وعلينا اآلن لعب
اŸنافسصة القارية والعمل على –قيق نتائج إايجابية،
وبعدها سصنحّدد إاذا كان اŸوعد فرصصة لتحضص Òباقي
مواجهات التصصفيات ونحن متفائل.Ú
❊ وماذا عن مسشتقبل الششبيبة؟
❊❊ حاليا الÎكيز على اŸباراة التي سصتجمعنا مع
سصريع غليزان بهدف العودة بالفوز من خارج الديار
رغم صصعوبة اŸهمة ،خاصصة أاننا عملنا جيدا خÓل
التحضصÒات التي سص ّ
طرها اŸدرب وبعدها سصنواصصل
تسصي ÒاŸنافسصة ◊صصد أاك Èعدد من النقاط قبل
نهاية مرحلة الذهاب لكي نكون مرتاح Úأاك ‘ ÌفÎة
العودة.

وان -ت -ه -ز زي -ت -ي ال -ف-رصص-ة ل-ي-ع Èع-ن شص-ك-ره
للمدرب ليكنسس الذي وضصع فيه الثقة ،حيث
أاكد باŸناسصبة أان اÈÿة التي اكتسصبها مع
ال- -وف- -اق ‘ اŸن -افسص -ة اإلف -ري -ق -ي -ة أاو م -ع
اŸن- -ت- -خب األوŸب -ي سص -اه -مت ‘ ظ -ه -وره
بذلك اŸسصتوى.
ورفضس زيتي فكرة ا◊ديث عن اإلقصصاء
من تصصفيات اŸونديال بسصبب فارق النقاط
ال- -ذي ي- -فصص- -ل اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي ع- -ن
اŸتصصدر نيجÒيا حيث أاكد أان هناك عدة
منتخبات مروا بنفسس وضصعيتنا واسصتطاعوا
اŸنافسصة بقوة على تأاشصÒة التأاهل.
*»الشصعب» :هل أانت راضس عن اŸسصتوى
الذي ظهرت به أامام نيجÒيا؟
**زيتي :بالنسصبة ‹ أانا راضس للغاية عن
اŸسصتوى الذي قدمته أامام نيجÒيا خاصصة
أان- - -ن- - -ي ط- - -ب- - -قت
ت-ع-ل-يمات اŸدرب
ط-ي-ل-ة ال-فÎة ال-تي
ت- -واج- -دت ف- -ي -ه -ا
ع- - -ل- - -ى أارضص- - -ي- - -ة
اŸي- -دان ق- -ب -ل أان
يتم اسصتبدا‹ قبل
ن - -ه- -اي- -ة اŸب- -اراة
خاصصة من الناحية
ال -دف -اع -ي -ة ح -يث
ك -ان ال -عبء ع -ل -ي
كبÒا بسصبب تركيز لعبي نيجÒيا قوتهم
ع-ل-ى ا÷ه-ة ال-ي-م-ن-ى ل-دف-اع اŸن-ت-خب ل-كن
اعتقد أانني كنت ‘ اŸسصتوى رغم أانني
أاترك األمر للمختصص Úمن أاجل ا◊كم علي
ألنهم يعرفون كرة القدم أافضصل مني بحكم
خÈتهم.
*‚حت إا ¤حد بعيد ‘ ا◊د من خطورة
موزسس و ⁄تظهر عليك عÓمات اإلرتباك
أاو اÿوف إا ¤ماذا يرجع ذلك؟
**‘ بداية اŸباراة كان الرتباك موجودا
لكن مع مرور الوقت اكتسصبت الثقة خاصصة
ب-ع-د ‚اح-ي ‘ ال-ث-ن-ائ-ي-ات ال-ت-ي ج-م-ع-تني
ب - -ب- -عضس لع- -ب- -ي ن- -ي- -جÒي- -ا وع- -ل- -ى وج- -ه
اÿصصوصس الÓعب موزسس الذي ‚حت ‘
ا◊د من خطورته وهو ما جعله يذهب إا¤
ا÷ه -ة ال -يسص-رى ل-ل-دف-اع م-ن أاج-ل اخÎاق-ه
والسصبب الذي يعود لظهوري بهذا اŸسصتوى
وع- -دم ت- -خ- -و‘ م- -ن اŸب- -اراة ه- -و خÈت -ي
ك Ó-عب ف  Ó-ت -نسص -ى أان -ن -ي ل -ع-بت م-ن ق-ب-ل
اŸنافسصة الفريقية مع اŸنتخب األوŸبي
وكنت لعبا أاسصاسصيا إاضصافة إا ¤مشصاركاتي
اŸتعددة مع وفاق سصطيف ‘ اŸنافسصة
اإلفريقية وهو ما منحني الثقة وجعلني
أاتعامل مع اŸباراة وكأانني أالعب ‘ البطولة
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رغم أاننا واجهنا ‚وما كبارا ويلعبون ‘
أاك Èاألندية األوروبية.
*اŸدرب ليكنسس وضصع فيك الثقة رغم أان
ا÷ميع كان يتوقع العكسس كيف اسصتقبلت
قرار مشصاركتك كأاسصاسصي؟
**ان -ت -ه -ز ه -ذه ال -ف -رصص -ة م -ن أاج -ل شص-ك-ر
اŸدرب على هذه الثقة التي وضصعها ‘
شص -خصص -ي ح-يث ك-نت م-واظ-ب-ا ع-ل-ى ال-ع-م-ل
باجتهاد خÓل كل الÎبصصات التي شصاركت
فيها وبقيت انتظر الفرصصة إا ¤أان جاءتني
رغم صصعوبة اŸباراة وحاجتنا للنقاط لكن
اŸدرب كانت له ا÷راءة على إاقحامي وهو
أام-ر ج-ي-د ب-ال-نسص-ب-ة ل-ه وك-ذلك ب-ال-نسص-ب-ة ‹
فاŸشصاركة ‘ مواجهة صصعبة بحجم مباراة
نيجÒيا منحني ثقة كبÒة وسصأاعمل على
م- -واصص- -ل -ة ال -ت -واج -د بصص -ف -ة أاسص -اسص -ي -ة ‘
اŸن -ت -خب خ Ó-ل اŸب -اري -ات اŸق -ب -ل-ة م-ن
خÓل مواصصلة العمل والجتهاد.
*ال- -ب- -عضس حّ- -م -ل
ال -دف-اع مسص-ؤوول-ي-ة
اÿسص - - - -ارة ه - - - -ل
تشصاطرهم الرأاي؟
**م - -ن ال - -ظ - -ل - -م
–م - - -ي - - -ل خ - - -ط
ال - -دف- -اع ل- -وح- -ده
مسصؤوولية اÿسصارة
ألن ك - -رة ال - -ق - -دم
لعبة جماعية و‘
الفوز أاو اÿسصارة
اŸسصؤوولية جماعية ول يجب –ميل لعب
أاو أاك ÌاŸسص -ؤوول -ي -ة ل -ه -ذا اع -ت -ق-د أان-ه م-ن
ال -ظ -ل -م ا◊ديث ع -ن أان ال -دف-اع ه-و سص-بب
ال- -ه- -زÁة ألن األه- -داف ت- -أات -ي م -ن خ Ó-ل
األخ -ط -اء وا◊ل ‘ ت -ق -ل-ي-ل األخ-ط-اء وه-و
األمر الذي سصنقوم به ‘ قادم اŸباريات
سصواء ‘ كأاسس إافريقيا زو تصصفيات كأاسس
العا.⁄
*هل أاصصبحت حظوظ اŸنتخب منعدمة ‘
التأاهل بالنظر لفارق النقاط الذي يفصصله
عن منتخب نيجÒيا؟
**ل ي - -جب ال - -تشص - -اؤوم ح - -ول ع - -دم ق- -درة
اŸنتخب الوطني على –قيق التأاهل إا¤
كأاسس العاÃ ⁄جرد تواجدنا بنقطة واحدة
فقط ‘ ح Úأان اŸتصصدر منتخب نيجÒيا
Áلك ‘ رصصيده سصت نقاط كاملة وهذا
ألننا ‘ ا÷ولة الثانية فقط ومازال هناك
أارب -ع ج -ولت ك -ام -ل -ة ‘ ح-ال ف-وزن-ا ف-ي-ه-ا
جميعا يصصبح رصصيدنا  13نقطة وهو كاف
إليصص -ال -ن -ا إا ¤اŸون -دي -ال ك -م -ا أان ه -ن -اك
العديد من اŸنتخبات التي مرت بنفسس
ال -ظ -روف ال -ت -ي م -ررن -ا ب -ه -ا واسص -ت-ط-اعت
–قيق التأاهل لهذا فالتزهل ‡كن شصريطة
النتصصار خÓل اŸواجهات اŸقبلة

«ل يجب إلتشصـ ـ ـاؤوم
ح ـ ـ ـول مسصتقب ـ ـ ـل
إŸنتخب ألن إلتـ ـ ـأاهل
إ ¤إŸونديال مازإل ‡كنا»

❊ الشش- - -عب :ب- - -داي- - -ة ك- - -ي - -ف ه - -ي
أاحوالك؟
❊❊ حميد مراكششي :ا◊مد لله أانا
بخ Òوعلى أاحسصن ما يرام ،اآلن أانا
م -ق -ي -م ب -ف -رنسص-ا و–دي-دا ب-ال-ع-اصص-م-ة
ال- -ف- -رنسص- -ي- -ة ب- -اريسس رف -ق -ة ع -ائ -ل -ت -ي
الصص -غÒة ،وأاع-م-ل ك-م-درب م-ع ال-ف-ئ-ات
الصصغرى ،أاكسصب قوتي جيدا وا◊مد
لله.
❊ بصش- - -ف- - -تك ’عب دو‹ سش - -اب - -ق،
ك -ي -ف ت -ع ّ-ل -ق ع -ل-ى ب-داي-ة مشش-وار
اÿضش- -ر ‘ تصش- -ف- -ي- -ات م- -ون- -دي -ال
روسشيا 2018؟
❊❊ مؤوسصف هذا أاقل ما Áكننا أان نقوله
عن بداية مشصوار اŸنتخب ‘ رحلة
البحث عن تأاهل ثالث على التوا‹ إا¤
اŸون- -دي- -ال ،غ- -ابت اإلرادة وال- -ع -زÁة
وح-ت-ى ال-روح ال-ق-ت-ال-ي-ة ال-ت-ي عّ-ودن-ا الÓ-ع-ب-ون على
الظهور بها منذ سصنوات خÓل مباريات اÿضصر ،ل
أادري ما الذي يحدث لنا لدينا منتخب متكون من
خÒة الÓعب ‘ Úكل اÿطوط ،لكن قاموا بأاخطاء
ب -دائ-ي-ة خ-اصص-ة ‘ اŸب-اراة ال-ث-ان-ي-ة أام-ام ن-ي-جÒي-ا،
وب -ره -ن -ا ل -ل -م -رة األل -ف أاّن -ن -ا ع -ن-دم-ا ن-واج-ه كÈى
م- -ن- -ت- -خ -ب -ات ال -ق -ارة ‚د ع -ج -زا ك -بÒا ‘ ال -ل -عب
بطريقتنا اŸعهودة ،و‚د أانفسصنا دائما مضصطرين
إاﬁ ¤اولة العودة ‘ النتيجة والركضس وراء الكرة،
وه -و م -ا ت -عّ-ودن-ا ع-ل-ي-ه ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ،و‘ م-ث-ل ه-ذه
الظروف يجب علينا أان ننّوع ‘ التشصكيلة األسصاسصية
ب ÚالÓعب ÚاÎÙف ÚواŸتعودين على األجواء
اإلف -ري -ق -ي -ة ،ل -دي -ن -ا ال-ك-ث Òم-ن ال-ف-رق ‘ ا÷زائ-ر
لعبيهم Áلكون خÈة إافريقية ل بأاسس بها وÁلكون
اŸسصتوى ليكونوا مع اŸنتخب .أاقولها لك التنقل إا¤
أادغال إافريقيا بÓعب Úتعّودوا على اللعب ‘ أافضصل
اÓŸعب ‘ العا ⁄و–ت درجة حرارة منخفضصة ل
ي -ل -ي -ق Ãن -ت-خ-ب-ن-ا ،وي-جب إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ اخ-ت-ي-ار
الÓعب Úالذين يتنّقلون للعب ‘ أادغال إافريقيا،
فمث ‘ Óاللقاء األخ Òشصاهدنا «زيتي» لعب أاسصاسصيا
وأادى م -ب -اراة دون خ -ط -أا وك -ان ‘ اŸسص -ت -وى .م-ن-ح
الÓعب اÙلي الفرصصة ليسس انتحارا ألّننا نشصاهد
اآلن اŸسصتوى الذي بلغه كل من سصليما Êوسصودا،Ê
وما كان عليه حليشس وبلكالم.
❊ وما اÿلل ‘ نظرك؟
❊❊ أاعتقد بأانّ اÿلل واضصح وضصوح الشصمسس ،هذه
اŸرة رئيسس اإل–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ﬁمد
روراوة  ⁄يوّفق ‘ اختياره للمدرب ،فبعد اŸسصتوى
ال -ب -اه -ر واألداء ال -رائ -ع ال -ذي ق ّ-دم -ه اŸن -ت-خب ‘
الÈازيل مع اŸدرب السصابق وحيد هاليلوزتشس ،كان
على الرئيسس اختيار مدرب من طينة البوسصني أاو
Óسصف أاداؤونا تراجع كثÒا و⁄
أافضصل منه ،لكن ل أ
نسصتطع إايجاد ا◊لول مع غوركوف لتطوير اŸنتخب
أاك .Ìأاع- -ت- -ق- -د أاّن ع -دم اسص -ت -ق -رار ا÷ه -از ال -ف -ن -ي
والختيارات غ ÒاŸدروسصة هي التي جعلتنا نصصل
إا ¤هذه الوضصعية ،وكان علينا جلب مدرب عاŸي
يزيدنا قوة بعد مونديال الÈازيل لنطمع على األقل
‘ التتويج بكأاسس أا· إافريقيا واحدة وضصمان التأاهل
إا ¤مونديال روسصيا.
❊ إاذن ‘ رأايك ح- -ظ- -وظ اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن -ي
ضشئيلة للغاية ‘ التأاهل إا ¤روسشيا ؟

❊❊ حسصابيا ا◊ظوظ مازالت قائمة ،لكن منتخب
ب -ن-ق-ط-ة واح-دة أام-ام م-ن-ت-خب ن-ي-جÒي ي-ت-واج-د ‘
أاحسص - -ن أاح - -وال - -ه وكسصب  6ن-ق-اط ب-عÓ-م-ة ك-ام-ل-ة
وÃعنويات جد مرتفعة من الصصعب علينا إاسصقاطه،
نحن اآلن حتى نضصمن التأاهل يجب علينا الفوز
ب- -أارب- -ع م -ب -اري -ات ،وان -ت -ظ -ار ان -ه -زام ن -ي -جÒي -ا ‘
ال -ك -امÒون وت -عÌه -ا أام -ام ن -فسس اŸن -ت -خب ب -ع-ق-ر
دارها ،ثم اإلطاحة بالكامÒون هناك والفوز على
نيجÒيا ‘ تشصاكر ،التأاهل ليسس بيدنا أاول ومن غÒ
اŸنطقي بعد تد Êمعنويات الÓعب ،ÚاŸهم اآلن
هو العمل على الظفر كأاسس افريقيا إلسصعاد الشصعب
ا÷زائري الذي ينتظر بشصغف إاهدائه لقبا قاريا،
وبعدها قد تفرج األمور بعودة الثقة إا ¤التشصكيلة.
❊ سشنة  2016مّرت تقريبا و ⁄نسشتغل تواريخ
ال -ف -ي -ف -ا ‘ ب -ر›ة ل -ق -اءات ودي -ة ل -ت -ح-ق-ي-ق
ا’نسشجام ،ما رأايك؟
❊❊ دائما ما أافّكر ‘ هذا األمر ل نسصتغل التواريخ
ول نلعب مباريات ودية تسصمح لنا بتطوير أانفسصنا،
فمث Óبعد مباراة الليزوتو كان من األفضصل بر›ة
مباراة ودية مع أاحد اŸنتخبات اإلفريقية ،وبعد
هزÁة نيجÒيا كذلك ،حتى يتعرف اŸدرب اأكÌ
ع -ل -ى لع -ب -ي-ه ،خصص-وصص-ا أان «ال-ك-ان» ع-ل-ى األب-واب
وت -واري -خ ال -ف-ي-ف-ا ان-ت-هت .ع-دم ال-ل-عب م-ب-اراة ودي-ة
واحدة خÓل سصنة بأاكملها أامر غريب وﬁيّر ،وهذه
خسصارة كبÒة Ÿنتخبنا ،وما Áكنني أان أاقوله هو أاّننا
يجب علينا السصيطرة إافريقيا على اŸنتخبات التي
“لك تقاليد عريقة ‘ القارة حتى نتمكن من الفوز
بكأاسس إافريقيا.
❊ وه -ل ت-ظ-ن أان-ه ب-إام-ك-ان-ن-ا ال-ف-وز ب-ك-أاسش أا·
إافريقيا اŸقبلة؟
❊❊ ‘ كرة القدم كل شصيء وارد ،ال–ادية تصصرف
أاموال طائلة ‘ كل الÎبصصات واŸنافسصات الدولية
وتوفر كل أاسصاليب النجاح ،لكن هل بإامكان الÓعبÚ
العودة بالتاج ل أادري ،حتى ل أاكون متشصائما أاقول
لك بأانّ لدينا كل شصيء حتى نعود بالتاج ،لدينا أافضصل
الÓعب Úمن الناحيت Úالتقنية والتكتيكية ،لكن هل
سص- -ي- -ع- -رف ال- -ط- -اق- -م ال- -ف- -ن- -ي ت- -وظ- -ي- -ف- -ه- -م ف- -وق
اŸي -دان؟اŸب -اراة األو ¤سص -ت -ك -ون ح -اسص-م-ة ل-ب-اق-ي
اŸنافسصة ،وإاذا “كنا من الفوز فيها وتسص Òباقي
اŸباريات إا ¤غاية التأاهل إا ¤الدور الثا Êسصنؤوّدي
كأاسصا ‡تازة.
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’و ¤مؤبيليسس ا÷ؤلة الـ 12
الرابطة اÎÙفة ا أ

الشسباب و اŸولودية ‘ داربي عاصسمي كبÒ
تسض -ت -ك -م -ل ال -ي-ؤم ،م-ب-اري-ات ا÷ؤل-ة الـ 12
’و ¤مؤبيليسس والتي
للرابطة اÎÙفة ا أ
سض -تشض -ه-د م-ؤاج-ه-ة م-ثÒة Œم-ع ب Úف-ري-ق
شضباب بلؤزداد ونادي مؤلؤدية ا÷زائر ‘
’سضبؤعÃ ،لعب
ثا Êداربي عاصضمي لهذا ا أ
 5جؤيلية ،بداية من السضاعة الـ .16.00

مواجهة واعدة ب Úشسبيبة القبائل
وسسريع غليزان

بينما تتنقل شضبيبة القبائل إا ¤غليزان ÓŸقاة
السض -ري -ع اÙل -ي وع -ي -ن-ه-ا ع-ل-ى ال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة
إاي -ج-اب-ي-ة م-ن خ-ارج ال-دي-ار ،م-ث-ل-م-ا ف-ع-لت خÓ-ل
اŸب-اراة ال-ت-ي ج-م-ع-ت-ه-ا م-ع شض-ب-اب قسض-ن-ط-ينة ‘
ا÷ولة الـ  ،10وهذا ما يعني أان الفريق يحسضن
التعامل مع اŸواجهات التي يخوضضها خارج ملعبه
Ãا أانه  ⁄يسضجل أاي انتصضار ‘ الديار وتعادل ‘
أاغلب ا÷و’ت التي كانت بتيزي وزو ،وهذا ما
جعل النادي يتواجد ‘ منطقة حرجة بـ  8نقاط

–ديد تواريخ ومÓعب اŸباريات

حددت ÷نة كأاسس ا÷زائر لكرة القدم تواريخ ومÓعب لقاءات الدور 32
للمنافسضة للموسضم الكروي  ،2017-2016واŸقررة أايام  2٤و 25و  26نوفم:2016 È
اÿميسس  24نؤفم:2016 È
وهران (احمد زبانة)  :مولودية وهران  -مولودية العلمة ()17 : 00
عنابة ( 19ماي  : )56ا–اد عنابة  -ا–اد بسضكرة ()17 :00
ا÷زائر (عمر حمادي)  :ا–اد ا÷زائر  -تضضامن سضوف ()17 :00
برج بوعريريج ( 20أاوت  : )55أاهلي برج بوعريريج  -دفاع تاجنانت ()17 :00

نبيلة بؤقرين
تعت Èمباراة اليوم مهمة من ناحية النتيجة لكÓ
الطرف Úولهذا سضيعمل شضباب بلوزداد من أاجل
–قيق الفوز لكسضب ثÓث نقاط مهمة تضضاف
ل -رصض -ي -ده ل-ل-خ-روج م-ن م-ن-ط-ق-ة اÿط-رÃ ،ا أان-ه
يتواجد ضضمن اŸراكز الثÓثة اأ’خÒة بـ  9نقاط
ف -ق -ط بسض -بب ت -راج -ع اŸسض -ت -وى خ Ó-ل اŸوسض -م
ا◊ا‹ وتضض -ي -ي -ع ع -دد ك -ب Òم -ن ال -ن -ق-اط خÓ-ل
ا÷و’ت اŸاضضية ،ولهذا فإان الفوز اليوم له طعم
خاصس وهو فرصضة سضانحة للتصضالح مع اأ’نصضار
وإاع-ادة ف-ت-ح صض-ف-ح-ة ج-دي-دة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة م-رحلة
الذهاب حتى ’ تتعقد اŸأامورية أاك ‘ Ìمرحلة
العودة.
ل -ه -ذا ف -إان أاب -ن -اء ال -ع-ق-ي-ب-ة ال-ي-وم أام-ام م-ه-م-ة رد
ا’ع -ت -ب -ار Ãا أان -ه صض -احب الضض-ي-اف-ة ع-ل-ى ال-ورق
وذلك من خÓل اإ’طاحة بالعميد والعودة إا¤
سضكة ا’نتصضارات بعد تعادله مرت ÚخÓل آاخر
لقاءين ضضمن البطولة حيث أانه  ⁄يتذوق طعم
الفوز منذ ا÷ولة السضادسضة وبعدها تلقى ثÓث
هزائم متتالية ما جعل الفريق يتواجد ‘ وضضعية
صض-ع-ب-ة بسض-بب اŸشض-اك-ل ال-داخ-ل-ي-ة ال-ت-ي انعكسضت
بشضكل مباشضر على أاداء اÛموعة.
أاما مولودية ا÷زائر العائدة بقوة إا ¤الواجهة ‘
الفÎة اأ’خÒة سضتعلب من أاجل الفوز خÓل هذه
اŸواجهة من أاجل تقاسضم الصضدارة من جديد مع
الرائد إا–اد العاصضمةÃ ،ا أان الفريق يتنافسس
على إانهاء النصضف اأ’ول من اŸنافسضة ‘ اŸركز
اأ’ول والفوز باللقب الشضتوي خاصضة أان العميد
ت -ن -قصض -ه م -ب -اراة ،وه -ذا م -ا ي -ع -ن -ي أان ال Ó-ع-بÚ
سضيعملون من أاجل ترجيح الكفة لصضا◊هم بداية
من لقاء اليوم.
بالتا‹ فإان الداربي العاصضمي سضيكون كبÒا من
دون شضك Ãا أان كل فريق سضيلعب من أاجل الفوز
ل- -ل- -وصض- -ول إا ¤أاه- -داف -ه ح -يث سض -ي -دخ -ل ’ع -ب -و
اŸولودية بنية تعميق جراح ا÷ار شضباب بلوزداد،
وهذا اأ’خ Òيريد اسضتغÓل اŸواجهة لوضضع حد
لسضلسضلة النتائج السضلبية ويبقى الفاصضل الوحيد
اŸسضتطيل اأ’خضضر الذي سضيكشضف عن النتيجة
النهائية بعد صضافرة ا◊كم.

الدور الـ  ٣2لكأاسس ا÷مهؤرية

ا÷معة  25نؤفم:2016 È
غليزان (زوغاري طاهر)  :سضريع غليزان  -ترجي مسضتغا)15 :00( Â
بجاية (الوحدة اŸغاربية)  :شضبيبة بجاية  -ا–اد البليدة ()16 :00
برج بوعريريج ( 20أاوت  : )55أامل برج غدير  -شضباب بلوزداد ()16 :00
ا÷زائر (زرالدة)  :جمعية اسضطاوا‹  -ا–اد الكرمة ()15 :00
قاŸة (سضويدا Êبوجمعة)  :نصضر الفجوج  -ا–اد ع Úا◊جر ()1٤ :٤5
سضطيف ( 08ماي  : )٤5وفاق سضطيف  -مديو Êوهران ()16 :00
سضكيكدة ( 20أاوت  : )55شضباب ‡رات سضكيكدة  -ترجي قاŸة ()1٤ :٤5
تقرت (ﬁمد شضعبا : )Êشضباب سضيدي بوعزيز  -جمعية الشضلف ()1٤ :٤5
اŸسضيلة (اŸركب ا’وŸبي) ‚ :م مقرة  -شضبيبة السضاورة ()1٤ :٤5
باتنة (مصضطفى سضفوحي)  :شضباب باتنة  -شضبيبة عزازقة ()15 :00
الشضلف (ﬁمد بومزراق)  :أاوŸبي واد الفضضة  -نادي بارادو ( 15 :00دون جمهور)
أام البواقي (زردا Êحسضونة) :ا–اد الشضاوية  -ا–اد بلدية ع Úا◊جر ()1٤ :٤5
تيسضمسضيلت (اŸركب ا’وŸبي) :وداد تيسضمسضيلت  -شضبيبة القبائل ()15 :00
معسضكر (مفÓح عواد)  :ميثالية تيغنيف  -وفاق سضور الغز’ن ()15 :00
تيارت (آايت عبد الرحيم أاحمد)  :فوز فرندة  -هÓل شضلغوم العيد ()15 :00
ا÷زائر( 20أاوت  : )55رائد القبة  -ا–اد بلعباسس ()16 :00

فقط.
‘ ح Úسضيعمل سضريع غليزان على اإ’طاحة بأابناء
جرجرة ‘ موقعة اليوم من أاجل تأاكيد سضلسضلة
النتائج اإ’يجابية التي حققها ‘ الفÎة اأ’خÒة،
بعدما Œاوز مرحلة الفراغ التي طالته ‘ بداية
اŸن -افسض -ة ،بسض -بب اŸشض -اك -ل ال -داخ -ل -ي -ة ون-قصس
اÈÿة ،أ’نه صضاعد جديد لقسضم النخبة ،إا’ أانه
“ك -ن م -ن –ق -ي -ق ان-تصض-ارات م-ه-م-ة وت-ع-ادل ‘
أاغلب اللقاءات وهو اآ’ن يبحث عن الفوز لتدعيم
رصضيده أاك Ìقبل نهاية مرحلة الذهاب.

الوفاق ‘ خرجة صسعبة
Ÿواجهة شش .السساورة

م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،ت-ن-ت-ظ-ر وف-اق سض-ط-ي-ف خ-رج-ة
صضعبة ‘ بشضار من أاجل مÓقاة الشضبيبة اÙلية
‘ لقاء يسضعى خÓله كل طرف إا– ¤قيق نتيجة
إايجابية ،أ’ن الضضيوف يريدون البقاء ‘ وصضافة
الÎتيب وأاصضحاب اأ’رضس وا÷مهور يرغب ‘
البقاء ضضمن اŸراكز اأ’ربع اأ’و ¤بالنظر إا¤
اŸنافسضة الشضديدة ب Úا÷ميع.

السسنافر يهدفون للفوز
أامام إا–اد ا◊راشش

أاما عناصضر شضباب قسضنطينة أاكيد يريدون اإ’بقاء
ع-ل-ى ال-زاد ك-ام ‘ Ó-ال-دي-ار ،ع-ن-دم-ا يسض-ت-ق-ب-لون
إا–اد ا◊راشس ل - -ت- -ف- -ادي ت- -ك- -رار ال- -ه- -زÁة غÒ
اŸنتظرة أامام شضبيبة القبائل ‘ ا÷ولة الـ ،10
ولهذا فإان اÛموعة حفظت الدرسس وسضتدخل
بنية الفوز ،أ’ن النقاط مهمة ،خاصضة أان السضنافر
ي -ق -دم -ون مسض -ت -وى أافضض -ل م-ن اŸوسض-م اŸاضض-ي

بعد تأالقه ‘ النادي ا’فريقي

اليعقوبي يريد شسنيحي
‘ الوكرة القطري

يرغب اŸدرب ا÷ديد لنادي الوكرة القطري ،قيسس
ال-ي-ع-ق-وب-ي ،اصض-ط-ح-اب م-ه-اج-م-ه ا÷زائ-ري السض-اب-ق ‘
النادي اإ’فريقي ابراهيم شضنيحي معه إا ¤فريقه
ا÷ديد الذي انضضم إاليه منذ يوم ،Úبحسضب ما كشضفت
عنه الصضحافة اÙلية ،أامسس .قالت ذات اŸصضادر بأان
اليعقوبي ،الذي غادر مؤوخرا فريق العاصضمة التونسضية
رغ- -م ت- -واج -ده ‘ اŸرت -ب -ة اأ’و ¤ب -ال -ب -ط -ول -ة ،أاوصض -ى
مسضؤوو‹ الوكرة بوجوب تقد Ëعرضس سضخي للنادي
ا’فريقي من أاجل الفوز بخدمات شضنيحي.
يعد اŸهاجم ا÷زائري ( 26سضنة) ،الذي يبدأا
موسضمه الثا Êمع النادي اإ’فريقي،
أافضضل هداف ‘ البطولة التونسضية
ح-ال-ي-ا ،ح-يث أاظ-ه-ر ب-أان-ه اسض-ت-عاد
ك -ام -ل إام -ك -ان-ي-ات-ه ب-ع-د أان ع-ان-ى
مطو’ من اإ’صضابة التي أابعدته
ع -ن اŸن -افسض -ة ‘ م -ع-ظ-م أاط-وار
اŸوسض -م ال -ف -ارط ،م -ا ك -ل-ف-ه أايضض-ا اإ’ب-ع-اد ع-ن صض-ف-وف
اŸنتخب ا÷زائري.

بكث ،Òبعدما عاد ا’سضتقرار للفريق.
إا’ أان النادي العاصضمي سضيتنقل إا ¤قسضنطينة من
أاج-ل إاح-راج أاصض-ح-اب الضض-ي-اف-ة وال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-جة
إايجابية من خارج الديار ،بعدما بدأات تعود اŸياه
Ûاري - - -ه- - -ا ‘ ال- - -فÎة اأ’خÒةÃ ،ا أان اأ’م- - -ور
–سضنت داخل البيت ا◊راشضي بعد طول معاناة
بسض-بب الضض-ائ-ق-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي عصض-فت ب-ال-ف-ريق،
خÓل اŸوسضم Úاأ’خÒين.

الÈنامج:

شضباب بلؤزداد ـــ مؤلؤدية ا÷زائر
شضباب قسضنطينة ـــ إا–اد ا◊راشس
سضريع غليزان ـــ شضبيبة القبائل
دفاع تاجنانت ـــ شضباب باتنة
أاوŸبي اŸدية ـــ إا–اد بلعباسس
شضبيبة السضاورة ـــ وفاق سضطيف

بعد حل ›لسس
’دارة اŸؤؤقت
ا إ

تعي Úسسويسسي مديرا عاما
لشسباب قسسنطينة
أاع- -ل- -نت شض- -رك- -ة آاب- -ار ،إاح- -دى ف- -روع شض -رك -ة
«سض -ون -اط -راك» ،ح -ل ›لسس إادارة ن -ادي شض-ب-اب
قسض -ن -ط -ي -ن -ة اŸؤوقت ،ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة اŸشض -اك -ل
اŸتكررة ب Úأاعضضائه .قررت شضركة آابار اŸالكة
ل -غ -ال -ب-ي-ة أاسض-ه-م شض-ب-اب قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ت-ع-ي Úع-ب-د
الوهاب سضويسضي ،مديرا عاما للنادي الناشضط ‘
ب-ط-ول-ة ال-راب-ط-ة اأ’و ¤ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-قدم،
Óدارة واŸال-ي-ة،
وع -ب -د ا◊ك -ي -م داب -ة ،م -دي-را ل -إ
بحسضب البيان الذي أاصضدره النادي .تسضببت
الصضراعات ،ب Úأاعضضاء ›لسس اإ’دارة السضابق
لشضباب قسضنطينة ‘ ،تراجع نتائج الفريق .كانت
هذه اÓÿفات من أاهم عوامل فشضل التعاقد مع
اŸدرب الفرنسضي روجيه لوم ،Òثم من بعده
البلجيكي بول بوت ،الذي حط الرحال ‘ اأ’خÒ
بالعارضضة الفنية ’–اد ا÷زائر متصضدر الرابطة
اأ’و¤

رياضضة مدرسضية

اجراء البطولة الوطنية
للعدو الريفي ‘ ديسسمÈ

تنظم ا’–ادية ا÷زائرية للرياضضة اŸدرسضية
ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ع-دو الريفي لفئتي ا’شضبال
وا’صضاغر ،بباتنة شضهر ديسضم ÈاŸقبل ،بحسضب
م- -ا كشض- -ف ع- -ن- -ه رئ- -يسس ا’–ادي- -ة ا÷زائ -ري -ة
للرياضضة اŸدرسضية ،عبد ا◊فيظ إايزم.
صض -رح مسض -ؤوول ال -ه -ي -ئ -ة أان «اخ -ت -ي -ار ت -ن-ظ-ي-م
اŸنافسضة شضهر ديسضم Èيتزامن والعطلة الشضتوية
ب -ال-نسض-ب-ة ل-ل-ري-اضض-ي ÚاŸت-م-درسض .»Úسض-ت-ح-دد
ا’–ادية ا÷زائرية للرياضضة اŸدرسضية «’حقا»
اليوم الذي سضتجرى فيه هذه اŸنافسضة .بحسضب
نفسس اŸصضدرŒ ،رى حاليا البطو’ت الو’ئية
ث -م ب -ع -ده -ا ا÷ه -وي -ة ،ل -ي -ت-م اخ-ت-ي-ار اŸت-أاه-لÚ
للمشضاركة ‘ البطولة الوطنية.

السضبت  26نؤفم:2016 È
قسضنطينة (الشضهيد حمÓوي) :شضباب قسضنطينة  -جمعية وهران ()16 :00
تلمسضان (ا’خوة زرقة)  :شضباب ا◊ناية ‡ -ثل ا÷نوب الغربي ()15 :00
تيزي وزو (أاول نوفم : )5٤ Èا–اد بني دوالة  -نادي بوشضقوف ()15 :00
اŸدية (اإ’مام الياسس)‚ :م الÈواقية  -ا–اد تبسضة ( 1٤ :٤5دون جمهور)
جيجل (العقيد عمÒوشس)  :شضباب اŸيلية  -مولودية الرويسضات ()1٤ :٤5
خنشضلة (حمام عمار)  :ا–اد خنشضلة  -وفاق واد السضمار ()1٤ :٤5
الشضلف (ﬁمد بومزراق)  :مولودية واد سضلي  -ا–اد ا◊راشس ()15 :00
غليزان (طاهر زوغاري)  :شضباب واد رهيو ‚ -م بوعقال ()1٤ :٤5
تقرت (ﬁمد شضعبا : )Êجمعية سضيدي مهدي  -مولودية سضعيدة ()1٤ :٤5
ا÷زائر (عمر حمادي) :مولودية ا÷زائر  -اوŸبي ارزيو ()15 :00
ع Úفكرون (ﬁمد عÓق)  :شضباب ع Úفكرون  -أاوŸبي اŸدية ()1٤ :٤5
بجاية (الوحدة اŸغاربية)  :مولودية بجاية  -نصضر حسض Úداي (.)16 :00

’ندية كرة السضلة
البطؤلة العربية أ

اÛمع البÎو‹ يواجه
النجم السساحلي ‘ اŸربع الذهبي

تأاهل اÛمع البÎو‹ ا÷زائري إا ¤الدور نصضف النهائي للبطولة العربية لكرة
السضلة بعد فوزه ،مسضاء اÿميسس ،على اŸيناء العراقي ( ‘ )62-81اŸباراة التي دارت
بينهما Ãدينة سضوسضة التونسضية مسضتضضيفة اŸنافسضة.
ويواجه ا÷زائريون ‘ اŸربع الذهبي أاصضحاب اللقب والفريق اŸسضتضضيف النجم
السضاحلي ،الفائز بسضهولة ‘ ربع النهائي على حسضاب الفتح السضعودي (.)59-91
أاما نصضف النهائي الثا Êفسضيدور ب Úسض ÓاŸغربي ،اŸتأاهل على حسضاب الدالية
الرياضضية بقرمبالية التونسضي ( ،)69-73والغرافة القطري ،الفائز على سضبورتينغ
ا’سضكندري اŸصضري (. )62-76
الÈنامج:
السضاعة  15:00الغرافة القطري ـ سض ÓاŸغربي
السضاعة  17:30النجم السضاحلي التونسضي ـ اÛمع البÎو‹ ا÷زائري.

الرابطة اÎÙفة لكرة القدم

معاقبة عطية بسسنتÚ

سضلطت الرابطة اÎÙفة عقوبة ا◊رمان من ‡ارسضة أاي نشضاط له صضلة بكرة
القدم Ÿدة سضنت Úنافذت Úضضد «رئيسس» مولودية بجاية زه Òعطية ،بداية من يوم
 17ن-وف-م ،2016 Èوف -ق م -ا نشض-رت-ه ال-ه-ي-ئ-ة ال-ك-روي-ة
الوطنية على موقعها اإ’لكÎو Êالرسضمي .جاءت هذه
العقوبة على خلفية قضضية مباراة تي بي مازÁبي
(الكونغو الدÁقراطية) ضضد مولودية بجاية يوم 27
ج -وي -ل-ي-ة  2016ضض- -م- -ن دور اÛم- -وع- -ت Úل- -ك- -أاسس
الكونفدرالية اإ’فريقية لكرة القدم.
أاوضض- -حت راب- -ط- -ة ك -رة ال -ق -دم اÎÙف -ة ب -أان ÷ن -ة
ا’نضضباط اسضتمعت أ’قوال عطية الذي اعÎف بالتهم
اŸنسضوبة إاليه .كان عطية قد أاخل بالتزاماته Œاه
إادارة ال -ف -ن -دق ال -ذي أاق-ام ف-ي-ه ف-ري-ق-ه ،اŸن-ت-م-ي إا¤
الرابطة ا÷زائرية اأ’وÃ ،¤دينة لوبومباشضي على
هامشس تلك اŸقابلة ،وكذا Œاه النادي اÙلي.
أاشضار ذات اŸصضدر بأان عطية ،الذي تعرضس منذ
أاسضبوع لسضحب الثقة منه من طرف أاعضضاء ا÷معية العامة للمسضاهم ‘ Úنادي
مولودية بجاية ،قد «تنصضل عن مسضؤوولياته والتزاماته وقام بسضلوك مشض‘ Ú
منافسضة دولية وخارج القواعد».
أاكدت الرابطة أانه فضض Óعن العقوبة التي أاقرتها ÷نة ا’نضضباط ضضد عطية ،يتعÚ
على إادارة مولودية بجاية تعويضس كافة التكاليف التي صضرفتها ا’–ادية ا÷زائرية
للعبة بد’ عن النادي .كانت اŸولودية قد “كنت من بلوغ نهائي كأاسس الكنفدرالية
‘ أاول مشضاركة دولية لها ،ولكنها خسضرته أامام تي بي مازÁبي.
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““الششعب““ تزور معرضس ا◊رف بالÈيد اŸركزي

15

ال ّصسناعـ ـ ـة التّقليدي ـ ـة أاصسالـ ـ ـة وهويـ ـ ـة تواجـ ـ ـه ري ـ ـاح التّغي ـÒ
حرفيون يبدعون ‘ العÓمة ““صسنع با÷زائر““

تصش -ن -ع أان -ام -ل -ه -م –ف-ا ف-ن-ي-ة ت-روي
ت -ف -اصش -ي -ل -ه-ا ح-ك-اي-ة إانسش-ان أاراد ا◊ي-اة
ب- -إارادة ق- -وي- -ة ،و“ّن- -ى ‘ صش- -مت ت- -رك
بصشمة ّ Œسشد هوية ششعب كتب تاريخه
’نسش -ان -ي -ة ب -ح-روف م-ن
م -ن -ذ ب -داي -ات ا إ
ذهب .ال -ت -ف -اصش -ي -ل ‘ ه-ذا ا’سش-ت-طÓ-ع
الذي قامت به ““الششعب““ بع ÚاŸكان.

فتيحة ــ ك
رصصدت ““ألشصعب““ عن قرب على هامشض
أŸعرضض أÿاصض با◊رف ألتقليدية بسصاحة
ألÈيد أŸركزي ،حيث أجتمع أ◊رفيون ‘
 12خ -ي -م -ة وضص -عت ‘ صص-ف Úمشصّ-ك-ل-ة روأق-ا
يشصعر أŸتجّول دأخله أنه يزور أ÷زأئر من
شصرقها إأ ¤غربها ومن شصمالها إأ ¤جنوبها.

«هي كا’بن الذي أارّبيه ‘ حجري““
«عائششة
العايب““،
ح- -رف- -ي -ة ‘
ألسصللة
وأل- -دوم م- -ن
و’ية
تيسصمسصيلت،
ت-رّب-ت وسصط
رأئحة
أأ’عشصاب
أل -ت -ي م -ث -لت
م- - -ن- - -ذ عصص - -ور
ط -وي -ل -ة خ -ط -وأت أإ’نسص -ان أأ’و’ ¤سص-ت-غ-لل
ألطبيعة وتطويعه لها ،كÈت وهي –لم بأان
تكون حرفة أآ’باء ومادة تدرسصها لغÒها حتى
ي - -ب - -ق - -ى ك - -ت - -اب أŸوروث أل - -ث- -ق- -ا‘ وأإ’رث
أ◊ضصاري مفتوحا ونابضصا با◊ياة ،أ’نها ‘
كل ضصفÒة تصصنعها بـ ““ألدوم““ أو أ◊لفاء أو
أعشص -اب أخ -رى ت -ل -خصض ح-ك-اي-ة شص-عب رّوضض
ألطبيعة لتكون له هوية.
وق -الت ع -ائشص -ة إأّن أ◊رف -ة أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة
أصص-ب-حت ب-ال-نسص-ب-ة ل-ه-ا ك-اŸف-ك-رة أل-ت-ي تكتب
عليها يومياتها بكل ما –مله من معنى ،ولن
ُيثنيها عن فعل ذلك حزن أو فرح أو مرضض،
أ’نها Œد فيها أأ’نسض ألذي يكتم ألسصر
و’ ي -فضص -ح-ه ،ه-ي أيضص-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ه-ا
حكايات أأ’م ألتي عّلمتها أبجديات
أ◊رف -ة وأأ’م -ان-ة أل-ت-ي أوصص-ت-ه-ا ب-ه-ا
خÒأ ،ل -ت -ك -ون ““ع -ائشص-ة““ ب-ذلك وع-ن
طريق هذه أ◊رفة همزة وصصل بÚ
أأ’جيال ألسصابقة وأللحقة.
ووصصفت ““عائشصة““ أ◊رفة بأاّنها
كا’بن ألذي يّÎبى ‘ حجر أأ’م،
ألتي تبذل ألغا‹ وألنفيسض لتعتني
به و“نحه مع كل نفسض تتنّفسصه
حبا وعطاءً ’ Áكن أ’حد غÒها
ب -ذل -ه ل -ه ،وأضص-افت أّن صص-ن-اع-ة
ألسص -لل -ة وأل -دوم ه -ي أŸع -ن -ى
أل -ذي ت -ع -يشض م -ن أج -ل-ه ،أ’ن-ه
ج -زء م -ن أل -ه -وي -ة أ÷زأئ-ري-ة
ألتي “يزها عن باقي دول
أل -ع -ا ،⁄ف -ه-ي ألصص-ن-ع-ة أل-ت-ي
“ث- -ل ‘ ك- -ل ت- -فصص -ي -ل م -ن
تفاصصيلها فصصل من فصصول
أŸد أل -ت -اري -خ-ي ل-ل-ج-زأئ-ر
وصصورة حية ّ Œسصد إأبدأع
أأ’ن-ام-ل أ÷زأئ-ري-ة ،ف-من
أل- -ن- -ج- -م- -ة إأ ¤أŸن -ج -ل،
أŸقروطات،أ÷ريدية وألشصبيكة إأ¤
أشصكال أخرى كتب أجدأدنا تفاصصيل حياتهم
ورسص -م -وه -ا ‘ ك -ل م -ا يسص -ت-ع-م-ل-ون-ه م-ن آأ’ت
وأوأ.Ê
تبلغ ““عائشصة““ أليوم  32سصنة ،عاشصت فÎة
ألعشصرية ألسصودأء بكل تفاصصيلها فكان عليها
أ’نتقال إأ ¤و’ية ألشصلف Ÿوأصصلة مشصوأرها
ألدرأسصي بعد أنتقالها إأ ¤ألطور ألثا ،Êولكن
ألظروف ألزمتها ألبيت وأجÈتها على إأكماله
ب -اŸرأسص -ل -ة ول-ك-ن رغ-م ذلك ب-ل-غت أŸسص-ت-وى
أل -ن -ه -ائ -ي ،أل-ذي سص-م-ح ل-ه-ا ب-ال-ق-ي-ام ب-دورأت
ت -ك -وي -ن -ي -ة ‘ أإ’ع -لم أآ’‹ ،م-رب-ي-ة أط-ف-ال،
خياطة ،حلقة ولكن صصناعة ألسصلل ملكتها

وأصصبحت أÙور ألذي تدور حوله حياتها.
وأّك -دت ‘ ح -دي -ث -ه -ا م -ع ““ألشص -عب““ أّن ح -ي -اة
مشص -روع ي -جب أن ن-حسص-ن درأسص-ت-ه ل-نسص-ت-ط-ي-ع
–قيقه ،فل شصيء مسصتحيل ولكن يجب أو’
أّ’ نرضصخ لل ّ
طاقة ألسصلبية ألتي –يط بنا.

رّحالة لكشسف أاسسرار الّزربية ا÷زائرية
السشيدة
““إاحدادن““
من تيزي وزو
ﬂتصص- - - - -ة ‘
ألنسصيج
ألتقليدي،
ف- - -ه - -ي –يك
ألزرأبي
ألتقليدية
وك -ذأ أل-ل-ب-اسض
ألتقليدي
للمنطقة ،سصأالتها ““ألشصعب““ عن هذه أ◊رفة
ألتقليدية ،فأاجابت أنها ورثتها عن أمها ألتي
ورثتها عن أمها وهكذأ ،فمع خطوأتها أأ’و¤
أيقنت أن ““أŸنسصج““ جزء رئيسصي وأسصاسصي ‘
حياتها ،بدأت تسصاعد وألدتها منذ نعومة
أظ-اف-ره-ا م-ا ج-ع-ل حب ألصص-ن-ع-ة ي-ت-غ-ل-غل إأ¤
قلبها ليمتلكها ويسصيطر عليها ليكون فيها بعد
ألهوأء ألذي تتنفسصه ،وألعمل ألذي تتقنه
وتبدع فيه.

وح -ت-ى ت-ل-م ب-ا◊رف-ة
وب -ك -ل أسص -اسص-ي-ات-ه-ا ،ك-انت ألسص-ي-دة ““إأح-دأدن““
ت -ق -ي -م ‘ ﬂت -ل -ف م -ن -اط-ق أل-ق-ب-ائ-ل خ-مسص-ة
سصنوأت لتسصتطيع ألتعرف على أسصرأر ألنسصيج
ألتقليدي لتلك أŸنطقة ،فكما قالت فإاّن كل
دشصرة لها زربيتها أÿاصصة وسصرأ ‘ حكايتها ’
يسصتطيع أŸرء ألتعرف عليه سصوى من أحد
أبناء أŸنطقة ،لذلك كانت ‘ كل مرة تقيم ‘
دشص -رة م-ن أل-ق-ب-ائ-ل أل-كÈى ف-ق-ط ل-ت-ن-ه-ل م-ن
أسصرأر ألنسصيج ألتقليدي ،وهي أليوم تعرف
ألكث Òمن تفاصصيل هذه أ◊رفة ألتي كانت
تكتب حروفها جّدأتنا وأمهاتنا بإابدأع خلّق

–افظ فيه على أصصالة أ◊رفة وتاريخها،
ف -ك-انت أل-زرب-ي-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-لسص-ي-دة ““إأح-دأدن““
ألبحر ألذي ’ تسصتطيع ألعيشض خارجه.

ا◊ليŸ..سسة فنية
«سش -ل-ي-م-ان ﬁم-د ي-اسش ،““Úح - - - - -ر‘ ‘
صصناعة أ◊لي ألتقليدي ،شصاب من تلمسصان
تعّلم أسصرأر أŸهنة ‘ سصوق درب سصيدي حامد
أي -ن ك -ان Áلك ﬁل ل -ب-ي-ع أدوأت أل-ت-ج-م-ي-ل،
ول-ك-ن أح-ت-ك-اك-ه أŸت-وأصص-ل م-ع ‡ت-ه-ن-ي ه-ذه
أ◊رفة ألذين كانوأ Áلكون ﬁلت بجوأره
ج -ع -ل -ه ي -ل -ت -ح -ق ب -اŸع -ه -د أل-وط-ن-ي ل-ل-ح-رف
ألتقليدية سصنة  ،2008وهناك درسض لسصنتÚ
كاملت Úتخّرج بعدها ‘  2010حامل شصهادة
تقني سصامي ‘ صصياغة أ◊لي ألتقليدي ،ولكنه
مع ‡ارسصة أŸهنة كان يدرسض ‘ ألتكوين
أŸهني.
أن -ط -لق -ة ““سص-ل-ي-م-ان ﬁم-د ي-اسص ““Úك-انت
عند أسصتفادته من ﬁل ‘ بلدية تلمسصان ‘
إأطار برنامج رئيسض أ÷مهورية خمسصﬁ Úل،
وه-ن-ا أك-تشص-ف شص-غ-ف-ا ب-ا◊رف-ة أل-ت-ي تصص-ن-عها
أنامل مبدعة وفنانة ،ترسصم باŸعدن ألنفيسض
وأ◊ج- -ر أل- -ك- -ر Ëح- -ل- -ي- -ا ت- -ت -زّي -ن ب -ه أŸرأة
أ÷زأئرية ،وأŸدهشض أن توأجد  300حر‘
‘ أ◊لي ألتقليدي بو’ية تلمسصان ’ يعني
أبدأ ألتكرأر أ’ن كل وأحد منهم له بصصمته
أÿاصص- -ة ‘ صص- -ن- -اع- -ة ““أŸودي- -ل““ ح- -ت -ى وإأن
صصنعوأ نفسصه.
وذك -ر ““سص -ل -ي-م-ان ﬁم-د
ي - - - - - - -اسص ““Úأّن أ◊رف - - - - - - -ة
أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ه-وي-ة ورسص-ال-ة
ت-ت-وأصص-ل ب Úأأ’ج-ي-ال ،وه-ي
أŸسصتقبل ألذي يعول عليه ‘
إأعطاء أ’قتصصاد ألوطني دفعة
أوكسص - - -ج Úأ’ن ألصص - - -ن - - -اع- - -ة
أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة ل-ه-ا م-ك-ان-ة م-هّ-م-ة
و‡ّيزة ‘ قطاع ألسصياحة ألذي
يدر على ألدول أÛاورة دخل
يفوق أŸلي Òمن ألدو’رأت ،لذأ
وجب وضص -ع ح -د ل -ك-ل أŸن-ت-ج-ات
أل -ب -ع -ي -دة ع -ن أŸع-اي Òأل-ع-اŸي-ة،
وألتي تسصيء لسصمعة أإ’نتاج أ◊ر‘
أأ’صصيل ،فطلبا للربح ألسصريع يقوم
هؤو’ء بنسصخ أأ’عمال بطريقة سصهلة
“كنهم من تغليط ألزبون لشصرأئها،
ولكن بعد أسصتعمالها يتف ّ
طن ألشصاري
إأ ¤أنها مقّلدة وليسصت ““حرة ،وللعلم
فإان حر‘ أ◊لي ألتقليدي يسصتعملون
م- -ع- -دن أل- -ن- -ح- -اسض أأ’ح- -م -ر وألÈون -ز
وأل -فضص -ة ع -ي -ار  ،925وك - -ذأ ““أ÷وه - -ر““
وأللّؤولؤو.

اÿزف الفني بطاقة تعريف وطنية
«م-وه-وسس ع-ب-د ال-رزاق““ ح-ر‘ صص-ناعة
أÿزف ألفني ،ورث أ◊رفة وتعلّمها من أخيه
أأ’ك Èألذي تعلّمها بدوره من عّمه ،ألذي عمل
على –بيب كل شصباب ألعائلة بهذه أ◊رفة
ألتي تصصنع من ألصصلصصال –فا يلخّصض كل
رسصم من رسصوماتها حضصارة أمة ،وتشصكل ‘
لبدأع ألفني
معادلة ألط Úوألنار ‰اذجا ل إ
وألتاريخي أŸرتبط بفÎأت معينة من تاريخ

أ÷زأئ -ر خ -اصص -ة أل -زخ -رف -ة أإ’سص-لم-ي-ة ذأت
ألطابع ألعربي أإ’سصلمي.
م -ن -ذ م -ا ي -ق -ارب أÿمسض سص-ن-وأت أقÎنت
يوميات ““عبد ألرزأق““ بحرفة أÿزف ألفني،
وأصصبحت ‘ أعوأم قليلة كل شصيء بالنسصبة له،
بل أك Ìمن ذلك شصّبهها ‘ تصصريح لـ ““ألشصعب““
باأ’وكسصيج Úألذي يتنّفسصه ،ولو’ ما بقيت
دأخله روح تÎجم حياتها أشصكال و–ف يروي
ك -ل ج -زء م -ن -ه-ا قصص-ة ◊ظ-ة إأب-دأع إأنسص-ان-ي-ة،
لذلك قال ألشصاب ““موهوسض عبد ألرزأق““ أنّ
أ◊فاظ على هذأ ألÎأث ضصرورة قصصوى أ’ّن
أل ّصصناعة ألّتقليدية مرتبطة بالهوية ألتاريخية
للجزأئر بل هي كالكتاب أŸفتوح على ﬂتلف

أ◊قب ألتاريخية ألتي مرت بها أ÷زأئر.
وأّكد أّنه يوميا أمارسض هذه أ◊رفة و’ يوم
رأحة ‹ ،فكل أأ’يام بالنسصبة ‹ ملئمة للعمل
وأإ’بدأع أ’ّنها هي أيضصا ألعمل ألذي أجد فيه
رأحتي وأطمئنا Êوهدوئي أ’نها إأبدأع دأخلي
مرتبط Ãكنونات ألنفسض ،وحتى وإأن توّقفنا
نتحّدث عنها فهي دأئما حاضصرة ‘ عقلنا
وقلبنا ،لن يكون أرتباطنا بها ماديا أ’نها أكÈ
من ذلك بكث.Ò
وحتى نعطيها قيمة مضصافة ،طلب ““عبد
أل -رزأق““ م-ن ألسص-ل-ط-ات أŸع-ن-ي-ة أل-ع-م-ل ع-ل-ى
إأخ -رأج ه -ذه ألصص-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة إأ ¤أل-ع-ا⁄
ليتعرف عليها ،وعلى حضصارتنا وتاريخنا من
خ -لل أل -ت -ح-ف أل-ف-ن-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف أن-وأع-ه-ا،
فنحن لسصنا أقل شصأانا من ألبلدأن ألتي ‚د
م -ن -ت -ج-ات-ه-ا أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ح-اضص-رة ‘ أسص-وأق-ن-ا
أÙلية ،بل أك Ìمن ذلك أصصبح لها زبائنها
أÿاصص- - -ة ،إأ ¤ج- - -انب ذلك ف- - -إاّن أل - -ظ - -روف
أ’قتصصادية ألتي تعيشصها أ÷زأئر حاليا Œعل
م -ن ه-ذه أÿط-وة أسص-اسص-ي-ة ل-ي-ك-ون ل-لصص-ن-اع-ة
ألتقليدية دور ‘ دفع عجلة ألتنمية.
وعن وأقع أ◊رف ألتقليدية قال إأنه هناك
إأقبال من ألزوأر ألذين وإأن  ⁄يشصÎوأ يتوّقفون
ويسصأالون عن أسصرأر أ◊رفة ،وهو أمر إأيجابي
سصتظهر نتائجه مسصتقبل ،يجب أن نحافظ
ع-ل-ى ألصص-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أ’ّن-ها ترأث وهوية
وتاريخ أ’ّمة كاملة ،ولن يكون أ◊ر‘ أŸعني
ألوحيد Ãهمة أ◊فاظ عليها وأأ’ربعون مليون
ج - -زأئ - -ري ي- -جب أن يشص- -ع- -ر ب- -دوره ‘ ه- -ذه
أŸهمة ،فنحن من ألبلدأن أأ’قلية ‘ ألعا⁄
وألتي لديها هذأ ألكم ألهائل من ألصصناعة
ألتقليدية ،ففي ألـ  48و’ية ‚د طابعا خاصصا.

‘ اليوم العاŸي ◊قوق ال ّ
طفل

أامن العاصسمة يحّذر من خطر اأ’نÎنيت على الÈاءة
انتشسار ﬂيف للجرÁة ا’لكÎونية
دع -ا اŸشش -ارك -ون ‘ ن -دوة ع -ل-م-ي-ة
ح- -ول ““ح- -ق -وق ال -ط -ف -ل وم -ه -ام ف -رق
حماية الطفولة““ نظّمتها أامن و’ية
ا÷زائ - - - - - -ر أاول أامسس اÿم- - - - - -يسس إا¤
’ولياء ا◊ذر جراء
ضشرورة توّخي ا أ
ﬂاط -ر وت -أاثÒات اسش -ت -خ -دام اŸواق-ع
’نÎنيت ،ووقوع
’جتماعية ع Èا أ
ا إ
جرائم أاخÓقية وتهدد حياتهم.
حّذر ﬂت ّصصون أمنيون ‘ ذأت ألندوة
لم-ن أل-ع-مومي
Ãق-ر أŸصص-ل-ح-ة أل-و’ئ-ي-ة ل -أ
بباب ألزوأر بحضصور جمعيات من أÛتمع
أŸدÃ Êناسصبة أإ’حتفال بـ ““أليوم ألعاŸي
◊قوق ألطفل““ ،أأ’ولياء من ﬂاطر وقوع
أبنائهم ألق ّصصر ‘ فخ بعضض أ’شصخاصض،
أل -ذي -ن يصص -ط -ادون ضص -ح -اي-اه-م م-ن خ-لل
ﬂت-ل-ف أŸوأق-ع أإ’ج-ت-م-اع-ية (ألفايسصبوك
وغÒها من ألوسصائط أ◊ديثة).
وأّكد ﬁافظ شصرطة أول دقيشض ﬁمد
رئيسض فرقة حماية ألطفولة وأأ’حدأث على
مسصتوى مقاطعة أ÷زأئر شصرق ،أّن أ÷رÁة
أإ’لكÎونية تعرف أرتفاعا كبÒأ ‘ ألفÎة
أأ’خÒة ،حيث يقع أأ’طفال دون سصن 18
ضص - -ح - -اي - -ا ل - -ب - -عضض أأ’شص - -خ - -اصض أل- -ذي- -ن
يسصتدرجونهم نحو جنح ،حيث يتم تسصجيل
ع -دد م-ع-ت Èم-ن أل-قضص-اي-ا أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-تك
عرضض وألهروب من أŸنزل وأإ’عتدأءأت.
وشصّ- -دد أŸت -ح ّ-دث ع -ل -ى ضص -رورة ت -ت ّ-ب -ع
أأ’ول -ي -اء ج-م-ل-ة م-ن أإ’ح-ت-ي-اط-ات Ÿرأق-ب-ة
أب - -ن - -ائ- -ه- -م ج- -رأء أإ’سص- -ت- -خ- -دأم أŸف- -رط
لنÎنيت ألتي تؤوّثر سصلبا على –صصيلهم
ل أ
ألتعليمي ونزوعهم إأ ¤ألعزلة ،حيث يتوجّب
وضصع ظوأبط وتقليصض فÎة دخولهم للنت
‘ مدة  2سصاعت Úيوميا ،وأشصار ‘ ذأت
ألصصدد إأ ¤بعضض حا’ت تدخل فرقة حماية
ألطفولة وأأ’حدأث ‘ ›ال معا÷ة قضصايا
تتعلق بإارجاع أأ’طفال ألفارين إأ ¤منازلهم،
وأل -ت -ك-ف-ل ب-ه-م ع-ل-ى مسص-ت-وى أŸرأك-ز ق-ب-ل
إأسصÎجاعهم من طرف ذويهم.
ك -م -ا ح ّ-ذر م -ن م -غ -ب -ة أل -ت-ع-رف ع-ل-ى
›هول Úع Èموأقع ألتوأصصل أإ’جتماعي
ألذي يجرهم أ ¤ألوقوع ‘ فخ أ÷رÁة
أإ’ق-تصص-ادي-ة وأل-ع-ن-ف وأل-ت-ط-رف وأ÷رÁة

أأ’خ -لق -ي -ة ،ك -م -ا أع -ط-ى ب-عضض أل-نصص-ائ-ح
ل- -ت- -وسص -ي -ع م -دأرك أل -ط -ف -ل ف -ي -م -ا ي -خصض
‡ه- -دأت أل- -ت- -ح- -رشض أ÷نسص- -ي ب- -ال -ط -ف -ل
وفضصحه.
وقال بشصأان جهود أ÷زأئر ‘ ›ال
دعم حقوق ألطفولة ،أن ألقانون أ÷ديد
أŸت -ع -ل-ق ب-ح-م-اي-ة أل-ط-ف-ل رق-م 12 / 15
ألصصادر ‘  15جويلية  ،2015ألذي صصدر ‘
”
أ÷ريدة ألرسصمية ليوم 19جويلية ّ ،2015
ت -ف -ع -ي -ل م -وأده ودع-م-ه Ãف-ردأت وب-آال-ي-ات
جديدة ووضصعها ‘ خدمة ألطفولة ،وضصمن
أآ’ل -ي -ات أإ’ج -رأئ -ي -ة أ÷دي -دة ع -دم وضص -ع
““أل -ق -اصص -ر ‘ ن-زأع م-ع أل-ق-ان-ون ““‘ غ-رف-ة
حماية أأ’حدأث Ÿدة  48سصاعة بل تقلصصت
أŸدة أ 24 ¤سصاعة ،و’ يتم إأيدأعه لفÎة
 48سص -اع -ة إأ’ ‘ ح -ا’ت أرت -ك-اب-ه ج-رÁة
ت-ف-وق ع-ق-وب-ت-ه-ا  5سص-ن-وأت ،م-ن-ه-ا إأخ-لل-ه
بالنظام ألعام أو حمل سصلح ﬁظور.
ولفت ﬁافظ شصرطة أول دقيشض ﬁمد
رئيسض فرقة حماية ألطفولة وأأ’حدأث على
مسصتوى مقاطعة أ÷زأئر شصرق ،إأ ¤أنه ”ّ
أع -ت -م-اد ت-ق-ن-ي-ة ألسص-م-اع ألصص-وت-ي ب-ال-نسص-ب-ة
ل-ل-قضص-اي-ا أŸت-ع-ل-ق-ة ب-اإ’ع-ت-دأءأت أ÷نسصية
على أأ’طفال وأأ’حدأث ،حيث يتم تسصجيل
أعÎأف أŸعتدى عليه (ألطفل) ووضصعه ‘
قرصض مضصغوط ،ويرفق Ãلفه تفاديا لتكرأر
أإ’عÎأف لتفادي أسصÎجاع ألصصدمة ،كما
أوضصح أن ألقانون يغرم أأ’ولياء بقيمة 6000
دج لكل من يرفضض أسصتلم إأبنه ألذي أرتكب
جنحة أو ﬂالفة ،حيث يتم إأيدأع ألطفل ‘
مركز ◊ماية أأ’حدأث إأ ¤ح ÚأسصÎدأده
من طرف عائلته.
من جهتها ،تناولت ﬁافظة ألشصرطة
درأري سص- -ل -ي -م -ة رئ -يسص -ة ف -رق -ة ح -م -اي -ة
’ح-دأث Ãق-اط-ع-ة أل-وسص-ط
أل -ط -ف -ول -ة وأ أ
’ط- -ار أل -ق -ان -و Êوأل -تشص -ري -ع -ي أÿاصض
أإ
’ح -دأث
ب- -ق -ان -ون ح -م -اي -ة أل -ط -ف -ول -ة وأ أ
أ÷دي -د ،وأضص -افت أن أه -م -ي -ة أل -ق -ان -ون
ي -ك -م -ن ‘ ك -ون -ه إأط-ارأ ◊م-اي-ة أل-ط-ف-ل،
وي- -ج- -م- -ع ب Úأ◊م- -اي- -ة أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي -ة
وأل -قضص-ائ-ي-ة ،وي-رأع-ي خصص-وصص-ي-ات ه-ذه
ألشّصريحة من أÛتمع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاجواء مؤوثرة مّيزت حفل تكر ËاŸرحوم ﬁبوباتي باŸدية

الفقيد صسنع أاجيال من اŸهتم ÚاŸوروث الثقا‘
““راح الغا‹ راح““““ ،سسا‹ تراشض قلبي يعطيك أاخبار““ وأاغا Êأاخرى خالدة

كّرمت مديرية الثقافة باŸدية،
لسسبوع ،الفنان الراحل
نهاية هذا ا أ
““ﬁب -وب ب -ات -ي““ ب -ج -ام-ع-ة ا◊ق-وق،
وسس- -ط ف- -رح- -ة ع- -ارم- -ة ل- -ع- -ائ- -ل- -ت- -ه
وب- -حضس- -ور اŸسس -ؤوول Úو‡ث -ل وزي -ر
ال -ث -ق-اف-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن دع-م-اشس،
Óداب
رئ - -يسس اÛلسس ال - -وط - -ن - -ي ل  - -آ
والفنون.

اŸدية :م.أام Úعباسس

كشصف أاحمد صصفار باتي ،ابن الفنان
ال -ف -ق -ي-د ،ع-ل-ى ه-امشس ت-ك-ر Ëوال-ده م-ن
طرف مديرية الثقافة ““ –ت شصعار ““راح
الغا‹ راح ،أانه تلقن أابجديات الفن على
أاب -ي -ه ،م -فضص  Ó-ق-ب-ي-ل الشص-روع ‘ ع-م-ل-ي-ة
التكر Ëبالقول بأان اŸرحوم أاج Èعلى
تأاخ Òتسصجيله لدى ا◊الة اŸدنية من
الفا— نوفم 1954 Èإا ¤غاية يوم العاشصر
م -ن ه -ذه ال -فÎة لصص-ع-وب-ة ال-وضص-ع وق-ت-ه-ا
بالعاصصمة ،أاثناء اندلع الثورة التحريرية
اÿالدة ،بعدما أا‚بته أامه الثانية.
أاكد أاحمد““ :تعلمت الدربوكة ..ألكون
مثل والدي  ..وأابي بحسصب روايات أاكÈ
الفنان Úبا÷زائر واÿارج  ..كان يتعامل
م -ع ك -ل ال -ن -اسس ب-ت-واضص-ع وي-فضص-ل إال-ب-اسس
الÈنوسس إا ¤الفنان Úاألكفاء ،وهذا وفقا
Ÿق -درات -ه -م اإلب -داع -ي -ة  ..ك -م-ا أان-ه ك-ان
يكتشصف هؤولء منذ الوهلة األو .. ¤فضصÓ
على أانه كان صصريحا من أابنائه وعادل ‘
تربيتهم  ..ويحب التنكيت ‘ ›معهم
بخÈته وعبقريته الفذة بصصنع النكت بآانية
كبÒة  ..عÓوة على أانه كان يوصصي أاولده
الكبار بضصرورة اÙافظة على الروابط
األسصرية ..مع اصصراره على ابتعاد أابنائه
عن عاŸه الفني““.
اعت Èابن فقيد ا÷زائر بأان أاغنية
““راح الغا‹ راح ““  ⁄يقدمها إال للفنان

ب-وج-م-ع-ة ال-ع-ن-ق-يسس ،ن-ظ Òصص-وت-ه وأادائه
القوي ولهجته ،كما أان كل الفنان Úكانوا
على قدر من اŸعزة لديه ،وبدأا مشصواره
الفني منذ صصغر سصنه Ãركز اŸدية ،وكان
يحضصر اÙافل ولقاءات مشصاييخ الشصعبي
ويسصمع ويسصتمتع بأاداءاتهم ويأاخذ منهم،
وب -ع -دم -ا اك -تشص -ف ن -فسص -ه ب -ن -فسص -ه قصص-د
العاصصمة لتطوير مهاراته الفنية.
أاضص -اف اح -م -د ،أان أاغ -ا Êأاب-ي-ه ك-انت
تسصتنبط من واقعه اŸعيشصي وجزء من
معاشصرته لزوجتيه ،بدليل أان أاغنيتي ““ما
ه -دورشس ب -اط -ل ع -ل -يك  ..وم-ا –ف-ل-يشس
عينيا شصافتك ““ للفنانة سصلوى ،كانتا خÒ
مثال على ذلك ،مؤوكدا بأان والده الذي
كان كاتبا ومؤولفا وملحنا ،كما قرأا القرآان
مثل أاترابه وتعلم السصولفاج ‘ مدة 08
أاي -ام ،ل -ك -ون أان ه -ذا ال -ع -ل-م ك-ان ب-داخ-ل-ه
وب -ذات -ه اإلب -داع -ي -ة ،إا ¤ج -انب أان -ه ك -ان
ح Ó-ق-ا ب-ع-اصص-م-ة ال-ت-ي-ط-ري ،وك-ان ﬁل-ه
فضصاء للقاء الفنان Úوقعدات الشصعبي ،كما
أان -ه ك -ان ب -ال -ع -اصص -م -ة شص-دي-د اإلح-ت-ك-اك
بالفرق األوروبية التي تشصتغل ‘ ميادين
الفن ،وبعدما تفطن لعبقريته ،ترك هؤولء
وغ- -ادر ا÷وق اŸق- -ت- -بسس م- -ن ع- -اŸه -م،
وتفرغ للعمل Ãفرده ،من منطلق أان جل
أاعماله كانت نادرة ومعÈة وموحية.
أاوضصح احمد أانه تعلم الفن خفية عن
والده ،كما أان أاباه اكتشصف موهبته و⁄
يÎكها ‘ مهب الريح ،معÈا عن أاسصفه
ل -ع -دم وج -ود أاي م -ؤوسصسص-ة –م-ل تسص-م-ي-ة
والده رحمه الله ،رغم ما أاعطاه للجزائر،
من أاهم مواضصيعه الفنية تلك التي تعنى
ب -ا÷انب اإلج -ت -م -اع-ي وب-خ-اصص-ة قضص-اي-ا
اŸرأاة ““اÙقورة““ ،كما أانه كان يفضصل
ترديد أاغنية أاو أاغنيت‡ Úا يقدم للفنانÚ
من كلمات وأا◊ان ،فمث ““ Óالبارح كان
ع - -م - -ري عشص- -ري- -ن ..صص- -ب- -اي- -ات زوج ..

بن دعماشس:

«الفقيد موروث ثقا‘ ل يفنى““
أاك -د ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن دع-م-اشس ان
ﬁبوباتي كان شصخصصا عبقريا وعمÓقا
وتسص-ت-ح-ق شص-خصص-ي-ت-ه اإلسص-ت-ث-مار ،كما أانه
كان عصصاميا وعازفا ،وعارفا Ãفصصلية
الكلمة وتلحينها ،وينتقل من ا÷وق إا¤
ا÷وق كالنحلة التي “دنا بالعسصل الشصا‘
للقلوب واألجسصاد ،مشصÒا بدوره ‘ فيلم
قصص Òع - -ن ح - -ي - -اة اÙت - -ف- -ى ب- -ه أام- -ام
اŸدع -وي -ن م -ن سص-ل-ط-ات ﬁل-ي-ة وأام-ن-ي-ة
ومنتخب Úومهتم Úوأاعيان بأان ﬁبوباتي
ال-ذي ت-ت-ل-م-ذ Ãدرسص-ة ب-ل-ج-ب-اسس ب-اŸدية
كان ذو Œربة فريدة من نوعها ،وكان
يكتب الكلمات الصصادقة ويعطيها تلحينها

اŸن -اسصب وك -أان -ه -م -ا خ -ل -ق -ت -ا ل -ب-عضص-ه-م-ا
البعضس ،إا ¤جانب أانه كان وراء Ÿعان
الكث Òمن الفنان Úا÷زائري.Ú
تضص -م -ن ف -ي -ل -م ب -ن دع -م -اشس إاح -دى
ا◊ق- - - - -ائ- - - - -ق اŸغ- - - - -م- - - - -ورة ،ك- - - - -ون أان
ﬁبوباتي““ ““ 2000-1919صصنع أاجيال من
اŸسص-ت-م-عÃ Úوروث-ه ال-ث-ق-ا‘ ب-ك-ل أانحاء
الوطن وهذا بقليل من العتاد والوسصائل،
لكون أان همته كانت أاك ،Èكما أانه اعتزل
الفن والغناء سصنة  1987بعد أادائه للركن
اÿامسس من الدين ،كما أانه كان يعرف
من أاين يبدأا ومن أاين ينسصحب ،فيما أابدى
م- -راد سص- -ام- -ر ،رئ- -يسس ب- -ل- -دي -ة اŸرادي -ة

اŸدعو لهذا التكر ‘ ،Ëتصصريح خ ّصس به
ي -وم -ي -ة ““الشص -عب ““ إاع -ج -اب -ه ل -ل -ج -م -ه -ور
ال- - -ل- - -م- - -دا Êك - -ون - -ه Œاوب ك - -ثÒا م - -ع
اŸع- -زوف- -ات ال- -ت- -ي ق -دم -ت -ه -ا األركسصÎا
السص- -م- -ف- -ون- -ي -ة ب -ق -ي -ادة اŸايسصÎو ““أامÚ
ق- -وي- -در““ ول- -ك- -ون -ه ذواق ل -ل -ف -ن األصص -ي -ل
وال -ع -اŸي ،شص-اك-را ب-دوره ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى
ه -ذا ا◊ف -ل ال -ت -ك -رÁي ل -ل -ف -ن -ان ال-ك-بÒ
ﬁبوباتي والذي قدم نحو  3000أاغنية،
ع- -ل- -ى أام- -ل ،ب- -حسص -ب -ه ،أان –م -ل إاح -دى
اŸؤوسصسص -ات ال -ث-ق-اف-ي-ة وال-ع-ل-م-ي-ة لسص-م-ه
با÷زائر.

اŸدية :م.أام Úعباسس
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معرضس تشسكيلي مفتوح بشسنوة إا ¤نهاية الشسهر

ﬁمد سسمارة يسستعرضض الهوية ا÷زائرية ع Èلوحات فنية
األمازيغية ،العربية والسسÓم ثÓثية خالدة

يحتضسن بهو اŸركب
ال -ث -ق -ا‘ ع-ب-د ال-وه-اب
سس-ل-ي-م بشس-نوة بتيبازة،
لربعاء اŸنصسرم،
منذ ا أ
وا ¤ن - -ه - -اي- -ة الشس- -ه- -ر
ا◊ا‹ م-ع-رضس-ا خ-اصس-ا
ل- -ل -ف -ن -ان ال -تشس -ك -ي -ل -ي
““ﬁم - - - -د سس - - - -م - - - -ارة ““
بعنوان ““الهوية““ بحيث
” ع - -رضس ق- -راب- -ة 25
ّ
ل- -وح- -ة ت -ت -ح -دث ع -ن
أاهم مقومات الشسعب ا÷زائري التي
لم-ازي-غية
Œم-ع م-ا ب Úال-ع-رب-ي-ة وا أ
والسسÓم.

تيبازة :عÓء ملزي

والشصمسس الباردة ““ للفنان قروابي  ““ ،راح
ال-غ-ا‹ راح ““ ل-ل-ف-ن-ان ب-وج-م-ع-ة ال-عنقيسس،
موضصحا ‘ هذا اŸقام اإلحتفائي بأان
هذه األغنية كانت Œسصد عظمة وكÈياء
الرجال واÙبوب Úوكل من هو خ Òبهذا
اÛتمع ويسصتحق أان نذكره خÒا ‘ هذا
اŸقام ،مسصتطردا كما أان ““ ديك الشصمعة
إا ¤شصعلنا ضصوات عليك يا غزا‹ ““ و ““
سصا‹ تراشس قلبي يعطيك أاخبار ““ كانت
لعمر الزاهي بإامتياز ،إا ¤جانب أاغنية ““
فاطمة الزهراء يا بنت بÓدي ““ لزوجته
م- - -ن اŸدي- - -ة ،ن- - -اع - -ت - -ا ه - -ذه اŸب - -ادرة
التكرÁية ،والتي تأاتي بعد تلك اŸنظمة
سصنة  ، 2006بأانها هامة وتهز اŸشصاعر
واألحاسصيسس.
ط -الب اب -ن ال -راح -ل ن -ي-اب-ة ع-ن ع-ائ-ل-ة
ﬁبوباتي تخليد اسصم والده من منطلق أان
أاعماله  ⁄تكن سصفÒة ا÷زائر ‘ العا⁄
العربي بدليل أان هناك فنان ‘ Úالدول
ال -غ -رب -ي -ة م -ن اسص-ت-ع-م-لت ك-ل-م-ات غ-رب-ي-ة
وموسصيقى عاŸية شصبيهة بتلك التي تغنى
بها الفنانون ا÷زائريون ،مسصتشصهدا ‘
هذه السصانحة باإلعÎاف الصصريح للفنانة
نانسصي عجرم ‘ حصصة تلفزيونية خÓل
مائدة مسصتديرة بأانها ›Èة على تقدË
نفسس األغا Êكل مرة ،لكون أانه ‘ بÒوت
ل يوجد شصخصس مثل ﬁبوباتي كدللة
على ابداعاته وعطائه الفني ‘ ›ال
الكتابة والتأاليف والتلح Úوحتى الغناء،
شصاكرا مديرية الثقافة بهذه الولية ،وكذا
السصلطات اÙلية لكونها تذكرت أابيه ‘
ه -ذه اŸف -اج -أاة ال -ك -بÒة ل -ك -ل ال -ع -ائ -ل -ة،
ﬂتتما حديثه العفوي بأان والده Á ⁄ت
لكون أان هناك شصاب مقيم بحي بزيطة
بباب الوادي من يحاول سصلك نهج والده
ﬁبوباتي فنا ومهنة ،لكونه يعشصق الفن
األصصيل وÁتهن مهنة ا◊Óقة.

العدد

١٦

ع -ن خ -ل -ف -ي -ة اخ-ت-ي-اره ل-ه-ذا اŸوضص-وع
ال- -ب- -ارز ق- -ال ال- -ف- -ن- -ان ﬁم -د سص -م -ارة لـ
““الشصعب““ بأاّن كّل شصرائح اÛتمع تبقى
نظريا غ Òمعنية بالولوج ا ¤العوŸة قبل
اك- -تسص- -اب ث- -ق -اف -ة واسص -ع -ة ع -ن اŸوروث
ال-ث-ق-ا‘ ال-وط-ن-ي ب-ك-ل اط-ي-اف-ه وم-كوناته
وال-ذي ي-ع-ت-م-د إاج-م-ال ع-ل-ى ثÓ-ث-ة أاب-عاد
هامة Œمع ما ب Úالعربية واألمازيغية
واإلسص Ó-م ،وأاّك -د ال -ف -ن-ان ع-ل-ى أاّن ج-م-ي-ع
أاطياف اÛتمع تبقى مطالبة بالرجوع
‘ م -رج-ع-ي-ات-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة ا ¤ال-ط-ق-وسس
والعادات والقيم ا÷زائرية ا◊ميدة التي
ك- -انت سص- -ائ- -دة م- -ن- -ذ فÎات خ -لت وه -ي
‡نوعة من النسصÓخ من هويتها الوطنية
لÓنخراط ‘ عا ⁄آاخر ›هول الطبوع و
الثقافة الشصعبية.
كان الفنان ﬁمد سصمارة قد اسصتعان

ب -ال -ت-ق-ن-ي-ة اŸزدوج-ة ال-ت-ي ت-ت-ي-ح ل-ل-ف-ن-ان
اسصتعمال كل اÿامات اÙتملة ل‚از
اللوحة دون الÎكيز على أاداة أاو خامة
واحدة دون سصواها وذلك وفقا Ÿقتضصيات
م-درسص-ة ال-رم-زي-ة اŸع-اصص-رة م-ع الÎك-ي-ز
ع -ل -ى األل -وان ا◊ارة “اشص -ي -ا و ط -ب -ي -ع-ة
التضصاريسس ا÷زائرية و التي تعت Èمعظم
أاراضصيها عبارة عن صصحاري من ذلك
اسصتعمال تقنية التشصكيل بالرمل.
ل-ت-جسص-ي-د م-ف-ه-وم ال-ه-وي-ة على ﬂتلف
ال -ل -وح -ات اŸع -روضص -ة ف-ق-د رّك-ز ال-ف-ن-ان
ﬁمد سصمارة على جملة من الرموز التي
تؤورخ للحرف Úالعربي و األمازيغي ناهيك
ع- -ن اإب- -راز ب- -عضس ال- -ط- -ب- -وع ال- -ث -ق -اف -ي -ة
ا÷زائرية التي تختصصر الهوية الوطنية ‘
أاب -ع -اده -ا ال -ث Ó-ث -ة ،ف -ي-م-ا ح-رصصت إادارة
اŸركب الثقا‘ عبد الوهاب سصليم بشصنوة
ع- -ل -ى رب -ط ال -ت -ظ -اه -رة ب -ال -ذك -رى الـ62
لندلع الثورة التحريرية ،مع اإلشصارة إا¤
ك -ون ال -ف -ن -ان ﬁم-د سص-م-ارة ي-ح-وز ع-ل-ى
باقات أاخرى من اللوحات التشصكيلية التي
” ا‚ازه -ا وف -ق-ا Ÿا ت-ق-تضص-ي-ه ت-ق-ن-ي-ات
ّ
اŸدارسس ال- -ف- -ن- -ي- -ة األخ- -رى و–م- -ل ‘
طياتها عّدة مواضصيع هامة Áكن للزائر
اكتشصافها بكل عفوية.

اŸنتج عبد القادر العكرمي لـ «الشسعب»:

تتويج فيلم ““السسÓم ““ Ãهرجان دلهي تشسريف
للسسينما ا÷زائرية
ب-ع-د ت-ت-وي-ج ف-ي-ل-م-ه ال-وث-ائقي
““السس Ó-م““ ،ب -داي -ة شس -ه -ر ن-وف-مÈ
ا÷اري ،ب- -دل- -ه- -ي ،اŸن -ت -ج ع -ب -د
ال -ق -ادر ال -ع -ك-رم-ي م-دي-ر شس-رك-ة
لنتاج
ك-م-ال ب-ل-وسس ل-لسس-ي-ن-م-ا و ا إ
السس - -م- -ع- -ي ال- -بصس- -ري ي- -ت- -ح- -دث
ل‚از
ل«الشس - - -عب““ ع - - -ن ه- - -ذا ا إ
التاريخي للفن السسابع ا÷زائري
وتأالقه.

حبيبة غريب

ق- -ال ال- -ع- -ك- -رم- -ي ‘ تصص -ري -ح ل«
اللشصعب ““ إان التتويج جاء بعد مشصاركة
الفيلم ‘ فعاليات الطبعة اÿامسصة
لـ« م -ه -رج -ان دل -ه -ي ال -دو‹ ل-ل-ف-ي-ل-م
ال- -قصصthe Delhi Shorts““ Ò
International
Film
 ،““Festivalح - -يث –صص - -ل ع - -ل - -ى
ا÷ائزة الثانية بامتياز وهذا ألحسصن
صصورة و“ثيل وصصوت وموسصيقى ،أاعلى
جودة و إاخراج““.
الفيلم ““السصÓم““ الذي سصبق لـ« الشصعب ““
أان كتبت عنه هو من إانتاج شصركة كمال
بلوسس للسصمعي البصصري بوهران لصصائفة
 2015وي-ت-ن-اول ““ ال-قضص-ي-ة ال-فلسصطينية،
وهو مقتبسس من فكرة السصيدة عبد القادر
بن باهي رÁا ،سصيناريو فتوحي فريد،
وإاخراج سصريج عبداÛيد““.
«  ⁄ي- -ك- -ن ب- -اإلم- -ك -ان إا‚اح ال -ف -ي -ل -م
وإاخ-راج-ه ل-ل-ج-م-ه-ور دون ال-ت-ع-اون الكبÒ
ال -ذي لق -ت -ه ال -ف -رق -ة م -ن ف-ب-ل ال-ن-اح-ي-ة
العسصكرية الثانية ودعمها للفيلم بطائرة
حربية لهذا نشصكر اŸؤوسصسصة العسصكرية و
نهدي هذه ا÷ائزة بدورنا إا ¤اŸؤوسصسصة
العسصكرية ورئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة والفريق قايد صصالح نائب وزير
ال- -دف- -اع ال- -وط -ن -ي رئ -يسس اأرك -ان ا÷يشس
الشص- - - - - -ع- - - - - -ب- - - - - -ي وإا ¤ك - - - - -ل الشص - - - - -عب

ا÷زائري““.اأضصاف العكرمي.
لقى فيلم ““السصÓم ““ ،تفاع ÓكبÒا من
جمهور و÷نة –كيم اŸهرجان وهو دليل
قاطع على تفهم الهند ومؤوازرتها للقضصية
الفلسصطينية ،ونحن على موعد نهاية شصهر
ديسصم Èالقادم مع مسصابقة مهرجان لندن
الدو‹ للفيلم القصص Òوﬁاولة أاخرى من
م -ؤوسصسص -ات وف -رق ل-ت-م-ث-ي-ل ا÷زائ-ر ع-ل-ى
اأحسصن وجه ‘ اÙافل الدولية وإابراز
ل-ل-ع-ا ⁄ال-ق-درات اإلب-داع-ي-ة وال-ف-نية التي
Áتلكها أابناء الوطن.
Óشصارة ليسس هذا التتويج األول لشصركة
ل إ
كمال بلوسس ‘ اÙافل الدولية ،فقد
سصبق لها وأان افتك الفيلم القصص– Òت
ع - -ن - -وان ““م - -ن اأن - -ا ““ ج- -ائ- -زة ا÷م- -ه- -ور
ب- -اŸه- -رج- -ان ال- -دو‹ ل- -ل -ف -ي -ل -م ال -قصصÒ
الشصعوب باŸغرب سصنة  ،2014كما تقوم
الشصركة حاليا باإلعداد ألول فيلم مطول
لها يتناول اآفة ا÷رÁة اŸنظمة ويحمل
عنوان ““ القضصية ““.““122
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ي ببتتـــــــــووننسسسس
ي ووااللععللممـــــي
جــــــــاانن االلففييللــــــــمم االلووثثاائئققـــــي
ك ‘‘ ممههررج
تتششششــــــااررك

إانتقاء أاعمال جزائرية لتوفرها على معاي Òفنية بحتة
” اإنتقاء ثÓثة اأعمال سشينمائية جزائرية للمششاركة ‘ فعاليات اŸهرجان اŸغاربي للفيلم الوثائقي والعلمي اŸزمع
تنظيمه Ãدينة مدن Úتونسس) ‘ الفÎة اŸمتدة من  25اإ 27¤نوفم Èا÷اري نادي «وقفات ضشوئية» التابع لدار
الثقافة ﬁمد الأم Úالعمودي بالوادي.
اأخ- -تÒت ه- -ذه ا’أع- -م- -ال
السش-ي-ن-م-ائ-ي-ة ل-ت-وف-ره-ا ع-لى
م -ع -اي Òف-ن-ي-ة ب-ح-ت-ة ﬁددة
ضشمن ششروط اŸششاركة ‘
ه -ذه اŸسش -اب -ق -ة اŸغ -ارب-ي-ة
ال -ت -ي ت -ع-ت-م-د ع-ل-ى م-راع-اة
اŸسش -ت -وى ال -ف -ن -ي ال -ع -ا‹ و
الطرح الفكري العميق اإ¤
ج -انب ال -روؤي -ة ا’إخ -راج -ي -ة
ال- - - -راق- - - -ي- - - -ة حسشب ن - - -فسس
اŸصش- -در .وسش- -ت- -دخ -ل ه -ذه
ا’أفÓ-م ال-وث-ائ-ق-ي-ة والعلمية
ال- -ثÓ- -ث -ة (Ÿدة  ١5دقيقة)
غمار هذه 5اŸنافسشة ذات
ال-ب-ع-د اŸغ-ارب-ي م-ع اأع-م-ال
فنية فتية “ثل خمسس دول
مغاربية موزعة على اأفÓم
ت-ونسش-ية و ٣اأفÓ-م ج-زائرية
و ٣مغربية وفيلم واحد من
م -وري-ت-ان-ي-ا واآخ-ر م-ن ل-ي-ب-ي-ا
وف - - - - -ق اŸصش - - - - -در ذات- - - - -ه.
وسشتششارك ا÷زائر ‘ هذه
ال -ت-ظ-اه-رة اŸغ-ارب-ي-ة ل-ل-ف-ن
السش - - -اب- - -ع ‘ اŸسش- - -اب- - -ق- - -ة
ال-رسش-م-ي-ة ب-ف-يلم ÚوثائقيÚ
وعلمي Úمن و’ية الوادي.
وي - -ت - -ع - -ل- -ق ا’أم- -ر ب- -ف- -ي- -ل- -م
«ال- -غ- -وط ...ط -وب -وغ -راف -ي -ا
ال -رم -ال -ال -ه -رم اŸق -ل-وب»
للمخرج ياسش Úبوغزالة وهو

ف -ي -ل -م ي-ح-ك-ي ع-ن «ال-غ-وط»
ال-ذي Áث-ل م-ظ-ه-را فÓ-ح-يا
فريدا من نوعه على مسشتوى
العا( ⁄عبارة عن منخفضس
واسشع ‘ اأرضس رملية يصشل
ان - -خ - -ف - -اضش- -ه ’أك Ìم- -ن ١٠
اأم -ت -ار وع -ادة م -ا ت-زرع ف-ي-ه
ال -ن -خ -ي -ل) .وال -ف -ي -ل-م ال-ث-اÊ
ي -ح -م-ل ع-ن-وان «ال-ب-حث ع-ن

اÛرة» ل- -ل- -م -خ -رج ب -وب -ك -ر
ح -داد وه -و ي -ت -ن -اول Œرب -ة
مصش-ور ف-وت-وغ-را‘ Ãن-طقة
«سشوف» ‘ ﬁاولته اإلتقاط
صش -ورة «درب ال -ت -ب-ان-ة» وه-و
جرم سشماوي حلزو Êالششكل
حيث يروي ‘ هذا العرضس
السش -ي -ن -م -ائ -ي ت -لك ال -رح -ل-ة
وال- -ت- -ج- -رب- -ة ب- -ع- -د ق- -ي- -ام -ه

كانت ﬁور فعاليات ملتقى دو‹ بجامعة أادرار

اıطوط ـ ـ ـ ـ ـ ـات ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـ ـة وإاسش ـهاماتهـ ـ ـ ـا
‘ ا◊ضشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة اإلنسشانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لحسشن كتاب ‘ حقلي التّحقيق
^ جائزة أ
والّتأاليف لفائدة منتسشبي اÈı

يشش ّ-ك -ل ع -ن -وان اıط-وط-ات
ا÷زائ - -ري- -ة وإاسش- -ه- -ام- -ات- -ه- -ا ‘ ا◊ضش- -ارة
ع -ل -ى م -دى ي -وم Úم -ن ال -ن -ق -اشس وال -ب -حث ع -دي-د
لنسشانية ﬁور فعاليات اŸلتقى الدو‹ الثالث
ا إ
للمخطوط الذي انطلقت فعالياته الثÓثاء اŸاضشي اÙاور اŸت -ع-ل-ق-ة Ãوضش-وع اŸل-ت-ق-ى ع-ل-ى غ-رار
ب- -ج- -ام- -ع- -ة أادرار ،واŸن- -ظ- -م Ãب -ادرة م -ن ط -رف – Èﬂق -ي-ق اıط-وط-ات ب Úال-ن-ظ-ري-ة وال-ت-ط-ب-ي-ق
اıط- -وط- -ات ا÷زائ- -ري- -ة ‘ إاف- -ري -ق -ي -ا ب -ج -ام -ع -ة ادرار واıطوطات ا÷زائرية الفهرسشة والتحقيق،
وبالتعاون مع ولية ادرار و–ت الرعاية السشامية Ÿعا‹ واıط -وط -ات ا÷زائ -ري-ة ‘ ال-ع-ا ⁄ال-رح-ل-ة
وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي ،وÃششاركة  11دولة واأ’ثر ،باإ’ضشافة إا ¤اıطوطات ا÷زائرية
على غرار ا÷زائر ،تونسس ،السشعودية ،السشنغال ،العراق ،ب Úال -رف -وف وال -رق -م -ن -ة ،فضش  Ó-ع -ن ع -رضس
Œارب شش- -خصش- -ي -ة ‘ –ق -ي -ق اıط -وط -ات
ما‹ ،مصشر ،اŸغرب ،موريتانيا ،النيجر ونيجÒيا.
وعرضس كوديكولوجيا اıطوط العربي.
@ أادرار :فا— عقيدي

وأاوضشح الÈوفيسشور أاحمد جعفري مدير Èﬂ
اıطوطات ا÷زائرية ‘ إافريقيا بجامعة ادرار،
أان أاششغال اŸلتقى تتم ع Èورششت ÚكبÒت ،Úالورششة
اأ’و ¤تكون عامة ومفتوحة لكافة طلبة ا÷امعة وهواة
ال -ب -حث ‘ قضش -اي -ا الÎاث ،وال -ورشش -ة ال -ث -ان -ي -ة ت -ك-ون
متخصشصشة تسشتهدف طلبة الدراسشات العليا.
وأابرز أاحمد جعفري أان الفعاليات تهدف أاسشاسشا إا¤
ف-ت-ح ورشش-ات ت-ك-وي-ن-ي-ة م-ت-خصشصش-ة لطلبة الدراسشات
ال -ع -ل-ي-ا خ-اصش-ة و›م-وع ال-ط-ل-ب-ة وال-ب-اح-ث Úع-ام-ة،
وﬁاولة التوصشل إا ¤وضشع بيبلوغرافيا للمخطوطات
ا÷زائرية ،والتعريف بالÎاث ا÷زائري اıطوط
اŸبع ‘ Ìرفوف اŸكتبات واÿزائن وتسشهيل مهمة
الوصشول إاليه –قيقا ودراسشة.
ب- -اإ’ضش -اف -ة ا ¤ال -ت -ع -ري -ف ب -ج -ه -ود ا÷زائ -ري› ‘ Úال
ا◊ضشارة اإ’نسشانية عموما ،وتبي Úدور ا÷زائري ‘ Úنقل العلوم
واŸع -ارف داخ-ل ال-ق-ارة اإ’ف-ري-ق-ي-ة وخ-ارج-ه-ا ،و–دي-د أام-اك-ن ال-نشش-اط
العلمي للعلماء ا÷زائري ‘ Úالعا ⁄وكذا توثيق صشلة الربط التاريخي ب Úا÷زائر وﬁيطها اإ’فريقي
والعاŸي ،وا’سشتعانة بجديد البحث العلمي ‘ قضشايا اıطوطات ،وفتح ورششات تكوينية متخصشصشة لطلبة
الدراسشات العليا.
وموازاة مع هذه الفعاليات ،ينظم  Èﬂاıطوطات ا÷زائرية ‘ إافريقيا جائزة ودرع Èﬂة الÎاث،
Áنحها ا Èıدوريا لباحث جزائري له مسشاهماته اÿاصشة وبصشمته اŸتميزة ‘ ›ال اıطوطات إاحصشاءا
وفهرسشة ورقمنة و–قيقا ،كما يفتح ا Èıجائزة أاخرى أ’حسشن كتاب ‘ حقلي التحقيق والتأاليف العام وهي
جائزة ﬂصشصشة لفائدة منتسشبي ا ،Èıحيث سشيقوم ا Èıبطبع اأ’عمال الفائزة وتششجيع الفائزين.
وتزامنا مع هذه الفعاليات وبالتعاون مع اŸركز الوطني للمخطوطات بادرار وكذا مركز أا›اد للمخطوطات
ورعاية الباحث Úبجمهورية مصشر العربية ،وبحضشور اÿطاط ا÷زائري الÈوفيسشور ﬁمد بن سشعيد ششريفي
مدرسس اÿط العربي باŸدرسشة العليا للفنون ا÷ميلة با÷زائر منذ  ١٩٦٤وخ ّ
طاط اŸصشاحف ا÷زائرية
وصشاحب جائزة رئيسس ا÷مهورية وعديد ا÷وائز العاŸية اأ’خرى ،ينظم  Èﬂاıطوطات ا÷زائرية ‘
إافريقيا بجامعة ادرار دورة تكوينية ‘ علم اıطوط واÿط العربي يوم اÿميسس اŸقبل ،الدورة تسشتهدف
طلبة الدكتوراه وطلبة اŸاجسشت ،Òوأاعضشاء  Èﬂاıطوطات ،وموظفي اŸركز الوطني للمخطوطات،
يتدّرب اŸششاركون ‘ هذه الدورة على –قيق اıطوطات وتلقينهم مهارات ‘ اÿط العربي ومناهج البحث
والتحقيق وتخريج اآ’يات القرآانية واأ’حاديث النبوية ،حيث يششرف على تأاط Òهذه الدورة ﬂتصشون على غرار
اأ’سشتاذ ﬁمود جﬁ Èمد مدير مركز أا›اد اıطوطات ورعاية الباحثÃ Úصشر ،وﬁمد بن سشعيد
ششريفي أاسشتاذ باŸدرسشة العليا للفنون ا÷ميلة ا÷زائر ،والطاهر قطبي أاسشتاذ بجامعة تلمسشان ،وﬁمد خالد
اسشطنبو‹ أاسشتاذ بجامعة أادرار ،كما تتبع هذه الدورة بورششة تدريبية مفتوحة على فن اÿط العربي من تأاطÒ
اÿطاط ا÷زائري ﬂفي بريكة إاطار باŸركز الوطني للمخطوطات بأادرار.

ب- -اأب -ح -اث ع -ل -م -ي -ة ‘ ع -ل -م
ال- -ف- -لك .اأم- -ا ‘ مسش- -اب -ق -ة
ال- - -ه- - -واة تشش - -ارك ا÷زائ - -ر
ب- -ف- -ي- -ل -م واح -د «ال -ت -وح -د..
ا’إع-اق-ة ال-غ-امضشة» للمخرج
الشش -اب ع -ب -د ال-غ-ا Êك-ح-ا‹
من اŸسشيلة .ويتطرق هذا
الفيلم الوثائقي العلمي اإ¤
م-رضس ال-ت-وح-د ب-اع-ت-ب-اره ’

شاه

مة

مس

ي - -زال م - -رضش- -ا غ- -امضش- -ا ‘
اأوسش- - -اط ﬂت- - -ل - -ف ف - -ئ - -ات
اÛت - -م- -ع .وي- -ع- -ط- -ي ه- -ذا
ال- - -ع- - -رضس السش - -ي - -ن - -م - -ائ - -ي
تشش- -خ- -يصش- -ا ع- -ل- -م- -ي -ا ل -ه -ذا
اŸرضس الصشامت الذي اأثار
ضشجة ب Úا’أطباء واÙللÚ
ال- - -ن - -فسش - -ان - -ي Úك - -م - -ا “ت
ا’ششارة اإليه.
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«الزائدة األدبية» إا ¤أاين؟
كثÒا ما تششعرنا ا◊ياة بأاننا ’ ششيء ‘ هذا الوجود ‘ هذا
الزخم الكب Òمن ترسشباتها ،وما نحن إا’ ›رد هواجسس ذاتية تغرد
‘ العلياء كي ’ تصشاب بعدوى الكÈياء والكسشل وسشفلسس التعا‹
والتباهي ،فبقدر ما نحاول صشناعة الفرح وا’نخراط فيه ،تصشادفنا
‡ه Ó-ت ب -عضس اŸن -تسش-ب◊ Úق-ل اإ’ب-داع وال-ك-ت-اب-ة ف-ت-ارة يصش-اب-ون
بجنون العظمة وتارة يغرقون ‘ اأ’نا السشابحة ‘ ا◊لم ،يصشنعون
أا›اد اÿرافة باÛان دون سشيط و’ فيضس.
‘ كل يوم تصشادفك خرجات ’ قبل للمششهد الثقا‘ بها يÎاءى
أاصشحابها جهارا نهارا ،يتلذذون ‘ قذف بعضشهم بعضشا ،يقيمون
ﬁاكمات للذات ويغضشون البصشر عن نصشوصس قد تزعجهم أ’نها
“تلك من اإ’بداع ما يفيها حقها من ا÷مالية واللغة والتماهي ‘
أاحلى معانقة لغوية.
مزايدات تتجدد كل يوم ،تك ‘ Èالفضشاء ا’أدبي كما تك Èالزائدة
الدودية عند اŸرء ،أاليسس الكاتب مرآاة عاكسشة لذاته ونصشوصشه وبيئته
وŒارب -ه ،أال -يسس م -ن -ط -ل -ق اŸب -دع ه -ي ال -ذات اإ’نسش -ان -ي-ة ا÷م-ي-ل-ة
اŸسشاŸة ،الذات التي تزداد كل يوم ‘ حجم العطاء والتأالق وتخلق
مسشاحات جديدة للفرح والدهششة وا◊بور.
متى يك Èمبدعونا كما تك Èإابداعاتهم ا÷ميلة ؟ متى تكÈ
ا’أشش -ي -اء ا÷م -ي -ل -ة ف -ي -ه -م ويÎك -ون ا◊زازات ج -ان -ب-ا ،م-ت-ى ت-وضش-ع
النصشوصس العطرة على ﬁك النقد الوسشطي ’ ،هو نقد اÙاباة و’
باŸعاداة ،بل التعمق ‘ د’’ت النصس اإ’بداعي وششخوصشه وتناصشه
وسشيميائيته ،هذا الذي نريد أان نصشبو إاليه ،حتى نسشمو اكÃ Èبدعينا
وكتابنا نحو أافاق خالدة ريحانها ا÷مال الفني وقطوفها اللغة .
اŸبدع الذي ’ Áنعه اأ’دب عن احÎام الرأاي اأ’خر ،واأ’خذ
والعطاء معه ،هو قلم بدأا فاشش Óوينتهي إا ¤الفششل ’ ،ششك ‘ ذلك،
’ن الصشعود إا ¤القمة لن يكون على ششرفات اأ’طÓل ،بل على
Óبداع ا◊امل للقيم واŸبادئ اŸثلى ،أاما ا◊نون
الذاكرة ا◊ية ل إ
والتهور فذلك لن يكون إا’ داخل النصس اأ’دبي ’ خارجه ،دعونا
نراكم كتابا ‘ اŸرآاة ’ أاششباه كتاب.

–مــــل رؤويــــة تختلــــف ‘ الطــــرح

Œـ ـ ـارب ششعريـ ـ ـة عراقيـ ـ ـ ـة ششبابيـ ـ ـ ـة ‘ السشاح ـ ـ ـ ـ ـة

ششكل اŸششهد الششعري العراقي ا◊ديث
حضشورا كبÒا ‘ الوطن العربي انطÓقا
من ا÷يل اÿمسشيني اŸتمثل برواد ما
عرف بحركة ا◊داثة الششعرية أاي ما
عرف بالششعر ا◊ر الذي خرج عن النظام
العروضشي الذي وضشعه الفراهيدي وهم
بدر ششاكر السشياب ونازك اÓŸئكة وعبد
الوهاب البياتي فكانوا السشباق ‘ Úكسشر
القاعدة واŸؤوسشسش Úلقصشيدة عراقية
حديثة.
عدي العبادي

م- -ع م -رور ال -زم -ن ظ -ه -رت ن -خب ك -ثÒة م -ن
الششعراء والششاعرات طرحت مششاريعها الششعرية
‘ السشاحة حتى أاصشبح العراق Áتلك منظومة
ك -بÒة واسش -م -اء م -ه-م-ة وصش-لت ا ¤ال-ع-رب-ي-ة و‘
موضشوعنا هذا تناولنا بعضس التجارب العراقية
الششابة ونسشلط عليهم الضشوء وفق رؤوية خاصشة
’ن هذه اÛموعة اششتغلت على عدة ﬁاور
مÎج -م -ة ل -ن-ا م-ا ع-اشش-ت-ه شش-ع-را الشش-اع-ر م-ؤوي-د
‚رسس وجه خاطبه لششخصشية  ⁄يحدد هويته
حيث ‚ده ‘ مطلع قصشيدته يقول
ل تطرق الوقت ثم يسشÎسشل ‘ اıاطبة
حتى اكمال فكرة العمل
ت الذي َل ْ
ن ينتهي ..
ل تطر ْ
ق الوق َ
إا s
Ò
ل بنافذِة اŸصش ْ
لن ..
ا آ
ل وق ٌ
ت

يذهب ميششيل فوكو ا ¤ان ا◊داثة قطعة
م -ع -رف -ي-ة أاي ان-ه-ا ت-ن-ه-ج ن-ه-ج خ-اصس ب-ع-ي-د ع-ن
اŸوروث وليسس لها مرجعية خاصشة بها ولهذا
ي -ع-ت Èال-دخ-ول ل-ع-ا ⁄ال-نصس ا◊ديث وت-ف-ك-ي-ك-ه
والبحث ‘ أادواته ’كتششاف عناصشره ا÷مالية
واإ’بداعية والبÓغية وفهم الرسشالة التي يوجهها
الشش-اع-ر ي-ح-ت-اج Ÿق-دم-ة م-ع-رف-ي-ة با◊داثة أاي
ا’سشتعارات و‘ نصس جرسس ‚ده  ⁄يوضشح
الرؤوية تاركا للمتلقي الششريك الثا ‘ Êالعمل او
اŸم -ول ك -م -ا ي -ط -ل-ق ع-ل-ي-ه امÈت-و اي-ك-و م-ه-م-ة
ا’ششتباك مع النصس لفك ششفرته وفهم الد’’ت
(ذاكرة مأازق) يضشع أاسشئلة بدءا من العنوان
الذي هو مفتاح الدخول ا ¤عا ⁄النصس Ÿعرفته
فهو جعل عنوانه عبارة عن نصس مسشتقل بذاته ’
ينتمي ا ¤م Ïما طرحه فنجده يقول
قلبي ذات النبضس اŸثقوب
وليمةٌ للراحلÚ
يتششظى ب ِرهان أاخرسس
لذا سشأافسشرهُ على حائ ٍ
ط ز‚ي

وأارفع رأاسشي اŸكتظ بإاسشئلة ملسشاء سشÓحاً
Óفواه ...
ل أ
إاي-ت-ه-ا ال-ب-ك-ارةُ اŸن-ب-ث-قة من ششغف ذكرى
يابسشة

يظهر عنصشر اÿيال ‘ نصس مردان بششكل
ملحوظ ويعد اÿيال احد اسشسس الششعر ا◊ديث
ويذهب بهذا ايلمان كراسشنو ‘ كتاب ا◊داثة
ا÷زء الثا Êفيقول إان ا’نششغال التام باÿيال
Óدب
اإ’ب -داع -ي ه -و اح -د السش -م -ات اŸم -ي -زة ل -أ
اÙدث ي -رج -ع اه -ت -م -ام ال -ف Ó-سش -ف -ة ب-اÿي-ال
اإ’ب -داع -ي إا ¤ال -ق -رن ال-ث-ام-ن عشش-ر وق-د اه-ت-م
ال- - -ك- - -ث Òم- - -ن اŸب - -دع ‘ Úشش - -ت - -ى اÛا’ت
اإ’بداعية بصشناعة اÿيال ويكاد ’ يخلو نصس
إابداعي ،أايًا كان من اÿيال ،وقد وفق الششاعر
ا‰ار ب -ت -وظ -ي -ف اÿي-ال ب-ط-ري-ق-ة ج-ي-دة وظ-ل
ﬁافظ على بنية النصس وقد ربط ب Úنصشه
واÿي -ال وج -ع -ل -ن -ا ن -ع -يشس م -ع -ه ◊ظ -ات ت-أام-ل
وعرفنا مدى براعته ‘ اŸزج ب Úالضشربات
اÿي-ال-ي-ة وم-ن-ت-ج-ه اأ’دب-ي ف-ك-انت ك-ت-اب-ت-ه أاششبه
بالواقعية اŸقنعة حÚ
احمد اŸالكي جسشد نصشه ‘ التعب Òعن ذاته
وششاركناه اŸنتج بجماليات ما طرحته
ال- -ل- -غـة ال- -دارج- -ة فـي ال -بـوح هـي ت -رن -ي -مـة
التصشـوف
بيـن البÓغـة  ....والبـراءة
البـÓغـة. .
كيـف افسشـر رغبتـي فـي البـوح
عبـر نفـق عـدم الثبـات.. ... .
َيـفتـحُ
أابـواب الفـراغ... .
يتـوقـف عنـد العـزلة ...تفكÒي
لدعاء
ف Óيدور ...سشوى ا أ
الÈاءة.... .

›م -وع -ة أاط -روح -ات ج -م -عت ب -نسش -ق –ت
مسشمى النصس وقد برع الششاعر باختزال ششعري
ف-ك-ان اشش-ت-غ-ال-ه ب-ال-ت-أاوي-ل ت-ارك-ا ل-ل-متلقي عملية
ا’شش -ت -ب-اك م-ع ال-نصس وفك شش-ف-رت-ه Ÿع-رف-ة م-ا
يريد الششاعر قوله فاŸتلقي اŸرسشل له اŸعني
باÿطاب وهو الششريك الثا Êبالعمل وافضشل من
ع Èعن اŸتلقي امÈتو ايكو الناقد ا’يطا‹
ح Úاطلق عليه اŸمول ولهذا يسشعى كل ششاعر
إا ¤إايصش-ال م-ن-ج-زه ل-ل-ذائ-ق-ة وتسش-وي-ق مشش-روعه
اإ’بداعي ونÓحظ ان اŸالكي جعل اÿطاب
مفتوحا حيث كانت البداية صشورة جميلة وتششبيه
حداثوي بقوله اللغـة الدارجة فـي البـوح هـي
ترنيمـة التصشـوف

م -ي-ادة اŸب-ارك اشش-ت-غ-لت ‘ اح-د نصش-وصش-ه-ا
ع-ل-ى الصش-ورة الشش-ع-ري-ة ج-اع-ل-ة م-ن-ه ع-ب-ارة ع-ن
›م -وع -ة صش-ور ت-ارك-ة ه-ن-دسش-ة ال-ب-ن-اء اŸتصش-ل
ليكون ا◊دث ‘ كل مقطع منه نصس مسشتقل
بذاته كان ارسشطو يقول بوحدة ا’جناسس ا’دبية
اي ان اŸسش -رح مسش -رح مسش -ت -ق -ل والشش -ع-ر شش-ع-ر
والرواية رواية لكن باخت Úغ ÒاŸعادلة ووضشح
قانون التداخل ففي اŸسشرح ششعر وقصشة كما ‘
الششعر قصشة ومسشرح لكن ادريدة قلب الطاولة
على ا’ث Úح Úاعت Èالعمل صشورة ابداعية
بعيد عن Œنيسشه تقول اŸبارك ‘ نصشها
أاُصش-فُ-ر م-ن ب-لِ-ل ُح-ل-م-ي اŸنقوِع باسشتثنائِك
اŸنسشكب ›ازًا..
ن م -ن -ظ-ومِ-ة مشش-ه-دي اŸأاسش-وِر
ع -ل -ى خ -زي ِ -
بوجدك..
ك البخيلة..
أاهشtس مدارَج فنارات َ

تث Òقصشيدة الن Ìا◊داثوية إاششكالية كبÒة
’ع -ت -م -اده -ا ع -ل -ى الصش -ورة الشش -ع -ري -ة ب -ع -د ان
انكسشرت قصشيدة العمود التي ظلت مهيمنة على
الذائقة العربية لعقود وحققت القصشيدة النÌية
‚اح كبÒة وظهرت أاصشوات مهمة مثل انسس
ا◊اج وي- -وسش- -ف أاب- -و اÿال وادون- -يسس بسش- -وري- -ا
وف -اضش -ل ال -ع-زاوي وف-وزي ك-ر Ëب-ال-ع-راق و‚د
الششاعرة ميادة اŸبارك ترسشم صشورها على نسشق
تعدد لكنها ظلت ﬁافظة على بنية العمل اي
فكرة ما طرحته حيث ‚د الد’لة انها تخاطب
ششخصس – ⁄دد هويته
نضشال العزاوي وجدت اÛاز طريقة للتعبÒ
عن ذاتية حيث  ⁄تفصشح ليكون نصشها عÓقة مع
الذائقة العامة
افتح أابواب الصشراخ
بكل صشمت
افتشس عن سشر اÿلود
من جلد الكلمة

ي- -ذهب ك- -وه- -ن ا ¤ان م- -ن- -ب -ع الشش -ع -ر ›از
اÛاز اي اÿروج عن اŸأالوف وصشناعة لغة
ترميزية و‚د الششاعرة نضشال العزاوي تننطلق
فضش-اءات ال-واق-ع-ي-ة ا ¤ع-وا ⁄ا’ن-زي-اح ل-ت-ج-ع-ل
منتجه اإ’بداعية يث Òأاسشئلة حيث يتضشح عن
نصشها قابل للتفكيك فهو كÓم مركز يششكل كل
مقطع منه نصس مسشتقل Áثل ششيء للششاعرة
فكما هو معروف ان إان كل نصس ششعري إارهاصشة
عاششها اŸبدع “ثل مرحلة مر بها وترجمها
وق- -د اسش- -ت- -ط- -اع ال- -ع- -زاوي ان ت -ع Èع -ن ذات -ي -ة
وايدلوجية
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بينما يحذر فالسس من فوز لوبان

جوبـ ـ ـي يؤوك ـ ـد أان ـ ـه لي ـ ـسض كلينت ـ ـون وسضيصضب ـ ـح رئي ـ ـسض فرنسضـ ـ ـا

لحزاب اليمÚ
قال آالن جوبي رئيسس الوزراء السسابق وأاحد اŸرشسح Úالسسبعة الذين يتنافسسون ‘ النتخابات التمهيدية أ
والوسسط والذي تشس Òمراكز اسستطÓع الرأاي إا ¤أانه سسيصسبح رئيسس فرنسسا القادم ،إانه من اÿطأا تشسبيهه بهيÓري كلينتون
لمريكية لكنها انهزمت أامام دونالد ترامب.
التي كان من اŸتوقع على نطاق واسسع فوزها بانتخابات الرئاسسة ا أ

سص -ل -م ل -ه شص-خصص-ي-ا أام-وال ل-ي-ب-ي-ة .ف-غضصب ال-رئ-يسس
ال-ف-رنسص-ي السص-اب-ق ك-ث-ي-را وخ-اطب ب-ل-ه-ج-ة ع-ن-ي-ف-ة
صصحفي القناة قائ Óله« :كيف تخول لك نفسصك أان
تطرح مثل هذا السصؤوال؟ هل نحن حقيقة في قناة
تلفزيونية تابعة للقطاع العام ؟ لماذا ل تسصتحي
وكيف يمكنك أان تعطي صصدا لتصصريحات جاءت من
شصخصس أادين من طرف القضصاء الفرنسصي وحكم
عليه بالسصجن؟.
فيما يتعلق باإلرهاب اتفق جميع المرشصحين على
توفير كل اإلمكانيات العسصكرية الÓزمة للقضصاء
ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م «ال-دول-ة اإلسصÓ-م-ي-ة»الره-اب-ي ح-يث
ي -ت -واج-د ،ل-ك-ن-ه-م رفضص-وا ب-ال-م-ق-اب-ل إارسص-ال ق-وات
ف -رنسص -ي -ة إال -ى األرضس ف -ي ال -ع -راق أاوال -م -وصص-ل أاو
سصوريا ،عدا برينو لومير الذي يعتقد العكسس.

قال جوبي الذي يتصصدر اسصتطÓعات الرأاي ،أامسس
ال-ج-م-ع-ة« ،أان-ا لسصت ه-يÓ-ري ك-ل-ي-ن-ت-ون ...وف-رنسصا
ليسصت أامريكا».
كان رئيسس الوزراء السصابق الذي يبلغ من العمر 71
ع- -ام- -ا ي- -ت- -ح -دث إال -ى اإلذاع -ة ال -ح -ك -وم -ي -ة ق -ب -ل
الن -ت -خ -اب -ات ال -ت -م-ه-ي-دي-ة ال-ت-ي سص-ي-ج-ري-ه-ا ح-زب
الجمهوريين المحافظ الذي ينتمي له وحلفاؤوه غدا
األحد .ويتضصمن السصباق جولة ثانية تجري في 27
ن-وف-م-ب-ر ي-ت-م خÓ-ل-ه-ا اخ-ت-ي-ار ال-م-رشص-ح لنتخابات
الرئاسصة.
يخوضس جوبي النتخابات أامام شصخصصيات بارزة
من بينها الرئيسس السصابق نيكول سصاركوزي ورئيسس
الوزراء السصابق فرانسصوا فيون ويحتÓن المركزين
الثاني والثالث على التوالي في اسصتطÓعات الرأاي
الخاصصة بالنتائج المرجحة لÓنتخابات التمهيدية.
بعد أان جاءت نتيجة النتخابات األمريكية مخالفة
لسص -ت -ط Ó-ع -ات ال -رأاي وت-وق-ع-ات وسص-ائ-ل اإلعÓ-م
ت -تسص -اءل وسص -ائ-ل اإلعÓ-م ال-ف-رنسص-ي-ة ع-م-ا إاذا ك-ان
يمكن أان يتكرر ذلك على هذا الجانب من المحيط
األطلسصي أاو في انتخابات الرئاسصة نفسصها التي
تجري على جولتين في أافريل وماي القادمين.
يرجح خبراء اسصتطÓع الرأاي أان يفوز جوبي في
الحالتين وإان كانت أاحدث السصتطÓعات تشصير إالى
أان ت -ق -دم -ه ت -راج -ع ك-ث-ي-را م-م-ا ج-ع-ل م-ن الصص-عب
التكهن بالنتيجة التي سصيحققها.

قبل نهاية المناظرة ،حاول كل مرشصح أان يقنع
الفرنسصيين في كلمات قليلة بأانه الرجل األنسصب
ل-ف-رنسص-ا وال-ق-ادر ع-ل-ى إاخ-راج-ه-ا م-ن األزم-ة ال-ت-ي
تتخبط فيها.
لكن اسصتطÓعا للرأاي أاجرته قناة « بي إاف إام» بعد
المناظرة أاظهر أان فرانسصوا فيون هو الذي أاقنع
عددا أاكبر من الفرنسصيين ( 33بالمئة) يليه آالن
جوبيه ( 32بالمئة) فيما أاتى نيكول سصاركوزي في
المرتبة الثالثة بـ  18بالمئة.

ح -اول ك -ل واح -د م -ن ال-م-رشص-ح-ي-ن السص-ب-ع-ة ال-ذي-ن
ي -ت -ن -افسص-ون ف-ي الن-ت-خ-اب-ات ال-ت-م-ه-ي-دي-ة ألح-زاب
ال -ي -م-ي-ن وال-وسص-ط إاق-ن-اع ال-ف-رنسص-ي-ي-ن ب-أان-ه ال-رج-ل
األنسصب لفرنسصا ،في مناظرة ثالثة وأاخيرة جرت
الخميسس قبل الدورة األولى المقررة غدا .وأاظهر
اسصتطÓع للرأاي أان فرانسصوا فيون هو الذي نال ثقة
ال-ف-رنسص-ي-ين ( 33ب -ال -م-ئ-ة) ي-ل-ي-ه ج-وب-ي-ه ( )32ث - -م
سص- -ارك- -وزي ( 18ب -ال -م -ئ -ة) .ل -م ت -أات ال -م -ن -اظ-رة
ال -ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ب-أاف-ك-ار ج-دي-دة ،ب-ل م-ي-زه-ا ت-راشص-ق
كÓمي عنيف بين بعضس المرشصحين والصصحفيين.
الهجمة الكبرى جاءت من نيكول سصاركوزي عندما
طلب منه مذيع القناة الفرنسصية الثانية التعليق على
تصصريحات رجل األعمال اللبناني الذي أاكد بأانه

جاءت تصصريحات جوبي التي تشصير ضصمنيا الى أانه
سص-ي-ك-ون ال-رئ-يسس ال-ف-رنسص-ي ال-ق-ادم ،غ-داة ت-ح-ذي-ر
رئيسس الوزراء الفرنسصي مانويل فالسس خÓل منتدى
اق -تصص -ادي ع -ق -د ،أاول أامسس ،ف -ي ب -رل -ي-ن م-ن ف-وز
«ممكن» لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في
النتخابات الرئاسصية الفرنسصية المقررة ربيع ،2017
وذلك بعد أايام من الصصدمة التي أاحدثها انتخاب
دونالد ترامب في الوليات المتحدة.
ردا على سصؤوال حول احتمال فوز لوبان بعدما حقق
دونالد ترامب مفاجأاة كبرى بفوزه في النتخابات
الرئاسصية األمريكية قال فالسس «هذا ممكن» .كانت
مرشصحة حزب «الجبهة الوطنية» مارين لوبان قد
أاشصادت بـ»بروز عالم جديد» إاثر انتخاب ترامب.

ط -ل -بت ب -ل-دي-ة ن-يسس (ج-ن-وب شس-رق
ف- -رنسس- -ا) م- -ن ال- -قضس- -اء ت- -ع -دي -ل اسس -م
«ﬁمد نزار مراح» الذي اأطلق على
مولود جديد ‘ بداية نوفم ،Èلأنه
ي -ح -ي -ل اإ ¤م -ن -ف -ذ اع -ت-داءات ت-ول-وز
ومونتوبان الإرهابية ‘  ،2012والتي
اأسس -ف -رت ع -ن م -ق -ت-ل سس-ب-ع-ة اأشس-خ-اصس
بينهم ثÓثة اأطفال.
رفعت بلدية نيسس (جنوب شصرق فرنسصا)
دعوى اأمام القضصاء للمطالبة بتعديل اسصم
مولود جديد ،سصماه والداه «محمد نزار
مراح» .وقالت البلدية في بيان اإن هذا
السصم «قد يعارضس مصصلحة الطفل لكونه
ي -ح -ي -ل اإل -ى اسص -م م -ن-ف-ذ اع-ت-داءات ت-ول-وز

وم -ون-ت-وب-ان ف-ي  »2012الإره -اب-ي-ة ،وال-ت-ي
اأسصفرت عن مقتل سصبعة اأشصخاصس بينهم
ثÓثة اأطفال.
اأع- -رب ال- -ن- -ائب الأول ل- -ع -م -دة ال -م -دي -ن -ة،
كريسصتيان اإيسصتروزي ،عن غضصبه الشصديد
على هذا «التصصرف» ،مذكرا باأن المدينة
ت -ع -رضصت لع -ت -داء اإره -اب -ي ف -ي ج -وي -ل -ي-ة
الماضصي ،وبالتالي فاإن سصكانها ما زالوا
ت- -حت وق- -ع الصص- -دم -ة .وم -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال
اإيسصتروزي« :اأخطرنا المدعي العام لتخاذ
الإجراءات الÓزمة اأي تعديل عقد الولدة
الذي يمسس بالجمهورية».
لم يعد لمسصوؤول خدمة الحالة المدنية في
ف -رنسص -ا ح -ق ال -ت -دخ-ل ف-ي اخ-ت-ي-ار اأسص-م-اء

مناظـ ـ ـرة ثالثـ ـة مملة وتراشضـ ـق كÓمـ ـي

في ـ ـون اأ’كث ـ ـر إاقناعـ ـ ـا

اليميـ ـن المتطـ ـرف علـ ـ ـى خط ـى ترامـ ـب

تابع خÓل هذا المنتدى «كل اسصتطÓعات الرأاي
تشصير إالى أان المرشصحة لوبان سصتصصل إالى الدورة
ال-ث-ان-ي-ة ،وه-ذا ي-ع-ن-ي أان ت-وازن ال-ح-ي-اة السص-ي-اسص-ي-ة
ال-ف-رنسص-ي-ة سص-ي-ت-غ-ي-ر ب-ال-ك-ام-ل» ،منبها من «الخطر
الذي يشصكله اليمين المتطرف» في وقت تتركز فيه
األنظار في فرنسصا على النتخابات التمهيدية.
أاضصاف فالسس «بالتأاكيد ،أانا ل أاخلط األمور .لقد
كان ترامب مرشصح حزب كبير ،الحزب الجمهوري
الذي كان يهيمن أاسصاسصا على الكونغرسس والعديد
من الوليات .لكن بالتأاكيد خطابه ومقترحاته تثير
القلق».
سصبق أان وصصلت الجبهة الوطنية إالى الدورة الثانية
من النتخابات الرئاسصية في  2002حين أاقصصى
جان ماري لوبان والد المرشصحة الحالية ،رئيسس
الوزراء الشصتراكي ليونيل جوسصبان مثيرا مفاجأاة
كبرى ،قبل أان يهزمه بفارق كبير جاك شصيراك.
أام-ام تصص-اع-د م-وج-ات «الشص-ع-ب-وي-ة» ،داف-ع م-ان-وي-ل
فالسس عن «عولمة في خدمة الشصعوب».

القضض ـ ـاء ينصض ـ ـف جـ ـ ـان ماري لوب ـ ـ ـان

سصمح القضصاء الفرنسصي للزعيم التاريخي لليمين
ال -م -ت -ط -رف ج -ان-م -اري ل -وب -ان ب-السص-ت-م-رار ف-ي
حضصور اجتماعات «الجبهة الوطنية» بوصصفه رئيسصا
فخريا للحزب ،لكنه أايد بالمقابل قرار إاقصصائه من
الحزب الصصادر عن رئيسصته.
لوبان ( 88عاما) الذي شصارك في تأاسصيسس «الجبهة
الوطنية» في  1972وترأاسصها لمدة  40عاما ،أاقصصي
م-ن ال-ح-زب بسص-بب تصص-ري-ح-ات ع-نصص-ري-ة م-ت-ك-ررة
تتعارضس ومسصاعي ابنته مارين لوبان الرامية لتلميع
صصورة الحزب الذي تولت قيادته في .2011
أايد قضصاة محكمة نانتير (ضصاحية باريسس الغربية)
الخميسس إاقصصاء لوبان من الحزب ،لكنهم اعتبروا
أان هذا ل يحرمه من منصصب الرئيسس الفخري
للحزب ،معتبرين أانه «بالتالي يجب أان تتم دعوته»
للمشصاركة في كافة الهيئات القيادية للحزب وإال
ف-إان ك-ل م-خ-ال-ف-ة سص-ت-ك-ون ع-ق-وب-ت-ه-ا غ-رامة بأالفي
أاورو .كما حكم على «الجبهة الوطنية» بدفع غرامة
قيمتها  15أالف أاورو لجان ماري لوبان بسصبب منعه
من ممارسصة مهامه كرئيسس شصرفي منذ أاكثر من عام.

اع ـ ـ ـ ـ ـ ـÎاضض علـ ـ ـ ـ ـ ـى إاطـ ـ ـ ـ ـ ـÓق إاسضـ ـ ـ ـ ـم «ﬁمد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراح» على مولود جـ ـ ـدي ـ ـ ـ ـد

ع ـ ـ ـ ـ Èالعـ ـ ـ ـ ـ ـا⁄

لق ـ ـاء مثمـ ـ ـ ـر بـ ـ ـ’ Úفـ ـ ـ ـروف وكـ ـ ـ ـÒي

^ موسسكو :وصصف وزير الخارجية الروسصي «سصيرجي لفروف»
اللقاء الذي عقده مع نظيره الأمريكي «جون كيري» بالعاصصمة
البيروفية ليما بـ»المثمر وقال لفروف  -في تصصريحات صصحفية
نقلتها وكالة اأنباء «نوفوسصتي» الروسصية صصباح الجمعة «اإن اللقاء

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

المواليد الجدد منذ  ،1993وفقا لقانون تم
تبينه وقتها ويسصمح لÓآباء باختيار اأسصماء
اأبنائهم بكل حرية .ولكن يمكنه اأن يخطر
المدعي العام بشصاأن الأسصماء التي يراها
غير قانونية.
للتذكير ،فاإن محمد مراح قتل في مارسس
 2012جنديا بمدينة تولوز (جنوب غرب
فرنسصا) ،وثÓثة اأطفال وشصخصس واحد في
مدرسصة يهودية بنفسس المدينة ،ومظليين
اث -ن -ي -ن ف -ي م-ون-ت-وب-ان (ج-ن-وب غ-رب) .ت-م
القضصاء عنه في  22مارسس من نفسس العام
في تبادل لإطÓق النار مع الشصرطة بداخل
شصقة تحصصن فيها.
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أافادت تقارير أامريكية بوقوع أاكثر من  400جريمة
كراهية منذ النتخابات الرئاسصية األمريكية وقع
م-ع-ظ-م-ه-ا ف-ي ال-م-دارسس وح-رم ال-ج-ام-ع-ات ،ف-يما
تضصمنت عدد من تلك الوقائع إاشصارة صصريحة إالى
دونالد ترامب .باتت جرائم الكراهية تسصتهدف
األقليات بمختلف أانواعها في الوليات المتحدة
بشصكل متصصاعد يثير القلق .منذ انتخاب الرئيسس
الجديد دونالد ترامب قفزت هذه الحوادث إالى
قرابة  400حادث ،خÓل أاسصبوع واحد فقط.
قال مارك بوتوك عضصو المركز القانوني لمسصاعدة
ف -ق -راء ال -ج -ن -وب «خÓ-صص-ة ال-ق-ول ه-ي أان دون-ال-د
ترامب أاجج النار .لمدة  18شصهرا ،والرجل يهاجم
األقليات في جميع أانحاء هذا البلد ويقول أاشصياء
قبيحة ومسصتحيلة بشصكل ل يصصدق عنهم في واقع
األم-ر ،ل-ق-د شص-ج-ع ال-ع-ن-ف ضص-د ال-م-ت-ظ-اه-ري-ن في
تجمعاته الخاصصة».
يبدو أان ترامب ،الذي قامت حملته على برنامج
ُمعاٍد للمسصلمين والمهاجرين ،تمّكن من تحريك
قاعدة شصعبية تتسصم بالكراهية ،ليحصصل على تأاييد
ج-م-اع-ة ك-و ك-ل-وكسس كÓ-ن ال-ع-نصص-ري-ة ،وب-ع-د ف-وزه
بدأات تلك القاعدة بالفعل في اختبار حدودها
الجديدة.
ع-ل-ى صص-ع-ي-د آاخ-ر ،ال-ت-ق-ى ق-ادة ال-دول األوروب-ي-ة
الرئيسصية ،امسس الجمعة ،بالرئيسس األمريكي باراك
أاوباما آلخر مرة قبل مغادرته البيت األبيضس ،في
ظل مخاوف لدى الجانب األوروبي عقب انتخاب
قطب العقارات الجمهوري دونالد ترامب لخÓفة
أاوباما ،وإاطÓقه تصصريحات تشصكك بفعالية حلف
شص -م -ال األط -لسص-ي وب-دء اخ-ت-ي-ار إادارت-ه م-ن ال-ت-ي-ار
اليميني األقرب للتشصدد.
ال -ت-ق-ي ال-رئ-يسس األم-ري-ك-ي ال-مسص-تشص-ارة األل-م-ان-ي-ة

أانغي Óميركل والرئيسس الفرنسصي فرنسصوا هولند
ورؤوسص -اء وزراء ب -ري -ط -ان -ي-ا ت-ي-ري-زا م-اي وإاسص-ب-ان-ي-ا
م -اري -ان -و راخ-وي وإاي-ط-ال-ي-ا م-ات-ي-و ري-ن-زي ،ل-ل-م-رة
األخيرة قبل رحيله من البيت األبيضس.

ترامب صضديق حقيقي إ’سضرائيل

أاعلن السصفير اإلسصرائيلي لدى الوليات المتحدة،
رون دي -رم -ر ،ال -خ -م-يسس ،إاث-ر ل-ق-ائ-ه ف-ي ن-ي-وي-ورك
دونالد ترامب أان الرئيسس األمريكي المنتخب هو
«صصديق حقيقي» للدولة التي تحتل أارضس فلسصطين،
وأانه ينتظر «بفارغ الصصبر» العمل مع إادارته وكل
أاعضص-ائ-ه-ا ب-م-ن ف-ي-ه-م ك-ب-ي-ر ال-مسصتشصارين اليميني،
سصتيف بانون.
قال ديرمر إاثر اجتماعه بالرئيسس المنتخب في
برج ترامب بمانهاتن إان «إاسصرائيل ل يسصاورها أاي
شصك في أان الرئيسس المنتخب هو صصديق حقيقي
إلسصرائيل».

ثقة رئيسض الوزراء الياباني

وصصف رئيسس الوزراء الياباني شصينزو آابي الرئيسس
األم -ري -ك-ي ال-م-ن-ت-خب دون-ال-د ت-رامب ب-أان-ه «زع-ي-م
يمكن الوثوق به» ،حسصبما ذكرته مصصادر اعÓمية،
أامسس.
جاء ذلك في تصصريحات لرئيسس الوزراء الياباني
ع -قب ل -ق -ائ -ه ف -ي ن -ي -وي -ورك ال -رئ -يسس األم-ري-ك-ي
المنتخب.
وصصف آابي الذي أاصصبح أاول زعيم أاجنبي يعقد
محادثات مباشصرة مع الرئيسس األمريكي المنتخب
محادثاته مع ترامب بأانها كانت صصريحة وجرت
في «أاجواء دافئة للغاية» دون إاعطاء المزيد من
التفاصصيل عن فحوى تلك المحادثات أاو النقاط
التي تمت مناقشصتها.

لوفر حظًـا للفــوز رغــم اŸآاخذ علــى سسياسستــها للهجـــرة
ا أ

مÒكل تعلن ترشضحها للمسضتشضارية لو’ية رابعة غًدا

أاع- - -ل- - -ن ح - -زب ال–اد
ال- -دÁق -راط -ي اŸسس -ي -ح -ي
لŸا ،Êأامسس ،أان زعيمته
ا أ
اŸسستشسارة أا‚ي ÓمÒكل
سس-ت-ع-ق-د م-ؤو“را صس-ح-ف-يا،
لح -د ،ح -يث
مسس- -اء غ -د ا أ
يتوقع على نطاق واسسع أان
ت- -ع- -ل- -ن ق- -راره- -ا الÎشس -ح
ل- -ل- -م -نصسب ل -فÎة راب -ع -ة
ب - - -ع - - -د الن - - -ت - - -خ - - -اب - - -ات
ال- -تشس- -ري- -ع -ي -ة اŸق -ررة ‘
سسبتم.2017 È
وصص- -ف ال- -رئ- -يسس األم -ري -ك -ي ب -اراك أاوب -ام -ا
ال -مسص -تشص -ارة األل-م-ان-ي-ة ف-ي م-وؤت-م-ر صص-ح-ف-ي
مشص-ت-رك م-ع-ه-ا ي-وم ال-خ-م-يسس ب-أان-ه-ا «شص-ريك
مهم» ،وقال إانها كان يمكن أان تحصصل على
دع -م -ه ل -و أان -ه م -واط -ن أال -م -ان-ي وق-ررت ه-ي
الترشصح من جديد.
قالت ميركل التي تشصغل المنصصب منذ ،2005

إان -ه -ا سص -ت -ع -ل -ن ق-راره-ا ف-ي
اللحظة المناسصبة.
قال مسصاعدون مقربون من
ميركل إانها بصصدد اإلعÓن
عن خوضس النتخابات مرة
أاخ - -رى ،وأاك - -د مشص - -رع م- -ن
ح-زب-ه-ا ال-م-ح-اف-ظ أانها تعد
نفسصها لهذه الخطوة.
منذ شصهور ،ينتظر األلمان
من أاجل وضصوح الرؤوية بشصأان
ما إاذا كانت ميركل سصتسصعى
لولية رابعة في انتخابات العام المقبل أام ل.
في غضصون ذلك ،يقول خبراء سصياسصيون ،اإنه
إاذا سصعت ميركل إالى المنصصب ،سصوف تكون
األوفر حظًا للفوز ،على الرغم من أانها تواجه
ب -عضس ردود ال -ف -ع -ل السص -ل -ب -ي-ة إازاء سص-ي-اسص-ات
الÓجئين في أالمانيا ،وقبول مئات اآللف من
الفارين من سصوريا وأافغانسصتان ودول أاخرى.

لزمة القتصسادية تلقي بظÓلها الداكنة على الÈازيل
ا أ

متظاهرون يرفضضون سضياسضة التقشضف ويطالبون برحيل ا◊كومة

اق -ت -ح -م عشص -رات ال -م-ح-ت-ج-ي-ن ع-ل-ى ال-ح-ك-وم-ة
ال -ب -رازي -ل -ي -ة م -ب -ن -ى ال-غ-رف-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-ب-رل-م-ان
(ال-ك-ون-غ-رسس) ف-ي ال-ع-اصص-م-ة ،ب-رازي-ليا مطالبين
بانقÓب الجيشس على الحكومة.واشصتبك ما ل
يقل عن  40متظاهرا مع حراسس المبنى ودخلوا
القاعة عند بداية إاحدى الجلسصات .بعدما ندد
المتظاهرون بما سصموه فسصاد الحكومة ،طالبوا
بعودة الحكم العسصكري الذي شصهدته البÓد في
الفترة من  1964حتى .1985في مدينة ريو دي
ج -ان -ي -رو ،أاط-ل-قت ق-وات الشص-رط-ة ق-ن-اب-ل ال-غ-از
باتجاه عمال بالقطاع الخاصس كانوا يتظاهرون
اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى خ-ط-ة ل-خ-فضس ال-نفقات.تجاوز
ال -م -ت-ظ-اه-رون ح-راسس ال-م-ب-ن-ى ،وح-ط-م-وا ب-اب-ا
زج -اج -ي -ا ل-ل-دخ-ول إال-ى غ-رف-ة ال-ب-رل-م-ان ،ح-يث
ط- -ال- -ب- -وا ب- -ت- -دخ- -ل ال- -ج -يشس ،وغ -ن -وا ال -نشص -ي -د
ال-وط-ن-ي.ق-الت األن-ب-اء إان ال-ت-ظ-اه-رة اسص-تغرقت
ثÓث سصاعات قبل تطويق المتظاهرين .ووصصف
أالسصكندر بارول ،المتحدث باسصم الرئيسس ميشصيل
تامر ،الحتجاج بأانه «إاهانة» ،وقال إانه «انتهاك
لسصلوك التعايشس الديمقراطي» .قال النائب في
البرلمان ،بيتنهو جوميز« :أامر يثير القلق ويمثل

كان جيدا حيث تم بحث الأزمة السصورية من كل جوانبها بما فيها
الوضصع في حلب.

مقتـ ـ ـ ـل نحـ ـ ـو  50حوثيا ‘ معـ ـ ـارك
^ صسنعاء:لقي نحو  50عنصصرا من ميليشصيات الحوثيين وقوات الرئيسس
السصابق «علي عبد الله صصالح» المتحالف معها مصصرعهم ،يوم الخميسس،
في جبهات القتال بمحافظات تعز وحجة والبيضصاء بحسصب ما ذكرت
مصصادر يمنية

تهديدا أان نعود إالى عصصر التطرف» .تآاكلت ثقة
الجماهير في المؤوسصسصات البرازيلية بعد ظهور
فضص -ي -ح -ة فسص -اد ك -ب -ي -رة وإادان -ة رئ -يسص -ة ال-بÓ-د
السصابقة ،ديلما روسصيف.كان ميشصيل تامر يشصغل
نائب الرئيسس قبل تنصصيبه رئيسصا في أاعقاب
عزل رئيسصة البÓد .تقدمت روسصيف ،األسصبوع
الماضصي ،بمسصتندات إالى المحكمة تتهم فيها
ت-ام-ر ب-ت-ل-ق-ي رشص-وة ك-ب-ي-رة.ل-ك-ن ح-زب-ه ي-قول إان
األموال كانت ضصمن تبرعات مشصروعة لحملته
الن -ت -خ -اب-ي-ة.وت-ع-د ال-ب-رازي-ل واح-دة م-ن ب-ل-دان
أام -ري -ك -ا ال Ó-ت -ي -ن -ي -ة ال-ت-ي أاط-اح ف-ي-ه-ا ال-ج-يشس
ب -ح-ك-وم-ات دي-م-ق-راط-ي-ة ف-ي ف-ت-رة السص-ت-ي-ن-ي-ات
والسصبعينيات.لكن العسصكريين قالوا إانهم كانوا
ي-واج-ه-ون ت-ه-دي-دا ح-ق-ي-ق-ي-ا ل-ل-ت-م-رد الشص-يوعي،
وكانوا يحظون بتأاييد جزء كبير من النخبة في
البرازيل .يوم األربعاء ،تجمع متظاهرون خارج
ال-م-ج-لسس ال-تشص-ري-ع-ي ل-م-دي-ن-ة ري-و دي ج-ان-يرو،
حيث تناقشس خطط تقشصف حكومية لمواجهة
أازمة المدينة المالية.
ولم يحصصل العديد من العاملين في القطاع العام
في المدينة على رواتبهم منذ شصهور.

زعيم اŸعارضض ـ ـ ـة ‘ الكونغـ ـ ـو رئيسض ـ ـ ـا للحكومـ ـ ـ ـ ـة
^ كينشساسسا :عينت الرئاسصة في الكونغو الديمقراطية «سصامي باديبانجا»
رئيسصا لحكومة الوفاق الوطني الجديدة التي تأاتي في إاطار تنفيذ اتفاق
سصياسصي يسصمح للرئيسس «جوزيف كابي »Óبالبقاء في السصلطة ،بعد انتهاء فترة
رئ-اسص-ت-ه الشص-ه-ر ال-م-ق-ب-ل وأاع-ل-نت رئ-اسص-ة ال-بÓ-د ،ي-وم ال-خ-م-يسس ،ت-ع-ي-ي-ن زعيم
المعارضصة ،سصامي باديبانجا ،رئيسصا للوزراء وذلك بعد ثÓثة أايام فقط من
اسصتقالة رئيسس الوزراء السصابق حتى يتم اتاحة الفرصصة لتنفيذ اتفاقية الحوار
الوطني التي تم توقيعها لوضصع البÓد على طريق المصصالحة والسصلم والتنمية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أŸغرب يفشضل ‘ عقد قمة «إأفريقيأ للعمل» وموغأبي أول أŸقأطعÚ
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›هولون يضضرمون ألنأر ‘ منزل عقيد بأ÷يشس

ألعفـ ـ ـو ألدولي ـ ـة تطال ـ ـب Ãتابع ـ ـة أ’حتÓل عـ ـ ـن أ’نتهاكـ ـ ـات تونسش تسستمع لضسحايا أ’نتهاكات دعما
ف ـ ـ ـ ـي ألصسح ـ ـ ـ ـ ـرأء ألغربي ـ ـ ـ ـة
للعدألة أ’نتقالية

بعد يأأسس ملك أŸغرب من قبول
عضضوية بÓده دأخل أ’–أد
أ’فريقي بسضبب أحتÓله غÒ
ألشضرعي للصضحرأء ألغربية ÷أأ
أ ¤أسضتدرأج أŸشضأرك‘ Ú
ألدورة  22من موؤ“ر أ’أطرأف ‘
أ’تفأقية أ’إطأر لÓأ· أŸتحدة
حول ألتغÒأت أŸنأخية أŸنظمة
بأŸغرب لعقد مأ يسضمى «قمة
أإفريقيأ للعمل» من أجل عمل
موأزي يوهم ألر أي ألعأم أŸغربي
بأأنه دأخل أÙفل ألسضيأسضي
أ’فريقي ،غ Òأن مقأطعة
ألرئيسس ألزÁبأبوي ،روبرت
موغأبي ،لهذه ألقمة يعكسس
ألفشضل ألذريع ألذي مني به
نظأم ﬁمد ألسضأدسس و أصضبحت
أÿيبة تطأرده حتى ‘ عقر
دأره.

ألصضحافة ألمغربية حاولت ألتخفيف من وقع
ألصضدمة بالدعاء أن مقاطعة موغابي تعود
إألى «تدهور صضحته ،ما أضضطره إألى ألعودة إألى
بÓده» .بدأ لفتا غياب موغابي عن ألقمة
أل -ت-ي دع-ا ل-ه-ا أل-م-غ-رب ع-ل-ى ه-امشش م-ؤوت-م-ر
ألمناخ ألذي تحتضضنه مرأكشش.
على صضعيد آأخر ،دعت منظمة ألعفو ألدولية
ألخميسش ألمغرب ألى تطبيق توصضيات مجلسش
حقوق ألنسضان في ألمم ألمتحدة« ،في أأسضرع
وقت» ب -خصض -وصش «قضض -اي -ا م -ث -ي -رة ل -ل -ق -ل-ق «

ذك -رت صض -ح-ي-ف-ة
(ألشض -روق) أل-ت-ونسض-ي-ة،
أمسس أ÷م - - - - -ع - - - - -ة ،أن
›ه- - -ول Úه- - -أج- - -م - -وأ
م-ن-زل ع-ق-ي-د ب-أ÷يشس
ألتونسضي وأضضرموأ فيه
أل - - -نÒأن ،م - - -أ أدى إأ¤
أحÎأق -ه ،ك -م-أ أصض-أب-وأ
أب- -ن شض -ق -ي -ق -ه ع -ن -دم -أ
حأول منعهم من حرق
أŸن - - - - - - - - -زل .ق- - - - - - - - -ألت
ألصض - -ح - -ي - -ف - -ة  -ع - -ل- -ى
موقعهأ أ’لكÎو- Êأن
أÛه-ول Úق-أم-وأ بإألقأء
زج- -أج- -أت م -ول -وت -وف
ح- -أرق- -ة ع- -ل- -ى م- -ن -زل
أل-ع-ق-ي-د أل-ذي  ⁄ي-ك-ن
م -ت-وأج-دأ ب-ه ث-م ’ذوأ
بألفرأر.

كقضضية ألصضحرأء ألغربية.
كانت لجنة أألمم ألمتحدة لحقوق ألنسضان،
وهي أللجنة ألتعاقدية ألمسضؤوولة عن ألعهد
ألدولي للحقوق ألمدنية وألسضياسضية ،قد أكدت
ف -ي ت -وصض -ي-ات-ه-ا أل-خ-ت-ام-ي-ة ح-ول أل-م-غ-رب ،بـ
«جنيف» يوم  4نوفمبر  ،2016على ضضرورة
ت-م-ك-ي-ن شض-عب ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة م-ن ت-ق-ري-ر
مصض -ي -ره ،وك -ذأ ع -ل -ى سض -ي -ادت -ه ع -ل -ى ث-روأت-ه
ألطبيعية .وقلقها من ألتأاثير ألسضلبي لجدأر
ألعار على حقوق ألنسضان.

من جهة أأخرى ،تتطرق ألتوصضيات ألختامية
ألى ألنتهاكات ألمغربية لحقوق ألنسضان في
ألصضحرأء ألغربية ،ل سضيما ألتعذيب وألختفاء
أل- -قسض- -ري وظ- -روف ألع- -ت- -ق- -ال وأل -ح -ق ف -ي
أل -خصض -وصض -ي -ة وأن -ت -ه -اك ح -ري -ة أل-م-دأف-ع-ي-ن
ألصضحرأويين عن حقوق ألنسضان في ألتنقل.
ك -م -ا أأوصضت أل -ل -ج -ن -ة ب -ال -ت -ح -ق -ي-ق وم-ت-اب-ع-ة
ألمسضؤوولين عن هذه ألنتهاكات في ألصضحرأء
ألغربية.

 500أألـ ـ ـ ـ ـف أأورو مسساع ـ ـ ـ ـدة إأيطالي ـ ـ ـ ـة للصسحـ ـ ـرأويـ ـ ـ ـ ـÚ

’· أŸتحدة لتنظيم أسضتفتأء ‘ ألصضحرأء ألغربية (مينورسضو) «نأقصضة» وقأل أن
أكد قأئد عسضكري صضحرأوي أن مهمة بعثة أ أ
ألوضضع ‘ منطقة ألكركأرأت «هأدئ وحذر»ﬁ ،ذرأ من «ﬁأولة أŸغرب معأودة أ’سضتفزأز ووقتهأ رÃأ ينزلق ألوضضع إأ ¤مأ ’
–مد عقبأه.
وأأوضضح قائد ألناحية ألعسضكرية
عقب ألندأءأت أألخيرة ألتي
أل -ث -ال-ث-ة ل-ج-يشش أل-ت-ح-ري-ر ألشض-ع-ب-ي
وج - -ه - -ت - -ه - -ا وك - -الت أألم- -م
ألصضحرأوي ،حمه مالو في حوأر
أل-م-ت-ح-دة ب-خصض-وصش أل-وضض-ع
م-ع أل-م-وق-ع أإلخ-ب-اري أل-م-وري-ت-اني
أإلنسض- - -ان - -ي ب - -م - -خ - -ي - -م - -ات
«ت-ق-دم-ي» «أأن م-ه-م-ة أل-م-ي-ن-ورسض-و
ألÓ- -ج -ئ -ي -ن ألصض -ح -رأوي -ي -ن،
ن -اقصض -ة وت -ن-حصض-ر م-ن-ذ  1991في
حسضبما أأفاد به بيان لسضفارة
مرأقبة حالة وقف إأطÓق ألنار»،
أيطاليا بالجزأئر.
مشضيرأ إألى «أأن ألحفاظ على وقف
م -ن -حت م -ن-ظ-م-ة أل-ت-ع-اون
إأط Ó- - -ق أل - - -ن - - -ار ه- - -و إأرأدة ل- - -دى
أل- -ت -ن -م -وي ألي -ط -ال -ي ع -ل -ى
ألطرفين ،ألن قوأت أألمم ألمتحدة
ت -ق -دي-م مسض-اه-م-ت-ي-ن ب-ق-ي-م-ة
غير متوأجدة في كل مكان سضوأء
 500.000أأورو حيث تخصضصش
ف -ي أل -م -ن -اط -ق أل-م-ح-ررة أأو دأخ-ل
أألول - -ى ل- -ب- -رن- -ام- -ج أل- -غ- -ذأء
أل-م-ن-اط-ق أل-م-ح-ت-لة بل هي تتمركز
أل -ع-ال-م-ي وأل-ث-ان-ي-ة ل-م-ن-ظ-م-ة
في مناطق معينة».
أألم -م أل -م -ت -ح -دة ل -ل -ط-ف-ول-ة
عن حقيقة آأخر تطورأت منطقة
(يونسضيف).
أل-ك-رك-رأت وم-ا تشض-ك-ل-ه م-ن «خ-طر
ك - -م - -ا أأشض - -ار أل - -ب- -ي- -ان أأن
ألدولية وحتى ألوطنية هي من تحدد معالم
حقيقي» على وقف إأطÓق ألنار قال ألقائد أل-مسض-ت-ق-ب-ل» ،م-ح-ذرأ م-ن «م-ح-اول-ة أل-م-غ-رب «أل-مسض-اع-دة ألي-ط-ال-ي-ة سض-تسض-م-ح باقتناء 200
ألعسضكري حمه مالو أأن ألجانب ألصضحرأوي معاودة ألسضتفزأز ووقتها ربما ينزلق ألوضضع طن من ألبسضكويت سضتوزع على  42.000طفل
ب -ال -م -دأرسش ألب -ت -دأئ -ي -ة وأل -روضض-ات ب-ه-دف
«تعود خÓل وقف إأطÓق ألنار على خرجات إألى ما ل تحمد عقباه».
من ألعدو ألمغربي ولم تكن ألكركارأت إأل
أرج -ع سض -بب ت -ن -ام -ي أل -ج-ري-م-ة أل-م-ن-ظ-م-ة تشضجيع تعليم ألقصضر» ،مضضيفا أأن « عمليات
خرجة جديدة تسضجل ضضده.
ومصضدرها وتمويلها في منطقة ألسضاحل إألى ألتوزيع سضتتم على مسضتوى مدأرسش ألمخيمات
كما سضجلت خرجات أأخرى كاكديم إأزيك ومع ألمغرب ألنه كما قال «يكاد يكون ألمنتج أألول أل -خ -مسض -ة وت -أات-ي ت-ك-م-ل-ة ل-نشض-اط-ات أل-ت-وزي-ع
ألمناضضلة أأمنتو حيدأر وأأرأد من خÓلها جسش ع -ال -م -ي -ا ل -ل -م -خ -درأت وه -ي أل-م-م-ول أألك-ب-ر ألغذأئي ألتي سضبق وأأن حققها ألبرنامج».
من جهة أأخرى ،سضيتم توزيع  30طنا من
ن-بضش ألصض-ح-رأوي-ي-ن وت-ح-ق-ي-ق م-ك-اسضب كانت لعمليات ألجريمة ألمنظمة وأإلرهاب».
وبال عليه وحققت مكاسضب لقضضيتنا لم يكن
على ألصضعيد أإلنسضاني فقد منحت منظمة ألزبدة ألتي تحتوي على كميات هائلة من
يتوقعه».
ألتعاون ألتنموي أليطالي مسضاعدة إأنسضانية أل-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات ل-ت-ف-ادي سض-وء أل-ت-غذية ألمزمنة
وقال إأن «ألوضضع أآلن في منطقة ألكركارأت بقيمة  500.000أأورو لÓجئين ألصضحرأويين ومكافحة فقر ألدم لدى حوألي  13500طفل.
ه-ادئ وح-ذر» و»ت-ب-ق-ى أل-م-ع-ط-ي-ات ألخارجية

قالت مصضادر أأمنية تونسضية
أن ألمهاجمين هم  4أأفرأد
بينهم سضيدة ،وكان ألرجال
يرتادون زيا موحدأ باللون
ألسض-ود ،ف-ي-م-ا ك-انت ت-غطي
ألسض -ي -دة وج-ه-ه-ا .وسض-ارعت
ألسض-ل-ط-ات ألأم-ن-ي-ة ب-اأعمال
أل - -ت- -ح- -ق- -ي- -ق أل- -ب- -حث ع- -ن
ألمشضتبه بهم.
على صضعيد أآخر ولأول مرة
ف- -ي ت- -اري- -خ ت- -ونسش ،يسض -رد
ضضحايا حكم ألنظام ألسضابق
أل - -م - -خ - -ل - -وع ،أب- -ت- -دأء م- -ن
أل- -خ- -م- -يسش ،ألن- -ت- -ه- -اك- -ات
أل-جسض-ي-م-ة وأل-ت-ع-ذيب أل-ذي
ت -ع -رضض -وأ ل -ه ،ف -ي ج-لسض-ات
ع-ل-ن-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة ف-ي خطوة
ه- -ام- -ة ت- -ق -وم ب -ه -ا «ه -ي -ئ -ة
ألحقيقة وألكرأمة»
ف- - -ف- - -ي وأح- - -دة م- - -ن أأه - -م

’· أŸتحدة تدعو إأ ¤تطويرهأ بدل أ’نسضحأب منهأ
أ أ

ترأجع ألتأاييد للمحكمة أ÷نائية ألدولة

تقـدم ملحـوظ للجيـشش ألليب ـي ف ـي بنغ ـازي ‘ مكافحتـه أإ’رهـاب

’‡ي إأ¤
أعت ÈأŸبعوث أ أ
ليبيأ ،مأرتن كوبلر أن أ÷يشس
ألليبي حقق تقدمأ مهمأ
’رهأب ‘
للقضضأء على أ إ
بنغأزي ،مشضÒأ إأ ¤أن أ÷يشس
ألليبي .تكبد خسضأئر مؤوŸة ‘
’رهأب.
سضبيل ﬁأربة أ إ
وقال مارتن كوبلر في تغريدة له على
م-وق-ع أل-ت-وأصض-ل ألج-ت-م-اع-ي «تويتر»،
مسض-اء أل-خ-م-يسش ،إأن أل-ج-يشش أل-وط-ن-ي
ألليبي يتكبد خسضائر مؤولمة في أألروأح
في سضبيل محاربة أإلرهاب في بنغازي
م -ح-ق-ق-ا ت-ق-دم-ا م-ه-م-ا ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى
أإلره -اب ل -مصض -ل-ح-ة ج-م-ي-ع أل-ل-ي-ب-ي-ي-ن
وحققت قوأت ألجيشش ،يوم ألخميسش،
تقدما كاسضحا في منطقة ألقوأرشضة
بمدينة بنغازي .كان ألمتحدث باسضم

ألجيشش ألليبي« ،أأحمد ألمسضماري» قد
أأعلن في وقت سضابق أسضتعادة ألسضيطرة
بالكامل على منطقة ألقوأرشضة ،غربي
م-دي-ن-ة ب-ن-غ-ازي ،ب-ع-د ط-رد مسض-ل-ح-ي-ن
تابعين لتنظيم ألقاعدة أإلرهابي منها.
أأشض -ار إأل -ى أأن أل -ج -يشش أل -ل -ي -ب -ي ي-ب-ذل
ج- -ه- -ودأ ك- -ب- -ي -رة م -ن أأج -ل أسض -ت -ع -ادة
ألسضيطرة على كامل أأجزأء بنغازي ،من
يد ميليشضيات تابعة لتنظيم «دأعشش»
أإلرهابي وسضط ألمدينة وأأخرى مؤويدة
ل -ل -ق -اع -دة غ -رب -ه -ا .م-ن ج-ه-ة أأخ-رى،
تحتجز ألسضلطات ألليبية منذ ألثÓثاء
أل -م -اضض -ي  54ب -ح -ارأ ت -ونسض -ي -ا ب-ع-د
أعترأضش وحدأت من خفر ألسضوأحل
أل-ل-ي-ب-ي-ة م-رأك-ب-ه-م ف-ي ع-رضش أل-ب-ح-ر،
حسض- -ب -م -ا أأع -ل -ن -ت -ه وزأرة أل -خ -ارج -ي -ة
ألتونسضية .أأفاد بيان أأصضدرته ألوزأرة،

دعأ فرحأن حق أŸتحدث بأسضم
’· أŸتحدة ألدول ألتي تفكر فى
أ أ
’نسضحأب من أÙكمة أ÷نأئية
أ إ
ألدولية إأ ¤ألعمل على تطوير
أÙكمة بد’ من أ’نسضحأب منهأ.

نقلت شضبكة (إأيه بي سضي نيوز) أإلخبارية عن
ألمتحدث قوله« :إأن أألمم ألمتحدة على علم
ب-ال-ت-ق-اري-ر أل-ت-ي ت-ف-ي-د ب-أان أل-رئ-يسش أل-ف-لبيني
رودري -غ -و دوت -ي -رت -ي ي-ن-ظ-ر أأيضض-ا ف-ي مسض-أال-ة
أنسضحاب بÓده من عضضوية ألمحكمة ألجنائية
أل -دول -ي-ة وت-دع-وه إأل-ى إأع-ادة أل-ن-ظ-ر ف-ي ه-ذأ
أألمر».
أأضض -اف أل -م-ت-ح-دث «م-ن أل-وأضض-ح أأن ه-ن-اك
ألكثير وألكثير من ألحكومات ألتى تري أأن
ثمة مشضكلة ،لكننا ندعوهم إألى ألعمل على

أŸبعوث أ أ
’‡ي كوبلر:

ي -وم أل -خ -م -يسش ،أأن أأج-ه-زت-ه-ا «أأج-رت
أتصضالت مع ألسضلطات ألليبية للتحقق
من مصضير  54بحارأ ،تم أحتجازهم
إأثر أعترأضش مرأكبهم من قبل وحدة
م -ن ق -وأت خ -ف -ر ألسض -وأح -ل أل -ل -ي -ب -ي-ة
وأقتيادها باتجاه ميناء ألزأوية ألليبي
وأأكدت أأنها طالبت ألسضلطات ألليبية
ألمعنية بإاطÓق سضرأح جميع ألبحارة
أل-م-ح-ت-ج-زي-ن ف-ي ب-ي-ان-ه-ا ،مشضيرة إألى
أأن-ه-ا شض-ك-لت خ-ل-ي-ة تضض-م م-م-ث-ل-ي-ن عن
ألوزأرأت ألمعنية لمتابعة هذه ألمسضأالة
وإأج- - -رأء ألتصض- - -الت ألÓ- - -زم- - -ة م - -ع
ألسضلطات ألليبية لضضمان عودة ألبحارة
ألتونسضيين أإلى أأرضش ألوطن .أأعلنت
وزأرة ألدفاع ألتونسضية ،يوم ألثÓثاء،
أأن ثÓث زوأرق حربية تابعة لحرسش
خفر ألسضوأحل ألليبية قامت باعترأضش

خ-ط-وأت أل-ع-دأل-ة ألنتقالية
ب- - -ع- - -د سضت سض- - -ن - -وأت م - -ن
ألط-اح-ة ب-ال-ن-ظ-ام ألسض-ابق،
ب - -دأأ لأول م- -رة أل- -خ- -م- -يسش
ضض- -ح- -اي- -ا ح- -ك- -م أل- -رئ- -يسش
ألمعزول بن علي في تونسش
ف- - -ي سض - -رد ألن - -ت - -ه - -اك - -ات
أل-جسض-ي-م-ة وأل-ت-ع-ذيب أل-ذي
ت- -ع -رضض -وأ ل -ه ف -ي ج -لسض -ات
علنية تاريخية.
ت-بث م-ح-ط-ات أل-ت-ل-فزيون
ألمحلية وألأجنبية مباشضرة
ج-لسض-ات ألسض-ت-م-اع أل-ع-ل-ن-ية
لضض-ح-اي-ا ألن-ت-ه-اك-ات أل-ليلة
أنطÓقا من ألسضاعة 19 . 30
بتوقيت غرينتشش في خطوة
وصضفت باأنها تاريخية للبلد
ألذي يسضعى لتعزيز مكاسضب
دي-م-ق-رأط-ي-ت-ه أل-ن-اشض-ئة بعد
أن -ت -خ -اب -ات ح -رة ف-ي 2011

و 2014ودسضتور جديد.
تسض- -ب -ق ه -ذه أل -ج -لسض -ات
م -وؤت -م-رأ دول-ي-ا لÓ-سض-ت-ث-م-ار
سض -ي -ع -ق -د ف-ي ت-ونسش ن-ه-اي-ة
ألشض-ه-ر ل-ج-ذب أسض-ت-ث-م-ارأت
أأجنبية ولدفع ألنمو .تقول
ه -ي -ئ -ة أل -ح -ق -ي -ق-ة ،أإن ه-ذه
ألجلسضات ألعلنية هي ترويج
ل- -م- -وؤت -م -ر ألسض -ت -ث -م -ار لأن
أل-مسض-ت-ث-م-ر ألأج-ن-بي سضيعلم
أأن ت - -ونسش ت - -ن - -ف - -ذ مسض- -ارأ
للعدألة ألنتقالية.
ف- -ي  17ديسض-م-ب-ر ألمقبل
ت -ع -ق -د ج -لسض -ات مصض -ال -ح-ة
علنية يقدم خÓلها مرتكبو
ألن -ت -ه-اك-ات أأو أل-ت-ج-اوزأت
ألق -تصض -ادي -ة أأو ف -ي م-ج-ال
ح -ق -وق ألإنسض-ان أع-ت-ذأرأت
ع - -ن ألن - -ت - -ه - -اك- -ات أل- -ت- -ي
أرتكبوها.

 3مرأكب صضيد تونسضية وجر إأثنين منها
إألى أأحد ألموأنئ ألليبية .أأوضضحت
في بيان أأن وحدأت من جيشش ألبحر
أل- -ت- -ونسض- -ي ت- -دخ- -لت أأث- -ن- -اء ع -م -ل -ي -ة
ألع -ت -رأضش وق -د ت -م-ك-نت م-ن إأطÓ-ق
سضرأح أأحد مرأكب ألصضيد ولم توضضح
أل -وزأرة أل -ت -ونسض -ي -ة ف-ي ب-ي-ان-ه-ا م-ك-ان
ح -دوث ه -ذه أل -ع -م -ل -ي-ة وم-ا إأذأ ك-انت
دأخ-ل أل-م-ي-اه أإلق-ل-ي-م-ي-ة أل-ت-ونسض-ي-ة أأو
خ -ارج -ه -ا وأك -ت -فت ب -اإلشض -ارة إأل -ى أأن
هناك مفاوضضات متوأصضلة بخصضوصش
إأطÓق سضرأح ألمركبين ألمتبقيين.

إأصض Ó-ح ن -ظ-ام أل-م-ح-ك-م-ة أل-دأخ-ل-ى ب-دل م-ن
ألنسضحاب منها».
كانت جنوب إأفريقيا وبوروندي وغامبيا قد
أأع- -ل- -ن- -وأ  -ف- -ي وقت سض- -اب- -ق  -إأع- -ت -زأم -ه -م
أإلنسض-ح-اب م-ن أل-م-ح-ك-م-ة أل-ج-ن-ائية ألدولية،
فيما ردت روسضيا بحدة على ألرغم من أأنها
ليسضت عضضوأ في ألمحكمة ألجنائية بتوقيع
ألرئيسش ألروسضي فÓديمير بوتين على مرسضوم
رمزي بالنسضحاب منها.
ه-ذأ وت-ن-اولت ألصض-ح-اف-ة أأح-وأل أل-م-ح-ك-م-ة
ألجنائية ألدولية ،فذكرت أأنها ومنذ أأنشضائها
ع -ام  2002ك-انت ت-ع-ان-ي م-ن صض-ع-وب-ات ج-مة
نجمت في أألسضاسش عن رفضش ألعديد من
أل -ب -ل -دأن ،ب -م -ا ف -ي ذلك أل -ولي -ات أل-م-ت-ح-دة
وألصض- -ي- -ن ،ألع -ت -رأف ب -اخ -تصض -اصض -ه -ا ،رغ -م
مشضاركة  120دولة فيها.

خب Òأ‡ي حقوقي :

تصساعـ ـ ـد ألّÓأأم ـ ـ ـن يهـ ـ ـّدد حقـ ـ ـوق أإ’نسس ـ ـان
ف ـ ـ ـ ـي مال ـ ـ ـي

’‡ي ‘ ›أل
صضّرح أÿب Òأ أ
’نسضأن ‘ مأ‹ «سضليمأن
حقوق أ إ
بألدو» ،أن تصضأعد ألّÓأمن ‘ مأ‹
’نسضأن بهذأ ألبلد.
يهدد حقوق أ إ
ف -ي خ -ت-ام زي-ارت-ه ألسض-اب-ع-ة ل-م-ال-ي أل-ت-ي
أأجرأها من  7إألى  16نوفمبر دعا ألسضيد
بالدو موقعي ألتفاق من أجل ألسضلم في
م -ال -ي أل -م -ن -ب -ث-ق ع-ن مسض-ار أل-ج-زأئ-ر إأل-ى
ت -ك -ث-ي-ف أل-ج-ه-ود ل-ت-ن-ف-ي-ذ إأج-رأءأت ج-م-ع
ألمقاتلين وتجريدهم من ألسضÓح «لتعجيل
تطبيق ألتفاق» .أأضضاف ألخبير أألممي أأن
تصضاعد ألÓأأمن سضببه ألتأاخر ألمسضجل في
تطبيق ألتفاق.
أأشضاد ألسضيد بالدو باألعمال ألتي تقوم بها
ألسضلطات منذ زيارته في فبرأير ألماضضي
لتحسضين وضضعية حقوق أإلنسضان وأسضترجاع
ت -دري-ج-ي-ا سض-ل-ط-ة أل-دول-ة ف-ي أل-ع-دي-د م-ن
ألمناطق ألتي م ّسضها ألنزأع وإأصضÓح أللجنة

أل-وط-ن-ي-ة ل-ح-ق-وق أإلنسض-ان ط-ب-ق-ا للمعايير
أل-دول-ي-ة .سض-ج-ل أل-خ-ب-ي-ر أألم-م-ي ب-ارتياح
ألسضرعة في إأنشضاء لجنة ألحقيقة وألعدألة
وألمصضالحة متمنيا أأن تقوم بالمزيد من
ألجهود في مجال ألتشضاور مع جمعيات
مسضاعدة ألضضحايا.
أخ-ت-ت-م زي-ارت-ه م-ج-ددأ دع-وت-ه ل-ل-مجتمع
ألدولي ووكالت أألمم ألمتحدة لمضضاعفة
أل -ج -ه -ود ل -مسض -اع -دة م -ال -ي ع -ل -ى ت -ج-اوز
ألعرأقيل ألتي تمنع حم0,5أية ألمدنيين في
ه -ذأ أل -ب -ل-د وم-ك-اف-ح-ة ألÓّ-ع-ق-اب .خÓ-ل
زيارته ألتي دأمت عشضرة أأيام ألتقى ألسضيد
بالدو بممثلين عن جمعيات
مسض -اع -دة ألضض -ح -اي-ا وف-اع-ل-ي-ن ف-ي ق-ط-اع
ألعدألة ألجنائية وأأعضضاء ألحكومة ألمالية
خÓل ألثÓثي وسضيعرضش ألخبير أألممي
تقريرأ حول مهمته أأمام مجلسش حقوق
أإلنسضان أألول من ألسضنة ألقادمة مارسش .2017
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السضبت  ١9سضبتم ٢0١٦ Èم
الموافق  ١٨ذي ا◊جة  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
منشضط بالقسضم
الرياضضي
بالتلفزة

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٢٧نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

بسضط
حرف مكرر
البارحة

٢

أانظف

قارة صضفراء

يقدف

فعل ماضس
ناقصس

غزال
مدخل

إاله
أانباء «م»
موفد
نصضف دروب

أاجراء
في الذراع

للنهي
مرضس
التنفسس

مر
عبيد

سضاند
جسضم
جدار
مبعثرة

للتخيير

جمع مرقد
«م»

٤

هواء
متحرك

محلل رياضضي
بالقناة الثالثة

سص-ر ب-اŒاه ا أ
لسص-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصص-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

اللغز:

اإلسسم األول لمدرب لمنتخب الخضسر
لـ ٢٠١٦

الح ـ ـ ـ ــل
ن

ع

د

صس

ح

ي

ح

ي

ل

ن

ر

م

ا

صس

ا

ل

صس

و

ى

صس

صس

صس صس

ف

صس

ل

ا

ل

صس

د

ع

ل

د

ل

ل

صس

ل

ا

ل

صس

ر

ا

ة

ا

ق

ا

ا

ل

ا

ل

صس

ا

ف

ة

ع

ن

صس

ل

ا

الكلمـــــــات:

الصصÓة ،الصصيام ،الصصدق ،الصصقر ،الصصناعة ،الصصراط ،الصصعيد،
الصصراع ،الصصرامة ،الصصداقة ،الصصدف ،الصصرصصور ،الصصف،
الصصافة ،الصصانع ،الصصنعة ،الصصندوق ،الصصغ ،Òالصصم ،الصصنديد،
الصصدى ،الصصوم ،صصفر ،صصميم ،صصارم ،صصحيح.

أاي الرؤوسساء الذي كان أاول من
ترأاّسس منظمة الّتحرير الفلسسطينية
من األسسماء التالية:
أا  -ياسضر عرفات؟
ب  -محمود عباسس؟
ج  -أاحمد الشضنقيري؟
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الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:
هافيÓنج ،هو ،اليم ،دلسس ،من ،رقيق،
لخضضر بلومي ،يدلي ،سضيب بÓتير ،لي ،ميم،
كمال مواسضة ،راية ،سضبيله ،ري ،مسس ،بن
عومر برحال.
عموديا:
هانوي ،كل ،سضب ،الم ،دسس ،نبرم ،في  ،ياي
 ،عي ،يم ،ميب ،لو ،رو ،هم ،القل ،ليون ،بي،
ا’ ،رب ،قر ،سضرير ،أامية ،هل ،ري ،امي،
ود ،لن ،مسضيلة.
الحل متاهة ا أ
لرقام

٤٢٧ = ٢٨ + ٢٦ + ٨٤ + ٨٦ + ٧٤ + ٣٤ + ٧٥
الحل  /تسصل وتثقف

الجزيرة التي تتصسارع عليها كندا
والدانمارك هي جزيرة هانسس.
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

١

`

الكلمــات السسريــة

إاحسضان

من ا’لوان

وجع

` 4 `` 3 ` 2

كلمات سصهمية
كلمة سصر
دردشصة ا◊روف
لعبة ا◊روف

بن دبكة
الفرح
الكÓب
الهاشصمي قروابي

٥

جسضد

ثروة
أارشضد
خاصضتي «م»

دردشسة
لسسهم
اأ

دولة
إافريقية

’ يداع
نصضف لرقم

متشضابهة

١

٧٢٦

من أاخطاء
كرة القدم

نفق

لقب عثماني

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على اسصم
لغنية الشصعبية
لعميد ا أ
راحل.

١٧١٨٦

رقــــــــــم

٣

للتعريف

٦

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السصر:

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

العدد
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أافقيا
 )١مدينة أاندونسضية،
 )٢كيميائي وبيولوجي فرنسضي ،محافظة
عراقية،
 )٣حرف مكرر ،من الطيور المغردة،
 )٤ظرف مكان «م» ،شضاعر أاموي،
 )٥صضّور ،نبرات ،للمسضاحة،
 )٦والد «م» ،مسضالك «م» ،حجرة،
 )٧صضّور «م» ،سضقي ،عميل ،متفرقة،
 )٨مرضس التنفسس ،بحر ،حرف جر «م»،
 )9للجزم ،مرحبا،
 )١0وجع ،رقد ،حرف أابجدي،
 )١١رن ،التاج ،لمسس.

عموديا
 )١متشضابهان ،المبادر (متفرقة)
 )٢نهر امريكي ،يراعي «م»،
 )٣ثلثا انت ،بحر ،متشضابهان،
 )٤مسضالك ،احسضان،
 )٥حرف أابجدي ،أازهار «م» ،حل «م»،
 )٦حرف مكرر ،يضضم «م» ،جمال،
 )٧فرار ،يطرح «م»،
 )٨ا’سضم اأ’ول لفنان سضوري ،أاهله
 )9حادق ،بواسضطتي ،للتخيير،
 )١0ليث ،اسضم علم مذكر ،والدة،
 )١١ثلثا طين ،أاحد رسضل المسضيح ا’ثني
عشضر،

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
السسبت  ١٩نوفمبر ٢٠١٦

ا◊مل

سستعيشض مّرة على هذه اأ’رضض،
أاخطأات اعتذر ،اشستقت تكلم،
تحب عبر ،لماذا التعقيد
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الموافق لـ  ١٨صسفر  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١٧١٨٦:

الثور
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توي Îيحدث بعضس خصشائصشه للتصشدي للتنمر
اإ’لكÎوÊ

’ تلجأا الى الناسض مهما بلغت
حاجتك لهم الجأا الى من يعلم
حاجتك اعلم من نفسسك بها.

º∏©J πg
^ هل تعلم أاّنه عندما
تبحث في جوجل عن
رقم  241543903في
صشور ،فإاّنك سشترى
ال ّ
الكثير من صشور الّناسس
الذين يضشعون رأاسشهم في
الّثÓجة.

ا÷وزاء

حاولتًناآ آاأ’خيّرة
الصسّم ْ
ت هَو م ّ
آ’خْبارهْم بِكلّ شسيء لَْم َيفهٌموه
ِحيَن ّنتكلمً.

^.هل تعلم أاّنك إاذا
كتبت في جوجل zerg
م انتظرت قلي،ًÓ
 rushث ّ
سشتقوم جوجل بأاكل
صشفحة البحث.
ق -الت شس-رك-ة ت-وي-ت-ر ،ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ،إان-ه-ا سس-ت-ح-دث ب-عضض
خصسائصض موقعها للتواصسل ا’جتماعي للتصسدي بشسكل
أافضسل للتنمر اإ’لكتروني بعد أان تعرضست لضسغوط لزيادة
جهودها للحد من السسلوك العدواني.قالت الشسركة إانها
سس -ت -وسس -ع ن -ط -اق خ -ي -ار «إاخ -ف -اء ال -ت -غ -ري -دات» ل -لسس -م-اح
ل -ل -مسس-ت-خ-دم-ي-ن ب-ح-جب ت-غ-ري-دات اسس-ت-ن-ادا إال-ى ك-ل-م-ات
أاسس -اسس -ي -ة وم -ج -م -ل وم-ح-ت-وى م-ح-ادث-ات م-ن حسس-اب أاي
مسس-ت-خ-دم.ي-ت-ي-ح خ-ي-ار «إاخ-ف-اء ال-ت-غ-ري-دات» حاليا حجب
التغريدات من حسسابات وقالت الشسركة في تدوينة إان هذا
ال -ت-غ-ي-ي-ر سس-يسس-ري ع-ل-ى ك-ل ال-مسس-ت-خ-دم-ي-ن خÓ-ل اأ’ي-ام
ال-م-ق-ب-ل-ة.ي-ك-اف-ح ت-وي-ت-ر ل-خ-ل-ق ت-وازن ب-ي-ن ح-ري-ة ال-ت-عبير
وح -جب ال-خ-ط-اب ال-ع-ن-ي-ف ال-ذي ي-حضض ع-ل-ى ال-ك-راه-ي-ة
وي -ت -ع -رضض ’ن-ت-ق-ادات م-ت-زاي-دة ف-ي أاع-ق-اب شس-ك-اوى م-ن
مسستخدمين قالوا إانهم تعرضسوا ’نتهاكات.في يوليو تموز
أاغ-ل-ق ت-وي-ت-ر بشس-ك-ل ن-ه-ائ-ي ب-عضض ال-حسس-اب-ات الشس-خصس-ية
بسسبب التحرشض بعد أان تركت الممثلة ليزلي جونز إاحدى
بطÓت فيلم (جوسست باسسترز) الموقع قائلة إانها تعرضست
لمضسايقات شسديدة.قال تويتر دون الخوضض في تفاصسيل
إانه سسيقدم طريقة «مباشسرة بشسكل أاكبر» للمسستخدمين
ÓبÓغ عن المحتوى المسسيء.
ل إ

السشرطان

عندما تحترم شسخصساً فإانك
تحترمه أ’سسباب رأايتها فيه،،
ا’حترام ’يذكر بل يطبق.

‘ حّبك يا بÓدي

ومضشــــــــــة

عششقت ترابك يا بلدي
فحبك أاسشقى أاوردتي
سشأابقى أاقول جزائري
ولن أاندم
وتبقى الجزائر قلبي
والله يعلم
لو كان قلبكم يدرك
حبي للجزائر و الله
لتحطم

البحث عن من يششبهك في أادق
تفاصشيلك ليحدث بينكم عÓقة
منسشجمة أامر ’ يحدث و إان كان
الحظ يÓزم خطاك أاين ما كنت،
ارح قلبك بتقبل الناسس كيفما
كانوا.

^ أاحيانًا تحتاج لمن يششعر ،وليسس لمن
يسشمع

كن نبي ً
 Óحتى في المواقف التي
’ يراها أاحد  ،و’ يعلم عنها
الناسض ،النبل الحقيقي أان تفعل
اأ’شسياء الجيدة دون أان يعلم عنها أاحد.

العذراء

التَفكير الزآائد :هو القاتل اأ’ول
لسسعادتك لذا ’ تهتم.

اŸيزان

متى أاطلق الله لسسانك بالدعاء
فاعلم أانه يريد أان يعطيك ما
تشساء مهما عظم مرادك وعظم مطلبك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال
^ عدم فهمك لنفسشك ،هو أاششد أانواع
الضشياع

لسشد
ا أ

^ ما هو الششيء الذي يتنفسس
و’ روح له ؟
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العقرب
َهناكِ منْ يِتذَكرك ٌكل حيَن
فيِبت َسسم حباً ثمَ  ..يحزن شسوقاً

القوسس

للعبــرة

من تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب ا ¤تـ ـ ـ ـ ـ ـراب
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ابـتـسشـم
طفيلي على قوم
^ مر ُ
كانوا يأاكلون
وقد أاغلقوا الباب دونه
فتسشّور عليهم من الجدار و قال::
’رضس فجئتكم من
منعتموني من ا أ
السشماء
^ قال بعضس البخÓء :والله ’
أاكلت إا’ نصشف الليل ،قيل :ولم
اخترت ذلك؟ قال :يبرد الماء،
وينقمع الذباب ،وينام الصشبيان،
وتؤومن فجاءة الداخل ،وصشرخة
السشائل.

أاحّيانًا نحتاُج لمن ُيترِجم
طÓسِسم ال ّسسكوت التي َتنتاُبنا
ِ
وكأان شسيّطانًا ما أالقى على شسفاُهنا
لّعنة ال َصسّمت.

ا÷دي

مهما تزاحمت عليك اأ’مور؛
وصسعبت عليك الحياة ،وأاصسبحت
أاقرب للضسياع بين كل تلك الملهيات’ ..
تنسسى ذكر الله

الدلو

تعلمنا من اأ’يام ان السسعاده لن
نجدها إا’ في قلوبنا حين نؤومن ان
الدنيا مجرد سسفر ف Óشسيء فيها لنا.

ا◊وت

التقدم ’ يأاتي بدون تغيير
والعاجزون عن تغيير طريقة تفكيرهم لن
يغيروا أاي شسيء فمن ’ يتغير من الداخل لن
يتغير أابًدا.

السسبت  19نوفم ٢٠1٦ Èم اŸوافق لـ  18صسفر  1٤٣8هـ info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسسرسس جار  Êفاسسن انكم كل اسس نالسسبث اغميسس نتمازيغث..ما Êاتافم
ÿبار نتمورثنا اسس ووالن يÓن نسسنيهن اق غورن سسكل ،اشسنويث ،امزابيث ،اقبايليث،
اشس-اويث ،اتراقيث..الشس-ي-اي يÓ-ن هيقيث"الشسعب" م -انك ات -ي -ل-ي سس-م-ا او ازاث ان ك-ل
نوقراي..الهدف انغ نتا اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني
نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي  Êقراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

اŸـــ Òانسس سسي عبــــد الكـــر Ëبـــن عمــــار لـ «الشسعب»

البلدية ‰عـذر نتاث اقحـ ـ ـ ـÓن واقصشف ـ ـان ذي
البلدياث انباثنت كامل

ث--ت--وخ--ر ال--ب-ل-ديث ن-ال-م-ع-ذر ذي
ال------و’يث ان------ب-----اث-----نت سس-----ي ٦١
ن--ال--ب-ل-دي-اث ب-ل-ي ن-ت-اث اق-حÓ-ن
واقصس---ف---ان ذي ال---و’يث ك---ام---ل
خ--اط--ر ال--م--ي--ر انسش سس--ي ع--ب--د

الكريم بن عمار ابد فÓي مليح
وي--ت--ك--ار زيك ن--تصس--ب--ي--ح وي--زل--ق
فÓ---رواد انسش وي---ت--ق--ل ام--وك--ان
اق Ó---صس---ف---ان وي---ا اق Ó--ورع--ان
خ-وصس-ن والشس-ي-اي ي Ó-وال-بلديث

غ---رسش  ٨ن--خ-دام-ن ب-رك بصس-ح
ل--ع--وام اق Ó--اخ--ذم--ي--ن ذال--م--ي--ر
ونهني  20سسنة يسسعلم امعذرين
م---امك اذح---ب---ن ال---ب--ل--ديث انسش
واذحافظن فالنظافث انسش بÓ

مهسسنيني.
وثغاوسش اق Óثح Óذي المعذر
ن--ت-ا ال-م-ي-ر انسش اق Ó-دي-م-ا ي-ت-ق
الحمÓث نالنظافة ذي قبريذن
ان---ي---غ ذي ث---م--درسس--ي--ون خ--اط--ر

ثمششه ـ ـتسس،ثمسشع ـ ـرقث ي ـ ـك ذŸثـ ـ ـ ـ ـل
سس- -م ال- -ح ازم- -ن،سس- -م ثسس- -ب- -دل
اث - -م - -غ - -ل ذقسس - -ل- -م- -ذ يك ذرب
ب -قشس -يشش امشس -ط -ح .م -ي-ل ان-ب-د
غف ثز بسش نمقل غر ذفر،انف
اأك- -ن اأتسس- -رب -ق ب -رشش امشس -ط -ح
،ث -خ -ذم اسس-رف م-ق-رن ذق-طسش
انتمنضسن .اأنف اأكن ذزمن انتر
اأطسش ن- -ت- -ولث ث- -م -ي -نث اإدب -ن -ن
ات- -وسس- -ذخ- -ذم اأم ذق -غ -رب ،ن -غ
اأقبل اذيصسوضش وقشسشش اأنكشسم
غر اغربز .ذزك نزمن اأنف اأكن
ث -وشس -لت ثسس -عشش ذق-ون اب-خ-م.
اأن - - -ف اأك - - -ن اأسس - - -ع- - -ن ام- - -غ- - -ر
اأقسسضس - -ب - -رن ،يك اتسس- -م- -غ- -رث
ادل- - -ه- - -ن سس- - -تصس- - -رب- - -ق ب- - -رشش
امشس-ط-ح.اتسس-م-غ-رث اغسس-لمذن
اإث- -رو اإنسش اي- -ن ي- -ل- -ه- -ن اأذوي- -ن
ارن- -ل- -ق .ث- -م -غ -رث يك اذوم -غ -ر
اب -خ -م ن -ج -رن -د اب -رذ ذث -ذرث
انسس -ن ،اوث -ن -ت-د ل-يضس-وال-ن اذرن
ذدنث،اأي -ق ذي -ن السس -ل -م-ذن اي-ن
اقعدن فلسسن .اأذغ اأسسنجمعند
ث- -رو انسش ذقضش اأمضس -ن نشس -ث -و
اإغزفن اأكن اأسسندحكن ثمشسه.
ثمشسهتسش اتسسن يعن ازل مقرن
غم يل ثمشسهتسش ثسسع اسسو اإنسش
اأم ذين اإدشسدن غر لحرشش اأم
اأثمشسهتسش اإدسسون غف جح،نغ
ام -ح -م -د اشس -ن ،اأن-د اإدسس-ب-ك-ن-ن
ذشش اإقلق اأذيخذم ومذن اأكن
اأدي -ف -غ سس -ث -غ-ن-ث-ن ن-ط-ق ،اأم-ذي
ث -مشس -ه -تسش ن -م -ق -دسش ب -ل -ه -م -م

ي--ق--ران--غ ب--ل--ي ال--ب-ي-ى وال-ح-ف-اظ
فÓسش يبتو ذسش دريث واقداشسن
امزيانن اق Óهذقعمرن ونهنين
تحبان النظافث ذ البيئة.
سسي عبد الكريم بن عمار ينا
اإل---ج---رن---ال نـ،الشس--عب» ب--ل--ي نت
اخدم سسقول انسش ويفرط لباسش
ذي العايلت انسش فلجال المعذر
وورع---ان اخ---دم ب---غ---ي---ر ات---ه---ن---ا
ت--ان--وراث ام--ي--ن ات-ت-ه-ن-ان ي-وذان
اوكل اق Óو’ن حكان فالمعذر
غ--ي--ر ال--خ--ي--ر وت--ح-ب-ان اذروح-ن
غرسش واذقيم قلي ذي لجنناث
انسش اذسس---راح--ث--ن سس--ي ان--زق--ام
ن--ال--دن--يث ،اق Ó--ث--ح--ق--ق ل--ب-اسش
ن----ا’إن----ج----ازاث ذي ال----ت----ن---م---ي---ة
ا’إج--ت--م--اع--ي-ة ن-ي-غ ا’إق-تصس-ادي-ة
وحتى السسياحية خاطر ثتمل اتق
 ١٨هكتار منطقة توسسع سسياحي
ذي لوتا’ث والحدايق واموكان
نحوسش ورعان المير يترجا برك
اذكمل البيرو نالدراسساث بشسام
اذطلب سسي الوالي انباثنت اقÓ
ي-ت-ح-ت-رام-يث م-ل-يح ومليح وديما
ي--ق--ران-غ ب-ل-ي اي-ب-د اذي ال-و’يث
كامل اخدميت قدقد.
ال--م-ع-ذر ذال-ب-ل-ديث ث-ح Ó-م-ل-ي-ح
ول---م---ال---يث انسش ذال---م---ك---رم--ي--ن
وت-ح-ب-ان ل-ب-اسش ان-ج-ي-و وت-ق-وم-ن
ايسش خ----اط----ر ن----ه----ن----ي----ن ت---اروا
نالفاميلت وسسي ’ن ثربان ذي
ال--خ--ي-ر اذل-ه-ن-ا وال-ب-ل-ديث انسس-ن
م-ع-روف-ة وط-ن-ي-ا سس-ال-تاريخ انسش
اق Ó---ورع---ان يشس---ه---ذ ف---رق---ازن
ذالخÓث اق Óعقبن فلمعذر.

آاوال دونزروب
ث-ق-ار ث-غ-اط غ-رسس-غ ذي ال-ع-يذ
غن ذي عاشسوراء-
اأسس- -ت- -وشس- -د ث- -ي -ط -اوي -ن اأّن -ك
اأضسيظمع ذي ◊واجب اأّنك-
وي ي- -رن -ونسس -ن ذي روغ -ز
وي Ïاإيلوغاز-
’ق -ارشس اإي -غ -اي -دن
اأّنك اإي ووشّسن-

اإقسس- -ع- -دي -ن اأسس -ن وع -رن ن -تسش
ذج -دة ت-ري-ل،ل-م-ع-ن ي-تسس-ف-د ي-ل
ث -ك -لت ث -ف -رث و دسس -لك ام -نسش
سسلمخلب اأنتريل اإقسسنذن اأتشش.
اأسس-ي-ن ي-تسس-ل-د اث-مشس-ه-تسش بشسن
ذم -كسش اأن-د اأم-كسش يسس-ك-ل-خسش
وشس-ن.اأسس-ي-ن ث-تسس-ل-د اثمشسهتسش
نسسلين يلسسن سسلطن،يك اتسسلث
م سس- -ب- -ع وي- -ث -م،اأذغ ث -مشس -ه -تسش
يسسعن المعن مقرن،اند اإدحك
غ -ف -ي -ن ي-ع-ن ث-مت اأق-م-ذن-ن يك

ذوين اإديتسسن مليل اأيثم اسسعن
ث- - -ق- - -م- - -تسش غ - -رسس - -ن،ث - -مشس - -ه
اإديسس-ب-ك-ن-ن سس-ل-ج-ه ث-يضش األهدر
ملدفغ اريتسسغل اأذغسش ومذن.
اك -ن اأق -رن وث -زك ارغ-ز ذل-ه-در
مدفغ امثرصسصسث ارثتسسغل غر
ذف -ر.اأم-ك-ن اأن-ف اأك-ن اتسس-ل-ن-ت-د
اث -مشس-ه غ-ف ث-رق-ز.اأم-ك-ن اأن-ف
اأكن ثمسسعرق اأسسعنت اأمكن
م - - -ق - - -رن ذل- - -ح- - -رشش ب- - -قشسشش
امشس- -ط- -ح،ذي- -ن اأث -يب اأذي -خ -ذم

األ- -غسش اأك- -ن اإوث ال- -ح -ال اإوك -ن
اأدي-ف ث-ف-رث غ-ث-مسس-عرقث،ذين
اأذي- - -ج ال - -غ اب - -غ - -رذ اأمشس - -ط - -ح
اأذي- - -ن- - -رن،اسس- - -ي- - -ن اأتسس- - -ل - -ن - -د
ل -م -ث -ل،ات -غ -ن -تسش ال -ي -ب -ن ام -ذن
اذيفهم اين يبغ ادين ويضش بل م
يسسفرثد .اأيق ذين اإقجن لجذذ
اأذسسحرصسن غف اثمشسه اذلمثل
يك اتسسمسسعرق اكن اثنحكنت
األجيل اإلجيل.

ع نايت رمضضان

Ÿوشضي حمزة

الفجر06.00...............:
مواقيت الظهر12.33...............:
الصشÓة العصشر1٥.16...............:
المغرب1٧.36..............:
العششـاء1٩.01................:
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^ 1٩نوفم :1٩٥٧ Èأاضشرب الطلبة ا÷زائريون
بباريسض مسشاندة للثورة.
^  1٩نوفم :1٩61 Èاجتمعت أامانة اللجنة
الدولية للتضشامن مع الششبيبة ا÷زائرية بفيينا
«ال-ن-مسش-ا» وأاصش-درت ب-ي-ان-ا ضش-م-ن-ته مسشاندتها اŸطلقة
◊ق الششعب ا÷زائري ‘ ا’سشتقÓل.

الطقسض اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة
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السشبت  1٨صشفر  1٤3٨هـ اŸوافق لـ  1٩نوفم2016 Èم

دعا الفصشائل الفلسشطينية إا ¤ا’نخراط ‘ اŸششروع الوطني

عيسصى« :ا÷زائر هي الوحيدة التي قبلت احتضصان إاعÓن قيام دولتنا»
’عÓن
تعود الذكرى الـ  2٨إ
الدولة الفلسشطينية وتعود
معها الذكرى الـ  12لرحيل
الششهيد الرمز ياسشر عرفات
أابو النضشال وا÷هاد
الفلسشطيني من اجل القضشية
التي سشكنته منذ ريعان
ششبابه ا ¤يوم انتقاله إا¤
جوار ربه ششهيدا كما أاراد
وليسض طريدا او قتي Óكما
أاراد له أاعداؤوه.

أأم Úبلعمري

تشش - - - -اء اأ’ق- - - -دار أان Œت- - - -م- - - -ع
الذكريتان ‘ نوفم Èششهر الثورة
وا◊رية التي انطلقت ‘ غرته
قبل  62عاما اك Èثورة ششهدها
القرن الـ  20وهي ثورة اŸليون و
نصش -ف اŸل -ي -ون شش-ه-ي-د ،ضش-ري-ب-ة
دفعها ا÷زائريون للقضشاء على
ا’سشتعمار ،الظلم والطغيان ،لهذا
وق- -ع اخ- -ت -ي -ار أاب -و ع -م -ار أ’رضش
ا÷زائ - - - -ر إ’ع Ó- - - -ن ال - - - -دول- - - -ة
الفلسشطينية سشنة  ‘ 1988رسشالة
يؤوكد من خÓلها للعا ⁄اجمع أان
اŸسش - -ت - -ح - -ي - -ل غ Òم- -وج- -ود ‘
قاموسش الششعوب و أان ا’حتÓل
ا’سشتيطا Êليسش قدرا ﬁتوما.
بهذه اŸناسشبة اŸزدوجة أاحيت
السش-ف-ارة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ب-ا÷زائر
ال- -ذك- -رت Úأامسش اأ’ول اÿم- -يسش
Ãق - - -ره - - -ا ال - - -ك - - -ائ- - -ن ب- - -ا◊ي
الدبلوماسشي بدا‹ إابراهيم وسشط
حضش-ور ’فت ل-ل-ط-ب-ق-ة السش-ياسشية
ا÷زائ- -ري- -ة و‡ث- -ل- -ي اÛت -م -ع
اŸد ،Êوزراء سش- - - - - - - - -اب- - - - - - - - -قÚ

و›اهدين  ،عÓوة عن ا÷الية
الفلسشطينية.
السشف Òالفلسشطيني الدكتور لؤوي
عيسشى ،عاد إا ¤أاهم اÙطات
ال - -ت - -اري- -خ- -ي- -ة ل- -نضش- -ال الشش- -عب
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ،ح-يث أاك-د أان ه-ذا
اأ’خÒكان ضشحية صشفقة خبيثة
“ت ب Úال- -دول ا’سش- -ت- -ع -م -اري -ة
وا◊ركة الصشهيونية ‘ إاششارة إا¤
وعد بلفور واتفاقية سشايكسش بيكو
مضش -ي -ف -ا أان اŸن -ط -ق -ة ال -ع -رب-ي-ة
تشش-ه-د ال-ي-وم ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-انية من
ه -ذه اŸؤوام-رة ل-ت-قسش-ي-م اŸقسش-م
على أاسشسش طائفية وفئوية.
وقال السشف« :Òإان كل ذلك ” و
ي- -ت -م ب -ت -واط -ؤو م -ن ب -عضش ال -دول
ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي أاخ-م-دت ان-ت-فاضشة
الشش-عب ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي و ث-ورت-ه ‘
بداية ا’حتÓل الصشهيو .»Êكما
دعا السشف Òالفصشائل الفلسشطينية
ا ¤ت -وح -ي -د الصش -ف -وف م-ن أاج-ل
اŸضش ّ-ي ق -دم -ا Ãشش -روع ال -دول -ة

ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ال-ذي ق-ال انه جاء
ل -ي -ح -ارب السش -ي-اسش-ة الصش-ه-ي-ون-ي-ة
ال -رام -ي-ة إا ¤إال-غ-اء ف-لسش-ط Úم-ن
ال -وج -ود و ت-ك-ريسش م-ق-ول-ة ارضش
ب Óششعب لششعب ب Óارضش.
أاك- -د ل- -ؤوي ع- -يسش- -ى ان اŸشش- -روع
الوطني الفلسشطيني اŸتمثل ‘
دولته اŸسشتقلة هو مششروع كل
الششعب الفلسشطيني و أان قطاره
وضشع على السشكة و ’ Áكن أ’حد
إايقافه ‘ رد على منتقدي خيار
اŸف - - -اوضش- - -ات ع- - -ل- - -ى حسش- - -اب
اŸق -اوم -ة اŸسش -ل -ح-ة ب-ال-ق-ول أان
الدبلوماسشية و اŸفاوضشات هي
آالية من آاليات اŸقاومة هدفها
حقن الدم الفلسشطيني.
و‘ سش- - -ي - -اق ذي صش - -ل - -ة ،اع - -تÈ
السشف Òأان الثورة ا÷زائرية كانت
و’تزال قدوة و مرجعية تاريخية
و ف -ك -ري -ة ل -ل-ك-ف-اح ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي
مذكرا ما قدمته بÓدنا للقضشية
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-دخلها

ومشش - -ارك- -ت- -ه- -ا ‘ ك- -ل اŸراح- -ل
اŸفصشلية اŸصشÒية لها واضشعة
نصشب أاعينها ا◊فاظ على وحدة
الصش -ف ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ك -أاول -وي -ة
قصش- - -وى ،وع- - -ن دع- - -م ا÷زائ- - -ر
ل -لشش -عب ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي وقضش-ي-ت-ه
العادلة.
ق- -ال ال- -دك- -ت -ور ع -يسش -ى أان ه -ذا
التوجه الثابت  ⁄نلمسش فيه ’
فتور و ’ تغ Òو ذلك حتى ‘
الفÎات اŸتأازمة و الصشعبة التي
مرت بها ا÷زائر وعاد السشفÒ
إا ¤ظ- - -روف ان - -ع - -ق - -اد اÛلسش
الوطني الفلسشطيني ◊ركة فتح
سشنة  1988و ذكر أان الكث Òمن
ال-دول ال-ع-رب-ي-ة رفضشت اح-تضش-ان
ه - -ذا اŸؤو“ر ال - -ذي ” خÓ- -ل- -ه
إاعÓ-ن ق-ي-ام ال-دول-ة ال-ف-لسش-طينية
ل -ت -ح -تضش -ن ا÷زائ -ر أاول سش -ف-ارة
فلسشطينية ‘ العا ⁄وهذا رغم
ال- -ظ -روف الصش -ع -ب -ة ال -ت -ي ك -انت
Œتازها و لكن بالرغم من كل
ذلك اسشتجابت ا÷زائر لطلب
الشش -ه -ي -د ي -اسش -ر ع -رف-ات خÓ-ل
الزيارة التي قادته اليها ‘ تلك
السشنة.
من جهتهم جدد ‡ثلو الطبقة
السش-ي-اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة واÛت-مع
اŸد Êونقابات الطلبة ،ا’لتزام
بدعم القضشية الفلسشطينية وكفاح
الششعب الفلسشطيني بكل أاششكاله
م- - -ن اج- - -ل إان- - -ه- - -اء ا’ح- - -ت Ó- -ل
ا’سش -ت -ي -ط-ا Êالصش-ه-ي-و Êداع-يÚ
ال -فصش-ائ-ل ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة إا ¤ن-ب-ذ
ال- -ف- -رق- -ة والشش- -ق -اق ال -ل -ذي -ن ’
ي -خ -دم -ان إا’ أاج -ن -دة ا’ح -ت Ó-ل
وسشياسشته ا’سشتيطانية التوسشعية.

تــــــرافق مÎبصشـــــي اŸعاهـــــد وطلبـــــة ا÷امعــــات

«’ف ـ ـ ـارج» تضص ـ ـ ـع اسصÎاتيجيـ ـ ـ ـة لتكوي ـ ـن ا Ÿـ ـ ـوارد البشصريـ ـ ـ ـ ـة
جــــــائزة الهندسشــــــة تسشتقطـــــــب ا’هتمــــــــــام

كششفت «’فارج هولسشيم
ا÷زائر» عن اسشÎاتيجيتها ‘
مرافقة أاصشحاب اŸششاريع
وخريجي اŸعاهد وا÷امعات ‘
’عمال واŸؤوسشسشات،
ولوج عا ⁄ا أ
مراهنة على مواردها البششرية
وكفاءاتها ‘ هذه اŸهمة عصشب
التطور والنمو.

فنيدسس بن بلة

–ت- -ل ع- -م -ل -ي -ة –وي -ل اŸع -رف -ة
أاول- -وي- -ة ‘ ه- -ذا ال -نشش -اط ،ال -ذي
ششرعت فيه اŸؤوسشسشة منذ دخولها
ا÷زائ- - - -ر ع - - -ام  2008وفرضشت
نفسشها متعام Óوششريكا له مكانته
‘ إانتاج مواد بناء ذات مواصشفات
وفتح Óﬁت Œارية «باتيسشتور»،
ت -ت -و ¤ب -ن -فسش -ه -ا تسش -وي-ق سش-ل-ع-ه-ا
عÈه -ا ح -م-اي-ة ل-ل-عÓ-م-ة وت-أام-ي-ن-ا
ل-ل-ن-وع-ي-ة والسش-ع-ر ال-تنافسشي لتحد
من ورائه من أاية مضشاربة وغشش.
ظهر هذا جليا Ÿمثلي العناوين
الصش-ح-ف-ي-ة ،ت-تصش-دره-م «الشش-عب»،
خÓل لقاء نظم Ãقر ’فارج بباب
الزوار ،يوم اÿميسش ،كششف خÓله
مسش -ؤوول -و اŸؤوسشسش-ة ح-ل-و’ ت-ق-ن-ي-ة
ل -ل -ب -ن-اء ت-ع-ط-ي ل-ل-ع-م-ران ج-اذب-ي-ة
وت-ؤوّم-ن-ه م-ن خ-ط-ر ال-ت-ل-وث ال-بيئي
الذي صشار بسشيكوزا يؤورق السشكان.
ذك- -ر ب- -ه- -ذا ال -ت -وج -ه ج -ان ج -اك
غ -وت -ي -ي ،ال -رئ -يسش اŸدي -ر ال -ع -ام
لÓفارج ،الذي تو ¤هذه اŸهمة
م -ن -ذ سش -ب -ت -م ÈاŸاضش -ي ،م -ب -دي -ا
أاه- - -م- - -ي- - -ة ا÷زائ- - -ر ال- - -وج- - -ه- - -ة
ا’سشتثمارية ب Óتنافسش للمؤوسشسشة

ال -رائ -دة ‘ إان -ت-اج م-واد ال-ب-ن-اء ‘
العا ⁄قاطبة.
–دث ال- -رئ- -يسش اŸدي- -ر ال- -ع- -ام،
الذي تو ¤نفسش اŸنصشب بششركة
«اي- -رب -اصش» م -دة  15سش -ن-ة وأادار
اŸف -اوضش -ات إ’دم -اج ه-ولسش-ي-م ‘
’فارج ،مطو’ عن مزايا اأ’عمال
وا’سشتثمار با÷زائر التي –ولت
إا ¤ورششة كÈى للبناء والعمران.
وع- -ل- -ى ه- -ذا ال -درب ،سش -ار سشÒج
ديبوا ،مذكرا بخطة عمل الششركة
للعام الداخل  ،2017حيث تدششن
خÓله معمل اإ’سشمنت «سشيÓسش»
ببسشكرة اŸعول عليه إ’نتاج أازيد
م- -ن  2.7م -ل-ي-ون ط-ن سش-ن-وي-ا م-ن
اإ’سشمنت ومبلغ اسشتثمار بلغ 320
مليون أاورو ،با’ضشافة إا ¤معامل
أاخ- - - - - -رى وت - - - - -دششﬁ 12 Úل

«ب -ات -يسش-ت-ور» ال-ت-ي ح-ق-قت ال-رواج
الكب Òوبات اŸهنيون يلجأاون إاليها
’قتناء أادوات أاصشلية ومواد بناء
سشليمة.
الششيء اŸلفة لÓنتباه ‘ نششاط
’ف - -ارج ،م - -راف - -ق - -ة السش- -ل- -ط- -ات
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ‘ ت- -ك -وي -ن اŸوارد
‚Óاز
البششرية وتأاهيل الكفاءات ل إ
ب-ال-ن-وع-ي-ة اŸط-لوبة .وتدخل هذه
اŸسش -أال -ة ضش -م -ن م -ا ت-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه
اŸؤوسشسشة بتحويل اŸعرفة وفتح
مصش -ا◊ه -ا وم -راف -ق -ه -ا ل -رسش -ك-ل-ة
موارد بششرية ومÎبصشي اŸعاهد
وا÷امعات وهذا ضشمن اتفاقيات
وع- -ق- -ود مÈم- -ة م- -ع ال- -ك -ث Òم -ن
اŸدارسش العليا وا÷امعات.
‘ ه -ذا اإ’ط -ار ،ذك -رت ل -ي -دم -ي -ا
منصشور ،بعقود أابرمت مع معهد

ا◊راشش م- -ت- -ع- -ددة ال- -ت- -ق- -ن -ي -ات،
وج -ام -ع -ة إايسش -ط -و ب -وه -ران ح-ول
تسشخ Òجائزة للهندسشة اŸعمارية
م -ف -ت -وح -ة ل -ل-ط-ل-ب-ة .وه-ي ج-ائ-زة
ت -رشش -ح إال -ه -ا ال -ع -ام اŸاضش -ي 160
ط -الب وال-ع-دد م-رشش-ح ل-ل-زي-ادة ‘
الطبعة الثانية هذا العام.
ودع -م ه -ذا ال -ط-رح هشش-ام خ-دË
بالقول ،إان برنا›ا خاصشا بتكوين
اŸكون ÚواŸوارد البششرية تعطيه
’ف- -ارج اأ’ول -وي -ة ﬂصشصش -ة ٪3.5
م-ن م-ي-زان-ي-ت-ه-ا Ÿرافقة مÎبصشي
اŸراكز وطلبة ا÷امعات.
ب- -ل- -غ- -ة اأ’رق- -ام سش- -خ -رت ’ف -ارج
ا÷زائر  890يوم للتكوين ما Áثل
أازيد من  6آا’ف سشاعة أاعطتها
مصش-داق-ي-ة وث-ق-ة وج-ع-ل-ت-ه-ا وج-هة
تعامل واسشتثمار ب Óمنازع.

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 17°وهران
 19°وهران

الثمن  10دج

18°
20°

france prix 1

قام بها ا÷يشض ‘ اطار ﬁاربة ا÷رÁة

توقيف عنصصر دعم للجماعات ا’رهابية

الششعب ‘ /اإطار
مكافحة ا’إرهاب،
اأوقفت مفرزة
للجيشض ،يوم 16
نوفم2016 È
باŸدية/ن.ع،1.
عنصشر دعم للجماعات
ا’إرهابية .جاء هذا
‘ بيان وزارة الدفاع
الوطني تلقت
«الششعب» نسشخة منه.
‘ اإطــــار ﬁارب- - - - - - - - - - - - -ة
ال - - - -ت - - - -ه - - - -ريب وا÷رÁة
اŸن-ظ-م-ة ،اأوق-ف ع-ناصشر
ل - - - -ل- - - -درك ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي
بتلمسشان/ن.ع ،2.يوم 17
نوفمŒ )03( ،2016 Èار
ﬂدرات وح - -ج - -زت ( )81
ك- -ي- -ل- -وغ -رام م -ن ال -ك -ي -ف
اŸع - - -ال - - -ج و سش - - -ي - - -ارتÚ
سش - - -ي - - -اح - - -ي- - -ت ‘ ،ÚحÚ
ضش -ب -طت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشش
ببششار/ن.ع ،3 .ي - - - - - -وم 18
نوفمŒ )03( ،2016 Èار
ﬂدرات ب -ح -وزت-ه-م ( )40
ك -ي -ل -وغ -رام -ا م -ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج.
..وتوقيف مهربÚ
وحجز وقود
م -ن ج-ه-ة اأخ-رى ضش-ب-طت
مفرزة للجيشش بÈج باجي
ﬂتار/ن.ع ،6 .شش - -اح - -ن- -ة

ﬁملة بـ ( )21 , 5طنا من
م- -ادة السش- -ك- -ر اŸوج- -ه- -ة
ل -ل -ت -ه -ريب .ف-ي-م-ا اأوق-فت
م - - - -ف - - - -رزة اأخ - - - -رى ( )05
مهرب Úوضشبطت مركبتÚ
رب -اع -ي -ت -ي ال -دف -ع و ( )04
اأج- -ه -زة ل -كشش -ف اŸع -ادن
بجانت/ن.ع.4.

ب-ال-ن-اح-ية العسشكرية ال ،5
اأح- -ب- -ط ع- -ن -اصش -ر ح -رسش
ا◊دود ب - -ك - -ل م- -ن سش- -وق
اأهراسش وتبسشة والطارف
ﬁاو’ت ت- -ه- -ريب ك -م -ي -ة
كبÒة من الوقود ُتقدر بـ
( )21222ل ،Îف- - -ي - -م - -ا ”
حجز ( )03مركبات.

تغيب عن ا◊صشصض التدريبية خÓل اسشبوع

تايـ ـ ـ ـ ـ ـدر يتعاف ـ ـ ـ ـ ـ ـى ويجهـ ـ ـ ـ ـز
Ÿواجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بالÒم ـ ـ ـ ـ ـو

“اثل الدو‹ ا÷زائري سشف Òتايدر من اŸرضض
الذي كان يعا Êمنه ودخل حسشابات مدربه روبارتو
دونادو ,Êحيث بات مؤوه Óصشحيا للمششاركة مع
فريقه بولونيا ‘ اŸواجهة أامام بالÒمو◊ ،سشاب
’يطالية لكرة القدم.
’سشبوع  13من البطولة ا إ
ا أ
ك - -ان ’عب خ - -ط ال- -وسش- -ط ت- -غ- -يب ع- -ن ب- -عضش ا◊صشصش
التدريبية خÓل اأ’سشبوع ا◊ا‹ بسشبب معاناته من اŸرضش.
ويعت Èتايدر ( 24سشنة) ’عبا مهما ‘‘للروسشوبلو‘‘ ،حيث
ششارك ‘  12مباراة ‘ ﬂتلف اŸسشابقات خÓل
اŸوسشم ا◊ا‹ ,سشجل خÓلها هدف.Ú
ويعيشش بولونيا موسشما صشعبا ‘ ‘‘السشÒي أا‘‘ ،بدليل
اŸركز  15الذي يحتله ‘ الÎتيب العام برصشيد 13
نقطة من  3فوز و  4تعاد’ت و خمسشة هزائم.
ويخوضش تايدر Œربة ثانية مع بولونيا حيث سشبق له أان لعب لنفسش
الفريق ‘ الفÎة اŸمتدة ما ب 2011 Úو ،2013قبل أان يخوضش
ثÓ- -ث -ة Œارب أاخ -رى م -ع ك -ل م -ن إان Îم -ي Ó-ن -و وسش -اوث -م -ب -ت -ون
وسشاسشولو.
يذكر أان البطولة اإ’يطالية تششهد تواجدا عربيا قويا يجسشمه
بصشفة خاصشة الثنائي اŸتأالق ا÷زائري فوزي غÓم (نابو‹) و
اŸصشري ﬁمد صشÓح .

بفعل انفجار لغم Ãبنى يحتمي فيه إاعÓميون

مقتل مصصور صصحفي Áني خÓل تغطيته اŸعارك ‘ تعز

ل -ق -ي مصش -ور صش-ح-ف-ي Áن-ي
مصشرعه اليوم ا÷معة ،خÓل
تغطيته للمعارك الدائرة ‘
مدينة تعز بجنوب صشنعاء.
وذك- -رت مصش- -ادر ﬁل- -ي -ة أان
«مصشورا صشحفيا يدعى أاواب
ط -ارق ال -زبÒي ،ق -ت -ل أاث -ن -اء
تغطيته للمعارك اŸتواصشلة
ب Úالقوات اŸوالية للحكومة
واŸسش - - - -ل - - - -ح Úا◊وث - - - -يÚ
وح-ل-ف-ائ-ه-م اŸوال Úل-لرئيسش
اليمني اıلوع علي عبدالله

صشالح ‘ مدينة تعز».
وأاوضش - - - - -حت اŸصش- - - - -ادر أان
«م- -ب -ن -ى ي -ت -ك -ون م -ن ث Ó-ث -ة
طوابق كان يحتمي فيه عدد
من اŸصشورين الصشحفي‘ Ú
خ- -ط- -وط ال- -ت- -م -اسش ‘ ح -ي
ال -عسش -ك -ري شش-رق ت-ع-ز ان-ه-ار
ب -ف -ع -ل ان -ف -ج-ار أال-غ-ام ك-انت
م- -زروع- -ة ف- -ي -ه ،م -ا أادى إا¤
م -ق -ت-ل ال-زبÒي ال-ذي ي-ع-م-ل
الزبÒي مصشورا صشحفيا ‘
شش- -ب- -ك- -ة (ت- -ع- -ز اإ’خ -ب -اري -ة)

اÙلية فيما ‚ا عدد من
اŸصشورين اآ’خرين».
وتششهد ﬁافظة تعز معارك
عنيفة منذ أابريل من العام
اŸاضشي ب Úالقوات اŸوالية
ل-ل-ح-ك-وم-ة اليمنية وا◊وثيÚ
وحلفائهم.
وقتل  18صشحفيا Áنيا منذ
مطلع العام  ‘ 2015اليمن،
حسش -ب -م -ا أاع-ل-نت ع-ن-ه ن-ق-اب-ة
الصش-ح-ف-ي Úال-ي-م-ن-ي Úم-ط-ل-ع
نوفم Èا÷اري.

